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                The  aim  of  this  thesis  is  to  study  the  relationship  between  the  communication  canal  and  
settlement  patterns  along  the Bangpakong  River  basin  during  the  period  of  rapidly  expanding  trade  and  
economy.  The  main  focuses  are  patterns  of  settlement,  the  way  life  and   the  adjustment  of community  
along  the  canals  in  face  of  the  development  of  communication  system  both  on  land  and  by  waterway. 
                The  method  of  study  combines  the  analysis  of  official  sources  with  oral  history.  The  study  is  
divided  into  two  main  periods.  The  first  concentrates  on  the  early  Bangkok  period  when  the  
development  of  communication  canal  was  geared  toward  strategic  control  and  trade  of  the  province,  
resulting  in  the  settlement  of    community  by  the  state  with  the  main  responsibility  of  defense  and  the  
collection  of  goods  in  lieu  of  corvee  service.  The  second  period  is  after    the  Bowring  Treaty  in  1855  
when  communication  canal  was  used  mainly  for  the  transportation  of  goods  and  merchandise  and  for 
openning  up  the  hinterland  areas.  This  resulted  in  the  development  of  both  agricultural  community  in  
rural  areas  and  trading  community  along  the  canals. 
                The  result  of  this  study  shows  that  during  1877 – 1957,  the  demand  of  rice  in the  world  market  
affected  rice  production  in  the  Bangpakong  River  basin,  increasing  the  need  for  more  rice land  and  
transport  route.  The  digging  of  communication  canal  was  the  direct  response  to  this.  The  state  began  
to  invest  in  the  development  of  this  infrastructure,  first  building  the  main  canals  linking  the  Bangpakong  
River  with  the  Chao  Phraya  River,  then  opened  more  opportunity  for private  capital  to  invest  in  the  
building  of  smaller  communication  canals. 
                The  digging  of communication  canal  resulted  in  the  growth  of agricultural  community  along  the  
route.  At  the  meeting  point  between the  river and  the  canal  or  between  different  canals ,  marketing  
community  congregated.  Marketing  places  not  only  acted  as  meeting  point  for  people  who  came  to  
trade,  but  were  places  where  important  landmarks,  such  as  rice  mills,  wharf, opium  and  gambling  dens,  
places  for  religion  worship  and  schools  situated.  The  markets  along  the  canals  declined  when  
transportation  on  land  was  developed,  not  so  much  by  the  coming  of  the  railway  system  but  more  so  
by the  expansion  of  roads  which  could  provide  a  more  convenient  and  cheaper  way  of  transportation.  
Eventually,  some  community  along  the  canals  lost  their  predominance  and  were  superseded  by  market  
places  near  railway  and  bus  terminals. 
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สามารถนํามาปรับใชกับการดํารงชีวิตประจําวนัตอไป 
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ประโยชนในการเขียนวิทยานิพนธฉบับนี้จนสําเร็จ 
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ผูชวยศาสตราจารยยงยทุธ  ชูแวน,  ผูชวยศาสตราจารยสุภาภรณ  จินดามณีโรจน  ทีก่รุณาให
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 ตลอดระยะเวลาทีท่ํางานรูสึกวาการแสวงหาขอมูลเปนสิ่งยากเพราะมีขอมูลเอกสารที่
บันทกึเกี่ยวกบัทองถิน่มนีอยจึงตองอาศัยขอมูลบางสวนจากการสัมภาษณบุคคลตางๆที่มบีทบาท
อยูในทองถิน่เปนผูใหขอมูลมาวิเคราะหประกอบกับเอกสารของทางราชการ  เพื่อใหไดขอมูลนํามา
ปรับใชในงานเขียน     หากปราศจากซึ่งความอนุเคราะหของบุคคลในทองถิน่วทิยานพินธฉบับนี้
จะไมสมบูรณเปนรูปราง  โดยเฉพาะผูชวยศาสตราจารย  ประเสริฐ  ศีลรัตนา   ที่คอยอธิบาย
ขอมูลทองถิน่และพยายามตอบขอสงสัยของผูเขียน  ขอบคุณเพื่อนๆสําหรับกาํลังใจ  ความหวงใย
และคอยถาม  ชวยอาํนวยความสะดวกในการคนควาเอกสารและหาขอมูลใหเสมอ 
 สุดทายขอบคณุพอกับแมทีเ่ปนแรงบันดาลใจใหผูเขียนอยากเรียนรูส่ิงตางๆและให
การสนับสนุนและใหกําลงัใจ   ทําใหผูเขียนไมเคยทอตออุปสรรคตางๆสามารถทําวทิยานิพนธ
ฉบับนี้จนสําเรจ็  
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statement and Significance of the problem) 

ลุมแมน้ําบางปะกงอยูในพืน้ที่ราบลุมภาคกลางของประเทศไทย    ดานทิศตะวันออก
ของแมน้ําเจาพระยาเปนบริเวณที่เหมาะสมตอการประกอบเกษตรกรรมและอุดมสมบูรณดวย

ทรัพยากรธรรมชาติหลากชนิด     ประกอบกับมทีําเลที่ตั้งอยูใกลเมืองหลวงจึงมคีวามสาํคัญทาง
ยุทธศาสตร  การปกครองและเศรษฐกิจของไทยมาแตโบราณ        ในฐานะศูนยกลางการ
คมนาคมเชื่อมตอกับหวัเมอืงภาคตะวนัออก  หวัเมืองอีสาน  ลาว  เขมรและเวียดนาม      สงผลให
ราชอาณาจกัรไทยทกุสมัยมนีโยบายควบคุมดูแลพื้นที่ลุมแมน้ําบางปะกงอยางใกลชิด      ในฐานะ
เมืองดานปองกันภัยทางดานตะวนัออกและเพื่อเรียกเกบ็ผลประโยชนจากสวย   โดยอาศัยเสนทาง
คมนาคมผานคลองเชื่อมที่ไดรับการขุดขึ้น    เชน   คลองสําโรงเชื่อมกรุงเทพฯกับบริเวณปากแมน้าํ
บางปะกงและคลองแสนแสบเชื่อมกรุงเทพฯกับบริเวณตนน้ําแถบปราจีนบุรี     คลองทัง้สองจะ
เชื่อมเขากับเสนทางคมนาคมทางบกและทางน้าํทีม่ีอยูแตเดิมในภูมิภาคนี้ทาํใหกรุงเทพฯสามารถ

ตดิตอกับพื้นทีลุ่มแมน้ําบางปะกงไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น 
การขยายตวัทางเศรษฐกิจหลังสนธิสัญญาเบาวริง พ.ศ.2398     ทําใหชุมชนตางๆที่มี

อยูเดิมนัน้ขยายตัวเติบโตขึ้น     เกิดการเปลี่ยนแปลงวถิีการผลิตจากเดิมซึ่งผลิตเพือ่การบริโภคใน
ชุมชนและเพื่อสงสวยมาเปนการผลิตสินคาเกษตรกรรมจํานวนมากเพือ่การคาสินคาตางๆเหลานี้
ตองอาศัยที่ดนิและแรงงานจํานวนมากในกระบวนการผลิต     ทาํใหรัฐตองนาํนโยบายตางๆเขามา
ใชเพื่อสงเสริมใหผูคนตางถิน่อพยพเขามาอาศัยในพืน้ที่   พรอมทั้งดาํเนนินโยบายสงเสริมใหขยาย
พื้นที่เพาะปลกูดวยการขุดคลองขึ้นในลุมแมน้ําบางปะกง   เมื่อสินคาเกษตรกรรมมีราคาสูงขึ้น
ที่ดินจงึเริ่มไดรับความสนใจจากราษฎรเขาไปตั้งหลกัแหลงตามพื้นที่บกุบิกใหม     เชน    คลอง
นครเนื่องเขตร (พ.ศ.2420)     คลองประเวศบุรีรมย (พ.ศ.2423)  การขุดคลองชวยขยายการ
คมนาคมใหเขาถึงพืน้บริเวณตอนกลางของลุมแมน้าํบางปะกงคลองตัวมากขึน้  ผลักดันใหเมือง

ฉะเชิงเทรากลายเปนศูนยกลางทางการคาที่สําคัญมากแหงหนึง่ในภาคตะวันออก    
ความตื่นตวัในการเพาะปลกูสงผลใหที่ดนิริมคลองซึง่สญัจรสะดวกมรีาคาแพงและ

เปนที่ตองการของราษฎรจํานวนมากจนรัฐไมสามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกไดทัน     มูลเหตุเหลานี้
เปนแรงจงูใจใหเอกชนเขามาลงทุนขุดคลองเพื่อขายที่ดนิบริเวณสองฝงคลองในชวงทศวรรษที่ 
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2430 เปนตนมา   เชน   คลองรังสิต   คลองนิยมยาตรา    คลองหลวงแพง    คลองเปร็ง  คลอง
อุดมชลจร   คลองพลีใหญ 

การขุดคลองอยางแพรหลายไดขยายพืน้ที่เพาะปลกูขาวเพิ่มข้ึนนับแสนไร    สงผลให
กลุมคนเชื่อชาติตางๆทัง้ไทย  จีน  ลาว  มลายู เขมรและมอญ         อพยพเขามาตั้งแหลงอยาง
หนาแนนในลุมแมน้ําบางปะกง   โดยเฉพาะบริเวณที่มีการบุกเบิกใหมทางฝงตะวันตกของแมน้ํา
บางปะกงเปนชุมชนเกษตรกรรมเนื่องจากเปนพืน้ที่ลุมตํ่าจึงเหมาะตอการปลูกขาวซึง่เปนสินคาที่
สําคัญของประเทศในขณะนั้น          สวนบริเวณที่เปนเสนทางคมนาคมสาํคัญบริเวณริมแมน้ํา  
ลําคลองเกิดเปนชุมชนการคาขนาดใหญที่มีทัง้โรงสี    ทาเรือ   โรงเลื่อย    ตลาด  โรงฝน   บอน
การพนันและที่ตั้งของศาสนสถานทั้งวัด   มัสยิด   โบสถคริสตและศาลเจา        บางแหงอาจเปน

ที่ตั้งของโรงเรยีนและสถานที่ราชการอีกดวย 
แมวาจะมีการขุดคลองเชื่อมข้ึนหลายสายอยางตอเนื่อง  แตก็ยังไมเพียงพอตอความ

ตองการของชมุชนที่ขยายตัวและปริมาณการคาทีเ่พิ่มข้ึน     รัฐบาลจึงมนีโยบายปรับปรุงและ
ขยายทางน้าํและทางบก  เชน  การขุดลอกคลอง  การสรางประตูน้าํ  การพัฒนาระบบชลประทาน
เพื่อการเพาะปลูก  และการสรางทางรถไฟจากกรุงเทพฯถึงฉะเชิงเทรา   ในพ.ศ.2448   โดยวางราง
รถไฟขนานไประหวางคลองแสนแสบและคลองนครเนื่องเขตรกับคลองประเวศบุรีรมย   การขนสง
ทางรถไฟรวดเร็วกวาการขนสงทางเรือโดยยนระยะเวลาจาก 2 วนัมาเปน 2 ชัว่โมง       สวนการ
คมนาคทางบกภายในลุมแมน้ําบางปะกงที่เสนทางน้ําไมทั่วถึงหรือไมสะดวกกม็ีการสรางถนนขึน้

ดวย 
การคมนาคมที่สะดวกขึ้นยิง่ทาํใหเศรษฐกิจของลุมแมน้ําบางปะกงขยายตัวอยาง     

รวดเร็ว เพิ่มการผลิตสินคาเกษตรกรรมในทองถิน่        กระนัน้การขนสงสนิคาทางน้ําก็ขยายตวั
ตามไปดวยเพือ่บรรทุกสินคาไปสงรถไฟและรับสินคาจากรถไฟกระจายเขาสูชุมชน   แตในที่สุด
การคมนาคมทางน้าํและทางรถไฟก็ไมสามารถขยายตัวตอบสนองการขยายตัวของชุมชนไดอยาง
เพียงพอ   เพราะมีขอจาํกัดหลายดานทั้งความลาชาในการเดนิทาง   ตองพึ่งพิงฤดกูาลและ
ปริมาณน้าํในคลอง รวมทัง้ขนาดของเรือก็เปนอุปสรรคทําใหบรรทุกสนิคาไดนอยและการขุดคลอง
ตองลงทนุสงูจงึไมสามารถขยายเสนทางใหทนักับการเพิ่มข้ึนของปรมิาณเรือ   สวนทางรถไฟกไ็ม
ครอบคลุมทุกพื้นที่ทาํใหตองขนสนิคาหลายเที่ยวในคราวเดียว    ตางจากทางรถยนตซึ่งทวี
ความสาํคัญเพิ่มมากขึ้น    สามารถขนสงสินคาจากแหลงผลิตสงถึงตลาดไดในคราวเดียวโดยไม
ตองขนยายหลายเที่ยวอนัอาจทาํใหสินคาเสียหายไดและดีกวาการบรรทุกดวยรถไฟซึ่งตองรอเวลา
และขนผลผลิตมายังสถานีรถไฟ    รัฐบาลจึงหันมาใหความสนใจลงทุนพัฒนาเสนทางคมนาคม
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ทางบกแทนทีด่วยการสรางถนน       การที่คลองเชือ่มถูกลดความสําคัญลงทําใหชุมชนการคา
ริมน้ําที่เคยรุงเรืองทางเศรษฐกิจจเสื่อมความสําคัญลงและถูกแทนที่ดวยชุมชนทารถ 

จากการรวบรวมงานศกึษาและวิจัยที่เกี่ยวของกับลุมแมน้ําบางปะกงที่ผานมา        
ไดแบงประเด็นการศึกษาออกเปน  2  แนวทางดังนี้        ประเดน็แรกมุงใหความสําคัญของพืน้ที่
ลุมแมน้ําบางปะกงที่มีบทบาททางเศรษฐกิจและการเมอืง  เชน  งานวิจยัของ  สุดใจ  พงศกล่าํ    
เร่ือง “มณฑลปราจีนบุรีสมัยเริ่มแรกถึงสมัยพระเจาบรมวงเธอกรมขุนมรุพงศศิริพัฒน(พ.ศ.2436-
2458)”    ซึ่งทาํการศึกษาสภาพทั่วไปของเมืองตางๆที่รวมกนัเปนมณฑลปราจนีบุรี    โดยให
ความสาํคัญกบัแมน้ําบางปะกงในฐานะเปนเสนทางกระจายอาํนาจการปกครองจากสวนกลางเขา
สู ทองถิ่นภายใตระบบมณฑลเทศาภิบาล      และงานศึกษาทีช่ี้ใหเหน็ถงึความเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในลุมแมน้ําบางปะกง     เชน   วรรณ ี แพลกูอินทร    “ความสําคญัของ
การผลิตเพื่อการคาของเมืองฉะเชิงเทราในสมัยรัตนโกสนิทรกอนสนธสัิญญาเบาวริง”   ศึกษาเมือง
ฉะเชิงเทราในทางเศรษฐกิจ      เพื่อสะทอนใหเหน็วาพื้นที่บริเวณนีม้ีการผลิตและการสงออกเพื่อ
การคาในตลาดตางประเทศมาตั้งแตกอนสนธิสัญญาเบาวริง   โดยอาศัยแมน้าํบางปะกงในการ
เปนเสนทางลาํเลียงสนิคาจากแหลงผลิตตอนในภูมิภาคออกจําหนายกับพอคาตางชาติ  และ
งานวิจยัของศรัญญา  คันธาชีพ         “พัฒนาการทางเศรษฐกิจลุมแมน้ําบางปะกง พ.ศ.2419-
2475”      ศึกษาโดยมองภาพวาพืน้ที่ลุมแมน้ําบางปะกงมีลักษณะของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและ
การผลิตเพื่อการคา  โดยนโยบายรัฐบาลไดใหความสําคัญของการขยายพื้นที่เพาะปลูกเขามายงั
ลุมแมน้ําบางปะกงดวยการขุดคลองสายตางๆ  ซึ่งผลของการขุดคลองไดชวยเพิ่มเสนทาง

คมนาคมทางน้ําระหวางกรุงเทพฯกบัลุมแมน้ําบางปะกง   
 ประเด็นการศึกษาที่ 2  เปนการรวบรวมงานศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ชลประทานที่ทําหนาที่เชื่อมระหวางลุมแมน้ําเจาพระยาเขากับลุมแมน้ําบางปะกง     โดยให
ความสําคัญที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจการคาขาววาเปนปจจัยที่ทําให รัฐบาลหันมาให
ความสําคัญกับการขยายพื้นที่เพาะปลูกในบริเวณที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลาง      ซึ่งมีผล
ตอการขยายพื้นที่เพาะปลูกเขามายังแหลงบุกเบิกใหม  เชน งานศึกษาของ กิตติ  ตันไทย  “คลอง
กับระบบเศรษฐกิจไทย (พ.ศ.2367-2453)”  ศึกษาถึงการขุดคลองที่เกิดขึ้นตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 3 
ถึงรัชกาลที่ 5 ซึ่งเปนผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจเขาสูยุคทุนนิยม รัฐจึงมีนโยบายขุดคลอง
และคลองเชื่อมเพื่อใหคลองเปนเสนทางคมนาคมชวยลําเลียงสินคาจากแหลงผลิตออกสูตลาด   
การศึกษาของสุนทรี  อาสะไวย  “การพัฒนาระบบชลประทานในประเทศไทยตั้งแต พ.ศ.2431-
2493”   ไดสะทอนใหเห็นถึงความตองการที่ดินในการเพาะปลูกเพราะไดรับอิทธิพลจากการคา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 4

ขาวที่มีราคาสูงจึงเปน    แรงผลักดันใหมีกลุมนายทุนเขามาลงทุนพัฒนาที่ดินอยางจริงจัง
นับต้ังแต พ.ศ.2431   เห็นไดวาเกิดคลองขึ้นจํานวนมากในที่ราบภาคกลาง โดยเฉพาะที่ราบฝง
ตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาไดมีผูคนอพยพเขาไปอาศัยและประกอบเกษตรกรรมจํานวนมาก  
งานของซิลวี มาดดาลีนา ฮอลลิงกา  “การจัดการชลประทานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว”     มีแนวการศึกษาคลายกับงานของสุนทรี   อาสะไวย     แตซิลวีไดเนนให
เห็นถึงบทบาทการเขามาลงทุนบุกเบิกที่ดินของกลุมนายทุนวาเปนผลมาจากความตองการที่ดิน
เพิ่มข้ึนของราษฎรและเสนอแนวคิดการจัดการชลประทานตามโลกตะวันตกที่มุงนําความเจริญเขา
ไปสูชุมชนสงผลใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 งานศึกษาที่กลาวมาขางตนนี้ ไดสะทอนใหเห็นเศรษฐกิจของลุมแมน้ําบางปะกงวามี
การขยายตัวอยางมากเพื่อตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจสงออกของรัฐ     แตยังขาดภาพ
ความสําคัญของคลองเชื่อมที่ทําหนาที่เปนเสนทางคมนาคมระหวางชุมชนกับเมืองหลวง    การตั้ง
ถิ่นฐานของชุมชนซึ่งเปนผูผลิตและทําการคา    รวมถึงบทบาทของนายทุนทองถิ่นที่มีตอการ
ขยายตัวทางการผลิตในชุมชน ความเหมาะสมของพื้นที่ในการเพาะปลูก  การแยงชิงที่ดินทํากิน
และผลกระทบจากการขุดคลองเพื่อขยายพื้นที่เกษตรกรรม   
 จากการลงสํารวจพื้นที่และสัมภาษณบุคคลที่อาศัยอยูตามชุมชนที่สําคัญในเสนทาง
คมนาคมทางน้ําในลุมแมน้ําบางปะกงไดสะทอนวิถีชีวิตที่มีความผูกพันกับแมน้ํา  ลําคลอง  เชน  
บริเวณปากน้ําตางๆไดเห็นรองรอยความเปนชุมนุมการคาใหญในอดีต  เชน ศาลเจา โรงสีขนาด
ใหญจํานวนมาก    โรงเลื่อย  ตลาด  รานคาและทาเรือ          รวมถึงไดรับทราบจากคนในทองถิ่น
ถึงความเปลี่ยนแปลงของชุมนุมการคาอันเปนผลกระทบจากการพัฒนาเสนทางคมนาคมทางบก         
ผูเขียนมีความสนใจที่จะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธของคลองเชื่อมกับการตั้งชุมชน
และพัฒนาการของชุมชน  ปจจัยที่รัฐและนายทุนลงทุนขุดคลองเขามายังพื้นที่ลุมแมน้ําบางปะกง   
การขยายตัวของการผลิตและการคา  การขยายพื้นที่เพาะปลูกและปญหาที่เกิดขึ้นจากความเจริญ
ของการคมนาคม  การคารวมถึงความเปลี่ยนแปลงของชุมชนการคาริมน้ําเมื่อการคมนาคมทาง
บกเขามามีบทบาทสําคัญ    
        งานศึกษาที่กลาวมาขางตนนี้ ไดสะทอนใหเห็นเศรษฐกิจของลุมแมน้ําบางปะกงวามี
การขยายตัวอยางมากเพื่อตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจสงออกของรัฐ  แตยังขาดภาพความสําคัญ
ของคลองเชื่อมที่ทําหนาที่เปนเสนทางคมนาคมระหวางชุมชนกับเมืองหลวง    การตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชนซ่ึงเปนผูผลิตและทําการคา    รวมถึงบทบาทของนายทุนทองถิ่นที่มีตอการขยายตัวทางการ
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ผลิตในชุมชน ความเหมาะสมของพื้นที่ในการเพาะปลูก  การแยงชิงที่ดินทํากินและผลกระทบจาก
การขุดคลองเพื่อขยายพื้นที่เกษตรกรรม   

  จากการลงสํารวจพื้นที่และสัมภาษณบุคคลที่อาศัยอยูตามชุมชนที่สําคัญในเสนทาง
คมนาคมทางน้ําในลุมแมน้ําบางปะกงไดสะทอนวิถีชีวิตที่มีความผูกพันกับแมน้ํา  ลําคลอง  เชน  
บริเวณปากน้ําตางๆไดเห็นรองรอยความเปนชุมนุมการคาใหญในอดีต  เชน ศาลเจา โรงสีขนาด
ใหญจํานวนมาก    โรงเลื่อย  ตลาด  รานคาและทาเรือ        รวมถึงไดรับทราบจากคนในทองถิน่ถงึ
ความเปลี่ยนแปลงของชุมนุมการคาอันเปนผลกระทบจากการพัฒนาเสนทางคมนาคมทางบก         
ผูเขียนจึงมีความสนใจที่จะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธของคลองเชื่อมกับการตั้ง    
ชุมชนและพัฒนาการของชุมชน    ปจจัยที่รัฐและนายทุนลงทุนขุดคลองเขามายังพื้นที่ลุมแมน้ํา
บางปะกง   การขยายตัวของการผลิตและการคา  การขยายพื้นที่เพาะปลูกและปญหาที่เกิดขึ้น
จากความเจริญของการคมนาคม  การคา รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของชุมชนการคาริมน้ําเมื่อ
การคมนาคมทางบกเขามามีบทบาทสําคัญ    
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา ( G o a l  a n d  O b j e c t i v e ) 

1. ศึกษาความสัมพันธของคลองเชื่อมกับการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชน 
       ในลุมแมน้ําบางปะกง 
2. ศึกษาปจจัยที่สงเสริมใหมีการขุดคลองเชื่อมระหวางลุมแมน้ําเจาพระยากับ 

                       ลุมแมน้ําบางปะกง 
3. ศึกษาผลกระทบจากการสรางทางรถไฟและถนนที่มีตอคลองเชื่อมและชุมชนตางๆ 

 
ขอบเขตของการศึกษา ( S c o p e  o r  D e l i m i t a t i o n  o f  t h e  S t u d y ) 

ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาคนควาไวในชวง .ศ.2420 - 2500”    โดยแบง
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนออกเปน 2 ชวงเวลา  คือตั้งแต พ.ศ.2420-2450  เพราะเปนชวงเวลาที่
รัฐและนายทุนไดเร่ิมดําเนินการขุดคลองเชื่อมจากแมน้ําเจาพระยามายังลุมแมน้ําบางปะกง  
สงผลใหเกิดการขยายพื้นที่เพาะปลูกในฝงตะวันตกของลุมแมน้ําบางปะกงอยางกวางขวาง และ
ระหวาง พ.ศ.2450-2500 เนื่องจากเปนชวงที่การขุดคลองเชื่อมคอยๆลดลงเพราะพื้นที่สวนใหญได
ถูกราษฎรและนายทุนเขามาจับจองจนเต็ม  ประกอบกับการขยายตัวของการคาระหวางประเทศ
ทําใหรัฐหันมาลงทุนสรางเสนทางคมนาคมทางบกเขามายังลุมแมน้ําบางปะกง  ในกรณีไดกําหนด
พื้นที่ศึกษาตั้งแตตนแมน้ําบางปะกงที่  ตําบลบางแตน  อําเภอบานสราง  จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่ง
เปนบริเวณที่แมน้ํานครนายกไหลมาบรรจบกับแมน้ําปราจีนบุรีรวมกันเปนแมน้ําบางปะกงจนถึง
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ปากคลองประเวศบุรีรมยที่อําเภอบานโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เพราะเปนพื้นที่ที่มีการขุดคลอง
เชื่อมมากที่ สุดในพื้นที่นี้      เพื่อชี้ใหเห็นถึงผลกระทบจากการขุดคลองเชื่อมและความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชนที่อยูริมฝงแมน้ําบางปะกงทางฝงตะวันออกและฝงตะวันตกเพราะ
เปนที่ตั้งของชุมชนเกา  ศูนยกลางการคมนาคมที่สําคัญ  ภายหลังเมื่อมีการขุดคลองเชื่อมชุมชน
จึงเร่ิมขยายเขามาสูพื้นที่ริมทคลอง    เชน     บางแตน  บางคลา  บานโพธิ์  บางขนาก  บางน้ํา
เปร้ียว  บานใหม  บานคลองสวน  เปนตน   

 
ขั้นตอนของการศึกษา 

1. สํารวจเอกสารที่เกี่ยวของกับการคมนาคมทางน้ําในบริเวณที่ราบลุมภาคกลาง   
เชน   เอกสารชั้นตน  ไดแก   จดหมายเหตุ    พระราชหัตถเลขา   พระราชบัญญัติ    ประกาศตางๆ   
ส่ิงพิมพรัฐบาล      บันทึกรวมสมัย     ภาพถาย     แผนที่     และเอกสารชั้นรอง     ประกอบดวย    
หนังสือ   บทความทางวิชาการ   หนังสือพิมพและวิทยานิพนธ ที่มีสวนเกี่ยวของกับเร่ืองที่ศึกษา
ในชวงระยะเวลาที่ทําการศึกษา   
                  2.  สัมภาษณชาวบานที่อาศัยอยูในพื้นที่ลุมแมน้ําบางปะกง 

            3.  วิเคราะหตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตางๆ 
            4.  ศึกษาและวิเคราะหเร่ืองราวเหตุการณตางๆ ในเอกสารดังกลาวขางตน 
            5.  รวบรวมขอมูลเขียนเปนวิทยานิพนธ 
ใชระเบียบวิธกีารศึกษาทางประวัติศาสตรและนําเสนอตามแนวทางประวัติศาสตรเชงิ

วิเคราะห โดยอาศัยหลกัฐานและเอกสาร รวมทั้งวิทยานิพนธ ผลงานวิจัย ตลอดจนบทความตางๆ 
ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

วิธีการศึกษา (Method of Study) 
งานวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาตามระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร  ซึ่งมีแนวการ

พรรณาความ  ดวยการวิเคราะหขอมูลจากขอเท็จจริง    และจากหลักฐานที่ใชประกอบการศึกษา
คนควาเปนเอกสารชั้นตน  ซึ่งสวนใหญไดมาจากเอกสารที่ยังไมไดตีพิมพ  เชน  เอกสารหอสมุด
แหงชาติ    เอกสารจากกองจดหมายเหตุแหงชาติและเอกสารอื่นๆ    นอกจากนี้ยังมีเอกสารที่มี
ความสําคัญรองลงมา   คือ     เอกสารชั้นรอง  ไดแก  วิทยานิพนธ  งานวิจัย   รวมทั้งบทความจาก
วารสารตางๆ    และขอมูลจากการลงพื้นที่ไปสัมภาษณบุคคลที่อาศัยอยูในชุมชนตางๆในลุม
แมน้ําบางปะกง  เชน  ชุมชนบานคลองสวน  ตําบลเทพราช  อําเภอบานโพธิ์,  ชุมชนในเทศบาล
ตําบลบางคลา   อําเภอบางคลา  จังหวัดฉะเชิงเทรา,  ชุมชนตลาดบานใหม  อําเภอเมือง  จังหวัด
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ฉะเชิงเทรา,  ชุมชนในตําบลบางขนาก  อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา,  ชุมชนในตําบล
ทาถั่ว  อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  และชุมชนในอําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เปน
ตน  เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ 

 
แหลงขอมูล 

1. หอสมุดแหงชาติทาวาสุกรี  กรุงเทพฯ 
2. หอจดหมายเหตุแหงชาติ  กรุงเทพฯ 
3. ห อ ส มุ ด ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร ,    ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร ,  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร,  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

                 4.   หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 
                 5.   สํานักศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร 

6. สัมภาษณบุคคลที่อาศัยอยูในชุมชนเสนทางคมนาคมทางน้ํา 
 
อักษรยอที่ปรากฎในเชิงอรรถ 
 กค.  เอกสารกระทรวงคมนาคม 
 กจช.  กองจดหมายเหตุแหงชาติ 
 กษ.  เอกสารกระทรวงเกษตราธิการ  ที่ไดจัดหมวดหมูแลว 
 กส.  เอกสารกรมสารบรรณ  กระทรวงเกษตราธิการ   
 ค.  เอกสารพระคลังมหาสมบัติ 
 คค.  เอกสารกระทรวงคมนาคม 

น. เอกสารกรมนครบาล 
นก.  หนังสือกราบบังคมทูล 
ม. เอกสารกระทรวงมหาดไทย 
ยธ.                    เอกสารกระทรวงโยธาธิการ 
ย. เอกสารกระทรวงยุติธรรม 
รล.  เอกสารกรมราชเลขา 

 พล.  สําเนาพระราชหัตถเลขา 
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นิยามความหมาย 
                  คลองเชื่อม หมายถึง เสนทางน้ําที่ขุดขึ้นโดยมนุษยเพื่อเชื่อมตอทางน้ําที่มีอยูกอนแลว
ใหติดตอถึงกันได       โดยทางน้ําที่มีอยูกอนนั้นอาจเปนเสนทางน้ําตามธรรมชาติหรือเสนทางน้ํา 
ที่ขุดขึ้นกอนแลว  ในการศึกษานี้ใชเรียกทั้งการขุดเชื่อมระหวางแมน้ํากับแมน้ํา  แมน้ํากับคลอง 
และคลองกับคลอง 

 คลองสายหลัก  คือ  คลองขุดขึ้นโดยมีวัตถประสงคเพื่อเชื่อมระหวางแมน้ําเจาพระยา
กับแมน้ําบางปะกง ไดแก คลองสําโรง  คลองแสนแสบ  คลองนครเนื่องเขตร  คลองประเวศบุรีรมย  

 คลองซอย   คือ  คลองที่ขุดเชื่อมจากคลองสายหลักหรือคลองที่ขุดเชื่อมกับคลองซอย  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก  ไดแก  คลองเปร็ง   คลองอุดมชลจร   คลองหลวงแพง   
คลองบางพลี เปนตน 
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แผนทีท่ี่ 1 แสดงตําแหนงทีต่ั้งทางภูมิศาสตรของลุมแมน้ําบางปะกงในประเทศสยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  แสดงตําแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตรของลุมแมน้ําบางปะกงในประเทศสยาม 
 

แผนทีท่ี่  1  :  แผนที่แสดงตาํแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตรของลุมแมน้าํบางปะกงในประเทศสยาม 
ที่มา  :  Map  of  the  kingdom  of  Siam  and  its  defendencies.  From  Government 
Surveys  under  the  direction  of  J.M. Carthy.  อางอิงจาก  ศรัญญา  คันธาชีพ.  “พัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจลุมแมน้ําบางปะกง  พ.ศ.2419  -  2475.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   
สาขาประวัติศาสตรเอเชียตะวันอกเฉียงใต  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540.  8. 
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SCALES  1   :  2,000,000 
แผนทีท่ี่  2  แผนที่ลุมแมน้าํบางปะกงแสดงเขตการปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา  :  แผนที่ประเทศไทย.  อางอิงจาก  ศรัญญา  คันธาชีพ.  “พัฒนาการทางเศรษฐกิจลุมแมน้ํา
บางปะกง  พ.ศ.2419  -  2475.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาประวัติศาสตรเอเชีย
ตะวันอกเฉียงใต  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540.  10. 
มาตราสวน  1 :  1,000,000 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  2

การต้ังถิ่นฐานในลุมแมน้ําบางปะกงกอน พ.ศ.2420

ในบทนี้จะเปนการนําเสนอปจจัยที่มีสวนผลักดันใหเกิดการตั้งถิ่นฐานเปนชุมชนในลุม
แมน้ําบางปะกงกอน พ.ศ.2420อยางไร  โดยแบงประเด็นการศึกษาดังนี้
                 ประเด็นแรกคือ  ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถรองรับจํานวน
ประชากรและการคาที่เพิ่มข้ึน

ประเด็นที่สองคือ ทําเลที่ตั้งของพื้นที่ลุมแมน้ําบางปะกงมีทําเลที่ตั้งอยูระหวางพื้นที่
ลุมแมน้ําเจาพระยาซึ่งเปนที่ตั้งของราชธานีอยุธยา  ธนบุรีและกรุงเทพฯกับดินแดนตางๆทางดาน
ตะวันออก   ไดแก   หัวเมืองตะวันออก   หัวเมืองอีสาน   เขมร   ลาวและเวียดนาม   พื้นที่บริเวณนี้
จึงมีความสําคัญตอรัฐทั้งทางดานการเมือง  การปกครองและเศรษฐกิจ   ทําใหรัฐบาลไทยทุกยุค
สมัยมีนโยบายมุงกระชับอํานาจและรักษาผลประโยชนอยางเขมงวดในภูมิภาคนี้   การกวาดตอน
และชักชวนผูคนใหเขามาตั้งชุมชนตามเสนทางสําคัญทางยุทธศาสตรการสงคราม  การดําเนิน
นโยบายชักจูงผูคนจากตางถิ่นใหอพยพเขามาตั้งหลักแหลงบนเสนทางเขตการคา  สวนการพัฒนา
เสนทางคมนาคมทางน้ําดวยการขุดคลองเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางและการขนสง 
สินคามาตั้งแตสมัยอยุธยาเปนราชธานี  คือ คลองสําโรงและคลองแสนแสบ
                ประเด็นที่สามคือ  ทิศทางการคาสมัยตนรัตนโกสินทรสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจจากการผลิตแบบพอยังชีพที่ดําเนินมายาวนานเริ่มเปลี่ยนมาสูระบบเศรษฐกิจแบบ
เงินตราและระบบการผลิตเพื่อการคาผสมผสานกันอยูบางแลวในบางชุมชนความรุงเรืองทาง
เศรษฐกิจไดมีสวนกระตุนใหพื้นที่ลุมแมน้ําบางปะกงขยายตัวอยางมากในชวงตน รัตนโกสินทรทั้ง
การผลิตน้ําตาล  พริกไทย  ยาสูบและขาวเขาสูตลาดโลก
               ปจจัยเหลานี้เปนองคประกอบสําคัญที่กําหนดขนาดและรูปแบบของชุมชนที่เกิดขึ้น
ในลุมแมน้ําบางปะกงแตละชวงเวลาใหมีความแตกตางกันออกไป  เชน  สมัยกอนประวัติศาสตร  
สมัยอยุธยาและตนรัตนโกสินทร

  11
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1.  สภาพทั่วไปทางภูมิศาสตร

             ลุมแมน้ําบางปะกงเปนสวนหนึ่งของที่ราบภาคกลางของประเทศไทยทางดานตะวัน
ออก1  มีแมน้ําบางปะกงเปนแมน้ําสายหลักที่เชื่อมหัวเมืองตางๆในพื้นที่นี้  ไดแก  นครนายก  
ปราจีนบุรี  ฉะเชิงเทราและชลบุรี2     นอกจากนี้ยังมีคลองธรรมชาติและคลองขุดที่เปนสาขาของ
แมน้ําบางปะกงอีกหลายสาย  เชน พื้นที่ดานตะวันตกของแมน้ําบางปะกงมีคลองสียัด  คลอง
ระบมซึ่งเปนตนน้ําคลองทาลาดในเขตอําเภอสนามชัยเขต  อําเภอพนมสารคาม แควหนุมาน   
แควพระปรงไหลรวมกันเปนแมน้ําปราจีนบุรี  คลองพานทอง  คลองหลวง  คลองวังเย็น         
คลองบานโพธิ์    สวนพื้นที่ดานตะวันตกของแมน้ําบางปะกงมีคลองบางขนาก คลองทาไข      
คลองทาถั่ว  คลองสําโรง   คลองทับนางและคลองดาน       แหลงน้ําจํานวนมากในพื้นที่นี้ไดนําพา
ความอุดมสมบูรณจากพื้นที่ตอนบนลงมาสูพื้นที่ลุมในฤดูน้ําหลากจนกลายเปนปุยสําหรับการ
เกษตรกรรมซึ่งเปนอาชีพหลักของคนไทย   เสนทางน้ํายังเอื้อตอการคมนาคมระหวางชุมชน

                                                          
1ที่ราบภาคกลางของประเทศไทย  ประกอบดวยลุมบริเวณปากแมน้ําที่สําคัญของ

ภาคกลางทั้ง 4 สาย  ไดแก  แมน้ําแมกลอง  แมน้ําทาจีน  แมน้ําเจาพระยาและแมน้ําบางปะกง  
ซึ่งเกิดจากการ     ทับถมของดินตะกอนแมน้ําพัดพามาจากภูเขาทางตอนบนลงมาสูพื้นที่ราบลุม
บริเวณปากแมน้ําบางปะกง  จึงมีความอุดมสมบูรณ เหมาะแกการตั้ งถิ่นฐานเพราะมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือตอการดํารงชีวิต   การเพาะปลูก     การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ํา
ติดตอ     ดินแดนอื่นๆไดสะดวกเพราะไมมีภูเขากั้นขวางกับดินแดนตอนใน.

2แมน้ําบางปะกง   เกิดจากการรวมตัวของแควและแมน้ําไหลมารวมกัน ไดแก  แคว
หนุมานและแควพระปรงซึ่งมีตนกําเนิดจากทิวเขาสันกําแพงและทิวเขาบรรทัด  ไหลมาบรรจบกัน
ที่จังหวัดปราจีนบุรี  เรียกวา  แมน้ําปราจีนบุรี  และแมน้ํานครนายกที่เกิดจากตนน้ําในเขาใหญ
และเขาทางทิศตะวันตกเฉียงใตของเมืองประจันตคาม  ไหลผานจังหวัดนครนายกไปบรรจบกับแม
น้ําปราจีนบุรีที่  ตําบลบางแตน  อําเภอบานสราง  จังหวัดปราจีนบุรี  กลายเปนแมน้ําบางปะกงซึ่ง
ไหลผานจังหวัดฉะเชิงเทราลงสูอาวไทยในเขตจังหวัดชลบุรี ที่ตําบลบางปะกง  อําเภอบางปะกง  
จังหวัดฉะเชิงเทรากับตําบลคลองตําหรุ  อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  รวมระยะทางยาว 122 
กิโลเมตร. ที่มา  อักขรานุกรมภูมิศาสตร  ฉบับราชบัณฑิต  เลม 1,  พิมพคร้ังที่ 3  (พระนคร :    
ราชบัณฑิตยสถาน, 2524),  91.
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                องคประกอบทางธรณีวิทยามีผลตอสภาพภูมิศาสตรในพื้นที่ลุมแมน้ําบางปะกงแตก
ตางกันออกเปน 2 สวนดังนี้

      1.1  พื้นที่ฝงตะวันออกของแมน้ําบางปะกง  ประกอบดวย  ปราจีนบุรี  นครนายก
บางสวนของฉะเชิงเทราและชลบุรี  พื้นที่บริเวณนี้เกิดจากการเลื่อนทรุดตัวลงของแผนดิน3  มีผลให
พื้นที่สวนหนึ่งจมหายไปในทะเลและสวนที่ติดกับแนวเทือกเขาดงพญาเย็นและเทือกเขาบรรทัดซึ่ง
เปนตนแมน้ําบางปะกงมีภูมิประเทศเปนเนินสูงคอยๆลาดลงมาตอนลางซึ่งเปนปากอาวไทย
                การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาสงผลใหแผนดินยุบตัวลงจนเกิดเปนที่ราบแคบๆ เรียก
วา  ฉนวนไทย (Thai  Corridor)เปนที่ราบตัดผานชองเขาเชื่อมโยงเขาไปยังที่ราบในกัมพูชา   นอก
จากนี้ยังมีชองเขาที่เชื่อมพื้นที่ลุมแมน้ําบางปะกงตอนบนเขากับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอีก
หลายเสนทาง  ดังนี้
                -  ชองตะโก     เปนเสนทางคมนาคมที่สําคัญในการติดตอกับเขมรและหัวเมือง
อีสานดังปรากฏในเสนทางการเดินทัพมักจะใชเสนทางนี้จากกรุงเทพฯผานเมืองฉะเชิงเทรา  เมือง
ปราจีนบุรี  เมืองกบินทรบุรี  เมืองสระแกว  เมืองวัฒนานคร  เมืองอรัญประเทศผานชองตะโกเขา
ไปในเขมร4หรือจากปราจีนบุรีผานชองตะโกไปเมืองนครราชสีมา ทางสายนี้นับวามีความสําคัญใน
การติดตอระหวางภูมิภาคทางบก  มากกวาเสนทางสายอื่น5     เอกสารทางราชการระบุถึงการเปน

                                                          
3ทัศวี  สุวรรณรัตน, “ปญหา สถานการณและแนวทางแกไขปญหาทรัพยากร

ธรรมชาติ”, เอกสารในการสัมนาเรื่อง  มิติใหมในการพัฒนาสิ่งแวดลอม : ภาคตะวันออก  เสนอที่
โรงแรมแอมบาสเดอรซิตี้  จอมเทียน  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี,  6-7  มีนาคม 2535, 121.

4สุรัตน  วรางครัตน, “การคาตางแดนของอีสานในอดีต,”  เมืองโบราณ  9,  4 
(เมษายน-มิถุนายน 2527) :  99-109.

5ดังที่ เจมส  แมคคารธี    สํารวจเสนทางสรางทางรถไฟในสมัยรัชกาลที่ 5 กลาวถึง
การเดินทางผานดงพญาไฟ (เปนเขาที่กั้นพรมแดนระหวางสระบุรีกับนครราชสีมา) แมการเดินทาง
ผานชองดงพญาไฟจะเปนเสนทางที่ส้ันกวาแตก็ยากลําบากเพราะตองเดินเลียบตามไหลเขา   บาง
คราวไตไปตามสันเขาลดเลี้ยวไปตามทางเดินที่เอื้อตอการเดินทาง  ทําใหไมสามารถบรรทุกหรือ
ขนสงสินคาดวยเกวียนได  อีกทั้งยังทุรกันดาร  เต็มไปดวยสัตวรายและไขปาชุกชุมเพราะเสนทาง
ดงพญาไฟตองเดินทางผานปาดงดิบทําใหผูเดินทางมักประสบอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งตาง
จากเสนทางชองตะโก.  พระวิภาคภูวดล  (เจมส  แมคคารธี),  บันทึกการสํารวจและบุกเบิก
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เสนทางคาขายที่สําคัญระหวางภูมิภาคจนถึงกับมีขอเสนอใหซอมบํารุงใน พ.ศ.2451 เพราะมีชอง
เขาที่กวางพอใหเข็ญเกวียนขึ้นลง6 และสะดวกในการขนยายจากทางบกมาลงเรือเพื่อลองลงมา
อาวไทยหรือสงเขากรุงเทพฯตามคลองตาง
         -  ชองบานกรวดหรือชองขาระแน อยูระหวางเมืองบุรีรัมยกับเมืองสวายจิกของ
เขมร  แลวเดินทางตอมายังเมืองอรัญประเทศ
          -  ชองกุม  ชองสะแกราด  ชองซับสีคอหรือชองบุขนุน  เปนชองไปมาระหวาง
เมืองปราจีนบุรีกับเมืองปกธงชัย7

  -  ชองเรือแตก ปรากฏชื่อในพระราชพงศาวดารครั้งแรกเมื่อคราวปราบกบฏ
เจาอนุวงศแหงเวียงจันทน         ทัพของพระยาราชสุภาวดี(เจาพระยาบดินทรเดชา)  ไดยกทัพมา
ทางเมืองฉะเชิงเทรา เมืองปราจีนบุรี เมืองประจันตคามผานชองเรือแตกไปยังเมืองนครราชสีมา
ออกไปยังหัวเมืองเขมร หัวเมืองลาวและหัวเมืองอีสานจึงเปนชุมทางทางการคมนาคมและการคา
ในภูมิภาคมาตั้งแตสมัยโบราณ8  ดวยที่ตั้งอยูใกลเขตปาเขาสภาพพื้นที่จึงมีความลาดชันสงผลให
การเดินทางในพื้นที่ประสบความยากลําบากเพราะเสนทางเปนภูเขาและพื้นดินมีความขรุขระจาก
กองหินและดินที่เกิดจากการรวมตัวของดินตะกอนกับดินเหนียว

                                                          
ในแดนสยาม.  แปลโดย  สุมาลี  วีระวงศ  (กรุงเทพฯ : กรมแผนที่ทหาร,  2533),  68.  ;  หลวง
พัฒนพงศภักดี (ทิม  สุขยางค),  นิราศหนองคาย,  พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนา
พานิช, 2541).  นิราศหนองคายเปนการบรรยายถึงการเดินทัพจากกรุงเทพฯไปราบฮอที่เมือง
หนองคาย  เมื่อปกุนสัปตศก (พ.ศ.2418).

6สุรัตน  วรางครัตน, “การคาตางแดนของอีสานในอดีต,”  เมืองโบราณ  9,  4 
(เมษายน-มิถุนายน  2527) :  99 -109.

7พวงไขมุกข  คุณารัตนพฤกษ,  “ความสําคัญของเมืองนครราชสีมาในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  พ.ศ.2411-2453”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาประวัติศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2521),  75.

8บัญชา  คูเจริญไพบูลย,  ภูมิศาสตรประเทศไทย  เลม 1 : กายภาพ  (พิษณุโลก :
ภาควิชาภูมิศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พิษณุโลก,  2525),  107.
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แผนที่ที่ 3 แสดงเสนทางการคาผานชองเขาตามแนวเทือกเขาดงพญาเย็นและเทือกเขาบรรทัด

ที่มา  :  สุรัตน  วรางครัตน, “การคาตางแดนของอีสานในอดีต,”  เมืองโบราณ  9,  4 (เมษายน-
มิถุนายน  2527) :  106.
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แผนที่ที่ 4 แสดงที่แสดงชุมชนและแนวชายฝงทะเลสมัยทวารวดี

ที่มา  :  ผองศรี วนาสิน  และ  ทิวา ศุภจรรยา,  รายงานผลการวิจัยทุนวิจัยรัชดาภิเษก
สมโภชนเร่ืองเมืองโบราณและชายฝงทะเลเดิมของที่ราบภาคกลางของประเทศไทย การศึกษา
ที่ตั้งและภูมิศาสตรสัมพันธ,  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2525. 41.
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จากการสํารวจทางโบราณคดีรวมกับแผนที่ทางอากาศแสดงแนวชายฝงทะเลเดิมของ
ที่ราบภาคกลางประเทศไทย9     พบวาพื้นที่ตอนบนและฝงตะวันออกของแมน้ําบางปะกงปรากฎ
รองรอยของชุมชนโบราณที่สะทอนใหเห็นถึงบทบาทของการเปนชุมชนปากแมน้ําและชุมชนการ
คาเมืองทามากอน  เชน  บานโคกพนมดี  บานโคกพุทรา  (อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี),   บาน
โคกระกา   บานโคกกระเหรี่ยง    (อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี)  มีอายุประมาณ 4,000 ป10  เปน
ชุมชนโบราณขนาดใหญอยูใกลแหลงน้ําโดยหางจากแมน้ําบางปะกงเพียง 7-8 กิโลเมตรและใกล
ชายฝงอาวไทยประมาณ 20 กิโลเมตร11    ในสมัยโบราณแนวชายฝงทะเลอยูลึกเขาไปในแผนดิน
มากกวาปจจุบันชุมชนเหลานี้นาจะเคยตั้งอยูใกลทะเลทําใหสามารถติดตอแลกเปลี่ยนผลผลิตกับ
ดินแดนภายนอกไดสะดวก12  จึงมีผูคนอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่นี้อยางตอเนื่องเรื่อยมาจน
แมน้ําเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางทําใหชุมชนที่เคยอุดมสมบูรณกลายเปนพื้นที่แหงแลงผูคนจึง
อพยพหาที่อยูแหงใหมที่สามารถรองรับจํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึนและครอบครองแหลงที่มาของผล
ผลิตซึ่งเปนสินคาที่สําคัญในยุคนั้น  ความเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาสงผลกระทบใหที่ราบลุมแม
น้ําตอนบนประสบปญหาในการเพาะปลูกดังนี้

บริเวณแรก นครนายกและปราจีนบุรีซึ่งเปนตนแมน้ําบางปะกง13 ยังคงมีความอุดม
สมบูรณเหมาะตอการเพาะปลูก  สวนตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือในเขตสระแกว  วัฒนา
นคร  กบินทรบุรีบางสวนมีลักษณะเปนที่เนินสูงแหงแลงและหางไกลแหลงน้ําธรรมชาติ  ชาวบาน
จึงตองขุดบอน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค  และสภาพพื้นที่สวนใหญเปนดินทรายไมเอื้อตอการ

                                                          
9ผองศรี วนาสิน  และ  ทิวา ศุภจรรยา,  รายงานผลการวิจัยทุนวิจัยรัชดาภิเษก

สมโภชนเร่ืองเมืองโบราณและชายฝงทะเลเดิมของที่ราบภาคกลางของประเทศไทย  การศึกษาที่
ตั้งและภูมิศาสตรสัมพันธ  (กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพรผลงานวิจัย  ฝายวิจัยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2524),  41.

10พิสิฐ  เจริญวงศ, โบราณคดีส่ีภาค  (กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี  กรมศิลปากร, 
2535),  74.

11เร่ืองเดียวกัน.
12พรชัย  สุจิตต  และ ดํารงเกียรติ  นกสกุล,  “โคกพนมดี”  เมืองโบราณ,  5,  3 

(กุมภาพันธ-มีนาคม 2522) : 71-79.
13ประกอบดวยแมน้ําพระปรง  แมน้ําหนุมาน  คลองพระสทึง.
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เพาะปลูกแตตามชายปากลับมีพืชพรรณหนาแนนอุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติและของปาจึง
ทําใหมีผูคนอพยพเขาไปอาศัยในชวงกอนการขุดคลองเชื่อม

บริเวณที่ 2 ที่ราบลุมน้ําใหมตอนลางของลุมแมน้ําบางปะกง  ไดแก  บริเวณฝงตะวัน
ออกของแมน้ําบางปะกงในเขตฉะเชิงเทรามีพื้นที่ติดกับเทือกเขาและพื้นที่สูงตอเนื่องมาจาก
เทือกเขาจันทบุรี สงผลใหพื้นที่นี้เปนที่ราบสลับกับที่ราบลูกฟูกและเปนดินทรายไมเหมาะตอการ
ทําสวน14  แตดินมีลักษณะระบายน้ําไดดีเหมาะตอการปลูกพืชไร  เชน  ออย  สัปปะรด  มะมวง    
และพระราชหัตถเลขารัชกาลที่ 5 คราวเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรีใน พ.ศ.2442  ทรงบรรยาย
ถึงสภาพภูมิศาสตรของเมืองบางคลาไววา

แวะเขาปากน้ําโจโลซึ่งเปนลําน้ําไปเมืองพนมสารคามแลเมืองสนามไชยเขตร
ตอนขางนอกราวกับแมน้ํานครนายก  ตอเขาไปขางในจึงแคบลง  เปนที่สวนไร
บริบูรณดีมาก  ไรสัปปะรดแลสุดตาทั้งสองฟาก...15

                บริเวณที่ 3   เปนพื้นที่อยูใตสุดแถบปากแมน้ําบางปะกงฝงตะวันออก  ไดแก  บริเวณ
ชลบุรี  ซึ่งมีพื้นที่ทางตอนเหนือจดกับแมน้ําบางปะกงและฉะเชิงเทรา มีลักษณะเปนที่ราบลุมแมน้ํา
พานทองซึ่งเปนสาขาของแมน้ําบางปะกงไหลผานพื้นที่จึงสามารถทํานาและทําไร เนื่องจาก
บริเวณนี้เปนเขตที่อยูติดกับชายฝงทะเลจึงมักประสบปญหาน้ําเค็มกอความเสียหายแกพื้นที่
เกษตรกรรมใกลทะเลจะมีน้ําเค็มไหลเขามาปะปนกับน้ําในคลองที่เชื่อมตอกับทะเลเปนอุปสรรค
ตอการทํานา16  จากการสํารวจพื้นที่พบวาราษฎรบางสวนประกอบอาชีพทํานาเกลือตามเสนทาง

                                                          
14ก.จ.ช.,  ร.5, ม.50/3  “เร่ืองรายงานประจํารัตนโกสินทรศก  117  มณฑลปราจีนบุรี.
15พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว,  พระราชหัตถเลขา เอกสารรัชกาลที่ 5

เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี  (พระนคร : ชนะการพิมพ, 2503.  พิมพเปนอนุสรณในงานฌาปน
กิจศพนางแมน  บุปานนท 27  ธันวาคม พ.ศ.2502),  12-13.

16ไพฑูรย  คดีธรรม,  แผนการใชที่ดินลุมแมน้ําสาขาคลองทาลาด  (กรุเทพฯ : กรม
พัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตร,  2538),  14.
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คลองสําโรง17  เกลือเปนสินคาสงออกสําคัญของไทยมาตั้งแตสมัยอยุธยา18  การศึกษาประวัติของ
หมูบานในคลองสําโรงไดสะทอนถึงอาชีพผลิตและขนสงเกลือของพื้นที่นี้  เชน  ตําบลบางเกลือ
                แมวาพื้นที่ตอนบนและฝงตะวันออกของลุมแมน้ําบางปะกงจะไมเอื้อตอการเพาะปลูก  
แตความอุดมสมบูรณและหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติไดจูงใจใหผูคนอพยพเขามาต้ัง    
หลักแหลง ราษฎรสามารถดํารงชีพดวยการเก็บของปาหลากชนิดทั้งสัตวปา   ผลผลิตจากปาทั้ง         
พืชพรรณธรรมชาติ แรธาตุและทรัพยากรธรรมชาติที่มีคาเหลานี้สรางรายไดใหแกราษฎรในทองถิ่น
เพิ่มจากการทํานา19   ดังสมเด็จกรมพระยากรมดํารงราชานุภาพไดบรรยายไวในรายงานการตรวจ
ราชการมณฑลปาจิณบุรีเกี่ยวกับอาชีพของราษฎรไวดังนี้  ราษฎรเพาะปลูกขาว  ขนุน  เผือก  มัน  
บางก็มีอาชีพคาขายและเก็บของปาในฤดูแลง  สินคาสงออกประกอบดวย ไมเบญจพรรณ  เขา
สัตว  หนังสัตวและกระดูกสัตวตางๆ20

                ผลิตผลที่สําคัญของพื้นที่ลุมน้ําตอนบน (Deltaic High) ซึ่งเปนแหลงรายไดของรัฐใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงตนรัตนโกสินทร  เชน
                  ผลผลิตจากสัตว  ประกอบดวย  งาชาง  นอแรด   ปกนก  หนังสัตว  เขาสัตว  คร่ัง  
ข้ีผ้ึง  เปนตน

                                                          
17พื้นที่ตําบลคลองตําหรุ  อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรากับตําบลบางปลาสรอย

อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  พบพื้นที่ทํานาเกลือโดยการชักน้ําทะเลเขามายังพื้นที่ขางในแลวขังน้ํา
ไวรอใหงวดจนตกผลึกเปนเม็ดเกลือและแปรรูปเปนสินคาสงออกขายยังกรุงเทพฯ  สุชาติ  เถาทอง,
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาพื้นถิ่นในภาคตะวันออก  (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2544),  196.

18Terwiel  B.J.,  Through  Travellers  Eyes  :  An  Approach  to  Early
Nineteenth  Century  Thai  History  Asian  history  Centre,  the  Australian  nation
University, (Bangkok : Edition  Duang  Kamol,  1989),  85.

19ปาลเลอกัวซ,  เลาเรื่องกรุงสยาม,  แปลโดย  สันต  ท.โกมลบุตร  พิมพคร้ังที่  2.
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพกาวหนา, 2520),  74.

20ก.จ.ช., ร.5, ม.50/4  ราชการมณฑลปราจีณ (1 มีนาคม  ร.ศ.117 - 14 กรกฎาคม
ร.ศ.126).
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พืชพรรณธรรมชาติ   เนื่องจากลักษณะของปาบริเวณนี้เปนปาเบญจพรรณ21  ซึ่ง
เหมาะตอการแปรรูปเปนสินคา เชน  ไมกระดาน  ตอเรือ  ชิ้นสวนเรือ  เสาและเครื่องเรือนจนมีการ
ตั้งโรงเลื่อยหลายแหงในพื้นที่  นอกจากนี้ยังมีไมมีคาทางเศรษฐกิจ  คือ  ไมกฤษณา22 ซึ่งเปนไม
หอมที่ตลาดตางประเทศตองการมาก
               ผลผลิตจากปา  เชน  น้ํามันยาง  ไต  ชัน  เปลือกสีเสียดและผลเรว23

แรธาตุ มีคาหลายชนิด  ไดแก
                   -  แรเหล็ก  พบบริเวณอําเภอแปลงยาวและอําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ในเอกสารรางตรานอยและจดหมายเหตุรัชกาลที่ 4 กลาวถึงการพบแรเหล็กจํานวน
มากถึงกับมีการตั้งโรงถลุงแรเหล็กขึ้นที่บานหนองแหน  เมืองพนมสารคาม24

                 -  แรทองคํา  พบมากในพื้นที่อําเภอกบินทรบุรี  อําเภอประจันตคาม  อําเภอ
วัฒนานคร  จังหวัดปราจีนบุรี เอกสารในสมัยตนรัตนโกสินทรระบุถึงการสงสวยทองคําของเมืองใน
ลุมแมน้ําบางปะกง  นอกจากนี้ยังมีการขุดแรเพื่อการคาขึ้นโดยคนจีนตั้งแตกอน พ.ศ.2416      

                                                          
21ปาเบญจพรรณ  หมายถึง  ไมตนที่มีแกน  เนื้อแข็งสามารถนํามาแปรรูปเปน

เครื่องใชไดทนทานกวาไมชนิดอื่นประกอบดวย  ไมตะแบก  ไมกระทุม  ไมสีเสียด  ไมยาง  ไมงิ้ว
ไมพยอม  ไมคราง  ไมกานเหลือง  ไมตะเคียน  ไมบุนนาค  ไมตะทัต  ไมตามหก  ไมอินทนิน
ไมเหียว  ไมเสลา.

22เปนไมเนื้อออนยืนตนขนาดใหญมีมากทางตะวันออกของไทย  ลําตนและกิ่งกานมัก
คดงอ  นิยมใชทําไมเทา  ถาจะทําใหไมกฤษณามีสีดําและมีกล่ินหอมมักจะนําไปฝงดินไว  นอก
จากนี้แลวในเนื้อไมมีชันและน้ําหอมใชทํายาได.

23ผลเรว  (Amomum Xanthioides หรือ Bastard Cardamon)  เปนพืชลมลุก
ตนกลมแข็ง ใบหนาและยาวขนาดใบขา  ดอกเปนชอ  โคนกอสีเหลืองออนๆ  ผลรี  ยาว  กลมมีขน
ปกคลุม  ใหผลตามกิ่ง  รสเผ็ดรอน  ซึ่งนาจะนําสวนนี้ไปใชทํายาหรือเปนเครื่องเทศ    เชนเดียวกับ
กระวาน  (แตกตางกันที่ผลกระวานกลมแปน  เมล็ดในกลม  จากที่มีลักษณะคลายคลึงกันและ
ยังมีคุณสมบัติคลายคลึงกันทําใหแยกไมออกวาเปนผลเรวหรือกระวาน).  สุดใจ  พงศกล่ํา,
“มณฑลปราจีนบุรี  สมัยเริ่มแรกถึงสมัยพระเจาบรมวงศเธอกรมขุนมรุพงศศิริพัฒน พ.ศ.2436-
2458”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาประวัติศาตร  บัณฑิตวิทยาวัย  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2531),  41.

24ห.ส.ช.,  เลขที่ 247  จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4.  จ.ศ.1226.
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โดยใชวิธีการนําเอาหินที่มีแรทองผสมอยูมาเผาไฟและทุบใหละเอียดจะไดเนื้อทองคําปนออกมา25  
การทําทองในระยะแรกไมมีการลงทุนในรูปของบริษัทจนกระทั่งการคนหาทองคําไดแพรหลายออก
ไป รัฐจึงเขามาดําเนินการขุดแตไมประสบผลสําเร็จจึงใหสัมปทานเอกชนในสมัยรัชกาลที่ 5
                แมพื้นที่ชายฝงทะเลจะไมสามารถทําการเกษตรกรรมไดดี แตทําเลที่ตั้งเหมาะเปน
เมืองทาการคาเพราะเปนพื้นที่อยูลึกเขามาในกนอาวไทยจึงเปนที่กําบังหลบคลื่นลมทะเลใหกับเรือ
ที่เดินทางเขามาติดตอคาขาย    ประกอบกับสภาพดินเปนพื้นโคลนและดินทราย(ปาชายเลน)ไม
เอื้อตอการเพาะปลูก    ราษฎรสวนใหญจึงประกอบอาชีพทําการคาและรวบรวมสินคาจากบริเวณ
พื้นที่ตอนในของแมน้ําออกมาสงขายตางประเทศเพราะที่ตั้งอํานวยใหเปนทาเรือขนถายสินคา  
เชน  เมืองบางปะกง   เมืองบางปลาสรอยปรากฏหลักฐานที่กลาวถึงการตั้งถิ่นฐานของชาวจีนใน
บริเวณปากแมน้ํามาตั้งแตสมัยอยุธยา

      1.2   พื้นที่ฝงตะวันตกของแมน้ําบางปะกง  เปนพื้นที่มีความอุดมสมบูรณเหมาะตอการ
ปลูกขาวเพราะเปนที่ลุมเกิดจากการทับถมของดินตะกอนแมน้ําพัดพาทับถมพอกพูนจนกลายเปน
แผนดินที่ทําการเพาะปลูกไดยื่นออกมาในทะเลเดิม      เมื่อศึกษาหลักฐานทางธรณีวิทยา26รวมกับ
แผนที่ทางอากาศแสดงแนวชายฝงทะเลเดิมของที่ราบภาคกลางประเทศไทย27   ไดชี้ใหเห็นวาราว
พุทธศตวรรษที่ 11- 16  พื้นที่นี้เคยจมอยูในทะเลโดยมีขอบชายฝงทะเลอยูลึกเขาไปและมีระดับน้ํา
สูงกวาปจจุบันทําใหพื้นที่ตั้งแตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นนทบุรี  ฉะเชิงเทรา  

                                                          
25ก.จ.ช., ร.5,  พ.ศ.  สมุดพิเศษเลม 23  จ.ศ.1245-1247  คําแปลคํารายงานของ

เฟรดดริกแมกเกรเกอ  วันที่ 7 สิงหาคม  ค.ศ.1885.  อางอิงจาก  สุดใจ  พงศกล่ํา,  “มณฑล
ปราจีนบุรี  สมัยเริ่มแรกถึงสมัยพระเจาบรมวงศเธอกรมขุนมรุพงศศิริพัฒน พ.ศ.2436-2458”,  55.

26สิน  สินสกุล,  “ตะกอนพื้นผิวบริเวณจังหวัดนครนายกและพื้นที่ใกลเคียง”  ใน  ธรณี
วิทยาสิ่งแวดลอมจังหวัดนครนายกและพื้นที่ใกลเคียง  (กรุงเทพฯ : สมาพันธ, 2539),   45-60.

27ผองศรี วนาสิน  และ  ทิวา ศุภจรรยา,  รายงานผลการวิจัยทุนวิจัยรัชดาภิเษก
สมโภชนเร่ืองเมืองโบราณและชายฝงทะเลเดิมของที่ราบภาคกลางของประเทศไทย  การศึกษาที่
ตั้งและภูมิศาสตรสัมพันธ  (กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพรผลงานวิจัย  ฝายวิจัยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2524),  41.
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สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม  สมุทรสาครจมอยูในทะเล28  กระทั่งเมื่อ1,500 ปที่ผานมา29น้ําทะเล
ไดลดลงมาอยูในระดับปจจุบันพื้นที่เหลานี้จึงกลายเปนแผนดินงอกขึ้นเปนที่ราบกวางขนาบดวย  
ภูเขาทางดานทิศตะวันตก คือ ทิวเขาตะนาวศรีซึ่งกั้นพรมแดนระหวางไทยกับพมาและดานตะวัน
ออก  ไดแก  ทิวเขาสันกําแพงและทิวเขาบรรทัดที่กั้นพรมแดนไทยจากกัมพูชาและลาวมีผลใหที่
ราบบริเวณนี้ทอดตัวในลักษณะแนวเหนือ-ใตคอยๆลาดลงสูทะเล30      โดยมีแมน้ําที่สําคัญ 4 สาย  
คือ แมน้ําแมกลอง    แมน้ําทาจีน    แมน้ําเจาพระยาและแมน้ําบางปะกงนําพาโคลนตมจากตอน
บนที่เปนภูเขาสูงลงมาสูพื้นที่ลุมต่ํามีผลใหบริเวณที่เคยเปนโคลนเลน เกิดเปนแผนดินที่งอกขึ้น
ใหมขยายตัวออกไปเรื่อยๆจากแนวชายฝงทะเลเดิม    ความออนตัวและลุมตํ่าของดินสงผลตอทิศ
ทางการไหลของแมน้ําใหกัดเซาะพื้นดินเปลี่ยนทิศทางไปเรื่อยจนเกิดเปนทางน้ําคดเคี้ยวกระจาย
ทั่วไปในพื้นที่ไดเอื้อตอการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําใหสะดวกตอการติดตอกับชุมชนอ่ืน
ระหวางลุมแมน้ํา

                                                          
28ขอบทะเลสมัยทวารวดีมีพื้นที่  ดังนี้  ทิศเหนือบริเวณจังหวัดลพบุรี  ทิศตะวันตก

บริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี  นครปฐม  ราชบุรี  เพชรบุรี  ทิศตะวันออกบริเวณจังหวัดสระบุรี
นครนายก  ปราจีนบุรีและชลบุรี. สุจิตต  วงษเทศ,  กรุงเทพฯ :  มาจากไหน?  (กรุงเทพฯ : สํานัก
พิมพมติชน,  2548),  14.

29สุชาติ  เถาทอง,  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาพื้นถิ่นในภาคตะวันออก  (กรุงเทพฯ
:  โอเดียนสโตร, 2544),  25-30.   

30ผองศรี วนาสิน  และ ทิวา ศุภจรรยา,  รายงานผลการวิจัยทุนวิจัยรัชดาภิเษก
สมโภชน เร่ืองเมืองโบราณและชายฝงทะเลเดิมของที่ราบภาคกลางของประเทศไทย  การศึกษา
ที่ตั้งและภูมิศาสตรสัมพันธ,  41.
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2.  การต้ังถิ่นฐานในลุมแมน้ําบางปะกงกอน พ.ศ.2420

                จากการศึกษาสภาพภูมิศาสตรลุมแมน้ําบางปะกงพบวาพื้นที่นี้เหมาะสมตอการตั้ง
ถิ่นฐานเปนชุมชนเพราะมีความสําคัญทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตรการเมือง การปกครองตอรัฐ
มาทุกสมัย เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับทฤษฎีการตั้งถิ่นฐานพบวาสภาพแวดลอมและเสนทางการคา
ไดเปนปจจัยสําคัญในการเลือกทําเลตั้งถิ่นฐาน31 ในพื้นที่นี้ดังนี้
           ปจจัยดานเศรษฐกิจ  เปนปจจัยสําคัญของการตัดสินใจของผูคนและรัฐในการดําเนิน
นโยบายอพยพและกวาดตอนผูคนเขามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ตาง ๆ โดยเฉพาะเมื่อการคาระหวาง
ชุมชนมีความสําคัญ  ทําเลที่ตั้งชุมชนใกลเสนทางคมนาคมทั้งทางน้ําและทางบกไดมีผลตอการ
เติบโตของชุมชนไมนอยกวาความอุดมสมบูรณของผืนดิน โดยเฉพาะทําเลที่ตั้งนั้นสามารถควบคุม
สินคาจากแหลงผลิตตอนในไดก็จะทําใหมีบทบาทในการเปนเมืองทาการคา เชน เมืองดงละคร 
(จังหวัดนครนายก), เมืองศรีมโหสถ(จังหวัดปราจีนบุรี) เมืองพระรถ  เมืองพญาแรและเมืองศรีพโล  
(จังหวัดชลบุรี)   หลักฐานทางโบราณคดีชี้ใหเห็นวาชุมชนเหลานี้มีบทบาทในการเปนศูนยรวมของ
เสนทางคมนาคมและเสนทางการคาที่รุงเรืองระหวางดินแดนภายในกับภายนอก
        ปจจัยดานยุทธศาสตร  การสงครามและการปองกันประเทศ   เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มี
ความสําคัญในการกําหนดที่ตั้งถิ่นฐาน  เนื่องจากความตองการของรัฐในการขยายอิทธิพลทาง
การเมืองและการตั้งเมืองหนาดาน  รัฐตองเสริมกําลังใหเขมแข็งเพื่อใหเมืองหนาดานสามารถสกัด
กองทัพขาศึกไดกอนที่จะเขาไปถึงเมืองหลวง      นอกจากนี้ยังมีการขยายอํานาจเพื่อครอบครอง
พื้นที่อันเปนแหลงที่มาของสินคาและแรงงานเกณฑ ซึ่งในกรณีนี้จะไมเกี่ยวพันกับความเหมาะสม
ของทําเลที่ตั้งถิ่นฐานซึ่งมักคํานึงถึงธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   เชน   การกวาดตอนผูคนจากหัว
เมืองเขามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ลุมแมน้ําบางปะกงชวงตนรัตนโกสินทรโดยมีจุดมุงหมายเพื่อสราง
ความเขมแข็งใหกับเมืองนั้นๆใหเปนที่ระดมพลในยามสงครามและเปนดานปองกันภัยจากขาศึก32

และเปนแหลงผลิตในยามสงบเพื่อเลี้ยงพลเมืองและเปนเสบียงในกองทัพ

                                                          
31นําพวัลย  กิจรักษกุล,  ภูมิศาสตรการตั้งถิ่นฐาน  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียน

สโตร, 2528),  1.  ;  ณรงค  สินสวัสด์ิ,  สังคมวิทยาชนบท  (พระนคร : โรงพิมพสํานักนายกรัฐ
มนตรี, 2515),  19.

