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 The objective of this thesis is to study the way of life of the community in 
Tha Nam Nonthaburi between the years 1928 and 1983. It was found that the community in 
Tha Nam Nonthaburi  has played a key role in Nonthaburi Province since 1928 due to the 
relocation of the Nonthaburi City Center and the Severe Penalty Prison to the community in 
Tha Nam Nonthaburi. Consequently, the community in Tha Num Nonthaburi became the 
economic and social center of the Province, as evidenced by the migration of peoples; the 
building of wooden row houses, groceries, and marget stalls; the trading of farm produce and 
pottery; and the trading along canals. The economic and social expansion of the community 
in Tha Num Nonthaburi continued incessantly until the severe flood in 1942 and the Second 
World War in 1941 – 1945. These crisis temporarily slowed down the economy of the 
community. However, the First National Economic and Social Development Plan (1961 - 
1966) was implemented by Marshal Sarit Tanarat. The objective of the National Economic 
and Social Development Plan was to enhance the nation’s economic growth. Based on this 
plan, the Government had the policy to develop Nonthaburi to accommodate the growth of 
Bangkok. Then, the community in Tha Nam Nonthaburi was economically and socially 
redeveloped, with extensive expansion of commercial buildings, monetary institutions, 
produce and fruit markets, transportation, and education. Although the National Economic 
and Social Development Plan contributed economically and socially to the development of the 
community in Tha Nam Nonthaburi, it had adverse impacts on its local way of life. Particularly, 
pottery and farming were diminished. Farming areas were converted to serve housing 
purposes such as real estates, row houses, and condominiums.  
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บทที่  1 
บทนํา 

 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีเปนชุมชนที่ต้ังอยูในอําเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  
เร่ิมกอตัวข้ึนตั้งแตพ.ศ.  2179  สมัยรัชกาลพระเจาปราสาททอง  โปรดใหขุดทางลัดแมน้ํา
เจาพระยาสายใหมข้ึน  จากเดิมที่เสนทางเดินของแมน้ํามีลักษณะออมและคดเค้ียว  โดยขุดต้ังแต
บริเวณปากคลองบางกรวยซ่ึงเปนจุดที่เสนทางแมน้ําเร่ิมไหลออมขุดลัดข้ึนไปถึงบริเวณปากคลอง
ออมใกลกับวัดทายเมือง1  ทําใหแมน้ําเจาพระยาเปล่ียนทิศทางเดินมายังเสนทางใหมที่ถูกขุดข้ึน  
สองฝากฝงแมน้ําเจาพระยาสายใหมจากเดิมที่ไมไดเปนพื้นที่อยูติดริมแมน้ําและเปนที่วางที่มีผูคน
อาศัยอยูเปนจํานวนไมมากนัก  จึงเร่ิมมีผูคนเขามาจับจองต้ังบานเรือนกันมากยิ่งข้ึน  จนกลายเปน
ชุมชนเล็กๆ  เรียงรายบริเวณสองฝงแมน้ําสายใหมและคลองตางๆ  จนกระทั่งสมัยอยุธยาตอน
ปลายเกิดสงครามไทยรบกับพมาทําใหผูคนอพยพหนีภัยสงครามเขามาต้ังรกรากอยูที่เมืองนนทบุรี
เปนจํานวนมาก  รวมถึงในพื้นที่วางตามเสนทางแมน้ําเจาพระยาสายใหมนี้  โดยกลุมคนที่เขามา
ต้ังรกรากในพื้นที่วางแหงนี้มีขอสันนิษฐานวามาจากสองกลุมใหญๆ  ดวยกัน  กลุมหนึ่งเขามา
ในชวง พ.ศ.  2302  เปนชาวเมืองตะนาวศรี2  และอีกกลุมเขามาในพ.ศ.  2310  เปนกลุมบาน
หมอคลองสระบัว3

1

                                                

  จึงเร่ิมเกิดเปนชุมชนที่ขยายตัวข้ึนมาผสมกับคนพื้นถิ่นด้ังเดิม  จึงเรียกชุมชน
นี้วา  ชุมชนบานบางตะนาวศรีและบานบางขวาง  ซึ่งชาวบานเรียกคนที่อยูในยานบานบางขวางวา  
บานบนและบานบางตะนาวศรีวา  บานลาง  ตามทิศที่ต้ังอยูของชุมชน  โดยชาวบานในยานนี้
ประกอบอาชีพหลักสองอยาง  คือ  การทําสวนและการปนหมอดินเผา  มีวิถีชีวิตที่อิงกับธรรมชาติแบบ
ทองถิ่น  ใชชีวิตเรียบงายเปนสังคมแบบชาวบานชนบท   

 
1 หวน พินธพันธุ, ประวัติศาสตรเมืองนนทบุรี (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2547), 4. 
2 ราชบัณฑิตยสถาน, อักขรานุกรมภูมิศาสตรไทย (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2507), 548. 
3 พลเรือเอกวรงค สงเจริญ, หนังสือพระราชทานเพลิงศพนางสายหยุด สงเจริญ (กรุงเทพฯ : 

ม.ป.ท., 2550), 241. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

2 

ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  เร่ิมเปนชุมชนที่มีบทบาทและความสําคัญมากทีสุ่ดของเมอืง
นนทบุรีต้ังแตพ.ศ.  2471  เนื่องจากมีการยายตัวเมืองจากตลาดขวัญมาต้ังอยูในบริเวณชมุชนแหงนี้4  
และพ.ศ.  2474  ไดมีการยายเรือนจํากองมหันตโทษจากกรุงเทพฯ เขามาดวยเชนกัน5  ทําให
สภาพชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลงและขยายตัวข้ึนในบทบาทใหม  คืออยูในฐานะกลายเปน
ศูนยกลางแหงใหมของเมืองนนทบุรี  จากการเปนศูนยกลางแหงใหมของเมืองนนทบุรีทําใหความ
เปนเมืองไดเร่ิมกอตัวข้ึนในชุมชน  และมีการเปลี่ยนแปลงมากมายโดยเฉพาะการยายหนวย
ราชการและเรือนจําเขามาต้ังในชุมชน  การขยายตัวของเสนทางการคมนาคม  รวมทั้งการอพยพ
ของผูคนตางถิ่นเขามาต้ังบานเรือนซึ่งสงผลใหเกิดการสรางเรือนไมหองแถวข้ึนเพื่อทําการคาและ
อยูอาศัย  การสรางตลาดสดหนาคุกบางขวางเพื่อเปนแหลงคาขายสินคาของสวนและสินคาอื่นๆ 
ของคนในชุมชนและบริเวณใกลเคียง  เมื่อเปนเชนนี้จึงสงผลใหสภาพชุมชนและวิถีชีวิตด้ังเดิม
ของคนทองถิ่นเร่ิมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมเมืองที่ขยายตัวเขามาในชุมชนตลาดทาน้ํา
นนทบุรีแหงนี้  

จากการเปล่ียนแปลงของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีที่กลาวมาขางตนผูศึกษาจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาถึงความเปล่ียนแปลงของสภาพวิถีชีวิตชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีต้ังแต พ.ศ. 
2471 - 2526  หรือต้ังแตการยายตัวเมืองมาต้ังในชุมชนแหงนี้  ซึ่งเปนชวงที่เกิดการพัฒนาและ
ขยายตัวของสังคมเมืองอยางตอเนื่อง  และสงผลกระทบตอวิถีชีวิตพื้นถิ่นด้ังเดิมที่เปล่ียนแปลง
ไปสูการเปนชุมชนเมืองภายหลังจากการเกิดอุทกภัยคร้ังใหญในพ.ศ. 2526  อยางไรก็ดีจากคนควา
และตรวจสอบงานเขียนที่ผานมายังไมมีงานวิจัยที่อธิบายถึงพัฒนาการของชุมชนตลาดทาน้ํา
นนทบุรีอยางจริงจัง  แตงานเขียนที่ผานมาสวนใหญเปนการศึกษาภาพรวมของจังหวัดนนทบุรีที่
อธิบายภาพกวางในเชิงของเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง ซึ่งเนนในการใหขอมูลพื้นฐานเบ้ืองตน  
โดยไมวิเคราะหเจาะลึกถึงการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนเฉพาะยานชุมชนใดชุมชนหนึ่ง สวนงานเขียนที่มี
การศึกษาเฉพาะชุมชนสวนใหญเปนการศึกษาที่เนนศึกษาเฉพาะแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ  เชน  
การศึกษาถึงยานชุมชนเกาะเกร็ดที่ทางจังหวัดนนทบุรีใหความสําคัญในฐานะแหลงทองเที่ยวที่
สรางรายไดใหกับจังหวัด  และการศึกษาถึงวิถีชีวิตชาวสวนในจังหวัดนนทบุรีซึ่งเนนการศึกษา
เฉพาะทางดานฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาในจังหวัดนนทบุรี  เชน  วิถีชีวิตชาวสวนใน
บริเวณคลองบางกรวยหรือบริเวณคลองออม  แตในสวนของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีซึ่งเปนที่ต้ัง

                                                 
4 กระทรวงมหาดไทย, ประวัติมหาดไทย สวนภูมิภาคนนทบุรี (นนทบุรี : โรงพิมพสถานสงเคราะห

หญิงบานปากเกร็ด, 2525), 81. 
5 เร่ืองเดียวกัน, 124. 
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ของศูนยกลางเมืองนนทบุรีต้ังแต พ.ศ. 2471  ยังไมมีงานวิจัยที่ทําการศึกษาพัฒนาการของชุมชน
แหงนี้มากอน 

นอกจากนี้  ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งทําใหผูศึกษาตระหนักเห็นความสําคัญที่จะศึกษา
วิถีชีวิตพื้นถิ่นด้ังเดิมของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  เพราะนับต้ังแตเดือนสิงหาคม 2546 ทางจังหวดั
นนทบุรีไดวางแผนที่จะดําเนินการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดในพื้นที่ที่กําหนดใหเปนตลาดดีมี
มาตรฐานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย6  ทางเทศบาลนครนนทบุรีจึงไดคัดเลือกตลาดสดที่
อยูในความดูแลเพื่อปรับปรุงพัฒนาใหมีมาตรฐานที่สะอาดและทันสมัยโดยไดเลือกตลาดสด
เทศบาลนครนนทบุรีหรือตลาดทาน้ํานนทบุรีเปนพื้นที่ตัวอยาง  เพื่อนํามาปรับปรุงตามโครงการ
ตลาดสดองคการปกครองสวนทองถิ่น(ตลาดดีมีมาตรฐาน)  จังหวัดนนทบุรีจึงกําหนดใหสรางตลาด
เทศบาลนครนนทบุรีหลังใหมขึ้นทดแทนตลาดเทศบาลหลังเกาที่มีสภาพเสื่อมโทรมเปนอยาง
มาก  ในวงเงินงบประมาณการปรับปรุงถึง  200,000,000  บาท7  ดังนั้นจากแผนการของจังหวัด
นนทบุรีดังกลาวจึงเปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญข้ึนในตลาดทาน้ํา
นนทบุรี จากตลาดสดที่เห็นกันทั่วไปในชุมชนตลาดสดที่มีลักษณะเปนตลาดที่ต้ังเปนแผงขายของ 
ขายขาวปลา อาหาร  ผลไมของสวนตางๆ  โดยทางเทศบาลนครนนทบุรีจะทําการร้ือถอนและ
เปลี่ยนเปนตลาดสดเทศบาลหลังใหม8  โดยสรางเปนอาคารสมัยใหม  5  ชั้น  2  อาคาร มีพื้นที่
ขายของของพอคาแมคา  ที่จอดรถในอาคาร หองประชุม หองสํานักงาน  หองฟตเนสและอื่น9  
แตแผนการดําเนินการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดสงผลใหเกิดการถกเถียงและคัดคานจากผูคา
บางรายที่มีทําเลที่ต้ังรานคาของตัวเองที่จัดวาเปนทําเลที่ดี หรือเรียกกันวาทําเลทอง  ซึ่งต้ังอยูในที่ที่
มีคนเดินผานหนาแนนและมีลูกคาขาประจํามากมาย  เนื่องจากเกรงวาการเปล่ียนแปลงที่จะจัดสราง
ตลาดทาน้ํานนทบุรีในรูปแบบสมัยใหมคร้ังนี้จะทําใหรานคาของตนที่เดิมอยูในทําเลที่ดีอยูแลว 
จะตองยายไปอยูในที่ที่ถูกจัดสรรไวใหและไมอยูในทําเลที่ดีเหมือนในปจจุบัน  อยางไรก็ตามหากแผน
ดําเนินการปรับปรุงตลาดทาน้ํานนทบุรีตั้งแตพ.ศ. 2546  ของจังหวัดนนทบุรีดําเนินการไดสําเร็จ
จะถือไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งกับชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  ดวย
เหตุผลนี้จึงทําใหผูศึกษาตระหนักเห็นความสําคัญของการศึกษาวิถีชีวิตพื้นถิ่นด้ังเดิมชุมชน

                                                 
6 จังหวัดนนทบุรี, “หนังสือที่ มท 0837.2/2250,” 21 สิงหาคม 2546. 
7 เทศบาลนครนนทบุรี, “หนังสือที่ นบ 52006/341,” 28 มกราคม 2547. 
8 เทศบาลนครนนทบุรี, 73 ป นนทบุรี (นนทบุรี: เทศบาลนครนนทบุรี, 2551), 93. 
9 เทศบาลนครนนทบุรี, “หนังสือที่ นบ 52006/2460,” 3 มิถุนายน 2548. 
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ตลาดทาน้ํานนทบุรีมากยิ่งข้ึน  ทั้งนี้เพื่อใหเปนขอมูลเบื้องตนของการศึกษาถึงสภาพด้ังเดิมของ
ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีกอนที่จะเปล่ียนแปลงไปสูชุมชนในรูปแบบใหมในอนาคตอันใกล 

จากเหตุผลที่กลาวมาทั้งหมดจึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูศึกษาเลือกศึกษาถึงวิถีชีวิต
ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี ระหวาง พ.ศ. 2471 - 2526  โดยหวังใหเปนขอมูลพื้นฐานและเปน
ตัวอยางกรณีศึกษาที่จะสรางความเขาใจและทําใหเห็นถึงพัฒนาการและความเปล่ียนแปลงของ
สังคมเมืองในจังหวัดนนทบุรี  โดยเฉพาะชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีไดมากยิ่งข้ึน 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

จากการที่ ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาประเด็นของพัฒนาการและความ
เปล่ียนแปลงดานตางๆ  ที่เกิดข้ึนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  ซึ่งมีความสําคัญที่ทําใหสามารถ
เรียนรูและเขาใจถึงวิถีชีวิตชุมชนชวนสวนริมน้ําและยานตลาดที่เกิดความเปล่ียนแปลงจากการ
ขยายตัวเขามาของชุมชนเมือง  ผูวิจัยจึงไปศึกษาคนควางานเขียนที่เกี่ยวของพบวาที่ผานมายังไม
มีผูศึกษาและคนควาในดานนี้โดยตรง  อยางไรก็ตามมีงานเขียนจํานวนหนึ่งที่มีเนื้อหาบางสวน
สามารถใหขอคิดและภาพที่สามารถนํามาเช่ือมโยงกับการศึกษาในประเด็นนี้ได  โดยสามารถ
แบงกลุมงานเขียนที่คนความาไดสามกลุมดวยกัน  คือ  กลุมที่หนึ่งเปนงานเขียนที่ศึกษาเก่ียวกับ
สังคมของชุมชนริมน้ําบริเวณภาคกลางของไทยทําใหเห็นภาพชีวิตของชุมชนริมน้ําที่มีรูปแบบการ
ดํารงชีวิตที่อิงกับสายน้ํา  โดยมีลักษณะสอดคลองกับชุมชนที่ผูวิจัยทําการศึกษาอยู  กลุมงานที่สอง
เปนงานเขียนที่เกี่ยวของกับสภาพโดยรวมหรือสภาพท่ัวไปของจังหวัดนนทบุรี  และกลุมที่สามเปน
งานเขียนเกี่ยวกับชุมชนชาวสวนนนทบุรี  ทั้งนี้จะยกตัวอยางงานเขียนแตละกลุมตามลําดับดังนี้ 

 
กลุมที่หนึ่ง : งานเขียนที่เกี่ยวของกับสังคมของชุมชนริมน้ําบริเวณภาคกลางของไทย   

งานวิจัยเร่ือง  “ประวัติศาสตรสังคมของชุมชนในลุมแมน้ําทาจีน”  ของสุภาภรณ  
จินดามณีโรจน  เปนงานวิจัยที่เสนอตอศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากรในพ.ศ. 2532  เปนงานวิจัย
ที่ศึกษาเกี่ยวกับสังคมของชุมชนในลุมน้ําทาจีนซึ่งไดศึกษาเฉพาะบริเวณตอนบนและตอนกลาง
ลุมน้ําทาจีน ไดแก  จังหวัดสุพรรณบุรี  และจังหวัดนครปฐม  เนนระยะเวลาต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 1 
จนถึงปจจุบัน   โดยวิทยานิพนธเลมนี้ผูวิจัยใหภาพเกี่ยวกับสภาพทั่วไปบริเวณลุมน้าํทาจนี  ซึง่เปน
ที่ราบลุมมีภูมิประเทศเหมาะสมทางการเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกขาวและการคา  จึงมีผูคน
อพยพเขามาต้ังถิ่นฐานอยูเปนจํานวนมากทั้งกลุมไทย  ลาว  จีน  มอญ  และเขมร  เปนพื้นที่ที่มี
ความสําคัญเพราะมีความยาวถึง  200 กิโลเมตร มีคลองมากมายหลายสายทั้งคลองธรรมชาติ
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และคลองขุด  จึงเปนแหลงเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ    ทั้งยังเปนแหลงผลประโยชนและรายได
ของกรุงเทพฯ   เชน  สวย   คาผูกบี้  แรงงาน   อากรและภาษีตางๆ   เปนตน   จนกระทั่ง
หลังสงครามโลกครั้งที่  2  เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าคนในลุมน้ําทาจีนตองเผชิญกับปญหา
ขาวยากหมากแพงและความยากจน  ทําใหเกิดโจรผูรายขึ้น จนในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 
มีการปราบปรามอยางเด็ดขาด เหตุการณจึงสงบลง  ในสวนของวิถีชีวิตของผูคนในอดีตอาศัย
การคมนาคมทางน้ําเปนสวนใหญ  จนมีการสรางทางรถไฟข้ึนในสมัยรัชกาลที่หา  และตอมาก็มี
การสรางถนนเช่ือมโยงหลายสายทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมข้ึน  ผูคนใชการคมนาคม
ทางบกแทนทางนํ้า  ชุมชน  ตลาด  วัด  และโรงสีที่เคยอยูริมน้ําซบเซาลง  และสงผลตอการ
เปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมของทองถิ่นอีกดวย 

โครงการวิจัย  เร่ือง  “ประวัติศาสตรทองถ่ินวิถีวัฒนธรรมริมนํ้ายานตลาดพลู

จากคลองบางหลวงถึงคลองดาน”  ของพวงรอย  กลอมเอ้ียง  มนัสสวาส  กุลวงศและโชคชัย  วงษ
ตานี  เปนโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  กลุม
โครงการวิจัยประวัติศาสตรทองถิ่นภาคกลาง  ที่จัดพิมพข้ึนในพ.ศ. 2547  โครงการวิจัยเร่ืองนี้
ศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมริมน้ํายานตลาดพลู  โดยใหภาพของวิถีชีวิตของชุมชนในยานตลาดพลูที่
ทําหนาที่เปนแหลงผลิตอาหาร  ดานเกษตรกรรมโดยเฉพาะพลูและผลไมตางๆ  โดยมีตลาดน้ํา  
ตลาดพลูเปนสถานที่ในการจัดจําหนาย  เกษตรกรในยานนี้มีทั้งชาวไทย ชาวจีน และมุสลิม  ผูซื้อ
จะมีทั้งคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่  และตลาดยังเปนแหลงรวมของผูคนจากหัวเมืองตางๆ  เชน  
สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  นําผลผลิตของตนมาขาย  ทําใหยานนี้เปนแหลงที่มีปฏิสัมพันธของผูคน
หลายชาติพันธุ  นํามาซ่ึงการแตงงานระหวางคนในกับคนนอก  จึงเปนสาเหตุใหเกิดการยายถิ่น
ฐานเขามาอยูในพื้นที่นี้มากยิ่งข้ึน  โดยเฉพาะเม่ือมีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม  ทําใหมีคน
จีนอพยพเขามาอยูอาศัยเปนจํานวนมาก  สงผลใหประชากรขยายตัวอยางตอเนื่อง  แตส่ิงที่มองเห็น
ในสังคมตลาดพลูที่รวมไปดวยคนจากหลายชาติพันธุไมกอใหเกิดปญหาในการอยูรวมกันแตอยาง
ใด  มีความสงบรมเย็นเหมาะกับการต้ังถิ่นฐานและการทํามาหากินจากสภาพสังคมและธรรมชาติที่
ความอุดมสมบูรณ 

งานเขียนกลุมที่หนึ่งนี้ใหประโยชนตอผูวิจัยในการศึกษาที่ทําใหเห็นถึงสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนที่อยูอาศัยและมีวิถีชีวิตริมแมน้ําสายสําคัญของประเทศ  ซึ่งทําให
เขาใจถึงปจจัยในการเลือกทําเลที่ต้ังถิ่นฐาน  การขยายตัวของชมุชนริมน้าํ  พฒันาการและเหตุปจจยั
ที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของวิถีชุมชนริมแมน้ํา  ที่สามารถใชเปนกรณีศึกษาและนํามา
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เทียบเคียงวิเคราะหใหเกิดความเขาใจในพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตลาดทา
น้ํานนทบุรีไดดียิ่งข้ึน 

 
กลุมที่สอง : งานเขียนที่เกี่ยวของกับสภาพทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี  

หนังสือเร่ือง  “ประวัติจังหวัดนนทบุรีและตํานานพระพุทธรูปสําคัญ”  ที่กรม
ประมวลขาวกลางจัดทําข้ึนในพ.ศ. 2505  ใหขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของ
จังหวัดนนทบุรี  ในดานประวัติความเปนมา  สภาพภูมิศาสตรและภูมิประเทศ  การแบงเขตการ
ปกครองของจังหวัดนนทบุรี  การคมนาคม  อาชีพของราษฎร  นอกจากนี้ยังกลาวถึงวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญของจังหวัดนนทบุรี  เปนตน   

หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   เ ร่ือง   “วัฒนธรรม  

พัฒนาการทางประวัติศาสตร  เอกลักษณและภูมิปญญา  จังหวัดนนทบุรี”  ซึ่งจัดทําโดย
ฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 6 รอบ  5  ธันวาคม  2542  มอบให
กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงศึกษาธิการ  กรมศิลปากรจัดพิมพเผยแพรในพ.ศ.  2542  
โดยหนังสือเลมนี้ใหขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตรส่ิงแวดลอมและสังคม  พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรของทองถิ่น  ภูมิปญญาชาวบานและเทคโนโลยีทองถิ่น  เอกลักษณของจังหวัด
นนทบุรี  บุคคลสําคัญของจังหวัดนนทบุรี  เปนตน 

หนังสือเร่ือง  “ประวัติศาสตรเมืองนนทบุรี”  ของหวน  พินธุพันธ  ซึ่งพิมพเผยแพร
ในพ .ศ .  2547   เป นหน ังส ือที ่ให ข อม ูล เกี ่ยวก ับ   ข อม ูล เ บื ้องต นของจ ังหว ัดนนทบ ุรี  
ประวัติศาสตรเมืองนนทบุรี  ประวัติอําเภอทั้งหกของจังหวัดนนทบุรี  ประเพณีในจังหวัดนนทบุรี  
บุคคลสําคัญของจังหวัดนนทบุรี  วัฒนธรรมพื้นบานของจังหวัดนนทบุรี  แมน้ําลําคลอง
ประวัติศาสตรในทองที่จังหวัดนนทบุรี  หมูบานและตําบลในจังหวัดนนทบุรี  เปนตน 

งานเขียนกลุมที่สองนี้ใหประโยชนตอผูวิจัยในการศึกษาที่ทําใหเห็นถึงสภาพทั่วไป
ของจังหวัดนนทบุรี ไมวาจะเปนเร่ืองประวัติความเปนมา  พัฒนาการทางประวัติศาสตร  ภูมิ
ปญญา  ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในจังหวัดนนทบุรี 
   
กลุมที่สาม : งานเขียนที่เกี่ยวของกับชุมชนชาวสวนนนทบุรี 

วิทยานิพนธ  เร่ือง  “การสืบเน่ืองและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

ชาวสวน  จังหวัดนนทบุรี”  ของญาณี  สรประไพ  วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
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สาขาวิชามานุษยวิทยา  ภาควิชามานุษยวิทยา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ.  2538  
โดยวิทยานิพนธเร่ืองนี้มุงใหภาพของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวสวนใน
ตําบลบางขนุน  อําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  โดยผูวิจัยช้ีใหเห็นถึงสภาพสังคมและวิถีชีวิต
ชาวสวนของตําบลบางขนุนที่มีพื้นฐานสังคมทางพุทธศาสนา  เปนสังคมชาวสวนที่มีระบบ
ครอบครัวเครือญาติที่แนนเฟน  เครงครัดตอการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี  โดยยึดถือ
ระบบ “ผูใหญ – ผูนอย”  สอดคลองกับการทํามาหากินที่ใชแรงงานในครอบครัว  และชุมชนที่
ควบคุมสังคมอีกชั้นหนึ่ง   

นอกจากนี้ยังไดอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตชุมชนชาวสวนบางขนุนในชวง
ที่มีการพัฒนาประเทศของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับที่ 1  
(พ.ศ. 2504 – 2509)  จนถึงฉบับที่  7  (พ.ศ.  2535 – 2539)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเรงรัดพัฒนา
เศรษฐกิจ  ผลการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดังกลาวสงใหเร่ิมเกิดการขยายตัวของ
สังคมเมือง  สวนถูกทําลาย  ถมคูคลอง  แปรเปล่ียนเปนโรงงานอุตสาหกรรม  หมูบานจัดสรร  
ศูนยการคา  และอื่นๆ  ซึ่งส่ิงเหลานี้ทําใหสภาพแวดลอมเส่ือมโทรม ระบบนิเวศนขาดสมดุล  
เกิดผลกระทบตอวิถีชีวิตชาวสวนแบบด้ังเดิมจนตองเปล่ียนไปประกอบอาชีพอ่ืน  สังคมและ
วัฒนธรรมของชาวสวนตําบลบางขนุนจึงถูกกระทบกระเทือนไปดวย ระบบครอบครัวเครือญาติ
มีบทบาทนอยลง  ทัศนคติและคานิยมเร่ิมเปล่ียนแปลงไปมองงานทําสวนเปนงานที่ลําบาก  งานทีตํ่่า  
ลูกหลานชาวสวนจึงเรียนหนังสือ สูงข้ึนและไมประกอบอาชีพทางการเกษตรเชนเดียวกับบรรพบุรุษ 

สารนิพนธ เร่ือง  “การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวสวนในคลองบางกรวย  

นนทบุรี  ระหวาง  พ.ศ.  2445  - 2511”  ของกมล  สมิติรัต  สารนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาประวัติศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.  2549  เปนสาร
นิพนธที่มุงศึกษาเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชาวสวนในคลองบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  
วิทยานิพนธเร่ืองนี้ผูวิจัยใหภาพของวิถีชีวิตของชาวสวนบางกรวยท่ีเขามาต้ังถิ่นฐานต้ังแตสมัย
อยุธยาตอนตน  มีการต้ังบานเรือนตลอดสองฝงคลองบางกรวยคอนขางแนนหนา  และพบวาพื้นที่
สวนใหญเปนสวนยกรอง  สังคมชาวสวนบางกรวยเปนสังคมที่มีพื้นฐานจากพุทธศาสนา  มีระบบ
ครอบครัวเครือญาติที่แนนเฟน  และผูกพันกันแนนหนา  และเครงครัดตอการปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมา  ผูคนสวนใหญประกอบอาชีพทําสวนผลไม  โดยมี
ผลไมหลักคือ  ทุเรียน  ซึ่งเดิมมีการปลูกมากมายหลายพันธุแตเมื่อพบกับปญหาน้ําทวมใหญ  
พ.ศ.  2460  และพ.ศ.  2484 – 2485  ทําใหชาวสวนบางกรวยนิยมปลูกทุเรียนอยูเพียง  16  พันธุ  
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สําหรับสาเหตุการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวสวนคลองบางกรวย  เร่ิมต้ังแตน้ําทวม
ใหญพ.ศ.  2484 – 2485  ทําใหทุเรียนตายเกือบทั้งหมด  ประกอบกับสงครามโลกครั้งที่  2  ที่
เกิดข้ึนในชวงเวลาดังกลาวยิ่งสงใหเกิดสภาวะขาวยากหมากแพง  ชาวสวนจึงเร่ิมขายที่ดินและ
เปล่ียนไปทํางานรับจาง  จนกระทั่งรัฐบาลไดประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ชาวบางกรวยจึงไดรับผลกระทบจากการพัฒนาคร้ังนี้  โดยเฉพาะการสรางโรงไฟฟายันฮีบริเวณ
ใกลปากคลองบางกรวย  การตัดถนนบางกรวย – ไทรนอย  ทําใหเกิดการขยายตัวของเมือง  
สภาพสวนกลายเปนที่อยูอาศัยและจากการที่ลูกหลานชาวสวนคลองบางกรวยไดรับการศึกษาที่
สูงข้ึนทําใหไมมีผูรับการสืบทอดการทําสวน  สวนบริเวณคลองบางกรวยจึงคอยๆ  หมดไป 

งานเขียนกลุมที่สามนี้ใหประโยชนตอผูศึกษาในการศึกษาที่ทําใหเห็นถึงสภาพวิถีชีวิต
ชาวสวนจังหวัดนนทบุรี  ที่มีวิถีชีวิตที่เรียบงายเปนสังคมระบบครอบครัวที่มีความผูกพันกันเปน
อยางมาก  วิถีชีวิตชาวสวนไดเปล่ียนแปลงจากปญหาอุทกภัยหลายคร้ังทําใหพื้นที่สวนมีความ
เสียหายจึงทําใหการประกอบอาชีพทําสวนลดลงตามลําดับ  ประกอบกับปญหาสภาวะขาวยาก
หมากแพงในชวงสงครามคร้ังที่สอง  รวมทั้งการขยายตัวเขามาของเมืองในชวงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ  ทําใหวิถีชาวสวนด้ังเดิมของชาวสวนนนทบุรีถูกทําลายลง  ผูคนหันไปประกอบอาชีพอ่ืน  
พื้นที่สวนกลายเปนถนน  หมูบาน  โรงงานอุตสาหกรรม  เปนตน 

 
จากงานเขียนที่ไดกลาวมาทั้งสามกลุม  เปนงานเขียนที่ไมไดศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิต

ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีโดยตรง  แตสามารถนําขอมูลที่ไดจากงานเขียนดังกลาวมาเชื่อมโยงใน
ประเด็นตางๆ  ทั้งวิถีชีวิตชุมชนริมน้ําของไทยบริเวณภาคกลางของไทย  สภาพทั่วไปของจังหวัด
นนทบุรี  และรูปแบบวิถีชีวิตชุมชนชาวสวนนนทบุรี  ซึ่งจะทําใหเห็นและเขาใจภาพตางๆ  ไดกวาง
และดียิ่งข้ึนตอการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี 
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 

1. ศึกษาวิถีชีวิตด้ังเดิมของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  กอนพ.ศ. 2471   
2. ศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตลาด

ทาน้ํานนทบุรี ระหวางพ.ศ. 2471 –  2526   
3. ศึกษาการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  

ระหวาง พ.ศ. 2471 –  2526   
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ขอบเขตของการศึกษา  
ขอบเขตการศึกษาดานเวลาจะเนนศึกษาวิถ ีช ีว ิตชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  

ระหวาง พ.ศ. 2471 – 2526  ซึ่งต้ังแตพ.ศ.  2471  เปนชวงที่จังหวัดนนทบุรีเร่ิมมีการเจริญเติบโต
อยางรวดเร็วและเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตด้ังเดิมจากสังคมเกษตรกรรมหัตถกรรมและการคาแบบ
ชาวบานเขาสูความเปนสังคมเมืองเนื ่องจากมีการยายสวนราชการของเมืองนนทบุรีเกือบ
ทั้งหมดจากชุมชนตลาดขวัญมาตั้งอยูที่ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  รวมทั้งพ.ศ.  2474  มีการ
ยายเรือนจํากองมหันตโทษจากกรุงเทพฯ มาต้ังที่ชุมชนแหงนี้ดวยเชนกัน  ทําใหชุมชนตลาดทาน้ํา
นนทบุรีกลายเปนศูนยกลางของเมืองนนทบุรีแหงใหม  สงผลใหเกิดความเจริญเติบโตในสภาพ
สังคมเมืองขึ้นอยางตอเนื ่องตามลําดับ  สวนทางกับวิถีชีวิตพื้นถิ ่นดั้งเดิมของชุมชนที่คอยๆ 
เสื่อมโทรมลง  จนถึงพ.ศ.  2526  เปนชวงที่เกิดวิกฤตการณน้ําทวมครั้งใหญ  ทําใหวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีสูญหายไป  จากเดิมที่เคยประกอบอาชีพทําสวนและทํา
หัตถกรรมหมอดินเผาเปนหลักกลับตองขายที่ขายสวนใหกับนายทุนมาทําเปนอาคารพาณิชย  
หองแถว  และบานจัดสรร  ฯลฯ  สวนขอบเขตการศึกษาดานพื้นที่จะเนนศึกษาบริเวณชุมชนตลาด
ทาน้ํานนทบุรี ตําบลสวนใหญ  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี และบริเวณใกลเคียง  
 
วิธีการศึกษา 

งานวิจัยช้ินนี้เปนการศึกษาจากหลักฐานเอกสารช้ันตน (Primary Source) และ
เอกสารชั้นรอง (Secondary Source) โดยวิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร (Historical Approach)  
รวมทั้งการสัมภาษณผูรูในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี   นําขอมูลที่ไดมาตีความและเสนอโดยใช
การพรรณนาวิเคราะห (Analytical Description) ใหเห็นถึงวีถีชีวิตของคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี 
 
แหลงขอมูล 

1. สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
2. หอสมุดแหงชาติ 
3. หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
4. หอสมุดศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 
5. หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
6. สถาบันวิทยบริการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
7. หอสมุดปรีดี พนมยงค  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
8. กรมแผนที่ทหาร 
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9. สํานักงานสถิติแหงชาติ 
10. หองสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี 
11. เทศบาลนครนนทบุรี 
12. การสัมภาษณบุคคลตางๆ ที่อยูอาศัยบริเวณชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1. เพื่อใหเกิดความเขาใจถึงวิถีชีวิตด้ังเดิมของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี กอน พ.ศ. 2471   
2. เพื่อใหเกิดความเขาใจถึงปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ

สังคมของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  ระหวาง พ.ศ. 2471 –  2526   
3. เพื่อใหเกิดความเขาใจถึงการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตลาด

ทาน้ํานนทบุรี  ระหวาง พ.ศ. 2471 –  2526   
   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 2 
วิถีชีวิตชมุชนตลาดทาน้าํนนทบุรกีอน พ.ศ. 2471 

 
 

1. ภูมิหลังการกําเนิดเมืองนนทบุร ี
เมืองนนทบุรีเปนเมืองที่ต้ังข้ึนในสมัยอยุธยา  โดยมีหลักฐานในพระราชพงศาวดาร

สยาม จากตนฉบับที่เปนสมบัติของบริติชมิวเซียมกรุงลอนดอนชี้ใหเห็นวา  ในสมัยสมเด็จพระเจา
จักรพรรด์ิทรงปกครอง  พ.ศ.  2092  ทานทรงโปรดเกลาใหยกบานตลาดขวัญข้ึนเปนเมือง  ชื่อวา  
เมืองนนทบุรี  อันเนื่องมาจากบรรดาประชาราษฎรตางๆ  อพยพหนีภัยสงครามระหวางไทยกับพมา
คร้ังพระเจาตะเบงชะเวต้ียกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา  กระจัดกระจายไปหลบซอนอยูในที่หางไกล
สงคราม  เมื่อพมายกทัพกลับไปแลวก็ไมกลับเขาไปพระนครตามภูมิลําเนาเดิมของตน  จึงทรงมี
พระกระแสรับส่ังใหต้ังนนทบุรีข้ึนเปนเมือง  ดังนี้  “แลวสมเด็จพระเจาอยูหัวตรัสวา  ไพรบานเมือง
ตรีจัตวา  ปากใตฝายเหนือเขาพระนครคร้ังนี้นอย  หนีออกอยูปาดงหวยเขา  ตอนไมไดเปนอันมาก
ใหเอาบานทาจีนตองเปนเมืองสาครบุรี  ใหเอาบานตลาดขวัญต้ังเปนเมืองนนทบุรี1”    

ตัวเมืองนนทบุรีที่ต้ังข้ึนในสมัยสมเด็จพระเจาจักรพรรด์ิอยูบริเวณบานตลาดขวัญ  
ตําบลบางกระสอ  ทางฝงซายหรือทางทิศตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา  โดยมีหลักเขตของเมือง
ที่ปรากฏใหเห็นจากศาสนาสถาน  2  แหง  คือ  ในทิศเหนือมีวัดหัวเมือง เปนหลักเขตทางเหนือซึ่ง
ปจจุบันอยูบริเวณโรงพยาบาลนนทบุรี  ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปนโรงพยาบาลพระนั่งเกลา  
และวัดทายเมืองที่อยูบริเวณปากคลองมะขามโพรง เปนหลักเขตเมืองในดานทิศใต  นามสถาน
ของวัดทั้งสองนี้เปนขอบงชี้ไดเปนอยางดีของอาณาเขตเมืองนนทบุรีในสมัยนั้น  นอกจากบริเวณ
บานตลาดขวัญที่เปนอาณาเขตของเมืองนนทบุรี  สมัยนั้นยังมีชุมชนอีกหนึ่งชุมชนอยูทางใตของ
ชุมชนตลาดขวัญที่มีความสําคัญควบคูกันมากับตลาดขวัญต้ังแตกอนต้ังเมืองนนทบุรี  คือ  ตลาดแกว  
โดยมีหลักฐานที่ปรากฏใหเห็นในจดหมายเหตุลาลูแบรซึ่งกลาวถึงตําบลสําคัญที่แมน้ําเจาพระยา
ไหลผานหลายแหงดวยกันซ่ึงก็รวมไปถึงตลาดขวัญและตลาดแกว ที่เปนหนึ่งในยานชุมชนสําคัญ
ที่แมน้ําเจาพระยาไหลผาน  ดังนี้   
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1 กรมศิลปากร, พระราชพงศาวดารกรุงสยาม จากตนฉบับท่ีเปนสมบัติของบริติชมิวเซียมกรุง

ลอนดอน (พระนคร : กาวหนา, 2507), 76. 
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...ตําบลสําคัญๆ ที่แมน้ําสายน้ีไหลผาน คือ แมตาก (Mc-Tae) อันเปนเมืองเอกของ
ราชอาณาจักรสยามท่ีต้ังอยูทางทิศเหนือหนพายัพ  ถัดจากนี้ตอมาก็ถึงเมืองเทียนทอง (Tian-
Tong)  หรือเชียงทอง กําแพงเพชรหรือกําแพงเฉยๆ  ซึ่งลางคนออกเสียงวา   กําแปง 
(Campingue) แลวก็มาถึงเมืองนครสวรรค (Loconsevan) ชัยนาท (Tchainat)  สยาม  ตลาด
ขวัญ  ตลาดแกว  (Talapu’ou)  และบางกอก...2 

 
จากหลักฐานที่ปรากฏในจดหมายเหตุลาลูแบร  ทําใหเราเห็นถึงยานชุมชนที่มี

ความสําคัญของนนทบุรีทั้งสองชุมชน  แตกระนั้นอาณาเขตของตลาดแกวก็ไมปรากฏหลักฐานที่
กลาวถึงตําแหนงที่ชัดเจน  แตอาจสามารถเทียบไดกับแผนที่ของที่มีอยูในหนังสือจดหมายเหตุ 
ลา ลูแบร ราชอาณาจักรสยาม3  ดังแผนที่ที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 ลา ลูแบร, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร (นนทบุรี : 

ศรีปญญา, 2548), 28. 
3 เร่ืองเดียวกัน, 24. 
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แผนทีท่ี่  1  แผนที่แมน้ําเจาพระยา  ต้ังแตกรุงศรีอยุธยาจนไหลลงสูทะเล 
ที่มา  :   ลา ลูแบร, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร 
(นนทบุรี : ศรีปญญา, 2548), 24. 
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สุจิตต  วงษเทศไดกลาวถึงแผนที่ฉบับดังกลาวไววา  เปนลักษณะงานเขียนที่
พยายามจินตนาการข้ึนมาใหใกลเคียงสภาพภูมิศาสตรที่เปนจริง  ดังนั้นจะมีรายละเอียดไมตรง
กับความเปนจริงทั้งหมด  เพราะวัตถุประสงคในการเขียนแผนที่ฉบับนี้เพื่อใหรูจักทิศทาง  
ประกอบกับความรูทางวิชาการดานแผนที่ในสมัยอยุธยายังไมกาวหนา  อยางไรก็ตามแผนที่ฉบับนี้
ก็มีสาระสําคัญทางประวัติศาสตรที่เช่ือถือไดสวนหนึ่ง4  ดังนั้นแมแผนที่ขางตนจะมีรายละเอียดที่ไม
ตรงตามความเปนจริงมากนัก  ดังที่สุจิตต  วงษเทศกลาวถึง  แตเราก็สามารถดึงสาระสําคัญ
ของตัวแผนที่ฉบับนี้ออกมาเทียบเคียงได  โดยในแผนที่มีการบงช้ีถึงการมีอยูของตลาดขวัญและ
ตลาดแกวในภาพกวาง  จึงมีผูสันนิษฐานถึงตําแหนงที่ตลาดแกวต้ังอยูนาจะเปนบริเวณวัดปากน้าํ  
ตําบลสวนใหญ  อําเภอเมืองนนทบุรีข้ึนไป5  หรือบริเวณริมแมน้ําเจาพระยาเหนือคลองบางเขนเกา  
ซึ่งบริเวณนี้จะมีศาสนสถานต้ังอยูหลายแหงดวยกัน ซึ่งสามารถแสดงถึงความสําคัญของชุมชน
บริเวณนี้ เชน  วัดปากน้ํา วัดพลับพลา  วัดฝางและวัดเขมาภิรตาราม  รวมทั้งศาสนสถานของชาว
มุสลิม  คือ  มัสยิดดร่ียาต๊ิสสุนัน  

อยางไรก็ตามยังมีหลักฐานจากวรรณกรรมของสุนทรภูที่เขียนถึงตลาดแกวไวใน 
พ.ศ. 2350  ซึ่งสุนทรภูไดเดินทางผานตลาดแกวเมื่อคร้ังตามเสด็จพระองคเจาปฐมวงษ  พระราช
โอรสในกรมพระราชวังหลัง(กรมหลวงอนุรักษเทเวศร)  ไปนมัสการพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี6  
โดยไดพรรณนาไวในนิราศพระบาทตอนหนึ่ง  ไววา  “ถึงน้ําวนชลสายที่ทายยาน  เขาเรียกบานวัด
โบสถตลาดแกว  จําเหลียวกลับลับวังมาลิบแลว  พี่ลับแกวลับบานมายานบาง7”  นอกจากนี้ยังมี
หลักฐานจากนิราศภูเขาทองของสุนทรภูซึ่งแตงข้ึนในพ.ศ. 2371  ไดกลาวถึงความซบเซาของ
ตลาดแกวในฐานะยานชุมชนของนนทบุรีวา  ตัวตลาดไดกลายสภาพไปเหลือแตสวนที่อยูเรียงราย
ทั้งสองฝากฝงแมน้ําไมไดมีรานคายานตลาด  ดังขอความตอนหนึ่งในนิราศภูเขาทองความวา    

  
 
 

                                                 
4 สุจิตต  วงษเทศ, แมน้ําลําคลองสายประวัติศาสตร (กรุงเทพฯ : มติชน, 2530), 39. 
5 กระทรวงมหาดไทย, ประวัติมหาดไทย สวนภูมิภาคนนทบุรี (นนทบุรี : โรงพิมพสถานสงเคราะห

หญิงบานปากเกร็ด, 2525), 14. 
6 สุนทรภู, นิราศสุนทรภู รวมวรรณคดีนิราศ 9 เร่ืองของสุนทรภู (กรุงเทพฯ : บริษัทธารปญญา 

จํากัด, 2543), 49. 
7 เร่ืองเดียวกัน, 53. 
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ตลาดแกวแลวไมเห็นตลาดตั้ง               สองฟากฝงก็แตลวนสวนพฤกษา  

โอรินรินกล่ินดอกไมใกลคงคา                 เหมือนกลิ่นผาแพรดํารํ่ามะเกลือ  
เห็นโศกใหญใกลน้ําระกําแฝง                ทิ้งรักแซงแซมสวาดประหลาดเหลือ  
เหมือนโศกพี่ที่ช้ําระกําเจอื                  เพราะรักเร้ือแรมสวาทมาคลาดคลาย8 

 
ถึงแมวาในนิราศภูเขาทองที่สุนทรภูไดพรรณนาถึงสภาพของตลาดแกววาในสมัยนั้น

บทบาทของตลาดแกวไดซบเซาลงไป  แตยานชุมชนสําคัญที่ควบคูกันอยางตลาดขวัญก็ยังคงมี
บทบาทสําคัญในการเปนยานการคาขายส่ิงของตางๆ  รวมถึงผลผลิตที่ไดจากสวนที่มีเรือมาจอดขาย
รายเรียงกันอยูมากมาย  และคับค่ังไปดวยผูคนที่มาจับจายใชสอยทํากิจกรรมดานการคา  ดังใน
นิราศภูเขาทองตอนหนึ่งซึ่งสุนทรภูลองเรือผานตลาดแกวเลยมาจนถึงตลาดขวัญและพรรณาถึง
สภาพของตลาดขวัญไวดังตอไปนี้  “ถึงแขวงนนทชลมารคตลาดขวัญ  มีพวงแพแพรพรรณเขา
คาขาย  ทั้งของสวนลวนแตเรือเรียงราย  พวกหญิงชายชุมกันทุกวันคืน9” 

จากท่ีกลาวมาในขางตนจะเห็นไดวา  เมืองนนทบุรี  แตเดิมมียานชุมชนที่สําคัญอยู
สองแหง  คือ  ตลาดขวัญซ่ึงเปนชุมชนที่อยูทางเหนือและตลาดแกวเปนชุมชนที่อยูทางใต  ทั้งสอง
ชุมชนมีบทบาทเปนชุมชนยานการคาและชาวสวนผลไมควบคูกันมา   ซึ่งเกิดข้ึนมาต้ังแตสมัย
อยุธยา  ริมฝงแมน้ําเจาพระยา  มีการคาขายโดยเฉพาะผลผลิตที่ไดจากการทําสวนของชาวบาน  
รวมถึงส่ิงของใชสอยตางๆ  นานา  ตลาดขวัญซ่ึงเปนที่ต้ังของตัวเมืองนนทบุรีมีความเจริญรุงเรือง
เร่ือยมา  ผิดกับตลาดแกวที่บทบาทความสําคัญของชุมชนในฐานะยานการคาไดซบเซาลงต้ังแต
ชวงพ.ศ.  2371  เปนตนมา   

 
2. ประวัติความเปนมาของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  

2.1 การกําเนดิชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี 
สภาพทางภูมิศาสตรมีความสําคัญอยางมากในการกอกําเนิดแหลงชุมชน  หรือแหลง

อารยธรรมที่จะมีพัฒนาการเติบโตข้ึนได  ดังที่  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
ทรงกลาวถึงความสําคัญของสภาพภูมิศาสตรหรือสภาพธรรมชาติวา  “สภาพภูมิศาสตร  หรือ
สภาพธรรมชาติ  เปนตัวกําหนดวาบริเวณนั้นๆ  คนจะต้ังถิ่นฐานบานเรือนกันอยางไร  ใชวัสดุอะไร  

                                                 
8 สุนทรภู, นิราศสุนทรภู รวมวรรณคดีนิราศ 9 เร่ืองของสุนทรภู (กรุงเทพฯ : บริษัทธารปญญา 

จํากัด, 2543), 84.  
9 เร่ืองเดียวกัน, 84. 
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บานจะหันไปทางทิศไหน  เคร่ืองนุงหมเส้ือผาจะเปนอยางไร  ประกอบอาชีพใดบาง  ทานอาหาร
อะไร  เจ็บปวยจัดการอยางไร  และคนท่ีตายไปแลวจัดการยังไง10”   เชนเดียวกันกับพัฒนาการ
ของเมืองนนทบุรีที่ภูมิรัฐศาสตรก็สงผลตอเหตุปจจัยในหลายๆ  ประการที่สําคัญ  ในการตัดสินใจ
ของผูคนที่จะเลือกเขามาต้ังถิ่นฐานภูมิลําเนา  การประกอบอาชพี  ชวีติความเปนอยูตางๆ  ในบริเวณ
นี้     

ไมมีปาไมและภูเขา  แตก็นับวาเปนทําเลที่ต้ังที่มี
ความเหมาะ

                                                

สภาพภูมิศาสตรของเมืองนนทบุรีเปนพื้นที่ที่มีปจจัยหลายประการเอื้ออํานวยตอ
การต้ังถิ่นฐาน  โดยต้ังอยูบริเวณดินดอนสามเหล่ียมปากแมน้ําเจาพระยาตอนเหนือเมืองบางกอก  
หางจากทะเลประมาณ  20  กิโลเมตร  พื้นที่เปนที่ราบลุม  มีแมน้ําเจาพระยาไหลผานแบงพื้นที่
ออกเปนสองสวน  คือ  ฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา  มีปริมาณพื้นที่  1 ใน 4  และฝง
ตะวันตก  มีปริมาณพื้นที่  3 ใน 4  ของพื้นที่ทั้งหมด   นนทบุรีมีคูคลองที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ
แยกเปนสาขาไปจากแมน้ําเจาพระยา  และคูคลองที่ขุดข้ึนใหมเปนจํานวนมากไหลเชื่อมติดตอกัน
ไดโดยทั่วไป  แหลงน้ําจึงมีปริมาณเพียงพอตอการยังชีพและการเพาะปลูก  เปนปจจัยหลักที่ทําให
ผูคนเลือกอพยพเขามาต้ังถิ่นฐาน  แมน้ําเจาพระยาและลําคลองสาขาท่ีสามารถเชื่อมโยงทะลุถึง
กันนั้น  กอใหเกิดเปนเสนทางการคมนาคมทางเรือที่สะดวกรวดเร็ว  เหมาะสมกับการเปนเมืองทา
เพื่อการคาขาย  การสัญจรไปมา  ตลอดถึงการขนสงวัตถุดิบ  สินคาทางการเกษตรไปสูตลาด
ภายนอกอันเปนปจจัยที่กอใหเกิดการขยายตัวของชุมชนได  สภาพภูมิอากาศ  จังหวัดนนทบุรี
ต้ังอยูในแนวรองลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและรองลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  อีกทั้งอยูใกลทะเล  
จึงไดรับอิทธิพลของลมทะเลสามารถพัดผานมาถึง  สภาพอากาศจึงไมรอนจัด   ไมหนาวจัด  
ในฤดูฝนชุกพอประมาณ  และถึงแมวานนทบุรี

สมแกการต้ังถิ่นฐานเปนอยางยิ่ง11 
เหตุปจจัยจากที่กลาวถึงความสําคัญของสภาพภูมิรัฐศาสตรที่มีแมน้ําเจาพระยาไหลผาน  

รวมถึงคลองสาขาตางๆ   ที่ไหลเช่ือมโยงกัน  ทั้งระยะทางที่อยูระหวางปากน้ําเมืองบางกอกและ
เมืองหลวงเกาคือ  อยุธยา  จึงทําใหเมืองนนทบุรีเปนทําเลที่มีความสําคัญในลักษณะของเมืองทา  

 
10 ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร(องคการมหาชน), ภูมิศาสตรกับวิถีชีวิตไทย (กรุงเทพฯ: ศูนย

มานุษยวิทยาสิรินธร(องคการมหาชน), 2544), 11. 
11 คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ,วัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตร  

เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดนนทบุรี (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 
2542), 29. 
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ที่เปนจุดแวะพัก  ขนถาย  และซ้ือขายสินคา  โดยเฉพาะของสวน  จึงทําใหมีผูคนเขามาจับจองต้ัง
ถิ่นฐานในบริเวณนี้มากข้ึนจนตอมาจึงพัฒนาข้ึนมาเปนเมืองที่มีความสําคัญ   

 
แผนทีท่ี่  2  แผนที่จงัหวัดนนทบุรี 
ที่มา  :  สํานักงานสถิติแหงชาติ, แผนที่แสดงเขต อําเภอ ตําบล เทศบาล และขอมูลพื้นฐานของ 
จังหวัด พ.ศ. 2538 (กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2538), 126. 

 
กอนพ.ศ.  2179  เสนทางการไหลของแมน้ําเจาพระยาบริเวณที่ผานเมอืงนนทบุรีนัน้มี

ความคดเค้ียวแตกตางจากในสมัยปจจุบันที่เราเห็นกันเปนเสนทางคอนขางตรง  โดยลักษณะ
ทางเดินของแมน้ําเจาพระยากอนพ.ศ. 2179  ต้ังแตบริเวณวัดเขมาภิรตารามจะเล้ียวออมไปทาง
ปากคลองตลาดแกว (บางกรวย)  ตรงไปออกปากคลองบางกรวยเหนือวัดชะลอ  แลวเล้ียวไปทางเหนือ
ออกปากลําแมน้ําออมบริเวณตรงขามวัดทายเมือง  จากการที่แมน้ําเจาพระยามีลักษณะทีค่ดเค้ียว
ทําใหเสียเวลาในการเดินทางเปนอันมาก  ทําใหในพ.ศ.  2179  สมัยรัชกาลพระเจาปราสาททองทรง
เล็งเห็นวา  การเดินเรือตามลําแมน้ําที่มีอยูนั้นเปนการออมคอมทําใหเปลืองเวลามาก  จึงโปรดใหขุด
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12

จากการขุดคลองคร้ังนี้ยังประโยชนเปนอันมากตอการคมนาคมเนื่องจากสามารถ
เดินเรือไดรวดเร็วยิ่งข้ึนจากเดิมที่ตองออมไปทางแมน้ําออมก็ทําใหสามารถลดระยะเวลาการ
เดินทางไดเปนอยางมาก  เมื่อขุดคลองลัดแลวกระแสน้ําก็เปล่ียนทางเดินเขาคลองที่ขุดข้ึนใหม  
นานวันเขาก็กวางใหญข้ึนจนกลายเปนแมน้ําเจาพระยาในปจจุบัน  สวนแมน้ําเจาพระยาเดิมจงึต้ืน
เขินลงกลายเปนคลองบางกรวย  คลองแมน้ําออมอยางที่เห็นในปจจุบัน  หลังจากที่แมน้ํา
เจาพระยาเปล่ียนเสนทางเดินใหม  มีผลทําใหพื้นที่บริเวณนี้จากเดิมที่ไมไดอยูติดกับแมน้ําจึงเร่ิมมี
ความสําคัญข้ึนมา  ผูคนก็เขามาจับจองต้ังบานต้ังเรือนอยูสองฝากฝงแมน้ําเจาพระยาสายใหม  
ต้ังแตวัดทายเมืองเร่ือยมาจนถึงปากคลองบางกรวยหรืออีกนัยหนึ่งก็คือ  ต้ังแตทายยานตลาดขวัญ
จนถึงเหนือยานตลาดแกว ดังแผนที่ที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 หวน พินธุพันธ, ประวัติศาสตรเมืองนนทบุรี (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2547), 4. 
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แผนที่ที่  3  แผนที่แสดงแมน้ําเจาพระยาเดิมและตอนท่ีขุดใหมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
ที่มา  :  คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, วัฒนธรรม  พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร  เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดนนทบุรี (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการฝายประมวล
เอกสารและจดหมายเหตุ, 2542), 38. 

 
พื้นที่วางกึ่งกลางระหวางตอนใตของชุมชนตลาดขวัญและตอนเหนือชุมชนตลาดแกวจาก

เดิมที่ไมไดมีเสนทางน้ําตัดผานไดเริ่มมีความสําคัญขึ้นจากสภาพภูมิศาสตรที่เปลี่ยนแปลง
อันเนื่องมาจากการขุดลัดทางเดินแมน้ําเจาพระยาสายใหมสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง  
ผูคนจึงเร่ิมอพยพเขามาต้ังถิ่นฐานมากยิ่งข้ึนทั้งบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาสายใหมและคูคลอง
สาขาตางๆ  ซึ่งก็รวมไปถึงพื้นที่บริเวณชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีที่อยูบริเวณคลองบางขวางจนถึง
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คลองบางตะนาวศรี  ซึ่งเรียกกันวา  บานบางขวางและบานบางตะนาวศรี13  เพราะวิถีชีวิตด้ังเดิม
ของผูคนสวนใหญต้ังบานเรือนอยูริมแมน้ําและริมคลองเพื่อความสะดวกในการดํารงชีวิตที่ตองอิง
กับสายน้ําทั้งทางดานการอุปโภคบริโภค  การคมนาคม  รวมไปถึงการประกอบอาชีพตางๆ  โดย
โครงสรางการตั้งถิ่นฐานสวนใหญจะต้ังบานเรือนเรียงกันเปนแนวยาวตามน้ําหรือคลอง14   

จากหลักฐานที่มีอยูปรากฏใหเห็นวามีการอพยพเคลื่อนยายครอบครัวเขามาสมทบ
กับคนที่อยูด้ังเดิม  ผูคนที่อพยพเขามาบริเวณชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีมาจากคนสองกลุมใหญๆ  
ดวยกัน  โดยคนกลุมแรกที่อพยพเขามา  คือ  ชาวไทยบางตะนาวศรี   ซึ่งมีหลักฐานการเขามาของ
ชาวไทยบางตะนาวศรีในสมัยอยุธยาตอนปลาย  คร้ังรัชกาลสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศนมรินทร  หรือ
สมเด็จพระเจาเอกทัศ  ประมาณ พ.ศ.  2302    กลาวไววา  คนไทยชาวเมืองตะนาวศรีหนีสงคราม
และการสูรบกับพมา  เขามาตั้งภูมิลําเนาในสมัยเมื่อครั้งกองทัพไทยตั้งรวมพลอยูที่แกงตูม  
ตนแมน้ําตะนาวศรี  พมายกทัพมาตี  ชาวเมืองตะนาวศรีจึงหนีมาจากที่นั่น  ตามกองทัพไทย
กลับมา  พระเจาเอกทัศที่นั่งสุริยามรินทรจึงโปรดใหมาต้ังบานเรือนที่แขวงเมืองนนทบุรี  เรียกกันวา  
“บานบางตะนาวศรี”  ดังหลักฐานที่ปรากฏในหนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตรไทย  ตอนหนึ่งความวา 
 

ไทยชาวเมืองตะนาวศรี  มีรายงานอําเภอสอบสวนไดความวา  ไดเขามาต้ังภูมิลําเนาอยูที่
ตําบลบางตะนาวศรี  อําเภอเมืองนนทบุรี  ในรัชกาลสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร  พ.ศ.  2302  
คร้ังทัพไทยต้ังรวมพลอยูที่แกงตูม  นอกเขตไทยตนแมน้ําตะนาวศรี  พมายกทัพจะมาตีชาว
ตะนาวศรี  ก็หนีเขามา...15 

 
นอกจากนี้ยังมีขอสันนิษฐานวา  มีผูคนอีกสวนหนึ่งที่อพยพเขามาต้ังแตคร้ังสมัยกรุงศรี

อยุธยาตองเสียอธิปไตยใหแกพมาเปนคร้ังที่สอง  ประมาณ  พ.ศ. 2310  คนกลุมนี้เปนชาวบาน
หมอคลองสระบัวในอยุธยาที่อพยพหนีภัยสงครามจากพมาลงมาทางใต  มาต้ังภูมิลําเนาอยูตาม
ริมฝงแมน้ําเจาพระยา  สมทบกับชาวบานพื้นถิ่นและชาวบางตะนาวศรีเดิมที่ไดอพยพมาต้ังถิ่น
ฐานบริเวณนี้  ประมาณแปดปกอนหนานั้น  แลวมาประกอบอาชีพการทําเครื่องปนดินเผาตามความ

                                                 
13 วรงค  สงเจริญ, หนังสือพระราชทานเพลิงศพนางสายหยุด  สงเจริญ (นนทบุรี : ม.ป.ท, 2550. 

พิมพในงานศพนางสายหยุด สงเจริญ 2550), 239. 
14 ฉัตรทิพย  นาถสุภา และพรพิไล เลิศวิชา, วัฒนธรรมหมูบานไทย (กรุงเทพฯ : สรางสรรค, 

2541), 196. 
15 ราชบัณฑิตยสถาน, อักขรานุกรมภูมิศาสตรไทย  ฉบับราชบัณพิตยสถาน, เลม 2 (กรุงเทพฯ : 

ราชบัณฑิตยสถาน, 2507), 548. 
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ถนัดเดิมของตน16  ดวยเหตุนี้  บานบางตะนาวศรี  จึงมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา  “บานหมอบาง
ตะนาวศรี”  ซึ่งก็ถือไดวานามสถานที่ปรากฏอยูในปจจุบันก็สามารถเปนตัวบงชี้ไดเปนอยางดีถึง
ที่มาและตนสายบรรพบุรุษของผูคนในบริเวณนี้   

สําหรับช่ือ “บางขวาง”  ที่ปรากฏอยูในปจจุบันทั้งชื่อคลองบางขวาง  ชื่อบานบางขวาง   
และวัดบางขวางนั้น  มีหลักฐานที่ปรากฏในหนังสือประวัติวัดและเจาอาวาส  วัดบางขวาง  จังหวดั
นนทบุรีที่พระสาธุศีลสังวร (สนธิ์)  วัดบวรนิเวศวิหารเรียบเรียงข้ึนเพื่อพิมพแจกในงานพระราชทาน
เพลิงศพ  พระครูศิลาภิรม(ทวม)  ซึ่งทานพระครูสืบประวัติเร่ืองราวจากคําบอกเลาของผูเฒาผูแก
ในสมัยนั้น  โดยตอนหนึ่งไดกลาวถึงชื่อ  บางขวาง  ที่เกิดข้ึนนั้นเปนผลมาจากการขุดผืนแผนดินใน
สมัยพระเจาปราสาททองที่ไดกลาวมาแลว  เมื่อไดขุดผืนแผนดินตอนนี้แลว  ยังผลใหคลองบางศรีทอง
ถูกตัดขาดจากกัน  คลองตอนตนยังใชชื่อวา  คลองบางศรีทองดังเดิม  สวนตอนปลายคลองที่
ถูกตัดขาดเรียกชื่อใหมวา  คลองบางขวาง  โดยเหตุที่ลําคลองนั้นต้ังขวางหนาการขุดตัดแมน้ํา  
ชื่อ  บางขวาง  จึงปรากฏข้ึนจากคลองขวางที่ถูกตัดออกนับแตนั้นมา17  จากคลองที่ถูกตัดขวางอยู
ในสมัยที่ขุดแมน้ําเจาพระยาสายใหมก็นาจะเรียกกันวา  คลองขวางหรือยานคลองขวาง  คําวา  
“บาง”  นั้นมาเพิ่มเติมตามธรรมเนียมนิยมของลักษณะการตั้งชื่อหมูบานเกาแกด้ังเดิมที่ต้ังอยูริม
สองฟากฝงแมน้ํา  ใชเสนทางน้ําในการไปมาหาสูกัน  ซึ่งสวนใหญจะต้ังช่ือคําแรกวา  บาง  หรือ  ทา
18  จึงมีการเรียกชุมชนที่ต้ังอยูริมแมน้ําหรือริมคลองที่มีสภาพในลักษณะเดียวกันวา  “บาง”  และ
ตอดวยช่ือชุมชน  จึงมีการใสชื่อ  “บาง”  เติมเขามาอยูในการเรียกชื่อชุมชนที่อาศัยอยูริมน้ํา  จาก
เดิมที่เรียกกันวา  คลองขวาง  จึงมีพัฒนาการตอมาโดยเพิ่มคําวา “บาง”  เขามาจึงกลายเปน  
คลองบางขวาง  และช่ือชุมชน  ชื่อวัด  ชื่อสถานที่ในบริเวณนี้จึงถูกตั้งขึ้นตามชื่อคลองบางขวาง
ในภายหลัง  ดังปรากฏอยูในประวัติวัดบางขวาง  ซึ่งแตเดิมเรียกวา   วัดบางยาง  แตตอมาได
เปลี่ยนชื่อเปนวัดบางขวาง  หรือคลองบางศรีทอง  เมื่อถูกตัดขาดก็เปล่ียนช่ือคลองตอนปลายที่
ถูกตัดขาดมาเรียกวา  คลองบางขวาง    รวมถึงคําวา  บางตะนาวศรี  ที่ถูกเรียกเชนนั้นก็เพิ่มเติม
จากยานที่ชุมชนชาวไทยตะนาวศรีมาต้ังบานเรือนอยูริมน้ําก็เติม  คําวา  “บาง”  เขามาในการ
เรียกช่ือชุมชน  รวมกันเขามาก็เรียกกันวา  บานบางตะนาวศรีหรือบานหมอบางตะนาวศรี  ซึ่งเห็น

 

                                                 
16 กระทรวงมหาดไทย, ประวัติมหาดไทย สวนภูมิภาคนนทบุรี, 29. 
17 พระสาธุศีลสังวร (สนธิ์) ,ประวัติวัดและเจาอาวาสวัดบางขวาง  จังหวัดนนทบุรี (นนทบุรี : 

ม.ป.ท, 2495), 2. 
18 ฉัตรทิพย  นาถสุภา และพรพิไล เลิศวิชา, วัฒนธรรมหมูบานไทย (กรุงเทพฯ : สรางสรรค, 

2541), 196. 
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ไดจากชื่อชุมชนของเมืองนนทบุรีที่สวนใหญข้ึนตนดวยคําวา  “บาง”  เกือบทั้งสิ้น  ดังเชน  ชุมชน
บางมวง  บางขนุน  บางกรวย  บางซอน  บางบัวทอง  บางใหญ  บางศรีทอง  บางแพรก  รวมทั้ง
ชุมชนบางตะนาวศรีและชุมชนบางขวางดวยเชนเดียวกัน  ถือเปนธรรมเนียมนิยมที่มีมาแตเดิมใน
การตั้งช่ือชุมชนริมน้ําหรือริมคลองของไทย   

สําหรับเร่ืองชาติพันธุของคนในชุมชนกอนพ.ศ. 2471 นั้น  ประกอบไปดวยชาวไทย
พื้นถิ่นที่อพยพเขามาอาศัยในบริเวณนี้ต้ังแตประมาณพ.ศ. 2179  ที่มีการขุดลัดแมน้ําเจาพระยา
สายใหมในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง  โดยกลุมคนไทยจะกระจายอยูทั่วไปและนิยมต้ัง
บานเรือนอยูริมน้ําทั้งบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาสายใหมและบริเวณปากคลอง  นอกจากชาว
ไทยพื้นถิ่นแลวยังมีชาวไทยบางตะนาวศรีซึ่งอพยพหนีภัยสงครามกับพมาเขามายังพื้นที่บริเวณนี้ 
ประมาณพ.ศ.  2302  เขามาสมทบกับชาวไทยพื้นถิ่นต้ังบานเรือนกระจัดกระจายริมฝงแมน้ําและ
คลองดวยเชนกัน  โดยเฉพาะบริเวณปากคลองบางตะนาวศรี  และชาวไทยกลุมบานหมอคลอง
สระบัวจากอยุธยาที่อพยพหนีภัยสงครามเขามาภายหลังเสียกรุงใหแกพมาในพ.ศ.  2310  ซึ่งเขา
มาต้ังถิ่นฐานบริเวณริมน้ําในชุมชนเชนกัน  ทั้งสามกลุมวัฒนธรรมไดถูกผสมผสานจากการอยู
รวมกันในชุมชนผานระยะเวลาที่หลอหลอมจนทําใหความเขาใจของคนไทยตะนาวศรีที่มีเช้ือสาย
มอญไมไดมีความรูสึกรวมในความเปนมอญที่สืบเช้ือสายมาต้ังแตบรรพบุรุษ  วัฒนธรรมมอญได
ถูกกลืนจนเขาใจวาเปนไทยไปทั้งหมด   

คนบานบางตะนาวศรีแตกําเนิดซึ่งมีบรรพบุรุษที่ต้ังถิ่นฐานและสืบเช้ือสายมาหลายช่ัว
อายุคน  ไดกลาวปฏิเสธวา  ชาวบานบางตะนาวศรีไมไดเปนกลุมคนไทยเชื้อสายมอญ  และ
ไมไดเปนคนกลุมเดียวกับชาวมอญที่ปากเกร็ดและเกาะเกร็ด  ดังในตัวอยางที่พลเรือเอกวรงค  
สงเจริญ  กลาวไววา  “ในปจจุบันเมื่อเทียบกับปากเกร็ดแลวการปนหมอจึงข้ึนหนาขึ้นตานอยกวา
ที ่นั ่นมาก   ดังนั ้นเมื ่อม ีการพ ูดถ ึงเครื ่องป นด ินเผาก็ม ักจะนึกถ ึงปากเกร ็ด   และนึกถ ึง
ความสามารถของชาวไทยเชื้อสายมอญ   ก็เลยมีการเชื่อหรือเหมาตอไปอีกวาชาวบาง
ตะนาวศรีที่ปนหมอนั้นมีเช้ือสายมอญดวย19”   นอกจากนี้ยังปรากฏหลักฐานในพ.ศ. 2442  ที่ยืนยัน
วาวัฒนธรรมมอญของชาวไทยตะนาวศรีไดถูกกลืนหายไปจนเปนไทย  ซึ่งในหลักฐานไดกลาวถึง  
ชาวบานหมอบางตะนาวศรีที่มีการพูดภาษาไทยกันและเปนคนละกลุมกับชาวมอญปนหมอที่อยูที่
เกาะศาลากุนหรือเกาะเกร็ดที่พูดภาษามอญ  ดังในรายงานของพระอินทรเทพขาหลวงรักษา
ราชการเมืองนนทบุรีที ่รายงานเรื่องราชการเมืองนนทบุรีตอ  พระเจานองยาเธอกรมหมื่น

                                                 
19 วรงค  สงเจริญ, หนังสือพระราชทานเพลิงศพนางสายหยุด  สงเจริญ, 241. 
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นเรศรวรฤทธ์ิเสนาบดีกระทรวงนครบาล  ความวา  “...มีราษฎรไทยภาษาตําบลบานหมอบางตะนาวศรี
ทําหมอตําบลหนึ่ง  ราษฎรรามัญภาษาตําบลบานโองอางแหงเกาะศาลากุนทําโองอางตําบลหนึ่ง...20”   

จากที่กลาวมาในขางตนจึงถือไดวา  บรรพบุรุษของชุมชนยานตลาดทาน้ํานนทบุรี  
แรกเร่ิมเดิมทีที่เขามาสมทบกับกลุมคนพื้นถิ่นด้ังเดิม  สวนใหญมาจากคนสองกลุม  คือ  กลุมที่
เรียกวา  ชาวไทยบางตะนาวศรีและกลุมบานหมอคลองสระบัว  ที่อพยพเขามาในเวลาใกลเคียงกัน
คือ   ตอนปลายสมัยอยุธยาจากการหนีภัยสงครามกับพมา  และวัฒนธรรมของคนไทยเช้ือสายมอญก็
ไดถูกกลืนหายไปตามการผสมผสานรูปแบบวิถีชีวิตรวมกับคนพื้นถิ่น  

สวนอาณาเขตของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  ซึ่งเรียกชุมชนที่อยูในบริเวณนี้วา  
บานบางขวางและบานบางตะนาวศรี  ต้ังอยูริมแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันออก  ในทิศเหนือติดกับ
ยานบางแพรก  ทิศตะวันออกติดกับตําบลตลาดขวัญ  ทิศตะวันตกติดกับแมน้ําเจาพระยา  
และทิศใตต ิดกับคลองบางตะนาวศรี   นอกจากนี ้อาณาเขตภายในชุมชนยังมีการแบง
ความสัมพันธของขอบเขตตามลักษณะของทิศที่ต้ังบานเรือนในชุมชน  โดยแบงบานเรือนที่ตั้งอยู
บริเวณบานบางขวางซ่ึงอยูดานทิศเหนือของชุมชนวา  “บานบน”  และผูคนที่อยูฝงบานบางตะนาวศรี
ซึ่งอยูดานทิศใตของชุมชนวา  “บานลาง”  ดังที่พลเรือเอกวรงค  สงเจริญ  กลาววา  “...หันมาดู
ที่ต้ังของบางตะนาวศรีซึ่งมีการระบุไวอยางแนชัดวาต้ังอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยาระหวางปากคลอง
บางตะนาวศรีและคลองบางขวาง  ซึ่งก็อยูในชวงที่แมน้ําเจาพระยาที่เกิดข้ึนภายหลังนี้พอดี21  ซึ่งเคย
แบงเปน  “บานบน”  ซึ่งอยูใกลคลองบางขวาง  และ “บานลาง”  ใกลคลองบางตะนาวศรี22...”  
ลักษณะการตั้งบานเรือนของชุมชนจับจองเรียงรายไปตามริมฝงแมน้ําเจาพระยาเปนแนวยาวทั้งเสน  
รวมทั้งตลอดริมคลอง  บานเรือนที่ต้ังนั้นกระจุกตัวอยูมากบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาและบริเวณ
ริมคลอง  โดยหันหนาออกไปทางแมน้ําและคลอง  ถัดจากบานเรือนเขามาตลอดสองฝงคลองเปน
สวนแทบทั้งส้ิน  โดยเปนชุมชนที่มีภูมิทัศนสวยงามและเปนธรรมชาติ   ดังปรากฏหลักฐานใน
เอกสาร  เร่ือง “เมืองนนทบุรี”  ดังความวา  “...คลองบางแพรก  บางตนาวศรี  บางขุนเทียนเปน

                                                 
20 “เร่ืองพระอินทรเทพรายงานราชการเมืองนนทบุรี,” 1 – 15 ธันวาคม  ร.ศ. 118, เอกสารรัชกาลท่ี 

5 กระทรวงนครบาล, ร. 5 น.3.4 ช/1, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.  
21 หมายถึง ภายหลังการขุดลัดแมน้ําเจาพระยาสมัยพระเจาปราสาททอง พ.ศ. 2179. 
22 วรงค  สงเจริญ, หนังสือพระราชทานเพลิงศพนางสายหยุด  สงเจริญ, 239. 
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คลองปลายตันตามทุงนา  แตในลําคลองมีบานเรือนราษฎรมาก  แล  2  ฝงคลองเปนสวน  เปน
คลองที่นาเที่ยวในเวลาฤดูน้ํา23” 
 

 
แผนที่ที่  4  แผนที่บริเวณชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี 
ที่มา  :  กองบัญชาการทหารสูงสุด, แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2431 – 2474, (กรุงเทพฯ : กองทัพบก, 
2542), ไมปรากฏเลขหนา.   

                                                 
23 “เร่ืองเมืองนนทบุรี,” 19-21 กรกฎาคม 2458, เอกสารรัชกาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล, ร. 6 น. 

10.5ก/22, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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แผนที่ที่  5  สภาพกายภาพบริเวณชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี กอน พ.ศ. 2471 
ที่มา  :  ดัดแปลงมาจากโครงสรางแผนที่ของ  กองบัญชาการทหารสูงสุด, แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 
2431 – 2474, (กรุงเทพฯ : กองทัพบก, 2542), ไมปรากฏเลขหนา. 
 

