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 วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการของบางกอกฝงตะวันตก ในชวง พ.ศ. 2398 – 2488  
ผลของการศึกษาพบวาบางกอกฝงตะวันตกมีพัฒนาการเปน 2 ระยะดังน้ี ระยะแรกเริ่มตนภายหลังจากการทํา
สนธิสัญญาเบาวริง ใน พ.ศ. 2398 ถึงการสรางสถานีรถไฟบางกอกนอยใน พ.ศ. 2442 หลังจากท่ีสยามกับอังกฤษ
ไดลงนามในสนธิสัญญาเบาวริงแลว สยามมีนโยบายสงเสริมการผลิตเพ่ือการคา ซ่ึงนโยบายนี้สงผลตอเศรษฐกิจ
ของบางกอกฝงตะวันตก ดังเห็นไดจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนเรือสินคาและเรือนแพที่ตั้งเรียงรายทั้งสองฝงแมน้ํา
เจาพระยา การขยายตัวทางเศรษฐกิจสงผลใหรัฐดําเนินการขุดคลองสําคัญขึน้ในบริเวณบางกอกฝงตะวันตก ไดแก 
คลองมหาสวัสด์ิ และคลองภาษีเจริญ โดยคลองแรกเช่ือมระหวางแมน้ําเจาพระยากับแมน้ํานครชัยศรี และคลองท่ี
สองเช่ือมระหวางเมืองสมุทรสาครกับแมน้ําเจาพระยา นอกจากนี้ สนธิสัญญาเบาวริงยังไดสงผลใหมีชาวตางชาติ
เดินทางเขามาต้ังถิ่นฐานในกรุงเทพฯ รวมท้ังบางกอกฝงตะวันตกมากขึ้น จนกอใหเกิดการขยายตัวของชุมชนและ
ยานเศรษฐกิจของชาวตางชาติ  

ระยะที่สองเร่ิมตนภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงมีพระราชดําริใหมีการ
สรางสถานีรถไฟบางกอกนอยเม่ือ พ.ศ. 2442 ทางรถไฟสายนี้สงผลใหบางกอกฝงตะวันตกมีการติดตอสัมพันธ
กับภูมิภาคตะวันตกและภาคใตทั้งดานการคาและการคมนาคมขนสง นอกจากน้ียังไดมีสรางทางรถไฟสาย      
ปากคลองสาน-มหาชัย ใน พ.ศ. 2444 เพื่อขนสงอาหารทะเลเขามากรุงเทพฯ  การสรางทางรถไฟสายน้ีมีผลตอการ
ขยายตัวของชุมชน และการคาในพื้นที่สถานีรถไฟและบริเวณโดยรอบ เชน ยานบางกอกนอย ยานคลองสาน และ   
ยานตลาดพลู เมื่อการสรางสะพานพุทธยอดฟาเพ่ือเช่ือมตอกับถนนสายใหม 11 สายในฝงธนบุรีแลวเสร็จใน   
พ.ศ. 2475 ไดผลใหเกิดการขยายตัวของชุมชนใหมขึ้นตามสองฝงถนน และสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต
ของผูคนในบางกอกฝงตะวันตกจากสังคมนํ้าสูสังคมบก ตอมาในชวงระหวาง พ.ศ. 2484 - 2488 พื้นที่บริเวณ
บางกอกฝงตะวันตกยังไดรับผลกระทบโดยตรงจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2  ผูคนในพื้นที่ไดอพยพไปยังพ้ืนที่สวน  
ที่อยูลึกเขาไปขางในหรือไมก็อพยพไปยังจังหวัดอ่ืน นอกจากนั้นกองทหารญ่ีปุนยังไดเขามาใชทางรถไฟเพ่ือ   
ขนเสบียงอาหาร และอาวุธยุทโธปกรณของกองทัพดวย ดังน้ันการเขามาของกองทหารญ่ีปุนจึงสงผลกระทบ     
ตอการดําเนินชีวิตของผูคนที่ตองประสบกับปญหาการขาดแคลนอาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภคอีกดวย 
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 This research aims to study the development of the west bank of Bangkok between 
1855 and 1945, which can be divided into 2 periods. The first period begins after the Bowring 
Treaty in 1850 and ends when Bangkok Noi Railway Station was built in 1909. After Siam and 
the United Kingdom signed the Bowring Treaty, the Siamese court issued policies supporting 
the production for commercial purposes. These policies affected economics of the west bank 
increased the number of ships and rafts along both sides of the Chaopraya River. The 
economic expansion led to the digging of many important canals in the west bank including 
Mahasawat Canal and Pasi Charoen Canal. The first canal connects the Chaopraya River 
and Nakornchaisri River and the second one connects Samutsakorn district and the 
Chaopraya River. Moreover, because of this treaty, many foreigners settled down in Bangkok 
particularly on the west bank. These foreign communities and economic quarters substantially 
expanded.  

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

ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพร ภูพงษพันธุ ที่คอยหวงใยพรอมท้ัง
เปนกําลังใจเสมอมา รวมถึงคณาจารยภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทุกทานท่ีอบรมสั่งสอนใหวิชาความรูตลอดการศึกษา  ขอขอบคุณคุณจรูญ มวงวัดทา 
เจาหนาที่ภาควิชาประวัติศาสตรสําหรับกําลังใจและการชวยอํานวยความสะดวกในทุกดาน             

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

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

วิทยานิพนธฉบับนี้ไมสามารถสําเร็จลุลวงได หากไมไดรับการสนับสนุนและความ
เขาใจเปนอย างดีจากครอบครัวและญาติพี่นอง  ที่คอยผลักดันและใหกํ าลั งใจแกผู วิจั ย                     
จนวิทยานิพนธสําเร็จลุลวง  
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