32มนู  วัลยะเพ็ชร,  การตั้งถิ่นฐานในชนบทของประเทศไทย  (ภาควิชาภูมิศาสตร
คณะอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2520), 17.
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       ปจจัยดานสภาพแวดลอม  การที่สินคาสําคัญของรัฐเปนของปาทําใหผูคนนิยมอาศัย
อยูในพื้นที่ๆมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ  ทําใหบางครั้งเผชิญอันตรายจากสัตวปาซึ่งมีอยูชุกชุม  เชน
เสือ  ชาง  จระเข รวมถึงไขปามาเลเรียและโจรผูราย33ซึ่งเปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตของ
ประชาชน  ปญหาเหลานี้เปนสิ่งที่ราษฎรและรัฐคํานึงถึงเมื่อตองเดินทางเขามาในชุมชนหางไกล
จากเมืองหลวงตองมีการเตรียมตัวปองกันภัยจากสิ่งตางๆ  เชน  มีการจัดเวรยามคอยตรวจตรา
ความปลอดภัยภายในชุมชน

    ปจจัยตางๆเหลานี้ไดมีสวนกําหนดลักษณะและความสําคัญของชุมชนตางๆที่ตั้งใน
ลุมแมน้ําบางปะกงใหแตกตางกันไปในแตละชวงเวลา  มีผลใหรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของพื้นที่นี้
แตกตางกับพื้นที่ทางฝงตะวันตกของราชธานีซึ่งปรากฎรองรอยของชุมชนหนาแนนมาตั้งแตอดีต
อยูในเสนทางการคาที่สําคัญระหวางภูมิภาคและตั้งอยูระหวางรัฐที่เปนคูสงครามสําคัญของรัฐใน
ลุมแมน้ําเจาพระยาคือ  มอญ พมา       ทําใหพื้นที่ฝงตะวันตกไดรับการเสริมผูคนใหเขามาอาศัย
หนาแนนเพื่อเปนเมืองดาน  เชน  เมืองอูทอง  เมืองสุพรรณบุรี เมืองนครชัยศรี      กระนั้นพื้นที่ลุม
แมน้ําบางปะกงก็มิไดถูกทอดทิ้งจากราชธานี   ดังปรากฎวาพื้นที่ฝงตะวันออกก็ไดมีการตั้งเมือง
หนาดานขึ้นเชนกัน

      2.1   รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน

                หมูบานริมน้ํา  พบมากที่สุดในพื้นที่ลุมแมน้ําบางปะกง  เนื่องจากราษฎรตองอาศัยน้ํา
ในการอุปโภค  บริโภค  การเพาะปลูก  เลี้ยงสัตวและคมนาคม  จึงมักพบชุมชนบริเวณริมฝงแมน้ํา
ลําคลองโดยเฉพาะบริเวณที่ลําคลองมาสบกับแมน้ําจะมีบานเรือนอาศัยอยูหนาแนนกวาที่อ่ืน  รูป
แบบของชุมชนริมน้ําจะเปนการปลูกเรือนจากชายน้ําและริมตลิ่งแลวคอยๆขยายเขาสูพื้นที่ตอนใน
การปลูกสรางเรือนในพื้นที่ลุมแมน้ํามักประสบปญหาน้ําทวม   การสรางที่อยูอาศัยจึงตองคํานึงถึง
การหลบภัยจากปญหาน้ําทวมซึ่งกินระยะเวลานานหลายเดือนดวยการสรางที่อาศัยใหอยูในระดับ
เหนือน้ํา  เชน  เรือนยกพื้นสูงมีใตถุนเรือนหรืออาศัยในเรือและแพเพราะการอาศัยบนพื้นดินตอง
ประสบกับปญหาจากสัตวรายมีพิษ   รวมทั้งการที่ประเทศไทยมีลักษณะอากาศรอนชื้นจึงทําให

                                                          
33ผาสุก  พงษไพจิตร  และคริส  เบเคอร,  เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพ ฯ

(กรุงเทพ ฯ :โอ.เอส.  พร้ินติ้งเฮาส, 2539),  13.
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พื้นดินเปนแหลงเพาะเชื้อโรคตางๆ  เชน  อหิวาห    ดังนั้นการสรางที่อยูอาศัยจึงตองระบายอากาศ
ไดดีและเตรียมพรอมสําหรับปญหาน้ําทวมในฤดูน้ําหลากไดดวย
                นอกจากปญหาทางภูมิศาสตรและภูมิอากาศจะไมเอื้อตอการสรางที่อาศัยบนพื้นดิน 
ราคาที่ดินก็เปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งเพราะที่ดินริมน้ํามีราคาสูง  ผูที่มีฐานะยากจนจึงตอง
ลงมาอาศัยอยูในน้ําเพราะเปนที่สาธารณะ   จึงทําใหชุมชนที่เปนศูนยกลางการคามักจะมีรูปแบบ
ของการสรางที่อยูอาศัยลงมาจนถึงแมน้ําลําคลอง    เชน  บานบางพลีในคลองสําโรง  สุนทรภูได
บรรยายไววา  เปนชุมชนสําคัญทางการคามีเรือแพแออัดยัดเยียดอยูในคลอง34  แมจะไมปรากฎ
บันทึกถึงการอาศัยอยูในเรือและแพของลุมแมน้ําบางปะกง แตเนื่องจากพื้นที่นี้ใกลกับกรุงเทพฯ
และมีความเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาตั้งแตสมัยตนรัตนโกสินทรจึงนาจะมีการอาศัยอยูในแพเชน
เดียวกับกรุงเทพฯ
  ในแมน้ําบางปะกงพบเห็นเรือนแพอยูทั่วไปทั้งที่อาศัยในแมน้ําและที่ยกแพขึ้นไปสราง
บนตลิ่งลวนสะทอนถึงความผูกพันธระหวางคนกับน้ํา ลักษณะเดนของชุมชนริมน้ํา (River-Linear
Village)  มักขึ้นตนดวยคําวา “บาง”  เชน  บางขนาก  บางน้ําเปรี้ยว  บางคลา  บางปะกง
                หมูบานบนที่ดอน35 เนื่องจากการเดินทางสมัยกอนใชเกวียนเปนพาหนะในการเดิน
ทางบกใชแรงงานสัตวลากจูง ทําใหการเดินทางถูกจํากัดตามกําลังของสัตวจึงตองสรางที่พักอาศัย
ระหวางทาง  ตอมาที่พักเหลานั้นกลายเปนชุมชนทางการคาและขยายตัวไปตามเสนทางคมนาคม
ชุมชนเหลานี้ตั้งรวมกันตามที่ดอนและพึ่งพิงแหลงน้ําธรรมชาติ  เชน  หวย  หนอง  บึงในบริเวณ
ใกลหมูบานมักปรากฏชื่อ โคกหรือดอนเปนชื่อเรียกหมูบาน  ชุมชนเหลานี้เติบโตและเจริญขึ้นตาม
เสนทางคมนาคมขนสง36ทั้งทางบกและทางน้ํา  แมวาตามเสนทางคมนาคมทางบกจะมีชุมชนแตก็
ไดรับผลกระทบนอยจากความเปลี่ยนแปลงภาคการผลิต
           การดํารงชีวิตของราษฎรในหมูบานแตละแบบจะมีความแตกตางกันตามสภาพ
ภูมิศาสตร  เชน ราษฎรที่อาศัยอยูในหมูบานบนที่ดอนสวนมากหางไกลจากเสนทางคมนาคมและ

                                                          
34สุนทรภู,  นิราศสุนทรภู  เลม 1  (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 2524), 85-92.
35ฤทัย  จงใจรัก,  เรือนไทยเดิม  (กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2518),  11.
36สุวิทย  ไพทยวัฒน,  “วิวัฒนาการเศรษฐกิจชนบทในภาคกลางของประเทศไทย

ระหวาง  พ.ศ. 2394 – 2475”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2522),  25 -28.
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พื้นที่สวนใหญเปนเนินสูง  ปาเขาการเดินทางยากลําบากจึงไดรับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมจากภายนอกอยางชาๆ
             ความสะดวกของการคมนาคมเปนสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดใจใหราษฎรอพยพเขามาตั้งถิ่นฐาน   
จึงปรากฎบานเรือนตามเสนทางคมนาคมขนสงเรียงรายไปตามสองฟากของคลองและถนนตางๆ
หากลําคลองหรือถนนใดเปนเสนทางคมนาคมที่สําคัญจะมีบานเรือนเรียงรายตามเสนทางหนา
แนน  ในขณะที่บริเวณตนน้ําจะมีน้ําบางฤดูกาลจึงมักขาดแคลนน้ํากินน้ําใชทําใหมีการตั้งถิ่นฐาน
นอยกวาบริเวณปากน้ําที่มีน้ําอุดมสมบูรณอยูตลอดทั้งป

ดังนั้นพื้นที่ลุมแมน้ําบางปะกงจึงเปนพื้นที่หนึ่งที่มีพัฒนาการของการตั้งหลักแหลง
เปนชุมชนหมูบานและเมืองมาตั้งแตสมัยพุทธศตวรรษที่ 3-14  ซึ่งไดปรากฏรองรอยของชุมชน
โบราณตางๆเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน

      2.2  ชุมชนโบราณบนเสนทางการคาและเสนทางเดินทัพ

                เมื่อการคาเขามามีบทบาทในสังคมการติดตอแลกเปลี่ยนระหวางชุมชนทวีความ
สําคัญเพิ่มข้ึนดังปรากฎวามีชุมชนเกิดขึ้นหลายแหงในยุคตอมา  เชน  ชุมชนโบราณดงละคร
(อําเภอเมือง  จังหวัดนครนายก)  ชุมชนโบราณศรีมโหสถ  ชุมชนโบราณโคกขวาง  (อําเภอศรีมหา
โพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี) ชุมชนโบราณพระรถ  ชุมชนโบราณพญาแร (อําเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี)  ชุมชนโบราณศรีพโล (อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี)เปนสมัยทวารวดี   กลุมชุมชนโบราณ
เหลานี้มีความสัมพันธทางการคา   ทางวัฒนธรรมกับชุมชนในแถบชายฝงทะเลและชุมชนอ่ืนๆใน
ลุมแมน้ําบางปะกงซึ่งมีเสนทางคมนาคมเชื่อมกับที่ราบสูงโคราชและที่ราบเขมร
ศรีศักร  วัลลิโภดม  กลาวถึงสภาพชายฝงอาวไทยในพื้นที่ปากแมน้ําบางปะกงนั้นเหมาะสมที่จะ
สรางทาเรือสําหรับใหเรือเขามาจอดพักและขนถายสินคา   เชน

                เมืองศรีพโลเปนเมืองทาที่อยูบนเสนทางเดินทะเล     เมืองนี้ตั้งอยูในเขตบานศรีพโล
                     อําเภอเมือง   จังหวัดชลบุรี    มีความรุงเรืองอยูในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน  หรือ
                    ราวพุทธศตวรรษที่  20  หรือ  เกาไปกวานั้นเล็กนอย  พิจารณาดูตามตําแหนง
                    ที่ตั้งของตัวเมืองและจากวัตถุที่พบเมืองศรีพโลคงเปนชุมชนเมืองที่เกี่ยวกับ
                      การคาขายเปนที่จอดพักสินคาของอาวบางปะกงแหงหนึ่ง   ตอมาเมืองศรีพโล
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                      ลดความสําคัญลงและตัวเมืองก็ยายไปอยูที่บางปลาสรอยหางลงไปเล็กนอย
                    เรือที่เดินทางเขามาคาขายจากจีน     เวียดนามและกัมพูชาคงจะตองมาจอด
                    พักสินคาอยู    ณ  เมืองนี้กอนเดินทางตอไปยังปากแมน้ําเจาพระยา    ทาจีน
                    และแมกลอง    หรือไมก็เปนแหลงที่พักสินคาของบรรดาเรือสําเภาที่ออกจาก
                     ปากแมน้ําเหลานั้นกอนที่จะเดินทางตอไปยังกัมพูชา เวียดนามหรือไมก็วกลง
                    ไปทางใตของประเทศไทยซึ่งพบหลักฐานเครื่องสังขโลกสุโขทัย    รวมท้ังชาม
                    เครื่องแบบเวียดนามในซากเรือท่ีจมในอาวไทยในเขตเมืองศรีพะโล37

                เมืองศรีพะโล (ตําบลหนองไมแดง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี) มีอายุระหวางพุทธ
ศตวรรษที่ 19 – 20 สันนิษฐานวาอาจเปนเมืองชลบุรีเกาในสมัยอยุธยาตอนตน  ตอมชุมชนขยาย
ตัวขึ้นเปนเมืองใหมอีกหลายแหง  เชน  เมืองบางปลาสรอย  (ปจจุบันคือ  เมืองชลบุรี)  เมืองบาง
ละมุง  และเมืองอื่นๆในเขตจังหวัดระยองและตามชายฝงทะเล (ดังแผนที่ 8) เมืองเหลานี้โดดเดน
กวาชุมชนรวมสมัยที่ตั้งอยูในภูมิภาคเดียวกัน  เนื่องจากทําเลที่ตัง้อยูบนขอบอาวทะเลจึงมีบทบาท
ในการเปนเมืองทาและการคาระหวางจีน  เวียดนาม  กัมพูชากับปากแมน้ําเจาพระยา  แมน้ําทา
จีนและแมน้ําแมกลอง  ตามเสนทางที่กลาวมามีการคาพบสินคาที่มาจากแหลงผลิตตอนในของ
ลุมแมน้ําบางปะกงและพื้นที่ลุมแมน้ําอ่ืนๆ38

                                                          
37ศรีศักร วัลลิโภดม,  “รองรอยของชุมชนโบราณที่ลุมน้ําพานทอง”,  เมืองโบราณ  5,

3  (กุมภาพันธ – มีนาคม  2522) : 45.
38ในการสํารวจโบราณคดีใตน้ําในแหลงเรือจมต้ังแตเกาะสีชัง  อาวพัทยา  บางเสร

เกาะคราม ฯลฯพบสินคาที่มาจากแหลงผลิตตอนในของลุมแมน้ําบางปะกงและพื้นที่ลุมแมน้ําอ่ืนๆ
เนื่องจากเนื่องจากการเดินเรือตองอาศัยลมมรสุม      ดังนั้นเมื่อราชธานีตองการสงสินคาออก
มายังหัวเมืองทางใต   จึงตองใชการแลนเรือเลียบชายฝงจากปากแมน้ําเจาพระยาผานภูเขาสามมู
ที่บางแสน  ผานเกาะสีชัง  เกาะคราม  เมื่อถึงสัตหีบก็แลนตัดอาวไทยมุงหนาไปเมืองไชยา  เมือง
นครศรีธรรมราช  หรือแหลมมลายู
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  แสดงตําแหนงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร
  แสดงตําแหนงโบราณคดีสมัยทวาราวดี

แผนที่ที่ 5  แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศและตําแหนงที่ตั้งของแหลงโบราณคดี
    สมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยทวารดี

  สัญลักษณที่ใชในแผนที่

แผนที่  แสดงลักษณะภูมิประเทศในบริเวณสามเหลี่ยมปากปากแมน้ําเจาพระยา  และตําแหนง
ของแหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยทวารวดี

Young  delta Old  delta

Flood  plain

Fan

Terrace

Mountain

  แสดงตําแหนงจังหวัด
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แผนที่ที่  6  เสนทางเดินเรือตัดขามอาวไทย

หมายเหตุ  :  หมายเลข  1     สมุทรปราการ หมายเลข   2     เกาะสีชัง
หมายเลข  3     ระยอง          หมายเลข  4     จันทบุรี
หมายเลข  5     ตราด                                        หมายเลข  6     เพชรบุรี
หมายเลข  7     ปราณบุรี หมายเลข  8     ชุมพร
หมายเลข  9     บานดอน  หมายเลข 10   นครศรีธรรมราช

ที่มา  :  สินชัย  กระบวนแสง,  “นครศรีธรรมราชกับเสนทางการคาทางทะเล”  รายงานการสัมมนา
ประวัติศาสตรนครศรีธรรมราช  คร้ังที่ 2  ณ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช,  2525,  219.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



30

  แนวคิดนี้สอดคลองกับงานศึกษาของวาที่  พล.ต.ดําเนิร  เลขะกุล  เกี่ยวกับทิศทาง
การไหลของแมน้ําบางปะกงมีสวนสัมพันธกับการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการชุมชนบริเวณปาก    
แมน้ําในอดีตระบุถึงความสัมพันธของการตั้งถิ่นฐานกับเสนทางการคาระหวางภูมิภาควา “ในสมัย
โบราณปากแมน้ําบางปะกงควรจะขึ้นมาอยูอยางนอยในบริเวณบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา”39

ตรงกับความเห็นของศรีศักร วัลลิโภดม ในเร่ือง  “ดงศรีมหาโพธิ์กับการดําเนินงานโบราณคดี”
ตอบขอสันนิษฐานวาเหตุใดแหลงที่ตั้งชุมชนโบราณจึงกระจุกตัวอยูเฉพาะบริเวณตอนในของพื้นที่    
ดวยเหตุนี้พื้นที่ตั้งแตบางคลาจนถึงปากแมน้ําบางปะกงจึงเปนดินแดนเกิดขึ้นใหมไมมีรองรอยของ
ชุมชนจนถึงสมัยอยุธยา   ชุมชนโบราณในยุคนี้มีการติดตอกับชุมชนอ่ืน    เนื่องจากพบหลักฐาน
การขุดคูเมืองเพื่อสรางบานแปงเมือง   สถูป   เจดียและศาสนสถาน    สะทอนถึงการรับอารยธรรม
ทางพุทธศาสนาที่อาจมาจากการทําการคาทางทะเล    ตอมาแผนดินขยายตัวออกมายังพื้นที่ปาก
แมน้ําดินแดนเหลานี้จึงคอยเสื่อมอํานาจลงเพราะไมสามารถทําการคาทางทะเลได  ความเจริญ
ทางการคายิ่งทวีความสําคัญขึ้นในลุมแมน้ําเจาพระยาซึ่งเปนที่ตั้งของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา  
ชุมชนเมืองทาการคาจึงขยายตัวลงมาทางใตเกิดเปนเมืองทาขึ้นที่บางปลาสรอย  บางละมุงและ
บางปะกงทางฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา
                รองรอยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณ  ฝงตะวันออกของแมน้ําบางปะกงเปนชุมชน
ที่มีพัฒนาการแบบกระจัดกระจายและไมสืบเนื่อง  ทั้งนี้เปนผลจากการเคลื่อนยายถิ่นฐานของผู
คนที่มีมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรเร่ือยมาจนถึงปจจุบันจะเห็นไดวาที่ตั้งชุมชนจะคอยๆขยาย
ออกจากบริเวณชายฝงทะเลเดิมเขาสูพื้นที่ตอนในซึ่งมีทั้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา
สงผลใหชายฝงขยายตัวยื่นลงมาทางใตหรือการเปลี่ยนแปลงของทิศทางน้ําทําใหตองยายไปหาที่
อยูใหมซึ่งมีความอุดมสมบูรณ  หรือ  ตามอิทธิพลทางการคาทั้งทางบกและทางทะเล     กระทั่ง
สมัยอยุธยาบริเวณที่เคยเปนทะเลไดเกิดการทับถมใหคอยๆ ตื้นเขินข้ึนจน พื้นที่ขอบอาวไทยกลาย
เปนแผนดินตอนในของลุมแมน้ําบางปะกง  ปรากฎการณนี้ทําใหชุมชนโบราณนี้มีความสําคัญใน
การเปนเมืองชุมทางการคมนาคมและการคาทั้งทางบกและทางทะเลจึงมีความสําคัญในการขนสง
สินคาทางบกมาถายลงเรือลองมาตามแมน้ําบางปะกงเพื่อสงตอไปยังหัวเมืองใกลเคียง

                                                          
39ดังนั้นเมืองศรีมโหสถอยูหางจากปากน้ําบางปะกงหรือแมน้ําปราจีนบุรีเพียง  20

กิโลเมตรและมีรองน้ําใหญที่เรือเดินทะเลสามารถแลนเขามาจอดทอดสมอไดถึงหนาเมือง.  วาที่
พล.ต.ดําเนิร เลขะกุล,  ฉะเชิงเทรา  เมืองเกาหรือไม,” ใน  อนุสาร อ.ส.ท. ฉบับแนะนําฉะเชิงเทรา,
: 6-11, 69-76.
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                ที่ตั้งของลุมแมน้ําบางปะกงตอนมีลักษณะเปนที่ราบลุมเชื่อมกับที่ราบในกัมพูชาผาน
ชองเขาที่เรียกวา “ฉนวนไทย” (Thai Corridor)40  สงผลใหพื้นที่นี้กลายเปนศูนยกลางคมนาคมติด
ตอกับดินแดนในภาคอีสานและประเทศกัมพูชาตอเนื่องไปถึงลาวและเวียดนาม จึงเปนเสนทาง
การคา  การเดินทัพและติดตอทางราชการไปยังพื้นที่ตางๆ เขมรโบราณเคยใชเสนทางนี้แผอิทธิพล
ครอบครองพื้นที่ตั้งแตภาคตะวันออกถึงภาคกลางของประเทศไทยกอนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา
ในลุมแมน้ําเจาพระยา  รองรอยโบราณสถานและชื่อของบานเมืองแถบนี้ที่มีทั้งชื่อไทยและเขมร
ดังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงอธิบายไวในประชุมพระราชนิพนธ  ภาคปกิณกะ
ภาค 1 วา
                แตเดิมนั้นแผนดินเขมรมี 4 สวน  สวนที่อยูในเขตรประเทศไทย   ในระยะนี้นั้นเปน
                   สวนที่เรียกวาขอมแปรพักตร     หรือท่ีเรียกวาเขมรไทย    คือ    เขตตั้งแตฝงแมน้ํา
                    บางปะกงดานตะวันออกไปจดฝงตะวันตกของทะเลสาบ( เขมรปจจุบัน)จะเห็นได
                    จากชื่อบานเมืองแถบนี้เปนชื่อไทยบาง       เขมรบางเปน  2  ชื่อท้ังไทยและเขมร
                    อยางเมืองฉะเชิงเทราเปนชื่อเขมร     ไทยเรียกแปดริ้ว      เมืองนครนายกเปนชื่อ
                    สันสฤตเขมรเปนผูตั้งชื่อไทยเรียกบานนา        คนที่อยูในหัวเมืองนี้ก็เปนไทยบาง
                    เขมรบางปะปนกันมาตั้งแตคร้ังโบราณโดยที่เดิมเขมรไดตั้งอาณาจักร    ที่มีเมือง
                    นครหลวงเปนเมืองหลวง (ใกลกับเมืองเสียมราฐ)   และครอบครองดินแดนแถบนี้
                    เมื่อใดที่ไทยมีกําลังเขมแข็งก็จะ ขับไลชาวเขมรถอยรนไปบาง     เมื่อเขมรมีกําลัง
                    อํานาจก็จะเขาครอบครองจนถึงเมืองนครนายก  เมืองประจิม(ปราจีนบุรี)   เมือง
                    ฉะเชิงเทราดวยเหตุนี้ทําใหคนไทยและเขมรปะปนกันเร่ือยมา41

                การศึกษาทางประวัติศาสตรไดมีขอสงสัยเกี่ยวกับที่มา ความหมายของชื่อเมืองใน
แถบนี้หลายเมือง เชน เมืองนครนายกสันนิษฐานวาเพี้ยนมาจาก “โกรายก”ในภาษาเขมร หมายถึง

                                                          
40เนื่องจากเปนที่ราบจากฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาเขาไปยังทะเลสาบเขมร

จากเมืองนครนายก  กบินทรบุรี  วัฒนานครอรัญประเทศและศรีโสภณ.  สวาท  เสนาณรงค,
ภูมิศาสตรประเทศไทย  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2512),  36.

41พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว,  ประชุมพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 4 ภาค
ปกิณกะภาค 1  ม.ป.ท., ม.ป.ป., 2498 (พิมพเปนอนุสรณพระราชทานในงานพระศพพระเจาบรม
วงศเธอพระเจาพวง  สรอยสองค. พ.ศ.2498),  28 – 30.
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แผนดินที่หาเอามา42 สวนชื่อไทยเรียกวาบานนา  เมืองฉะเชิงเทราหรือเมืองแปดริ้วมีที่มาของชื่อทั้ง
จากตํานาน  ทางภาษาศาสตรซึ่งยังเปนขอถกเถียงกันอยูในปจจุบัน
                นอกจากนี้รองรอยของโบราณสถานศิลปขอมตามเสนทางจากกัมพูชาเขามาในเขต
อําเภอวัฒนานคร อําเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรีจนถึงกรุงเทพฯเปนเครื่องยืนยันถึงความ
สัมพันธของพื้นที่แถบนี้ในการติดตอกับเมืองอื่นๆนอกภูมิภาค โดยมีเมืองดงละครเปนปราการดาน
แรกที่เผชิญกับอิทธิพลเขมรทางดานตะวันออกที่ตั้งของเมืองจึงตองอยูบนที่สูง มีคายและประตูที่
มั่นคง43  อีกทั้งเปนตนทางในการคมนาคมติดตอกับเมืองชายทะเลตามเสนทางที่นักโบราณคดี
เรียกวา รอยถนนขอม44เชื่อมเขามายังเมืองศรีพโลซึ่งเปนศูนยกลางการคาทางทะเลและมีเสนทาง
ติดตอกับชุมชนอ่ืนๆที่ตั้งอยูตอนใน  เชน เมืองพญาแร เมืองพระรถ เมืองศรีมหาโพธิ์  ในรายงาน
ของ  ดร. เกียรติ  จิระกุล  กลาวถึงสถานะของเมืองตางๆที่สัมพันธกันโดยอาศัยเสนทางคมนาคม
สายนี้วา  “ระหวาง พ.ศ.1100 – 1500  เปนชวงที่ขอมโบราณเรืองอํานาจแผอิทธิพลเขาครอบครอง
เมืองและชุมชนตางๆในแควนทวารวดี    โดยใชการเดินทางตามถนนพระรถ  หรือ  ถนนขอม”45

                                                          
42พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  และคนอื่นๆ, ประวัติศาสตรเมือง

นครนายก  (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2539), 14-15.
43ผองศรี วนาสิน  และ ทิวาศุภจรรยา,  เมืองโบราณและชายฝงทะเลเดิมของที่ราบ

ภาคกลางของประเทศไทย  การศึกษาที่ตั้งและภูมิศาสตรสัมพันธ,  15.
44สุภางค  จันทรวานิช,  “การพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกในดานสังคมวัฒน

ธรรมและแนวทางการพัฒนาการศึกษา”  ใน  การศึกษาแหงชาติ,  20 ,5  (มิถุนายน-กรกฎาคม
2539) : 18-52.  ;  จังหวัดฉะเชิงเทรา,  ประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา  (มปท.,
2528),  16-23.

45ใชติดตอระหวางเมืองในเขตอิทธิพลของเขมรจากเมืองศรีพะโล  ใกลชายฝงทะเล
ข้ึนไปยังเมืองพระรถ  อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรีผานขึ้นทางเหนือบริเวณอําเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทราเขาไปยังอําเภอศรีมหาโพธิ์  จังหวัดปราจีนบุรี.  กรมศิลปากร,  อักขรานุกรม
ประวัติศาสตรไทยอักษร ฉ ช ซ  ( มปท., 2536),  14. ;  งานศึกษาของ  จารึก  วิไลแกว  ระบุถึง
เสนทางถนนพระรถเริ่มจากวัดพระธาตุ (อําเภอพนัสนิคม)ไปบึงกระจับ  สํานักสงฆอาจารยซวน
เกา  บานทาเกวียน(อ.พนมสารคาม)  บานโคกมอญหรือโคกไทย(อําเภอโคกปบ)ส้ินสุดที่ดงศรี
มหาโพธิ์.  จารึก  วิไลแกว,  แหลงโบราณคดีที่เกี่ยวเนื่องกับเสนทางเดินทัพและเสนทางติดตอ
คาขายแลกเปลี่ยนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สระบุรี  ปราจีนบุรี  สระแกว  ฉะเชิงเทรา
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รองรอยตางๆเหลานี้ชี้ใหเห็นความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางพื้นที่ตอนบนของลุมแมน้ําบางปะกง
กับเขมร นอกจากนี้ยังมีเสนทางตามเขตปาที่ติดตอกัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ทรงพระราชนิพนธไววา “ดงศรีมหาโพธิ์นั้นเปนดงใหญยาวติดตอไปออกเมืองโพธิสัตวและเมือง
ตะโหนด (ในประเทศกัมพูชา)”46     หรืออาจใชเสนทางลัดเลาะตามชายปาจากพนมสารคามผาน
วังน้ําเย็นและคลองหาดเขาสูกัมพูชาซึ่งเสนทางนี้ตองใชเวลาเดินทางดวยเทาประมาณ 15 วัน
ตลอดทางไมมีบานคนอาศัยนอนตามที่ดอน47 หรือใชเสนทางน้ําโดยลองเรือจากวัฒนานครกับ
อรัญประเทศซึ่งเปนตนน้ําของหวยพรมโหมดเขาสูเมืองศรีโสภณและทะเลสาบเขมร48 เสนทาง
คมนาคมที่หลากหลายมีผลใหพื้นที่ตอนบนเกิดชุมชนหลายแหงที่ผสมผสานระหวางชาวไทยและ
ชาวเขมรตอเนื่องและยาวนานจนเปนที่มีความสําคัญทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและ
ยุทธศาสตรการสงครามในฐานะของชุมชนตามเสนทางการเดินทัพและเมืองดาน
                ปรากฏชื่อของชุมชนในพื้นที่ลุมแมน้ําบางปะกงเปนครั้งแรกในพระราชพงศาวดาร
ตอนที่กลาวถึงสงครามระหวางไทยกับกัมพูชาใน พ.ศ.189549 ภายหลังตั้งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา
เพียง 2 ป (พ.ศ.1893) ไทยพยายามขยายอาณาเขตออกมาทางตะวันออกซึ่งเปนบริเวณที่อยูภาย
ในอํานาจขอมมากอนและคอยๆเสื่อมอํานาจลง พื้นที่นี้จึงมีผูคนอาศัยมากอนที่กรุงศรีอยุธยาได
แผอํานาจเขามาถึง ประกอบกับดินแดนสวนนี้อุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติที่รัฐตองการเพื่อการ

                                                          
ชลบุรี   ระยองและจันทบุรี (ฉบับที่ 1/2538), 478.

46พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว,  พระราชหัตถเลขา เอกสารรัชกาลที่ 5
เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี,  9-10.

47สัมภาษณ  นางละมุด  พัสดุ  อายุ 72  ป   ประกอบอาชีพทํานาและคาขาย  ณ
บานเลขที่ 4  หมู 1  ตําบลเมืองเกา  อําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  สัมภาษณเมื่อวันที่
25  มกราคม  พ.ศ.2546.

48ศรีศักร  วัลลิโภดม,  อารยธรรมฝงทะเลตะวันออก  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน,
2545), 33.

49จารีตของการเขียนพงศาวดารมีจุดมุงหมายเพื่อบันทึกเหตุการณสําคัญดานการ
เมืองมากกวาเรื่องอื่นๆ  พื้นที่ลุมแมน้ําบางปะกงไดรับการกลาวถึงเปนครั้งแรกในพระราช
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพระราชหัตถเลขาฉบับพระจักรพรรดิพงศ (จาด)  วา  “ในป
พ.ศ.1895สมเด็จพระรามาธิปดีที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหพระราเมศวรนํากองทัพมีจํานวน
พล 5,000 คนไปตีนครธม”
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คากับตางประเทศ   อยุธยาจึงพยายามควบคุมพื้นที่นี้อยางใกลชิดเพื่อเปนดานปองกันภัยและ
ชุมนุมพลในยามสงคราม   ดังที่สุจิตต  วงษเทศ  ไดเสนอสาเหตุของการยกบานขึ้นเปนเมืองไววา

                นาจะมาจากความขัดแยงระหวางรัฐไทยกับรัฐใกลเคียงจึงตองมีการเตรียมพรอม
                    บานเมืองหากเกิดสงคราม เชน  การยกบานขึ้นเปนเมืองมิใชการยกฐานะเทานั้น
                     แตหมายถึง     การรวบรวมไพรพลเมืองจากชุมชนรายรอบใหมาสังกัดกับชุมชน
                     ใหญเพื่อใหสามารถควบคุมชุมชนยอยๆ  ผานเมืองเหลานี้ไดงายขึ้นและมีกําลัง
                     พลที่แนนอน  รัฐไดรับผลพลอยได  คือ การเก็บสวยจากบรรดาเมืองขึ้นเหลานี5้0

                เมืองเหลานี้ไดรับการยกฐานะเปนดานและเมือง51 เชน เมืองนครนายก ดานกบแจะ
ดานหนุมาน ดานพระปรง ดานพระจารึก  ปรากฎเปนชื่อเมืองแรกๆในลุมแมน้ําบางปะกงที่อยุธยา
ปกครองอยางใกลชิดพรอมแตงตั้งขุนนางมาปกครองเมืองเหลานี้  ไดแก   พระยานครนายกดูแล

                                                          
50สุจิตต  วงษเทศ,  กรุงเทพฯ :  มาจากไหน?,  41.
51การที่รัฐยกฐานะของชุมชนข้ึนเปนเมืองเพราะตองการสรางความเขมแข็งใหเมือง

นั้นๆในการเปนที่ระดมพลในยามสงคราม  เพราะอํานาจรัฐที่มีตอหัวเมืองนั้นนอยและแตละชุมชน
มีอิสระในการเลือกทําเลที่ตั้งภูมิลําเนาทํามาหากิน  เห็นไดจากการที่รัฐไมสามารถเรียกไพรสังกัด
ไดทันทีจึงไดตั้งเมืองขึ้นใหมเพื่อกระชับอํานาจรัฐตอราษฎรในทองที่นั้นๆ  และเพื่อใหราษฎรอพยพ
เขามาอยูใกลชิดเพื่อทําหนาที่เปนดานปองกันภัยใหตนเองและปองกันราชธานี  โดยพื้นที่ไดรับ
เลือกมีองคประกอบ  ดังนี้
                          1.  ตองมีประชากรอาศัยอยูในพื้นที่ที่ตั้งเปนเมืองใหมนั้นจํานวนมากเพียงพอที่
จะรักษาความปลอดภัยใหตนเองไดและมีความสําคัญทางยุทธศาสตรที่อาจอยูในเสนทางเดินทัพ
ของขาศึกเพื่อเปนดานปะทะโดยรัฐอาจอพยพผูคนเขามาอาศัยเพิ่มใหหนาแนน
            2.  เพิ่มความเขมแข็งใหรัฐดวยการแตงตั้งขุนนางจากราชธานีมาปกครองหรือ
เลือกบุคคลในทองถิ่นที่มีความสามารถและจงรักภักดีตอกษัตริยเพื่อใหมีอํานาจปกครอง.
อางอิงจาก  สํานักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร,  แนะนําจังหวัดฉะเชิงเทรา
ฉบับอําเภอเมือง  (ฉะเชิงเทรา : บริษัท  เอ็ม  เอ็น  คอมพิวออฟเซท  จํากัด,  2547),  9.
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เมืองนครนายก, พระยาปราจีนบุรีดูแลเมืองปราจีนบุรี, พระวิเศษดูแลเมืองฉะเชิงเทรา52  ตําแหนง
ของเจาเมืองเปนเครื่องสะทอนถึงขนาด  อํานาจและความสําคัญของเมืองในสายตาของราชธานี
                เมืองเหลานี้มีความสําคัญตอราชธานีเพราะตั้งอยูในเสนทางเดินทัพของไทยเพื่อเขา
ไปยังกัมพูชาจึงตองกวาดตอนผูคนเขามาเพิ่มความเขมแข็ง  จึงเกิดการแยงชิงผูคนขึ้นหลายครั้ง
ดังนี้
                  พ.ศ.1895  รัชสมัยสมเด็จพระรามาธิปดีที่ 1  เขมรยกทัพเขามากวาดตอนผูคน
                                          จากชลบุรีและจันทบุรีราว 7,000 คน

พ.ศ.1936  รัชสมัยสมเด็จพระราเมศวร  กองทัพกรุงศรีอยุธยาไดยกทัพ เขาไปตี
                                      เมืองหลวงของเขมรและกวาดตอนครอบครัวชาวกัมพูชา 90,000
                                       คนเขามายังพระนคร
                     พ.ศ.1974  รัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 และ พ.ศ.2091  เขมรยกทัพ
                                        เขามากวาดครัวแขวงปราจีนบุรี  เปนตน
                การเดินทัพในอดีตมีทั้งทางบกและทางเรือซ่ึงมีความจําเปนในการใชประโยชนตางกัน 
แตสวนมากรัฐเลือกใชการเดินทางทางบกเพราะมีเวลาสะสมเบียงตามรายทางและไดตรวจตรา
เมืองตามรายทางเพื่อกระชับอํานาจรัฐที่มีตอทองที่นั้นๆ  จึงมีการบันทึกถึงชุมชนตามรายทางที่
เคลื่อนทัพผาน  ซึ่งจารึก  วิไลแกว  ทําการศึกษาเสนทางการเดินทัพในสมัยอยุธยาของสมเด็จ
พระนเรศวร  พ.ศ.2136    ไดพบรายชื่อชุมชนตามเสนทางที่บงบอกถึงขนาดและความสําคัญของ
ชุมชน  ดังนี้  จากอยุธยาผานพิหารแดง  บานนา  เมืองนครนายก  ดานกบแจะ  ดานหนุมาน  ดาน
พระปรง  ดานชองตะโก  ดานพระจารึกหรือดานพระจฤต  ตําบลเพนียด  ปตบอง  โพธิสัตว
ละแวก53

                สงครามระหวางรัฐเกิดขึ้นบอยครั้งทั้งสงครามกวาดตอนผูคนและสงครามขยาย
อาณาเขตจนอาจกลาวไดวา  เมื่อใดทางกรุงศรีอยุธยามีอํานาจเหนือกวากัมพูชาก็เปนประเทศราช

                                                          
52พระราชพงศาวดาร  ฉบับพระราชหัตถเลขา  เลม 1, พิมพครั้งที่ 7 ( พระนคร : สํานัก

พิมพคลังวิทยา, 2516), 498.
53จารึก  วิไลแกว,  แหลงโบราณคดีที่เกี่ยวเนื่องกับเสนทางเดินทัพและเสนทางติดตอ

คาขายแลกเปลี่ยนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สระบุรี  ปราจีนบุรี  สระแกว  ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี  ระยองและจันทบุรี (ฉบับที่ 1/2538),  450.
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ของไทยและเมื่อไทยออนกําลังหรือมีสงครามกับอาณาจักรอื่นๆ กัมพูชาก็จะถือโอกาสเปนอิสระ
และเขามา กวาดตอนผูคนจากชายพระราชอาณาเขต  อยุธยาจึงตองยกทัพเขามาจัดการบอยครั้ง
                ผลจากการกวาดตอนผูคนไปมาระหวางอาณาจักรทั้งสอง ทําใหเกิดการผสมผสาน
ทางเชื้อชาติจนไมสามารถระบุไดวาชาวเขมรอพยพเขามาในสมัยใด     ในที่สุดชาวเขมรก็เปน
ประชากรสวนหนึ่งของพื้นที่ลุมแมน้ําบางปะกง  ปจจุบันปรากฎชุมชนที่มีลักษณะของวัฒนธรรม
เขมรแถบตําบลหัวสําโรง ตําบลแปลงยาว อําเภอแปลงยาว,  ตําบลดงนอย  อําเภอราชสาสน
บานดงยาง  บานสระสองตอน  อําเภอพนมสารคาม  จงัหวัดฉะเชิงเทรา,  อําเภอวัฒนานคร
อําเภออรัญประเทศ  จังหวัดปราจีนบุรีและบางสวนในจังหวัดนครนายก
                นอกจากการเปนเมืองดานพื้นที่นี้ยังมีความสําคัญทางเศรษฐกิจการคาระหวาง
ประเทศในการสงสวยและผลิตสินคาสงใหราชธาน5ี4  แมอํานาจรัฐที่ศูนยกลางจะคลายลงเมื่อไทย
ตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหกับพมา พ.ศ.2310     พื้นที่ดานตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาหางไกล
จากสมรภูมิรบจึงมีความปลอดภัยตอชีวิตและการประกอบอาชีพ ทําใหพื้นที่นี้เปนตัวเลือกหนึ่งที่ผู
คนอพยพเขามาหลบภัยสงคราม เห็นไดจากเหตุการณกอนเสียกรุงกรมหมื่นเทพพิพิธสามารถ
เกลี้ยกลอมและรวบรวมชายฉกรรจทางหัวเมืองภาคตะวันออกจากเมืองจันทบุรี ระยอง  บางละมุง

                                                          
54การทําสงครามกับกัมพูชาหลายครั้งจึงทําใหชุมชนลุมแมน้ําบางปะกงมีความสําคัญ

ทางยุทธศาสตรการเดินทัพและการสงคราม มีหลายเมืองที่ไดรับการแตงตั้งเปนเมืองหรือดาน ดังนี้
เมืองปราจีนบุรี  เมืองกบินทรบุรี  เมืองวัฒนานคร  เมืองมงคลบุรี  เมืองอรัญประเทศ  นอกจากนี้
ในยามสงบมีหนาที่ตางๆ  เชน
          1.  เรงรัดสวยจากเมืองขึ้นของตน
 2.  จัดหาอาหารใหแกไพรผูคนที่คุมสวยมาสง
           3.  จัดหาวัสดุสําหรับบรรจุสวย  เชน  กระสอบ
     4.  จัดหาเรือสําหรับบรรทุกสวยไปสงกรุงเทพฯ
             5.  จัดหาโค  กระบือ  ชางขึ้นไปรับสวยจากเมืองตางๆที่ยังตกคางอยู

ทําใหพื้นที่บริเวณนี้ไดรับการปกครองอยางใกลชิดจากราชธานี  และมีความปลอดภัย
จากภัยสงครามที่เกิดขึ้นบอยครั้งปลายอยุธยาจากการแผขยายอิทธิพลของพมาทางดานตะวันตก.
อางถึงใน   สุนทรี  อาสะไวย,  “การพัฒนาระบบการชลประทานในประเทศไทยตั้งแต พ.ศ.2431-
2493” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาประวัติศาสตร   บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2522),  81.
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บางปลาสรอยมากถึงประมาณ 2,000 คน     ไปตั้งมั่นที่เมืองปราจีนบุรีเพื่อตอสูกับกองทหารพมา
ที่ยกทัพเขามาโจมตีแตกพายกรุงศรีอยุธยาแตกองกําลังนี้ไดถูกพมาตีผูคนจึงหนีไปเมือง
นครราชสีมา55

                                                          
55ขณะกรมหมื่นเทพพิพิธเขาอยูเมืองปราจีนบุรีมีผูอพยพเขามาอยูดวยหลายหมื่นคน

พมาจึงยกทัพเรือออกไปตีเมืองปราจีนบุรีแตก  กรมหมื่นเทพพิพิธ  พระยารัตนาธิเบศรหนีไปอยู
เมืองนครราชสีมา, พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิ
พงศ (จาด),  489
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แผนที่ที่ 7  แผนที่เสนทางเดินทัพของสมเด็จพระเจาตากสินสูจันทบุรี

ที่มา  :  สุชาติ  เถาทอง,  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาพื้นถิ่นในภาคตะวันออก, กรุงเทพฯ :
โอเดียนสโตร , 2544. 30.
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                จากการศึกษาเสนทางเดินทัพของพระยากําแพงเพชร(สมเด็จพระเจาตากสิน)เลือก
เดินทัพออกมาดานตะวันออกเพื่อไปต้ังมั่นรวบรวมกําลังไพรพลที่เมืองจันทบุรี  ตามรายทางที่
เคลื่อนทัพผานไดบรรยายสภาพบานเมืองและผูคนที่อยูตามชุมชนตางๆ พระราชพงศาวดารภาคที่
65  บันทึกไววา  “ออกจากกรุงศรีอยุธยามุงไปบานโพสาวหาร (โพสังหาร)  บานพรานนกตลอด
ทางตองสูรบกับกองทหารพมาจนถึงบานบางดง  หนองไมทรุงตามทางไปเมืองนครนายก  บานนา
เร่ิง  เมืองปราจีนบุรี  ขามดานกบแจะ (อําเภอประจันตคาม)  ลองลงมาตามแมน้ําปราจีนบุรี
แมน้ําบางปะกงถึงปากน้ําโจโล (อําเภอบางคลา)  ปะทะกับกองทหารพมาแลวเดินทางบกตอไปยัง
บานทองหลาง  ตะพานทองถึงบางปลาสรอยลองเรือเลียบชายฝงอาวไทยแวะเมืองระยองและเขา
ตีเมืองจันทบุรี56  จะเห็นไดวาพระราชพงศาวดารบันทึกถึงการเดินทัพพระยากําแพงเพชร (พระเจา
ตากสิน) ไดพบเห็นชุมชนขนาดใหญหลายแหงที่เปนอิสระมีผูปกครองตนเองและไมถูกทําลายจาก
ทหารพมา  สามารถใชเปนที่พักและเกลี้ยกลอมผูคนตามชุมชนใหเปนพวกพองเพื่อกอบกูเอกราช
เหตุการณเหลานี้เปนเครื่องยืนยันถึงความสําคัญของชุมชนในลุมแมน้ําบางปะกงไดเปนอยางดี  
โดยเฉพาะชวงสงครามคราวเสียกรุงครั้งที่ 2 (พ.ศ.2309-2310)

ปจจัยตางเหลานี้ๆเปนองคประกอบใหผูคนจากตางถิ่นอพยพเขามาอาศัยหลบภัย
จํานวนมากเพราะไกลจากสมรภูมิรบประกอบกับพื้นที่ไมไดรับความเสียหายจากสงครามมากนัก 
ราษฎรยังสามารถทําการเพาะปลูกและการคาทางทะเลไดอีกทางหนึ่ง57 จึงเริ่มมีผูคนอพยพเขามา
ตั้งถิ่นฐานยังพื้นที่ฝงตะวันออกมากขึ้นจนเกิดชุมชนเพิ่มข้ึนจากปลายอยุธยา

      ตนรัตนโกสินทรพื้นที่ตอนบนของลุมแมน้ําบางปะกงคอยๆลดความสําคัญภายหลัง
การเสียกรุงในป พ.ศ.2310  เนื่องจากการยายราชธานีลงมายังกรุงเทพฯบานเมืองในชวงนี้อยูใน
ภาวะสงครามทั้งจากการรวบรวมราชอาณาจักรและปองกันภัยสงครามจากพมา  เขมร  ทําใหผูคน
หลบหนีมาซอนตัวอยูตามเขตปาและพื้นที่หางไกล  ทําใหรัฐขาดแรงงานในการปองกันประเทศ
และขาดรายไดจากระบบสวย  นโยบายที่รัฐนํามาใชระยะนี้จึงมุงทําสงครามเพื่อกวาดตอนผูคน

                                                          
56ดนัย  ไชยโยธา,  พัฒนาการของมนุษยกับอารยธรรมในราชอาณาจักรไทย  เลม 2

(กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2544),  5-10.
57พื้นที่สวนใหญในลุมแมน้ําเจาพระยาและเมืองตางๆดานตะวันตกที่พมาเคลื่อนทัพ

ผานไดเขาปลน  ฆาและกวาดตอนผูคนจนกลายเปนเมืองราง       ผูที่รอดชีวิตไดอพยพหลบหนี
เขาไปซอนตัวตามปาเขาหรือรวมตัวกันซองสุมผูคนเปนซองโจรเพื่อปองกันตนเองจากกองลาด
ตระเวนทัพพมา
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จากหัวเมืองเขามาอาศัยยังพื้นที่ชั้นในซ่ึงมีทั้งชาวมลายู  ชาวลาว  ชาวเขมร  ตั้งเปนดานและเมือง
ตามเสนทางสําคัญทางยุทธศาสตร  ดังปรากฎชื่อตางๆ58  ดังนี้
           1.  ดานกบแจะ (ประจันตคาม) 2.  ดานหนุมาน  (กบินทรบุรี)

3.  บานหินแร  (อรัญประเทศ) 4.  บานทุงแข (วัฒนานคร)
5.  ดานพระปรง 6.  ดานชองตะโก
7.  ดานพระจารึก หรือ  ดานพระจฤต            8.  ดานสระแกว

                  9.  ดานมะโหด            10.  ดานชํานับ
                  11.  ดานเสมา  12.  บานสวาย  (ศรีโสภณ)
                  13.   บานทาถาน (พนมสารคาม)                    14.  บานพระรถ  (พนัสนิคม)  เปนตน
                เมืองและดานเหลานี้ตั้งอยูตามเสนทางระหวางกรุงศรีอยุธยาถึงเมืองเสียมราฐของ
เขมร โดยมีหนาที่เปนดานปองกันภัยทางดานตะวันออกที่รัฐใชซองสุมกําลังพลและรวบรวมเสบียง
อาหารใหกองทัพยามสงคราม    ในยามสงบดานเหลานี้กลายเปนแหลงรวบรวมสินคาและสวยที่
สงมาจากเมืองตางๆ

                                                          
58เจาพระยาทิพากรวงศ,  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 3 เลม 2,

178-180. ;  ห.จ.ช.,  ร.5,  ม. 50/4  ราชการมณฑลปราจีนบุรี (1 มีนาคม  ร.ศ.117- 14 กรกฎาคม
ร.ศ.126).

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



แผนที่ที่ 8 แสดงตําแหนงที่ตั้งบาน  เมืองในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน
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      2.3  เศรษฐกิจของพื้นที่ปากแมน้ําบางปะกงกับการคาทางทะเล

                พื้นที่ลุมแมน้ําบางปะกงตั้งอยูในเสนทางการคาที่สําคัญระหวางจีนและอินเดียทั้งยัง
เปนแหลงรวบรวมและแหลงผลิตสินคาที่ตลาดโลกตองการ  เชน  ของปา59 ของทะเล   ผา
เครื่องเคลือบจากจีน จึงมีเรือเดินทางเขามาสม่ําเสมอและดวยเทคโนโลยีการเดินยังไมพัฒนาทํา
ใหตองอาศัยแลนเรือเลียบชายฝงและความรูในทิศทางลมมรสุมในการเดินเรือ60  ทําใหการเดินเรือ
ตองใชเวลานานเพราะตองรอลมมรสุมซ่ึงจะพัดมาเพียงปละครั้งจึงตองหาเมืองทาที่เหมาะสมทาง
ภูมิศาสตรสําหรับเปนที่พักรอลมมรสุม  สามารถจัดเตรียมเสบียงอาหารและน้ําดื่มสําหรับใชใน
การเดินทางตอไป  เมื่อนานเขาสถานที่จอดพักเรือไดเกิดเปนจุดพบปะของบรรดาพอคาที่เดินทาง
มาจากที่ตางๆเขามาแลกเปลี่ยนสินคากันพื้นที่นี้ไดกลายเปน   เมืองทาและศูนยกลางการแลก
เปล่ียนสินคาบริเวณชายฝงทะเล
                การคาระหวางภูมิภาครุงเรืองขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 19  สงผลใหชุมชนตางๆเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตมีความสําคัญมากขึ้นในฐานะเมืองทาและศูนยกลางรวบรวมสินคาจากจีนและ
อินเดีย  รัฐบาลจีนจึงตองการมีสวนรวมในกิจกรรมการคากับภูมิภาคนี้ดวยการสนับสนุนใหเจ็ง โห

                                                          
59ของปา  หมายถึง  ผลผลิตตามธรรมชาติซึ่งมิไดผานกระบวนการปรุงแตงหรือ

กระบวนการผลิตที่ซับซอน  เชน  สัตวปา  ผลิตผลจากสัตวปา  พืชพรรณไม  สมุนไพร  เชน  งาชาง
ขาวเปลือก  ขาวสาร  พริกไทย  นอแรด  หนังสัตว  ออย  ยาสูบ  ฝาย  พิมเสน  คร่ัง  ดีบุก  ตะกั่ว
ไมมีราคาตางๆ  น้ําตาลดิบ  น้ํามันมะพราว  รังนก  ปกนก  ทองแดง  เหล็ก  ดินประสิว  ฝายดิบ
หมาก  ปลาเค็ม  กระวาน  กานพลู  เกลือ.  ปาริชาติ  วิลาวรรณ,  “การคาของปาในประวัติศาสตร
อยุธยา  พ.ศ.1893-2310”  (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาประวัติศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528),  14.

60ประทุม  ชุมเพ็งพันธ,  “การเดินเรือและการคาของอาณาจักรศรีวิชัย”,  ใน  รายงาน
การสัมมนาเรื่องประวัติศาสตร-โบราณคดีศรีวิชัย  ณ โรงแรมวังใต  จังหวัดสุราษฏรธานี  วันที่ 25-
30  มิถุนายน  2525.  การเดินเรือในอดีตตองอาศัยลมมรสุมในการพัดเรือไปคขายยังเมืองทา
ตางๆ  ซึ่งมี 2 ฤดู
                       1. ลมมรสุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  พัดระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม
                       2. ลมมรสุมทิศตะวันตกเฉียงใต  พัดระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน.
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แมทัพกองเรือจีนทําการสํารวจทางทะเล (The Famous  Maritime  expedition)61 เพื่อสรางเครือ
ขายทางการคากับชุมชนเมืองทาตางๆรวมทั้งหลักฐานอาหรับไดกลาวถึงความสนใจของรัฐบาลจีน
ตอการคาระหวางประเทศไดระบุไววา

               โดยการสนับสนุนของรัฐบาลราชวงศซอง    พอคาจีนพากันเดินเรือมายังเอเชีย
                    ตะวันออกเฉียงใตและอินเดีย   ในการแยงการผูกขาดการเดินเรือบรรทุกสินคา
                    และผูโดยสารจากคูแขงที่เปนพอคามุสลิมได62

                นอกจากอยุธยาจะมีจีนเปนคูคาที่สําคัญแลวยังมีเรือพอคาจากตะวันตกเดินทางเขา
มาซื้อขายสินคาบางแลวตั้งแตรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิปดีที่ 2 โปรตุเกสเปนตะวันตกชาติแรกที่
เดินทางเขามาติดตอการคาและไดมีชาติอ่ืนๆเดินทางเขามา เชน  ชาวสเปนเดินทางเขามาใน 
พ.ศ.2141  ชาวฮอลันดา  พ.ศ.2147 (สมัยสมเด็จพระนเรศวร)  ชาวอังกฤษ  พ.ศ.2155  ชาวเดน
มารค  พ.ศ.2164 (สมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรม)  และชาวฝรั่งเศส พ.ศ.2223 (สมัยสมเด็จพระ
นารายณ)  ชาวตางชาติเหลานี้เดินทางเขามาในกรุงศรีอยุธยาเพราะตองการสินคาจากจีนทําใหรัฐ
เรงขยายการคากับจีนทําใหแรงงานจีนเปนที่ตองการและอพยพเขามาเพิ่มมากขึ้น    การเดินทาง
เขามาของบรรดาพอคาเหลานี้เปนเครื่องสะทอนใหเห็นถึงความรุงเรืองทางการคาของอาณาจักร
อยุธยาจนรัฐตองพัฒนาเสนทางคมนาคมภายในใหสามารถรองรับการลําเลียงสินคาจากเมือง
ตางๆเขามาสูพระนครไดโดยเร็ว      พื้นที่ปากแมน้ําบางปะกงซึ่งเปนที่ตั้งของชุมชนบางปลาสรอย

                                                          
61เปนชวงที่การคาในระบบบรรรณาการเสื่อมความสําคัญลง       เนื่องจากพอคาจีน

นิยมเดินทางมาแสวงหาสินคาดวยตนเอง         จักรพรรดิ์ยงโลแหงราชวงศหมิงสงเสริมการคาดวย
การสงคณะฑูตเขามาเจริญสัมพันธไมตรีกับรัฐตางๆในภูมิภาคเอชียตะวันออกเฉียงใต    นํากอง
เรือโดยเจ็ง  โห (Cheng  Ho) คณะฑูตไดเดินทางเขามาถึงกรุงศรีอยุธยา ใน พ.ศ.1948 ไดบันทึก
ถึงการขยายตัวของชุมชนชาวจีนในสังคมไทย  โดยเฉพาะแถบหัวเมืองชายฝงทะเล.   อางอิงจาก
สืบแสง  พรหมบุญ,  ความสัมพันธในระบบบรรณาการระหวางจีนกับไทย  ค.ศ.1282-1859
(กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2525),  8,43,118.

62อาคม  พัฒิยะ  และ  นิธิ  เอียงศรีวงศ,  ศรีรามเทพนคร  รวมความเรียงวาดวย
ประวัติศาสตรวาดวยอยุธยาตอนตน  (กรุงเทพ :  สํานักพิมพมติชน, 2527), 27.
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นับเปนเสนทางสายแรกที่รัฐขุดขึ้นเพื่อผลประโยชนทางการคา  ดังพระราชพงศาวดารกรงศรี
อยุธยากลาวถึงการขุดซอมคลองสําโรงและคลองทับนาง  วา

              ในศักราช 860(พ.ศ.2041)ปมะเมียสัมฤทธิศก  สมเด็จพระรามาธิปดีที่ 2
                    มรัีบส่ังใหขุดซอมคลองสําโรงและคลองทับนางเพื่อใหเรือใหญไปมาได
                      ทั้งนี้      เพราะเดิมคลองสําโรงซึ่งอยูตําบลศรีษะจระเขกับคลองทับนาง
                      ตื้นเขินจะตองชําระใหม...63

เมื่อพิจารณาเหตุที่รัฐขุดคลองนี้ข้ึนกอนอาจเพราะชุมชนในปากแมน้ําบางปะกงเปน
ชุมชนขนาดใหญที่มีความเจริญทางการคาอยางมากและการคาทางดานตะวันออกมีความสําคัญ  
การขุดคลองเพื่อเชื่อมระหวางลุมแมน้ําเจาพระยากับพื้นที่นี้จึงอาจสรางรายไดใหรัฐคุมคากับการ
ลงทุนเพราะเปนเสนทางเชื่อมการคมนาคมระหวางเมืองหลวงกับชุมชนชายฝงทะเลตะวันออก 
ดังปรากฎหลักฐานการตั้งถิ่นฐานเปนชุมชนการคาขนาดใหญบริเวณปากแมน้ําที่ไหลลงสูทะเล
ของภาคกลางประเทศไทยในแผนที่โบราณเขียนขึ้นโดยชาวตะวันตกที่เดินทางเขามายังกรุงศรี
อยุธยาในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง พ.ศ.2179  และแผนที่ของลาลูแบรราชฑูตฝร่ังเศสที่
เดินทางเขามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ  พ.ศ.2230   ระบุถึงเมืองตางๆ  ดังนี้  เมืองจันทบุรี  
เมืองระยอง   เมืองบางละมุง  เมืองบางปลาสรอย64 และอาจชวยเพิ่มเสนทางเขาสูเมืองหลวงอีก
ทางหนึ่งซึ่งนาจะสะดวกกวาทางปากแมน้ําเจาพระยาซึ่งมีสันดอนทับถมบริเวณปากแมน้ําเปน
อุปสรรคตอการคมนาคมดวยเรือใหญที่มีระวางสูง65

ประวัติคลองสําโรงสันนิษฐานวานาจะขุดมาตั้งแตสมัยขอมเรืองอํานาจอยูในพื้นที่
แถบนี้    เนื่องจากชื่อของชุมชนตางๆในคลองมีสําเนียงเขมร เชน  ทับนาง  หนามแดง  บางโฉลง66  
                                                          

63พระราชพงศาวดาร  ฉบับพระราชหัตถเลขา  เลม 1, 498.
64ไมเคิล  ไรท,  แผนที่แผนทางในประวัติศาสตรโลกและสยาม  (กรุงเทพฯ : สํานัก

พิมพมติชน, 2548),  27.
65ทวี  ทองสวาง  และคณะ,  ภูมิศาสตรประเทศไทย  ฉบับพัฒนาปรับปรุงใหม

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพศูนยสงเสริมวิชาการ, 2533),  99.
66ผูเชี่ยวชาญทางภาษาศาสตรอธิบายวา  คําวา “โฉลง” เพี้ยนมาจากคําวา “จรรโลง”

แปลวา  ยก.  สัมภาษณ  สุกัญญา  ออนสําลี  อายุ 55 ป  อาชีพขาราชการครู  ที่อยู  โรงเรียนบาง
พลีราษฎรบํารุง  อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  สัมภาษณเมื่อวันที่ 27  มกราคม 2545.
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ชุมชนเหลานี้เติบโตและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจเห็นไดจากเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2  
พื้นที่ลุมแมน้ําบางปะกงไดเปนพื้นที่หลบภัยของราษฎร รวมทั้งผลของสงครามมิไดกระทบตอการ
คาระหวางจีนกับชุมชนชายฝงทะเลซึ่ง  พลับพลึง มูลศิลป    ไดใหเหตุผลที่สมเด็จพระเจาตากสิน
ทรงเลือกเดินทัพมายังหัวเมืองตะวันออกดังนี้

หัวเมืองชายทะเลตะวันออก  อิทธิพลของพมายังมีนอยจึงสะดวกในการซองสุมผูคน
เปนกําลังทัพในขณะที่กรุงศรีอยุธยาถูกพมาลอมอยูนั้น  บรรดาพอคาจีนไดเดินทางเขามาคาขาย
ยังบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกแทน โดยเฉพาะในแถบเมืองจันทบุรี  เมืองตราด  เมื่อทําใหพอคา
เหลานี้ยอมรับในอํานาจของพระองคไดก็ยอมเปนการเพิ่มพูนรายไดจากการเก็บภาษีอากรและมี
โอกาสซื้ออาวุธปนที่ชาวตางชาตินําเขามาขายหัวเมืองชายทะเลตะวันออกเปนพื้นที่มีอาหาร
สมบูรณ  ถาขาวปลาไมเพียงพออาจหาซื้อไดจากดินแดนเขมรซึ่งอยูใกลเคียงหัวเมืองชายทะเล
ตะวันออกไมไกลจากกรุงศรีอยุธยามากนัก  สามารถใชเสนทางน้ําไดทั้งในการเขาโจมตีพมาหรือ
การยกทัพหนีออกทางทะเล67 สอดคลองกับพระราชาธิบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวที่ทรงกลาวไววา “พนจากเมืองชลไปทางตะวันออกก็พนพมาเสียแลว”68   จากปจจัยที่
กลาวมาทั้งหมดลวนเปนปจจัยเสริมใหพื้นที่ปากแมน้ําบางปะกงกลายเปนแหลงชุมชนที่มีผูคน
อาศัยอยูหนาแนนโดยเฉพาะชาวจีนที่อพยพเขามาอาศัยเพื่อเปนแรงงานการผลิตใหกับรัฐทดแทน
แรงงานการผลิตสินคาเกษตรกรรมที่สูญเสียไประหวางสงครามในชวง พ.ศ.2310  ชุมชนเหลานี้
คอยๆขยายเขามายังพื้นที่ตอนในมากขึ้นและไดทําการเพาะปลูกพืชไรขนาดใหญ  เชน  พริกไทย  
ยาสูบและออยทําน้ําตาล

การพัฒนาเสนทางคมนาคมระหวางลุมแมน้ําเจาพระยากับลุมแมน้ําบางปะกงโดยรัฐ
ชะงักลงเพราะปญหาสงครามที่เกิดขึ้นบอยคร้ังมักจะมาจากทางตะวันตก  รัฐจึงตองหันมาให
ความสําคัญกับการเสริมความเขมแข็งดวยการสรางคายคูประตูเมืองและการขุดคลองเพื่ออํานวย

                                                          
67พลับพลึง  มูลศิลป,  ประวัติศาสตรไทยสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทรตอนตน

(ภาควิชาประวัติศาสตร  คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2522),
14-15.

68พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว,  พระราชวิจารณจดหมายเหตุความ
ทรงจําของพระเจาไปยิกาเธอ  กรมหลวงนริทรเทวี  (พิมพเปนอนุสรณในงานพระเมรุกรมหลวงนคร
ไชยศรีสุรเดช, 2459),  30-31.  อางอิงจาก  นิธิ  เอียวศรีวงศ,  การเมืองไทยสมัยพระเจากรุงธนบุรี,
134.
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ความสะดวกในการปกครอง    กระทั่งตนรัตนโกสินทรประเทศราชของไทยดานตะวันออก  เชน  
ลาว  เขมร  เวียดนามกระดางกระเดื่องและกอความวุนวายหลายครั้งโดยมีเหตุการณสําคัญคือ  
เหตุการณเจาอนุวงศ  (พ.ศ.2373)69 เร่ือยมาจนถึงสงครามอานามสยามยุทธ (พ.ศ.2376-2390)70  
รัฐประสบปญหาในการลําเลียงเสบียงอาหารและอาวุธยุทโธปกรณเขาไปในเขมรเพราะตองใช 
เสนทางคมนาคมที่มีมาแตเดิม  คือ  คลองสําโรงซึ่งตื้นเขินเพราะขาดการบํารุงรักษาและเปน    
เสนทางออมตองพายเรือทวนน้ําขึ้นไปยังตนน้ําแลวเดินบกตอเขาไปยังเขมร    สวนการใชเสนทาง
เลียบชายฝงทะเลเต็มไปดวยอันตรายจากคลื่นลม  รัฐจึงตองปรับปรุงเสนทางคมนาคมขึ้นใหมเพื่อ
ยนระยะทางและเวลาในการเดินทางใหรวดเร็มยิ่งขึ้นโดยเลือกขุดเชื่อมระหวางคลองที่มีอยูแตเดิม
ใหตดิตอถึงกัน ดังพระราชดําริของรัชกาลที่ 3 เกี่ยวกับการขุดคลองแสนแสบความวา

                                                          
69เกิดความขัดแยงระหวางราชสํานักสยามกับเจาอนุวงศแหงเมืองเวียงจันทนเกิดเปน

สงครามใหญซึ่งมีผลใหบานเมืองภายใตอํานาจเวียงจันทนแยกเปนอิสระและหันมายอมรับอํานาจ
ไทย เหตุการณนี้กลายเปนชนวนสงครามระหวางอาณาจักรสยามกับเวียดนามที่เร่ิมมีความเขม
แข็งพยายามแผขยายอาณาเขตเขามายังดินแดนกัมพูชาและลาวซึ่งไทยถือวาเปนประเทศราชของ
ไทยจนเกิดเปนสงครามเรียกวา  อานามสยามยุทธ.  อางอิงจาก  ขจีรัตน  ไอยราวัฒน,
“ความสําคัญของเมืองนครราชสีมา  :  บทบาทเจาเมืองตระกูล ณ ราชสีมาระหวาง  พ.ศ.2325-
2388”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต  บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532).

70สงครามอานามสยามยุทธ  เปนสงครามระหวางไทยกับญวนในเขมร  ตั้งแต
พ.ศ.2376-2390  รวมระยะเวลาถึง 14 ปเนื่องจากไทยและญวนตองการแผขยายอิทธิพลเขาไปใน
ลาวและเขมร  โดยมีสาเหตุจากเจาอนุวงศแหงเวียงจันทนไมยินยอมสงสวยใหกรุงเทพฯ  เพราะ
เขาใจวาญวนนาจะเปนฝายมีเสถียรภาพทางการเมืองมากกวา    ไทยจึงยกทัพไปตีเมืองเวียง
จันทนใน พ.ศ.2373   เจาอนุวงศไดหลบหนีไปพึ่งเวียดนาม  ในการปราบกบฏครั้งนี้ไทยและญวน
ขัดแยงกันอยางเปดเผยจนเกิดเปนสงคราม    ไทยจัดทั้งทัพบกและทัพเรือไปทําสงครามในดินแดน
เขมร.  อางอิงจาก  บุญรอด  แกวกัณหา, “ การเก็บสวยในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน พ.ศ.2325-
2411”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาประวัติศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลง
กรณมหาวิทยาลัย, 2517),   35-36.
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ครั้นมาถึงเดือนยี่  ขึ้นสี่ค่ํา  ประกา  นพศก  จุลศักราช 1199 จึงโปรดเกลาฯ
                    ใหพระยาศรีพิพัฒนรัตนโกษา  เปนแมกองจางจีนขุดคลอง  ตั้งแตหัวหมาก
                    ไปถึงบางขนาก   เปนทาง  1,337 เสน  (53.48 กิโลเมตร)   19 วา    2 ศอก
                    ลึก  4 ศอก  กวาง  6  ศอก  ขุดอยูถึงปชวดโทศก ศักราช  1202  จึงสําเร็จ71

คลองทั้งสองสายนี้รัฐขุดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อยุทธศาสตรและการการคาเปน
สําคัญแตก็สงผลใหเกิดชุมชนข้ึนในลุมแมน้ําบางปะกงเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะบริเวณที่เปนจุดเชื่อมของ
การคมนาคมทั้งระวางทางน้ํากับทางน้ําและทางน้ํากับทางบก  เสนทางนี้จะมีความสําคัญตอการ
คาในสมัยกรุงศรีอยุธยาและตนรัตนโกสินทรแลวยังมีประโยชนในทางยุทธศาสตร การปกครองซึ่ง
รัฐมักใชเปนเสนทางติดตอกับกัมพูชาหรือพื้นที่ตนน้ํา  ดังที่หมอเฮาสไดกลาวถึงการใชเสนทางนี้วา 
“...กรุงสยามมีเสนทางติดตอกับกัมพูชาทางแมน้ําบางปะกงและคลองตางๆอีกหลายสาย  การเดิน
ทางใชเวลาประมาณ 20 วัน  อาจเขามาตามคลองสําโรงหรือปากแมน้ําบางปะกง”72  แมวาการ

                                                          
71เจาพระยาทิพากรวงศ,  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร  รัชกาลที่  3  เลม 1,

187.  ;  ก.จ.ช.,  กส. 11/165  เร่ืองซอมคลองแสนแสบ  แลทําประตูน้ําประทุมวัน  ทาไข บางขนาก
บางเหี้ย  (ปกที่ 12)  หนังสือราชเลขานุการที่  24/1215  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  ร.ศ. 125   (ราคา
เสนละ  70  บาท).

72การเดินทางของหมอเฮาสใชเวลามากกวาเมื่อคราวที่สุนทรภูเดินทางไประยอง  โดย
ชวงผานคลองสําโรงสุนทรภูใชเวลาเพียง2 วันเทานั้น  จึงเปนไปไดวาหมอเฮาสมิไดตั้งใจเดินทาง
ไปยังจุดหมายปลายทางแตเปนการเดินทางและแวะทําธุระตามชุมชนตางๆ  การเดินทางจึงนาน
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เลือกใชเสนทางนี้จะไกลกวาการคมนาคมทางบกทางเต็มไปดวยหลุม  บอ ทั้งยังมีชุมชนตั้งอยูตาม
รายทางทําใหสามารถจอดแวะพักไดตอมาขยายเขามาสูพื้นที่ตอนในความเติบโตของการคาทําให
ชุมชนแถบนี้ปรับตนเองเขาสูการผลิตสินคาบางชนิดตั้งแตปลายกรุงศรีอยุธยาถึงตนรัตนโกสินทร
จนพื้นที่แถบนี้กลายเปนแหลงชุมชนที่มีชาวจีนอพยพเขามาอาศัยหนาแนนและขยายเขาสูพื้นที่
ตอนในสมัยตอมา   

                                                                                                                                                                     
ถึง 20 วัน   หมอเฮาสเปนหมอในไทยตั้งแตรัชกาลที่3 ถึงรัชกาลที่ 5.  ยอรช  ฮอล  เฟลตัส,     ดร.
เรโนลด  เฮาส  หมอฝรั่งสามรัชกาล  พิมพครั้งที่ 3  (กรุงเทพฯ : สุริยบรรณ, 2525).
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3.  แรงงานอพยพกับการต้ังหลักแหลงในลุมแมน้ําบางปะกงกอน พ.ศ.2420

                ภูมิศาสตรของลุมแมน้ําบางปะกงประกอบดวยลักษณะของพื้นที่ 2 สวน คือ ที่สูงและ
ที่ราบเชิงเขาทางดานตะวันตกกับที่ลุมซ่ึงเกิดจากการทับถมของโคลนตะกอนแมน้ําทางดานตะวัน
ออกของแมน้ําบางปะกง  เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลการตั้งถิ่นฐาน  การประกอบอาชีพและความเจริญ
ทางเศรษฐกิจการผลิตและการคา  ดังจะเห็นไดวาไมพบหลักฐานทางโบราณคดีที่มีอายุเกาไปกวา
สมัยอยุธยาในพื้นที่ดานตะวันออกของแมน้ําบางปะกงซึ่งอาจเปนเพราะในระยะแรกพื้นที่นี้อาจ
ประสบกับปญหาน้ําทวมขังและความออนของดินจนไมสามารถสรางที่อยูอาศัยได  ในขณะที่พื้นที่
ดานตะวันออกมีรองรอยของชุมชนโบราณมาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน  ส่ิงเหลานี้
สะทอนใหเห็นถึงความตอเนื่องของชุมชนที่มีปจจัยกําหนดทิศทางความเติบโตและพัฒนาการของ
ชุมชนที่ตางกัน
                หลักฐานทางประวัติศาสตรชี้ใหเห็นวาลุมแมน้ําบางปะกงมีการเคลื่อนยายเขาและ
ออกของแรงงานหลายครั้งสวนทั้งจากการกวาดตอนของรัฐ  การเคลื่อนยายตามความเจริญทาง
เศรษฐกิจเหตุเหลานี้ทําใหพื้นที่นี้เปนที่รวมของแรงงานตางชาติ  ตางภาษาและวัฒนธรรมเขามา
อาศัยอยูตามพื้นที่ที่รัฐกําหนดซึ่งจะคํานึงถึงความสะดวกในการปกครองเพราะรัฐสมัยอยุธยาและ
ตนรัตนโกสินทรมีอํานาจตอพื้นที่เหลานี้ไมมากนัก      สวนมากเปนการปกครองผานมูลนายที่เปน
คนในชุมชนนั้นๆ   กลุมคนเหลานี้มีพันธะผูกพันธตอรัฐเพียงการเกณฑแรงงานโยธา  การสงคราม
และการสงสวยเทานั้น   การเพาะปลูกและประกอบอาชีพก็มีเพียงเพื่อการดํารงชีพเทานั้น  ความ
ไมมั่นคงตอชีวิตและทรัพยสินสงผลใหการรวมกลุมเปนชุมชนไมหนาแนนและขาดพัฒนาการที่ตอ
เนื่อง  ดังนั้นการศึกษาถึงพัฒนาของชุมชนในชวงเวลากอน พ.ศ.2420     จึงตองอาศัยเอกสารทาง
ราชการที่ระบุถึงการกวาดตอนและอพยพผูคนเขามาตั้งหลักแหลงในพื้นที่นี้รวมกับคําบอกเลาของ
คนในทองถิ่นถึงความเปนมาของบรรพชนเปนหลัก

หลักฐานลายลักษณอักษรชิ้นแรกที่ระบุถึงขนาดของชุมชนในลุมแมน้ําบางปะกง คือ  
พระราชพงศาวดารสมัยอยุธยาบันทึกหนาที่ของราษฎรในเมืองนครนายก  ปราจีนบุรี  ฉะเชิงเทรา
ใหเตรียมเสบียงแกกองทัพหลวงที่ยกทัพไปตีกัมพูชา ใน พ.ศ.2136   ความวา  “ภายหลังเสร็จ
สงครามกับพมาสมเด็จพระนเรศวรทรงยกทัพไปตีกัมพูชา ในการศึกครั้งนี้ไดมีทองตราเกณฑกําลัง
เตรียมทัพกําหนดใหพระยานครนายกเปนแมกองรวมกับพระยาปราจีน  พระวิเศษ  พระสระบุรี  
เกณฑคนใน 4 เมืองจํานวน 10,000 คน  ตั้งขึ้นเปนหนวยเสบียงทางบกไปตั้งคายปลูกยุงฉางรวบ
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รวมเสบียงอาหารไวที่ตําบลทํานบ  เพื่อคอยจายเสบียงใหแกกองทัพหลวงที่เคลื่อนผาน”73  ภาย
หลังเสร็จส้ินสงครามเจาเมืองฉะเชิงเทราไดเลื่อนบรรดาศักดิ์เปนพระยาวิเศษและไมปรากฎเรื่อง
ราวของเมืองตางๆในเอกสารของทางราชการจนกระทั่งสมัยตนรัตนโกสินทรจึงปรากฎขึ้นอีกครั้ง

แมวาจะไมปรากฎหลักฐานที่ระบุถึงเร่ืองราวของชุมชน ประชากรและขนาดของชุมชน
ในลุมแมน้ําบางปะกงอยางเดนชัดนัก  แตก็ไมอาจปฎิเสธถึงความสําคัญของพื้นที่นี้ที่มีตอรัฐทั้ง
ทางการเมือง  การปกครองและเศรษฐกิจซ่ึงเริ่มมีความสําคัญตั้งแตปลายอยุธยาและมีมากขึ้น
ภายหลัง  การเสียกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ.2310 พื้นที่นี้กลายเปนที่หลบภัยของผูคนจากที่ตางๆจน
เกิดเปนชุมชนขนาดเล็กขึ้นใหมหลายแหงที่เปนอิสระทําใหรัฐหันมาใหความสําคัญกับการควบคุม
แรงงานในพื้นที่นี้  เพราะเปนพื้นที่ที่ลอแหลมตอความมั่นคงของอํานาจรัฐเนื่องจากมีที่ตั้งอยูใกล
ราชธานีและการที่พื้นที่ดานตะวันออกเปนที่ราบทอดตัวยาวเชื่อมกับที่ราบในเขมรโดยไมมีปราการ
ปองกัน ทําใหรัฐตระหนักถึงการจัดการปกครองที่รัดกุมโดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนมีเสนทางคมนาคม
ทางบกติดตอกับกัมพูชา รัฐไดสรางความเขมแข็งใหกับเมืองเหลานี้ดวยการเพิ่มประชากรมาตั้งแต
ตนรัตนโกสินทรพรอมทั้งตั้งชุมชนตางๆขึ้นเปนเมือง  มีการกอสรางกําแพงเมืองไวตามชุมชนตางๆ
ที่อยูในเสนทางคมนาคมระหวางไทยกับกัมพูชา  เชน สรางปอมกําแพงเมืองจันทบุรีและเมือง
ฉะเชิงเทรา  พ.ศ.237674   เมืองปตตะบองและเมืองเสียมราฐ ใน พ.ศ.2380  เมืองปราจีนบุรีใน
พ.ศ.2410-241275

ผูคนที่รัฐอพยพและกวาดตอนเขามาในลุมแมน้ําบางปะกงสมัยตนรัตนโกสินทรมีทั้ง
ชาวมลายู  ชาวจาม  ชาวมอญ  ชาวเขมรและชาวลาว  นอกจากวัตถุประสงคในการปองกัน
ประเทศและเพิ่มแรงงานภาคเกษตรกรรมแลวรัฐยังใชประโยชนจากแรงงานอพยพในการกระชับ
อํานาจรัฐตอหัวเมืองที่สูญเสียไปในชวงสงครามใหมั่นคงมากขึ้นดวยการใหแรงงานอพยพเขาไป
ตั้งถิ่นฐานแทรกระหวางชุมชนดั้งเดิมเพื่อทอนอํานาจของผูมีอิทธิพลในทองถิ่นซึ่งเปนปญหา

                                                          
73พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา  เลม 2   (กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพ

โอเดียนสโตร, 2505),  305-307.
74“โปรดใหกรมหลวงรักษรณเรศรไปสรางปอมกําแพงเมืองที่เมืองฉะเชิงเทราขึ้นอีก

ตําบลหนึ่ง”.  เร่ืองเดียวกัน, 157.
75ปองกันภัยจากฝรั่งเศสที่แผขยายอิทธิพลเขามาครอบครองเวียดนาม  ลาวและเขมร

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว.
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สําคัญในสมัยตนรัตนโกสินทรตลอดมาจนกระทั่งรัชกาลที่ 3 ออกประกาศใหปราบปรามบรรดา
ซองตางๆ76

      3.1  ชนชาติตางๆที่รัฐกวาดตอนและอพยพเขามาในลุมแมน้ําบางปะกงสมัยตนรัตน
โกสินทร

    -  ชาวมลายู

                เอกสารหลักฐานราชการระบุถึงการกวาดตอนชาวมลายูเขามาในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกวาทรงกวาดตอนเชลยศึกชาวเมืองปตตานีเขามายังพระนครและ
โปรดเกลาฯใหแยกอาศัยอยูตามที่ตางๆรวมทั้งเมืองนครนายก  ฉะเชิงเทรา77 บางสวนไดอาศัย
บริเวณริมคลองมหานาค  คลองบางกะป  คลองพระโขนง  เปนตน  จากเอกสารที่ระบุถึงวา ภาย
หลังการขุดคลองพระโขนง พ.ศ.2380-2383  ไดอพยพมีชาวมลายูจากปตตานีเขามาใหอาศัยอยู
ทางฝงของคลองพระโขนง  รวมถึงเอกสารรางตราสารนอยถึงเมืองฉะเชิงเทราในสมัยรัชกาลที่ 4  
กลาวถึงการโปรดเกลาฯแตงตั้งองคนโรดมพรหมบริรักษซึ่งเขามาอยูกรุงเทพฯออกไปรับราชการ ณ 
เมืองอุดงมีไชยทูลขอพระราชทานญาติพี่นองและพรรคพวกชาวเขมรจามจากเมืองฉะเชิงเทราออก
ไปดวย 85 คน78      หลักฐานเหลานี้แสดงใหเห็นถึงการตั้งถิ่นฐานของชาวมุสลิมจากมาลายูและ
จามในพื้นที่นี้อยางตอเนื่อง

                                                          
76เจาพระยาทิพากรวงศ,  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร  รัชกาลที่ 3  เลม 1

(กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, 2504),  10  ;  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ,  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 2  (พระนคร : บุญสงการพิมพ, 2511),
53-56.

77รัชนี  สาดเปรม,  “บทบาทของชาวมุสลิมในภาคกลางและภาคใตของประเทศไทย
ในสมัยรัตนโกสินทร  ตั้งแต  พ.ศ.2325-2453”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   สาขาประวัติ
ศาสตรเอเชียตะวันอกเฉียงใต  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2521),  51-52

78ห.จ.ช.,  เลขที่ 4  จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4,  จ.ศ.1220.  อางอิงจาก
วรรณี  แพลูกอินทร,  “ความสําคัญของการผลิตเพื่อการคาของเมืองฉะเชิงเทรา  ในสมัยรัตน
โกสินทรกอนสนธิสัญญาเบาวริง”  106-107.
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                การสํารวจขอมูลในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราพบวาชาวมุสลิมเปนแรงงานกลุมหนึ่งที่รัฐ
อพยพเขามาอาศัยในพื้นที่ฝงตะวันตกของแมน้ําบางปะกงหลายชุมชนและอาศัยหนาแนนที่สุดใน
บริเวณตอนกลางของพื้นที่  โดยเฉพาะริมฝงคลองแสนแสบ  คลองบางขนากมีศาสนสถานในพื้นที่
นี้มีมากถึง 34 แหง79 และริมฝงคลองพระโขนงและคลองประเวศบุรีรมย  กลุมคนเหลานี้ถูกกวาด
ตอนเขามาในสมัยตนรัตนโกสินทรเพื่อเปนแรงงานในการเพาะปลูกขาวสงเปนเสบียงใหกองทัพ 
เชน  แขกอาสาจาม  คลองบางขนาก  แขวงเมืองฉะเชิงเทรา,80กองอาสาจามที่บานไผดํา81

เปนตน
               -  ชาวมอญ

                ตนรัตนโกสินทรรัฐมีความจําเปนตองใชแรงงานสัตวในการเดินทาง  การทําสงคราม
โดยเลือกใชแรงงานจากโค  กระบือ  มาและชาง  แตชางเปนสัตวที่หางายและมีชุกชุมในประเทศ
ไทยโดยเฉพาะพื้นที่ลุมแมน้ําบางปะกงเปนบริเวณที่มีชางปาอาศัยเปนจํานวนมาก  รัฐจึงมักมอบ
หมายใหชาวมอญมีหนาที่จับชางปาเขามาถวาย  ดังพระราชพงศาวดารระบุวาในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยมีพระบรมราชโองการใหขุนอินทร  นายกองมอญเปนผูดําเนินการ
จับชางที่ดงศรีมหาโพธิ์เพื่อสงเขามาที่กรุงเทพฯ  ขุนอินทรจึงไดมาตั้งหลักแหลงเปนกองจับชางที่
ดงนี้  ตอมาชาวบานเรียกชุมชนนี้วา  โคกมอญ82(ปจจุบันเปล่ียนชื่อเปน  บานโคกไทย)  ชาวมอญ
บางสวนก็ขยายออกมาจากพระประแดงซึ่งเปนยานชุมชนชาวมอญขนาดใหญเขามาตามคลอง
สําโรงและคลองประเวศบุรีรมย

                                                          
79จากทั้งหมดของจังหวัด 47 แหง  ขณะที่จังหวัดนครนายกมี 24 แหงและเมืองชลบุรี

19 แหง.  อางอิงจาก  สุชาติ  เถาทอง,  พัฒนาการของมนุษยกับอารยธรรมในราชอาณาจักรไทย
เลม 2,  23.