2.2 การทํามาหากนิของคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีกอน พ.ศ. 2471 
ผูคนที่เขามาต้ังรกรากอยูในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีชวงกอนพ.ศ. 2471  มีการ

ผสมผสานระหวางกลุมคนหลายกลุมดวยกัน  ทั้งคนพ้ืนถิ่นเมืองนนทบุรีด้ังเดิม  รวมกับผูคนที่
อพยพเขามาในชวงปลายสมัยอยุธยาและสมัยกรุงธนบุรี  ทั้งกลุมคนที่มาจากตอนใตของมอญ  
คือ  กลุมชาวไทยบางตะนาวศรีและกลุมที่มาจากบานหมอคลองสระบัวในอยุธยา  วิถีชีวิตของ
ผูคนจากตางวัฒนธรรมไดหลอหลอมในการดํารงชีวิตรวมกันจนมีลักษณะสังคมที่มีเอกภาพไมเกิด
ปญหาในการแบงแยกชาติพันธุ  คนจากตางถิ่นที่เขามาไดถายทอดภูมิปญญาทางดานหัตถกรรม
ในการประกอบอาชีพ  คือ  การทําเคร่ืองปนดินเผา  เขามาเพิ่มเติมจากอาชีพหลักของคนพื้นถิ่นคือ  
การทําสวน  จนทําใหลักษณะการประกอบอาชีพสวนใหญของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีชวง
กอนพ.ศ.  2471  มีอาชีพที่สรางรายไดใหกับชุมชนในสองทางหลักดวยกัน  คือ  การทําสวนและ
การทําเคร่ืองปนดินเผา โดยรูปแบบการประกอบอาชีพทําสวนผลไมของคนในชุมชนตลาดทาน้ํา
นนทบุรีมีลักษณะดังนี้   
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2.2.1 การทําสวน 
การทําสวนของเมืองนนทบุรีมีหลักฐานที่ปรากฏต้ังแตสมัยอยุธยาวา เมืองนนทบุรี

เปนดินแดนแหงความอุดมสมบูรณและเปนสวนผลไมที่ ขึ้นชื่อแหงหนึ่ง  โดยชาวตางชาติ
ที่เดินทางเขามาคาขายและติดตอเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยา  ไดบันทึกเอาไวอยางใน
กรณีของลา ลูแบร  ชาวฝร่ังเศสที่เดินทางเขามายังดินแดนสยามวา  “สวนผลไมที่บางกอกนั้นมี
อาณาบริเวณยาวไปตามชายฝงโดยทวนข้ึนสูเมืองสยามถึง  4  ล้ี  กระทั่งจรดตลาดขวัญ (Talacouan)  
ทําใหเมืองหลวงแหงนี้อุดมสมบูรณไปดวยผลาหาร  ซึ่งคนพื้นเมืองชอบบริโภคกันหนักหนา...24”   

สวนผลไมยานเมืองนนทบุรี  เรียกวา  สวนใน  คือ  สวนตามลําน้ําเจาพระยาต้ังแตเมือง
นนทบุรีถึงเมืองธนบุรีหรือบางกอกและพระประแดง  สําหรับสวนนอกนั้น  คือ  สวนตามลําน้ําแมกลอง  
ซึ่งมีคํากลาวถึงความสัมพันธระหวางสวนในและสวนนอกวา  สวนในบางกอก  สวนนอกบางชาง25  
คําวาสวนในบางกอก  สวนนอกบางชาง  เปนการพูดถึงยานการทําสวนที่ครอบคลุมในบริเวณกวาง  
ซึ่งเปนอาณาเขตที่ประกอบอาชีพทําสวนขนาดใหญ  แตการใชคําวา  สวนในกับสวนนอก  สําหรับ
ชาวสวนเมืองนนทบุรีมีความหมายที่บงบอกในลักษณะที่แตกตางกันออกไป  ซึ่งญาณี  สรประไพ  
อธิบายไวในตอนหนึ่งของวิทยานิพนธเร่ือง  การสืบเนื่องและการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมชาวสวน  จังหวัดนนทบุรี  โดยกลาวไววา  “สวนในบางกอก  สวนนอกบางชาง  เปนที่รู
และพูดกันในหมูคนบางกลุมในสมัยกอน  แตสําหรับชาวสวนแลวคําวา  “สวนใน”  หมายถึงสวนที่
อยูใกลบาน  และ  “สวนนอก”  หมายถึงสวนที่อยูไกล  อยูริมคลอง  อยางไรก็ดีเปนที่รูกันวาบริเวณ
สวนในอุดมไปดวยผลไมนานาชนิด 26”  ลักษณะการเรียกใชคําวา  สวนใน  กับ  สวนนอก  
ของชาวสวนเมืองนนทบุรีเปนความหมายในเชิงอาณาเขตบริเวณที่ทําสวนของชาวบาน  ทีม่องเร่ือง
ระยะทางระหวางสวนกับบานของตน   ซึ่งเปนการมองความสัมพันธของคําวา  สวนใน  กับสวนนอก   
ในบริบทเชิงพื้นที่วงแคบกวาและมีความหมายตางออกไปกับ  สวนในบางกอกและสวนนอกบางชาง
ที่กลาวไวขางตน  

ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  ถือเปนยานชุมชนหนึ่งที่ทําสวนมาต้ังแตในอดีตโดย
ปรากฏหลักฐานตางๆ  ที่ไดเปนการช้ีเฉพาะเจาะจงถึงการเปนชุมชนชาวสวน  รวมทั้งลักษณะของ

                                                 
24 ลา ลูแบร, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร ราชอาณาจักรสยาม แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร, 28. 
25 คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ,วัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตร  

เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดนนทบุรี, 55. 
26 ญาณี  สรประไพ .การสืบเนื่องและการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมชาวสวน  จังหวัด

นนทบุรี (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538), 80. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

27

สวนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีที่มีการแบงพื้นที่ในลักษณะที่เรียกวา  “ขนดั”  โดยมีหลักฐานอยาง
ที่ปรากฏจากเอกสารที่หลวงมงคลภาวานายอําเภอตลาดขวัญรายงานการตรวจการตามทองทีต่างๆ  
ของอําเภอตลาดขวัญตอพระยานนทบุรีศรีเกษตราราม  ในการตรวจราชการตามทองที่ตางๆ  ซึ่ง
รวมถึงการไปตรวจในทองที่ตําบลบางขวางและบางตะนาวศรีดวย  จากใจความในรายงานมีการ
บอกถึงการมีอยูของสวนในบริเวณนี้วา  “รุงข้ึนวันที่  26  ไดตรวจสวนตําบลบางขวาง  บางตนาว
ศรี  แลวส่ังการตางๆ แลวจึงกลับมาถึงที่วาการอําเภอ  5  ทุมเศษ27”  หรือในกรณีของหนังสือการ
ยื่นเร่ืองราวของรับโฉนดที่ดินในตําบลบางตะนาวศรีของหมอมราชวงษสอศรี  ที่กลาวถึงที่ดินในโฉนด
แหงนี้วาเปนที่สวน  ดังความวา  “ดวยหมอมราชวงษสอศรี  ยื่นเร่ืองราวตอกระทรวงพระคลังมหา
สมบัติ  ขอรับโฉนดสําหรับที่สวน  ตําบลบางตะนาวศรี  แขวงนนทบุรี...  เปนสวนคงเรียกรวม  1  ขนัด28”   

พันเอก(พิเศษ) หาญ  พงศสิฏานนท อธิบายถึงรูปแบบลักษณะของสวนผลไมของ
ชาวเมืองนนทที่จะเปนสวนยกรองและมีลักษณะของพื้นที่สวนเปนบล็อก  ที่เรียกกันวา  ขนัด  และ 
ขนัด เล็ก กลาง ใหญ รวมกัน เรียกวา  หมอน  ซึ่งสวนตนและทายของหมอนสวนจะชนกับคลอง
ตางๆ  ดังนี้ 

 
ลักษณะของสวนผลไมของชาวสวนนนทบุรี  ไมวาสวนผลไมอะไรเปนสวนยกรองท้ังส้ิน  

แตละบล็อกของสวนเดินตามคันสวนไดรอบเรียกวา  “ขนัด”  แตละขนัดใหญเล็กไมเทากันแลวแต
เน้ือที่  ขนัดเล็กๆ  เร่ิมต้ังแตไรคร่ึง,  สองไร  มี  4 – 6  รอง  ขนัดใหญๆ  เน้ือที่  5  ไรขึ้นไปก็มี  บาง
ขนัดมี  10  -  12  รอง  ขนัดที่อยูหลังบานเรียกวา  “ขนัดตน”  ตอไปเรียก  “ขนัดกลาง”  และ  
“ขนัดปลาย”  นับจากขนัดตนไปขนัดปลายเรียกวา  “หมอนสวน”  ชุมชนริมคลองทุกคลองตางมี  
“หมอน”  ชนกันกับ  “หมอน”  ของอีกคลองหนึ่ง  ตัวอยาง  “หมอน”  ของคลองบางตะนาวศรีฝง
ใตชนกับ  “หมอน”  ของคลองบางขวางฝงใต  หรือ  “หมอน”  ของชาวบางตะนาวศรีฝงใตชนกับ  
“หมอน”  ของคลองบางขุนเทียนฝงเหนือ  เปนตน29   

  

                                                 
27 “เร่ืองช้ีแจงการออกตรวจราชการตามทองที่เมืองนนทบุรี,” 18 กรกฎาคม – 9 มีนาคม ร.ศ. 127, 

เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล, ร. 5 น.3.4 ช/5, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
28 “เร่ืองขอใหสงประกาศ  ใหอําเภอทองที่เมืองนนท  นําปดในที่สวนตําบลบางตะนาวศรี  ซึ่ง

หมอมราชวงษสอศรีย่ืนเร่ืองราวของรับโฉนด,” 21 มกราคม – มีนาคม  ร.ศ. 117, เอกสารรัชกาลท่ี 5 กระทรวง
นครบาล, ร. 5 น.3.4 ญ/78, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   

29 หาญ  พงศสิฏานนท, ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ  พันเอก(พิเศษ) หาญ  พงศสิฏานนท 
(นนทบุรี : ม.ป.ท, 2548. พิมพในงานศพพันเอก(พิเศษ) หาญ  พงศสิฏานนท กรกฎาคม 2548),  67 – 68. 
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ภาพที ่ 1  โมเดลจําลองทีท่าํข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2504 แสดงลักษณะของสวนเมืองนนทบุรี 
ที่มา  :  โมเดลจําลองแผนผังเมืองนนทบุรีในพิพิธภัณฑและหองสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี 
จําลองแบบโดยสมพงษ สุนทรนันท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2504, ภาพถายจากการสํารวจพื้นที่
ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี, 22 กันยายน  2551. 

 

ในบรรดาผลไมทั้งหลายที่ชาวสวนปลูกนั้น  “ทุเรียน”  ถือเปนผลไมที่ถือไดวาเปน  
เอกลักษณของจังหวัดนนทบุรีมาต้ังแตด้ังเดิม  ถาพูดถึงเมืองนนทตองนึกถึงสวนผลไม  และผลไม
ที่ข้ึนช่ือของจังหวัดนนทบุรีมากที่สุดคือ  ทุเรียนนนท  ที่เปนราชาแหงผลไม  ชาวบานในชุมชน
ตลาดทาน้ํานนทบุรีปลูกทุเรียนกันมากและทุเรียนที่ปลูกในบริเวณนี้ถือเปนทุเรียนที่ไดรับการ
ยอมรับและความนิยมอยางมากถึงรสชาติที่อรอยกวาทุเรียนจากที่ไหนๆ  จนเกิดเปนการเลา
ขานสืบตอกันมาถึงผลไมและถ่ินที่มีการปลูกผลไมที่ข้ึนชื่อของเมืองนนทวา  “ทุเรียนพันธุบานหมอ  
กระทอนหอพันธุบางกราง  มะปรางพันธุทาอิฐ  ล้ินจ่ีเกาะศาลากุล30”  ซึ่งประวัติความเปนมาของ
ทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีนั้น  มีขอสันนิษฐานถึงประวัติความเปนมา 2 ขอดวยกัน  ขอสันนิษฐานทีห่นึง่  
ระบุไวในหนังสือเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดย  หิรัญ  หิรัญประดิษฐ
และคณะ ซึ่งสันนิษฐานถึงการเขามาของทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี  วา   

 
 

                                                 
30 คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมาย,วัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตร  

เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดนนทบุรี, 191. 
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พระยาแพทยพงศาวิสุทธาธิบดี(สุน  สุนทรเวช)  กลาวถึงการแพรกระจายพันธุทุเรียนจาก
จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมาที่กรุงเทพฯ  ต้ังแตป  2318  โดยประมาณ  และเร่ิมมีการทําสวน
ทุเรียนในตําบลบางกราง31  ในคลองบางกอกนอยตอนใน  ต้ังแตป  พ.ศ.  2397  โดยในระยะแรก

จะขยายพันธุดวยเมล็ด  โดยพันธุที่นิยมปลูกคือ  อีบาตร  ทองสุข  และการะเกด32 

 

ขอสันนิษฐานที่ 2 ไดจากคําบอกเลาของนายธํารง  ธรรมนิตยกุล  ที่รวบรวมขอมูล
จากความทรงจําของทานและคําบอกเลาของคนเกาๆ  เขียนเปนหนังสือชื่อ  เมืองนนท  เมือง
ผลไม  ในตอนหนึ่งของบันทึกความทรงจําไดกลาวถึงประวัติการเขามาของทุเรียนในจังหวัด
นนทบุรีไววา 

   
 ...เม่ือป พ.ศ.  2480  คุณสงวน  ฉิมคลาย  เพ่ือนนักเรียนฝกหัดครูรุนเดียวกันไดกลาววา

กับผูเขียนวา  คุณพอของคุณสงวนเคยเลาใหฟงวา  เมื่อปพ.ศ.  2330  ประมาณ  200  ป
ลวงมาแลว  คุณปูสาย  ฉิมคลาย  ไดถูกเกณฑไปกับกองทัพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา-
จุฬาโลก  คร้ังเสด็จยกทัพไปตีเมืองตะนาวศรีและเมืองมะริด  คุณปูสายเลาวา  ขณะที่กองทัพเขา
ลอมเมืองท้ังสองไว  ไดเกิดขาดแคลนเสบียงอาหารลง  นายทัพนายกองไดใหทหารออกตระเวน
หาเสบียงอาหารในแถบนั้นมากินกัน  คุณปูสายบอกวาในปาใกลเมืองทั้งสองนั้น  มีตนไม
ชนิดหน่ึงขึ้นอยูในปามากมาย  ตนสูงใหญแหงนคอตั้งบาจึงจะเห็นลูกของมัน  ชาวบานแถบนั้น
เรียกวา  ทุเรียน 

ชั้นแรกพวกทหารไปเก็บทุเรียนท่ีหลนมากินกันแทนอาหาร  มีรสหวานอรอยดี  แตมีเน้ือ
นอย  เนื้อบางติดกับเมล็ด  การเก็บก็ไมยากอะไร  ตอนเย็นก็ไปดูตนทุเรียนเห็นตนไหนมีผลสุกจวนจะ
หลน  ก็ชวยกันถางหญาใหรอบตนของมัน  พอรุงเชาก็ไปเก็บลูกที่หลนลงมาแบงกันกิน  ตอมาลูก
ทุเรียนที่หลนไมพอกิน  ทหารบางคนก็โคนตนทุเรียนลงมา  เอาลูกออนลูกแกมาตมกินแทนขาว
แกหิวไปได 

คุณปูสายเปนลูกชาวสวนเมืองนนท  เม่ือกินเน้ือทุเรียนแลวก็เก็บเมล็ดมันใสยามไว  โดย
ต้ังใจไววาจะเอามาปลูกที่สวนท่ีบาน  เม่ือกองทัพยกกลับกรุงเทพฯ  และปลอยทหารกลับบาน  คุณปู
สายก็นําเอาเมล็ดทุเรียนที่เก็บมาจากแจกจายเพื่อนฝูง  อีกสวนหนึ่งก็เก็บเอามาปลูกที่สวน
ใกลวัดสักบางกรวย  ตนทุเรียนไดดินดีมีปุย  ธรรมชาติก็เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  ปลูกได
ไมกี่ปก็ผลิดอกออกผล  ชาวสวนเพื่อนบานใกลเคียงไดชิมรสชาติของทุเรียนอรอยติดอกติดใจ  

                                                 
31 ตําบลบางกราง ต้ังอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอเมืองนนทบุรี 
32 คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ,วัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตร  

เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดนนทบุรี, 233. 
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ก็โจษขานบอกกลาวกันทั่วไป  พวกชาวสวนใกลเคียงก็มาขอพันธุไปปลูกกันทั่วไปในเขตบาง
กรวย  และเมืองนนทบุรี...33 

  

ถึงแมจะมีหลักฐานจากขอสันนิษฐานที่กลาวถึงการเขามาของทุเรียนในจังหวัด
นนทบุรีอยางที่กลาวมาแลวทั้งสองขอ  ทั้งขอสันนิษฐานขอที่ 1 ที่กลาวถึงการเร่ิมเขามาของทุเรียนใน
จังหวัดนนทบุรีเม่ือ พ.ศ.  2397  ที่ตําบลบางกราง อําเภอเมืองนนทบุรี  และขอที่ 2 ที่สันนิษฐานวา
ทุเรียนเขามาในพ.ศ.  2330  คร้ังรัชกาลที่  1  แมหลักฐานดังกลาวเปนคําบอกเลาที่สืบตอกัน
มาแบบปากตอปากก็ตาม  แตหลักฐานที่ปรากฏใหเห็นก็คือ  มีพันธุทุเรียนที่ปลูกในจังหวัด
นนทบุรีเร่ือยมา  อีกทั้งยังมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกไปยังบริเวณใกลเคียงอีกดวย  

สําหรับการปลูกทุเรียนที่ชุมชนทาน้ํานนทบุรีในชวงรัชกาลที่ 5 ยังมีปรากฏใหเห็นไม
มากนัก แตจากหลักฐานที่พบไดใหขอมูลเกี่ยวกับพืชพันธุที่ปลูกในสวนของชุมชนตลาดทาน้ํา
นนทบุรีซึ่งสวนใหญเปนผลไมชนิดอื่น  สวนทุเรียนนั้นยังเปนทุเรียนตนเล็กและมีการปลูกใน
จํานวนไมมากนัก  ดังปรากฏในเอกสารรัชกาลที่ 5 ของกระทรวงนครบาล เรื่องคดีที่ดิน 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2444 กลาวถึงพืชผลที่ไดปลูกอยูในสวนนี้หลายชนิดดวยกัน  โดยมีตน
หมากใหญ  118  ตน  ตนหมากเล็ก  14  ตน  ตนพลู  2  ตน  ตนมังคุด  4  ตน  ตนมะมวง  
11  ตน  ตนมะปราง  9  ตน  ตนมะพราว  5  ตน34  สวนเอกสารที่พระอนันตนรารักษขาหลวง
รักษาราชการเมืองนนทบุรีไดกราบทูลพระเจานองยาเธอกรมหลวงนเรศรวรฤทธ์ิเสนาบดีกระทรวง
นครบาล  เกี่ยวกับการรองทุกขของชาวสวนตําบลบางขวางไปจนถึงตําบลบางแพรกถึงการที่
นายรัมนากับคนลาวแลจีนกุลีไปรังวัดเพื่อทําการตัดถนนทําทางรถและไดตัดผลไมของชาวสวน
เสียหายเปนจํานวนมาก  ในพ.ศ.  2446  โดยไดกลาวถึงผลไมชนิดตางๆ  ที่ถูกตัดทิ้งไป  ซึ่งทาํให
เห็นถึงชนิดของผลไมที่ชาวสวนปลูกไวในบริเวณกวางต้ังแตตําบลบางขวางเลยข้ึนไปถึงตําบลบาง
แพรก  แตกลับพบวามีท ุเร ียนเพียงแค  2  ตน  และขณะนั้นก็ยังเปนเพียงตนเล็กเทานั้น  
นอกจากนั้นเปนพืชผลไมชนิดอ่ืนๆ ซึ่งมีจํานวนมาก ไดแก  ตนกลวย  ตนหมาก  ตนขนุน  ตน
มะพราว  ตนมะปราง  ตนสมโอ  ตนมะมวง  ตนเงาะ  ตนทองหลาง  ไมไผ  ตนลําไย  ตน

                                                 
33 คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ,วัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตร  

เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดนนทบุรี, 233 – 234. 
34 “เร่ืองคดีที่ดิน,” 13 มิถุนายน ร.ศ. 120 – 13 พฤษภาคม ร.ศ. 121, เอกสารรัชกาลท่ี 5 กระทรวง

นครบาล, ร. 5 น.3.4 ญ/228, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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ละมุด   ตนนอยหนา35  จากหลักฐานที่ปรากฏอยูอาจกลาวไดวาในสมัยรัชกาลที่ 5 เปนยุคที่
ชาวสวนชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีเพิ่งเร่ิมปลูกทุเรียนข้ึน  แตการปลูกทุเรียนในชุมชนตลาดทาน้ํา
นนทบุรีหรือยานบางตะนาวศรีเร่ิมรูจักและหันมานิยมปลูกทุเรียนกันมากมายในสมัยรัชกาลที่ 6   
สวนไดขยายพื้นที่การปลูกทุเรียนเต็มบริเวณสองฝากฝงแมน้ําเจาพระยาและในคลองตางๆ  รวมทั้ง
ในพื้นที่ใกลเคียงเชน  ยานบางแพรก  ยานบางขุนเทียน  ยานบางเขน  ยานบางกรวย  และบางซื่อ36   

อยางไรก็ตามผลผลิตที่ไดจากการทําสวน  ชาวสวนไดรวบรวมมาขายที่ยานตลาดขายของ
สวนของเมืองนนทบุรีซึ่งมีอยู  4  แหงดวยกัน  คือ  ปากคลองบางเขน  ปากคลองบางกรวยตรงวัด
ชลอ  ปากคลองบางราวนกบางคูเวียง  และปากคลองบางใหญ  สําหรับผลผลิตของชุมชนตลาด
ทาน้ํานนทบุรีสวนใหญชาวสวนนําไปขายที่ปากคลองบางเขนรวมกับผลิตผลของชาวสวนจากคลอง
บางเขนเอง  บางแพรก  และที่อ่ืนๆ  โดยตลาดชาวสวนมีการขายในเวลาเชาเทานั้น  พอเร่ิมสาย
เล็กนอยตลาดของสวนก็วายลง  ดังในรายงานของพระกรุงศรีบริรักษผูวาราชการเมืองนนทบุรีที่
กราบทูลมหาอํามาตยเอกเจาพระยายมราชฯ  เสนาบดีกระทรวงนครบาล เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม  
2458  ความวา 
 

ตลาดขายของสวนน้ันมีอยู  4  แหง  1. ปากคลองบางเขน  ของสวนที่ออกจากคลอง
บางเขน  บางตะนาวศรี  บางแพรก  แลบางอื่นๆ  ไปรวมขายที่นั่น  2.  ปากคลองบางกรวยตรงวัด
ชะลอของสวนในแถวบางขนุน  บางขุนกอง  บางศรีเมือง  บางศรีทอง  บางกรวย  มารวมขายที่
นั่น  3. ปากคลองบางราวนก  บางคูเวียง  ของสวนในคลองบางราวนก  บางคูเวียง  มารวมขายที่นั่น    
4. ปากคลองบางใหญ  ของสวนในคลองบางใหญ  บางเลน  บางรักนอย  บางรักใหญไปขายที่นั่น  
ตลาดสวนติดเวลาเชาเดียวสายหนอยเลิกหมด37     

 

                                                 
35 “เร่ืองช้ีแจงเร่ืองราษฎรเจาของสวนรองวา  นายรัมนากับคนลาวและจีนกุลี  รวม  6  คน  จัดการ

ต้ังกลองลงเสนรังวัด  ในการตัดถนนทําทางรถตัดผืนตนผลไมในที่ของรัฐบาลและราษฎรเสียหายหลายอยาง  
ตําบลบางขวาง  ตลอดจนถึงสวนบางแพรกนั้น.” 27 มิถุนายน  ร.ศ. 125, เอกสารรัชกาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล, 
ร. 5 น.3.4 ก/91, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

36 “เร่ืองรายงานการเสียหายเพราะเหตุน้ํามากนํ้านอย,” 24 ตุลาคม – 26 ธันวาคม 2460, เอกสาร
รัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล, ร. 6 น.10.5ก/31, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

37 “เร่ืองเมืองนนทบุรี,” 19-21 กรกฎาคม 2458, เอกสารรัชกาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล, ร. 6 น. 
10.5ก/22, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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อยางไรก็ตามในพ.ศ. 2460 สวนทุเรียนก็ตองมาประสบปญหาจากเหตุพิบัติภัยทาง
ธรรมชาติ  ดังปรากฏในหลักฐานรายงานการเสียหาย  เพราะเหตุน้ํามากน้ํานอย เมื่อวันที่ 
1 พฤษภาคม  2460  โดยเกิดน้ําทวมคร้ังใหญที่หลากมาจากทางเหนือไหลเขามาทวมพืชสวนไรนา  
เสียหายเปนจํานวนมาก  ถือเปนปที่ฝนตกมากที่สุดในบรรดาปที่น้ํามากทั้งหลายเปนเหตุใหเกิด
อุทกภัยคร้ังใหญ  โดยระดับน้ําวัดไดสูงมากกวาเมื่อเทียบกับปที่น้ําเคยทวมมาก  กลาวคือ  “ระดับน้ํา
ในปนี้(พ.ศ. 2460)กับเมื่อ พ.ศ.  2451  แลปเถาะพ.ศ.  2422  เพียงวันที่เขียนรายงานนี้  ดังนี้  ปนี้
มากกวาปพ.ศ.  2451 – ศอกคีบ  มากกวาปเถาะ พ.ศ.  2422  .  2  นิ้ว  วัดเวลา  6  นาฬิกาเที่ยง
วันที่  1  พฤศจิกายน... 38”  จากระดับน้ําที่ทวมสูงข้ึนไดสรางความเสียหายเปนอยางมากตอพืชผล
ทางเกษตรของชาวบานดังปรากฏในรายงานที่อํามาตยเอกพระยานนทบุรีนครบาลจังหวัดนนทบุรี
รายงานถึงเสนาบดีกระทรวงนครบาลเกี่ยวกับความเสียหายจากเหตุน้ําทวมเมื่อวันที่  1 – 3 
พฤศจิกายน  2460 วา   

 
การสวน  สมเขียวหวานไมมีเหลือชาวสวนปลอยหมด  แตตามธรรมดาไมตายทั้งหมด  ตน

ที่รากเดินดีอาจอยูได  แตจะรอดเชนนี้ราว  100 ละ  12  ตนเปนอยางมาก   ทุเรียนที่ลูกคัน39ดียัง
พยายามกันอยูเต็มท่ี  ที่ลูกคันเล็กท้ิงเลย  ทุเรียนเล็กบางทีน้ําลงเร็วจะไมตายเพราะตนเล็กทน
กวาตนใหญมาก  ทุเรียนใหญยังอยูมาก...  

...การสวนในยานบางแพรก  สวนทุเรียนยังคงถีบระหัดสูน้ําอยูเพียง  5  เจาของ  ยาน
บางตนาวศรีคงสูอยูไดอีก  7  เจาของ  ยานบางขุนเทียนคงสูอยูไดอีก  8  เจาของ  ยาน
บางเขนคงสูอยูไดอีก  12  เจาของ  ยานบานลุมบางกรวย   คงสูอยูไดอีก  15  เจาของ  ยานบาง
ซื่อคงสูอยูได  1  เจาของ  นอกกวานี้ลูกคันสูน้ําไมได  แตเจาของยังกําลังซอมแซมตบแตงลูก
คันเตรียมการที่จะกูน้ําออกจากสวนตอไป  ถาน้ําในระยะ  2 – 3  วันนี้ไมรุนแรง  ก็จะกลับกู
ขึ้นไดอีกหลายเจาของ40 

 
จากปญหาอุทกภัยในคร้ังนี้ทําใหรัฐบาลตองเรงใหความชวยเหลือชาวสวนเปนอยาง

มาก  มีการแจกจายขาวใหกับทางราษฎร  ทั้งเปนการใหทาน  ใหยืม  โดยในอําเภอนนทบุรี  มีการ
จายขาวเปนทานใหชาวบาน  จํานวน  18  คน  ใชขาวสารทั้งหมด  54  ถัง  เกณฑที่จะพิจารณา
                                                 

38 “เร่ืองรายงานการเสียหายเพราะเหตุน้ํามากนํ้านอย,” 24 ตุลาคม – 26 ธันวาคม 2460,  
เอกสารรัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล, ร. 6 น.10.5ก/31,สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

39 ลูกคันหรือคันสวน หมายถึง ดินที่ขุดจากรองสวนแลวนํามาทําเปนคันดินลอมรอบเพื่อก้ันน้ํา 
40 “เร่ืองรายงานการเสียหายเพราะเหตุน้ํามากนํ้านอย,” 24 ตุลาคม – 26 ธันวาคม 2460,  

เอกสารรัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล, ร. 6 น.10.5ก/31,สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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ชาวบานที่จะใหขาวเปนทานนั้นคือ  ผูที่ตองสูญเสียบานเรือนจากเหตุครั้งนี้จนไมมีที่อยูตองไป
อาศัยบานคนอ่ืนอยูซึ่งถือเปนขายที่ลําบากมากใหแจกขาวใหฟรีเพื่อประทังความลําบาก  จํานวน
ที่ใหยืม  1,200  คน  ใชขาวสารทั้งหมด  3,600  ถัง  เกณฑพิจารณาสําหรับชาวบานประเภท
ใหยืมขาว  คือ  ชาวบานที่ไดรับความเสียหายโดยพืชผลตายหมด   นอกจากน้ียังมีพอคาจาก
อยุธยาที่เห็นความขาดแคลนในพืชพันธุธัญญาหารของชาวสวนนนทบุรีและเห็นเปนชองทางใน
การทําการคาจึงไดนําขาวสารที่สีตามโรงสีเล็กๆ  มาขายในราคาไมแพงมากนักเมื่อเทียบกับโรงสี
ในกรุงเทพฯ41     

แมวาอาชีพชาวสวนเปนอาชีพที่ตองพึ่งพาดินฟาอากาศ  แตเนื่องจากลักษณะ
ของภูมิประเทศของชาวสวนชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีเปนชุมชนที่มีแมน้ําไหลผานและมีคูคลอง
สาขาตางๆ   มากมาย   จึงถือเปนแหลงที ่มีความอุดมสมบูรณในกิจการของการทําสวน
เรื่อยมา  แตปญหาที่มีของชาวสวนในบริเวณนี้เปนปญหาเกี่ยวกับน้ําที่มีปริมาณมากเกินไป  
โดยเฉพาะน้ําหลากจากทางเหนือลงมา  ซึ่งปญหานี้ไดมีมาอยางตอเนื่องมากบางนอยบาง  แต
อยางกรณีน้ําทวมปพ.ศ.  2460  ที่ไดกลาวมาขางตนถือเปนกรณีที่รุนแรงมากเมื่อเทียบกับปกอนๆ 
ที่ผานมา  โดยปญหาอุทกภัยคร้ังนี้ทําใหชาวสวนบางรายถึงกับส้ินเนื้อประดาตัว  อยางไรก็ตาม
จากความชวยเหลือของทางการที่มาแจกจายขาวสารเพื่อแกปญหาความอดยากอยางเรงดวน  
รวมทั้งชวยเหลือกูสวนตางๆ  ของชาวบานที่ยังพอเหลืออยู  ทําใหชาวบานบรรเทาความเดือดรอน
ไปไดสวนหนึ่ง  จนหลังจากสภาพดินฟาอากาศกลับเขาสูปกติ  ชาวบานในบริเวณนี้ยังมีความ
ไดเปรียบกวาที่อ่ืน  เพราะในขณะที่สวนและพืชผลตางๆ  เสียหาย  แตยังพอมีที่พึ่งในการเลีย้งปาก
ทองโดยอาชีพหลักอีกอยางหนึ่งคือ  การทําเครื่องปนดินเผา  มาจุนเจือบรรเทาความทุกขรอน
ไปได ขณะเดียวกันก็เก็บกูสวนที่ไดรับความเสียหายแลวเร่ิมตนเพาะปลูกใหมจนกลับคืนสูสภาพเดิม   

นอกจากอาชีพทําสวนที่เปนอาชีพด้ังเดิมของคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีแลว  
การทําเคร่ืองปนดินเผาก็เปนอาชีพเกาแกของชุมชนบางตะนาวศรีอีกอาชีพหนึ่ง  หัตถกรรม
เคร่ืองปนดินเผาของชุมชนนั้นมีคุณภาพดี  มีความประณีตงดงามทําใหเปนที่นิยม  จึงสรางรายได
ใหกับคนในชุมชนเปนอยางมาก  ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดของการทําเคร่ืองปนดินเผาในชุมชน
ตลาดทาน้ํานนทบุรีดังตอไปนี้ 

 
 

                                                 
41 “เร่ืองกะจายเขา(ขาว) สารแกผูตองอุทกภัย,” 26 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2460, เอกสาร

รัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล, ร.6 น.10.5ก/34, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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2.2.2 การทําเครื่องปนดินเผา 
อาชีพการทําเครื่องปนดินเผาของชาวบานบางตะนาวศรีนั้น  เปนอาชีพดั้งเดิม

จากตนกําเนิดสายตระกูลที ่สืบทอดมาจากชุมชนป นหมอที ่เคยอาศัยอยู ที ่คลองสระบัว  
จังหวัดอยุธยา  เมื่ออพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้จึงนําภูมิปญญาทองถิ่นเดิมจากที่เคย
ประกอบอาชีพหาเลี้ยงปากเล้ียงทองต้ังแตอยูที่อยุธยาเขามาเผยแพรและทําเปนหัตกรรมทองถิ่น
ของชุมชนกันอยางแพรหลาย  โดยลักษณะของหมอดินเผาของชาวบานคลองสระบัว  และชาวบาน
บางตะนาวศรีเมื่อนํามาเปรียบเทียบกันจะเห็นไดวามีลักษณะที่คลายกันมากดังภาพที่ 1 
และภาพที่ 2  ซึ่งภูมิปญญาในการปนหมอที่ไดรับการถายทอดมาน้ันทําใหอาชีพการปนหมอของ
ชาวบางตะนาวศรีเปนที่นิยมและมีชื่อเสียงมาก  ถือเปนสินคาที่ทํารายไดใหกับชุมชนไดอยาง
เปนลํ่าเปนสัน  ดังในรายงานที่พระพรหมบริรักษขอหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรีรายงานตอ
พระเจานองยาเธอกรมหม่ืนนเรศวรฤทธิ์เสนาบดีกระทรวงนครบาล  เมื่อวันที่  1 – 15 ธันวาคม 
2442  ไดกลาวถึงอาชีพการทําเคร่ืองปนดินเผาของชาวบานบางตะนาวศรี  วาเปนสินคาหัตกรรม
ที่สรางรายไดใหกับชุมชนและจังหวัดเปนอยางมาก  ดังความวา  “... จะมีบางที่เปนสนิคาของเมอืง
นั้น  ซึ่งควรนับไดวาเปนสินคาใหญ   แลเปนบอเกิดของการหัตถกรรม  คือ  เครื่องปนดินเผา
ศุก  มีราษฎรไทยภาษาตําบลบานหมอบางตะนาวศรีทําหมอตําบลหนึ่ง... “  42

 

           
ภาพที ่ 2  หมอดินเผาของชาวบานหมอคลองสระบัว  จังหวัดอยุธยา 
ที่มา  :  หมอดินเผาของชาวบานหมอคลองสระบัว  จังหวัดอยุธยา [ออนไลน], เขาถงึเมื่อ 25  
กันยายน 2551. เขาถงึไดจาก http://ayutthayaculture.com/ 

                                                 
42 “เร่ืองพระอินทรเทพรายงานราชการเมืองนนทบุรี,” 1 – 15 ธันวาคม  ร.ศ. 118, เอกสารรัชกาลท่ี 

5 กระทรวงนครบาล, ร. 5 น.3.4 ช/1, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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ภาพที ่ 3  หมอดินเผาของชาวบานหมอบางตะนาวศรี 
ที่มา  :  ภาพถายจากการสํารวจพืน้ที่ชมุชนตลาดทาน้าํนนทบุรี, 21 กนัยายน 2551.  
 

อยางไรก็ตามจากเอกสารสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติที่พระกรุงศรีบริรักษผูวา
ราชการเมืองนนทบุรีรายงานมหาอํามาตยเอกเจาพระยายมราชฯ  เสนาบดีกระทรวงนครบาล 
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2458  ไดรายงานถึงการทําเคร่ืองปนดินเผาของชาวบานหมอบางตะนาวศรี
วามีการทํามาแตชานานและเปนสินคาที่มีคุณภาพดี  เคร่ืองปนดินเผาจากที่อ่ืนก็ไมมีใครสูได43  
นอกจากนี้ในรายงานของพระพรหมบริรักษขาหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรีที่รายงานถึงพระ
เจานองยาเธอกรมหมื่นนเรศรวรฤทธิ์  เมื่อวันที่  11  กันยายน 2442  เกี่ยวกับขนาดตางๆ  ของ
หมอที่มีการปน  รวมถึงราคาของหมอดินเผาในแตละขนาด  ซึ่งเปนผลผลิตการปนหมอของ
ชาวบานบางตะนาวศรี ไดกลาววา 

 
หมอขนาดใหญราคารอยละ  20  บาท  ขนาดกลางรอยละ  5  บาท  ขนาดเล็กรอยละ  2  

บาท  สามสิบสองอัฐ  เทียบปร.ศ.  117  ผิดกันดวยปนี้ราคาสูง  ขนาดใหญขึ้นถึง  4  บาท  
เพราะเหตุฟนขึ้นราคา  จํานวนหมอทําขึ้นในปนี้ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน  ร.ศ.  118  รวมทั้ง  3  
ขนาดประมาณ  ไดหมอ  274,000...44 

                                                 
43 “เร่ืองเมืองนนทบุรี,” 19-21 กรกฎาคม 2458, เอกสารรัชกาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล, ร. 6 น. 

10.5ก/22, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
44 “เร่ืองพระอินทรเทพรายงานราชการเมืองนนทบุรี,” 1 – 15 ธันวาคม  ร.ศ. 118, เอกสารรัชกาลท่ี 

5 กระทรวงนครบาล, ร. 5 น.3.4 ช/1, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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สวนดินซ่ึงเปนวัตถุดิบที่ชาวบานบางตะนาวศรีนํามาใชในการปนหมอชาวบานบาง
ตะนาวศรีสั่งซื้อมาจากตําบลคลองบานแหลมใหญ  โดยลักษณะของดินที่นํามาจะขุดมาเปน
แทง  4  เหลี่ยม ใสในลําเรือพูนโดยมีขนาด  ยาว  3  วา  2  ศอก  ใสเรือบรรทุกลําหนึ่งๆ  ก็จะได
ประมาณ  60   แทงถึง  70  แทง  น้ําหนักของดินแตละแทงนัน้มนี้าํหนกัประมาณ  30  ชัง่เศษ  ในการ
ซื้อขายจะขายเหมาดินที่บรรทุกเต็มลําเรือทั้งลํา  โดยเหมาลําหนึ่งคิดราคา  5  บาท45  ซึ่งวิธีการซื้อ
ดินนั้นจะซื้อนากันเปนแปลงๆ  แลวขุดเอาดินที่นานั้นมาใชปน  โดยดินที่ใชปนหมอของชาวบาน
บางตะนาวศรีตองใชจากตําบลคลองบานแหลมใหญเทานั้น  ดินจากที่อ่ืนจะนํามาใชปนไมไดหรือ
ถานํามาใชจะไดหมอที่มีคุณภาพไมดีสูของคลองบานแหลมใหญไมได46 

ทราย   เปนสวนประกอบอีกอยางหนึ ่งในการนํามาใชป นหมอ   โดยทรายท่ี
ชาวบานบางตะนาวศรีใชเปนทรายจากตําบลวัดเกาะบางพูด  ซึ่งมีกลวิธีในการขนทรายทีน่าสนใจ
มากและอาชีพขนทรายนี้ก็นับวาเปนอาชีพที่สรางรายไดโดยไมตองลงทุนซื้อหรือผลิตขึ้นมาแต
อยางใด  ใชแตความสามารถในการดําลงไปขนทรายขึ้นมาจากน้ํา  ตําบลวัดเกาะบางพูดถือ
เปนแหลงทําธุรกิจที่สําคัญของเมืองนนทบุรี  มีบรรดาเรือพอคาที่เขามาซื้อทรายในแตละปถึง  
300  ลํา  ซึ่งสามารถสรางรายไดมากกวาการปนหมอเสียอีก  ดังปรากฏในรายงานราชการ
เมืองนนทบุรีเมื่อ พ.ศ. 2442  ความวา   
 

ตําบลวัดเกาะบางพูตเปนสินคาเจริญดวย  เปนท่ีกําเนิดแหงทรายยอมเปนที่ประชุมและ
สาธารณะประโยชนของพอคาผูมีความปรารถนา   นับวาเปนสินคาอยางหน่ึงไมตองลงทุนซ้ือหา
อะไร  หาแตเรือบรรทุกกับเสียคาอากรเรือใหแกนายอากรเรือโรงราน   นอกนั้นก็มีแรงดําเอา
เทานั้น  ปนี้มีเรือพอคาถึง  300  ลํา ๆ  หนึ่งบรรทุกได  300 400  800  กระบุงตามเรือใหญแลเล็ก  
ตองเปนถังกงษีลําหน่ึงได  9  11  25  ถัง  2  ถึงเปน  1  เกวียนเดือนหน่ึงลําหน่ึงบรรทุกได
ประมาณ  10  เท่ียว  8  เดือนรวม  24,000  เที่ยว  ประมาณจํานวนเงินขายได  400,000  บาทเสศ47 

 

                                                 
45 “เร่ืองพระอินทรเทพรายงานราชการเมืองนนทบุรี,” 1 – 15 ธันวาคม  ร.ศ. 118, เอกสารรัชกาลท่ี 

5 กระทรวงนครบาล, ร. 5 น.3.4 ช/1, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
46 “เร่ืองเมืองนนทบุรี,” 19-21 กรกฎาคม 2458, เอกสารรัชกาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล, ร. 6 น. 

10.5ก/22, สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ. 
47 “เร่ืองพระอินทรเทพรายงานราชการเมืองนนทบุรี,” 1 – 15 ธันวาคม  ร.ศ. 118, เอกสารรัชกาลท่ี 

5 กระทรวงนครบาล, ร. 5 น.3.4 ช/1, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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อยางไรก็ดีการปนหมอถือวาอาชีพหลักอาชีพหนึ่งที่คูกันมากับชาวบานหมอบาง
ตะนาวศรีมาแตชานาน  หัตกรรมการปนหมอเปนผลผลิตที่สรางรายไดใหกับชุมชนในจังหวัด
นนทบุรีเปนอยางมาก  ในปหนึ่งชาวบานบางตะนาวศรีสามารถทําการผลิตรวมกันไดหลายแสนใบ  
ซึ่งถือเปนอาชีพที่สําคัญและมีผลในการขับเคลื่อนตออาชีพอื่นๆ  อีกหลายอยางที่เชื่อมโยงกัน  
ทั้งอาชีพการขายดินและอาชีพการขายทราย  รวมทั้งยังทําใหเราเห็นภาพของความสัมพันธของ
ชาวบานบางตะนาวศรีในระหวางชุมชนที่รวมกันผลิตหมอดินเผาสงออกและความสัมพันธกับ
ตางชุมชนระหวางผูซื้อและผูขายวัตถุดิบ  ทั้งสวนของการขายดินระหวางชาวบานบางตะนาวศรี
กับชาวบานคลองบานแหลมใหญ  รวมทั้งการซ้ือขายทรายระหวางชาวบานบางตะนาวศรีกับ
ชาวบานวัดเกาะบางพูด     

ภายหลังจากที่ไดวัตถุดิบมาแลว  ชาวบานหมอบางตะนาวศรีก็นําเอามาปน  โดย
กรรมวิธีและรายละเอียดในการปนหมอนั้น  ถือเปนภูมิปญญาและเปนศาสตรที่ตองใชความชํานิ
ชํานาญ  การเรียนรู  การฝกฝน  ที่ไดรับการถายทอดกันมาต้ังแตคร้ังบรรพบุรุษ  เพราะวิธีการและ
เทคนิคตางๆ   มีความละเอียดเฉพาะตัวซึ่งถาทําไมเปนก็อาจทําใหเกิดความเสียหาย  หรือได
ผลผลิตที่มีคุณภาพลดตํ่าลง  แตจากการศึกษาขอมูลกรรมวิธีในการปนหมอดินเผานั้นผูศึกษาไม
พบเอกสารหลักฐานที่อธิบายรายละเอียดการปนหมอในชวงกอน พ.ศ. 2471  แตจากการ
สัมภาษณผูคนในชุมชนที่ประกอบอาชีพการปนหมอดินเผาไดกลาวไววากรรมวิธีในการปนหมอที่
ตนเองทําอยูนั้นเปนกรรมวิธีที่สืบทอดกันมาต้ังแตคร้ังปูยาตายายเคยทํามากอน  โดยรูปแบบใน
การทําก็ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงจากบรรพบุรุษที่เคยทํามาแตอยางใด  ผูศึกษาจึงขออธิบายถึง
กรรมวิธีการปนหมอของชาวบานบางตะนาวศรีที่ไดจากการสัมภาษณมากลาวถึงในที่นี้เพื่อให
มองเห็นถึงวิธีการปนหมอดินเผาของคนในชุมชนสมัยกอนพ.ศ. 2471  ไดในระดับหนึ่ง 

จากคําสัมภาษณคนในชุมชนบางตะนาวศรีในครอบครัวที่มีการสืบทอดการปนหมอ
มาตั้งแตบรรพบุรุษทําใหสามารถสรุปภาพของกรรมวิธีการปนหมอของชาวบานบางตะนาวศรี 
ไดดังนี้  ในการผสมดินกอนนํามาปนตองมีการผสมกับทรายและน้ําใหเขากันโดยวิธีที่เรียกวา  
การเหยียบหรือการย่ําดิน  ใหทั้งดิน ทรายและน้ํา  ผสมเปนเนื้อเดียวกันจนไดที่  เมื่อผสมดินเสร็จ
ก็ถึงข้ันตอนการปน  เคร่ืองมือที่ใชปนเรียกวา  แปน  เปนไมทําเปนรูปโคงและมีเชิงออกมา  มีเดือย
ต้ังกับแทนที่หมุนได ลักษณะคลายแตงโมผาซีกและมีแทงลงมาเปนเดือยไมสวมลงไป  เปนแปน
ชักดวยมือทํางานดวยกันสองคน  คนหนึ่งชัก  อีกคนหนึ่งปนข้ึนรูป  เวลาชักจะใชมือหมุนไปซาย-
ขวา ใชความเร็วพอประมาณใหสัมพันธกับคนปนข้ึนรูป ทําเปนรูปทรงตางๆ  ที่ตองการ  เมื่อปน
แลวก็นํามาตากแดด  ประมาณ  1  วันจึงทําการขูดและเจาะ  เสร็จแลวจึงนํามาตีโดยใชไมราดตี
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ลูกหินกีใหกลมเหมือนหมอ  เอาลมเปาและใชลูกหินขัดเงา  เมื่อทําเสร็จตามจํานวนจึงนํามามาใส
เตาเผา  สําหรับการเรียงหมอเขาเตาเผาตองรอยใหตรงล็อคสูงเทาปากมาตรเตา  แตละบานมี
เตาเผาของตัวเอง  ซึ่งลักษณะของเตาเผาใชอิฐมากอมีขนาดกวางประมาณ  5  เมตร  และยาว  
3 – 4 เมตร  มีรูไวใสฟนที่เรียกวา  ประกูด   ตัวเตาจะสูง  มีอกเตาเปนที่รองรับชองไฟ  อกเตาอยู
ตรงกลางสองขางและเปนชองลอยตัวอยู  รูปแบบการกอเตาใชอิฐมาเรียงชนกัน  ฟนที่ใชในการ
เผาเปนไมแสม  ลักษณะเล็กๆ  กลมๆ  ที่ใชฝนแสมเพราะเวลาเผาฟนแสมจะไหมเอง  เวลาเผาก็
เอาวางไวดานบนเตา  ใชฟนทองหลางสุมไฟไปเร่ือยๆ  จนขางบนติดไฟพอไฟแดงฉานก็มาใสไฟ
ขางบนแทน  ทิ้งไวประมาณ  1  คืน  ก็ไดหมอแดงสวยงาม  เมื่อความรอนลดลงในตอนเชาก็เอา
หมอตางๆ  ออกมาจากเตา  มากองไวตามขนาดหมอ  ขนาดใหญสุดจะเรียกวา  หมอทะนาน  
รองลงมาคือ  หมอทองหนู  หมอกระจิบ  หมอกระจาบ  หมอกระจอกใหญ  หมอกระจอกเล็ก  
และหมอกระเจ๊ียบใบเล็กสุด48   
 

 
ภาพที่  4  โรงปนหมอ 
ที่มา  :  วรงค  สงเจริญ, หนังสือพระราชทานเพลิงศพนางสายหยุด  สงเจริญ (นนทบุรี : ม.ป.ท, 
2550. พิมพในงานศพนางสายหยุด สงเจริญ 2550), 162. 
 

ผลผลิตจากหมอที่ทําเสร็จจะมีพอคาลองเรือมารับไปขายที่ชุมชนอ่ืน  และจังหวัด
ตางๆ  เชนปากเกร็ด  ปทุมธานี  สวนใหญเปนเรือมอญมารับไปขาย  ทางฝงจังหวัดภาคตะวันออก
ติดชายทะเลก็มีทั้งจากจังหวัดชลบุรี  จันทบุรี  โดยลูกคาที่สําคัญคือ  ชาวมอญจากปากเกร็ดและ
                                                 

48 สัมภาษณนายบันเทิง เครือเพง, 3 กรกฎาคม 2551; สัมภาษณนางสุชิน ปานิกบุตร, 3 
กรกฎาคม 2551; สัมภาษณพันจาเอกประภาส เครืออวม , 22 กันยายน 2551; สัมภาษณนางอนงค เครืออวม, 
22 กันยายน 2551. 
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เมืองปทุมธานี  ซึ่งนําเรือมาซื้อเปนจํานวนมากเพื่อนําไปขายตอที่อ่ืน  การขายโดยสวนใหญเปน
ลักษณะขายสง  คิดราคาเปนกองๆ  ตามเกรดหรือคุณภาพ  ถาเปนหมอที่มีรูทะลุพวกมอญจะขอ
ซื้อดวยราคาถูกเพราะวามอญเกงในการปะหมอทะลุมาก  การนําเรือมาซื้อแตละคร้ังอาจไมไดเต็มลํา
เรือมอญมักจะเล่ือนเรือไปจอดนอนรอแถวฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาเพื่อเลี่ยงคลื่นจากเรือ
ไอที่วิ่งผาน  เมื่อบานใดเผาหมอเสร็จจึงเล่ือนเรือกลับเขามาซื้อใหม  ลักษณะการขายปลีกก็มีแตไม
มาก  รวมทั้งยังมีการขายระบบที่แลกเปล่ียนสินคาตอสินคาหรือ barter  system  ดวย  โดยมีการ
แลกเปล่ียนหมอดินเผากับคะนอมจินหรือขนมจีนของชาวมอญที่พายเรือมาขาย49       

อยางไรก็ตามคนสวนใหญในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีกอนพ.ศ. 2471  ประกอบ
อาชีพทําสวนและการปนหมอเปนหลัก  จึงมีความจําเปนตองมีการลําเลียงขนถายเคล่ือนยาย
ผลผลิตจากสวนและจากการปนหมอเพื่อคาขายกับคนในชุมชนเดียวกันหรือคนจากที่อ่ืน  ดังนั้น
จึงจําเปนตองมีการเดินทางไปมาหาสูกันและดวยทําเลที่ต้ังของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีจึงเอ้ือ
ประโยชนใหคนในชุมชนสามารถใชเสนทางในการไปมาหาสูกันไดทั้งทางน้ําและทางบก 

2.3 การไปมาหาสูของคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุร ี
แมน้ําเจาพระยาและคูคลองตางๆ เปนส่ิงที่หลอเล้ียงชีวิตของผูคนชุมชนริมน้ํามา

ต้ังแตในอดีต  เมืองนนทบุรีเปนเมืองที่มีแมน้ําเจาพระยาตัดผานและมีคูคลองสาขาแยกออกไปอีก
เปนจํานวนมาก  เสนทางน้ําเหลานี้ถือเปนส่ิงสําคัญตอการดํารงชีพและการทํามาหากินของคนใน
ชุมชน  ประโยชนอีกอยางหนึ่งคือเปนเสนทางการคมนาคมทางน้ําของคนในชุมชนตลาดทาน้ํา
นนทบุรี  กอนพ.ศ. 2471 ชาวบานใชลําน้ําในการเดินทางไปมาหาสู  ติดตอทํามาคาขาย  ซึ่งการ
คมนาคมทางน้ําสายหลักของผูคนจะใชแมน้ําเจาพระยาในการเดินทางขนถายขาวของเคร่ืองใช  
หรือผลผลิตทางการเกษตรและหัตถกรรมที่ไดจากสวนและบานของตนนําไปขาย  นอกจากลําน้ํา
เจาพระยาแลว  คนในชุมชนยังมีคลองอยูสามคลองที่เชื่อมถึงกัน  คือ  คลองบางตะนาวศรี  
คลองจามจุรีและคลองบางขวาง  สําหรับลักษณะของคลองนั้น  คลองบางตะนาวศรี  เปนคลองท่ีปาก
คลองอยูตรงขามกับคลองบางไผใหญ  แยกมาจากแมน้ําเจาพระยาตรงเร่ือยไปทางตะวันออก  
เชื่อมคลองจามจุรี  แลวเลยไปเชื่อมคลองบางขวางที่วัดลานวัวหรือวัดลานนาบุญในปจจุบัน  
และเลยไปผานวัดชีปาซ่ึงเปนวัดราง ไปทะลุออกที่ปลายคลองซึ่งเปนทุงนา  คลองบางขวางซ่ึงบางคน
ก็เรียกคลองบางดวนจากเหตุที่เปนคลองที่ไหลผานวัดบางดวนหรือวัดทินกรนิมิตรในปจจุบัน
ดวยเชนกัน  ปากคลองบางขวางอยูตรงขามกับคลองบางศรีทอง  อยูเหนือข้ึนไปจากคลองบาง
ตะนาวศรี  ประมาณ  2  กิโลเมตร  แยกจากแมน้ําเจาพระยาไปทางตะวันออกตรงวัดบาง

                                                 
49 วรงค  สงเจริญ, หนังสือพระราชทานเพลิงศพนางสายหยุด  สงเจริญ, 242. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

40

ขวาง  เชื่อมคลองจามจุรี  เลยไปผานวัดบางดวนจนถึงวัดลานวัวก็หักลงมาทางใตมาเชื่อม
กับคลองบางตะนาวศรี   สวนคลองจามจุรีนาจะเปนคลองที่ขุดข้ึนมาในสมัยหลัง  เพราะจากการ
เปรียบเทียบแผนที่มณฑลกรุงเทพ  ศก 12450(พ.ศ.  2448)  ยังไมปรากฏวามีคลองจามจุรีอยู  
จนใน พ.ศ.  2453  แผนที่บริเวณกรุงเทพ ฯ  พ.ศ.  245351  จึงปรากฏการมีอยูของคลองจามจุรีข้ึน
(เปรียบเทียบคลองในพ.ศ. 2448 กับพ.ศ. 2453 จากแผนที่ที่ 6 และแผนที่ที่ 7)  จึงสันนิษฐานไดวา
คลองจามจุรีนาจะเปนคลองที่ถูกขุดข้ึนมาเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางและการทําสวน
ของคนในชุนชนตลาดทาน้ํานนทบุรีระหวางพ.ศ.  2448 – 2453  ในสมัยรัชกาลที่  5  นั่นเอง  
โดยคลองจามจุรีจะเปนคลองที่มีลักษณะอยูคูขนานกับแมน้ําเจาพระยา  แยกออกมาจากคลอง
บางตะนาวศรีบริเวณวัดบางขวางตรงเร่ือยมาทางใตขนานกับแมน้ําเจาพระยาจนมาเช่ือมกับ
คลองบางตะนาวศรี 
 

 
แผนที่ที่  6  เปรียบเทียบคลองใน พ.ศ.2448 
ที่มา  :  กองบัญชาการทหารสูงสุด, แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2431 – 2474 (กรุงเทพฯ : กองทัพบก, 
2542), ไมปรากฏเลขหนา. 
 

                                                 
50 กองบัญชาการทหารสูงสุด, แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2431 – 2474 (กรุงเทพฯ : กองทัพบก, 2542), 

ไมปรากฏเลขหนา.   
51 เร่ืองเดียวกัน, ไมปรากฏเลขหนา. 
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แผนทีท่ี่  7  เปรียบเทียบคลองใน พ.ศ. 2453 
ที่มา  :  กองบัญชาการทหารสูงสุด, แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2431 – 2474 (กรุงเทพฯ : กองทัพบก, 
2542), ไมปรากฏเลขหนา. 
  

จากสภาพคลองบางตะนาวศรี คลองบางขวางและคลองจามจุรีที่สามารถเชื่อมกัน
ไดทั้ง 3 คลอง  จึงมีสวนเอื้อตอการสัญจรทางน้ําของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีโดยใชเรือพาย 
เรือแจวเปนพาหนะในการไปมาหาสู  รวมทั้งใชเปนเสนทางบรรทุกส่ิงของหรือผลผลิตทาง
การเกษตรของชาวสวนนําออกจากสวนไปขายดวย  โดยทุกบานที่อยู ริมน้ําสวนใหญมีเรือ
ดวยกันทั้งส้ิน  ซึ่งลักษณะเรือที่ชาวสวนใชในการเดินทางจะไดแก  เรือสําปน  เรืออีแปะ  และเรือบด
52  นอกจากเรือสวนบุคคลของชาวสวนแลวยังมีเรือยนตที่เปนเรือรับสงคนโดยสารของบริษัท
แมน้ํามอเตอรโบตซึ่งชาวบานเรียกวา  “เรือไอ”  วิ่งรับผูโดยสารดวย  โดยเดินระหวางปาก
คลองบางใหญไปออกคลองบางกอกนอย  รับสงคนขึ้นลงที่ทาชางวังหลวงสายหนึ่ง  อีกสาย
หนึ่งเดินระหวางปากคลองบางใหญมาสงตลาดเมืองนนทแตเดินเฉพาะฤดูที่น้ําเดินได  และมีอีก
สายเดินระหวางเมืองประทุมและปากเกร็ดไปสงที่ทาเขียวไขกา  บางกระบือ53   นอกจากนี้ยังมีเรือ
ยนตบริษัทบางหลวงของพระยาภิรมยภักดี  วิ่งจากศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  ไปตามลําน้ํา
เจาพระยาเขาคลองออมถึงที่วาการอําเภอบางใหญ54    
                                                 

52 กมล  สมิติรัต , การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชาวสวนในคลองบางกรวย  นนทบุรี  ระหวางพ.ศ.  
2445 – 2511 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549), 35. 

53 “เร่ืองเมืองนนทบุรี,” 19-21 กรกฎาคม 2458, เอกสารรัชกาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล, ร. 6 น. 
10.5ก/22, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. 

54 กมล  สมิติรัต , การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชาวสวนในคลองบางกรวย  นนทบุรี  ระหวางพ.ศ.  
2445 – 2511, 36. 
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สวนผูคนที่มีธุระตองไปเขากรุงเทพฯ  หรือบางกอกนั้น  จะนั่งเรือไอไปลงที่ทาเขียวไขกา 
ตรงบางกระบือ  แลวเดินตอไปตีตั๋วรถรางเขากรุงเทพ  โดยมีสายรถรางอยูสองสามสาย  สายที่
ยาวที่สุดวิ่งจากบางกระบือ  ไปบางลําพู  ถึงสามแยกวิทยุ  และมีรถรางสายส้ันอีกสองสายที่วิ่ง
รอบเมือง  ถาจะเดินทางไปตางจังหวัดทางเหนือก็มีเรือของบริษัทเรือแดงกับบริษัทเรือเขียว  ซึ่งจะ
มีตนทางอยูที่กรุงเทพฯ  ผานนนทบุรี  ไปปทุมธานี  ผักไห  อยุธยา  ในฤดูน้ํามากสามารถข้ึนไปได
ถึงอางทองและสิงหบุรี  การรับผูคนข้ึนเรือของสองบริษัทนี้  ผูโดยสารตองนั่งเรือแจว  เรือพายไป
ดักตามเวลาเรือผานมา  เพราะเรือทั้งสองบริษัทนี้ไมมีโปะสําหรับจอดรับคน  เนื่องจากทาเรือที่มีอยู
เปนทาเรือของบริษัทแมน้ํามอเตอรโบตไมอนุญาตใหเขามารับผูโดยสารที่ทาของตน   เวลาที่เรือ
ผานมาผูคนก็ตองโบกไมโบกมือใหเรือหยุดรับกลางแมน้ํา55 

สําหรับการคมนาคมทางบกของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีกอนพ.ศ. 2471  บริเวณริม
ฝงแมน้ําเจาพระยามีทางเดินเลียบแมน้ําถึงกันตลอด  บางตอนอยูริมฝงแมน้ําซึ่งมีวัดอยูเปน
ระยะๆ  บางตอนไกลออกไปแตก็ไมมากนัก  ทางเดินเมื่อมาถึงปากคลองที่ขวางอยูจะมีสะพานไม
สรางไวใหเดินขาม  บางคลองที่กวางมากก็ตองใชเรือขามไป  ในกรณีของผูคนที่อยูริมฝงคลองก็
เชนเดียวกัน   หลังบานมีทางเดินติดตอถึงกันตลอดบางตอนก็หางบานออกไปหนอย  ตลอด
ทางเดินมีทางแยกเมื่อถึงวัด  ซึ่งทางเดินดังที่กลาวมานี้ชาวบานเรียกวา  “ทางหลวง”  เปนทาง
ที่มีเจาของตามในโฉนดที่ดิน   แตเจาของสวนยอมใหเดินผานไดมาต้ังแตคร้ังโบราณ  ทางเดินนี้
เจาของปดไมไดตองยอมใหชาวบานเดินผาน  ในราชการเรียกวา  “ทางหลวงในโฉนด”  ซึ่งถือเปน
ทางกึ่งสาธารณะ56   

การคมนาคมทางบกอีกทางหนึ่งก็คือ  รถไฟ  โดยรถไฟที่มีเปนรถไฟสายแรกของ
เอกชนที่ไดรับอนุญาตใหสรางข้ึนเปนของเจาพระยาวรพงษพิพัฒนหรือหมอมราชวงศเย็น อิศรเสนา  
สรางข้ึนใน  พ.ศ.  2458  ชาวบานเรียกกันวา  รถไฟสายพระยาวรพงษ  มีตนทางอยูที่บริเวณวัด
ลิงขบหรือวัดบวรมงคล  แขวงบางยี่ขัน  ธนบุรีผานคลองบางกรวย  วิ่งแยกเขาไปรับคนที่
ทาน้ําตรงขามเมืองนนทบุรีเกาที่ตลาดขวัญ  อีกสายหน่ึงแยกตัวจากทุงบางศรีทองแลวเดินทาง
ตอไป  บางใหญ  บางบัวทอง  สุดปลายทางที่สถานีลาดหลุมแกว  จังหวัดปทุมธานี  อัตราคา

                                                 
55 หาญ  พงศสิฏานนท, ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ  พันเอก(พิเศษ) หาญ  พงศสิฏานนท,  

66. 
56 เร่ืองเดียวกัน,  64 
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โดยสารจัดเก็บคนละ  50  สตางค  ซึ่งถือวาเปนอัตราที่สูงมาก57   สําหรับชาวบานที่มีธุระตองข้ึน
รถไฟไปเหนือหรือลองใตระยะไกลๆ  ตองเขาไปกรุงเทพฯ  ไปข้ึนที่สถานีหัวลําโพงหรือสถานี
บางกอกนอย  บางคนก็ไปข้ึนที่สถานีบางเขนซึ่งเปนสถานีรถไฟทางฝงตะวันออกของชุมชนที่ใกล
ที่สุด  แตการเดินทางไปที่สถานีนั้นไมมีถนนหรือคลองผาน  ผูคนใชวิธีการเดินลัดทุงนาผสมปาไป58  
โดยอาจพายเรือไปจนสุดคลองบางตะนาวศรี  แลวเดินเทาตอไปทางตะวันออกผานทุงนาและปา  
เลียบคลองบางเขนตอไปจนสุดที่มีแยกตัดกับคลองเปรมประชากรก็จะถึงสถานีบางเขนและ
เดินทางโดยรถไฟตอไปยังจุดหมายปลายทางของตน 

2.4 การศึกษาของคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี 
การศึกษาหาวิชาความรูของคนไทยต้ังแตคร้ังอดีตจะเรียนกันที่วัดในชุมชน   โดย

ชาวบานจะนําเอาลูกหลานมาเรียนกันที่วัด  ซึ่งพระภิกษุจะเปนครูผูสอน เปนผูใหวิชาความรูแก
คนในชุมชน  ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีก็เชนเดียวกันกับชุมชนอ่ืนๆ  วัดในชุมชนนอกจากจะเปน
สถานที่สําคัญที่มีบทบาททางดานการศาสนาแลว  ก็ยังมีบทบาทในดานการศึกษาดวย  โดยวัดที่
อยูในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีก็คือ  วัดบางขวาง  ซึ่งทําการสอนเด็กในชุมชนดวยเชนเดียวกัน  
ปรากฏหลักฐานในรัตนโกสินทรศก  116 – 117(พ.ศ. 2440 – 2441)  วามีโรงเรียนเชลยศักด์ิต้ัง
เรียนอยูตามวัดตางๆ  รวมถึงวัดบางขวางดวย  โดยครูผูสอนเปนพระภิกษุสงฆสอนนักเรียนตาม
แบบเรียนเร็ว  แตจํานวนนักเรียนที่มาเรียนจะมีจํานวนที่ไมแนนอน  เพราะระบบการเรียนการสอน
ตางๆยังไมลงตัว59  เนื่องจากในยุคนั้นการศึกษายังไมเจริญ  ทั้งดานศาสนาและดานภาษาไทย   
พระภิกษุสามเณรที่อยูที่วัดยังมีไมมากนัก  บรรดาลูกหลานชาวบานก็ใหมาเปนศิษยวัด  ทางวัดก็
ใหพระภิกษุแตละรูปเปนครูผูสอนศิษยวัดของตน  ถาภิกษุรูปใดไมสามารถสอนไดก็ฝากพระรูป
อ่ืนเปนผูสอนแทน  โดยสอนใหพออานออกเขียนได 

ตอมาใน พ.ศ.  2441  ทางวัดเร่ิมต้ังโรงเรียนสอนภาษาไทยข้ึน  มีการจางครูมาสอน  ซึ่ง
ตองจัดหาทุนบํารุงครู  ชาวบานจึงรวมกันทําบุญชวยเหลือคาใชจายนั้น  ครูคนแรกที่จางมาสอน
ชื่อ  เจริญ  เปนชาวบานคลองบางกรวย  สถานที่ใชทําการเรียนการสอนนั้นใชศาลาขวางเปน
สถานที่สอน  นักเรียนนั่งเรียนกันกับพื้น  สมัยนั้นจํานวนนักเรียนที่มาเรียนก็ยังมีไมมากนัก    ตอมา
                                                 

57 คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ,วัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตร  
เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดนนทบุรี, 46. 

58 หาญ  พงศสิฏานนท, ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ  พันเอก(พิเศษ) หาญ  พงศสิฏานนท, 
67. 

59 “เร่ืองพระอินทรเทพรายงานราชการเมืองนนทบุรี,” 1 – 15 ธันวาคม  ร.ศ. 118, เอกสารรัชกาลท่ี 
5 กระทรวงนครบาล, ร. 5 น.3.4 ช/1, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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วัดบางขวางขยายพื้นที่ทางการศึกษาเพิ่มข้ึน  โดยไดรับความอนุเคราะหจากเจาพระยารัตนาธิเบศร
(พุม ศรีไชยยันต)  โดยเจาพระยารัตนาธิเบศรมาทอดกฐินที่วัดบางขวางและทราบความวาพระครู
ศิลาภิรม(ทวม)  เจาอาวาสวัดบางขวางตองการสรางโรงเรียนเพื่อใหกุลบุตรธิดาไดเลาเรียน  
เจาพระยารัตนาธิเบศรฯ  จึงไดบริจาคเงินรอยช่ัง  หรือราว  8,000  บาท  ใหสรางโรงเรียนเปนตึก  
2  ชั้น  ชั้นละ  2  หอง  จัดเปน  4  หองเรียน60  มีเฉลียงพรอมทั้งโตะและเกาอ้ี  จํานวน  1  หลัง  
ใชเวลากอสรางระหวางเดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.  2442   และเสร็จในพ.ศ.  2443  รวมคากอสราง
ทั้งส้ินเปนเงิน  10,432  บาท61   

อาคารที่กอสรางแลวเสร็จนี้นับเปนอาคารเรียนที่ทันสมัยมากในขณะน้ัน  มีการตั้งช่ือ
โรงเรียนตามช่ือของผูมีคุณูปการวา  โรงเรียนรัตนาธิเบศรฯ  เมื่อสรางเสร็จเรียบรอยโรงเรียนจึงทํา
การเปดเรียนใน พ.ศ.  2444  และยายสถานที่เรียนจากเดิมที่ศาลาขวางมาเรียนที่อาคารแหงใหม 
นักเรียนก็ไมตองนั่งเรียนกับพื้นเหมือนคร้ังกอน  เพราะมีโตะเกาอ้ีสําหรับนั่งเรียน  ตอมานักเรียน
มากข้ึนตองเพิ่มครูข้ึนอีก  โดยใหพระที่มีความรูชวยสอนบาง  จางครูเพิ่มข้ึนบาง  ทางวัดตองมี
ภาระมากข้ึนในเร่ืองการหาทุนบํารุงครู  จนถึงพ.ศ.  2447  โรงเรียนโอนไปข้ึนกับกระทรวงธรรมการ  
ทางกระทรวงจึงจัดสงครูมาทําการสอนในโรงเรียนแหงนี้เร่ือยมา  ทางวัดจึงหมดภาระในเร่ืองหา
ทุนบํารุงครูไปสวนหนึ่ง  แตยังคอยอุปถัมภบํารุงในการศึกษาใหมีความเจริญรุงเรืองยิ่งข้ึน  
โรงเรียนรัตนาธิเบศรฯ จึงกลายเปนสถานศึกษาที่สําคัญของจังหวัดนนทบุรี62   

โรงเรียนรัตนาธิเบศรไดดําเนินการสอนเร่ือยมา  โดยเปดทําการสอนในระดับช้ันประถม
หนึ่งถึงช้ันประถมสามและภายหลังมีการเปดสอนเพิ่มเติมในระดับช้ันมัธยม  คือ เรียนจบช้ันประถม
สาม ก็เรียนตอในช้ันมัธยมหนึ่งถึงมัธยมสาม  โรงเรียนรัตนาธิเบศรมีการสอนในระดับมัธยมจนถึง
พ.ศ.  2457  ก็ตองงดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมลง  เนื่องจากประสบปญหาจากการที่
นักเรียนเรียนจบไปบาง  ลาออกไปเรียนโรงเรียนอ่ืนที่สะดวกแกการเดินทางบาง  เพราะต้ังแตพ.ศ. 2454  
ทางจังหวัดไดดําเนินการเปดโรงเรียนประชาบาลตางๆ  ทั่วเมืองนนทบุรี  ทําใหนักเรียนเร่ิมมี
โอกาสเลือกเรียนในสถานศึกษาใกลบานมากยิ่งข้ึนและไมตองเดินทางจากทองที่ตางตําบลมา
เรียนที่โรงเรียนรัตนาธิเบศรอีกตอไป  จึงทําใหจํานวนนักเรียนลดลง  อีกทั้งนักเรียนที่กําลังเรียนอยู
ในชั้นประถมปที่ 3  ก็สอบผานเปนจํานวนนอย  ครูจึงแนะนําใหนักเรียนที่สอบผานไปเรียนที่

                                                 
60 กระทรวงมหาดไทย, ประวัติมหาดไทย สวนภูมิภาคนนทบุรี,136. 
61 คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ,วัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติศาสตร  

เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดนนทบุรี, 267. 
62 พระสาธุศีลสังวร (สนธิ์) ,ประวัติวัดและเจาอาวาสวัดบางขวาง  จังหวัดนนทบุรี, 18 – 19. 
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โรงเรียนอ่ืน  เพราะถาใหเรียนตอในชั้นมัธยมจะทําใหประสบปญหาแกโรงเรียนที่ตองจางครูมา
สอนในระดับมัธยมกับนักเรียนที่สอบผานเพียงแค  2  คน  ดวยเหตุนี้โรงเรียนจึงยกเลิกการเรียน
การสอนในช้ันมัธยมไปในพ.ศ. 2457 

ตอมาในพ.ศ. 2458  นักเรียนในระดับชั้นประถมปที่สามของโรงเรียนสามารถสอบไล
ผานไดเปนจํานวนถึง  10  คน  และนักเรียนทั้ง  10  คนก็มีความประสงคจะเรียนตอในช้ันมัธยมปที่
หนึ่ง  ทางโรงเรียนจึงแจงความประสงคที่จะขอเปดสอนในระดับมัธยมไปยังรองอํามาตยโทขุนนิพัทธ
นิติเสรฐ  ธรรมการจังหวัดนนทบุรี  รองอํามาตยโทขุนนิพัทธนิติเสรฐจึงทําหนังสือแจงตอไปยังทาน
อํามาตยโท พระอนุพนธสีศยานุสาสน  ปลัดกรมศึกษาธิการ  แผนกสามัญศึกษาเพือ่ดําเนนิการใน
เร่ืองนี้และขอเก็บเงินคาเลาเรียนอยางช้ันประถมไปจนกวาจะถึงคราวสมควรจึงจะเก็บเงินคาเลา
เรียนตามระเบียบของชั้นมัธยมตอไป  จึงทําใหต้ังแตพ.ศ. 2458  โรงเรียนรัตนาธิเบศรจึงเปดสอน
ในระดับชั้นมัธยมตามเดิม63  ตอมาเมื่อนักเรียนจบชั้นมัธยมปที่หนึ่ง  โรงเรียนก็ไดขยายการเรียน
การสอนเพ่ิมเติมข้ึนในช้ันมัธยมปที่สองและชั้นมัธยมปที่สามตามลําดับ  จนในพ.ศ. 2462  โรงเรียน
จึงเปดสอนชั้นมัธยมครบทั้งสามชั้นป  โดยนักเรียนที่เรียนในระดับช้ันมัธยมหนึ่งถึงมัธยมสาม  มี
จํานวนรวม  27  คน  กิจการในระดับมัธยมของโรงเรียนก็ครบบริบูรณถึงมัธยมปที่สาม64   

จากที่กลาวมาขางตนเห็นไดวากิจการของโรงเรียนรัตนาธิเบศรต้ังแตเปดการเรียนการ
สอนมาในพ.ศ. 2444  มีความเจริญกาวหนาตามลําดับจนสามารถขยายเปดการเรียนการสอน
ไดถึงช้ันมัธยมปที่สาม  ซึ่งโรงเรียนรัตนาธิเบศรถือเปนโรงเรียนแหงแรกของจังหวัดนนทบุรี65  และ
ถือเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนาการในดานการศึกษาแกคนในชุมชน  รวมทั้งคนนอกชุมชนใหมี
โอกาสไดรับการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและยังผลไปสูความเจริญของเมืองนนทบุรีไดอีกทางหน่ึง  
อยางไรก็ตามหลังจากท่ีโรงเรียนรัตนาธิเบศรซึ่งเปนโรงเรียนแหงแรกของจังหวัดนนทบุรีได
ดําเนินการเปดสอนนับต้ังแตในพ.ศ. 2444 แลว  ตอมาทางจังหวัดนนทบุรีมีนโยบายในการขยาย
ฐานการศึกษาใหดียิ่งข้ึนทั่วทั้งจังหวัดนนทบุรี  จึงเปดโรงเรียนประชาบาลข้ึนตามวัดและตาม
สถานที่ตางๆ  ในจังหวัดนนทบุรีตั้งแตในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2454  โดยโรงเรียนประชาบาลที่
อยูบริเวณชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีมีอยูสองโรงเรียนดวยกัน  คือ  โรงเรียนประชาบาลวัด

                                                 
63 “เร่ืองจัดโรงเรียนรัตนาธิเบศรเปนโรงเรียนมัธยม,” 17 กุมภาพันธ 2458, เอกสาร

กระทรวงศึกษาธิการ, ศธ.50/148, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
64 “เร่ืองเปดมัธยมตอนตนขึ้นท่ีโรงเรียนรัตนาธิเบศร,” 13 กันยายน 2462, เอกสาร

กระทรวงศึกษาธิการ, ศธ.50/150, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
65 กระทรวงมหาดไทย, ประวัติมหาดไทย สวนภูมิภาคนนทบุรี, 136. 
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บางดวนซึ่งโรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมด  19  คน  มีครูผูสอน  คือ  นายเจริญ  และผูบํารุง
โรงเรียนคือ  พระขําอธิการ  นายอุนผูใหญบาน  และอีกโรงเรียนหนึ่งคือ  โรงเรียนสอนหญิง
ศาลาโรงธรรมที่ต้ังอยูตําบลบางตะนาวศรี  มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด  78  คน  มีครูผูสอนคือ  นาย
เชยและนายตาบ  ผูบํารุงโรงเรียนคือ  นายพันกํานัน66   

อยางไรก็ดีการศึกษาในโรงเรียนประชาบาลที่ไดเปดสอนตั้งแต พ.ศ. 2454  มี
ปญหาหลายดานดวยกัน ทั้งดานความเหมาะสมและความพรอมของครูผูสอน  และดานความไม
พรอมของนักเรียน  โดยในกรณีของโรงเรียนวัดบางดวนนั้น  นายเจริญที่เปนครูผูสอนอยูหลบหนี
ไปไมมาทําการสอนตอ  จึงมีการเปล่ียนตัวครูผูสอนเปนนายออน  ซึ่งเคยเปนครูสอนอยูที่โรงเรียน
หญิงบานนายอุน   ตําบลบางแพรก  มาสอนแทนนายเจริญที่โรงเรียนวัดบางดวนตั้งแต
วันที่  12  เมษายน  2455  ซึ่งในชวงเวลานี้โรงเรียนวัดบางดวนมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด  12  คน  
ลดลงไปจากเมื่อแรกต้ัง  7  คน  สวนในกรณีของโรงเรียนสอนหญิงศาลาโรงธรรม ตําบลตะนาวศรี
นั้นมีแตนักเรียนหญิงจึงไมเหมาะสมใหครูผูสอนที่เปนผูชายมาทําการสอนจึงเปลี่ยนตัวครูสอน
ใหม  โดยใหนายเชยและนายตาบยายไปสอนโรงเรียนวัดใหมนครอินทรและใหอําแดงสําอางครู
จากกรุงเทพฯ ยายเขามาสอนในโรงเรียนหญิงศาลาโรงธรรมนี้แทนตั้งแตวันที่  13  เมษายน  
2455  ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวจํานวนนักเรียนของโรงเรียนหญิงศาลาโรงธรรมก็ลดลงเชนกัน  โดย
เหลือนักเรียนเพียง  62  คน  จากเดิมแรกต้ังที่มีอยู  78  คน  ลดลงไปทั้งส้ิน  16  คน67  จากปญหา
การลดลงอยางตอเนื่องของที่จํานวนนักเรียนของโรงเรียนประชาบาลตาง  ๆทําใหหมอมเจาขจรศุภสวัสด์ิ
ผูวาราชการเมืองนนทบุรีไดยกปญหาขอนี้ข้ึนมาหารือในที่ประชุมปรึกษาราชการของเมืองนนทบุรี  
ซึ่งพระสยามนนทเขตรขยันปลัดเมืองไดรายงานถึงสาเหตุของการลดลงของนักเรียนวามีสาเหตุ
หลักจากสองประการดวยกัน  คือ  ประการแรกมีสาเหตุมาจากที่บางโรงเรียนหาพระเปน
ครูผูสอนไมได  จึงพยายามเลี่ยงไมใชคฤหัสถมาสอน  เพราะแตเดิมระบบการเรียนการสอนที่
สอนกันในวัดมีพระเปนครูผูสอนทําใหบรรดาลูกศิษยตางมีความเคารพนับถือเนื่องจากเปนผู
ทรงศีล  แตหากเปลี่ยนใหคฤหัสถเปนผูสอนลูกศิษยลูกหาจะไมเคารพและพากันหมดความ
เล่ือมใสไป  เม่ือหาพระเปนครูผูสอนหนังสือไทยไมได  บางโรงเรียนจึงเล่ียงใหพระไปสอนเปน
ภาษามคธแทน  สวนเหตุผลประการที่ 2  สืบเนื่องจากปญหาความยากจนของชาวบานทําให
บางคร้ังทางโรงเรียนก็ผอนผันยอมปลอยใหเด็กนักเรียนที่มีฐานะทางบานยากจนกลับไปชวยพอ

                                                 
66 “เร่ืองต้ังกรรมการตําบลกับโรงเรียนประชาบาลและครูเชลยศักด์ิ,” 5 กันยายน 2454 – 12 

ตุลาคม 2459, เอกสารรัชกาลที่  6 กระทรวงนครบาล, ร.6น.10.5ช/1, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
67 เร่ืองเดียวกัน. 
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แมหรือครอบครัวประกอบการเลี้ยงชีพจึงทําใหไมสามารถเขาเรียนไดเต็มที่หรือบางคนก็ไมกลับมา
เรียนตอจึงเปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหจํานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนประชาบาลมีจํานวนลดลง68   

  จากปญหาจํานวนนักเรียนที่ลดลงดังกลาวขางตนทางจังหวัดนนทบุรีจึงประชุม
ปรึกษาราชการโดยเชิญผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมด  รวมกันทําความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคที่
ตองการแกไขและพัฒนาระบบการบริหารงานการศึกษาของโรงเรียนประชาบาลเม่ือวันที่ 1 
พฤษภาคม  2455  โดยแนวทางในการแกไขปญหาโรงเรียนประชาบาลไดมีการตั้งกรรมการตําบล
ซึ่งประกอบไปดวย  เจาคณะหมวด  กํานัน  แพทย  มาทําหนาที่ในการดูแลและแกไขปญหาของ
โรงเรียนประชาบาลเพื่อใหการศึกษาของคนในชุมชนมีความเจริญกาวหนามากข้ึน  โดย
คณะกรรมการตําบลตองไปตรวจโรงเรียนที่ตนปกครองอยูอยางนอยสัปดาหละหนึ่งคร้ัง  ถามี
เหตุขัดของในโรงเรียนตองเปนธุระและพยายามแกไขใหลุลวง  รวมทั้งตักเตือนใหผูปกครองสง
บุตรหลานเขาเรียนตามโรงเรียนที่ต้ังไว  สําหรับเร่ืองการสอนหนังสือมคธ  ถานักเรียนคนใดยัง
อานหนังสือไทยไมออก  วัดตางๆ จะไมรับสอนหนังสือมคธแกนักเรียน  เวนแตถานักเรียนคนไหน
สามารถอานหนังสือไทยออกแลวและมีความประสงคจะเรียนมคธถึงอนุญาตใหสอนได  เมื่อ
แนวทางที่กําหนดไดนําไปใชแกไขปญหา  จึงสงผลใหปญหาการลดลงของจํานวนนักเรียนใน
โรงเรียนประชาบาลจึงแกไขไปไดในระดับหนึ่ง69 

อยางไรก็ตามการดําเนินการของโรงเรียนประชาบาล  ต้ังแตเร่ิมตนในพ.ศ.  2454  
นอกจากมีปญหาเร่ืองการลดลงของจํานวนนักเรียนในโรงเรียนประชาบาลดังกลาวขางตนแลว  
ยังพบวาทัศนคติของพระสงฆที่ยังไมเช่ือถือตอระบบการเรียนการสอนรูปแบบใหมที่มีกฎระเบียบ
เพิ่มเติมข้ึนโดยเฉพาะขอกําหนดที่นักเรียนตองเรียนหนังสือไทย  แตพระสงฆของวัดบางแหงยังไม
มีความรูที่จะสอนภาษาไทยไดเทาที่ควร  ประกอบกับความรูสึกที่ยังยึดติดกับระบบการเรียนการ
สอนแบบด้ังเดิมของไทยที่พระตองเปนผูสอนหนังสือใหกับคนในชุมชนซ่ึงธรรมเนียมปฏิบัตินี้มีมา
นาน  ดังนั้นเมื่อคฤหัสถตองมาสอนภาษาไทยแทนพระสงฆ ในระยะแรกจึงยังไมคอยไดรับความ
เชื่อถือ  เมื่อเปนเชนนี้บางโรงเรียนจึงเล่ียงใหพระสอนภาษามครแทนประกอบกับชาวบานทัว่ไปยงั
ไมใหความสําคัญกับการศึกษาเทาที่ควร  รวมทั้งความไมพรอมทางดานการเงินของครอบครัว  
ผูปกครองจึงไมอยากใหบุตรหลานของตนไปเรียนหนังสือเพราะทําใหขาดแรงงานในการประกอบ

                                                 
68 “เร่ืองสงรายงานประชุมปฤก(ปรึก)ษาราชการ,” 25 กุมภาพันธ 2453 – 13 พฤศจิกายน 2456, 

เอกสารรัชกาลที่  6  กระทรวงนครบาล, ร.6น.10.5ง/1, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
69 “เร่ืองรายงานการสอบไลนักเรียนโรงเรียนประชาบาล,” 4 กรกฎาคม 2455 – 17 กุมภาพันธ 

2456, เอกสารรัชกาลที่  6 กระทรวงนครบาล, ร.6น.10.5ช/3, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
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อาชีพเพื่อเล้ียงปากเล้ียงทองในครอบครัว  ดวยเหตุผลตางๆที่กลาวทั้งหมดจึงสงผลใหการศึกษา
ของคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีในชวงกอนพ.ศ. 2471 จึงยังไมไดมีการกระจายไปสูคนใน
ชุมชนอยางทั่วถึง   

นอกจากนี้ยังพบวา  โรงเรียนราชวิทยาลัย ซึ่งเปนโรงเรียนที่สอนบุตรหลานของชน
ชั้นสูงระดับประเทศไดยายจากกรุงเทพฯ เขามาเปดสอนที่ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง  โดยยายครูและนักเรียนจากกรุงเทพฯ มาทําการเรียนการสอนที่ชุมชนตลาด
ทาน้ํานนทบุรี  โดยกระทรวงยุติธรรมไดกอสรางโรงเรียนข้ึนเปนลักษณะอาคารไมหลังใหญริม
แมน้ําเจาพระยาใกลกับวัดบางขวางและเร่ิมเปดสอนในวันที่ 1 ตุลาคม 245470  ซึ่งมีหลักฐานที่
กลาวถึงมาตรฐานการเรียนการสอนของโรงเรียนราชวิทยาลัยในรายงานที่พระกรุงศรีบริรักษ
ผูวาราชการเมืองนนทบุรีรายงานดานการศึกษาของเมืองนนทบุรีตอมหาอํามาตยเอกเจาพระยา-
ยมราชฯ เสนาบดีกระทรวงนครบาล  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2458  ความวา  “การเลาเรียนนั้นใน
เมืองนนทบุรีมีโรงเรียนราชวิทยาลัยเปนโรงเรียนที่สําคัญ  โรงเรียนนี้จัดดีทั้งการปกครองแลการ
สอน  ฝร่ังบางคนที่ไดมาเห็นการสอนของโรงเรียนสรรเสริญวาจัดดีกวาโรงเรียนเมืองนอกที่เทียบช้ัน
เดียวกัน.. 71”  อยางไรก็ตามโรงเรียนราชวิทยาลัยไดเปดสอนอยูที่ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี
จนกระทั่งพ.ศ.  2469  จากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวจึงทรง
โปรดใหยุบโรงเรียนราชวิทยาลัยไปรวมกับโรงเรียนมหาดเล็กหลวงและเปล่ียนช่ือเปนโรงเรียน
วชิราวุธวิทยาลัย72 อาคารของโรงเรียนราชวิทยาลัยที่ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีจึงไมไดใช
ประโยชนจนกระทั่งเมืองนนทบุรียายหนวยราชการจากชุมชนตลาดขวัญมาต้ังที่อาคารของ
โรงเรียนราชวิทยาลัยเดิมในเวลาตอมา   

จะเห็นไดวาการศึกษาของชุมชนตลาดทาน้ํานนทไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง  
จากเดิมที่การเรียนแบบด้ังเดิมของไทย  คือ  เรียนในวัด  โดยมีพระภิกษุเปนครูผูสอน  ซึ่งก็เปนการ
สอนตามความรูที่ส่ังสมมาแตยังไมไดมาตรฐาน  เปนการสอนเพียงใหนักเรียนพออานออกเขียนได  
จนพัฒนามาตั้งเปนโรงเรียนอยางจริงจัง  คือ  โรงเรียนรัตนาธิเบศร  ในพ.ศ. 2444  ซึ่งถือเปน

                                                 
70 กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานจังหวัดนนทบุรี, ประวัติศาลากลางหลังเกา  

[ออนไลน],  เขาถึงเมื่อ 7 ตุลาคม 2551.  เขาถึงไดจาก  http://www.nonthaburi.go.th 
71 “เร่ืองเมืองนนทบุรี,” 19-21 กรกฎาคม 2458, เอกสารรัชกาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล, ร. 6 น. 

10.5ก/22, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
72 กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานจังหวัดนนทบุรี, ประวัติศาลากลางหลังเกา  

[ออนไลน],  เขาถึงเมื่อ 7 ตุลาคม 2551.  เขาถึงไดจาก  http://www.nonthaburi.go.th 
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โรงเรียนที่ทันสมัยและมีมาตรฐานรวมถึงระบบการเรียนการสอนที่ดียิ่งข้ึนกวาเดิมจนกลายเปน
โรงเรียนที่สําคัญโรงเรียนหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี  หลังจากนั้นในพ.ศ. 2454  การศึกษาของคนใน
ชุมชนยังขยายตัวมากย่ิงข้ึน  ซึ่งทางจังหวัดดําเนินการขยายรากฐานทางการศึกษาโดยการจัดต้ัง
โรงเรียนประชาบาลข้ึนมาทั่วทั้งจังหวัด  โรงเรียนประชาบาลที่อยูบริเวณชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  
คือ  โรงเรียนวัดบางดวนและโรงเรียนสอนหญิงศาลาโรงธรรม  แตระบบการเรียนการสอนใน
โรงเรียนประชาบาลในระยะแรกเกิดติดขัดจากปญหาเร่ืองทัศนคติในการเรียนการสอนแตเดิมที่มี
ครูผูสอนเปนพระภิกษุสงฆ เมื่อมีการปรับระบบใหสอนหนังสือไทยและมีการจางฆราวาสมาทําการ
สอนจึงเกิดความไมเชื่อถือ  ทําใหบางโรงเรียนที่พระสงฆไมสามารถสอนหนังสือไทยก็เล่ียงไปสอน
ภาษามคธแทน สวนปญหาอีกประการหนึ่งเปนปญหาของชาวบานในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีที่
ยังไมใหความสําคัญกับการศึกษาประกอบกับความไมพรอมดานการเงินจึงไมอยากสงบุตรหลานไป
เขาเรียนเพราะทําใหขาดแรงงานมาชวยทํามาหากินในครอบครัว การศึกษาของชุมชนตลาดทาน้ํา
นนทบุรีในชวงกอน พ.ศ. 2471 จึงไมกระจายไปสูคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีอยางทั่วถึง  
จนมีการต้ังคณะกรรมการตําบลเพื่อดูแลโรงเรียนประชาบาลจึงทําใหสามารถแกปญหาไปไดใน
ระดับหนึ่ง   

2.5 ความผูกพันระหวางคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีกับวัด  
ความผูกพันระหวางคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีในชวงกอน พ.ศ. 2471  มีวัดเปน

ศูนยกลางเหมือนกับชุมชนอ่ืนๆในประเทศไทย  โดยวัดที่สําคัญของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีไดแก 
วัดบางขวางซึ่งอยูบริเวณใจกลางของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  นอกจากนี้ยังมีวัดที่อยูในบริเวณ
ใกลเคียง  คือ  วัดบางดวนหรือวัดทินกรนิมิตรและวัดลานวัวหรือวัดลานนาบุญ  ซึ่งในชวงกอน
พ.ศ. 2471 วัดยังคงมีบทบาทในฐานะเปนโรงเรียนใหกับบุตรหลานในชุมชนโดยมีพระสงฆเปน
ผูสอนใหพออานออกเขียนได  นอกจากดานการศึกษาแลววัดยังมีบทบาทที่สําคัญในฐานะ
ศูนยกลางทางศาสนาและว ัฒนธรรมประเพณีของช ุมชนตลาดทาน้ํานนทบุร ีที ่น ับถ ือ
พระพุทธศาสนาเปนหลัก  ซึ่งวิถีชีวิตของคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีมีความคลายคลึงกับของ
ชุมชนอ่ืนๆ ทั่วไปของไทย  โดยประเพณีนิยมที่สําคัญที่สุดของคนในชุมชน  คือ  การทําบุญกับวัดที่
ตนเองศรัทธาและเลื่อมใส  เพราะตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนการทําบุญนั้นจะทําใหผูทําได
พบประสบแตส่ิงดีๆ  รวมทั้งมีความอ่ิมใจ  มีความผองใสไมขุนมัว  หรือที่เรียกกันวา  อ่ิมบุญ   

โดยกิจกรรมของวัดในดานตางๆ  ทําใหผูคนในชุมชนเขามาชวยเหลือบริจาคเงิน
ทําบุญ  เชนในการปฏิสังขรณวัด  กอสรางกุฏิ  สรางศาลา  ดังตัวอยางของผูคนในชุมชนตลาดทา
น้ํานนทบุรีที่มาชวยทํานุบํารุงกิจการของวัด เชน  แมวอนแมวัน  อุบลพันธ บริจาคทรัพยสรางศาลาไม
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สักใน พ.ศ. 2462  หรือแมอ่ิม บานบางขวางไดบริจาคทรัพยสรางกุฏิแบบทรงปนหยาใหกับวัดในพ.ศ. 
2464  และนายนวม นางคง เนตรหนู ก็ไดบริจาคทรัพยสรางศาลาริมแมน้ําใหวัดในพ.ศ. 2466  
เปนตน  นอกจากการบริจาคเปนทรัพยแลวบางคนถึงขนาดถวายเรือนของตัวเองมาใหวัดสรางเปน
กุฏิก็มีหลายหลังดวยกัน73  นอกจากนั้นในการจัดต้ังโรงเรียนของวัด ที่ทางวัดตองจางครูมาสอนจาก
ที่อ่ืน  ชาวบานก็ชวยกันจัดการคาใชจายในดานนี้  การทําบุญของคนในชุมชนนั้นไมใชทําเพียง
แคการบริจาคทรัพยอยางเดียว  การลงแรงก็เปนการทําบุญอีกอยางหนึ่งชาวบานที่รวมมือรวมใจ
กันทํานุบํารุงวัดใหเจริญรุงเรืองเร่ือยมา  อยางเชนประมาณพ.ศ. 2463 - 2464  สถานที่ของวัด
บางขวางบริเวณขางวิหารในเวลานั้นรกมาก  มีแตตนกระถินรกรุงรังเต็มไปหมด  ทางวัดจึง
เกณฑศิษยวัดซึ่งก็เปนลูกหลานของคนในชุมชน  มาชวยกันร้ือถอนขุดรากเหงาตนกระถินออก  จน
ปากฐินโลงเตียนเปนที่งามตาแกผูคนที่เขามาทําบุญในวัด  หรือในบริเวณปาหนาโรงเรียนก็เชนกัน  
ก็มีการเกณฑเด็กศิษยวัดบาง  ชาวบานบางทําการถอนขุดรากออกหมด  จนโลงเตียน  ในการทํา
พื้น  การร้ือยายหรือกอสรางตางๆ  ก็อาศัยกําลังของชาวบานในการทําซึ่งทางวัดทุนคาใชจายใน
การจางชางหรือคนงานไปเปนอยางมาก74  

นอกจากการทําบุญดวยกําลังทรัพยและการลงแรงในการพัฒนาวัดในดานตางๆ  
แลว  ในดานขนบธรรมเนียมประเพณี  คนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีสวนใหญยังอิงกับความ
เชื่อทางพุทธศาสนามาต้ังแตเกิด  โดยเด็กต้ังแตเกิดมาจะมีการต้ังช่ือ  ในธรรมเนียมนิยมกต็องไปที่
วัดใหหลวงพอตั้งชื่อใหเพื่อเปนศิริมงคล เมื่อโตขึ้นพอแมก็ใหไวจุกไวแกละกัน  จนยางเขาวัย
สิบกวาปจึงมีการโกนจุกออก  ซึ่งเวลาโกนจุกก็ตองใหหลวงพอทําพิธีโกนจุกที่วัด  เวลาเมื่อถึงวัย
แตงงานก็ตองมีการดูฤกษจากพระที่วัด  จนกระทั่งส้ินอายุขัยก็หามไปเผาที่วัด  วัดจึงเปนศูนยรวมการ
ทํากิจกรรมตางๆ  ที่ทําใหชาวบานไดมารวมกลุมพบปะเห็นหนาเห็นตากันก็จะมาที่วัด  พอแมเวลา
ไปทําบุญก็ไดนําลูกหลานไปดวย  เด็กผูชายก็ชวยทําธุระเปนลูกศิษยวัดในวันพระ  เด็กผูหญิงก็
ชวยพอแมจัดของใสบาตรถวายพระ  ชายหนุมเวลาจะมีคูก็ตองบวชเรียนเสียกอนเพราะสมัย
โบราณใครยังไมไดบวชเรียนถือวาเปน  “คนดิบ”  ถาจะไปสูขอหญิงที่ตนชอบจะถูกปฏิเสธเพราะถือ
วายังไมไดเปนผูใหญเต็มตัว  นอกจากนี้การบวชเรียนยังถือเปนชองทางในการเล่ือนช้ันฐานะทาง
สังคมดวยเหมือนกัน  โดยเด็กผูชายในอดีตอาศัยการบวชเปนสามเณรเปนพระเพื่อเรียนหนังสือ  

                                                 
73 พระสาธุศีลสังวร (สนธิ์) ,ประวัติวัดและเจาอาวาสวัดบางขวาง  จังหวัดนนทบุรี, 22 – 24. 
74 เร่ืองเดียวกัน, 16. 
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เมื่อสึกออกมาก็ครองเรือน  มารับราชการทําใหความเปนอยูดีข้ึนเพราะมีความรู75    จะเห็นไดวา
การศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีที่ไดกลาวมาเปนขนบธรรมเนียม
ความเช่ือที่มีอยูโดยทั่วไปในสังคมไทยซึ่งอิงกับพุทธศาสนา  โดยศูนยกลางของประเพณีตางๆ  
เหลานี้อยูที่วัด  เพราะในสมัยกอนวัดถือเปนสถานที่สําคัญของคนในชุมชนที่สวนใหญที่นับถือ
พุทธศาสนา  ประเพณีสวนใหญของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีจึงมักผูกพันเชื่อมโยงกับวัดหรือพุทธ
ศาสนาซ่ึงแยกกันไมออกกับวิถีชีวิตของผูคนในชุมชนที่ตองอาศัยวัดเปนที่พึ่งทางจิตใจและวัดก็ตอง
อาศัยผูคนเปนที่พึ่งคอยทํานุบํารุงวัดใหมีความเจริญกาวหนาสืบไป 
  
 จากการศึกษาในบทที่ 2  ทั้งหมดทําใหมองเห็นไดวาวิถีชีวิตของคนในชุมชนตลาดทาน้ํา
นนทบุรีกอน พ.ศ. 2471  เปนวิถีชีวิตที่มีความเปนอยูเรียบงาย  มีการประกอบอาชีพทําสวนผลไม 
รวมทั้งการทําเครื่องป นดินเผาเปนหลัก  มีความสัมพันธที ่ใกลชิดกับวัด ซึ ่งเปนศูนยกลาง
ทางดานจิตใจของคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี ไมวาจะเปนเร่ืองการศึกษา  การศาสนาและ
ประเพณีวัฒนธรรมตางๆ  ชาวบานมีความเปนอยูเชนเดียวกับคนทองถิ่นอ่ืนๆ ทั่วไปของไทย  
จนกระทั่งมีการยายเมืองนนทบุรีจากตลาดขวัญมาสูชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีในพ.ศ.  2471  
และยายเรือนจํากองมหันตโทษจากกรุงเทพฯ เขามาต้ังในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีในพ.ศ. 2474    
ซึ่งไดสงผลกระทบตอการขยายตัวของชุมชนรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผูคนใน
ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีในเวลาตอมา 
 
 

 
75 หาญ  พงศสิฏานนท, ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ  พันเอก(พิเศษ) หาญ  พงศสิฏานนท,  

74. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 3 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตลาดทาน้าํนนทบุร ี

ระหวาง  พ.ศ. 2471 – 2503 
 
 

วิถีชีวิตของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี กอนพ.ศ. 2471 มีความเปนอยูเรียบงายแบบ
ทองถิ่นทั่วไปในสังคมไทย  จนกระทั่งมีการยายตัวเมืองนนทบุรีจากชุมชนตลาดขวัญและยาย
เรือนจํากองมหันตโทษจากพระนครมาสูชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  ในพ.ศ. 2471 และพ.ศ. 2474 
ตามลําดับ  ทําใหชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีเปล่ียนฐานะกลายเปนตัวเมืองนนทบุรีและเปนสาเหตุ
ใหเกิดความเปล่ียนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมอยางมากตอชุมชน  สําหรับเนื้อหาในบทที่ 3 
แบงการอธิบายออกเปน  2  สวน  สวนที่หนึ่งกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอชุมชน
ตลาดทาน้ํานนทบุรีระยะที่ 1 (พ.ศ. 2471 – 2484) ซึ่งเปนชวงที่ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี
เกิดการพัฒนาและขยายตัวอยางตอเนื่องจากการยายตัวเมืองนนทบุรีและการยายเรือนจํากอง
มหันตโทษมาสูชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  สวนที่สองกลาวถึงการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนตอชุมชน
ตลาดทาน้ํานนทบุรีระยะที่ 2  (พ.ศ. 2484 – 2503) ซึ่งเปนชวงที่เกิดวิกฤตการณ  2  ดานพรอมกัน 
คือ  การเกิดอุทกภัยครั้งใหญ พ.ศ. 2485 และภาวะสงครามโลกครั้งที่สอง พ.ศ. 2484 -2488 
ทําใหพัฒนาการของชุมชนเกิดการหยุดชะงักและชะลอตัวลงไป โดยจะอธิบายรายละเอียดแตละ
ประเด็นตามลําดับดังนี้ 
 
1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีระยะที่ 1 (พ.ศ. 2471 – 2484) 

1.1 ปจจัยที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี ระหวาง 
พ.ศ. 2471 – 2484  

1.1.1 การยายตัวเมืองนนทบุรีจากตลาดขวัญมาสูชุมชนตลาดทาน้ํา
นนทบุรี พ.ศ. 2471 

ลักษณะสภาพของตัวเมืองและชุมชนที่สําคัญตางๆ  จะมีการเจริญเติบโตและ
การขยายตัวอยางตอเนื่อง  ทั้งจํานวนประชากร  การตั้งบานเรือน  สถานที่ราชการและเอกชน  
ฯลฯ  จนถึงขณะหนึ่งที่พื้นที่ของเมืองหรือชุมชนที่สําคัญตางๆ  ไดขยายตัวและอัดแนนจนเต็ม
พื้นที่จนเกิดความเสื่อมโทรม  ทําใหสภาพของชุมชนนั้นๆ  ไมสามารถรองรับความแออัดไดอีก  
จึงมีหลักในการแกไขปญหาโดยมองหาทําเลใกลเคียงหรืออาจเรียกไดวาปริมณฑลของตัวเมือง
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เพื่อยายสถานที่และผูคนไป  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองใหเพียงพอกับความตองการของ
ชุมชนที่มีขนาดเพิ่มข้ึน  ทําใหปริมณฑลหรือพื้นที่วางใกลเคียงกับตัวเมืองถูกจับจองเพื่อสรางเปน
ตัวเมืองใหม  สําหรับชุมชนตลาดขวัญซึ่งเปนที่ต้ังของเมืองนนทบุรีมาต้ังแตสมัยอยุธยา  จนกระทั่ง
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาใหยายตัวเมืองนนทบุรีจากบริเวณ
ปากแมน้ําออมมาต้ังที่ฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาบริเวณปากคลองบางซ่ือฝงใตหรือใน
บริเวณวัดทายเมืองในปจจุบัน  มีการต้ังศาลากลางซ่ึงนับเปนศาลากลางแหงแรกของเมืองนนทบุรี  
มีโรงศาล  ตะราง  ที่พักกองตระเวนและโรงเรียนประจําจังหวัด(วัดทายเมือง)  ชุมชนตลาดขวัญ
มีการพัฒนาเร่ือยมา  โดยการต้ังเมืองในทองที่ตลาดขวัญสมัยรัชกาลที่ 5 เกิดข้ึนในพ.ศ.  2439  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาใหจัดซื้อที่ต้ังศาลเมือง    ตะรางเมืองและทีว่า
การกองตระเวนข้ึนที่บานตลาดขวัญ1  ตอมาในพ.ศ. 2440 มีการขยายสถานที่ราชการในตัวเมือง
ตลาดขวัญข้ึนอีก  โดยการจัดซ้ือที่ดินเพื่อทําการกอสรางศาลากลางข้ึนที่บริเวณหนาวัดมะขามโพรง
ติดแมน้ําเจาพระยา2  การขยายตัวของตลาดขวัญก็ยังคงดําเนินอยางตอเนื่อง  โดยในพ.ศ. 2448  
มีการสรางที่วาการอําเภอตลาดขวัญขึ้นที่บริเวณสวนเหนือวัดทายเมืองริมฝงแมน้ําเจาพระยา  
ใชเคร่ืองไมของโรงบอนเบ้ียและโรงงิ้วเกาที่ตําบลปากเกร็ดซ่ึงไมไดใชงานมาสรางเปนที่วาการ
อําเภอตลาดขวัญ3  นอกจากนี้ในกิจการดานการศึกษาก็มีการขยายตัวข้ึนเชนกัน  ในพ.ศ.  2469  
มีการเร่ียไรสมทบทุนบริจาคจากผูมีจิตศรัทธาทั้งบรรดาขาราชการ  พอคา  ทนายความและราษฎร 
เพื่อสรางอาคารเรียนของโรงเรียนข้ึนที่วัดทายเมืองใหเปนที่สงาผาเผยสมกับเปนโรงเรียนประจํา
จังหวัดนนทบุรี(วัดทายเมือง)  และเปลี่ยนช่ือเปน  “ศรีบุญยานนท”4  ถือเปนการขยายตัวทั้งใน
ดานกิจการบานเมือง  รวมทั้งดานการศึกษาของชุมชนตลาดขวัญและเมืองนนทบุรี 

                                                 
1
 “เร่ืองตรวจที่ฯ  จะสรางศาลากลาง,” 3 – 13 กุมภาพันธ ร.ศ. 115, เอกสารรัชกาลท่ี 5 กระทรวง

นครบาล, ร. 5 น.3.4 ฉ/2, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
2 “เร่ืองจัดซื้อท่ีดินทานจัน  ทานเจิม  ตําบลหนาวัดมะขามโพรง  ทําศาลากลาง,” 9 พฤษภาคม – 

11 สิงหาคม ร.ศ. 116, เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล, ร. 5 น.3.4 ญ/27, สํานักจดหมายเหตุแหงชาติ.   
3 “เร่ืองขออนุญาตโรงบอนเบ้ียตําบลปากเกร็ด  แลโรงบอนเบ้ียตําบลตลาดขวัญ  จัดต้ังเปนที่วา

การอําเภอตอไป,” 5 เมษายน ร.ศ. 124 – 3 มิถุนายน ร.ศ. 126, เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล, ร. 5 น.
3.4 ฉ/8, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   

4 “เร่ืองมีผูบริจาคทรัพยสรางโรงเรียนขึ้นท่ีวัดทายเมืองจังหวัดนนทบุรี  หน่ึงหลัง  และขอนาม
โรงเรียนชื่อวา  “ศรีบุญยานนท”,” 6 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2470, เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ, ศธ.
50/331, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
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แผนทีท่ี่  8  แผนที่แสดงที่ต้ังเมืองนนทบุรีทองที่ตลาดขวัญ ร.ศ. 124 
ที่มา  :  กองบัญชาการทหารสูงสุด, แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2431 – 2474 (กรุงเทพฯ : กองทัพบก, 
2542), ไมปรากฏเลขหนา. 

 
การตั้งศาลากลาง  ศาล  ตะราง  โรงพักกองตระเวนและที่วาการอําเภอ  รวมไปถึง

โรงเรียนประจําจังหวัดวัดทายเมือง  เปนการบงบอกถึงการขยายตัวอยางตอเนื่องของตัวเมืองเกา
ตลาดขวัญที่มีความเจริญเติบโตทั้งศูนยราชการและการศึกษา  ซึ่งไดนําพาชุมชนตลาดขวัญเขาสู
การพัฒนาไปถึงจุดอ่ิมตัว  หลังจากที่ตัวเมืองถูกสรางข้ึนมาและดําเนินการไดจนถึงระยะเวลาหนึ่งก็
เริ่มเกิดความแออัดและความเสื่อมโทรมขึ้นในสถานที่ราชการตางๆ ทําใหการบริหารราชการมี
ความติดขัด  อีกทั้งยังเกิดการแตกความสามัคคีในหมูขาราชการเมืองนนทบุรีอันสืบเนื่องมาจาก
ปญหาความไมพรอมในการปฏิบัติราชการอีกทางหนึ่งดวย  สําหรับความแออัดและความเส่ือมโทรม
ที่เกิดข้ึนในตัวเมืองเกาหรือตลาดขวัญ  เห็นไดจากรายงานของหลวงวิสูตรบริหารขาหลวงรักษา
ราชการเมืองนนทบุรีไดกราบทูลพระเจานองยาเธอกรมหลวงนเรศวรฤทธ์ิเสนาบดีกระทรวงนคร
บาล เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2436  โดยไดรายงานถึงความชํารุดทรุดโทรมของตัวเรือนที่วา
การเมืองที่ตลาดขวัญ  ดังนี้ 
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พนักงานโยธาเมืองช้ีแจงวาในฤดูนี้ฝนตกหนักกระเบ้ืองแลตัวไมฝาเพดานบนหลังคาสถาน
ที่วาการเมืองชํารุดร่ัวไหลลงมาจากเพดานยอยหยดลงมาถึงภายใตเบื้องตํ่า  ถาทอดทิ้งไวไม
จัดการปฏิสังขรณซอมแซมเสียในเวลาน้ี  ก็จะย่ิงทรุดโทรมทวีมากขึ้นนั้น  ขาพระพุทธเจาไดตรวจ
แลวเห็นดวยเกลาฯ  วา  ควรจะจัดการปองกันเสียแตในช้ันตนซึ่งเปนการเล็กนอย  แมทอดทิ้งไว
ไปภายภาคนาเกรงดวยเกลาฯ  วา  จะตองจายเงินคาซอมแซมเปลืองพระราชทรัพยมากเปนการ

จําเปนเชนนี้5 

 
นอกจากนี้  โรงพักกองตระเวนเมืองนนทยังมีสภาพชํารุดทรุดโทรมเชนกัน  ดังมี

รายละเอียดที่พระยานนทบุรีศรีเกษตรารามผูวาราชการเมืองนนทบุรีรายงานถึงเจาพระยายมราช
เสนาบดีกระทรวงนครบาล  เมื่อวันที่  23 ธันวาคม 2451  เกี่ยวกับปญหาการชํารุดทรุดโทรมของ
โรงพักกองตระเวนของเมืองนนทบุรี  ซึ่งเสาของตัวโรงพักไดทรุดลงและอาจทําใหเกิดอันตรายได  
ความวา 
 

ดวยเม่ือวันท่ี  18  ธันวาคม  ร.ศ.  127  โรงพักกองตระเวรเมืองนนทบุรี  ดานขางนาเปน
เหตุเสาทรุดลง  จนรอดนั่งดิน  นากลัวจะเปนอันตรายหักพังทลายลง  กองตระเวรไดจัดการคํ้าจุน
ไวพอประทังไปไดชั่วคราว  ขาพเจาไดสอบถามสารวัดแขวงแลนายยามกองตระเวรแจงวา  ในเหตุที่
โรงพักทรุดนั้น  เห็นจะเปนดวยดินที่ทิ้งโคกไวแตเดิม  เม่ือปลูกโรงพักนํ้าทวมแชอยูในคราวนาน้ํานี้
หลายเดือน  ดินแถวดานหนาของโรงพักบางทีจะเปนที่ลุมหลมมาแตเดิม  โรงพักจึงไดทรุดแตดน
ขางนาเชนนี้   

จึงเห็นดวยเกลาฯ  วา  เมื่อมีเหตุขึ ้นเชนนี้  ควรกองตระเวรจะเรงจัดการเสีย  เพราะ
โรงพักน้ีต้ังอยูในที่เปดเผยริมฝงแมน้ําเจาพระยา  แมทอดทิ้งไวไมรีบรัดจัดการเสียใหดี  เหมือน
ดังเดิมแลว  เกรงดวยเกลาฯ  วา  จะเปนการเสื่อมเสียแกราชการ  ทั้งจะเปนการเปลืองพระราช
ทรัพยมากในการที่จะจัดทําเม่ือภายหลัง 

เม่ือมีเหตุขึ้นดังนี้  ขาพเจาจึงไดรับประทานกราบเรียนมาเพ่ือ  โปรดเกลาฯ  มีบัญชาส่ังให
กรมกองตระเวรเรงรัดจัดทําใหม่ันคงถาวรหรือจะโปรดเกลาฯ  ใหแพนกเมืองจัดการสถานใด

แลวแตจะโปรดเกลาฯ...6   

                                                 
5 “เร่ืองขออนุญาตโอนเงินคาขยายเรือนจํานักโทษ  3,000 บาท  ไปจายซื้อครุภัณฑ  สําหรับที่วา

การอําเภอ  4  ตําบล  เงิน  2,000  บาท  คาซอมแซมที่วาการเมือง  600  บาท  คาครุภัณฑเพิ่มเติมอีก  400  
บาท  รวม  3,000  บาท  เพื่อสําหรับใชราชการตอไป,” 20  สิงหาคม – 14  มีนาคม ร.ศ. 122, เอกสารรัชกาลท่ี 5 
กระทรวงนครบาล, ร. 5 น.3.4 ฉ/6, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   

6 “เร่ืองโรงพักกองตระเวรเมืองนนทชํารุด,” 30  ธันวาคม ร.ศ.  127, เอกสารรัชกาลท่ี 5 กระทรวง
นครบาล, ร. 5 น.3.4 ฉ/18, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
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การรายงานเร่ืองการชํารุดของโรงพักกองตระเวรเมืองนนท  ซึ่งที่พระยานนทบุรีศรี
เกษตรารามผูวาราชการเมืองนนทบุรีรายงานถึงเจาพระยายมราชเสนาบดีกระทรวงนครบาลใน
คร้ังนั้น  สรางความไมพอใจใหกับกรมกองตระเวนเปนอยางมาก  เพราะหวั่นเกรงวาอาจทาํใหเกดิ
ความเขาใจผิดตอความประมาทเลินเลอ  เพิกเฉยในดานการบํารุงรักษาที่ทําการของกรมกอง
ตระเวน  ทางกรมกองตระเวนจึงไดมีหนังสือชี้แจงถึงเจาพระยายมราชเสนาบดีกระทรวงนครบาล  
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2451  ดังความวา 

 
ขาพเจาไดอานใบบอกของพระยานนทบุรีศรีเกษตราราม  ผูวาราชการเมืองนนทบุรีตลอด

แลว  เห็นวาตามท่ีกลาวนั้นยังหารูเขาใจการไม  พระยานนทบุรีศรีเกษตรารามหรือผูหนึ่งผูใดก็ไม
สามารถจะช้ีแจงไดวา  เปนโดยเหตุใดโรงพักจึงทรุด  จนกวาน้ําจะลดแหงลงพอตรวจพ้ืนดินแล
โคนเสาไดเม่ือไรแลวจึงจะทราบได  บางทีจะเปนเพราะคล่ืนเรือไฟ  ซึ่งเดินผานไปมาไดซัดเซาะ
ดินที่ใตโคนเสาพังออกไปอีกอยางหนึ่งจะเปนโดยนํ้าทวมแชอยูนาน  กระทําใหพื้นดินออนเสาจึง
ทรุดลง  หรือมิฉะน้ันเสาใตดินคงจะผุก็เปนได  แตในเวลานี้ยังหามีผูใดทราบเหตุไดไม  สารวัด
ใหญหาไดมีความเลินเลออยางไรไม  จะติโทษสารวัดใหญก็ไมได  ในที่สุดนี้ขาพเจาเห็นวา  เม่ือพระ
ยานนทบุรีศรีเกษตรารามทราบวาโรงพักทรุด  แลมิศเตอรฟอต้ีสารวัดใหญไมมีที่จะอยูแลว  ถาพระยา
นนทบุรีจะจัดหาหองที่พักในเมืองใหมิศเตอรฟอต้ีอยูไปพลาง  หรือพยายามจะชวยเหลือในทาง
หนึ่งทางใดใหเปนการสะดวกได  ก็จะเปนการดีกวาที่จะมีบอกเขามาฟองกลาวโทษหาเหตุใสกอง
ตระเวนเชนนี้  อนึ่งการที่จะซอมแซมโรงพักนั้น  จําเปนจะตองรออยูจนกวาจะถึงเวลาสมควรท่ีจะ
ทําได  ทั้งขาพเจามิตองการใหพระยานนทบุรีศรีเกษตรารามเปนธุระชวยเหลือในการซอมแซม

โรงพักนั้นเลย...7 

 

จากปญหาเร่ืองโรงพักกองตระเวนเมืองนนทบุรีชํารุดนี้  ทําใหเห็นถึงความเสื่อมโทรม
ที่เกิดข้ึนภายหลังการต้ังเมืองนนทบุรีมาเปนเวลา 12 ป  ซึ่งสงผลใหกิจการบานเมืองเกิดความ
ติดขัดและลาชา  จึงจําเปนตองหาที่พักของขาราชการและที่ทําการใหมเปนการช่ัวคราวเพื่อให
กิจการบานเมืองสามารถดําเนินการตอไป  แตผลเสียที่เกิดขึ้นยังผลตอเนื ่องไปถึงความ
สามัคคีในหมูขาราชการดวยกัน  ซึ่งก็ถือเปนปญหาที่เกิดผลกระทบตามมาในความสัมพันธและ
การรวมมือรวมใจในการทํางาน  หากปลอยไวอาจทําใหเกิดผลเสียในภายหลังได  สิ่งเหลานี้ตาง
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหสวนกลางเร่ิมมองหาทําเลที่ต้ังของเมืองใหมเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
และความพรอมของการปฏิบัติราชการที่กําลังขยายตัวตอไป 
                                                 

7 “เร่ืองโรงพักกองตระเวรเมืองนนทชํารุด,” 30  ธันวาคม ร.ศ.  127, เอกสารรัชกาลท่ี 5 กระทรวง
นครบาล, ร. 5 น.3.4 ฉ/18, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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นอกจากนั้นกิจการในดานกองตราง  ซึ่งเปนที่คุมขังนักโทษเมืองนนทบุรีมานาน
นับต้ังแตแรกเริ่มดําเนินงานจัดสรางในพ.ศ.  2439  เริ่มเกิดความแออัดของจํานวนนักโทษที่
มากเกินไป  ดังปรากฏในรายงานที่พระอินทรเทพขาหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรีที่กราบ
ทูลพระเจานองยาเธอกรมหลวงนเรศวรฤทธิ์เสนาบดีกระทรวงนครบาล  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 
2443  ถึงความแออัดของกองตะรางเมือง ซึ่งแตเดิมคาดการณวาจะมีนักโทษที่ถูกคุมขังใน
ตะรางอยางสูงไมเกิน  50  คน  แตในความเปนจริงจํานวนนักโทษกลับมีมากเกินจากที่คาดการณ
ไวมาก  ทําใหเกิดปญหาความแออัดและผูคุมไมเพียงพอจนตองขอเพิ่มผูคุมข้ึน8  ดังนั้นปญหา
ความแออัดซ่ึงมีผลตอความสามารถในการควบคุมนักโทษของเรือนจําเมืองนนทบุรี  ก็เปนอีก
ปญหาหนึ่งที่ทําใหเกิดความหวั่นเกรงวาอาจมีเหตุที่นักโทษที่โดนพิจารณาเปนโทษหนักหรือ
มหันตโทษทําการหลบหนีไดงาย  ซึ่งหลวงกําจัดโสณทุจริตปลัดกรมกองตระเวรไดรายงานไววา  
“...เกรงนักโทษที่ศาลตัดสินลงโทษเปนมหันตโทษจะกอเหตุหนีโดยความปองกันรักษาของกองตระเวร
กับเจาพนักงานเรือนจําเปนที่หวังใจไมไดจะขอใหสงลงมาจําขังยังกองเรือนจํากรุงเทพฯ  
กอนเสร็จคดีในระหวางอุทธรณฎีกา...9” 

จากปญหาความแออัดของนักโทษในกองตรางเมืองนนทบุรีอาจมีผลตอระบบการ
ควบคุมนักโทษหนักที่มีคดีอุกฉกรรจหรือมหันตโทษ เนื่องจากไมสามารถควบคุมดูแลนักโทษได
อยางเต็มที่จนอาจสงผลใหนักโทษหลบหนีไดงาย  แตกรณีนี้พระอนันตนรารักษขาหลวงรักษา
ราชการเมืองนนทบุรีมีความเห็นคัดคานขอเสนอของหลวงกําจัดโสณทุจริตที่ตองการใหสงตัว
นักโทษในคดีอุกฉกรรจมาจําขังที่กรุงเทพฯ แทนการจําขังในเรือนจําของเมืองนนทบุรี  เพราะเห็น
วาเปนการติดขัดในทางกฎระเบียบซึ่งไมสามารถทําได ดังความวา 
  

การเร่ืองนี้  แตเดิมขาพระพุทธเจาไดวิเคราะหเหตุมานานแลว  แตเปนการขัดดวยระเบียบ
ของศาลในกาลบัดนี้เหตุคดีอุกฉกรรจมหันตโทษ  ศาลเมืองเปนแตพิจารณาไตสวนสงแตสํานวน
ลงมายังศาลพระราชอาญาตัดสินหาไดสงตัวนักโทษลงมาพรอมกับสํานวนเหมือนดังเชนแตกอน
ประดุจเรื่องอายอันที่ตองประหารชีวิตไม  เมื่อยังไมสิ้นสุดสํานวนอุทธรณฎีกาตราบใด  ศาล

                                                 
8 “เร่ืองงบประมาณสําหรับป 120,” 11 กุมภาพันธ ร.ศ. 119, เอกสารรัชกาลท่ี 5 กระทรวงนคร

บาล, ร. 5 น.3.4 ค/8, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
9 “เร่ืองนักโทษซ่ึงตองจําขัง  อยูในเรือนจําที่เมืองนนท  มีนักโทษมากขึ้นเรือนจําท่ีเมืองไมใครจะ

ม่ันคง  เกรงจะเปนเหตุขึ้นนั้น  ไดใหยุติธรรมมีคําส่ังไปยังศาลหัวเมืองมณฑลกรุงเทพใหส่ังการผอนนักโทษ  เขา
มาจําขังในกรุงเทพฯ  ตอไปดวย,” 26 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ร.ศ. 123, เอกสารรัชกาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล, ร. 
5 น.3.4 จ/14, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
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เปนอันสงนักโทษลงมายังกรุงเทพฯ  ไมไดเปนอันขาด  โดยที่สุดถึงนักโทษท่ีตองโทษถึงกับ
ประหารชีวิตก็ดี  แตยังเปนการไมสุดส้ินคดีแลวจําเปนศาลตองฝากจําขังนักโทษผูนั้นไวยัง

เรือนจําที่เมืองอยูนั้นเองระเบียบการของศาลเปนอยูดังนี้10 

  
นอกจากนั้นพระอนันตนรารักษยังแสดงความเห็นคัดคานในเชิงติติงเกี่ยวกับความคิด

ของหลวงกําจัดโสณทุจริตในเร่ืองนี้  ความวา 
 

หลวงกําจัดโสณทุจริต  มีความเห็นควรใหสงนักโทษระหวางอุทธรณฎีกาลงมาจําขัง
กรุงเทพฯ ก็เปนการควรตองดําริหวิเคราะหถึงเหตุผล  เม่ือการนั้นยังเปนไปไมไดก็ไมควรจะตีตนไป
กอนไขดวยเหตุใด  ก็เพราะวาไมทราบขอบังคับระเบียบการของศาลซึ่งจะบันดาลดลเปนไป
ไมได  ก็ถาแลจะรองขอใหศาลสงนักโทษไปตามรายงานความเห็นของหลวงกําจัดโสณทุจริต
แลว  มีทางเดียวแตจําตองมีหนังสือชี้แจงเหตุผลกลาวโทษผูคุมแลกองตระเวรซึ่งคุมขังปองกัน
รักษานักโทษไปยังศาลในการระวังรักษาไมแข็งแรงเปนตนฉน้ี  ก็ดูเหมือนกันกับกลาวโทษ
บานเมืองก็เทากับกลาวโทษตนเองก็เชนกัน  นาจะเปนที่เส่ือมเสียแหงเกียรติยศของราชการ  แล
เปนที่ใตฝาลอองพระบาทซึ่งทรงชุบเกลาฯ  ใหรับราชการสนองพระเดชพระคุณตางพระเนตรพระ
กรรณ  สาอะไรกับจะรํางับจัดราชการบางอยางหรือจัดการปราบปรามจับโจรผูร ายให
เรียบรอย  แตเพียงโจรผูรายท่ีมีผูจับสงใหจําขังไวแลวยังรักษาไมได  ตามดังในรายงานของหลวง
กําจัดฯ  กลาวฉน้ีหาเปนการสมควรชอบดวยราชการไม  แตขาพระพุทธเจาเห็นดวยเกลาฯ วา  ไม
วาสรรพราชการใดๆ  ซึ่งเปนนาที่แลวถึงจะหนักหนาคับแคนอยางไร  ก็ตองสนองพระเดชพระคุณ
เต็มกําลังแลความคิดจงทุกส่ิงทุกประการไมควรจะมีความหวาดเสียวใหแรงกลา  แทที่จริงเม่ือ
หลวงกําจัดโสณทุจริตมีความวิตกถึงเร่ืองนักโทษจะกอเหตุจริงแลวก็ควรหลวงกําจัดโสณทุจริตผู
เปนปลัดกรมกองตระเวรจะตองชวยอุดหนุนจัดพลตระเวรเพิ่มเติมรักษาเรือนจําปองกันรักษา
ตรวจตราเหตุการณใหแขงแรงทวีย่ิงขึ้นก็จะเปนหนทางราชการอันดี   กวาท่ีจะแสดงความขลาด
เขลาเทากันกับเกียจครานใหศาลแลกระทรวงอื่นเห็นใหเปนที่เสื่อมเสียพระเกียรติยศบางทีก็จะ

เปนไปได...11 

จากขอความขางตนนอกจากแสดงใหเห็นถึงความขัดแยงในการปฏิบัติหนาที่ของ
ขาราชการของเรือนจําเมืองนนทบุรีแลว  ยังสะทอนใหเห็นถึงปญหาความแออัดและความไมมัน่คง

                                                 
10 “เร่ืองนักโทษซ่ึงตองจําขัง  อยูในเรือนจําที่เมืองนนท  มีนักโทษมากขึ้นเรือนจําที่เมืองไมใครจะ

ม่ันคง  เกรงจะเปนเหตุขึ้นนั้น  ไดใหยุติธรรมมีคําส่ังไปยังศาลหัวเมืองมณฑลกรุงเทพใหส่ังการผอนนักโทษ  เขา
มาจําขังในกรุงเทพฯ  ตอไปดวย,” 26 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ร.ศ. 123, เอกสารรัชกาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล, ร. 
5 น.3.4 จ/14, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   

11 เร่ืองเดียวกัน. 
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เพียงพอใหสามารถควบคุมดูแลนักโทษอยางมีประสิทธิภาพของเรือนจําเมืองนนทบุรีในขณะนี้  
ซึ่งทําใหเจาพนักงานไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มที่  โดยอาจเกิดปญหานักโทษหลบหนี  
จากเหตุปจจัยตางๆ  ที่ไดกลาวมาถึงความแออัดของชุมชนตลาดขวัญที่มีการพัฒนาจนถึงจุด
อ่ิมตัวทําใหเกิดปญหาการชํารุดทรุดโทรมของที่วาการอําเภอ  โรงพักกองตระเวน  และความแออัด
ของกองตะรางที่มีนักโทษมากเกินไปจนยากตอการควบคุมนักโทษในคดีอุกฉกรรจมหันตโทษ  ซึ่ง
จากสภาพเชนนี้อาจทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติหนาที่ของราชการ  ซึ่งสรางความเสียหายข้ึนได  
ดังนั้นจึงจําเปนตองสรรหาพื้นที่ใหมเพื่อขยับขยายกิจการบานเมือง  ดวยเหตุนี้ชุมชนตลาดทาน้ํา
นนทบุรีจึงถูกเลือกใหเปนพื้นที่สําหรับการต้ังเมืองนนทบุรีแหงใหม  

การยายตัวเมืองนนทบุรีจากชุมชนตลาดขวัญมาสูชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  มีขึ้น
หลังจากที่โรงเรียนราชวิทยาลัยถูกยุบไปรวมกับโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพ.ศ. 2469 ทําให
พื้นที่บริเวณโรงเรียนราชวิทยาลัยเดิมก็กลายเปนพื้นที่วางไมมีหนวยงานใดใชทําการในระยะเวลา
หนึ่ง  จึงเปนเหตุใหทางเมืองนนทบุรีที่อยูทางเมืองเกาชุมชนตลาดขวัญซึ่งในขณะนัน้มสีภาพแออัด
และเส่ือมโทรมในหลายประการดังที่ไดกลาวไป  คิดหาทําเลในการต้ังเมืองใหมเพื่อเปนการขยับ
ขยายใหกวางขวางยิ่งข้ึน  เพื่อใหเพรอมรับกับการขยายตัวของหนวยราชการในทุกภาคสวน  เมื่อ
พื้นที่โรงเรียนราชวิทยาลัยไมไดใชงานและเปนที่ที่มีภูมิทัศนสวยงาม  รวมทั้งเปนที่ดอนซ่ึงสามารถ
บรรเทาปญหาน้ําทวมถึงไดสวนหนึ่ง  ในวันที่  18  ธันวาคม  พ.ศ.  2469  พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวจึงมีพระบรมราชโองการถามถึงกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการยกที่ดินของ
โรงเรียนบางขวางเกา(ราชวิทยาลัย)  ใหกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อจะทําการสรางเมืองนนทบุรี
ใหม  วาพรอมที่จะรับและดําเนินการกอสรางไปหรือไม  ดังความในหนังสือเลขที่  428/4487  วา  
“...รับกระแสพระบรมราชโองการถามไปวา  เร่ืองที่เรียนพระราชปฏิบัติไวจะจัดการ...ยายเมือง
นนทบุรี  ถาจะโปรดเกลาฯ  โอนที่โรงเรียนบางขวางใหเสียเด๋ียวนี้  กระทรวงมหาดไทยพรอมที่จะ
รับหรือไม...12”  

เมื่อได รับกระแสพระราชโองการในการเ ร่ืองนี้   นายพลเอกยุคล   เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยจึงไดมาตรวจพื้นที่โรงเรียนแหงนี้และแสดงความเห็นวา  พื้นที่โรงเรียน
ราชวิทยาลัยเดิมแหงนี้เหมาะสมสําหรับการที่หนวยราชการตางๆ  จะยายมาต้ังที่นี่เปนอยางมาก  
ซึ่งจะทําใหเมืองนนทบุรีเปนเมืองที่สงาผาเผยเจริญตามากยิ่งข้ึนกวาคร้ังอยูที่เมืองเกาตลาดขวัญ  
รวมทั้งสถานที่ก็กวางขวางเพียงพอตอหนวยงานราชการทุกหนวยงานที่จะมาปฏิบัติหนาที่ได

                                                 
12 “เร่ืองโครงการท่ีจะจัดสรางคุกบางขวาง,” 18 ธันวาคม พ.ศ. 2469 – 19 พฤศจิกายน 2471, 

เอกสารรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย, ร. 7 ม.10/4, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
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ครบถวน  และจะเรงดําเนินการยายเมืองนนทบุรีใหเสร็จภายในป13  เมื่อกระทรวงมหาดไทยรับ
สนองตามพระบรมราชโองการแลว  จึงเรงดําเนินการยายเมืองนนทบุรีมายังชุมชนตลาดทาน้ํา
นนทบุรีอยางสุดกําลังความสามารถ  แตกิจการยายเมืองนนทบุรีนั ้นถือเปนการใหญมาก  
เมื่อยายสวนราชการจากเมืองเกามาปฏิบัติหนาที่ยังสถานที่แหงใหม   ทําใหเกิดปญหาข้ึนใน
ภารกิจที่ยังผูกพันกับเมืองเกา  จึงตองมีการจัดสรรและวางระบบการปฏิบัติงานใหมหลายดาน  
ดังเห็นในรายละเอียดที่สมุหพระนครบาลรายงานตรวจราชการตอสมเด็จพระเจาพี่ยาเธอ
เจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิต เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2471  ดังนี้ 
  

กิจการของจังหวัดนี้กําลังอลหมานในเร่ืองยายและสรางเมืองใหม  ผูวาราชการจังหวัดทํา
ธุระฝกใฝในเร่ืองน้ีอยูแทบจะตลอดวัน  นับวาเปนการจําเปนจําตองทํา  และควรไดรับอภัยในสวน
ราชการประจําซึ่งตองขาดเหลือลาชาไปบาง...ที่วาการอําเภอเมืองซ่ึงจะต้ังอยูที่เมืองเกานั้นไมได  
ดวยกิจการมีสวนตอเนื่องกับศาลากลางอยูเสมอ  หากอําเภออยูไกล  ทางเมืองก็ขาดกําลังไปมาก  
ทั้งเดือดรอนแกราษฎรในบางคราว  เชนเมืองสงคดีอาญาสินไหมไปใหทํายอมกันท่ีอําเภอเมือง

เปนตน14   

 

เม่ือเกิดปญหาติดขัดในการนี้อยู  สมุหพระนครบาลจึงเสนอแนวทางแกไขโดยกราบ
บังคมทูลตอสมเด็จพระเจาพี่ยาเธอเจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิจเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  
โดยเสนอใหยายที่วาการอําเภอเมืองไปต้ังที่เมืองใหมซึ่งหมายถึงชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีดวย  
แตเมื่อยายที่วาการอําเภอไปต้ังที่เมืองใหมแลว  ยังติดปญหาดานเมืองเกาอีก  เนื่องจากเมืองเกายังมี
ผูคนอยูอาศัยทางตลาดขวัญอยางคับค่ัง  ถาปลอยไวเมื่อเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอาจไมทันราชการและ
อาจทําใหราษฎรที่อยูที่เมืองเกาซึ่งเคยเปนศูนยกลางของเมืองนนทบุรีมานานปรับตัวไมทัน  

                                                 
13 “เร่ืองโครงการท่ีจะจัดสรางคุกบางขวาง,” 18 ธันวาคม พ.ศ. 2469 – 19 พฤศจิกายน 2471, 

เอกสารรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย, ร. 7 ม.10/4, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
14 “เร่ืองสมุหพระนครบาลออกตรวจการจังหวัดสมุทรพระประแดง  นนทบุรี  มีนบุรี,” 31 

กรกฎาคม 2471 – 2 มกราคม 2472, เอกสารรัชกาลท่ี 7 กระทรวงมหาดไทย, ร. 7 ม.4.1/13, สํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ.   
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สมุหพระนครบาลจึงส่ังใหต้ังกิ่งอําเภอข้ึนไวที่เมืองเกา  และแยกตํารวจไปต้ังเปนกองสาขาสําหรับ
กิ่งอําเภอดวย  โดยศาลเดิมใหใชเปนที่วาการกิ่งอําเภอและเปนที่ทําการตํารวจรวมกัน15 

กิจการการยายเมืองนนทบุรีจากเมืองเกาตลาดขวัญ  มายังโรงเรียนราชวิทยาลัยใน
ตําบลบางขวางแหงนี้เร่ิมมีนโยบายมาต้ังแตพ.ศ.  2469  มีการจัดเตรียมและดําเนินการในธุระ
เร่ืองนี้กันอยางเรงดวนเพราะเร่ืองนี้ถือเปนเร่ืองใหญและยังมีภารกิจที่ผูกพันอยูกับทางเมืองเกา  
ซึ่งตองมีการวางนโยบายแกปญหาไปทีละดาน  อยางการต้ังกิ่งอําเภอ  การต้ังกองตํารวจสาขา
เพื่อรองรับผลกระทบทางเมืองเกาเมื่อสวนราชการทั้งหมดยายมาแลว  แมจะมีปญหาอยูบาง  
แตดวยความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทําใหกิจการการยายเมืองนนทบุรีแลวเสร็จ  
ในพ.ศ.  2471  เมืองนนทบุรีจึงยายจากตลาดขวัญมาต้ังอยูที่โรงเรียนราชวิทยาลัยเดิม  โดยใช
อาคารโรงเรียนราชวิทยาลัยมาเปนสถานท่ีทําการ  หนวยงานที่มีในขณะน้ัน ไดแก ศาลากลาง
จังหวัดที่เปนสวนใหญของการใชพื้นที่  นอกจากนี้ก็มีการจัดแบงบางสวนใชเปนที่วาการอําเภอ
เมืองนนทบุรี  รวมทั้งศาลเมือง16 
 

 
ภาพที ่ 5  ศาลากลางจังหวดันนทบุรีที่ชุมชนตลาดทาน้าํนนทบุรี 
ที่มา  :  กระทรวงมหาดไทย, ประวัติมหาดไทย สวนภูมิภาคนนทบุรี (นนทบุรี : สถานสงเคราะห
หญิงบานปากเกร็ด, 2525),  127. 

                                                 
15 “เร่ืองสมุหพระนครบาลออกตรวจการจังหวัดสมุทรพระประแดง  นนทบุรี  มีนบุรี,” 31 

กรกฎาคม 2471 – 2 มกราคม 2472, เอกสารรัชกาลท่ี 7 กระทรวงมหาดไทย, ร. 7 ม.4.1/13, สํานักหอจดหมาย
เหตุแหงชาติ. 

16 กระทรวงมหาดไทย, ประวัติมหาดไทย สวนภูมิภาคนนทบุรี (นนทบุรี: สถานสงเคราะหหญิง
บานปากเกร็ด, 2525),  41. 
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แผนทีท่ี่  9  แผนที่ตัวเมืองนนทบุรีแหงใหมที่ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  พ.ศ. 2474 
ที่มา  :  กองบัญชาการทหารสูงสุด, แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2431 – 2474 (กรุงเทพฯ : กองทัพบก, 
2542), ไมปรากฏเลขหนา. 
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เมื่อตัวเมืองนนทบุรียายจากทองที่ตลาดขวัญมาต้ังอยูที่บริเวณชุมชนตลาดทาน้ํา
นนทบุรีใน  พ.ศ.  2471  แลว  อําเภอตลาดขวัญซึ่งเปนชื่อของตัวเมืองนนทบุรีแตเดิมจึงถูกเปล่ียน
ชื่อเปนอําเภอเมืองนนทบุรีต้ังแตพ.ศ. 2471 เปนตนมา17  ภารกิจในการยายเมืองจึงเสร็จส้ินใน
พ.ศ.  2471  ซึ่งเมื่อเมืองนนทบุรีถูกยายเขามาต้ังที่ตําบลบางขวางแหงนี้  ทําใหชุมชนตลาดทาน้ํา
นนทบุรีแตเดิมที่เปนชุมชนขนาดเล็ก  ผูคนมีชีวิตความเปนอยูแบบคนทองถิ่นจึงเร่ิมมีความ
เปล่ียนแปลงจากการที่ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีกลายเปนศูนยกลางของเมืองนนทบุรีแหงใหม  
ในขณะเดียวกันยังมีอีกปจจัยหนึ่งที่สรางความเปล่ียนแปลงใหเกิดข้ึนกับชุมชนตลาดทาน้ํา
นนทบุรีดวยเชนกัน  นั่นคือ  การยายเรือนจํากองมหันตโทษจากพระนครมาสรางยังชุมชนตลาด
ทาน้ํานนทบุรี  เนื่องจากปญหาของเรือนจํากองมหันตโทษที่พระนครหรือกรุงเทพซ่ึงเรือนจํามี
สภาพเส่ือมโทรมและจํานวนนักโทษที่มีมากข้ึนเปนลําดับ  รวมทั้งความหนาแนนของเมืองหลวง  
ทําใหมีการคิดหาทางยายเรือนจํากองมหันตโทษมายังชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  ภารกิจในเร่ืองนี้
ถือเปนภารกิจที่สําคัญเชนเดียวกับการยายเมืองนนทบุรี  เพราะเร่ิมดําเนินการมาต้ังแตสมัยรัชกาลที่  5  
แตก็ตองหยุดชะงักไป  จนมาถึงสมัยรัชกาลที่  6  ก็ยังไมแลวเสร็จ  ตอมาในสมัยรัชกาลที่  7  
เมื่อมีพระบรมราชโองการที่โปรดเกลาใหสรางเรือนจํากองมหันตโทษควบคูไปกับการยายเมือง
นนทบุรี  ในพ.ศ.  2469  ทางคณะผู รับผิดชอบก็เรงดําเนินการในดานนี้อยางเต็มกําลัง
ความสามารถ  ซึ่งจะกลาวถึงเปนปจจัยประการที่ 2   

1.1.2 การยายเรือนจํากองมหันตโทษจากพระนครมาสูชุมชนตลาดทาน้ํา
นนทบุรี  พ.ศ. 2474 

เรือนจํากองมหันตโทษพระนครถูกสรางข้ึนเมื่อพ.ศ.  243318  ไดดําเนินการ
เร่ือยมาและขยายตัวขึ้นจนเกิดปญหาในหลายดาน  ทั้งจํานวนนักโทษที่มีอัตรามากเกินกําลัง
การควบคุม  จนตองแจงใหหัวเมืองหยุดสงนักโทษฉกรรจเขามายังกองมหันตโทษ รวมไปถึงเรื่อง
การอุปโภคบริโภคที่ในเรือนจํากองมหันตโทษมีปญหาเร่ืองน้ําไมพอใชโดยเฉพาะในฤดูน้ําเค็ม
หนุน 19  จึงเปนเหตุใหจําเปนตองวางแผนการขยายเรือนจําขึ้น   ทําใหตอมาในพ.ศ.  2448  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงเห็นวา  บานเมืองกําลังเดินเขาสูความเจริญและ
ปญหาในกิจการกองเรือนจํามหันตโทษที่พระนครมีมาก  จึงมีพระราชดําริเห็นวา  ควรที่จะยาย
                                                 

17 กระทรวงมหาดไทย, ประวัติมหาดไทย สวนภูมิภาคนนทบุรี,  51. 
18 กระทรวงมหาดไทย, 100 ป กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพฯ : ศิริวัฒนาการพิมพ, 2535), 195 – 

196. 
19 “เร่ืองเร่ืองสรางคุก  และท่ีดินสรางคุก,” 29 มกราคม ร.ศ. 124 – 24 กันยายน ร.ศ. 125, 

เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงยุติธรรม, ร. 5 ย.15/14, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
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เรือนจํากองมหันตโทษ (คุก)  ออกไปต้ังอยูนอกพระนคร  จึงไดกําหนดใหมีการจัดซ้ือที่ดินเพื่อ
สรางคุกใหมข้ึนใหเปนที่ที่อยูใกลแมน้ํา  สําหรับทําเลที่จะซ้ือที่ดินในการกอสรางคุกใหมไดมองถึง
ที่บริเวณตําบลบางขวางเหนือบางตะนาวศรี  ซึ่งเปนทําเลที่เหมาะเพราะเปนที่ดอนกวาที่อื่นๆ  
อีกทั้งมีราคาไมแพงสามารถซ้ือไดในราคาวาละคร่ึงตําลึงเปนราคาที่ถูกกวาที่ในบริเวณใกลเคียงมาก  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมกับ
กรมพระนเรศรวรฤทธิ์เสนาบดีกระทรวงนครบาล  พรอมกับจัดเจาพนักงานซื้อที่ดินตําบล
บางขวางฝงตะวันออกแมน้ําเจาพระยา20  แตยังไมไดลงมือสรางก็มีการเปลี่ยนนโยบายการสราง
เรือนจํา  โดยตอนตนรัชกาลที่  6  พระองคเจาจรูญศักด์ิกฤษดากรเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมมี
นโยบายจะสรางโรงเรียนสําหรับเตรียมอบรมกุลบุตรเขาเปนนักเรียนกฎหมาย  จึงแบงที่ดินที่ซื้อไว
เพื่อสรางเรือนจําไปสรางโรงเรียนกินนอนแบบปลับลิคสคูล  คือ  “โรงเรียนราชวิทยาลัย”  ทําใหการ
สรางเรือนจํากองมหันตโทษจึงไดชะงักไป  จนคร้ังส้ินรัชกาลที่  6  โรงเรียนราชวิทยาลัยไดถูกยุบไป
รวมกับโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพ.ศ. 246921   

การยายเรือนจํากองมหันตโทษมาต้ังที่ตําบลบางขวาง  ซึ่งมีการดําเนินการมาต้ังแต
ในสมัยรัชกาลที่  5  จนมาถึง พ.ศ.  2469  กินเวลายาวนานถึง  21  ป  ไดเร่ิมดําเนินการตออีกคร้ังใน
สมัยรัชกาลที่  7  นับต้ังแตพ.ศ. 2469  ไดมีนโยบายสรางเรือนจํากองมหันตโทษที่ชุมชนตลาดทา
น้ํานนทบุรีอีกคร้ังควบคูกับการยายเมืองนนทบุรีจากเมืองเกาตลาดขวัญมายังชุมชนตลาดทาน้ํา
นนทบุรีไปพรอมกัน  โดยมีการเสนอนโยบายในการสรางขยายเรือนจําข้ึนเพื่อใหมเีรือนจําทีถ่กูตอง
ตามลักษณะซึ่งเปนเรือนจํากลางอยางถาวรตอไปและใหมีการสรางเรือนจําประจําจังหวัดนนทบุรี
ข้ึนใหมในที่ดินติดกับคุกเรือนจํามหันตโทษในเวลาเดียวกัน  ดังนั้นจึงดําเนินการตอจากนโยบาย
การสรางเรือนจํากองมหันตโทษที่ไดดําเนินการมาตั้งแตรัชกาลที่  5  และรัชกาลที่ 6 แตยังทําการ
กอสรางไมสําเร็จ22 

ในพ.ศ.  2470  สมเด็จเจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิจเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  
จึงดําเนินการสนองพระบรมราชโองการดําเนินนโยบายการยายเรือนจําดังกลาว  โดยทรงพระดําริ

                                                 
20 “เร่ืองเร่ืองสรางคุก  และท่ีดินสรางคุก,” 29 มกราคม ร.ศ. 124 – 24 กันยายน ร.ศ. 125, 

เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงยุติธรรม, ร. 5 ย.15/14, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
21 กรมราชทัณฑ,กระทรวงมหาดไทย, 72 ป  เรือนจํากลางบางขวาง (กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ , 

2545),  17. 
22 “เร่ืองโครงการที่จะจัดสรางคุกบางขวาง,” 18 ธันวาคม 2469 – 19 พฤศจิกายน 2471, เอกสาร

รัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย, ร. 7 ม.10/4, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
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จะตั้งกรมราชทัณฑขึ้นอีก  แตตองดําเนินการสรางเรือนจําบางขวางใหเสร็จลุลวงไปเสียกอน  
จึงทรงต้ังมหาอํามาตยโทพระยามุขมนตรี(อวบ  เปาโรหิต)อํามาตยเอก  พระยาศิริชัยบุรินทรผูวา
ราชการจังหวัดนนทบุรีและอํามาตยโทพระทัณฑการประชานุชิต  เปนเจาพนักงานซ้ือที่ดินสําหรับ
สรางเรือนจําเพิ่มขึ้นตอไปอีก  กิจการสรางเรือนจําที่ดําเนินการคางไวจึงเร่ิมดําเนินการกอสราง
อีกคร้ังต้ังแตปลาย พ.ศ.  2470  เปนตนมา  โดยมีเจาพระยามุขมนตรี(อวบ  เปาโรหติ)  สมหุนครบาล
เปนประธานกรรมการ  นายชาล  เบเกอแลง (ชาวฝรั่งเศส)นายชางใหญกรมสาธารณสุข
เปนผูออกแบบและตรวจการกอสราง  พระยาอาชญาจักร(บุญมา  โรจนวิภาต)  ผูตรวจการ
เรือนจําเปนผูอํานวยการสราง  ส่ิงกอสรางสวนใหญใชวิธีประมูลสรางตามแบบ  โดยบริษัท ซี.กินฮี  
เปนผูประมูลได23   

จนกระทั่งใน พ.ศ.  2474  การกอสรางอาคารไดเสร็จเปนสวนมาก  ทางราชการเห็นวา
สถานที่ซึ่งกอสรางแลวนั้นพอจะใชขังนักโทษไดโดยไมเกิดความเสียหายจึงไดส่ังใหยายเรือนจํา
กองมหันตโทษไปอยูที่บางขวาง  ต้ังแตเดือนกรกฎาคม  2474  สวนเรือนจํากองมหันตโทษที่พระนคร
เปลี่ยนเปนเรือนจําลหุโทษ  เรือนจํากลางบางขวางแหงนี้ไดชื ่อตั้งแตเริ่มดําเนินการในพ.ศ. 
2474  วา  “เรือนจํากองมหันตโทษ”  โดยมีอํามาตยเอกพระยาอาญาจักรเปนผูบัญชาการเรือนจํา
คนแรก   ตอมาในพ .ศ .  2484  กระทรวงมหาไทย   ไดออกกฎกระทรวงฯ  ตามความใน
พระราชบัญญัติราชทัณฑ  พุทธศักราช 2479(ฉบับที่  3)  เปล่ียนช่ือ  เรือนจํากองมหันตโทษเปน
เรือนจํากลางบางขวาง  ต้ังแตวันที่  2  ธันวาคม  2484  เปนตนมา24 

 

 
ภาพที ่ 6  เรือนจํากลางบางขวาง 
ที่มา  :  กรมราชทัณฑ,กระทรวงมหาดไทย, 72 ป  เรือนจํากลางบางขวาง (กรุงเทพฯ: บพิธการ
พิมพ, 2545),  ปกหลัง. 