80ห.ส.ช.,  เลขที่ 66  จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3,  จ.ศ.1205.  อางอิงจาก   วรรณี
แพลูกอินทร,  “ความสําคัญของการผลิตเพื่อการคาของเมืองฉะเชิงเทรา  ในสมัยรัตนโกสินทรกอน
สนธิสัญญาเบาวริง”  106-107.

81ห.ส.ช.,  เลขที่ 115/2  จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3,  จ.ศ.1210. เร่ืองเดียวกัน.
82สุจิตต  วงษเทศ,  ดงศรีมหาโพธิ์  (ม.ป.ท.,  ม.ป.ป.),  30-31.
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                -  ชาวลาว

                ชาวลาวเปนกลุมคนที่รัฐมีนโยบายชัดเจนในการดําเนินนโยบายอพยพใหเขามาอาศัย
ในบริเวณพื้นที่รอบๆราชธานีโดยเฉพาะรัชสมัยพระบาทสมเด็จนั่งเกลาเจาอยูหัว  รัฐเริ่มเผชิญกับ
ภัยสงครามที่มาจากทางตะวันออกของราชธานี  เชน  ลาว  เขมรและเวียดนาม  รัฐเรงสรางความ
เขมแข็งเพราะกอนหนานี้ใหความสําคัญนอยเพราะภัยสงครามสวนใหญมาจากพมา
               รัชกาลที่ 3 ทรงดําเนินนโยบายทําสงครามกวาดตอนและเกลี้ยกลอมผูคนจากเมือง
เวียงจันทน  เมืองพวน  เมืองทาสาร  เมืองนครพนมและหัวเมืองลาวฝงตะวันออกของแมน้ําโขงให
อพยพเขามาอาศัยบริเวณที่เปนหัวเมืองชั้นใน83  เชน  เมืองนครนายก  เมืองปราจีนบุรี  เมือง
ฉะเชิงเทรา84และพนัสนิคมเพื่อทดแทนแรงงานที่รัฐสูญเสียไประหวางสงครามเมื่อ พ.ศ.2310
พระราชพงศาวดารในชวงตนรัตนโกสินทรระบุถึงการอพยพเขามาของชาวลาวหลายครั้ง
                สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงบรรยายถึงสภาพหัวเมืองชั้นในภายหลัง
สงครามกับพมาไววา  “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงเชิญพระแกวมรกต   พระบาง
และกวาดตอนผูคนจากเวียงจันทรมาเปนอันมาก  ใหพวกชาวเวียงจันทนมาตั้งภูมิลําเนาอยูตาม
หัวเมืองชั้นในที่ถูกพมากวาดตอนเอาราษฎรไปเสียจนรางอยู  คือ  เมืองลพบุรี  เมืองสระบุรี  เมอืง
นครนายกและเมืองปราจีนบุรี…”85 ภายหลังมีชาวลาวจากเมืองนครพนมอพยพเขามาพึ่งพระบรม
โพธิสมภารอีกประมาณ 2,000 คน  รัชกาลที่ 2 จึงโปรดเกลาฯตั้งเปนลาวอาสาปากน้ําใหตั้งบาน

                                                          
83สมัยรัตนโกสินทรตอนตน  รัฐไดกําหนดเขตหัวเมืองชั้นในเพิ่มข้ึนจากเดิมเพื่อเสริม

ประสิทธิภาพในการปองกันราชธานี  เมื่อขาศึกยกทัพเขามาผานเมืองเหลานี้จะทําหนาที่เปนดาน
ยับยั้งมิใหขาศึกมาถึงเร็ว  ทางราชธานีจะมีเวลาตั้งรับ  นอกจากนี้รัฐยังใชเปนชุมทางและแหลง
ระดมพลจากหัวเมืองตางๆที่ถูกเกณฑไปในราชการสงคราม.  บังอร  ปยะพันธ.  “ประวัติศาสตร
ของชุมชนชาวลาวในหัวเมืองชั้นในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529),  69.

84เจาพระยาทิพากรวงศ,  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร  รัชกาลที่ 1  (กรุงเทพฯ
: คุรุสภา, 2503),  25.

85สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ,  สาสนสมเด็จ  เลม 6   
(พระนคร : คุรุสภา, 2505),  245.
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เรือนอยูที่คลองมหาหงษ  เมืองสมุทรปราการ86      ตอมาใน พ.ศ.2371  ชาวลาวกลุมนี้อางวาที่อยู
เดิมไมสบายจึงขอยายไปอยูที่เมืองพระรถ  รัชกาลที่ 3 จึงโปรดฯใหตัดเอาแขวงเมืองชลบุรีและ
เมืองฉะเชิงเทรามาตั้งเปนเมืองพนัสนิคมพรอมต้ังเจาเมืองพระราชทานนามวา พระอินทรอาษา
เมื่อยายเมืองมาตั้งที่เมืองพนัสนิคมครั้งแรกมีราษฎรประมาณ 8,000 คน87

                ภายหลัง พ.ศ.2373  หัวเมืองลาวเกิดความระส่ําระสายจากภาวะสงคราม จึงโปรดฯ
ใหพระอินทรอาษาขึ้นไปเกลี้ยกลอมชาวเมืองนครพนมมาไวที่เมืองพนัศนิคมอีกรุนหนึ่ง88  บางสวน
ไดเขามาตั้งถิ่นฐานที่ดงศรีมหาโพธิ์และตามดานที่ตั้งขึ้นในตนรัตนโกสินทร       ชาวลาวที่เขามา
ตั้งถิ่นฐานในแถบนี้ไดรับการเอาใจใสอยางดีจากรัฐเพื่อมิใหกลับไปบานเมืองเดิมดังพระราชดําริวา    
“ไดโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทแลวใหถามนายครัว ทาวเพี้ย
ครอบครัวพรอมมูลกันจะตั้งบานเรือนอยูบานใดตําบลใดจะสมัครรับราชการเมืองใดจะโปรดใหอยู
ตามใจสมัคร”89

                -  ชาวจีน

                ความเติบโตทางเศรษฐกิจและการคาของพื้นที่ลุมแมน้ําบางปะกงมีความสัมพันธกับ
การอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานของชาวจีน      เนื่องจากพื้นที่นี้เปนชุมทางการคาระหวางภูมิภาคและ
มีทําเลที่ตั้งที่อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรสามารถสรางรายไดใหกับราษฎรแถบนี้มาตั้งแตปลาย
สมัยอยุธยาเปนตนมา    กระทั่งตนรัตนโกสินทรทิศทางการคาเริ่มหันมาใหความสนใจกับสินคา
เกษตรกรรมที่ผานกระบวนการผลิต    ทําใหชาวจีนซึ่งเปนกลุมคนที่ไดรับสิทธิพิเศษจากการเกณฑ
แรงงานไพรมีเสรีภาพและทุนเขามาจับจองพื้นที่รกรางวางเปลาเพื่อพัฒนาใหเปนไรนาขนาดใหญ  
นอกจากนี้ยังมาการนําเขาแรงงานชาวจีนเพื่อมารับจางในกิจการตางๆที่เติบโตขึ้นในชวงนี้  เชน

                                                          
86บังอร  ปยะพันธ, ลาวในกรุงรัตนโกสินทร,  49.
87เจาพระยาทิพากรวงศ,  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร  รัชกาลที่ 3  เลม 2,

180.
88บังอร  ปยะพันธ,  ลาวในกรุงรัตนโกสินทร,  50-51.  ;  เจาพระยาทิพากรวงศ,

พระราชพงศาวดารรัชกาลที่ 3  เลม 1,  100.
89เจาพระยาทิพากรวงศ,  พระราชพงศาวดารรัชกาลที่ 3  เลม 1,  90.
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การทําไรพริกไทย  ไรยาสูบ  กิจการน้ําตาล  การตอเรือและการเปนกุลีรับจางตามทาเรือ  การกอ
สรางและงานโยธาตางๆ
                เมืองฉะเชิงเทราเปนที่อาศัยของชาวจีนจํานวนมากทําใหเกิดปญหาในการปกครอง 
เนื่องจากชาวจีนนิยมรวมตัวเขากันเปนกลุม  บางกลุมกระทําผิดกฎหมายทั้งลักลอบขนขาวและ
ฝนหนีภาษี   การโจรกรรมและยกพวกทํารายรางกายกัน  ปญหาเหลานี้ลุกลามใหญโตจนยากที่รัฐ
จะจัดการโดยเร็ว เชน เหตุการณอ้ังยี่ที่เมืองฉะเชิงเทราใน พ.ศ.239190  เหตุการณที่เกิดขึ้นนี้ไดเปน
เครื่องยืนยันถึงจํานวนประชากรชาวจีนที่อาศัยอยูในบริเวณตอนกลางของลุมแมน้ําบางปะกงได
เปนอยางดี

                ชาวลาว  ชาวมุสลิมจากมลายูและจามเปนกลุมคนที่รัฐกวาดตอนเขามาเพื่อเปน
แรงงานในระบบไพรมีหนาที่ทําการเพาะปลูกเพื่อสงเปนสวยใหรัฐเทานั้น  แมวาพื้นที่นี้เหมาะสม
ตอการเกษตรกรรม   เชน   ในคลองสําโรง  คลองแสนแสบ   คลองบางขนาก   เมืองพนัสนิคมและ
เมืองพนมสารคาม  ดังสารตราเจาพระยาจักรีถึงพระยาไชยวิชิตเรื่องสงครัวลาวมาไวเมืองตางๆ วา       
“...ทรงเปนหวงวาหนทางเปนน้ําโคลนเดินยาก  ใหหาเรือบรรทุกครัวลาวพวนนครพนมใหสงไป
กรุงเทพฯใหหมดจะไดสงออกไปเมืองฉะเชิงเทราเองใหทันเทศกาลทําไรไถนา...”91  ครัวลาวถูกจัด
ใหเปนไพรหลวงกองนา  สังกัดกรมมหาดไทยไปทํานาอยูที่คลองแสนแสบ92  สวนครัวมุสลิมจาก
เขมรเปนนาแขกกองอาสาจาม เมืองฉะเชิงเทรามีหนาที่เปนกองกําลังรักษาเมืองหนาดานและสวย
ของปาสงราชธานี     สวนชาวจีนเปนแรงงานอิสระที่รัฐนําเขามาใชในกระบวนการผลิตเพื่อการคา
และเปนแรงงานรับจางในกิจการตางๆแทนการเกณฑแรงงานไพร

                                                          
90จังหวัดฉะเชิงเทรา,  ประวัติมหาไทยสวนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา,  39.  ;   

จังหวัดฉะเชิงเทรา,  ฉะเชิงเทราเมืองแหงอนาคต  (กรุงเทพฯ : ดาวฤกษ,2539),  88.
91“สารตราเจาพระยาจักรีถึงพระยาไชยวิชิตเรื่องสงครัวลาวมาไวเมืองตางๆ และ

กรุงเทพฯ,”  หอสมุดแหงชาติ,  สมุดไทยดํา,  เสนดินสอขาว,  จ.ศ.1191, จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3,
เลขที่ 4.

92รางตราถึงเมืองพนมสารคาม  เมืองอินทรบุรี  เร่ืองใหสงครัวไพรหลวงกองนาที่หลบ
หนีมาลงไปกรุงเทพฯ”  หอสมุดแหงชาติ,  สมุดไทยดํา,  เสนดินสอขาว,  จ.ศ. 1223, จดหมายเหตุ
รัชกาลที่ 4,  เลขที่ 6.       
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      3.2  การต้ังถิ่นฐานในคลองสําโรง

คลองสําโรง   เปนคลองสายแรกที่เชื่อมแมน้ําเจาพระยากับพื้นที่ปากแมน้ําบางปะกง  
ขุดซอมข้ึนในชวงที่เศรษฐกิจการคาระหวางไทยกับจีนขยายตัวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนเสน
ทางลําเลียงสินคาจากบางปลาสรอยเขามายังอยุธยา  บันทึกของเจงโหกลาวถึงชุมชนบางปลา
สรอยไววาเปนเมืองทาขนาดใหญมีชุมชนชาวจีนทําหนาที่คาขายและผลิตสินคา สวนในคลอง
สําโรงแมจะไมปรากฎวามีชุมชนอยูในคลองหรือไม   แตจากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบไดพบ
เทวรูปโบราณตรงที่คลองสําโรงตอคลองทับนางจึงสันนิษฐานไดวาบริเวณปากคลองสําโรงอาจเคย
เปนชุมชนมากอนการขุดซอมคลองสําโรงและคลองทับนางในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2

ในคลองสําโรงจะมีบานเรือนผูคนอาศัยมาตั้งแตสมัยอยุธยาแตก็ไมมีหลักฐานแนชัด  
จนกระทั่งสุนทรภูเดินทางเขามาใน พ.ศ.2352 เพราะไดพบเห็นชุมชนเปนชวงๆตลอดคลองสําโรง93    
เชน  ทับนางเปนชุมชนเกษตรกรรมปลูกขาว บางพลีเปนชุมชนที่มีการคาขายคึกคักเต็มไปดวยเรือ
และแพ  สวนบางปะกงเปนชุมชนชาวจีนที่ปากคลองสําโรงดานแมน้ําบางปะกงมีการผลิตปลาแหง
เปนสินคาสําคัญ

อุปสรรคที่สําคัญของการตั้งถิ่นในฐานในคลองสําโรงอาจมาจากการที่พื้นที่ในคลองนี้
ยังไมเหมาะสมตอการตั้งถิ่นฐานมากนักเพราะยังเปนที่ลุม  บางแหงประสบปญหาน้ําเค็มจัดจนทํา
นาไมไดผล  มีแตปาแขม กุม เหงือกปลาหมอซึ่งเปนพืชที่ข้ึนในดินเค็มข้ึนทั่วไป  นอกจากนี้การที่
รัฐไมไดใหความสนใจขุดซอมคลองซึ่งใชมานานแลว  ทําใหโคลนตะกนไหลลงสูพื้นคลองจนกลาย
เปนโคลนเลนไมสามารถระบายน้ําเขาออกคลองไดก็เปนอุปสรรคตอการเดินทาง   แตความจําเปน
ทําใหมีการนํากระบือเขามารับจางลากเรือในพื้นที่ๆไมสามารถพายเรือผานไปได     ความสงบจึงมี
ลิงแสม  จรเขและสัตวนานาชนิดเขามาอาศัยอยูตามริมตลิ่งและในแมน้ํา

                                                          
93สุนทรภู (พ.ศ.2352) ไดเดินทางผานคลองสําโรงเพื่อไปยังเมืองแกลงไดบรรยาย

ถึงสภาพชุมชนและวิถีชีวิตของผูคนในคลองพบชุมชนหลายแหง  ดังนี้   พระประแดง  เขาคลองทับ
นาง  ถึงบางพลี (เปนชุมชนการคาขนาดใหญ  ภายในคลองมีแพลองอยางหนาแนน)  บางโฉลง
(มีคลองแยกไปปากตะคลองและคลองบางเหี้ย)  บานไร  บางกระเทียม  หัวตะเข  (ผานปากคลอง
บางเหี้ย)  บางบอ  บางระกาด  บางสมัคร  บานมะพราว บางวัวบานบางมังกงถึงแมน้ําบางปะกง.
สุนทรภู,  “นิราศเมืองแกลง”  ใน  นิราศสุนทรภู  เลม 1,  85-92.
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บางปลาสรอย   เปนเมืองสําคัญทางการคามาตั้งแตสมัยอยุธยาจึงเปนเมืองที่มีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจสูง    เนื่องจากมีแรงงานจีนอพยพเขามาอาศัยจํานวนมากเขามาทําการผลิต
สินคาตางๆ  เชน  ขาว  น้ําตาล  ยาสูบ  พริกไทย  ผักและผลไม จําพวกถั่ว  มันเทศ  มันแกว
สัปปะรด นอกจากนี้ยังมีการทํานาเกลือและเก็บเปลือกหอยเพื่อสงไปทําปูนขาว94  โรงงานทํา
คราม95  สินคาเหลานี้สงเขามาขายในกรุงเทพฯ  และการทําไมเพื่อแปรรูปเปนชิ้นสวนเรือ  ไดแก
พังงา  สมอ  การตอเรือเปนอาชีพที่ชาวจีนมีความชํานาญ   นอกจากนี้ยังปรากฏหลักฐานการผลิต
สินคาตางๆ
                ยาสูบ  เปนสินคาที่สยามเคยนําเขาจากจีนเพื่อใชบริโภคในหมูชนชั้นสูง  สวนราษฎร
ก็มีการผลิตเพื่อใชบริโภคในครัวเรือเทานั้น  ตอมาเมื่อชาวจีนอพยพเขามาอาศัยมากขึ้นก็ไดนํา
พันธุยาสูบเขามาปลูกในไทยและสงออกขายยังจีนและเวียดนาม  การศึกษาของนิธิ  เอียวศรีวงศ
ระบุถึงแหลงผลิตที่เมืองบางปลาสรอยและเมืองจันทบุรี
                การตอเรือและผลิตชิ้นสวนเรือ  เมื่อการคาขยายตัวความจําเปนตองขนสงสินคามี
มากขึ้นและวิทยาการตอเรือของชาวจีนเปนที่ยอมรับ  ทําใหชาวจีนที่อาศัยอยูบริเวณปากแมน้ํา
บางปะกงนําไมจากพื้นที่ตอนบนซึ่งมีความทนทาน  คุณภาพดี   ราคาถูกมาแปรรูปเปนเรือสําเภา
และชิ้นสวนตางๆจําหนายยังตลาดภายในและตลาดตางประเทศสรางรายไดใหรัฐเนื่องจากราคา
ถูกกวาที่อ่ืน96

                การประมง  เนื่องจากพื้นที่ปากแมน้ําบางปะกงมีสัตวน้ําหลายชนิดทั้ง  กุง หอย ปู
ปลาอยางชุกชุม  สามารถประกอบอาชีพประมงน้ําจืดและน้ําเค็ม

-  ประมงน้ําจืด    พื้นที่เมืองฉะเชิงเทรามีการทําประมงเพื่อการคาซึ่งมีชื่อเสียงมา

                                                          
94ปาลเลกัวซ,  เลาเรื่องกรุงสยาม,  73-74.
95Terwiel  B.J.,  Through  Travellers  Eyes  :  An  Approach  to  Early

Nineteenth  Century  Thai  History,  180.
96ราคาเรือที่ตอในแมน้ําเจาพระยาขนาดเรือใหญ คิดตันละ 25 บาท   ถาเปนเรือ

ขนาดเล็กคิดตันละ15 บาท  หากตอในประเทศจีนราคาสูงกวา 50-100 เปอรเซ็นต.  วราภรณ
จิวชัยศักดิ์,  นโยบายทางดานเศรษฐกิจของรัฐในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
โครงการจัดพิมพเผยแพรรายงานวิชาการ  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2547),  81.
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ตั้งแตสมัยโบราณ  มีทั้งปลาเลี้ยงและปลาธรรมชาติ  ไดแก  ปลาชอน  ปลาสลิด  ปลาดุก  ปลา
หมอ  ปลาหมอเทศ  และชนิดอื่นๆ97

-  ประมงน้ําเค็ม ทํากันมาในเขตแถบชายฝงทะเล  ไดแก บางปลาสรอย  บางปะกง
สันนิษฐานวานอกจากจับเพื่อบริโภคภายในชุมชนแลวยังแปรรูปเพื่อจําหนาย ดังที่ สุนทรภูไดเขียน
ไวในนิราศเมืองแกลง  โดยบรรยายการเดินทางจากเมืองหลวงเขาคลองสําโรงออกแมน้ําบางปะกง
แลนเรือเลียบตามชายฝงทะเลไปยังเมืองระยอง   ไดสะทอนใหเห็นวาผูคนในแถบนี้ประกอบอาชีพ
ประมงกันเปนสวนใหญ  เชน  บานบางมังกง  นอกจากนี้ นิธิ  เอียวศรีวงศยังไดกลาวถึงการประมง
ของพื้นทีเมืองบางปลาสรอยในตนรัตนโกสินทรไวดังนี้  “...มีหลักฐานระบุวาชาวจีนไดเขาไปมีสวน
ในการประมงอยางมาก  เชน ที่บางปลาสรอยอันเปนแหลงชุมชนจีนที่ใหญแหลงหนึ่งที่มีการทํา
ประมงกันอยางใหญ  จนปลาที่บางปลาสรอยราคาถูกมาก  การประมงเหลานี้เกี่ยวพันกับการสง
ขายตางประเทศไมนอย”98    ดังปรากฏในรายการสินคาออกของเบอรนีกลาวถึง  ปลาเค็ม  ปลา
ตากแหงและปลารา ความชุกชุมของสัตวน้ําสรางรายไดใหกับรัฐจํานวนมาก

      3.3  การต้ังถิ่นฐานพื้นที่ตอนในแมน้ําบางปะกงและคลองแสบแสบ

พื้นที่ตอนบนของลุมแมน้ําบางปะกงมีชุมชนตั้งอยูหนาแนนกวาบริเวณอ่ืนเพราะตั้งอยู
ในเสนทางการคาและการเดินทัพระหวางไทย  หัวเมืองอีสาน   หัวเมืองตะวันออกและเขมร  ลาว
เวียดนาม  รัฐจึงใหความสําคัญกับการอพยพและกวาดตอนผูคนเขามาอาศัยตามเสนทางคมนาคม
เชน  ดานกบแจะ  ดานหนุมาน  บานหินแร  บานทุงแข  ดานพระปรง  ดานชองตะโก ดานพระจารึก
ดานสระแกว  ดานมะโหด  ดานเสมาและบานสวย  ( แผนที่ 5.)  ชุมชนเหลานี้มีความสําคัญตอรัฐ
ทั้งทางการเมืองและการคา   แตดวยขอจํากัดของการคมนาคมและภูมิศาสตรทําใหพื้นที่นี้ไม
สามารถปรับตัวเขาสูกระบวนการผลิตเพื่อการคาเหมือนพื้นที่ตอนลางจนกระทั่งรัฐขุดคลองแสน
แสบขึ้นใน พ.ศ.2380   ทําใหการเดินทางระหวางกรุงเทพฯกับนครนายก  ปราจีนบุรีและพนมสาร
คามสะดวกขึ้น  ภายหลังการขุดคลองชุมชนตอนบนลุมแมน้ําบางปะกงเติบโตขึ้นเพราะการ
คมนาคมที่สะดวกทําใหสามารถนําผลผลิตจากทองถ่ินสงออกมาขายยังพื้นที่อ่ืนๆ ไดเกิดชุมชนการ
                                                          

97กิจจา  วัฒนสินธุ,  ประวัติความเปนมาของเทศาบาลเมืองฉะเชิงเทรา,  พิมพเนื่องใน
งานพระราชทานเพลิงศพนายกิจจา  วัฒนสินธุ  17  มีนาคม  2523(ม.ป.ท.,  2523),  146.

98นิธิ  เอียวศรีวงศ,  ปากไกใบเรือ  วาดวยการศึกษาประวัติศาสตร  -  วรรณกรรม
ตนรัตนโกสินทร,  พิมพคร้ังที่  3  (กรุงเทพฯ : แพรวสํานักพิมพ, 2543),  115.
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คาขนาดใหญริมฝงแมน้ําบางปะกง  เมืองฉะเชิงเทราใหม (ยายจากบางคลามาตั้งขึ้นใหมที่บานทาไข
ใน พ.ศ.2377)99 เหตุที่ตองมีการยายที่ตั้งเมืองลงมาตั้งที่บานทาไขนอกจากเหตุผลทางเศรษฐกิจแลว
รัฐยังคํานึงถึงยุทธศาสตรปองกันประเทศเพราะเปนชวงเวลาที่รัฐ         ทําสงครามครั้งใหญกับเวียด
นามในเขมรซึ่งมีพรมแดนใกลกับชายแดนไทยดานตะวันออกจึงมีการเสริมความเขมแข็งใหกับพื้น
ที่นี้ดวยการกวาดตอนเขามาและอพยพผูคนจากหัวเมืองลาวและเมืองปตตานีเขามาตั้งถ่ินฐานเปน
ดานและเมืองไวเปนระยะกอนจะขามเขามายังพื้นที่ฝงตะวันตกของแมน้ําบางปะกงซึ่งเปนที่ตั้งของ
กรุงเทพฯ  เมื่อศูนยกลางอํานาจรัฐยายลงมาอยูทีก่รุงเทพ ฯ  ยอมสงผลกระทบตอยุทธศาสตรการ
ปองกันประเทศ  เพราะเสนทางการเดินทัพเปลี่ยนไปจากเดิม  เมืองฉะเชิงเทรากลายเปนเมืองหนา
ดานใกลราชธานีแทนนครนายก  รัฐจึงมีนโยบายยายที่ตั้งของเมืองฉะเชิงเทราจากบางคลาลงมาที่
บานทาไขปากน้ําโจโล

แมรัฐจะยายศูนยอํานาจรัฐลงมาที่บานทาไขแตวิถีชีวิตและชุมชนเมืองฉะเชิงเทราเดิม (บาง
คลา)ก็คงดํารงอยูเรื่อยมาเพราะบางคลาตั้งอยูในจุดยุทธศาสตรที่ดีเปนจุดเชื่อมการคมนาคมในแม
น้ําบางปะกงและคลองทาลาดทางฝงตะวันออก  เมื่อเศรษฐกิจการผลิตและการคาขยายตัวจากพื้นที่
ตอนลางขึ้นมาถึงพื้นที่ตอนใน   ชุมชนเมืองฉะเชิงเทราเกาก็เติบโตขึ้นเปนอําเภอบางคลา
เกิดขึ้นจากความตองการสินคาเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น  พื้นที่ตอนในของลุมแมน้ําบางปะกงไดรับ
การบุกเบิกใหเปนพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญโดยมีแรงงานชาวจีนเปนผูดําเนินการ  ปาลเลกัวซ
(Pallgiox)  เดินทางเขามายังลุมแมน้ําบางปะกงใน พ.ศ.2381  ไดบรรยายถึงพื้นที่เกษตรกรรมจาก
บางปลาสรอยถึงเมืองฉะเชิงเทราไววา

                                                          
99เมืองฉะเชิงเทราเติบโตขึ้นเปนชุมชนการผลิตและการคาขนาดใหญสรางรายไดเขา

ประเทศจํานวนไมนอย   รัฐจึงใหความสําคัญกับการปองกันเมืองฉะเชิงเทราใหมเปนพิเศษ  ดวย
การยายเมืองฉะเชิงเทราจากบางคลาลงมาไวที่บานทาไข  ตําบลหนาเมือง  อําเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  พรอมทั้งจางแรงงานจีนสรางกําแพงเมืองไวหนาเมืองติดกับฝงแมน้ําบางปะกงดาน
ตะวันตก  และจัดวางปนใหญเปนระยะตามกําแพง ใน พ.ศ.2476-2477.  ห.ส.ช., เลขที่  21
จดหมายเหตุรัชกาลที่  3 ,  จ.ศ. 1210.
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หลังจากที่ไดเยี่ยมพวกคริสตังซึ่งกระจัดกระจายกันอยูตามไรยาสูบและไรออย
                    ขาพเจาก็ลงเรือพายลํายาวและเบาเขาไปในแมน้ําบางปะกงตองทวนน้ําขึ้นไป
                     ราว 12 ลิเออร  จนถึงเมืองแปดริ้วที่นี่มีกําแพงเชิงเทินอันภายในเปนที่ตั้งจวน
                    ของเจาเมือง     สวนราษฎรนั้นอยูเรียงรายกันไปท้ังสองฟากแมน้ํามีพลเมือง
                     ทั้งสิ้นราว 10,000 คน      ทั้งจังหวัดเปนที่ราบใหญอุดมไปดวยนาขาว   สวน
                     ผลไมและไรออย100

 เศรษฐกิจของเมืองฉะเชิงเทราไดกระตุนใหชาวจีนเขามาเปนแรงงานรับจางในไรออย    
โรงงานน้ําตาลในระยะแรกกิจการนี้อยูในมือของชาวจีนเพราะกิจการน้ําตาลแตละแหงตองใชคน
แรงงานจํานวนมาก101 รางสารตราบัญชีพระยาวิเสทฤาชัยเจาเมืองฉะเชิงเทราเรื่องเงินใชสอยใน
การทําสวนออยไดกลาวถึงหนาที่ของแรงงานชาวจีนในไรออย เชน ขุดดิน  ฟนดิน  ขุดรอง  ขุดหลุม  
ปลูกออยพรวนดินรักษาออย102   และสําเนาคําใหการจีนโปเร่ืองอั้งยี่เมืองฉะเชิงเทราไดกลาวถึง
แรงงานรับจางชาวจีนในไรออย103 เพราะแรงงานไทยสวนใหญมีความถนัดในการปลูกขาวจึงทําให
นายทุนนิยมจางชาวจีนเขามาเปนทํางานในโรงหีบออยซึ่งมีอยูจํานวนมากไมต่ํากวา 20 โรง104

งานเขียนและบันทึกของชาวตางชาติ  เชน สลาฟเตอรส (Slafters)  ปาลเลกัวซ  (Pallgiox)  
บรรยายภาพของเมืองฉะเชิงเทราไววาเปนเมืองที่ตั้งขึ้นใหม  มีทั้งชาวจีน ไทย  ลาว  เขมรเขามา 
ตั้งถิ่นฐานทํามากินจนกลายเปนตลาดการคาใหญในลุมน้ําบางปะกงเพราะแรงงานเหลานี้ทําการ    
ผลิตสินคาเฉพาะอยางจึงพึ่งพาสินคาอุปโภคบริโภคจากชุมชนอ่ืน นอกจากนี้งานเขียนของเธอรวิล

                                                          
100ปาลเลอกัวซ,   เลาเรื่องกรุงสยาม, 74–75.
101เพราะวิทยาการในการทําน้ําตาลเปนของจีนและใชแรงงานจีนในกระบวนการผลิต.

ห.ส.ช.,  เลขที่155/ข  จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3, จ.ศ.1210. กลาวถึงจีนไลตั้งโรงหีบออยที่บานทาไข.
102ห.ส.ช.,  เลขที่ 9  จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3,  จ.ศ.1210.
103ห.ส.ช.,  เลขที่ 155  จดหมายตุรัชกาลที่ 3,  จ.ศ.1210.,  ห.ส.ช.,  เลขที่ 155/ก

จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3,  จ.ศ.1210.  และห.ส.ช.,  เลขที่ 191  จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3, จ.ศ.1210.
104ปาลเลอกัวซ,   เลาเรื่องกรุงสยาม,  75.
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(Terwiel)  ไดกลาวถึงลักษณะเดนของชุมชนชาวจีนคือ  การพนันและดื่มสุรา105

อุตสาหกรรมน้ําตาลทราย   เกี่ยวพันกับการผลิตสินคาหลายประเภทตั้งแตการ
ปลูกออย    การหีบน้ําตาล  การหาฟน การปนหมอสําหรับใสน้ําตาล   ดังนั้นน้ําตาลจึงเปนสินคาที่
กระทบระบบการผลิตของไทยอยางมาก
                น้ําตาล106เปนสินคาออกที่สําคัญและสรางรายไดใหรัฐในชวงตนรัตนโกสินทร โดยมี
แหลงผลิตที่สําคัญบริเวณลุมแมน้ําทาจีนและลุมแมน้ําบางปะกง  ดังที่จอหน  ครอวฟอรด  ราชฑูต
ชาวอังกฤษที่เดินทางเขามาใน พ.ศ.2365 ไดบันทึกถึงการขยายตัวของการผลิตน้ําตาลไววา 
“สยามสามารถผลิตน้ําตาลจากออยไดเปนเวลาประมาณ 13 ปมาแลว  ตอมาชาวจีนไดรับ
อนุญาตจากทางราชการใหปลูกออยทําน้ําตาลได   ฉะนั้นจึงปรากฏวาชั่วเวลาเพียงไมกี่ปตอมาก็
ไดมีการนําสินคานี้ออกไปจําหนายนอกประทศ   อุตสาหกรรมนี้เติบโตอยางรวดเร็วจนถึงปจจุบันนี้
อาจกลาวไดวาน้ําตาลที่ไดสงออกไปจําหนายนอกประเทศมีปริมาณถึง 80,000 หาบตอป”107

และไดตั้งขอสังเกตถึงพื้นที่ปลูกออยวามีอยูมากแถบบางปลาสรอย นครไชยศรี บางปะกงและแปด
ร้ิว”108  เหตุที่เปนเชนนี้อาจเพราะชาวจีนที่อพยพไดนําพันธุออยสําหรับทําน้ําตาลเขามาปลูกจึงทํา
ใหพบไรออยในบริเวณชุมชนชาวจีน   นอกจากนี้ในรายงานยังบันทึกถึงกลุมคนในกิจการออยไววา 
“ผูปลูกออยนั้นเปนชาวไทยเสมอ ในขณะที่ผูผลิตน้ําตาลเปนจีนเสมอไปเชนกัน”109เพราะกรรมสิทธิ์
ที่ดินเปนของราษฎรไทยจึงมีสวนรวมในกระบวนการผลิตน้ําตาล

                                                          
105ในพื้นที่ตั้งโรงหีบออยมักมีกิจการโรงตมกลั่นสุราอยูใกลๆ  เพราะกากน้ําตาลเปน

สวนประกอบสําคัญอันหนึ่งสําหรับการกลั่นสุรา. Terwiel  B.J.,  Through  Travellers  Eyes  :
An  Approach  to  Early  Nineteenth  Century  Thai  History  (Asian  history  Centre,  the
Australian  nation  University, Bangkok : Edition  Duang  Kamol,  1989),  159

106เปนพืชที่ชาวจีนนําเขามาปลูกในชวงตนรัตนโกสินทรเพื่อผลิตเปนน้ําตาลทรายขึ้น
ใชแทนน้ําตาลจากตาลโตนดหรือจากมะพราว.

107จอหน  ครอวฟอรด,  เอกสารของครอวฟอรด  แปลโดย  ไพโรจน เกษแมนกิจ
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2515),  102.

108นิธิ  เอียวศรีวงศ,  “ชาวจีนปจจัยสําคัญของการเปลี่ยนแปลง”  ใน  ศิลปวัฒนธรรม.
9,4  (เมษายน, 2531) : 40.

109เร่ืองเดียวกัน.
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                เมื่อความตองการน้ําตาลทรายในตลาดโลกเพิ่มมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 การขยาย
ตัวของการผลิตในประเทศสามารถตอบสนองความตองการนี้ไดทันที จากปริมาณการสงออก 
80,000 หาบใน พ.ศ.2365     ไดเพิ่มมากขึ้นทุกป เชน ใน พ.ศ.2387  มีมูลคาการสงออก  
100,000  หาบและ พ.ศ.2392  มีมูลคาการสงออกถึง 107,000 หาบ110  ผลกําไรจากการคาไดเปน
เคร่ืองชักจูงใจใหผูมีทุนทรัพยทั้งชาวไทยและชาวจีนเขามาตั้งโรงหีบออยในพื้นที่นี้เพิ่มมากขึ้น  
เนื่องจากพื้นที่นี้เปนแหลงเพาะปลูกออยขนาดใหญมีแรงงานรับจางชาวจีนเพียงพอสําหรับการ
ขยายธุรกิจนี้ ดวยผลตอบแทนที่คุมคาและสามารถทํากําไรไดเร็ว ทําใหนายทุนชาวไทยใหความ
สนใจเขารวมลงทุนธุรกิจนี้เพื่อทดแทนรายไดจาการคาของปาซึ่งเปนแหลงรายไดสําคัญเริ่มลดบท
บาทลง   นายทุนไทยทั้งพระมหากษัตริย  พระบรมวงศศานุวงศและขุนนางหันมาใหความสนใจลง
ทุนในกิจการใหมๆ ในรูปแบบตางๆทั้งการใหกูยืมเงินลงทุน  เชน  กรณีจีนโตและหลงจูยิ้มกูยืมเงิน
ไปใหหลงจูเนอาน  บานสัมปทวนทําโรงงานน้ําตาล111 และการเขามาลงทุนเอง เชน โรงน้ําตาล
ทรายของหลวงในเมืองฉะเชิงเทรา112   โรงหีบออยของพระเจานองยาเธอกรมหมื่นวงศาธิราชสนิท  
ที่บานใหม  แขวงเมืองฉะเชิงเทรา113   และการรวมทุนระหวางขุนนางไทยและชาวจีน  เชน  กรณี
หลวงพิทักษทศกร (นายอากรชาวจีน) รวมออกทุนใหจีนยี่ตั้งโรงหีบออยที่เมืองฉะเชิงเทราเปนเงิน 
77 ชั่ง โดยมีขุนนางตระกูลบุนนาคเปนผูไดรับผลประโยชนอยางแทจริงอยูเบื้องหลัง114

       การลงทุนตั้งโรงหีบออยในตนรัตนโกสินทรจะใชทุนสูงทั้งการจางแรงงาน การซื้อออย
และคาใชจายตางๆในการผลิต เชน โรงงานขนาดเล็กตองใชลูกจางประมาณ 83 คน ลงทุน
ประมาณ 4,592 บาท  โรงงานขนาดกลางผลิตน้ําตาลทราย 2,000 หาบตอป ใชแรงงาน  120 คน  
ลงทุนประมาณ 5,840 คน115  ความนิยมในการลงทุนทําน้ําตาลเพิ่มข้ึนและขยายตัวอยางมากใน

                                                          
110วราภรณ  จิวชัยศักดิ์,  นโยบายทางดานเศรษฐกิจกิจของรัฐในรัชสมัยพระบาท

สมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว, 78.
111ก.จ.ช., เลขที่ 73  จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4,  จ.ศ.1216.
112วรรณี  แพลูกอินทร, “ความสําคัญของการผลิตเพื่อการคาของเมืองฉะเชิงเทรา  ใน

สมัยรัตนโกสินทรกอนสนธิสัญญาเบาวริง”,  139.
113ก.จ.ช., เลขที่ 281  จดหมายเหตุรัชการที่ 3,  จ.ศ.1207.
114นันทนัช  ชีวรดิธรรม,  “ผลกระทบของสนธิสัญญาเบอรนี”  (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต  สาขาประวัติศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2540),  194.
115ก.จ.ช.,  เลขที่ 155/ข  จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3,  จ.ศ.1210.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



64

เมืองฉะเชิงเทรา  จากหลักฐานรางสารตรา รางตรานอย หนังสือ  สําเนาคําใหการ  สําเนาจดหมาย
ระบุถึงการตั้งโรงหีบออยตามชุมชนตางๆ เชน บานบางกุง บานจุกเฌอ บานบางคลา  บานทาไข  
บานใหม  บานทาคา  บานสัมปทวน  บานสนามจันทน  ราคาน้ําตาลที่สูงขึ้นทําใหความตองการ
แรงงานและที่ดินขยายตัวผลักดันใหชุมชนมีหนาที่ผลิตสินคาเฉพาะอยางเพื่อผลิตวัตถุดิบใน
กระบวนการแปรรูป เชน  ตําบลบางเฟอง    ตําบลคลองนอย   ตําบลทาพลับ  ตําบลพญาจาก  
ตําบลทาชาง  ตําบลบางกระเจา  ตําบลสองพี่นอง116 ปรากฏพื้นที่เพาะปลูกออยขนาดใหญ

ในขณะที่ความตองการน้ําตาลทรายในตลาดโลกเพิ่มข้ึน    รัฐไมสามารถจัดเก็บภาษี
น้ําตาลทรายไดทั่วถึง  รัชกาลที่ 4 ทรงออกประกาศตั้งเจาภาษีน้ําตาลทรายแยกเปน 3 ราย 
(พ.ศ.2401) ระบุวา

 น้ําตาลทรายทุกเมืองในพระราชอาณาเขต       แตกอนมีเจาภาษีเก็บภาษี
อยูคนเดียว  เมื่อปมะโรง  อัฐศก   น้ําตาลทรายซื้อขายกันมากกวาแตกอน

                     ...น้ําตาลทรายมีราคาขึ้น    โรงน้ําตาลทรายตั้งขึ้นอีกหลายโรง   ในงวดป
                     มะเส็งนพศก    เงินภาษีก็จะขึ้นไดอีกมากเห็นวามีเจาภาษีอยูคนเดียวนั้น
                     เงินจะมากนักจะขอรับพระราชทานแยกเปน  3 เจาภาษีใหเก็บตามลําน้ํา

 เจาพระยาภาษี 1   ตามหัวเมืองฝายตะวันออกภาษี 1    เก็บตามหัวเมือง
 ฝายตะวันตกภาษี 1...117

                ความตองการน้ําตาลในตลาดโลกผลักดันใหราคาน้ําตาลสูงขึ้น   เจาของโรงหีบจึง
ตองแยงกันซื้อออยจากเกษตรกรเพื่อกักตุนวัตถุดิบในการผลิตใหเพียงพอตอการผลิตน้ําตาลตลอด
ทั้งปทําใหออยมีราคาสูง  เกิดความขาดแคลนมีหลายโรงงานตองปดกิจการเพราะสูราคาไมไหว  
รัฐจึงสงเสริมใหมีการขยายพื้นที่ปลูกออยดังสรุปใจความไดวา ทางกรุงเทพฯสงเงินเขามาใหเจา
เมืองฉะเชิงเทราจัดซื้อยอดออยจากราษฎรเมืองฉะเชิงเทราที่ปลูกออยเพื่อการคา ในราคาที่ราษฎร

                                                          
116ก.จ.ช.,  เลขที่ 9  จดหมายเหตุรัชการที่ 3,  จ.ศ.1201.
117ตั้งจีนเกงอยูเปนขุนภักดีสินยากรเจาภาษี  เก็บตามหัวเมืองฝายตะวันออก  คือ

เมืองฉะเชิงเทรา  เมืองนครนายก  เมืองปราจีนบุรี  เมืองพนัสนิคม  เมืองชลบุรี  เมืองบางละมุง
เมืองระยอง  เมืองตราด  เมืองจันทบุรี  รวมกัน 9  หัวเมือง.  ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 . “ประกาศ
ตั้งภาษีน้ําตาลทรายแยกเปน 3 ราย”,  236-238.
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ซื้อขายแกกัน118 และใหพระยาวิเสทฤาไชย  เจาเมืองฉะเชิงเทราและกรมการจัดแจงหาที่ใหราษฎร
ไทย จีนในแขวงเมืองฉะเชิงเทราทําสวนออยและโรงหีบออยขึ้นใหไดมากเหมือนเมืองนครไชยศรี119  
ซึ่งมีการขยายการผลิตน้ําตาลมากอนบางปะกง  แตในที่สุดเมื่อการผลิตน้ําตาลซบเซาในชวง 
พ.ศ.2410  มีแตเมืองชลบุรีเทานั้นที่ยังผลิตน้ําตาลตอไปแตเปนกิจการเล็กๆ

ทั้งที่การคาน้ําตาลเติบโตขึ้นอยางมากแตรัฐไมไดขุดคลองเชื่อมระหวางกรุงเทพฯกับ
ฉะเชิงเทราเพิ่มเพราะการคาน้ําตาลอาจสงออกจําหนายยังตลาดตางประเทศไดทันทีโดยไมตองสง
สินคาเขากรุงเทพฯกอน เพราะปากแมน้ําบางปะกงมีความลึกกวาแมน้ําเจาพระยา  เรือใหญจึง
สามารถเขามาจนถึงเมืองฉะเชิงเทราได  ดังที่มีผูบันทึกไววา

ดวย  ณ วันศุกร  เดือน 3  ขึ้น 8 ค่ํา ปเถาะ  เอกศก   ราษฎรไทยจีนมาแจงความ
                  กับขาพุทธิเจาวา  เรือกลไฟใหญทําดวยเหล็กยาว  2 เสน  15 วา   ลําหนึ่งเขามา
                   จอดอยูในแมน้ําหนาโรงจักศรีไฟบานทุงขางแขวงเมืองฉะเชิงเทรา...
                   ครั้งขาพระพุทธิเจาตริตรองดูเรือกลไฟโตใหญดังนี้ไมเคยเห็นมีเขามาในกรุงเทพฯ

...เรือมีกําลังบรรทุก  6,000  หาบ   ...เรือกลไฟลํานี้เขามาซื้อสินคาในแขวงเมือง
                   ฉะเชิงเทราเปนเรือใหญโตถึงเพียงนี้ผิดกับเรือตามธรรมเนียมที่เขามาซื้อสินคาใน
                   กรุงเทพฯแตกอนๆมา...120

การคาน้ําตาลขยายตัวขึ้นโดยไมตองอาศัยคลองเชื่อมเพื่อขนสงสินคาตางจากการคา
ขาวซึ่งมีตลาดการคาสําคัญอยูที่กรุงเทพฯทําหนาตรวจสอบราคาขาวในตางประเทศกอนสงออก
ขาย  ดังนั้นการปรับปรุงและเพิ่มเสนทางคมนาคมระหวางลุมแมน้ําเจาพระยากับแมน้ําบางปะกง
จึงมีความสําคัญและเปนนโยบายหนึ่งที่รัฐใหความสนใจในชวง พ.ศ.2420-2450  ดังที่จะศึกษา
ถึงเหตุและปจจัยที่รัฐตองเขามาจัดการขยายพื้นที่เพาะปลูกดวยการขุดคลองในบทตอไป

                                                          
118ก.จ.ช., เลขที่ 18  จดหมายเหตุรัชการที่ 3,  จ.ศ.1200.
119ก.จ.ช., เลขที่ 281 จดหมายเหตุรัชการที่ 3,  จ.ศ.1207.
120ก.จ.ช.,  ร.5, ม.2.12ก/2  ใบบอกเมืองฉะเชิงเทรา ( กันยายน ร.ศ.103 - สิงหาคม ร.

ศ.104).
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สรุป

                แมน้ําบางปะกงเปนหนึ่งในแมน้ําสายหลักของประเทศไทยทางดานตะวันออกมีความ
อุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาตินานาชนิดทั้งปาไม  ของปา  แรธาตุ  ของทะเลและสัตวน้ํา
อยูอยางชุกชุม  นอกจากนี้ที่ตั้งของแมน้ําบางปะกงยังเปนศูนยกลางการคมนาคมระหวางราชธานี
กับหัวเมืองอีสาน  หัวเมืองตะวันออกและประเทศลาว  เขมร  เวียดนาม   พื้นที่นี้จึงมีความสําคัญ
ตอรัฐทางการเมือง  การปกครอง   ยุทธศาสตรการทําสงครามและการคามาทุกยุคสมัย  รัฐกระชับ
อํานาจกับพื้นที่นี้ดวยการการขุดคลองสําโรง (พ.ศ.2041)  และคลองแสนแสบ (พ.ศ.2380)  ทําให
การคมนาคมระหวางราชธานีกับลุมแมน้ําบางปะกงสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้การที่รัฐกวาดตอนและอพยพแรงงานตางถิ่นเขามาในชวงตนรัตนโกสินทร
เปนการเพิ่มจํานวนประชากรในพื้นที่นี้อยางรวดเร็วทําใหทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นไดรับการใช
ประโยชนอยางเต็มที่  เห็นไดวาในชวงนี้ไดเกิดชุมชนขึ้นตามแหลงผลิตตางๆจํานวนมากตั้งแต
บริเวณปากแมน้ําเร่ือยเขามาจนถึงตนแมน้ําและตามเสนทางคมนาคมระหวางภูมิภาค  สวนพื้นที่
ที่การคมนาคมไมสะดวกและหางไกลแหลงน้ํายังคงเปนที่รกรางวางเปลาเพราะที่ดินยังไมมีราคา
และราษฎรไมเห็นความสําคัญของการผลิตสินคาใหมากกวาการบริโภคในครัวเรือน  เมื่อเปรียบ
เทียบจํานวนประชากรตอพื้นที่จะเห็นไดวามีนอยกวาพื้นที่มากการขยายพื้นที่เพาะปลูกก็สามารถ
กระทําไดเองดวยการขุดเชื่อมทางน้ําเขาดวยกัน  เพราะมีจุดประสงคเพียงแคเปนทางชักน้ําเขาสู
พื้นที่เกษตรกรรม   ความตองการเสนทางคมนาคมทางน้ําขนาดใหญเพื่อใชลําเลียงผลผลิตจาก
แหลงผลิตออกสูตลาดทวีความสําคัญขึ้นภายหลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาวริง  ดังนั้นการ
ขยายตัวของชุมชนในชวงกอน พ.ศ.2420 จึงมีลักษณะของการกระจุกตัวอยูตามแหลงน้ําหรือเสน
ทางการคาเปนกลุมใหญๆ  ไมมีการผสมผสานทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมมากนักเพราะแรงงาน
พื้นเมืองสวนใหญอยูภายใตระบบไพรทําใหไมสามารถเคลื่อนยานแรงงานไดอยางอิสระ สงผลให
ชุมชนเหลานี้ยังคงรักษาวัฒนธรรมและเอกลักษณทองถิ่นไวไดมากกวาชุมชนที่เกิดขึ้นในชวงหลัง
ซึ่งจะไดรับอิทธิพลของความเจริญทางการคาทําใหรูบแบบของชุมชนและวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป
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แผนที่ที่ 10  แผนที่ชุมชนในลุมแมน้ําบางปะกงและคลองเชื่อมกอนสนธิสัญญาเบาวริง
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บทที่ 3 

 
การขุดคลองเชื่อมในลุมแมน้ําบางปะกง  ระหวาง พ.ศ.2420-2450 

 
  การขุดคลองเชื่อมในลุมแมน้ําบางปะกงชวง พ.ศ.2420-2450  เปนผลใหฉะเชงิเทรา 
และพื้นที่ตอนกลางระหวางลุมแมน้ําเจาพระยากับแมน้าํบางปะกงพฒันาขึน้อีกขั้น  เนื่องจากเปน
ชวงที่เศรษฐกจิของประเทศกําลังขยายตวั  ความตองการสินคาเกษตรกรรมทําใหที่ดินไดรับการ
บุกเบิกจากภาครัฐ  นายทุนและราษฎรจํานวนมาก   เกดิการอพยพของทนุและแรงงานตางถิ่นเขา
มาสูธุรกิจตางๆ  เชน  โรงส ี  โรงเลื่อย  หรือภาคเกษตรกรรมทั้งไร  นาและสวน  พฒันากลายเปน
ชุมชนขึน้ตามบริเวณที่เปนแหลงเศรษฐกิจตางๆ  เชน  หวัหมาก  บางกะป  มนีบุรี หนองจอก 
ศาลาแดง บางน้าํเปรี้ยวริมฝงคลองแสนแสบ  หัวตะเข  บานหลวงแพง  บานคลองเจา   บานคลอง
สวนในคลองประเวศบุรีรมยซึ่งเปนเสนทางคมนาคมหลักในการเดินทางติดตอระหวางกรุงเทพฯกับ
เมืองในลุมแมน้ําบางปะกงมคีวามสาํคัญขึ้นมา    ในบทนี้จึงเปนการนาํเสนอถึงปจจัยใดที่ผลักดัน
รัฐและนายทนุหนัความสนใจขุดคลองในพื้นที่ตอนกลางระหวางลุมแมน้ําเจาพระยากับลุมแมน้ํา
บางปะกงในชวงเวลานี ้  รวมถงึวิธกีารดาํเนนิการและผลของการขุดคลองวาสงผลตอพัฒนาการ

และการขยายตัวของชุมชนเกาและชุมชนที่เกิดขึ้นใหมจากการขุดคลองอยางไร 
 
1. ปจจัยที่กระตุนใหเกิดการขุดคลอง 

 
                  แมวาพื้นที่ตอนกลางลุมแมน้าํบางปะกงจะเติบโตขึ้นอยางมากในตนรัตนโกสนิทร  แต
รัฐก็มิไดมีนโยบายขยายเสนทางคมนาคมเชื่อมระหวางราชธานีกับเมืองฉะเชงิเทรา  จน พ.ศ.2420 
รัฐจึงไดมีการขุดคลองเพื่อประโยชนในทางการคมนาคม  การคาและขยายพืน้ที่ทาํกนิเขามายัง
พื้นที่ตอนกลางของลุมแมน้ําบางปะกง  ผลจากการขุดคลองไดทําใหสินคาและแรงงานตางถิน่
อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในเมืองฉะเชงิเทราเพิ่มข้ึนจนทีด่ินสองฝงคลองไมเพียงพอตอความตองการ
รัฐจึงเปดโอกาสใหนายทุนเขามาสวนรวมในการบกุเบิกพืน้ที่รกรางวางเปลาโดยไดรับผลตอบแทน
เปนที่ดนิสองฝงคลอง  ราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  ทาํใหเกิดคลองเชื่อมจํานวนมาก
ข้ึนในพืน้ที่นี ้   ความเปลี่ยนแปลงในแนวคิดเรื่องการขุดคลองในชวงนีม้าจากปจจัยตางๆไดแก 
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      1.1  การผอนคลายระบบไพร 
  

การสิ้นสดุสงครามภายในและสงครามขยายอาณาเขตระหวางรัฐทาํใหรัฐคลายความ
เขมงวดในการเกณฑแรงงาน  ไพรจงึมีอิสระในการประกอบอาชีพและเคลื่อนยายถิน่ฐานไดสะดวก  
การอพยพของชาวจนีเขามาจํานวนมากในชวงรัชกาลที ่ 3   ทาํใหรัฐสามารถจางแรงงานที่มคีวาม
ชํานาญและราคาถกูไดสะดวกกวาการเกณฑแรงงานไพร    ประกอบกบัความตองการบริโภคขาวใน
ประเทศเพิ่มมากขึน้อนัเปนผลมาจากการเกิดชุมชนทีท่าํการผลิตสนิคาเฉพาะอยาง     การเพิ่ม
ประชากรในประเทศอยางรวดเร็วมผีลใหขาวไมเพยีงพอตอการบริโภค  ทัง้ที่ความตองการบริโภค
เพิม่ข้ึนอยางมากแตการขยายทีน่ากลับเปนไปอยางชาๆ  ซึง่อาจมาจากราคาขาวไมจูงใจใหราษฎร
เพิม่ปริมาณการผลิตใหมากขึ้น   รัฐจึงหนัมากระตุนใหเจาเมืองเอาใจใสและสงเสริมใหราษฎรขยาย
พื้นทีท่าํนา ดังจะเหน็ไดวารัฐไดมอบหมายใหเจาเมือง   กรมการเมืองสงรายงานปริมาณน้าํฝน  
น้ําทา  และตนขาวทกุเดือนในชวงฤดูทาํนา       นอกจากนัน้รัฐยงัมอบหมายใหเจาเมืองชกัชวน
ราษฎรบุกเบกิพื้นที่รกรางวางเปลาใหกลายเปนทีน่า 1   เมืองฉะเชงิเทราเปนเมืองหนึง่ที่มกีารขยาย
พื้นทีท่าํนาจาก 26,201  ไร  3  งาน  ใน พ.ศ.2383  มาเปน  47,704 ไร  1 งาน ในพ.ศ.23862 การ
เพิม่ข้ึนของทีน่าเปนเครื่องสะทอนใหเหน็ถงึความเติบโตของเมืองฉะเชิงเทราและพืน้ที่ใกลเคยีงไดอีก

ทางหนึง่ 
 

1.2 อิทธิพลของมหาอํานาจตะวันตก 
 

 ตั้งแตกลางพุทธศตวรรษที่ 24 ชาติตะวันตกไดขยายอิทธิพลทางการคาและการเมือง 
เขามาสูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีผลใหประเทศเพื่อนบานของไทยสูญเสียเอกราช เชน  
พมาและมลายูตกเปนของอังกฤษ   ญวณ(เวียดนาม)ตกเปนของฝรั่งเศส  ดังกระแสพระราชดํารัส
ของรัชกาลที่ 3  ตอสถานะการณตางประเทศ พ.ศ. 2394  ความวา 
 

       การศึกสงครามขางญวน  ขางพมาเห็นจะไมมีแลวจะมอียูก็แตขางพวกฝรั่ง 
                                                           
 1ก.จ.ช., เลขที ่ 8  จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3,  จ.ศ.1194.  ;  ก.จ.ช., เลขที่  137   
จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3,  จ.ศ.1205. 
 2ก.จ.ช., เลขที ่ 112  จดหมายเหตุรัชกาลที ่3, จ.ศ. 1202. ;  ก.จ.ช.,  เลขที่  155   
จดหมายเหตุรัชกาลที่  3,  จ.ศ. 1205.  
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 ใหระวังใหดีอยาใหเสียทีแกเขาได     การงานสิ่งใดของเขาที่คิดควรจะเรียน 
 เอาไวก็ใหเอาอยางเขาแตอยาใหนับถือเลื่อมใสไปทีเดียว 3  

 
 เมื่อฝร่ังเศสไดญวนเปนอาณานิคมแลวก็พยายามแผขยายอิทธิพลเขามายังเขมรและ
ลาวซึ่งไทยถือวาเปนประเทศราช  รัฐจึงตองดําเนินนโยบายกระชับอํานาจในพื้นที่ดานตะวันออก
ใหมากขึ้น  เชน  การสรางปอมกําแพงเมือง  การพัฒนาเสนทางคมนาคมระหวางภูมิภาคให
สะดวกและรวดเร็ว  เห็นไดวาแมไทยจะยังรักษาเอกราชไวไดแตก็ตองดําเนินนโยบายทางการเมือง
ดวยความระมัดระวัง  นอกจากนี้ชาติตะวันตกยังเขามากําหนดบทบาทของอาณานิคมในการผลิต
สินคาตางๆระหวางเจาอาณานิคมกับอาณานิคม เชน  การทําปาไม  การปลูกยางพารา  การถลุง
แรดีบุก  การผลิตน้ําตาลและขาว  ความเปลี่ยนแปลงเหลานี้กระทบตอการสงออกน้ําตาลของไทย
เสื่อมความนิยมลง  เนื่องจากน้ําตาลจากชวาและฟลิปนสมีราคาถูกและคุณภาพดีเขามาตีตลาด
น้ําตาลไทย4  การผลิตน้ําตาลในประเทศซบเซาลง เมืองฉะเชิงเทราไดรับผลกระทบอยางมาก
เพราะพื้นที่นี้เปนที่ตั้งของโรงงานน้ําตาลมากเปนอันดับ 2 ของประเทศ   

 เมื่อทิศทางการคาและรูปแบบของสินคาเปลี่ยนแปลงไปราษฎรที่เปนชนพื้นเมืองได
เขามีสวนรวมทางการคามากขึ้น แตดวยขอจํากัดของเสนทางคมนาคมขนสงที่ตองออมเปน
ระยะไกลทําใหขาวจากพื้นที่นี้ไมสามารถสงเขาสูโรงสีที่ลุมแมน้ําเจาพระยาไดมากนักจึงไมมีการ
ขยายพื้นที่ทํานาเทาที่ควร   

 
1.3 สิทธิการถือครองที่ดิน 

 
ภายหลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาวริงราคาขาวในประเทศคอยๆปรับตัวสูงขึ้น 

อยางตอเนือ่ง  รัฐจูงใจใหราษฎรขยายพื้นที่ทาํกนิดวยการออกประกาศยกเลกิเงนิหางขาวคานาปแรก
โกนสราง(พ.ศ.2401) 5   และลดอัตราอากรคานาในปตอมาเพือ่กระตุนใหมกีารขยายพื้นทีเ่พาะปลกู

ออกไปใหกวางขวาง 
                                                           
     3เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร รัชกาลที่ 3 เลม 2,  188. 
    4วอลเตอร เอฟ.  เวลลา,  แผนดินพระนัง่เกลา   แปลโดย  นิจ  ทองโสภติ  (กรุงเทพฯ :   
สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2514), 216.  
   5นโยบายตางๆที่รัฐออกมาเพือ่กระตุนใหราษฎรเพิ่มผลผลิตเขาสูตลาดดวยการขยาย 
พื้นที่ทาํกนิในลักษณะการหกัรางถางพง   โกนสราง   
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 ตั้งแตปมะเมียสัมฤทธิศกไปทุกปในภายหนา    ในที่นาทุง   นาหวาน   
  ถาราษฎรโกนสรางถางพงทํานาขึ้นใหม       ในปมะเมียสัมฤทธิศกนี้ 
 แลปอื่นๆ     ตอไปภายหนาปแรกอยาใหขาหลวงเสนาเรียกคานาแก 
  ราษฎรเลย  สวนปที่ 2, 3, 4 เรียกไรละเฟอง ครบ 3 ป เรียกไรละสลึง 
   นาปกไรละสลึง ปที่ 4  เรียกไรละสลึงเฟอง (เก็บเต็มจาํนวนในปที่  5  
  อัตราไรละ 1 บาท)6 
 

 การลดภาษีที่ดิน (อากรนา)  ทําใหรัฐสูญเสียรายไดจากอากรคานาซึ่งเปนรายไดหลัก   
แตก็ชวยใหราษฎรขยายพื้นที่ปลูกขาวซึ่งรัฐจะไดภาษีจากทางอื่น เชน  ภาษีสินคาขาออก7 ซึ่งเปน

                                                                                                                                                                      
  

 หักราง  หมายถึง  การทาํทีด่ินที่เปนพงออพงแขม  ใหเปนที่เรือกสวนไรนา  ซึ่งมกัใช
วิธีเผาพงออนัน้ที่ดนิหกัรางนี้มิไดยกอากรคาที่ให  เรยีกเก็บต้ังแตปที่ 2 เสมอไป  สาเหตุที่ไมยก
อากรคาที่ใหเพราะที่ดินหักรางไมตองลงแรงมากนัก   ที่ดินประเภทนี้ใชไถทาํการเพาะปลกูไดมี
ประสิทธิภาพสูงกวาทีโ่กนสราง 
     โกนสราง  หมายถงึ  การทาํที่ดินที่เปนปา  อาจเปนปาไมชนิดตาง ๆ เชน  ปาไผ  
หรือปาทีม่ีตนไมใหญยกที่ดินใหเปนเรือกสวนไรนา  โดยตองลงแรงทาํมาก  รัฐยกอากรคาที่ให  3  
ปจะเรียกเก็บอากรคาที่ในปที่ 4  สาเหตุทีรั่ฐยกอากรคาที่ให  3  ปนัน้   เพราะการโกนสรางตอง
ลงทนุลงแรงมากเปนการยากลําบากแกชาวนา  รัฐจึงลดอากรเพื่อใหชาวนามกีําลงัใจโกนสราง
เปนทีน่ามากขึ้น  และที่ดินประเภทนี้มกัใชไถในการเพาะปลูกไมไดเพราะยังมีรากไม  ตอไม
เหลืออยูจงึตองใชวิธีขุดหลมุ  หยอดเมล็ดพืชผลผลิตจึงมักจะต่ํา  แตก็มีหลายครั้งถึงแมที่ดินนั้นจะ
เปนวธิีหกัราง        รัฐใหถือวาเปนโกนสรางเพราะชาวนาไดชวยออกคาขุดคลองหรือออกแรงชวย
ในการขุดคลองนัน้.  อางองิจาก  ทวีศิลป  สืบวัฒนะ,  “การผลิตและการคาขาวในภาคกลางรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวถึงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวั  
พ.ศ.2411 – 2475”    (วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาประวัตศิาสตร  บัณฑติวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2520). 
  6ประชุมประกาศรัชกาลที ่4, “ประกาศยกเลิกเงนิหางขาวคานาปแรกโกนสราง”,  238 
– 240. 
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ผลพวงจากการขยายพื้นที่ทํากินและการออกพระราชกําหนดวาดวยการพระราชทานที่บาน เรือก
นา สวน เพื่อรับรองกรรมสิทธิ์ที่ดินของราษฎรวาเมื่อบุกเบิกไปแลวหากผูใดตองการที่ผืนนั้นจะตอง
ชดใชคาที่ดินใหเจาของที่ผืนนั้น ๆ  แมแตพระมหากษัตริยก็จะตองปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ 
 
 ตั้งแตบัดนี้สืบไปถาพระเจาแผนดินจะตองพระราชประสงคที่บาน   
 เรือน   สวนแกพระบรมวงศานุวงศ     และขาทูลละอองทุลีพระบาท 
 ฝายหนา  ฝายในซึ่งมีความชอบ  ฤาจะทรงพระราชศรัทธาทรงสราง 
 พระอารามหลวงในที่แหงใด    ตําบลใด    ฤาจะพระราชทานใหผูใด 
 สรางก็ดีใหมีเจาพนักงานกรมพระนครบาลไปจัดซือ้ท่ีตําบลนั้นๆ 
 ตามราคาที่ราษฎรซื้อขายกันโดยชอบ8 
 
 ที่ดินเร่ิมเปนสนิคาสนิคาทีม่รีาคาผูใดที่เปนเจาของกรรมสิทธิท์ี่ดินสามารถนาํเอกสาร
แสดงสิทธิท์ี่รัฐออกให  เชน  ใบเหยียบย่ํา  โฉนดตราจอง  โฉนดตราแดงและโฉนดสวน  ไปซื้อขาย  
ขายฝากหรือจํานองได9 มาตรการตางๆทีรั่ฐกําหนดออกมาใชนับเปนแรงจูงใจใหราษฎรเรงขยาย
พื้นที่เพาะปลกูเขาไปยังที่รกรางวางเปลา 

 
      1.4 การขยายตวัของการคาขาว 

    
เมื่อการคาน้าํตาลของไทยตกต่ําลงมาตัง้แต พ.ศ.2410 จนกระทัง่ราว พ.ศ. 2432        

น้ําตาลไมไดเปนสนิคาหลักอีกตอไป 10  เพราะน้าํตาลจากไทยมีตนทนุการผลิตสูงกวาและคุณภาพไม
สม่ําเสมอจงึไมสามารถแขงขันในตลาดโลก  ความเปลีย่นแปลงนีท้ําใหราษฎรหนัมาเพิม่ผลผลิตขาว

                                                                                                                                                                      
  7ภาษีสินคาออก  เปนผลประโยชนทางออมจากการสงเสรมิการผลิตใหเกิดขึ้น  เมื่อ
ผลผลิตเพิ่มข้ึนการคาขยายตัวมากขึน้ดวย  เศรษฐกิจของประเทศดีรายไดของรัฐบาลก็จะมากขึน้.  
ประชุมประกาศรัชกาลที ่ 4,  “ประกาศจายเงินภาษีเขาบาํรุงพระนคร  พ.ศ. 2401”. 
  8ก.จ.ช.,  เลขที ่ 117  จดหมายเหตุรัชกาลที ่ 4,  “พระบรมราชโองการเรื่องพระราช
กําหนดวาดวยพระราชทานที่บาน  เรือก  นา  สวน  พ.ศ.  2409”.  
  9ประชุมประกาศรัชกาลที ่4, “ประกาศเรื่องจํานาํและขายฝากกรรมสทิธิท์ี่ดิน  พ.ศ.
2409”.    
  10Ingram,  Economic  Change  in  Thailand  1850 – 1970,  124.   
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แทนขณะทีร่าคาน้ําตาลตกต่ําลงปริมาณและราคาขาวเพิ่มสูงขึน้อยางตอเนื่อง เหน็ไดจากมูลคาการ
สงออกระหวาง พ.ศ. 2403 - 2407 เฉลีย่ปละ 1,840,000 หาบ เพิม่ข้ึนจาก พ.ศ.2400 ถึงเทาตัว  

 
(990,000  หาบ) 11   ปริมาณการสงออกทีป่รับตัวสงูขึ้นเปนผลมาจากนโยบายขยายทีท่ํากนิของรัฐ
เพราะรัฐจะไดรับประโยชนจากการขุดคลองทัง้เปดพืน้ที่สองฝงคลองใหเปนไรนา12      อีกทัง้เปนการ
เพิม่เสนทางน้าํสาํหรับการเพาะปลูก  การคมนาคม รวมถงึเปนการเพิ่มภาษีเขารัฐอีกทางหนึง่ 13   

ราคาขาวที่ปรับตัวสงูขึน้อยางตอเนื่องชกัจงูใจใหราษฎรขยายพืน้ทีป่ลูกขาวมากกวาอาชีพอ่ืน         

ตารางที่ 1  แสดงปริมาณการสงขาวออกจําหนายตางประเทศตั้งแต  พ.ศ. 2407  -  พ.ศ. 2453 
 

พ.ศ. ปริมาณขาวสงออกเปนหาบ ราคาขาวสงออก(บาท) ราคาตอหาบ (บาท) 
 

2407 
2408 
2409 
2410 
2411 
2412 

 

2,400,000 
50,000 

1,470,000 
1,830,000 
2,090,000 
2,710,000 

 

7,300,000 
220,000 

4,200,000 
3,510,000 
ไมมีสถิติ 
ไมมีสถิติ 

 

3.04 
4.40 
2.86 
1.92 

- 
- 

                                                           
  11สุทธาดา  เลขไวฑูรย, “การใชจายเงินแผนดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว(2435-2453)”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาประวัติศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2524),  26.   
  12การเพิม่ผลผลิตในอดีตจะสัมพันธกับการขยายพืน้ที่เพาะปลูก  อาจเพราะรัฐและ
ราษฎรเห็นวาการบุกเบกิที่ดนิสะดวกการซอมบํารุง  หรือปรับปรุงเทคนคิวิธีการผลิต   และที่ดนิที่
รกรางวางเปลาอุดมสมบูรณยังมีอยูมาก ดงันัน้ภายหลังจากการบุกเบกิที่ดินทํากินไมกี่ปเมื่อ
ผลผลิตลดลงจึงมีการยายถิน่ฐานไปบุกเบกิพื้นที่ใหมเร่ือยไป  ดังปรากฏวาในสมยัรัชกาลที ่ 4  
และรัชกาลที ่ 5  มีคลองขุดเกิดขึ้นหลายสายในพื้นที่ภาคกลางของประเทศ.   
  13“คลองที่จะขุดใหม”,  หนงัสอืจดหมายเหตุบางกอกรีคอรเดอร เลม 1,  ใบที่ 5 ฉบับ
เดือนพฤษภาคม  ค.ศ. 1865,  22.   
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2413 
 

2,580,000 
 

6,520,00 2.53 
 

ตารางที่ 1  (ตอ) 
 

พ.ศ. ปริมาณขาวสงออกเปนหาบ ราคาขาวสงออก (บาท) ราคาตอหาบ (บาท) 
 

2414 
2415 
2416 
2417 
2418 
2419 
2420 
2421 
2422 
2423 
2424 
2425 
2426 
2427 
2428 
2429 
2430 
2431 

2432 
2433 
2434 
2435 
2436 

 

1,860,000 
2,020,000 
870,000 

2,000,000 
3,920,000 
4,210,000 
3,110,000 
2,370,000 
4,030,000 
3,450,000 
3,730,000 
3,350,000 
2,640,000 
4,740,000 
3,700,000 
3,630,000 
6,630,000 
7,560,000 

5,090,000 
8,090,000 
3,800,000 
3,570,000 

13,300,000 

 

5,750,000 
 6,320,000  

2,080,000 
4,880,000 
9,720,000 
9,640,000 
9,970,000 
9,200,000 

12,000,000 
9,780,000 

10,110,000 
8,760,000 
7,540,000 

11,870,000 
9,810,000 

10,900,000 
19,190,000 
21,050,000 

14,430,000 
25,090,000 
11,530,000 
11,730,000 
42,800,000 

 

3.09 
3.13 
2.39 
2.44 
2.48 
2.29 
3.21 
3.88 
2.98 
2.83 
2.71 
2.61 
2.86 
2.50 
2.65 
3.00 
2.89 
2.78 

2.83 
3.10 
3.03 
3.29 
3.22 
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2437 
2438 

 

8,830,000 
8,120,000 

 

28,450,000 
24,930,000 

 

3.22 
3.07 

 

ตารางที่ 1  (ตอ) 
 

พ.ศ. ปริมาณขาวสงออกเปนหาบ ราคาขาวสงออก (บาท) ราคาตอหาบ (บาท) 
 

2439 
2440 
2441 
2442 
2443 
2444 
2445 
2446 
2447 

2448-2449 
2449-2450 
2450-2451 
2451-2452 

 

 

8,040,000 
10,000,000 
9,270,000 
7,650,000 
6,970,000 

11,510,000 
13,420,000 
9,830,000 

14,200,000 
14,530,000 
14,440,000 
13,370,000 
15,430,000 

 

 

35,750,000 
39,720,000 
46,590,000 
38,860,000 
37,500,000 
60,280,000 
69,860,000 
56,670,000 
81,110,000 
83,130,000 
81,920,000 
75,580,000 
79,390,000 

          

 

4.45 
3.98 
5.03 
5.08 
5.38 
5.24 
5.21 
5.77 
5.71 
5.72 
5.67 
5.65 
5.15 

            

 
ที่มา  :    กิตติ  ตันไทย,  “คลองกับระบบเศรษฐกิจไทย ( พ.ศ. 2367 - 2453 )”   (วิทยานิพนธ   
ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาประวัติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2520), 23-25. 