                                                 
23 กรมราชทัณฑ,กระทรวงมหาดไทย, 72 ป  เรือนจํากลางบางขวาง, 18. 
24 เร่ืองเดียวกัน, 20. 
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จากปจจัยภายในเมืองนนทบุรีคือความแออัดและความเส่ือมโทรมของเมืองเกาตลาด
ขวัญและปจจัยดานปญหาเรือนจํากองมหันตโทษกรุงเทพฯ  ที่มีความชํารุดทรุดโทรมและความ
ไมไดมาตรฐานของเรือนจํา  ทําใหต้ังแต พ.ศ.  2469  ไดมีนโยบายในการยายเรือนจํามหันตโทษ
จากกรุงเทพฯ  มาตั้งที่ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีแหงนี้ควบคูไปกับการดําเนินการยายเมือง
นนทบุรีจากเมืองเกาที่ต้ังอยูที่ชุมชนตลาดขวัญมาต้ังที่โรงเรียนราชวิทยาลัยเดิมในชุมชนตลาดทา
น้ํานนทบุรีดวยเชนกัน  จากนโยบายไดนํามาปฏิบัติใหเปนรูปธรรมข้ึนใน พ.ศ.  2471  ตัวเมือง
นนทบุรีจึงยายมาต้ังที่ตําบลบางขวางแหงนี้โดยสมบูรณ  ตอมาอีก  3  ป  คือ ในพ.ศ. 2474  
เรือนจํากองมหันตโทษถูกสรางเสร็จบางสวน  พรอมใชงานจึงยายเรือนจํามาต้ังที่ชุมชนตลาดทาน้ํา
นนทบุรีซึ่งเปนเรือนจํากลางถาวรที่มั่นคงท่ีสุดในประเทศ  เมื่อยายตัวเมืองนนทบุรีและเรือนจํา
กลางบางขวางเขามา  ทําใหชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีจากที่เคยเปนชุมชนชาวสวนและทํา
เคร่ืองปนดินเผาที่มีวิถีชีวิตแบบทองถิ่นจึงเกิดความเปล่ียนแปลงข้ึน  สถานที่ ต้ังของชุมชน
กลายเปนสวนหนึ่งในฐานะศูนยกลางของเมืองนนทบุรี  รวมทั้งมีสถานที่ราชการที่สําคัญอันไดแก  
เรือนจํากลางบางขวาง  ปจจัยเหลานี้ตางสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงกับตัวชุมชนตลาดทาน้ํา
นนทบุรีและคนในทองถิ่นอยางที่ไมเคยมีมากอน 

1.2 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  
ระหวาง  พ.ศ. 2471 – 2484 

ผลจากการยายสวนราชการของเมืองนนทบุรีและการยายเรือนจํากองมหันตโทษ
มายังชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีแหงนี้  ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีจึงกลายเปนศูนยกลางแหงใหม
ของเมืองนนทบุรีประกอบกับการเปนที่ต้ังของสถานที่ราชการที่สําคัญระดับประเทศ  ทําใหสภาพ
ของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีมีความเปล่ียนแปลงข้ึนหลายประการดวยกัน  จํานวนผูคนที่เพิ่มข้ึน
ทั้งปริมาณและกลุมเชื้อชาติอันเกิดจากการอพยพยายถิ่นของผูคนที่เขามาในชุมชนทําใหจํานวน
บานเรือนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องจนมีการสรางหองแถวเรือนไมข้ึนมาเพื่ออยูอาศัยและประกอบ
อาชีพ  รวมทั้งสภาพของชุมชนที่เร่ิมเปนศูนยรวมของผูคนที่มาประกอบอาชีพคาขายไดเกิดเปน
ตลาดขายของแบบแผงลอยขึ้นมา  มีการสรางโรงมหรสพเพื่อการพักผอนหยอนใจ  มีการสราง
โรงฆาสัตวข้ึนเพื่อรองรับการอุปโภคบริโภคของผูคนที่เพิ่มข้ึน  เกิดการขยายตัวทางการคาขาย  
รูปแบบการประกอบอาชีพพื้นถิ่นเร่ิมเปล่ียนแปลง  รวมทั้งมีอาชีพอ่ืนๆ เพิ่มมากข้ึน  เกิดการ
พัฒนาทั้งดานการศึกษา  ระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค  ซึ่งส่ิงตางๆ เหลานี้ที่กลาวมาทํา
ใหสภาพสังคมของชุมชนมีความเปล่ียนแปลงไปสูสังคมเมืองอยางตอเนื่องและการเปล่ียนแปลงที่
เกิดข้ึนทําใหผูคนพื้นถิ่นด้ังเดิมไดเร่ิมมีการปรับเปลี่ยนลักษณะของวิถีชีวิต  จากที่เปนสังคมแบบ
ทองถิ่นก็เร่ิมมีวัฒนธรรมของสังคมเมืองเขามามากยิ่งข้ึน  ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดของการ
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เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีที่เกิดข้ึนในชวงระหวาง พ.ศ. 
2471 – 2484 ดังนี้ 

1.2.1 การอพยพเขามาของผูคนจากตางถ่ิน 
จากการที่ตัวเมืองนนทบุรีและเรือนจํากองมหันตโทษยายมาต้ังที่ชุมชนตลาดทาน้ํา

นนทบุรีสงผลใหเกิดความเปล่ียนแปลงเปนอยางมากในชุมชนที่กลายเปนศูนยกลางแหงใหมของ
เมืองนนทบุรีซึ่งเปนที่ต้ังของหนวยงานราชการของเมืองนนทบุรีเกือบทั้งหมดและยังเปนที่ต้ังของ 
เรือนจํากองมหันตโทษ  ทําใหมีผูคนอพยพยายถิ่นเขามาอาศัยในเมืองนนทบุรีมากยิ่งข้ึน  
โดยเฉพาะในบริเวณที่ต้ังของตัวเมืองใหมคือ  ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  แตทั้งนี้ผูวิจัยยังไมพบ
หลักฐานแสดงจํานวนประชากรเฉพาะในเขตชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  พบแตจํานวนประชากรรวม
ของอําเภอเมืองนนทบุรีเปนซึ่งมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดังเห็นไดจากการ
เปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรระหวาง พ.ศ. 2442  จํานวนประชากรอําเภอ
ตลาดขวัญ25    มีจํานวน  11,395  คน26  กับ พ.ศ.  2480   จํานวนประชากรอําเภอเมืองนนทบุรี   
มีจํานวน  31,163  คน27 ในชวงระยะเวลา 38 ป มีจํานวนประชากรเพิ่มข้ึนทั้งหมด  19,768  คน 
คิดเปนจํานวนที่เพิ่มข้ึนเกือบ  2  เทา  หรือคิดเปนรอยละ  173   

จากขอจํากัดทางขอมูลดานสถิติจํานวนประชากรในอําเภอเมืองนนทบุรีที่มีอยูนั้น
ระยะเวลาคอนขางหางกันจึงทําใหมองภาพเปรียบเทียบในการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร
ไมชัดเจน  ผูศึกษาจึงนําขอมูลจํานวนประชากรของจังหวัดนนทบุรีมาเปรียบเทียบอีกทางหนึ่ง
เพื่อใหเห็นความตอเนื่องของจํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึน  ดังเห็นไดจากจํานวนประชากรของจังหวัด
นนทบุรีใน พ.ศ. 2458   มีจํานวน  72,407  คน28  ตอมาใน พ.ศ. 2472    จํานวนประชากรของ

                                                 
25 พ.ศ. 2442 อําเภอตลาดขวัญเปนอําเภอเมืองของนนทบุรี 
26 “เร่ืองพระอินทรเทพรายงานราชการเมืองนนทบุรี,” 1 – 15 ธันวาคม  ร.ศ. 118, เอกสารรัชกาลท่ี 

5 กระทรวงนครบาล, ร. 5 น.3.4 ช/1, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
27 “เร่ืองจํานวนพลเมือง ตําบล โรงเรียนประชาบาล และโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดตางๆ พ.ศ. 

2480,” 6 มกราคม – 25 กุมภาพันธ 2480, เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ, ศธ.1/582, สํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ.   

28 “เร่ืองเมืองนนทบุรี,” 19-21 กรกฎาคม 2458, เอกสารรัชกาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล, ร. 6 น. 
10.5ก/22, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
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จังหวัดนนทบุรี  มีจํานวน  102,394  คน29 และ พ.ศ.  2480  จํานวนประชากรของจังหวัดนนทบุรี  
มีจํานวน  115,143  คน30  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจํานวนประชากรระหวางพ.ศ. 2458 กับพ.ศ. 2472 
มีจํานวนประชากรเพิ่มข้ึนทั้งส้ิน  29,987 คน  หรือคิดเปนรอยละ 41 และเมื่อเมืองนนทบุรีมีการ
พัฒนาและขยายตัวอยางตอเนื่องทําใหจํานวนประชากรที่อพยพยายถิ่นเขามาก็เพิ่มข้ึนอยาง
ตอเนื่องดวยเชนเดียวกัน  โดยระหวางพ.ศ. 2472 กับพ.ศ. 2480  ซึ่งเปนชวงเวลาต้ังแตมีการยาย
เมืองนนทบุรีมาสูชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีและมีพัฒนาการขยายตัวของเมืองอยางตอเนื่อง
เร่ือยมาในชวงระยะเวลา 9 ป  มีจํานวนประชากรเพิ่มข้ึนทั้งส้ิน  12,749  คน หรือคิดเปนรอยละ  12 

จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นหลังจากการยายเมืองนนทบุรีและเรือนจํามาจากกลุม
คนหลายกลุมที่อพยพยายถิ่นเขามาในชวงเวลาดังกลาว  โดยกลุมแรกเปนกลุมขาราชการ
หรือเจาพนักงานที่ตองยายที่อยูอาศัยตามหนวยราชการที่สังกัดซึ่งมาจัดต้ังใหมในชุมชนตลาดทา
น้ํานนทบุรี  โดยบรรดาขาราชการหรือเจาพนักงานบางสวนไดยายครอบครัวตามมาดวย  ดังในกรณี
ของคุณยายเกษมศรี  พันธุมสุด  ซึ่งมีคุณพอที่ประกอบอาชีพรับราชการก็ไดยายมารับราชการอยู
ที่ศาลากลางจังหวัดเมื่อสวนราชการมาต้ังอยูที่นี่  ดังนั้นคุณพอของคุณยายเกษมศรีที่ตองเขามา
ทํางานในตัวเมืองใหมแหงนี้จึงอพยพครอบครัวตามมาพักรวมกันที่บานพักราชการตั้งแตคุณยาย
ยังไมเกิด31  เชนเดียวกับกรณีของคุณยายพู  อยูเจริญ ยายถิ่นฐานตามญาติซึ่งรับราชการเปน
ตํารวจเขามาต้ังบานเรือนอยูในชุมชนแหงนี้ บริเวณศาลเจาพอเจาแมของคนจีนในปจจุบัน32  
นอกจากนี้ก็ยังมีการยายเขามาอาศัยในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีของเจาหนาที่ในเรือนจําอยาง
กรณีของคุณยายสําลี  สาตราภัย  ซึ่งเปนภรรยาของทันตแพทยที่ทํางานอยูที่เรือนจําบางขวาง  
ยายมาตอนแรกก็มาอยูที่บานพักของเจาหนาที่ในเรือนจํา  ตอมาจึงขยับขยายซื้อที่ปลูกบานอยูที่
หลังวัดตรงริมคลองบางขวาง33      

ผูคนอีกกลุมหนึ่งที่อพยพเขามาอยูในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีคือ กลุมคนไทยและ
คนจีนที่มองเห็นโอกาสและชองทางในการเขามาประกอบอาชีพในทําเลแหงใหมซึ่งเปนศูนยกลาง
ของเมืองนนทบุรีที่กําลังขยับขยายและเร่ิมเจริญเติบโตในความเปนเมืองที่มีเศรษฐกิจที่ดีข้ึนเร่ือยๆ  
                                                 

29 “เร่ืองบัญชีสํามะโนครัว พลเมือง และการสํารวจสํามะโนครัวพลเมือง,” 25 กรกฎาคม 2475 – 
29 มีนาคม 2486, เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,” (2)สร.0201.5/4, สํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ.   

30 เร่ืองเดียวกัน.  
31 สัมภาษณนางเกษมศรี พันธุมสุด, 3 กรกฎาคม 2551. 
32 สัมภาษณนางพู อยูเจริญ, 22 ธันวาคม 2549. 
33 สัมภาษณนางสําลี สาตราภัย, 21 กันยายน 2551. 
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ซึ่งผูคนที่เขามาแสวงหาโอกาสและชองทางในการประกอบอาชีพมาจากหลากหลายถิ่น  ทั้งจาก
บริเวณชุมชนเกาตลาดขวัญและจากทองที่ใกลเคียง  ดังตัวอยางของคุณยายเหลี่ยม  อรุณรับ  
ซึ่งเปนคนพื้นเพที่มาจากอยุธยาก็เขามาตั้งรกรากในชุมชนแหงนี้  เพราะเห็นวาเมืองใหมนี้กําลัง
เจริญขึ้นมีผูคนเขามาอยูอาศัย  มาติดตอราชการ  คมนาคมตางๆ  ก็เร่ิมเขามา  ซึ่งนาจะมีโอกาส
ในการประกอบอาชีพและสรางฐานะของตัวเองใหมั่นคงข้ึนกวาที่อยุธยา  จึงอพยพยายถิ่นเขามา
อาศัยอยูในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  โดยมาต้ังบานเรือนอยูบริเวณริมคลองบางขวาง  และ
ประกอบอาชีพขายของสวน34 สวนกลุมคนจีนซ่ึงนับเปนกลุมที่มีบทบาทสําคัญอยางกรณีของ
นายบุนกวงและนายบุนต๊ัก  แซต๊ัง  ซึ่งทั้งสองเปนคนจีนอพยพมาจากเมืองจีนเขามาต้ังรกรากใน
เมืองไทย  แรกเริ่มเขามาอยูที่อยุธยากอนและยายมาอยูที่ปากคลองออมบริเวณตรงขามกับ
ตัวเมืองเกาตลาดขวัญ  โดยลักษณะบานสมัยที่อยูตรงตลาดขวัญจะเปนเรือนแพปลูกอยูในน้ํา
ริมคลอง  มีตลาดเล็กอยูที่นั่นประกอบอาชีพขายขาวสาร  ขายของกิน   จนหลังจากที่เมืองนนทบุรี
ยายมาต้ังยังชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีแหงนี้  บริเวณตลาดขวัญก็ซบเซาลงจึงยายตามเขามา
ประกอบอาชีพขายของชํา35  นอกจากนี้บริเวณปากคลองก็ยังเปนที่ประชุมชนอีกที่หนึ่ง  จึงมีชาว
จีนเขามาตั้งบานเรือนคาขายดวย  ดังตัวอยางของเจกอุยและเจกยี่ซึ่งมาตั้งบานเรือนอยูที่ปาก
คลองบางตะนาวศรีมาประกอบอาชีพเปดรานใกลๆ  กัน เปนรานขายของจิปาถะหรือรานขายของชํา 
มีของขายนานาชนิดอยางละเล็กละนอย36   

ภายหลังจากที่เมืองนนทบุรียายมาอยูในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีแลว  ทาํใหเกดิการ
เปล่ียนแปลงข้ึนมากมายในฐานะศูนยกลางของเมืองนนทบุรี  มีผูคนมากมายจากทั่วสารทิศเขามา  
ทั้งในสวนของขาราชการและเจาหนาที่ที ่ยายเขามาตามสวนราชการในสังกัดของตน  
และครอบครัวของบรรดาขาราชการและเจาหนาที่เหลานั้น  กลุมคนที่มองเห็นโอกาสและชองทาง
ในการประกอบอาชีพที่ชุมชนแหงนี้ซึ่งกําลังเจริญเติบโตข้ึนอยางตอเนื่อง  จึงยายตามตัวเมืองใหม
เขามาไมวาจะเปนในพื้นที่ใกลเคียงหรือจากตางจังหวัด  เชน  อยุธยา  รวมไปถงึคนจากตัวเมอืงเกาที่
ชุมชนตลาดขวัญดวย  ซึ่งสวนหนึ่งก็เปนคนจีนที่เปนผูมีความสามารถในการประกอบการคาอยูแลว  
เมื่อมองเห็นชองทางจึงพากันอพยพเขามาในชุมชนแหงนี้  จากการที่มีผูคนอพยพยายถิน่เขามาอยู
อาศัยในชุมชนเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากทางจังหวัดจึงสรางหองแถวเรือนไม  ตลาดแผงลอย 

                                                 
34 สัมภาษณนางเหล่ียม อรุณรับ, 22 ธันวาคม 2549. 
35 สัมภาษณนายศานติ  วิชเศรษฐสมิต, 23 ธันวาคม 2549. 
36 หาญ  พงศสิฏานนท, ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ  พันเอก(พิเศษ) หาญ  พงศสิฏานนท 

(นนทบุรี : ม.ป.ท, 2548. พิมพในงานศพพันเอก(พิเศษ) หาญ  พงศสิฏานนท กรกฎาคม 2548),  69. 
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โรงมหรสพและโรงฆาสัตวข้ึนเพื่อรองรับการขยายตัวของตัวเมืองใหมในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  
ดังเห็นไดจากแผนที่ที่ 10 สภาพกายภาพบริเวณชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีภายหลังการยายตัว
เมืองนนทบุรีและเรือนจํากองมหันตโทษมาสูชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี 

 

 
แผนทีท่ี่  10  สภาพกายภาพบริเวณชุมชนตลาดทาน้าํนนทบุรีภายหลังการยายตัวเมืองนนทบุรี
และเรือนจํากองมหนัตโทษมาสูชุมชนตลาดทาน้าํนนทบุรี ระหวางพ.ศ. 2471 - 2503 
ที่มา  :  ดัดแปลงมาจากโครงสรางแผนที่ของ  กองบัญชาการทหารสูงสุด, แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 
2431 – 2474, (กรุงเทพฯ : กองทัพบก, 2542), ไมปรากฏเลขหนา. 

 
1.2.1.1 การสรางหองแถวเรือนไม 
หลังจากที่เมืองนนทบุรียายมายังชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  ทางจังหวัด

นนทบุรีเล็งเห็นวามีผูคนอพยพยายถิ่นฐานเขามาเปนจํานวนมาก  จึงมีนโยบายจัดสรางที่พัก
อาศัยข้ึนบริเวณพื้นที่วางระหวางเรือนจํากับศาลากลางจังหวัดเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง  
โดยในพ.ศ.  2472  ทางจังหวัดไดสรางที่พักอาศัยข้ึนเปนหองแถวเรือนไม  3  สวนดวยกัน  สวนแรก
สรางเปนหองแถวสองช้ัน  ลักษณะเปนเรือน  2  ชั้น  ทรงปนหยาทําดวยไมสักกับไมเบญพรรณ  
หลังคามุงกระเบื้องซีเมนต  ตัวเสาทําจากไมตะแบก  ขนาดของหองแถว  กวาง  3.5 เมตร  
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ลึก  12.3  เมตร  งบประมาณสวนแรกที่ไดมาใชในการกอสรางมาจากการยืมเงินบํารุงทองถิ่นของ
มณฑลกรุงเทพฯ  จากกรมพระนครบาล  จํานวน  19,200  บาท  และอีกสวนหนึ่งทางจังหวัด
นํามาจากการใหผูสนใจเขามาประมูลเรียกเงินคาแปะเจ๊ียะเปนรายหอง  ไดเงินคาแปะเจ๊ียะทั้งส้ิน
จํานวน  6,500  บาท   รวมงบประมาณการกอสรางทั้งส้ิน  25,700  บาท  ไดจํานวนหองแถวเรือนไม 
2 ชั้นทั้งหมด  24  หอง  วิธีการเก็บคาเชาใชวิธีประมูลเรียกเงินคาแปะเจ๊ียะจากผูเชาเปนรายหอง
และคิดคาเชากับผูเชาเปนรายเดือนๆ ละ  8  บาท  นอกจากหองแถวเรือนไม  2  ชั้นทางจังหวัด
ยังสรางหองแถวเรือนไมสวนที่สองเพิ่มเติมข้ึนอีกจํานวนหนึ่ง  โดยสรางเปนหองแถวเรือนไมชั้นเดียว  
ลักษณะเปนหองแถวธรรมดา  ปลูกสรางข้ึนโดยอาศัยชายคาโรงเรือของโรงเรียนราชวิทยาลัยเกา
กั้นเปนหองใหคนพักอาศัยทําการขายของ  ขนาดของหอง  กวาง  2.75  เมตร  ลึก  3  เมตร  ทาง
จังหวัดหาเงินงบประมาณจํานวน  1,000  บาทจัดสรางข้ึนเอง  จํานวนหองแถวเรือนไมชั้นเดียวสราง
ข้ึนทั้งหมด  14  หอง  มีวิธีการจัดการเหมือนหองแถวเรือนไม  2  ชั้น  คือ  เบื้องตนจะใหผูสนใจ
เชาโดยวิธีการประมูลเรียกเงินคาแปะเจ๊ียะเปนรายหองและเก็บเงินคาเชาเปนรายเดือน  เดือนละ  
4  บาท  สวนที่สามทางจังหวัดไดสรางเรือนแพไมชั้นเดียวและสรางสะพานทาน้ําข้ึนบริเวณศาลา
ทาน้ําริมฝงแมน้ําเจาพระยาหนาศาลากลางจังหวัด  เรือนแพที่สรางข้ึนเปนเรือนไมชั ้นเดียว  
จํานวน  1  หอง  ลักษณะปลูกสรางทําเปนรูปเรือนแพ  ใชวัสดุคือไมเต็งรังทําเปนแพ  มีหลังคา
มุงกระเบื้องซีเมนต  เสาทําดวยไมตะแบก  ขนาดของหองกวาง  4  เมตร  ยาว  7  เมตร  สรางข้ึน
โดยยืมเงินบํารุงทองถิ่นของมณฑลกรุงเทพฯ  มาปลูกสรางจํานวนเงินการปลูกสรางเรือนแพ  1  หลัง
และสรางสะพานทาน้ําทั้งส้ิน  1,200  บาท  เรือนแพที่สรางข้ึนใหเชาเปนรายเดือน  เดือนละ  18  บาท37   

ที่พักอาศัยที่ทางจังหวัดสรางข้ึนทั้งสามสวน  คือ  หองแถวเรือนไมสองช้ัน  หองเรือน
ไมชั้นเดียวและเรือนแพหนาศาลากลาง  ในพ.ศ.  2478  มีบันทึกหลักฐานของทางจังหวัดถึงการ
เก็บเงินคาเชาตลอดทั้งปไดเงินเปนจํานวน  3,158  บาท   ทําใหทางจังหวัดสามารถเก็บคาเชาเปน
รายไดเพื่อนํามาพัฒนาทองถิ่นใหกับตัวจังหวัดและสามารถรองรับจํานวนประชากรที่อพยพยาย
ถิ่นเขามาหลังจากการยายสวนราชการและเรือนจํา  ตอมาหลังจากที่หองแถวเรือนไมสรางข้ึนมา
เปนเวลานานและมีสภาพชํารุดทรุดโทรมมากข้ึน  ทางเทศบาลเมืองนนทบุรีที่ไดรับโอนการดูแล
เร่ืองนี้มาจากคณะกรรมการจังหวัดจึงร้ือหองแถวเรือนไมชั้นเดียวบริเวณโรงเรือของโรงเรียนราช
วิทยาลัยเดิมและสรางขึ้นใหมเปนหองแถว  2  ชั้น  ประมาณ  12  หอง  ในพ.ศ.  2481  เพื่อ
ปรับปรุงสภาพหองแถวใหดียิ่งข้ึน  โดยใชเงินงบประมาณในการปรับปรุงหองแถวเรือนไมคราวนี้

                                                 
37 “เร่ืองรายงานการการสอบสวนการคลังทางจังหวัดนนทบุรี,” 2478 – 2480, เอกสาร

กระทรวงมหาดไทย, มท.5.16.10/28, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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เปนจํานวน  4,000  บาท  คิดคาเชาหองละ  10  บาท  รวมไดคาเชาเดือนละ  120  บาท  คิดเปน
ปๆ ละ  1,440  บาท  ดําเนินงาน  4  ปก็ไดทุนคืนและในปตอๆ  ไปก็เปนกําไรซ่ึงเปนรายไดใหกับ
เทศบาลเมืองนนทบุรี38   

นอกจากที่พักอาศัยที่ถูกปลูกสรางข้ึนโดยที่ทางจังหวัดเปนผูจัดสรางข้ึนดังที่กลาวไป
แลว  ยังมีการปลูกสรางที่พักอาศัยข้ึนอีกจํานวนหน่ึงบริเวณริมสองฝงคลองบางขวางซ่ึงเปนที่ดิน
ของวัดบางขวาง  ผูคนที่อพยพยายถิ่นเขามาไดขอเชาพื้นที่ดินเปลาของวัดในการปลูกสราง
บานพักอาศัย  ดังจะเห็นไดจากผูคนตางถิ่นที่อพยพเขามาคาขายอยางกรณีของคุณยายสําลี  
สาตราภัย39 40 41  คุณยายพู  อยูเจริญ และคุณยายเหลี่ยม  อรุณรับ   โดยเชาที่ดินของวัดบาง
ขวางบริเวณริมคลองบางขวางซ่ึงในขณะนั้นเปนที่วางจึงจับจองที่สําหรับสรางบานเรือนไมเรียง
รายอยูในที่ของวัดบางขวาง  ทําใหสภาพที่ดินของวัดบริเวณริมคลองบางขวางจึงเร่ิมเปล่ียนโดยมี
ผูคนเขามาจับจองต้ังบานเรือนกันมากยิ่งข้ึนอีกสวนหนึ่ง   

 

 
ภาพที ่ 7  หองแถวเรือนไม 2 ชั้น ที่ถกูสรางข้ึนต้ังแตพ.ศ.  2472 
ที่มา  :  จังหวดันนทบุรี, นนทบุรีสัมพนัธ 4,1 (มกราคม 2506) : ไมปรากฏเลขหนา. 
 

                                                 
38 “เร่ืองเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองนนทบุรี,” 2481, เอกสารกระทรวงมหาดไทย, มท.

5.16.9/364, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
39 สัมภาษณนางสําลี สาตราภัย, 21  กันยายน  2551. 
40 สัมภาษณนางพู อยูเจริญ, 22 ธันวาคม 2549. 
41 สัมภาษณนางเหล่ียม อรุณรับ, 22 ธันวาคม 2549. 
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1.2.1.2 การสรางตลาดแผงลอย 
ผูคนที่เดินทางเขามาในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  ทั้งขาราชการ  เจาหนาที่

และครอบครัว  พอคาแมคา  ผูที่มาติดตอราชการ  ญาติที่มาเยี่ยมผูตองขัง  รวมทั้งการหล่ังไหล
เขามาของผูคน  ทําใหพื้นที่ของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีกลายเปนศูนยกลางของชุมชนเมืองแหง
ใหม  จนเร่ิมเกิดมีตัวตลาดข้ึนมาในชุมชนแหงนี้  โดยตลาดที่เกิดข้ึนอยูบริเวณพื้นที่วางระหวาง
เรือนจําประจําจังหวัดนนทบุรีและวัดบางขวางขางหองแถวเรือนไม  ซึ่งชาวบานบางสวนเรียก
ตลาดที่เกิดใหมแหงนี้วา  ตลาดหนาคุก  ตามสถานที่ที่ตัวตลาดต้ังอยู42  ตลาดแผงลอยดังกลาวนี้  
สรางข้ึนโดยทางจังหวัดใน พ.ศ.  2472  มีจํานวนแผงลอยทั้งส้ิน  32  แผง  ลักษณะตลาดทําเปน
รูปแบบเหมือนตลาดธรรมดาทั่วไป  คือ  โปรง  ไมมีฝา  ตัวเสาทําจากไมเต็งรัง  หลังคามุงดวย
สังกะสี  พื้นทางเดินหลอดวยคอนกรีต  ตัวแผงลอยทําดวยไมเต็งรัง  มีขนาดกวาง  10.6  เมตร  
ยาว  18.5  เมตร  สรางข้ึนโดยใชวัสดุ เชน หลังคาและสวนอ่ืนๆ  ของโรงไฟฟาของโรงเรียนราช
วิทยาลัยเกามาปลูกสรางและตอเติมในสวนที่ขาดเพิ่มข้ึน  สวนเงินคาปลูกสรางใชรวมกับ
งบประมาณคาปลูกสรางหองแถวเรือนไมสวนที่  1  คือ  หองแถวเรือนไมสองช้ัน  ที่ไดงบประมาณ
จากเงินบํารุงทองถิ่นของมณฑลกรุงเทพฯ  และเงินคาแปะเจี๊ยะจากผูประมูลเชาหองแถวเรือนไม
สองช้ัน  ในระยะแรกที่ตัวตลาดแผงลอยไดถูกสรางข้ึนไดคิดคาเชาแผงลอยในตลาดราคาแผงละ  
1  บาทตอเดือน43   

1.2.1.3 การสรางโรงมหรสพ 
หลังจากที่ทางจังหวัดนนทบุรีสรางตลาดแผงลอยที่เรียกวา ตลาดหนาคุกและ

หองแถวเรือนไมข้ึนมาเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองใหมและผูคนจํานวนมากที่อพยพเขามาอาศัย
อยูในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  ตอมาในพ.ศ.  2473  ทางจังหวัดนนทบุรีจึงสรางโรงมหรสพข้ึนมา
ดวยเพื่อเปนสถานที่พักผอนหยอนใจใหผูคนที่เขามาอาศัยอยูในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีแหงนี้  
โดยสรางข้ึนบริเวณตลาดเทศบาลในปจจุบัน  ผูคนสมัยนั้นเรียกวา  วิกลิเกศิริชัย  ลักษณะของโรง
มหรสพแหงนี้ปลูกสรางตามแบบกรมนคราทร  ทําเปนรูปทรงปนหยา  เครื่องบนทําจากไมเต็งรัง  
หลังคามุงสังกะสี  ตัวเสาหลอดวยคอนกรีต  มีขนาดกวาง  20  เมตร  ยาว  32  เมตร  ดานหนาวิก 
เปนลานกวาง  ริมทางมีของกินคาวหวาน  ทั้งกวยเตี๋ยวผัด  หอยทอด  ขนมไทย  ดานในวิกมีที่

                                                 
42 หาญ  พงศสิฏานนท, ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ  พันเอก(พิเศษ) หาญ  พงศสิฏานนท,  

79. 
43 “เร่ืองรายงานการการสอบสวนการคลังทางจังหวัดนนทบุรี,” 2478 – 2480, เอกสาร

กระทรวงมหาดไทย, มท.5.16.10/28, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
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ฉายภาพยนตร  ที่นั่งตอนหนาของคนดูจะเปนมานั่งยาวกับพื้นคอนกรีต  ที่นั่งแถวหลังยกสูงข้ึนเปน
อีกช้ันหนึ่ง  มีบันไดสองขางอยูดานในวิก  งบประมาณที่ใชในการกอสรางไดมาจากการยืมเงิน
บํารุงทองถิ่นของมณฑลกรุงเทพฯ  จํานวนทั้งส้ิน  6,193  บาท  ใหเชาเปนรายคืนๆ  ละ 4  บาทเปน
อยางตํ่า  สําหรับการเก็บเงินคาเชาโรงมหรสพทางจังหวัดสามารถเก็บเงินในพ.ศ.  2478   ทั้งปเปน
จํานวนเงิน  604  บาท44  โดยผูมาขอเชาเปนคณะลิเกตางๆ  มาขอเชาแสดงหรือบางทีก็ฉาย
ภาพยนตร  โดยเก็บราคาคาเขาชมไมเทากัน  เนื่องจากมีคนดูหลายระดับ45   
 

 
ภาพที ่ 8  โรงมหรสพที่ถกูสรางข้ึนต้ังแต พ.ศ. 2473 
ที่มา  :  จังหวดันนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2503 จังหวัดนนทบุรี, (พระนคร : สามมิตร, 
2504),  ไมปรากฎเลขหนา. 
 

1.2.1.4 การสรางโรงฆาสัตว 
ในพ.ศ.  2475  ทางจังหวัดนนทบุรี  ทําการสรางโรงฆาสัตวหรือโรงฆาสุกร

ข้ึนในชุมชนเพื่อรองรับการขยายตัวของผูคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีเชนเดียวกัน เพราะจาก
การที่มีคนเขามาอยูอาศัยเพิ่มจํานวนมากข้ึนทําใหอุปสงคในการจับจายสินคาเพื่ออุปโภคบริโภค
ภายในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น  โดยโรงฆาสัตวของจังหวัดที่สรางขึ้นตั้งอยูบริเวณคลองบางขวาง
หลังโรงมหรสพหรือวิกลิเกศิริชัย  มีการคาดหมายวาในแตละวันจะมีการฆาสุกรไมนอยกวา  5  ตัว  
ทางจังหวัดจะคิดคาอาชญาบัตรในการฆาสุกรตัวละ  5  บาท  เทากับวันหนึ่งจังหวัดจะมีรายได
ประมาณ  25  บาท  คิดเปนรายปจะไดปหนึ่งประมาณ  9,000  บาท  แตเมื่อสรางโรงฆาสุกรข้ึนแลว

                                                 
44 “เร่ืองรายงานการการสอบสวนการคลังทางจังหวัดนนทบุรี,” 2478 – 2480, เอกสาร

กระทรวงมหาดไทย, มท.5.16.10/28, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
45 หาญ  พงศสิฏานนท, ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ  พันเอก(พิเศษ) หาญ  พงศสิฏานนท,  

79. 
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กลับไมเปนไปตามที่คาดหมายไว  เนื่องจากสาเหตุหลายประการ  กลาวคือ  โรงฆาสุกรที่ต้ังอยู
หลังวิกลิเกศิริชัย  อยูหางจากแมน้ําเจาพระยาประมาณ  10  เสนเศษซึ่งเปนทําเลที่ไมสะดวกใน
การขนยายสินคาหรือทําการขนสง  เนื่องจากลําคลองบางขวางตอนในมีลักษณะต้ืนเขิน  เวลาน้ําลง
เรือเขาไปลําเลียงไมได  รวมทั้งสถานที่ต้ังโรงฆาสัตวยังต้ังอยูใกลวัดบางขวางมาก  เปนการ
เดือดรอนแกพระภิกษุสงฆที่จะจําวัด  เพราะการฆาสัตวจะตองฆาในเวลากลางคืนทําใหเกิดเสียงดัง  
และสรางความรูสึกไมสบายใจกับผูทรงศีลคือ  พระสงฆที่อยูในวัด  เมื่อเปนเชนนี้จึงทําใหโรงฆาสัตว
ที่สรางมาต้ังแตพ.ศ.  2475  จึงไมมีผูใดมาขอฆาสัตวในโรงฆาสัตวแหงนี้เลย  ชาวบานก็หันไปซื้อ
เนื้อสุกรมารับประทานจากคนขายที่รับเนื้อสุกรมาจากในกรุงเทพฯ  จนกระทั่งในพ.ศ.  2480  
ทางเทศบาลเมืองนนทบุรีซึ่งเปนผูรับผิดชอบในเร่ืองนี้เห็นอุปสรรคในกิจการโรงฆาสัตวหลังวิกลิเกศิริชัย
ที่ทําใหทางจังหวัดขาดรายไดเปนอยางมาก  จึงเสนอใหร้ือโรงฆาสัตวแหงนี้ไปสรางในที่แหงใหม  
เพื่อเพิ่มรายไดจากกิจการนี้ใหกับเทศบาล อีกทั้งยังจะสงเสริมใหราษฎรไดรับประโยชนทางตรง  
กลาวคือ  ไดซื้อเนื้อสุกรดวยราคาที่ถูกลงกวาซื้อกับพอคาที่นํามาขายจากกรุงเทพฯ46  จึงทําการ
ยายโรงฆาสัตวไปสรางเปนโรงฆาสัตวชั่วคราวบริเวณริมแมน้ําเจาพระยาที่ตลาดขวัญในพ.ศ.  248147   

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาภายหลังจากที่มีการยายเมืองนนทบุรีและเรือนจํา
กลางบางขวางเขามาตั้งในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีทําใหชุมชนกลายเปนศูนยกลางแหงใหม
ของจังหวัด  จึงสงผลใหมีผูคนจากตางถิ่นอพยพเขามาอยูอาศัยในชุมชนเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง  
ทางจังหวัดจึงวางแผนรองรับการขยายตัวของเมืองและผูคนโดยการจัดสรางและพัฒนาในดาน
ตางๆ  เพื่อใหเมืองมีความเจริญสอดคลองกับจํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึน  ดังจะเห็นไดจากการ
สรางที่อยูอาศัยเชน หองแถวเรือนไมจํานวนมาก  การสรางตลาดสดแผงลอย  โรงมหรสพ  รวมทั้ง
โรงฆาสัตวเพื่อรองรับจํานวนผูคนที่เพิ่มขึ้น  สิ่งเหลานี้ทําใหสภาพของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป
เปนอยางมากจากเดิมที่เปนชุมชนชาวสวนและปนหมอ มีวิถีชีวิตแบบทองถิ่น  สภาพของชุมชนที่
เปล่ียนแปลงทําใหเร่ิมเกิดรูปแบบการขยายตัวในลักษณะของความเปนเมืองดังที่ไดกลาวไป  
นอกจากนี้ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอันเปนผลมาจากการยายเมืองและการยายเรือนจํากลาง
บางขวางมาสูชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรียังสงผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบอาชีพ

                                                 
46 “เร่ืองเทศบัญญัติงบประมาณจังหวัดนนทบุรี,” 2480, เอกสารกระทรวงมหาดไทย, มท.

5.16.9/260, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
47 “เร่ืองเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลเมืองนนทบุรี,” 2481, เอกสารกระทรวงมหาดไทย, มท.

5.16.9/364, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
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ของคนทั้งในชุมชนและคนตางถิ่นที่เขามา  ทั้งนี้เพื่อใหสอดรับกับการขยายตัวของการคาในชุมชน
ตลาดทาน้ํานนทบุรีดังจะไดกลาวถึงเปนประเด็นตอไป 

1.2.2 การขยายตัวของการคาขายในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี 
การประกอบอาชีพของคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีหลัง พ.ศ.  2471  ซึง่มกีาร

ยายเมืองและเรือนจํากองมหันตโทษมาต้ังในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  ไดสงผลตออาชีพของคน
พื้นถิ่นด้ังเดิมในการทําสวนและการทําเคร่ืองปนดินเผาเพื่อการคาขายมากข้ึน  อีกทั้งยังเกิดอาชีพ
คาขายในลักษณะอ่ืนเพิ่มเติมข้ึนมาดวย  คือ  การขายในลักษณะของรานขายของชํา หรือที่เรียก
กันวา  รานโชหวย  ซึ่งเจาของรานสวนใหญเปนคนจีนที่อพยพเขามาอาศัยในตัวเมืองใหมนี้  
นอกจากนี้ยังมีพอคาแมคาจากตางถิ่นเขามาทําการคาโดยพายเรือเขามาขายสินคาตางๆ ใน
บริเวณชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีเพิ่มข้ึน  ดังรายละเอียดที่จะกลาวตอไป  

1.2.2.1 การซ้ือขายสินคาจากสวน 
อาชีพทําสวนของคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีเปนอาชีพที่สืบทอดมา

ต้ังแตคร้ังบรรพบุรุษ  การทําสวนของคนในชุมชนมีการปลูกทุเรียนเปนหลัก  นอกจากนั้นก็มีสวนสม  
สวนหมาก  สวนมะพราวและสวนกลวยเปนสําคัญ  แตที ่ขึ ้นหนาขึ้นตาที่สุดคือ  ทุเรียน 48  
พันธุทุเรียนนั้นมีมากมายหลายรอยพันธุ  แตที่จะนิยมปลูกในยานนี้ตามที่ไดสัมภาษณและเก็บ
ขอมูลมาสวนใหญเปนทุเรียนพันธุกานยาว  หมอนทอง  ชะนี  กบแมเฒา  กบตาขํา  กบเม็ดใน  กบจํา
ปก  กบตาแดง  กบหางเหยี่ยว  รวง  อีหนัก  อีบาท  ทศกัณฐ  กําปน  ทองสุข  ทองยอย  บางขุน
นนท  กระดุมทอง  จอบลอย  เปนตน  โดยพันธุกบทั้งหลายที่มีอยูหลายพันธุตามที่ไดกลาวมา  มี
ลักษณะเปนเมล็ดลีบๆ  ชาวสวนจะตอนเอามาปลูกกัน  ถาบานไหนเอามาปลูกก็เรียกตามชื่อ
เจาของ  อยางกบตาขํา  ก็คือ  เปนทุเรียนพันธุกบที่บานของตาขําเอามาปลูก  สําหรับจอบลอย
จะตองรอใหแกกอนเวลากินถึงจะหวาน  กระดุมทองมีสีเหลืองสวย  เปนพันธุที่มีลูกเร็วและลูกดก
ปลูกประมาณ  5  ปก็ไดผลผลิต  พันธุที่ไดรับความนิยมและถือเปนราชาทุเรียนคือ  กานยาว  สวน
หมอนทองยังไมนิยมปลูกมากนัก49 

ระยะเวลาการออกผลของทุเรียนจะใหผลทุกๆ 6 เดือน  หนาทุเรียนอยูในชวง
ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม  ในฤดูที่มีความอุดมสมบูรณทุเรียนตนหนึ่งสามารถ
ใหผลผลิตไดถึง  300 - 400  ลูก แตถาน้ําไมดีผลทุเรียนที่ไดจะเหลือแคประมาณ 30 - 40 ลูก

                                                 
48 “เร่ืองรายงานการตรวจราชการของปลัดจังหวัด  จังหวัดนนทบุรี,” 2482 – 2483, เอกสาร

กระทรวงมหาดไทย, มท.5.10/169, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
49 สัมภาษณนายบันเทิง เครือเพง, 3 กรกฎาคม 2551. 
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เทานั้น   เวลาที่ทุเรียนแกและพรอมตัดไปขาย  ชาวสวนจะดูจากหัวค่ัวของผลทุเรียนเมื่อทุเรียนแกจะ
ข้ึนโปนที่หัวค่ัวเม่ือไดที่ก็จะตัดไปขาย  สําหรับเวลาตัดนั้นจะตองตัดจากตน  ตองตัดทีเดียว  สาว
รอกข้ึนไปตัด  เอาตะกรารองไวไมใหตกลงพื้นเพราะหนามจะช้ํา  พอได 4 – 5 ลูก แลวคอยสาว
ตะกราพรอมทุเรียนลงมาเปนวิธีปองกันไมใหทุเรียนตกพื้นเสียหาย   

วิธีการซื้อขายทุเรียนมีรูปแบบที่หลากหลายเพิ่มขึ้น  โดยรูปแบบแรกเรียกกันวา  
การถือสวน  โดยจะเปนการทําสัญญาระหวางเจาของสวนกับผูซื้อระยะเวลาแลวแตจะตกลงกัน  
เชน  3 ป  หรือ  5  ป  ในระหวางการถือสวน  ผูซื้อเรียกวาผูถือสวนจะเปนผูมาดูแลและเก็บ
ผลผลิตที่มีในสวนทั้งหมดไปขายเอง  โดยเจาของไมมายุงเกี่ยวเลย  เพราะถือเปนสิทธ์ิของผูถือสวน  
โดยชาวสวนท่ีขายสวนในลักษณะการถือสวนนี้  สวนใหญเปนผูที่มีเงิน  มีสวนเนื้อที่คอนขางมาก
และมีแรงงานนอยไมเพียงพอในการดูแลและเก็บผลผลิตไดอยางทั่วถึง  หรือบางคนก็มีสวนอยู
ไกลจากบานมากไมสะดวกในการเขาไปดูแล  วิธีการขายอีกอยางหนึ่งคือ  การขายเหมา  เมื่อใกล
ถึงเวลาที่ผลผลิตพรอมขาย  พอคาจะเขามาซ้ือเหมาทั้งหมดเปนจํานวนมาก  โดยตกลงราคากับ
เจาของสวน  วิธีการซื้อขายลักษณะนี้ชาวสวนไดเปนเงินกอน  แตถูกกดราคาจากผูซื้อ  โดยได
ราคาตํ่ากวาที่จะนําไปขายเอง  แตก็นับวาเปนการสะดวกกับเจาของสวน  ที่จะไมตองเสียเวลา
นําออกไปขายเอง  อีกวิธีหนึ่งชาวสวนจะนําผลผลิตไปขายเอง  โดยขายเปนผล  เปนกิโล  หรือเปนกอง  
โดยอาจมีพอคาแมคารายยอยมาซื้อถึงในสวน  หรือบางทีเจาของสวนก็นําผลผลิตที่ไดออกไปขายเอง  
ซึ่งลักษณะการขายประเภทนี้เปนชาวสวนที่มีผลผลิตไมมากนัก50   

อยางไรก็ตามพอคาแมคารายยอยที่เขามาซ้ือผลผลิตในสวนจากเจาของสวนและ
นํามาขายปลีกโดยบวกกําไรใหตนเองเพิ่มข้ึนจากผูซื้อ  มีมากข้ึนในชวงหลังพ.ศ. 2471 หรือ
หลังจากเมืองนนทบุรียายเขามาต้ังที่ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีแหงนี้  โดยผูคารายยอยมองหา
ชองทางหาผลกําไรจากการทําสวนของคนพื้นถิ่นด้ังเดิม  ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีจึงเปนแหลง
ผลิตผลไมจํานวนมาก รวมทั้งยังมีตลาดที่ทางจังหวัดจัดสรางข้ึนเพื่อมารองรับความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของตัวเมืองใหม  ดังนั้นพอคาคนกลางจึงเขามาแทรกชองวางระหวางเจาของสวน
และผูบริโภค  โดยเจาของสวนก็เต็มใจที่ไมตองเสียเวลาในการไปนั่งขายปลีกทีละนอยกับ
ผูบริโภค เม่ือเปนเชนนี้จึงเกิดคนกลางที่มารับผลผลิตจากเจาของสวนไปขายใหกับผูบริโภคในตลาด
เปดใหมของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีมากข้ึน  อยางกรณีของคุณยายเหล่ียม อรุณรับไดอพยพมา

                                                 
50 บุญชวย กลอมเอี้ยง, มนัสวาส ปญญาวุธวรกุล และ พวงรอย กลอมเอี้ยง, ประวัติศาสตร

วัฒนธรรมทองถ่ินศึกษากรณีบานสวนใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2548), 47 - 48. 
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จากอยุธยาเพราะเห็นวาชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีนี้เร่ิมมีความเจริญสามารถเขามาทํามาคาขาย
ไดจึงมาพรอมกับครอบครัวมาต้ังรกรากในชุมชนแหงนี้มาเชาบริเวณที่ดินของวัดบางขวางริมคลอง
บางขวางปลูกบานอยูอาศัย  และมาประกอบอาชีพเปนผูคาคนกลางรับของสวนมาและมาขายตอ
ที่ตลาดไดกําไรเพิ่มเติมไวเล้ียงชีพ  โดยคุณยายเหล่ียม  อรุณรับ  ไดเลาใหฟงวา   

 
...ที่ยายอพยพมาจากอยุธยาก็เพราะความจนเห็นวาที่นี่(ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี)เร่ิม

เจริญ  มีหนวยงานของราชการทั้งหมดต้ังอยูเปนศูนยกลางของจังหวัดเลย  ผูคนก็มาก  ตลาดคน
ก็เยอะ  นาจะทํามาหากินไดงายกวาตอนอยูอยุธยา  เลยมาเชาที่ของวัดบางขวางอยู  ตอนเขามา
ก็มาขายของสวน  ตอนตีสามตีส่ีก็มีเจาของสวนพายเรือมา  นําของสวนท้ังทุเรียน มะมวง 
มะพราวตางๆ  บรรทุกเรือมาจอดขายกันที่ทาน้ําตรงศาลากลาง  ยายก็จะไปซื้อมา  เหมามา
เปนเขงๆ  และก็เอามาต้ังขายที่ตลาด  ปูผา ปูเส่ือต้ังขายกัน  มีมาขายกันหลายเจา  ขายผักขาย
ผลไมกันเต็มไปหมด...51            

 
อาชีพทําสวนนั้นนับวาเปนอาชีพหลักอยางหนึ่งของชุมชนที่สรางรายไดเล้ียงปาก

เล้ียงใหกับคนพ้ืนถิ่นในชุมชนเปนอยางมาก  โดยรายไดสวนใหญที่ไดจากการทําสวนสวนใหญ
เปนรายไดจากการขายทุเรียน  ต้ังแตหลังจากมีการยายเมืองและเรือนจํากลางบางขวางเขามาสู
ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  ทําใหรูปแบบการขายผลผลิตจากสวนใหกับพอคาคนกลางจึงมีมากข้ึน  
จากการที่ผูคนจากตางถิ่นอพยพเขามาเล็งเห็นวามีชองทางในการประกอบอาชีพคาขายโดยรับซื้อ
ของจากชาวสวนแบบเหมาเขงและนํามาขายตอที่ตลาดทํากําไรในลักษณะขายปลีก  จึงทําให
รูปแบบการคาขายผลผลิตของสวนเร่ิมเปลี่ยนแปลงไป  โดยมีอาชีพของพอคาคนกลางขายของ
สวนเขามาสอดแทรกระหวางเจาของสวนกับผูบริโภคเพิ่มมากข้ึน  นอกจากการทําสวนซึ่งเปน
อาชีพหลักของคนพ้ืนถิ่นในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีมีรูปแบบการคาขายที่เปล่ียนแปลงดังที่ได
กลาวแลว  การซ้ือขายเคร่ืองปนดินเผาซ่ึงเปนอีกอาชีพหนึ่งของคนพื้นถิ่นด้ังเดิมของชุมชนตลาด
ทาน้ํานนทบุรีไดเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนเชนเดียวกัน 

1.2.2.2 การซ้ือขายเครื่องปนดินเผา 
การยายสวนราชการและเรือนจําเขามายังชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี 

นับต้ังแตพ.ศ. 2471  ไดสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพทําเครื่องปนดินเผา  ซึ่งเปนอาชีพของ
คนพื้นถิ่นด้ังเดิม กลาวคือ  อาชีพทําเคร่ืองปนดินเผาหลังพ.ศ. 2471 ยังไดรับความนิยมจาก
ผูบริโภคเปนจํานวนมาก  ชาวบานพื้นถิ่นในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีประกอบอาชีพทํา

                                                 
51 สัมภาษณนางเหล่ียม อรุณรับ, 22 ธันวาคม 2549. 
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เคร่ืองปนดินเผาเปนสวนใหญแทบทุกครัวเรือนควบคูไปกับการทําสวนผลไม52  แตแหลงที่มาของ
วัสดุในการทําเครื่องปนดินเผาไดเปลี่ยนไป  โดยวัสดุหลัก  คือ  “ดิน”  แตเดิมที่มีหลักฐานใน
พ.ศ. 2442  สวนใหญมีการสั่งซื้อจากตําบลคลองบานแหลมใหญ53 ก็เปล่ียนไปซ้ือดินทองนาที่
เมืองปทุมธานี  อําเภอสามโคก  คนขายมาสงทางเรือ  เปนเรือตอลําใหญรูปทรงปอมหรือเปนเรือใบ
พลูซึ่งเปนเรือขุด  ขนมาเต็มลําเรือแจวมาขายจากปทุมธานี  นอกจากนี้ยังมีเรือแท็กซี่ที่ลากจูง
กันมาตามบาน  มากันทีเปนขบวนหลายลําเรือ  เรือลําหนึ่งสามารถบรรทุกดินได  200 – 300 
กอน  กอนหนึ่งมีขนาดกวางประมาณหนึ่งคืบ  ยาวสองคืบ  หนาครึ่งคืบ  วิธีการสงจะมาเทียบ
เรือที่หนาบาน  บางบานอยูในคลองก็ลองเรือเขามาตามคลอง  พอเทียบเรือที่หนาบานไดก็ขนข้ึน  
เอาดินมาพักไวในบอพักดิน  เวลาซ้ือจะตองเฉล่ียแบงกันเพราะทุกบานทําหมอกันหมด  แบงกันบาน
หนึ่ง  20 – 30  กอน  สวน  “ทราย”  ที่เปนวัตถุดิบหลักอีกอยางหนึ่งจะสั่งซื้อจากตําบลบางพูด
เหมือนอยางแตกอน  แตบางสวนก็ซื้อจากที่อื่น  เชน  จังหวัดราชบุรี  คนขายใชเรืออีแปะหรือ
เรือตอยาวๆ  ขนมา  แตทรายไมตองแยงซื้อเหมือนดินเพราะทรายมีเยอะและราคาไมแพง  
“ฟน”  ก็เปนวัตถุดิบอีกอยางที่นํามาใชในการเผาหมอ  จะใชฟนสองชนิดคือ  ฟนแสมกับฟน
ทองหลาง  โดยฟนแสมที่ใชเปนไมชายทะเล  มีเรือแจวมาขายจากสมุทรสาครเลาะตามคลองมา  
บรรทุกเรือจางมาทีเต็มลําเรือ  ลักษณะการบรรทุกใสเรือจะต้ังคอกสูงข้ึนเพื่อใหบรรทุกไมไดเปน
จํานวนมาก  ลักษณะไมเปนทอน  ยาวประมาณ 1 ศอก  มัดเปนกํากําใหญประมาณ  50  ทอน  
กําเล็กใหญประมาณ  100  ทอน  ลําเรือหนึ่งสามารถบรรทุกไดประมาณ  100  มัด  มาคร้ังหนึ่ง
ประมาณ  3 – 4  วัน  มากันหนึ่งหรือสองลํา  ฟนทองหลางก็มีชาวบานเปนชาวสวนของเมือง
นนทบุรีบรรทุกใสเรือจางเรือแจวมาขาย    ฟนทองหลางท่ีบรรทุกมาขาย  ลักษณะเปนทอน ทอน
ละประมาณ  2  ศอก  1  คืบ  มีขนาดใหญกวาไมแสมมาก  บานทําหมอเหมาซ้ือเปนลําเรือ  บางที
ตองแยงกันซื้อชวงหนาแลง54   

สําหรับการซ้ือขายหมอดินเผา  หมอที่ปนเสร็จก็นําไปเขาเตาเผาจนหมอสุก  เตาหนึ่ง
ไดหมอประมาณ  400 - 500  ใบ  จะมีพอคาคนมอญจากปทุมธานีและสามโคกเปนสวนใหญมา

                                                 
52 “เร่ืองรายงานการตรวจราชการของปลัดจังหวัด  จังหวัดนนทบุรี,” 2482 – 2483, เอกสาร

กระทรวงมหาดไทย, มท.5.10/169, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
53 “เร่ืองพระอินทรเทพรายงานราชการเมืองนนทบุรี,” 1 – 15 ธันวาคม  ร.ศ. 118, เอกสารรัชกาลท่ี 

5 กระทรวงนครบาล, ร. 5 น.3.4 ช/1, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
54 สัมภาษณพันจาเอกประภาส เครืออวม, 22 กันยายน 2551; สัมภาษณนางอนงค เครืออวม, 22 

กันยายน 2551. 
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จองลวงหนากันเปนเดือนเพราะขายดีทําไมทันใช  พอคาซ้ือไปเรขาย  คนจีนก็มีมาซื้อบางแตไม
มากนัก  พายเรือมาเปนลําเรือตอ  พายมาจอดที่ทาหนาบาน  ตกลงซื้อและบรรทุกหมอไปขาย55  
ประเภทหมอที่ทําข้ึนมีลักษณะหลากหลายตามการใชงาน  มีชื่อเรียกเฉพาะตามขนาดและการ
นําไปใช  ตัวอยางเชน  หมอดินเผาที่ใชในครัวเรือน  ขนาดใหญสุดเรียกวา  หมอทะนาน  รองลงมา
คือ  หมอทองหนู  หมอกระจิบ  หมอกระจาบ  หมอกระจอกใหญ  หมอกระจอกเล็กและหมอ
กระเจี๊ยบใบเล็กสุด  รวมทั้งยังมีหมอที่ใชโอกาสพิเศษตางๆ  จะเปนหมอขนาดใหญที่ใชตามงาน
ตางๆ  เชน  หมอกระด่ี  ใชใสอาหารประเภทตม  ประเภทแกง  เชน  น้ํายา  มัสมั่น  หมออีแหลง  
หมอปุม  หมอกรัณฑ  จะไวใสน้ําด่ืม  หมอทะนนทหรือหมอคันนนท  ไวใสน้ําตาล56       

 

 
ภาพที ่ 9  คุณอนงค เครืออวม สาธิตการปนหมอดินเผา 
ที่มา  :  ภาพถายจากการสํารวจพืน้ที่ชมุชนตลาดทาน้าํนนทบุรี, 22 กนัยายน 2551. 
 

อาชีพของคนพ้ืนถิ่นในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรียังคงยึดอาชีพหลัก โดยการทําสวน
และการทําเครื่องปนดินเผา  แตก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ทั้งแหลงที่มาของวัตถุดิบและ
กระบวนการนําผลผลิตออกสูตลาด  รวมถึงแหลงที่นําไปขาย  นอกจากการปนหมอและการทํา
สวนที่เปนอาชีพหลักของคนพื้นถิ่นในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีแลว  หลังจากการยายสวน
ราชการและเรือนจํากลางบางขวางเขามาในพ.ศ.  2471 และ 2474  ตามลําดับ  จึงสงผลใหมีผูคน

                                                 
55 สัมภาษณนายบันเทิง เครือเพง, 3 กรกฎาคม 2551; สัมภาษณนางสุชิน ปานิกบุตร, 3 

กรกฎาคม 2551; สัมภาษณพันจาเอกประภาส เครืออวม, 22 กันยายน 2551; สัมภาษณนางอนงค เครืออวม, 
22 กันยายน 2551. 

56 จังหวัดนนทบุรี. เลาเร่ืองเมืองนนทจากบานตลาดขวัญ  สูนนทบุรี 457 ป แหงความภูมิใจ. 
(นนทบุรี: สมาคมสรางคุณคาในประเทศไทย, 2550), 21. 
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จากตางถิ่นอพยพเขามาอาศัยอยูในชุมชนมากยิ่งข้ึน  ซึ่งสวนหนึ่งไดเขามาเปดรานขายของชําเพื่อ
ใหบริการกับผูคนที่ตองการหาซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคไดไดสะดวกมากข้ึน 

1.2.2.3 การเกิดขึ้นของรานขายของชํา 
ผูคนที่อพยพเขามาหลังจากการยายเมืองนนทบุรีและเรือนจํากลางบาง

ขวาง ในพ.ศ. 2471 และ  2474  มีมากมายหลายกลุมดวยกัน  ทั ้งกลุ มขาราชการและ
ครอบครัว  กลุมชาวนนทบุรีตางจากถิ่น  รวมไปถึงกลุมคนจีน  โดยกลุมคนจีนที่เริ่มเขามามาก
ข้ึนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  เปนกลุมที่นํารูปแบบการประกอบอาชีพซึ่งแตกตางจากคนพื้น
ถิ่นด้ังเดิมเขามาดวย  โดยมีการเปดรานขายของจิปาถะหรือรานขายของชําเพิ่มขึ้น  ซึ่งชาวบาน
เรียกกันวา  รานเจก  สวนใหญอยูบริเวณที่ชาวจีนเขามาต้ังบานเรือนเพื่อพักอาศัยและเปดบาน
ของตัวเองขายของไปดวย  โดยจะอยูกระจุกตัวใน 2 บริเวณ  บริเวณแรกอยูในบริเวณเรือนไมหอง
แถวที่ทางจังหวัดไดปลูกสรางข้ึนเปนจํานวนมากซึ่งคนจีนก็เขามาเชาพักอาศัยและทําการคาราน
โชหวยไปดวย57  มีการขายของเบ็ดเตล็ดเล็กๆ  นอยๆ58  อยางกรณีของครอบครัวคุณศานติ  
วิชเศรษฐสมิต  ซึ่งจากการสัมภาษณคุณศานติไดเลาวา  พอของตนอพยพยายถิ่นเขามาตาม
ตัวเมืองนนทบุรีที่ยายมาจากตลาดขวัญ เพราะแตแรกครอบครัวคุณศานติตั้งบานเรือนอยูที่
ตลาดขวัญบริเวณปากคลองออมประกอบอาชีพเปดรานขายของโชหวย  ตอมาเมื่อเมืองนนทบุรี
ยายมายังบริเวณชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  คุณพอและคุณลุงของคุณศานติ คือ  นายบุนกวง  
แซต๊ังผูเปนพอและนายบุนต๊ัก  แซต๊ังผูเปนลุง  จึงยายตามเขามาโดยมาเชาเรือนไมหองแถวท่ีทาง
จังหวัดไดสรางข้ึนและเปดใหผูสนใจประมูล  คุณพอและคุณลุงของคุณศานติจึงมาประมูลดวย
และไดรับการอนุญาตใหเชาเรือนไมหองแถวดังกลาว  เมื่อเขามาอยูจึงมาประกอบอาชีพตามที่ตน
เคยทํามาต้ังแตอยูที่ตลาดขวัญ  คือ  เปดรานขายของจิปาถะหรือรานชําข้ึน59  สวนบริเวณที่สอง
อยูบริเวณปากคลองและริมฝงแมน้ําเจาพระยาซึ่งเปนที่ประชุมชนของผูคนอีกแหงหนึ่ง  จึงมีชาวจีน
เขามาต้ังบานเรือนคาขายในลักษณะของรานขายของชําเชนเดียวกัน  ดังตัวอยางของเจกอุยและ
เจกยี่ที่เปนพี่นองกันอพยพเขามาต้ังเปดรานขายของชําในชุมชนแหงนี้  รานเจกยี่อยูที่บริเวณปาก

                                                 
57 “เร่ืองรายงานการสอบสวนการคลังทางจังหวัดนนทบุรี,” 2478 – 2480, เอกสาร

กระทรวงมหาดไทย, มท.5.16.10/28, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
58 “เร่ืองงบประมาณซ่ึงต้ังทางจังหวัดนนทบุรี,” 2477 – 2478, เอกสารกระทรวงมหาดไทย, มท.

5.16.9/37, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
59 สัมภาษณนายศานติ วิชเศรษฐสมิต, 23 ธันวาคม 2549. 
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คลองบางตะนาวศรี  และรานเจกอุยอยูริมฝงแมน้ําเหนือปากคลองบางตะนาวศรีมาประมาณ  
200  เมตร60 

สินคาที่ขายในรานขายของชําหรือรานเจกมีหลายชนิดและแตละชนิดมีจํานวนไม
มากนัก  เปนลักษณะการขายปลีกที่นําสินคาที่ชาวบานตองการใชในชีวิตประจําวันมาขาย  
ลักษณะสินคามีต้ังแตขาวสาร  กะป  น้ําปลา  น้ําตาล  หอม  กระเทียม  พริก  ฯลฯ  อาหารสดมีการ
ขายหมู  ขายเนื้อ  ขายปลาทูนึ่ง  ปลาฉลาดแหง  บางรานยังมีสุรากล่ันที่เรียกวา  เหลาโรงอีกดวย  
โดยรานขายของชําซ่ึงสวนใหญอยูตามปากคลอง  ริมแมน้ําหรือตามหองแถวเรือนไม  เวลา
ชาวบานตองการไปซื้อก็อาจเดินไปตามทางหลังบานหรือคนที่อยูไกลหนอยก็พายเรือไปซื้อมา
ทํากับขาวรับประทานกัน61  นอกจากนี้ชาวบานยังสามารถหาซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคไดจากการคา
ขายสินคาทางเรือที่ขยายตัวเพิ่มข้ึนตามริมน้ําและคลองตางๆ ในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี 

1.2.2.4 การคาขายสินคาทางเรือตามคลองตางๆ  
หลังพ.ศ.  2471  วิธีชีวิตของผูคนในชุมชนยังคงตองใชการคมนาคมทางน้ํา

ในการสัญจรและประกอบอาชีพกันอยู  โดยคลองตางๆ ในชุมชน  เชน  คลองบางขวางและคลอง
บางตะนาวศรีมีสภาพที่กวางกวาในปจจุบัน  น้ําในคลองใสสะอาดใชอาบใชกินได  เรือสามารถ
สัญจรไปมาผานเขาออกได  อยางเรือเอ๋ียมจุนลําใหญๆ  ก็สามารถพายสวนกันได  ชาวสวนแจว
เรือนําของสวนไปขาย  หรือพอคาแมคาก็นําเรือแจวเรือพายเขามาตามคลองตามแมน้ําเขาสวนไป
บรรทุกผลหมากรากไมไปขายเองก็มี  นอกจากเรือที่มาติดตอซื้อขายของสวนแลว  ยังมีเรืออีกสวน
หนึ่งที่เขามาจากบริเวณชุมชนใกลเคียงตางๆ  เชน  จากคลองออม คลองบางสีทอง  บางกรวย  
เรือเหลานี้ทําการขายสินคาตางๆ  ที่หลากหลายมากข้ึน  เชน  เรือขายกวยเต๋ียว  เรือขายกาแฟ  
ขายผักขายผลไม   ขายขาวโพด  ขายขนม  ขายขาวสาร  อาหารแหงตางๆ  อยางเนื้อหมูจะมีคนจีน
นําหมูชําแหละใสเรือพายมาขาย  เวลาขายไมมีการตัดเฉพาะเนื้อแดง  เนื้อหมูที่ขายมีสองแบบ  
คือ  มันหมูกับหมูสามชั้น  สวนเนื้อวัวมีคนไทยมุสลิมนําเนื้อชําแหละใสเรือมาขายเชนเดียวกัน  
เรือขาวโพดที่มาขายจะมีขาวโพดอยูสองชนิด  เปนขาวโพดรสเค็มกับรสหวาน  สินคาก็มีราคา
ไมแพง  อยางกวยเต๋ียวชามละสองสามสลึง  หรือผักอยางเชน  โหระพา กะเพราก็สามารถหาซ้ือได
เพียงแคสตางคเดียว  เวลาเรือขายกวยเต๋ียว  ขายกาแฟ  ชา  โอเล้ียงมา  ชาวบานจะรูวาเปน
สินคาชนิดอะไร  ต้ังแตเรือพายมาในระยะไกลยังไมเห็นสินคาที่นํามาขาย  โดยสามารถรูไดจาก

                                                 
60 หาญ  พงศสิฏานนท, ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ  พันเอก(พิเศษ) หาญ  พงศสิฏานนท,  

69. 
61 สัมภาษณนายศานติ วิชเศรษฐสมิต, 23 ธันวาคม 2549. 
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เสียง  คือ  เรือที่มาขายของใชแตรเปนสัญลักษณเสียงในการบอกใหชาวบานรู  โดยเทคนิคการบีบ
แตรเรียกลูกคา  มีเสียงยาวเสียงส้ันตางกัน  สินคาอะไรมาขายจะบีบแตรลักษณะเสียงของสินคา
ของตนใหชาวบานไดยิน  ชาวบานก็รูวาเปนสินคาประเภทอะไรที่นํามาขาย  หรือบางทีไมใชแตรก็ใช
เสียงของตนรองปาวเชิญชวนใหชาวบานออกมาซื้อ62  ซึ่งวิถีชีวิตของพอคาแมคาคุณยายเพียงใจ  อุ
เทนสุตไดเลาถึงชีวิตการขายกวยเต๋ียวของตนเองใหฟงวา   

 
เมื่อกอนจะอยูที ่ฝ งตรงขาม  คือ  ดานคลองบางสีทอง  จะพายเรือขายกวยเตี๋ยวไป

กับเต่ีย  พายไปขายกันเขาไปในคลองท่ีบางใหญบาง  บางสีทองบาง  บางตะนาวศรี  บางขวางบาง  
โดยคลองสวนใหญสามารถทะลุถึงกันได  น้ําในคลองจะใสมาก  มองเห็นกุงเห็นปลาในน้ําไดหมด  
เวลาเจอกุงวายมา  เต่ียจะจับมาใสในหมอกวยเตี๋ยวขายดวย  กวยเต๋ียวเลยหอมหวานชาวบาน
ติดใจรสชาติกันใหญ  ขายกวยเตี๋ยวเมื่อกอน  ราคา  3  สตางคตอชาม  จะขายกวยเตี๋ยวหมู  
เสนกวยเต๋ียวก็สามารถหาซ้ือไดตามรานโชหวยของคนจีนมีทั้งสองฝงแมน้ํา  เวลาติดเรือเต่ียไป
ขายกวยเต๋ียวในหนาทุเรียนชาวบานก็ใหทุเรียนกลับมาเต็มลําเรือเลย   เต่ียก็เอาไปฝากบาน

ญาติๆ  ก็ใหเงินเรามาอีกไดสองตอเลย63 

  
จากคําบอกเลาขางตนจะเห็นไดวาการคาขายทางเรือเปนการประกอบอาชีพอีก

รูปแบบหนึ่งที่มีพอคาแมคาพายเรือเขามาคาขายสินคาตางๆ  มากยิ่งข้ึนในชวงหลังพ.ศ. 2471 ซึ่ง
มีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากการเขามาอาศัย  ทํางาน  ติดตอราชการ  รวมทั้งการติดตอคาขายของ
ผูคนในชุมชนที่เพิ่มมากข้ึน  ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีจึงเร่ิมกลายเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ
ของเมืองนนทบุรี  ซึ่งในแงเศรษฐกิจเมื่ออุปสงคซึ่งเปนความตองการซื้อสินคาเพิ่มข้ึน  อุปทานคือ
ความตองการขายก็เพิ่มตามมาดวย  จึงมีผูคนจากตางถิ่นหรือบริเวณใกลเคียงพายเรือเขามา
ประกอบอาชีพคาขายทางในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีเพิ่มมากข้ึน  นอกจากนี้  การที่ชุมชนตลาด
ทาน้ํานนทบุรีมีการขยายตัวทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมอยางมาก ซึ่งสงผลใหมีผูคนอพยพเขามา
อยางตอเนื่อง  การอพยพเขามาของผูคนที่มีจํานวนมากข้ึนซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลใหเกิดความ
จําเปนทางดานการศึกษาของบุตรหลานในชุมชนมากข้ึนดวยเชนกัน  ดังนั้นในชวงหลังพ.ศ. 2471 
ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีจึงมีการพัฒนาดานการศึกษามากข้ึนดังจะกลาวตอไป 

                                                 
62 สัมภาษณนายสิทธิโชค  สาตราภัย, 21 กันยายน 2551; สัมภาษณนางสําลี สาตราภัย, 21 

กันยายน 2551. 
63 สัมภาษณนางเพียงใจ อุเทนสุต, 17  กรกฎาคม  2551.   
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1.2.3 การพัฒนาดานการศึกษา  
การศึกษาของคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุร ีหลังพ .ศ .   2471  มีการ

ขยายตัวขึ้นซึ่งเปนผลมากจากการพัฒนาโรงเรียนที่อยูใจกลางเมือง  รวมทั้งการพัฒนาดาน
การศึกษาจากสวนกลาง  ซึ่งการพัฒนาดานการศึกษามีการขยายช้ันเรียนเพื่อสอนนักเรียนในชุมชน
ตลาดทาน้ํานนทบุรีในระดับที ่สูงขึ้น  รวมทั้งบางโรงเรียนก็มีการเปดสอนสายอาชีพเพื่อเปน
ทางเลือกใหแกเด็กในชุมชนสามารถเลือกเรียนไดทั้งสายสามัญและสายอาชีพ  นอกจากนี้ยังมีการ
ขยายการศึกษาใหกับเด็กหญิงในชุมชนสามารถมีโอกาสไดเรียนหนังสือเทียบเทากับเด็กชายอีก
ดวยซ่ึงก็เปนการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของสังคมเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าในสังคมใหนอยลง   
รวมทั้งยังมีการขยายการสอนดานจริยธรรมใหกับเด็กในโรงเรียนโดยนิมนตพระสงฆในวดัใกลเคียง
เขามาเปนครูผูสอนเด็กในโรงเรียนจึงทําใหเปนการพัฒนาดานจิตใจใหกับเด็กควบคูไปกับการ
พัฒนาดานวิชาการความรูตางๆ   โดยลูกหลานในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีไดเรียนกันบริเวณ
โรงเรียนที่มีอยูในชุมชนหรือละแวกใกลเคียงซึ่งยังมีจํานวนโรงเรียนไมมากนัก   อยางกรณีของ
โรงเรียนวัดบางดวนหรือวัดทินกรนิมิตรในปจจุบัน  เรียกชื่อเต็มของโรงเรียนวา  โรงเรียน
ประชาบาลตําบลบางตะนาวศรี  2(วัดบางดวน)64    ไดขยายการศึกษาโดยการเปดสอนสายอาชีพ
เพิ่มเติมควบคูกับการสอนสายสามัญ  ต้ังแตในพ.ศ.  2474  สายอาชีพของโรงเรียนวัดคลองดวน
จะสอนวิชาทอเส่ือ  แบบเส่ือจันทบูรณ  จางครูจากจังหวัดจันทบุรีมาทําการสอน  โดยทางเทศบาล
มีนโยบายในการสนับสนุนใหโรงเรียนประชาบาลตางๆ  สอนการทอเส่ือ  เพราะในแตละปไทยตอง
นําเขากระสอบปานและเส่ือจากตางประเทศเปนจํานวนมาก  ดังนั้นเพื่อลดการนําเขาสินคาเหลานี้
จากตางประเทศจึงพยายามผลิตข้ึนเพื่อใชเอง  โดยรับซื้อกิจการจากโรงทอเส่ือของเอกชนมา
ดําเนินการเองและจะขยายกิจการใหใหญโตข้ึน  รวมทั้งรับคนงานคือเด็กนักเรียนจากโรงเรียน
ประชาบาลในจังหวัดที่สําเร็จการเลาเรียนในการทอเส่ือเขามาเปนคนงานประจําในโรงงาน 65  
อยางไรก็ตามการเปดสอนสายอาชีพของโรงเรียนประชาบาลวัดบางดวนก็ตองลมเลิกไปเพราะ
ชาวบานไมนิยมใหลูกหลานไปเรียน เนื่องจากมุงหวังใหเรียนสายสามัญเพื่อจบออกมาสามารถไป
เรียนตอในระดับที่สูงข้ึนและมีหนาที่การงานที่เชิดหนาชูตาในสังคมอยางการรับราชการ  ทําให

                                                 
64 “เร่ืองงบประมาณซ่ึงต้ังทางจังหวัดนนทบุรี,” 2479 – 2480, เอกสารกระทรวงมหาดไทย, มท.

5.16.9/213, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
65 “เร่ืองงบประมาณซ่ึงต้ังทางจังหวัดนนทบุรี,” 2477 – 2478, เอกสารกระทรวงมหาดไทย, มท.

5.16.9/37, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
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โรงเรียนประชาบาลวัดบางดวนจึงเปดสอนแตสายสามัญศึกษาตามเดิม66   ตอมาในพ.ศ.  2480  
ทางจังหวัดไดชวยเหลืองบประมาณแกทางโรงเรียนเพื่อทําการสรางอาคารเรียนหลังใหมขึ้น  
เพราะแตเดิมเรียนอยูในศาลาการเปรียญซึ่งเปนสถานที่ที่คับแคบไมเพียงพอแกจํานวนนักเรียน  
จึงทําการสรางอาคารเรียนหลังใหมข้ึนจากงบประมาณที่ทางจังหวัดมอบใหรวมกับทุนจากทางวัด
เองจํานวน  1,000  บาท  ดานการศึกษาของโรงเรียนและชุมชนรวมท้ังสถานที่ในการจัดการเรียน
การสอนจึงมีการพัฒนามากยิ่งข้ึน67   

ชีวิตการเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดคลองดวนนั้น  คุณยายเพียงใจที่สมัยเด็กๆ เคย
เรียนอยูที่โรงเรียนวัดประชาบาลวัดบางดวนเลาใหฟงวา  “...บานอยูฝงบางสีทองเวลาจะไป
โรงเรียนวัดบางดวนนี้ตองนั่งเรือจางขามฝากมาข้ึนที่ทาน้ําบริเวณศาลากลาง  และเดินตอไป
โรงเรียน  เวลาเดินผานไปมา  บางทีเด็กจากโรงเรียนอ่ืนจะมาการลอกันตามประสาเด็กโดยแปล
ชื่อโรงเรียนเปล่ียนไปวา  พวกโรงเรียนวัดหมาหางดวน  ซึ่งจะทําใหยายและเด็กทีเ่รียนในโรงเรียนนี้
ไมพอใจเปนอยางมากตองวิ่งกลับไปฟองครู  ครูก็ตองคอยปลอบใจ..68”  หรือคุณตาสนองก็เลา
ถึงชีวิตวัยเรียนของตนวา  “บานอยูที่ริมแมน้ําเวลาจะไปเรียนที่วัดคลองดวนตองเดินทางไปตาม
ทองรองเดินลัดตามสวนไปเรียน  สมัยกอนเปนสวนทั้งหมดเลยเวลาจะเดินไปทีก็ลําบาก  ต่ืนแต
เชาประมาณ 7 โมง  ไปโรงเรียนตอนประมาณ  8 โมง  เรียนถึง 3 โมงเย็นจึงเลิกเรียน69” 

อีกโรงเรียนหนึ่งในชุมชนคือ  โรงเรียนรัตนาธิเบศร  มีการพัฒนาดานการศึกษาโดย
การขยายช้ันเรียนเพื่อเปดสอนเด็กนักเรียนในชุมชนและละแวกใกลเคียงดวยเชนกัน  โรงเรียนรัตนาธิเบศร
นี้สอนต้ังแตชั้นประถมปที่  1  ไปจนถึงช้ันมัธยมปที่  3  เปนโรงเรียนที่สอนสายสามัญ  จนกระทั่ง
ในปพ.ศ.  2480  ไดขยายการศึกษาใหนักเรียนในชุมชนโดยการเปดสอนในชั้นมัธยมปลายดวย  
อยางไรก็ตามโรงเรียนรัตนาธิเบศรที่เปดสอนมานานถึง  34  ป  ก็มีสภาพชํารุดทรุดโทรมไปมากจน
ตองมีการบูรณะซอมแซมคร้ังใหญ  โดยมีหลักฐานจากเอกสารที่คณะกรมการจังหวัดนนทบุรี
รายงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงธรรมการ เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม 2478  วา   

 

                                                 
66 หาญ  พงศสิฏานนท, ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ  พันเอก(พิเศษ) หาญ  พงศสิฏานนท,  

72. 
67 “เร่ืองงบประมาณซ่ึงต้ังทางจังหวัดนนทบุรี,” 2477 – 2478, เอกสารกระทรวงมหาดไทย, มท.

5.16.9/37, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
68 สัมภาษณนางเพียงใจ อุเทนสุต, 17 กรกฎาคม 2551.   
69 สัมภาษณนายสนอง เผือกบัว, 17 กรกฎาคม 2551. 
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ดวยโรงเรียนประจําอําเภอนนทบุรี  “รัตนาธิเบศร”  เปนตึก  2  ชั้นสรางมา  34  ป  ยังไมได
รับการซอมแซม  มีส่ิงชํารุดอยูเปนสวนมาก  เชน  ฝาผนังแตกราวอยูทั่วหอง  กะเทาะเหลือแตอิฐ
ก็มี  สีลอก  ลูกกรงหนาระเบียงกรอน  รางและทอน้ําฝนบุบสลายนํ้าร่ัวไหลลงตามฝาผนัง  ทําให
เกิดตะไครน้ําจับเปนคราบๆ  และบังเกิดเห็ดขึ้นดวยความชุมช้ืนเปนบางครั้งบางคราว  นอกจากนี้
ยังมีส่ิงชํารุดเล็กๆ  นอยๆ  อีกมาก  ถาทิ้งไวจะชํารุดทรุดโทรมยากแกการปฏิสังขรณ  สมควรตอง
จัดการซอมเสียบัดน้ี 

อน่ึง  โรงเรียนนี้ต้ังอยูในคลอง  สองฝงคลองมีหองแถว  บานเรือนคับค่ัง  ทั้งคลองต้ืนเขิน  
เวลานํ้าขึ้น  น้ําในคลองยอมปะปนดวยส่ิงปฏิกูลทั้งปวง  และทางโรงเรียนก็อาศัยน้ําในคลองนี้ให
เด็กรับประทาน  ซึ่งเปนการนากลัวอันตรายอยางย่ิง  จึงสมควรจะสรางถึงปูนซิเมนตเก็บน้ําฝนไว
ใหเด็กรับประทาน 

ดวยเหตุนี้  จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตจายเงินคาเลาเรียนตอนเกาของจังหวัด  รวมทั้งส้ิน  

585  บาท...70    

 

 
ภาพที ่ 10  โรงเรียนรัตนาธเิบศร 
ที่มา  :  ภาพถายจากการสํารวจพื้นที่ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี, 19 มกราคม 2552. 