 
ความตองการที่ดินเพิ่มมากขึ้นจนที่ดินใกลกรุงเทพฯขยายตัวจนเต็มทาํใหรัฐตอง 

ขยายเสนทางคมนาคมทางน้ําเขามาสูพื้นที่ลุมแมน้ําบางปะกง เนือ่งจากพืน้ที่ระหวางลุมแมน้าํ
เจาพระยากบัลุมแมน้ําบางปะกงเปนที่ลุมที่มีความอุดมสมบูรณทั้งดานแหลงน้ําและแรธาตุที่พชื
ตองการ  อีกทั้งการขุดคลองในพืน้ที่นีก้็ทําไดโดยงายเพราะเปนทีลุ่มจึงมทีางน้าํธรรมชาติหลาย
สาย  เนื้อดินออนงายตอการขยายเปนเสนทางคมนาคมทางน้าํ  รัชกาลที่ 5 จงึทรงสงเสริมใหมกีาร
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ขุดคลองเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกและเสนทางคมนาคมจํานวนมาก  ดังพระราชดําริที่กลาวไวใน
ประกาศเรื่องอนุญาตขุดคลอง  วามีความตองการที่จะใชคลองชวยกระจายผูคนออกไปจากยาน
ชุมชมเดิม  “การขุดคลอง  เพื่อที่จะใหเปนที่มหาชนทัง้ปวงไดไปมาอาศัย  แลเปนทางที่จะใหสินคา
ไดบรรทุกไปมาโดยสะดวกซึง่ใหผลแกเรือกสวนไรนา ซึ่งจะไดเกิดทวีข้ึนในพระราชอาณาจักรเปน
การอุดหนุนการเพาะปลูกในบานเมืองใหวัฒนาเจริญยิง่ขึ้น....” 14  
 ภายหลงัพระราชดํารินี้รัชกาลที่  5   ทรงสงเสริมการขุดคลองและซอมรักษาคลองเกา
จนพืน้ที่ฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาถึงฝงตะวนัตกของแมน้าํบางปะกง  กลายเปนพื้นที่
เกษตรกรรมขนาดใหญหลายแสนไร คลองขุดเหลานี้มีสวนเชื่อมการคมนาคมระหวางลุมแมน้ํา
เจาพระยากบัลุมแมน้ําบางปะกงตอนกลางซึง่เปน  แหลงการผลิตเพื่อการคาใหกลายเปน
ศูนยกลางการคาในลุมแมน้าํบางปะกงในสมัยตอมา 
 
2. คลองเชื่อมที่ไดรับการขุดขึ้นในชวง พ.ศ.2420-2450 
 
 ความเติบโตทางการผลิตและการคาขาวของเมืองฉะเชิงเทราที่เติบโตขึ้น การตั้งโรงสี
ขาวขึ้นแหงแรกที่เมืองฉะเชงิเทราใน พ.ศ.2419 เปนเครื่องยนืยนัถึงการขยายพืน้ทีน่าของเมือง
ฉะเชิงเทราและพื้นที่ใกลเคยีง  พืน้ที่นี้ไดรับความสนใจจากรัฐและนายทนุเขามาลงทุนจับจองที่ดิน
ดวยการขุดคลองเชื่อมซ่ึงมทีัง้ที่ขุดเชื่อมระหวางแมน้ํากบัแมน้ํา  ขุดเชื่อมระหวางแมน้าํกับคลอง
และการขุดเชื่อมระหวางคลองกับคลอง  โดยการศึกษาจะแบงออกเปน 2 ชวง 
 
      2.1 การขดุคลองโดยรฐั   
 

เนื่องจากที่ตั้งของราชธานีอยูในที่ราบลุมแมน้ําจงึอุดมไปดวยคลองธรรมชาติหลาย
สายทีเ่อื้อตอการอุปโภค  บริโภค การประกอบอาชีพ  การขุดคลองรัฐจะสรางขึน้เมือ่จําเปนเทานัน้ 
เพราะเปนงานที่ตองใชแรงงาน  ทุนทรัพย    และเวลาตองคํานึงถงึผลตอบแทนวาคุมคาหรือไม      
การขุดคลองจะมีจุดประสงคทางการเมือง  การปกครองเปนสําคัญ  เชน  การขุดคลองคูเมืองเพื่อ
ปองกันขาศกึยกทพัเขามาประชิดเมือง  หรือการขุดคลองลัดในแมน้าํซึ่งมีความคดเคี้ยวใหเปนทาง  
                                                           
  14เสถียร  ลายลกัษณ,บุญเร่ือง นาดนีพคุณและคนอื่นๆ,  “ประกาศเรื่องอนุญาต 
ขุดคลอง”  ใน ประชุมกฎหมายประจาํศก  รัชกาลที ่ 5  เลม  9  (พระนคร : โรงพิมพเดลิเมล, 
2478),  8.  
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สวนการขุดเชือ่มระหวางแมน้ําก็มีบางเทาที่จาํเปน  เชน  คลองสาํโรง  คลองแสนแสบ  คลองประเภท
นี้รัฐมุงหวงัประโยชนในการเดินทางเพราะจะชวยยนเวลาและระยะทางใหใกลข้ึน   จงึไมชวยเอื้อให

เกิดการตัง้ถิ่นฐานหรือขยายพื้นทีเ่พาะปลกูเพราะเปนการขุดในพืน้ทีท่ีม่ีคลองอยูแลว         
ภายหลงัการขยายตัวทางการคาในสมัยรัชกาลที ่ 5 มผีลใหเสนทางคมนาคมเดิมไม

เพยีงพอตอความตองการของราษฎรและนายทนุในการเคลื่อนยายผลผลิตจากแหลงผลิตออกสู
ตลาดจึงมีการขุดคลองเพื่ออํานวยประโยชนในการขนสงสินคาระหวางเมืองฉะเชงิเทรากับ

กรุงเทพฯขึน้  2 สาย  คือ 
 

              - คลองนครเนือ่งเขตร 
 

      คลองนครเนื่องเขตร เปนคลองสายแรกที่ขุดเขามาเชื่อมกับพืน้ที่ตัวเมืองฉะเชิงเทรา 
โดยมีจุดประสงคเปนเสนทางคมนาคมขนสงสินคาระหวางฉะเชิงเทรากับกรุงเทพฯซึง่ขณะนัน้การ
เดินทางติดตอกับกรุงเทพฯยากลําบากเพราะทวนน้าํไปคลองแสนแสบ  หรือ  ลองเรือมายงัปาก
แมน้ําเขาคลองสําโรง  แตเนื่องจากกอนหนาสนธิสัญญาเบาวริงสินคาออกจากพืน้ทีน่ี้ประกอบไป
ดวยน้าํตาล   ยาสูบ   พริกไทย  ฯลฯ   ซึ่งสามารถสงออกจําหนายยังตลาดตางประเทศที่เขามา
จอดเรือทําการคาแถบบางปลาสรอยไดโดยไมตองสงเขาตลาดกรุงเทพฯ    เมื่อขาวกลายเปน
สินคาขึ้นมาแทนที่   การแปรรูปขาวเปลือกใหเปนขาวสาร (โรงส)ี ยังไมขยายตัวออกมานอก
กรุงเทพฯ   ดังนัน้ตลาดซือ้ขายขาวจงึกระทํากนัที่กรุงเทพฯจนกระทัง่ พ.ศ. 2419 จงึมีการขยาย
โรงสีออกมาตัง้นอกฝงแมน้าํเจาพระยาเปนแหงแรกที่ฉะเชิงเทรา เหตุนี้คลองนครเนื่องเขตรจึงมี
ความสาํคัญทางการคา   

 รัชกาลที ่  5  ทรงมีพระบรมราชโองการแตงตั้งสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ
และพระชลธารวินิจฉัยเปนแมกอง  ขุดคลองนครเนื่องเขตรโดยเชื่อมปลายคลองทาไขเขากับคลอง
แสนแสบที่ศาลาแดง เปนระยะทาง  530 เสน  10 วา, กวาง  6 ศอก, ลึก  4 ศอก (21.2  กิโลเมตร)  
ดําเนนิการขุดระหวาง  พ.ศ.  2419  - 2420 15  การขุดคลองนครเนื่องเขตรรัฐจางแรงงานจนีเขามา
ขุดเปนเงนิทัง้สิ้น  73,940  บาท ไดทีน่า  32,400 ไร16    ระยะเวลาที่รัฐขุดคลองนครเนื่องเขตรเปน
                                                           
  15ขุดเมื่อวันพุธ  เดือน 7  แรม 1 ค่ํา  ปชวด  อัฐศก  ศักราช  1238  (พ.ศ. 2419)  แลว
เสร็จเมื่อวันพธุเดือน 3  แรม 10  ค่ํา ปฉลู  นพศกศักราช 1239  (พ.ศ.2420).  ก.จ.ช., ร.5, กส.11 / 
791  “ประวัติคลองตาง ๆ”. 
  16เร่ืองเดียวกนั.  
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ชวงที่ราคาขาวในตลาดโลกเพิ่มสูงขึน้   ที่ดินที่ไดรับการบุกเบกิจึงไมเพียงพอตอความตองการ
ที่ดินทํากนิรัฐจึงขุดคลองสายนี้ข้ึน  นอกจากนี้รัฐไดเปดโอกาสใหราษฎรที่ตองการที่ดินทํากิน
สามารถออกแรงหรือลงเงินชวยขุดคลองได   ดังพระราชดําริของรัชกาลที ่ 5  ในประกาศนครเนื่อง
เขตรวาจะแบงทีน่าพระราชทานใหราษฎรทั้งปวงตามสมควรแกกําลงัพอจะทาํได17 แมจะออก
ประกาศใหราษฎรมีสวนรวมในการจับจองที่ดนิไดแตยังประสบปญหาในการกระจายที่ดินทํากิน
ใหถึงมือราษฎรที่ทําการเพาะปลูก  รัฐจึงแกไขปญหาดวยการออกประกาศขุดคลองเพื่อกาํหนด
อายุของที่ดินที่ไมไดใชประโยชนตามเวลาที่กําหนดใหกลับคืนเปนของหลวง  เปนการเปดโอกาส
ใหผูอ่ืนเขาไปทําประโยชนตอไปสาระสําคัญของประกาศขุดคลอง  พ.ศ. 2420 
 
                 เมื่อจะมีการขุดคลองเพื่อเปดพื้นที่เพาะปลูกใหมทางการจะใหขาหลวง 

 ออกไป  ตรวจหาที่ซึ่งมีดินอุดมสมบูรณเปนที่ตองการของคนจํานวนมาก 
 หลังจากนั้นก็ใหผูที่ตองการจับจองที่ดินไปแจงแกขาหลวงวาจะจองพื้นที ่
 เพาะปลูกในบรเิวณนั้นมากนอยเพียงใด ขาหลวงก็จะประเมนิคาที่นานั้น 
 โดยเฉลี่ยแลวใหราษฎรที่ตองการจับจองที่ดิน   สวนคนยากจนก็สามารถ 
 ออกแรงชวยขดุคลองแทนได      เมื่อขุดเสร็จแลวผูออกเงินและออกแรงก ็
 สามารถเขาไปจับจองที่วางเปลาตามกําลังเงินและกําลังแรงที่ตนออกไป 
    โดยไดรับการยกเวนอากรคานาและอากรสมภักษรเปนเวลา 3 ป   แมจะ 
 ยังมิไดทําประโยชนบนที่ดินนั้นก็ตาม     หลังจากนั้นรัฐบาลก็จะเพิ่มอาย ุ
 ตราจองจาก 3 ปเปน 5 ป เมือ่ครบ 5 ปแลวถาผูใดมิทําประโยชนบนที่ดิน 
 ของตนรัฐบาลก็จะเรียกสิทธิตราจองกลับคืนมาเปนของรัฐตามเดิม18   
 
      ราคาที่ดินริมคลองปรับตัวสูงขึ้นอยางมากจนมีนายทุนที่ตองการที่ดินซึ่งมีผูจับจองไว

แลวทําการขมเหงและขุดคลองเขาไปแยงชิงที่ทํากิน  โดยอางวาตนเองเปนผูขุดคลองสมควรเปน
เจาของที่ดินผืนนั้นๆ  รัฐจึงไดออกประกาศปองกันที่ดินซึ่งมีผูจับจองอยูกอนแลวมิใหนายทุนถือ
โอกาสเอาเปรียบได  ดวยการออกประกาศวาดวยผูที่จะขุดคลองน้ําตางๆ (พ.ศ. 2420)  กําหนดให

                                                           
  17เสถียร ลายลกัษณ, บุญเรือง นาดนีพคุณและคนอื่นๆ, “ประกาศนครเนื่องเขตร”  
ใน  ประชุมกฎหมายประจําศก  เลม  9,  202  - 203 .     
 18เร่ืองเดียวกัน,  221-225.    
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ผูที่ตองการขุดคลองตองยื่นหนังสือของพระราชทานพระบรมราชานุญาตกอนลงมือขุด หากผูใดฝา
ฝนมีความผิดจําคุกไมเกิน  6  เดือน  ปรับไมเกิน  800  บาท19  (ภาคผนวก ก.) 

 ปรากฎวาภายหลังการขุดคลองนครเนื่องเขตรที่ดินไมเพียงพอจําหนายใหกับราษฎรที่ 
ตองการที่ดินทํากินจึงมีการเสนอใหรัฐขุดคลองขยายพื้นที่ทํากินเขามายังพื้นที่ลุมแมน้ําบางปะกง
อีกสายหนึ่งในปตอมา 
 
             - คลองประเวศบุรรีมย   

 
 คลองประเวศบุรีรมยเกิดขึ้นจากความตองการที่ดินทํากินที่เพิ่มสูงขึ้นอันเปนผลจาก
ราคาขาวที่ปรับตัวเพิ่มข้ึนในชวง  พ.ศ.2420-2421  (ตารางที่ 1)  ทําใหเกิดการเก็งกําไรราคาที่ดิน
เพื่อขายตอหรือใหราษฎรเชาทํากิน รัฐจึงออกกฎหมายเพื่อควบคุมการใชประโยชนจากที่ดิน
ประกอบกับภายหลังการขุดคลองนครเนื่องเขตรพื้นที่สองฝงคลองไดมีราษฎรอพยพเขาไปจับจอง 
ตัวเมืองฉะเชิงเทราก็เจริญขึ้นอีกขั้นเพราะมีเสนทางติดตอกับกรุงเทพฯไดสะดวกขึ้น ปริมาณ
การคาและการคมนาคมหนาแนนจนเสนทางคมนาคมทางน้ําที่มีอยูไมเพียงพอ  รัชกาลที่ 5 ทรง
เห็นถึงความตองการที่ดินทํากินของราษฎร จึงโปรดเกลาฯแตงตั้งกับเจาพระยาสุรวงศไวยวัฒน 
(คอน บุนนาค) เปนแมกองรวมกับพระยาดํารงราชพลขันธ (วร บุนนาค)   ขุดคลองประเวศบุรีรมย 
ข้ึนใน พ.ศ.2421 พรอมทั้งกําหนดใหราษฎรที่ตองการที่ดินในคลองออกเงินหรือลงแรงชวยขุด
คลอง    โดยรัฐจะตอบแทนเปนที่ดินสองฝงคลองตามอัตราที่ รัฐกําหนดราคาที่ดินได  ดัง
รายละเอียดการขุดคลองประเวศบุรีรมย   
 
                 ถาคลองนี้ทะลุออกแมน้ําใหญทั้ง 2 ขาง      แตขางหนึ่งเปนที่ประชุมคนม ี
 ผลประโยชนมาก  ขางหนึ่งไมเปนที่ประชุมคนมีผลประโยชนนอยใหเฉลี่ย 
 คาที่ซึ่งราษฎรจะออกเงินฤาออกแรงชวยในการขุดคลองนั้น คิดตั้งแตปาก 
 คลองสวนขางที่ไมเปนที่ประชุมคนมาถึงกลางสูนคลอง ลดคาที่ใหต่ํากวา 
 สวนขางที่เปนที่ประชุมคน  ถาปากคลองเปนที่ประชุมคนมผีลประโยชนทั้ง 
 2  ขางตองคิดคาที่เปน  3  สวน     สวนกลางคลองตองชวยในการขุดคลอง 
 นอยกวาสวนปากคลองซึ่งออกแมน้ํานั้นเปนทางไปมางาย   สวนปากคลอง 
 ซึ่งออกคลองเกามีผลประโยชนนอยกวาสวนขางออกแมน้ําใหญตามลําดับ20    

                                                           
  19ก.จ.ช.,  ร.5,  กส.  4/3799  “ประกาศขุดคลอง  จ.ศ. 1239”. 
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     การขุดคลองประเวศบุรีรมยใชวิธีกําหนดแนวคลองดวยการยิงปนใหญจากปากน้ํา
ทางฝงแมน้ําบางปะกงแลวเกณฑแรงงานคนขุดตามแนวลูกปนเพื่อใหไดคลองเปนเสนตรงจาก
ฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพฯตามคลองทาถั่วไปเชื่อมกับคลองพระโขนงเมืองนครเขื่อนขันธ ยาวทั้งสิ้น 
1,150 เสน (46 กิโลเมตร) ปากคลองกวาง 4 วา  พื้นคลองกวาง  10  ศอก  ลึก  4  ศอก 
 ปรากฎวาภายหลังใหราษฎรเขามาลงชื่อจับจองที่ดินปรากฏวามีผูมาขอลงชื่อจับจอง
มากกวาปริมาณที่ดินที่บุกเบิกไว หลวงแพงจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตขยายพื้นที่
ออกไปจากแนวคลองประเวศบุรีรมยข้ึนนมาทางทิศเหนืออีก  4  สาย ในพ.ศ.2423   ดังนี้ 
       คลองสายที่  1  แยกจากคลองประเวศถึงคลองศรีษะจรเข 
             คลองสายที่  2  แพรกศรีษะจรเขนอยถึงคลองประทิว 
             คลองสายที่  3  คลองเจ็ดคลองประทิว 
             คลองสายที ่  4  คลองฮะริถงึคลองประทวิ 
 รวมที่ดินที่ไดรับการบุกเบิกจากการขุดคลองประเวศบุรีรมยและคลองแยก 92,000  ไร   
ใชทุนในการขุด  112,752  บาท  แบงเปนเงินพระคลังขางที่  80,000  บาทและเงินราษฏร  32,752  
บาท21  บางสวนจายเปนฝนใหกับแรงงานชาวจีน (คาจางแบงเปนคลองประเวศบุรีรมยราคาเสนละ  
85  บาท,  คลองแยกราคาเสนละ  20  บาท)    
 
ตารางที่ 2  แสดงราคาที่ดนิในคลองประเวศบุรีรมย  พ.ศ. 2421 
 

สถานที ่ ราคาที่ดนิตอไร  ( บาท ) 
 

          - ตั้งแตปลายคลองพระโขนง 
          -  ตอนกลางคลอง 
          -  แขวงขาวเมืองฉะเชิงเทรา 
          -  ปลายคลองดานพระโขนง 
          -  คลองแยกที่ 1 - 4 
 

 

                   1.25    บาท 
                   1         บาท 
                   1.50    บาท 
                     .50    บาท 
                    1        บาท 

                                                                                                                                                                      
  20ก.จ.ช.,  ร.5,  กส.  11/791  “ประวัติคลองตาง ๆ”.   
  21ก.จ.ช., ร.5,  กษ. 4.4/7  “หนังสือพระมหาโยธากราบทลูพระเจานองยาเธอกรมหมืน่ 
มหิศรราชหฤทัย  เสนาบดกีระทรวงพระคลังมหาสมบตัิ”  (25  กรกฎาคม  ร.ศ.117). 
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ที่มา   : ก.จ.ช.,  ร.5,  กษ.ใหม  แฟมที่  34  เรื่องที่  791  ประหวดัคลองตาง ๆ ร.ศ.128. 
  ภาวะการคาขาวระหวางประเทศซบเซาในชวง พ.ศ.2422  ราคาขาวตกลงมีผลใหการ 
ขยายพื้นที่ปลูกขาวลดลงไมมีการบุกเบิกพื้นที่ใหมจนหลัง พ.ศ.2428 เปนตนมาราคาขาวกระเตื้อง
ข้ึนอยางสม่ําเสมอ  ราษฎรจึงตองการขยายที่นาเพิ่มข้ึน  ที่ดินริมคลองเริ่มปรับตัว  นายทุนจึงเริ่ม
เขามาสูธุรกิจการคาที่ดินเมื่อราคาขาวในตลาดโลกสูงขึ้นอีกครั้งในชวง  พ.ศ. 2430  เปนตนมา22   

 
2.2 การขุดคลองโดยนายทุน 

   
                 ราคาขาวปรับตัวสูงขึ้นถึง 50 เปอรเซ็นต23ภายหลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาวริง 
กระตุนใหคนไทยหันมาปลูกขาวเพื่อขาย เพราะเปนอาชีพที่คนไทยมีความชํานาญ  ซึ่งอินแกรม    
(James  C. Ingram)  กลาววา  “ไมมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจชนิดใดที่คนไทยจะทํามากกวาการทํานา
และไมมีกิจกรรมใดที่จะเกี่ยวของกับประชากรจํานวนมากไดเทากับการทํานา  เนื่องจากการทํานา
เปนอาชีพหลักของราษฎรประมาณรอยละ80–90 และขาวกลายเปนสินคาออกประมาณรอยละ  
60–70 ของสินคาทั้งหมด”24  ปจจัยเหลานี้ชักจูงใหนายทุนเขามาลงทุนขุดคลองเพื่อขยายพื้นที่
เกษตรกรรมหลายรายในพื้นที่ระหวางลุมแมน้ําเจาพระยากับลุมแมน้ําบางปะกงเพราะเปนพื้นที่มี
ความอุดมสมบูรณเหมาะตอการปลูกขาว  ทําสวนทั้งในลักษณะของบริษัท เชน  บริษัทขุดคลอง
แลคูนาสยามเขามาลงทุนพัฒนาที่ดินโครงการขนาดใหญ  2 โครงการ  คือ  โครงการทุงรังสิต
โครงการทุงดงละคร  และการลงทุนของบุคคลทั่วไป  เชน  เจาพระยาสุริยวงศไวยวัฒน (คอน  
บุนนาค) ขอพระบรมราชานุญาตขุดคลองเปร็ง (พ.ศ.2430) หลวงแพงกรมการเมืองนครเขื่อนขันธ
ขอพระบรมราชานุญาตขุดคลองหลวงแพง (พ.ศ.2431-2433) พระยาสีหราชเดโชขอพระราชทาน

                                                           
  22ก.จ.ช.,  ร.5,  กษ. 9.2/3  “ขออนุญาตขุดคลองตําบลตางๆ“  ซอมคลองประเวศ 
บุรีรมย  (18  กันยายน  ร.ศ. 108 - 11  ตลุาคม  ร.ศ. 111).     
    23มณฑล  คงแถวทอง,  “เศรษฐกิจขาวและน้ําตาลทรายในลุมแมน้ําทาจีน  พ.ศ. 
2398  - 2453”   (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาประวัติศาสตรเอเชียตะวันอกเฉียงใต    
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527), 93.   
  24Ingram  James,  Economic  Change  in  Thailand  1850 - 1970,   37 – 40.  
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พระบรมราชานุญาตขุดคลองอุดมชลจร (พ.ศ.2431–2433)  พระยาดํารงราชพลขันธ (วร บุนนาค)  
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตขุดคลองเจริญ  (ในป พ.ศ.2431-2433)  เปนตน   
 การที่รัฐเปดโอกาสใหนายทุนเขามาขุดคลองจํานวนมากในชวงเวลานี้เพราะเห็นวา
หากจะดําเนินการขุดคลองเองคงไมทันกับความตองการที่ดินในชวงที่ขาวราคาดีจึงเปดโอกาสให
นายทุนเขามารับสัมปทานขุดคลอง    ดังคํากราบทูลของพระเจานองยาเธอกรมขุนนริศรานุวัติวงศ  
เจากรมโยธาธิการ  กราบบังคมทูลพระเจานองยาเธอกรมหมื่นนเรศวรฤทธิ์  คอมมิตตีกรมพระ   
นครบาล   
 
 การขุดคลองนี้วาตามที่ควรใหคอมเวอนเมนตจะทําการเสียเอง   
 แตเห็นวาเวลาน้ีเหลือกําลังอยู       เพราะกรมโยธาธิการพึ่งตั้งขึ้นใหม 
        การอื่นที่สําคัญก็มีมากเพราะฉะนั้นการนี้กําลังไมสามารถที่จะจัดการ 
 ใหทําโดยเร็วไดประการหนึ่ง    เงินแผนดินที่จะตองใชกม็ีมากราชการ 
 ที่สําคัญจําเปนจะตองทําโดยเร็วก็มีเพราะเหตุทั้งปวงนี้จึงเห็นวาควร 
 อนุญาตใหคอมปนีทําการขุดคลองนี้ไดแตตองใหสงเซกชั่นเสียกอน 
 จึงจะควร 25 

 
 แมรัฐจะไดรับผลประโยชนจากการใหสัมปทานนายทุนเขามาพัฒนาพื้นที่เพาะปลูก 

แตการขุดคลองเปนกิจการที่กระทบตอราษฎรโดยตรงเพราะผูขุดจะไดรับผลตอบแทนเปนที่ดิน
สองฝงคลองต้ังแตวันที่ลงมือขุด อํานาจกฎหมายคุมครองผูลงทุนเฉพาะที่ดินซึ่งไมมีผูจับจอง
เทานั้น26  และจะไดรับที่ดินตามความกวางของคลอง  ดังนี้ 

 
                         -  คลองขนาดเล็กตั้งแต   3 วา  ลงมาพนคันคลองขึ้นไปขางละ  6 วาใหจับจอง
ยืนขึ้นไปฝงละ 25 เสนทั้งสองฝงคลอง   (ระยะทาง 1  กิโลเมตร) 

                                                           
 25ก.จ.ช.,  ร.5,  ยธ. 41.4/2  “หนงัสือพระเจานองยาเธอกรมขุนนริศรานวุิติวงศ    

เจากรมโยธาธกิาร  กราบบงัคมทูลพระเจานองยาเธอกรมหมืน่นเรศวรฤทธิ ์ คอมมิตตีกรม 
พระนครบาล”  ลงวนัที ่ 12  กันยายน ร.ศ.109. 
  26ก.จ.ช., ร.5,  กษ.  4.4/2  “ขออนุญาตจับจองทีน่า”  (4 กันยายน  ร.ศ.108  - 
 6 พฤศจกิายน ร.ศ.109) พระยาดํารงราชพลขันธคอมปนีเสนอตอพระยาภาสกรวงศ  และพระเจา
นองยาเธอกรมหมืน่สมมติอมรพันธ.    
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                         -  คลองขนาดกลาง  กวางระหวาง   4 - 6 วา  พนคันคลองขึ้นไปฝงละ  30 เสน
ทั้งสองฝงคลอง   (ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร) 
                        -  คลองขนาดใหญกวาง  7 วาขึน้ไป    พนคนัคลองขึน้ไปขางละ 6 วาใหจับจอง
ยืนขึ้นไปฝงละ 40 เสนทั้งสองฝงคลอง  (ระยะทาง 1.6 กโิลเมตร) 27 
 
 ทั้งที่รัฐอนุญาตใหนายทุนเขามาลงทุนขุดคลองไดตั้งแต พ.ศ.2420  แตการขุดคลอง
เพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกเปนไปอยางชาๆยังไมมีนายทุนรายใดกลาเสี่ยงเขามาลงทุนในกิจการนี้
มากนักเพราะการขุดคลองตองใชเงินลงทุนสูงและไมแนใจวาเมื่อลงทุนแลวจะไดทุนคืน28  ทําใหรัฐ
ไมไดรับผลประโยชนตามที่ตั้งใจไวแตแรก  ดังนั้นเมื่อบริษัทขุดคลองแลคูนาสยามเขามาขอ
สัมปทานผูกขาดขุดคลองทั่วพระราชอาณาจักรเปนเวลานานถึง 25 ป   รัฐจึงยินยอมโดยงาย
เพราะนอกจากจะแบงเบาภาระในการพัฒนาพื้นที่ทํากินแลว  รัฐยังไดรับผลประโยชนจาก
คาภาคหลวงถึง 20 เปอรเซนตของผลกําไรบริษัทอีกทางหนึ่ง  การใหสัมปทานแกบริษัทขุดคลอง
แลคูนาสยามสงผลกระทบตอการขยายตัวของการผลิตขาวหยุดชะงักไปชวงเวลาหนึ่งเพราะไม
สามารถอนุญาตใหใครดําเนินการขุดคลองในที่ใดได  ในที่สุดรัฐบาลแกไขสัญญาที่ทําไวกับบริษัท
ขุดคลองแลคูนาสยามไดสําเร็จทําใหนายทุนกลับเขามาลงทุนในกิจการขุดคลองอีกครั้ง ดังปรากฎ
หลักฐานการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตขุดคลองดังนี้ 
 
             -  คลองเปร็ง 
 
                  คลองเปร็งขุดเมื่อ พ.ศ.2430 โดยเชื่อมระหวางคลองประเวศบุรีรมยผานคลองนคร
เนื่องเขตรถึงคลองแสนแสบ (คลองบางขนาก) ในแขวงเมืองฉะเชิงเทรา เปนระยะทาง 448 เสน     
                                                           
  27เสถียร ลายลกัษณ, บุญเร่ือง  นาดีนพคุณ  และคนอืน่ๆ,  “ประกาศเรื่องอนุญาตขุด
คลอง” ใน  ประชุมกฎหมายประจําศก เลม 13,  11-12. 
  28ก.จ.ช. , ร.5, กษ.  9.4/2  “Scheme  of  Irrigation  in  Siam  ของมิสเตอรโยกิม  
แกรซี่เปนหนงัสือในเอกสารเรือสงสมุดคําอธิบายเรื่องการขุดคลองแลคูนาสยาม  26  พฤศจิกายน  
ร.ศ.  121”. 
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(19.52กิโลเมตร)   มีจุดประสงคใหคลองสายนี้ไดชวยระบายน้ําจืดจากคลองบางขนากมาไล
น้ําเค็มออกจากคลองประเวศบุรีรมยในฤดูแลงอีกดวย29  เนื่องจากคลองประเวศบุรีรมยมีที่ตั้งอยู
ใกลปากแมน้ําจึงมักประสบปญหาน้ําเค็มไหลเขามาในคลองสรางความเสียหายแกพืชผลเพราะ
พื้นที่ในคลองประเวศบุรีรมยมีผูคนอาศัยและประกอบอาชีพเกษตรกรรมจํานวนมาก  ปรากฎวา
ภายหลังไดมีผูคนอพยพออกจากคลองประเวศบุรีรมยจํานวนมากเพราะที่ดินในคลองนี้สวนใหญ
เปนที่เชาจากนายทุนและผูมีบรรดาศักดิ์  ดังนั้นเมื่อที่ดินเกิดปญหาแรงงานก็จะอพยพยายไปหาที่
ทํากินแหลงใหมที่อุดมสมบูรณกวา  ทําใหการขุดคลองเปร็งไดรับความสนใจเขามาลงทุนพัฒนา
ที่ดิน  
                 คลองเปร็งไดรับการขุดขึ้นโดยเจาพระยาสุรวงษไวยาวัฒนเปนคลองแรกที่ลงทุนโดย
นายทุนเพื่อแบงที่ดินออกขายใหกับราษฎร  แตการลงทุนตองใชเงินทุนจํานวนมากจึงยืมเงินจาก
หลวงไปดําเนินการ  ตอมามิไดใชเงินคืนทําใหตองทูลเกลาฯถวายที่ดินริมคลองฝงตะวันตกของ
คลองเปร็งแทนเงินที่ยืมไป  ตอมาที่ดินสวนนี้ไดพระราชทานใหแกพระเจาลูกยาเธอ พระเจาลูกเธอ
ใหเปนกรรมสิทธิ์เปนเนื้อที่ 19,357 ไร30   และมีพระบรมวงศานุวงศมาขอพระราชทานที่ดินหลาย
พระองค   ดังคํากราบบังคมทูลของพระยาสุรศักดิ์มนตรี   ตอนหนึ่งวา  
   
 กอนเมื่อทานเจาพระยาสุรวงษไวยวัฒนยังไมถึงแกอสัญกรรมนั้น   
 พระเจานองยาเธอกรมหมื่นสมมติอมรพันธไดมีลายพระหัตถถึงหลวงแพง 
 เจาพนักงานกรมคลองประเวศบุรีรมยวาพระองคทานจะตองพระราชประสงค 

 ที่นาฝงคลองเปร็งนับพันไรตามพระประสงค     กบัหลวงชนินทรภักดีไดขอ 
                                                           
  29มีบันทึกถงึสาเหตุที่เกิดปญหาน้าํเค็มในพื้นที่คลองประเวศบุรีรมยวาวา  “ที่สวนใน
เมืองฉะเชงิเทราตอนลางใกลแมน้ําบางปะกงและปากอาว  ไมสามารถทํานา  ทาํสวนไดดีเชนเดมิ  
เนื่องจากตําบลเขาดิน (บริเวณปากคลองปากคลองประเวศบุรีรมย) เปนคอคอด  นายดีหมอจระเข
ไดขุดเปนแพรกเพื่อเข็นเรือลัดออกไปตัดฟนและจับจระเข  ตอมาน้ําเซาะไหลแรงจนตลิ่งออก
กลายเปนลําน้าํใหญ  น้าํเคม็จึงไหลขึน้สูงทําใหนาและสวนในทีน่ี้เสียหายมาก.  ก.จ.ช.,  ร.5,  กษ. 
1/4   
“ความคิดเหน็ของพระยาประชาชพีบริบาลในการทํานา  ไร  สวน”  ( 29 ธันวาคม  ร.ศ.115)  ; ก.
จ.ช.,  ร.5,  กส. 11/791 “ประวัติคลองตางๆ”. 
  30ก.จ.ช.,  ร.5,  กษ. 3.3/8   “เร่ืองที่นาคลองเปร็ง    พระยาสุรศักดิ์มนตรีกราบบังคม
ทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว”  23 มถินุายน  ร.ศ.113. 
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 จับจองอีก 666 ไร  อีกสวนหนึ่งรวมเปนเนื้อท่ี 1,666 ไร31       
 

 เนื่องจากในบริเวณพื้นที่ลุมแมน้ําบางปะกงมีผูคนสนใจเขาไปตั้งถิ่นฐานทํามาหากิน
จํานวนมากจนที่ดินมีราคาขึ้นมา    ที่นาสวนที่เหลือจากขอพระราชทานแลวจึงไดเปดโอกาสให
ราษฎรเขามาลงชื่อจับจองเพื่อเก็บเงินทุนมาจายเปนคาขุดคลองในอัตราไรละ 6 สลึง32    เนื่องจาก
ที่นาจํานวนมากในคลองนี้ตกเปนที่ดินพระราชทานเพราะเจาพระยาสุรวงษไวยวัฒนไดขอยืมเงิน
จากกระทรวงกลาโหมมาใชกอนเพื่อใหการขุดแลวเสร็จ   

 ทุนที่ใชในการขุดคลองเจาพระยาสุรวงษไวยานุวัฒนกราบทูลวาขอใชทุนของตนเอง
และเก็บจากราษฎรที่เขามาจับจองที่นาอีกสวนหนึ่ง   ตอมาเงินทุนไมพอจึงตองขอยืมเงินหลวง  
มาใชแลกกับที่สวนหนึ่งพระราชทานใหรัชกาลที่ 5 ดังที่พระมหาโยธา หลวงเมธีนฤปกรขาหลวง
พิเศษจัดการที่นาตําบลทุงหลวง  คลองประเวศบุรีรมยใหความเห็นถึงขอบกพรองในการจัดการขุด
คลองเปร็งไววา 
 

1. ไดยืมเงินประกันอากรสุราในกระทรวงกลาโหมไปรองใชจายใน 
 การขุดคลองเปนเงิน 509 ชั่ง  13 บาท  32 อฐั    เพราะเหตุที่หวังวาเมื่อ 
 คลองแลวคงจะเก็บเงินสงไดทันเวลา แตโดยเหตุที่การปกครองไมดีหรือ 
 ไมรูจักการคาขายเปนตน  การเก็บเงินนั้นจึงแฉะฉาไป  การที่กระทํานั้น 
 พิเคราะหดูเปนเหมือนกับทําเปนการของพับลิกกัมปนี    โดยเจาพระยา 
 สุรวงษไวยวัฒนหัวหนายอมรับใหราษฎรผูหนึ่ง     ผูใดรับมหีุนสวนที่จะ 
 รับที่ดินเพาะปลูกไดทั่วไปจนเต็มสวนผูขุดไมไดถืออํานาจที่จะเลือกเอา 
 สรรพประโยชนตนไดตามความพอใจอยางบริษัทอื่นๆ    แลที่ดินเหลานี้ 

 เจาพระยาสุรวงษไวยวัฒนก็ไดมีคําส่ังเปนทางราชการ เพื่อใหจับจองไว 
 สําหรับลูกเธอเปนอันมาก  โดยมิไดเบิกเงินรายอื่นในการขดุคลองนี้ 
 

                                                           
  31ก.จ.ช.,  ร.5,  กษ 3.3/6  “เร่ืองพระองคเจาศรีวิไลย  แลพระองคเจาสวุภักตรแลเจา
จอมมารดาแพขอพระราชทานที่นาตําบลคลองเปร็ง”  ไมลงวนัที่,  ในหลวงรัชกาลที ่5  ถงึพระยา      
สุรศักดิ์มนตรี.  
  32ก.จ.ช.,  ร.5,  กส. 11/791 “ประวัติคลองตางๆ”. 
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2. เมื่อเจาพระยาสุรวงษไวยวัฒนถึงแกกรรมตายไดมอบอํานาจ 
 ใหแกพระยารัตนาธิเบศรเมื่อยังวาการกลาโหมจัดการตอไป    เหตุนี้จึง 
 เห็นไดวาเปนสวนราชการแทที่ไมไดมอบการใหผูรับมรดก   เจาพระยา 
 รัตนาธิเบศรไดรับมอบการมาแลวไดใหหลวงยศรักษากับหลวงแพงเปน 
 กงษีลงมือเก็บเงินจากราษฎรตามความปรารถนาเดิม กงษีไดเก็บเงินสง 
 66 ชั่ง 16 บาท 32 อฐัแลวไดกลับจายเงินรายนี้ไปใชในการขดุคลองอีก 
 คงเปนอันรัฐบาลไดออกเงินไปเปน  575 ชั่ง  30 บาท    แตมีตัวผูรับคือ 
    พระยาพฤฒาธบิดีแลหลวงยศรักษารวม  536 ชั่ง     หักกบัรายจายเงิน 

 ยังหายอยูในชัน้นี้  39 ชั่ง  แตการสอบสวนเปนหนาที่กระทรวงกลาโหม 
    สวนการเก็บเงินจากราษฎรนั้น    หลวงแพงไดเก็บเงินจากราษฎรโดยม ี
 หลักฐานบาง  ไมมบีางคงจะเก็บไดมากกวาจํานวนที่สงหลายเทา   แล 
 หลวงแพงนั้นก็หนีไปเสียจนบัดนี้ 

                   สรรพบาญชแีลส่ิงสําคัญอันใดก็สูญไปตามจึงเห็นวาควรมอบ 
 การสํารวจคลองนี้แกขาหลวงสํารวจนาซึ่งยังกระทําอยูในบดันี้  เพื่อได 
 ไตสวนในหมูผูซึ่งถือกรรมสิทธิเปนเจาของนาในคลองเหลานั้น   คือวา 
 ผูใดมีส่ิงสําคัญเปนหลักฐานวาไดเสียเงินตรอกแกหลวงแพงไปแลว 
 เทาใด     แลจํานวนนาที่มีอยูเทาใด    คานามากกวากใ็หเรียกเงินตาม 
 อัตราซึ่งไดเก็บแลวแตกอนไรละ 6 สลึง ถายงัไมไดเสียเงินหรือตั้งทํานา 
 อยูโดยวิสาสะก็ใหเรียกเงินไรละ 6 สลึง”33 
 

 จากขอความในรายงานของพระมหาโยธาหลวงเมธีนฤปกร ขาหลวงพิเศษจัดการที่นา
ชี้ใหเห็นถึงการทุจริตในการจัดเก็บเงินคาขุดคลองจากราษฎร  เนื่องจากผูมีหนาที่จัดเก็บเอกสาร
ไมเปนระบบบางรายมีเอกสาร  สวนบางรายก็ไมไดออกเอกสารให  ภายหลังเมื่อคลองขุดเสร็จมี
ปญหาการจัดเก็บคาขุดคลองไมไดตามพื้นที่ที่กําหนดไว  ทําใหไมสามารถออกเอกสารสิทธิที่ดิน
ทํากินอีกทั้งการที่หลวงแพง  กรมการเมืองนครเขื่อนขันธไดลาออกจากราชการทําใหไมสามารถ
สอบสวนเรื่องราวได ประเด็นการยักยอกทรัพยของหลวงแพงนี้ก็เปนที่นาสนใจศึกษาเพราะใน
ขณะที่มีการขุดคลองประเวศบุรีรมย  หลวงแพงก็ไดขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหขุด
                                                           
  33ก.จ.ช.,  ร.5,  น. 42.1/50  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหพระมหาโยธาหลวงเมธ ี
นฤปกร  ขาหลวงพิเศษจัดการที่นา  ตําบลทุงหลวง  คลองประเวศบุรีรมย”  (8  พฤษภาคม   
ร.ศ.119 - 30  มิถนุายน  ร.ศ.120). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 87

คลองหลวงแพงเชนเดียวกัน    จึงนาจะมีการถายเทเงินหลวงเขามาใชลงทุนในคลองสวนตัวซึ่ง
ตองใชเงินทุนมาก  จะเห็นไดวาความตองการที่ดินของราษฎรที่เพิ่มสูงขึ้นมีผลตอราคาที่ดิน
โดยเฉพาะในพื้นที่อุดมสมบูรณแกการเพาะปลูกและมีเสนทางคมนาคมที่สะดวกสบาย ทําให
พระมหากษัตริยและขุนนางใหความสนใจเขามาพัฒนาที่ดินดวยการขุดคลองเพื่อเก็งกําไรใหกับ
พวกพอง                     
             ความตองการที่ดินทํากินของราษฎรมีเพิ่มมากขึ้นสังเกตไดจากราคาที่ดินที่ไดรับการ
พัฒนาจากการขุดคลองแลวราคาพุงสูงขึ้นกวาเมื่อคร้ังเริ่มเบิดใหจับจองหลายเทาตัวโดยเฉพาะ
พื้นที่อุดมสมบูรณ    ประกอบกับราคาขาวในตลาดโลกที่สูงขึ้นในชวงป พ.ศ. 2420-2430  ทําใหรัฐ
ตองลงทุนขุดคลองเองหลายสายรวมเปนเงิน 360,088  รวมกับราษฎรอีก 103,152 บาท34  เปด
พื้นที่เกษตรกรรมถึง  296,480 ไร35   แมจะมีการบุกเบิกพื้นที่ข้ึนใหมอยางตอเนื่องก็ยังไมเพียงพอ
ตอความตองการของราษฎรและรัฐที่ตองการเพิ่มรายไดจากการเก็บผลประโยชนในการขยายตัว
ทางเกษตรกรรมและการคา   ประกอบกับมีกลุมนายทุนเห็นทางสรางรายไดจากการขุดคลองเพื่อ
เปนพื้นที่เกษตรกรรมเขามาขอสัมปทานขุดคลองจากรัฐ  
 
             -  คลองหลวงแพง 
 
  คลองหลวงแพงขุดตั้งแตคลองประเวศบรีุรมยฝงเหนือข้ึนไปถึงคลองแสนแสบตอกับ
คลองนครเนื่องเขตรถึงบางน้ําเปรี้ยวเปนทางยาว  383 เสน  15 วา,  กวาง  4 วา,  ลึก  3 ศอก     
ยืนขึ้นไปจากคันคลองฝงละ 26 เสน36   เร่ิมดําเนนิการขุดระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ.2431 ถึง
เดือนมกราคม พ.ศ.2433         โดยหลวงแพงกรมการเมอืงนครเขื่อนขนัธขอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตขุดคลองที่ตําบลทุงกาหลง    คลองหลวงแพงระบุถงึวัตถประสงคของการขุดไววาเพื่อ
ขยายพืน้ที่เพาะปลูกจงึไดรับพระบรมราชานุญาตและไดยกเวนอากรคานา 3 ปแกผูที่ออกเงินชวย

                                                           
  34เฉพาะคลองเปรมประชากร  คลองนครเนือ่งเขตร  คลองประเวศบุรีรมย  คลองทวี
วัฒนาและคลองนราภิรมย.   
     35สุทธาดา  เลขไวฑูรย,  “การใชจายเงินแผนดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (2435-2453)”,  105. 
  36ก.จ.ช.,  ร.5,  กส. 11/791 “ประวัติคลองตางๆ”. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 88

ในการขุดคลอง การศึกษาถงึการขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรมในคลองสายนี้มนีอยจึงไมสามารถ
ระบุไดวามีผูสนใจอพยพเขามาตั้งถิน่ฐานมากนอยเพียงใด   
  หลวงแพงผูขออนุญาตขุดคลองหลวงแพงนาจะเปนผูมีความชํานาญดานการขุด
คลองและไดรับความไววางใจจากพระมหากษัตริยและขุนนางชัน้ผูใหญใหเขามาดูแลการขุดคลอง
หลายสายในพื้นที่ลุมแมน้ําบางปะกง  เชน  คลองประเวศบุรีรมย  คลองเปร็ง  คร้ังนัน้หลวงแพงมี
หนาที่ดูแลการจับจองที่ดนิทํากนิและเก็บเงินคาจับจองจากราษฎร เพื่อเปนคาจางแรงงานเขามา
ขุดคลองทั้งสองสาย    หลวงแพงจงึมีความใกลชิดกับการจับจองที่ดินทาํใหรูถงึความตองการที่ดนิ
ของราษฎรและราคาที่ดนิในขณะนั้นวามีราคาเทาใด    ประกอบกับอิทธิพลสวนตัวที่มีตอพืน้ทีม่ี
สวนเอื้อตอการประกอบธุรกจินี้      แตเมื่อเขามาลงทนุไดสักระยะหลวงแพงอาจประสบปญหา
ทางการเงินเพราะตองใชเงนิทุนจาํนวนมากในการจางแรงงานทําใหไมสามารถขุดคลองไดสําเร็จ    
ตอมาไดหลบหนีออกจากพืน้ที่เพื่อหนีภาระหนี้สินทีน่าํเงินคาจองที่นาของรัฐในคลองเปร็งมาใช 
 
             -  คลองอุดมชลจร 
  
  พระยาสหีราชเดโช (โต  บุนนาค) ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตขุดคลองอุดม
ชลจรในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2431   โดยอางวาราษฎรในกรุงเทพฯและแขวงนครเขือ่นขันธจนถงึ
เมืองฉะเชงิเทราตองการที่ทาํไรนา    จงึขอพระราชทานขุดคลองเชื่อมระหวางคลองประเวศบุรีรมย
กับคลองนครเนื่องเขตรในพืน้ที่ตําบลทุงกาหลง  แขวงเมืองฉะเชงิเทราเปนทางยาว  380  เสน ( 
15.2  กิโลเมตร) กวาง  4 วา  ลึก 4 ศอกยนืสูงขึน้ไปฝงละ  33 เสน เปนทีน่า  20,625 ไร   ขุดเสร็จ
ในป พ.ศ.2432   เนื้อที่ไมพอแจกราษฎรที่มาลงชื่อไวจงึขอพระบรมนาชานุญาตขุดคลองเพิ่มโดย
แยกจากคลองเกาทะลุถงึคลองหลวงแพงทัง้ 2 คลอง37  ใน พ.ศ.2433  คอื    
 
              คลองที ่1    ยาว   80  เสน (3.2 กิโลเมตร) กวาง  2 วา  ลึก  3  ศอกสูงขึน้ไป      
                                           ฝงละ   25  เสนเปนทีน่า  4,000 ไร     
                      คลองที ่2    ยาว  118  เสน (4.72 กโิลเมตร) กวาง  2 วา ลึก 3 ศอกสูงขึ้นไป  
                                           ฝงละ  25 เสนเปนทีน่า  9,500 ไร 
                                                           
  37ก.จ.ช.,  ร.5,  กส 11/791 “ประวัติคลองตางๆ”. ; ก.จ.ช.,  ร.5,  กษ 9.2/3   
ขออนุญาตขุดคลองตําบลตางๆ “คลองอุดมชลจรและคลองนิยมยาตรา” (18 กันยายน ร.ศ.108  
– 11 ตุลาคม ร.ศ.111). 
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  ภายหลงัขุดคลองสายนี้เสร็จทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯพระราชทานยกเงนิคานา
ใหแกราษฎรผูที่ทาํการหักรางถางพงและจบัจองที่ดนิ 2  ฝงคลองเปนเวลา 3 ป38   คลองทัง้ 3 สาย
นี้ขุดโดยใชแรงงานชาวจนีจาํนวน 215 คน  แบงเปนแรงงานจากผูที่ชวยออกเงิน 160 คน  คลอง
แยกที่ 1 อีก 25 คนและคลองแยกที่ 2 อีก 30 คน39 
 
              -  โครงการทุงรังสิตและโครงการทุงดงละคร 
 
  เปนโครงการขนาดใหญรวมทุนระหวางพระองคเจาสายสนิทวงศ  พระนานาพิพธิภาษี  
นายยม  (บุตรพระยาพิสนฑสมบัติบริบูรณ)  และนายโยวากมิ  แกรซี่  วิศวกรชาวอิตาเลียน     
รวมกันตัง้บริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม40 (ภาคผนวก ข.)      บริษทันี้ไดรับการอนุญาตจากรัฐให
บริษัทผูกขาดการขุดคลองไดทั่วพระราชอาณาจักรนานถึง 25 ป    ดังปรากฏในหนงัสือขออนุญาต
จับจองทีน่าในขอ 3 วา   
 
                ผูใดขออนุญาตขุดคลองจะตองใหคอมปนีเลือกกอน  ถาที่ใดซึ่งเอกชนได 
                 เลือกตรวจไวแลว  คอมปนชีอบใจก็จะรบัขุดเสียกอนตามที่ไดรับพระบรม 
 ราชานุญาตทั้งผูขออนุญาตขดุคลอง   ตองเสียความคิดขาดผลประโยชน 
 ที่หมายจะไดไปจึงไมกลาขออนุญาตขุดคลองโดยตรง หาอุบายอยางใหม 
 ที่จะขอจับจองนาติดตอกันไปแลขุดลําราง  ฤาคลอง    ในเฉพาะที่ของตัว 
 ตางหาก ไมเกี่ยวกับประโยชนที่คอมปนีขุดคลองจะวากลาว41 
 

                                                           
  38ก.จ.ช.,  ร.5,  กษ  9.3/3  ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน ร.ศ.109  (พ.ศ.2433)     “พระยา 
เกษตรหิรัญรักษ    ผูแทนราชปลัดทูลฉลองกรมเกษตราธิการถงึพระยาสีหราชเดโชชยั”. 
  39ก.จ.ช.,  ร.5,  กษ หนงัสือเกา  แฟมที่ 85/3803  “หนังสอืพระยาสหีราชเดโช   
กราบเรียน  เสนาบดีกระทรวงเกษตร  ร.ศ.109” (พ.ศ.2433). 
  40ก.จ.ช.,  ร.5,  น. 5.8/1  “ขออนุญาตขุดคลอง”  (ร.ศ.107). 
  41ก.จ.ช.,  ร.5,  กษ 4.4/2  “ขออนุญาตจับจองทีน่า  4  กนัยายน ร.ศ.108 –  
6 พฤศจิกายน ร.ศ.109”. 
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  ในการนี้รัฐบาลจะตองเสียผลประโยชนจากการทีบ่ริษัทมีอํานาจเลือกขุดคลองในที่
แหงหนึง่แหงใดไดกอนผูอ่ืน     ผลของสัญญาฉบับนี้สงผลใหรัฐบาลตองระงับโครงการขุดคลอง
ตามหวัเมืองเพราะจะเปนการละเมิดสัญญา  สรางความเดือดรอนใหกับการพัฒนาที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรมตองหยุดชะงกัไประยะหนึ่ง42 นอกจากนี้บริษทัยังไดรับสิทธคิรอบครองที่ดินสองฝง
ตลอดลําคลอง  สวนรัฐบาลไดรับผลประโยชนจากบริษทัเพยีงรอยละ 20 ของผลกําไรที่บริษัทไดรับ 
(ภาคผนวก ข.)     หากมองในดานผลประโยชนของประเทศพบวาสัญญาฉบับนี้รัฐเสียเปรียบอยาง
มากและเปนปญหาที่ทาํใหที่ดินราคาสูงเนื่องจากการผกูขาดของนายทุนเพียงรายเดียว  อยางไรก็
ตามการที่มีบริษัทเกิดขึ้นกท็ําใหเกิดคลองขึ้นหลายสาย   คือ 
 

 1. โครงการรังสิต   
 
                 เปนโครงการแรกของบริษัทที่นายโยคิม  แกรซี  ไดเขียนอธิบายไววา  เปนโครงการที่
เกิดขึ้นจากบุคคลที่ไดตระหนักถึงความสําคัญของการปลูกขาวสนองความตองการของตลาดที่
เพิ่มสูงขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศและเพื่อสนองนโยบายของรัชกาลที่ 5  
 โครงการนี้อยูทางตะวันออกของแมน้ําเจาพระยามีเนื้อที่ราว 800,000-1,500,000 ไร43 
มีอาณาเขตดังนี้ 
       ทิศเหนือ  ติดตอกับมณฑลกรุงเกา  และนครนายก 
       ทิศใต  ติดตอกับคลองแสนแสบ  และบางขนาก 
       ทิศตะวันออก  จดแมน้ํานครนายก 
       ทิศตะวันตก    จดคลองเปรมประชากร 
                 บริษัทลงมือขุดคลองเมื่อป พ.ศ.2433 โดยเริ่มขุดคลองรังสิตประยูรศักดิ์ซึ่งเปนคลอง
หลักและสายสําคัญจากตําบลบานใหม แขวงปทุมธานี(แมน้ําเจาพระยา)  ไปออกแมน้ํานครนายก
ที่ตําบลบางปลากด  หัวควาย  เมืองนครนายก  เปนระยะทางราว  56  กิโลเมตร  ( 1,400  เสน )  
กวาง  6  วา  ลึก  6  ศอก  (กวาง  12  เมตร  ลึก  3  เมตร )  ตอมาในป  พ.ศ.  2440  บริษัทได

                                                           
  42ก.จ.ช.,  ร.5,  กษ, 9.4/1  “เร่ืองบริษัทคลองคูนาสยามความเหน็บริษทัขุดคลอง”. 
  43ก.จ.ช.,  ร.5,   กษ. 9/9  “Report  on  the  benefit  of  irrigation  works  ของ 
C.D.gee”.   
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ขยายความกวางเปน  16  เมตร  ลึก  2.5  เมตร44  อีกทั้งขุดคลองเพิ่มคลองอีก  2  สาย  ในป  พ.ศ. 
2436 – 2447  คือ คลองหกวาสายลาง  และคลองหกวาสายบน  พรอมกับคลองซอยแยกจาก
คลองทั้ง  2  อีก  ประมาณ  40  คลอง  พรอมกันนี้บริษัทไดสรางประตูน้ําข้ึน 3  แหง  คือ  ประตูน้ํา
จุฬาลงกรณที่คลองรังสิตทางดานตะวันตก  ประตูน้ําเสาวภาทางดานตะวันออก  และประตูน้ํา
สมบูรณทางดานตะวันออกของคลองหกวาสายลางเพื่อควบคุมระบบน้ําในโครงการรังสิตอีกดวย 
 โครงการรังสิตนี้ไมมีการแบงเขตวาบริเวณใดเปนเมืองนครนายก  เมืองฉะเชิงเทรา  
หรือกรุงเทพฯเพราะเปนพื้นที่รกรางวางเปลาและยังไมมีผูอยูอาศัยมากนัก เมื่อบริษทัขดุคลองเสรจ็
แลวจะเปดใหราษฎรจับจองที่นา  จึงตองมีการกําหนดเขตพื้นที่ใหมเพื่อที่รัฐบาลจะไดจัดเก็บเงิน
คานาและภาษีอ่ืนๆไดงายขึ้น  การกําหนดเขตพื้นที่ในคร้ังนั้นไดแบงพื้นที่ทางดานตะวันออกของ
คลองที่ 14 เปนตนไปขึ้นอยูกับมณฑลปราจีนบุรี  โดยมีอาณาเขตจากใตคลองหกวาสายบนตั้งแต
คลองซอยที่ 3 ลงมาจนถึงคลองที่ 14 ของคลองรังสิต  เร่ือยลงไปจนถึงคลองที่ 14 ของคลองหกวา
สายลางลงไปจนถึงคลองบางขนาก  เปนอาณาเขตของมณฑลปราจีนบุรีทั้งสิ้น  สวนการแบงเขต
เมืองนั้นตั้งแตฝงตะวันออกของคลองซอยที่ 32 จากคลองหกวาสายบนมาจนถึงคลอง 14 ของ
คลองหกวาสายลางเปนเขตเมืองนครนายก  สวนตอนใตลงมาเปนเขตเมืองฉะเชิงเทรา45 เมื่อแบง
เขตแดนแลวทําใหคลองในโครงการรังสิตอยูในพื้นที่มณฑลปราจีนบุรีทั้งหมด 20 คลองจาก
โครงการรังสิตนี้มีพื้นที่ทํานาในมณฑลปาจีนบุรีประมาณ 300,000-450,000 ไร  โดยประมาณ 
 

 2. โครงการทุงดงละคร  หรือทุงนครนายก 
 

 ทุงดงละครเปนพื้นที่อยูทางตะวันออกของแมน้ํานครนายกติดตอกับทุงรังสิตซึ่งบริษัท
ไดขออนุญาตขุดคลองในบริเวณนี้  โดยมีเหตุผลวา“ทุงฝงตะวันออกยังไมเจริญในการเพาะปลูก  
เพราะน้ําขึ้นเร็วลงเร็ว  ถาขุดคลองแลวจะชวยกั้นน้ําปาไมใหมาเร็วเกินไป  และจะชวยกั้นน้ํามิให
ไหลลงในแมน้ํานครนายกเวลาน้ําลดจะทําใหการเพาะปลูกเจริญขึ้นมาก”46  จากเหตุผลดังกลาว  

                                                           
  44ก.จ.ช.,  ร.5,  กษ.9.4/2  “Scheme of  Irrigation  in  Siam  พ.ศ. 2445  ของ  
joachin  jrassi”. 
  45ก.จ.ช.,  ร.5,  กส.10/47  “บริษัทชี้แจงเขตแขวงเมืองที่ตดิตอกับทุงของบริษัท   
ลงวนัที ่ 27  สิงหาคม  ร.ศ.119”. 
  46ก.จ.ช.,  ร.6,  กษ.5/6  “เร่ืองบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม  (ทุงดงละคร)”.   
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บริษัทจึงขอขุดคลองยาว 2,500 เสน(100 กิโลเมตร) เปดพื้นที่การเพาะปลูกไดถึง 200,000 ไร47  
และบริษัทไดรับพระบรมราชานุญาตขุดคลองในทุงนี้  เมื่อวันที่  10  มกราคม  พ.ศ. 244748        
ในการทําสัญญาขุดคลองนั้นไดมีขอสัญญารวม  18  ขอ  ที่สําคัญคือ   
 ขอ  2       กําหนดขนาดคลองกวาง  5 วา  ลึก  5 ศอกและคันคลองจะตองเทลาด  

               ตามสวน  และกําลังของเครื่องขุด  ความยาวไมเกิน  2,500  เสน   
 ขอ  3       กําหนดเสร็จภายใน  3  ป  (พ.ศ. 2447 – 2449)   
 ขอ 4        เมื่อบริษัทขุดเสร็จ   กรมคลองจะแตงตั้งวิศวกรไปตรวจและรับมอบ 

                คลองเปนของรัฐบาล   
 ขอ 5-9     กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการสรางประตูน้ํา  คือจะตองสรางตามจุดที่ 

                กรมคลองกําหนด  ตองสรางดวยศิลาตามแบบแปลนของกรมคลอง   
                กรมคลองเปนผูใหคําแนะนําในการสรางและกําหนดวาตองสราง 
                ประตูน้ําเสร็จใน  2  ป   

 ขอ 10-11 กําหนดวาที่ดินที่บริษัทมีสิทธิครอบครอง  คือ  ที่ดินที่ยังวางเปลาเวน 
                จากริมคลอง  1  เสน  ข้ึนไปฝงละ  40  เสน  สวนในที่นาเจาของตอง 
                เสียคาขุดคลองไรละ  4  บาท แตจะยกเวนใหสําหรับเขต  30  เสน   
                 ริมฝงแมน้ํานครนายก   

 ขอ 13        รัฐบาลจะเปนผูจัดการปกปนที่นาซึ่งเสียคาคลองใหไดที่จดริมคลอง 
                  ทุกราย   

 ขอ 17       กําหนดระยะเวลาของสัญญาไว  5 ป   เมื่อส้ินสุดสัญญา  บริษัทขุด 
                คลองไดทั้งสิ้น 73 กิโลเมตร (1,225 เสน) ไดเนื้อที่นา  133,200 ไร 
                โครงการทั้งสองไดขยายพื้นที่เกษตรกรรมในลุมแมน้ําบางปะกงเปน 
                 จํานวนมากถึง 1 ลานไรเศษ49 

                                                           
  47ก.จ.ช.,  ร.5, กษ.9.4/13  “พระองคเจาสายสนทิวงศ และ ม.ร.ว.สุวพนัธ กราบบงัคม
ทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตขุดคลองทุงฝงตะวันออกลาํน้าํนครนายก (19 พฤศจิกายน  
ร.ศ. 123)”.     
  48โปรดดูสัญญาขุดทุงดงละคร  ในภาคผนวก ข. 
  49กรมตํารา  กระทรวงศึกษาธกิาร,  ภูมิศาสตรประเทศสยาม,  289. 
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 การขุดคลองหลวงแพงและคลองอุดมชลจรแสดงถึงความตองการที่ดินของราษฎรใน
ขณะนั้นเปนเครื่องยืนยันความอุดมสมบูรณของพื้นที่นี้ตอการปลูกขาวไดผลดี    ทําใหพื้นที่นี้ไดรับ
ความสนใจจากนายทุนตางๆเพิ่มมากขึ้นแตก็ตองประสบความยุงยาก  เนื่องจากขอสัญญาที่รัฐทํา
ไวกับบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม   จึงไมสามารถอนุญาตใหผูใดทําการขุดคลองไดเพราะจะเปน
การผิดสัญญา    พื้นที่ตางๆถูกทิ้งใหรกรางวางเปลารอเวลาใหบริษัทซึ่งเปนผูไดรับสัมปทานแต
เพียงผูเดียวเขามาจัดการ     เหตุนี้การพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมจึงตองประสบภาวะชะงักงันสวน
ทางกับความตองการขาวในตลาดโลก  ในที่สุดรัฐบาลพยายามหาทางแกไขสัญญาที่ทําไวกับ
บริษัทในเวลาตอมาเปนผลสําเร็จทําใหนายทุนเริ่มกลับเขามาขุดคลองไดอีกครั้ง 
 
             - คลองเจริญ  
                  
  เมื่อครั้งทีพ่ระยาดํารงราชพลขันธ (วร  บนุนาค) เปนแมกองขุดคลองประเวศบุรีรมย
ไดมีราษฎรรวมกันเขาชื่อขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตขุดคลองในบริเวณใกลเคียงกับคลอง
ประเวศบุรีรมยแตรัฐไมอนุญาตเนื่องจากขณะนั้นรัฐไดใหสัมปทานขุดคลองแกบริษัทขุดคลองแลคู
นาสยามไวแลว  ทําใหโครงการนี้ชะงักไวจนกระทั่ง พ.ศ.2433 รัฐไดแกไขสาระสําคัญของสัญญา
สัมปทานเหลอืเพียงสทิธิในการเปนผูขอรับจางขุดกอนผูอ่ืนเทานัน้และถาหากคาจางขุดคลองสาย
นั้นแพงไป บริษัทตองสละสิทธินี้ดวย  ทําใหพระยาดํารงราชพลขันธ (วร  บุนนาค) นาํโครงการนี้
กลับมาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหม    
  พระยาดาํรงราชพลขนัธไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหขุดคลองเจริญได
เมื่อวันที ่27 กมุภาพนัธ  พ.ศ.2433  ดําเนนิการขุดตั้งแตคลองหลวงแพงถงึทุงโคล  แขวงกรุงเทพฯ
เปนทางยาว  765 เสน  กวาง  4  วา  ลึก  3  วา  ยืนขึน้ไปฝงละ  25  เสน   ไดเนื้อทีน่า  33,750 ไร    
เฉล่ียคนละ  430 ไร50  
  การขุดคลองสายนี้ผูขออนุญาตตองยืน่เรื่องราวและรายละเอียดเกี่ยวกับการขุดคลอง
ใหเจาพระยาภาสกรวงษที่เกษตราธิปดีเพือ่นําความขึ้นกราบบังคมทลูตอรัชกาลที ่ 5  เชน  บริเวณ
พื้นที่จะขุด  ความกวางและความยาวของคลอง   รวมทัง้คํานวนวาสามารถบุกเบกิพื้นที่ทาํกนิได
เทาใดและกาํหนดระยะเวลาเสร็จส้ินโครงการ  เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกราษฎรที่เขามาจับจอง

                                                           
  50ก.จ.ช.,  ร.5,  กษ  4.4/2  บาญชีจํานวนผูจองนา ตําบลทุงโขล  คลองแสนแสบฝงใต   
แขวงกรุงเทพฯ  ที่ 190. 
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ที่ดินเพราะคลองทุกสายที่ไดรับการขุดขึ้นผูขออนุญาตมักอางราษฎรมาขอรองใหตนขดุ51มากกวา
การกลาวถงึผลประโยชนที่ตนและราษฎรไดรับจากการขดุคลอง   
  วิธีดําเนินการแบงออกเปน 2 ชวงเพื่อมิใหใบอนุญาตขาดอายุที่ไดรับโดยคลองสาย
แรกขุดเสร็จในเดือนมกราคมและอีก  2 คลองเสร็จในเดอืนกันยายน  ร.ศ. 111 คลองสายนี้ใชเวลา
ขุดคลองรวดเร็วกวาคลองอืน่ๆกอนหนานีเ้พราะรัฐไดอนุญาตใหดาํเนินการขุดในเดือนเมษายน 
ร.ศ.110   สามารถขุดเสร็จทั้ง  3 สายในเวลาเพียง  1 ป  5 เดือน สะทอนถึงการลงทนุจํานวนมาก
ของบริษัทในการจางแรงงานจีนในอัตราเสนละ  80 บาท 
  การขุดคลองเจริญนี้ไดจดัตั้งขึ้นในระบบบริษัทเพราะการเขามาซื้อที่ดินจากผูขุดราย
อ่ืนหรือการซื้อที่ดินตอจากชาวนาจะมีราคาสูงกวาการบกุเบิกทีท่าํกนิเอง  ทาํใหผูมทีนุทรัพย
รวมตัวกนัตั้งบริษัทขุดคลองขึ้นเพื่อสามารถจับจองที่ดินผืนใหญๆไดในราคาถกู   ซึ่งการจัดตัง้
บริษัทนีน้ัน้พระยาภาสกรวงษใหความเห็นวา “พระยาดํารงราชพลขนัธและคอมปะนรีวมชื่อกนัขอ
ขุดคลองก็เพื่อเปนการหาทางเลี่ยงเพราะบริษัทขุดคลองแลคูนาสยามนั้นไดรับสิทธพิิเศษทีจ่ะขุด
คลองในบริเวณนี้กอน   ซึ่งรัฐบาลยนิยอมใหพระยาดํารงราชพลขนัธกบัพวกจับจองที่ดินบริเวณนี้
ขุดคลอง 
  ในที่ดนิของตนจึงตองขุดโดยพระราชทานที่ดินกอน เพื่อจะไดไมผิดขอตกลงที่รัฐกับ
บริษัทขุดคลองแลคูนาสยามในพืน้ที่นี้เชนกนั”52 โดยที่ดนิไดถูกแบงใหแกพวกพองของพระยาดํารง
ราชพลขันธประมาณ 30,000  ไรเหลือที่ใหราษฎรจับจองเพียง  3,750 ไรเทานัน้   พระยาภาสกร
วงศ  กลาวถงึผลกําไรที่จากการขุดคลองเจริญไวมากถงึ 10,800 บาท53  หลงัหกัคาจางแรงงานจนี
ขุดคลองและคาภาคหลวงรอยละ  20  แลว 
 
 
 
 

                                                           
  51ก.จ.ช.,  ร.5,  กษ 4.4/2  “เร่ืองขออนุญาตจับจองทีน่า” พระยาภาษกรวงษถึงกรม
หมื่นสมมตอมรพันธ” (31 ตุลาคม ร.ศ.109). 
  52แหลงเดิม. 
  53ก.จ.ช.,  ร.5,  กษ  หนังสือเกา  แฟมที่ 85/3802   เร่ืองพระยาภาสกรวงศเสนาบดี 
กระทรวงเกษตร  กราบทูลพระเจานองยาเธอกรมหมืน่สมมตอมรพันธ 25 เมษายน ร.ศ.110.  
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             - คลองบางพลีใหญ 
 
  ขุดโดยสมิงปนทะละ   นายกองมอญซึง่เขามารับราชการและตั้งถิ่นฐานในเมือง 
นครเขื่อนขันธไดขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตขุดคลองจากบริเวณตําบลสําโรงฝงใตตั้งแต
คลองบางเลา  แขวงเมืองนครเขื่อนขันธไปออกคลองบางเหี้ย  เปนระยะทางยาว  269  เสน   กวาง  
5 วา   ลึก  4  ศอก  โดยไดทีด่ินสองฝงคลองฟากละ  25  เสนใชเวลาขดุถึง  3 ปจงึเสร็จใน พ.ศ.
2444     การขุดคลองสายนีส้มิงปนทะละขออนุญาตเพราะเหน็วาพืน้ที่บริเวณนี้รกรางวางเปลาอยู  
เมื่อขุดคลองแลวจะไดชวยเพิ่มพืน้ที่นาและสรางประโยชนใหรัฐและตนเอง   โดยใชทุนของสมิงปน
ทะละและราษฎรจัดจางจีนขดุ54 
 พื้นที่ลุมระหวางแมน้ําเจาพระยากับแมน้ําบางปะกงไดกลายเปนที่นาขนาดใหญที่มี  
ผูคนอพยพเขาไปตั้งถิ่นฐานเปนชุมชนเกษตรกรรมเพิ่มข้ึนจากตนรัตนโกสินทรที่มีชุมชนอยูบริเวณ
ริมฝงแมน้ําเทานั้น  ดังปรากฎหลักฐานการเก็บอากรคานาเมืองฉะเชิงเทราระบุถึงที่นาและชุมชน
ในเมืองฉะเชิงเทรา ใน พ.ศ.2432  ความวา  
 
 อําเภอขุนวิเสศเสนาฝงตะวันออก 12 กํานัล  24 ตําบล   คงเรียกได 
 42,101 ไร...  เสศงาน 11,533 งาน...    นาเมืองพนมสารคามคงได 
 เรียก 5 กํานัล 9 ตําบล เปนนา 18,462 ไร...  เสศงาน 7,345 งาน... 

     นาเมืองสนามไชยเขตร คงไดเรียก 17 ตําบล เปนนา 790 ไร 2 งาน   
 เสศงาน 586 งาน...    รวม 3 เมือง  เปนนา 81,354 ไร55 

 

                                                           
  54ก.จ.ช.,  ร.5,  กษ หนงัสือเกา  แฟมที่ 85/3812  หนังสือสมิงปนทะละ  กราบทูล 
พระเจานองยาเธอกรมหมืน่มหิศรราชหฤทัยเสนาบดีกระทรวงพระคลงัมหาสมบัต ิ 25  กุมภาพันธ  
ร.ศ.115  (พ.ศ.2439). 

 55ยังไมรวมนาทีไ่มเสียอากรคานา คือ นาโคนสราง นาชวยคาขุดคลอง นาตราพูม 
วิเสศ นาคางชําระคนเขารีต รวม 62,580 ไร.  ก.จ.ช., ร.5, ม.2.12 ก/9 ใบบอกเมืองฉะเชงิเทรา  
(กันยายน ร.ศ.103-- สิงหาคม ร.ศ. 107). 
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 รายงานการเกบ็อากรคานาไดแสดงใหเหน็ถึงทิศทางการเติบโตของชุมชนเกษตรกรรม
เร่ิมขยายเขาสูพื้นที่ลุมฝงตะวันตกของแมน้ําบางปะกงเพิ่มมากขึ้น อันเปนผลจากการขุดคลอง   
ในชวง พ.ศ.2420-2450  เปนตนมา 
ตารางที่  3   การขยายตัวของทีน่าในลุมแมน้ําบางปะกง พ.ศ.2438- 2474 
 

พ.ศ. เนื้อทีน่า (ไร) 
 

              2438 
              2447 
              2448 
              2449 
              2450 
              2451 
              2452 
              2453 
              2460 
              2461 
              2462 
              2463 
              2464 
              2465 
              2567 
              2568 
              2569 
              2472 
              2473 
              2474 
 

                                                        

                            393,502 
                         1,022,279 
                         1,141,607 
                         1,058,845 
                         1,178,576 
                         1,506,901 
                         1,325,594 
                         1,170,000 
                         1,472,314 
                         1,512,547 
                         1,529,893 
                         1,527,647 
                         1,529,893 
                         1,372,360 
                         1,633,340 
                         1,696,920 
                         1,748,140 
                         1,875,890 
                         1,841,550 
                         1,841,501 
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ขอมูล  :    กิตติ  ตันไทย,  “คลองกับระบบเศรษฐกิจไทย ( พ.ศ. 2367 - 2453 )”   (วิทยานิพนธ 
ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาประวัติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2520), 119. 
 
 
3.  การขยายตัวของการผลิตและการคาขาว  
  

 ผูคนที่อพยพเขามาต้ังถิ่นฐานในลุมแมน้ําบางปะกงชวงพ.ศ.2420-2450 เปนผลจาก
การขยายตัวของการผลิต การคาขาวในพื้นที่ลุมแมน้ําบางปะกงเปนบริเวณที่มีการขยายตัวมาก
ที่สุดของประเทศเพราะสภาพภูมิศาสตรที่เหมาะสมตอการปลูกขาว  อีกทั้งยังอยูใกลเมืองทาและ
ตลาดระบายสินคาสูตางประเทศทําใหพื้นที่นี้ไดรับความสนใจจากนายทุนและราษฎรเขามา
ประกอบอาชีพตางๆในพื้นที่       การขยายตัวของชุมชนเขามายังพื้นที่ตอนในแลวยังเปนการเพิ่ม
รายไดใหภาครัฐ   เปนที่นาสังเกตวาแมวารัฐจะผอนผันการเก็บอากรคานาแลวรัฐก็ยังจัดเก็บอากร
คานาในป พ.ศ.2437 จากมณฑลปราจีนบุรีไดถึง 690,760 บาท และมีแนวโนมวาจะเก็บไดเพิ่มข้ึน
ทุกป56 สาเหตุที่รัฐจัดเก็บอากรคานาในอัตราต่ําก็เพื่อใหราษฎรที่ไมมีทุนทรัพยยังมีโอกาสที่จะ
ประกอบอาชีพเพาะปลูกได   

 การที่ขาวกลายเปนสินคาสําคัญทําใหมีนายหนารับซื้อขาวจากทองถิ่นเขามากักตุน
เพื่อขายใหโรงสีในราคาสูง นายทุนเจาของโรงสีจึงขยายกิจการมาตั้งในพื้นที่เพาะปลูกขาวเพื่อให
ซื้อขาวในราคาถูกลง  สงผลใหริมฝงแมน้ําบางปะกงไดกลายเปนชุมชนที่ตั้งของโรงสีและขยายตัว
เปนตลาดและศูนยกลางการคาที่สําคัญ    

 กิจการโรงสี  เปนกิจการที่มีความสัมพันธกับการเติบโตของชุมชนในลุมแมน้ําบางปะ
กงอยางมาก  เพราะชาวนาในแถบนี้สามารถสงขาวเขามายังโรงสีไดสะดวกกวาการขนไปขายที่
กรุงเทพฯทําใหมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกอยางกวางขวาง      บริเวณที่ตั้งของโรงสียังกลายเปน
ชุมชนขนาดใหญที่มีผูคนหลากเชื้อชาติเขามาพบปะแลกเปลี่ยนผลผลิตซึ่งกันและกัน  

 ความนิยมบริโภคขาวสีมีผลใหกิจการโรงสีขาวขยายตัวเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วจากใน
ระยะแรกตั้งอยูเฉพาะเขตกรุงเทพฯไดขยายเขาสูเมืองฉะเชิงเทราใน พ.ศ.2419 เปนแหงแรก57 อาจ

                                                           
  56ก.จ.ช., ร.5,  ม 50/3  รายงานประจาํรัตนโกสินทรศก 117  มณฑลปาจิณบุรี (18 
ตุลาคม ร.ศ.118). 
  57ถนอม ตะนา,  “กิจการโรงสขีาวในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย พ.ศ.2401 – 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 98

เปนเพราะที่ตั้งของเมืองฉะเชิงเทราอยูใกลกรุงเทพฯและมีการขยายพื้นที่นาอยางกวางขวางจนไม
ตองเกรงวาปริมาณขาวจะไมเพียงพอตอการสีขาว 
                การตั้งโรงสีขาวไดกระตุนใหชาวนาขยายพื้นที่เพาะปลูกออกไปจากบริเวณริมแมน้ํา
ลําคลองเพราะการขนสงขาวกระทําไดสะดวกยิ่งขึ้นโดยมีโรงสีเขามาต้ังใกลชุมชน ราคาขาว
ปรับตัวสูงขึ้นมีสวนผลักดันใหชาวจีนเขามาลงทุนในธุรกิจโรงสีขาวโดยเริ่มแรกตั้งขึ้นดวยเครื่องมือ
แบบงายๆและเรียนรูเครื่องจักรจากโรงสีของชาวตะวันตกมาปรับต้ังโรงงานของตนเอง เมื่อโอกาส
อํานวย  อาจลงทุนตั้งโรงสีข้ึนเปนของตนเองทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ58  ปรากฎหลักฐานระบถุงึ
การตั้งโรงสีในลุมแมน้ําบางปะกงพบในระยะแรกโรงสีจะกระจุกตัวอยูเฉพาะเมืองฉะเชิงเทรากอน
ขยายไปยังเมืองอื่นในลุมแมน้ําบางปะกง  เชน  พระยาสมุหสินตั้งโรงสีโรงสีงวนหย ู ทีต่าํบลทุงชาง
สมเด็จพระบรมโอรสาตั้งโรงสีทรายมูล ที่ตําบลทรายมูล,  หลวงเจริญราชธนตั้งโรงสีเมงเซงจาง   
ที่ตําบลทุงชาง,  หลวงประเทศตั้งโรงสีฮกอานมุย  ที่ตําบลบานใหม,  พระพิศาลผลพานิชต้ังโรงสี
กลไฟ  ที่บานทรายมูล   และนายเซียงเกา  แซฉ่ัวตั้งโรงสีขาวทาไข  ที่ตําบลบานใหม59 
 
ตารางที่ 4   ตารางแสดงจํานวนโรงสีระหวาง พ.ศ.2420-2472  ดังนี้ 
 
เมือง พ.ศ.2420-2424 พ.ศ.2425-2462 พ.ศ.2463-2472 รวม 
 

ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี 
นครนายก 

 

5 
- 
- 

 

8 
- 
- 

 

33 
12 
10 

 

33 
12 
10 

                                                                                                                                                                      
2481”  (วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาประวัตศิาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต    
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2527),  37. 
  58โรงสีขนาดเลก็สีขาวได 8-12 ตันตอวันจนถงึขนาด 40-50 ตันตอวนั  สวนบริเวณที่
ใกลแหลงเพาะปลูกอาจตัง้โรงสีขนาดใหญสีขาวไดวันละ 100-200 ตันตอวัน.  สุวทิย  ไพทยวัฒน,   
“วิวัฒนาการเศรษฐกิจชนบทในภาคกลางของประเทศไทย  ระหวาง  พ.ศ. 2394 – 2475”  
(วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาประวัติศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2522),  200-
201. 
  59ก.จ.ช.,  ร.5,  ค. 17/9  เร่ืองพวกโรงสีรองขอใหชวยเหลอืผูรายลักเขา  และรายงาน
บาญชี ม.ฮารดวน  วาดวยโรงสีเขา  (10 มิถุนายน – 8 มกราคม ร.ศ.117). 
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ที่มา  :   ก.จ.ช., สบ.2.41/2  “บัญชีโรงสีขาวในพระราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2472”  กองสอบสวน
ความรูเอคอนอมิค  กระทรวงพาณิชยและคมนาคม,  รวบรวมใน พ.ศ.2472,  3-43. 
 
 ปริมาณโรงสีที่เพิ่มจํานวนขึ้นสะทอนถึงการขยายตัวของการปลูกขาวพื้นที่นี้    ความ
เติบโตของกิจการโรงสีไดมีสวนขยายพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุมแมน้ําบางปะกงใหขยายตัวอยาง
รวดเร็วเปนสวนหนึ่งที่สะทอนใหเห็นการขยายตัวของชุมชนจากแหลงศูนยกลางทางการเมืองและ
เศรษฐกิจจากริมฝงแมน้ําเขามาตามเสนทางคลองที่ไดรับการขุดขึ้นในชวง พ.ศ.2420-2453        
 กิจการคาขาวในเมืองฉะเชิงเทรารุงเรืองขึ้นมาก  ดังพระราชดํารัสของรัชกาลที่ 5 
เกี่ยวกับการตั้งโรงสีขาวในเมืองฉะเชิงเทราไววา   “ที่นาทั้งปวงที่เกิดขึ้นในแขวงเมืองฉะเชิงเทรา
เหลานี้  คงจะมีเขาเปนสินคาในลําน้ําบางปะกงเกิดขึ้นเปนอันมาก     ทุกวันนี้ลูกคาก็ไดไปต้ังโรงสี 
ณ เมืองฉะเชิงเทราเปนตัวอยางขึ้นแลว    ตอไปภายหนาก็คงจะมีโรงสีเพิ่มเติมข้ึนอีกพอสมควรกัน
กับเขาในลําน้ํานั้นเมื่อเขาและโรงสีตั้งขึ้นแลว     เรือลูกคาก็คงจะไปจอดบรรทุกเขาที่ปากน้ําบาง
ปะกง”60  นอกจากนี้ยังเปนการชักจูงผูคนจากที่ตางๆใหอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานทํามาหากินตาม
คลองเชื่อมที่ไดรับการขุดขึ้น ดังปรากฎจํานวนประชากรจากการสํารวจใน พ.ศ.2446เปรียบเทียบ
กับ พ.ศ.2449และ พ.ศ.2450  พบวามีประชากรตั้งถิ่นฐานในลุมแมน้ําบางปะกงเพิ่มข้ึนทุกป 
  
ตารางที ่ 5  ตารางจาํนวนประชากรมณฑลปราจนีบุรี 
 
 

ป พ.ศ. จํานวนประชากร 
                                

                               2446 
                               2449 
                               2450 

 

                               282,053 
                               284,385 
                               297,100 

                                                           
  60ประไพ  อมาตยกุลและพระราชวนิิจฉัย,ผูรวบรวม,  “พระราชดํารัสตอบพระบรม 
วงศานุวงศ  ผูแทนรัฐบาลตางประเทศและขาทูลละอองทธุลีพระบาทในการเฉลมิพระชมนพรรษา 
เดือน 10 แรม 10 ค่ํา  จ.ศ.1240”,  พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
(ตั้งแต พ.ศ.2417-2453)  (พิมพในงานฌาปนกจิศพอําพัน  อมาตยกลุ, พ.ศ.2458). 
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ที่มา  :  ก.จ.ช.,  ร.5,  ม.5.1(1-17)/12 แผนกปกครอง  สํามะโนครัว ร.ศ.113 – 125. ;   
ก.จ.ช., ร.5,  ม. 2.19/4  กรมหลวงดํารงทลูเกลาถวายบญัชีสํามโนครัวพลเมืองซึง่ไดสํารวจ 
เมื่อศก 123  สํามะโนครัวพลเรือน  (22 พฤศจิกายน  ร.ศ.124 – 15  กันยายน  ร.ศ.128). 
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนประชากรมณฑลปราจีนบุรี  แยกตามเชื้อชาติ 
 
ชาติ ชาย หญิง รวมทั้งชาย - หญิง 

 พ.ศ.
2449 

พ.ศ.
2450 

พ.ศ.
2450 

พ.ศ.
2449 

พ.ศ.
2450 

พ.ศ.
2450 

พ.ศ.
2449 

พ.ศ.
2450 

พ.ศ.
2450 

ไทย 
ลาว 
จีน 
มลายู 
แขกจาม
แขกเทศ
แขกชะวา 
ญวน 
มอญ 
ทวาย 
พมา 
เขมร 
เกรี่ยง 
กุลา 
ฝร่ัง 
ญี่ปุน 

58,742 
42,216 
33,880 

2,407 
172 

73 
208 
268 
739 

7 
7 

4,649 
209 

46 
23 

1 

60,227 
44,814 
34,021 

2,743 
103 

69 
223 
284 
399 

9 
2 

5,802 
260 

70 
18 

- 

+1,484 
+2,598 

+141 
+136 

-69 
-4 

+15 
+16 
+60 

+2 
-5 

+1,153 
+51 
+24 

-5 
-1 

89,331 
41,183 

1,272 
2,916 

116 
52 

142 
275 
802 

3 
- 

4,206 
318 

15 
5 
- 

91,138 
44,943 

1,272 
2,916 

82 
51 

141 
297 
752 

3 
- 

5,595 
441 

30 
5 
- 

+1,807 
+3,760 

+30 
+148 

-84 
-1 
-1 

+22 
-50 

- 
- 

+1,389 
+123 

+15 
- 
- 

148,073 
83,757 
35,293 

5,375 
338 
125 
350 
543 

1,541 
10 

7 
8,855 

527 
61 
28 

1 

151,365 
89,757 
35,293 

5,659 
185 
120 
364 
581 

1,541 
12 

2 
11,397 

701 
100 

23 
- 

+3,292 
+6,358 

+171 
+284 
-153 

-5 
+14 
+38 
+10 

+2 
-5 

+2,542 
+174 

+39 
-5 
-1 

รวม 
ทุกชาติ 

 

 
143,847 

 
149,444 

 
+5,597 

 
140,508 

 
147,666 

 
+7,158 

 
284,355 

 
297,110 

 
+12,355 

   
ที่มา  :  ก.จ.ช., ร.5, ม. 2.19/4 กรมหลวงดาํรงทูลเกลาถวายบัญชีสํามโนครัวพลเมืองซึ่งไดสํารวจ 
เมื่อศก 123  สํามะโนครัวพลเรือน  (22 พฤศจิกายน  ร.ศ.124 – 15  กันยายน  ร.ศ.128). 
 
  การผอนคลองระบบไพรและทาส  การขยายตัวทางการคา  และความสะดวกดานการ
คมนาคม   มผีลใหชุมชนที่เกิดขึ้นใหมมีลักษณะของการผสมผสานทางเชื้อชาติ  วฒันธรรมที่
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หลากหลายทัง้ชาวไทย  ชาวลาว  ชาวจีน  ชาวมุสลิม  ชาวเขมร  ชาวมอญและชนชาติอ่ืนๆเขามา
อยูรวมกนัในชมุชน  เมื่อมีการขุดคลองเชื่อมระหวางกรุงเทพฯกับเมืองฉะเชิงเทราพื้นที่นี้จงึไดรับ
ความสนใจจากผูคนที่อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานทํามาหากนิเปนชุมชนเพิม่ข้ึนกวาเดิมแตไมสามารถ
ระบุถึงจาํนวนของชุมชนที่ตัง้ขึ้นไดชัดเจน  เพราะรายชื่อของแตละชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงและ
อพยพโยกยายถิ่นฐานอยูเสมอ      การศึกษาถงึการเติบโตและพัฒนาการของชุมชนจึงขอศึกษา
ชมุชนที่มีลักษณะชุมชนการคาเพราะปรากฎหลักฐานการดํารงอยูของชุมชนอยางตอเนื่องและมี
หลักฐานขอมลูทองถิน่จงึสามารถวิเคราะหถึงความเปลีย่นแปลงของชมุชนไดอยางชดัเจน   
  ความหลากหลายของผูคนทําใหชุมชนที่เกิดขึ้นในชวง พ.ศ.240-2450  มีลักษณะของ
ชุมชนที่ผสมผสานทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะชุมชนที่เปนยานการคา  จะเหน็ไดวาในชุมชนแหง
เดียวกนัมทีั้งวดั  ศาลเจาและมัสยิดตั้งอยูใกลเคียงกัน  เชน  หวัหมาก  บางกะป  มนีบุรี หนองจอก 
ศาลาแดง บางน้าํเปรี้ยวริมฝงคลองแสนแสบ  หัวตะเข  บานหลวงแพง  บานคลองเจา  บานคลอง
สวนในคลองประเวศบุรีรมยซึ่งจะอธิบายใหเหน็ถงึการขยายตัวของแตละชุมชนในบทที ่4    
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ภาพที ่ 11  แผนที่การขยายตัวของชุมชนจากการขุดคลองในชวง พ.ศ.2420-2450 
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  -  ธุรกิจเดินเรือ    การบุกเบกิพื้นทีท่ํากินอยางกวางขวางในพื้นที่ลุมแมน้ําบางปะกง 
ทําใหการคมนาคมมีความสาํคัญมากขึน้ทัง้เพื่อการขนสงสินคา   ผูคนจากชุมชนและเมืองตางๆ
เขามายงัศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่มักตัง้อยูริมน้ํา   การคมนาคมทางน้าํจึงมีความสําคัญตอการ
เดินทางของราษฎร  แตเดิมการคมนาคมของราษฎรนิยมใชเรือในการเดินทาง  เมื่อเศรษฐกิจ
ขยายตัวการใชเรือพายหรือการจางเรือของชาวบานไมเพียงพอตอปริมาณการคาที่เพิ่มข้ึน ความ
ลาชาและปริมาณบรรทุกสินคากระทบตอการคาและการกระจายสนิคาจากผูผลิตสนิคาสูตลาด
และตลาดสูผูบริโภค    เรือกลไฟจึงถูกนําเขามาใชเพราะเปนพาหนะที่สามารถตอบสนองความ
รวดเร็วของการสัญจรในแมน้ํา  แมวาการนําเขามาในชวงแรกจะมีราคาแพงและเปนเหมือนเครื่อง
แสดงฐานะของผูเปนเจาของดังคํากลาวของบาทหลวงปาลเลกัวซวา “การใชเรือกลไฟเปนแฟชัน่
ใหมของพวกผูดีและคนมีเงนิ” เพราะราษฎรยังคงใชเรือพาย  จนกระทั่งชาวสหรัฐอเมริกาเขามา
ลงทนุเดินเรือรับจางในลําแมน้ําบริเวณยานชุมชนในแมน้ําสายสําคัญดวยการใชเรือกลไฟขนาด
เล็กรับจางโยง  ลาก  จูง  พวงกับเรือสินคาทีละหลายลาํ61    ความสะดวกสบายและความรวดเรว็
ราษฎรจึงหนัมาใหความสนใจเดินทางดวยเรือกลไฟเพิม่มากขึน้  เรือพายจงึคอยๆลดบทบาท
ประกอบกับการขยายตัวของเมืองออกมายังชุมชนที่ตั้งอยูริมแมน้ํามคีวามคึกคักมากขึ้น จึงทําให
นายทนุทัง้ชาวไทยและชาวจีนเขามาลงทนุซื้อเรือเพื่อทาํเรือรับจาง  การลงทนุในกิจการเดินเรือ
ตองใชทนุสูงเพราะเรือมีราคาแพง  รวมถงึผูขับเรือตองมีความชาํนาญในการควบคุมเครื่องจักรกล
และมีทักษะในการเดนิเรือมากกวาการใชเรือพาย  แตผลตอบแทนทีคุ่มคา        เพราะเปนสิง่
แปลกใหมไมเคยมีในสังคมและยังมีผูลงทุนในกิจการนีไ้มมากนัก     ดังที่เจาหมื่นศรีสรรักษกลาว
ไวใน ร.ศ.114 วา “ในทุกวันนี้คนไทยก็ไดตั้งทําการหาผลประโยชนในทางเดินเรือมากขึ้น”62  
รัฐบาลไดเปดโอกาสใหเอกชนทีม่ีทนุทกุคนเขามาลงทุนโดยไมใหผูกขาดการเดินเรือในเสนทาง
ตางๆเพราะถอืวาเปนสาธารณูปโภคและราษฎรไดรับประโยชน   
 ลุมแมน้ําบางปะกงเปนเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจและการคาจึงปรากฎหลักฐานระบุ
ถึงเรือรับจางที่เดินขึ้นลองระหวางกรุงเทพฯกับเมืองฉะเชิงเทราและเมืองปราจีนบุรีหลายลํา  ซึ่งมี
ทั้งสายที่เดินเลียบชายฝงและสายที่เดินในคลองเชื่อม  ดังนี้ 

 
 

                                                           
  61ปาลเลกวัซ, เลาเรื่องกรุงสยาม,  379-380. 
  62ก.จ.ช.,  ร.5,  กษ. 12  (21 กันยายน ร.ศ.114). 
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                เรือโดยสารที่ใชติดตอกันในแมน้ําบางปะกงจะมี 3 ชนิด  คือ   
 

      เรือแดงของรัฐบาล      เปนเรือรับจางขนสงสินคาวิ่งมาถึงบางคลา 
      เรือเขียวของเอกชน    วิ่งระหวางเมืองปราจีนบุรีผานตลาดทาเกวียน (ปากคลองทา    

   ลาด)  เขาเมืองฉะเชิงเทรา   วิ่งวันละ 3-4 เที่ยว  เที่ยวแรก 
    เริ่ม 10 โมงเชา  เที่ยวสุดทายออกจากทา 1 ทุม 

      เรือขนขาว  วิ่งจากปราจีนบุรีกับกรุงเทพฯ63 
       เรือหางและเรือเครื่อง  เปนเรือที่ชาวบานออกมาวิ่งรับจางกันเองตามทองถิ่น   
                                        เสนทางที่วิ่งแลวแตมีผูวาจาง 
 

 ใน พ.ศ. 2437-2438 มีเรือกลไฟเดินจากกรุงเทพฯถึงเมืองปราจีนบุรีถึง 8 ลํา64   แตไม
ปรากฏชื่อเจาของเรือ  แมวาที่ตั้งเมืองปราจีนบุรีจะตั้งอยูตนแมน้ําบางปะกงและการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจไมมากเทาเมืองฉะเชิงเทราที่อยูตอนกลางของแมน้ําบางปะกง     แมวาการเดินเรือกลไฟ
จากกรุงเทพฯเขามาถึงเมืองปราจีนบุรีแตละเที่ยวตองลงทุนไมต่ํากวา 200 บาทตอเที่ยวแตก็เปน
การลงทุนที่คุมคาเพราะปรากฎวาใน พ.ศ.2452 ไดมีผูลงทุนเพิ่มในสายนี้ถึง 25 ลํา65  เนื่องจาก
การเดินทางในอดีตใชเวลาถึง 2 วัน66   เหตุนี้เรือกลไฟจึงไดรับความนิยมเดินทางและขนสงสินคา
สวนเมืองฉะเชิงเทรามีการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจอยางกวางขวาง  การเดินทางเขาออก
ของพอคา สินคาและราษฎรทั่วไปที่เพิ่มข้ึน ไดสงเสริมใหนายทุนหลายรายเขามาประกอบกิจการ
เรือรับจางหลายราย เชน  ใน ร.ศ.113 (พ.ศ.2437) มีเรือกลไฟหรือเรือเมลและเรือเกง 4 แจว    เดนิ

                                                           
  63นายสพุล  ศิริพงษเจริญ  อายุ 72 ป  อาชพีเดินเรือรับจาง  บานเลขที ่19  หมู 2  
ตําบลจุกเฌอ  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชงิเทรา  สัมภาษณเมื่อวันที่ 30  เมษายน  พ.ศ.2547. 
  64ก.จ.ช.,  ร.5,  ม.50/ 1  พลตรีพระยาฤทธิรงรณเฉท  กราบทูลกรมหมืน่ดํารงราชา 
นุภาพ  ที่ 250  ลงวนัที ่30 มกราคม ร.ศ.114. 
  65งานการประชมุขาหลวงเทศาภิบาล ร.ศ.129.  เทศาภิบาล เลม 10 : แผนพิเศษ  
พฤศจิกายน ร.ศ.129  อางถงึใน  สุดใจ  พงศกล่ํา, “มณฑลปราจนีบุรี  สมัยเริ่มแรกถงึสมัยพระเจา
บรมวงศเธอกรมขุนมรุพงศศิริพัฒน พ.ศ.2436-2458”,  333. 
  66ก.จ.ช.,  ร.5,  ฝ 17/1  กรมหมื่นดํารงราชานุภาพกราบบงัคมทูลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ที่ 8/489  ลงวนัที ่14 เมษายน  ร.ศ.112. 
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ระหวางที่พักรถไฟในคลองพระโขนงกับคลองประเวศนและคลองหลวงแพง  ซึ่งเปนชุมชนใหมที่
เกิดจากการขุดคลองใน พ.ศ. 2421-2429  มีราษฎรอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมจํานวนมาก  จึงมีผูเดินทางเขาไปยังชุมชนเพื่อนําผลผลิตออกมาทําใหนายทุนสนใจ
เขามาลงทุนเดินเรือเพื่อเชื่อมชุมชนเขาดวยกัน  โดยวิ่งเรือวันละ 1 เที่ยว (เชาไป - เย็นกลับโดยเรือ
วิ่งสวนกัน) 

 นอกจากนี้ยังมีการเดินเรือระหวางกรุงเทพฯกับเมืองฉะเชิงเทรา      เชน     นายเลิศ  
สมันเตา (พระยาภักดีนรเศรษฐ)  เดินเรือระหวางประตูน้ําสระปทุมวันกับเมืองฉะเชิงเทรา  กิจการ
เติบโตจนเพิ่มปริมาณเรืออีกหลายลําและขยายกิจการเขาสูธุรกิจอ่ืน  เชน  รับขนสงขาวและสินคา
การเกษตร  เดินเรือขนสงบรรทุกสินคาขนาดใหญในแมน้ํา  รับเหมาเดินเรือทองเที่ยวและกิจการ
เดินรถระหวางประตูน้ําสระปทุมวันมายังตลาดนางเลิ้งซึ่งเปนตลาดบกแหงแรกของกรุงเทพฯ  ชวย
อํานวยความสะดวกใหแกพอคาและเกษตรกรที่นําผลผลิตเขามาจําหนายยังตลาด      ความนิยม
เดินทางระหวางพื้นที่อาจมีมากจึงปรากฎนายทุนรายอ่ืนเขามาขออนุญาตเดินเรือเพิ่มในเสนทาง
เดียวกัน    คือ  นายถนอมและนายเภาขออนุญาตเดินเรือกลไฟในคลองแสนแสบตั้งแตประตูน้ํา
สระปทุมวันถึงคลองทาไข67  และเสนทางระหวางเมืองฉะเชิงเทราถึงบางปลาสรอยมีเรือกลไฟเล็ก
วิ่งวันละเที่ยว68  แตเรือที่นํามาใชเปนเรือโดยสารมีไมเพียงพอกับความตองการเดินทางของราษฎร
จึงใชเรือกลไฟพวงเรือเกงและเรือสําปนแจวเดียว  จะเห็นไดวาการคมนาคมที่สะดวกไดมีสวน
เกื้อหนุนใหเศรษฐกิจของชุมชนขยายตัวตาม   
 ธุรกิจเดินเรือรับสงสินคาเปนอีกอาชีพหนึ่งที่มีนายทุนเขามาลงทุนจํานวนมากเปนผล
จากการขยายตัวของการคาระหวางประเทศ  ซึ่งใชเรือขนาดใหญกินน้ําลึกจึงไมสามารถลองเรือ
เขามาจอดยังเมืองที่เปนศูนยกลางการคาได  ตองจอดเรือที่ทาเรือน้ําลึกซึ่งอยูบริเวณรอบนอก
เมือง  เชน  ปากลัด  เกาะสีชัง  เปนตน  ธุรกิจเรือโยงและเรือโปะรับจางบรรทุกสินคาไดรับความ
นิยมเพราะใชเรือเพียงลําเดียวแตบรรทุกสินคาไดจํานวนมากดวยการใชโปะและแพมาโยงตอกับ
เรือกลไฟ  ดังที่ชัย  เรืองศิลป  กลาวไววา “เรือกลไฟลําหนึ่งอาจโยงเรือซึ่งมีตั้ง 10 ลําไดสบายดวย

                                                           
  67ก.จ.ช.,  ร.5,  กษ. กรมคลอง “นายถนอม  นายเภาขออนุญาตเดินเรือกลไพในคลอง 
แสนแสบ  เรื่องที ่181/18 (15 มีนาคม ร.ศ.124). 
 68ก.จ.ช., ร.5,  ยธ.9/100  “H.Y. Gettien  กราบทูลกรมหลวงนเรศวรฤทธิ์  (สําเนาแปล) 
(16 มีนาคม ร.ศ.126).  
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การขนสงเพียงเที่ยวเดียว”69ความเจริญเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศสงผลใหกิจการเดินเรือ
รับสงสินคามีความคึกคักและมีผูเขารวมลงทุนหลายราย   รัฐจึงออกพระราชบัญญัติเรือจาง ร.ศ
118 (พ.ศ.2443)70และควบคุมทาเรือที่เปนของเอกชน การประกอบอาชีพเดินเรือ รับจาง
นอกจากมีเรือสําหรับรับ-สงคนและสินคา เจาของเรือบางรายยังมีทาเรือของตนเองหรือเชาที่จาก
รัฐและเอกชนเพื่อทําเปนทาเรือ   

 ความนิยมในการคมนาคมทางเรือและจํานวนผูประกอบการที่เพิ่มข้ึนทําใหเกิดการ
แยงชิงเสนทางเดินเรือ ผูโดยสาร การลดคาโดยสารและคาระวางบรรทุกสินคา   การแขงขันรุนแรง
ข้ึนจนถึงขั้นชกตอยกันเปนประจํารัฐจึงออกกฎหมายใหทันสมัยข้ึนดวยมาตราการควบคุมเรือใน 
ร.ศ.12471 (พ.ศ.2449) เพื่อใหผูโดยสารมีความปลอดภัยมากขึ้น  การเติบโตขึ้นของธุรกิจเดินเรือ
รับจางสะทอนใหเห็นถึงการขยายตัวของชุมชนที่เปนแหลงรวมสินคา  แรงงาน  มเีรือวิง่จาํนวนมาก
เทาใดชุมชนและเมืองที่เปนแหลงผลิตสินคายิ่งเจริญขึ้น  สงผลใหผูประกอบกิจการเรือจางมีฐานะ
มั่งคั่งจนสามารถขยายไปสูธุรกิจประเภทอื่นๆ  เชน  โรงสี  ตลาด  ทาเรือ  ปลอยเงินกู  ฯลฯ  

 การขยายตัวทางเศรษฐกิจจากเมืองหลวงเขามาสูหัวเมืองรอบนอกไดสงผลใหเรือกล
ไฟเขามาบทบาทตอการคมนาคมดังเชนใน พ.ศ.2433 มีเรือกลไฟขนาดใหญเขามาบรรทุกสินคา
ในเมืองฉะเชิงเทราสรางความแตกตื่นใหกับผูคนดังใบบอกเมืองฉะเชิงเทรากลาววา   “ดวย   ณ  
วันศุกร   เดือน 3  ข้ึน 8 ค่ํา ปเถาะ เอกศก  ราษฎรไทยจีนมาแจงความกับขาพุทธิเจาวา  เรือกลไฟ
ใหญทําดวยเหล็กยาว 2 เสน 15 วาลําหนึ่ง  เขามาจอดอยูในแมน้ําหนาโรงจักศรีไฟบานทุงขาง
แขวงเมืองฉะเชิงเทรา...  คร้ังขาพระพุทธิเจาตริตรองดูเรือกลไฟโตใหญดังนี้ไมเคยเห็นมีเขามาใน
กรุงเทพฯ...เรือมีกําลังบรรทุก 6,000 หาบ  ...เรือกลไฟลํานี้เขามาซื้อสินคาในแขวงเมืองฉะเชิงเทรา
เปนเรือใหญโตถึงเพียงนี้ผิดกับเรือตามธรรมเนียมที่เขามาซื้อสินคาในกรุงเทพฯแตกอนๆมา...”72  

 การเดินทางดวยเรือกลไฟเปนที่นิยมของราษฎรจนทําใหมีผูเขารวมในกิจการเดินเรือ
รับจางจํานวนมากที่มิไดแจงตอกรมทาซึ่งมีหนาที่ดูแลการคมนาคมทางน้ํา  การเพิ่มข้ึนของเรือ

                                                           
  69ชัย  เรืองศิลป,  ประวัติศาสตรไทยสมัย พ.ศ.2325-2453 (ดานเศรษฐกจิ), 310.   
  70ก.จ.ช.,  ร.5,  น.2/56  “พระราชบัญญัติเรือจาง  รัตนโกสินทรศก 118”. 
        71ก.จ.ช.,  ร.5,  น.9.2/6  “ใหใชพระราชบัญญัติวาดวยการเดินเรือในนานน้ําสยาม”  
(5  เมษายน  124 – 17 กันยายน  125). 
  72ก.จ.ช.,  ร.5,  ม.2.12ก/2  “ใบบอกเมืองฉะเชิงเทรา” ( กนัยายน ร.ศ.103 - สิงหาคม 
ร.ศ.104). 
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และขาดการควบคุมดูแลทั้งระเบียบการเดินเรือ  การจอดเรือ  ความเร็ว  ความสามารถของผูขับ
เรือและความมั่นคงแข็งแรง      สงผลใหเกิดอุบัติเหตุสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของ
ผูโดยสารบอยครั้ง  เชน        เรือกลไฟชื่อฮองกงของทานปริกภรรยาพระยาสมุทบุรานุรักษ(สิน) 
เจาเมืองฉะเชิงเทรา เดินเรือระหวางกรุงเทพฯกับปราจีนบุรี  ใน ร.ศ.12473 เรือกลไฟชื่อ ฮองกงของ
นายชมเดินเรือระหวางกรุงเทพฯกับเมืองปราจีนบุรีลมที่ปากอาวบางปะกงใน ร.ศ.12574   เรือลํานี้
รับบรรทุกสินคาและรับฝากซื้อสินคาจากพอคา  แมคารัฐจึงตองออกกฎหมายเพื่อเขามาจัด
ระเบียบการเดินเรือ   โดยเฉพาะในแมน้ําบางปะกงไดรับการแจงเหตุใน ร.ศ.127 ระบุวา “ดวยเมื่อ
เร็วๆนี้  มีเรือไฟรับสงคนโดยสารในแมน้ําบางปะกงแลแมน้ําแมกลองลมลงดวยแขงแลโดนกัน  
จนถึงคนโดยสารเปนอันตรายหลายคน...คิดจัดการปองกันเรือเดินตามหัวเมืองมิใหมีเหตุ  จึงให
เรือทุกลําจดทะเบียฬถือใบอนุญาตของกรมเจาทากรุงเทพฯแลใหกฎหมายเดิรเรือที่ใชอยูใน
กรุงเทพฯใหใชไดตลอดออกไปถึงแมน้ําเหลานั้นดวย”75  แตก็ไมอาจแกปญหาที่เกิดจากการ
คมนาคมทางน้ําดวยเรือกลไฟไดทั้งหมดเพราะกิจการเดินเรือไดทําลายคันดินริมตลิ่งใหพังลงมา
ตามแรงกระแทกของคลื่นที่เกิดจากการเดินเรือทําใหลําคลองตื้นเขินจนเรือเดินไมไดในชวงฤดูแลง
เพราะติดโคลนและเมื่อลําคลองตื้นเขินก็ไมสามารถกักเก็บน้ําสําหรับเกษตรกรรมได  ราษฎรที่
อาศัยตามคลองไดรับความเดือดรอนรัฐบาลจึงตองแกไขดวยการออกพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในนานน้ําสยาม  กําหนดความเร็วของเรือกลไฟ  เรือใบและเรืออ่ืนยกเวนเรือแจวหามไมใหเดินเร็ว
กวาชั่วโมงละ 4 ไมล  ฤาเดินเขาไปใกลในกําหนด 4 วาจากฝงของแมน้ํา76  ปญหานี้ทําใหรัฐบาล
เร่ิมตระหนักถึงการใหอนุญาตผูประกอบกิจการเดินเรือในลําคลองตองพิจารณาความเหมาะสม
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นซึ่งกรมทดน้ําไดใหความเห็นวา “...ดวยแตเดิมกรมทดน้ําไดรับเร่ืองราว

                                                           
  73ก.จ.ช., ร.5, น.9.7/3 เรือกลไฟชื่อ “ฮองกง” ของทานปรกิซึ่งรับคนโดยสารระหวาง 
กรุงเทพฯและเมืองปราจนีบุรีจมที่ตําบลแสมขาวพนปากอาวบางเหี้ย  (25 กันยายน ร.ศ.121 
– 7 ตุลาคม ร.ศ.121).  
  74ก.จ.ช., ร.5,  น.9.7/21  นายชมเจาของเรอืกลไฟ(ฮองกง)ไดแลนออกจากปากอาว 
บางปะกงเขามากรุงเทพฯ  เรือออกจากปากอาวมาไดหนอยหนึง่ทองเรอืติดตื้นเรือก็เอียงลมลง 
มีจีนชราคนหนึ่งจมน้าํตายยังไตสวนเหตอุยู (11 พฤษภาคม ร.ศ.125). 
  75ก.จ.ช., ร.5, น.9.2/12  “พระราชบัญญัติการเดินเรือเพิม่เติม” (27 มีนาคม – 27 
เมษายน ร.ศ.128).  
  76ก.จ.ช.,  ร.5,  น.9.2/1  “การเดินเรือในนานน้าํสยาม”. 
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ของผูมีชื่อขออนุญาตเดินเรือยนตรับสงคนโดยสารในคลองทดน้ําอยูหลายรายแตก็ไมไดอนุญาต
เพราะเกรงวาถาจะอนุญาตใหมีเรือยนตรับสงคนโดยสารเดินในคลองทดน้ําไดแลว  ก็อาจจะมี
คลื่นกัดเซาะตลิ่งกระทําใหคันคลองเสียหายแลตัวคลองตื้นเขินถึงกระนั้นก็ดีก็ยังมีผูยื่นเรื่องราวอยู
เสมอ...”77  ความนิยมคมนาคมคมทางน้ําทําใหผูที่คิดจะประกอบอาชีพนี้ดวยการขอผูกขาดการ
เดินเรือในลําคลองโดยเฉพาะคลองที่มีชุมชนหนาแนน  เชน  คลองแสนแสบนายถนอมและนาย
เภาทําหนังสือขออนุญาตตอกรมคลองวา “ดวยขาพเจาไดทราบเกลาวากระทรวงเกษตราธิการได
จัดการซอมคลองแสนแสบใหเรือสัญจรเดินไปมาไดโดยสะดวกแลว  แตการที่ราษฎรไดโดยสารเรือ
จางเวลานี้ยังไดรับความลําบากมาก  เพราะเรือจางที่เดินไปมารับสงคนระหวางประตูน้ําสระปทุม
วันถึงแสนแสบก็มีนอยแลเรือจางพวกนี้ก็ยังมิไดเสียผลประโยชนข้ึนแกรัฐบาล  เพื่อจะไดอุดหนุน
ในการซอมแซมคลองนั้นดวยไม”78  แมรัฐบาลจะมิไดเก็บคาสัมปทานเรือเดินรับสงผูโดยสารแต
รัฐบาลไดจัดเก็บภาษีจากเรือทุกประเภทอยูแลวและไดควบคุมคุณภาพของเรือที่จะนํามาใชรับสง
ผูโดยสารและ  สินคาใหมีความมั่นคงปลอดภัย  ดวยการออกขอบังคับเกี่ยวกับผูรับใบอนุญาต
สําหรับเรือบรรทุกสินคาและเรือรับจางคนโดยสารใจความตอนหนึ่งวา      “ผูใดเปนคนคุมเรือ  มี
หนังสือสําหรับตัวแลหลักฐานที่แสดงวาไมเปนคนขี้ เมาแลมีความชํานาญขับเรือมีกิ ริยา
เรียบรอย”79   รวมทั้งกําหนดน้ําหนักที่เรือแตละลําสามารถบรรทุกไดเพื่อปองกันอุบัติเหตุ เพราะ
การคมนาคมทางน้ํายังคงเปนเสนทางหลักที่ราษฎรทั่วไปเลือกใช 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  77ก.จ.ช., กส.12/1103 “กรมทดน้ําขอความดําริที่จะอนุญาตใหเรือยนตรับสงคน
โดยสารไดโดยจูงเรือบรรทกุคนโดยสารในคลอง ๖ วาสายบนถึงหนองกวยและหนองแค. 
  78ก.จ.ช.,  ร.5,   กษ. กรมคลอง “นายถนอม  นายเภาขออนุญาตเดินเรือกลไพใน
คลองแสนแสบ  เรื่องที่ 181/18 (15 มีนาคม ร.ศ.124). 
  79ก.จ.ช.,  ร.5,  น.9.2/5  “คําแนะนําสําหรับผูที่เขาสอบความรู  เพื่อรับประกาศนียบัตร
เปนไตกงเรือโปะจาย  เรือสําเภา ฯลฯ". 
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4. ผลกระทบจากการขยายพื้นที่เพาะปลูก 
 
 พื้นที่ใกลเชื่อมกับแมน้ําบางปะกงมีการขุดคลองขึ้นจํานวนมากเพื่อขยายพื้นที่ทํานา  
ราคาที่ดินสูงขึ้นตามราคาขาวกอใหเกิดความขัดแยงในเรื่องการจับจองที่ดิน  เพราะราษฎรยังไม
เห็นความสําคัญของเอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากิน  เนื่องจากเพิ่งประกาศใช  พ.ศ. 2409   อีกทั้งขณะนั้น
ยังมีพื้นที่วางเปลาอุดมสมบูรณอยูมากที่ยังไมมีใครจับจอง  แตเมื่อราคาขาวปรับตัวสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง  ตั้งแต พ.ศ. 2430 ราษฎรก็ขยายที่ดินทํากินออกไปอยางกวางขวาง  นายทุนก็เขามาเก็ง
กําไรที่ดินเพื่อขายและใหเชา  นายทุนแตละรายก็จับจองไวมากจนดูแลไมทั่วถึงปลอยใหบางแหง
เปนที่รกรางวางเปลา เมื่อราษฎรอพยพเขามาทํากินก็ถือวาตนเปนผูบุกเบิกจึงเกิดปญหาความ
ขัดแยงระหวางนายทุนกับราษฎรหรือราษฎรดวยกันเอง  ปญหาบางสวนมาจากขอบกพรองของ
กฎหมายซึ่งเปดโอกาสใหมูลนายใชความสัมพันธสวนตัวกับผูมีอํานาจออกเอกสารสิทธิ์ทําใหได
ครอบครองที่ดินจํานวนมาก บางครั้งอาจเปนที่ดินที่ราษฎรไดจับจองไวกอนจึงกลายเปนการออก
เอกสารทับสิทธิ์ตองฟองรองกันก็มี การเติบโตของชุมชนอยางรวดเร็วทําใหเกิดปญหาตามมาดังนี้ 
 

4.1 กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินทํากิน 
 
 ราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องแตการจับจองที่ดินกอน พ.ศ.2420 รัฐไมเขมงวด
กับการจับจองที่ดินแมจะมีการจับจองไวจํานวนมากและมิไดทําประโยชนก็ตาม   ปรากฎวาที่ดิน
สวนใหญที่ไดรับการบุกเบิกตกเปนของขุนนางและพระบรมวงศานุวงศ  เชน  คลองมหาสวัสด์ิ80 
โปรดเกลาฯใหยกที่นา 2 ฝงคลองในแขวงเมืองนนทบุรี  นครชัยศรี  เปนที่นา 16,20 ไร   แบง
ออกเปน  50  สวน  พระราชทานใหแกพระราชโอรส  พระราชธิดาสวนละ  324  ไร81  คลองดําเนิน
สะดวก82  ภายหลังการขุดเสร็จเจาพระยาศรีสุริยวงศ  วาที่สมุหกลาโหมอางวาออกเงินชวยคาขุด

                                                           
  80รัชกาลที ่ 4  โปรดเกลาฯขุดขึ้น  พ.ศ.  2403.   
  81ก.จ.ช,  ร.5,  กษ  3.3/31  รายงานกราบบงัคมทูลของกรมพระยาดํารงราชานุภาพ   
เสนาบดีกระทรวงมหาไทยตอรัชกาลที ่ 5  วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ.2446  ที่  72/2418. 
  82เจาพระยาศรสุีริยวงศ ขุดใน พ.ศ.  2409  -  2411  เชื่อมแมน้ําทาจีนกับแมน้าํ 
แมกลอง.   
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คลอง 80,000 บาท จึงแบงที่ดินใหแกภรรยา พี่นอง  ลูกหลานและคนซึ่งมาฝากตัวและขาย83  
ตอมาเมื่อที่ดินเปนที่ตองการของราษฎรรัชกาลที่ 5 ก็ทรงมีพระราชดําริที่จะเปดโอกาสใหราษฎร
สามารถจับจองที่ดินไดดวยการใหออกเงินหรือลงแรงชวยคาขุดคลอง  เชน คลองเปรมประชากร 
ซึ่งขุดใน พ.ศ.2412-2413  มีจุดประสงคใหราษฎรเขาไปจับจองทํามาหากินโดยไมเสียธรรมเนียม
และภาษีคลอง84 แตในที่สุดที่ดินก็ตกเปนของมูลนายและพวกพอง  คลองทั้ง 3 นี้เปน ตัวอยางของ
การจับจองที่ดินของมูลนายที่เปนปญหาในยุคตอมาเมื่อที่ดินกลายเปนที่ตองการของราษฎร 
 แมรัชกาลที่  5  มีแนวคิดกระจายที่ดินทํากินใหแกราษฎรอยางถวนทั่ว85  แตในทาง
ปฏิบัติที่ดินผืนใหญก็ยังคงเปนของนายทุนและชนชั้นสูง  เชน  ที่ดินในคลองเปร็ง (พ.ศ.2430)     
รัชกาลที่ 5 พระราชทานใหแกพระองคเจาศรีวิไสย  พระองคเจาสุวภักตร เจาจอมมารดาแพ (บุตร
เจาพระยาสุรวงษไวยวัฒน) 6,000  ไร  พระเจานองยาเธอกรมหมื่นสมมติอมรพันธ 1,000  ไร  
หลวงชนินทรภักดี  666  ไร86   

ปญหาการจับจองที่ดนิทวมีากข้ึนเมื่อนายทนุหันเขามาลงทนุขุดคลองเพราะเปน
ชวงเวลาที่ความตองการที่ดินเพิม่สูงขึน้อยางมาก     เนือ่งจากรัฐไมมมีาตรการควบคุมการจบัจอง

                                                           
  83พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จประพาสมณฑล
ราชบุรี  ร.ศ.128,  (พิมพเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลงิศพเจาจอมอาบ  ต.จ. ใน
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั  ณ สุสานเมร ุ วัดเทพศิรินทราวาส  21 ธนัวาคม  พ.ศ.
2504), 3.   
  84ก.จ.ช.,  ร.5,  กษ  9.2 / 59  คลองผดุงกรุงเกษม  คลองถนนตรง  คลองภาษีเจริญ  
คลองดําเนนิสะดวก คัดมาจากจดหมายเหตุรัชกาลที ่4  เจาพระยาทิพากรวงษเรียบเรยีง.   
  85รัชกาลที ่5  ทรงมีพระราชปรารภถึงการจบัจองที่ดนิพระราชทาน  แกพระราชโอรส   
พระราชธิดา  ไววา “การเรื่องนี ้ ตนสายปลายเหตุเปนอยางไรมาก็เลือน ๆ ไมใครจะไดใสใจเพราะ
มามีความปรารถนา  ซึ่งจะเอาที่ดินมาหวงแหนไวใหลูกจนกลายเปนการปองกนัประโยชน
บานเมือง  เพราะไมมีผูใดอาจจะไปทาํนาในทีน่ั้นได”.   ก.จ.ช.,  ร.5  กษ. 3.3/8  “เร่ืองทีน่าคลอง
เปรง      พระยาสุรศักดิ์มนตรีกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว”  23  
มิถุนายน  ร.ศ.113.    
  86ก.จ.ช., ร.5,  กษ.3.3/61 “เร่ืองพระองคเจาศรีวิไลย  แลพระองคเจาสวุภักตร  แลเจา 
จอมมารดาแพ  ขอพระราชทานทีน่าคลองเปรง”  ไมลงวันที่,  ในหลวงรัชกาลที่  5 ถึง  เจาพระยา 
สุรศักดิ์มนตรี.    
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ที่ดินทาํใหไมมกีารใชประโยชนในที่ดนิบกุเบิกอยางเต็มที ่  ทัง้ที่รัชกาลที ่  5  ทรงมคีวามหวงใยใน
ปญหาการทาํกินของราษฎรก็ไมสามารถแกปญหาเกง็กาํไรราคาที่ดินไดจริงจงันัก  โดยเฉพาะกรณี
คลองเปรมประชากรเปนบริเวณที่เจานายและขนุนางเขามาจับจองตามชอบใจโดยไมคํานงึวาตนเอง
จะมกีําลังทาํไดเต็มเนื้อทีห่รือไม  จงึเหลอืที่ดนิรกรางวางเปลา ราษฎรที่ตองการทาํนาก็ไมสามารถ
เขาไปจับจองไดเพราะเกรงกลัวบารมี87 คนเหลานีจ้ับจองทีด่ินผนืใหญ ๆ  ถึง  1,000  -  2,000  ไร  แม
จะไมทาํกนิก็ไมเสียสทิธิในทีด่ินผนืนัน้  เพราะอาศยัอาํนาจและบารมอีอกใบจับจองใหตนเอง เชน 
 -  พระวาทิตบรเทศ  ปลอมเอกสารสิทธิ์ที่ดินในคลองแสนแสบ (พ.ศ.2437-2442)   
โดยคบคิดกับเจาพนักงานออกตราจองปลอมทับที่ราษฎรซึ่งทํากินอยูกอนแลวและใชวิธีการตางๆ  
ทั้งขมขู  ทํารายรางกาย  เพื่อบังคับใหราษฎรอพยพออกไปจากที่ผืนนั้น  สรางความเดือดรอน
ใหกับราษฎรจนรัฐบาลตองเขามาสอบสวน  แตก็มิไดลงโทษรุนแรงเพียงแตปรับโทษตาม
บรรดาศักดิ์และใหคืนที่นาใหเจาของเดิมกับคืนเงินใหแกผูที่ซื้อนาจากตน88  
 -  พระสมุทรบุรานุรักษ  (สิน)  เจาเมืองฉะเชิงเทราถูกชาวบานในคลองประเวศ 
บุรีรมยฟองรองวาแยงชิงที่ดินและเอาที่ดินที่มีตราจองแลว  โดยการขุดคลองเขามาเพื่อเรียกเก็บ
คาขุดคลอง89 
 ที่ดินในเมืองฉะเชิงเทราปรับตัวขึ้นอยางมากใน พ.ศ.2439 พระพิพิทสาลี ขาหลวง
กรมนาไดตรวจที่ดินแถบคลองเปรงพบวาราคาสูงกวาเมื่อคร้ังขุดคลองประเวศบุรีรมยหลายเทาตัว
จากเดิมที่ดินที่มีมูลคาสูงสุดอยูที่ 1.50 บาท ปรับตัวมาเปน  8 บาทตอไร ราคาที่ดินขึ้นอยูกับความ
สะดวกในการคมนาคมและความอุดมสมบูรณของดิน เชน ตั้งแตคลองตันถึงคลองอุดมชลจร  และ
จากบึงหนามแดงถึงคลองนครเนื่องเขตร  ตกไรละ 8  บาท  สวนตั้งแตคลองนครเนื่องเขตรถึงคลอง
บางขนาก  บางน้ําเปรี้ยวราคาไรละ 5.6  บาท90   

                                                           
 87เสถียร  ลายลักษณ,  บุญเรื่อง  นาดีนพคุณ และคนอื่น ๆ.   “ประกาศคลองนคร

เนื่องเขตร”  ใน  ประชุมกฎหมายประจําศก  เลม  9,  220. 
  88ก.จ.ช.,  ร.5,  กษ  9.4/1  บริษัทขุดคลองแลคุนาสยาม  และ  ก.จ.ช. ร.5,  กษ  4/38 
- 39  เลม  37  ขาหลวงตรวจที่นาในบริเวณขุดคลองแลคุนาสยาม  นายษร  แมกองกษิการถึง 
พระยาประชาชีพบริบาล  ลงวนัที ่ 19  กรกฎาคม  113.  
  89ก.จ.ช.,  ร.5,  ม.2.12  ก / 9  “ใบบอกเมืองฉะเชิงเทรา”  ( สิงหาคม  ร.ศ.  107 – 
กันยายน ร.ศ. 108). 
  90 ก.จ.ช., ร.5,  กษ.3.3/8  เร่ืองทีน่าคลองเปร็ง  23 มถิุนายน - 15 มีนาคม  ร.ศ.  115. 
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ตารางที่ 7  ตารางราคาที่ดินฝงตะวนัตกของแมน้าํบางปะกง  ตัง้แต  พ.ศ. 2423  -  2447 
 

พ.ศ. ราคาตอไร  ( บาท ) 
 

2423 
2433 
2435 
2437 
2439 
2441 
2442 
2444 
2445 
2446 
2447 

 

 

1.00 
4.25 
5.30 
4.80 
6.30 
3.50 
22.67 
35.00 
26.50 
35.00 
37.50 

  
ที่มา  :   David  Bruce Johnston,  The  Rural  Society  and Rice  Economy  in  Thailand  
Since1800–1900  (Michigan : Xerox University  Microfilms, 1976).     
 
  บางกรณีเกิดจากราษฎรนําที่ดินไปจํานอง  ขายฝากไวกับนายทุนเมื่อราคาที่ดินปรับสูงขึ้น
นายทุนก็ไมยินยอมใหไถถอน   การที่รัฐบาลมิไดจัดระเบียบจํากัดการถือครองที่ดินทําใหนายทุน
เขามากวานซื้อที่ดินจํานวนมากเพื่อเก็งกําไร     หรือใหเชาสรางปญหาใหเกิดการขาดแคลนที่ดิน
ทํา   กินของราษฎรรายยอย   ปญหาเหลานี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อ รัฐออกพระราชบัญญัติ
ตรวจรังวัดนา พ.ศ.2439      ยิ่งเปนการกีดกันมิใหราษฎรที่ไมมีทุนทรัพยมีโอกาสเปนเจาของที่ดิน
เพราะการออกเอกสารสิทธิ์แตละแปลงตองใชเงินไมนอยกวา  14 บาท 1  สลึง91   กฎหมายฉบับนี้
เปนการเปดโอกาสใหนายทุนเขาไปออกเอกสารสิทธิทับที่ทํากินของราษฎรอยางถูกกฎหมายและม ี
                                                           
  91ก.จ.ช., ร.5,  กษ. 9.4/8 เลขที่ 99/484  พระมหาโยธา ขาหลวงพิเศษมณฑล
กรุงเทพฯถึงเจาพระยาเทเวศววงษววิัฒน  (4 ธันวาคม  ร.ศ. 119). 
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หลักฐานกําหนดเขตที่ดินชัดเจน  ในพ.ศ.2444 รัฐออกประกาศใชพระราชบัญญัติการออกโฉนด  
ที่ดินซึ่งเปนกฎหมายใหกรรมสิทธิ์แกผูถือครองที่ดินอยางถาวรไมวาจะทําประโยชนจากที่ดนิผนืนัน้
หรือไม  นโยบายเชนนี้เทากับเปนการสนับสนุนใหมีการถือครองที่ดินขนาดใหญนั่นเอง  จึงปรากฎ
วาที่ดินซึ่งไดรับการบุกเบิกใน พ.ศ.2420-2450  โดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมยจะเปนของกลุม
นายทุนและผูมีบรรดาศักดิ์   ราษฎรเปนเพียงผู เชาที่ดินทํากินเทานั้น   ดังขอความใน
พระราชบัญญัติรังวัดที่นาระบุถึงการขยายตัวของการจับจองที่ดินของราษฏรและนายทุน   
 
 แตเดิมมาทองทุงที่รกรางวางเปลาอยูมากมีราษฎรทําไรนานอยเพราะ  

 แตกอนมาที่แผนดินอันเหินหางจากแนวแมน้าํเปนทุงกวางทางกันดาร 
 ยากที่จะใชพาหนะเพื่อประโยชนไปมาสะดวกได        ภายหลังไดทรง 
 พระกรุณาโปรดเกลาฯบริจาคพระราชทรัพยในการขุดคลองบาง         
 พระราชทานพระบรมราชานุญาตขุดคลองคูนาแกเอกชน    แลบริษัท 
 ไดขุดคลองเพื่อเปนการอุดหนุนแกกําลังทําไรนาของราษฎรที่จะไดไป 
 มาโดยสะดวกเปนผลประโยชนแกที่แผนดินยิ่งขึ้น   จนบัดนี้มีราษฎร 
 ไปโกนสรางปกดําทําไรนาในทองทุงในน้ําทั้งปวงเปนอันมาก   ถึงแก 
 แยงชิงซึ่งกันแลกัน      เพราะทีน่าบางแหงเปนแตรกรางราษฎรก็เขา 
 ทํานามิไดมีใบเหยียบย่ํา แลตราจองตามพระราชบัญญัติบาง บางท ี
 มีตราจองที่ผิดดวยพระราชบญัญัติ บางทีเจาของหนึ่งทําใบเหยียบย่ํา 
 หวงกันที่แผนดินไวมากทําแตนอย   เพื่อหาผลประโยชนนีเ้ก็บคาเชา 
 แกผูที่จะเขามาทํานาในที่ของตน       โดยอํานาจอันผิดดวยพระราช 
 กําหนดกฎหมาย        ฝายขาหลวงเสนากํานัน  อาํเภอมีผูขอใบจอง 
     ใบเหยียบย่าํในที่ไดตรวจเห็นเปนที่รกรางวางเปลาอยูก็ออกใบจองให 
 ตามพระราชบญัญัติ     ฝายผูที่มีตราจองหวงกันที่ดินไวแมถึงไดทํา 
 แตเล็กนอยก็หวงหามที่ดินอันรกรางอยูพน  3 ป  ผิดพระราชบัญญัติ 
      ใหบังเกิดถอยความทราบใตฝาละอองทลีุพระบาทหลายเรื่อง 
       หลายราย  
  ...ในทองทุงปาหวยหนอง   คลองบึงบางทั้งปวงก็มีราษฎรเขาไป 
 ปกดําทําไรนาแทบจะเต็มภูมอิยูแลว    สมควรที่จะออกตราแดง 
 สําหรับที่นาใหเปนสิทธิแกราษฎรผูทํานาใหมั่นคง เปนที่ตั้งแหง 
 ความอุตสาหสบืไปผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการออกตราจองที่ดิน 
 ประกอบดวย  ขาหลวง  พนักงานแผนที่และนายอําเภอ  กํานัน 
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 ผูใหญบาน92 
 

 ความรุนแรงของการแยงชิงกรรมสิทธิ์ที่ดินทวีความรุนแรงมากขึ้นเห็นไดจากการ
ฟองรองของราษฎรกับราษฎรหรือมูลนายกับราษฎรพบวามีจํานวนมาก   เชน   คลองนครเนื่อง
เขตร ปรากฎคดีความฟองกันที่ศาลหลายสิบราย93       บริเวณคลองอุดมชลจรฝงตะวันตกเกือบ
ตลอดลําคลอง  ตอนปลายคลองก็ยังเปนความกันอยูมาก  มีทั้งริมฝงคลองและพื้นที่ตอนใน94  
รวมทั้งในคลองแสนแสบตั้งแตฝงเหนือลงมาจนถึงเขตเมืองนครเขื่อนขันธ  สมุทรปราการและเมือง
ฉะเชิงเทราก็เพิ่มมากขึ้นทุกที95  ปญหาการครอบครองที่ดินทับสิทธิ์และเกินความสามารถทําใหรัฐ
สูญเสียรายไดจากการเก็บภาษีอากร  และเปนปญหาในทองถิ่นทําใหรัฐออกมาตรการเพื่อมิใหมีผู
ขอจับจองที่ดินมากเกินกําลังการผลิต  โดยออกพระราชบัญญัติการจับจองที่ดิน  พ.ศ.2453  
กําหนดวา  ผูขอจับจองที่ดินตอนายอําเภอจะมีอํานาจออกใบเหยียบย่ําใหราษฎรไมเกิน 50 ไร  
สวนผูวาราชการเมืองจะมีอํานาจออกใบเหยียบย่ําใหราษฎรไดไมเกินคนละ 100 ไร  สวนขาหลวง
เทศาภิบาลมีอํานาจออกใบเหยียบย่ําไดไมเกิน 500 ไร  ในขณะที่เสนาบดีมีอํานาจออกใบเหยียบ
ย่ําไดไมเกิน 1,000 ไร  ผูที่ตองการมากกวานั้นใหขอที่เสนาบดีกระทรวงเกษตร 2,000 ไร  หากเกิน
ข้ึนไปใหขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระมหากษัตริย96    มาตราการตางๆที่ออกมา
ไมไดชวยใหราษฎรมีโอกาสจับจองที่ดินและเปนการควบคุมมิใหขุนนางและผูมีทรัพยเขามาเก็ง
กําไรที่ดินเทานั้น 
 นอกจากนี้การสรางทางรถไฟยิ่งทําใหที่ดินมีราคาสูงขึ้นเพราะเกิดการเก็งกําไรที่ดิน
จากการเวณคืนของรัฐจนราคาที่ดินสูงกวาความเปนจริง  ทําใหรัฐตองเขามาดูแลควบคุมการซื้อ
ขายที่ดินดวยการออกประกาศพระราชกฤษฎีกาในการจัดซื้อที่ดินสรางทางรถไฟสายตะวันออกวา 
 
 
                                                           
  92ก.จ.ช.,  ร.5,  กษ 3.1/8  พระราชบัญญัติตรวจรังวัดนา  (5  ตุลาคม  ร.ศ.115). 
  93ก.จ.ช.,  ร.5,  กษ. 3.3/10 หนังสือของกรมหลวงโยธานณัติการ  ขาหลวงกรมนา
มณฑลกรุงเทพฯ  ถงึเจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี  ลงวนัที ่4  สิงหาคม  พ.ศ.2439. 
  94ก.จ.ช.,  ร.5,  กษ. 3.3/10  หนงัสือเจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี  กราบบังคมทูลในหลวง        
22  มิถนุายน  ร.ศ.115. 
  95เร่ืองเดียวกนั. 
  96ก.จ.ช.,  ร.6,  กษ. 7/1  พระราชบัญญัติผูขอจับจองที่ดนิ  ร.ศ.129. 
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 ...ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหกระทรวงโยธาธิการสรางทางรถไฟสาย 
 ตวันออกติดตอกับรถไฟสายนครราชสีมา   ตาํบลเหนือคลองมหานาค 
    ตลอดขึ้นไปถึงแมน้ําบางปะกงตอนหนึ่ง   เรียกวา  รถไฟสายตวันออก 
  บัดนี้กระทรวงโยธาธิการไดใหกรมรถไฟจัดการตรวจทางทําแผนที่ 
 ตลอดแลวกับไดปกกรุยหมายเลขเขตร 2 ขางทางรถไฟตั้งแตตนจนถึง 
 แมน้ําบางปะกงในมณฑลปาจีณ 

   บรรดาที่ดินซึ่งยื่นออกจากแนวกรุยทางขางละ 20 วา     แลตําบลที่ตั้ง 
 สะเตชั่นขางละ 40 วา  ตลอดทางที่กรุยไวแลวหรือท่ีจะไดกรุยตอไปน้ัน 
 บางทีเจาพนักงานจะตองการกอสรางสิ่งตางๆอันเกี่ยวของแกการรถไฟ 
 บางตามตําบลที่สมควร    แตเวลานี้ยังรูไมไดเปนแนวาจะตองเฉพาะที่ 
 แหงใดบาง     เพราะฉะนั้นหามมใิหผูหนึ่งผูใดจับจองที่ดินซึ่งเปนที่วาง 
 เปลาไมมีเจาของไวเปนของตน       สวนที่ดนิซึ่งมีเจาของแลวหามมใิห 
 เจาของที่ดินเอาที่ซึ่งอยูในกําหนดนี้ไปยกใหหรือซื้อขายแลกเปลี่ยนกับ 
 ผูหนึ่งผูใด   แลหามมใิหปลูกสรางสิ่งหนึ่งส่ิงใดขึ้นในที่เหลานี้กอนไดรับ 
 อนุญาตจากเจาพนักงาน97   
 
 เนื่องจากรัฐจะใหคาชดเชยเฉพาะที่ดินที่มีเอกสารรับรองกรรมสิทธิ์จากรัฐยืนยันและ

ไมเปนที่ดินที่อยูระหวางการฟองรองกัน     เชน  นายดวง  อําแดงนอยขายใหนายมุน  อําแดงปาน  
หางจากที่นายเปอ  อําแดงดํา  อําแดงนิ่มไปทางทิศตะวันออก 20 เสน  เนื้อที่ขายกัน 20 ไรเศษ  
เปนเงิน 380 บาท  ตกราคาไรละ 80 บาท98  เปนตน       ราคาที่ดินเพิ่มสูงกวาเมื่อตอนที่ขุดคลอง
ใหมๆหลายเทาตัว  โดยเฉพาะบริเวณริมคลองที่มีการคมนาคมหนาแนนการคมนาคมสูงถึงไรละ 
108 บาท99  เมื่อนําเอกสารการเวนคืนที่ดินทางรถไฟสายฉะเชิงเทรา – อรัญประเทศ     พบวาการ

                                                           
  97ก.จ.ช.,  ร.5,  ยธ. 5.4/5  “รถไฟจันทบุรีแลพระตะบอง”  ( ประกาศพระราชกฤษฎีกา  
ในการจัดซื้อทีด่ินสรางทางรถไฟ  สายตะวนัออก )  20  สิงหาคม  ร.ศ.124.  
  98ความแตกตางของราคาที่ดนิรัฐจึงมอบหมายใหขุนจํานงออกไปสืบราคาที่ดินที่ซื้อ
ขายกนัเพื่อหาราคากลาง  พบวาราคาซื้อขายกนัอยางสงูไรละ100 บาท  อยางต่าํไรละ 80 บาท
เทานั้น. ก.จ.ช., ร.5, ยธ. 5.4/7  รถไฟบางปะกง  สําเนาที่ 2582  ลงวนัที ่ 27 พฤษภาคม  ร.ศ.125. 
  99ก.จ.ช., ร.5,  ยธ. 5.4/7  รถไฟบางปะกง สําเนาที ่2582 ลงวนัที่ 27 พฤษภาคม ร.ศ.
126.   
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ครอบครองที่ดินสวนใหญเปนแปลงเล็กขนาด  10 - 30 ไร     บางสวนเปนของพระคลังขางที่และ
เจานายบางแตไมมากเหมือนกับพื้นที่ตอนในของฝงตะวันตกแมน้ําบางปะกง  ปรากฎเพียง 2 ราย
เทานั้นที่อยูในระหวางฟองรองกัน  คือ  เจาจอมมารดาแพวิวาทกับนายโต  มีเนื้อที่ 48 ไร 7งาน  
20 ตารางวา  และเจาจอมมารดาแพกับนางพริ้ง  13 ไร 60 ตารางวา100  

 
      4.2  ปญหาจากการขยายพืน้ที่เพาะปลูก 
 
 วัตถุประสงคหลักของการขุดคลอง  คือ  การอํานวยความสะดวกในการคมนาคมและ
การขยายพื้นที่เกษตรกรรมจะเห็นไดวาชวงใดที่มีการขุดคลองจํานวนมากชวงนั้นราคาขาวใน
ตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้น  เหตุที่เปนเชนนั้นเพราะรัฐไมไดใหความสนใจกับการปรับปรุงกรรมวิธี
ผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณสินคา  อีกทั้งพื้นที่สวนใหญมีแมน้ําลําคลองธรรมชาติและคลองขุดทําหนาที่
รับและระบายน้ําเขาออกอยูแลว  ดังความเห็นของนายดับบลิว เจ.เอฟ.  วิลเลี่ยม “กอนที่เราจะไป
นึกถึงโครงการชลประทานที่ใหญโตเชนนั้น เราตองคํานึงถึงตนทุนที่ตองใชในการสรางทางรถไฟซึ่ง
เปนประโยชนในแงยุทธศาสตรและมีความสําคัญตอการปกครองหัวเมือง”101 หากตองการขยาย
พื้นที่ทํากินออกไปก็ขุดคลองหรือทางน้ําเชื่อมตอกับทางน้ําเดิมตอๆกันไปซึ่งราษฎรสามารถขุดเอง
ได  เพราะสภาพภูมิประเทศฝงตะวันตกของแมน้ําบางปะกงเปนที่ลุมต่ํา  ดินออนนุมงายตอการขุด 
 คลองขุดที่เกิดขึ้นจึงขาดการวางแผนวาจะรับน้ําเขา–ออกอยางไร  มีความกวาง-ลึก
เทาใด  บางคลองจึงใชประโยชนไดไมเต็มประสิทธิภาพ  เพราะแทนที่คลองจะทําหนาที่รับน้ํากลับ
เปนการขุดขวางสกัดทางน้ําทําใหน้ําไหลเขาคลองไดเฉพาะชวงที่น้ําในแมน้ําขึ้นสูงเทานั้น  และ
เมื่อน้ําไหลเขาคลองมาแลวก็ประสบปญหาวาไมสามารถระบายออกไดเพราะกลางคลองเปนที่ต่ํา  
น้ําจึงขังอยูในแองเกิดเนาเสียจนใชประโยชนไมได 
 การขยายตัวของการผลิตขาวมีผลใหพื้นที่ระหวางแมน้ําเจาพระยากับแมน้าํบางปะกง
ไดรับการบุกเบิกขึ้นหลายสายทั้งจากภาครัฐ  นายทุน  และราษฎรคลองเหลานี้สรางปญหาใหกับ
ผูใชคลองในทุกดานเพราะการเรงขุดคลองใหทันกับความตองการที่ดิน การที่รัฐเปดใหนายทุนเขา
มาขอสัมปทานอยางไมจํากัดเพียงแคมีทุนรัฐก็อนุญาตโดยไมคํานึงวาผูรับสัมปทานมีความรู  

                                                           
  100ก.จ.ช., ร.6,  คค. 2/10 พระราชกําหนดจดัการสรางทางรถไฟสายตะวันออก  พ.ศ.
2462. 
  101Ingram. Jame,  Economic  chang  in  Thailand  :  1850 – 1970, 197.   
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ประสบการณเกี่ยวกับการขุดคลองหรือไม เมื่อพิจารณาจากรายชื่อผูที่ไดรับสัมปทานเห็นไดวามี
แตคนวงในที่เคยรับหนาที่เกี่ยวกับการขุดคลองทั้งสิ้น  เชน   พระยาดํารงราชพลขันธ  (คอน  
บุนนาค)  เจาพระยาสุริยวงศไวยวัฒน (วร  บุนนาค)  พระยาสมุทรบุรานุรักษ (สิน) เจาเมือง
ฉะเชิงเทรา   พระยาสีหราชเดโช (โต  บุนนาค) เปนตน   คนกลุมนี้จึงเห็นชองทางสรางผลกําไร
จากการขุดคลองมากกวาผูอ่ืน   อีกทั้งรัฐยังเชื่อใจวาคนเหลานี้จะสามารถทําการขุดคลองจนแลว
เสร็จไมเพราะมีความรูในที่ดินที่ตนจะขุด  และมีอิทธิพลในทองถิ่น  จึงนาจะไมเกิดปญหาทั้งงาน
กลางคันแมวาการใหสัมปทานแมวาการใหสัมปทานจะเปนวิธีการที่ดีในการพัฒนาที่ดิน        แต
เนื่องจากการใหเอกชนรายเดียวมีกรรมสินธิ์ในการขุดคลองกอนนายทุนรายอื่นที่อาจมีความพรอม
และทุนที่มากกวา     จึงเปนการขัดขวางไมใหนายทุนรายอื่นและราษฎรที่มีทุนนอยมีโอกาสจับ
จองที่ทํากิน  เพราะนายทุนรายใหญเห็นวาพื้นที่สวนไหนที่ยังไมมีใครจับจองจะขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตขุดคลองแตยังไมขุด     รวมถึงการทําสัญญากับภาครัฐใหบริษัทของตนมสิีทธิ
ในการเลือกขุดคลองกอนนายทุนรายอื่นสงผลใหการขยายตัวของการขุดคลองลดลงจนรัฐบาล
ตองกําหนดระเบียบการขอพระบรมราชานุญาตเพื่อปองกันการขออนุญาตทับพื้นที่และกีดขวาง
นายทุนรายอื่น   ปรากฏวาภายหลังการเปดใชคลองทุกสายประสบกับปญหา102  เชน  ดินเปรี้ยว  
น้ําเค็ม        คลองตื้นเขินและการพังทลายของคันดินจนเปนเหตุใหราษฎรอพยพไปทํากินพื้นที่อ่ืน
ที่อุดมสมบูรณกวา  เพราะที่ดินฝงตะวันตกของแมน้ําบางปะกงตั้งแตคลองประเวศบุรีรมยข้ึนไปถึง
คลองแสนแสบสวนใหญเปนที่ดินเชาจากนายทุนและผูมีบรรดาศักดิ์  
 
 -  ปญหาดินเปรี้ยว 
 
  พื้นที่ลุมแมน้ําบางปะกงตอนบนเปนบริเวณที่มีปญหาในการเพาะปลกูทั้งจากการ
ขาดแคลนน้ําและปญหาดินเปรี้ยว  อันเปนผลมาจากสภาพภูมิประเทศเปนที่ดอน  มีพืน้ดินมี
สวนผสมของสารสมแมกนเีซีย  (Magnesia) และเกลือไหลซึมออกจากดิน  ดังนั้นเมือ่ถึงฤดูแลงน้ํา
ในคลองแหงขอดลง น้าํไมถายเทออกจากคลองทําใหสารสมในดินไหลซึมออกออกมาปะปนกับน้ํา

                                                           
  102ก.จ.ช.,  ร.5,  กษ.  4.4 / 2  ขออนุญาตจับจองทีน่า  (4 กนัยายน  ร.ศ.108 -  6  
พฤศจิกายน  ร.ศ. 109).      
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ในคลอง  ทาํใหน้าํมีรสขม เปร้ียวและฝาดจนเพาะปลกูไมได103   ปญหาของดินถูกนํามาใชเรียกชื่อ
ของชุมชนคือ  บางน้าํเปรี้ยว 
 
 - ปญหาน้ําเค็ม 
 
  พื้นที่ฝงตะวันตกของแมน้ําบางปะกงเกิดจากการทับถมของตะกอนแมน้ําจน
กลายเปนแผนดินลาดลงสูทะเล  ความลุมตํ่านี้เองทาํใหพืน้ที่ตอนลางประสบกับปญหาน้ําเค็มไหล
เขาทวม  สรางความเสียหายแกพืน้ที่เกษตรกรรม  เทาเซนด  แอริส  เดินทางเขามาประเทศไทย
สมัยรัชกาลที่ 4 ไดแสดงความคิดเหน็เกีย่วกับปญหาน้ําเค็มและแนวทางแกไขไววา  “...ในระหวาง
ฤดูแลง  คือ  ตั้งแตเดือนธันวาคมถงึพฤษภาคม   เขาไดสรางทาํนบขึ้นกั้นตอนปลายแมน้ําเพื่อ
ปองกันน้าํเค็มเขาสูลําคลอง   อันจะทําความเสียหายใหแกการเพาะปลกู  แตระหวางฤดูฝนน้าํฝน
ปริมาณมากไดทําใหน้ําในแมน้ําจืดสนทิลงไปถึงปากแมน้ํา...”104   
 การที่ปากแมน้ําบางปะกงไมมีสันดอนกั้นน้ําเค็มเหมือนแมน้ําสายอื่นๆ ทําใหน้ําเค็ม
ไหลจากปากแมน้ําเขาสูพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ตอนในซึ่งบางปข้ึนสูงจนถึงบางน้ําเปรี้ยว  บาน
สรางและพนมสารคาม  จากการสัมภาษณชาวบานบริเวณอําเภอพนมาสารคาม  ปากคลองแสน
แสบจนถึงอําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรีไดเลาใหฟงวาแถบนี้ประสบปญหาน้ําเค็มตั้งแตเดือน
พฤศจิกายนซึ่งเปนฤดูน้ําเริ่มนอยทําใหน้ําเค็มไหลขึ้นมาจนถึงจังหวัดปราจีนบุรีและนานถึงปละ 7 
เดือน105  ปญหาเหลานี้กระทบถึงการเพาะปลูกของราษฎรในพื้นที่นี้ซึ่งเปนแหลงปลูกขาวที่สําคัญ
แหงหนึ่งของประเทศในคลองคลองประเวศบุรีรมยประสบปญหาน้ําเค็มไหลเขาคลองมากที่สุดเปน
เหตุใหชาวนาทิ้งที่นานับหมื่นไร106 ในคลองประเวศบุรีรมยเปนพื้นที่เพาะปลูกขนาดใหญรัฐบาลจึง
ไดแกไขดวยการอนุญาตใหขุดคลองเปร็งเพื่อชวยระบายน้ําจืดเขามาไลน้ําเค็มในฤดูแลง    แต

                                                           
  103ก.จ.ช.,  ร.5,  กษ  9.2/39  รายงานมิสเตอรวัน  เดอ  ไฮเด  ตรวจคลอง  (29  
กันยายน -  16  พฤศจกิายน  ร.ศ. 121). 
  104เทาเซนด  แฮรีส,  บนัทึกรายวันของเทาเซนด  แฮรีส,  30. 
  105สัมภาษณนายบุญเรือง อินทคง อาย ุ 78 ป  บานเลขที่ 18 หมู 4 ตาํบลบางแตน  
อําเภอบานสราง  จงัหวัดปราจีนบุรี  สัมภาษณเมื่อวันที ่ 25  กันยายน  พ.ศ.2548. 
  106ห.จ.ช., ร.5, กส.11/165  ลายพระหัตถกรมหมืน่สมมุติอมรพันธถึงเจาพระยา
เทเวศรวงศววิฒัน  (24  กนัยายน  ร.ศ.123). 
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เนื่องจากสภาพภูมิประเทศทางฝงตะวันตกของลุมแมน้ําบางปะกงมีลักษณะเปนแอง   โดยเฉพาะ
บริเวณที่เปนปากคลองทั้งสองฝงอยูสูงกวาตอนกลางคลอง ทําใหไมสามารถระบายน้ําเค็มออกจาก
พื้นที่เกษตรกรรมได    และดวยลักษณะดินของพื้นที่ในคลองแสนแสบจนถึงเขตโครงการรังสิต
และโครงการทุงดงละครปรากฎเอกสารเกี่ยวกับการระบายน้ําและน้ําเค็มและดินเปรี้ยวมากที่สุด     
 ปญหาเหลานี้รัฐไมไดแกไขอยางจริงจังนักเพราะยังมีพื้นที่อ่ืนที่จะบุกเบิกขึ้นไดใหม  
แตเมื่อการคาขยายตัวมากขึ้นจนไมมีที่รกรางใหแผวถางไดอีกตอไป ประกอบกับเจาของที่นาสวน
ใหญเปนนายทุนและผูมีบรรดาศักดิ์จึงเรงรัดใหรัฐบาลเรงจัดการซอมบํารุง 
  

สรุป 
 

 การขยายตัวของการขุดคลองเชือ่มในชวง พ.ศ.2420-2450  เปนผลมาจากการขยายตัว
ของการคาขาวในตนพทุธศตวรรษที ่25      ทําใหเกิดความตองการที่ดินเพื่อการเพาะปลูกและขยาย
เสนทางคมนาคมเขามาในพืน้ที่ลุมระหวางลุมแมน้ําเจาพระยากบัแมน้าํบางปะกงเพราะพืน้ที่นีย้งั
เปนที่รกรางวางเปลา การบกุเบกิกท็าํไดงายเพยีงแคขุดคลองเชื่อมตอกับทางน้าํสายเกาที่มอียูกอน
แลว อีกทัง้พืน้ที่นี้มคีวามอดุมสมบูรณและอยูใกลกรุงเทพฯซึ่งเปนตลาดการคาขาวของไทยทาํใหรัฐ
เหน็ถงึความสาํคัญของการขุดคลองเขามาในพืน้ทีน่ี้และยงัเปดโอกาสใหนายทนุดาํเนนิการขุดคลอง

เพื่อคากาํไรจากที่ดนิที่ไดรับจากการขุดคลองดวย 
 ความตองการเพิ่มพืน้ทีเ่กษตรกรรมสงผลใหที่ดนิปรบัราคาสงูข้ึนอยางรวดเรว็  นายทนุ

เหน็ชองทางแสวงหากาํไรจากการคาที่ดนิไดเขามาบกุเบกิพืน้ที่รกรางและพืน้ทีท่ี่มีผูจบัจอง
กรรมสทิธิ์จนเปนปญหาขัดแยงระหวางเจาของที่ดนิกับนายทนุหลายราย  นอกจากนีก้ารขยายตวั
ของการขุดคลองก็ไมไดรับการควบคมุดูแลจากรัฐอยางจริงจงั        ทาํใหที่ดนิจาํนวนมากที่บุกเบกิ
ข้ึนใหมไมสามารถใชประโยชนไดเตม็ประสทิธิภาพ     เชน   ตื้นเขินในเวลาอนัเรวดเรว็จากการ
พังทะลายของคันดินหรือการที่คลองเหลานีขุ้ดไมลึกพอทาํใหไมสามารถระบายน้าํเขาออกจากคลอง
ไดในเวลาที่ตองการ  นอกจากนีก้ารที่ดนิเปนที่ตองการของราษฎรมากขึน้ทาํใหมีการขยายพืน้ที่
เพาะปลกูเขาไปยงัที่ดนิที่มีปญหา  เชน  ที่ลุมใกลปากแมน้าํซึง่เปนพืน้ที่ประสบปญหาดนิเค็ม  น้าํ
กรอยจนไมสามารถเพาะปลกูได  หรือที่ดนิซึง่มีสารแมกนีเซียมผสมอยูจาํนวนมากอยางบางน้าํ
เปร้ียว  ไดกลายเปนพืน้ทีเ่กษตรกกรม  รับจึงตองเขามาดูแลเพือ่ชวยเหลือใหราษฎรทีอ่าศยัอยูใน
พื้นทีน่ี้สามารถเพาะปลกุไดดวยวิธกีารตางๆซึง่จะอธิบายใหเห็นถงึการแกปญหาเพือ่ปรับใหพืน้ที่

เหลานี้สามารถทาํเกษตรกรรมไดในบทตอไป 
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 นอกจากนีพ้ืน้ที่เพาะปลูกจะเพิม่จํานวนขึน้อยางมากแลว         การขยายตวัของการ
ผลิตและการคาเปนสวนหนึ่งที่ดึงดูดใหผุคนจากตางถิน่เขามาตัง้ถิน่ฐานตามพืน้ที่เกษตกรรมและ

ยานการคาที่สําคัญเกิดเปนชมุชนข้ึนอีกหลายแหง   ผลของการอพยพแรงงานเขามาในชวงนี้สงผล
ใหเมืองฉะเชงิเทรารุดหนาขึน้กวาเมืองอืน่ในลุมแมน้ําเดียวกนั    เกิดชุมชนทีม่ีลักษณะของการ
ผสมผสานของคนหลากเชือ้ชาติ  วัฒนธรรมและภาษาเขามาอาศยัอยูรวมกนัเปนชุมชนการคาซึง่

ตอมาจะพฒันาข้ึนเปนชมุชนการคาขนาดใหญในภูมิภาคนี้    
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



      
บทที่ 4 

 
การพัฒนาคลองเชื่อมและเสนทางคมนาคมที่มีผลตอการปรับตัวของชุมชน 

ในลุมแมน้ําบางปะกง  ระหวาง พ.ศ.2451 -  2500 
 

ในบทนี้เปนการนําเสนอถึงการพัฒนาเสนทางคมนาคมกับการปรับตัวของชุมชนใน
ลุมแมน้ําบางปะกงชวงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 25  ซึ่งรัฐไดเรงปรับปรุงเสนทางคมนาคทั้งทางน้ํา
และทางบก  เชน  การขุดลอกคลอง  การสรางประตูกั้นน้ํา  การสรางเขื่อนกั้นดินทลาย  การวาง
ระบบชลประทาน      รวมถึงการสรางทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา  ใน พ.ศ.2448    และ
การสรางถนนเชื่อมระหวางภูมิภาคตั้งแต พ.ศ.2480 เปนตนมา  ลวนเสริมใหเมืองฉะเชิงเทราลวน
เสริมใหฉะเชิงเทรากลายเปนศูนยกลางทางการเมือง  การปกครองและการคาที่สําคัญในภาค
ตะวันออก     สงผลใหพื้นที่ตางๆที่มีเสนทางคมนาคมเชื่อมตอกับเมืองฉะเชิงเทราไดรับการพัฒนา
จนกลายเปนชุมชนเพิ่มข้ึนทั้งในพื้นที่ระหวางแมน้ําเจาพระยากับแมน้ําบางปะกง   และพื้นที่สูง
ทางฝงตะวันออกของแมน้ําบางปะกง 
 
1.  การขยายตัวของชุมชนจากการขุดคลอง 
 

ภายหลังการขุดคลองเชื่อม พื้นที่ลุมระหวางแมน้ําเจาพระยากับแมน้ําบางปะกงซึ่ง
เคยเปนพื้นลุมน้ําทวมขังยังไมมีผูคนอาศัยอยูมากนัก  เพราะภูมิประเทศบริเวณนี้ไมสะดวกตอการ
เดินทางทําใหการขยายตัวของชุมชนในชวงกอนหนานี้อยูเฉพาะบริเวณริมฝงแมน้ําบางปะกงและ
คลองสายหลัก  สวนคลองซอยที่เชื่อมกับแมน้ําและคลองสายหลักไดรับความสนใจจากนายทุน
และราษฎรเขามาจับจองเพื่อขยายพื้นที่ทํากินอยางกวางขวางทั้งพื้นที่ที่อุดมสมบูรณและพื้นที่ซึ่ง
ประสบปญหาดินเปรี้ยวและน้ําเค็มอยูแตเดิม      เกิดเปนชุมชนเกษตรกรรมและชุมชนการคาขึ้น
หลายแหง    แตชุมชนที่เกิดขึ้นใหมเหลานี้มักเปนที่ดินในกรรมสิทธิ์ของนายทุนและชนชั้นสูง
มากกวาชาวนาซึ่งเนผูผลิตอยางแทจริง  ดังนั้นเมื่อที่ดินทํากินประสบปญหาตางๆทั้งความตื้นเขิน  
การขาดแคลนน้ําเพื่อการปลูกและการคมนาคม  รวมถึงปญหาดินเปรี้ยวและน้ําเค็มทําใหไดผล
ผลิตลดลงเจาของที่ดินรายยอยและชาวนาเชาที่ดินตางพากันอพยพยายไปหาที่ทํากินแหงใหมที่
อุดมสมบูรณกวา   
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การอพยพยายที่อยูอาศัยของผูคนในลุมแมน้ําบางปะกง     สงผลใหที่ดินที่นายทุน
เขามาจับจองเพื่อเก็งกําไรจากการคาและการเชาที่ดินถูกทิ้งรางจํานวนมาก  นายทุนและราษฎรที่
ประสบปญหาพื้นที่ทํากินจึงยื่นหนังสือรองเรียนใหรัฐเขามาดูแลเพื่อใหพื้นที่บุกเบิกใหมสามารถ
ทําการเพาะปลูกไดเต็มประสิทธิภาพ   

 
       
      1.1  ปญหาจากการขุดคลองเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก  

 
       การเรงขยายที่ทํากินดวยการขุดคลองของนายทุนที่ขาดความรูและประสบการณ   

ทําใหคลองที่ไดรับการขุดไมสามารถใชประโยชนไดเต็มประสิทธิภาพ มักสรางปญหาการกักเกบ็
และระบายน้ําเขา-ออกจากคลอง       ดังรายงานของกระทรวงเกษตราธิการถงึปญหาการขุดคลอง
ของนายทนุวา “...คลองทีปุ่ถุชนไดขุดไปแลวแตกอนบางแหงทําใหทีน่าเหลานัน้ขาดประโยชนไป
ดวยน้าํมากเกนิไปบาง  นอยไปบาง  น้ําเค็มข้ึนถึงบาง  ทําใหทีน่าเปนนาฟางอยูแลวเสียประโยชน
ไปทํานาไมไดผล”1 บางชวงของคลองก็ตืน้เขินจนไมสามารถสัญจรได ปญหาเหลานี้เปนอุปสรรค
ตอการใชประโยชนของราษฎรที่อาศัยอยูภายในคลองทั้งการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการ
ขนสงสนิคา  ทําใหราษฎรทีเ่ปนเจาของทีน่ารายยอยและผูที่เชาทีน่าทาํกินอพยพไปหาที่ทาํกนิแหง
ใหมอยูเสมอ2  เชน  เมืองมีนบุรีไดรับความเดือดรอนจากการขาดทําใหพืชผลเสยีหายตองอพยพ
ไปอยูที่อ่ืนถึง 2/3 ของประชากรทัง้หมด3     ปญหาตางๆทวีมากข้ึนจนรัฐไมอนุญาตใหเอกชนราย
ใดเขามารับสัมปทานนับต้ังแตป พ.ศ.2442 เพราะเปนชวงที่อายุสัมปทานที่ใหกับนายทนุรายตางๆ
หมดอายุลง    เหตนุี้ทาํใหการขยายพื้นที่เกษตรกรรมชะลอตัวลง   
                                                           

 1ก.จ.ช., ร.5,  กษ 4.4/2  ขออนุญาตจับจองทีน่า  สําเนาที่ 200 ลงวันที ่22 กันยายน 
ร.ศ.109  (4 กนัยายน 108 – 6 พฤศจกิายน ร.ศ.109). 