 
เมื่อบูรณะเสร็จแลวในพ.ศ. 2478 โรงเรียนจึงกลับมามีสภาพสวยงามดังเดิมทําใหการ

เรียนการสอนมีบรรยากาศที่ดียิ่งข้ึน  รวมทั้งสุขลักษณะของนักเรียนและครูก็ดียิ่งข้ึนดวยเชนกัน  

นอกจากโรงเรียนประชาบาลวัดคลองดวนและโรงเรียนรัตนาธิเบศรแลว  ยังมีการกอต้ังโรงเรียน
สําหรับสตรีข้ึนอีกแหงหนึ่ง  คือ  โรงเรียนสตรีประจําจังหวัดนนทบุรี  เนื่องจากสมัยนั้นเด็กหญิง
เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาแลวจะไมเรียนปนอยูกับเด็กชายตองแยกเรียนเปนแผนก  ทําใหเด็กหญิงจึง

                                                 
70 “เร่ืองคณะกรรมการจังหวัดนนทบุรี  ขออนุญาตเงินคาเลาเรียนตอนเกาซอมแซมโรงเรียน

รัตนาธิเบศรและสรางถังน้ํา,” 20 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2478, เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ, ศธ.50/82, 
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
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ไมมีโอกาสไดเรียนในระดับที่สูงข้ึนไป  เนื่องจากในจังหวัดนนทบุรีในขณะน้ันยังไมมีโรงเรียน
สําหรับสตรีเลย71  กระทรวงศึกษาธิการจึงไดประกาศจัดต้ังโรงเรียนสตรีประจําจังหวัดนนทบุรีข้ึน
เม่ือวันที่  29  มีนาคม  2475  สถานที่ต้ังอยูที่หลังศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  ใชอักษรยอ  น.บ. 2  
มีครูใหญคนแรกคือ  นางลัดดาวัลย  นนทะนาคร  ในพิธีเปดของโรงเรียนก็มีคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาจังหวัดนนทบุรีมารวมงานกันอยางคับคั่ง  ทั้งพระยานนทบุรีศรีเกษตราราม  พระยา
ศรีศิริชัยบุรินทร  พระยาบริภารเทพธานี    ขุนอนุวัฒนนนทเขตร  รวมทั้งครูของโรงเรียน  คือ  
ครูลัดดาวัลย  นนทะนาครครูใหญ  ครูขุนการัญสิกขภาร  และครูต้ัว  ทัตตานนท  และมีกองยุวชน
ทหารเปนกองเกียรติยศในพิธีสถาปนาโรงเรียนสตรีนนทบุรี  โดยใชหองประชุมของโรงเรียน
ราชวิทยาลัยเปนที่ทําพิธี72  โรงเรียนสตรีประจําจังหวัดนนทบุรีก็ไดเปดโรงเรียนต้ังแตนั้นมาจนถึง
วันที่  10  กันยายน  2476  มีการยายโรงเรียนจากหลังศาลากลางมาต้ังที่บริเวณหอประชุมจังหวัด
นนทบุรีซึ่งเปนที่ต้ังของโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีในปจจุบัน  สําหรับสภาพชีวิตของนักเรียนในสมัยที่
ต้ังอยูที่หอประชุมจังหวัดนนทบุรี  รองศาสตราจารยบุญนํา  ทานสัมฤทธิ์  ไดกลาวไวในหนังสือ  65 
ป สตรีนนทบุรี  ไววา 

 
ดิฉันอยูบานแถวปากคลองบางคูวัด  จังหวัดปทุมธานี  ตองนั่งเรือมอเตอรโบต  เคร่ืองยนต

เผาหัวมาโรงเรียน  โรงเรียนเขา  8  โมงคร่ึง  ขึ้นที่ทาเรือเมืองนนท  แมจะวิ่งแบบไมคิดชีวิต  ก็ยัง
ถึงหองเรียนปาเขาไปต้ัง  9  โมงคร่ึง  สายเพียงวันเดียวคงไมเปนไร  แตนี่สายเกือบทุกวัน  วันใด
เรือแลนทวนนํ้าก็ยิ่งสายหนักขึ้นไปอีก  คิดไววาถาครูดุวาก็จะลาออก  แลวคงไมไดเรียนอีก
ตลอดชีวิต  หากไมมี  ครูใหญดี  ครูนอยดี  เชนของสตรีนนทบุรี...ครูเตือนเราแลวเตือนเราอีก วา  
เปนผูหญิงตองรักนวลสงวนตัว  ไมใหกาก๋ันกับผูชาย  ไมริรักในวัยเรียน  และไมชิงสุกกอนหาม  
ครูหวงเราเหมือนแมไมมีผิด  6  ปที่เรียนท่ีสตรีนนทบุรี  ครูเค่ียวเราเสียจนเขมแข็งโดยเฉพาะการ
ฝกมารยาทและระเบียบวินัย  ครูสอนวิชาการอะไรจําไมคอยได  แตที่ครูฝกระเบียบวินัยอะไรไว  
จําไดหมด  ที่ดํารงตัวตนอยูทุกวันน้ีก็ดวย  ระเบียบวินัย  มารยาท  และคุณความดีที่ครูฝกไวให  

ขอสําคัญ  ส่ิงที่ครูสอนเรา  ทานทําใหเราเห็นไดทุกอยาง  เรียกวา  สอนผูอื่นอยางไร  ทําไดอยางนั้น...73    

 
                                                 

71 บุญชวย  กลอมเอี้ยง, มนัสวาส  ปญญาวุธวรกุล  และ  พวงรอย  กลอมเอี้ยง, ประวัติศาสตร
วัฒนธรรมทองถ่ินศึกษากรณีบานสวนใหญ  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี, 30. 

72 “เร่ืองรายงานการเปดโรงเรียนสตรีประจําจังหวัดนนทบุรี,” 24 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2476, 
เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ, ศธ.50/865, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   

73 คณะกรรมการดําเนินการจัดงานราตรีสตรีนนท  เน่ืองในวาระอายุ  65  ป  โรงเรียนสตรีนนทบุรี, 
65 ป สตรีนนทบุรี (นนทบุรี: ม.ป.ท., 2540), 47. 
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ภาพที ่ 11  พธิีเปดโรงเรียนสตรีประจําจังหวัดนนทบุรี วนัที ่29 มนีาคม พ.ศ. 2475 
ที่มา  :  คณะกรรมการดําเนินการจัดงานราตรีสตรีนนท  เนื่องในวาระอายุ  65  ป  โรงเรียนสตรี
นนทบุรี, 65 ป สตรีนนทบุรี (นนทบุรี: ม.ป.ท, 2540), 17. 
 

 
ภาพที ่ 12  ครูและนักเรียนรุนแรกของโรงเรียนสตรีประจําจังหวัดนนทบุรี 
ที่มา  :  คณะกรรมการดําเนินการจัดงานราตรีสตรีนนท  เนื่องในวาระอายุ  65  ป  โรงเรียนสตรี
นนทบุรี, 65 ป สตรีนนทบุรี (นนทบุรี: ม.ป.ท, 2540), 18. 

 
สําหรับบทบาทพระสงฆที่มีตองานดานการศึกษาจะไมเหมือนกับในอดีตที่พระสงฆ

จะเปนครูผูสอนเองในวัด  เพราะจากการขยายตัวทางการศึกษาทําใหเด็กเรียนหนังสือกันตาม
โรงเรียน  ถึงแมจะเปนโรงเรียนที่อยูในวัดแตก็จางครูมาสอนแทน  ทําใหบทบาททางดานการศึกษา
ของพระสงฆมีนอยลง  แตก็ยังมีปจจัยหนึ่งที่เกิดข้ึนซึ่งทําใหพระสงฆเขามามีสวนรวมกับงานดาน
การศึกษาอีกคร้ัง  โดยในพ.ศ.  2471 ทางกระทรวงธรรมการไดมีความเห็นวา  เมืองไทยเปน
ประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ  แตการศึกษาในโรงเรียนของไทยนั้นกลับไมมี
วิชาการสอนในเร่ืองศาสนา  ซึ่งตางจากโรงเรียนของคนตางชาติอยางโรงเรียนของมิชชันนารีก็มี
การสอนในหลักคําสอนของศาสนาคริสต  ทางกระทรวงธรรมการจึงไดมีคําส่ังออกไปใหโรงเรียน
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ตางๆ  รวมมือกับทางคณะสงฆ  ใหพระภิกษุสงฆทางวัดเขามาสอนศีลธรรมจรรยาหรือการศาสนา
ใหกับเด็กนักเรียนในโรงเรียน74  พระสงฆจึงเร่ิมมีบทบาททางดานการศึกษาอีกคร้ังในฐานะ
ครูผูสอนศีลธรรมจรรยาใหกับเด็กในโรงเรียนต้ังแตนั้นมา  ซึ่งโรงเรียนกับวัดในชุมชนจึงไดมีการ
ปฏิบัติตามคําส่ังที่ออกมานี้เชนกัน  อยางในโรงเรียนรัตนาธิเบศรไดใหพระสงฆเขาไปสอนศาสนากับ
เด็กในแตละชั้น  อาทิตยละหนึ่งชั่วโมง 

เห็นไดวาการศึกษาของคนในยุคหลังการเปนศูนยกลางเมืองนนทบุรีแหงใหมเร่ิมมี
ความเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน  ลูกหลานของคนในชุมชนและบริเวณใกลเคียงมีโอกาสเรียน
หนังสือในโรงเรียนที่ดี  โรงเรียนในชุมชนที่ต้ังมายาวนานอยางโรงเรียนรัตนาธิเบศรและโรงเรียน
ประชาบาลวัดบางดวนก็ไดมีการบูรณะข้ึนใหมจนทําใหบรรยากาศและสภาพการเรียนการสอน
กลับมาดีดังเดิม  อีกทั้งยังมีโรงเรียนใหมเพิ่มข้ึนคือ  โรงเรียนสตรีประจําจังหวัดนนทบุรี  ซึ่งถือเปน
โรงเรียนของเด็กนักเรียนหญิงแหงแรกของจังหวัด  เปนการขยายโอกาสและพื้นฐานการศึกษา
ใหกับฝายหญิงเพิ่มข้ึน  ทําใหเด็กนักเรียนหญิงที่ไมสามารถเรียนรวมกับนักเรียนชายในวัยมัธยม  
สามารถมีโอกาสและสิทธิ์ในการขวนขวายหาความรูไดเทาเทียมกับเด็กผูชาย  ทําใหความเจริญ
ทางดานการศึกษาของบุตรหลานทั้งเด็กหญิงและเด็กชายในชุมชน  รวมทั้งจังหวัดนนทบุรีและ
จังหวัดใกลเคียง  มีความสมดุลในการเติบโตไปพรอมกัน  รวมทั้งมีการเสริมสรางจริยธรรมใน
สถานศึกษาใหแกเด็กในโรงเรียนโดยสนับสนุนใหพระสงฆกลับมามีบทบาททางดานการเรียนการ
สอนอีกคร้ังในฐานะครูผูสอนศีลจรรยาใหกับเด็กนักเรียนในโรงเรียน  นอกจากการพัฒนาการเรียน
การสอนทางดานวิชาการแลวยังมีการพัฒนาดานจิตใจใหกับเด็กนักเรียนอีกดวยจึงนับวา
การศึกษาในชุมชนหลังพ.ศ.  2471  ไดมีการพัฒนาเปนอยางมาก  นอกจากนี้เพื่อเอ้ือประโยชนตอ
สภาพสังคมที่ขยายตัวมากข้ึน  จึงมีการพัฒนาทางดานการคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงชุมชนตลาดทาน้ํา
นนทบุรีซึ่งเปนตัวเมืองกับชุมชนใกลเคียง  รวมทั้งเมืองหลวงหรือกรุงเทพฯ ข้ึนอีกทางหนึ่ง 

1.2.4 การพัฒนาเสนทางคมนาคม 
ระบบการคมนาคมเปนสวนที่สําคัญประการหนึ่งที่สรางความเจริญใหกับเมือง  

เพราะการเพิ่มข้ึนของเสนทางการคมนาคมตางๆ  เปนการเชื่อมโยงดานการติดตอสัมพันธระหวาง
ตัวชุมชนกับคนตางพื้นที่ซึ่งสงผลใหการบริหารบานเมืองและการประกอบอาชีพของคนในชุมชน
ตลาดทาน้ํานนทบุรีขยายตัวมากข้ึน  โดยหลังจากที่เมืองนนทบุรีและเรือนจํากองมหันตโทษยาย
มาต้ังที่ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีต้ังแตพ.ศ. 2471  แลว  ชุมชนแหงนี้ก็กลายเปนศูนยกลางของ

                                                 
74 “เร่ืองใหภิกษุทําการส่ังสอนจรรยาตามโรงเรียน(มีแบบส่ังสอนดวย),” 13 กรกฎาคม – 7 

สิงหาคม 2471, เอกสารรัชกาลที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ, ร. 7 ศ.9.1/15, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
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เมืองนนทบุรี  ทําใหหลายส่ิงหลายอยางเร่ิมเปลี่ยนไป  โดยเฉพาะกรณีของเสนทางการคมนาคมที่
มีการพัฒนาข้ึนเพื่อเช่ือมการเดินทางของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีที่เปนศูนยกลางแหงใหมของ
เมืองนนทบุรีกับภายนอก  ทั้งบริเวณชุมชนอ่ืนในเมืองนนทบุรีและจังหวัดอ่ืนโดยเฉพาะเมืองหลวง
หรือกรุงเทพฯ  ไมวาจะเปนการสรางถนน  การสรางทางรถไฟ การพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสง
ทางน้ําตางๆ เปนเสนทางที่วิ่งตรงเขาสูเมืองใหมหรือชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีมากข้ึน 

หากยอนกลับไปตั้งแตสมัยรัชกาลที ่  5  สวนกลางมีนโยบายที ่จะยายคุกหรือ
เรือนจํากองมหันตโทษมายังตําบลบางขวางแหงนี้  จึงมีแนวทางในการพัฒนาระบบทางคมนาคม
ใหดียิ่งข้ึน  นับต้ังแตพ.ศ.  2449  มีการซื้อที่ดินจากราษฎรเพื่อทําถนนหนาเรือนจํากองมหันตโทษ
ต้ังแตบริเวณสวนตําบลบางขวางไลข้ึนไปจนกระทั่งถึงตําบลบางแพรก75   โดยเสนถนนวิ่งขนานไป
กับแมน้ําเจาพระยา  ซึ่งถนนสายนี้ถือวาเปนถนนสายแรกของชุมชนในยานนี้  แตจากการระงับ
การดําเนินการสรางคุกดังที่ไดกลาวมาแลว  ทําใหถนนยังไมเสร็จเปนรูปเปนรางข้ึน  จนกระทั่ง
รัชกาลที่  7  ที่ไดนํานโยบายในการจัดสรางคุกมาดําเนินการตอ  จึงสรางถนนหนาเรือนจําตอดวย
เชนกัน  โดยถนนสายนี้สรางเสร็จสมบูรณในพ.ศ. 2472 เปนถนนใหญหนาเรือนจํากองมหันตโทษ
มีระยะทางยาวเกือบ  20  เสน76   

เสนทางอีกสายหนึ่งที่วิ่งเขาสูเมืองนนทบุรีแหงใหมหรือในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  
คือ  รถไฟหรือรถรางสายบางบัวทองของพระยาวรพงษพิพัฒน  หรือที่ชาวบานเรียกกันวา  รถไฟ
สายพระยาวรพงษ   ซึ่งเมื่อตัวเมืองนนทบุรียายจากชุมชนตลาดขวัญมาต้ังที่ทําการแหงใหมใน
ทองที่ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  ในวันที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ.  2472  ทางบริษัทรถไฟบางบัวทอง 
จํากัดจึงยื่นเร่ืองราวตอมหาอํามาตยตรีพระยาสารศาสตรศิริลักษณผูบัญชาการกรมรถไฟหลวง
และนายกกรมการรถไฟ  เพื่อขอเปล่ียนเสนทางรถไฟจากเดิมที่จะแยกไปตัวเมืองนนทบุรีเกาใน
ชุมชนตลาดขวัญมาแยกเขาตัวเมืองนนทบุรีแหงใหมที่ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  ดังใจความวา   

 
 

                                                 
75 “เร่ืองช้ีแจงเร่ืองราษฎรเจาของสวนรองวา  นายรัมนากับคนลาวและจีนกุลี  รวม  6  คน  จัดการ

ต้ังกลองลงเสนรังวัด  ในการตัดถนนทําทางรถ  ตัดผืนตนผลไมในที่ของรัฐบาลและราษฎรเสียหายหลายอยาง  
ตําบลบางขวาง  ตลอดจนถึงสวนบางแพรกนั้น,” 27 มิถุนายน ร.ศ. 125, เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล, 
ร. 5 น.3.4 ก/91, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   

76 “เร่ืองกําแพงคุกบางขวางเอียงเปนเหตุใหตองเสียเงินอีกมาก,” 20 – 26 กรกฎาคม 2472, 
เอกสารรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย, ร. 7 ม.26.5/249, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
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ตามที่ทางรถไฟของบริษัทที่ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหตอทางแยกจากสาย
ใหญที่ตรงกิโลเมตรที่  10.452  ตรงไปถึงริมลําน้ําเจาพระยาตรงขามที่วาการจังหวัดนนทบุรี(เกา)นั้น  
บัดนี้ที่วาการจังหวัดนนทบุรีไดยายไปต้ังอยูที่โรงเรียนราชวิทยาลัยเกา  ทําเลการคาขายและทาง
คมนาคมก็เปล่ียนไปตาม  ทําใหไมเปนการสะดวกแกผูโดยสารรถไฟของบริษัท  ทั้งทางราชการ
จังหวัดนนทบุรีก็มีประสงคจะใหเปล่ียนทางรถไฟของบริษัทไปตามเพื่อสะดวกแกราชการอีกดวย  
จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตยกเลิกทางเดิมน้ันเสีย  และขออนุญาตทําทางใหมแยกจากสายใหญ
ตรงกิโลเมตรที่  9.840  ไปจดริมแมน้ําเจาพระยาตรงหนาท่ีวาการจังหวัดนนทบุรีใหม  กับขอ
อํานาจจัดซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพยในตําบลที่ทางตอนใหมจะผานไป  ตอกับท่ีของบริษัทท่ีมี

อยูแลว77 

 

เมื่อบริษัทรถไฟบางบัวทอง  จํากัด  รองขอเปลี่ยนแปลงทางเดินรถไฟจากตลาด
ขวัญยายมาเมืองใหมที่ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  เจาพนักงานฝายปกครองก็ไมมีการขัดของ  
รวมทั้งฝายราษฎรเจาของที่ก็ไมมีใครคัดคาน  แตราษฎรเจาของที่ไดรองขอวา  ที่ดินซ่ึงถูกทางรถไฟ
ตัดผานถามีเศษเหลืออยูเล็กนอยไมพอที่จะทําประโยชนอะไรไดก็ขอใหบริษัทรับซื้อที่ดินนั้นทั้ง
แปลง  สวนทางแยกสายเดิมในทองที่ชุมชนตลาดขวัญที่ขอเลิกถอนนั้น  ผูวาราชการจังหวัด
นนทบุรีและสมุหพระนครบาลมีความเห็นวา  เมื่อบริษัทเลิกการเดินรถที่มุงไปชุมชนตลาดขวัญ  
ก็ขอใหบริษัทยกที่ดินซึ่งเปนทางเดินอยูเดิมใหเปนทางสาธารณประโยชน  เพื่อประชาชนจะได
อาศัยเปนทางสัญจรไปมา  ซึ่งทางบริษัทก็ยินยอมในการจะปฏิบัติตามทุกขอที่กลาวมา 78  
เสนทางเดินรถไฟของพระยาวรพงษพิพัฒนจึงเปล่ียนจากแยกที่วิ่งเขาสูเมืองนนทบุรีเดิมในตําบล
ตลาดขวัญมาเปนทางสายใหมวิ ่งตรงเขาสูฝ งตรงขามที่ทําการเมืองนนทบุรีใหมที ่ชุมชน
ตลาดทาน้ํานนทบุรี จึงถือเปนเสนทางการคมนาคมทางบกอีกทางหน่ึงที่ขยายตัวหลังจากยาย
ตัวเมืองนนทบุรีมาสูชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  

                                                

นอกจากการสรางถนนหนาเรือนจํากองมหันตโทษและรถไฟสายพระยาวรพงษแลว  
ในพ.ศ.  2472  ก็มีโครงการที่จะทําถนนเพื่อเชื่อมการคมนาคมจากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัด
นนทบุรีโดยมุงเขาสูตัวเมืองใหมแหงนี้ดวย  โดยมีการพิจารณาโครงการสรางถนนเปน  2  แนว  
แนวแรกจะสรางถนนตอจากปลายถนนสายบางกระบือมุงตรงเลียบสวนใกลแมน้ํามายังเมือง

 
77 “เร่ืองรถรางเจาพระยาวรพงษ  หรือ  รถรางราษฎรสายบางบัวทอง,” 13  มิถุนายน 2454 – 10  

มิถุนายน 2473, เอกสารรัชกาลที่ 7 กระทรวงพาณิชยและคมนาคม, ร. 7 พ.5.2/1, สํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ. 

78 เร่ืองเดียวกัน.   
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นนทบุรีแหงใหมนี้  และอีกแนวหนึ่งจะสรางถนนตอจากถนนพระรามท่ี  5  ตอนขามคลองบางซื่อ  
ตรงไประหวางแนวที่หนึ่งกับคลองประปา  โดยผลการพิจารณาไดเลือกสรางถนนแนวที่สองคือ
สรางตอจากถนนพระรามที่  5  ตอนขามคลองบางซ่ือและตรงไประหวางแนวแรกกับคลองประปา
ไปเขาตัวเมืองนนทบุรี  แตดวยความฝดเคืองทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในขณะนั้น  พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัวจึงโปรดใหระงับการดําเนินการกอสรางไวกอน  ดังปรากฏความวา 

 
อนุสนธิจากหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี  25/13568  ลงวันที่  7  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2472  

กราบบังคมทูลพระกรุณาในเร่ืองการสรางถนนเช่ือมคมนาคมกรุงเทพพระมหานครกับจังหวัด
นนทบุรี  โดยกําหนดโครงการเปน  2  แนว  คือแนว  0  ตอจากปลายถนนสายบางกระบือตรงไป
ในสวนใกลแมน้ํา  แนว  1  ตอจากถนนพระรามที่  5  ตอนขามคลองบางซ่ือไประหวางแนว  0  กับ
คลองประปา  สวนการสรางนั้นเรียนพระราชบัญญัติวาจะควรประกาศพระราชกฤษฎีกาตาม
แบบเดิมหรือวาจะควรใชแบบใหม  คือ  บังคับซื้อท่ีดินเอาที่เหลือจากทําถนนขายใชทุนคืน  ตอมา
ไดรับหนังสือกรมราชเลขาธิการที่  404/4596  ลงวันที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2473  โปรดเกลาฯ  
ใหสภาการคลังพิจารณาและปรึกษาในเสนาบดีสภา  และตกลงใหเลือกแนว  1  แตเงินที่จะสราง

อยูในระวางการเงินฝดเคืองจึงใหระงับไว79 

 
ตอมาในพ.ศ. 2474 มีความจําเปนตองปรับปรุงระบบไฟฟาและประปาเพื่อใชใน

เรือนจํากองมหันตโทษ  พระองคเจาสุขุมพันธบริพัตรเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยจึงเสนอใหนํา
นโยบายเรื่องการทําถนนเชื่อมตอตัวเมืองนนทบุรีกับกรุงเทพฯ กลับมาดําเนินการอีกครั้งหนึ่ง  
ทั้งนี้เพื่อใหเจาพนักงานไฟฟาสามารถเดินสายไฟตามถนนที่สรางอยางสะดวกมากข้ึน  ประกอบ
กับถนนเช่ือมเมืองนนทบุรีกับกรุงเทพฯ จําเปนตองสรางอยูแลวจึงเห็นควรใหเรงดําเนินการไปกอน
แมวาเศรษฐกิจอยูในภาวะฝดเคืองอยูก็ตาม  นอกจากนี้ยังพยายามหาหนทางควบคุมภาระ
คาใชจายในการสรางถนน  โดยใชแรงงานนักโทษกับผูที่ไมเสียเงินรัชชูปการมาชวยเพื่อประหยัด
คาแรง  สวนลักษณะถนนจะสรางเปนถนนพูนดินข้ึนมา  พอใหเจาหนาที่สามารถปกเสาและเดิน
สายไฟไดกอน  ระยะเวลาที่รอใหถนนพูนดินที่สรางข้ึนอัดตัวแนนประมาณ  2 – 3 ป  ก็หวังให
การเงินเขาสูภาวะปกติแลวจึงดําเนินการลงหินตอไป  ถาภาวะการเงินยังไมคงที่ก็ระงับการลงหิน
ไวจนภาวะเศรษฐกิจกลับสูปกติจึงคอยดําเนินการตอ  ถึงแมจะเปนถนนพูนดินก็ยังเปนประโยชน
แกการจราจรในชวงฤดูแลงได  รวมทั้งเสนทางที่ถนนตัดผานก็ใกลกับสถานีรถไฟบางซอนซ่ึงก็จะ

                                                 
79 “เร่ืองไฟฟาที่คุกบางขวาง,” 17 – 21 กันยายน 2474, เอกสารรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย, ร. 

7 ม.10/35, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
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อํานวยความสะดวกใหแกคนจากจังหวัดนนทบุรี  และคนที่อยูริมทางถนนเดินทางมาใชบริการ
รถไฟไดสะดวก80  

แมวาแนวคิดการสรางถนนเช่ือมโยงการคมนาคมระหวางกรุงเทพฯ กับนนทบุรีจะมี
มาต้ังแต พ.ศ.  2472 และไดหยุดชะงักจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า  จนกระทั่งพ.ศ. 2474  พระองค
เจาสุขุมพันธบริพัตรเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยไดพยายามผลักดันในมีการดําเนินการสรางถนน
เชื่อมกรุงเทพฯ กับนนทบุรีข้ึนอีกคร้ัง  แตในทางปฏิบัติก็ยังไมไดดําเนินการกอสราง  จนมาถึงใน
พ.ศ.  2480  พันตํารวจตรีขุนศรีศรากร(ชลอ  ศรีศรากร)  ไดรับคําส่ังใหไปเปนผูบัญชาการเรือนจํา
กองมหันตโทษที่บางขวาง  ในการเดินทางไปทานตองเดินทางไปเมืองนนทบุรีเหมือนกบัประชาชน
ทั่วไป  คือ  ใชบริการเรือโดยสายของบริษัทแมน้ํามอเตอรโบต  หรือขับรถไปจอดที่เชิงสะพานสูง  
บางซื่อ  แลวเดินลัดเลาะไปตามรองสวนหลังบานของชาวบานเพื่อไปยังเรือนจําซึ่งเปนการ
เดินทางที่ไมสะดวก  อีกทั้งยังรับทราบวากรมโยธาไดตกลงกับเจาของที่ดินเพื่อสรางถนนเรียบรอยแลว  
นอกจากนี้ทางกระทรวงมหาดไทยไดเตรียมเงินงบประมาณในการกอสรางไวแลวแตยังไมได
ดําเนินการ  พันตํารวจตรีขุนศรีศรากรจึงไดเดินทางเขาพบพันเอกหลวงเชวงศักด์ิสงคราม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  เพื่อเจรจาขอใหโอนเงินงบประมาณในการกอสรางถนนสายนี้
มาใหกับเรือนจํากองมหันตโทษเพื่อจางผูตองขังออกทําถนน  โดยมีผูตองขัง  3,000  คน  และนาย
ทหารชางที่เปนผูตองโทษทางการเมืองหลายคนมาทําการกอสรางถนน  หลังจากนั้นถนนเชื่อม
กรุงเทพฯ และเมืองนนทบุรีจึงสามารถดําเนินการกอสรางไดอยางตอเนื่อง81 

การกอสรางถนนสายกรุงเทพฯ – นนทบุรี  ใชแรงงานนักโทษจากเรือนจํากอง
มหันตโทษ  ทุกเชาจะมีแตรวงของเรือนจํานําหนา  แรงงานนักโทษเดินแถวตามมาพรอมดวย
เครื่องมือ  มีด  ขวาน จอบ  เสียม  พลั่ว  ฯลฯ  ไมมีเครื่องทุนแรง  มีผูคุมเดินขนาบสองขาง
และมีตํารวจถือปนบรรจุกระสุน  เดินคุมอยูดานนอก  เมื่อถึงสถานที่กอสรางถนนก็ลงมือทํางาน  
พวกหนึ่งตัดโคนตนไมในสวน  พวกหนึ่งขุดขางแนวถนนทั้งสองขางขึ้นมาถมสูงใหเปนรูปถนน  
ใชจอบ  พล่ัวเกล่ียใหเรียบรอย  มีรถยนตเปนรถกระบะซึ่งถือเปนรถยนตคันแรกของเมืองนนทบุรี
บรรทุกหินกอนใหญจากทาน้ําบริเวณศาลากลางจังหวัดซ่ึงใชเรือขนสงหินมารอไว  เมื่อบรรทุกหิน
ไดก็นํามาปูเปนพื้นถนนแลวใชหินกอนรองลงมาโรยปดใหเรียบ  ใชลูกกล้ิงบดขางถนนใหเรียบอีก
ทีโดยแรงนักโทษลากลูกกล้ิงไปมา  ตอนกลางวันจะหยุดพักรับประทานอาหารประมาณ  1  

                                                 
80 “เร่ืองไฟฟาที่คุกบางขวาง,” 17 – 21 กันยายน 2474, เอกสารรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย, ร. 

7 ม.10/35, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
81 กรมราชทัณฑ,กระทรวงมหาดไทย, 72 ป  เรือนจํากลางบางขวาง, 71. 
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ชั่วโมง  มีรถยนตจากเรือนจําเอาอาหารมาสงให  ขนอาหารลงจากรถและชวยกันหามถังขาวถัง
แกงไปสงตามหมวดหมู  ตํารวจที่รักษาการอยูทั้งสองฝงถนนตองรับประทานอาหารโดยนําขาวหอ
ของตนมาเองจากบาน82     

การกอสรางถนนสายนี้ดําเนินการเร่ือยมาจนแลวเสร็จสมบูรณและมีพิธีเปดอยางเปน
ทางการในวันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2482  ต้ังชื่อถนนวา  ถนนกรุงเทพฯ – นนทบุรี หรือถนน
ประชาราษฎร  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยมาเปนประธานในพิธี  โดยโรงพิธีต้ังข้ึนที่
ปากทางแยกจากถนนลกเหนือ  ตําบลบางซ่ือ  จังหวัดพระนคร  มีการเสนอรายงานการกอสราง
ถนนจากอธิบดีกรมโยธาเทศบาล  โดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศเปดใชถนน  
หลังจากกลาวเสร็จมีการใชถนนสายนี้ในการเดินทางเปนปฐมฤกษ  โดยรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทยและขาราชการเดินทางโดยพาหนะรถยนตจากโรงพิธีไปสูจังหวัดนนทบุรี  
เยี่ยมชมศาลากลางจังหวัดนนทบุรีและเดินทางกลับสูกรุงเทพมหานครเปนอันเสร็จพิธี 83   
ลักษณะของถนนประชาราษฎรหรือถนนกรุงเทพฯ – นนทบุรี  เปนถนนโรยหินถาวร  ตัวถนน
เริ่มจากหนาที่วาการอําเภอเมืองนนทบุรี  หมูที่  17  ตําบลบางตะนาวศรี  วิ่งผานวัดลานวัว  
ขามสะพานขามคลองบางตะนาวศรีและสะพานขามคลองบางเขน  ไปขามทางรถไฟใกลสถานี
บางซอน  ไปถึงบริเวณสามแยกเตาปูน  เล้ียวขวาไปยังสี่แยกบางโพ  เล้ียวซายไปเช่ือมกับถนน
ตรงส่ีแยกเกียกกาย  จังหวัดพระนคร  ในทองที่อําเภอดุสิต  ตรงหัวโคงรถรางที่จะเล้ียวไประหวาง
สะพานแดงกับบางกระบือ84   

นอกจากการกอสรางถนนประชาราษฎรอยางจริงจังนับต้ังแตพ.ศ.  2478 แลว  ยังมี
ถนนอีกสายหนึ่งที่สรางข้ึนเพื่อพัฒนาเสนทางการคมนาคมของเมืองนนทบุรีคือ  ถนนที่เช่ือมตอ
ระหวางทองที่อําเภอเมืองนนทบุรีกับอําเภอปากเกร็ด  ถนนสายนี้ไดสรางแยกจากถนนประชา
ราษฏรบริเวณหัวโคงวัดลานวัวแยกตรงข้ึนไปทางเหนือจนถึงที่วาการอําเภอปากเกร็ด  เรียกถนน
สายนี้วา  ถนนนนทบุรี – ปากเกร็ด  ลักษณะเปนถนนพูนดินทําการกอสรางโดยนักโทษของ

                                                 
82 หาญ  พงศสิฏานนท, ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ  พันเอก(พิเศษ) หาญ  พงศสิฏานนท, 

65 – 66. 
83 “เร่ืองกรมโยธาเทศบาล  ขอเชิญขาราชการไปในการเปดทางสายกรุงเทพฯ – นนทบุรี,” 2482, 

เอกสารกระทรวงมหาดไทย, มท.2.2/109, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
84 “เร่ืองชวยราชการทหารในยามสงครามจังหวัดนนทบุรี,” 2482, เอกสารกระทรวงมหาดไทย, 

มท.5.6/45, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
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เรือนจํากองมหันตโทษเชนเดียวกันกับถนนประชาราษฎร85  ถนนสายนี้ดําเนินการกอสรางจนเสร็จ
ในพ.ศ.  2482  แตสามารถใชคมนาคมไดเฉพาะในฤดูแลงเพราะตามทางที่ถนนสายนี้ผานมี
ลําคลองหลายคลอง  เชน  คลองบางแพรก  คลองศรีเพ็ชร  คลองบางซ่ือ  คลองบางตลาด  แตมี
สะพานขามคลองเพียงแคแหงเดียวคือ  สะพานขามคลองบางแพรก  ทําใหการคมนาคมเชื่อมตอ
ระหวางเมืองนนทบุรีกับปากเกร็ดยังไมสะดวกนักและตองไดรับการพัฒนาตอไป86     

ในการพัฒนาเสนทางการคมนาคมของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรียังมีอีกทางหนึ่ง
คือ  การปรับปรุงซอมแซมระบบการคมนาคมทางนํ้าใหดียิ่งข้ึน  โดยในเขตชุมชนตลาดทาน้ํา
นนทบุรีชาวบานยังมีการเดินทางโดยใชการสัญจรทางน้ํา  ซึ่งคลองสาขาที่ใชสัญจรกันในชุมชนมา
โดยตลอดไดแก  คลองบางตะนาวศรีและคลองบางขวาง ในชวง พ.ศ.  2480  นั้นลําคลองทั้งสอง
คลองที่เคยเดินทางเช่ือมตอถึงกันไดเร่ิมต้ืนเขินข้ึน  ซึ่งสรางความลําบากใหกับคนในชุมชนในการ
สัญจรไปมา  รวมทั้งในการประกอบอาชีพที่ตองขนถายสินคาของสวนที่มีอยูในชุมชนในไปออกขาย  
ดังนั้นผูตรวจการเทศบาลจังหวัดนนทบุรีพรอมดวยสมาชิกสภาเมืองนนทบุรี  คณะมนตรีและ
ผูแทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี(คนเกา)  จึงไดยื่นหนังสือตอคณะกรรมการอําเภอนนทบุรีเพื่อแสดง
ความประสงคที่จะรวมใจกันสละเงินจํานวน  75  บาท  เพื่อใหทางอําเภอนําไปใชทําการขุดลอก
คลองบางขวางใหตอเช่ือมกับคลองบางตะนาวศรี  เพราะการดําเนินการเร่ืองนี้จะอํานวยประโยชน
ใหแกการคมนาคมทางน้ําและการอาชีพของคนในชุมชนเปนอยางมาก  ทางอําเภอจึงไดเรง
ดําเนินการต้ังแตวันที่  4  มีนาคม  2480  โดยใชแรงคนคางเงินรัชชูปการทําการขุดลอก  จนแลว
เสร็จเมื่อวันที่  18  มีนาคม  2480  และเงินที่ไดรับมอบมานําไปใชจายเปนคาเบ้ียเล้ียงแรงงานคน
ขุดลอกทั้งหมด  40  คน  ไดระยะคลองที่ขุดลอกยาว  704  เมตร  กวาง  2.5  เมตร  ลึก  1.5  
เมตร87  คมนาคมทางน้ําและการประกอบอาชีพของคนในชุมชนจึงกลับมาสะดวกยิ่งข้ึนจากการ
ดําเนินการในเร่ืองนี้   

จากที่กลาวมาทั้งหมดไดแสดงใหเห็นวา ภายหลังจากการยายเมืองนนทบุรีและ
เรือนจํามหันตโทษเขามายังชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีนับต้ังแต พ.ศ. 2471  ชุมชนตลาดทาน้ํา

                                                 
85 “เร่ืองรายงานการสอบสวนการคลังทางจังหวัดนนทบุรี,” 2478 – 2480, เอกสาร

กระทรวงมหาดไทย, มท.5.16.10/28, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
86 “เร่ืองชวยราชการทหารในยามสงครามจังหวัดนนทบุรี,” 2482, เอกสารกระทรวงมหาดไทย, 

มท.5.6/45, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
87 “เร่ืองการขุดลอกคลองบางขวางใหเชื่อมตอกับคลองบางตะนาวศรี  ในทองที่อําเภอเมือง

นนทบุรี,” 2481, เอกสารกระทรวงมหาดไทย, มท.5.3.9/167, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
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นนทบุรีไดกลายเปนจุดศูนยกลางแหงใหมของเมืองนนทบุรี  ผลที่ตามมาก็คือ  การพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงตัวเมืองนนทบุรีแหงใหมในทองที่ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีไปยังจุด
ตางๆ  ไมวาจะเปนการทําถนนหนาเรือนจํากองมหันตโทษ  การเปลี่ยนเสนทางเดินรถไฟ
พระยาวรพงษยายจากแยกที่มุงไปตลาดขวัญเปลี่ยนมายังตัวเมืองนนทบุรีใหมชุมชนตลาดทาน้าํ
นนทบุรี  การสรางถนนเช่ือมกรุงเทพกับตัวเมืองนนทบุรี  คือ  ถนนประชาราษฎรและการสราง
ถนนเช่ือมตัวเมืองนนทบุรีกับอําเภอปากเกร็ด  คือ  ถนนนนทบุรี – ปากเกร็ด  รวมทั้งปรับปรุง
เสนทางสัญจรทางน้ําในชุมชนโดยการขุดลอกคลองบางขวางและคลองบางตะนาวศรีที่เร่ิมต้ืนเขิน
ใหสามารถเดินทางสัญจรไปมาในชุมชนไดดียิ่งข้ึน  ซึ่งการพัฒนาเสนทางคมนาคมเหลานี้เปนการ
เช่ือมการติดตอและความสัมพันธของคนในชุมชนและคนนอกชุมชนจากทั่วทุกดาน  เปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหตัวเมืองนนทบุรีแหงใหมเจริญเติบโตข้ึนอยางตอเนื่องในฐานะศูนยกลางของจังหวัด
นนทบุรี  นอกจากการพัฒนาของระบบการคมนาคมอันเนื่องมาจากการเขามาของสวนราชการ
และเรือนจํากลางบางขวางแลว  ยังมีเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในดานอ่ืนๆ  อีก  คือ  การพัฒนา
ทางดานระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีซึ่งเปนตัวเมือง
แหงใหม 

1.2.5 การพัฒนาทางดานสาธารณูปโภค 
หลังจากมีการยายเมืองนนทบุรีมาสูชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุ รี   ระบบ

สาธารณูปโภคในดานตางๆ  ก็ไดรับการพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองใหม  โดยเฉพาะ
กรณีของโทรเลข  โทรศัพทและไปรษณีย  ในพ.ศ.  2482  มีรายงานเก่ียวกับกิจการดานการ
ติดตอส่ือสารในสวนของโทรเลข  โทรศัพทและไปรษณีย  โดยทั้งสามสวนนี้มีการใหบริการอยูที่
บริเวณเดียวกัน  คือ  ต้ังอยู  ณ  ที่ทําการไปรษณียนนทบุรี  ตําบลบางตะนาวศรีหรือบริเวณปาก
คลองบางขวาง  ซึ่งดําเนินการโดยรัฐบาล  ในสวนกิจการโทรเลขนั้นสามารถใชไดตลอดไปทั่ว
ราชอาณาจักรไทย  สวนดานโทรศัพทใชไดเฉพาะในจังหวัดนนทบุรีกับจังหวัดพระนคร  ธนบุรี  
สมุทรปราการ  นครปฐม  มีสายแยกไปศาลากลางจังหวัดนนทบุรีและกองเรือนจํามหันตโทษ  
แตสําหรับการใหบริการในสวนที่เปนของเอกชนยังไมมีการเปดใหบริการข้ึนแตอยางใด88   สวน
ดานการไฟฟาและการประปาทางจังหวัดนนทบุรีไดเร่ิมมีใชแลว  แตบริเวณที่สามารถใชไฟฟาได
อยูบริเวณศาลากลางจังหวัดและชุมชนบริเวณใกลเคียง  โดยแหลงการจายไฟฟามาจากบริเวณ

                                                 
88 “เร่ืองชวยราชการทหารในยามสงครามจังหวัดนนทบุรี,” 2482, เอกสารกระทรวงมหาดไทย, 

มท.5.6/45, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
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โรงไฟฟาสามเสน 89  เดินสายปกเสามาตามสวนของชาวบาน  เพื่อใชในกิจการเรือนจํากอง
มหันตโทษและบริเวณศาลากลางจังหวัดต้ังแต  247490  และยังสงผลใหคนในชุมชนตลาดทาน้ํา
นนทบุรีซึ่งมีชานเรือนอยูในตัวเมืองและใกลเรือนจํากองมหันตโทษมีไฟฟาใชไปดวย91  สวนดานการ
ประปานั้นบริเวณชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีสามารถใชน้ําประปาในการอุปโภคบริโภคได
โดยไดรับการสงน้ําจากเรือนจํากองมหันตโทษที่สรางระบบประปาไวใชสําหรับใหนักโทษด่ืม
กินและแจกจายไปยังสวนราชการตางๆ92  ตอมาในพ.ศ.  2478  ทางจังหวัดนนทบุรีไดรองขอให
ทางเรือนจํามหันตโทษขยายการจายน้ําประปาไปใหกับผูคนในชุมชนไดใชสอยดวย93   

นอกจากนี้ยังมีการซื้อเคร่ืองดับเพลิงเพื่อปองกันเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดข้ึนจากการ
ขยายตัวของเรือนไมหองแถว  ตลาดแผงลอย   โรงมหรสพ  หรือแมแตบานเรือนตามริม
คลองตางๆ ที่หนาแนนมากข้ึน  อีกทั้งสวนใหญสรางจากไมซึ่งอาจเกิดอัคคีภัยไดงาย  จึงไดมีการ
ดําเนินการจัดซ้ือเครื่องดับเพลิงขึ้นใน พ.ศ.  2481  โดยทางสภาจังหวัดไดมีการจัดประชุม
หารือขึ้นในวันที่  10  มกราคม  2481  ซึ่งในที่ประชุมพระเวชศาสตรวโรสถ  ไดเสนอใหทางเมือง
นนทบุรีจัดใหมีเคร่ืองดับเพลิงไวใชเพราะเปนส่ิงที่จําเปนและสําคัญอยางยิ่งเพื่อปองกันอัคคีภัยที่
อาจเกิดข้ึนได  แตราคาของเคร่ืองดับเพลิงในขณะนั้น  เคร่ืองหนึ่งมีราคาสูงถึง  5,000  บาทเศษ  
จึงมีการหารือเร่ืองการหางบประมาณเพื่อซ้ือเคร่ืองดับเพลิง  โดยมีการเสนอวิธีการสองทาง  คือ  
ทางหนึ่งใหทางจังหวัดนนทบุรีรองขอไปยังรัฐบาลและทางที่สองคือใชวิธีเร่ียไรเงินจากราษฎร
ทั่วไป  โดยที่ประชุมเห็นวาในวิธีที่หนึ่งไมนาจะบังเกิดผลสําเร็จ  เพราะทุกจังหวัดซึ่งในขณะนั้นมีถึง  
70  จังหวัดก็ตองการเครื่องดับเพลิงทั้งสิ้นจึงเปนการยากที่รัฐบาลจะหาเงินงบประมาณมา
ใหไดทั่วถึงทั้ง  70  จังหวัด  โดยคิดเปนเงินทั้งหมดเปนจํานวน  350,000  บาทเศษ  จึงเห็นควร
วาดําเนินการในวิธีที่สองเปนวิธีการที่ดีกวาและตามหนาที่พึงปฏิบัตินั้นในมาตรา  46  ขอ  5  แหง
พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล  พ.ศ.  2476  ก็ไดกลาวไววา  เปนหนาที่ของเทศบาลเมือง

                                                 
89 “เร่ืองงบประมาณซ่ึงต้ังทางจังหวัดนนทบุรี,” 2477 – 2478, เอกสารกระทรวงมหาดไทย, มท.

5.16.9/37, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
90 “เร่ืองไฟฟาที่คุกบางขวาง,” 17 – 21 กันยายน 2474, เอกสารรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย, ร. 

7 ม.10/35, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
91 หาญ  พงศสิฏานนท, ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ  พันเอก(พิเศษ) หาญ  พงศสิฏานนท, 

63.  
92 กรมราชทัณฑ, กระทรวงมหาดไทย, 72 ป  เรือนจํากลางบางขวาง, 20. 
93 “เร่ืองงบประมาณซ่ึงต้ังทางจังหวัดนนทบุรี,” 2477 – 2478, เอกสารกระทรวงมหาดไทย, มท.

5.16.9/37, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. 
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อันพึงตองจัดใหมีเคร่ืองดับเพลิงข้ึน  ที่ประชุมจึงมีมติสรุปถึงการดําเนินการในเร่ืองนี้วาควรที่จะ
รวมมือชวยเหลือกันทั่วทั้งจังหวัด  โดยใหเทศบาลเมืองนนทบุรีเปนเจาหนาที่ดําเนินการ
และสมาชิกสภาจังหวัด  คณะกรรมการจังหวัดและคณะกรรมการอําเภอ  เขารวมมือชวยเหลือใน
การเร่ียไรจัดหาเงินซื้อเคร่ืองดับเพลิงข้ึน94  ซึ่งการดําเนินการดานนี้ก็เปนมาตรการในการรักษา
ความปลอดภัยที่ทางจังหวัดไดจัดทําข้ึนมาเพื่อรองรับการขยายตัวที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่องของ
ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีซึ่งเปนศูนยกลางของจังหวัดนนทบุรี 

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาหลังจากการยายเมืองนนทบุรีและเรือนจํากลางบางขวาง
มาสูชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีต้ังแต พ.ศ.  2471  ทําใหชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีอยูในฐานะ
ศูนยกลางของเมืองนนทบุรีแหงใหมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากในหลายสวนดวยกัน  ทั้งการ
จํานวนประชากรที่อพยพมาเพิ่มข้ึน  ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของการขยายตัวของเมืองที่มีการปลูกที่พัก
อาศัยทั้งเรือนไมหองแถวและบานริมคลองและริมฝงแมน้ํา  การสรางตลาดแผงลอย โรงมหรสพ 
โรงฆาสัตว  การขยายตัวทางการคาขาย การพัฒนาดานการศึกษา  การพัฒนาของเสนทาง
คมนาคมและระบบสาธารณูปโภคตางๆ  กอนชุมชนอ่ืนในจังหวัดนนทบุรี  เนื่องจากชุมชนตลาด
ทาน้ํานนทบุรีไดรับการพัฒนาจากการเปนที่ต้ังของตัวเมืองแหงใหม  เมื่อเปนเชนนั้นวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีที่แมสวนหนึ่งยังคงมีความเปนอยูแบบทองถิ่นด้ังเดิม  แตก็ปฏิเสธ
ไมไดวาวิถีชีวิตบางสวนของผูคนไดเปล่ียนแปลงไปตามการขยายตัวของสังคมเมืองเชนกัน   

 
2. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีระยะที่ 2 (พ.ศ. 2484 – 2503) 

2.1 ปจจัยที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี ระหวาง 
พ.ศ. 2484 – 2503  

2.1.1 การเกิดอุทกภัยคร้ังใหญ  พ.ศ. 2485   
หลังจากที่ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีมีพัฒนาการและมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง

ต้ังแตพ.ศ. 2471 -2484  ดังไดกลาวรายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนตลาด
ทาน้ํานนทบุร ีระยะที ่ 1 แลว   แตตอมาเมื่อเกิดอุทกภัยคร้ังใหญในพ.ศ. 2485 ซึ่งสงผลให
พัฒนาการของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีชะลอตัวและหยุดชะงักลงระยะหนึ่ง  กลาวคือ  ในเดือน
กันยายน 2485  ไดเกิดน้ําทวมคร้ังใหญจนเปนเหตุใหน้ําทวม ไร สวน นาและบานเรือนของราษฎร
จังหวัดตางๆ รวมทั้งเมืองนนทบุรีก็ไดรับความเสียหายข้ึนหลายแหง  กระทรวงมหาดไทยจึงไดทํา

                                                 
94 “เร่ืองรายงานการสอบสวนการคลังทางจังหวัดนนทบุรี,” 2480 – 2482, เอกสาร

กระทรวงมหาดไทย, มท.5.16.10/120, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
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หนังสือไปยังคณะกรมการจังหวัดทุกจังหวัดรวมทั้งจังหวัดนนทบุรี  ในวันที่  23 กันยายน 2485  
เพื่อเตือนใหคณะกรมการจังหวัดและคณะกรมการอําเภอเตรียมรับมือจากสถานการณน้ําทวมที่
เกิดข้ึนและชวยเหลือชาวบานที่ไดรับความเดือดรอนอยางเต็มกําลังความสามารถ  โดยใหออกไป
ตรวจดูทองที่ในความดูแลของตนและพิจารณาหาทางปองกันในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะไดรับ
ผลกระทบจากน้ําที่ทวมสูงข้ึนเร่ือยๆ  เชน การทําคันกั้นน้ํา ปดคลอง ปดลําราง ชองทางน้ํา  เปนตน  
ถาน้ําทวมจนบานเรือนของราษฎรไมสามารถอยูอาศัยก็ใหเจาหนาที่หาที่อยูอาศัยช่ัวคราวเพื่อ
บรรเทาความเดือดรอน  เชน ศาลาวัด หรือสรางที่พักช่ัวคราว  สําหรับสัตวพาหนะเชน วัวควาย 
ใหรวบรวมไปเลี้ยงอาศัยในที่ดอนใหเจาของดูแลเองหรือฝากจางเล้ียง  สวนเจาหนาที่ใหชวย
อํานวยความสะดวกและปองกันการลักขโมยที่อาจเกิดข้ึนได  รวมทั้งสํารวจผูที่ไดรับความ
เดือดรอนและพิจารณาหาทางชวยเหลือ  ถาเปนชายฉกรรจที่มีกําลังใหชวยเหลือโดยการจางมา
เปนแรงงานทําการโยธาตางๆ  เพื่อใหมีรายไดบรรเทาความเดือดรอน  ซึ่งเปนการเตรียมพรอม
รับมือจากสถานการณน้ําทวมที่เกิดข้ึนในดานตางๆ95   

 สําหรับกรณีเมืองนนทบุรีมีรายงานถึงเหตุการณน้ําทวมจากพล.ท.มังกร พรหมโยธี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยซ่ึงรายงานการเดินทางไปตรวจทองที่ที่ไดรับความเสียหายจาก
น้ําทวมตอนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่  5  ตุลาคม 2485  โดยไดอธิบายวาเหตุการณน้ําทวมที่จังหวัด
นนทบุรีในวันที่ 27 กันยายน 2485  ซึ่งมีระดับน้ําทวมสูงข้ึนเร่ือยๆ  จนทําใหสวนผลไมที่มีมากใน
จังหวัดนนทบุรีตอเนื่องจนถึงจังหวัดพระนครและธนบุรีถูกน้ําทวม  เจาหนาที่ไดชี้แนะใหบรรดา
ราษฎรชาวสวนที่ตอสูกับน้ําทวมทําการเสริมคันดินและวิดน้ําออกจากสวนผลไมของตน  อยางไรก็
ตามพล.ท.มังกร พรหมโยธี มีความเห็นวาแมจะมีการปองกันดังที่ไดกลาวไปก็ตามแตสวนผลไม
ตางๆ ของชาวบานยังคงไดรับความเสียหายจากน้ําทวมเปนจํานวนมาก  อยางไรก็ตามหลังจาก
ตรวจสอบเหตุการณน้ําทวมในทองที่จังหวัดนนทบุรีแลว ทางคณะของพล.ท.มังกร พรหมโยธีได
เดินทางไปตรวจสอบในทองที่อ่ืน  จนกระทั่งขากลับจึงแวะมายังเมืองนนทบุรีอีกครั้งปรากฏวาน้ํา
ทวมสูงขึ้นจากครั้งแรกอีก  10  ซ.ม.96  นอกจากนี้ยังมีรายงานของนายเชื้อ พิทักสากรหัวหนา
คณะเดินทางไปแจกจายขาวสารและเครื่องเค็มแกราษฎร สายที่ 2  ที่รายงานตอเลขาธิการ

                                                 
95 “เร่ืองอุทกภัย พ.ศ. 2485,” 2485, เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สร.

0201.2/10, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
96 เร่ืองเดียวกัน. 
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คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  12 ตุลาคม 2485  ถึงสภาพน้ําทวมในเมืองนนทบุรีวาทั้งสองขางทางริมฝง
แมน้ํามีระดับน้ําที่ทวมบานสูงประมาณคร่ึงหนึ่งของตัวบานเปนสวนใหญ97 

จากระดับน้ําที่ทวมสูงอยางตอเนื่องและยาวนานตั้งแตเดือนกันยายนจนถึงเดือน
พฤศจิกายน  2485 นับวามีความรุนแรงมากกวาคร้ังที่เกิดน้ําทวมในพ.ศ. 2460  อยางมาก  
แมวาผูศึกษายังไมพบหลักฐานที่บันทึกสถิติระดับน้ําทวมของจังหวัดนนทบุรีโดยตรง  แตเมื่อ
เทียบเคียงกับพื้นที่ใกลเคียงที่มีการบันทึกสถิติระดับน้ําทวมไว  อยางในจังหวัดนครสวรรค  อยธุยา  
กรุงเทพและธนบุรี  ซึ่งเปนพื้นที่รอยตอของน้ําที่หลากมาจากทางเหนือมาตามลําน้ําสายใหญ  
โดยเฉพาะแมน้ําเจาพระยาจากนครสวรรค อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ลงไปถึงกรุงเทพ  ธนบุรี  
สมุทรปราการ  ซึ่งนาจะมีปริมาณน้ําทวมที่ใกลเคียงกับปริมาณน้ําทวมในจังหวัดนนทบุรีเพราะ
เปนกระแสน้ําที่มาจากสายเดียวกัน  โดยพบหลักฐานวาที่ตําบลปากน้ําโพ จังหวัดนครสวรรคมี
สถิติระดับน้ําสูงสุดวัดไดเมื่อวันที่  26 กันยายน 2485  สูง  27.67 เมตร  สูงกวาระดับน้ํา
สูงสุดในพ.ศ. 2460 ที่วัดไดสูง 26.59 เมตร  ที่วัดตองปุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถิติระดับน้ํา
สูงสุดวัดไดเมื่อวันที่  30 กันยายน 2485  สูง 5.49 เมตร  สูงกวาระดับน้ําสูงสุดในพ.ศ. 2460 ที่
วัดไดสูง 4.80 เมตร  ที่ประตูน้ําจุลาลงกรณ  คลองรังสิต  สถิติระดับน้ําสูงสุดวัดไดเมื่อวันที่  8 
ตุลาคม 2485  สูง 3.37 เมตร  สูงกวาระดับน้ําสูงสุดในพ.ศ. 2460 ที่วัดไดสูง 2.86 เมตร  ที่หนากอง
รังวัดที่ดิน  จังหวัดธนบุรีสถิติระดับน้ําสูงสุดวัดไดเม่ือวันที่  12 ตุลาคม 2485  สูง 2.27 เมตร  สูงกวา
ระดับน้ําสูงสุดในพ.ศ. 2460 ที่วัดไดสูง 1.87 เมตร98  จากระดับน้ําทวมที่สูงข้ึนจากน้ําทวมในพ.ศ. 
2460 ในทุกพื้นที่ดังกลาวขางตนจึงสามารถอนุมานไดวา  จากวิกฤตการณน้ําทวมในพ.ศ. 2485 
นั้นมีความรุนแรงมากกวาพ.ศ. 2460  ในเกือบทุกพื้นที่  โดยรวมถึงทองที่ของเมืองนนทบุรีที่มี
น้ําทวมสูงขึ้นตั้งแตเดือนกันยายนจนมาถึงเดือนตุลาคม  โดยมีระดับน้ําสูงถึงครึ่งหนึ่งของตัว
บาน  ดังนั ้นปญหาอุทกภัยในพ.ศ. 2485  จึงเปนปจจัยหนึ ่งที ่สงผลกระทบตอสภาวะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี 

 
   
 

                                                 
97 “เร่ืองไปแจกราษฎรท่ีประสพอุทกภัย พ.ศ. 2485,” 2485, เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี, สร.0201.2/8, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
98 “เร่ืองอุทกภัย พ.ศ. 2485,” 2485, เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สร.

0201.2/10, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
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2.1.2 ภาวะสงครามโลกครั้งที่สอง พ.ศ. 2484 - 2488  
นอกจากวิกฤตการณทางอุทกภัยคร้ังใหญ ในเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ.  2485  ที่สงผลกระทบตอสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีดังกลาว
ขางตนแลว  การเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง   โดยเฉพาะในสวนของสงครามมหาเอเชีย
บูรพาที่ เกิดขึ้นในเอเชียภายใตการนําของญี่ปุนซึ่งไดพยายามขยายแผนการจัดระเบียบ
ใหมในเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหกวางขวางมากข้ึน  โดยการการสถาปนา “วงศไพบูลย
มหาเอเชียบูรพา” ซึ่งมิไดจํากัดขอบเขตการขยายอํานาจของกองทัพเฉพาะในจีน เกาหลี
และแมนจูกัว เทานั้น   แตไดขยายแผนการดําเนินการลงสูภูมิภาคทางดานใตมากขึ้น  
โดยรวมเอาหมูเกาะอินเดียตะวันออกของเนเธอรแลนด  อินโดจีน  พมา  ฮองกง  มลายู 
สิงคโปร และไทยเขาไวดวย 99  ดังนั้นภาวะสงครามโลกครั้งที่สองจึงเริ่มสงผลกระทบตอ
ประเทศไทย   โดยเฉพาะภายหลังจากที่ไทยยอมใหกองทัพญ่ีปุนเคล่ือนกําลังทหารผาน
ประเทศไทยเพื่อไปโจมตีพมาและมลายูของอังกฤษ เม่ือวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2484  การรวมลง
นามในกติกาสัญญาพันธไมตรีระหวางประเทศไทยกับประเทศญ่ีปุนเม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2484100  
จนกระทั่งตอมารัฐบาลไทยไดประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกาในวันที่  25  มกราคม  
พ.ศ.  2485101  ดังนั้นเนื่องดวยสถานการณบานเมืองที่ไมเปนปกติในภาวะสงคราม  จึงสงผล
ใหรัฐบาลออกมาตรการมาหลายอยางเพื่อเตรียมพรอมปองกันและประคับประคองแกไขปญหาใน
คร้ังนี้ใหผานพนไปได  สําหรับการเตรียมพรอมรับมือภัยสงครามน้ันรัฐบาลไดดําเนินการต้ังแต
กอนที่ประเทศไทยจะเขาสูภาวะสงครามโลกครั้งที่สอง  โดยรัฐบาลจอมพล ป.  พิบูลสงครามได
คาดการณจากสถานการณรอบโลกที่เปนอยูและมีการเตรียมพรอมที่จะเผชิญภาวะสงครามอยู
แลว  เพราะรัฐบาลตระหนักดีวาสงครามโลกคร้ังที่สองจะตองขยายตัวมาถึงเอเชียอาคเนยและ
ประเทศไทยอยางแนนอน 102  ในพ.ศ. 2482  ทางรัฐบาลจึงไดมีการเรียกใหขาหลวงและ

                                                 
99 พวงทิพย เกียรติสหกุล, “เสนทางรถไฟสายใตสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา : ภาพสะทอนชีวิต

ราษฎรไทย,” ในเอกสารประกอบการสัมมนาไทยกับเอเชียสายใยอดีตถึงปจจุบัน สานสัมพันธสูอนาคต 
(กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2549), 76. 

100 พวงทิพย เกียรติสหกุล, “การศึกษาการขยายตัวของกองทัพญี่ปุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา : มุมมองทางสังคม – วัฒนธรรม,” วารสารอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
25, 1 (มิถุนายน – พฤศจิกายน 2545) : 34. 

101 แถมสุข นุมนนท, เมืองไทยสมัยสงครามโลกคร้ังที่สอง, (กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2521), 11. 
102 ภูวดล  ทรงประเสริฐ, นโยบายของรัฐบาลที่มีตอชาวจีนในประเทศไทย (พ.ศ. 2475 – 2500) 

(กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2519),  103 -104. 
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นายกเทศมนตรีของจังหวัดตางๆ  เขามาอบรมรับคําช้ีแจงการปองกันภัยทางอากาศเพื่อเตรียม
รับมือสถานการณจากวิกฤตสงครามที่เร่ิมขยายตัวและมีแนวโนมที่ประเทศไทยจะตองถูกเขา
รวมในสงครามดวย  ซึ่งจังหวัดนนทบุรีอยูในเขตพื้นที่การปองกันภัยทางอากาศภาคที่  1  ถูก
เรียกใหมาอบรมการปองกันภัยทางอากาศ  โดยบุคคลซึ่งเปนตัวแทนของจังหวัดนนทบุรีที่เขารวม
การอบรมในคร้ังนี้คือ  หลวงอรรถเกษมภาษาในตําแหนงผูอํานวยการปองกันภัยทางอากาศสวน
ภูมิภาคจังหวัดนนทบุรีและนายลมัย  กลันตะบุตรในตําแหนงผูอํานวยการปองกันภัยทางอากาศ
สวนทองถิ่นของเทศบาลเมืองนนทบุรี  การอบรมที่มีข้ึนนั้นจะเปนการอบรมการปองกันภัยทาง
อากาศในเรื่องตางๆ  เชน  เรื่องกําลังทางอากาศ  เรื่องพระราชบัญญัติปองกันภัยทางอากาศ  
การจัดและการปกครอง  ยามอากาศ  การปองกันและบรรเทาภัยฯ  การควบคุมแสงไฟ  การ
ปองกันลูกระเบิด  การตอสูอากาศยาน  การปองกันเปนบุคคล  การอํานวยการ  การพราง  
การระวังภัย  การโฆษณาและการทําความเขาใจ  หลังจากเขารวมอบรมแลวทางผูแทนท่ีเขารับ
การอบรมก็กลับมาดําเนินการขยายผลการอบรมโดยจัดใหมีการอบรมคณะกรมการจังหวัดและ
นายอําเภอเพื่อทราบถึงหลักการและวิธีปฏิบัติ  รวมทั้งใหเจาหนาที่อบรมขยายผลเพิ่มเติมโดยการ
ไปอบรมส่ังสอนประชาชนเพื่อใหทราบถึงวิธีปองกันและบรรเทาภัยทางอากาศอีกช้ันหนึ่ง103   และ
เมื่อถึงภาวะสงครามทางคณะกรรมการปองกันภัยทางอากาศของจังหวัดนนทบุรีก็ตองมาปฏิบัติ
หนาที่ตามที่ไดรับการอบรมโดยเฉพาะในเวลากลางคืนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภัยทางอากาศข้ึน104   

นอกจากนี้ในภาวะสงครามโลกคร้ังที่สอง  ฝายสัมพันธมิตรไดมีการโจมตีจุดยุทธ
ศาสตรสําคัญในประเทศไทยหลายแหง  ทําใหรัฐบาลตองมีการประกาศในเร่ืองตางๆ  ออกมาเพื่อ
เปนการระวังภัยใหประชาชน  อยางกรณีของการใชแสงไฟในตอนกลางคืนก็ตองมีการควบคุม
เพราะจะกลายเปนเปาหมายในการโจมตีทิ้งระเบิดในจุดสําคัญจากเคร่ืองบินของฝายสัมพันธมิตร
ไดจึงมีความจําเปนตองมีการควบคุมการใชแสงไฟ105   นอกจากนั้นยังมีการสรางที่หลบภัยใหแก

                                                 
103 “เร่ืองคณะกรรมการจังหวัดตางๆ  รายงานการไปประชุมเร่ือง  การปองกันภัยทางอากาศ  ตาม

คําเชิญของผูบังคับการจังหวัดทหารบกตางๆ  (นนทบุรี,ปทุมธานี,สุพรรณบุรี,อยุธยา,ลพบุรี,อางทอง,สิงหบุรี,
สระบุรี),” 2482 – 2489, เอกสารกระทรวงมหาดไทย, มท.2.2.8/7, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   

104 “เ ร่ืองรายงานตรวจราชการของปลัดจังหวัดนนทบุรี,” 2484 – 2485, เอกสาร
กระทรวงมหาดไทย, มท.5.10/337, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   

105 “เร่ืองกระทรวงกลาโหม  สงคําชี้แจงแนะนําผอนผันการควบคุมแสงไฟ  มาเพ่ือทราบ,” 2485, 
เอกสารกระทรวงมหาดไทย, มท.2.2.7/26, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
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ชาวบาน106  โดยทางเมืองนนทบุรีไดมีการสรางหลุมหลบภัยในบริเวณที่วาการอําเภอเมืองนนทบุรี
ซึ่งอยูในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี107  ดังนั้นภาวะสงครามโลกคร้ังที่สอง จึงเปนอีกวิกฤตการณที่
สงผลกระทบตอสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีเชนเดียวกัน   

2.2 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี 
ระหวาง พ.ศ. 2484 - 2503 

2.2.1 ผลกระทบจากอุทกภัยคร้ังใหญ พ.ศ.  2485 
จากวิกฤตการณน้ําทวมที่มีระยะเวลานานถึงสามเดือน  ต้ังแตเดือนกันยายน – 

พฤศจิกายน  2485  ทําใหชาวบานไดรับความเดือดรอนเปนอยางมากจากสภาพของน้ําที่ทวมไป
ทั่วทั้งเมืองนนทบุรี  ทางการจึงตองดําเนินการใหความชวยเหลือกับชาวบานอยางเต็มที่  โดยมี
หลายหนวยงานเดินทางเขามาตรวจพื้นที่ความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในคร้ังนี้และนําเคร่ือง
อุปโภคบริโภคและเวชภัณฑตางๆ  มาแจกจายชาวบานที่ไดรับความเดือดรอน  รวมทั้งใหความ
ชวยเหลือในการกอบกูความเสียหายที่เกิดข้ึนโดยเฉพาะบานเรือนและพืชผลไมของชาวบาน 
นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมอาชีพตางๆ  ใหชาวบานมีรายไดประทังชีพอีกทางหนึ่งเนื่องจากใน
ขณะที่น้ําทวมชาวบานสวนใหญไมสามารถประกอบอาชีพไดจึงทําใหขาดแคลนเครื่องอุปโภค
บริโภค  โดยเฉพาะขาวที่มีราคาที่สูงข้ึนเปนอยางมากจากน้ําทวม  โดยราคาขาวสารกอนน้ําทวม
ปกติราคาถังละ  2  บาท  แตราคาปรับตัวสูงข้ึนจากการขาดแคลนในชวงน้ําทวมทําใหขาวสาร
ราคาเพิ่มเปนถังละ  2.50  บาท  และบางทองที่ในจังหวัดนนทบุรีพอคาโกงราคาขาวข้ึนไปถึงถังละ  4  
บาท  ซึ่งนับวาแพงมากและสรางความเดือดรอนใหกับชาวบานอยางหนัก108   

หนวยงานราชการหลายหนวยงานจึงเขามาใหความชวยเหลือแกชาวบานในชุมชน
ตลาดทาน้ํานนทบุรี  อยางกรณีของกระทรวงมหาดไทยไดนําเรือบรรทุกอาหารและอุปการณการ
กอสรางไปชวยผูประสบภัยแยกยายไปในหลายทองที่และมาที่จังหวัดนนทบุรี 1 สาย  เมื่อวันที่  6  
ตุลาคม  2485109  ซึ่งมีเคร่ืองอุปโภคบริโภคที่นํามาแจกจายใหแกผูไดรับความเดือดรอน  เชน
ขาวสาร  ไมชนิดตางๆ อยางไมกระดาน ไมเคราและตง  รวมทั้งเส้ือกางเกง  สําหรับกรมเลขาธิการ

                                                 
106 “เร่ืองประกาศกระทรวงมหาดไทย,” 25 มีนาคม 2487 - 1 กรกฎาคม 2487, เอกสารกรมราช

เลขาธิการ ร.7-ร.8, ร.7-ร.8.1/4, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
107 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2503 จังหวัดนนทบุรี (พระนคร : สามมิตร, 

2504), ไมปรากฎเลขหนา. 
108 “เร่ืองอุทกภัย พ.ศ. 2485,” 2485, เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สร.

0201.2/10, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
109 เร่ืองเดียวกัน. 
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คณะรัฐมนตรีเขามาแจกจายเคร่ืองอุปโภคบริโภคชาวบานในอําเภอเมืองนนทบุรีเมื่อวันที่  8 
ตุลาคม 2485  มีขาวสาร เกลือ  ปลาเค็ม  กะปและปลาทูเค็ม110  ดานกระทรวงการสาธารณสุข
ไดใหกรมประชาสงเคราะห  กรมสาธารณสุขและสภากาชาดไทยจัดสงเจาหนาที่นําเคร่ืองอุปโภค
บริโภคและเวชภัณฑไปแจกจายและรักษาพยาบาลแกผูประสบภัย  ในการชวยเหลือนอกจาก
การแจกจายเคร่ืองอุปโภคบริโภคแลวยังช้ีแจงใหชาวบานทราบถึงการประชาสงเคราะหตางๆ  
รวมทั้งชวยเหลือในแงของจิตวิทยาโดยการสรางขวัญและกําลังใจใหทุกคนพยายามอดทนตอ
ความยากลําบาก  ในกรณีที่มีผูเจ็บปวยก็ใหผูชวยแพทยที่เดินทางไปกับคณะชวยเหลือบําบัด
อยางเต็มที่111   สําหรับขาราชการในจังหวัดนนทบุรีไดใหความชวยเหลือแกชาวบานที่เดือดรอน
อยางเต็มที่เชนกัน  โดยปลัดจังหวัดซ่ึงทําหนาที่รักษาราชการแทนขาหลวงประจําจังหวัดพยายาม
แกปญหาเร่ืองนี้เปนการดวน112  รวมทั้งคณะกรมการอําเภอเมืองนนทบุรีไดเบิกเงินไปซื้อขาวสาร
เพื่อนํามาแจกจายชาวบานที่ไดรับความเดือนรอน113  ซึ่งในการรับแจกขาวสารคุณตาสนอง  เผือกบวั  
ไดกลาวถึงการไปรับแจกขาวสารจากทางการวา  “...ตอนน้ําทวมเมื่อป 2485  ผมเกิดแลวนะ  
จําไดวาตองเอาหมอดินเผาที่บาน  ลอยคอไปรับแจกขาวสารที่หนาศาลากลางเลยทีเดียว...114”   

สําหรับความชวยเหลือในดานอ่ืนๆ  ทางจังหวัดนนทบุรีแนะนําใหชาวบานประกอบ
อาชีพเสริม เชน  ใหชาวบานที่ชํานาญดานการประมงจับสัตวน้ําไปขายจนกวาน้ําจะลด 115  
นอกจากนี้ยังแนะนําใหชาวบานรับจางทํางานโยธา  โดยการสงเสริมใหผูมีฐานะดีในชุมชนขุดบอ
เล้ียงปลาและพูนโคกประจําบานเพื่อปองกันน้ําทวมและเปนการสรางงานโดยจางชาวบานที่
ประสบความเดือดรอนเขามารับจางขุดบอและพูนโคก  นอกจากนั้นทางจังหวัดนนทบุรียังสงเสริม

                                                 
110 “เร่ืองไปแจกราษฎรที่ประสพอุทกภัย พ.ศ. 2485,” 2485, เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี, สร.0201.2/8, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
111 “เร่ืองอุทกภัย พ.ศ. 2485,” 2485, เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สร.

0201.2/11, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
112 “เร่ืองรายงานตรวจการของปลัดจังหวัดนนทบุรี,” 2485, เอกสารกระทรวงมหาดไทย, มท.

5.10/379, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
113 “เร่ืองนายรวม ยอดไทย เสนอขาววานายอําเภอเมืองนนทบุรีปลอยใหขาวสารเปยกน้ําฝนอยู

หนาศาลากลางจังหวัด 100 กระสอบ,” 2485 -2486, เอกสารกระทรวงมหาดไทย, มท.1.2/63, สํานักหอ
จดหมายเหตุแหงชาติ.   

114 สัมภาษณนายสนอง  เผือกบัว, 17 กรกฎาคม 2551. 
115 “เร่ืองอุทกภัย พ.ศ. 2485,” 2485, เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สร.

0201.2/10, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
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ใหมีการวาจางงานโยธา โดยดึงเอาโครงการสรางทางรถไฟซึ่งเปนของบริษัทบางบัวทอง  จํากัดที่ได
เลิกกิจการไปต้ังแตเดือนกรกฎาคม  2485116  มาดําเนินการใหมเพื่อใหเกิดการวาจางแรงงานใน
ชุมชน  เพื่อใหราษฏรมีรายไดจากการรับจางมาใชบรรเทาความเดือดรอน117  อีกทั้งยังจะกอใหเกิด
ความสะดวกตอการเดินทางของคนในชุมชนอีกดวย  สวนความชวยเหลือชาวสวนในดานสวน
ผลไมที่ประสบปญหาน้ําทวมรัฐบาลช้ีแนะใหราษฎรทําการเสริมคันดินในสวนใหสูงข้ึนเพื่อปองกัน
น้ําทวมเขาสวนและแจกจายน้ํามันเพื่อเปนเชื้อเพลิงในการสูบน้ําและวิดน้ําออกจากสวน 118  
จากแนวทางในการใหความชวยเหลือเพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวมดังกลาวไดสงผลใหสวนในอําเภอ
เมืองนนทบุรีสามารถเสริมคันดินและวิดน้ําที่ทวมออกจากสวนไดประมาณ  18  แหง 119  
แตกระนั้นก็ตามวิกฤตการณน้ําทวมในพ.ศ.  2485  ไดสรางความเสียหายและความเดือดรอน
ใหแกชาวบานเปนอยางมาก  โดยเฉพาะสวนทุเรียนสวนใหญน้ําทวมจนสวนลม  ดังคําบอกเลา
ของคุณลุงบันเทิง  เครือเพงวา  “...เวลาน้ําทวมตนไมในสวนที่ปลูกกันไวจะตายเกือบหมดไมมี
อะไรเหลือเลย  ที่เหลือก็จะมีแคตนมะพราวกับตนทองหลางที่ไมตายเพราะเปนไมชอบน้ํา 120”  
อยางไรก็ดีชาวสวนนนทบุรีใชระหัดวิดน้ําออกและเสริมคันดินใหสูงกวาระดับน้ําที่ทวมถึง  แตสวน
ใหญก็สูไมไดเพราะระดับน้ําสูงมาก  โดยอัตราสวนของจํานวนสวนที่มีอยู 100  สวนสามารถกูได
เพียงแค  1  สวน  จึงทําใหชาวสวนบางคนถึงกับหมดตัวตองมาเพาะเมล็ดทุเรียนกันใหมเมื่อน้ําลดแลว121   

ในการปองกันสวนจากนํ้าทวมนั้น  กมล สมิติรัต  ไดเขียนถึงวิธีการของชาวสวนนนท
ในการเก็บกูสวนของตนไววา  ชาวสวนประสบปญหานํ้าทวมใหญในป พ.ศ. 2485  สวนไดรับ
ความเสียหายเรียกวา  สวนลม  ผลไมสวนใหญตายหมด  บางสวนเจาของสวนสามารถกูสวนได  
ทุกคนในครอบครัวจะชวยกันกูสวน  โดยชาวสวนจะซื้อดินหรือขุดดินในอกรองสวนและซื้อไม

                                                 
116 “เร่ืองบริษัทรถไฟบางบัวทอง จํากัด,” 17 มีนาคม 2478 – 31 กรกฎาคม 2485, เอกสาร

กองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, (3)สร.0201.39.1.1/6, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
117 “เ ร่ืองที่ ดินทางรถไฟสายบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุ รี,” 2485- 2486, เอกสาร

กระทรวงมหาดไทย, มท.5.16.20/44, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
118 “เร่ืองอุทกภัย พ.ศ. 2485,” 2485, เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สร.

0201.2/10, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
119 “เร่ืองไปแจกราษฎรที่ประสพอุทกภัย พ.ศ. 2485,” 2485, เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี, สร.0201.2/8, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
120 สัมภาษณนายบันเทิง เครือเพง, 3 กรกฎาคม 2551. 
121 ญาณี  สรประไพ .การสืบเนื่องและการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมชาวสวน  จังหวัด

นนทบุรี (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538), 91. 
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กระดานมาปองกันน้ําทําเปนเข่ือน  บางคนซื้อดินเปนลําเรือ  และร้ือไมพื้นกระดานบานออกมา
ปองกันสวน  ทั้งกลางวันและกลางคืนตองคอยเดินตรวจตรารอบคันนาสวน  ดูวาคันนาสวนชวง
ไหนมีรอยราวหรือเข่ือนที่กันน้ําลมจะไดอุดรอยราวไดทัน  ถาน้ําไหลบาเขามาเข่ือนจะพัง  น้ําจะ
ทะลักเขาสวน  ทําใหสวนลม  สวนที่ปองกันน้ําทวมไดจะเรียกวา  สวนเหนือน้ํา  เจาของสวนที่
ปองกันสวนไดเมื่อผลผลิตออกขาย  จะขายไดราคาสูงอยางเมล็ดทุเรียน  เมื่อนํามาขายสามารถ
ขายไดราคาสูงถึงเมล็ดละ 1 บาท  เมื่อเปรียบเทียบกับราคากวยเต๋ียวสามารถซ้ือไดถึง  10 – 15  
ชาม  และยังสามารถขยายก่ิงพันธุของทุเรียนมาขายไดดวย  โดยเจาของที่สวนสามารถกูไดจะได
ทุนคืนและกําไรจากผลผลิต  จะเรียกเจาของสวนที่กูไดวา  เศรษฐีน้ําทวม122  อยางไรก็ตาม
หลังจากผานวิกฤตการณน้ําทวมในพ.ศ.  2485 แลว  ชาวสวนสวนใหญยังกลับมาทําสวน
เหมือนเดิม  แตรูปแบบการทําสวนไดเร่ิมเปล่ียนแปลงไป  โดยเนนการปลูกพืชผลที่หลากหลาย
มากยิ่งข้ึนและใหผลผลิตไดเร็ว  เพื่อตองการหารายไดมาทดแทนความเสียหายทีเ่กดิจากวกิฤตการณ
น้ําทวม123   

วิกฤตการณอุทกภัยครั้งใหญ พ.ศ. 2485 นอกจากไดสงผลกระทบตอการทําสวน
ของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีแลวยังสงผลกระทบตอธุรกิจการคาในชุมชนดวยเชนกัน  ทั้งนี้
เพราะตลาดในชุมชนซึ่งถือเปนแหลงรับซื้อผลผลิตจําหนายใหกับผูบริโภคไมสามารถรับซื้อ
ผลผลิตจากสวนที่ไดรับความเสียหายจากวิกฤตการณน้ําทวม  จึงทําใหการซื้อขายสินคาจาก
สวนของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีตองหยุดชะงักลง  ดังนั้นจะเห็นไดวาวิกฤตการณอุทกภัยคร้ัง
ใหญใน พ.ศ. 2485  นี้ไดสรางความเสียหายและสงผลกระทบตอคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  
โดยเฉพาะปญหาสวนลม  ปญหาการซบเซาของสินคาจากสวนและปญหาเคร่ืองอุปโภคบริโภค
ราคาสูง  และในชวงเวลาใกลเคียงกันชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรียังตองเผชิญกับ ภาวะสงครามโลก
คร้ังที่สองที่เกิดข้ึนในชวงระหวาง พ.ศ. 2484 – 2488 ตามมาอีกดวย 

2.2.2 ผลกระทบจากภาวะสงครามโลกคร้ังที่สอง 
ในชวงสงครามโลกคร้ังที่สองชาวบานในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีได รับ

ผลกระทบจากภาวะสงครามเชนเดียวกับชุมชนอ่ืนๆ โดยทั่วไปของไทย  โดยในชวงสงครามไดมี
การโจมตีทางอากาศจากฝายสัมพันธมิตร  ซึ่งทิ้งระเบิดในบริเวณที่เปนศูนยกลางทางยุทธศาสตร
และเสนทางการคมนาคมที่สําคัญ  ในกรณีของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีแมจะไมไดถูกทิ้งระเบิด

                                                 
122 กมล  สมิติรัต , การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชาวสวนในคลองบางกรวย  นนทบุรี  ระหวางพ.ศ.  

2445 – 2511 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549), 70. 
123 สัมภาษณนางสุนันทา พงศสิฏานนท, 22 ธันวาคม 2549. 
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โดยตรงก็ตาม  แตวิกฤตการณสงครามไดสรางความหวาดกลัวและสงผลกระทบตอคนในชุมชน
ตลาดทาน้ํานนทบุรีอยูไมนอย  เพราะไมทราบชะตากรรมวาจะมีโอกาสถูกเคร่ืองบินของฝายสัม
พันธมิตรโจมตีเมื่อใด อีกทั้งบริเวณชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีซึ่งมีพื้นที่ติดกับเมืองหลวงหรือพระ
นครจึงมีความซุมเส่ียงจากการถูกโจมตี  รวมทั้งยอมไดรับผลกระทบจากความเสียหายของสะพาน
พระราม  6  ที่ถูกโจมตีโดยฝายสัมพันธมิตร เมื่อวันที่  14 ธันวาคม 2487  ทั้งนี ้เพราะสะพาน
พระราม 6 เปนเสนทางที่เชื่อมกับถนนประชาราษฎรซึ่งเปนเสนทางที่ใชในการติดตอระหวาง
นนทบุรีกับพระนครดังนั้นเมื่อสะพานพระราม  6  ถูกโจมตีอยางตอเนื ่องนับตั้งแตวันที ่ 14 
ธันวาคม 2487  ในวันที่  2  มกราคม 2488  27 มกราคม 2488 และ  7  กุมภาพันธ 2488124  
จึงสงผลใหเสนทางการคมนาคมทางบกระหวางนนทบุรีกับพระนครจึงถูกตัดขาดลง  ซึ่งยอมสงผล
กระทบตอการไปมาหาสูและการขนสงสินคาระหวางนนทบุรีกับพระนครหรือกรุงเทพฯ 
ที่ยากลําบากมากข้ึน 

เมื่อฝายสัมพันธมิตรโจมตีกรุงเทพฯ หลายคร้ังจึงสงผลใหรัฐบาลตองดําเนินการ
ปองกันภัยทางอากาศในหลายทาง  เชน  การพรางอาคารสถานที่  โดยเฉพาะสถานที่ของทาง
ราชการ  ทั้งในพระนครและปริมณฑล  โดยเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2486 ก็มีคําส่ังใหจัดการพราง
สถานที่ราชการเพื่อไมใหเปนจุดสนใจ125  ดานการลดใชแสงไฟในเวลากลางคืนซ่ึงในเร่ืองนี้คุณตา
บันเทิง  เครือเพงก็ไดเลาใหฟงวา  “...ชวงสงครามชาวบานก็จะกลัวมาก  ตอนกลางคืนตองดับไฟ
กันหมดไมมีบานไหนกลาเปดไฟเลย  มืดสนิทกันทั้งหมูบาน...126”  นอกจากการลดการใชแสงไฟ
ในเวลากลางคืนแลวยังมีการสรางหลุมหลบภัยซ่ึงในการสรางที่หลบภัยในชุมชนตลาดทาน้ํา
นนทบุรี  เทศบาลไดดําเนินการสรางในบริเวณที่วาการอําเภอเมืองนนทบุรีตรงศาลากลางจังหวัด
นนทบุรี127  ในเรื่องนี้คุณยายเพียงใจ อุเทนสุตไดเลาเรื่องราวเกี่ยวกับการสรางหลุมหลบภัยที่
ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีวา   

                                                

 

 
124 “เร่ืองรายงานการถูกโจมตีทางอากาศ(รวมทั้งการสํารวจผูประสบภัยและความเสียหาย)(ตอน

ที่ 2),” 7 กุมภาพันธ 2487 – 7 สิงหาคม 2488, เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, (2)สร.
0201.4.4/22, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   

125 “เร่ืองการพรางสถานท่ีราชการ,” 6 – 7 มกราคม 2486, เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, (2)สร.0201.4.4/13, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   

126 สัมภาษณนายบันเทิง เครือเพง, 3 กรกฎาคม 2551. 
127 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2503 จังหวัดนนทบุรี, ไมปรากฏเลขหนา. 
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ตอนสมัยสงครามโลกคร้ังท่ีสองนั้นบริเวณชุมชนนี้  เปนตัวเมืองและเปนจุดยุทธศาสตรที่
สําคัญของจังหวัดนนทบุรี  พอเวลามีเสียงเตือนภัย  เรียกกันวา  เสียงหวอ  ดังขึ้น  ชาวบานตางก็
พากันขามฟากไปหลบอยูในสวนฝงตรงขาม  ตรงบางศรีทอง  สมัยนั้นทุกบานจะมีเรือก็พากัน
พายเรือหนีกันไป  พอแมก็หอบลูกจูงหลานพายเรือหนีไปอยูฝงนูนกันหมด  เพราะฝงนูนจะมีแต
สวนก็หลบกันในสวน  แตในสวนจะไมมีหลุมหลบภัยนะก็หลบกันในสวนนี่แหละ  บางคนที่อยูใกล
หลุมหลบภัยทางฝงเมืองนนทที่เทศบาลและชาวบานชวยกันขุดไวก็หลบท่ีหลุมหลบภัยกัน    ตอน
เสียงหวอมา  บานไหนอยูใกลหลุมหลบภัยก็เขาไปหลบกัน  ถาอยูไกลก็พายเรือหนีกันไปที่สวนฝง
ตรงขามนูน128   

 
อยางไรก็ตามในชวงสงครามโลกคร้ังที่สอง  เมื่อพื้นที่ในกรุงเทพฯ หรือบริเวณ

ใกลเคียงถูกโจมตีอยูบอยคร้ัง  รัฐบาลจึงสนับสนุนใหผูคนที่อยูในพื้นที่เส่ียงภัยในจังหวัดพระนคร
และธนบุรีอพยพไปอาศัยในสถานที่ที่คาดวาจะปลอดภัยจากการโจมตีของขาศึก  ซึ่งหนึ่งใน
สถานที่ที่เจาหนาที่จังหวัดพระนครไดแนะนําใหคนอพยพหนีภัยสงครามไปอยู ก็คือ อําเภอนนทบุรี  
โดยแนะนําวา อําเภอนนทบุรีตั้งแตฝ งเหนือคลองบางเขนขึ้นไปตลอดทิศเหนือถือเปนเขตที่
นาจะปลอดภัยจากการโจมตีของขาศึก129  เนื่องจากทองที่อําเภอนนทบุรีมีปจจัยหลายอยางที่
เหมาะสมใหควรอพยพมาหลบภัยยังบริเวณนี้  อยางเชน  การมีสถานที่ราชการ  สถานีตํารวจ  ที่วา
การอําเภอ  ฯลฯ  ต้ังอยู  นอกจากน้ีในชวงสงครามทางโรงพยาบาลศิริราชที่พระนครยังไดอพยพ
เคล่ือนยายหนวยแพทยมาต้ังเต็นทรักษาพยาบาลอยู ณ บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดนนทบุรี130 
ซึ่งก็ คือบริเวณชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี   ทําใหอยู ใกลหมอใกลแพทยสามารถเขามา
รักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินไดอยางรวดเร็ว  ดังนั้นในชวงสงครามโลกคร้ังที่สองจึงมีผูคน
บางสวนจากพระนครและธนบุรีอพยพเขามากระจัดกระจายอยูในจังหวัดนนทบุรีจํานวนหนึ่ง  โดย
คุณตาบันเทิง  เครือเพง  ไดเลาถึงการอพยพเขามาของผูคนจากกรุงเทพฯ ไววา  “...ตอนนั้นคน
จากกรุงเทพฯ  ก็อพยพหนีสงครามเขามาอยูกันมาก  คนที่อพยพมาก็มาอยูกันนานเลย  มาขอแบง
เชาบานของชาวบาน  บางบานไมมีรายไดก็ยอมใหเชา  ไดเงินคาเชาเอามาใชจายในบาน  แบง

                                                 
128 สัมภาษณนางเพียงใจ อุเทนสุต, 17 กรกฎาคม 2551.   
129 “เร่ืองการอพยพพลเมืองเพื่อบรรเทาภัยทางอากาศ,” 27 พฤศจิกายน 2485 – 29 มกราคม 

2487, เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, (2)สร.0201.4.4/12, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
130 คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, วัฒนธรรม  พัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร  เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดนนทบุรี (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและ
จดหมายเหตุ, 2542), 47. 
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บานแบงหองใหเชากันไป  บางคนที่อพยพมาเปนคนมีเงินก็ขอซื้อไวเลย  ที่อพยพมาแลวอยูเลยไม
กลับก็มี  แตสวนใหญพอหลังสงครามก็กลับกันไป...131”  ซึ่งจากการที่มีผูคนจาํนวนหนึง่อพยพจาก
กรุงเทพฯ และธนบุรีเขามายังชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีก็ทําใหชาวบานสวนหนึ่งมีรายไดในการ
แบงบาน แบงหอง หรือที่ดินตางๆ ของตนใหผูอพยพมาเชาหรือขาย  รวมทั้งยังไดรายไดจากการ
ขายสินคาอุปโภคบริโภคตางๆ  ใหกับผูที่อพยพ  จึงถือเปนรายไดอีกทางหนึ่งในชวงสงครามที่ทํา
ใหผูคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีสามารถนํามาจุนเจือและแบงเบาภาระในครอบครัวจากภาวะ
ขาดแคลนของสงครามไดระดับหนึ่ง 

การสงเสริมใหมีการอพยพผูคนเพื่อหนีภัยสงครามจากพระนครและธนบุรีมายังทองที่
เมืองนนทบุรี  นอกจากจะสงผลใหเกิดรายไดตอชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีแลว  ยังมีผลตอการ
พัฒนาเสนทางคมนาคมทางบกที่เชื่อมระหวางพระนครและธนบุรีกับเมืองนนทบุรีใหมีความ
สะดวกมากข้ึนดวย  เพราะในชวงสงครามโลกคร้ังที่สองเสนทางคมนาคมสายหลักจากพระนคร
และธนบุรีมาสูเมืองนนทบุรี  โดยเฉพาะสะพานพระราม 6 และถนนกรุงเทพฯ – นนทบุรีหรือถนน
ประชาราษฎรซึ่งถูกระเบิดจนพังเสียหาย  รัฐบาลจึงเห็นความจําเปนที่จะตองปรับปรุงและสราง
ถนนเพิ่มเติมเพิ่มข้ึนมาอีกสองสาย  คือ  ถนนพิบูลสงครามและถนนนนทบุรี - ตลาดขวัญ  โดยถนน
พิบูลสงครามไดสรางข้ึนในพ.ศ.  2486132  ซึ่งเปนถนนที่ตัดเลียบแมน้ําเปนเสนทางเชือ่มการคมนาคม
ระหวางพื้นที่เมืองนนทบุรีกับตําบลบางซ่ือ จังหวัดพระนคร เร่ิมตนจากแยกพิบูลสงครามในทองที่
บางซ่ือไปทางทิศตะวันตกขามคลองบางเขนเขาเขตอําเภอนนทบุรีขามแนวคลองวัดเขมาจากนั้น
โคงและมุงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือขามคลองบางบุนนาค  คลองบางขุนเทียน  คลองบาง
ตะนาวศรีและขามแนวคลองบางขวางกอนบรรจบกับถนนประชาราษฎรที่ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  
และถนนอีกสายหนึ่งเปนถนนที่สรางข้ึนเช่ือมตอจากถนนประชาราษฎร  คือ  ถนนนนทบุรี – ตลาดขวัญ  
โดยปรับปรุงเสนทางเพิ่มเติมจากถนนหนาเรือนจํากลางบางขวางข้ึนเมื่อ พ.ศ.  2487133  และเปน
ถนนที่เร่ิมตนเสนทางจากบริเวณศาลากลางจังหวัดนนทบุรีมุงข้ึนเหนือผานหนาเรือนจํากลางบางขวาง
ไปยังชุมชนตลาดขวัญ  ในภาวะสงครามนอกจากชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีจะไดรับผลกระทบดังที่

                                                 
131 สัมภาษณนายบันเทิง เครือเพง, 3 กรกฎาคม 2551. 
132 คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, วัฒนธรรม  พัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร  เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดนนทบุรี,  48. 
133 “เร่ืองถนนสายนนทบุรี – ตลาดขวัญ,” 3 มีนาคม – 19 เมษายน 2490, เอกสารกองกลาง 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, (2)สร.0201.66.5.2/11, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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กลาวไวขางตนแลว  วิกฤตการณที่เกิดข้ึนยังสงผลกระทบถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนตลาดทาน้ํา
นนทบุรีดวยเชนกัน 

โดยผลกระทบที่ เกิดข้ึนตอวิถีชีวิตของคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีในชวง
สงครามโลกครั้งที่สอง  สืบเนื่องมาจากเกิดภาวะขาวยากหมากแพงในชวงสงคราม  ราคาสินคา
ตางๆ  พุงสูงข้ึน  จึงทําใหเกิดความอัตคัดขาดแคลนซึ่งไดสงผลกระทบตอชาวบานในชุมชนตลาด
ทาน้ํานนทบุรีเปนอยางมาก  การดํารงชีพเปนไปดวยความลําบาก  เนื่องจากขาดแคลนปจจัย
ตางๆ    ขาวสารซึ่งเปนส่ิงที่ตองใชประทังชีวิตทุกวันก็มีนอยและราคาแพง  เส้ือผาก็ขาดแคลนมีไม
พอใชในครอบครัว  นอกจากนี้ในภาวะสงครามยังทําใหสุขอนามัยของคนในชุมชนตลาดทาน้ํา
นนทบุรีเส่ือมโทรมลง  เกิดโรคภัยไขเจ็บตางๆ เชน  ไขมาลาเรียหรือโรคระบบทางเดินอาหาร  
รวมทั้งโรคผิวหนังหรือโรคหิด  ชาวบานตองใชยาเทาที่พอหาไดมารักษา  เชน ยาน้ําควินินมา
บรรเทาอาการไขมาเลเรีย  ในการรักษาโรคผิวหนังใชกอนกํามะถันตมกับน้ํามันมะพราวทาตาม
งามมืองามเทา  ดานการประกอบอาชีพอยางการปนหมอที่กอนสงครามสามารถทําไดทั้งกลางวัน
และกลางคืน  แตชวงสงครามชาวบานทําไดเฉพาะตอนกลางวัน  เพราะกลางคืนไฟฟาขาดแคลน
เนื่องจากโรงไฟฟาหลายแหงถูกระเบิดเสียหาย134  ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นตอคนในชุมชนตลาด
ทาน้ํานนทบุรีในชวงสงครามโลกครั้งที่สองไดเกิดขึ้นเปนเวลาหลายปจนกระทั่งไดยุติลงใน
วันที่  14  สิงหาคม  2488  เม่ือญ่ีปุนประกาศยอมแพตอฝายพันธมิตร135  ทําใหปญหาตางๆ เร่ิม
คล่ีคลายลง136   

จากการเกิดภัยสงครามโลกคร้ังที่สองทําใหวิถีชีวิตของคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี
ไดเกิดความเปล่ียนแปลงและผลกระทบเปนอยางมากในหลายดาน  พื้นที่บริเวณใกลเคียงที่ถูก
โจมตีจากภัยทางอากาศไดสรางความเสียหายใหเสนทางการคมนาคมถูกตัดขาดจากเมืองหลวง  
ตองมีการพรางแสงไฟ  พรางตัวบานเรือนอาคารตางๆ  ที่อาจตกเปนเปาโจมตีจากฝายสัม
พันธมิตร  เวลาเกิดสัญญาณเตือนภัยก็ตองเขาไปหลบยังหลุมหลบภัยหรือพายเรือหนีไปอยูตาม

                                                 
134 สัมภาษณนายบันเทิง เครือเพง, 3 กรกฎาคม 2551; หาญ พงศสิฏานนท, ที่ระลึกในงาน

พระราชทานเพลิงศพ  พันเอก(พิเศษ) หาญ  พงศสิฏานนท,  79; วรงค  สงเจริญ, หนังสือพระราชทานเพลิงศพ
นางสายหยุด  สงเจริญ (นนทบุรี : มปท, 2550), 165. 

135 ดิเรก ชัยนาม, ไทยกับสงครามโลกคร้ังที่สอง, (นนทบุรี : ศรีปญญา, 2549), 248. 
136 สัมภาษณนายบันเทิง เครือเพง, 3 กรกฎาคม 2551; สัมภาษณนางสุชิน ปานิกบุตร, 3 

กรกฎาคม 2551; สัมภาษณนายสนอง เผือกบัว, 17 กรกฎาคม 2551; สัมภาษณนางเพียงใจ อุเทนสุต, 17 
กรกฎาคม 2551; วรงค  สงเจริญ, หนังสือพระราชทานเพลิงศพนางสายหยุด  สงเจริญ, 166 - 167. 
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สวนที่ซึ่งคาดวาจะไมเปนเปาจากการถูกโจมตี  รวมทั้งชีวิตความเปนอยูก็เกิดความอัตคัดขาด
แคลน ทั้งอาหารการกิน  เครื่องนุงหม  หรือสุขภาพอนามัยที่เสื่อมโทรมเกิดโรคภัยไขเจ็บตางๆ  
ยาเวชภัณฑไมเพียงพอตอความตองการ  การประกอบอาชีพเปนไปดวยความยากลําบาก  จึงถือ
ไดวาภาวะสงครามไดสรางความเดือดรอนใหกับคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีเปนอยางมาก  
จนทําใหการพัฒนาของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีไดชะลอตัวและหยุดชะงักลงจากวิกฤตการณที่
เกิดขึ้นเปนเวลานาน  จนกระทั่งตั้งแต พ.ศ. 2503  ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีในฐานะตัวเมือง
นนทบุรีไดกลับมาเรงพัฒนาเมืองอยางเต็มรูปแบบอีกคร้ัง  จากนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติที่มุงหวังใหเมืองนนทบุรีเปนฐานรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 4 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตลาดทาน้าํนนทบุร ี
ภายใตแผนการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ 

ระหวาง พ.ศ. 2503 – 2526 
 
 

ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีมีการขยายตัวทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมอยางตอเนื่อง
ภายหลังการยายตัวเมืองนนทบุรีและเรือนจํากองมหันตโทษเขามาตั้งในชุมชน  จนกระทั่งตั้งแต 
พ.ศ. 2484 ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณคร้ังใหญสองดานพรอมกัน  
คือ  อุทกภัยครั้งใหญ พ.ศ. 2485 และภาวะสงครามโลกครั้งที่สอง  ทําใหชุมชนตลาดทาน้ํา
นนทบุรีหยุดชะงักและชะลอตัวลงระยะหนึ่ง  จนกระทั่งกลับมาพัฒนาอยางเต็มรูปแบบอีกครั้ง 
ตั้งแตพ.ศ. 2503  ดังนั้นเนื้อหาในบทที่ 4 จะเนนการอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี ระหวาง  พ.ศ. 2503 – 2526  โดยเนนปจจัยที่เกิดจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซึ่งเปนปจจัยหลักเปนสําคัญ  กลาวคือ  ระหวางพ.ศ. 2503 -
2509  เมืองนนทบุรีโดยเฉพาะในเขตตัวเมืองหรือชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีไดรับการผลักดันใหมีการ
พัฒนาไปสูความเปนสังคมเมืองตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยในสมัยจอม
พลสฤษดิ์  ธนะรัชต  โดยรัฐบาลมีเปาหมายในการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อให
เกิดความเจริญรุงเรืองตามแบบอยางประเทศตะวันตก  ซึ่งดําเนินการภายใตโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่อยูในความดูแลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  โดยเร่ิมตนจากประกาศการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 
1  ข้ึนในพ.ศ.  2504  เปนตนมา  ซึ่งมีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อการสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจใหกับประเทศ  รวมทั้งสรางปจจัยพื้นฐานในดานตางๆ  โดยเฉพาะดานสาธารณูปโภค
เพื่อใหประชาชนในประเทศมีความอยูดีกินดีและความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน1   
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การพยายามฟนฟูประเทศโดยการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ต้ังแตพ.ศ. 2504  ไดมีสวนสงเสริมใหจังหวัดนนทบุรีเปนจังหวัดหนึ่งที่ตองพัฒนาใหเปนหนึ่งใน
เมืองบริวารหรือเมืองปริมณฑลของกรุงเทพฯ  เนื่องจากนนทบุรีเปนจังหวัดที่อยูติดกับเมืองหลวง

 
1 สํานักงานสถิติแหงชาติ, “สรุปสาระสําคัญและผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับที่ 1,”  (ม.ป.ท. : ม.ป.ป.). (แผนพับ) 
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โดยตัวเมืองนนทบุรีมีระยะทางหางจากเมืองหลวงเพียงแค  13  กิโลเมตร  จากทําเลที่ต้ังดังกลาว
จึงมีสวนผลักดันใหเมืองนนทบุรีตองเรงปรับปรุงและขยายการพัฒนาใหเปนเมืองที่มีความ
เจริญกาวหนาและทันสมัยเพื่อสามารถรองรับกับการขยายตัวของเมืองหลวงได  ดังนั้นระหวางพ.ศ. 
2503 - 2509  จังหวัดนนทบุรีจึงมีนโยบายการพัฒนาเมืองนนทบุรีในหลายดานซึ่งสวนใหญภาครัฐ
เปนผูดําเนินการหรือสนับสนุนใหจัดทําข้ึน  โดยเฉพาะบริเวณชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีซึ่งเปนตัว
เมืองและเปนศูนยกลางที่ สําคัญของจังหวัดนนทบุร ีจ ึงไดร ับการพัฒนาในดานตางๆ  จน
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนอยางกาวกระโดดกอนพื้นที่ในสวนอ่ืนๆ  ของจังหวัด ซึ่งเมื่อ
พัฒนาไปไดระดับหนึ่งทางจังหวัดจึงเร่ิมขยายการพัฒนาไปยังพื้นทีส่วนอ่ืน  ทัง้ในอําเภอเมอืงนนทบุรี  
อําเภอปากเกร็ด  อําเภอบางใหญ   อําเภอบางบัวทอง  อําเภอบางกรวยและอาํเภอไทรนอยเพือ่ใหการ
พัฒนาเมืองนนทบุรีเปนไปอยางทั่วถึงทั้งจังหวัด  ซึ่งจากแผนพัฒนาเมืองนนทบุรีที่ดําเนินการโดย
ภาครัฐระหวาง พ.ศ. 2503 -2509  ที่เนนการพัฒนาบริเวณตัวเมืองนนทบุรีเปนพื้นที่แรก  ไดสงผลให
ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีเกิดการขยายตัวของสังคมเมืองในระยะตอมาจากภาคเอกชน  โดยเห็นได
จากการอพยพเขามาของผูคนจากตางถิ่น  ที่เขามาปลูกสรางที่พักอาศัย  ทั้งบานจัดสรร  อาคาร
พาณิชยและหองชุดตางๆ  และเขามาประกอบธุรกิจเปนจํานวนมาก  ซึ่งเปนผลมาจากสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีที่ไดรับการพัฒนาจากแผนพัฒนาเมืองนนทบุรีจน
มีความพรอมในการรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ  รวมทั้งการสนับสนุนจากโครงการผังเมืองของ
นครหลวงที่กําหนดใหพื้นที่ของเมืองนนทบุรีสวนหนึ่งเปนที่อยูอาศัยของประชาชนจากกรุงเทพฯ  
ดังนั้นจึงกลาวไดวาการพัฒนาเมืองนนทบุรีโดยเฉพาะบริเวณตัวเมืองหรือชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี
ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเเหงชาติที่เนนการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของกรุงเทพฯ  จึงสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชมุชนตลาดทา
น้ํานนทบุรีตามมา 
 
1. การพัฒนาเมืองนนทบุรีดานสังคมเพื่อรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ 

สภาพของตัวเมืองนนทบุรีที่ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีต้ังอยูนั้น  มีความเสื่อมโทรม
เปนอยางมาก  เพราะตั้งแตยายเมืองนนทบุรีจากตลาดขวัญมาตั้งที่ตัวเมืองใหมนับจนถึง
พ.ศ. 2503  รวมเปนระยะเวลา  32  ป  ทําใหส่ิงตางๆ  ที่ไดปลูกสรางข้ึนเร่ิมมีสภาพชํารุดทรุดโทรมลง  
อยางสถานที่ราชการตางๆ  ที่ต้ังอยูในอาคารของโรงเรียนราชวิทยาลัยเดิมซึ่งสรางมาต้ังแตสมัย
รัชกาลที่  6  เม่ือมาถึงพ.ศ. 2503 บางสวนของอาคารมีสภาพที่ชํารุดเสียหายจํานวนมาก  รวมทั้ง
บริเวณศาลากลางจังหวัดโดยรอบก็ยังเปนพื้นที่ลุม  เฉอะแฉะเจ่ิงนองไปดวยน้ํา  เต็มไปดวยอาคาร
ชํารุดทรุดโทรม  ดังนั้นเพื่อความมั่นคงถาวรและเปนระเบียบเรียบรอยมากขึ้นจึงจําเปนตองไดรับ
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การบูรณะอยางเรงดวน  นอกจากนั้นบริเวณเรือนไมหองแถว  รานคาตางๆ  ที่สรางข้ึนในสมัย
เดียวกันก็มีสภาพเสื่อมโทรมมีความสกปรกไมเปนระเบียบเรียบรอยอยูเปนอันมาก  ถนนสายสําคัญ
ที่มีอยูเพียงสามสาย  คือ  ถนนประชาราษฎร  หรือที่ชาวบานเรียกกันวา  ถนนสายนอก  ถนน
พิบูลสงครามหรือที่ชาวบานเรียกกันวาถนนสายใน  ซึ่งถนนทั้งสองสายเชื่อมการคมนาคม
ระหวางเมืองนนทบุรีกับกรุงเทพฯ  ซึ่งมีสภาพเส่ือมโทรมจําเปนตองมีการปรับปรุงในหลายดานเพราะ
มีความคับแคบไมเพียงพอแกการจราจร  ไมมีทอระบายน้ํา  ไมมีทางเทาและไมมีไฟฟาตามถนน  
นอกจากนี้ถนนอีกสายที่เปนถนนสายสําคัญเช่ือมการคมนาคมระหวางตัวเมืองกับตลาดขวัญ  
คือ  ถนนสายนนทบุรี  1  ก็เต็มไปดวยฝุนเพราะเปนถนนดินลูกรัง ไมไดลาดยางตลอดทั้งสาย  
และในชวงฤดูฝนก็ลําบากมากย่ิงข้ึนเพราะน้ําทวมขังกลายเปนโคลนสรางความลําบากในการ
เดินทาง  จึงตองเรงปรับปรุงและพัฒนาใหเปนระเบียบเรียบรอยมากยิ่งข้ึน  สมกับเปนเมืองที่ต้ังศาลา
กลางจังหวัดและเปนเมืองที่อยูหางไกลจากพระนครเพียง  13  กิโลเมตรหรือเทากับ  15  นาทีโดย
รถยนต2   

รัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตไดเห็นความจําเปนของการพัฒนาใหเมือง
นนทบุรีมีความเปนระเบียบเรียบรอย  ความสวยงามและความสะอาดใหสมกับศูนยกลางที่
สําคัญของจังหวัดและเพื่อเปนฐานรองรับการขยายตัวของพระนคร 3  รวมทั้งตามโครงการผัง
เมืองของนครหลวงยังไดกําหนดเนื้อที่บางบริเวณของเมืองนนทบุรีใหใชเปนบริเวณที่อยูอาศัย
ของประชาชนในนครหลวงอีกดวย4  ดังนั้นทางเทศบาลและจังหวัดนนทบุรีจึงมีนโยบายเรงรัดที่จะ
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาสภาพความเส่ือมโทรมที่มีอยูในเมืองนนทบุรี  โดยเฉพาะบริเวณตัว
เมืองซึ่งเปนที่ต้ังของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีใหดียิ่งข้ึนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองหลวง  ดังนัน้จงึ
มีแผนการพัฒนาบริเวณตัวเมืองนนทบุรีในสวนตางๆ ดังแผนผังและรายละเอียดที่จะกลาวถึง
ดังตอไปนี้  

 
 

                                                 
2 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2503 จังหวัดนนทบุรี, 9 – 10. 
3 เร่ืองเดียวกัน, 10. 
4 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2507 จังหวัดนนทบุรี (พระนคร : สามมิตร, 2508),   

32-33. 
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แผนทีท่ี่  11  แผนผงัแสดงสถานท่ีตางๆ ภายในตัวเมืองนนทบุรีและกิจการที่ไดพัฒนา 
ที่มา  :  จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2503 จังหวัดนนทบุรี (พระนคร : สามมิตร, 
2504), ไมปรากฏเลขหนา. 
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1.1 การพัฒนาบริเวณตัวเมืองนนทบุรี 
การพัฒนาบริเวณตัวเมืองนนทบุรีซึ่งเปนที่ต้ังของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีเพื่อรองรับ

การขยายตัวของกรุงเทพฯ  ที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมีหลายดานดวยกัน  เชน  การสราง
อาคารพาณิชยถาวรหรือตึกแถว  การปรับปรุงสถานที่ราชการ  การสรางเข่ือนถาวรและทาเทียบเรือ  
เปนตน  นับต้ังแต พ.ศ.  2497  ทางจังหวัดนนทบุรีไดเร่ิมปรับปรุงบริเวณหองแถวเรือนไมโดยสราง
เปนอาคารพาณิชยข้ึนบางแลว5  และตอมาเมื่อทางจังหวัดนนทบุรีมีแผนการพัฒนาตัวเมือง
นนทบุรีต้ังแตพ.ศ. 2503 จึงขยายการปรับปรุงอาคารพาณิชยบริเวณชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีเพิ่ม
มากข้ึน  เพื่อเปนการทดแทนหองแถวเรือนไมเกาๆ  ที่มีสภาพเสื่อมโทรม  อีกทั้งยังเปนการลด
ความเสี่ยงในดานอัคคีภัยที่อาจเกิดข้ึนไดจากหองแถวเรือนไมเกาๆ   ดังนั้นในพ.ศ.  2503  ทางจังหวัด
จึงติดตอกับเอกชนและวัดบางขวางใหสรางอาคารพาณิชยรายรอบตลาดข้ึนใหมประมาณ  60  
หอง  เพื่อใหรับกับแผนผังการพัฒนาตัวเมืองบริเวณตลาดใหมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ
และระเบียบเรียบรอยสวยงาม  รวมทั้งมีการปรับปรุงบริเวณหนาตลาดโดยร้ือหองแถวเรือนไมเกา
ของเทศบาลออกและจัดใหมีการสรางอาคารพาณิชยข้ึนใหมเปนอาคารตึกถาวร  รวม  8  หอง  
นอกจากนั้นยังสงเสริมใหทางวัดและเอกชนมีการรื้ออาคารเกาที่เปนเรือนไมที่เสื่อมโทรมออก
เพื่อสรางอาคารเปนตึกคอนกรีตขึ้นแทนในอีกหลายสวน  โดยเฉพาะอาคารของเทศบาลที่สราง
ข้ึนบริเวณริมคลองบางขวาง  มีจํานวน  14  หอง  อีกทั้งทางเอกชนกําลังสรางอาคารตึกคอนกรีต
ข้ึนใหมบริเวณริมตลาดสดตามแนวถนนที่ขยายใหม  รวมอาคารที่สรางข้ึนใหมตามโครงการนี้ไมตํ่า
กวา  50  หอง6  ตอมาใน พ.ศ. 2505  มีการปรับปรุงเรือนไมหองแถวเดิมเพิ่มเติมโดยปรับสรางใหเปน
ตึกทันสมัยอีก  125  คูหาเปนเงิน  5,000,000  บาท  ซึ่งในพ.ศ.  2505  สรางแลวเสร็จ  100  คูหา  ซึ่งใน
จํานวนนี้เปนอาคารพาณิชยของสวนทองถิ่น  80  คูหา7  สําหรับการกอสรางในพ.ศ.  2506  ได
กอสรางอาคารพาณิชยเพิ่มเติมอีก  32  คูหา  ทําการกอสรางโดยบริษัทนายเซ็งโหมว  แซโงว  โดย
กําหนดใหเสร็จส้ินภายในวันที่  10  ธันวาคม  2505  แตเกิดน้ําทวมข้ึนการกอสรางจึงลาชา  ดังนั้น
ทางเทศบาลนนทบุรีจึงเปลี่ยนผูกอสรางใหมเปนหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลอ้ือฮวยน้ํามา
ดําเนินการตอจนแลวเสร็จในเดือนมิถุนายน 2506  รวมราคากอสรางเปนเงิน  907,500  บาท 8  
                                                 

5 หนังสืออนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพนายบุญชวย  ภูโสภา(อดีตนายกเทศมนตรีเมือง
นนทบุรี) (กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว, 2512 พิมพในงานศพนายบุญชวย ภูโสภา 2512), 17. 

6 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2503 จังหวัดนนทบุรี, ไมปรากฏเลขหนา. 
7 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2505 จังหวัดนนทบุรี (พระนคร : สามมิตร, 2506), 

ไมปรากฏเลขหนา. 
8 จังหวัดนนทบุรี, นนทบุรีสัมพันธ, 4,4 (เมษายน 2506) : 44. 
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การกอสรางอาคารพาณิชยไดดําเนินการเรื่อยมาจนถึง พ.ศ.  2507  ก็มีการปรับปรุงอาคาร
พาณิชยในยานชุมนุมชนตอจากโครงการในปกอนๆ  โดยสรางอาคารพาณิชย  บล็อกที่  11  
อันเปนบล็อกสุดทายริมแมน้ําเจาพระยา   จํานวน  23  คูหา  เปนตึกแถวขนาด  3 - 4  ชั้น  ดวยเงิน  
1,500,000  บาทเศษ  พรอมกับสงเสริมใหเอกชนสรางอาคารพาณิชยใหมข้ึนแทนหองแถวเรือนไม
เดิมที่มีความเสื่อมโทรมดวย  ผลปรากฏวาจนถึงในพ.ศ. 2507 เอกชนสรางอาคารพาณิชยข้ึนรวม  
15  บล็อก  เปนจํานวน  155  คูหา  และทางวัดบางขวางไดร้ือแหลงเส่ือมโทรมแหลงสุดทายของ
เมืองบริเวณขางโรงเรียนรัตนาธิเบศรออก  แลวสรางเปนอาคารพาณิชยตึก  2  ชั้นอีก  8  คูหา  
สรุปไดวาจํานวนอาคารพาณิชยไดสรางขึ้นจนถึงพ.ศ.  2507  เปนอาคารพาณิชยของเทศบาล  
11  บล็อก  123  คูหา  คิดเปนเงินประมาณ  5,000,000  บาท และอาคารพาณิชยของเอกชน  15  
บล็อก  155  คูหา  คิดเปนเงินประมาณ  5,000,000  บาท โดยมีพิธีเปดอาคารพาณิชยของเทศบาล
อยางเปนทางการ  เมื่อวันที่  28  มกราคม  25089    

 

 
ภาพที ่ 13   เรือนไมหองแถวเดิมริมถนนประชาราษฎร 
ที่มา  :  จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2505 จังหวัดนนทบุรี (พระนคร : สามมิตร, 
2506), ไมปรากฏเลขหนา. 
 

 

                                                 
9 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2507 จังหวัดนนทบุรี,  4 – 5. 
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ภาพที ่ 14  อาคารพาณิชยถาวรที่สรางข้ึนต้ังแตพ.ศ. 2503 
ที่มา  :  จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2505 จังหวัดนนทบุรี (พระนคร : สามมิตร, 
2506), ไมปรากฏเลขหนา. 

 

 
แผนทีท่ี่  12  แผนผังอาคารพาณิชยบล็อกสุดทายบริเวณถนนประชาราษฎรริมแมน้าํเจาพระยา 
ที่มา  :  จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2505 จังหวัดนนทบุรี (พระนคร : สามมิตร, 
2506), ไมปรากฏเลขหนา. 
 

นอกจากอาคารพาณิชยถาวรที่ไดสรางข้ึนดังกลาวขางตนแลว  ยังมีการสรางอาคาร
เพื่อการสงเคราะหที่อยูอาศัยใหแกทางขาราชการที่ทํางานในเมืองนนทบุรีอีกดวย  โดย พ.ศ.  
2503  มีการรื้ออาคารเกาแกที ่ชํารุดทรุดโทรมอันอาจกอใหเกิดอันตรายแกประชาชนออก
ทั้งหมด  แลวดําเนินการสรางอาคารสงเคราะหขนาดเล็ก  รวม  8  หลัง  พรอมกับทําร้ัวและถนน  
ทั้งนี้ไดใชเงินอุดหนุนจากกรมประชาสงเคราะห  200,000  บาทตามที่จังหวัดติดตอขอไป  การกอสราง
อาคารสงเคราะหแลวเสร็จและจัดใหขาราชการเชาอยูต้ังแตเดือนมกราคม  พ.ศ. 2504  รวมทั้งมี
การใชเงินของสภาจังหวัดสรางอาคารสงเคราะหใหขาราชการเพิ่มเติมอีกจํานวนทั้งส้ิน  6  หลัง  
เปนบานพักขาราชการชั้นตรี  3  หลัง  และบานพักขาราชการชั้นโทอีก  3  หลัง  ใชเงินงบประมาณ
ทั้งส้ิน  200,000  บาท  ทําใหสามารถบรรเทาความเดือดรอนของขาราชการในเร่ืองที่อยูอาศัยไดสวนหนึ่ง10   

                                                 
10 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2503 จังหวัดนนทบุรี, ไมปรากฏเลขหนา. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

119

ดานการปรับปรุงสถานที่ราชการของจังหวัดนนทบุรีซึ่งเกือบทั้งหมดต้ังอยูในอาคาร
ของโรงเรียนราชวิทยาลัยเดิมที่ไดกอสรางข้ึนมาต้ังแตเดือนกันยายน  2453  ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่  6  ซึ่งใชตอเนื่องมาอยางยาวนานถึง  50  ป  
ทําใหสถานที่ราชการตางๆ  ที่ต้ังอยูในอาคารของโรงเรียนราชวิทยาลัยเดิมมีความเส่ือมโทรมเปน
อยางมาก  บริเวณศาลากลางจังหวัดโดยรอบยังเปนพื้นที่ลุมเฉอะแฉะและนํ้าเจ่ิงนอง  อีกทัง้ยงัเต็ม
ไปดวยอาคารชํารุดทรุดโทรมที่จําเปนตองไดรับการบูรณะอยางเรงดวน  ดังนั้นนับตั้งแต พ.ศ.  
2503  ทางจังหวัดจึงมีการปรับปรุงสถานที่ราชการข้ึนหลายแหง  ไดแก  ศาลากลางจังหวัด  ที่วาการ
อําเภอเมืองนนทบุรี  สํานักงานเทศบาลเมืองนนทบุรี  หอประชุมประจําจังหวัด  บานพักขาราชการ
ที่สังกัดจังหวัด  โดยมีการปรับปรุงซอมแซมส่ิงที่ชํารุดจนเสร็จเรียบรอยและทาสีใหมบริเวณอาคาร
และรั้วโดยรอบ  ทั้งนี้ไดรับความรวมมือจากอําเภอเมืองนนทบุรีและเทศบาลนนทบุรี  รวมทั้ง
สภาจังหวัดในการจัดทําจนแลวเสร็จ  และไดจัดสรางและซอมแซมบานพักขาราชการที่มีอยูแลว
ประมาณ  10  หลัง  รวมทั้งทําร้ัวใหมและทาสีใหมกับไดติดตอขอความรวมมือไปยังเรือนจํากลาง
บางขวางเพื่อขอใหรวมมือปรับปรุงในลักษณะเดียวกัน  เฉพาะการซอมสถานที่ราชการตางๆ  ไดใช
เงินคาซอมแซมประมาณ  80,000  บาทเศษ  นอกจากนั้นยังไดร้ือหลุมหลบภัยทางอากาศที่ได
สรางข้ึนต้ังแตสมัยสงครามโลกคร้ังที่สองบริเวณขางที่วาการอําเภอเมืองนนทบุรีออกและตกแตง
บริเวณนี้ใหเปนที่จอดรถยนตและสวนดอกไม  และไดปรับปรุงอาคารในศาลากลางจังหวัดดวย
งบประมาณสภาจังหวัดในวงเงิน  16,000  บาท  เทศบาลยังจัดสรางโรงอาหารแหงใหม
เพิ่มเติมในวงเงินงบประมาณของเทศบาล  21,000  บาท  กับสรางโรงอาหารของโรงเรียนอนุบาล
นนทบุรี  รวมทั้งยังมีจัดสรางสโมสรขาราชการแหงใหมข้ึนโดยร้ือยายสโมสรขาราชการแหงเดิมที่
ต้ังอยูบริเวณดานหลังศาลากลางซ่ึงชํารุดทรุดโทรมมากทั้งยังต้ังอยูในที่ไมเหมาะสมออก  โดยร้ือไป
สรางใหมในบริเวณริมแมน้ําเจาพระยา  ขางศาลากลางจังหวัด  ดานทิศใต  จนแลวเสร็จและเปด
ดําเนินการไดต้ังแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2504  โดยใชเงินงบประมาณของสภาจังหวัด  ประมาณ  
41,000  บาท  และเงินที่มีผูอุทิศอีกใหประมาณ  12,000  บาทเศษ11 

ในการบูรณะปรับปรุงเข่ือนปองกันน้ําเซาะตล่ิงหนาศาลากลางจังหวัดนนทบุรีไดมีการ
ซอมแซมไปแลวคร้ังหนึ่งในพ.ศ. 2496  ซึ่งมีการปรับปรุงไปเมื่อวันที่  20 มกราคม  2496  โดยวิธีการเรียง
หินใหญไปตามแนวถนนงบประมาณ  120,000  บาท12  จนกระทั่งพ.ศ.  2503  ก็มีการเสนอนโยบายการ

                                                 
11 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2503 จังหวัดนนทบุรี, ไมปรากฏเลขหนา. 
12 “เร่ืองเขื่อนก้ันนํ้าหนาจังหวัดนนทบุรี,” 20 มกราคม – 19 มีนาคม 2496, เอกสารกองกลาง 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, (2)สร.0201.64/9, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ.   
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ปรับปรุงตอยอดเข่ือนกั้นตลิ่งเพิ่มเติมอีกคร้ัง  โดยการทําเปนเข่ือนคอนกรีตถาวร  รวมทั้งสรางทา
เทียบเรือใหม  ซึ่งทางจังหวัดไดติดตอขอใหกรมโยธาเทศบาลกําหนดแบบแปลนแผนผังเข่ือนถาวร
และขอต้ังงบประมาณในป  พ.ศ.  2505  จํานวน 4,000,000 บาท เพื่อจัดสราง  ทั้งนี้เพื่อปองกันมิ
ใหเกิดความเสียหายแกอาคารศาลากลางจังหวัดอันเนื่องจากน้ํากัดเซาะ  โดยเฉพาะทาเทียบ
เรือหนาศาลากลางจังหวัดไดรื้อทาเดิมออกและจัดสรางข้ึนใหม  ดวยความรวมมือกับเทศบาล  
อีกทั้งยังสรางโปะจอดเรือเพิ่มจาก  1  โปะ  เปน  2  โปะ  และทําทางข้ึนลง  2  ทาง  ทั้งนี้ไดใชเงินจาก
งบประมาณสภาจังหวัดประมาณ  13,000  บาท  เงินเทศบาลประมาณ  7,000  บาท13   

อยางไรก็ตามการสรางเข่ือนหนาศาลากลางที่ไดขออนุมัติต้ังแต  พ.ศ.  2503  แต
ได รับการอนุม ัต ิและสร างได พ .ศ .   2508  นั ้น   ใช งบประมาณแผนดินเปนเง ินทั ้ง สิ ้น  
4,278,350  บาท  โดยเร่ิมสรางในเดือนเมษายน  2508  และแลวเสร็จในเดือนธันวาคม   2508  
ซึ่งลักษณะของเข่ือนมีสภาพเปนเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กยาว  มีความยาวทั้งสิ้น  170  เมตร  
ขยายคอนกรีตจากจุดศูนยกลางเดิมออกไปเปน  8  เมตร  มีทางเทากวาง  4  เมตร  พนแนว
เข่ือนออกไปมีทางเทายื่นพนแนวทับหลังเข่ือนออกไปในแมน้ําอีก  1.20   เมตร  สุดทางเทามีลูกกรง
คอนกรีตกั้นและมีเสาไฟ  พรอมดวงโคมทุกระยะ  6  เมตร  ดานหนาจัดใหมีบันไดใหใชไดทุกระดับ
น้ําข้ึนลง14  การปรับปรุงในคร้ังนี้จึงเปนการปองกันความเสียหายจากการกัดเซาะน้ําที่ตล่ิงหนา
ศาลากลางจังหวัด  รวมทั้งทําใหคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  หรือผูที่เดินทางมาติดตอราชการ 
มาคาขายยังชุมชนไดรับความสะดวกในการเดินทางข้ึนลงทางน้ําอีกดวย 
 

 
แผนทีท่ี่  13  แผนผังการสรางเข่ือนถาวรและทาเทยีบเรือหนาศาลากลางจังหวัด 
ที่มา  :  จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2507 จังหวัดนนทบุรี (พระนคร : สามมิตร, 
2508), ไมปรากฏเลขหนา. 
                                                 

13 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2503 จังหวัดนนทบุรี, ไมปรากฏเลขหนา. 
14 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2507 จังหวัดนนทบุรี, 12. 
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1.2 การพัฒนาเสนทางคมนาคม 
ในดานการพัฒนาเสนทางคมนาคมของเมืองนนทบุรี  นับต้ังแตพ.ศ.  2503  มีการ

ขยายตัวเปนอยางมากสําหรับการคมนาคมทางบก  ทั้งการขยายถนนสายหลักที่สําคัญของจังหวัด
ทั้งสามสาย  ไดแก  ถนนประชาราษฎรหรือที่ชาวบานเรียกวา  ถนนสายนอก  และถนนพิบูลสงคราม
ที่ชาวบานเรียกกันวา  ถนนสายใน  ซึ่งถนนทั้งสองสายนี้เปนถนนเช่ือมการติดตอของตัวเมืองจังหวัด
นนทบุรีกับเมืองหลวง  รวมทั้งการพัฒนาถนนสายนนทบุรี  1  ซึ่งเปนถนนที่เชื่อมการติดตอภายใน
จังหวัดนนทบุรีระหวางตัวเมืองนนทบุรีกับตลาดขวัญ  นอกจากการขยายและปรับปรุงถนนสายหลักแลว
ยังมีการพัฒนาถนนในซอยยอยตางๆ  ของชุมชนเพื่อใหเกิดความสะดวกในเดินทางมากยิ่งขึ้น  
นอกจากนี้ยังมียานพาหนะทางบกที่เพิ่มมากข้ึนเพื่อใชในการเดินทางไปมาหาสูกัน  โดยเฉพาะการ
ใหบริการเดินรถสาธารณะหรือรถโดยสารที่ทางจังหวัดนนทบุรีและของเอกชนไดจัดข้ึนเพื่อบริการ
ประชาชนในการเดินทางสัญจรไปมาทั้งภายในจังหวัดและการเดินทางไปยังกรุงเทพฯ      

สําหรับถนนสายหลักมีการพัฒนาโดยการขยายถนน  ปรับปรุงซอม  ลงหิน  ลาดยาง  
รวมทั้งการจัดทําทางเทาเพื่อในชาวบานเดินสัญจรไปมาไดอยางปลอดภัยจากรถยนตที่วิ่งในถนน  
นอกจากนี้ยังตกแตงถนนใหมีความสวยงาม  เชน การปลูกตนไม  และเพิ่มความปลอดภัยในการ
สัญจรเวลากลางคืนโดยการติดต้ังแสงไฟตาง ๆ  ซึ่งรายละเอียดการบูรณะถนนสายหลักมีดังนี้  
สําหรับถนนประชาราษฎร  ในพ.ศ.  2503  ไดขยายตัวถนนใหกวางขวางยิ่งข้ึนเพื่อรองรับผูคนและ
ยานพาหนะที่เพิ่มข้ึนโดยขยายใหกวางถึง  20  เมตร  นอกจากการขยายถนนแลวยังมีการฝงทอ  
ทําทางเทา  ขยายผิวจราจร  ปกเสาไฟฟาแสงจันทร  รวมทั้งปลูกตนไมดวย  รวมระยะทาง
ที่มีการปรับปรุงถนนประชาราษฎรประมาณ  300  เมตร  ทําแลวเสร็จในเดือนเมษายน  
2504  ใชเงินงบประมาณไปทั้งส้ิน  383,485  บาท   สวนถนนพิบูลสงครามหรือถนนสายในที่ตัด
ผานตัวเมืองนนทบุรีบริเวณถนนประชาราษฎรเดินเสนทางผานแมน้ําเจาพระยาเลียบสวนของ
ชาวบานไปจนถึงเขตบางซ่ือ พระนคร  ไดปรับปรุงในพ.ศ.  2503  เชนเดียวกับถนนประชาราษฎร  
โดยการขยายความกวางของถนนเพิ่มเติมข้ึนจนกวางถึง  30  เมตร  รวมทั้งฝงทอ  ทําทางเทา  
ขยายผิวจราจร  การปกเสาไฟฟาแสงจันทร  ปลูกตนไมและทําการลาดยางจนเต็มเนื้อที่ของถนนเพื่อ
เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร  รวมระยะทางประมาณ  117  เมตร  ใชเงิน
งบประมาณของสภาจังหวัดและเทศบาล  336,838  บาท 
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ภาพที ่ 15  ถนนประชาราษฎรกอนและหลังการปรับปรุง 
ที่มา  :  จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2505 จังหวัดนนทบุรี (พระนคร : สามมิตร, 
2506), ไมปรากฏเลขหนา. 

 

 
ภาพที ่ 16  ถนนพิบูลสงครามกอนและหลังการปรับปรุง 
ที่มา  :  จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2505 จังหวัดนนทบุรี (พระนคร : สามมิตร, 
2506), ไมปรากฏเลขหนา. 
 

สําหรับถนนสายหลักที่สําคัญของจังหวัดอีกหนึ่งสาย  คือ  ถนนนนทบุรี  1  เปนถนนที่
เชื่อมโยงการคมนาคมภายในจังหวัดจากตัวเมืองนนทบุรีไปยังบริเวณตลาดขวัญ  ซึ่งสภาพ
ถนนนนทบุรี 1 กอนการปรับปรุงคอนขางทรุดโทรมเปนอยางมากไมเหมือนกับถนนประชาราษฎร
และถนนพิบูลสงครามที่เมื่อเปรียบเทียบกันถือวามีสภาพที่ดีกวา  โดยถนนนนทบุรี  1  ไดรับการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป  ตั้งแต พ.ศ.  2503  มีการลาดยางถนนใหมประมาณ  
1  กิโลเมตรเศษ  ต้ังแตหนาเรือนจํากลางบางขวางถึงคลองบางแพรกและต้ังแตโรงพยาบาลจงัหวดั
นนทบุรีถึงโรงเรียนชางนนทบุรีระยะทางประมาณ  3  กิโลเมตรเศษ  แลวเสร็จโดยใชเงิน
งบประมาณสภาจังหวัด  รวม  103,006  บาท  และเงินงบประมาณของกรมโยธาเทศบาลจังหวัด
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15รวม  88,651  บาท    และมีการบูรณะเพิ่มเติมอีก ใน พ.ศ.  2505  โดยลาดยางถนนเพิ่มเติม
บริเวณบางกระสอไปถึงสนามบินน้ํา  อีก  2  กิโลเมตร  รวมทั้งซอมถนนลาดยางตลอดสาย  
3  กิโลเมตร  ซอมสะพานที่ถนนตัดผานทั้งหมด  7  แหง  ใชงบประมาณสภาจังหวัด  200,000  บาท
และงบประมาณเทศบาล  70,000  บาท16  ใน พ.ศ. 2506 มีการปรับปรุงถนนโดยการสรางทางเทา  
ทอระบายน้ํา  และขยายผิวจราจร  จนแลวเสร็จในวันที่  26  พฤษภาคม  2506  มีหางหุนสวน
สามัญนิติบุคคลสมศรีรื่นกอสราง  ประกวดราคาไดเปนผูกอสราง ในวงเงิน  207,502  บาท  

และในปเดียวกันยังไดซอมถนนสายนนทบุรี  1  แถวคลองบางซื่อโดยเทศบาลเปนผูดําเนินการ
จัดสรางมีคาใชจายเปนงบประมาณซอมถนน  ยอดเงิน  210,000  บาท17 

 

 
ภาพที ่ 17  การปรับปรุงถนนนนทบุรี 1 
ที่มา  :  จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2505 จังหวัดนนทบุรี, (พระนคร : สามมิตร, 
2506), ไมปรากฏเลขหนา. 
 

นอกจากการพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลักทั้งสามสายดังกลาวแลว  บริเวณชุมชน
ตลาดทาน้ํานนทบุรียังไดรับการพัฒนาถนนสาขายอยหรือถนนซอยตางๆ  อีกหลายแหงดวยกนัเพือ่
พัฒนาคมนาคมทางบกใหดียิ่งขึ้นและใหชาวบานสามารถเดินทางจากบานเรือนตัวเองที่ตั้งอยู
ริมแมน้ําและคลองที่มีระยะทางหางจากถนนสายหลักไดรับความสะดวกยิ่งข้ึนในการสญัจรทางบก  
ซึ่งบริเวณถนนซอยตางๆ  ที่ไดรับการพัฒนามีดังนี้  พ.ศ.  2503  มีการสรางถนนซอยตางๆ  
หลายซอยดวยกัน  เชน  ถนนซอยบริเวณบานพักขาราชการภายในตัวเมืองนนทบุรีมีการปรับปรุง
รวม  4  สาย  ลักษณะของการปรับปรุงทําโดยลงหินลูกรังและหินใหญไปตามถนนและใชรถบดทับ
                                                 

15 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2503 จังหวัดนนทบุรี, ไมปรากฏเลขหนา. 
16 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2505 จังหวัดนนทบุรี, ไมปรากฏเลขหนา. 
17 จังหวัดนนทบุรี, นนทบุรีสัมพันธ 4,4 (เมษายน 2506) : 44. 
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เพื่อใหหินที่ลงไปมีความแนนตัวและเรียบสามารถใชเดินรถไดตลอดสาย  รวมทั้งไดตัดถนนใหมข้ึน
ทําเปนถนนลาดยางเร่ิมจากบริเวณพิพิธภัณฑธรรมชาติประวัติศาสตรที่อยูหลังศาลากลางจังหวัด
ไปจนถึงหนาวัดบางขวาง  มีความยาวประมาณ  100  เมตรเศษ  และเดินเสนทางถนนซอยผานไป
ยังบริเวณอาคารสงเคราะหและโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีใชเงินงบประมาณกรมประชาสงเคราะห
เปนเงิน  13,000  บาท 18  ตอมาใน  พ.ศ.  2505  มีการปรับปรุงโดยการตัดถนนซอยขึ้นใหม
หลายสายดวยกัน  เชน  ซอยรอบตลาดสด  ซอยขางโรงเรียนรัตนาธิเบศร  ซอยขางวัดบางขวาง  
ซอยรอบศาลากลางจังหวัด  เปนตน19  การสรางถนนซอยในชุมชนยังมีอยางตอเนื่อง  โดยต้ังแต  
พ.ศ.  2506  ไดตัดถนนซอยเลียบริมแมน้ําเจาพระยาจากหนาศาลากลางจังหวัดถึงวัดเขมาภิรตาราม20  
ซึ่งถนนซอยขางคลองบางขวางนี้เปนถนนซอยที่เทศบาลเมืองนนทบุรี  ไดขยายจากทางเทาใน
สวนและลงหินลูกรังแลวเสร็จในปพ.ศ.  2506  สิ้นเงินประมาณ  100,000  บาท  มีสภาพเปน
ถนนดิน กวาง  8  เมตร  มีผิวจราจรลงหินลูกรัง  กวาง  4  เมตร  ยาวประมาณ  400  เมตรเศษ  
ตามโครงการเต็มรูปแบบการพัฒนาของถนนซอยในชุมชนเสนนี้จะเปนถนนซอยที่เช่ือมระหวาง
ถนนพิบูลสงครามกับถนนเลียบริมแมน้ํามาติดตอกับศาลากลางจังหวัด  มีความยาวทั้งส้ิน  605  เมตร  
นับวาเปนถนนซอยภายในชุมชนที่สําคัญที่สุดสายหนึ่ง  พ.ศ.  2507  เทศบาลเมืองนนทบุรีได
ดําเนินการลาดยางตอนที่มีสภาพเปนถนนหินลูกรังตลอดสาย  ผิวจราจรกวาง  4  เมตร  ระยะทาง
ประมาณ  400  เมตร  แลวเสร็จ ใชเงิน  64,000  บาท  พ.ศ. 2508  ทางจังหวัดและเทศบาลเมือง
นนทบุรีดําเนินโครงการปรับปรุงตอไปโดยขยายการกอสรางถนนเลียบไปตามลําแมน้ําเจาพระยา
จนถึงซอยบุรีรังสรรคแลวลงหินลูกรัง  การปรับปรุงถนนซอยหลังวัดบางขวางดําเนินการแลวเสร็จ  
ในพ.ศ. 2509  ซึ่งไดลาดยางจนเสร็จตลอดสาย21  ถนนซอยหลังธนาคารเกษตรก็เปนถนนซอยในตัว
เมืองอีกแหงหนึ่งที่เทศบาลเมืองนนทบุรีขยายจากทางเดินเทาเดิมใหเปนถนนสําหรับรถยนตโดยลง
หินลูกรังแลวเสร็จ  พ.ศ.  2507  เทศบาลเมืองนนทบุรีไดดําเนินการลาดยางและทําทอระบายน้ํา
ทางเทาตลอดสาย  ยาว  277  เมตร  ใชเงินในการลาดยาง  12,000  บาท  และใชเงินในการทํา
ทอระบายน้ําและทางเทา  36,000  บาท  รวมเปนเงิน  48,000  บาท  นอกจากนี้ใน พ.ศ. 2509  ก็มี
การตัดถนนซอยขางโรงภาพยนตรศรีพรสวรรคไปถึงคลองบางแพรก  ระยะทางยาว  1  กิโลเมตร22  
                                                 

18 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2503 จังหวัดนนทบุรี, ไมปรากฏเลขหนา. 
19 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2505 จังหวัดนนทบุรี, ไมปรากฏเลขหนา. 
20 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2507 จังหวัดนนทบุรี,  45. 
21 เร่ืองเดียวกัน,  59. 
22 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2509 จังหวัดนนทบุรี, (พระนคร : สามมิตร, 

2510), 2. 
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ภาพที ่ 18  ถนนซอยจากโรงเรียนรัตนาธเิบศรไปออกตลาดสดถาวรขณะกอสราง 
ที่มา  :  จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2505 จังหวัดนนทบุรี (พระนคร : สามมิตร, 
2506), ไมปรากฏเลขหนา. 
 

เมื่อการคมนาคมทางบกขยายตัวอยางตอเนื่องโดยมีการปรับปรุงถนนสายหลักและ
สรางถนนซอยตางๆ  ข้ึน  ทําใหมีจํานวนของยานพาหนะตางๆ  เพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะรถโดยสาร
ที่ทางเทศบาลและเอกชนเปดบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน  ทําใหผูคนในชุมชน
ตลาดทาน้ํานนทบุรีรวมทั้งคนในทองที่อ่ืนๆ ไดรับความสะดวกในการเดินทางสัญจรระหวางชุมชน
ในจังหวัดนนทบุรีและระหวางจังหวัดนนทบุรีกับกรุงเทพฯ  โดยกิจการรถโดยสารของทาง
รัฐบาลที่ดําเนินการจัดทําข้ึนเพื่อใหความสะดวกในการเดินทางสัญจรของผูคน  มีรายละเอียดดังนี้  
กิจการเดินรถขนสงที่มีเปนการขยายการใหบริการในการเดินทางเช่ือมตอในเขตอําเภอเมือง
นนทบุรี  เขตอําเภอปากเกร็ด  ไปเชื่อมกับจังหวัดพระนคร  ซึ่งใน  พ.ศ.  2505  มีรถประจําทาง
ทั้งหมด  4  สาย  ในจํานวนนี้เปนของเทศบาล  1  สาย และทางจังหวัดยังรวมมือกับเทศบาล
ปรับปรุงกิจการเดินรถใหเพียงพอตอความตองการของประชาชนย่ิงข้ึน  โดยสั่งซ้ือรถยนตยี่หอ
เฟยตเขามาใหบริการเพิ่มข้ึนอีก  10  คัน  ดวยเงินงบประมาณ  2,000,000  บาทเศษ  รวมทั้งสราง
โรงเก็บรถเพิ่มข้ึนอีก  2  โรงดวยเงิน  200,000  บาท  และขยายการเดินรถของเทศบาลในแนวถนน
นนทบุรี 1  จากชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีผานสนามบินน้ําถึงสามแยกทาทรายที่ถนนติวานนท
เพิ่มข้ึนอีก  1  สาย23  สําหรับเสนทางในการใหบริการจะมีรถโดยสารเดินรถรับผูโดยสารต้ังแตปากเกร็ด
มายังตัวเมืองนนทบุรีและเดินรถตอไปยังกรุงเทพฯ  ซึ่งเปนความดูแลของเทศบาลเมืองนนทบุรีและ
อีกสายคือ  สายที่เร่ิมเดินรถต้ังแตตัวเมืองนนทบุรีบริเวณตั้งแตศาลากลางจังหวัดไปยังบางกระสอ
และเดินรถตอไปถึงทาทราย  รถโดยสารสายนี้เปนรถของเทศบาล  2  คันและมีการอนุมัติให
รถของเอกชนเขาเดินรวมอีกประมาณ  10  คัน  และยังขยายจํานวนรถเพิ่มข้ึนโดยขออนุมัติซื้อ

                                                 
23 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2505 จังหวัดนนทบุรี, ไมปรากฏเลขหนา. 
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24รถยนตเล็กเพิ่มข้ึนอีก  5  คัน จากกระทรวงมหาดไทย  เพื่อเดินในสายถนนนนทบุรี 1     กิจการ
เดินรถโดยสารของจังหวัดยังไดขยายตัวเพิ่มข้ึนตอเนื่องโดยใน พ.ศ. 2507 มีการขออนุมัติ
กระทรวงมหาดไทยซื้อรถยนตยี่หอเฟยตจากประเทศอิตาลี  จํานวน  30  คัน   และไดรับอนุมัติให
จัดซ้ือทั้ง  30  คัน  และตอมาไดรับอนุมัติใหจัดซ้ือเพิ่มอีก  20  คัน  รวมเปน  50  คัน  ดวยเงินเช่ือ
ในวงเงินประมาณ  11,000,000  บาท  นับวาการบริการประชาชนในเรื่องนี้เปนไปดวยดีเปนที่
พอใจในความสะดวกที่ไดรับ25 

 

 
ภาพที ่ 19  รถยนตโดยสารทีท่างเทศบาลนนทบุรีจัดไวเพือ่บริการประชาชน 
ที่มา  :  จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2507 จังหวัดนนทบุรี, (พระนคร : สามมิตร, 
2508), ไมปรากฏเลขหนา. 
 

1.3 การพัฒนาดานการศึกษา 
การพัฒนาในดานการศึกษาของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีก็มีการขยายตัวจาก

แผนการพัฒนาเมืองนนทบุรีดวยเชนกัน  โดยใน พ.ศ.  2503  ไดมีความพยายามในการพัฒนา
โรงเรียนตางๆ  ภายในบริเวณตัวเมือง  ทั้งการปรับปรุงอาคารเรียน  การขยายการศึกษาสายอาชีพ  
พัฒนาการศึกษากอนวัยเรียน  การเปดโรงเรียนเอกชน  รวมทั้งมีการสรางแหลงศึกษาเรียนรู
นอกหองเรียน  สําหรับการพัฒนาโรงเรียนบริเวณตัวเมืองทางจังหวัดทําการติดตอกับกรมวิสามัญ
ศึกษาเพื่อขอเงินงบประมาณ  200,000  บาทเศษ  ในการตอเติมอาคารโรงเรียนรัตนาธิเบศร
ใหสําเร็จครบรูป  เพื่อใหสมกับที่เปนโรงเรียนซ่ึงอยูในบริเวณยานกลางเมือง  รวมทั้งปรับปรุงสนาม
ของโรงเรียน  ดวยเงินงบประมาณสภาจังหวัด  5,000  บาท  การปรับปรุงโรงเรียนวัดทินกรนิมิตร

                                                 
24 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2505 จังหวัดนนทบุรี, 104. 
25 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2507 จังหวัดนนทบุรี, 8. 
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ไดขอเงินจากกรมสามัญศึกษา  จํานวน   100,000  บาท  รวมกับเงินของสภาจังหวัดอีก  
50,000  บาท  รื้ออาคารเกาของโรงเรียนวัดทินกรนิมิตรซึ่งเปนโรงเรียนเทศบาลที่มีสภาพชํารุด
ทรุดโทรมมากจนตองใชไมคํ้ายันทุกเสาหากทิ้งไวอาจเปนอันตรายแกเด็กนักเรียน  และไดจัดสราง
อาคารเรียนข้ึนใหมตามแบบ  004  แลวเสร็จเมื่อเดือนเมษายน  2504  รวมทั้งต้ังเงินจาก
งบประมาณของสภาจังหวัด  5,800  บาท  และเงินอุดหนุนสภาตําบลอีก  5,000  บาท  เพื่อนํามาถม
สนามโรงเรียนวัดลานนาบุญใหพนน้ําและตกแตงใหสวยงามสมกับเปนโรงเรียนที่ต้ังอยูชานเมือง26 

 

 
ภาพที ่ 20  โรงเรียนวัดทนิกรนิมิตร(โรงเรียนวัดบางดวน)กอนและหลังการปรับปรุง 
ที่มา  :  จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2503 จังหวัดนนทบุรี, (พระนคร : สามมิตร, 
2504), ไมปรากฏเลขหนา. 

 
นอกจากการพัฒนาสภาพโรงเรียนในบริเวณชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีแลว  ยังมี

ความพยายามขยายฐานการศึกษาในดานวิชาชีพดวย  ซึ่งในพ.ศ. 2503  มีการจัดต้ังหนวย
อาชีวศึกษาผูใหญเคลื่อนที่ขึ้น  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการขยายการสอนวิชาชีพแกประชาชน  โดย
ใหกองการศึกษาผูใหญ  กรมสามัญศึกษา  จัดหนวยเคล่ือนที่สอนวิชาชีพข้ึนเปนหนวยเคล่ือนที่ทางนํ้า  
ทําการสอนวิชาชีพตามแหลงชุมนุมชนที่อยูริมแมน้ําเจาพระยา  เร่ิมตนสอนต้ังแตจังหวัดนนทบุรีข้ึนไป  
โดยเปดสอนสองประเภท  คือ  ประเภทชางตัดเสื้อผาและประเภทชางตัดผม  มีครูสอนประจํา
ประเภทละคน เรียนรุนละ  3  เดือน  ผูสมัครเรียนตองเสียคาบํารุงคนละ  10  บาท  และคาประกัน
ของเสียหายคนละ  20  บาท  โดยจังหวัดนนทบุรีไดใชบริเวณโรงเรียนวัดลานนาบุญเปนสถานที่เรียน27  
สําหรับโรงเรียนที่พัฒนาการศึกษาข้ันกอนวัยเรียนก็มีการปรับปรุงโรงเรียนใหมีความพรอมและ
เหมาะสมกับการเปนโรงเรียนที่การสอนเพื่อเตรียมความพรอมใหเด็กสําหรับที่จะกาวสูการศึกษา

                                                 
26 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2503 จังหวัดนนทบุรี, ไมปรากฏเลขหนา. 
27 เร่ืองเดียวกัน, 121. 
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ข้ันพื้นฐานตอไป  โดยโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีซึ่งเปนโรงเรียนอนุบาลแหงแรกของจังหวัดนนทบุรี  
เปดสอนครั้งแรกวันที่  4  สิงหาคม  250128  โดยใชอาคารเรียนเดิมของโรงเรียนสตรีประจํา
จังหวัดนนทบุรีซึ่งยายออกไปต้ังที่ถนนพิบูลสงครามบริเวณวัดพลับพลา29  ใน พ.ศ. 2507  จงึมกีาร
ตอเติมและกอสรางตางๆ  ในโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี  เชน  ตอเติมอาคารเรียนออกไปอีก  
2  หองเรียน  ทาสีอาคารเรียนที่สรางใหม  4  หองเรียน ติดต้ังไฟฟาภายในอาคารเรียน  ลงแซลแลค
ขัดเงาพื้นอาคารเรียน  ทําประตูโรงเรียนและทาสีติดโคมไฟ  ทําร้ัวรอบบริเวณโรงเรียนและทาสี
ศาลาเด็กเลนและติดไฟบนศาลา  ปรับปรุงพื้นบริเวณดานหนาและดานหลังหอประชุมสภาจังหวัด  
ใหสูงพนระดับน้ํา  แลวปูพื้นแผนกระเบ้ือง  ปรับปรุงสภาพดานหนาอาคารเรียนหลังใหม  แลวปลูกหญา
และไมประดับ30  นอกจากโรงเรียนของทางรัฐบาลแลวยังมีคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี
เปดโรงเรียนเอกชนขึ้น คือ  โรงเรียนดรุณาลัยนนทบุรี  ตั้งอยูบริเวณริมคลองหลังวัดบางขวาง  
ซึ่งโรงเรียนแหงนี้เปดสอนถึงชั้นมัธยมปที่  6  ตอมาเรียกวา  ชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ซึ่งเทียบเทากับ
มัธยมศึกษาปที่  4  ในระบบการจัดแบงชั้นเรียนในปจจุบัน  โรงเรียนดรุณาลัยมีการพัฒนาจนไดรับ
การรับรองวิทยฐานะเทากับวาเปนโรงเรียนที่มีมาตรฐานเทียบเคียงกับโรงเรียนรัฐบาลเชนเดียวกัน
31   

 

 
ภาพที ่ 21  โรงเรียนดรุณาลัย 

                                                 
28 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี, “ขอมูลสารสนเทศ  ปการศึกษา  2511  โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  เขต  1” นนทบุรี : โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี, 2551. (อัดสําเนา)   
29 คณะกรรมการดําเนินการจัดงานราตรีสตรีนนท  เนื่องในวาระอายุ  65  ป  โรงเรียนสตรีนนทบุรี.

65 ป สตรีนนทบุรี (นนทบุรี: มปท, 2550), 17. 
30 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2507 จังหวัดนนทบุรี, 190. 
31 วรงค  สงเจริญ, หนังสือพระราชทานเพลิงศพนางสายหยุด  สงเจริญ, 172. 
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ที่มา  :  วรงค  สงเจริญ, หนังสือพระราชทานเพลิงศพนางสายหยุด  สงเจริญ (นนทบุรี : ม.ป.ท, 
2550. พิมพในงานศพนางสายหยุด สงเจริญ พฤษภาคม 2550), 172. 