 2คารล  ซ ี ซิมเมอรแมน,  การสํารวจเศรษฐกิจในชนบทแหงสยาม  แปลโดย 
ซิม  วีระไวทย  (เอกสารทางวิชาการหมายเลข 2/013  มลูนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร, 2525), 176. 

 3ก.จ.ช., ร.5,  น.3.6 ก / 38  ชี้แจงเรื่องราษรในแขวงเมอืงมีนที่อพยพยกครอบครัวทั้ง
ที่นาไปอยูเมืองอื่นกลบัมีความชื่นชมยนิดมีากขึ้นในการที่ทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหจัดสราง
ประตูน้ําข้ึนทีต่ําบลตางๆนัน้ .  ;   ก.จ.ช.,  ร.5, กส 11/165  เร่ืองซอมคลองแสนแสบ  ปก 12  เร่ือง
ชี้แจงความเจริญแหงราษฎรในการทาํนาในแขวงเมืองมีนบุรีเมื่อไดสรางประตูน้าํขึ้นที่สระปทุมวนั. 
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 การไมอนุญาตใหนายทุนเขามาดําเนินการขุดคลองไมไดเปนการแกปญหาเพราะชวง 
พ.ศ.2420-2440 การขุดคลองขยายตัวอยางมาก อีกทั้งที่ดินที่ไดบุกเบิกขึ้นในชวงนี้เปนของ
นายทุนที่ใกลชิดกับรัฐหรือพระบรมวงศานุวงศ  ดังนั้นการแกปญหาพื้นที่เกษตรกรรมใหสามารถ
ทําการเพาะปลูกไดเต็มประสิทธิภาพจึงเปนหนาที่ที่รัฐตองเขามาดําเนินการแกไขอยางจริงจังดวย
การตั้งกรมคลอง  ข้ึนใน พ.ศ.24464  แตการที่รัฐขาดความรูและผูเชี่ยวชาญในการชลประทานจึง
ตองจางชาวตางชาติเขามารับราชการในตําแหนงเจากรมคลอง  เชน  มิสเตอร   เยโฮมาน   วัน

                                                           
 4ในป พ.ศ.2442  รัฐบาลไดเร่ิมคิดและจัดการดานชลประทานไปบางแลวเมื่อครั้ง 

เจาพระยาเทเวศรวงศววิัฒน เสนาบดกีระทรวงเกษตราธิการไดไปตรวจสภาพของนาในทุงรังสิต
พบวาตองชวยเหลือดานชลประทานอยางรีบดวน   จงึรีบติดตอยืมตัวมิสเตอรวันเดอรไฮเด  
(Mr. J. Homan  Van  der  Heide)     นายชางชาวฮอลันดาผูเชี่ยวชาญการชลประทานจากชวา   
มาศึกษาธรรมชาติของทุงราบภาคกลางเพือ่วางโครงการชลประทาน  ตอมาในป พ.ศ.2446 
พระกรุณาโปรดเกลาฯตั้งกรมคลอง สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ  มหีนาที่ดังนี ้

       1. จัดการทดน้ําซึง่มีอยูแลวทัง้ที่เปนเองและไดจัดทําขึ้น  การเดนิเรือ  การไขน้าํออก  
      กับการตกแตงคลองและแมน้ําทั้งหลายใหดีข้ึน 
       2.  การเตรียมและกําหนดระเบยีบการกอสราง   การทดน้าํ   การเดินเรือซ่ึงจะไดจัด 
            ข้ึนใหมตอไป 
       3.  การจดัแบงน้ําทดน้าํเขานาและการทดน้าํเขาคลองใหพอเหมาะแกความตองการ 
            ทัง้ในคลองซึ่งมีอยูแลวและคลองซึง่จะไดจัดตอไป  พรอมดวยความชวยเหลอืจาก 
            กรรมการคลองในตาํบลตางๆแลวรักษาการทดน้ําไขน้าํและการเดินเรือในแมน้ํา 
            ลําคลองทัว่พระราชอาณาจักร 
        4. เก็บเงนิคาน้าํ  คานา  คาเดินเรือ  คาประตูน้ําและผลประโยชนอ่ืนๆ ซึ่งจะเกิด 
             แกการทดน้าํจาํหนายน้าํกับการอื่นๆซึ่งจัดอยูในกรมนี ้
        5.  กาํหนดและตรวจดูการจัดการรกัษาคลองและการซึง่เกี่ยวกับการทดน้ํา  ไขน้ํา          
             การเดินเรือซ่ึงบริษทัหรือบุคคลซึง่เปนผูจัดขึ้น 
        6.  ตักเตอืนแนะนํากิจการตางๆซึง่เกีย่วกับการของกรมนีท้ั้งการจดทะเบียนผูขอ    
             อนุญาตจัดทําการตางๆอันเกี่ยวกบัการทดน้ําไขน้ําและการเดนิเรือซ่ึงกระทรวง      
             กรม  บริษัทหรือบุคคลเปนผูจัดทาํขึ้น.   
ก.จ.ช., ร.5,  กษ. 9/5  “รายงานโครงการทดน้ําไขน้ํา”.  
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เดอร   ไฮเด   (Mr. J. Homan  Van  der  Heide) และ เซอรโทมัส  วอรด  (Sir  Thomas  Ward)5 
เพื่อบํารุงการชลประทาน  ดังที่ไฮเดไดชี้แจงถึงเหตุผลที่รัฐจางเขาเขามาทํางานในตําแหนงเจากรม
คลองวา “...ความประสงคของรัฐบาลสยามในการเรียกตัวขาพเจามานั้น  เพื่อเหตุผลประการใด
ในเรื่องการจะขุดคลองเปดทางน้ําสําหรับหัวเมืองซึ่งเปนที่ลุมในกรุงสยาม..”6  เมื่อไฮเดเขามา
ศึกษาถึงสภาพคลองในลุมแมน้ําภาคกลางเพื่อแกปญหาดานชลประทานพบวาการขุดคลองของ
ไทยไมได   มาตราฐานทั้งความลึก  ความลาดชันของพื้นที่ไมสัมพันธกับกระแสน้ํา  คลองจึงทํา
หนาที่เพียงระบายน้ํา “ในตอนตนแลปลายฤดูฝนเปนทอธารนําน้ําจากแมน้ําเจาพระยาแลแมน้ํา
บางปะกงเขาทุงนา” และ “พอฝนชุกคลองนี้ถายน้ําออกไปในแมน้ําใหญเพื่อไหลเขาทุงนาอื่นตอไป
อีกเปนอันมากเมื่อฝนตกชุกแลวน้ําในระยะกลางคลองลึกกวาในตนแลปลายคลองมาเปนกนกะทะ
ที่อยูกลางคลอง เพราะเหตุฉะนี้น้ําในพื้นที่ที่เรียกวากนกะทะนี้มักมีเกินกวาความตองการ...”7      

                                                           
 5มิสเตอรเยโฮมาน วนัเดอร ไฮเด (Mr. J. Homan Van der Heide) ชาวเนเธอรแลนดเปน

เจากรมคลองคนแรก เพราะเปนผูมีความเชี่ยวชาญดานชลประทานและเคยรับราชการที่เมืองมอด
บอเซตา   ประเทศอินโดนีเซียยายมาทํางานที่กรุงเทพฯ   ในวนัที่ 3 มถิุนายน พ.ศ.2445    โดยทํา
สัญญากับรัฐบาลไทย 3 ป  เมื่อต้ังกรมคลองขึ้นไฮเดไดรับการแตงตั้งเปนเจากรมคลอง   

 ไฮเดไดทําการสํารวจภูมิประเทศในประเทศไทยเพื่อประโยชนในการชลประทานและ
ใน พ.ศ.2446  เขาไดเสนอโครงการชลประทาน  แตรัฐบาลไดยับยั้งตัดทอนงบประมาณของเขา  
โดยรัฐบาลอางวาไมมีงบประมาณพอ หลงัจากการยับยัง้ของรัฐบาลหลายครั้ง ไฮเดจึงตัดสินใจ
ลาออกจากราชการเมื่อ พ.ศ.2452 เพราะคิดวาไมมีประโยชนที่จะรับราชการตอไป   

 ตอมารัฐบาลไดจาง เซอรโทมัส  วอรด (Sir  Thomas  Ward)  วิศวกรผูชํานาญดาน 
ชลประทานชาวอังกฤษจากประเทศอินเดยีเขามารับราชการในเมืองไทยเมื่อ พ.ศ.2456  คร้ังกรม
หลวงราชบุรีดเิรกฤทธิเ์ปนเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ. ก.จ.ช., ร.6, กษ.ใหม  กรมชลประทาน
สวนทดน้าํ  เลม 32  แฟม 1281  “กระทรวงเกษตราธิการ  ดําริตัง้กรมทดน้าํไขน้ําในประเทศสยาม
และจัดตั้งผูชํานาญมากระทาํการ พ.ศ.2455  กรมหลวงราชบุรี    ดิเรกฤทธิถ์ึงรัชกาลที่ 6 (21 
มิถุนายน พ.ศ.2456). 

 6ก.จ.ช., ร.5,  กษ.9.2/39   รายงานมิสเตอรวันเดอรไฮเดตรวจคลอง ( 29 กันยายน – 
16 พฤษภาคม ร.ศ.121). 

 7ก.จ.ช., ร.5,  กษ 9.2/39  รายงานมิสเตอรวันเดอรไฮเดตรวจคลอง (29 กันยายน – 
16 มิถุนายน ร.ศ.121). 
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ไดเสนอใหมีการสรางเขื่อนระบายน้ําขนาดใหญปดกั้นแมน้ําเจาพระยาที่จังหวัดชัยนาท         เพื่อ
ทดน้ําที่มีอยูอยางพอเพียงนั้นไปใชในทุงนาทั้ง 2 ฝง ซึ่งจะชวยใหเพาะปลูกไดผลดีข้ึน  แตการที่รัฐ
ขาดเงินทุนจึงทําเพียงสรางประตูระบายน้ําบริเวณปากคลองและปลายคลองตางๆของทุงราบตอน
อยูใกลทะเลเพื่อชวยเหลือการทํานาตอนปลายฤดูฝนเทานั้น  เชน   คลองภาษีเจริญ   คลองดาํเนนิ
สะดวก   คลองแสนแสบ   คลองทาไข   คลองบางขนาก  คลองพระโขนง   คลองดาน8  

     เมื่อต้ังกรมคลองขึ้นไดมีการนําวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหมเกี่ยวกับการขุด
คลองเขามาปรับใชกับสภาพภูมิศาสตรของพื้นที่ลุมแมน้ําของประเทศไทย  เพื่อใหคลองใช
ประโยชนไดตลอดป เพราะคลองที่ขุดในลุมแมน้ําบางปะกงประสบปญหาการนําน้ําเขาพื้นที่
เพาะปลูก  เนื่องจากความแตกตางของพื้นที่มีหลายระดับต้ังแตที่ราบเชิงเขาถึงที่ราบลุมซ่ึงเทลาด
จากตอนบนของพื้นที่ลงมายังปากแมน้ํา  จึงสงผลใหพื้นที่เกษตรกรรมทางตอนบนเกิดความ
เสียหายและราษฎรที่อยูอาศัยในลําคลองไมสามารถเดินทางเขา - ออกคลองชวงฤดูแลงไดดวย
การขุดคลองใชแรงงานคนเปนหลักและไมมีความรูทางภูมิศาสตรจึงทําใหคลองเกิดน้ําทวมขังใน
ฤดูน้ําและพัดพาเอาโคลนตะกอนลงมาในแมน้ําคลองขุดเหลานี้จึงตื้นเขินเร็ว     อีกปญหาหนึ่งที่
ทําใหคลองพังเร็วคือ  การที่ดินซึ่งอยูระหวางแมน้ําเจาพระยากับแมน้ําบางปะกงเปนดินเลนเกิด
จากการทับถมของตะกอนที่ออน แมจะไมมีการนําสัตวลงไปในคลองหรือการทําลายของคนก็พัง
เองโดยธรรมชาติอยูแลวเพราะรัฐไมเคยซอมบํารุงคลองเลยตั้งแตเปดใช  ประกอบกับการตั้งชุมชน
ขาดการวางแผน    ทําใหเกิดทั้งการคมนาคมและระบายของเสียจากครัวเรือนและการใชน้ําในการ
เพาะปลูก  เชน  คลองประเวศบุรีรมยแมจะเปนคลองที่ขุดโดยรัฐมีการวางแผนในการขุดเพื่อให
เปนเสนทางคมนาคมก็ยังประสบปญหาความคดเคี้ยว ตื้นเขิน   ราษฎรที่อาศัยการคมนาคมผาน
คลองประเวศบุรีรมยจึงประสบปญหาจากการสัญจรน้ําในคลองแหงตองจางโยงชักลาก   โดย
ราคาคาจางตั้งแต  4  บาทขึ้นไปถึง  24  บาท  น้ําหนักเรือที่จะลากราษฎรตองการที่จะชวยกนัออก
เงินซอมคลองโดยไมตองรอรัฐบาล   

 สวนคลองแสนแสบเปนคลองที่ประสบปญหาเกี่ยวกับปริมาณน้ําในคลองมากที่สุด
เพราะเปนคลองเกาจึงตื้นเขินมากกวาคลองอื่นๆ และเรือนิยมสัญจรไปมาตลอดในชวงฤดูน้ํา     
แตถาเปนฤดูแลงแลวมีแตเรือที่กินน้ําตื้นที่สุดจึงจะไปได9  

                                                           
 8เร่ิมการกอสรางตั้งแตป พ.ศ.2449  จนแลวเสร็จในป พ.ศ.2452.     
 9ก.จ.ช., ร.5,  กษ 9.2/47  “ซอมคลองแสนแสบ”  (21 มิถุนายน  ร.ศ.124 – 28 

ธันวาคม ร.ศ.125).  
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 นอกจากนีป้ญหาดินเปรี้ยวอนัจากการที่มนี้ํานอยยงัสรางความเสียหายแกขาวซึง่เปน
อาชีพหลักของราษฎรแถบนี ้ รัฐบาลจงึดําเนินโครงการบาํรุงแกไขการระบายน้ําในทุงฝงตะวนัออก
ของแมน้ําเจาพระยาตอนใตคลองรังสิตหรอืโครงการปาสักใต  ดวยการขุดลอกคลองพรอมทัง้
จัดสรางประตนู้ําขึ้นในคลองแสนแสบที่ประทุมวัน ทาไข  บางขนาก    โดยมีวัตถปุระสงคเพื่อให
คลองลึกและมีระดับน้ําสงูอยูเสมอเพื่อบํารุงการเพาะปลูกและเพื่อกกัเก็บน้าํในคลองเพื่อใหเรือ
บรรทุกขาวและเรือกลไฟเดินไดตลอดป10 แมวาการซอมคลองแสนแสบจะมีประโยชนแตการขุด
ลอกคลองก็ไดสงผลกระทบตอผูอาศัยริมคลอง11 เนื่องจากราษฎรนยิมตั้งบานเรือนริมน้าํเมื่อรัฐ
กําหนดขนาดคลองใหมใหกวาง 8 วา และเหลือที่สองฝงทาํถนนขางละ 6 ศอก12    จงึตองรื้อถอน
บานเรือนถึง  683 หลัง  แยกเปนเชื้อสายจีน  มลายูในบังคับสยาม 647 ราย  บังคับฝร่ังเศส 38 
ราย  อังกฤษ  21  ราย  ฮอลันดา 5 ราย  รวม  711 ราย13  ลงมือกอสรางป ร.ศ.122 (พ.ศ.2436)   
ดังประกาศกระทรวงเกษตราธิการเรื่องซอมคลองแสนแสบวา  “คลองแสนแสบเปนคลองสําคญั
สําหรับการคาขายเพราะเปนคลองที่โยงแมน้ําบางปะกงกับแมน้าํเจาพระยาเขาดวยกัน     จงึเปน
ทางเดินเรือของมหาชนเปนอนัมากมาชานานแลวบัดนี้ตืน้เขินจนเรือเดนิไมไดในระดูแลง ตองขาด
ประโยชนของมหาชนไปปละหลายเดือนจงึทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหกระทรวงเกษตราธิการ
จัดการซอมคลองแสนแสบนี้ใหม  เพื่อใหเรือเดินไดสะดวกตลอดทุกฤดูจงึไดเปนประโยชนแก
มหาชนที่มีกิจธุระไปมาคาขายในคลองนีย้ิง่ขึ้น”14  การที่คลองแสนแสบขุดมานานและไมเคยไดรับ
การซอมบํารุงสักครั้ง   คลองจึงตืน้เขินเรือเดินไดเฉพาะในฤดูน้าํเพียงปละ 3 เดือน    ประกอบกบั
กอนการขุดซอมคลองมิสเตอรวันเดอรไฮเดไดไปตรวจพื้นที่ในคลองแสนแสบ คลองประเวศบุรีรมย

                                                           
 10ก.จ.ช.,  กส. 11/719  “กรมคลองยื่นรายงานการบาํรุง  แกไขการระบายน้ําในทุงฝง

ตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาตอนใตคลองรังสิต” (4  กันยายน  ร.ศ.124). 
 11ประตูน้ําบางขนากจะเปนประตูแรกที่ทาํขึ้นในกรงุสยาม.  ก.จ.ช.,  กส. 11/165 เลม  

16  คําแปลที่ 187 ส.ส./358  (7 พฤศจิกายนร.ศ.123)  “กราบเรียนทานเจาคุณปลดัทูลฉลอง  
กระทรวงเกษตราธิการ  จาก  เย แวนตูเบอรเยน”.   

 12ก.จ.ช.,  กส. 11/165  “เร่ืองซอมคลองแสนแสบ  ปกที ่8”  (17 สิงหาคม  ร.ศ.126).    
 13ก.จ.ช., กส. 11/165  ปกที ่8  จดหมายบันทึกสําหรับกระทรวงเกษตราธิการของ  

มิสเตอรโฮมันวันเดอรไฮเด  ลงวนัที ่ 10 สิงหาคม  ร.ศ.124.   
 14ก.จ.ช.,  ร.5, กษ. 9.2/47  ซอมคลองแสนแสบ  24 มิถนุายน  ร.ศ.124 – 20  

ธันวาคม  ร.ศ.125. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    127 
 

พบวามีทุงนาจํานวนมากและมีบานเรือนราษฎรอาศัยอยูหนาแนนดังนั้นการขุดซอมคลองทัง้สองนี้
จึงเปนการลงทุนที่คุมคาเพราะจะไดประโยชนทั้งทางการคมนาคมและการเกษตรกรรมที่ราษฎร
สามารถทํานาไดถึง ปละ 3 คร้ังมากกวาทางฝงคลองรังสิตซึ่งทาํนาปละครั้งเทานัน้15    รัชกาลที่ 5 
จึงทรงมีพระราชดําริใหซอมคลองและสรางประตูน้าํเปนระยะทางยาวตั้งแตประตูน้ําประทุมวนัถงึ
ประตูน้ําทาไข  ระยะทาง 1,725  เสน กับต้ังแตสามแยกศาลาแดงถึงประตูน้ําบางขนาก ระยะทาง 
625 เสน  รวม 2,350  เสน16  ซอมคลอง มิถนุายน ร.ศ. 124 – 3  ธนัวาคม  ร.ศ. 125  (พ.ศ.2448 – 
พ.ศ. 2449)17 โดยใชทุน 208,744 บาท 72 สตางค  เร่ิมสรางประตูน้าํในคลองแสนแสบ  ที่ประตูน้าํ
ประทุมวนัและประตูน้ําทาไข  ประตูน้าํเหลานี้มโีดยมีวตัถุประสงคเพือ่ 

1. ไขน้ําจากแมน้าํเจาพระยาแลแมน้ําบางปะกงเวลาน้ํายงัจืดอยูเขาไปใชใน 
                                   คลองแสนแสบใหมากขึ้นในระหวางฤดูแลว 
                             2.   เพื่อไขน้ําในคลองเมื่อมีเหลือใชออก เปนตนในฤดูน้าํมาก 
                             3.   เพื่อใหมีน้าํทีป่ระตูน้ําไหลแรง  เมื่อเวลาขยายน้ําออกมาก ๆ เพื่อใหเรือแพ  

                                   ไปไดสะดวก18  
 การขุดซอมคลองนอกจากใหคลองรองรับน้ําเพื่อการเกษตรกรรมไดดีแลวยังขยาย

ขนาดคลองใหกวางขึ้นเพื่อรองรับปริมาณเรือที่เพิ่มข้ึน  เชน การสรางประตูระบายน้าํขึ้นในคลอง
เชื่อมของพืน้ทีร่ะหวางลุมแมน้ําเจาพระยากับลุมแมน้าํบางปะกง  โดยรัฐบาลใหความเหน็ในการ
สรางทาํนบในพระราชบัญญตัิรักษาทาํนบ วันที่ 13 กนัยายน ร.ศ.121 (พ.ศ.2445) วา   
 
                        ...การเพาะปลูกอันเปนสิ่งสําคัญของบานเมืองและตองอาศัยน้ําซึ่งเปน 
 ส่ิงสําคัญนี้มีเหตุที่เปนอันตรายอยูอยางหนึ่ง   เพราะวาที่ดินในทองทุงอยูได 
 ก็ไหลลงตามทางน้ําลําบึงนั้นๆมาตกแมน้ําหรือลําคลองใหญเสีย  กระทําให 
 พืชพรรณการเพาะปลูกในทองที่นั้นๆ      เสียไปไดบางมพีระราชประสงคจะ 
                                                           

 15ก.จ.ช., ร.5,  กษ.  9.2/39  รายงานมิสเตอรวันเดอรไฮเดตรวจคลอง  (29 กันยายน -  
16  พฤศจิกายน  ร.ศ.121). 
 16 ก.จ.ช., กส. ห/น.5  ปกที ่12 คํากลาวเปดประตูน้ํา ลงวนัที ่ 7 ธันวาคม  ร.ศ.125. 

 17ก.จ.ช., ร.5, กษ. 1/8 กรมราชเลขานุการถงึเจาพระยาเทเวศวงศวิวัฒน สําเนาที่ 28/ 
1251 (22 พฤศจิกายน  ร.ศ.125). 
    18ก.จ.ช.,  กส 11/165  ปก 10   ซอมคลองแสนแสบแลทําประตูน้ําประทุมวัน  ทาไข  
บางขนาก  บางเหี้ย. 
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 อุดหนุนการเพาะปลูกใหสมบรูณยิ่งขึ้นดวยการปดทํานบที่อนัควรปดเพื่อ 
 ทดน้ําไวแกเหตุอันตรายดังกลาวมาแลว... 
                         ขอ 3 หามมใิหผูหนึ่งผูใด กระทําอันตรายแกทํานบหลวงดวยประการใดๆ   
                   ถาแลผูใดกระทําผิดตอขอน้ี    ผูนั้นมีความผิดใหปรับเปนเงินไมเกิน 10 บาท 
   หรือ  จาํคุกไมเกิน 3 เดือนหรือท้ังปรับและจาํดวย 
                         ขอ 4  ถาผูใดปลอยใหสัตวพาหนะของตนไปเหยียบย่ําทําอันตรายทํานบ 

 หลวง  ผูเปนเจาของสัตวพาหนะนั้นมีความผดิใหปรับไมเกินคราวละ 10 บาท 
   หรือจําคุกไมเกนิ 1 เดือนหรือท้ังปรับแลจํา”19และกันน้ําเค็มไมใหไหลเขาคลอง20   
 
 ผลจากการวางระบบชลประทานในพื้นที่ตอนบนของลุมแมน้ําเจาพระยากับลุมแมน้าํ

บางปะกงไดชวยเพิม่พืน้ที่ทาํนามากขึ้น  ตอมาจึงไดขยายพืน้ที่โครงการชลประทานลงมาถึงพื้นที่
ใกลชายทะเลซึ่งมีปญหาน้ําเค็มเขาทวมพืน้ทีน่าบอยคร้ัง  “โครงการสกีมบางเหีย้” ครอบคลุมพื้นที่
ในคลองสําโรง  คลองปากตะคลอง  คลองหัวตะเข และคลองประเวศบุรีรมยเพื่อปองกันไมให
น้ําเค็มในแมน้าํไหลเขาไปทาํอันตรายแกพืชพรรณไมตามคลองนั้นดวย21  (ภาคผนวก ค. )  ดงัมี
ประตูน้ําในคลองตางๆดังนี ้
                      -  ประตูน้าํในคลองประเวศ  มี 2 แหง   คือ   ประตูน้าํพระโขนงและประตูน้ําทาถัว่   
เร่ิมลงมือกอสรางใน ร.ศ.125  (พ.ศ.2449)  ลงทนุประมาณ 188,133.29 บาท 
                         - ประตูน้ําในคลองสําโรง มี 2 แหง  คือ  ประตูน้ําสําโรงและประตูน้าํปากตะคลอง 
แลวเสร็จใน ร.ศ.125  (พ.ศ.2449)  ลงทุนประมาณ 171,414. 39 บาท22 
 

                                                           
 19ก.จ.ช., ร.5,  กษ. 9.1/5 พระราชบัญญัติรักษาทํานบและรักษาคลอง ( 3 กนัยายน  

ร.ศ.121 – 12 สิงหาคม  ร.ศ.124). 
 20ก.จ.ช., กส. 11/719 กรมคลองยื่นรายงานการแกไขการระบายน้ําในทุงฝงตะวนัออก

ของแมน้ําเจาพระยา ( 4 กันยายน ร.ศ.128) ตอนใตคลองรังสิต  ; ก.จ.ช., ร.5,  กษ.9.1/5  
พระราชบัญญตัิรักษาทาํนบและรักษาคลอง ( 3 กันยายน ร.ศ.121 – 12 สิงหาคม  ร.ศ.124). 

 21ก.จ.ช.,  กส. 11/803   “รายงานกรมคลองกลาวตัง้แตกรมคลองจนถึงตั้งหมอม 
อนุรุธเทวาเปนเจากรม”. 

 22ก.จ.ช.,  กส 11/803  รายงานกรมคลองกลาวถงึตั้งแตตัง้หมอมอนุรุธเทวาเปน
เจากรม. 
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                         - ประตูน้ําบางเหี้ย23   สรางใน ร.ศ.125 (พ.ศ.2449) พรอมประตูน้าํพระโขนงใช
ทุนประมาณ 13,679 บาท  สรางประตนู้าํนี้ข้ึนเพื่อแกปญหาน้ําเค็มหนนุเขาคลองแสนแสบ  คลอง
ประเวศบุรีรมยและคลองสําโรงซึ่งพื้นที่ในคลองเหลานี้เปนพืน้ทีเ่กษตรกรรมขนาดใหญที่ประสบ
กับปญหาน้าํเค็มหนนุเขาสูคลองเปนประจําทกุป   
 
 
 

                                                           
 23ประตูน้ําบางเหี้ยถือเปนประตูน้ําทีม่ีความสําคัญในการปองกันน้าํเค็วไหลเขาสูพืน้ที่

เกษตรกรรมตอนลางของพืน้ที่ดานตะวันออกของแมน้าํเจาพระยาซึง่คาดการณวาคลองนีจ้ะรับ 
น้ําจากแมน้ําปาสักมาทุงรังสิต  ผานคลองแสนแสบ  คลองประเวศบรีุรมย  คลองสาํโรง  ลงสู 
ทะเลที่ประตูน้าํบางเหีย้  นอกจากนี้ประตูน้ําบางเหี้ยจะชวยปองกันน้าํเค็มไมใหเขามาสูพืน้ที ่
เพาะปลกูตอนในประตู. ก.จ.ช., กส 11/803  “รายงานกรมคลองกลาวถึงตัง้แตกรมคลองจนถงึ 
ตั้งหมอมอนุรุธเทวาเปนเจากรม”. 
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แผนที่ที ่ 12  แสดงประตูระบายน้ําในคลองเชื่อมระหวางแมน้ําเจาพระยากับแมน้ําบางปะกง 
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  การสรางประตูน้ําเปนการชวยกักเก็บน้ําในลําคลองใหมีพอเพยีงสาํหรับการเดนิเรือ
ในฤดูแลงมากกวาเพื่อประโยชนในการทํานาเพราะคลองแสนแสบเปนเสนทางที่ราษฎรนิยมใช
เดินทางมากทีสุ่ด   เนื่องจากเปนทางไปมาระหวางกรงุเทพฯกบัเมืองฉะเชิงเทราใหสามารถ
เดินทางไดทกุฤดูกาล   การสรางประตูน้าํนี้รัฐมิไดลงทนุโดยสูญเปลาแตมีการโดยเก็บ
คาธรรมเนียมจากเรือที่ผานเขา-ออก  ประตูน้ําในคลองแสนแสบ  คลองทาไขแลคลองบางขนาก
ตามขนาดความกวางและยาวของเรอื24  ดังนี ้
 
ตารางที่ 8  คาธรรมเนียมเรือผานเขา-ออก ประตูน้าํในคลองแสนแสบ  คลองทาไขและคลอง 

บางขนาก 
  

ขนาดเรือ คาธรรมเนียมวัดตามยาววาละ/ อัฐ 
 

 

1.  เรือที่มีขนาดยาวกวา 2 วาขึ้นไป 
            เรือปากกวางกวา 2 วา 2 ศอกขึ้นไป 
            เรือปากกวางกวา 2 วา 2 ศอกลงมาถึง 2 วา 
            เรือปากกวางกวา 2 วาลงมาถึง 1 วา 2 ศอก 
            เรือปากกวางกวา 1 วา 2 ศอกลงมาถึง 1วา 
            เรือปากกวางกวา 1 วาลงมาถึง 2 ศอก 
            เรือปากกวางต่ํากวา 2 ศอกลงมา 
2.  อัตราคาแพไมตองคิดตารางวาละ 
3.  เรือที่มีขนาดยาวต่ํากวา 2 วาลงมาแลปากกวางต่ํากวา 2 ศอก 
ลงมา 
4.  เรือพระสงฆซึ่งเจาของทานนั่งมาในเรือนั้นดวยไมตองเสียคาธรรม 
เนียมเลย 
5.  เรือที่ใชแรงดวยกลไกตองวัดขนาดยาวเปนประธานและคิดวาละ 

 

 

 
16 
12 
8 
4 
2 
1 
4 
 
1 
 
- 

32 
 

 
ที่มา   :   ก.จ.ช.,  กส 11/24   เสนาบดีบญัชาใหพระหดัถสาร  เจากรมเกษตรไปตรวจเรือเขาออก
คลองแสนแสบแลคลองประเวศ. 

                                                           
 24ก.จ.ช., กษ 11/165  ซอมคลองแสนแสบแลทําประตูน้าํประทุมวนั   ทาไข  บาง

ขนาก  บางเหีย้  (ปกที ่11). 
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                 ภายหลงัเปดใชคลองไดมีเรือผานเขาออกในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย
จํานวนมาก พระหัดถสาร เจากรมเกษตร ตรวจปริมาณเรือในคลองแสนแสบชวงวนัที่ 26-30 
พฤศจิกายน ร.ศ. 120 รายงานวา มีจํานวน 5,302 ลําและคลองประเวศชวงวนัที ่  2-6  ธันวาคม  
ร.ศ.120 มีปริมาณเรือเขาออกในคลองถงึ 2,291 ลํา  เมื่อเทยีบกับคลองอื่นๆจะเห็นไดวาคลอง
แสนแสบเปนที่นยิมของราษฎรในการเดนิทางไมนอยไปกวาทางฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา 

 
ตารางที่ 9    คาธรรมเนียมเรือผานเขา-ออก  ประตูน้ําในคลองแสนแสบ  เทียบกับประตูคลอง  
ภาษีเจริญแลคลองดําเนนิสะดวก  ประตูคลองรังสิต 
 

ชนิดและขนาดเรือ คาธรรมเนียมเรือผาน
ประตูคลอง 
รังสิต 

คาธรรมเนียมเรือผาน
ประตูคลองภาษีเจริญ
และคลองดําเนิน

สะดวก 

คาธรรมเนียมเรือ
ผานประตูคลองแสน

แสบ 

 

เรือไฟที่ยาวตั้งแต 40- 45 ฟุต 
เรือใหญตางๆซึ่งมีขาดยาว 8 วาขึ้นไป 
เรือเขาขนาดใหญตั้งแต 7 วาถึง 8 วา 
เรือขาวธรรมดา 6-7 วา 
เรือขาวขนาดเล็ก 5-6 วา 
เรือพลูขนาดใหญ 5-6 วา 
เรือพลูขนาดกลาง 4-5 วา 
เรือพลูขนาดเล็ก 3-4 วา 
เรือพลูอยางเล็ก 2-3 วา 
เรือสําปนใหญ 3-4 วา* 
เรือสําปนธรรมดา 2-3 วา* 
เรือสําปนที่ส้ันกวา 2 วาลงมา 
 

 

1.00 
2.00 
1.32 

1 หรือ 1.32 
0.32 
0.16 
0.16 
1.1 
0.16 
0.08 
0.05 
0.01 

 

3.32 
1.44 
1.32 
1.20 
1.08 
1.08 
0.60 
0.48 
0.08 
0.48 
0.08 

- 

 

2.00 
1.16 
1.00 
0.48 
0.32 
0.32 
0.16 
0.12 
0.08 
0.06 
0.04 
-25 

                
ที่มา   :   ก.จ.ช.,  กส 11/24   เสนาบดีบญัชาใหพระหดัถสาร  เจากรมเกษตรไปตรวจเรือเขาออก
คลองแสนแสบแลคลองประเวศ. 
                                                           

 25ก.จ.ช., กษ 11/165  ซอมคลองแสนแสบแลทําประตูน้าํประทุมวนั  ทาไข  บางขนาก  
บางเหี้ย (ปกที ่11). 
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 รัฐดําเนนิการซอมคลองสําโรงและคลองประเวศบุรีรมย  เสร็จใน พ.ศ.2450และคลอง
แสนแสบใน พ.ศ.2451  พรอมกันนั้นไดสรางประตูน้าํขึ้นในคลองสายตางๆเสร็จใน ร.ศ.129 (พ.ศ.
2453)  สามารถเปดพื้นที่วางเปลาใหเปนไรนาไดถึง 100,000 ไร26 เพื่อใหคลองนี้ใชงานไดนานขึ้น       
รัฐจึงตองออกพระราชบัญญตัิรักษาทาํนบเพื่อมิใหคนัคลองพงัจากการที่สัตวเขาไปในคลองและ
กําหนดเขตใหสัตวขามคลองได27   รวมทั้งหารายไดจากการเก็บคาผานประตูน้าํเพื่อใชเปนทนุซอม
คลองและจางเจาหนาที่ปด-เปดประตูน้ํา  นอกจากนีก้ารไขน้ําเขาคลองรัฐไดจัดเก็บคาดําเนนิการ
อัตราไรละ 1 บาท28      ภายหลังการขุดซอมประตูน้ําพบวามีเรือเดนิเขาออกในคลองนี้จํานวนมาก
เพียงไมกี่ปรัฐสามารถจัดเกบ็เงินทนุคืนไดทั้งหมด   
 
      1.2  ปญหาจากการอพยพของแรงงาน 
 
 การขยายตวัของชุมชนในลุมแมน้ําบางปะกงเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็จนรัฐเขามา
ดูแลไดไมทั่วถึง  เพราะแตเดิมรัฐใหอํานาจคนในทองถิน่ปกครองกันเอง   จงึมักเกิดปญหาจากการ
ซองสุมผูคนสรางปญหาใหกับรัฐอยูเสมอทั้งการลักขโมย  การยกพวกทํารายรางกาย  การชงิทรัพย  
การลักตมสุรา  รวมถงึปญหาจากคนในบงัคับตางชาตทิีม่ักเขามากอความวุนวายอยูเสมอปญหาที่
เกิดขึ้นขยายตัวตามความเจริญเติบโตของเมือง  ดังปรากฎปริมาณคดีความที่สงเขาศาลแขวง
ใหญและศาลเมืองที่เพิ่มข้ึนตั้งแต  ร.ศ.113   ดังนี้  เมืองปราจนีบุรี 323 คดี   เมืองฉะเชงิเทรา  
535 คดี  และเมืองนครนายก  263 คด2ี9  เห็นไดวาเมืองฉะเชิงเทราเปนเมืองที่มีปญหามากที่สุด 
 
 
 
 
                                                           
  26ทวีศิลป  สืบวัฒนะ,    “การผลิตและการคาขาวในภาคกลางรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว พ.ศ.2411–2475”, 11. 

 27ก.จ.ช., กส. 11/66  “พระราชบัญญัติรักษาทาํนบ” ;  ก.จ.ช.,  กส. 11/887  “กรม
คลองหารือการปกปายทาขามสัตวพาหนะในคลองแสนแสบ คลองทาไข คลองประเวศบุรีรมยและ
คลองสําโรง” (10 สิงหาคม  ร.ศ.130). 

 28ก.จ.ช., ร.5, กษ. 9/5  “รายงานโครงการทดน้ําไขน้ํา”, 66-71. 
 29ก.จ.ช.,  ร.5,  ม 50/1  “ราชการมณฑลปราจีนบุรี”. 
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- ปญหาจากชุมชนชาวจนี 
 

 เมืองฉะเชงิเทราที่ตั้งอยูศนูยกลางของเมอืงตางๆในลุมแมน้ําบางปะกง  ประกอบกับ
เปนเมืองทีม่ีความสาํคัญทางเศรษฐกิจในฐานะศนูยกลางการคาของมณฑล ความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของเมืองฉะเชงิเทราไดกระตุนใหผูคนอพยพเขามาอาศัยอยูตามพืน้ที่บกุเบิกขึ้นใหม  
การที่รัฐใหเสรีภาพในการปกครองกันเองทําใหชาวจีนมกัรวมตัวกนัเปนอั้งยี่อควาวุนวาย  เชน  ใน 
พ.ศ.2391 เมอืงฉะเชงิเทราไดมกีารรวบกลุมของชาวจีนหลายกกสรางความเดือดรอนใหกับราษฎร
และราชการ  โดยกลุมอ้ังยี่ไดยึดเมืองฉะเชิงเทรา  เผาเมืองและฆาเจาเมือง  ราษฎรตายลงจาํนวน
มากรัฐไดสงทหารเขามาปราบเหตุการณจึงสงบลง นับเปนเหตุการณรุนแรงที่เกิดขึน้ใน พ.ศ. 2391   
ชาวบานไดเลาถึงเหตุการณคร้ังนั้นวาวันที ่ 8 เมษายน พ.ศ.2391 อ้ังยี่กกเสงเทง30  พระราช
พงศาวดารรัชกาลที ่ 3 บนัทกึถึงการปราบอั้งยี่เมืองฉะเชงิเทราใน พ.ศ.2391 ระบุถึง “อายจนีเชียง
ทอง   อายจนีบู  คบคิดกันเปนต้ัวเหี่ยที่เมอืงฉะเชงิเทรา  เมื่อ ณ วันเสาร  เดือน 5  ข้ึน 5 ค่ํา  ...จงึ
โปรดเกลาฯใหทานเจาพระยาพระคลังไปปราบ   เมื่อ  ณ วนัพฤหัสบดี    เดือน 5    ข้ึน 10 ค่ํา  
ทางคลองสําโรง  เกณฑใหพระอินทรอาสาคุมลาวเมืองพนัสนิคมยกไปทางบกเพื่อปราบอ้ังยี่เมือง
ฉะเชิงเทรา31   และเกิดเหตุกาณอ้ังยี่อีกครัง้ในสมยัรัชกาลที่ 5 ตั้งกกตมสุราเถื่อน สูบฝนและเลน
การพนัน   เมื่อเกิดความขัดแยงก็ยกพวกตีกนัสรางความเดือดรอนแกราษฎรทีอ่าศัยใกลเคียง32  
รัฐจนตองสงทหารเขามาปราบปรามดังกรณีอ้ังยี่บานใหมไดกอเหตุการณข้ึน  ผูวาราชการเมือง
และกรมการเมืองฉะเชงิเทราไดระดมกําลงัเขาปราบปรามแตมีกําลงัไมพอไดโทรเลขขอกําลัง
ทหารเรือที่เมอืงชลบุรีไปชวยและใหความรวดเร็ว  แตเมื่อไปถึงทีเ่กิดเหตุพวกอัง้ยี่ไดหลบหนีไป
เหลือแตคนเจบ็และเครื่องศาสตราวุธก็ติดตามขึ้นไปถงึตนแมน้าํ  สามารถจบัพวกอั้งยี่ได 23 คน  
สวนที่เหลือก็ไดหลบหนีไปอีกตอมาจับกมุอ้ังยี่ไดทั้งกกประมาณ 28 คน  พรอมกบัเขามาทําลาย

                                                           
 30จังหวัดฉะเชงิเทรา,  ฉะเชิงเทราเมืองแหงอนาคต  (กรุงเทพฯ : ดาวฤกษ,2539)  88.   
 31จังหวัดฉะเชงิเทรา,  ประวัตมิหาไทยสวนภูมิภาคจังหวดัฉะเชิงเทรา,  39.   
 32ก.จ.ช.,  ร.5,  น.3.3/14  “ลายพระหัตถกรมหมืน่ดํารงราชานุภาพถงึพระยาฤทธิรงค 

รณเฉท  สําเนาที ่51/8611  ลงวนัที ่9 สิงหาคม ร.ศ.112”. 
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เครื่องตมสุราเถื่อนและตุมใสน้ําสุราถึง 60 ตุมทัง้หมดใน พ.ศ.244033 พรอมกันนั้นไดทําลายเตา
ตมสุราอีก 3-4 เตา  ทีบ่านใหม บานทาไขของขุนรวังไภริย34  

 บริเวณที่เปนชมุชนชาวจนีมผูีคนอาศัยอยูหนาแนนไดกลายเปนชุมชนที่ตัง้ของตลาด  
บอนการพนนั  โรงฝน  ซองโสเภณีและโรงตมสุราเพื่อตอบสนองความตองการของแรงงานชาวจีน
ที่เขามารับจางในชุมชนเหลานี้  สังเกตไดวาการขยายตัวของแหลงอบายมุขจะรวมตัวอยูในแหลง
อาศัยของชาวจีนทีม่ีเศรษฐกิจและการคมนาคมสะดวกกวาชมุชนอ่ืนๆ สะทอนจากการเปดประมลู
อากรบอนเบีย้และการอนุญาตใหเปดบอนการพนันในสมัยรัชกาลที่ 5  ปรากฎวาเมืองฉะเชงิเทรา
มีวงเงนิประมลูสูงสุดถึง 5 ชัง่  10 ตําลึง  สวนเมืองปราจีนบุรีม ี2 ชัง่ 10 ตําลึงและเมืองนครนายก
มียอดการประมูลตํ่าสุดคือ1 ชั่ง35 และการประมูลขายสุราในชุมชนตางๆดังนี ้ จีนแสเตีย๊กบานใหม
จีนหลงจูล้ังบานจกุเชอ, นายนากบานทาไข, จนีลวยอยูคลองณครเนื่องเขตร,  จนีไตเหลียงนาเมอืง
ฉะเชิงเทรา,  จีนพนัอําแดงแชมต้ังโรงอยูบานใหม, จีนฝกอําแดงแสงบานทาไข, จนีเหวาจื่อ  นาย
บอนบานทาถัว่36  เปนตน  
 

- การลักขโมยโค  กระบือ   
 
 ผลของการขยายตัวของการเพาะปลกูขาวไดสงผลใหเกดิความตองการแรงงานคน  
สัตวในการผลิตเพิ่มมากขึ้นกวาเดมิ  โค  กระบือกลายเปนสินคาทีม่รีาคาและเปนที่ตองการจึงมกั
ปรากฏคดีความเกีย่วกับการปลน  ชงิโคกระบือเปนจาํนวนมากนับต้ังแต พ.ศ.2430  เปนตนมา 
นอกจากนีย้ังมีภัยจากการลักขโมยววั  ควายซึง่เกิดขึ้นบอยครั้งอนัเนื่องมาจากราษฎรที่อาศยัอยู
แถบนี้สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมดวยการใชแรงงานสัตวมีผลใหสัตวมีราคาสูงขึ้น คาํ
รองเรียนของชาวจนีที่อาศัยอยูในแขวงเมอืงฉะเชงิเทราตอกรมการเมอืงฉะเชงิเทราวามีผูรายชุกชมุ
                                                           

 33ก.จ.ช.,  ร.5,  น.3.3/14  “ลายพระหัตถกรมหมืน่ดํารงราชานุภาพถงึพระยาฤทธิรงค
รณเฉท  สําเนาที ่281/42602  ลงวันที่ 19 มีนาคม ร.ศ.115”. 

 34ก.จ.ช.,  ร.5,  ม.2.12ก/9  “ใบบอกเมืองฉะเชิงเทรา” (กันยายน ร.ศ.103–สิงหาคม 
ร.ศ.107). 

 35ก.จ.ช.,  ร.5,  ม.2.12ก/9  “ใบบอกเมืองนครนายก  วันจนัทร  เดือน 12  ข้ึน 1 ค่ํา   
ปกุน  นพศก  ศักราช 1249”. 

 36ก.จ.ช., ร.5,  ม.2.12ก/9  “ใบบอกเมืองฉะเชิงเทรา” (กันยายน ร.ศ.103 – สิงหาคม 
ร.ศ.107). 
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ลอบลักเขาแยงชิงปลนเปนอนัมาก37 จากหลักฐานระบุวาในพืน้ที่ราคาสูงถึงตวัละ 80-120 บาท  
รัฐบาลจึงแกไขปญหาดวยการกําหนดตั๋วรูปพรรณซึ่งมีเฉพาะสัตวทีท่าํการซื้อขายกนัเทานัน้แตลูก
ของสัตวเหลานี้ไมมีตั๋วจงึเปนชองโหวใหเกิดการลักขโมย38  เชน  มีการนําววั  ควายที่ปลนมาจาก
เมืองปราจนีบรีุเขามาขายที่เมืองสระบุรี  นครนายก  พนัสนิคมและเมืองฉะเชิงเทราเปนตน   
ปญหาเหลานีรั้ฐบาลไมสามารถแกปญหาไดเพราะพืน้ทีลุ่มแมน้ําบางปะกงเปนพื้นที่เปดติดตอกับ
เมืองอื่นๆไดงาย      
 เนื่องจากพื้นทีฝ่งตะวนัออกของแมน้าํบางปะกงเปนเขตปาทาํใหอํานาจรัฐไมเขมแข็ง    
บางครั้งบางเมืองผูวาราชการและกรมการเมอืง  นายซอง  บาทหลวงไดเลี้ยงโจรไวปลนราษฎรเสีย
เองหรือบางรายก็เปนโจรผูรายจากเมืองอืน่เขามาทาํการจี้ปลนในบานเมืองแลวอพยพหลบหนีไป
อยูที่อ่ืน  โดยเฉพาะไปหลบซอนตามตะเข็บรอยตอของเมืองทําใหอํานาจรัฐปราบปรามไมถนัด
และบางรายอพยพเขาไปอาศัยอยูในบงัคับชาวตางชาติ  ดังกรณีพระยาสมทุรบุรานุรักษ (สิน)   
เจาเมืองฉะเชงิเทราและนายชิตมหาดเล็กบุตรชายไดเลี้ยงดูโจรผูรายทั้งชาวไทย  จนี  มอญ  ญวน  
เขมร  ลาวไมต่ํากวา 30 คน  มีลูกนองสาํคัญคือ  จีนแสง  จนียุ    จนีทร  จนีปุย  จนีฟก  จนีซุยเงก  
นายแดง  นายแสง  นายพวง  ฯลฯ  ทาํการสะสมอาวุธปน  หอก  ดาบ  มีด  ไวในโรงสีเพื่อทําการ
ปลน  ฆาเจาทรัพยและลักขโมยโค  กระบือของชาวบานในละแวกเมืองพนัสนิคมและเมือง
ฉะเชิงเทรา39   รัฐไมสามารถปราบปรามโจรเหลานี้ไดเพราะผูมีอิทธิพลในทองถิน่ใชอํานาจที่ไดรับ
จากการควบคมุกําลงัคนมาเปนเครื่องปองกัน  คุมครองและแลกเปลี่ยนผลตอบแทนกับผูราย 
 
 
 
 

                                                           
 37ก.จ.ช., ร.5,  ม.2.12ก/9  “ใบบอกเมืองฉะเชิงเทรา” (กันยายน ร.ศ.103 – สิงหาคม 

ร.ศ.107). 
 38ก.จ.ช., ร.5, กษ 7/2  “กรมหลวงดํารงราชานุภาพกราบบงัคมทูลพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั”  (7 ตุลาคม ร.0ศ.119). 
   39 ก.จ.ช.,  ร.5,  น 6.2/156  “เร่ืองพระยาสุรศักดิ์เปนขาหลวงกองจับโจรผูราย 
4 มิถุนายน  ร.ศ.110”  อางถึงใน  สุมาลี  พันธุยุรา,  “พัฒนาการของอํานาจทองถิ่นในบริเวณ 
ลุมแมน้ําบางปะกงและชายฝงทะเลตะวันออก พ.ศ.2440 – 2516”,  33. 
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 - อิทธิพลฝรัง่เศสตอพืน้ที่ลุมแมน้าํบางปะกง 
 

 ฝร่ังเศสแผขยายอิทธิพลเขามายงัเขมรและลาวซึง่มพีรมแดนติดกับไทย  ทําใหไทย
เกรงวาฝร่ังเศสอาจรุกรานเขามารัฐจึงพยายามดําเนินนโยบายกระชับอํานาจเขาสูศนูยกลางดวย
การตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึน้ใน  พ.ศ. 2435  และการขุดคลองก็เปนอีกเครื่องมือหนึง่ในการแผ
อํานาจรัฐออกไปตามหัวเมือง  การขุดคลองในสมยัรัชกาลที ่  5  นอกจากประโยชนในการ
เพาะปลกูและการคมนาคมเปนหลกัแลวคลองยังมีสวนชวยใหรัฐสามารถสงกําลงัทหารออกไป
ปกปองหัวเมืองไดสะดวกและรวดเร็วยิง่ขึ้น   พืน้ที่ดานตะวันออกเผชญิกับปญหาดานการเมืองอีก
คร้ังใน  ร.ศ.  112     (พ.ศ.2436) เมื่อฝร่ังเศสแผอํานาจเขามาในพืน้ที่ภาคตะวนัออกของไทยโดย
สงกองกําลงัทหารเขามายึดเมืองจนัทบุรีไว ซึ่งทําใหฝร่ังเศสมีกําลงัทหารอยูใกลเมืองหลวงของ
กรุงเทพฯของไทยมาก เมืองปราจีนบุรีกลายเปนพรมแดนที่ติดกับอิทธพิลฝรั่งเศส  เหตุการณนี้ไดมี
ผลกระทบตอเอกราชของประเทศและความปลอดภัยของราษฎรในลุมแมน้ําบางปะกง  ราษฎรที่
อาศัยในพื้นทีน่ี้พากนัไปพึ่งพาผูมีอิทธพิลในทองถิน่ที่ตั้งตนเปนผูปกครองหรือเขาไปสังกัดตางชาติ
ที่มีอิทธิพลเหนือรัฐบาลไทย   เพราะจะไดรับการคุมครองจากสทิธิสภาพนอกอาณาเขตจึงมักไป
กอเหตุผิดกฎหมาย 

 พื้นที่ลุมแมน้ําบางปะกงถูกรวมเขาเปนมณฑลปราจนีบุรี  ใน  พ.ศ. 2437  
ประกอบดวยปราจีนบุรี  เมืองนครนายก  พนมสารคาม  ฉะเชิงเทรา  มีศาลากลางอยูที่เมอืง
ปราจีนบุรีเพื่อเปนศูนยกลางในการตอตานกับอิทธพิลของฝรั่งเศส  เมือ่อํานาจของฝรั่งเศส  ลดลง
รัฐจึงหนัไปใหความสาํคัญกบัเมืองฉะเชิงเทราในการเปนศูนยกลางของลุมแมน้าํบางปะกง  เพราะ
มีชุมชนอาศัยหนาแนนกวาทางตอนบน ดงัพระราชดาํริเกี่ยวกบัการยายที่ตั้งมณฑลเทศาภิบาล 

 
แตเดิมที่ตั้งที่วาราชการมณฑลเมืองปราจีนบุรีนั้นดวยความจําเปน 
ทางสถานะการณของสงครามตามชายแดน   ใน พ.ศ.2436    
(วิกฤตการณ ร.ศ.112)  แตที่จะยายมาอยูเมอืงฉะเชิงเทรานั้น 
ดวยเหตุผลที่จะใชเปนศูนยกลางการคาขายและถาไมไดเปน 
การละทิ้งเมืองปราจีนบุรีก็สมควรจะยายมา 40   

 

                                                           
 40ก.จ.ช.,  ร.5,  ม. 50/4   “พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจา 

อยูหัว  ที่ 210/634  ลงวนัที ่ 22  มิถนุายน  ร.ศ.121”.  
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 อิทธิพลของฝรั่งเศสที่มีอยูในพืน้ที่สวนมากเปนการแยงชิงผูคน  เชน ฝร่ังเศสเกลี้ย
กลอมใหคนลาวอพยพกลับไปอยูที่ลาวตามเดิมจะใหที่ดนิทาํมาหากิน หรือ  กรณบีาทหลวงเคโด
ชาวฝรั่งเศสที่เขามาเผยแพรศาสนาอยูในเมืองพนัสนิคม  เลีย้งโจรผูรายไวกอคดีความ  เชน  การ
ลักโค กระบือ  การแยงชิงทีน่าของชาวบาน 
 
2.  การพัฒนาเสนทางคมนาคมทางบกเชื่อมกับพืน้ที่ลุมแมน้าํบางปะกง 
 
 การขยายตวัทางการคาในตนพทุธศตวรรษที่ 25  ทาํใหพื้นที่ลุมแมน้ําบางปะกงไดรับ 
ความสนใจจากนายทนุชาวไทยและชาวตะวันตกเขามาลงทนุในกิจการตางๆ  ทัง้เหมืองแรทองคาํ  
โรงสีขาว  โรงเลื่อย  โรงงานแปรรูปอาหารกระปอง  ฯลฯ      อีกทั้งการที่ฝร่ังเศสสามารถยึดครอง
อินโดจีนไดสําเร็จทําใหความสัมพนัธระหวางไทยกบัฝร่ังเศสอยูในภาวะตึงเครียด    โดยเฉพาะเมือ่
ฝร่ังเศสมีนโยบายแผขยายอิทธิพลเขามาสูชายแดนดานตะวนัออกของไทย      ทาํใหรัฐเรงกระชับ
อํานาจเขาสูศนูยกลางดวยการปฎิรูปการปกครองใน ร.ศ.112  และการพฒันาเสนทางคมนาคม
ระหวางกรงุเทพฯกับหัวเมืองใหติดตอถึงกนัไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นทัง้ทางน้าํและทางบก   

 ชวงครึ่งหลังพทุธศตวรรษที ่ 25 รัฐใหความสําคัญกับการพัฒนาเสนทางคมนาคมทาง
บกมากกวาทางน้ําเห็นไดวาในขณะทีเ่สนทางรถไฟและถนนเพิ่มข้ึน  การปรบัปรุงและพัฒนา
เสนทางน้ํากลบัลดลง  ทั้งที่การวางระบบชลประทานจะสรางผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมากกวา
การสรางทางรถไฟ  แตหากคํานงึถงึการใชประโยชนดานการคมนาคมแลวการสรางทางรถไฟใช
งบประมาณนอยกวาหลายเทา  เหตุนี้รัฐจึงใหความสาํคัญกับการสรางทางรถไฟเพราะแมรัฐจะไม
สงเสริมใหมกีารซอมบํารุงหรือกอสรางเพิม่เติมราษฎรกส็ามารถเพาะปลูกไดอยูแลว  
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ตาราง  10 แสดงโครงการสรางกิจกรรมรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่  5 
 

โครงการชลประทาน โครงการสรางทางรถไฟ 
 

สรางเขื่อนกั้นแมน้ําเจาพระยาที่
จังหวัดชัยนาทและเขื่อนกัน้แมน้ําทาง
ภาคเหนือ  รวมทัง้ที่อ่ืน  กําหนดคา
กอสรางทั้งหมด  47  ลานบาท  
ภายในเวลา  12  ป  เต็มตามรูป
โครงการ  หรือ  28  ลานบาท  ภายใน
เวลา  12  ป  รนรูปโครงการ  ( อัตรา
แลกเปลี่ยน  17  บาท  /  ปอนดสเตริง 

 

- สายเหนือ 
(2433)  กรุงเทพฯ – นครราชสีมา  264  
กิโลเมตร  บานภาษี  - เชียงใหม  661  
กิโลเมตร 
    -  สายใต 
ธนบุรี -  เพชรบุรี  150  กิโลเมตร 
   -  สายตะวันออก 
   กรุงเทพฯ  -  ฉะเชิงเทรา  61  
กิโลเมตร 
 

 
จะลงทุนเปนเงิน 47  ลานบาท 

 
กูมาลงทนุเปนเงิน17  ลานบาท   

แตใชสรางทางรถไฟเพียง 5.9  ลานบาท 
 

 
ที่มา  :   J.H. Vander  Heide,  General  Report  of  Irrigation  and  Drainage  in  the  Lower  

menam  Valley,  (Bangkok : Ministry  of  Agriculture, 1903),  115. 
 

 เหตุที่รัฐหันมาพัฒนาการสรางรถไฟทําใหระบบชลประทานและการคมนาคมทางน้าํ
ถูกละเลยจนไมเหมาะสมตอการขนถายสนิคาทีเ่จริญเติบโตขึ้น  ผูคนหนัมานยิมขนสงสนิคาดวย
รถไฟเพราะมคีาใชจายแนนอนทุกฤดูกาล  ถึงทีห่มายตรงเวลา 
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 2.1 ทางรถไฟ 
 

ปริมาณการคาที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วภายหลังการขยายตัวของการขุดคลองเพื่อขยาย
พื้นที่เพาะปลกู   ทาํใหเสนทางคมนาคมทางน้ําที่มีแตเดิมไมเพียงพอตอการขยายตัวของการผลิต
และการขนสง  ทัง้ที่รัฐไดปรับปรุงเสนทางคมนาคมทางน้ําทั้ง 4 สายซึ่งเปนเสนทางหลักในการ
ติดตอกับกรุงเทพฯ  คือ  คลองแสนแสบ   คลองนครเนือ่งเขตร  คลองประเวศบุรีรมย  และคลอง
สําโรง ก็ยงัไมเพียงพอตอความตองการของพอคาในการลําเลียงสินคาจากแหลงผลิตออกสูตลาด
และจากตลาดเขาสูแหลงผลิต  เพราะพืน้ที่เพาะปลูกไดขยายออกไปอยางกวางขวางไมเพียงแตใน
พื้นที่ลุมเทานัน้แตไดขยายออกไปยังที่ดอนทางฝงตะวนัออกของแมน้าํบางปะกงซึ่งตองอาศัย

เสนทางคมนาคมทางบกในการขนสง  อีกทัง้การปรับปรุงการคมนาคมทางน้าํดวยการขุดลอก  
การสรางประตูระบายน้าํก็ไมไดชวยบรรเทาความยากลําบากในการขนสงสนิคาในฤดูแลงที่ยงัตอง
ใชเสนทางเลียบชายฝงการขนสงสนิคา ทาํใหนายทนุชาวตะวนัตกเห็นถึงความจาํเปนที่ตองมีการ
สรางทางรถไฟขึ้นเพื่อใชลําเลียงสนิคา  เชน 

 
 เสนทางเชื่อมกับลุมแมน้าํบางปะกงตอนบน พืน้ทีน่ี้เปนจุดยุทธศาสตรการเดินทพั

การทาํสงครามและการทาํการคามาแตโบราณ   เพราะเปนบริเวณทีต่ิดตอกับหัวเมืองอีสานและ
อินโดจีนของฝรั่งเศสจึงเปนเสนทางลาํเลียงสินคามาแตสมัยโบราณและเปนพื้นที่สูงติดกับภูเขาซึง่
อุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาตินานาชนดิ     โดยเฉพาะแรทองคําเปนสนิคาที่ชาวตางชาติเขามา
ลงทนุในพื้นทีต่อนบนลุมแมน้ําบางปะกงมากที่สุดในสมยัรัชกาลที ่5    ดังปรากฎหลกัฐานการของ
สัมปทานจากบริษัทตางชาติหลายราย  ดวยขอจํากดัของการคมนาคมทางน้ําที่ไมสะดวกทําให
การเคลื่อนยายผลผลิตยากลําบาก  ดวยพื้นที่แถบนี้มคีลองเชื่อมระหวางลุมแมน้าํเจาพระยากบั
ลุมแมน้ําบางปะกงมนีอย  เชน  ใชเสนทางตามแมน้าํนครนายกผานคลองรังสิตเขาสูแมน้ํา
เจาพระยาแมจะเปนเสนทางที่ใกลแตตลอดเสนทางตองผานพื้นที่ซึง่เปนปาเปลีย่วและมีอันตราย
จากโจร ผูราย  หากเลือกใชเสนทางที่เปนที่นยิม  เชน  คลองแสนแสบ  หรือคลองประเวศบุรีรมย
ในบางฤดูกาลก็ไมสามารถใชไดเพราะแหงขอดและเปนโคลนเลนจนตองออมลงมาใชเสนทาง
เลียบชายฝงทะเล    ชาวตะวันตกจงึคดิวาหากมกีารลงทนุสรางทางรถไฟจากกรงุเทพฯเขามายัง
พื้นที่แมน้าํบางปะกงนอกจากจะเอื้อตอกิจการของตางชาติที่มีอยูในพืน้ทีน่ี้แลวยงัไดประโยชนจาก
การรับสงสนิคาและผูคนที่มมีาก  ไมขาดทนุแนนอนจึงมีนายทนุชาวตะวนัตกหลายรายเสนอ
เสนทางสายตางๆเขามาใหรัฐพิจารณา  เชน 
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             -  เสนทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – พระตะบอง  มีผูขอสัมปทานหลายราย   ไดแก  
มิสเตอรแอนเดอรสัน  มิสเตอรแกรซี่41  มิสเตอรคลาก42 
                          มิสเตอรแอนเดอรสัน (ชาวอังกฤษ) ขอสัมปทานสรางทางรถไฟจากกรุงเทพฯไป
เมืองพระตะบอง  โดยเล็งเห็นวาทางสายนี้จะนําสนิคาจากเมืองเขมรและอินโดจีนของฝรั่งเศสเขา
มายงักรุงเทพฯและยังเปนการชวยเหลือรัฐในการปกครอง43  เสนทางที่จะวางรางรถไฟนี้ผาน
บริเวณคลองขุดใหมในโครงการรังสิต  คือ  เชื่อมกับทางรถไฟสายกรงุเทพฯ - นครราชสีมา  ที่ทศิ
เหนือคลองบางโคนาคไปทะลุออกเมืองนครนายก  ปราจีนบุรี  กบนิทรบุรี  สระแกว  วัฒนา        
ศรีโสภณจนถึงเมืองพระตะบอง  รวมระยะทาง  180  ไมล   เสนทางสายนีม้ีนายทนุตะวนัตกสนใจ
เขามาลงทนุหลายราย     เชน     มิสเตอรแกรซีและมิสเตอรคลากเคยยื่นขอพระบรมราชานุญาตไว
ตั้งแต  พ.ศ.2435  แตก็ยังไมไดรับอนุญาต   เมื่อมิสเตอรแอนเดอรสันยืน่เรื่องเขามารัฐจึงนํามา

                                                           
 41เปนผูหนึง่ที่เขามาลงทนุในกจิการเหมืองแรในพื้นที่ตอนบนลุมแมน้ําบางปะกง   

โดยเปดใหมีการรวมทนุของชาวองักฤษเขาหุนกนัทาํเหมืองแรที่ตําบลประจันตคาม   เมือง
ปราจีนบุรี  ใน  พ.ศ.  2434  - 2436  เสนทางที่มิสเตอรแกรซี่กําหนดไวจะเชื่อมกับกรุงเทพฯ  มา
ตามคลองแสนแสบถึงบางขนาก (38 ไมล)  เมืองปราจนีบุรี (18 ไมล)  เมืองกบนิทร (19  ไมล)  
พระทอง (15 ไมล)  สระแกว (14 ไมล )  วฒันานคร (17  ไมล)  สเตชัน่รถไฟ  (15 ไมล)  แมน้ํา  
(24 ไมล)  พระตะบอง  (15 ไมล)  รวมระยะทาง  175  ไมล.  ก.จ.ช.,  ร.5,   ยธ. 5 .4/4  “เร่ืองกรม
รถไฟไปตรวจทางเหลก็ระหวางปราจนีบุรีกับกระบินบุรี” (28  สิงหาคม  ร.ศ.110 – 21 มีนาคม  
ร.ศ.  115).   แตไมไดดําเนินการ  เพราะรฐัเกรงวาหากสรางทางรถไฟใกลเขตเขมรจะเปนชองทาง
ใหฝร่ังเศสแผอํานาจเขามา  แตมิสเตอรแกรซีไดทําการสํารวจพืน้ที่สําหรับกอสรางทางรถไฟไวแลว  
รัฐจึงขอซื้อแบบเก็บไวเพื่อใชในภายหนา.  ก.จ.ช., ร.5,  ยธ. 5.4/3  “หนังสือราชการป  ร.ศ. 109 , 
110 , 111  เร่ืองรถไฟบานใหม  ปากน้าํ  และเมืองฉะเชงิเทรา  และเมอืงจันทบุรี”  (5  กนัยายน  
ร.ศ. 109 – 20  เมษายน  ร.ศ. 112).   

 42มิสเตอรคลาก  ตองการสรางทางรถไฟสายนี้เพราะมกีิจการเหมืองแรทองคําอยูใน
พื้นที่เมืองกบนิทรบุรี   บริษทัคลาก (Messrs Clake & Co.)  ตอมาไดขายกิจการใหบริษัทไซเอม ซินดิ
เกต  ลิมิเต็ด (The  Siam  Syndicate  Limited)  ดําเนนิการตอในป  พ.ศ. 2448. เปนกิจการขนาด
ใหญ  ลงทนุสงู  ประสบผลสําเร็จมากที่สุดในบรรดากิจการเหมืองแรในพืน้ทีน่ี้.   

 43ก.จ.ช.,  ร.5,   ยธ. 5.2/3  “มสิเตอรแอนเดอรสันขอสรางทางรถไฟแตกรุงเทพฯ ถึง
เมืองพระตะบอง” (2 กมุภาพันธ  ร.ศ.114 – 16 มกราคม  ร.ศ.115).   
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พิจารณาเพื่อหานายทนุที่เหมาะสมที่สุด    ในทายสุดมิสเตอรแอนเดอรสันก็ไดรับอนุญาตใหลงมือ
กอสรางไดแตก็ไมมีการกอสรางขึ้น 
              -  เสนทางรถไฟสายกรุงเทพฯ –  ปราจีนบรีุ   
             พระยางําเมือง  หลวงจาํนงดิฐการและมิสเตอรแบนเนต  ขอสัมปทานสรางทาง
รถไฟจากกรุงเทพฯ- ปราจนีบุรี44   
             -  เสนทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – วัฒนานคร 

            มิสเตอรเฟอรันโด  ขอสัมปทานสรางทางรถไฟจากคลองรังสิตไปเมืองปราจีนบุรี  
สุดทางที่เมืองวัฒนานคร  ระยะทางประมาณ  200  กิโลเมตร45   โดยผลประโยชนจากทางสายนี้
วาจะเชื่อมการคากับกับฝร่ังเศส 

 
        ความคิดของขาพเจา   ...ขางฝายฝรั่งเศสไดคิดสรางทางรถไฟตั้งแตเมือง 

 พนมเปญถึงเขตแดนฝายสยามเขาไปเมืองพระตะบอง   มีความมุงหมายทีจ่ะ 
 ชักการคาขายไปไซงอนซึ่งจะบังเกิดขึ้นเปนตน จากการการเผยแพรแลผลอื่นๆ 
  ของเมืองวัฒนา แลหัวเมืองทีใ่กลเคียง...       ....ทางสายนี้ส้ันที่สุดที่จะชักการ 
 คาขายของเมืองเหลานั้นเขามากรุงเทพ ฯ...46 

 
 คํานวณวาการสรางทางสายนี้อาจใชทนุสูงถึง 4 ลานบาท    แตในอนาคตและใหผล 
กําไรคุมคา  โดยชุมชนทีท่างรถไฟผานสวนใหญเปนทุงนาและแหลงที่มีการลงทุนกิจการการขุดแร
ของชาวตะวันตก  เชน  เมืองกบนิทรบุรี  สระแกว  วัฒนานคร 
 
 
 
                                                           
 44ก.จ.ช., ร.5, ยธ. 5.2/19  “เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ  กราบบังคมทูลพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ที่  34/1297  ลงวันที ่ 17  พฤษภาคม  118”. 

 45ก.จ.ช., ร.5, ยธ. 5.2/15  “มิสเตอรเฟอรันโดขออนุญาตสรางทางรถไฟคลองรังสิตกับ
เมืองวฒันานคร  แลขออนุญาตสรางรถแตรมเวที่มณฑลเพชรบูรณ”    (14  พฤศจิกายน  ร.ศ.115 
-  7  กันยายน  ร.ศ.125).   

 46ก.จ.ช., ร.5,   ยธ.  5.2/16  “มิสเตอรเฟอรันโดขออนุญาตทําทางรถไฟตั้งแตโรงพัก
คลองรังสิตถึงวัฒนา”  (20  พฤศจิกายน  ร.ศ.115 – 23 พฤศจิกายน  ร.ศ.115). 
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 เสนทางเชื่อมกับพื้นที่ตอนลางและปากแมน้ํา เปนบริเวณที่มีผลประโยชนทาง 
เศรษฐกิจมากที่สุดเพราะเปนทั้งเมืองทาและที่จอดพักเรือสินคาจากตางประเทศ ซึ่งจะเขามาจอด
เรือขนถายสินคาที่อางศิลา  เกาะสีชัง  รวมทั้งยังเปนเสนทางลําเลียงสินคาจากเมืองพนัสนิคมซึ่ง
เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมน้ําตาลขนาดใหญออกมายังปากน้ํา  ดังปรากฏ
ในรายงานการตรวจราชการมณฑลปราจีนบุรี  ของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  วา 
 
 บานทาตะกูดเปนทาเรือของเมืองพนัสนิคม    มีเรือเสา   เรือใบใหญนอย 

 บรรทุกสินคามาขายแลมารับเพื่อบรรทุกเขาเมืองพนัสนิคม   เปนอันมาก 
   การซื้อขายมากจึงเกิดตลาดตั้งเปนปกแผน  เปนโรงราน  เครื่องไมไผบาง 
    ไมจริงก็มากครกึครื้นเสมอตลาดเมืองพนัสนิคม47 
 
 นอกจากนี้ยังมีกิจการปาไมของบริษัทศรีราชาซึ่งเจาพระยาสุรศักดิ์มนตรีเขามาลงทุน  

ที่ตําบลบางละมุง  เมืองชลบุรี  โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตทําปาไมกระยาเลยเปน 
เวลา 5 ป  (ตั้งแต พ.ศ.  2441-2446)    การลงทุนในกิจการนี้ใชเงินทุนสูงเพราะตองสรางทางรถไฟ
เชื่อมจากปาออกมายังโรงเลื่อยที่ศรีราชา48 เพราะไมกระยาเลยเปนไมหนัก  จึงไมสามารถลองมา
ตามแมน้ํา  ลําคลองไดเหมือนไมสัก  ปญหาการชักลากและลําเลียงไมออกจากปาทําใหไมมี
นายทุนคนใดสนใจเขามาลงทุนทําปาไมในพื้นที่นี้49  
             -   เสนทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – อางศิลา   
             พระวภิาคภูวดล  ขอสัมปทานสรางทางรถไฟไปยังอางศิลา 50  

            พระชลยุทธโยธนิ ไดยื่นขอสัมปทานในเสนทางเดียวกนัพรอมขอพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตสรางทาเรือ  เมื่อเดือนมกราคม  พ.ศ.  2437  โดยเสนอวาหากรัฐบาลไมอนุมัติให
นายทนุชาวตะวันตกดําเนินการกอสรางเพราะเห็นวาผลประโยชนจะตกแกนายทนุ  แตหากเปน

                                                           
 47ก.จ.ช.,  ร.5,   ม.  2.14/38  กรมหมืน่ดํารงตรวจราชการมณฑลปราจีนบุรี   (6  

มกราคม  ร.ศ.115 - 6  มกราคม  ร.ศ.119). 
 48ก.จ.ช.,  ร.5,   ม.  16.2/83  ปาไมกระยาเลยศรีราชา      (20  กรกฎาคม  ร.ศ.124 )   
 49ก.จ.ช.,  ร.5,   ม. 16.2/83  แจงความบริษทัปาไมศรีราชา.   
 50ก.จ.ช.,  ร.5,   ยธ. 5.2/1 พระชลยุทธและพระวิภาคภูวดลของสรางทางรถไฟแต

กรุงเทพฯถึงอางศิลา. 
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การลงทุนรวมกันระหวางรัฐและนายทนุกส็ามารถทําได   เพราะเสนทางสายนี้จะเปนประโยชนตอ
การคาของประเทศ 51   

 ทางสายกรุงเทพฯถึงอางศิลาเขามาเชื่อมกับเสนทางเมืองฉะเชิงเทราที่บานใหมขาม
แมน้ําบางปะกงผานพนัสนิคม   บางปลาสรอยและอางหินเปนเสนทางคมนาคมที่สําคัญในทาง
การคาเพราะเปนทาเรือขนสงสินคาจากตางประเทศเขาสูกรุงเทพฯจึงมีผูคิดลงทุนสรางทางสายนี้
ถึง 2 ราย  การขอสัมปทานสรางทางสายนี้รัฐไมเห็นดวยเพราะแมจะอํานวยประโยชนทางการคา 
ทําใหผูคนเดินทางไปมาถึงกันไดสะดวกรวดเร็วแตก็อาจเปดโอกาสใหศัตรูเขาถึงกรุงไดสะดวกดวย
เหมือนกัน   

-  ทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - บางพระ 
       พระมหาโยธาและพระนิเทศชลธี  ขอสรางทางรถไฟจากกรุงเทพฯ  เลียบคลองพระ
โขนงถึงเมืองฉะเชิงเทรา  สนามชัยเขต  พนัสนิคม  ชลบุรีถึงบางพระ 
 ผูขอสัมปทานเปนกลุมเดียวกับที่ไดรับสัมปทานเสนทางรถไฟสายปากน้ํา  โดยจะ
เชื่อมเสนทางฉะเชิงเทรากับสายปากน้ําที่ปลายคลองพระโขนง แขวงเมืองนครเขื่อนขันธแยกเลียบ
คลองประเวศบุรีรมยเขามาจนถึงเมืองฉะเชิงเทรา  ในหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต  
บริษัทไดชี้ใหรัฐเห็นถึงผลประโยชนจากทางสายนี้และการลงทุนของบริษัทที่จะสงเสริมการคาอ่ืนๆ 
เชน การสรางทาเทียบเรือทะเลในพื้นที่ใกลทางรถไฟ พรอมทั้งการเดินเรือขามฟากแมน้ําบางปะกง
เพื่อรับสินคาจากฝงตะวันออกของแมน้ําบางปะกงภายหลังจากมีการสรางทางรถไฟตอเขาไปยัง
เมืองพนมสารคาม   สนามชัยเขตระยะทาง 41 ไมลครึ่ง   และเห็นควรจะสรางทางขยายจากสถานี 
ฉะเชิงเทราขึ้นไปทางตอนบนบริเวณปากคลองบางขนากระยะทาง 12 ไมล     โดยบริษัทหวังจะ
รวบรวมสินคาจากเมืองนครนายก ปราจีนบุรี  กบินทรบุรี  ประจันตคามดวยการจัดเรือกลไฟของ
บริษัทเขาไปเปนเรือจูง  เรือสินคา  แลคนโดยสารจากเมืองเหลานี้   ตอมาไดขอขยายเขามาจนถึง
พนัสนิคม  ชลบุรี  บางพระ (ตรงขามเกาะสีชัง) อีก 40 ไมล 
 โครงการสรางทางรถไฟของบริษัทนี้นับเปนโครงการขนาดใหญครอบคลุมลุมแมน้ํา
บางปะกงทุกดาน   ตลอดเสนทางที่บริษัทจะสรางทางนั้นไดชี้ใหเห็นถึงผลประโยชนที่มีในพื้นที่นี้  
เชน  เมืองพนมสารคาม  สนามชัยเขต  ผานที่นา   ที่สวนและปาไม  โดยปลายทางบริษัทขอ

                                                           
 51ก.จ.ช., ร.5,  ยธ. 5.2/1 “พระชลยุทธและพระวิภาคภูวดลของสรางทางรถไฟแต

กรุงเทพฯถึงอางศิลา”. 
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อนุญาตตัดไม  สวนทางบางขนากก็จะเปนเสนทางรวบรวมสินคาที่มาจากเขมร  ทางบางพระ  หวงั
จะเขามารับสินคาจากเรือตางประเทศที่ขนถายสินคาบริเวณเกาะสีชัง52    
 -  ทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – ศรีราชา 
       เจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี ในพ.ศ.2447ไดขอใหรัฐขยายเสนทางรถไฟจากฉะเชิงเทรา
เขามายังศรีราชาซึ่งเปนที่ตั้งของบริษัทศรีราชา  (กิจการโรงเลื่อย)  เนื่องจากการทํากิจการปาไม
กระยาเลยตองใชตนทุนสูงกวาการทําปาไมสัก  เพราะการลําเลียงไมออกมาจากปาตองใชวิธีชัก
ลากไมสามารถลองออกมาทางแมน้ํา  ลําคลองไดเหมือนไมสัก  หากรัฐสรางทางรถไฟเขามาแลวก็
จะเปนการชวยลดคาใชจายของบริษัทได  โดยเจาพระยาสุรศักดิ์มนตรีแจงกับรัฐบาลวาหากรัฐไม
ตองการสรางทางสายนี้แลวทานจะเปนผูขอรับสัมปทานทําทางรถไฟเอง  ในที่สุดรัฐก็ตัดสินใจที่จะ
สรางเองเพียงแตจุดหมายปลายทางอยูเพียงบางพระไมถึงที่เจาพระยาสุรศักดิ์มนตรีตองการ 

 แมจะมีผูขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตหลายรายแตไมปรากฏหลักฐานวามี
เสนทางสายใดไดลงมือสรางเพราะบางรายสรางไมทันในชวงเวลาที่กําหนด เชน  กรณีของมิสเตอร
แอนเดอรสัน  สวนทางสายอื่นแมจะสรางประโยชนมหาศาลแตก็ไมพระราชทานอนุญาตผูใดเลย
เพราะคํานึงถึงความปลอดภัย  ดังพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาถึงการให
สัมปทานทางรถไฟ  ความวา  “ตั้งแตกรุงเทพฯไปทางมณฑลตะวันออก  ถาจะมีผูขออนุญาตทําไป
ทางนี้แลวเปนไมรับพิจารณา  เพราะรัฐบาลไมคิดจะอนุญาตใหผูใดสรางไปในทางนี้...”53   เพราะ
ไมเปนประโยชนแกทางราชการ     การที่รัฐตัดสินใจเชนนี้อาจเนื่องมาจากสถานการณทาง
ตะวันออกเปนเสนทางยุทธศาสตรติดตอกับอินโดจีนของฝรั่งเศส  ถาใหเอกชนที่เปนชาวตางชาติ
เขามาลงทุนอาจเกิดความขัดแยงได  นอกจากนี้รัฐยังไมอนุญาตใหขุนนางเขามาดําเนินกิจการ  
หากผูใดตองการลงทุนตองมาในนามเอกชน54  พรอมทั้งสงเอกสารเขาเกี่ยวกับเสนทางที่ขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหกระทรวงโยธาธิการพิจารณาถึงผลดีและผลกระทบตอรัฐกอน 

                                                           
52ก.จ.ช., ร.5,  ยธ.  5.2/5 “พระมหาโยธากบัพระนิเทศชลธี  ขอสรางทางรถไฟแต 

พระโขนงถงึฉะเชิงเทราและตอไปถึงเมืองพนัสนิคมกับตั้งแตชลถึงบางพระ” (17 มถิุนายน ร.ศ.115  
-  14  สิงหาคม  ร.ศ.115).   