ทางดานการพัฒนาแหลงการเรียนรูนอกหองเรียน  มีการสรางพิพิธภัณฑประวัติ
ธรรมชาติและหองสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรีขึ้นโดยเริ่มดําเนินการจัดทําตั้งแต  พ.ศ.  2503  
จนแลวเสร็จในวันที่ 17 พฤศจิกายน  250432  พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติที่สรางข้ึนมุงหวังในการ
รวบรวมภาพและสรรพวัตถุตางเพื่อประโยชนในการศึกษาเกี่ยวกับความเปนไปของจังหวัดนนทบุรี  
รวมทั้งพัฒนาการในดานตาง  ๆของประเทศและของโลก  เชน  แสดงเกี่ยวกับหัตถกรรมและสภาพของพืช  
สัตว  ศิลปวัตถุทุกชนิด  รวมทั้งเครื่องปนดินเผา  โดยเฉพาะพืชนั้นมีการจัดแสดงเก่ียวกับพืชผลที่
ปลูกไวในจังหวัดนนทบุรี  เชน  ทุเรียน  สม  และผลไมอ่ืนๆ  ซึ่งเปนการเผยแพรความรูดานตางๆ 
เกี่ยวกับจังหวัดนนทบุรี  รวมทั้งมีการแสดงสภาพภูมิประเทศ   ทุงนา  และสวน  ที่เปนอยูจริงเพื่อ
ประโยชนการศึกษาสภาพภูมิประเทศในจังหวัด  จึงถือไดวาพิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ
แหงนี ้เปนจุดศูนยกลางของการศึกษาประเภทโสตทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตางๆ  ใน
จังหวัด  ซึ่งมีการนําเด็กมาศึกษาเรียนรูในพิพิธภัณฑเปนรายโรงเรียนและรายช้ัน  รวมทั้งจัดใหมี
การบรรยายประกอบ  โดยพิพิธภัณฑประวัติธรรมชาตินี้ถือเปนพิพิธภัณฑประวัติศาสตรประจํา
จังหวัดที่ใหญที่สุดในประเทศไทยในขณะน้ัน  นอกจากน้ียังไดสรางหอสมุดประชาชนจังหวัด
นนทบุรีที่ทันสมัยข้ึนในอาคารเดียวกันกับพิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ  ซึ่งอาคารพิพิธภัณฑประวัติ
ธรรมชาติและหองสมุดประชาชนประจําจังหวัดนนทบุรีเปนอาคารตึก  2  ชั้น  ขนาดกวาง  15  เมตร  
ยาว  31  เมตร  เปนอาคารตึกแบบไทย  ออกแบบโดยนายประดิษฐ  โลหะเนตร  ชางเทศบาลเมือง
นนทบุรี  ราคาคากอสราง  490,000  บาท  คาติดไฟฟาประมาณ  10,000  บาท   และเงินงบตางๆ  
สมทบอีกประมาณ  80,000  บาทเศษ  เปนคาเคร่ืองอุปโภคและครุภัณฑตางๆ  เชน  ตู  โตะ  ตู
กระจกชนิดติดประจําเพื่อต้ังแสดงสัตวสตาฟ  วัตถุที่รวบรวมในพิพิธภัณฑ  เชน  สัตวสตาฟ
ประเภทตางๆ  และงบจัดซื้อหนังสือ33   

 

                                                 
32 จังหวัดนนทบุรี, นนทบุรีสัมพันธ 4,10 (ตุลาคม 2506) : 27. 
33 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2503 จังหวัดนนทบุรี, ไมปรากฏเลขหนา. 
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ภาพที ่ 22  พพิิธภัณฑประวติัธรรมชาติและหองสมุดประชาชนประจําจังหวัดนนทบุรี 
ที่มา  :  จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2505 จังหวัดนนทบุรี (พระนคร : สามมิตร, 
2506), ไมปรากฏเลขหนา. 
 

 

 
ภาพที ่ 23  การจัดแสดงในพิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติ 
ที่มา  :  สาโรจน พงศไพโรจน, “พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติและหองสมุดประชาชนนนทบุรี,” 
เอกสารเผยแพร (พระนคร : จุฑารัตนการพิมพ, 2515). (แผนพับ)   
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จะเห็นไดวาการศึกษาของคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีมีการขยายตัวข้ึนทั้งการ
พัฒนาโรงเรียนที่มีอยูเดิม  การพัฒนาการเรียนการสอนทางสายอาชีพในรูปแบบเคลื่อนที่ใหเขาไป
ไดถึงความตองการของชุมชน  การพัฒนาโรงเรียนข้ันกอนวัยเรียนเพื่อเตรียมพรอมใหเด็กในชุมชน
มีความพรอมในการที่จะเขาศึกษาเลาเรียนในภาคบังคับ    และการเปดโรงเรียนเอกชนก็เปนการ
เพิ่มทางเลือกใหเด็กและผูปกครองไดมีโอกาสเลือกในการที่จะใหบุตรหลานเขาเรียนตามความ
เหมาะสมของดานฐานะของครอบครัวอีกทางหนึ่ง   รวมทั้งการพัฒนาแหลงการเรียนรู
นอกหองเรียนอยางพิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติและหองสมุดประชาชนประจําจังหวัดนนทบุรี   
 
2. การพัฒนาเมืองนนทบุรีดานเศรษฐกิจเพื่อรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ 

2.1 การพัฒนาสถาบันการเงิน 
ในการพัฒนาสถาบันการเงินเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ทางจังหวัดได

สงเสริมใหมีการสรางธนาคารตางๆ  บริเวณตัวเมืองนนทบุรีหรือชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  อยางการ
ชวยเหลือธนาคารออมสินในติดตอขอซ้ือที่ราชพัสดุเพื่อสรางสํานักงานธนาคารออมสินสาขา
นนทบุรีข้ึนใหมใหเปนอาคารถาวรแบบตึก  3  ชั้น  คากอสรางประมาณ  400,000  บาทเศษ  
และชวยใหธนาคารเกษตร จํากัดสรางอาคารถาวรอีก  1  หลัง  เปนอาคารตึก  3  ชั้น  ดวยคา
กอสรางประมาณ  400,000  บาท    นอกจากนี้ไดติดตอกับธนาคารอื่นๆ  เพื่อสรางอาคารและเปด
กิจการข้ึนใหมในจังหวัดนี้ใหมากข้ึนอีก  เพื่อเปนการสงเสริมสถาบันการเงินและเพื่อเปนประโยชน
ในดานเศรษฐกิจแกจังหวัด   โดยไดเปดธนาคารเพิ่มข้ึนอีก  2  แหง  คือ  ธนาคารไทยพัฒนา  ซึ่งเปด
กิจการเมื่อวันที่  20  ธันวาคม  พ.ศ.  2503  เปนสํานักงานถาวร  ณ  ตึกอาคารนนทสุข  บริเวณ
สามแยกถนนประชาราษฎรกับถนนพิบูลสงครามและธนาคารกรุงเทพฯ  พาณิชยการสาขานนทบุรี 
ที่เร่ิมเปดเปนธนาคารชั่วคราว ต้ังแตเดือนมกราคม  พ.ศ.  2503  ณ  อาคารพาณิชยบล็อคเดียวกัน  
ซึ่งการพัฒนาสถาบันการเงินอยางธนาคารข้ึนในจังหวัดก็เปนประโยชนใหประชาชนสามารถเก็บ
เงินออมเงินของตนไว  เพื่อเปนการสรางฐานะและความมั่นคงเพิ่มข้ึน  รวมทั้งเยาวชนตางๆ  ที่จะ
ไดรับการอบรมใหมีนิสัยการออมเงินและรูจักประหยัดไดอีกทางหนึ่ง34 

 

                                                 
34 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2503 จังหวัดนนทบุรี, ไมปรากฏเลขหนา. 
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ภาพที ่ 24  พธิีเปดธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการสาขานนทบุรี 
ที่มา  :  จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2505 จังหวัดนนทบุรี (พระนคร : สามมิตร, 
2506), ไมปรากฏเลขหนา. 
 

นอกจากนี้ในการพัฒนาสถาบันการเงินยังมีการเปดสถานธนานุบาลหรือโรงรับ
จํานําขึ้นเพื ่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของชุมชน  ที่ตองการความคลองตัวทาง
การเงิน  ซึ่งการเปดสถานธนานุบาลทางกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายใหเปดสถานธนานุบาล
เฉพาะทองถิ่นสําคัญๆ  คือ  ในเขตเทศบาลขนาดใหญเทานั้น  ทั้งนี้เพราะวาในการดําเนินการตอง
กูเงินจากสวนกลางเปนจํานวนมากถึง  3 – 4  ลานบาท  อยางไรก็ตามแมวาเทศบาลเมืองนนทบุรี
จะเปนเทศบาลขนาดเล็กแตก็มีความสําคัญเปนอยางมากในทางเศรษฐกิจ  ดังนั้นในพ.ศ.  2505  
ทางจังหวัดจึงดําเนินการจัดสรางสถานธนานุบาลข้ึนโดยลงทุนข้ันแรกเปนเงิน  1,000,000  บาท  
ลักษณะการกอสรางเปนอาคารพาณิชยสูง  3  ชั้น  2  คูหาคร่ึง  นายประดิษฐ  โลหะเนตร  นายชาง
เทศบาลเปนผูออกแบบและหางหุนสวนจํากัดทวีสินชัยเปนผูประกวดราคาได  ทําการสรางใน
ยอดเงิน  232,000   บาท  กําหนดสรางภายใน  150  วัน  ต้ังแตเดือนกรกฎาคม  2505   ซึ่งการ
ดําเนินการในเร่ืองนี้ถือเปนการสงเสริมอาชีพของประชาชน  โดยเฉพาะผูยากจนทีข่าดแคลนทุนทรัพย
ในการประกอบอาชีพ  นอกจากนี้ยังเปนการชวยพัฒนาฐานะทางเศรษฐกิจใหเปนผลดีแกประชาชน
ในจังหวัดอีกทางหนึ่ง35 36  โดยสถานธนานุบาลแหงนี้ไดเปดทําการในวันที่  11  มกราคม  2506      

 

                                                 
35 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2505 จังหวัดนนทบุรี, 216 – 219. 
36 จังหวัดนนทบุรี, นนทบุรีสัมพันธ 4,1 (มกราคม 2506) : ไมปรากฏเลขหนา.    
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ภาพที ่ 25  พธิีเปดสถานธนานุบาลหรือโรงรับจํานํา 
ที่มา  :  จังหวัดนนทบุรี, นนทบุรีสัมพันธ 4,1 (มกราคม 2506) : ปกหนา. 

 
2.2 การสรางตลาดสดถาวรและตลาดผลไม 
ในการพัฒนาเมืองนนทบุรีดานเศรษฐกิจยังมีการปรับปรุงตลาดสดของเทศบาล

จังหวัดนนทบุรีที่ต้ังอยูหนาโรงมหรสพหรือที่ชาวบานเรียกกันวา  ตลาดหนาคุก  ที่สรางขึ้นเปน
รูปแบบตลาดแผงลอยมาตั้งแต  พ.ศ.  2472  เมื่อมาถึงพ.ศ. 2503 ตัวตลาดซ่ึงมีสภาพเส่ือมโทรม
สกปรกและไมเปนระเบียบเรียบรอย  อีกทั้งขนาดของตลาดสดยังไมเพียงพอตอความตองการของ
พอคาแมคาที่มีจํานวนมากข้ึนจนสินคาถูกนํามาวางขายลนออกไปจากบริเวณตลาดไปต้ังวางตาม
ริมถนนตลอดจนถึงบริเวณหนาโรงมหรสพซ่ึงไมเปนที่สะอาดตาและสรางความลําบากในการ
เดินทางสัญจรไปมาของผูคนที่เขามาจับจายสินคาจนตองเดินลงไปยังถนนเพราะไมมีที่เดิน  
ซึ่งก็อาจทําใหเกิดความอันตรายรถยนตที่เดินสวนกันมาไปได  ดังนั้นเพื่อเปนการพัฒนาเมือง
นนทบุรีเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงมีนโยบายการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลข้ึนใหม  
โดยทําการรื้อโรงมหรสพที่ก็มีสภาพเส่ือมโทรมออกไปและสรางตลาดสดถาวรข้ึนมาแทน  รวมทั้ง
จัดสรางตลาดบริเวณหลังโรงมหรสพใหเปนตลาดสําหรับซ้ือขายผลไมของชาวสวนนนทบุรีเพิ่มเติม 

ดังนั้นนับต้ังแต พ.ศ.  2503  จึงไดมีการจัดสรางตลาดสดใหมขึ้น  1  หลัง  เพื่อเปน
ตลาดสดถาวรขนาดใหญใหเพียงพอที่ประชาชนจะทําการคาและเพ่ือเตรียมรับความเจริญที่กําลังจะ
ขยายตอไป  ซึ่งทางจังหวัดไดขอกูเงินคณะกรรมการกองเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)  
จํานวน  800,000  บาท  เพื่อนํามากอสรางตลาดสดถาวรแหงนี้และเร่ิมกอสรางในเดือน
กันยายน 2503  จนแลวเสร็จในเดือนมิถุนายน พ.ศ.  2504  ลักษณะของตลาดสดถาวรที่สรางนี้
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เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีขนาดกวาง  30  เมตร  ยาว  60  เมตร  สามารถบรรจุที่ขายของ
ไดราว  300  ที่  ในการกอสรางมีการรื้อโรงมหรสพที่ชํารุดทรุดโทรมของทางเทศบาลออกและสราง
เปนตลาดสดถาวรแทนที่  นอกจากนี้ยังสรางตลาดผลไมใหมอีกหนึ่งหลังโดยกูเงินจาก ก.ส.ท. 
เปนจํานวน  500,000  บาท  ตลาดผลไมกอสรางแลวเสร็จในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2504  ซึ่งตลาดผลไม
ที่สรางใหมนี้มีลักษณะเปนอาคารคอนกรีตขนาดกวาง  28  เมตร  ยาว  30  เมตร  สรางข้ึนบริเวณ
ดานหลังตลาดสดถาวร  คือ  ต้ังแตหลังโรงมหรสพของเทศบาลเกาตลอดไปจนถึงคลองบางขวาง  
โดยปรับเปนลานกวางเพื่อเปนตลาดผลไมใหชาวสวนนําของสวนของตนมาขายได  รวมทัง้ยงัมกีาร
สรางถนนรอบตลาด  กวาง  6  เมตร  และทาเทียบเรือริมคลองบางขวางเพื่อสงเสริมความสะดวก
ในการขนสงพืชผลของสวนเขาสูคลองบางขวางและขนถายตอไปเพื่อเขาสูบริเวณตลาดใหสะดวก
ยิ่งข้ึน  ตลอดจนมีการจัดหาอุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกอ่ืนๆ  ดวย  อีกทั้งยังลาดซีเมนตบริเวณ
ดานหนาของตลาดสดหลังใหมข้ึนเพื่อทําเปนลานจอดรถหนาตลาดสดโดยใชเงินเทศบาลประมาณ  
130,000  บาท37  ตลาดสดถาวรและตลาดผลไมถือเปนสวนหนึ่งของแผนการพัฒนาเมืองนนทบุรี
ดานเศรษฐกิจใหมีความเจริญเพื่อรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ  
 

 
ภาพที ่ 26  ตลาดสดถาวรทีส่รางข้ึนต้ังแตพ.ศ. 2503 
ที่มา  :  จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2505 จังหวัดนนทบุรี (พระนคร : สามมิตร, 
2506), ไมปรากฏเลขหนา. 

 

                                                 
37 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2503 จังหวัดนนทบุรี, ไมปรากฎเลขหนา. 
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2.3 การจัดประกวดผลไมเมืองนนทบุรีและตลาดนัดทุเรียน  
นอกจากที่ทางจังหวัดการพยายามสงเสริมการขยายตัวดานเศรษฐกิจโดยเฉพาะ

อาชีพการทําสวนผลไมของชาวบาน  อยางการสรางตลาดผลไมขึ้นมาเพิ่มเติมจากตลาดสด
เพื่อชาวสวนมีพื้นที่ในการนําผลผลิตของสวนของตนเขามาขาย  ทางรัฐบาลยังทําการโฆษณา
ประชาสัมพันธตางๆ   เพื ่อสงเสริมการขายของสวนใหแกชาวบานเพิ่มเติมข้ึน  โดยการจัด
ประกวดผลไมเมืองนนทบุรีเพื่อสรางชื่อเสียงใหผลไมเมืองนนทเปนที่รูจัก  ซึ่งการประกวดผลไมนั้น  
จังหวัดนนทบุรีเคยจัดประกวดผลไมมากอนต้ังแตพ.ศ. 2497  และไดเลิกไปในพ.ศ.  2500  ตอมา
จึงฟนฟูการประกวดผลไมเมืองนนทบุรีข้ึนใหมอีกคร้ัง  เปนการจัดประกวดเฉพาะชาวสวนใน
จังหวัดนนทบุรี  ผลไมที่ประกวดมี  4  ประเภท  คือ  ทุเรียน  สะทอน(กระทอน)  ลิ้นจี่   และ
มังคุด  เฉพาะทุเรียน  จัดประกวดเปน  3  ชนิด  คือ  กานยาว  กบ  และอื่นๆ  รางวัลที่ไดรับ
เฉพาะทุเรียน  จัดชนิดละ  3  รางวัล  รวม  9  รางวัล  สวนสะทอน  ล้ินจ่ี  และมังคุด  จัดประเภท
ละ  2  รางวัล  นอกนั้นเปนรางวัลชมเชย  กรรมการจัดประกวดมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน
และใหราษฎรผูมีความรูในเร่ืองผลไมของอําเภอตางๆ  มาเปนกรรมการเปนผูพิจารณาคัดเลือก  
โดยเร่ิมจัดข้ึนใหมต้ังแตวันที่  1  มิถุนายน  2506  บริเวณศาลากลางจังหวัดนนทบุรีและจัดใน
ปตอมาอยางตอเนื่องทุกป38   

 

 
ภาพที ่ 27  ทุเรียนที่ชนะการประกวดผลไมเมืองนนทบุรี 
ที่มา  :  จังหวดันนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2507 จังหวัดนนทบุรี (พระนคร : สามมิตร, 
2508), ไมปรากฏเลขหนา. 

                                                 
38 จังหวัดนนทบุรี, นนทบุรีสัมพันธ 4,1 (มกราคม 2506) : ไมปรากฏเลขหนา. 
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สําหรับการจัดตลาดนัดทุเรียนซึ่งเปนอีกวิธีหนึ่งที่ทางจังหวัดดําเนินการเพื่อสงเสริม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและเปนการเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการระบายของสวนออกสูตลาดใหมาก
ยิ่งข้ึน  ในการจัดตลาดนัดทุเรียนเมืองนนทมีการจัดติดตอกันมา จนเริ่มเปนที่รูจักและไดรับความ
นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ   ตั้งแตพ.ศ.  2497  ไดจัดตลาดนัดทุเรียนขึ้นที่บริเวณเขื่อนหนาศาลากลาง
จังหวัด  จนภายหลังที่มีการสรางการตลาดสดเทศบาลหลังใหมและตลาดผลไมในพ.ศ.  2503  
จึงเปล่ียนสถานที่จัดมาเปนบริเวณลานซีเมนตหนาตลาดสดของเทศบาลหลังใหมซึ่งเปนการ
อํานวยความสะดวกทั้งแกผูจําหนายและผูซื้อ   โดยเฉพาะอยางยิ่งผูซื้อที่ เดินทางมาจาก
พระนคร 39  โดยคุณศานติ  วิชเศรษฐสมิต  เลาใหฟงถึงบรรยากาศของตลาดนัดทุเรียนวา  “...ที่
ตลาดนัดทุเรียนพอคาแมคาที่มาขายก็จะมาต้ังขายทุเรียนกันเต็มไปหมดตรงหนาที่ตลาดลน
ออกไปถึงถนน   จะมีการจัดกันในชวงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน  ตอนหนาทุเรียน  คนมา
ซื้อขายกันเยอะมาก  ทุเรียนวางกันเต็มไปหมด  วางขายกันบนพื้น  กล่ินหอมฟุงไปทั่วเลย  ผมยังอด
ไมไดที่จะไปซื้อมากินเพราะทุเรียนเมืองนนทนี้อรอยมาก  เคาวากันวาอรอยที่สุดกวาที่ไหนเลย...40”  
คุณตาสนอง  เผือกบัวก็เปนชาวสวนผูหนึ่งที่ไดมาขายทุเรียนของตนในชวงที่มีตลาดนัดทุเรียนนี้  
“...เมื่อกอนเทศบาลจัดใหขายผลไมกัน  จัดตอๆกันมาเร่ือยๆ  ผมไปขายคร้ังแรกก็อายุประมาณ 30 ป  
ตอนนี้ก็ประมาณ 40 กวาปมาแลว  จัดตรงหนาตลาด  ตอนจัดงานคนมาซื้อขายกันเยอะแยะไปหมด  
ขายดี  ผมก็ไปขายทุกปเลย...41”  ปจจัยที่ทางจังหวัดสงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ไดกลาว
ไปทําใหของสวนสามารถขายไดและชาวสวนมีรายไดเพิ่มข้ึนเปนเปนจํานวนมาก   

 

 
ภาพที ่ 28  ตลาดนัดทุเรียน 
ที่มา  :  จังหวดันนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2507 จังหวัดนนทบุรี, (พระนคร : สามมิตร, 
2508), ไมปรากฏเลขหนา. 
                                                 

39 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2507 จังหวัดนนทบุรี,  125-126. 
40 สัมภาษณนายศานติ  วิชเศรษฐสมิต ,  23  ธันวาคม  2549 
41 สัมภาษณนายสนอง  เผือกบัว  ,  17 กรกฎาคม 2551 
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จะเห็นไดวาจากนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 มี
จุดมุงหมายใหเมืองนนทบุรีรีบเรงพัฒนาทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจใหมีความเจริญกาวหนาเพื่อ
เปนฐานรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ  ใหเมืองนนทบุรีเปนสวนหนึ่ง
ของพระนคร  ทําใหต้ังแตพ.ศ. 2503 - 2509 จึงมีแผนงานพัฒนาเมืองนนทบุรีจากภาครัฐอยางเต็ม
รูปแบบในหลายดานดวยกัน  โดยเฉพาะบริเวณชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีที่เปนที่ต้ังของตัวเมือง
นนทบุรีจึงไดรับการพัฒนาเปนแหงแรกกอนทองที่อ่ืนๆ  ในจังหวัด  ในแผนการพัฒนาเมืองนนทบุรี
มีทั้งปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรมบริเวณตัวเมืองนนทบุรีและปลูกสรางสิ่งตางๆ ใหมีความทันสมัย 
เชน  การสรางอาคารพาณิชยถาวรหรือตึกแถวแทนหองแถวเรือนไมที่มีสภาพชํารุดทรุดโทรม  การ
ปรับปรุงสถานที่ราชการโดยเฉพาะบริเวณศาลากลางจังหวัดซึ่งเปนที่ต้ังของสวนราชการเกือบทุก
หนวยของจังหวัด  การบูรณะเข่ือนหนาศาลากลางและสรางทาเทียบเรือ  การพัฒนาเสนทาง
คมนาคมสายหลัก รวมทั้งสรางถนนซอยตางๆ    การพัฒนาดานการศึกษาทั้งปรับปรุงโรงเรียน
บริเวณตัวเมือง  ขยายการสอนสายอาชีพ  พัฒนาโรงเรียนกอนวัยเรียน เปดโรงเรียนเอกชน  รวมทัง้
การสรางแหลงการเรียนรูนอกหองเรียนอยาง พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติและหองสมุดประชาชน
ประจําจังหวัดนนทบุรี  การพัฒนาดานเศรษฐกิจอยางการสงเสริมใหมีการจัดต้ังธนาคารและ
สถานธนานุบาล  เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจที่จะทําใหประชาชนรูจักออมเงินและมีภาวะทาง
การเงินที่คลองตัวข้ึน  การสรางตลาดถาวรและตลาดผลไม  การจัดประกวดผลไมเมืองนนทบุรีและ
การจัดตลาดนัดทุเรียนเพื่อสงเสริมการขายสินคาของสวนของชาวบาน  ซึ่งแผนงานพัฒนาเมือง
นนทบุรีทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมตามที่ไดกลาวมานี้นับวาเปนการพัฒนาเมืองนนทบุรีที่เปลี่ยน
สภาพใหกลายเปนเมืองที่ทันสมัย  มีความเจริญกาวหนาทั้งดานสังคมและดานเศรษฐกิจทัดเทียม
เมืองหลวงหรือพระนคร  ซึ่งเปนผลทําใหภาคเอกชนเล็งเห็นถึงความพรอมทั้งดานเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีจึงเปนสวนสําคัญที่ตอการเขามาพัฒนาชุมชนในระยะตอมา  
ดังเห็นไดจากแผนที่ที่ 14 และแผนที่ที่ 15  ที่แสดงถึงความเปล่ียนแปลงทางดานกายภาพของ
ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีภายหลังจากการใชแผนพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อเปนฐานรองรับการ
ขยายตัวของกรุงเทพฯ 
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แผนทีท่ี่  14  แผนผังแสดงกิจการที่ไดพฒันาบริเวณตัวเมืองนนทบุรี 
ที่มา  :  จังหวดันนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2505 จังหวัดนนทบุรี (พระนคร : สามมิตร, 
2506), ไมปรากฏเลขหนา. 
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แผนทีท่ี่  15  สภาพกายภาพบริเวณชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีภายหลังการใชแผนการพัฒนาเมือง
นนทบุรีเพื่อรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ  ระหวางพ.ศ. 2503 – 2526 
ที่มา  :  ดัดแปลงมาจากโครงสรางแผนที่ของ  กองบัญชาการทหารสูงสุด, แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 
2431 – 2474, (กรุงเทพฯ : กองทัพบก, 2542), ไมปรากฏเลขหนา. 
 

มีหลักฐานที่กลาวถึงการพัฒนาเมืองนนทบุรีคร้ังนี้  ดังที่พลโทไสว ดวงมณี  กลาวไวใน
หนังสือนนทบุรีสัมพันธ  ปที่ 4 ฉบับที่ 4  เดือนเมษายน  2506  ความวา  

  
ประชาชนท่ีเฝารอความเจริญของจังหวัดนนทบุรีมาเปนเวลาชานานไดเห็นประจักษวา

นับต้ังแตนายสะอาด  ปายะนันท  ผูวาราชการจังหวัดคนใหมไดมารับหนาท่ี  จังหวัดนนทบุรี  ได
เจริญรุดหนาไปอยางรวดเร็วเปนประวัติการณ  ผลงานกาวหนาของหนวยงานทุกดานและ
เจาหนาท่ีทุกฝายในระยะน้ี  ปรากฏใหเห็นอยางมากมาย  ขาพเจารูสึกประทับใจในผลงาน
เหลานั้น เปนอยาง ย่ิง   ได เคยนํา เ รียน  พลเอกประภาส  จารุ เสถียร   รัฐมนตรีว าการ
กระทรวงมหาดไทย และนายชํานาญ ยุวบูรณ ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงอธิบดีกรมมหาดไทยให
ทานไดทราบผลงานตางๆ  ดังกลาวแลว  และยังไดเชิญชวนทานไปดูความเจริญโดยเฉพาะในดาน
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ถนนหนทางท่ีเห็นเดนชัดก็คือถนนฝงตรงกันขามกับศาลากลางจังหวัด  ซึ่งมีรถประจําทางแลน
ติดตอกับอําเภอท่ีหางไกลออกไป  ไดทั่วถึงกันทุกอําเภอ42 

 
ในรายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2505 จังหวัดนนทบุรี  ไดกลาวถึงการพัฒนาเมือง

นนทบุรีเชนกันวา   
 

เมืองนนทบุรีกําลังจะเปนสวนหนึ่งของนครหลวงภายในเวลาไมชาขางหนานี้เพราะเปน
เมืองที่อยูใกลพระนครย่ิงกวาเมืองใดๆ  มีอากาศดี  มีที่เท่ียวมากมาย...จะเท่ียวสวนเที่ยวไรเท่ียว
นาก็มีทุกส่ิงรอบริการความสุขกายสบายใจของผูอยูอาศัยครบถวน  การไฟฟา  การประปา  ตลาดสด  
การคมนาคม  ก็อยูในระหวางเรงรัดอยางเรงรีบ  ตลาดสดที่เมืองนนทบุรี  ราคาเกือบ  2,000,000  
บาท  ก็เสร็จเรียบรอยแลว  บริเวณตัวเมืองนนทบุรีเกือบทั้งเมืองมีสภาพเปนเมืองใหมทันสมัยและ
สวยงามอยางย่ิงเสมือนหนึ่งไดสรางบานเมืองขึ้นใหมทั้งเมือง  เปนประวัติการณของจังหวัดนี้
ตลอดไปชั่วกัลปาวสาน  ในไมชาน้ีพวกเราคงจะไดเห็นนครหลวงขยายตัวเขาสูทั่วจังหวัดนนทบุรี
อันเปนความเจริญรุงเรืองท่ีนาพากพูมใจอยางย่ิงแกชาวไทยทั้งมวล43 

 

นอกจากนี้พลเอกประภาส จารุเสถียร รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ยังไดกลาวชื่นชม
การพัฒนาของเมืองนนทบุรีเมื่อคร้ังมาตรวจราชการจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่  7 สิงหาคม  2506 
ความวา 
 

ขอชมเชยและขอบใจทานผูวาราชการจังหวัดผูนี้(นายสะอาด  ปายะนันท)ที่ต้ังแตทานได
เขามาบริหารราชการในสวนจังหวัดนี้แลว  ทานสามารถทําการปรับปรุงบํารุงทองที่ตลอดจนแกไข
ภาวะความลาหลังของจังหวัดนี้  ใหกาวหนาขึ้นมาทันตาเห็นไดตามความมุงหมายของทาง
ราชการเปนอยางดียิ่ง...ชั่วระยะเวลา  3  ป  ผมไดเห็นถนนอันกวางขวางสะอาดสะอานไดเห็น
อาคารอันใหมสวยงามสรางขึ้นมา  ไดเห็นประชาชนมีการสาธารณูปโภคเปนอยางดี  เชน  ทั้งน้ํา  
ทั้งไฟ  ตลอดจนรถราไปมาตางๆ  สะดวกสบายย่ิงขึ้น  ความสดใสที่มาสูทองถ่ินเปนอยางดีเชนนี้ก็
เปนส่ิงท่ีควรจะไดรับความชมเชยเปนอยางย่ิงและในนามของทางราชการ  ขอขอบใจ  มีอาทิ 
ทานผูวาราชการจังหวัด  เปนประธาน  ตลอดจนขาราชการทั้งหลายและประชาชนที่ไดรวมมือกัน
ปรับปรุงบานเมืองขึ้นมาจนไดผลทันตาน้ี...44   

 
                                                 

42 จังหวัดนนทบุรี, นนทบุรีสัมพันธ 4,4 (เมษายน 2506) : 26. 
43 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2505 จังหวัดนนทบุรี, 20-21. 
44 จังหวัดนนทบุรี, นนทบุรีสัมพันธ 4,8 (สิงหาคม 2506) : 3. 
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ภาพที ่ 29  พลเอกประภาส จารุเสถยีร ตรวจราชการในจังหวัดนนทบุรี วันที่ 7 สิงหาคม 2506 
ที่มา  :  จังหวดันนทบุรี, นนทบุรีสัมพนัธ 4,8 (สิงหาคม 2506) : ไมปรากฏเลขหนา. 

 

หลักฐานที่กลาวถึงการพัฒนาเมืองนนทบุรี  โดยเฉพาะชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีซึ่ง
เปนพื้นที่ตัวเมืองของจังหวัดนนทบุรีซึ่งไดรับการพัฒนากอนพื้นที่สวนอ่ืนๆ ของจังหวัดจากภาครัฐ  
ระหวาง 2503 - 2509  นับเปนเคร่ืองบงช้ีไดเปนอยางดีวา  การพัฒนาของเมืองนนทบุรีเพื่อรองรับ
การขยายตัวของกรุงเทพฯ  จากนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่
มุงหวังใหตัวเมืองนนทบุรีเรงรีบพัฒนาตัวเองอยางกาวกระโดด  โดยการผลักดันและสนับสนุน
จากภาครัฐกอนพื้นที่สวนอ่ืนๆ ของจังหวัดนนทบุรี  ทําใหชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีเกิดการพัฒนา
อยางมากทั้งดานสังคมและดานเศรษฐกิจจนมีความพรอมสําหรับเปนพื้นที่เพื่อรองรับการ
ขยายตัวจากกรุงเทพฯ  จากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไดสงผลกระทบตอชุมชนตลาดทาน้ํา
นนทบุรีตามมาอีกหลายดานดวยกัน  ดังเห็นไดจากในระยะตอมา  คือ  ภายหลังจากการดําเนิน
แผนการพัฒนาเมืองนนทบุรีโดยภาครัฐ  ทําใหในระยะตอมาพัฒนาการสวนใหญที่เกิดข้ึนในชุมชน
ตลาดทาน้ํานนทบุรีมาจากภาคเอกชนที่เล็งเห็นความพรอมทางดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
ตลาดทาน้ํานนทบุรีจึงมีผูคนอพยพเขามาอยูอาศัยและประกอบธุรกิจในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  
ซึ่งเปนผลมาจากการดําเนินการแผนการพัฒนาเมืองนนทบุรีที่สรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมใหกับชุมชน  รวมทั้งยังไดรับการสนับสนุนจากโครงการผังเมืองของนครหลวงที่
กําหนดใหพื้นที่สวนหนึ่งของเมืองนนทบุรีเปนที่อยูอาศัยของประชาชนจากกรุงเทพฯ  ซึ่งผลกระทบที่
เกิดข้ึนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีมีหลายประการ  ดังเชน  การอพยพเขามาของผูคนจากตางถิ่น  
การเพิ่มข้ึนของบานสมัยใหมและบานจัดสรร  ความเส่ือมโทรมของอาชีพพื้นถิ่นด้ังเดิมและการ
ขยายตัวของการคาขาย  ดังจะกลาวถึงตอไป 
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3. ผลกระทบจากการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ 
3.1 การอพยพเขามาของผูคนจากตางถ่ิน 
หลังจากที่เมืองนนทบุรีไดรับพัฒนาจากภาครัฐจนกลายเปนเมืองที่มีความเจริญ

ใกลเคียงกับเมืองหลวงหรือพระนครทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจ  ทําใหในระยะตอมาจึงมี
ผูคนจากตางถิ่นอพยพเขามายังตัวเมืองนนทบุรีอยางตอเนื่อง  ทั้งคนท่ีอยูในจังหวัดเอง  คนจาก
ตางถิ่นโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ  และจังหวัดใกลเคียง  โดยเห็นไดจากจํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึน
อยางตอเนื่อง  สําหรับจํานวนประชากรในอําเภอเมืองนนทบุรีมีการเพิ่มข้ึนตามลําดับดังนี้  ต้ังแต
พ.ศ.  2503  มีประชากรในอําเภอเมืองนนทบุรีทั้งส้ิน  53,593  คน45  ในพ.ศ. 2509  มีประชากรใน
อําเภอเมืองนนทบุรีทั ้งสิ้น  72,762  คน 46  ในระยะเวลา  6 ป มีประชากรเพิ ่มขึ้นจํานวน  
19,169 คน  จํานวนที่เพิ่มขึ้นเทากับรอยละ  26.3  และใน พ.ศ. 2513 จํานวนประชากรใน
อําเภอเมืองนนทบุรีมีจํานวน 99,359 คน47  ซึ่งจํานวนประชากรเพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. 2509 เปนจาํนวน
ถึง  26,597 คน คิดเปนรอยละ 26.8 

ประชากรที่มีเพิ่มข้ึนตามลําดับในจังหวัดนนทบุรีนั้นสวนหนึ่งก็เปนคนที่อพยพจากที่อ่ืน
เขามาอาศัยในเมืองนนทบุรีหลังการพัฒนาเมือง  โดยสวนใหญเปนผูที่อพยพเขามาจากกรุงเทพฯ  
รองลงมาก็ในจังหวัดใกลเคียง  ดังสถิติในพ.ศ.  2503  ที่ประชากรทั้งจังหวัดนนทบุรีมีทั้งส้ิน  
196,196  คน  แตมีประชากรที่เปนคนในจังหวัดโดยกําเนิด  158,097  คน  และเปนผูที่อพยพยาย
ถิ่นฐานมาจากที่อ่ืนจํานวน  38,099  คน  โดยสวนใหญเปนคนที่อพยพมาจากกรุงเทพฯ  ซึ่งมี
จํานวน  7,722  คน  และจังหวัดใกลเคียง  เชน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดธนบุรี  
ปทุมธานี  นครปฐม  และสุพรรณบุรี  โดยผูคนที่อพยพเขามาสวนใหญมีเชื้อสายจีน  โดยในพ.ศ. 
2503 มีชาวจีนอพยพเขามาในจังหวัดนนทบุรีจํานวน  3,152  คน48  จํานวนผูคนที่อพยพเขา
มาอยางตอเนื่องหลังจากพัฒนาเมืองอยางเต็มรูปแบบในพ.ศ. 2503 และเมื่อเปรียบเทียบกับพ.ศ. 
2513 จํานวนประชากรในจังหวัดนนทบุรีเพิ่มขึ้นเปน  269,067  คน  โดยมีประชากรที่อพยพมา
จากที่อ่ืนถึง  72,581 คน  ในจํานวนนี้เปนประชากรที่อพยพมาจากกรุงเทพฯ จํานวน  17,999 คน  

                                                 
45 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2503 จังหวัดนนทบุรี, 94. 
46 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2509 จังหวัดนนทบุรี, ไมปรากฏเลขหนา.   
47 สํานักงานสถิติแหงชาติ, สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513 จังหวัดนนทบุรี (กรุงเทพ : 

ม.ป.ท., 2513), 1. 
48 สํานักงานสถิติกลาง, สํามะโนประชากรแหงประเทศไทย พ.ศ. 2503  รายจังหวัด(จังหวัด

นนทบุรี) (กรุงเทพ : ม.ป.ท., 2503),  6. 
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รองลงมาก็อพยพมาจากพื้นที่ใกลเคียง โดยมีคนสัญชาติจีน จํานวน  2,831 คน 49  ตอมาใน
พ.ศ .  2523  จํานวนประชากรของจังหวัดนนทบุรีไดเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องโดยมีจํานวนทั้งส้ิน  
369,691  คน  ซึ่งเปนประชากรที่อพยพมาจากจังหวัดอ่ืนถึง  143,874  คน50  เทากับวาในรอบ  20  
ป  นับต้ังแต  2503 – 2523  มีประชากรในจังหวัดนนทบุรีเพิ่มข้ึนถึง  173,495  คน  โดยเปน
ประชากรที่อพยพมาจากที่อ่ืนเพิ่มข้ึนถึง  105,775  คน  ดังนั้นทําใหเห็นไดวาประชากรที่เพิ่มข้ึนใน
จังหวัดนนทบุรีต้ังแตพ.ศ. 2503 – 2523  นั้นจํานวนมากกวาคร่ึงหนึ่งเปนผูมีอพยพมาจากตางถิ่น  
โดยเฉพาะอพยพจากกรุงเทพฯ  และบริเวณจังหวัดใกลเคียงอยาง อยุธยา ปทุมธานี นครปฐม และ
สุพรรณบุรี  โดยผูอพยพสวนหนึ่งเปนคนสัญชาติจีนตามที่กลาวไวขางตน   

                                                

คุณยายสุนันทา พงศสิฏานนท  ไดเลาใหฟงถึงผูที่อพยพเขามาในชวงพัฒนาเมือง
นนทบุรีวา  “...คนจากที่อื่นเขามากันเยอะมาก  ตอนที่ตึกแถวสรางใหมๆ  ก็เขามากัน  เห็น
วาทําเลดี  มีชองทางทํามาหากิน  โดยเฉพาะคนจีนก็เขามากันเยอะตอนสรางตึกนั่นแหละ  มาเซง
ตึกเปดรานขายของ  มาจากกรุงเทพบาง  มาจากอยุธยาบาง  สุพรรณบุรี  นครปฐม  ราชบุรีก็มี...51”  
คุณเจ่ียหลี แซกวย  เปนคนจีนที่ยายจากทองที่สามเสนในกรุงเทพฯ เขามาอยูที่ชุมชนตลาดทา
น้ํานนทบุรีชวงการพัฒนาเมืองเลาใหฟงวา  “...ตอนแรกผมอยูที ่สามเสนพอดีไดขาววาเมือง
นนทกําลังสรางตึกแถวเลยมาดู  ตอนมาดูตอนนั้นตึกกําลังเพิ่งข้ึนรูป  ตลาดเพิ่งสรางเสร็จใหมๆ  
ประมาณป 05 หรือ 06 เห็นวานาจะคาขายดี  เราเขามาตอนเพิ่งเร่ิมก็เลือกตึกที่มุมสวยๆ  หนอย  จะ
มาขายของ  แลวพอดีตอนนั้นตึกที่อยูตรงสามเสนสัญญาหมดพอดีเลยปรึกษากับแฟน  แลวก็ตัดสิน
ในมาจองตึกแถวที่ตลาดนี่เลย...52”  คุณสุชาติ ศิริพันธวัฒนา มีเช้ือสายจีนแตจิ๋วยายมาอยูที่ชุมชน
ตลาดทาน้ํานนทบุรีชวงการพัฒนาเมืองในพ.ศ. 2506  ไดกลาวถึงเหตุผลที่อพยพเขามาวา  “...บาน
เดิมอยูอยุธยาเปนลูกจางที่โรงกลึง  เดินทางไปมาระหวางกรุงเทพกับอยุธยาบอย  มาทางเรือก็ตอง
ผานเมืองนนท  เห็นเมืองนนทเจริญเลยชวนเพื่อนมาดูลูทางทํามาหากิน  เลยตัดสินใจเขามาเซง
ตึกแถวไว 1 หอง  ตรงวัดทินกรนิมิตร  ตอนนั้นเซงราคา 3,5000 บาท  เลยพาครอบครัวยายมาอยู
ต้ังแตตอนนั้น...53”  คุณรังสรรค พะขะโพคาก็เลาถึงการตัดสินใจยายมาอยูที่ชุมชนตลาดทาน้ํา
นนทบุรีเชนกันวา  “...ตอนแรกเปนชางเย็บผาอยูที่อยุธยา เพื่อนชวนใหมารับจางเย็บผาที่ศาลา

 
49 สํานักงานสถิติแหงชาติ, สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513 จังหวัดนนทบุรี, 13 - 14. 
50 สํานักงานสถิติแหงชาติ, สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523 จังหวัดนนทบุรี (กรุงเทพ : 

ม.ป.ท., 2523), ไมปรากฏเลขหนา. 
51 สัมภาษณนางสุนันทา พงศสิฏานนท,  22  ธันวาคม  2549. 
52 สัมภาษณนายเจี่ยหลี แซกวย, 15 ตุลาคม 2549. 
53 สัมภาษณนายสุชาติ  ศิริพันธวัฒนา, 3 กรกฎาคม 2551. 
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กลาง  ตอนมาทําก็เดินทางไปกลับเมืองนนทกับอยุธยาทุกวัน  เห็นพวกพอคาแมคาเอาผลไมมา
ขายกัน  ขายดีมากเด๋ียวก็หมดแลว  เลยตัดสินใจขายทุกอยางที่อยุธยามีเงินติดตัวมา  50,000 
บาท  เลยเอามาซื้อตึกแถวที่ตลาดเปดขายของ  ตอนนั้นเซงไป  45,000  บาท...54” 

การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ สงผลใหชุมชนตลาดทา
น้ํานนทบุรีกลายเปนเมืองที่มีการขยายตัวทั้งทางดานกายภาพและการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ
ตามมาดวย  เมื่อเปนเชนนี้จึงสงเสริมใหมีผูคนจํานวนมากอพยพเขามาอยูอาศัยเพื่อหวังทําการคา  
จากจํานวนผูคนที่เขามามากข้ึนอยางตอเนื่องทําใหมีการจับจองพื้นที่ในเมืองนนทบุรีปลูกสรางเปน
ที่อยูอาศัย  ทั้งสรางอาคารพาณิชยหรือตึกแถว  รวมทั้งบานพักอาศัยรูปทรงสมัยใหมและบาน
จัดสรรที่เพิ่มจํานวนมากข้ึนตามลําดับ   

3.2 การเพิ่มขึ้นของบานสมัยใหมและบานจัดสรร 
การเปล่ียนแปลงทางดานกายภาพในเขตจังหวัดนนทบุรีไดเกิดข้ึนอยางรวดเร็วภายใต

แผนงานพัฒนาของเมืองนนทบุรีเพื่อรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ  ซึ่งไดสงผลใหเกิดการ
ขยายตัวของสังคมเมืองมากยิ่งข้ึน  การเพิ่มข้ึนของถนนหนทาง  รถโดยสาร ตึกแถว ตลาด ฯลฯ   
รวมทั้งยังมีการกําหนดใหบริเวณฟากตะวันออกของจังหวัดนนทบุรีใชเปนพื้นที่สําหรับสรางที่พัก
อาศัยของประชาชนท่ีอพยพมาจากกรุงเทพฯ  ดังนั้นจึงสงผลใหผูคนที่อพยพมาจากกรุงเทพฯ  เขามา
สรางบานเรือนอยูในเขตอําเภอเมืองนนทบุรี  โดยสวนใหญไดเขามาสรางอาคารบานเรือนติด
ถนนที่ตัดขึ้นมาใหมซึ่งมีเพิ่มขึ้นหลายสายดวยกัน55  ในรายงานกิจการประจําปจังหวัดนนทบุรี 
พ.ศ. 2505 ไดกลาวถึงการเพิ่มข้ึนของบานสมัยใหมและบานจัดสรรโดยจําแนกเปน  2  รูปแบบ  
คือ  แบบที่ 1 เปนการสรางบานอยูอาศัยสําหรับชนช้ันมั่งค่ังในทางเศรษฐกิจ  ปรากฏวา  อาคารที่
อยูอาศัยขนาดใหญตามแบบสถาปตยกรรมที่สวยงามของเมืองหลวงไดเกิดข้ึนตามริมถนนหนทาง  
รวมทั้งตามถนนซอยตางๆ  อยางรวดเร็วจนทําใหคิดวาเปนยานที่อยูอาศัยของคนในกรุงเทพ  รูปแบบ
ที่ 2 เปนการปลูกสรางบานสําหรับชนชั้นกลาง  ไดมีการจัดสรรที่ดินเพื่อใหคนช้ันกลางไดเชาไมตํ่า
กวา  50  ถึง  100  แปลง  และบางแปลงยังมีโครงการปลูกบานขนาดเล็กในลักษณะบาน
จัดสรรใหเชาซื้อกันดวย  ซึ่งกําลังขยายงานอยางรวดเร็วตามถนนซอยตางๆ  ที่ตัดเพิ่มข้ึนใหมตาม
ถนนสายหลักทั้ง ถนนประชาราษฎรและถนนพิบูลสงคราม โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองหรือชุมชนตลาด
ทาน้ํานนทบุรี  โดยมีบานปลูกแลวเกือบ 100  หลังและมากข้ึนตามลําดับ56  ซึ่งจํานวนที่อยูอาศัยที่

                                                 
54 สัมภาษณนายรังสรรค  พะขะโพคา, 3 กรกฎาคม 2551.   
55 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2507 จังหวัดนนทบุรี,  32-33. 
56 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2505 จังหวัดนนทบุรี, 20-21. 
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เพิ่มข้ึนหลังจากการพัฒนาเมืองนนทบุรีนี้มีสถิติบันทึกไวใน พ.ศ. 2513  วา  ในเขตเทศบาลเมือง
นนทบุรีมีจํานวนผูอยูอาศัยในบานเด่ียวทั้งส้ิน  3,106  ครัวเรือน  ผูอยูอาศัยในเรือนแถว หองแถว
และตึกแถว มีจํานวน  1,234  ครัวเรือน  อยูอาศัยแบบหองชุดจํานวน  11  ครัวเรือน57  และในพ.ศ. 
2523 จํานวนบานสมัยใหมก็มีเพิ่มข้ึนเชนกัน  รวมทั้งยังมีลักษณะบานแบบใหมเพิ่มข้ึนดวย  โดยมี
จํานวนผูอยูอาศัยในบานเด่ียว จํานวน  3,647  ครัวเรือน  รูปแบบบานแฝดที่เพิ่มข้ึนมามีผูอยูอาศัย
ทั้งส้ิน  160  ครัวเรือน  เรือนแถว หองแถว ตึกแถวมีผูอยูอาศัย จํานวน 1,782  ครัวเรือน  ผูอยู
อาศัยในหองชุดที่สรางข้ึนบริเวณซอยตางๆ ในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีก็เพิ่มข้ึนเชนกันโดยมี
ทั้งส้ิน  110  ครัวเรือน58      

 

 
ภาพที ่ 30  บานสมยัใหม 
ที่มา  :  จังหวดันนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2505 จังหวัดนนทบุรี, (พระนคร : สามมิตร, 
2506), ไมปรากฏเลขหนา. 

 
จากสถิติขางตนทําใหเห็นไดวาหลังจากที่มีการพัฒนาเมืองนนทบุรีจนมีความ

เจริญกาวหนาและทันสมัยเทียบเคียงเมืองหลวง  ทําใหมีผูคนอพยพเขามาจับจองพื้นที่บริเวณ
เมืองนนทบุรีมาปลูกสรางที่อยูอาศัยตามวัฒนธรรมแบบสังคมเมืองมากข้ึนอยางตอเนื่อง  
ชาวเมืองนนทบุรีจึงมีโอกาสไดเห็นและรูจักรูปแบบบานสมัยใหมมากย่ิงข้ึน  รวมทั้งรูจักการทํา
ธุรกิจที่มีวิธีการจัดสรรพื้นที่เพื่อปลูกสรางบานเปนลักษณะบานจัดสรร  ซึ่งส่ิงเหลานี้ก็ไดสงผล
กระทบใหกับวิธีชีวิตของคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีดวยเชนกัน 

 
 

                                                 
57 สํานักงานสถิติแหงชาติ, สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2513 จังหวัดนนทบุรี, 51. 
58 สํานักงานสถิติแหงชาติ, สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523 จังหวัดนนทบุรี, 194. 
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3.3 การลดบทบาทลงของอาชีพพื้นถ่ินด้ังเดิม 
หลังจากที่มีการพัฒนาเมืองนนทบุรีโดยเฉพาะตัวเมืองหรือชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี

ทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงอยางมากข้ึนในชุมชน  ดังเชน  การขยายตัวของถนนหนทาง  อาคาร
พาณิชย  ตึกแถว  ตลาดสดตลาดผลไม  บานสมัยใหมและบานจัดสรร  รวมทั้งการอพยพของคน
ตางถ่ินเขามาอยูอาศัยมากข้ึน  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทางกายภาพนี้ทําใหสภาพสังคมในชุมชน
ตลาดทาน้ํานนทบุรีไดพัฒนาเขาสูการเปนสังคมเมืองอยางเต็มข้ัน  อีกทั้งยังสงผลกระทบตอการ
ประกอบอาชีพพื้นถิ่นด้ังเดิมของคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีดวย  อยางไรก็ตามแมวาทาง
จังหวัดไดมีการสงเสริมอาชีพที่มุงหวังใหเกิดการขยายตัวทางการคาใหกับในชุมชนตลาดทาน้ํา
นนทบุรีโดยเฉพาะอาชีพการทําสวนและการปนหมอซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิมของคนในชุมชนก็ตาม  
แตในทางปฏิบัติกลับพบวา  อาชีพทําสวนและอาชีพปนหมอเร่ิมเส่ือมโทรมลง  ดังจะเห็นไดจาก
กรณีอาชีพทําสวนผลไมซึ่งเปนอาชีพพื้นถิ่นด้ังเดิมอาชีพหนึ่งของคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี
พบวาเมื่อชาวสวนประสบกับปญหาจากภัยธรรมชาติ  ปญหาจากการรุกคืบเขามาของสงัคมเมอืง  
ปญหาการไมมีลูกหลานมาสานตออาชีพทําสวน  ปญหาตางๆ  เหลานี้ตางเปนสาเหตุก็ทําใหอาชีพ
ทําสวนเกิดความเสื่อมโทรมลงอยางตอเนื่อง  ดังจะเห็นไดจากการลดลงของจํานวนชาวสวนใน
ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีอยางตอเนื่อง  โดยปญหาของการทําสวนที่เกิดจากภัยธรรมชาติมีสาเหตุ
สองประการสําคัญ  คือ  ปญหาน้ําเค็มเขาสวนและปญหาน้ําทวม  โดยกรณีของการประสบกับ
ปญหาน้ําเค็มเขาสวนนั้น  ชาวสวนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีตองประสบกับปญหานี้ทุกป  
ดังมีหลักฐานปรากฏอยูในคําปราศรัยของพลเอกประภาส  จารุเสถียรที่ไดกลาวไวในการมา
ตรวจราชการ ณ จังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  2506  ดังนี้   

 
...ประชาชนสวนมากเปนชาวสวน  ชาวสวนซึ่งอยูฟากตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา  คือ  

โดยเฉพาะทางฟากจังหวัดนี้  เปนชาวสวนทุเรียนกันสวนมาก  รองบนและครํ่าครวญกันอยูเสมอ  
ก็คือ  เร่ืองน้ําเค็มเขาสวน  เร่ืองน้ีเปนมาตลอดกาลไมวาจะเม่ือไหร  ก็ไดยินบนกันมาอยางน้ีวา
น้ําเค็มเขาสวน  น้ําเค็มเขาสวน  สวนจะตายหมดแลว  ทุเรียนจะแยแลว  ผลไดลดนอยลงไปๆ ทุก
ทีๆ  ตามท่ีนายอําเภอเมืองนนทบุรีชี้แจงเม้ือก้ีนี้  มีความวา  เม่ือกอนนี้ไรหน่ึงปลูกทุเรียนได  25  
ตน  ปหนึ่งมีรายไดต้ัง  3,000  บาท  ขึ้นไปนั้น  เด๋ียวนี้ลดลงมาเร่ือยๆ  เด๋ียวนี้  2,000  บาท  ก็ยัง
หาไมได  นายอําเภอทานยังกะดีนะ  กะไวถึงไรละ  2,000  นะ  ที่สวนผมนะครับ  ไรละพันยังไมได
เลย  ทั้งๆ  ที่เปนทุเรียนปลูกใหม  คือปลูกหลังสงคราม  หลังน้ําทวมแลวนี้เอง  ทั้งน้ีทั้งน้ันก็
เนื่องจากเราขาดความรูในเร่ืองการใชน้ํา  และขาดการประสานงานกันในระหวางทางฝายราชการ
กับชาวสวน  และขาดการรวมมือกันในระหวางชาวสวนดวยกันเอง...เร่ืองนํ้าเค็มนี้  มันหามกัน
ไมไดหรอก  มันหามกันไมไดจริงๆ  เพราะเปนเมืองอยูใกลปากน้ํา  ใกลทะเล  ปไหนฝนแลง  ฝน
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นอย  น้ําเหนือลงมายันน้ําทะเลไวไมไดมาก  มันก็เค็ม  ทั้งๆ  ที่เมืองนนทนี้อยูขางสูงแลวจาก
ปากน้ํา  ถาน้ําเหนือนอย  น้ําเค็มก็หนุน... 59   

 
สวนปญหาจากภัยธรรมชาติของชาวสวนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีตองประสบอีก

อยางหนึ่งก็คือ  ปญหานํ้าทวม  ซึ่งจะเห็นไดวา  ปญหาการเกิดอุทกภัยนั้นชาวสวนในชุมชนตลาด
ทาน้ํานนทบุรีไดรับความเดือดรอนและความเสียหายจากปญหานี้หลายครั้งดวยกัน  โดยปญหา
อุทกภัยคร้ังใหญที่เกิดข้ึนจนทําใหพัฒนาการชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีในการประกอบอาชีพทํา
สวนตองหยุดชะงักลง  อยางเชนปญหาอุทกภัยในพ.ศ. 2460 และพ.ศ.  2485  นอกจากนี้ยังมี
ปญหาอุทกภัยเกิดข้ึนอีกหลายคร้ัง  เชน พ.ศ. 2518  และพ.ศ.  2524  แตระดับน้ําทวมยังไมรุนแรง
มากนักชาวสวนไดรับความเสียหายไมมาก60  จนกระทั่งในพ.ศ.  2526  ที่ระดับน้ําที่ทวมมีความ
รุนแรงมากอีกคร้ัง  ทําใหบานเรือน ถนนหนทาง รวมทั้งพืชสวนตางๆ  ไดรับความเสียหายอยาง
มาก  โดยน้ําที่ทวมนั้นจะทวมหนักที่สุดในชวงเดือนตุลาคม  พ.ศ.  2526  ซึง่เหตุทีน่้าํทวมมาจากสอง
ทางดวยกัน  คือ  การเคล่ือนตัวเขามาของพายุโซนรอนเฮอรเบอรทกับพายุโซนรอนคิมในชวงเวลา
เดียวกับน้ําที่หลากมาจากทางเหนือ  โดยพายุเฮอรเบอรทนั้นการเคล่ือนตัวเขามาจากทาง
ตะวันออกเมืองประเทศเวียตนามและข้ึนฝงไทยเม่ือวันที่  9 ตุลาคม 2526 ทําใหเกิดฝนตกอยาง
หนักทั่วทั้งภาคกลาง รวมทั้งจังหวัดนนทบุรี  ซึ่งทางจังหวัดนนทบุรีพยายามปองกันน้ําทวมโดยกรม
ชลประทานและกรมทางหลวงเรงสรางทํานบปดคลองทุกคลองที่เชื่อมกับแมน้ําเจาพระยา  ต้ังแต
จังหวัดนนทบุรีถึงคลองรังสิตในเขตจังหวัดปทุมธานี  รวมทํานบที่ตองสรางเพื่อปองกันน้ําทวม
เพิ่มเติมอีก  22  ทํานบ  ใชงบประมาณในการสรางทั้งส้ิน  6,551,000  บาท  พรอมกับยังไดติดต้ัง
เคร่ืองสูบน้ําที่ทํานบ  22  แหง  อีกจํานวน  38  เคร่ืองซึ ่งจะตองใชงบคาสูบน้ําเพิ ่มเติมอีก  
3,915,000  บาท  สวนกรมทางหลวงก็ไดสรางคั้นกั้นน้ําบนแนวถนนสายสําคัญคือ  ถนนสาย
นนทบุรี 1  ต้ังแตเรือนจํากลางบางขวางจนถึงสนามบินน้ํา61   

ภายหลังจากน้ําทวมใหญที่เกิดจากพายุโซนรอนเฮอรเบอรทแลว  ตอมายังมีพายุโซน
รอนคิมกอตัวและเคล่ือนเขามายังประเทศไทยอีกลูกหนึ่งซึ่งเปนการซํ้าเติมความเดือดรอนจาก
ภาวะน้ําทวมใหทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  โดยพายุคิมไดเขามาสรางความเสียหายตั้งแต
                                                 

59 จังหวัดนนทบุรี, นนทบุรีสัมพันธ 4,8 (สิงหาคม 2506) : 4. 
60 ญาณี  สรประไพ .การสืบเนื่องและการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมชาวสวน  จังหวัด

นนทบุรี, 92. 
61 “เร่ืองอุทกภัย,” 27 มิถุนายน – 29 ธันวาคม 2526, เอกสารเย็บเลม บัญชีประมวลขาวเหตุการณ

สําคัญ พ.ศ. 2526, ก/3/2526/95, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, หนา 60 – 61.  
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วันที่  17  ตุลาคม  2526   ทําใหฝนตกหนักและปริมาณน้ําสูงข้ึนอีก  กรมชลประทานที่ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบปองกันน้ําทวมตองเรงดําเนินการเสริมทํานบบนถนนชวงนนทบุรี  
ถนนติวานนทไปจนถึงสะพานขามแมน้ําที่จังหวัดปทุมธานี62  นอกจากนี้ทางจังหวัดนนทบุรีเองก็
ไดเตรียมปองกันน้ําทวมดวยอีกทางหน่ึงโดยผูวาราชการจังหวัด  นายสุกิจ จุลละนันทนส่ังการให
นักโทษที่เรือนจํากลางบางขวาง จํานวน  100 คน  ออกมาชวยทําทํานบกั้นน้ําที่หนาศาลากลาง
จังหวัด  โดยสภาพน้ําทวมในจังหวัดเมื่อวันที่  17 ตุลาคม 2526 นั้น  น้ําไดทวมบางแหงแลวแตยัง
ไมมาก  ชาวสวนทุเรียนก็พยายามปองกันสวนโดยเอาเคร่ืองสูบน้ํามาสูบน้ําออกจากสวนเปนการ
เรงดวน63  ตอมาในวันที่  18  ตุลาคม  2526  ก็มีฝนตกอยางหนักต้ังแตชวงเชาจนตลอดวนั  ทาํใหมนี้าํ
ทวมเกิดข้ึนทั่วไปในจังหวัดนนทบุรี  ซอยตางๆ ประมาณ  50  ซอยมีน้ําทวมสูง  ต้ังแตแยกจากถนน
พิบูลสงคราม งามวงศวาน ประชาช่ืน  ติวานนท  นนทบุรี 1 และถนนประชาราษฎร  นอกจากนี้
บริเวณเรือนจํากลางบางขวาง  วัดและโรงเรียนตางๆ   รวมทั้งสวนของชาวบานก็ถูกน้ําทวมดวย
เชนกันแมวาจะมีการเกณฑนักโทษนํากระสอบทรายมากั้นเปนทํานบแลวตามแตก็ยังไมสามารถ
ปองกันน้ําทวมไวได  ทําใหผูวาราชการจังหวัดนนทบุรีตองออกมาตั้งศูนยชวยเหลือน้ําทวม
ที่หนาที่วาการอําเภอเมืองนนทบุรี64   

ความเดือดรอนที่ไดรับจากพายุโซนรอนทั้งสองลูกสรางความลําบากใหกับชาวบาน
มากอยูแลว  ในชวงเวลาตอเนื่องกันยังเกิดกระแสน้ําเหนือไหลเขามาทวมซ้ําเติมอีกดานหนึ่ง โดย
ต้ังแตประมาณวันที่  23 - 25 ตุลาคม 2526  น้ําเหนือไหลผานมาจากจังหวัดปทุมธานีและไดเขา
มาถึงยังจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีความรุนแรงมาก65  ในหนังสือพิมพแนวหนา ฉบับวันที่ 24 ตุลาคม 
2526 คอลัมนสองคมปากคน-ปากกา เขียนถึงเร่ืองนี้วา  “..เพื่อนฝูงที่อยูแถวนนทบุรีโทรศัพทมา
บอกวา  อยูๆ น้ํามันก็ไหลเขาบานขนขาวขนของหนีแทบไมทันเลย..66”  นอกจากชาวบานจะไดรับ
ความเดือดรอนจากปญหาน้ําทวมแลว  ในการปองกันน้ําทวมก็ตองสรางความเดือดรอนเพิ่มมาก
ข้ึนจากปญหาคาใชจายในการปองกันน้ําทวมที่แพงขึ้นสูงกวาปกติมาก  ในหนังสือพิมพแนว
หนา ฉบับวันที่ 24 ตุลาคม 2526 จากคอลัมนสองคมปากคน-ปากกาเชนกัน  ไดกลาวถึงปญหา
คาใชจายในการปองกันน้ําทวมนี้วา  “...จนถึงขณะนี้ใชเงินคาสูบน้ําออกจากบานไปแลวกวาหม่ืนบาท  
                                                 

62“เร่ืองอุทกภัย,” 27 มิถุนายน – 29 ธันวาคม 2526, เอกสารเย็บเลม บัญชีประมวลขาวเหตุการณ
สําคัญ พ.ศ. 2526, ก/3/2526/95, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 88. 

63 เร่ืองเดียวกัน, หนา 91. 
64 เร่ืองเดียวกัน, 98 – 99. 
65 เร่ืองเดียวกัน, 109. 
66 เร่ืองเดียวกัน, 106. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

149

กระสอบทรายและทรายข้ึนราคาแพงลิบลิ่ว ทรายซึ่งเคยมีราคาลูกบาศกเมตรละ 100 กวาบาท 
ขึ้นราคาไปเปน  300 บาท  นี่เปนความเดือดรอน ความเสียหายเฉพาะบาน  แตความเสียหาย
อันเกิดแกรถยนตและยานพาหนะตางๆ ละอีกเทาไหร สรุปไดวาบานแตละหลังในเขตน้ําทวมตอง
เสียเงินในการปองกันรักษาบานเปนหมื่นๆ ข้ึนไป  ยังไมรวมถึงคาซอมแซมบํารุงรักษาที่จะติดตาม
มาอีกเมื่อน้ําลด...67”  จากที่กลาวมาทําใหเห็นไดวาปญหาจากน้ําทวมในหลายครั้ง  โดยเฉพาะ
พ.ศ. 2526  ที่มีระดับความรุนแรงมากจากการกระหนํ่าซํ้าเติมของพายุโซนรอนทั้งสองลูกพรอมกับ
การไหลบาของน้ําเหนือทีเขามาทวมทําใหเปนปจจัยสําคัญที่สรางความเสียหายใหกับชาวสวนใน
ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีเปนอยางมากทําใหหลังน้ําทวม พ.ศ. 2526 จึงมีชาวสวนเปนจํานวนมาก
ตัดสินใจเลิกการประกอบอาชีพนี้  โดยหันไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ เชน รับจาง  รับราชการตางๆ เปนตน  
ที่สวนถูกขายเปล่ียนมือไปใหกับนายทุนมาทําบานจัดสรร  หองเชา  แฟลต  คอนโด ฯลฯ   

ปญหาการรุกลํ้าเขามาของสังคมเมืองก็เปนปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งของอาชีพ
ทําสวน  ไมวาจะเปนการตัดถนน  การสรางส่ิงปลูกสรางตางๆ  การเขามาของผูคนในชมุชน  สภาพ
พื้นที่สวนที่ลดลงจากการพัฒนาของสังคมเมือง  ทั้งปญหามลภาวะจากน้ําเนาเสีย  ปญหา
จากกาซคารบอนไดออกไซตที ่มีมากขึ้น รวมทั ้งรถยนตที ่ส ัญจรไปมาทําใหพื ้นดินเกิดการ
สั่นสะเทือนทําใหผลผลิตลดลง  นอกจากนี้จากการพัฒนาเมืองทําใหชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี
กลายเปนศูนยกลางสําคัญที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางมากทําใหที่ดินมีราคาสูงข้ึน  ทําให
ชาวบานขาดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพจึงมีนายทุนเขามาเหมาซ้ือไปทําบานจัดสรร อาคาร
พาณิชย  สงผลใหชาวสวนขายที่ขายทางไปใหนายทุนและเลิกทําสวนไปจนเกือบหมดสิ้น  
ดังหลักฐานที่กลาวไวในหนังสือแผนการใชที่ดินจังหวัดนนทบุรี วา  
 

ในอนาคตเรื่องทุเรียนนนทอาจจะเปนเพียงตํานานเทานั้น  เพราะปจจุบันจะหาทุเรียนนนท

แทๆ  นั้นยากขึ้นทุกที  เพราะผลิตไดนอยลงทุกป  เนื่องจากตนเกาที่มีอายุมากก็ตายไป  ที่รอด
ตายก็ไมคอยติดผล  ย่ิงมีการตัดถนนมากขึ้น    สวนเกาก็กลายเปนที่อยูอาศัย  การมีถนนเขามาสู
เรือกสวน  รถบรรทุกดินก็วิ่งขนดินมาถมที่  แรงส่ันสะเทือนท่ีเกิดขึ้นมีผลกระทบโดยตรง  ทําให
ทุเรียนตายมากขึ้น  นอกจากนี้เมื่อมีถนนตัดผาน   การถายเทของนํ้าในรองสวนก็ถูกปดกั้น  
ทําใหออกซิเจนในดินและน้ําลดลง  มีผลตอรากทุเรียนโดยตรง  นอกจากน้ีการเพิ่มขึ้นของกาซ
จากทอไอเสีย  อาจมีผลตอการติดผลของทุเรียนโดยตรง  ส่ิงเหลานี้ยังไมมีการพิสูจนวาเปนจริง
มากนอยเพียงใด  แตจากการสัมภาษณเกษตรกรในหลายพื้นที่ยืนยันวา  ผลผลิตของทุเรียนลดลง

                                                 
67 “เร่ืองอุทกภัย,” 27 มิถุนายน – 29 ธันวาคม 2526, เอกสารเย็บเลม บัญชีประมวลขาวเหตุการณ

สําคัญ พ.ศ. 2526, ก/3/2526/95, สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 106. 
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อยางมากเม่ือมีถนนตัดผานเขามาในพื้นที่สวนทุเรียน...ปญหาเร่ืองราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้น  จะทําให
เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการปลูกทุเรียน  นอกจากเกษตรท่ีมีใจรักจริงๆ  และมีที่ดินเปนของ

ตนเอง...68 

 
ในสมุดรายงานสถิติจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2527  ไดกลาวถึงปญหาของอาชีพชาวสวน

จากการพัฒนาของสังคมเมืองไวเชนกันวา   
 

ความอุดมสมบูรณของดินในจังหวัดนี้เปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญมากเพราะมี
คุณภาพท่ีเอื้ออํานวยตอการเพาะปลูกพืชผลนานาชนิด...ที่สําคัญ  คือ  ทุเรียนซึ่งเปนผลไมที่
เพาะปลูกมากในเขตอําเภอเมืองนนทบุรี  และไดสรางช่ือเสียงใหกับจังหวัดมาเปนเวลานาน  แต
ในปจจุบันนี้  เนื่องจากจังหวัดนนทบุรีมีอาณาเขตติดตอกับกรุงเทพมหานคร  พื้นดินอันอุดม
สมบูรณและมีคุณคาตอการเพาะปลูกเหลานี้จึงถูกเปล่ียนเปนท่ีต้ังโรงงาน  และที่อยูอาศัยมาก

ย่ิงขึ้น69 

 

นอกจากนี้ปญหาของชาวสวนอีกประการหนึ่ง คือ  การไมมีผูสืบทอดอาชีพ  เนื่องจาก
ลูกหลานชาวสวนไดรับการศึกษามากยิ่งขึ้นจึงหันไปประกอบอาชีพอื่นกัน  โดยเฉพาะอาชีพ
รับราชการ  ซึ่งเปนคานิยมของชาวบานตองการใหลูกหลานเรียนหนังสือสูงโตมาจะไดเปนเจาคน
นายคน  ซึ่งคุณยายสุชิน  ปานิกบุตร  ไดกลาวถึงการเลิกอาชีพทําสวนของคนในชุมชนตลาดทาน้ํา
นนทบุรีไววา   

 
...ที่เลิกทําสวนก็มาจากหลายๆ อยางนะ  มันก็คอยๆ เลิกกันไป  พอมีถนนมีบานเขามา

ที่ดินมันก็แพงขึ้น  ชาวสวนก็เลยพากันขายที่ดินไป  ตอนนี้ก็อยางที่เห็นแหละมีแตบาน มีแต
ตึกแถวเต็มไปหมด  น้ําก็ทวมดวยทวมเยอะหลายป  ตอนมากๆ  ก็ป 2485 ตอนฉันยังเด็กๆ  ทวม
อยูหลายเดือน  ป 2526  ก็มากสวนลมไปหมดเลย  พวกลูกหลานก็ไมเอาดวยมองวางานทําสวน
เปนงานหนัก  เคาไดเรียนหนังสือก็ไมอยากทําแลว  ไปทําอยางอื่นกัน  ไปรับจางบาง  ไปรับ
ราชการบาง  ที่รับราชการก็มีเยอะนะ  อยางญาติฉันนะช่ือ สายหยุด เพ่ิงเสียไป เคาก็เปนคนที่บาง

                                                 
68 กองวางแผนการใชที่ดิน. แผนการใชที่ดินจังหวัดนนทบุรี (กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน, 2534), 

27- 28. 
69 สํานักงานสถิติแหงชาติ, สมุดรายงานสถิติจังหวัดนนทบุรี (กรุงเทพ : ม.ป.ท., 2527), ไมปรากฏ

เลขหนา. 
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ตะนาวศรีนี่แหละ  เม่ือกอนก็ทําหมอ ทําสวนเหมือนกัน  แตเล้ียงลูกเกง  ลูกรับราชการหมดเลย  

เปนนายพลต้ัง  4  คนแนะ  ตอนหลังเคาก็เลิกไปไมไดทําตอ...70   

 
นอกจากนี้พลเอกประภาส จารุเสถียร  ก็ไดกลาวเมื่อคร้ังมาตรวจราชการเมืองนนทบุรี 

เมื่อวันที่  7 สิงหาคม พ.ศ. 2506  ดังความวา 
 

สวนมากพอแมที่อยูในสวนทางชานพระนครน่ีแหละ  ผูที่มีสตางคหนอย  พอขายทุเรียนได
ไรละ  3,000  บาท  อยางที่ทานนายอําเภอวา  ก็สงลูกเขาไปในโรงเรียน  คิดไปถึงวาพอจบแปดก็
เขามหาวิทยาลัยเปนผูพิพากษา  เปนนายทหาร  เปนนายอําเภอ...คือคิดจะเปนขาราชการกัน
เร่ือย  จะทําแตงานนั่งโตะ  หรืองานในหนาที่ที่เก่ียวกับหนังสือ...ตองนั่งเกาอี้เขียนหนังสือ  เกิดมา
เปนเจาคนนายคนจึงจะดี71 

 

จากที่กลาวมาจึงเห็นไดวาแมจะมีการสงเสริมอาชีพทําสวนจากทางการ แตอาชีพทาํ
สวนก็ไดรับปญหาจากหลายๆ  ดาน  ไมวาจะเปนภัยธรรมชาติ  ปญหาจากการพัฒนาของสังคม
เมือง  ปญหาการขาดผูสืบทอดซึ ่งทําใหสวนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุร ีคอยๆ ลดลงไป
ตามลําดับ  จากสถิติการทําสวนในเมืองนนทบุรีที่มีการบันทึกไวก็สอดคลองกัน  โดยในพ.ศ.  
2507  ทั้งจังหวัดมีสวนทุเรียนทั้งหมด  30,000  ไร72  จนมา พ.ศ. 2509  ทั้งจังหวัดมีสวนทุเรียน
เหลืออยู  25,448  ไร73  ซึ่งเพียงแค  2  ป  จํานวนการปลูกทุเรียนของเมืองนนทบุรีไดลดลง
ถึงเกือบ 5,000  ไร  และโดยเฉพาะชวงน้ําทวมในพ.ศ.  2526  ซึ่งจากสถิติพบวาหลังจากเกิด
เหตุการณน้ําทวมทําใหพื้นที่การปลูกทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีลดลงไปเกือบคร่ึง  โดยกอนน้ําทวม
ใน พ.ศ.  2521  ขอมูลจากสํามะโนการเกษตรพบวา  มีการปลูกทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีทั้งส้ิน  
402,983  ตน74  หลังจากน้ําทวมในพ.ศ.  2526  สถิติการปลูกทุเรียนในปนี้เหลือเพียงแค  237,108  
ตน  ซึ่งจํานวนตนทุเรียนไดลดลงไปถึง  165,875  ตน75  หรือคิดเปนรอยละ  41.2  คือเกือบ
                                                 

70 สัมภาษณนางสุชิน ปานิกบุตร, 3 กรกฎาคม 2551. 
71 จังหวัดนนทบุรี, นนทบุรีสัมพันธ 4,8 (สิงหาคม 2506) : 8. 
72 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2507 จังหวัดนนทบุรี, ไมปรากฏเลขหนา. 
73 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2509 จังหวัดนนทบุรี, ไมปรากฏเลขหนา. 
74 สํานักงานสถิติแหงชาติ, รายงานสํามะโนการเกษตรจังหวัดนนทบุรี, (กรุงเทพ : ม.ป.ท., 2521),  

39. 
75 สํานักงานสถิติแหงชาติ, การสํารวจการเปล่ียนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.  2526 จังหวัดนนทบุรี 

(กรุงเทพ : ม.ป.ท., 2526), 15. 
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คร่ึงหนึ่งของทุเรียนที่มีกอนเกิดน้ําทวม  จากปญหาตางๆ ที่เขามารุมเราในหลายปจจัยตามที่ได
กลาวไวขางตนทําใหจํานวนผูประกอบอาชีพทําสวนลดนอยลงไปตามลําดับ  จนกระทั่งเกิดน้ําทวม
ใหญอีกคร้ังในพ.ศ. 2526  จึงทําใหหลังน้ําลดชาวสวนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีตัดสินใจเลิก
ประกอบอาชีพทําสวนไปในที่สุด  เมื่อเปนเชนนี้จึงสงผลใหพื้นที่สวนที่เคยมีเปนจํานวนมากก็ถูก
ขายไปใหกับนายทุนเพื่อทําธุรกิจ  บานจัดสรร หองแถว คอนโดมิเนียม ฯลฯ  ดังเห็นไดจากการ
เพิ่มข้ึนของพื้นที่ที่ใชในการกอสรางอาคารพาณิชย  คอมโดมิเนียมและบานจัดสรรข้ึนในชุมชน
ตลาดทาน้ํานนทบุรีที่เพิ่มข้ึนจํานวนมากดังแผนที่ที่  16   

 

 
แผนทีท่ี่  16  สภาพกายภาพบริเวณชุมชนตลาดทาน้าํนนทบุรีภายหลังน้าํทวมใหญ พ.ศ. 2526 
ที่มา  :  ดัดแปลงมาจากโครงสรางแผนที่ของ  กองบัญชาการทหารสูงสุด, แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 
2431 – 2474, (กรุงเทพฯ : กองทัพบก, 2542), ไมปรากฏเลขหนา. 