 53ก.จ.ช., ร.5,  ยธ.  5.2/19  สําเนาการประชุมเสนาบดี  ที่  8/2170  ลงวนัที ่  29  
มิถุนายน  118).   

 54กรณีพระยาชลยุทธโยธนิเสนอขอสัมปทานทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-อางศิลาเสนอ
เขามาในนามของขุนนางจงึไมโปรดฯพระราชทางพระบรมราชานุญาต. 
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  ผูขอสัมปทานตางเสนอถึงประโยชนที่จะไดรับจากการสรางทางรถไฟทําใหรัฐคิดวา  
“เมื่อมีผูขอทําตองคิดแลววาไดกําไร    จึงขอทําเพื่อหากําไร   ถาไมไดกําไรไมทํา   ดังนั้นรัฐจึงควร
ทําเสียเอง”55  ดังนั้นเสนทางรถไฟทุกสายในราชอาณาจักรรัฐจึงเปนผูลงทุนเอง  เพราะนอกจากผล
กําไรจากการสรางทางรถไฟ  รัฐยังคํานึงถึงประโยชนดานการเมือง  การปกครองและการปองกัน
ประเทศ  เชน  ทางสายเหนือถึงเชียงใหม  ทางสายตะวันออกเฉียงเหนือถึงนครราชสีมา  และทาง
สายใตไปยังแหลมมลายู  สวนทางที่รัฐอนุญาตใหเอกชนสรางคือทางรถไฟสาขาซึ่งมีปลายทาง
เชื่อมกับทางรถไฟหลวง  อีกดานเปนการปดเพื่อปองกันการแยงชิงผลประโยชนกับรัฐบาล 
 
            - การสรางทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา 

 
 ในที่ สุดรัฐก็มิอาจปฎิเสธความจําเปนของการพัฒนาการคมนาคมที่สามารถ
ตอบสนองไดทุกฤดูกาลและรวดเร็วของการคมนาคมทางรถไฟ   ดังความเห็นของผูขอสัมปทาน
สายฉะเชิงเทราเสนอถึงความจําเปนที่ตองสรางทางรถไฟเขามายังเมืองฉะเชิงเทราดังนี้   
 
                 ประการหนึ่งในระดูแลง    ลูกคาวานิชทั้งปวงจะเขามากรุงเทพฯ 
 นี้จําเปนจะตองออมมาทางทะเล   มิฉะนั้นก็จะตองใชคนหรือกระบือลากมา 
 ตามแมน้ําลําคลองแหงจวนขอด    ถามีทางใดที่พามาใหถึงกรุงเทพฯไดใน 2 
 ชั่วโมงคงจะมาทางนี้เปนแน 

                       บัดนี้เรือสินคาที่ไปมาในระหวางกรุงเทพฯ แลแมน้ําบางปะกงนั้น 
 เดินอยู 3 คลอง คือ คลองแสนแสบ 1 คลองประเวศบุรีรมย 1 คลองสําโรง 1  
 แลวยังมีคลองอื่นๆอีกหลายรายที่แยกจากคลองเหลานี้   ซึง่เปนที่จะใหสราง 
 ทางรถไฟไดโดยเร็วโดยสะดวก    อน่ึงทางรถไฟนี้ไปตามคลองประเวศบุรีรมย 
 เปนคลองอยูระหวางกลางคลองแสนแสบ    คลองสําโรงคงจะชักสินคาแลคน 
 ไปมาลงมาสูคลองนี้ทั้งสิ้น 
                      ก็ยอมทราบอยูดวยกันทุกคนวาในคลอง 3 คลองนี้มีเรือบรรทุก 
สินคาไปมาคาขายเต็มแนนตลอดป    คลองหนึ่งคะเนดู  200  ลํามีคนไปมาอยาง 
นอยสัก  600 คน  คาบรรทุกโดยสารทุกวันนี้แมจะเปนฤดูน้ํามาก คาบรรทุก คาโดยสาร 

                                                           
 55ก.จ.ช., ร.5,  ยธ.5.1/24  ความเหน็เรื่องสรางทางรถไฟในพระราชอาณาเขต  (29  

มิถุนายน  ร.ศ.118 - 24  กรกฎาคม  ร.ศ.133).   
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 ก็แพงแลวยังซ้ําดวย... 
                       ...ทางที่มีรถไฟนี้คงจะชักจูงสินคาที่ทุกวันนี้สงไปขายทางอืน่หรือ 

 คาขายอยูกับทีใ่หมาทางนี้       อน่ึงบัดนี้ยังไมใครไดคิดวาที่จะสงสินคาเขามา 
 ขายยังตลาดที่ไดกําไรมากไดสะดวกเขาสินคาก็คงจะบริบรูณขึ้นถึงคนโดยสาร 
 ไปมากจ็ะทวมีากขึ้น     โดยตําบลที่อันดีงามอันนี้มีคนมาอยูมากขึ้นแลอยูใกล 
 กรุงเทพฯเขามาทันที...56 

 
 ในที่สุดรัฐเร่ิมพิจารณาการสรางทางรถไฟจากกรุงเทพฯเขามายังเมืองฉะเชิงเทราโดย

คาดวาการสรางทางรถไฟจะทําใหประชาชนรํ่ารวยขึ้นได  เพราะที่ผานมาประชาชนที่เกียจคราน
มักอางวาไมมีทางขนสงสินคา57 รัฐเร่ิมดําเนินการสํารวจเสนทางและเก็บขอมูลเพื่อนํามาพิจารณา
สรางทางรถไฟระหวางกรุงเทพฯถึงหัวเมืองชายฝงทะเล (กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-พนัสนิคม-ชลบุรี – 
บางพระ รวมระยะทางยาว 137 กิโลเมตร)  เสนทางรถไฟสายตางๆที่มีผูขอสัมปทานมักจะกําหนด
เสนทางใหผานเมืองฉะเชิงเทรา เพราะเปนเมืองศูนยกลางการคาของลุมแมน้ําบางปะกงเปน
ศูนยกลางของกิจการตางๆที่ตองอาศัยการขนสงจากทองถิ่นเขาสูตลาดกรุงเทพฯ  ดังนั้นหากมีการ
ตัดทางรถไฟผานเมืองฉะเชิงเทราแลวทางสายนี้ก็จะชวยลําเลียงสินคาเขาสูตลาดไดมากยิ่งขึ้น 

 แมวาทางรถไฟสายตะวันออกจะสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจแตรัฐยังไมเห็นถึง
ความจําเปนในการพัฒนาเสนทางรถไฟ  โดยใหเหตุผลวารัฐยังตองพะวงกับการสรางทางรถไฟ
สายนครราชสีมา (พ.ศ.2435-2440)  และการคมนาคมทางตะวันออกก็มีคลองมากอยูแลว  
รวมถึงการที่รัฐไดดําเนินการปรับปรุงระบบชลประทานในคลองเชื่อมทําใหการเดินทางสะดวกขึ้น  
ความเจริญของการคาและปญหาทางการเมืองบริเวณชายแดนมณฑลปราจีนบุรีกับฝร่ังเศสทําให
รัฐตัดสินใจสํารวจพื้นที่ลุมแมน้ําบางปะกงเพื่อวางรางรถไฟใน พ.ศ.2443  โยแบงการสํารวจ
ออกเปน 4 ระยะ คือ กรุงเทพฯ–ฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา–พนัสนิคม, พนัสนิคม–ชลบุรี, ชลบุรี–
บางพระ เปนระยะทาง 137 กิโลเมตร  คาใชจายประเมินไวประมาณ 8,000,000 บาท  แตรัฐเห็น
วาไมควรสรางตอมาถึงศรีราชาซึ่งหางออกไปเพียง 5 กิโลเมตรเพราะเปนทางลําบากไมคุมกับการ
                                                           

 56ก.จ.ช., ร.5,  ยธ. 5.4/2  “รถไฟปากน้าํและแปดริ้ว” (16  กนัยายน  ร.ศ.108 – 11  
เมษายน  ร.ศ.112). 

 57ก.จ.ช., ร.5,  ค.5.2/15  “ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงงบประมาณกระทรวงมหาดไทย   
ที่ 24/767  หนังสือของกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว  วันที่  17  พฤษภาคม  123”.   
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ลงทุนขยายออกไป58 ที่สุดทางสายกรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทราก็ตองระงับการกอสรางไวกอนเพราะรัฐมี
ความจําเปนเรงดวนในการสรางทางรถไฟสายเหนือ  เนื่องจากเกิดเหตุการณเงี้ยวเมืองแพรตอตาน
อํานาจรัฐ 

 ทางรถไฟสายกรุงเทพฯ–ฉะเชิงเทราไดรับการกอสราง พ.ศ.2448  แตรัฐไดหยุดการ
กอสรางไวเพียงเมืองฉะเชิงเทรา59 เพื่อปองกันความขัดแยงกับฝร่ังเศสและรัฐขาดเงินทุนในการ
สรางทางรถไฟขามแมน้ําบางปะกงเพิ่มถึง 500,000 บาท60  ประกอบกับขณะนั้นรัฐมีภาระ
คาใชจายในการสรางทางรถไฟสายเหนือจึงระงับการกอสรางไวจนกระทั่ง พ.ศ.2477 เจาพระยาสรุ
ศักดิ์มนตรีไดเสนอใหรัฐบาลสรางทางรถไฟตอจากฉะเชิงเทราตอไปศรีราชาอีกครั้งดวยเงินพระ
คลังขางที่ไมเชนนั้นทานจะขอสัมปทานสรางเอง  รัฐบาลไดนําเร่ืองเขาที่ประชุมเสนาบดีพิจารณา
มีมติออกมาวารัฐบาลควรจะสรางทางสายนี้เอง  แตก็ยังไมไดดําเนินการจนกระทั่ง พ.ศ.2535 
  สวนการขยายไปทางเมืองปราจีนบุรีอาจสรางปญหาระหวางประเทศ  ดังนั้นรัฐจึงเริ่ม
สรางทางสายนี้ตั้งแตป  พ.ศ. 244561   แตการสรางทางตองหยุดกลางคัน เพราะรัฐมีความจําเปน
เรงดวนในการสรางทางรถไฟสายเหนือ  ทําใหรัฐขาดงบประมาณในการสรางทางสายนี้จนกระทั่ง  
พ.ศ.2447 รัฐจึงกลับเขามาสรางทางรถไฟมายังเมืองฉะเชิงเทรา  โดยวางงบประมาณไวทั้งสิ้น  
3,500,000 บาท แบงการจายเงินเปน 3 ป และใหผูดําเนินการยืมรางเหล็กจากทางรถไฟสายเหนือ
ซึ่งพักการกอสรางมาใชกอนเพราะอีก 8 ปจึงจะไดลงมือสรางทางสายเหนือตอ  ทําใหรัฐลดตนทุน

                                                           
 58เจาพระยาสุรศักดิ์มนตรีแสดงความจํานงใหรัฐสรางทางรถไฟเขามาใหถึงศรีราชา  

เพราะหวงัจะใชทางสายนี้ในการขนสงสนิคาของบริษัทปาไมศรีราชาทีท่านไดลงทนุไว. 
 59ทางรถไฟสายกรุงเทพฯ -ฉะเชิงเทรา   มีเสนทางรวมกับสายนครราชสมีาไปแยกกนั

ที่สะพานยมราชมาตามคลองบางกะป        คลองระเวศบุรีรมยและแมน้ําบางปะกงจนถงึเมือง
ฉะเชิงเทรา  รวมระยะทาง 63.4กิโลเมตร  ขนาดรางรถไฟ 1.435  เมตร    แลวเสร็จเปดการเดินรถ
เมื่อวันที ่27  มกราคม  พ.ศ.2450. 

 60ก.จ.ช., ร.5,  ยธ.  5.4/7  “รถไฟบางปะกง  หรือที่เรียกวาสายตะวันออก”  ( 16 
เมษายน  ร.ศ.123 – 26  กนัยายน  ร.ศ.128). 

 61ก.จ.ช., ร.5,  ยธ.  5.2/26  “รายงานการประชุมเสนาบดวีันที่  6  ธันวาคม  ร.ศ. 
123”.   
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ในการกอสรางทางสายกรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทราลงถึง  800,000  บาท  และการแบงจายออกเปน 3 ป   
ปละ  900,000  บาท62   

 เมื่อดําเนินการเจาพระยาสุรศักดิ์มนตรีไดขอใหรัฐขยายเสนทางเขามาถึงศรีราชาเพื่อ
อาศัยเสนทางสายนี้ขนสงสินคาของบริษัทตน   พระยาสุริยานุวัตรเห็นดวยกับการสรางทางรถไฟ
จากฉะเชิงเทราตอไปชลบุรี  เพราะจะเสร็จทันกับทางกรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา  เพราะจะชวยขยาย
ผลประโยชนกับทางตะวันออกซึ่งมีขาวเปลือกเปนสินคาสําคัญ63 รัฐจึงไดสรางทางเชื่อมตอมายัง
บางพระเปนระยะทางยาว  133 กิโลเมตรแตไมทันไดสรางตอออกไป64   ทางสายนี้จึงเปด
ดําเนินการเพียงแคสถานีฉะเชิงเทราเทานั้น  โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเมื่อ
วันที่ 24  มกราคม  พ.ศ. 245065   พรอมทั้งทรงมีพระราชดําริเกี่ยวกับการคมนาคมในเสนทางสาย
นี้วา 
 
 ไมมีส่ิงไรที่จะถกูใจฉันยิ่งขึ้นไปกวาที่ไดเห็นความที่ไดมีขึ้นในการขยาย 

 ทางรถไฟของเมืองเรา      ทางรถไฟยอมเปนพยานแหงความรุงเรืองของ 
 บานเมืองกับทัง้ที่เปนหนทางที่จะชวยใหเกิดความเจริญเชนนี้ไดอยางยิ่ง 
   รถไฟทําใหเกิดเปนยานพาหนะอยางสะดวกแลอยางเร็วดวย   แลชักนํา 
 ทําใหตําบลตางๆที่อยูหางไกลเขาใกลชิดติดถึงกัน     ฉะนั้นจงึทําใหเกิด 
 ความสุขแลความเจริญของประชาชนพลเมอืงยิ่งขึ้น  รถไฟทําใหรัฐบาล 
 สามารถที่จะจดัการเอาใจใสดูแลใหยิ่งขึ้นไดอยางหนึ่งซึ่งเปนการจําเปน 

                                                           
 62ก.จ.ช., ร.5,  ยธ.  5.4/7  “รถไฟบางปะกง”  (16  เมษายน  ร.ศ.123 - 26  กันยายน  

ร.ศ.128).  
 63ก.จ.ช., ร.5,  ยธ.  5.4/7  “รถไฟบางปะกง”  ที่  23/862  กระทรวงโยธาธิการ  ลง

วันที่  17  พฤษภาคม  125.  
 64ตนทางของรถไฟสายนี้เร่ิมจากกรุงเทพฯไปแยกกับทางสายนครราชสมีาที่สะพาน

ยมราช  เลี้ยวไปทางตะวนัออก  เลยีบคลองมหานาคผานทุงนามาคลองประเวศบุรีรมยขามทุงนา
ตัดมายังบานใหมริมฝงแมน้าํบางปะกง รวมระยะทาง 63.4 กิโลเมตร. 

 65ก.จ.ช., ร.5,  ยธ.  ยธ 5.4/7  รถไฟบางปะกงหรือเรียกวาสายตะวนัออก  “รายงานวนั
เปดรถไฟสายตะวันออก”.   
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 ของการรักษาบานเมืองที่จะมีผลดีได ...66    
 ตอมารัฐไดสรางทางรถไฟขยายจากเมืองฉะเชิงเทราขึ้นไปถึงเมืองอรัญประเทศ ลงมือ

กอสรางวันที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ.2462   ปจจัยทีท่ําใหรัฐเรงสรางทางสายนีเ้พราะตองการรักษา
สัมพันธไมตรีกับฝร่ังเศสและบํารุงประโยชนทางการคาการปองกนับานเมือง67ทัง้ที่รัฐบาลไทยเหน็
วาทางรถไฟตอจากฉะเชงิเทราเขามายังชายแดนติดกับอาณาเขตของฝรั่งเศส ไมคุมคาเพราะจะ
เปนการแยงสนิคาระหวางไทยกับฝร่ังเศส  สินคาที่มาจากเมืองพระตะบองจะลดนอยลง  ฝร่ังเศส
จึงพยายามขดัขวางแตดวยความจาํเปนทางยทุธศาสตรปองกันประเทศรัฐจึงตองเรงสรางทางสาย
นี้ข้ึนดวย  แมจะเปนระยะทางยาวถึง  199  กโิลเมตร  แตเดิมรัฐต้ังใจใหเสร็จภายใน  2  ป  แตไม
สําเร็จตลอดสายจนกระทั่ง พ.ศ. 246768 เสนทางรถไฟจากกรุงเทพฯถึงชายแดนไทยที่อรัญประเทศ
เปดดําเนนิการขนสงสินคาและผูคนจากพืน้ที่ตอนบนของลุมแมน้าํบางปะกงซึ่งเคยเปนทองที่
หางไกลจากอาํนาจรัฐและศูนยกลางการคาใหเดนิทางตดิตอถึงกันสะดวกยิ่งขึน้ดวยเวลา
อันรวดเร็ว 

 
   -  เสนทางที่รถไฟสายกรุงเทพฯถึงอรัญประเทศแบงออกเปน 2 ชวง  คือ 
 
       1.  กรุงเทพฯ – ฉะเชงิเทรา  ออกจากสถานีรถไฟหัวลาํโพง  แยกกับทางรถไฟสาย
นครราชสีมาทีส่ะพานยมราช มาทางตะวนัออกผานยานอุรุพงษ - พญาไทย - ราชปรารภ - 
มักกะสนั  อโศก - คลองตนั - สุขุมวทิ - หวัหมาก - บานทับชาง - บานลานบุญ - ลาดกระบัง - หวั
ตะเข - คลองหลวงแพง – คลองอุดมชลจร -  เปรง -  คลองแขวงกลัน่ – คลองบางพระ-  บางเตย - 

                                                           
 66พระราชดํารัสตอบในการเปดทางรถไฟสายตะวนัออกแลตอนตอสายเหนือที่พลับ

พลาขางสถานรีถไฟกรุงเทพ ฯ  เมื่อวนัที ่ 24  มกราคม  ร.ศ. 126,  245. 
 67ก.จ.ช., ร.6,  คค. 5.1/2  “คมนาคมติดตอกับอินโดจนี”   (4 – 19  พฤศจิกายน  

2461). 
 68เพื่อใหเชื่อมตอกับทางรถไฟของเขมรไทยตองลดขนาดรางรถไฟลงเหลอื 1 เมตร  
(ทางสายกรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา รัฐมุงประโยชนในทางการคาจงึกําหนดขนาดรางไวกวาง 1.435 
เมตร)  ก.จ.ช., ร.6,  คค. 5.1/6  “เปดการเดินรถไฟสายอรัญประเทศตอจากฉะเชิงเทรา” (28 
พฤศจิกายน - 5  ธนัวาคม  พ.ศ.2467)  ;  ก.จ.ช.,  คค. 5.1/3  เบ็ดเสร็จ  “เร่ืองสรางทางรถไฟสาย
ตะวันออกถึงอรัญประเทศ” (14 สิงหาคม  พ.ศ.2462  -  3  มกราคม  พ.ศ.2464).   
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ฉะเชิงเทรา  รวมระยะทาง 65  กิโลเมตร  การสรางทางครั้งแรกรัฐกําหนดสถานีไวที่บานทาไข    
ริมฝงแมน้าํบางปะกงเพื่อเชือ่มกับเสนทางที่รัฐจะขยายออกไปยังฝงตะวันออกถึงบางพระ69 
       2.  ฉะเชงิเทรา – อรญัประเทศ   เลี้ยวจากสถานีรถไฟฉะเชงิเทราขึ้นไปทางเหนือ
ตามแมน้าํบางปะกง – บางน้ําเปรี้ยว -  คลอง 19 - โยทะกา - บานสราง - บานปากพลี - ปราจีนบรีุ 
- โคกมะกอก - ประจันตะคาม – บานดงบัง - บานพรมแสง - กบินทรบุรี - หนองสงั - พระปรง - 
บางแกง  ศาลาลําดวน – สระแกว – ทาเกษม – หวยโจด – วฒันานคร – หวยเดื่อ – อรัญประเทศ   
ระยะทาง 189  กิโลเมตร 
 ภายหลงัการสรางทางรถไฟเมืองฉะเชงิเทราไดกลายเปนศูนยกลางการคมนาคมใน
ภูมิภาคเพราะมีความสะดวกและรวดเร็วกวาการใชเสนทางสายอืน่ ดังรายงานการเปดทางรถไฟ
สายกรุงเทพฯ – ฉะเชงิเทราระบุถึงการเดินทางไววา “การเดินทางไปเมอืงฉะเชงิเทราแตเดิมหากใช
เสนทางน้ําตองใชเวลาถงึ  2  วัน  เมื่อมทีางรถไฟยนเวลาเหลือเพยีง  2  ชัว่โมง  เมื่อตอไปเมอืง
ปราจีนบุรีตองใชเวลาเพิ่มอีก 1 วัน  หากเดินทางตอจากเมืองฉะเชงิเทราเขามายงัเมืองปราจนีบรีุ
จะเสียเวลารวม  1  วนั เทานั้น”70 

 การสํารวจการตั้งถิ่นฐานชมุชนริมทางรถไฟสายกรุงเทพฯ- ฉะเชงิเทรา- อรัญประเทศ  
ไมพบชุมชนทีม่ีลักษณะชมุชนขนาดใหญที่เกิดจากการสรางทางรถไฟ  ซึ่งตางจากการขุดคลองทีม่ี
ผลใหเกิดชุมชนริมน้าํตามมา   
 
 
 
 
 

                                                           
 69ในที่สุดรัฐไมไดสรางสวนตอขยายเพราะตองใชงบประมาณไปสรางทางรถไฟสาย

เหนือ. ก.จ.ช., ร.5,  ยธ. 5.4/7  “รถไฟบางปะกง” (28 ธนัวาคม -12 มกราคม  ร.ศ.112). 
 70ราชกิจจานุเษกษา  เลมที ่ 24,  ตอนที ่ 1181  (2  กุมภาพันธ  ร.ศ.126 ) :  8 –9. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

แผนทีท่ี่ 13  แผนทีท่างรถไฟสายกรุงเทพฯผานลุมแมน้ําบางปะกง 
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      3.2 ทางถนน 
 
 การเดินทางตามเสนทางบกในอดีตอาศัยการเดินลัดเลาะตามเลาะตดัไปตามเสนทาง
ที่พอเดนิได  เมื่อใชนานเขาทางสายนัน้กจ็ะกลายเปนทางเดนิและทางเกวยีนจึงอาจกลาวไดวาการ
สรางถนนของไทยในอดีตเกดิขึ้นจากความจําเปนของราษฎร  ดังพระราชดํารัสรัชกาลที ่5 เกี่ยวกับ
เร่ืองทางเกวียนพรอมทั้งพระราชทานคาํแนะนาํดังนี ้
 
 ...เร่ืองทางเกวียนนี้นาสงไสยมานานแลว    วาที่ซึ่งควรจะใชไดแลวไมใชจะม ี
 เหตุขัดของอยางไรอยู ขอขัดของนั้นมีดวยเหตุ 2 ประการหนึ่ง  ทองที่ขัดขวาง 
 เดินทางเกวียนไมสะดวก      อีกขอหนึ่งประโยชนในที่ๆไมมทีางเกวียนเดินจะ 
 ไมพอชักชวนน้ําใจตําบลที่มีเกวียนเดินใหเดินไกลออกไปอีก         เพราะทาง 
 เกวียนเหลานี้รัฐบาลไมไดชวยอันใดเลย        ราษฎรก็ดูจะไมไดทําอันใดเลย 
     แตประโยชนทีจ่ะไปมามีอยูพอลอน้ําใจ  เดินไปก็กลายเปนทางไปเอง  ฤาไม 
 ก็เปนที่สังเกตไวถาไดความวาไมเดินเพราะขัดขวางดวยพื้นที่ซึ่งเหลือกําลังจะ 
 เปนเองไดแลว    ก็ควรจะไดทาํอีกหลายแหง    แตการรักษาประจําตอไปเปน 
 ขอที่ควรคิดใหมีนาที่ไว71 
 

 การสรางถนนจึงเปนเพียงการพูนดินเสนทางนั้นใหสูงขึ้นเพื่อปองกันน้ําทวมขัง   
ปรับผิวดินใหเรียบและเสริมความแข็งแรงใหกับถนนดวยการโรยหินและกรวดที่หนาดิน เปนตน  
แตการสรางถนนจะตองใชแรงงานและเงินทุนจํานวนมาก  การเดินไมสะดวกเหมือนการคมนาคม
ทางน้ําที่มีอยูทั่วไป    ดังนั้นถนนในอดีตจึงมีวัตถุประสงคเพื่อเชื่อมชุมชนกับแมน้ําลําคลองเปน
สวนใหญหรือสรางเชื่อมระหวางแมน้ําลําคลองกับสถานีรถไฟ สวนการสรางถนนออกมาหัวเมือง 
รัฐยังไมเห็นความจําเปนและไมเปนที่นิยมของราษฎรเพราะเสนทางสวนใหญเปนหลุมเปนบอ ฤดู
ฝนมีน้ําขังเปนโคลนบางชวงลาดชันทําใหการคมนาคมทางบกใชไดดีเฉพาะพื้นที่ดอนและฤดแูลงก็
มีปญหาฝุนสรางความเสียหายใหสินคาและความลําบากแกผูเดินทาง     ดังที่ มานพ  ถนอมศรี 

                                                           
 71ก.จ.ช., ร.5,  ยธ.9/101  “กรมราชเลขานกุารถึงกรมหลวงดํารงราชานุภาพ”  สําเนา

ที่ 106/891  ลงวนัที ่25  กนัยายน  ร.ศ.125. 

   153 
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ใหความเห็นวาการเดินทางดวยเกวียนเปนการเดินทางที่ลําบากทรมานมากเกวียนอาจพลิกคว่ํา
เมื่อตองเคลื่อนไปในทางที่ขรุขระ72    
 แมวาภายหลังการเปดเสรีทางการคา  รัฐใหความสนใจสรางถนนเพื่อเชื่อมการ
คมนาคมระหวางทางน้ํากับสถานีรถไฟหรือจากแหลงผลิตเขาสูสถานีรถไฟเปนอันดับแรก  โดย
มุงหวังประโยชนในการลําเลียงสินคาจากชุมชนใหมาใชทางรถไฟ    กระนั้นรัฐก็ยังไมไดสงเสริม
การสรางและปรับปรุงถนนหนทางอยางแทจริง73  เพราะรัฐมิไดจัดสรรเงินทุนลงมาพัฒนาแต
มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยดูแล    กระทรวงมหาดไทยก็มอบหมายใหเทศาภิบาลเปน
ผูดําเนินการโดยใหขาราชการและราษฎรชวยกันลงแรงและเงินชวยกันทําในทางที่สําคัญๆ หรือ
อาจจะเกณฑแรงงานนักโทษมาใชเปนครั้งคราว74 เชน  หลวงอัมทิสพิทักษเขตร  นายอําเภอบาง
น้ําเปรี้ยว  บริจาคทรัพยจางชาวจีนสรางถนนหนาที่วาการอําเภอ  ขนาดกวาง 1 วา  ยาว 3 เสน  6 
วา 1 ศอก  ถนนดานเหนือจรดทายตลาด ทิศใตจรดหนาโรงพัก75  พระวิเศษฤาชัย  (ชาง) เจาเมือง

                                                           
 72เกวียนในภาคตะวันออกมีลอใหญกวาเกวยีนของภูมิภาคอื่น       เพื่อจะไดไมตก

หลุมทีม่ีทัว่ไปเพราะพื้นที่มีความแตกตางทัง้พืน้ที่ลาดชันทางตอนบน  พื้นที่ลุมทางตอนกลางและ
ลางของลุมแมน้ําบางปะกง.  มานพ  ถนอมศรี,  คนไทยสมัยกอน  (กรุงเทพฯ : ตนออ),  2542, 
109. 

 73 ก.จ.ช., ร.6,  คค. 6/6  Memorandum  Concerning  Policy  and  Programme  of  
Highway  B.E.2468. 

 74 ก.จ.ช., ร.5,  ยธ. 1/25  สําเนารายงานการประชุมเทศาภิบาล  ร.ศ.121  เร่ือง
จัดการโยธาหวัเมือง).     
 75ก.จ.ช., ร.5,  ยธ.  9/86  ทาํทํานบกัน้น้าํ  ถนน  แลตะพานจุดโคมไฟ  มณฑล
ปราจีนบุรี  (30  ตุลาคม  ร.ศ.121 -  22  กรกฎาคม  ร.ศ.126).     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 155

ฉะเชิงเทราสรางถนนจากเมืองฉะเชิงเทราถึงวัดโสธร76  และกรมขุนมรุพงศศิริพัฒน  ไดเสนอ
โครงการสรางถนนจากหนาที่วาการเมืองมาถึงสถานีรถไฟ  เมืองฉะเชิงเทรา77   

 นอกจากนีย้ังมีการปรับปรุงเสนทางบกที่สําคัญเพื่อชวยนําสนิคาจากจากมณฑลอดุร   
อีสาน นครราชสีมาและเขมรซึ่งเปนของฝรั่งเศสมายงัมณฑลปราจนีบุรีเขาสูกรุงเทพฯไดสะดวกขึน้  
คือ  เสนทางระหวางมณฑลนครราชสมีาและมณฑลปราจีนบุรีผานชองตะโก  กับเสนทางจาก
มณฑลนครราชสีมาผานนางรอง  ละหานทราย  อรัญประเทศ  วฒันานคร  สระแกว  กบินทรบุรี  
ประจันตคาม  ปราจีนบุรีออกมาตามทางสายนี้  เมื่อซอมเสร็จเกวยีนที่เดนิทางผานชองตะโกจาก
เดิมใชเวลา  3  วนั  เหลือเพยีงชั่วโมงครึ่งเทานั้น 

 ความนิยมเดนิทางบกมีมากขึ้นภายหลังการสรางทางรถไฟขยายออกไปสูภูมิภาค
ตางๆ เหน็ไดจากพระราชบญัญัติรถไฟ พ.ศ. 2460  เพื่อจัดระเบยีบการรถไฟใหเปนของรัฐ
ทั้งหมดพรอมทั้งกาํหนดชื่อเรียกของทางเดิน  สะทอนถึงความสนใจของรัฐที่แบงความสาํคัญ
ของทางในสายตาของรัฐ  ดังสาระสําคญัวา “...จะยอมใหบุคคลหรือบริษัทใดสรางขึ้นไดก็แต
บางแหงที่กรมรถไฟหลวงไมตองการสราง  ทัง้ไมใหทางนัน้ขนานไปกับทางรถไฟหลวง  แตตอง
เปนทางปอนสินคาแกทางหลวง”78  ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไดกลาวถงึเสนทางคมนาคม
อ่ืนๆ ที่เปนที่นยิมของราษฎร  เชน  ทางหลวง  หมายถงึ  บรรดาถนนหลวง  ทางเกวียนแลทาง
ตาง ๆ อันอยูในความกํากบัตรวจตราแหงเจาหนาที่ของรัฐบาล  ทางราษฎร  หมายถงึ  ถนน
หนทาง  ทางเกวียน  แลทางตางอยางอื่น ๆ นอกจากทีจ่ัดเปนทางหลวง  ขอความนี้ไดสะทอน
ภาพการขยายตัวของการคมนาคมทางบกออกมายงัสวนภูมิภาคบางแลว 
 

                                                           
 76จารึกแผนเงินใหเจดียของวดัพยัคอินทราราม  ของพระวิเศษฤาชัย (ชาง)   เจาเมือง
ฉะเชิงเทรากับพระเกรียงไกรกระบวนยุทธ(เสือ)ปลัดเมืองฉะเชิงเทรา  ระบุถึงการสรางถนนมรพุงษ
ไววา   “...ขาพระวิเศษฤาชัยสรางพระอุโบสถที่วัดโสธรพนูดินเปนถนนตั้งแตเมืองฉะเชิงเทรา  26  
เสนถงึอุโบสถวัดโสธร....”,  สํานักศิลปวัฒนธรรมมหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร,  แนะนาํ
จังหวัดฉะเชงิเทรา  ฉบับอําเภอเมือง,   39 – 40.  
 77รายงานการประชุมเทศาภิบาล  แผนกโยธา  ร.ศ.  126  เทศาภิบาล  4  :  158  
กุมภาพนัธ  ร.ศ. 126.   

 78ก.จ.ช.,  ร.6,  คค. 2/8  “รางพระราชบัญญตัิจัดการรถไฟและทางหลวง  พ.ศ. 2464”  
(26 กรกฎาคม  พ.ศ.2460 - 3 สิงหาคม  พ.ศ.2464).   
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 แมวาการคมนาคมทางบกทั้งทางรถไฟและถนนจะเริ่มมีความสําคัญข้ึนในสังคมแต
ประชาชนสวนใหญก็ยังคงนิยมใชเสนทางคมนาคมทางน้ําตามเดิม  การคมนาคมทางบกในชวง
กอน พ.ศ.2500  เปนเพียงเสนทางรองรับการขนสงสินคาใหกับเมืองที่หางไกลเทานั้น  สวนชุมชนที่
ตั้งอยูริมคลองเชื่อมยังคงมีวิถีชีวิตผูกพันธกับแมน้ําลําคลอง  การคาผานคลองเชื่อมมิไดลดนอยลง  
กลับทวีความสําคัญมากขึ้นโดยเฉพาะชุมชนที่เปนจุดเชื่อมตอของการคมนาคมทางน้ํากับสถานี
รถไฟ และชุมชนที่เปนศูนยกลางของคลองสายตางๆยิ่งขยายตัวใหญข้ึนนับต้ังแต พ.ศ.2450   
 
3.  การขยายตัวของชุมชนการคาริมน้าํในชวง พ.ศ.2450-2500 
  
 ผลจากการขยายพืน้ที่เกษตรกรรมและความเจริญทางการคาทาํใหบริเวณที่เปน     
จุดเชื่อมของการคมนาคมทางน้ําและทางบกกลายเปนที่ตั้งของชมุชนการคาขนาดใหญหลายแหง  
เชน   
 

 กบินทรบรุ ี เปนเมืองทาการคาและเสนทางยุทธศาสตรทําใหเมอืงนี้มีความสาํคัญ  
เพราะเปนที่อยูอาศัยของชนพืน้เมืองทัง้ชาวไทย  ชาวลาวและชาวเขมร  ดังที ่ สลาฟเตอรส  
(Slafters)  เดนิทางเขามายงัเมืองกบินทรบุรีกอนการขยายตัวทางการคา  พ.ศ. 2398  บนัทึกไววา  
“ข้ึนมาถงึปากน้ําเมืองกบนิทรบุรี  มีบานเรอืน 15 หลัง  ผูคนเปนชาวสยาม  ชาวจนี  เมืองนี้เหมาะ
เปนที่อยูอาศยั  บริเวณรมิฝงแมน้าํมกีารคาและภายในแมน้าํคึกคกัมีเรือพายคาขาย 50 ลํา ใน
เมืองมกีารทาํนาเลก็นอย  เมืองนีเ้ปนเสนทางเดนิทพัและเสนทางการคาที่สําคัญ”79  แมวาเมือง
กบินทรจะเปนที่ตั้งของชมุชนมายาวนานแตก็มิไดขยายตัวมากนักจนกระทั่งเมื่อมีการปรับปรุง
เสนทางคมนาคมทางบกผานชองเขาตางๆ ทาํใหเมืองกบนิทรบุรีกลายเปนที่รวบรวมสินคาตางๆ
จากหัวเมืองอสีานและอนิโดจีนของฝรั่งเศส   เหตนุี้เมืองกบนิทรจงึกลายเปนเมืองทาที่มีคนจนีเขา
มาตั้งถิน่ฐานเพื่อรับซ้ือสินคาที่ชาวลาวและเขมรบรรทุกมาขาย   บันทึกของพระยาอํามาตยาธิบดี
(เส็ง วิริยะสิริ)กลาวถึงการคาของเมืองกบนิทรบุรีในชวง พ.ศ.2450 ไววา 

 
                 ที่ปากน้ําหนุมานนี้เปนบานใหญ       ลูกคาในหัวเมืองทางตะวันออกและ 

 ตะวันออกเฉียงเหนือ      เมืองกบินทรคุมสินคาลงมาจําหนายยังทาบานนี้ 
                                                           

 79Terwiel  B.J.,  Through  Travellers  Eyes  :  An  Approach  to  Early  
Nineteenth  Century  Thai  History,  162.  
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 ทั้งสิ้น  สินคามีขาวเปลือกเปนพื้นกับมีไมยาง  ไมแดง  ไต  ชนั  น้ํามันยาง 
    เรือชะลา หนังโค  หนังกระบือ  เรว  กระวานตางๆ     สินคาเหลานี้บรรทุก 
 เกวียนมาจากเมืองสุรินทร   เมืองสังขะ   เมอืงนางรอง    และหัวเมืองอื่นๆ 
  เปนอันมาก80 
 

 บันทกึของสลาฟเตอรส (Slafters) และพระยาอํามาตยาธิบดี (เสง็  วริิยะสิริ) ไดรับ
บันทกึหางกันประมาณ 50 ปชี้ใหเหน็ถงึความเจริญของเมืองกบนิทรบุรีวามีความเปลี่ยนแปลง
อยางมาก   นอกจากนี้ สลาฟเตอรส (Slafters) ยังไดบันทึกถงึชุมชนตนแมน้าํบางปะกงอีกหลาย
แหงทัง้เมืองปราจีนบุรีแลชุมชนในคลองแสนแสบในชวงปลายพทุธศตวรรษที่ 24 ดงันี้  เมือง
ปราจีนบุรีเปนเมืองเล็ก การคมนาคมไมสะดวกเพราะชมุชนสวนมากอาศัยบนที่ดอน  การ
เพาะปลกูทาํแตพอกินเทานัน้เพราะขาดแคลนน้าํ  ปญหาขาดแคลนน้ําและความไมสะดวกในการ
ขนสงสนิคาทาํใหพืน้ที่แถบนี้ไมมีผูคนอพยพเขามาอาศยัมากนัก  ดงับันทกึของสมเด็จกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ   คร้ังดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยทรงบรรยายถงึสภาพของชุมชน
ในทุงรังสิตไววา 
  
 เวลาใกลค่ําเห็นชางปาโขลงใหญที่ปลายนาฟากตะวันออก       พอค่ําพวก 
 ชาวบานกอกองไฟลามตามปลายนา      เพราะในฤดูทํานาตั้งแตขาวตั้งกอ 
 จวนจะออกรวงชางปาเขากินขาวเสมอจึงตองกอกองไฟทุกคนื     เนื่องจาก 
 ชางปากลัวไฟในเวลากลางวันจะไมพบเห็นชางปา  สวนในมณฑลกรุงเทพฯ 
 มักพบชางปาบริเวณทุงหลวงหรือทุงรังสิตทางภาคตะวันออกของแมน้ํา 
 
 
 

                                                           
 80ทาบาน  หมายถึง   ทาตลาดชุมทางการคาขายทางบกหรือทางน้ํา   ซึ่งมีผูคนเดิน

ทางเขามาติดตอคาขายเปนประจําจึงมีบานเรือนและชุมชนมาตั้งเพื่ออํานวยความสะดวกแกผู
ที่มาติดตอ   บางกลุมเดินทางเขามาอาศัยอยางถาวรเพื่อรวบรวมสินคาสงขายอีกทอดหนึ่ง       ใน
ที่สุดก็จะเกิดเปนหมูบานหรือพัฒนาเปนเมือง.  หลวงเทศาจิตรพิจารณ,  วาดวยแมน้ําที่มีใน
ประเทศสยาม  พิมพเนื่องในงานปลงศพ  นางสาวโสภาวรรณ  วิริยะศิริ  (พระนคร : โรงพิมพ
โสภณพิพรรณธนากร, 2457),  26.    
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 เจาพระยา  ตั้งแตจังหวัดนครนายกลงมาจนทุงบางกะปในแขวงจังหวัดกรุงเทพฯ”81 
 แตเมื่อมีการปรับปรุงระบบชลประทานขึ้นใน พ.ศ.2444  พื้นที่ตอนบนที่อยูระหวาง 

แมน้ําเจาพระยากับแมน้ําบางปะกงผูคนจึงเริ่มขยายขึ้นไปทางตอนบน โดยเฉพาะเมื่อมีการ
วางโครงการสรางทางรถไฟจากเมืองฉะเชิงเทราขึ้นไปยังเมืองอรัญประเทศ      พื้นที่แถนนี้ไดรับ
การบุกเบิกและจับจองเปนจํานวนมาก  แตเปนที่นาสังเกตวาเจาของที่ดินในพื้นที่นี้สวนใหญเปน
ราษฎรรายยอยตางจากพื้นที่ตอนกลางแถบคลองประเวศบุรีรมย       คลองนครเนื่องเขตรและ
โครงการรังสิตมักเปนของชนชั้นสูงและนายทุนทําใหชุมชนทั้ง 2 บริเวณมีลักษณะตางกันออกไป   
 

 ชุมชนในคลองแสนแสบ เมื่อพื้นที่ตอนกลางไดรับความสนใจเขาจับจองหนาแนน
ทําใหผูอพยพเขามาชวงหลังคอยๆขยายตัวขึ้นสูพื้นที่ตอนบนแถบคลองแสนแสบเพราะเปนพื้นที่
อุดมสมบูรณไมดอยไปกวาในคลองประเวศบุรีรมย  ดังปรากฏฎีกายื่นถวายตอรัชกาลที่ 5  วา 
 
   ...ครั้นภายหลังตั้งแต 9 - 10  ปมานี ้   ผูมบีรรดาศักดิ์และราษฎรชักชวนกันไป 
 เปนอันมาก  เขาไปจบัจองพื้นดินเปนที่นาฟางขึ้นหลายพวก  หลายหมู  หมูละ 
 หลายสิบครัวทวีมากขึ้นทุกป  มาจนถึงปนี้คิดประมาณไมต่ํากวา   2,500  ครัว 
          คนมากเขาฝูงชางจึงไมเขามารบกวนได...82 
 

 เอกสารฉบับนีย้ังระบุวาในป พ.ศ.2437  มีผูเขามาตัง้ถิน่ฐานถงึ 12,500 คน   ความ
เติบโตของชุมชนในคลองแสนแสบเกิดขึ้นอยางรวดเร็วในเวลาเพยีงไมกี่ปสรางความประหลาดใจ
ใหกับนายแมค็คารธี (พระวิภาคภูวดล)  เปนอยางมากเพราะไดเคยเขามาสาํรวจพื้นที่นี้ใน พ.ศ.
2431และเมื่อกลับมาอีกครัง้ใน พ.ศ.2438 ไดบันทึกถงึสิ่งที่พบเหน็วา “ขาพเจาประหลาดใจมาก
กับความเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้น  พืน้ที่ซึง่เคยเปนปาและปกคลุมดวยหญา  เปนที่อาศัยของชางปา
ซึ่งนาํความเสยีหายมาใหผูที่อาศัยบริเวณคลองแสนแสบ ...บัดนี้ชางปาถูกขับไลไปโดยมนุษยเขา
                                                           

 81จารึก  แกววิไล.  แหลงโบราณคดีที่เกี่ยวเนื่องกับเสนทางเดินทัพและเสนทางติดตอ
คาขายแลกเปลี่ยนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สระบุรี  ปราจีนบรีุ  สระแกว  ฉะเชิงเทรา  
ชลบุรี   
ระยองและจนัทบุรี (ฉบับที่ 1/2538),  95. 

 82ก.จ.ช.,  ร.5,  กษ.9.4/1  หนงัสือผูมีชื่อ 1541 คน  ถวายฎีกาตอในหลวง  (14  
ธันวาคม  ร.ศ.113). 
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ไปแทนที”่83      และปจจัยทีท่ําใหพืน้ที่แถบนี้มีผูคนอพยพเขาไปอาศัยจํานวนมากเพราะโครงการ
รังสิตและโครงการทุงละครที่เขามาทาํการบุกเบิกพืน้ที ่  ทาํใหพื้นทีแ่ถบนี้กลายเปนที่ชมุชนขึน้จน
รัฐต้ังข้ึนเปนเมืองโดยรวมทองที่ใกลเคยีงตั้งแตทองที่อําเภอคลองสามวา  อําเภอแสนแสบ อําเภอ    
จีระดับ  อําเภอหนองจอก รวมเขาเปนเมืองใหม  ชื่อ  เมอืงมีนบุรี ใน พ.ศ.244484   
                 การจับจองที่ดนิในคลองแสนแสบนัน้มทีั้งที่เปนราษฎร ทีน่าหลวง ทีน่าของมูลนาย
และนายทนุเกง็กําไรที่ดนิเพราะพืน้ที่สวนหนึง่ของคลองแสนแสบเกี่ยวเนื่องกับโครงการรังสิตซึ่ง
เปนโครงการทีไ่ดรับความสนใจจับจองเปนจํานวนมาก กลุมพระบรมวงศานุวงศจึงขอพระราชทาน
ที่นาในคลองแสนแสบเพื่อเกง็กําไรบาง ดังจะเหน็ไดจากรายชื่อผูขอจับจองที่ดนิทุงแสนแสบ  พ.ศ.
2433  มีทัง้หมด  51 ชื่อ  เปนทีน่า 53,900 ไร   แบงเปนเจานาย  13 ราย  เปนเนือ้ที่นา 21,000 ไร 
พระองคเจา  2 พระองค  คือ  กรมหมื่นอดิศรอุดมเดช  และพระองคเจาเกษมศรีศุภโยค รายละ
2,500 ไร หมอมเจา 7 พระองค  หมอมราชวงศและหมอมหลวงอีก 19 รายและผูมบีรรดาศักดิ์ขอ
จองนา 20,000 ไร  ที่เหลอืเปนราษฎรอกี 19 ราย  ขอจองทีน่า 12,900 ไร85  และยังมกีารขอ
อนุญาตเขามาอีกหลายราย  เชน  กรณีหมอมเจาเปลงในกรมหลวงสรรพศิลปรีชา  รับราชการเปน
ผูชวยนายแพทยในกรมทหารลอมพระบรมมหาราชวงั  ทูลขอพระราชทานทีน่าตาํบลไผดําฝงเหนอื 
1,500 ไร  เพราะเหน็วายงัเปนที่รกรางวางเปลาอยูเปนอันมาก  และบางแหงราษฎรก็เพียงแตมีใบ
เหยี่ยบย่ําไมไดจายเงนิเขาหลวง  จงึขอนํามาทาํประโยชน86    เหตนุี้ทาํใหที่นาในคลองแสนแสบ
มักเปนที่ดินของราษฎรชาวมุสลิมที่อยูอาศัยกอนการขยายพื้นที่เพาะปลูกในต นพทุธศตวรรษที2่5  

                                                           
 83Johnston  David  B,  “Rural  Society  And  The  Rice  Economy  in  Thailand  

1880 – 1930”,  101. 
 84ก.จ.ช.,  ร.5,  น. 3.6ก/1  “รวมทองทุงแขวงอําเภอคลองสามวา   แสนแสบ   จีระดับ   

หนองจอก   ยกขึ้นเปนเมืองใหม พระราชทานนามวาเมอืงมีนบุรี  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯให
หมอมเจาสงางาม   เปนขาหลวงรักษาราชการเมือง”  ( 9 พฤศจิกายน ร.ศ.120- 30 ตุลาคม  ร.ศ.
121). 

 85ก.จ.ช.,  ร.5,  กษ. 4.4/2  “หนังสือของผูมชีื่อกราบบังคมทูลในหลวงเดือนกันยายน  
ร.ศ.109”. 

 86ก.จ.ช.,  ร.5,  กษ. 4.4/2  “ขออนุญาตจับจองทีน่า”  (4  กันยายน  ร.ศ.108 -           
6 พฤศจิกายน  ร.ศ.109). 
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 รัฐไดทําการสํารวจที่นาในคลองนี้พบวา “ชาวนาเหลานี้สวนใหญมีฐานะปานกลาง
และมีสภาพความเปนอยูดีกวาชาวที่ที่เชาที่ดินทํากินในเขตทุงรังสิต  การแยงชิงที่ดินทํากินมีบาง
แตเปนพวกในบังคับตางชาติแทบทั้งสิ้น”87    
 ชุมชนในคลองแสนแสบมีลักษณะของการเปนชุมชนเกษตรกรรมเพราะพื้นที่สวนใหญ
ริมคลองสายนี้เปนของชาวมุสลิมที่อพยพเขามาอาศัยตั้งแตตนรัตนโกสินทร  ที่ดินพระราชทาน
และที่ดินซึ่งมีนายทุนเขาซื้อเพื่อเก็งกําไร  เพราะชวงเวลาที่มีการขุดคลองแสนแสบนั้นที่ดินยังไมมี
ราคาและเปนทองที่หางไกล  กันดานและมีชางปาอาศัยอยูชุกชุม ดังที่นายมาน  มูฮําหมัด  เลาถึง
การอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานของบรรพชนในคลองแสนแสบวา “บรรพบุรุษเปนชาวมลายูปตตานีถูก
กวาดตอนเขามาอาศัยที่ทุงพญาไทยตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1  ตอมาเมื่อเกิดสงครามกับญวนและ
เขมรไดเกณฑชาวมลายูเหลานี้ไปขุดคลองแสนแสบที่ปลายคลองมหานาคซึ่งแตเดิมเปนลําประ
โดงเล็กๆคดโคงไปมาตามธรรมชาติ  การขุดจึงเปนเพียงแคการเบิกรองน้ําใหกวางขึ้นเปนคลอง
ผานคลองตัน  คลองสามเสน  มีนบุรี  หนองจอกถึงบางขนากภายหลังการขุดคลองเสร็จชาวมุสลิม
ไดโยกยายเขามาตั้งถิ่นฐานในทุงแสนแสบหักรางถางพงจนเปนที่นา  เหตุนี้ทําใหตลอดลําคลอง
แสนแสบเปนชุมชนมุสลิมตั้งแตบานมหานาค  บานครัว  บานดอน  คลองตัน  บางกะป  บึงกุม  
หลอแหล  มีนบุรี  แสนแสบ  คู  เจียระดับ  หนองจอกกระทุมราย  บางน้ําเปรี้ยวและบางขนาก”88 
 
  ศาลาแดง  เปนชุมชนขนาดใหญที่มีทั้งชาวมุสลิมและชาวจีนอพยพเขามาต้ังถิ่น
ฐานอยูรวมกันโดยมีชาวมุสลิมเปนสวนใหญ  ปจจัยที่สงผลใหพื้นที่นี้มีความสําคัญเพราะที่ตั้งของ
ชุมชนอยูบริเวณทางแยกจากคลองแสนแสบกับคลองนครเนื่องเขตรที่จะเขาสูฉะเชิงเทรา  อีกทั้ง
การขยายพื้นที่เพาะปลูกในทุงรังสิตของโครงการรังสิตและดงละครยังเชื่อมตอกับเขตของตําบล
ศาลาแดงชุมชนนี้จึงไดรับความสนใจจากนายทุนเขามาตั้งโรงสีหลายแหง  เชน  โรงสีงวนฮะหลี  
และโรงสีซินเฮงหลีของนายทู,  โรงสีเจียเฮงเส็งของ ม.ร.ว.จวง  เปนตน   แตการขยายพื้นที่
เพาะปลูกบริเวณศาลาแดงที่ดินสวนใหญเปนของมูลนายและชาวจีนที่เขามากวานซื้อเพื่อเก็งกําไร  
ราษฎรที่อาศัยอยูสวนมากเปนชาวลาวที่อพยพเขามาอยูภายหลังเพื่อเปนแรงงานรับจาง   

                                                           
87ก.จ.ช.,  ร.5,  รล. 11/33  “นายเพงศรีสรรักษขอเขารับราชการแลทูลเกลาถวายรายงาน

ความเห็นจัดการทุงแสนแสบ”  (18  มกราคม ร.ศ.120).  
 88เรืองศักดิ์  ดําริหเลิศ,  ประวัติศาสตรบานครัวและการตอตานทางดวนซีดีโรดของชาว 
ชุมชน  (กรุงเทพฯ  :  อรุณการพิมพ,  2545), 30. 
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 วิถีชีวิตของผูคนในชมุชนศาลาแดงผสมผสานทางวัฒนธรรมทั้งมุสลิม  คริสต และ
พุทธอยูอาศัยรวมกันในชุมชน  โดยพึง่พาอาศัยซึ่งกันและกัน  เชน  สถานศึกษาเปดรับทุกศาสนา
และตางก็ปฏิบัตศาสนกิจของตนเองโดยไมรูสึกแบงแยก89   

 พนมสารคาม  หรือ บานทาเกวียน  เปนชุมชนที่ตั้งขึ้นในตนรัตนโกสินทรโดยรฐัได
กวาดตอนชาวลาวจากหัวเมอืงอีสานเขามาอาศัยอยูในพื้นที่นีเ้พื่อเปนแรงงานในการปองกนั
ประเทศและผลิตสินคา   โดยเฉพาะสินคาของปาจากสนามชยัเขต   แปลงยาว  ทาตะเกียบ  จะถกู
ลําเลียงเขาทีเ่มืองพนมสารคามตามคลองทาลาด90กอนสงออกยงัปากคลองที่บางคลา 

 การที่ปาแถบนี้อุดมไปดวยไมเบญจพรรณเหมาะตอการแปรรูปเปนเครื่องเรือนจึงมี
ชาวจนีอพยพเขามาตั้งกิจการโรงเลื่อย  ศรีศักร วัลลิโภดม  ศึกษาถึงการตั้งถิน่ฐานของชาวจนีใน
เมืองพนมสารคาม  สมยัรัชกาลที ่ 4  พบวา  ชาวจีนเริม่อพยพเขามาตั้งถิน่ฐานยงัพื้นที่ตอนในซึ่ง
เปนแหลงชุมทางการคาและแหลงที่มาของทรัพยากรธรรมชาตินานาชนิด  เชน  ปาไม  ความวา 
 
 
                 ชาวจีนจากเมอืงฉะเชิงเทราก็ขยายตัวพากันมาตั้งหลักแหลงในเขต 

 บานทาเกวียนและบานเกาะขนุน เพราะเปนแหลงชุมชนทางการคา 
 และการคมนาคม   บานทาเกวียนเปนแหลงชุมทางเกวียนที่มาจาก 
 อําเภอโคกปบและบานดงนอยทางหนึ่ง และอีกทางหนึ่งมาจากเขต 
 อําเภอกบินทรบุรี   สวนบานทาลาดเปนสินคาของปามาถายลงเรือ 
 เพื่อไปยังเมืองฉะเชิงเทรา91   

 

                                                           
  89อาบีดีน  วังหิตัง  อายุ  53  ป  ผูนําศาสนาอิสลามมัสยิดฮาซานุดีน  บานเลขที่  75     
หมู 9  แขวงกระทุมราย  เขตหนองจอก  กรุงเทพ ฯ. สัมภาษณเมื่อวันที่  25  กันยายน  พ.ศ.2548. 

 90คลองทาลาด  รับน้ําจากคลองระบมและคลองสียัด  ซึ่งเปนเขตพืน้ที่ปาเบญจพรรณ
และปาดงดิบ ครอบคลุมพื้นที่อําเภอสนามชัยเขต อําเภอแปลงยาว  และกิ่งอาํเภอทาตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชงิเทรา.  ไพฑูรย  คดีธรรม,  แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาคลองทาลาด  (กรุงเทพฯ : กรม
พัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตร,  2538). 

 91ศรีศักร  วัลลิโภดม,  “พนมสารคามประวัตศิาสตรจากการบอกเลา”  วทิยาลยัครู
ฉะเชิงเทรา  จดัพิมพเนื่องในงานนทิรรศการวัฒนธรรมไทยตะวนัออก  ครั้งที่ 2 12-16 มกราคม  
พ.ศ.2523,  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพรุงเรืองธรรม,  2525),  22-23. 
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                 การมีสวนรวมทางการคาของเมืองทัง้สองนี้สะทอนใหเห็นถงึการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
การผลิตเพื่อการคาที่ขยายจากบริเวณปากแมน้ําเขามาสูพื้นที่ตอนในซึ่งเปนแหลงชมุชนที่มีวถิีการ
ผลิตแบบดั้งเดิม   เมื่อทนุจากภายนอกเขามากระทบตอชุมชนทําใหแรงงานไพรสวนหนึง่ปรับตัว
เขามาเปนแรงงานรับจางในกิจการเหลานี ้ เชน  บานโรงเลื่อย  บานเกาะขนนุ  บานปากคลองมวง  
ตําบลเกาะขนนุเลาวา    เดมิพื้นทีน่ี้เปนปาโปรงและชายปามีชางปาและเสือชุกชุมจงึไมคอยมีผูคน
อพยพเขามาตั้งถิ่นฐาน  จนกระทั่งมกีลุมชาวจีนเขามาต้ังกิจการโรงเลื่อยเอื้อวทิยา  จงึมีคนอพยพ
เขามาเรื่อยๆทัง้เปนแรงงานรบัจางและคาขายสินคานานเขาก็กลายเปนชุมชนใหญ    ราษฎรที่
อพยพเขามาในระยะแรกจะมาจากบานทาลาด   บานโพธิ์ศรี  บานเลอ   บานโฮง    ตําบลเมืองเกา
ซึ่งเปนชุมชนชาวลาวอพยพเขามาอาศยัตั้งแตปลายรัชกาลที่ 3 ชุมชนเดิมมีความหนาแนนมากขึ้น
จึงขยายออกมาหาพืน้ที่เพาะปลูกแหงใหม92   แรงงานเหลานี้มีสวนสนับสนนุการขยายตัวของการ
ผลิตเพื่อการคาของพืน้ที่ตอนกลางแมน้ําบางปะกงดวยการทาํหนาทีส่งวัตถุดิบใหกับอุตสาหกรรม
ตางๆ  เชน  ไมเนื้อแข็ง  ไมฟนและสนิคาอื่นๆจากปาลองมาตามแมน้ํา 
  

 บางคลา  ตัง้อยูในเขตเมืองฉะเชงิเทราเกาที่ตัง้ขึ้นตั้งแตสมัยอยุธยา (กอนยาย 
ศูนยกลางเมืองมาที่บานทาไข ใน พ.ศ.2377) ที่ตั้งของบางคลามคีวามสาํคัญทางยทุธศาสตร
เพราะเปนจุดเชื่อมของการคมนาคมในแมน้ําบางปะกงและคลองทาลาดจึงเปนบริเวณที่มีผูคน
อาศัยอยูหนาแนนมาแตเดิมจนกระทัง่ พ.ศ.2444 รัฐบาลยกฐานะขึ้นเปนอาํเภอบางคลา   

 เอกสารบันทึกของรัชกาลที่คราวเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรีไดทรงบรรยายสภาพ
บานเมืองชุมชนบางคลาไววา “แวะเขาปากน้าํโจโลซึง่เปนลาํน้าํไปเมืองพนมสารคาม แลเมือง
สนามไชยเขตร ตอนขางนอกราวกับแมน้ํานครนายก  ตอเขาไปขางในจงึแคบลงเปนที่สวนไร
บริบูรณดีมาก ไรสับปะรด  แลสุดตาทั้งสองฟาก”93  ดวยความอุดมสมบูรณนี้จึงมีชาวไทย  ชาวจนี
และชาวลาวอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานเพื่อประกอบเกษตรกรรมและรับจางในโรงงานสับปะรดซึ่ง
ตั้งขึ้นในสมยัรัชกาลที่ 5  ปรากฎบันทึกถงึการเพาะปลกูสับปะรดในสมัยรัชกาลที ่ 5    เมื่อคราว

                                                           
   92ธงชัย  บางนอย  อายุ  76 ป  ประกอบอาชีพคาขาย  ณ บานเลขที่ 54 หมู 5  ตําบล
เกาะขนุน    อําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  สัมภาษณเมื่อวันที่  25  มกราคม  พ.ศ.
2546.   

 93พระบาทสมเดจ็จุลจอมเกลาเจาอยูหัว,  พระราชหัตถเลขา ร.5  เสด็จประพาส
มณฑลปราจนีบุรี, 12. 
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เสด็จประพาสมณฑลปราจนีบุรี  อาจกลาวไดวาสับปะรดเปนพืชเศรษฐกิจชนิดใหมของพื้นที่แถบ
นี ้   ตอมาไดขยายพื้นที่มาจนถึงเมืองปราจีนบุรี  ฉะเชงิเทราในเขตพนมสารคามและสนามไชยเขต
สัปปะรดเปนพืชที่ปลูกไดดีในสภาพดนิทีร่าบและที่ราบลูกฟูกจงึมีราษฎรไทยและนายทนุชาวจนี
เขามาลงทนุในกิจการปลูกสับปะรดหลายรายจนทาํใหราคาซื้อขายกนัในทองตลาดตกต่ําลงจาก
รอยผลตอ 1 บาท เหลือ 2-3 รอยผลตอ 1 บาท94    ทรงมีความหวงใยตอราคาสัปปะรดที่ราคาถูก
จึงมีพระราชดาํริเมื่อคราวเสด็จประพาสในครั้งนั้นไววา  “ในพื้นที่นีน้าจะตั้งโรงงานผลิตสับปะรด
กระปองได”95   

 สับปะรดสวนใหญจะสงเขามาขายยังกรุงเทพฯ  เพราะสับปะรดเปนผลไมที่เก็บและ
บรรทุกเขามาขายไดงายกวาผลไมชนิดอืน่ๆจากการรับซื้อแบบเหมาหรือผูกขาดของพอคาคนกลาง
ทําใหลูกคาจรที่จะขอซื้อปลีกก็ซื้อไมได  เพราะเจาของไรไมยอมขายให  ดังเชนทีข่าราชบริพารที่
ตามเสด็จฯในคราวทีพ่ระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวัเสด็จมณฑลปราจนีบุรีเมื่อป  พ.ศ. 
2451  นั้น  จะไปขอซื้อเจาของไรก็ไมยอมขายให  ถงึแมวาจะขอซื้อในราคาแพงขึน้กวาที่ขายใหกับ
พอคาคนกลางก็ตาม  ทัง้นีเ้นื่องจากเจาของไรเห็นวาการขายแบบเหมาทัง้หมดขายไดงายกวาการ
ขายปลีกนั่นเอง   

 สับปะรดเปนพืชทีม่ีจํานวนมากในแถบพืน้ทีท่ําใหมีผลิตผลที่เหลือจากการบริโภค   
จึงมีการตั้งโรงงานแปรรูปสับปะรดขึ้นที่เมืองฉะเชงิเทรา   ในพ.ศ.2454 จีนตันกะก ีไดทําหนงัสือขอ
อนุญาตผูกขาดทําสับปะรดกระปองเปนเวลา 20 ป   ทีต่าํบลเตาสุรา  แขวงเมืองฉะเชิงเทรา  ใชชือ่
สินคาวา เคีย่มไถ  และโรงงานสัปปะรดของจีนโกอุนจาที่ปากน้าํเจาโล  ปริมาณการคามีมูลคา
สูงสงออกเปนเงินถึง 120,000 บาท96 ใน พ.ศ.2455    มูลคาสินคาสงออกจํานวนมากสะทอนถงึ
แหลงวัตถุดิบในพืน้ที่ตองมีมากเพยีงพอตอการปอนผลผลิตสงโรงงานถึง 2 โรง  แตภายหลงัการ
แปรรูปผลไมกระปองอาจมีราคาแพงทาํใหราษฎรไมนิยมบริโภคโรงงานจึงเลิกกจิการ 

                                                           
 94เร่ืองเดียวกนั, 12. 
 95เร่ืองเดิม. 
 96ก.จ.ช.,  ร.6, ม.3.6 ก /3 กรมหลวงดํารงราชานุภาพ  ทลูกรมหมืน่ปาจิณกิติบดีราช

เลขานุการที ่36 / 259  ลงวนัที ่10 เมษายน ร.ศ.130.   
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 สวนพื้นที่ปลูกขาวผูเฒาผูแกในชุมชนบางคลาบอกเลาวาเมื่อ พ.ศ.2460-2470 กลาว
วาในชุมชนมีโรงสีตั้งถงึ 5 โรงแตปรากฎรองรอยของโรงสถีึงปจจุบนัเพยีง  2  โรงเทานั้น  คือ  โรงสี  
ทวีผลการคาและโรงสีธัญญกิจพานิช  เปนกิจการขนาดเล็กสีขาววันละ 100 กวาเกวียน97   

 นอกจากนีก้ารที่บางคลาตั้งอยูมนทําเลที่มีเสนทางคมนาคมทางน้าํติดตอกับพื้นที่
ดานตะวนัออกซึ่งเปนปาเขามีไมนานาชนดิอยางอุดมสมบูรณจึงมนีายทนุเขามาตั้งกิจการโรงเลื่อย  
จากการสํารวจพื้นที่และสัมภาษณผูคนในทองถิน่พบวา  ในตลาดบางคลามีโรงเลื่อย 4  แหง  โดย
จะมีนายหนาเขาไปซื้อไมจากชาวบานแถบปราจีนบุรี พนมสารคามลองตามแมน้าํมาขายยงัทาน้ํา
ของโรงเลื่อย  ระยะแรกใชเลื่อยมือโดยจางชาวจีนจากมณฑลฮกเกีย้นเขามาเปนลูกจางสวนมาก
แปรรูปเปนไมกระดาน98 
                ปจจัยทีท่ําใหตลาดบางคลากลายเปนศนูยกลางการซื้อขายสินคาเพราะตั้งอยูใกล
ปากคลองทาลาดซึ่งเปนคลองที่เชื่อมระหวางอาํเภอพนมสารคาม  สนามไชยเขตออกสูแมน้ําบาง
ปะกงจงึมีผูคนเขามาตั้งรานคา  โรงสี99    โรงเลื่อย  โรงเหลา  โรงฝนจนกลายเปนตลาดขนาดใหญ 
 
 ตลาดบานใหม  ตั้งใกลกบัตัวเมืองฉะเชิงเทราบริเวณปากคลองบานใหมเปนชุมชน
ชาวจนีขนาดใหญมาตัง้แตสมัยรัชกาลที ่ 3 เปนศนูยกลางของชุมชนอ่ืนๆที่ใกลเคียง อาทิ     บาน
ทาไข  บานสมัปทวน  บานคลองบานใหม  และตําบลจุกเฌอ  บานใหมจึงเปนที่รวมตัวกนัของชาว
จีนเปนอั้งยีห่รือซองโจรตั้งกกตมสุราเถื่อน สูบฝน  การพนนั   เมื่อเกิดความขัดแยงกย็กพวกตกีัน
สรางความเดอืดรอนแกราษฎรที่อาศัยใกลเคียง100  เชน อ้ังยี่ในสมัยรัชกาลที่ 3และรัชกาลที ่5 

                                                           
 97นายบรรจง  เผาบรรจง   อายุ 70 ป   อาชพีธุรกิจคาไม  บานเลขที่ 200   ตลาด 

เทศบาล  ตําบลบางคลา  อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชงิเทรา  สัมภาษณเมื่อวันที่ 30  มถิุนายน  
พ.ศ.2546.   

 98แหลงเดิม. 
 99ในตลาดมีโรงสีถึง 5 แหง  แตเปนโรงสีขนาดเล็กสีขาวไดวันละ 100 กวาเกวียน

เทานั้น สรางขึ้นเมื่อ  พ.ศ.2450  แตกิจการแถบนี้ไมใหญโตนักเพราะการขนสงลาํบากตองจางเรือ
ชาวบานขนไปสงที่กรุงเทพฯ. 

 100ก.จ.ช.,  ร.5,  น.3.3/14  “ลายพระหัตถกรมหมืน่ดํารงราชานุภาพถงึพระยาฤทธิรงค
รณเฉท  สําเนาที ่51/8611  ลงวนัที ่9 สิงหาคม ร.ศ.112”. 
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                ตอมาบานใหมขยายตัวเปนชุมชนขนาดใหญข้ึน ความตองการสินคาอุปโภคบริโภค
จากทองที่อ่ืนทําใหมีการกอสรางตลาดริมฝงแมน้ําขึ้นในราว พ.ศ.2441  โดยขุนยนตกิจ  เร่ิมแรก
เปนตลาดสรางดวยไม ตัวตลาดแบงออกเปน 2 ฝงมีคลองบานใหมกั้นกลางและขนานกับริมฝง
แมน้ําบางปะกงใกลปากคลองทาไข101    จากการสัมภาษณผูคนในทองถิ่นพบวาตลาดแหงนี้ตั้ง
มารวมรอยป ในอดีตตลาดแหงนี้มีความคึกคักเพราะเปนชุมชนชาวจีนขนาดใหญที่อพยพเขามา
ตั้งแตปลายรัชกาลที่ 3 เพื่อเปนกุลีโรงหีบออย หลักฐานที่บงบอกความเปนชุมชนชาวจีน  คือ ศาล
เจาไทตีเอี๊ยและศาลเจาปุนเทามา แตละปจะมีงานฉลองทั้งงานทรงเจาและแสดงงิ้ว102   บันทึก
ทางราชการเกี่ยวกับการเดินเรือไดบันทึกถึงการเดินทางตอนผานตลาดบานใหมวา “ถึงบานใหมมี
เพิ่ม 10  คนและชาวจีนที่เปนนักแสดงงิ้วอีก  54  คน103          จากจํานวนเรือเดินทางเขา-ออกใน
แมน้ําบางปะกงพบวาทาเรือแหงนี้มีผูเดินทางมากที่สุด  เพราะเปนทั้งตลาดบกและตลาดน้ําโดย
จะมีชาวสวนพายเรือเขามาจอดริมฝงแมน้ําเพื่อนําผลผลิตในสวนออกมาขายชวงเชาตั้งแตตี 3-4  
พอตกสายก็หายหมดเหลือแตตลาดริ่มฝงที่จะเปดขายทั้งวัน สินคาสวนใหญก็จะเปนพวกของกิน 
ของใชจากกรุงเทพฯและรานตีมีด  รานตัดผม  รานตัดเสื้อผา  อีกทั้งยังเปนที่ตั้งโรงฝนของรัฐปด
กิจการลง พ.ศ.2500   เปนชุมชนที่ตั้งโดยชาวจีนบริเวณปากคลองบานใหมใกลกับคลองนครเนื่อง
เขต  ตลาดบานใหมเสื่อมลงในภายหลังการสรางประตูน้ํากั้นบริเวณปากคลองบานใหมทําใหเรือ
จากสวนออกมาลําบากและมีรถยนตเขามารับสงพอคาเขาไปยังตลาดเทศบาลตั้งแต พ.ศ.2478  
ตลาดแหงนี้ก็มีคนเขามานอยลง 

 การสัมภาษณผูที่อาศัยในชุมชนเหลานี้ยังไดบอกเลาสภาพของชุมชนที่บานใหม  
อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทราวา  ตลาดบานใหมตั้งบริเวณปากคลองบานใหมซึ่งเปนชุมชน

                                                           
 101พจน  ดิษยทัต  อายุ 93 ป  อาชีพรับราชการทหารและรานอาหาร  บานเลขที่ 64  

ถนนศุภกิจ  ตลาดบานใหม  ตําบลหนาเมอืง  อําเภอเมอืง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  สัมภาษณเมื่อวันที ่
24  มิถนุายน พ.ศ.2546. 

 102กลิ่นสุคนธ  แซอ้ึง  อาย ุ58 ป  อาชีพคาขาย  บานเลขที ่107  ตลาดบานใหม  
ตําบลหนาเมอืง  อําเภอเมอืง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  สัมภาษณเมื่อวันที ่24  มิถนุายน พ.ศ.2546. 