 
นอกจากอาชีพทําสวนซึ่งเปนอาชีพด้ังเดิมของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีจะเกิดความเส่ือม

โทรมลงจากผลกระทบที่ไดรับจากแผนการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อรองรับการขยายตัวของ
กรุงเทพฯ  อาชีพด้ังเดิมอีกอาชีพหนึ่งในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีคือ  การทําเครื่องปนดินเผา  ก็
ประสบภาวะที่ความนิยมในการใชหมอดินเผาเร่ิมลดลงเปนอยางมาก  เนื่องจากถูกตีตลาดจากหมอ
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อลูมิเนียมที่มีความคงทนกวาและมีราคาไมแพง  ทําใหชาวบานที่ประกอบอาชีพในการปนหมอมี
จํานวนลดลงอยางตอเนื่องและเลิกทําไปในท่ีสุด  โดยไดกลาวไวในรายงานประจําป พ.ศ.  2505  
เกี่ยวกับกิจการทําเครื่องปนดินเผาไววา   “...การทําเคร่ืองปนดินเผา  เปนอาชีพด้ังเดิม  และ
เปนอาชีพหลักของราษฎรในทองที่อําเภอเมืองนนทบุรี  ผลิตผลในการนี้ไดแกการทําหมอตางๆ  ซึ่ง
ในปจจุบันราษฎรนิยมซื้อนอยลง  เพราะนิยมซื้อหมออลูมิเนียม  ซึ่งมีคุณภาพดีกวาและราคาไม
สูแพงนัก  ทําใหผูประกอบการดังกลาวลดการผลิตหมอลง...76” 

คุณยายสุชิน  ปาณิกบุตร  ที่เคยประกอบอาชีพปนหมอมากอนก็ไดเลาใหฟงวา  “...เลิกทํา
หมอไปประมาณอายุประมาณ 30  ป  นาจะราวๆ  2510  นะ  เพราะกระทะเหล็กโจมตีเยอะ  เรือมอญ
ก็หายไปขายไมดี   พอเจริญเขาก็เลิก  แฟนเปนทหารบกก็เลยมาเปนแมบานเลี้ยงลูก 5 คน...77”  
คุณตาบันเทิง เครือเพง  ไดกลาวถึงการเลิกประกอบอาชีพปนหมอดวยเชนกันวา  “...เลิกทํามา
นานแลว  เลิกเพราะไมมีอุปกรณใหซื้อ  อยางหัวตะโหงกมะพราว  อยางทองหลางมันลดลง  
สวนมันก็หมดไป  คนก็ไมคอยมาซ้ือดวย  พวกหมอพวกกระทะอลูมิเนียมมันทนกวา  คนก็หันไปใช
พวกนั้นกัน  เราก็เลยเลิกก็หันไปทําอยางอ่ืนแทน  พวกเด็กๆ รุนใหมก็ไมมีใครมาทําแลวใครจะมา
นั่งทนปนทนขัดหมอไดทั้งวัน  มันบอกปวดหลังปวดเอว  เด็กสมัยนี้มันไมทนมันเรียนหนังสือกันมัน
ก็ไปหางานสบายๆ ทํา  ไมมาทําแบบพวกเราหรอก...78”  การประกอบอาชีพปนหมอของคนใน
ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีจึงไดคอยๆ  เลิกไปจากการโจมตีของหมอและกระทะสมัยใหมที่ทําจาก
อลูมิเนียม  ผูคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีจึงตองปรับรูปแบบการประกอบอาชีพโดยเปล่ียนไป
ทําอยางอ่ืน อยางการรับราชการ  การรับจาง ฯลฯ  อีกทั้งอาชีพการปนหมอก็ยังไมไดรับความ
สนใจจากลูกหลานหรืออาจเรียกไดวาขาดผูสืบทอดภูมิปญญาของบรรพบุรุษเชนเดียวกับอาชีพ
ทําสวน   รูปแบบอาชีพของคนพื้นถิ่นดังเดิมในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีจึงถือไดวาคอยๆ ลด
บทบาทลงไปซึ่งเปนผลจากการพัฒนาของสังคมเมืองที่สรางความเปล่ียนแปลงข้ึนในชุมชนตลาด
ทาน้ํานนทบุรี  

 
 
 
 

                                                 
76 จังหวัดนนทบุรี, รายงานกิจการประจําป พ.ศ. 2505 จังหวัดนนทบุรี,108. 
77 สัมภาษณนางสุชิน ปานิกบุตร, 3 กรกฎาคม 2551. 
78 สัมภาษณนายบันเทิง เครือเพง, 3 กรกฎาคม 2551 
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3.4 การขยายตัวของการคาขาย 
แมวาอาชีพด้ังเดิมของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีเส่ือมโทรมหรือลดบทบาทลงก็ตาม  

แตก็มีอาชีพหนึ่งที่เขามาเเทนที่และเร่ิมขยายตัวอยางตอเนื่อง  นั่นคือ  การคาขาย  พบวาภายหลัง
พ.ศ.  2503  การคาขายในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีไดขยายตัวมากข้ึน  สวนหนึ่งเปนผลมาจากที่
สภาพบานเมืองเจริญข้ึนอยางตอเนื่องอันเปนผลทําใหมีผูคนอพยพจากตางถิ่นเขามาประกอบอาชีพ
คาขายมากข้ึน  โดยเฉพาะชาวจีนที่เขามาเชาซ้ือตึกแถวที่สรางข้ึนเปนจํานวนมากและเปดเปน
รานคาขายคาสินคาหลากหลายชนิด  การคาขายตางๆ ที่เกิดข้ึนในตึกแถวยังมีผลใหการคาขาย
โดยทางเรือเร่ิมลดบทบาทนอยลงอีกดวย  เชนแตเดิมมีเรือขายกาแฟ  ขายกวยเต๋ียวไดเปล่ียนมา
เปดเปนรานคาตางๆ ในตึกแถวแทน  ดังเชนคุณศานติ  วิชเศรษฐสมิต  ไดกลาวถึงสภาพรานคา
ตางๆ  ที่เขามาเปดทําการคาขายบริเวณตึกแถวที่สรางข้ึนมาใหมวา   

 
ตึกแถวท่ีสรางขึ้นมามีคนเขามาจับจองทําการคาขายกันมาก  สวนใหญที่มาเปนคนจีนเขา

มาเซ็งรานไวขาย  มาเปดรานขายของเต็มไปหมด  ตอนนั้นหองแถวตรงฝงวัดบางขวาง  มีรานไลเรียง
กันมา  คือ  รานริมสุดของตึกแถว  คือ  รานซุนทัง  เปนรานขายอาหารไหหลํา  ถัดมาเปนรานตาเชง  
ขายของโชหวย  รานลุงปุยเปนรานหมอกวาดยา  อีกรานเปนรานของตาเจิมคนน้ีเปนคนไทยทํา
อาชีพตัดผม  ตอมารานตายงขายกวยเตี๋ยว  แลวก็รานจิมอาเปนรานตัดกางเกง  รานศรีนนทนี่ก็
เปนรานตัดผมเหมือนกัน  ถัดไปมีรานไทยเลิศเปนคนจีนรับตัดเส้ือผา  และรานเจกสุน  ถัดจาก
รานเจกสุนเปนที่วางมีตนยางขนาดใหญสูงมากก้ันอยู  เลยตนยางมาก็เปนรานของผมที่ขายของ
โชหวย  อีกสองหองเปนรานของเต่ีย  แลวก็ลุงผม  แลวก็รานเตงเสงฮงรานน้ีขายทองปจจุบัน
เปล่ียนเปนรานอภินันทเปนลูกของเขามาทํา  แลวก็รานดรุณีกับรานทองหลอ  สองรานน้ีขายยา  
ถัดไปเปนรานตัดผมอีก  คุณสมนึก  ธนเดชากุลนายกเทศมนตรีคนปจจุบันเปนลูกของเจกเหง๋ียม  

เม่ือกอนบานแกก็อยูริมน้ําดานหอนาฬิกาท่ีบานแกจะเปดเปนรานขายกาแฟ79   
 

จากที่คุณศานติไดกลาวมาจะเห็นไดวา  อาคารพาณิชยที่ถูกสรางข้ึนนั้นเต็มไปดวย
บรรดาผูคนที่เขามาจับจองเพื่อคาขายมีรานตางๆ  มากมาย  และโดยมากจะเปนคนจีนที่เขามาอยู
ซึ่งเปนชนชาติที่มีความถนัดในดานการทําการคาขายอยูแลว  นอกจากนี้คุณรังสรรค  พะขะโพคา ผูมี
เช้ือสายจีนแตจิ๋วไดกลาวถึงการเขามาเปดรานขายโชหวย  ไววา   

 
 

                                                 
79 สัมภาษณนายศานติ วิชเศรษฐสมิต, 23 ธันวาคม 2549. 
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ผมเขามาเซงตึกแถวที่ตลาดสดนี้  ตึกท่ีผมเซงอยูในตลาดเลยดานขางตลาด  ตอนนั้นเซง
ประมาณ 4,5000 บาท  เขามาเปดรานโชหวย  ขายนม ขายนํ้าตาล ขายขาว  ซี้อิ้ว น้ําปลา 
น้ําตาลปบ ถาน  มีทุกอยาง  เขามาแบบสูชีวิตเลยผมถือคติคนเรามีสิบนิ้วเหมือนกันทุกคน  เวลา
มีคนมาส่ังซื้อผมไปสงทุกที่เลยนะ  ขี่มอเตอรไซตเวสปาไปสง  เนนบริการดีๆ  คนเคาก็ประทับใจ  
ลูกคาติดผมเยอะ  มาตอนแรกขายไดประมาณ  80 บาทตอวัน  ตอนหลังลูกคาติดขายวันนึงได
หลายรอย  คิดดูนมกระปองตอนน้ันตกลังละ  2  บาท  ขาวสารกระสอบ  13  บาท กระสอบนึงก็ 
15 กิโล  ผมจะเนนขายสง  ขายปลีกผมก็ขาย  ลูกคามาจากท่ัวสารทิศเลยเพราะตรงนี้มันทําเลดี 
ใกลกวากรุงเทพฯ  คนมาซ้ือท่ีนี่กันไมตองไปถึงกรุงเทพฯ  มาจากบางบัวทองก็มี  วัดปากน้ํา  บาง

กรวย  บางซื่อ  ไทรมา มาซื้อกันที่นี่หมด80       

 

คุณเจ่ียหลี แซกวย  ก็ไดเลาใหฟงถึงการประกอบอาชีพคาขายของตนตอนยายมาเมื่อ
ประมาณพ.ศ. 2506  วา   

 
ตอนมาอยูทีนี่ใหมๆ  ก็มาขายอาหาร  ขายพวกกวยเต๋ียว  ขายโจก  ขายดีมากคนชอบ  ชื่อ

ดังเลยนะไปถามคนแถวน้ีดูได  กวยเต๋ียวที่ขายจะขายกวยเต๋ียวหลอด  ขาวหมูแดงก็ขาย  ขนมก็
มีทําขนมไข  โชคดีมากทําอะไรก็ขายดีไปหมดเลย  อยางตอนทําโจกนี่ก็ตองมีสูตร  เราจะใชขาว
เปนเม็ดเลยไมใชปลายขาว  เอามาเค่ียวจนละเอียดใหเละ  หมูก็มีสูตรมีสวนผสมของเราเอง  
ตอนนั้นขายโจกถาไมใสไขขายหกสลึง  ใสไขขายรูสึกวาจะสิบสลึงนะ ราคาตอนท่ีเขามาใหมๆ  
นั่นแหละ ประมาณป 06  กวยเต๋ียวหลอดจานเล็กก็ขายสลึงนึง จานใหญขายหาสิบตังค  เขาก็จะ
นั่งลอมกินกันขายหนาบานนี่แหละ  ตอนเชาจะขายโจกต้ังแตตีหาขายจนถึงสามโมงเชาจะขาย
โจกอยางเดียวตอนเชาแลวก็มาพัก  รอบบายประมาณบายสองโมงครึ่งก็เร่ิมจัดรานเร่ิมขายตอน
สามโมงเย็น  ตอนเย็นจะขายท้ังโจก ขายทั้งกวยเตี๋ยวไก  แลวก็ขาวหมูแดง  กวยเต๋ียวไกขายหก
สลึง  พิเศษก็สองบาท  ขาวหมูแดงขายสามบาท  ขายพวกคนมาซื้อของ  เด็กนักเรียนก็มากิน
เยอะ  คนแถวนี้ก็มากินกัน81 

 

จากหลักฐานที่ไดกลาวมาจะเห็นไดวา  ภายหลังการพัฒนาเมืองนนทบุรีจากภาครัฐ  
ทําใหในระยะตอมาชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีซึ่งเปนชุมชนที่ต้ังอยูบริเวณตัวเมือง  จึงมีผูคนอพยพ
เขามาอยูอาศัยและประกอบธุรกิจเปนจํานวนมาก  เนื่องจากเปนทําเลการคาที่ดีเพราะที่ตั้งของ
ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีอยูติดกับเมืองหลวงทําใหเปนจุดที่ผูคนจากอยุธยาและปทุมธานีสามารถ
เขามาซ้ือของสินคาไดโดยสะดวกและไมตองเดินทางไปไกลถึงเมืองหลวงหรือกรุงเทพ  รวมทั้งจาก
                                                 

80 สัมภาษณนายรังสรรค พะขะโพคา, 3 กรกฎาคม 2551. 
81 สัมภาษณนายเจี่ยหลี แซกวย, 15 ตุลาคม 2549. 
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การพัฒนาเมืองนนทบุร ีจึงทําใหมีความเจริญกาวหนาในทุกดาน   มีความพรอมทั ้งดาน
เศรษฐกิจและสังคม  จึงสงผลใหผูคนจากตางถิ่น  โดยเฉพาะคนจีนเขามาเปดกิจการการคาขาย
ตางๆ  อยางเปนลํ่าเปนสัน    อาคารพาณิชยที่ถูกสรางข้ึนมาไดรับความสนใจเปนอยางมากจาก
พอคาแมคาที่เขามาจับจองเปดรานขายของนานาชนิด  ทั้งรานอาหาร รานขายของชํา รานขายยา 
รานเส้ือผา รานตัดผม รานกาแฟ ฯลฯ  ซึ่งการเปดรานขายของเปนลักษณะอาชีพที่ขยายตัวข้ึน
อยางมากตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีที่เติบโตและมีความ
เจริญรุงเรืองจากแผนการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ  ซึ่งสวนทางกับ
พัฒนาการของอาชีพพื้นถิ่นด้ังเดิม  ทั้งการทําสวนผลไมและการปนหมอดินเผาที่มีบทบาทนอยลง
จากการขยายตัวของสังคมเมือง  

นับตั้งแต พ.ศ.  2503 - 2509  ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีไดถูกเรงพัฒนาอยางเต็ม
รูปแบบจากนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่มีจุดมุงหมายใหเมืองนนทบุรีเรง
พัฒนาใหมีความทันสมัยเพื่อรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ  ทําใหชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีไดถูก
พัฒนาอยางเรงรีบจากภาครัฐทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมในฐานะศูนยกลางของจังหวัดนนทบุรี
กอนพื้นที่สวนอ่ืนๆ ของจังหวัดนนทบุรี  ทั้งการพัฒนาดานสังคมอยางการปรับปรุงแหลงเส่ือมโทรม
ตางๆ  เชน  หองแถวเรือนไมที่มีสภาพทรุดโทรมถูกสรางทดแทนเปนอาคารพาณิชยถาวรหรือ
ตึกแถว  ปรับปรุงสถานที่ราชการ  การพัฒนาเสนทางคมนาคมโดยเฉพาะเสนทางคมนาคมทางบก
ตามถนนสายหลักหรือทั้งซอยยอยตางๆ  การพัฒนาดานการศึกษาโดยการปรับปรุงโรงเรียนตางๆ 
ในชุมชน  ขยายการสอนสายอาชีพ  พัฒนาโรงเรียนกอนวัยเรียน  รวมทั้งยังมีการสรางแหลง
การเรียนรูนอกหองเรียน  คือ  พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติที่ใหญที่สุดในประเทศไทยและหองสมุด
ประชาชนประจําจังหวัด  การพัฒนาดานเศรษฐกิจอยางเชน  การพัฒนาสถาบันการเงินโดยการ
สงเสริมใหมีการจัดต้ังธนาคารข้ึนหลายแหง  รวมทั้งการต้ังสถานธนานุบาลหรือโรงรับจํานําเพื่อ
รองรับการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจและใหเกิดความคลองตัวทางการเงินของคนในเมืองนนทบุรี  
การสรางตลาดถาวรและตลาดผลไม  การจัดประกวดผลไมเมืองนนทบุรีและจัดตลาดนัดทุเรียน
เพื่อเปนการกระตุนดานเศรษฐกิจ  รวมทั้งใหชาวสวนมีพื้นที่ในการถายเทของสวนออกสูตลาด  
จากนโยบายการพัฒนาเมืองนนทบุรีทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับการขยายตัวของ
กรุงเทพฯ  ทําใหเกิดการขยายตัวในรูปแบบของสังคมเมืองอยางรวดเร็วและสรางความ
เปล่ียนแปลงอีกหลายดานใหเกิดข้ึนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี      

จากความเจริญกาวหนาอยางตอเนื่องทําใหภายหลังจากการดําเนินการแผนพัฒนาเมือง
นนทบุรีเพื่อรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ  จากภาครัฐ นับต้ังแต พ.ศ. 2503 - 2509  ทําใหระยะ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

157

ตอมามีภาคเอกชนเล็งเห็นถึงความพรอมของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีที่มีความเจริญเติบโตทั้งดาน
เศรษฐกิจและสังคมซ่ึงเปนผลมาจากการพัฒนาจากภาครัฐ   จึงมีผูคนอพยพเขามาอยูอาศัยในชุมชน
ตลาดทาน้ํานนทบุรีมากยิ่งข้ึน  โดยเฉพาะจากกรุงเทพฯ  และจังหวัดใกลเคียงอยางอยุธยา 
ปทุมธานี สุพรรณบุรีและนครปฐม  ซึ่งผูคนที่อพยพเขามาสวนหนึ่งก็เปนกลุมคนจีนที่ไดเห็นการ
พัฒนาของเมืองที่เติบโตอยางรวดเร็วทั้งดานสังคมและดานเศรษฐกิจจึงเขามาอยูอาศัยในชุมชน
ตลาดทาน้ํานนทบุรีมากยิ่งข้ึน  การเขามาของผูคนจํานวนมากจึงทําใหเกิดรูปแบบบานพักอาศัย
สมัยใหมที่ไมเคยมีมากอนในจังหวัดนนทบุรี  อยางบานเด่ียวแบบสมัยใหม  บานจัดสรร  ตึกแถว
ตางๆ  รวมทั้งรูปแบบการสรางหองชุดอยางแฟลตหรือคอนโดมิเนียมก็มีเพิ่มข้ึนมาอยางตอเนื่อง  
เมื่อสภาพสังคมไดเปล่ียนแปลงไปเปนอยางมากจึงทําใหการประกอบอาชีพของคนพื้นถิ่นในชุมชน
ตลาดทาน้ํานนทบุรีไดรับผลกระทบดวยเชนกัน  การทําสวนและการทําเคร่ืองปนดินเผาเร่ิมมีบทบาท
นอยลง  อยางกรณีของอาชีพทําสวนที่แมวามีการสงเสริมจากทางจังหวัดทั้งการจัดต้ังตลาดผลไม  
การต้ังตลาดนัดทุเรียน หรือการโฆษณาประชาสัมพันธโดยการจัดประกวดผลไมเมืองนนทขึ้น  
แตก็ยังไดรับปญหาจากหลายปจจัยดวยกัน  ไมวาจะเปนปญหาจากภัยธรรมชาติ  ทั้งน้ําเค็ม
เขาสวนหรือปญหาน้ําทวมที่เกิดข้ึนมาโดยตลอด  จนถึงพ.ศ. 2526 ที่เปนคร้ังทีรุ่นแรงเปนอยางมาก
ทําใหหลังน้ําลดจึงมีชาวสวนหลายรายเลิกประกอบอาชีพที่สวนไปในที่สุด  การพัฒนาของเมือง
นนทบุรีก็เปนปญหาหนึ่งที่สรางความเสื่อมโทรมใหกับอาชีพทําสวนจากการที่พื้นที่ทําการเกษตรมี
จํานวนนอยลงที่เปนผลมาจากการตัดถนน  การสรางส่ิงปลูกสรางตางๆ  มลพิษตางๆ  ทั้งน้ําเสีย
และควันพิษที่เพิ่มข้ึนซึ่งทําใหผลผลิตของสวนลดนอยลง  นอกจากนี้จากราคาที่ดินที่สูงขึ้น
ประกอบกับปจจัยอื่นทําใหชาวสวนขาดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพตอไป  จึงมีการขายที่
สวนไปใหนายทุนทําเปนที่อยูอาศัยอยางบานจัดสรร คอนโด ตึกแถวตางๆ  อีกทั้งยังมีปญหาจาก
การขาดผูสืบทอดเนื่องจากลูกหลานชาวสวนหันไปประกอบอาชีพอยางอ่ืนแทนเพราะไดรับ
การศึกษาเพิ่มมากข้ึน  เชน  รับราชการ หรือรับจางตางๆ  อาชีพด้ังเดิมอยางการปนหมอดินเผาก็
ไดรับผลกระทบเชนเดียวกันจากการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มมากข้ึน  หมอดินเผาจึงไมเปนทีน่ยิมใช
กันอีกตอไปเพราะถูกหมออลูมิเนียมที่มีความคงทนและราคาถูกกวาหมอดินเผาเขามาแทนที่ตาม
ยุคสมัยที่เปล่ียนไป  รวมทั้งการขาดผูสืบทอดเชนเดียวกับอาชีพทําสวน  ทําใหชาวบานที่ประกอบ
อาชีพการทําหมอดินเผาก็ตองเลิกกิจการไปตามความตองการที่ลดลง  ถือเปนความเส่ือมโทรม
ของอาชีพด้ังเดิมที่ถูกกระแสของการขยายตัวจากสังคมเมืองรุกเขามาทดแทน  แตในทางกลับกัน
การประกอบอาชีพคาขายมีการขยายตัวและเจริญเติบโตเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง  ผูคนที่อพยพเขามา
โดยเฉพาะชาวจีน  ไดเขามาเชาซ้ืออาคารพาณิชยและเปดเปนรานขายของอยางเปนลํ่าเปนสัน 
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จากที่ไดกลาวมาแลวจึงนับไดวา  วิถีชีวิตชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  ระหวางพ.ศ.  2503 – 
2526  ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนผลมาจากการเร่ิมประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 1  ต้ังแตพ.ศ. 2504 ของรัฐบาลที่มุงหวังใหเมืองนนทบุรีเรงรีบพัฒนาตัวเองใหมี
ความเจริญกาวหนาเพื่อเปนฐานรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ  ทําใหชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี
ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการเปนศูนยกลางของเมืองนนทบุรี  สภาพชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี
จากเดิมที่เปนตัวเมืองเชนเดียวกับในจังหวัดทองถิ่นทั่วไปของไทยไดถูกรูปแบบสังคมเมอืงทีม่คีวาม
เจริญกาวหนาและทันสมัยดังในกรุงเทพฯ  ขยายตัวเขามาคลอบคลุมอยางรวดเร็วจนทําใหอาชีพ
พื้นถิ่นคอยๆ ลดบทบาทลงและโดยเฉพาะเม่ือเกิดน้ําทวมคร้ังใหญในพ.ศ. 2526  พื้นที่สวนที่เคยมี
มาในอดีตถูกแปรสภาพกลายเปนถนนหนทาง  บานจัดสรร  คอนโดมิเนียม  ชุมชนตลาดทาน้ํา
นนทบุรีที่เคยเปนชุมชนทองถิ่นแบบชนบทในสังคมไทยจึงกลายมาเปนสังคมเมืองอยางเต็มข้ัน  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 5 
บทสรุป 

 
 

ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  เปนชุมชนริมน้ําที่กอตัวข้ึนในรัชสมัยสมเด็จพระเจา
ปราสาททอง พ.ศ. 2179  จากการขุดลัดแมน้ําเจาพระยาบริเวณปากคลองบางกรวย ชมุชนตลาดแกว 
ลัดตรงข้ึนไปถึงปากคลองออมและวัดทายเมือง ชุมชนตลาดขวัญ  ทําใหเสนทางแมน้ําเจาพระยาที่
ขุดลัดใหมกลายเปนทางคมนาคมสายหลักจึงมีผูคนเขามาจับจองต้ังบานเรือนริมฝงแมน้ํา
เจาพระยาตอนที่ขุดใหมและคูคลองสาขาจนเกิดเปนชุมชนขนาดเล็กข้ึน  ตอมาสมัยอยุธยาตอนปลาย
มีกลุมคน 2 กลุมหนีภัยสงครามกับพมาอพยพเขามาสมทบกับกลุมคนที่อาศัยอยูเดิมในชุมชน
ตลาดทาน้ํานนทบุรี  กลุมแรกเปนชาวเมืองตะนาวศรีเขามาในพ.ศ. 2302 และกลุมที่สองเปนชาว
อยุธยาจากบานหมอคลองสระบัวเขามาในพ.ศ. 2310  ขนาดของชุมชนจึงมีการขยายตัวเกิดเปน
ชุมชนบานบางตะนาวศรีและบานบางขวาง ซึ่งมีการแบงความสัมพันธของขอบเขตตามทิศที่ต้ัง
บานเรือน  โดยบานบางขวางตั้งอยูทางทิศเหนือเรียกวา บานบน  และบานบางตะนาวศรีอยูทางใต
เรียกวา บานลาง   

สภาพภูมิศาสตรของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีมีปจจัยที่เอ้ืออํานวยตอการประกอบ
อาชีพดานการเกษตร  เนื่องจากต้ังอยูบริเวณดินดอนสามเหล่ียมปากแมน้ําเจาพระยา  พื้นที่เปนที่
ราบลุมและมีคูคลองสาขามากมาย  ซึ่งก็สงผลใหวิถีชีวิตของคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีกอน
พ.ศ. 2471  สวนใหญประกอบอาชีพ  คือ การทําสวนผลไม  เชน  ทุเรียน กลวย สม มะมวง 
มะปราง มังคุด ขนุน ฯลฯ  ซึ่งเปนอาชีพด้ังเดิมมาต้ังแตสมัยอยุธยา นอกจากน้ีอีกอาชีพหนึ่งที่
สําคัญในชุมชน  คือ  การทําเครื่องปนดินเผา  ซึ่งเกิดจากกลุมคนที่อพยพเขามาจากเมืองตะนาวศรี
และบานหมอคลองสระบัวนําภูมิปญญาในการทําเคร่ืองปนดินเผาจากถิ่นฐานบานเกิดของตนติด
ตัวเขามาทํามาหากินยังชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีและเผยแพรจนกลายเปนอาชีพหลักอีกอยาง
หนึ่งของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี   

การเดินทางไปมาหาสูของคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีใชเสนทางคมนาคมทางน้ํา
เปนหลัก  เนื่องดวยเปนชุมชนริมน้ํามีแมน้ําเจาพระยาไหลผาน  รวมทั้งมีคูคลองสาขาแยกออกมา 
เชน คลองบางตะนาวศรี คลองบางขวางและคลองจามจุรี ชาวบานใชแมน้ําลําคลองในการ
เดินทางไปมาหาสูกัน รวมถึงการขนถายสินคาของสวนและเคร่ืองปนดินเผา  มียานพาหนะที่
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สําคัญ เชน เรือสําปน เรืออีแปะ และเรือบดซึ่งเปนเรือของชาวบาน  นอกจากนี้ยังมีเรือโดยสารของ
บริษัทแมน้ํามอเตอรโบตและเรือยนตบริษัทบางหลวงของพระยาภิรมยภักดีวิ่งรับสงผูโดยสารดวย  
การคมนาคมทางบกของคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีในระยะใกลใชทางเดินผานสวนหลังบาน 
เรียกวา ทางหลวงในโฉนด ซึ่งเปนทางกึ่งสาธารณะเลียบแมน้ําเจาพระยาตลอดจนถึงชุมชน
ใกลเคียงอยางบานสวนใหญทางทิศใตและบานบางแพรกทางทิศเหนือ  การเดินทางระยะไกล
ชาวบานจะโดยสารรถไฟของเจาพระยาวรพงษพิพัฒนที่ชาวบานเรียกกันวา รถไฟสายพระยาวรพงษ 
มีตนทางที่วัดลิงขบจังหวัดธนบุรีผานแยกเขามายังตัวเมืองนนทบุรีบริเวณชุมชนตลาดขวัญและ
ไปสิ้นสุดที่สถานีลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี  นอกจากนี้ชาวบานบางสวนก็โดยสารเรือไป
ตอรถไฟที่สถานีหัวลําโพง  สถานีบางกอกนอย  หรือใชวิธีเดินลัดทุงจากปลายคลองบางตะนาวศรี
ไปยังสถานีรถไฟบางเขนเพื่อเดินทางตอไปยังจุดหมายของตน 

การศึกษาของคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี มีวัดเปนแหลงใหการศึกษาที่สําคัญ
ของบุตรหลานในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  โดยเฉพาะวัดบางขวางซึ่งตั้งอยูกลางชุมชน  
รวมทั้งวัดบางดวนหรือวัดทินกรนิมิตรในปจจุบันและวัดลานวัวหรือวัดลานนาบุญในปจจุบัน  มี
พระสงฆเปนครูสอนใหพออานออกเขียนได  ตอมาการศึกษาของคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีมี
การพัฒนาโดยจัดต้ังเปนโรงเรียนข้ึนต้ังแตพ.ศ. 2444  โดยโรงเรียนรัตนาธิเบศรไดเปดสอนที่วัด
บางขวางเปนโรงเรียนแรก ตอมาในพ.ศ. 2454  มีการต้ังโรงเรียนประชาบาลตางๆ   เชน โรงเรียน
ประชาบาลวัดบางดวนและโรงเรียนหญิงศาลาโรงธรรมที่บางตะนาวศรี มีการจางครูซึ่งเปนฆราวาสมา
สอนเด็กนักเรียนแทนพระภิกษุ  แตหลังจากเปดสอนปรากฏวาจํานวนเด็กในโรงเรียนลดลงอยาง
ตอเนื่องจากสาเหตุสองประการ  ประการแรกเปนปญหาเกี่ยวกับทัศนคติที่ไมเชื่อถือตอระบบการ
เรียนการสอนแบบใหมซึ่งใหฆราวาสเปนผูสอนเนื่องจากเกรงวาจะไมไดรับความเช่ือถือจาก
นักเรียน ทําใหบางโรงเรียนที่พระสงฆไมสามารถสอนหนังสือไทยก็เลี่ยงไปสอนภาษามคธแทน 
อีกประการเปนปญหาของชาวบานในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีที่ยังไมใหความสําคัญกับ
การศึกษาประกอบกับความไมพรอมดานการเงินจึงไมอยากสงบุตรหลานไปเขาเรียนเพราะทําให
ขาดแรงงานมาชวยทํามาหากินในครอบครัว การศึกษาจึงไมกระจายไปสูคนในชุมชนตลาดทาน้ํา
นนทบุรีอยางทั่วถึง  นอกจากนี้ยังพบวาในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีมีโรงเรียนหลวงอีกแหงหนึ่ง คือ 
โรงเรียนราชวิทยาลัย ซึ่งเปนโรงเรียนที่สอนบุตรหลานของชนชั้นสูงระดับประเทศยายจากพระนคร  
มาเปดสอนอยูบริเวณริมฝงแมน้ําเจาพระยาปากคลองบางขวางในชวงระยะเวลาต้ังแตพ.ศ. 
2454 – 2469  สําหรับความสัมพันธของคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีมีวิถีชีวิตแบบคนทองถิ่น
ทั่วไปในสังคมไทยที่มีความผูกพันอยูกับวัด  ซึ่งวัดถือเปนศูนยกลางความสัมพันธของคนในชุมชน
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ตลาดทาน้ํานนทบุรีนอกจากเปนสถานศึกษาแลว  ยังเปนศูนยรวมทางจิตใจ  รวมทั้งเปนบอเกิดของ
วัฒนธรรมประเพณีตางๆ  ไมวาจะเปนการบุญการกุศลหรืองานบุญประเพณีตางๆ ชาวบานก็รวม
แรงรวมใจชวยกันทํานุบํารุงกิจการตางๆ ของวัดใหมีความเจริญรุงเรืองสืบไป 

วิถีชีวิตแบบทองถิ่นของคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีเร่ิมเปลี่ยนแปลงในระยะที่ 1 
คือ ตั้งแตพ.ศ. 2471 - 2484  ซึ่งเปนชวงเวลาที่ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องจากปจจัยสองประการดวยกัน  คือ  การยายตัวเมืองนนทบุรีจากชุมชนตลาดขวัญมาสู
ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีในพ.ศ. 2471  รวมทั้งการยายเรือนจํากองมหันตโทษ(เรือนจํากลางบางขวาง)
มาสูชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีในพ.ศ. 2474  ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีจึงเปลี่ยนฐานะใหม
กลายเปนศูนยกลางของเมืองนนทบุรี  ผลจากการยายเขามาของตัวเมืองนนทบุรีและเรือนจํา
กลางบางขวางทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางมากตอชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  มีผูคนจากตางถิ่น
อพยพเขามาอาศัยในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  เชน กลุมขาราชการและครอบครัวที่ยายเขามา
ตามหนวยราชการที่สังกัด  รวมทั้งกลุมคนไทยและคนจีนที่มองเห็นโอกาสและชองทางในการเขามา
ประกอบอาชีพในทําเลแหงใหมที่เปนศูนยกลางของเมืองนนทบุรีจากหลากหลายถ่ิน ไมวาจะเปน
ยานชุมชนเกาตลาดขวัญ หรือในจังหวัดใกลเคียงอยางอยุธยา   

จากกลุมคนตางถิ่นที่อพยพเขามาเพิ่มข้ึนทําใหชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีเกิดการ
ขยายตัว  ทางจังหวัดนนทบุรีจึงปลูกสรางที่อยูอาศัยเพื่อรองรับกลุมคนที่เขามาใหม  โดยสรางเปน
ลักษณะหองแถวเรือนไมข้ึน  มีทั้งหองแถวเรือนไมแบบช้ันเดียว  สองช้ันและเรือนแพใหคนมาเชา
ซื้อเพื่ออยูอาศัย  นอกจากนี้บริเวณสองฝงคลอง โดยเฉพาะคลองบางขวางซึ่งเปนที่ธรณีสงฆ
ของวัดบางขวางก็มีคนมาติดตอขอเชาที่จากวัดปลูกเปนบานไมริมคลองอยูอาศัยเปนจํานวนมาก  
ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีทางจังหวัดนนทบุรีไดสราง
ตลาดแผงลอยข้ึน  ซึ่งชาวบานบางคนเรียกตลาดแหงนี้วา  ตลาดหนาคุก  นอกจากตลาดแผงลอย
แลวยังสรางโรงมหรสพหรือที่เรียกกันวา  วิกลิเกศิริชัย  ข้ึนดวยเพื่อเปนสถานที่พักผอนหยอนใจใน
ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  รวมทั้งสรางโรงฆาสัตวขึ้นเพื่อรองรับดานการอุปโภคบริโภคของ
ผูคน  แตกิจการของโรงฆาสัตวติดปญหาหลายประการ  เชน ที่ต้ังอยูหางจากแมน้ําและสภาพ
คลองที่ต้ืนเขินจึงมีความยากลําบากในการลําเลียงขนสงสินคา  อีกทั้งยังอยูใกลกับวัดบางขวางทํา
ใหไมเหมาะแกการฆาสัตวตัดชีวิตจึงไมมีผูใดมาขอเชาโรงฆาสัตวแหงนี้จนกระทั่งพ.ศ.  2480  
เทศบาลจึงยายโรงฆาสัตวไปต้ังยังชุมชนตลาดขวัญ  

การคาขายในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีการขยายตัวขึ้น  จากผูคนที่อพยพเขามา 
ทําใหเกิดหองแถวเรือนไม เกิดตลาดแผงลอย  ซึ่งสงผลตอการคาขายของสวนซึ่งเปนอาชีพหลัก
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ของคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีจากเดิมที่เจาของสวนนําผลผลิตออกไปขายเอง  เมื่อกลุมผู
อพยพเขามาจึงแทรกในกระบวนการซ้ือขายสินคาของสวนในลักษณะของผูคารายยอยและพอคา
คนกลางที่มารับซื้อของจากสวนของชาวบานนําไปขายยังตลาดแผงลอยที่ถูกสรางข้ึน  ซึ่งเจาของ
สวนก็เต็มใจเนื่องจากไมตองเสียเวลามานั่งขายปลีกทีละนอย  สวนการซื้อขายเคร่ืองปนดินเผาซึ่ง
เปนอาชีพด้ังเดิมของคนทองถิ่นอีกอาชีพหนึ่งยังคงมีผูคนนิยมซื้อไปใชสอยเปนจํานวนมาก  
นอกจากนี้ยังมีรูปแบบอาชีพใหมเพิ่มมากข้ึนคือ  การเปดรานขายของชําหรือรานเจก  โดยกลุมคนจีน
ที่อพยพเขามาเปดรานขายของของชําบริเวณหองแถวเรือนไมที่สรางข้ึน รวมทั้งตามปากคลองและ
ริมแมน้ําเจาพระยา  อาชีพการคาขายสินคาทางเรือก็มีการขยายตัวข้ึนโดยผูคนจากทองที่ใกลเคียง
พายเรือเขามาขายตามริมแมน้ําและคลองตางๆ  มีทั้งกวยเต๋ียว เนื้อหมู  ผักผลไม  กาแฟ ขาวโพดตม 
ขนม ขาวสารอาหารแหง ฯลฯ    

เสนทางคมนาคมพัฒนาข้ึนต้ังแต พ.ศ. 2471  ถนนหนาเรือนจํากลางบางขวางซ่ึงถือ
เปนถนนสายแรกของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีเร่ิมสรางมาต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 5 มีการดําเนินการ
สรางตอจนแลวเสร็จในพ.ศ. 2472 เร่ิมตนจากเรือนจํากลางบางขวางข้ึนเหนือไปจนถึงตําบลบาง
แพรกระยะยาวเกือบ 20 เสน  ดานรถไฟสายพระยาวรพงษก็เปล่ียนเสนทางเดินรถไฟจากเดิมที่
แยกตรงเขาไปยังตัวเมืองเกาชุมชนตลาดขวัญเปล่ียนทางเดินรถมาเปนแยกตรงเขาสูริมฝงแมน้ํา
เจาพระยาตรงขามชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีในพ.ศ. 2472  นอกจากนี้ยังมีการสรางถนนเชื่อมการ
คมนาคมระหวางกรุงเทพฯกับเมืองนนทบุรีสายแรก คือ ถนนประชาราษฎรหรือถนนกรุงเทพ - 
นนทบุรี มีเสนทางจากที่วาการอําเภอเมืองนนทบุรีวิ่งผานวัดลานนาวัวซึ่งปจจุบันคือวัดลานนาบุญ  
วิ่งไปสุดยังส่ีแยกเกียกกาย จังหวัดพระนคร  โดยถนนประชาราษฎรสรางเสร็จในพ.ศ. 2482  ถนน
อีกสายหนึ่งที่สรางข้ึนเพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคมภายในเมืองนนทบุรี คือ ถนนนนทบุรี – ปากเกร็ด 
สรางเสร็จในพ.ศ. 2482 แยกจากถนนประชาราษฎรตรงวัดลานวัวมุงข้ึนเหนือไปจนถึงที่วาการ
อําเภอปากเกร็ดเปนลักษณะถนนพูนดินแตยังใชการไมสะดวกนักและตองไดรับการพัฒนาตอไป  
เสนทางคมนาคมทางน้ําก็พัฒนาข้ึนเชนกันคลองสาขาที่สําคัญในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี คือ 
คลองบางขวางและคลองบางตะนาวศรีเริ่มต้ืนเขินลง ในพ.ศ. 2480 จึงมีการบูรณะปรับปรุงโดย
ขุดลอกคลองทั้งสองใหสามารถสัญจรเช่ือมตอกันไดดังเดิมเพื่อเปนประโยชนแกคนในชุมชนตลาด
ทาน้ํานนทบุรีในการเดินทางและการประกอบอาชีพตอไป   

หลังจากตัวเมืองนนทบุรียายมายังชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีทําใหเกิดการพัฒนาใน
ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีข้ึนหลายดาน  รวมทั้งดานสาธารณูปโภค  เชน  โทรเลข  โทรศัพท  
ไปรษณีย  ไฟฟาและน้ําประปา  ไดพัฒนาข้ึนเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของหนวยราชการเกือบ
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ทั้งหมดของจังหวัดนนทบุรีและเรือนจํากลางบางขวางที่ต้ังอยูในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  ทําให
ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีที่มีชานเรือนอยูในตัวเมืองนนทบุรีไดรับประโยชนจากการพัฒนาในสวน
นี้ไปดวย  นอกจากนี้ยังมีการจัดซื้อเคร่ืองดับเพลิงเพื่อปองกันเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดข้ึนจากส่ิงปลูก
สรางตางๆ  ที่เพิ่มข้ึน  ดานการศึกษาต้ังแตพ.ศ. 2471 ก็พัฒนาข้ึนเชนเดียวกัน โรงเรียนตางๆ ใน
ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีมีการขยายชั้นเรียนเพื่อรองรับนักเรียนเพิ่มข้ึน  รวมทั้งโรงเรียนบางแหง
ยังเร่ิมเปดสอนสายอาชีพเพิ่มข้ึนดวย อยางโรงเรียนวัดบางดวนที่มีการสอนวิชาทอเสื่อจันทบูรณ
แกเด็กนักเรียน  นอกจากน้ียังมีการขยายโอกาสทางการศึกษาแกเด็กหญิงโดยเปดเปนโรงเรียน
สตรีประจําจังหวัดนนทบุรี  สอนเฉพาะนักเรียนหญิงทําใหเด็กหญิงมีโอกาสการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีเทาเทียมกับเด็กชาย  และยังพบวาการศึกษาต้ังแตพ.ศ. 2471 มีการสนับสนุนใหพระสงฆสอน
ศีลธรรมจรรยาใหเด็กในโรงเรียนทําใหพระสงฆกลับมามีบทบาทในดานการศึกษาอีกคร้ังหนึ่ง 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีระยะ
ที่ 2  นั้น   เกิดขึ้นตั้งแต พ .ศ .  2484 – 2503  ซึ่ง เปนชวงเวลาที่พัฒนาการของชุมชน
ตลาดทาน้ํานนทบุรีหยุดชะงักและชะลอตัวลงจากวิกฤตการณที่ เกิดข้ึนพรอมกัน 2 ประการ  
ประการแรกคือ  อุทกภัยคร้ังใหญ พ.ศ. 2485 และประการที่ 2 คือ ภาวะสงครามโลกคร้ังที่สอง 
พ.ศ. 2484 – 2488  โดยผลกระทบจากอุทกภัยคร้ังใหญเกิดข้ึนเปนเวลานานถึง 3 เดือนในพ.ศ. 
2485 ทําใหชาวบานไดรับความเดือดรอนเปนอยางมาก ทั้งปญหาในเร่ืองการขาดแคลนเคร่ือง
อุปโภคบริโภค  สวนผลไมถูกน้ําทวมเสียหายจนสวนลมไปหลายราย  รวมทั้งยังสงผลกระทบตอ
ตลาดการคาที่ซบเซาตามไปดวย  เนื่องจากตลาดในชุมชนเปนแหลงสําคัญในการถายเทของสวน
ไปสูผูบริโภค  นอกจากนี้ในภาวะสงครามโลกคร้ังที่สองยังทําใหชาวบานเดือดรอนมากยิ่งข้ึน  
เศรษฐกิจฝดเคืองขาวของขาดแคลนและมีราคาแพงมากทําใหโจรผูรายชุกชุม  ซ้ํารายยังตองคอย
ระวังกับการโจมตีทางอากาศจากฝายสัมพันธมิตร  เมื่อสัญญาณเตือนภัยดังข้ึน ชาวบานตอง
หลบหนีไปเขาหลุมหลบภัยหรือหลบอยูตามสวน  ไมสามารถทํามาหากินไดอยางเต็มที่  อยางไร
ก็ตามในชวงสงครามโลกคร้ังที่สองมีผูคนจํานวนหน่ึงอพยพหนีภัยสงครามจากกรุงเทพฯ และ
ธนบุรีเขามาอยูในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  ทําใหคนในชุมชนมีรายไดในการแบงขายแบงเชาหอง
หรือบานเรือน  รวมทั้งที่ดินของตนและมีรายไดจากการขายเคร่ืองอุปโภคบริโภคใหแกผูอพยพ  ซึ่ง
ก็เปนการบรรเทาความฝดเคืองจากภาวะขาดแคลนในชวงสงครามไดสวนหนึ่ง    

จนกระทั่ง พ.ศ. 2503  จากนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของ
รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ที่ตองการใหมีการพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อเปนฐานรองรับการ
ขยายตัวของเมืองหลวง รวมทั้งโครงการผังเมืองของนครหลวงกําหนดพื้นที่บางสวนของเมือง
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นนทบุรีใหเปนที่อยูอาศัยของประชาชนในกรุงเทพฯ  ทําใหภาครัฐอันไดแก  เทศบาลเมืองนนทบุรี
และจังหวัดนนทบุรีจึงเรงรัดปรับปรุงและพัฒนาสภาพของเมืองนนทบุรี  โดยเฉพาะบริเวณ
ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีซึ ่งเปนพื้นที ่ของตัวเมืองนนทบุรีจนมีความทันสมัยและกลายเปน
เสมือนสวนหนึ่งของกรุงเทพฯ  สําหรับแผนการพัฒนาเมืองนนทบุรี  ไดพัฒนาพื้นที่ชุมชนตลาดทา
น้ํานนทบุรีเปนจุดแรกของจังหวัด  การพัฒนาเมืองนนทบุรีดานสังคม  มีการปรับปรุงแหลงเส่ือม
โทรมอยางหองแถวเรือนไมตางๆ โดยปรับใหเปนลักษณะอาคารพาณิชยถาวรหรือตึกแถวข้ึน  
สถานที่ราชการที่สวนใหญอยูบริเวณศาลากลางจังหวัดเปนอาคารเดิมของโรงเรียนราช
วิทยาลัยซึ่งสรางมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 6 มีความชํารุดทรุดโทรมมากจึงปรับปรุงโดยทาสีใหม 
ทําร้ัวใหมั่นคงถาวร  รวมทั้งซอมแซมบริเวณที่ผุพังจนดียิ่งขึ้น  บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดยัง
มีการสรางเขื่อนถาวรและทาเทียบเรือข้ึนเพื่อปองกันน้ํากัดเซาะตล่ิงพังและเปนการพัฒนาการ
สัญจรทางน้ําใหสะดวกยิ่งข้ึน  ดานการพัฒนาเสนทางคมนาคมมีการปรับปรุงและพัฒนาถนน
สายหลัก เชน ถนนประชาราษฎร ถนนพิบูลสงครามและถนนนนทบุรี 1  โดยการลงหิน ลาด
ยาง  ทําทางเทา  ปลูกตนไม  ติดต้ังแสงไฟ  เปนตน  นอกจากถนนสายหลักแลวยังมีการพัฒนา
ถนนสาขายอยหรือถนนซอยตางๆ ในชุมชนเพิ่มข้ึนอีกหลายแหง  เชน ถนนซอยรอบศาลากลาง
จังหวัด  ซอยรอบตลาดสด  ซอยขางโรงเรียนรัตนาธิเบศร  ซอยขางวัดบางขวาง  ถนนซอยเลียบ
แมน้ําเจาพระยาที่ขยายจากทางเดินเทาในสวนหลังบาน ฯลฯ  ผลการจากพัฒนาถนนสายหลักตางๆ 
และถนนสาขายอยหรือถนนซอยทําใหการคมนาคมทางบกเจริญกาวหนามากข้ึนจึงมีจํานวน
ยานพาหนะตางๆ เพิ่มข้ึนตามไปดวย  โดยเฉพาะรถโดยสารที่เทศบาลรวมมือกับเอกชนใหบริการ
ประชาชนเพื่อความสะดวกในการเดินทางและการขนสงสินคาระหวางชุมชนตางๆ ในจังหวัด
นนทบุรี รวมทั้งการเดินทางไปยังกรุงเทพฯ  ดานการพัฒนาดานการศึกษา  มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงสภาพโรงเรียนที่มีอยูเดิม  อยางโรงเรียนรัตนาธิเบศร โรงเรียนวัดทินกรนิมิตและโรงเรียนวัด
ลานนาบุญ  รวมทั้งยังขยายการศึกษาดานวิชาชีพโดยต้ังหนวยอาชีวศึกษาผูใหญเคล่ือนที่  การศึกษา
กอนวัยเรียนมีการพัฒนาโดยการตั้งโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีซึ่งเปนโรงเรียนอนุบาลแหงแรกของ
จังหวัดนนทบุรีข้ึน  อีกทั้งยังพบวามีโรงเรียนเอกชนเปดสอน คือ โรงเรียนดรุณาลัยนนทบุรี โดยเชา
ที่ดินของวัดบางขวางมาเปดเปนโรงเรียน   

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแหลงการศึกษาเรียนรูนอกหองเรียนคือ  การสราง
พิพิธภัณฑประวัติธรรมชาติและหองสมุดประชาชนประจําจังหวัดนนทบุรี เพื่อเปนแหลงใหความรู
เกี่ยวกับพัฒนาการของเมืองนนทบุรี ของประเทศและของโลก ซึ่งถือเปนพิพิธภัณฑประวัติ
ธรรมชาติที่ใหญที่สุดในประเทศไทยในขณะนั้น  การพัฒนาเมืองนนทบุรีดานเศรษฐกิจ  มีการ
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พัฒนาสถาบันการเงินโดยสงเสริมใหต้ังธนาคารข้ึนในชุมชน เชน ธนาคารออมสิน ธนาคารไทย
พัฒนาและธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ เปนตน รวมทั้งยังจัดต้ังสถานธนานุบาลหรือโรงรับ
จํานําข้ึนดวย  เพื่อชวยใหระบบหมุนเวียนทางการเงินมีความคลองตัว  รวมทั้งมีการสรางตลาดสด
ถาวรและตลาดผลไม  การจัดประกวดผลไมเมืองนนทบุรีและจัดตลาดนัดทุเรียน  เพื่อเปนการ
โฆษณาประชาสัมพันธผลไมเมืองนนทบุรีเปนที่รูจักและเปนการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง 

ผลจากการดําเนินแผนพัฒนาเมืองนนทบุรีดังที่กลาวไปขางตนทําใหสภาพของชุมชน
ตลาดทาน้ํานนทบุรีมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ในระยะตอมาภาคเอกชนจึงเล็งเห็นถึง
ความพรอมทางดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีที่เปนฐานรองรับการ
ขยายตัวของกรุงเทพฯ  จึงมีผูคนจากตางถิ่นโดยเฉพาะกรุงเทพฯ  และจังหวัดใกลเคียงอยาง
จังหวัดอยุธยา  จังหวัดธนบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรีอพยพเขามา
อยูอาศัยในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีอยางตอเนื่อง  ซึ่งสวนหนึ่งเปนกลุมชาวจีนที่อพยพเขามา
เนื่องจากเห็นชองทางทํามาหากินจากสภาพเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว  ทําใหมี
การปลูกสรางที่อยูอาศัยแบบสมัยใหมที่ไมเคยมีมากอนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี  เชน  บาน
เด่ียวทรงสมัยใหม  หรือการสรางบานในลักษณะการจัดสรรที่ดินที่เรียกกันวา  บานจัดสรร  
นอกจากนี้ยังมีอาคารพาณิชยแบบเรือนแถว หองแถวและตึกแถว  รวมทั้งรูปแบบอาคารหองชุด
อยางแฟลตหรือคอนโดเกิดข้ึนมากมาย  จากการขยายตัวของสังคมเมืองอยางรวดเร็วไดสราง
ผลกระทบกับผูคนพื้นถิ่นดังเดิมโดยอาชีพหลักของคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี ทั้งการทําสวน
และการทําเคร่ืองปนดินเผาคอยๆลดบทบาทลง   

อาชีพทําสวนผลไมแมจะมีความพยายามจากทางจังหวัดในการสงเสริมอาชีพทํา
สวนโดยสรางตลาดผลไมใหชาวสวนนําของสวนมาขายหรือโฆษณาประชาสัมพันธโดยการจัด
ประกวดผลไมเมืองนนทบุรีและการจัดตลาดนัดทุเรียนข้ึน  อยางไรก็ตามอาชีพทําสวนก็มีความเส่ือม
โทรมลงอยางตอเนื่องจากสาเหตุหลายประการ  ทั้งปญหาจากภัยธรรมชาติอยางน้ําเค็มเขาสวน
หรือปญหาน้ําทวมที่เกิดข้ึนบอยคร้ัง  แตคร้ังมีความรุนแรงมากจนทําใหชาวสวนคอยๆ เลิกทําสวน
ไปในที่สุด  อยางปญหาน้ําทวมใน พ.ศ. 2526 ไดเกิดพายุโซนรอนสองลูก คือ พายุโซนรอนเฮอรเบอรท
และพายุโซนรอนคิมเขามาพรอมกันกับน้ําเหนือที่หลากเขาซ้ําเติมชาวสวนอีกทางหนึ่ง  ทําใหหลัง
น้ําลดชาวสวนจํานวนมากจึงขายที่สวนไปใหนายทุนทําเปนที่อยูอาศัย  พื้นที่สวนที่เคยมีจึงกลายเปน
บานจัดสรร แฟลตหรือคอนโด ฯลฯ  นอกจากปญหาของภัยธรรมชาติแลวขยายตัวของสังคมเมือง
อยางรวดเร็วก็สรางผลกระทบตออาชีพทําสวนดวยเชนกัน  ทั้งการตัดถนน  ปลูกสรางที่อยูอาศัย  
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ปญหามลภาวะ น้ําเนาเสีย ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและรถยนต  รวมทั้งที่ดินที่มีราคา
สูงข้ึนก็เปนปจจัยที่ทําใหชาวสวนขาดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพทําสวนตอไป  นอกจากนี้ปญหา
ของชาวสวนอีกประการหนึ่งคือ  การขาดผูสืบทอด  เนื่องจากลูกหลานชาวสวนไดรับการศึกษามาก
ข้ึนจึงหันไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ  เชน การรับราชการซึ่งเปนคานิยมของชาวสวนที่ตองการให
ลูกหลานเรียนหนังสือสูงๆ โตข้ึนจะไดเปนเจาคนนายคน  จะเห็นไดวาปญหาจากภัยธรรมชาติ   
จากการขยายตัวของสังคมเมืองและการไมมีผูสืบทอด  ทําใหอาชีพทําสวนซึ่งเปนอาชีพของ
คนพื ้นถิ ่น ในช ุมชนตลาดท าน้ํ านนทบ ุร ีจ ึง เ สื ่อมโทรมลง เ ช น เ ด ีย วก ับอาช ีพกา รทํา
เคร่ืองปนดินเผาก็เร่ิมลดบทบาทเชนเดียวกัน  ทั้งนี้เพราะชาวบานเร่ิมหันไปใชหมออลูมเินยีม
ที่มีความคงทนกวาและราคาถูกกวา  ประกอบกับสาเหตุจากการไมมีผู สืบทอดอาชีพทํา
เค ร่ืองป น ดินเผาทําใหคนพื้นถิ่ นในชุมชนตลาดทาน้ํ านนทบุ รี เ ลิกประกอบอาชีพทํา
เคร่ืองปนดินเผา  ในขณะเดียวกันผลของแผนพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อรองรับการขยายตัวของ
กรุงเทพฯ  จากภาครัฐซึ่งเนนในการพัฒนาบริเวณตัวเมืองหรือชุมชนตลาดทาน้ํานนบทุรีกอนพื้นที่
สวนอ่ืนของจังหวัดนับต้ังแต พ.ศ. 2503 - 2509  ทําใหในระยะตอมาชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีจึง
เกิดการขยายตัวของสังคมเมืองและธุรกิจการคาเพิ่มข้ึนซึ่งเปนผลมาจากภาคเอกชนเห็นความ
เจริญที่เกิดข้ึนในชุมชนจึงอพยพเขามาอยูอาศัยและทําการคา  โดยเฉพาะการคาขายของชาวจีนที่
อพยพเขามาเชาซ้ืออาคารพาณิชยตางๆ ที่สรางข้ึน  ไดเขามาเปดเปนรานคาขายสินคานานาชนิด
เพิ่มมากข้ึน  เชน  รานขายของชํา  รานอาหาร  รานขายยา รานเส้ือผา  รานตัดผม  รานกาแฟ เปนตน 

ภายหลังจากการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี ระหวางพ.ศ. 2471 - 
2526  ซึ่งเปนชุมชนที่มีบทบาทที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี  พบวาเปนกรณีศึกษา
หนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีจากเดิมที่เปน
ชุมชนขนาดเล็กมีวิถีชีวิตแบบผูคนในทองถิ่นทั่วไปของสังคมไทยที่ประกอบอาชีพทําสวนและทํา
เคร่ืองปนเผาเปนหลัก  แตตอมานับต้ังแต พ.ศ. 2471 ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีไดกลายเปนตัว
เมืองหรือศูนยกลางของจังหวัดนนทบุรี  สภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรี
จึงมีความเปล่ียนแปลง  โดยเร่ิมขยายตัวเปนสังคมเมืองมากยิ่งข้ึน  พัฒนาการของชุมชนตลาดทา
น้ํานนทบุรีในฐานะศูนยกลางของจังหวัดนนทบุรีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องจนกระทั่งหยุดชะงักและชะลอ
ตัวลงระยะหนึ่งซ่ึงเปนผลมาจากวิกฤตการณอุทกภัยคร้ังใหญ ในพ.ศ. 2485 และวิกฤตการณของ
สงครามโลกครั้งที่สองระหวาง พ.ศ. 2484 – 2488  แตตอมาเมื่อรัฐบาลประกาศใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 – 2509) ซึ่งมีเปาหมายที่จะพัฒนาเมืองนนทบุรี
เพื่อเปนฐานรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ  จึงทําใหพ.ศ. 2503 - 2509 ชุมชนตลาดทาน้ํา
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นนทบุรีซึ่งเปนพื้นที่ตัวเมืองของจังหวัดนนทบุรีจึงไดรับการพัฒนาจากภาครัฐกอนพื้นที่สวนอ่ืนใน
จังหวัดจนกลายเปนเมืองที่มีความทันสมัยในทุกดานเสมือนเปนสวนหนึง่ของกรุงเทพฯ  ทาํใหในระยะ
ตอมาภาคเอกชน  โดยเฉพาะผูที่อพยพมาจากตางถิ่นซึ่งเล็งเห็นถึงความพรอมทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีจึงเขามาเปนสวนสําคัญในการสรางความเจริญเติบโตแกชุมชนอีก
ทางหนึ่ง  จึงนับไดวาผลจากแผนการพัฒนาเมืองนนทบุรีดังกลาวจึงทําใหสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนตลาดทาน้ํานนทบุรีมีการเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่องเชนกัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

168

บรรณานุกรม 
 
เอกสารช้ันตน 

เอกสารสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
เอกสารกระทรวงมหาดไทย 

สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. เอกสารกระทรวงมหาดไทย. มท.1.2/63. “เร่ืองนายรวม ยอดไทย 
เสนอขาววานายอําเภอเมืองนนทบุรีปลอยใหขาวสารเปยกน้ําฝนอยูหนาศาลากลาง
จังหวัด 100 กระสอบ.” 2485 -2486. 

__________. เอกสารกระทรวงมหาดไทย. มท.2.2/109. “เร่ืองกรมโยธาเทศบาล  ขอเชิญ
ขาราชการไปในการเปดทางสายกรุงเทพฯ – นนทบุรี.” 2482. 

__________. เอกสารกระทรวงมหาดไทย. มท.2.2/232. “เร่ืองประกาศหามมิใหนําเรือยนต เรือ
เคร่ืองติดทาย หรือเรือซ่ึงเดินดวยเคร่ืองกลไกเดินในทองถนนที่น้ําทวม.” 2485. 

__________. เอกสารกระทรวงมหาดไทย. มท.2.2.7/22. “เร่ืองกระทรวงกลาโหม แจงเร่ืองการใช
แสงไฟในจังหวัดพระนครและธนบุรี.” 2485. 

__________. เอกสารกระทรวงมหาดไทย. มท.2.2.7/26. “เร่ืองกระทรวงกลาโหม  สงคําชี้แจง
แนะนําผอนผันการควบคุมแสงไฟ มาเพื่อทราบ.” 2485. 

__________. เอกสารกระทรวงมหาดไทย. มท.2.2.8/7. “เร่ืองคณะกรรมการจังหวัดตางๆ  รายงาน
การไปประชุมเร่ือง  การปองกันภัยทางอากาศ  ตามคําเชิญของผูบังคับการจังหวัด
ทหารบกตางๆ  (นนทบุรี,ปทุมธานี,สุพรรณบุรี,อยุธยา,ลพบุรี,อางทอง,สิงหบุรี,
สระบุรี).” 2482-2489. 

__________. เอกสารกระทรวงมหาดไทย. มท.5.3.9/167. “เร่ืองการขุดลอกคลองบางขวางให
เชื่อมตอกับคลองบางตะนาวศรี  ในทองที่อําเภอเมืองนนทบุรี.” 2481. 

__________. เอกสารกระทรวงมหาดไทย. มท.5.6/45. “เร่ืองชวยราชการทหารในยามสงคราม
จังหวัดนนทบุรี.” 2482. 

__________. เอกสารกระทรวงมหาดไทย. มท.5.10/63. “เร่ืองรายงานการตรวจการของขาหลวง
ประจําจังหวัดนนทบุรี.” 2481 - 2482. 

__________. เอกสารกระทรวงมหาดไทย. มท.5.10/169. “เร่ืองรายงานการตรวจราชการของปลัด
จังหวัด  จังหวัดนนทบุรี.” 2482 - 2483. 

__________. เอกสารกระทรวงมหาดไทย. มท.5.10/337. “เร่ืองรายงานตรวจราชการของปลัด
จังหวัดนนทบุรี.” 2484-2485. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

169

สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. เอกสารกระทรวงมหาดไทย. มท.5.10/379. “เร่ืองรายงานตรวจ
การของปลัดจังหวัดนนทบุรี.” 2485. 

__________. เอกสารกระทรวงมหาดไทย. มท.5.16.9/37. “เร่ืองงบประมาณซึ่งต้ังทางจังหวัด
นนทบุรี.” 2477 - 2478. 

__________. เอกสารกระทรวงมหาดไทย. มท.5.16.9/213. “เร่ืองงบประมาณซึ่งต้ังทางจังหวัด
นนทบุรี.” 2479 - 2480. 

__________. เอกสารกระทรวงมหาดไทย. มท.5.16.9/260. “เร่ืองเทศบัญญัติงบประมาณจังหวัด
นนทบุรี.” 2480. 

__________. เอกสารกระทรวงมหาดไทย. มท.5.16.9/364. “เร่ืองเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาล
เมืองนนทบุรี.” 2481. 

__________. เอกสารกระทรวงมหาดไทย. มท.5.16.10/28. “เร่ืองรายงานการการสอบสวนการ
คลังทางจังหวัดนนทบุรี.” 2478 - 2480. 

__________. เอกสารกระทรวงมหาดไทย. มท.5.16.10/120. “เร่ืองรายงานการสอบสวนการคลัง
ทางจังหวัดนนทบุรี.” 2480 - 2482. 

__________. เอกสารกระทรวงมหาดไทย. มท.5.16.20/44. “เร่ืองที่ดินทางรถไฟสายบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี.” 2485- 2486. 

  
       เอกสารกระทรวงศึกษาธกิาร 
__________. เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ. ศธ.1/582. “เร่ืองจํานวนพลเมือง ตําบล โรงเรียน

ประชาบาล และโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดตางๆ พ.ศ. 2480.” 6 มกราคม – 25 
กุมภาพันธ 2480. 

__________. เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ. ศธ.50/82. “เร่ืองคณะกรรมการจังหวัดนนทบุรี  ขอ
อนุญาตเงินคาเลาเรียนตอนเกาซอมแซมโรงเรียนรัตนาธิเบศรและสรางถังน้ํา.” 20 
กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2478. 

__________. เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ. ศธ.50/148. “เร่ืองจัดโรงเรียนรัตนาธิเบศรเปนโรงเรียน
มัธยม.” 17 กุมภาพันธ 2458. 

__________. เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ. ศธ.50/150. “เร่ืองเปดมัธยมตอนตนข้ึนที่โรงเรียน
รัตนาธิเบศร.” 13 กันยายน 2462. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

170

สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ. ศธ.50/331. “เร่ืองมีผูบริจาคทรัพย
สรางโรงเรียนข้ึนที่วัดทายเมืองจังหวัดนนทบุรี  หนึ่งหลัง  และขอนามโรงเรียนช่ือวา  
“ศรีบุญยานนท”.” 6 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2470. 

__________. เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ. ศธ.50/865. “เร่ืองรายงานการเปดโรงเรียนสตรีประจํา
จังหวัดนนทบุรี.” 24 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2476. 

 
       เอกสารกองกลาง สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
__________. เอกสารกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. มท.0201.2.43/251. “เร่ือง

นายบุญชู จนัทรังศรี รองเรียนเร่ืองตลาดนัดทุเรียนหนาศาลากลางจังหวัดนนทบุรี.” 
2498. 
 
 เอกสารกองกลาง สาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

__________. เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. สร.0201.2/8. “เร่ืองไปแจกราษฎร
ที่ประสพอุทกภัย พ.ศ. 2485.” 2485. 

__________. เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. สร.0201.2/10. “เร่ืองอุทกภัย พ.ศ. 
2485.” 2485. 

__________. เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. สร.0201.2/11. “เร่ืองอุทกภัย พ.ศ. 
2485.” 2485. 

__________. เอกสารกองกลาง  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี .  สร .0201.36/20. “เ ร่ือง
เปล่ียนแปลงเขตตปกครองในจังหวัดตางๆ(รายรวม).” 4 พฤษภาคม 2488 – 23 
ธันวาคม 2495. 

__________. เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2)สร.0201.4.4/10. “เร่ืองรายงาน
การถูกโจมตีทางอากาศ(รวมทั้งการสํารวจผูประสบภัยและความเสียหาย)(ตอนที ่1).” 
15 มกราคม 2485 – 13 มีนาคม 2488. 

__________. เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2)สร.0201.4.4/11. “เร่ืองคําส่ัง
และคําชี้แจงเกี่ยวดวยการปองกันภัยทางอากาศของผ.บ.สูงสุดหรือของกรม
บัญชาการทัพใหญ(รายรวม).” 17 มกราคม 2485 – 18 ธันวาคม 2488. 

__________. เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2)สร.0201.4.4/12. “เร่ืองการ
อพยพพลเมืองเพ่ือบรรเทาภัยทางอากาศ.” 27 พฤศจิกายน 2485 – 29 มกราคม 
2487. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

171

สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2)สร.
0201.4.4/13. “เร่ืองการพรางสถานที่ราชการ.” 6 – 7 มกราคม 2486. 

__________. เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2)สร.0201.4.4/22. “เร่ืองรายงาน
การถูกโจมตีทางอากาศ(รวมทั้งการสํารวจผูประสบภัยและความเสียหาย)(ตอนที ่2).” 
7 กุมภาพันธ 2487 – 7 สิงหาคม 2488. 

__________. เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2)สร.0201.5/4. “เร่ืองบัญชี
สํามะโนครัว พลเมือง และการสํารวจสํามะโนครัวพลเมือง.” 25 กรกฎาคม 2475 – 
29 มีนาคม 2486. 

__________. เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2)สร.0201.36/20. “เร่ือง
เปล่ียนแปลงเขตปกครองในจังหวัดตางๆ(รายรวม).” 4 พฤษภาคม 2488 – 23 
ธันวาคม 2495. 

__________. เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2)สร.0201.64/9. “เร่ืองเข่ือนกั้น
น้ําหนาจังหวัดนนทบุรี.” 20 มกราคม – 19 มีนาคม 2496. 

__________. เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2)สร.0201.66.5/5. “เร่ือง
โครงการสรางทางในราชอาณาจักร.” 20 ธันวาคม 2477 – 30 ตุลาคม 2496. 

__________. เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (2)สร.0201.66.5.2/11. “เร่ืองถนน
สายนนทบุรี – ตลาดขวัญ.” 3 มีนาคม – 19 เมษายน 2490. 

__________. เอกสารกองกลาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (3)สร.0201.39.1.1/6  เร่ือง  
บริษัทรถไฟบางบัวทอง จํากัด  (17 มีนาคม 2478 – 31 กรกฎาคม 2485). 

 
       เอกสารบัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ 
__________. เอกสารบัญชีประมวลขาวเหตุการณสําคัญ พ.ศ. 2526. ก/3/2526/95.  

 
      เอกสารรัชกาลที่ 5 

__________. เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล. ร. 5 น.3.4 ก/91. “เร่ืองชี้แจงเร่ืองราษฎร
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เสียหายหลายอยาง  ตําบลบางขวาง  ตลอดจนถึงสวนบางแพรกนั้น.” 27 มิถุนายน ร.
ศ.  125. 
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สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล. ร. 5 น.3.4 ค/8. “เร่ือง
งบประมาณสําหรับป 120.” 11 กุมภาพันธ ร.ศ. 119. 

__________. เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล. ร. 5 น.3.4 จ/14. “เร่ืองนักโทษซ่ึงตองจําขัง  
อยูในเรือนจําที่เมืองนนท  มีนักโทษมากข้ึนเรือนจําที่เมืองไมใครจะมั่นคง  เกรงจะ
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นักโทษ  เขามาจําขังในกรุงเทพฯ  ตอไปดวย.” 26 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ร.ศ. 123. 

__________. เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล. ร. 5 น.3.4 ฉ/2. “เร่ืองตรวจที่ฯ  จะสรางศาลา
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__________. เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล. ร. 5 น.3.4 ฉ/8. “เร่ืองขออนญาตโรงบอนเบ้ีย
ตําบลปากเกร็ด  แลโรงบอนเบ้ียตําบลตลาดขวัญ  จัดต้ังเปนที่วาการอําเภอตอไป.” 5 
เมษายน ร.ศ. 124 – 3 มิถุนายน ร.ศ. 126. 

__________. เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล. ร. 5 น.3.4 ฉ/18. “เรื่องโรงพักกองตระเวร
เมืองนนทชํารุด.” 30  ธันวาคม ร.ศ.  127. 

__________. เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล. ร. 5 น.3.4 ช/1. “เร่ืองพระอินทรเทพรายงาน
ราชการเมืองนนทบุรี.” 1 – 15 ธันวาคม  ร.ศ. 118. 

__________. เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล. ร. 5 น.3.4 ช/5. “เร่ืองชี้แจงการออกตรวจ
ราชการตามทองที่เมืองนนทบุรี.” 18 กรกฎาคม – 9 มีนาคม ร.ศ. 127. 

__________. เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล. ร. 5 น.3.4 ญ/27. “เร่ืองจัดซื้อที่ดินทานจัน  
ทานเจิม  ตําบลหนาวัดมะขามโพรง  ทําศาลากลาง.” 9 พฤษภาคม – 11 สิงหาคม ร.
ศ. 116. 

__________. เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล. ร. 5 น.3.4 ญ/78. “เร่ืองขอใหสงประกาศ  ให
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ยื่นเร่ืองราวของรับโฉนด.” 21 มกราคม – มีนาคม  ร.ศ. 117. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

173

สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล. ร. 5 น.3.4 ญ/228. “เร่ือง
คดีที่ดิน.” 13 มิถุนายน ร.ศ. 120 – 13 พฤษภาคม ร.ศ. 121. 

__________. เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงยุติธรรม. ร. 5 ย.15/14. “เร่ืองเร่ืองสรางคุก  และที่ดิน
สรางคุก.” 29 มกราคม ร.ศ. 124 – 24 กันยายน ร.ศ. 125. 

 
      เอกสารรัชกาลที่ 6 
__________. เอกสารรัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล. ร. 6 น. 10.5ก/22. “เร่ืองเมืองนนทบุรี.” 19-21 

กรกฎาคม 2458. 
__________. เอกสารรัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล. ร. 6 น.10.5ก/31. “เร่ืองรายงานการเสียหาย

เพราะเหตุน้ํามากน้ํานอย.” 24 ตุลาคม – 26 ธันวาคม พ.ศ. 2460. 
__________. เอกสารรัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล. ร.6 น.10.5ก/34. “เร่ืองกะจายเขา(ขาว) สาร

แกผูตองอุทกภัย.” 26 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2460.  
__________. เอกสารรัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล. ร.6น.10.5ง/1. “เร่ืองสงรายงานประชุมปฤก

(ปรึก)ษาราชการ.” 25 กุมภาพันธ 2453 – 13 พฤศจิกายน 2456. 
__________. เอกสารรัชกาลที่  6 กระทรวงนครบาล. ร.6น.10.5ช/1. “เร่ืองต้ังกรรมการตําบลกับ

โรงเรียนประชาบาลและครูเชลยศักด์ิ.” 5 กันยายน 2454 – 12 ตุลาคม 2459. 
__________. เอกสารรัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล. ร.6น.10.5ช/3. “เร่ืองรายงานการสอบไล

นักเรียนโรงเรียนประชาบาล.” 4 กรกฎาคม 2455 – 17 กุมภาพันธ 2456. 
__________. เอกสารรัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล. ร.6น.10.5ซ/3. “เร่ืองรายงานประจําเดือน  

แผนกบัญชาการ จังหวัดนนทบุรี  กรุงเทพมหานคร  ประจําเดือนเมษายน  พ.ศ. 
2461.” 6 พฤษภาคม 2461. 

 
      เอกสารรัชกาลที่ 7 

__________. เอกสารรัชกาลที่ 7 กระทรวงพาณิชยและคมนาคม. ร. 7 พ.5.2/1. “เร่ืองรถราง
เจาพระยาวรพงษ  หรือ  รถรางราษฎรสายบางบัวทอง.” 13  มิถุนายน 2454 – 10  
มิถุนายน 2473. 

__________. เอกสารรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย. ร. 7 ม.4.1/13. “เร่ืองสมุหพระนครบาลออก
ตรวจการจังหวัดสมุทรพระประแดง  นนทบุรี  มีนบุรี.” 31 กรกฎาคม 2471 – 2 
มกราคม 2472. 
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สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ. เอกสารรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย. ร. 7 ม.10/4. “เร่ือง
โครงการที่จะจัดสรางคุกบางขวาง.” 18 ธันวาคม พ.ศ. 2469 – 19 พฤศจิกายน 2471. 

__________. เอกสารรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย. ร. 7 ม.10/35. “เร่ืองไฟฟาที่คุกบางขวาง.” 
17 – 21 กันยายน 2474. 

__________. เอกสารรัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย. ร. 7 ม.26.5/249. “เร่ืองกําแพงคุกบางขวาง
เอียงเปนเหตุใหตองเสียเงินอีกมาก.” 20 – 26 กรกฎาคม 2472. 

__________. เอกสารรัชกาลที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ. ร. 7 ศ.9.1/15. “เร่ืองใหภิกษุทําการส่ังสอน
จรรยาตามโรงเรียน(มีแบบส่ังสอนดวย).” 13  กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2471. 

 
      เอกสารรัชการท่ี 7 – รัชกาลที่ 8 

__________. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 - รัชกาลที่ 8. ร.7-ร.8.1/4. “เร่ืองประกาศ
กระทรวงมหาดไทย.” 25 มีนาคม 2487- 1 กรกฎาคม 2487. 

 
เอกสารทางราชการ 

จังหวัดนนทบุรี. “หนังสือที่ มท 0837.2/2250.” 21 สิงหาคม 2546. 
เทศบาลนครนนทบุรี. “หนังสือที่ นบ 52006/341.” 28 มกราคม 2547. 
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