 103ก.จ.ช.,  ร.5,  น.9.7/21  “นายชมเจาของเรอืกลไฟ  (ฮองกง)  แจงวาเรอืกลไฟ  
(ฮองกง)  ไดแลนออกจากปากอาวบางปะกง  เขามากรงุเทพ ฯ  เรือออกจากปากอาวมาไดหนอย
หนึง่ทองเรือติดตื้น  เรือก็เอยีงลมลง  มีจนีชราคนหนึ่งจมน้ําตายยงัไตสวนเหตุอยู”.  (ร.ศ.125.) 
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ตลาดริมน้ําขนาดใหญใกลปากคลองทาไขที่สามารถเดินทางเขามากรุงเทพฯได104  มีเรือโดยสาร
และเรือขนขาวจึงมักมาจอดพักทําใหเศรษฐกิจของชุมชนนี้ดีกวาชุมชนอื่นเพราะมีที่ตั้งของ
โรงเรียนถึง 3 แหงและในจํานวนนี้มีโรงเรียนจีนรวมอยูดวย105  และศาลเจาซึ่งเปนรองรอยชุมชน
ชาวจีนขนาดใหญของยุคสมัยนั้น  นอกจากนี้การคมนาคมทางน้ํายังมีบทบาทใหเกิดชุมชนข้ึนที่
บางคลาซึ่งตั้งอยูบนเสนทางคมนาคมระหวางเมืองฉะเชิงเทรากับเมืองปราจีนบุรีและเมืองพนม
สารคาม  เปนชุมชนชาวจีนขนาดใหญที่ประกอบอาชีพโรงสีขาว  โรงเลื่อยมือ  และโรงฝน  โรง
เหลา  การเติบโตขึ้นของชุมชนนี้มาจากความเจริญของการคมนาคมทางน้ําที่สะดวกขึ้นเพราะเปน
เสนทางเดียวของชุมชนในการติดตอกับชุมชนอ่ืนๆ   
 
 บานโพธิ์  ตั้งอยูฝงตะวันออกของแมน้ําบางปะกงตรงขามกับปากคลองทาถัว่หรือ
คลองประเวศบุรีรมย  มีระยะทางหางจากตัวเมืองฉะเชิงเทราปจจุบนั 14 กิโลเมตร ที่ตั้งของเมืองนี้
เคยเปนสวนหนึ่งของตวัเมืองฉะเชงิเทราตอมาไดรับการแบงออกเปนอาํเภอสนามจันทร เมื่อวนัที ่1 
เมษายน  พ.ศ.2447  ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนอําเภอเขาดินและอําเภอบานโพธิ์ ใน พ.ศ.2475   
 อําเภอบานโพธเมืองที่ตั้งขึ้นใหมแตก็ไมไดรับความนยิมจากราษฎรเขาไปตั้งถิน่ฐาน
เพราะสภาพภมูิศาสตรของพื้นที่นีเ้ปนที่ดอนและทองทุงใกลชายฝงทะเลน้ําในแมน้าํจึงมีรสกรอย 
สวนแหลงน้ําธรรมชาติมีนอยไมเพียงพอตอการเพาะปลกู ทาํใหตวัเมืองบานโพธิม์ีขนาดเล็กและ
เปนที่ตัง้ของสถานที่ราชการเทานั้น  อาชพีของชาวบานแถบนี้จงึเปนการทํานาตามฤดูกาล  ไรออย
ปาจากและการประมง  สวนชมุชนการคาจะอยูฝงตะวันตกของแมน้ําบางปะกงเพราะเปนพื้นที่
เชื่อมตอกับกรุงเทพฯและมเีสนทางน้ําธรรมชาติและคลองขุดกระจายอยูทั่วไปในพืน้ที่จงึเอื้อตอ
การตั้งถิน่ฐานเปนชุมชนการคาขนาดใหญโดยเฉพาะในคลองทาถั่วหรอืคลองประเวศบุรีรมยจะมี
ชุมชนตัง้อยูหลายแหง  เชน  ชุมชนหัวตะเข  ตลาดปากคลองหลวงแพง  เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ, 
ตลาดปากคลองเปร็ง  ตลาดปากคลองเจา  อําเภอบางพลี  จงัหวัดสมุทรปราการ  บานคลองสวน  
บานปากคลองทาถั่ว  ในจงัหวัดฉะเชงิเทรา   เปนตน 
                                                           
  104ขวัญกมล  กริตโสภณ  อายุ  36  ป  บานเลขที่ 64  ตลาดบานใหม  ตําบลหนาเมือง 
อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ใหสัมภาษณวา โรงฝนในเมืองฉะเชิงเทรามี 2 แหง   โดยต้ังที่
ตลาดบานใหมและตลาดในตัวเมือง  สัมภาษณเมื่อวันที่ 30  มิถุนายน  พ.ศ.2546. 
  105กลิ่นสุคนธ  แซอ้ึง  อายุ 58 ป  บานเลขที่ 107  ตลาดบานใหม  ตําบลหนาเมือง  
อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา สัมภาษณเมื่อวันที่ 24  มิถุนายน  พ.ศ.2446. 
. 
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          คลองประเวศบุรีรมย มีผูคนอพยพเขามาตั้งถิน่ฐานตั้งแตสมัยรัชกาลที ่3 ดังปรากฎ
หลักฐานขุดซอมคลองพระโขนงไววาไดเกณฑแรงงานชาวมุสลิมรวมกับการจางแรงงานชาวจนีเขา
มาขุดคลอง  ตอมาเมื่อรัชกาลที่ 5 ตองการขยายเสนทางคมนาคมระหวางกรุงเทพฯกบัเมือง
ฉะเชิงเทราจงึไดขุดคลองพระโขนงเชื่อมกบัคลองทาถั่วพื้นที่นีจ้ึงไดรับความสนใจจากนายทนุและ
ราษฎรเขามาจับจองที่ดนิจนไมพอแบงขาย ชุมชนในคลองประเวศบุรีรมยเติบโตเร็วกวาชุมชนใน
คลองสายอืน่      เพราะเปนการขุดคลองเพื่อขยายพืน้ที่จากชุมชนเดมิจึงไมยากตอการเขามาตั้ง
ถิ่นฐานดงัที่เจาพระยาราชดาํรงราชพลขันธไดรายงานสภาพการทํานาในคลองประเวศฯไววา       
“ภายหลงัการขุดคลองประเวศบุรีรมยไดมีราษฎรเขาไปตั้งทํานาหลายรายตามบริเวณคลองที่ขุด
แลวเสร็จแยกเปนคลองที่ขุดใหมในแขวงนครเขื่อนขันธ 36 ราย  เปนที่นา1,555 ไรเฉล่ียรายละ 50 
ไร และผูที่ทาํอยูเดิมอีก 3,500 ไร    สวนที่อยูในแขวงฉะเชิงเทราในคลองขุดใหม 10 รายเปนทีน่า 
600 ไรเฉล่ียรายละ 60 ไรและอยูแตเดิมอีก 7,255 ไร106   บันทกึของชาวตางชาติถงึการตั้งถิน่ฐาน
ในคลองประเวศบุรีรมยวา  ในกลาง พ.ศ.2423 มีคนทํานาในพืน้ทีน่ี้ราวพนัครัวเทานั้น107 ภายหลัง
การขุดคลองประเวศบุรีรมยไดมีราษฎรมารองขอใหขุดคลองแยกเพิ่มข้ึน  เพราะพืน้ทีน่ี้มีความ
อุดมสมบูรณเหมาะตอการเกษตรกรรมทั้งนาและสวนจงึมีผูคนอพยพเขามาอยูเสมอจนที่ดนิใน
คลองนี้มีราคาแพงราษฎรไมสามารถเปนเจาของที่ไดอยางแทจริง108  แตเดิมวัตถุประสงคของการ
ขุดคลองเพื่อใหราษฎรมีโอกาสจับจองที่ดนิทาํกนิในราคาถูก โดยรัฐกําหนดไวแตกตางกนัตาม
ความสะดวกของการคมนาคม  ภายหลังการเปดใชปรากฎวาทีด่ินสวนใหญเปนของราษฎรผูมี
ทรัพย109     ราษฎรจึงตองเชาที่ดินทาํกนิ  ทําใหครอบครัวหนึ่งทํานาระหวาง 1-15 ไร ขณะที่ใน

                                                           
 106ก.จ.ช., ร.5,  นก. 9/193  “เจาพระยาดํารงราชพลขนัธ  ขาหลวงนายงานกราบเรียน 

พระสมุหกลาโหมเรื่องการขดุคลองขึ้นใหมแตปลายคลองพระโขนงไปออกแมน้ําบางปะกง”. 
 107Johnston  David  B,  “Rural  Society  And  The  Rice  Economy  in  

Thailand  1880 – 1930” (Ph D.  dissertation  ,  School  of  History  ,  Vale  University,  
1975),  51. 

 108ก.จ.ช.,  ร.5,  กษ. 3 3.3/10  “กรรมการตัดสินความนาและคดีเร่ืองนารวมหลายป  
ร.ศ.115-118”  (24 เมษายน  ร.ศ.115- 11  พฤษภาคม ร.ศ.120).   

 109ก.จ.ช.,  ร.5,  ม.50/4  “ราชการมณฑลปราจีนบุรี”  (18  มีนาคม  ร.ศ.117 – 14  
กรกฎาคม  ร.ศ.126).   
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พื้นที่อ่ืนราษฎรทํานากนัระหวาง 50-200 ไร110  แมวาทีน่าในคลองประเวศบุรีรมยจะเปนทีน่าดีแต
หลังจากเปดใชไดไมนานก็เกิดปญหาจากน้ําเค็มไหลเขาสูพืน้ที่เกษตรกรรมจนตองแกปญหาดวย
การกอสรางประตูกั้นน้าํเค็ม111 บางคราวก็มหีนูเขามาทําลายและปญหาจากวชัพชืตางๆทาํให
ราษฎรเริ่มอพยพเขาไปอาศยัในพืน้ที่ที่คาเชาถูกกวา  กระนั้นพืน้ทีน่ี้ยงัมีผูคนอาศัยหนาแนนเพราะ
เปนเสนทางคมนาคมสาํคัญในการติดตอกบักรุงเทพฯสะดวกที่สุดและยังใชเปนเสนทางลําเลยีง
สินคา  จงึมีการตั้งตลาดเพื่อทําการคาในทองถิ่น   
 การตั้งชุมชนของผูคนในคลองประเวศบุรีรมยมีการแบงที่อยูอาศัยอยางชัดเจน
ระหวางชาวพทุธทางทิศใตของคลองสวนชาวมุสลิมจะอยูริมคลองทิศเหนือ  ตอมาเมื่อมีการขยาย
พื้นที่เพาะปลกูพื้นที่ตอนในคลองที่เชื่อมตอกับคลองประเวศบุรีรมยจงึมีการผสมผสานของผูคน
ตางศาสนา ทีต่ั้งของชุมชนการคามักอยูปากคลองที่เปน3 แพรงหรือทางแยกแลวสรางตลาดคลอม
บริเวณปากคลอง  เชน 
 ตลาดหัวตะเข   แขวงขุมทอง  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ  ที่ตั้งของชุมชนนี้ตั้งอยูใน
ยานชุมชนชาวมุสลิม  ภายหลังการขุดคลองประเวศบุรีรมยชาวจีนไดอพยพเขามาจบัจองที่ดนิเพือ่
ทําการเพาะปลูกชุมชนหวัตะเขยิ่งเจริญขึน้  นอกจากนี้ชุมชนยงัตั้งอยูกลางเสนทางคมนาคม
ระหวางกรงุเทพฯกับเมืองฉะเชิงเทราจึงเปนทีพ่ักของเรือสินคานานาชนิดนานเขาก็กลายเปนตลาด
รวบรวมสินคา เมื่อมกีารสรางทางรถไฟใน พ.ศ.2448ชุมชนนีย้ิ่งเติบโตขึ้นเพราะอยูใกลสถานีรถไฟ
หัวตะเขจงึเปนชุมชนขนาดใหญที่ผูคนนิยมเดินทางน้าํเขามาตอรถไฟที่สถานนีี้เขากรุงเทพฯ  
 ตลาดปากคลองหลวงแพง  ตั้งอยูปากคลองหลวงแพงและคลองกาหลง  แขวงขุมทอง  
เขตลาดกระบังใกลกับสถานรีถไฟคลองหลวงแพงซึง่ตั้งอยูในคลองหลวงแพงหางจากที่ตั้งของ
ตลาดประมาณ 3-4 กิโลเมตร     ตัวตลาดยาวตามลําคลองประมาณ 150 เมตรเปนเรือนแถวสราง
ริมน้ําอยูทางทศิใตของคลองประเวศบุรีรมย   ทายตลาดฝงตะวนัตกเปนที่ตัง้ของวัดราชโกษา  
สวนทิศเหนือทายเปนที่ตั้งของมัสยิดนุลุนอิสลามหรือสุเหราหลวงแพงซึ่งกอต้ังขึน้ใน  พ.ศ.2485112  

                                                           
 110ก.จ.ช.,  ร.5,  กษ. 3 3.1/13  รายงานพระยาวิเศษโภชนา  (2  เมษายน  ร.ศ.128). 
 111ก.จ.ช., ร.5.  กษ.  4.4/2  ขออนุญาตจับจองทีน่า  (4  กนัยายน  ร.ศ.108-  

6 พฤศจิกายา  ร.ศ.109).  
 112สวัสด์ิ  มานัสวีสวัสด์ิ  อาย ุ54 ป  อาชพีชางตัดผม  บานเลขที ่34  หมู 2 แขวงขุม

ทอง  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ  . 
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ตลาดแหงนี้กอต้ังขึ้นในชวงเวลาเดียวกับตลาดหัวตะเขโดยมีเจาของคนเดียวกัน คือ นายยง แซกิม 
ชาวจีนซึ่งอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานที่ตลาดหัวตะเข113    เมื่อเก็บทุนทรัพยจากการเปนกรรมกรโรงสี
ไดตั้งโรงสีข้ึนที่ปากคลองพระยาเพชรซึ่งอยูถัดจากคลองหลวงแพงไปทางกรุงเทพฯตอมาเมื่อมีการ
สรางสถานีรถไฟหลวงแพงขึ้นจึงไดมาตั้งตลาดที่บริเวณปากคลองหลวงแพงในเวลาตอมา   
 แมชุมชนแหงนี้จะมิไดเปนที่ตั้งของโรงสีแตก็เปนแหลงชุมชนุมของผูคนที่อาศัยอยูใน
คลองหลวงแพงและพื้นที่ที่ใกลเคียง รวมถึงการเปนทาเรือเมลนายเลิศ  เรือยนตของชาวบานที่เขา
มาบริการรับสงผูคนจากตลาดไปยังสถานีรถไฟหรือไปตลาดคลองสวนตลอดวัน  บริเวณตลาดมี
สินคานานาชนิดใหเลือกซื้อทั้งพืชผัก ผลไม  รานขายแกง- กวยเตี๋ยว  เสื้อผา  รานทอง  รานตัดผม  
รานขายยา และสินคาจิปาถะไวบริการลูกคาที่เดินทางเขามาหาซื้อตลอดทั้งวัน  นอกจากนี้ยังเปน
ที่ตั้งโรงฝนของนายจิว  แซตั้ง114 ความหลากหลายของสินคาและบริการทําใหมีผูคนเดินทางเขา
มายังตลาดแหงนี้อยูเสมอ  ผูคนที่อาศัยอยูในตลาดมีทั้งชาวมุสลิมที่เปนคนพื้นเมืองและชาวจีนที่
อพยพเขามาในชวงหลัง พ.ศ.2470 เพื่อประกอบอาชีพรับจางและคาขาย    
 วิถีชีวิตของผูคนที่อาศัยอยูในตลาดแหงนี้มีความผูกพันธกันเห็นไดจากการรวม
กิจกรรมตางๆของชุมชนจะมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันตลอด  เชน  บันทึกที่กลาวถึงการกอสราง
มัสยิดนุลุนอิสลามชาวจีนไดมีสวนชวยออกเงินและลงแรงรวมกับชาวมุสลิม  หรือเมื่อชาวจีนจัด
งานไหวเจาพอและเจาแมข้ึนในทุกปชาวมุสลิมก็จะเขามารวมเรี่ยไรเงินจางคณะงิ้วเขามาแสดงอยู
ทุกป115 
 บานคลองสวน ตั้งอยูในคลองประเวศบุรีรมยหางจากปากคลองทาถั่วประมาณ 5 
กิโลเมตร ชุมชนบานคลองสวนครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัดคือ ตําบลเทพราช อําเภอบานโพธิ์  
จังหวัดฉะเชิงเทราและตําบลคลองสวน อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  สรางขึ้นใน พ.ศ.

                                                           
 113ตอมาไดโอนทีด่ินของตลาดปากคลองหลวงแพงใหกับบุตรคือ  นายอดุม  วงศอุไร

และนายมงคล  กมิสูนจนัทร.  หลีบเหลงซื่อ  แซล้ิม  อายุ 70 ป  ประกอบอาชีพคาขาย  บานเลขที่ 
33  หมู 2 แขวงขุมทอง  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ  สัมภาษณเมื่อวันที ่15  มกราคม  พ.ศ.2548. 

 114สารภี  เอน็ออน  อาย ุ66 ป  อาชีพคาขาย  บานเลขที่ 75  หมู 2  ตาํบลหลวงแพง  
อําเภอบางบอ  จงัหวัดสมุทรปราการ  สัมภาษณเมื่อวันที ่ 20  ธันวาคม  พ.ศ.2548.   

 115แหลงเดิม.  
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2444116  ตัวตลาดเปนอาคารไมสองช้ันหลังคามุงจาก    เปนตลาดขนาดใหญเปนศูนยกลางการ
พบปะสังสรรคของผูคนที่อาศัยอยูในคลองหลวงแพง   คลองอุดมชลจร   บางพลี   บานโพธิ์และ
ลาดกระบังเขามาหาซื้อสินคาจากตลาดแหงนี้จึงเปนจุดแวะพักและยังเปนทาเรือจะตองใชเรือเมล
ขาวของนายเลิศซึ่งมีเพียงลําเดียวรับคนจากประตูน้ําทาถั่ว (ฉะเชิงเทรา) ผานตลาดคลองสวน 
กอนจะแลนเขาสูประตูน้ํา(วังสระปทุม) กรุงเทพฯซึ่งจะมีตลองตันเชื่อมคลองแสนแสบกับคลอง
ประเวศบุรีรมยกอนถึงประตูน้ําพระโขนง     ดวยการที่ปากคลองทาถั่วเปนที่ตั้งของบอนการพนัน
จึงมีผูคนเดินทางผานเขาออกจํานวนมาก   สงผลใหตลาดแหงนี้เปนตลาดใหญของคลองประเวศ
บุรีรมย  ในบริเวณตัวตลาดยาวถึง 200 เมตรมีการสรางสะพานขามคลองไว 3 แหงเพื่อเชื่อมฝงที่
เปนตลาดกับชุมชนเกษตรกรรมของชาวมุสลิม  ในเมืองฉะเชิงเทรา  สวนชาวไทยและจีนจะอยูฝง
เมืองสมุทรปราการ  ดังที่ผูเฒาผูแกของชุมชนไดบรรยายถึงบรรยากาศของการคายุคกอนการที่
การคมนาคมทางบกจะเขามา  ความวา 
 
                 สมัยนั้นยังไมมรีถยนตการเดินทางไปกรุงเทพฯ   และทาถั่วตองนั่ง 

เรือเมลของนายเลิศออกจากประตูน้ําวังสระประทุมมายังตลาดคลองสวน     
ใชเวลาเดินทางเกือบตลอดทั้งวัน  บริเวณตลาดจึงมีความคึกคัก ชาวบาน 
พายเรือแจวเรือเขามาซื้อของที่ตลาดทั้งวันและคนจะยิ่งเยอะมากในวันที่ม ี
ลิเก  หนังกลางแปลงหรือการละเลนตางๆ ตั้งแตมีรถยนตคนไมคอยมาแลว 
เพราะทางรถสะดวกกวาผูคนในตลาดก็ยายอยูที่ตลาดใหมริมถนน117 

 
                 ตลาดคลองสวนเดิมเปนทาขาวมากอนโดยบิดาของนายสมบูรณเขามาตั้งโรงสีขนาด
เล็กกําลงัการผลิต 60 เกวยีนตอวัน  ชื่อ “ประจักษธัญญะผล”  ใน พ.ศ.2444  เพื่อรับซ้ือขาวจาก
ชาวนานํามาสสีงออกขายทีก่รุงเทพฯโดยสงตามคลองประเวศบุรีรมย  กิจการเติบโตขึ้นมีการขยาย

                                                           
  116สมบูรณ  แสงเจริญ  อายุ85 ป  อาชีพธุรกิจโรงสีขาวและเจาของตลาดบานสวน  
บานเลขที่ 50  ตําบลเทพราช  อําเภอบานโพธิ์   จังหวัดฉะเชิงเทรา  สัมภาษณเมื่อวันที่ 30 
เมษายน  พ.ศ.2547. 
      117แหลงเดิม. 
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กิจการโรงสีจนกลายเปนแหลงชมุชนและกลายเปนตลาด  โดยสรางอาคารตลาดใหเชา118และ
ขยายกิจการโรงสีออกมาอกี 3 แหงในบริเวณใกลเคียงกนั 

ราษฎรในบานคลองสวนประกอบไปดวยผูคนหลากหลายเชื้อชาติแตทีช่ัดเจน  คือ ชาว
ไทยและมุสลิม เห็นไดจากสิ่งปลูกสราง  วัดและสุเหราที่เปนศูนยรวมจิตใจของชาวไทย ชาวจีน 
ชาวมุสลิมจะอยูบริเวณใกลเคียงกนั  เชน  มัสยิดอัลวะตอนียะ มัสยดิดารุลอาบิดิน  มัสยิดเอี้ยตุล
อิสลาม  มัสยดิอัลฮาดี  สุเหราจระเขนอย  วัดคลองสวน  วัดเทพราชปาราราม    จากความอุดม
สมบูรณทําใหมีการอพยพเขามาตัง้ถิน่ฐานจํานวนมากบางครั้งมกีลุมคนบางกลุมสรางปญหาและ
กอความวุนวาย  เชน กรณีพระยาอนิทราไดรับการรองเรียนจากราษฎรใหออกไปจับผูรายซึง่มี
อยางชกุชุมในคลองประเวศบุรีรมย119     

 บานปากคลองทาถั่ว  ตําบลบางกรูด  อําเภอบานโพธิ ์  ประวัติความเปนมาของบาน
ทาถัว่เพราะมกีารตั้งบอนการพนันถั่วโปขึ้นทีห่มูบานแหงนี้  บานปากคลองทาถัว่เปนชุมชนขนาด
เล็กเพราะความไมสะดวกของการคมนาคมขนสงที่มีประตูน้ํากั้นอยูบริเวณปากคลองทาํใหผลผลิต
จากแหลงผลติตอนในไมสามารถสงออกมายังโรงสีแหงนี้ไดสะดวกจงึมีรองรอยของโรงสีขนาด
ใหญอยูเพยีงแหงเดียวของตะกูลจารุสมบัติ  สวนผูคนที่อยูในคลองเชื่อมก็จะเดินทางเขามาขาย
ผลผลิตและหาซื้อสินคาจากบานคลองสวนซึง่อยูบริเวณใกลเคียง 
 
 ความเปลีย่นแปลงของชุมชนมีผลมาจากการขยายเสนทางคมนาคมทั้งการขุดคลอง
และสรางทางรถไฟลวนมีผลใหพืน้ที่ๆหางไกลสามารถสงสินคาและผลผลิตเขาสูกระบวนการคาได
สะดวกและรวดเร็วขึ้น  ปจจัยเหลานี้เปนสิง่ชักจงูใจใหผูคนบุกเบิกและขยายพื้นที่เพาะปลกูออกไป
กวางขวางมากขึ้น  แตหากเปรยีบเทียบวถิีชีวิตของชุมชนที่อยูในเสนทางคมนาคมทางน้ํากบั
เสนทางรถไฟจะพบวารูปแบบของการคนาคมมีสวนสาํคัญที่ทาํใหชมุชนแตละแหงเติบโตไมเทากัน  

                                                           
  118สมบูรณ  แสงเจริญ  อายุ85 ป  อาชีพธุรกิจโรงสีขาวและเจาของตลาดบานสวน  
บานเลขที่ 50  ตําบลเทพราช  อําเภอบานโพธิ์   จังหวัดฉะเชิงเทรา  สัมภาษณเมื่อวันที่ 30 
เมษายน  พ.ศ.2547. 

 119ก.จ.ช.,  ร.5,  น.1.1/85  พระยาอนิทราไดไปตรวจผูรายที่คลองสาม  แขวงเมืองนคร
เขื่อนขันธ     แตที่คลองประเวศบุรีรมย     นายทองดีเปนนกัเลงมีเพื่อนฝูงมากจะขออนุญาตเรียก
ตัวมาไตสวน  (30  มีนาคม – 20 มิถุนายน ร.ศ.113). และ  ก.จ.ช., ร.5.  ม. 2.12ก/9  ใบบอกเมือง
ฉะเชิงเทรา ( กันยายน  ร.ศ.103 -  สิงหาคม ร.ศ.107). 
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เพราะเมื่อมีการสรางทางรถไฟขึ้นในพ.ศ.2448 การคมนาคมของผูคนที่อาศัยอยูในคลองเชือ่ม
ระหวางแมน้ําเจาพระยากบัแมน้ําบางปะกงยงัคงอาศัยการคมนาคมทางน้าํเปนหลกั วิถีชวีิตของ
ตลาดและรานคาริมน้ํายังคงดํารงสถานะศนูยกลางพบปะของผูคนตางถิ่นอยูเสมอ  สวนการสราง
ทางรถไฟนั้นแมจะเปนพาหนะทีม่ีความรวดเร็วแตก็ไมสามารถสงผลผลิตออกสูตลาดไดโดยตรง  
โดยเฉพาะขาวซึ่งจะตองมีการสงตอกันหลายทอดกวาจะถึงตลาดทําใหไดรับความนิยมเฉพาะการ
สงขาวที่ผานกระบวนการสีแลวเทานัน้  สวนขาวเปลือกยังใชการขนสงทางน้ําไปยงัโรงสีที่ตั้งอยูใน
ชุมชนหรือบริเวณใกลเคียง   
 พื้นที่ฝงตะวันออกของแมน้าํบางปะกงเปนบริเวณที่ไดรับผลกระทบจากความ
เปล่ียนแปลงจากการขุดคลองเชื่อมนอยกวาทางฝงตะวนัตกของแมน้ําบางปะกง  เพราะสภาพ
ภูมิศาสตรของพืน้ทีน่ี้เปนทีด่อนและปาเขา    อีกทั้งมีเสนทางน้าํนอยไมครอบคลุมพื้นทีท่ั้งหมด
และมักแหงขอดเมื่อถึงฤดูแลงจึงไมเอื้อตอการเพาะเพือ่การคา  ผูคนที่อาศยัอยูทางฝงตะวนัตก
ของแมน้ําบางปะกงจงึประกอบอาชีพเกี่ยวกับทรัพยากรทางธรรมชาติเปนหลกั  เชน  การทําปาไม
กระยาเลย  การเปนเมืองทารับสงสินคา  เชน  เมืองพนมสารคาม  และเมืองพนัสนคิม   
 
  4.  การพัฒนากับความเปลี่ยนแปลงของชุมชนการคาในคลองเชื่อม 
 
 การผลิตและการคาขยายตวัขึ้นจนการคมนาคมทางน้าํและทางรถไฟไมเพียงพอตอ
การขนสงผลิต รัฐจึงมนีโยบายสรางเสนทางคมนาคมทางรถยนตจากกรงุเทพฯเชื่อมกับหวัเมอืง
ตางๆใน พ.ศ.2479   ภายหลังการอนุมัติโครงการทางหลวงแผนดนิประเทศประสบปญหาสงคราม
มหาเอเชียบูรพาทําใหเสนทางสายตะวนัออกจากกรุงเทพฯถงึเมืองชลบุรีระงับไวจนกระทั่ง รัฐบาล
จอมพล ป.พบิูลสงคราม (พ.ศ.2481-2487)  ทางหลวงแผนดนิสายสมุทรปราการ  บางปะกง 
ชลบุรี120  จึงไดรับการสรางขึน้ ทางสายนีน้บัเปนถนนสายแรกที่เชื่อมกรุงเทพฯกับลุมแมน้ําบางปะ
กงบริเวณชายฝงทะเล 
 ทางสายสายสมุทรปราการ บางปะกง ชลบุรีไดรับการกอสรางตามมาตรฐานของ
ตะวันตกดงัคํากราบเรียนของกรมโยธาเทศบาลตอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีถึงการกอสรางวา  
“ถนนสมุทรปราการ – ชลบุรี  ผานบางปะกง  เปนถนนชนิดถาวร  แตในการกอสรางตองใชลูกรัง
เปนพืน้ราก  เมื่อลงลูกรังเปนพืน้รากแลวจะลงหนิบดทับช้ันบนอกีชัน้หนึ่งก็จะมีผิวทางที่แนนหนา
                                                           

 120ก.จ.ช.,  เอกสาร (2)  สร.  .0201665.2  กลอง 1/27  สรางทางสายสมทุรปราการ  
ชลบุรี  ผานทางบางปะกง (26  กรกฎาคม  พ.ศ.2483- 14 มิถุนายน  พ.ศ.2493). 
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พอจะรับการจราจรไดเปนอยางด ี  เมื่อเปดใหรถเดินไดแลว  1 – 2 ป  จึงจะปรับระดับผิวดินและ
ราดยางตอไป”121   ถนนสายกรุงเทพฯ-ชลบุรี  เปดใชในวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ.2485   มกีารกอสราง
เพิ่มเขามายงัศรีราชาและสัตหีบ122 แตทางสายนีก้็ยงัมิไดทาํสะพานขามแมน้ําบางปะกง  กระทั่งป  
พ.ศ. 2492  จงึลงมือกอสรางสะพานขามที่อําเภอบางปะกง  (เสร็จ พ.ศ.2494)  

 ตอมารัฐบาลไดขยายทางหลวงแผนดนิสายสมทุรปราการออกมาจนถงึระยอง  
จันทบุรีและตราดเพื่อใหเปนเสนทางติดตอกับหัวเมืองชายทะเลตะวนัออก  ชื่อ  ถนนสุขุมวทิ  
(Sukhumvit)  เปนทางหลวงแผนดิน  หมายเลข  3  เปดใชเมื่อวนัที ่ 10  ธนัวาคม  2493123     
 การเปดใชถนนสุขุมวทิไดเปดพื้นที่เกตรกรรมทางฝงตะวนัออกของแมน้ําบางปะกงให
ผูคนอพยพเขามาตัง้ถิน่ฐานมากขึ้น  ดังที่สุบิน  สืบสงวน  เขียนไวในบทความเรือ่งเมืองบางปลา
สรอยหรือชลบุรีวา 
 
 สมัยที่ยังไมมีการสรางถนนสุขุมวิทตอจากจังหวัดสมุทรปราการมาชลบุรีนั้น 
      ไดมีเรือกลไฟรับสงสินคาและรับคนโดยสารระหวางชลบุรีกบักรุงเทพฯ  และ 
 ออกจากรุงเทพฯมาชลบุรีสวนทางกันทุกวันและมีเรือฉลอมทะเลขนาดใหญ 
 สําหรับบรรทุกสินคา  น้ําตาลทรายแดง   ขาว   ปลาและอื่นๆไปยังกรุงเทพฯ 
 และจังหวัดอื่นๆ อีกมากมายและมีเรือโดยสารรับสงคนตางตําบลก็มาก124   

 
  ถนนอีกสายหนึ่งที่ไดรับการสรางขึ้นเพื่อเชือ่มกรุงเทพฯกบัพื้นที่ตอนบนของลุมแมน้าํ  

บางปะกงเกิดขึ้นในชวงสงครามมหาเอเชยีบูรพา(พ.ศ.2485 - 2487)  เนื่องจากเปนเสนทางที่
กองทพัญี่ปุนยกพลจากอนิโดจีนของฝรั่งเศสเขาสูประเทศไทยตามนโยบายเปนพันธมิตรกับญ่ีปุน
                                                           

 121ก.จ.ช.,  เอกสาร (2)  สร.  .0201665.2  กลอง 1/27  สรางทางสายสมทุรปราการ  
ชลบุรี  ผานทางบางปะกง (26  กรกฎาคม  พ.ศ.2483- 14 มิถุนายน  พ.ศ.2493). 

 122 แหลงเดิม. 
 123ถนนสุขุมวทิตั้งตามพระราชทินนามของพระพิศาลสุขุมวิท  (อธิบดีกรมโยธา

เทศบาล)  เพือ่เปนเกยีรติแกพระพิศาล ฯ เพราะเปนคนไทยคนแรกทีสํ่าเร็จการศึกษาดาน
วิศวกรรมศาสตรจากสถาบนัเทคโนโลยีแมสสาซูเซตส  ประเทศสหรัฐอเมริกา.   

 124สุบิน  สืบสงวน,  “เกร็ดความรูเกี่ยวกับเมอืงชลฯ  และเรื่องอื่นๆ”  ใน  อนุสรณใน
งาน    ฌาปนกิจศพคุณพอสุบิน  สืบสงวน   (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,  
2530),  96-97. 
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ที่ลงนามเมื่อวนัที่  8  ธนัวาคม  พ.ศ.2484  เสนทางที่ญี่ปุนเลือกใชนั้นจะเปนเสนทางเดยีวกับที่
ไทยและเขมรใชเดินทางทําสงครามระหวางกันมาแตเดิม  คือ  จากเมืองศรีโสภณ - อรัญประเทศ - 
ปราจีนบุรี  นครนายกเขาสูกรุงเทพฯรวมระยะทาง  300  กิโลเมตร125  จากการศึกษาไมปรากฏ
รายงานของการสรางทางสายนีจ้ึงนาจะเปนทางที่มีมาแตเดิม เพยีงแตไดรับการปรับปรุงพอให
กองทพัญี่ปุนลําเลียงอาวธุเขามาไดโดยสะดวกเทานั้น 

 
 หากกลาวถงึชมุชนที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาเสนทางคมนาคมทางบกจะตอง

แบงออกเปน 2  พื้นที่  คือ  พื้นที่ฝงตะวันออกของลุมแมน้ําบางปะกงและฝงตะวนัตกของลุมแมน้าํ
บางปะกงเพราะพืน้ที่ทัง้ 2 สวนนี้ไดรับผลกระทบตางกนั      เนื่องจากในทางฝงตะวนัออกไมมี
โครงการพฒันาเสนทางคมนาคมขนาดใหญ  เชน  ทางรถไฟ และทางรถยนตเขามาเชื่อมกับพืน้ที่
นี้   ดังนัน้การลําเลียงสนิคา     การเดินทางของผูคนจึงเปนไปในลักษณะเดิมเพราะตองเดนิทาง
จากชุมชนออกมายงัเมืองศนูยกลางของการคมนาคมเชนเดิม  แตอาจไดรับผลดีจากการขนถาย
สินคาจากพืน้ที่นี้มากข้ึนเพราะเสนทางการขนสงสั้นลง สวนพืน้ทีท่างฝงตะวนัตกจะเปนบริเวณที่
ไดรับผลกระทบมากที่สุด  โดยเฉพาะจากการสรางทางรถยนตทาํใหชุมชนที่อาศัยอยูตามคลอง
ตางๆของพืน้ที่ตอนในเดินทางติดตอกับกรุงเทพฯไดสะดวกขึ้น  การซื้อ- ขายสินคาไมจําเปนตอง
มาซื้อหาจากชุมชนการคาริมน้ําแตสามารถเดินทางไปซื้อ - ขายสนิคากับกรุงเทพฯไดโดยตรงและ
ไมลําบาก  
 นอกจากนีก้ารการสรางถนนไดทําลายกิจการเดินเรือที่เคยทํารายไดมหาศาลใหกับ
ผูประกอบการเพราะ การขนสงผานคลองเชื่อมคอยๆลดลงจนเหลือเพียงการขนถายสินคาที่ผลิต
ข้ึนภายในคลองทีท่างรถไฟและถนนเขาไมถึงเทานัน้ เรือสินคาที่เคยเดินทางระหวางกรุงเทพฯกับ
ลุมแมน้ําบางปะกงคอยๆลดจํานวนลง  ชุมชนในคลองเชื่อมคอยละลดความสําคัญในการเปน
ทาเรือและตลาดการคาลง  เชน 
 ตลาดหลวงแพง  เปนตลาดที่ประสบปญหาจากการสรางถนนมากที่สุดเพราะเปน   
ชุมชนที่อยูใกลกรุงเทพฯ  เมื่อการคมนาคมสะดวกขึ้นการเดินทางของผูคนจงึหนัมาใชรถยนต  
ตลาดที่เคยรุงเรืองถูกทิ้งรางจนแทบจะไมมีผูคนเขามาหาซื้อสินคา 
 ตลาดบานคลองสวน  เปนชุมชนการคาริมน้าํที่มีความรุงเรืองและมผูีคนเดินทางเขา
มาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาของผูคนในคลองประเวศบรีุรมยกับพืน้ทีใ่กลเคียง การติดตอกับชุมชน

                                                           
 125 สุชาติ  เถาทอง,  ศิลปวฒันธรรมและภูมปิญญาพื้นถิ่นในภาคตะวนัออก,  68. 
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รอบนอกเดิมอาศัยการคมนาคมทางน้ําทีม่ีทั้งเรือเมลขาวของนายเลิศ  และเรือสวนตัวออกไปยัง
เมืองฉะเชงิเทราหรือกรุงเทพฯก็สะดวก  เพราะรัฐไดจัดสรางประตูระบายน้าํไวในคลองสายนีห้ลาย
แหงผูคนจงึเดนิทางไดทกุฤดูกาล  ในระยะแรกที่มกีารขุดคลองเชื่อมข้ึนพื้นที่คลองประเวศบุรีรมย
ประสบปญหาน้ําเค็มไหลเขาทวมทีน่าจนสรางความเสยีหายแกผลผลิต  ผูคนจํานวนมากไดอพยพ
ออกไปหาที่อยูใหมแตเมื่อรัฐจัดสรางประตูน้ําข้ึนใน พ.ศ.2453   ราษฎรจงึอพยพเขามาตั้งถิ่นฐาน
ในคลองจนหนาแนน  ราคาที่ดินในคลองประเวศบุรีรมยปรับตัวสูงขึ้นจากเมื่อครั้งแรกที่มีราคาไม
เกินไรละ 1.50 บาทเมื่อ พ.ศ.2420  มาเปนไมต่ํากวาไรละ 80 บาทใน พ.ศ.2449   
 การสรางทางรถไฟสายกรุงเทพฯ- ฉะเชงิเทราไมไดสงผลกระทบตอวถิีชิวิตของผูคนใน
ตลาดบานคลองสวน  เนื่องจากการเดนิทางไปขึ้นรถไฟตองออมไปถึงสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา  แต
หากเขากรุงเทพฯโดยทางเรอืก็มีเรือเมลผานที่หนาตลาดวันละ 1 เทีย่ว  ตลอดเสนทางที่เรือแลน
ผานจะมียานชุมชนอยูตลอดสองฝงคลองทําใหสามารถซื้อหาสนิคาไดสะดวกมากกวาทางรถไฟ   
 ความเปลีย่นแปลงของชุมชนบานคลองสวนเริ่มปรากฏภายหลงัการสรางถนนชวง
หลัง พ.ศ.2500 ความสะดวกและรวดเร็วของการคมนาคมทําใหตลาดคลองสวนเสื่อมความนยิม
จนปจจุบนัตลาดนี้ปดตัวเองลง  ไมมผูีคนเขามาซื้อหาสนิคาเหมือนในอดีตเพราะสามารถเดิน
ทางเขากรงุเทพฯไดโดยตรงเพราะอยูหางจากกรุงเทพฯไมเกิน 30 กิโลเมตรเทานัน้  การขนสง
สินคาเริ่มหันมาใชทางรถยนต  โรงสยีายมาสรางใหมบริเวณริมถนนเพราะขนสงสะดวกกวา   
 ตลาดบานใหม  ตลาดบานใหมเปนชุมชนขนาดใหญตั้งอยูในตวัเมืองฉะเชงิเทรา  เปน
แหลงชุมชนชาวจนี  และทีต่ั้งของกิจการโรงสี  โรงเหลา  โรงฝน  ในอดีตจึงเปนที่ชมุชนของผูคนที่
อาศัยเสนทางคมนาคมทางน้ําตามแมน้าํบางปะกงเพื่อข้ึนไปยังพื้นทีลุ่มน้ําตอนบนหรือปากแมน้าํ  
นอกจากนีก้ารที่ชุมชนนี้ตัง้อยูใกลปากคลองนครเนื่องเขตรซึ่งเปนเสนทางจากฉะเชงิเทราเขาไป
กรุงเทพฯตองมาจอดเรือรอคอยเวลาเปดประตูน้ํา  ดังนัน้จงึเกดิเปนแหลงชุมชนทีม่ีผูคนจากที่
ตางๆเขามาซือ้ขายสินคา 
 ภายหลงัการสรางเสนทางรถไฟความเจริญทางการคาไดยายลงมาที่บานทาไขซึ่งอยู
ต่ําลงมาประมาณ 500 เมตร  ทาํใหชมุชนตลาดบานใหมคอยๆเสื่อมความนิยม  ผูคนเขามาหาซื้อ
สินคาจากกรุงเทพฯที่ตลาดแหงใหมซึ่งมีสินคาทัง้เสื้อผา  ของใช  เครื่องประดับ  อาหาร ฯลฯ ให
เลือกอยางหลากหลาย   
 บานบางขนาก   เปนพืน้ทีท่ี่ไดรับผลกระทบจากการสรางทางรถไฟมากที่สุดเพราะแต
เดิมการเดินทางเขากรุงเทพฯตามคลองยากลําบากตองผานประตนู้ําหลายแหง และบางฤดูน้าํใน
คลองก็นอยจนไมพอแกการเดินเรือ  เมื่อมีทางรถไฟเปดโอกาสใหพื้นที่ทาํนาขยายออกไปจากเดมิ  
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มีการอพยพเขามาของแรงงานจากอีสานเพื่อรับจางทาํนามากขึน้  ขาวกลายเปนสินคาสําคญัที่
สงออกมานอกทองถิ่นไดสะดวก   
  
สรุป 
 
 ชุมชนที่เกิดขึน้ในชวง พ.ศ.2450-2500 เปนชมุชนที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเสนทาง
คมนาคมทางน้ําและทางบกที่เจริญข้ึนทาํใหการขนสงสินคาจากแหลงผลิตกับตลาดไปมาถงึกนัได
สะดวก  สงผลใหราษฎรเริ่มขยายพืน้ที่เพาะปลกูออกไปตามคลองซอยสายตางๆทีเ่ชื่อมกับแมน้าํ
หรือคลองสายหลักเพื่อทาํการเพาะปลกูขาวเพิ่มข้ึน  นอกจากนี้บริเวณที่เปนจุดเชือ่มตอของการ
คมนาคมยังไดเกิดเปนชุมชนตลาดที่เปนแหลงรวมของผูคนในทองถิน่เขามาซื้อขายสินคาและ
พบปะสังสรรคกับเนื่องจากบริเวณของตลาดจะเปนที่ตั้งของโรงสี  ทาเรือ  โรงฝน  โรงเหลา  บอน
การพนัน  สถานศึกษาและสาสนสถานของศาสนาตางๆทั้งวัด  มัสยดิ  โบสถคริสต  ศาลเจาและ
โรงเจ  บริเวณตลาดจึงพลกุพลานไปดวยผูคนที่เดนิทางเขาออกอยูตลอดทั้งวนั  
 แมใน พ.ศ.2450  รัฐจะเปดการเดินรถไฟสายกรงุเทพฯกับฉะเชิงเทราแตก็มิไดสงผล
ใหชุมชนตลาดริมน้ําลดความสําคัญลง  การเดนิทางดวยเรือทัง้ภายในคลองเชื่อมและการเดินเรือ
ระหวางกรงุเทพฯกับชุมชนในคลองเชื่อมยงัเปนทีน่ิยมของผูคนที่จะเดนิทางไปมาอยูเสมอ  แตไม
อาจปฏิเสธวาความสะดวก  รวดเร็วและตรงเวลาของรถไฟจะเปนสิง่ทาทายใหกิจการเดินเรือตอง
พบกับจุดจบในที่สุดเพราะผูคนที่อาศยัอยูในคลองเชื่อมจะปรับมาใชการเดินทางดวยเรือเพื่อมา
ตอรถไฟอีกทอดหนึง่เปนสวนใหญเพราะเสนทางที่รถไฟผานนั้นก็จะผานบริเวณใกลกับศูนยกลาง
ชุมชนเดิม การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญที่กระทบตอชุมชนตลาดคือ  การสรางถนนเชื่อมระหวาง
กรุงเทพฯกับหวัเมืองภาคตะวันออกเพราะเปนเสนทางคมนาคมที่สะดวกกวาการเดนิทางดวยรถไฟ
อยูมาก  อีกทัง้ยังสามารถขนสงสนิคาจากแหลงผลิตถงึตลาดไดในคราวเดียวทาํใหการขนสงสนิคา
ทางน้าํผานคลองเชื่อมลดความสาํคัญลงและหมดฐานะของความเปนชุมชนการคาในที่สุดและ
เกิดชุมชนตลาดทารถขึ้นแทน 
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บทที่ 5 

 
สรุป 

 
ลุมแมน้ําบางปะกงประกอบดวยสภาพภูมิศาสตร 2 ลักษณะ  คือ พื้นที่สูงและที่ราบ

เชิงเขาผานชองเขาที่เรียกวา “ฉนวนไทย” ทอดยาวเชื่อมกับที่ราบในเขมรซึ่งเปนที่ตัง้ของอาณาจกัร
เขมร      กับพื้นที่ลุมซึ่งผานการทับถมของโคลนตะกอนจนกลายเปนแผนดินและเกิดเปนทางน้ํา
ธรรมชาติหลายสายที่เอื้อประโยชนทางเกษตรกรรมและการเดินทาง     องคประกอบเหลานี้เอ้ือให
ลุมแมน้ําบางปะกงเปนพื้นที่ที่เหมาะแกการตั้งถิ่นฐานเพราะนอกจากจะอยูในทําเลที่อุดมสมบูรณ
ไปดวยทรัพยากรนานาชนิดแลว    ความสะดวกของการคมนาคมทั้งทางน้ําและทางบกยังสงผลให
พื้นที่นี้กลายเปนศูนยกลางการคาระหวางลุมแมน้ําเจาพระยากับหัวเมืองตะวันออก  หัวเมือง
อีสาน  เขมร  ลาวและเวียดนาม    พื้นที่นี้จึงเปนศูนยรวมของผูคนตางเชื้อชาติ  ศาสนา วัฒนธรรม
ที่อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานอยางตอเนื่องตั้งแตสมัยทวารวดี  อยุธยาและรัตนโกสินทร    

จากการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการตั้งถิ่นฐานกับการขยายตัวทางการคาและ
เสนทางคมนาคมพบวา   ทิศทางการเติบโตของชุมชนจะแบงออกเปน 2 ชวงเวลา  คือ  ชวงเวลา
แรกการตั้งถิ่นฐานกอนสนธิสัญญาเบาวริง         ที่ตั้งของชุมชนจะอยูบนเสนทางการคมนาคมเปน
หลักโดยเฉพาะตามเสนทางถนนขอมจะปรากฎชุมชนโบราณขนาดใหญหลายแหง  เชน  เมือง   
ดงละคร  เมืองศรีมโหสถ  เมืองพระรถ  เมืองพญาแรและเมืองศรีพโล    ชุมชนเหลานี้เติบโตขึ้น
จากการทําหนาที่เปนเมืองทาควบคุมการคาระหวางพื้นที่ตอนในกับชายฝงทะเล    เมื่ออํานาจรัฐ
ในลุมแมน้ําน้ําพระยาเขมแข็งขึ้นประกอบกับความเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาทําใหชุมชนเหลานี้
เสื่อมอํานาจลงจึงถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา  บทบาทของชุมชนเหลานี้จึงถูก
ปรับมาเปนดานปองกันประเทศอีกทางหนึ่งดวย    นอกจากนี้การทําสงครามระหวางไทยกับเขมร
ตลอดตั้งแตอยุธยาและตนรัตนโกสินทรทําใหรัฐตองเสริมความมั่นคงใหกับลุมแมน้ําบางปะกงดวย
การตั้งเมืองและดานทั้งขนาดเล็กและใหญกระจายอยูทั่วไปตามเสนทางยุทธศาสตรและการคา
ของพื้นที่นี้  (แผนที่ที่ 8 แสดงตําแหนงที่ตั้งบาน  เมืองในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน)   เชน   เมือง
นครนายก    เมืองปราจีนบุรี  เมืองฉะเชิงเทรา  เมืองบางปลาสรอย   ดานกบแจะ(ประจันตคาม)  
ดานหนุมาน   (กบินทรบุรี)    บานหินแร (อรัญประเทศ)   บานทุงแข (วัฒนานคร)   ดานพระปรง      
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ดานชองตะโก   ดานพระจารึก(ดานพระจฤต)  ดานสระแกว   ดานมะโหด   ดานชํานับ   ดานเสมา 
บานสวาย(ศรีโสภณ)  บานทาถาน(พนมสารคาม)  บานพระรถ(พนัสนิคม)  นอกจากนี้ยังเสริม
ความเขมแข็งใหกับชุมชนดวยการการกวาดตอนและอพยพผูคนเขามาอยูตามดานเพื่อเปนกําลัง
สําคัญในการทําสงครามและสงสวย   

ขณะเดียวกันพื้นที่ตอนกลางของแมน้ําบางปะกงเปนที่ลุมยังไมมีผูคนอาศัยมากนัก
เพราะภูมิประเทศบริเวณนี้เปนที่ลุมน้ําทวมขังไมสะดวกตอการเดินทางทางบก     การตั้งชุมชนจึง
มีอยูเฉพาะริมฝงแมน้ําบางปะกงบางแลว  เชน  บางขนาก  บางคลา  บานจุกเฌอ  บานสัมปทวน  
บานใหม  บานทาไข  บานปากคลองทาถั่ว   บานสนามจันทร  ชุมชนเหลานี้มีบทบาทในการผลิต
เพื่อการคา    จะเห็นไดวาการตั้งถิ่นฐานกอนสนธิสัญญาเบาวริงรัฐมิไดใหความสําคัญกับการตั้ง
ชุมชนเพื่อเปนดานเทานั้น  แตรัฐก็ไดคํานึงถึงความสะดวกในการคมนาคมระหวางลุมแมน้ํา
เจาพระยากับลุมแมน้ําบางปะกงดวย  ดังปรากฎการขุดคลองเชื่อมในพื้นที่นี้ 2 สาย   คือ    คลอง
สําโรงไดรับการขุดขึ้นใน พ.ศ.2041 ซึ่งเปนชวงที่การคาของอยุธยาเจริญขึ้นเริ่มมีการติดตอการคา
กับตางประเทศ          และคลองแสนแสบไดรับการขุดขึ้นใน  พ.ศ.2380        เพื่อใชเปนเสนทาง
ยุทธศาสตรในการเดินทัพจึงอาจกลาวไดวาคลองทั้งสองสายนี้รัฐมีจุดประสงคในการขุดเพื่อให
เปนเสนทางยุทธศาสตรและการคาเปนหลัก 

ชวงที่ 2 การตั้งชุมชนหลังสนธิสัญญาเบาวริง  การทําสงครามระหวางรัฐส้ินสดุลงจาก
การแผอิทธิพลของมหาอํานาจตะวันตก      รัฐตางๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตถูกปรับให
เปนแหลงผลิตสินคาเฉพาะอยาง  ขาวกลายเปนสินคาที่ตองการมากในตลาดโลกจึงมีความ
ตองการพื้นที่สําหรับการเพาะปลูกมากขึ้น  แตพื้นที่ฝงตะวันออกของแมน้ําบางปะกงเปนที่ดอนไม
เหมาะกับการปลูกขาว    อีกทั้งขอจํากัดของทางน้ําธรรมชาติจากภูเขาจึงไหลเร็วทําใหไมสามารถ
กักเก็บเพื่อการเพาะปลูกไดตลอดป     แตพื้นที่ฝงตะวันออกเปนที่ลุมเกิดใหมอุดมไปดวยทางน้ํา
ธรรมชาติหลายสายและยังอยูใกลกับกรุงเทพฯทําใหพื้นที่นี้เปนที่สนใจจากรัฐและนายทุนเขามา
ขุดคลองเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก  

 ในชวงเวลานี้พื้นที่ระหวางลุมแมน้ําเจาพระยากับลุมแมน้ําบางปะกงขยายตัวขึ้น
อยางมากจากการขุดคลอง     ทั้งที่รัฐขุดขึ้นพื่อเปนคลองสายหลักเชื่อมระหวางแมน้ําเจาพระยา
กับแมน้ําบางปะกงในพื้นที่ตอนกลางเพื่อเพิ่มเสนทางคมนาคมทางน้ํา  โดยขุดคลองนครเนือ่งเขตร
เชื่อมระหวางคลองแสนแสบกับคลองทาไข      สวนคลองประเวศบุรีรมยเปนการขุดเชื่อมระหวาง
คลองพระโขนงกับคลองทาถั่ว         การขุดคลองทั้งสองสายนี้เปนผลจากการขยายตัวของการตั้ง
ถิ่นฐานซึ่งอยูบริเวณริมแมน้ําบางปะกงเขาสูพื้นที่ตอนในเพื่อทําการเพาะปลูก 
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 การใหกรรมสิทธิ์ที่ดินแกผูขุดคลองเปนที่ดินสองฝงคลองตามความกวางของคลอง  

ทําใหนายทุนเห็นชองทางสรางรายไดจากการคาและการเชาที่ดินจึงมีการขุดคลองซอยเชื่อมกับ
คลองสายหลักที่ขุดไวกอนแลว    ผลจากการขุดคลองซอยไดเชื่อมเสนทางสัญจรทางน้ําใหเปนไป
อยางทั่วถึง  การเปดโอกาสใหนายทุนและราษฎรจับจองพื้นที่เพาะปลูกมิไดประโยชนในแงขยาย
พื้นที่เพาะปลูกเทาควรเพราะชาวนาไมใชเจาของที่ดินเองจึงขาดแรงจูงใจใหพัฒนาที่ดินอยาง
เต็มที่  ประกอบกับปญหาดินเปรี้ยวและน้ําเค็มเปนปญหาใหญและกวางขวางเกินกวาที่ราษฎรจะ
แกไขปญหาไดดวยตนเอง    พบวาภายหลังการบุกเบิกที่ดินไมนานราษฎรเจาของที่ดินรายยอย
และชาวนาเชาที่ดินตางพากันอพยพยายไปหาที่ทํากินแหลงใหมที่อุดมสมบูรณซึ่งมีอยูอีกมาก 
 ตอมาเมื่อที่ดินปรับราคาสูงขึ้นและไมมีพื้นที่วางเปลาใหราษฎรบุกเบิกเพื่อ
เกษตรกรรมอีกตอไป   รัฐจึงหันมาใหความสําคัญกับการปรับปรุงระบบชลประทานในพื้นที่บริเวณ
นี้อยางตอเนื่องตั้งแตปลายรัชกาลที่ 5 เปนตนมามีการขุดลอกคลอง  การสรางประตูน้ําปดปาก
คลองทั้งสองดาน  รวมถึงทําเขื่อนริมฝงคลองเพื่อกันการทลายของดิน  ตลอดจนการขุดคลองเพื่อ
ชักน้ําจากแมน้ําปาสักเขามาหลอเลี้ยงพื้นที่บริเวณนี้ในสมัยรัชกาลที่ 6  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
หลังสนธิสัญญาเบาวริงเปนสิ่งจูงใจใหคนอพยพเขาไปตั้งถิ่นฐานและเพาะปลูกมากขึ้นกวาเดิมซ่ึง
จะมีชุมชนกระจุกตัวอยูริมฝงแมน้ําบางปะกงเทานั้น   การขุดคลองเชื่อมในทศวรรษที่ 2420 เปน
ตนมาจึงเปนการเปดพื้นที่สําหรับการเพาะปลูก 
 การขุดคลองทําใหเกิดชุมชนขึ้น 2 ลักษณะคือ ชุมชนเกษตรกรรมซึ่งจะพบทั่วไปใน
พื้นที่ที่มีทางน้ําเชื่อมถึง     สวนชุมชนตลาดจะเกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่ที่เปนยานชุมชนที่มีการสัญจรไป
มาสะดวกเชนบริเวณปากแมน้ําหรือปากคลองที่สําคัญเทานั้น     เพราะทําเลที่จะพลุกพลานไป
ดวยผูคนอยูตลอดวันจึงมีนายทุนเขามาตั้งโรงสีเพื่อรับซื้อขาวจากชาวนาที่อยูภายในคลองซอย    
ตอมาที่ตั้งของโรงสีพัฒนาขึ้นเปนทาเรือ  ตลาด  โรงฝน โรงเหลา บอนการพนัน   ศาสนสถานทั้ง
วัด มัสยิด โบสถคริสต ศาลเจา  โรงเรียน  ความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ยิ่งสงผลใหชุมชนตลาดมี
ขนาดใหญและเปนที่พบปะของผูคนที่อาศัยอยูภายในคลองและพื้นที่ใกลเคียง 
 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการขุดคลองเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกสงผลตอการ   
ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ลุมระหวางแมน้ําเจาพระยากับแมน้ําบางปะกงตางจากชวงกอนหนานี ้ซึง่แตเดมิ
จะเปนการอยูรวมตามกลุมเชื้อชาติและวัฒนธรรม แตชุมชนใหมริมคลองเชื่อมเหลานี้จะเปนชุมชน
ที่หลากหลายเชื้อชาติทะยอยอพยพเขามาอยูรวมกัน  ทําใหเกิดชุมชนที่มีการผสมผสานทาง
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วัฒนธรรมของเชื้อชาติตางๆ   ไดแก   ไทย  ลาว  จีน   มุสลิม (มลายู, จาม, ชะวา)  ญวน   มอญ   
ทวาย   
 
 
 พมา  เขมร  กระเหรี่ยง  กุลา  ฝร่ัง  ญี่ปุน  เชน  ศาลาแดง  บานคลองสวน  บานหลวงแพง  จะ
เปนชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชื่อแตสามารถอาศัยอยูรวมกัน  เห็นได
จากบริเวณชุมชนจะเปนที่ตั้งของศาสนสถานทั้งพุทธ คริสต มุสลิมและศาลเจาซึ่งตางก็มีความเชื่อ  
ขอปฏิบัติที่ตางกันแตก็อยูดวยรวมกันดวยความเขาใจและเคารพซึ่งกันและกัน    
 การขุดคลองไมไดมีผลใหเกิดชุมชนใหมเทานั้นเพราะการขุดคลองไดชวยใหการขนสง
สินคาสะดวกแลวยังเปนผลใหการผลิตบริเวณลุมแมน้ําบางปะกงมีการขยายตัวทางการผลิตมาก
ข้ึน  ชุมชนการคาเการิมฝงแมน้ําบางปะกง เชน  บางคลา   บานใหม    รุงเรืองขึ้นอีกครั้ง 
 การขนสงทางน้ําแมจะมีราคาถูก บรรทุกสินคาไดมากแตก็ใชเวลามากและยังตองพบ
กับประตูน้ํา  ทําใหการขนสงสินคาระหวางกรุงเทพฯจากประตูน้ําปทุมวันกับเมืองฉะเชิงเทราที่
ปากคลองทาถั่ว (คลองประเวศบุรีรมย) ตองใชเวลาถึง 8 ชั่วโมง   สวนการเดินเรือเลียบชายฝงยิ่ง
ตองใชเวลามากกวานี้เพราะตองเดินทางออมเปนระยะทางไกล  แตการเดินเรือเลียบชายฝงกเ็ปนที่
นิยมเพราะขนสงไดทุกฤดูกาล  ความตองการพาหนะที่ขนสงสินคาปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว
ทําใหรัฐพัฒนาเสนทางคมนาคมทางบกดวยการสรางทางรถไฟขึ้นใน พ.ศ.2448  ทางรถไฟชวยยน
เวลาในการเดินทางลงเหลือเพียง 2 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯถึงฉะเชิงเทรา  แตการขนสงดวยรถไฟก็ไม
เปนที่นิยมมากนักเพราะมีเสนทางที่จํากัดไมขยายไปถึงทุกพื้นที่จึงตองมีการขนถายสินคาหลาย
คร้ังเพื่อเปล่ียนพาหนะ เหตุนี้ทําใหเสนทางน้ําในพื้นที่ที่รถไฟผานยังคงอาศัยการคมนาคมทางน้ํา
เปนหลัก     ชุมชนที่อยูใกลสถานีรถไฟยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้นนื่องจากเปนที่รวมของสินคาและ
ผูคนที่ใชทางรถไฟอีกดวย  
 เมื่อมีการสรางถนนตั้งแต พ.ศ.2480 และขยายเสนทางเพิ่มข้ึนอยูทุกปทําใหการขนสง
ทางน้ําหมดความสําคัญลงจนหมดสถาพของชุมชนตลาด  เกิดชุมชนขึ้นตามเสนทางรถยนตเปน
ชุมชนทารถขึ้นมาแทนที่ชุมชนเดิม      
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บรรณานุกรม 
 
เอกสารชั้นตนที่ยังไมไดตีพิมพ 
ประชุมกฎหมายประจาํศก  เลม 9. “ประกาศคลองนครเนื่องเขตร”  และ  “ประกาศเปดคลอง 
 นครเนื่องเขตร”. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ. เลขที่ 9  จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3.  จ.ศ.1201. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ. เลขที่ 18 จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3.  จ.ศ.1197 ใบบอกเมอืงปราจิม 

 สงผลเรวสวยเมืองทองคําใหญ. 
 กองจดหมายเหตุแหงชาติ. เลขที่ 31 จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3.  จ.ศ.1206. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ. เลขที่ 45 จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3.  จ.ศ.1200  ใบบอกเมอืงปราจิม 

  สงสวยผลเรว  สวยและสวยตางๆ  เมืองศรีทันดร. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เลขที่155/ข  จดหมายเหตุรัชกาลที ่3. จ.ศ.1210. กลาวถงึจีนไล   

  ตั้งโรงหบีออยที่บานทาไข. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ. เลขที่ 281  จดหมายเหตุรัชการที่ 3.  จ.ศ.1207.  
กองจดหมายเหตุแหงชาติ. เลขที่ 4  จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4. จ.ศ.1220. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ. เลขที่ 46   จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4. จ.ศ.1247. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ. เลขที่ 69   จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4. จ.ศ.1217. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เลขที่ 73   จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4. จ.ศ.1216. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ. เลขที่ 77   จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4. จ.ศ.1215. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ. เลขที่ 79   จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4. จ.ศ.1218. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ. เลขที่ 122   จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4. จ.ศ.1218. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ. เลขที่ 247  จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4. จ.ศ.1226. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ. เลขที่ 307   จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4.  จ.ศ.1227. 
กองสมุดแหงชาติแหงชาติ. เลขที่ 115/2  จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3.  จ.ศ.1210. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4.  กห. เลม3  สารตราทานเจาพระยาอรรคมหา 

  เสนามาถงึเจาเมืองกรมการเมืองเพชรบุรี. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4.  2/16  ฝร่ังเศสขอเบิกลอง จ.ศ.1227. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  “แฟมหนังสือพิมพบางกอกไตม ค.ศ.1805 (ร.ศ.113)  ขาวเบ็ดเตล็ด 

  ประจําวนัเสารที่ 2 กมุภาพนัธ ร.ศ.113”. 
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กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  แฟมที่9  เร่ืองที่ 165  ตอนที่14-15  พระโภชคร   
    ขาหลวงมณฑลปราจีณบุรีกราบเรียนเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ (4 มี.ค.125). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  หนังสือเกา  เลมที่62/2483  จดหมายนายเจมส   
    แม็คคาธี (Jame Mccarthy)  ถึงเจาพระยาสุรศักดิ์มนตรี (6 เม.ย.2438). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5. กษ. ใหม  แฟมที่  23  เร่ืองที่  505  มิสเตอร  

   ไฮเด  เรียนสเตอร.วิลเล่ียมสัน  ที่ปรึกษาราชการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 
    (29  พ.ค. 127). 

กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  กษ.ใหม  แฟมที่  9  เร่ืองที่  165  รายงานการขุด 
    ซอมคลองแสนแสบและคลองทาไข  (6 ธ.ค. 124). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  กษ.ใหม  แฟมที่  15  เร่ืองที่  308  มิสเตอร 
    ไฮเด  กราบเรียนเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ  (6 ต.ค. 124). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  กษ. กรมคลอง.  “นายเฮง  แนวมาลี”. 
กองจดหมายเหตุ. เอกสารรชักาลที่ 5.  กษ.กรมคลอง. 181  นายถนอมนายเภา  ขอนุญาต 

  เดินเรือกลไปคลองแสนแสบ (15  มี.ค.124). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.    กษ. กรมคลอง. 150/14.  ที่  29/122 หลวง 

  สวามิภักดิ์ขออนุญาตเดินเรอืกลไฟในคลองภาษีเจริญ (1 มิถุนายน 122)  “ความเรว็ 
  ของรถยนต  แลนหลกีเฉียดกันจนนาใจหายแลนไปคว่าํไป”  กรุงเทพฯ  เดลิเมล  
  วันที่  23  เมษายน  2470. 

กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5. กษ.3.1/8  พระราชบัญญัติตรวจรังวัดนา  
   (5 ต.ค.115). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5. กษ.3.3/3  เร่ืองราวหมอมเจาหญิงสวางวงษ 
    ในพระองคเจาภานุมาศ  เร่ืองที่นาคลองแสนแสบ  ตําบลศาลาแดง (ก.ย. 111-  
    3 มิ.ย. 112).  
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.   กษ.3.3/5  หลวงโลกธีป  ขุนเทพยากร  ขอรับ 
    พระราชทานที่นาหลวง  ตําบลแสนแสบ  หัวหมาก  แขวงกรุงเทพฯ.  (15 มี.ค.111  
     –  22 มี.ค.114) 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.   กษ.3.3/6  พระองคศรีวิไลยและพระองค 
    สุวภักตรและเจาจอมมารดาแพขอพระราชทานที่นาตําบลคลองเปร็ง (2 เม.ย. 112). 
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กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.   กษ.3.3/8  ที่นาคลองเปร็ง (23 มิ.ย.113- 
    15 มี.ค.115). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.   กษ. 3.3/10   กรรมการตัดสินความนาแลคดี 
    เร่ืองนารวมหลายป  ร.ศ.115 – 118 ( 24  เม.ย.115  -  11  พ.ค.120). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.   กษ. 3.3/10   กรรมการตัดสินความนาแลคดี 
    เร่ืองนารวมหลายป  ร.ศ.  115 – 118 ( 24  เม.ย. 115  -  11  พ.ค. 120). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.   กษ. 4.1/9  ประกาศยกเลิกตราแดงใบจอง 
   เหยียบย่ําเดิมตําบลตาง ๆ  (รศ. 123). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.   กษ.4.4/1  รางประกาศพระราชทานลดคา 
   ธรรมเนียมตราจองนา (พ.ย.108). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.   กษ.4.4/2  ขออนุญาตจับจองที่นา (4 ก.ย.108- 
   6 พ.ย.109). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.   กษ.  4.4/3  แตงขาหลวงออกโฉนดตราจองใน 
   หัวเมืองซึ่งเกี่ยวกับแผนที่จองบริษัทตาง ๆ  8  หัวเมือง  (10  พ.ย.  111 – 27  พ.ค.  
   112). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.   กษ.4.4/5  รังวัดที่นาแลออกตราแดง. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.   กษ.4.4/7  เร่ืองสํารวจที่นาคลองประเวศและ 
   ประเทศออกตราจอง (28 ก.ค. 117 – 13  ม.ค. 117). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.   กษ.6.6/2  มิสเตอรบารน. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.   กษ.6.6/4  มิสเตรแกรซี. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.   กษ 9.3/19  ประตูน้ําพระโขนง  หรือคลอง 
   ประเวศบุรีรมย (24 ธ.ค.125-21 ธ.ค.126). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.   กษ.9/5  รายงาน มร.วันเดอไฮเด  เรื่องขุดคลอง 
   ทําทํานบแลทําน้ําจืดใชในกรุงเทพฯ (ร.ศ.123). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.   กษ.9/9  ผักตบชวาและสวะ (4 เม.ย.126- 
   26 ม.ค.127). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.   กษ.9/10  ที่ดินสองฝงคลองประเวศบุรีรมย (4  
   มี.ค.127-3 เม.ย.128). 
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กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.   กษ.9.1/1  ขอบังคับตางๆที่จะตองใชในการขุด 
   คลองแลความเห็นที่จะจัดการเรื่องที่ดิน (30 เม.ย.115). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  กษ.9.1/4  พระราชบัญญัติรักษาคลอง  แลทํา 
   ทํานบรัตนโกสินทรศก 120. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  กษ.9.1/5  พระราชบัญญัติรักษาทํานบแลรักษา 
   คลอง (3 ก.ย.121-12 ส.ค.124). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  กษ.9.1/6  รางประกาศวาดวยผูที่จะขุดคลองน้ํา 
   ตางๆ (มท.). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.   กษ.9.2/3  ขออนุญาตขุดคลองตําบลตางๆ  
   (18 ก.ย.108-11ต.ค.111). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.   กษ.9.2/25  กรมหมื่นนราฯ  ขอขุดคลองนา 
   ตั้งแตตําบลบางคะไน  แขวงเมืองนนทไปออกแมน้ําเมืองสุพรรณ  หนังสือกรมหมื่น 
   นราธิปประพันธพงศกราบทูลรัชกาลที่ 5 (18 ต.ค.118). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  กษ.9.2/39  รายงานมิสเตอรวันเดอไฮเดตรวจ 
   คลอง (29 ก.ย.-16 พ.ย.121). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  กษ. 9.2/41  เรียกเงินคาขุดคลองประเวศบุรีรมย  
   (31 ก.ค.-2 ก.ย.122). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.   กษ. 9.2/46  คลองนครเนื่องเขตร  คลองพระยา 
   เดโช  คลองหลวงแพง (12 ม.ค.-18 ก.พ.124). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.   กษ. 9.2/47  ซอมคลองแสนแสบ (21 มิ.ย.124- 
   20 ธ.ค.125). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  น. 1.1/ 16  ราชการทั่วไป  กรมเจาทา   
   “ขุนปราบชลไชยยื่นสิปอดทูลวา  ราษฎรชาวนา  เอากระบือมารับจางฉุดเรือลุยเดิน 
   ในลําคลองภาษีเจริญทําใหมูลดินในลําคลองตื้นเขินขึ้น”  (15  พฤษภาคม  ร.ศ.109). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  น. 2/1  ประกาศพระราชบัญญัติเบ็ดเตล็ด   
   “รางพระราชบัญญัติจัดทําที่สาธารณประโยชน” (ร.ศ.93 – 10 พ.ย.118). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ  เอกสารรัชกาลที่ 5. น. 2/56  พระราชบัญญัติเรือจาง  รัตนโกสินทร 
   ศก 118 
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กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  น. 3.3ก/47  ราษฎรปลอยกระบือลงนอน 
   คลองสําโรงกระทําใหตลิ่งคลองพังและกีดขวางทางเรือเดิน  หามฟงไมควรมี 
   กฎเสนาบดีหามและมีขอปรับผูฝาฝน. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  น. 3.3ก/80  มีเรือมอเตอรโบตของบริษัทไฟฟา 
  เดินรับสงคนตั้งแตสพานรถไฟคลองพระโขนงถึงตําบลศรีษะปา  หาไดเก็บอัฐแก 
  ราษฎรที่ไดโดยสารไปมานั้นไม. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  น. 3.3ค/11  เมืองนครเขื่อนขันธขอตั้งอําเภอ 
  ตําบลสําโรงอีกตําบลหนึ่งกับไดสงงบประมาณเพิ่มเติมจํานวนคน  จํานวนเงินเดือน   
  แลคาใชสอยมาดวยแลวมีตราสั่งใหงด (21 ธ.ค. – 15 ม.ค.127). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  น.3.6ก/1  รวมทองทุงแขวงอําเภอคลองสามวา   
  แสนแสบ  จีระดับ  หนองจอก  ยกขึ้นเปนเมืองใหญพระราชทานนามวาเมืองมีนบุรี   
  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหหมอมเจาสงางามเปนขาหลวงรักษาราชการเมือง  
  (9 พ.ย. 120 – 30 ต.ค.121). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  น. 3.6ก/9  น้ําในคลองสามวาและคลองซอย 
  ตางๆแหงลงราษฎรและสัตวพาหนะอาไศรยใชน้ําและเรือไปมาไมไดเปนการลําบาก  
  (27 เมษายน 122). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  น. 3.6ก/38  ชี้แจงเรืองราษํารในแขวงเมืองมีนบุรี 
  อพยพครอบครัวทิงที่นาไปอยูเมืองอื่นๆกลับมีความชื่นชมยินดีมากขึ้น  ในการที่ 
  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหจัดสรางประตูน้ําข้ึนที่ตําบลตางๆนั้น. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5. น. 3.6ก/44  เปดทางรถไฟสายตะวันออก 
    พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะเสด็จกลับทางรถไฟซึ่งจะผานแขวงเมืองมีนบุรี 
  (15-20 ม.ค.126). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5. น. 4.6.2/72  ขอเชิญเจาคุณปลัดทูลฉลองเปน 
  ผูชี้ขาดราคาที่ดินของโตะนู  ตําบลหัวปา  ซึ่งถูกทําทางรถไฟสายตะวันออก. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  น. 9.1/1  “บริษัท  นอรดคอยเซอร  ลอยด   
  Norddeutscher  Lioyd  ขอขุดสันดอนและขอใหรัฐบาลสยามมีเรือกระโจมไฟ”  
  (19  ตุลาคม  ร.ศ.119  -  7  กุมภาพันธ ร.ศ.119). 
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กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  น. 9.1/2  “กรมหลวงนเรศวรฤทธิ์ขอพระราชทาน 
  กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท  พระราชบัญญัติ วาดวยการ 
  เดินเรือใน นานน้ําสยามซึ่งใชมาตั้งแต  1 กันยายน”. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5. น. 9.1/2  “จัดราชการกรมทา” (5  สิงหาคม  120 –  
  23  พฤศจิกายน  ร.ศ.124). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5. น. 9.2/1  “การเดินเรือในนานน้ําสยาม”. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5. น. 9.2/2  “กฎหมายเดินเรือ  พระราชบัญญัติวา 
  ดวยการเดินเรือในนานน้ําสยามและการเดินเรือในมหาสมุทร” (ร.ศ.115) 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5. น. 9.2/2  “กฎหมายการเดินเรือ  พระราชบัญญัติ 
  วาดวยการเดินเรือในนานน้ําสยามและการเดินเรือในมหาสมุทร” (4-21 กันยายน  
  พ.ศ.2461). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5. น. 9.2/6  “ใหใชพระราชบัญญัติวาดวยการเดินเรือ 
  ในนานน้ําสยาม”  (5  เมษายน ร.ศ. 124 – 17 กันยายน  ร.ศ.125). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5. น. 9.2/12  “พระราชบัญญัติการเดินเรือเพิ่มเติม”  
  (27 มีนาคม ร.ศ.127 – 10  เมษายน  ร.ศ.128). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  น. 9.5/1  “สงสําเนาลขิิตของพระสุเมธ  ผูชวย 

 เจาคณะเมืองนนท  มาเพื่อขอดํารินั้น  มคีําสั่งวาชอบทีเ่รือลําใดใชสรอยในลําน้ํามิได 
 จดทะเบียนแลว  ก็ใหกองตระเวนจับเรือลํานัน้  ฟองยงัศาลใหพิจารณาพิพากษาตาม 
 พระราชบัญญตัิ”  (5 เมษายน  - 8 มีนาคม  ร.ศ. 124). 

กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  น. 9.5/2  “กรมเจาทา  จดทะเบียนเรือ”.   
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  น. 9.5/2  ที่  167/10951  “หลวงอนุพันธ 
  ดิฐการวาที่เจากรมเจาทายื่นรายงานวา  การจดทะเบียนเรือตาม พระราชบัญญัติ 
  วาดวยการเดินเรือในนานน้ําสยาม”. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5. น. 9.5/2  “จดทะเบียนเรือ”  (24  กรกฎาคม 
  ร.ศ.124  -  4  มิถุนายน  ร.ศ.125). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5. น. 9.5/9  “สงรายงานการจดทะเบียนเรือตาง ๆ   
  จํานวนเดือนมีนาคม  ศก 124  มาทูลเกลาถวาย”. 
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กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.   น. 9.5/18  “รายงานประจําเดือน  การจด 
  ทะเบียนเรือตาง ๆ ในจํานวนเดือนสิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  ศกนี้ 
  มาถวายเรียนรวม  ฉบับ “  (6  มกราคม   ร.ศ.126). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5. น. 9.5/19  สงบัญชีการจดตรวจทะเบียนเรือที่ 
  กรุงเทพ   แลหัวเมืองในจํานวนเดือนมีนาคม  ศก 125  มาทูลเกลาถวายเพื่อ 
  ทรงทราบ”   (กรกฎาคม  126 – 15  กุมภาพันธ  126). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5. น. 9.5/21  “จีนเกสูน   จีนไทลายรองวาเรือเมลรับ 
        คนโดยสาร  หาไดจดทะเบียนรับใบอนุญาตไม“  (23 – 30  สิงหาคม  127). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5. น. 9.7/2   รายงานเรื่องราวเรือโดนกันเปนอันตราย    

 (กันยายน  120 – 27  มีนาคม  127). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ  เอกสารรัชกาลที่ 5.  น.9.7/3  “เรือกลไฟชื่อฮองกง  ของทานปริก  ซึ่งรับ 
  คนโดยสารระหวางกรุงเทพ ฯ  แลเมืองปราจีนบุรี  จมที่ตําบลแสมขาว  พนปากอาว 
  บางเหี้ย”  กันยายน  121  -  7  ตุลาคม  121). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  น. 9.7/21  นายชมเจาของเรือกลไฟ  (ฮองกง)   
  แจงวาเรือกลไฟ  (ฮองกง)  ไดแลนออกจากปากอาวบางปะกง  เขามากรุงเทพฯ   
  เรือออกจากปากอาวมาไดหนอยหนึ่งทองเรือติดตื้น  เรือก็เอียงลมลง  มีจีนชราคน 
  หนึ่งจมน้ําตายยังไตสวนเหตุอยู”  (ร.ศ.125). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5. น. 9.7/29  “เรือกลไฟ  ชื่อ(ครูพา)  ขามสันดอน 
  เขามาโดนเรือโปะจายชื่อ  (บากลัด)  จมลงขางรองทางเรือเดินนั้นกรมเจาทาได 
  จัดการแลแจงความในหนังสือพิมพใหแกบรรดาเรือทั้งหลายทราบทั่วกันดวยแลว”  
  ( 28 มีนาคม  -  30  เมษายน  126). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  น.  9.7/32  “เรือมอเตอรของบริษัทแมน้ํามอเตอร 
  โบตบรรทุกคนโดยสารจมลงตําบลบางกระบือ”  (10 – 14  ตุลาคม  126). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  บ.  1.2/4  สัญญาเดินเรือเมลระหวางกรุงเทพ ฯ   
  กับหัวเมืองชายทะเลตะวันออก  (13  ต.ค. 121 -  6  มิ.ย.127). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  บ.  1.1/20  เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี   
  เดือนธันวาคม  รัตนโกสินทรศก 127. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  ม.  2.12ก/9  ใบบอกเมืองฉะเชิงเทรา  “ตั้งเสา 
  โทรเลขตั้งแตหนองจอกไปถึงเมืองฉะเชิงเทรา”. 
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กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.   ม. 2. 19/4  บัญชีสํามะโนครัวประจําศก 122. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  ม. 50/1  ราชการมณฑลปราจีนบุรี. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  ม. 50/3  รายงานประจํารัตนโกสินทรศก 117 
  มณฑลปราจีนบุรี (18 ต.ค.118). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.   เอกสารรัชกาลที่ 5.  ม.  50/4  ราชการมณฑลปราจีน (18 มีค117 –  
  14 ก.ค.126) 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ  เอกสารรัชกาลที่ 5   ม.  2.12ก/9  ใบบอกเมืองฉะเชิงเทรา (ส.ค.107- 
  ก.ย.108) 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  ม. 2.12ก/21  ใบบอกเมืองฉะเชิงเทรา (เม.ย.109-  
  พ.ย . 107) 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  ยธ. 5.2/1  เร่ืองพระยาชลยุทธ  พระวิภาคขอสราง 
  ทางรถไฟแตกรุงเทพฯถึงอางศิลา (17  ก.พ. 113 - 28  พ.ย.  113). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  ยธ.  5.2/3  มิสเตอรแอนเดอสันขอสรางทางรถไฟ 
  แตกรุงเทพฯถึงเมืองพระตะบอง (2  ก.พ. 114- 16  ม.ค. 115). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  ยธ.  5.2/5  พระมหาโยธากับพระนิเทศชลธี 
  ขอสรางรถไฟแตพระโขนงถึงฉะเชิงเทรา  แลตอไปถึงเมืองพนัส  กับต้ังแตเมืองชลถึง 
  บางพระ(17  มิ.ย.-14  ส.ค.115). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.   ยธ.  5.2/11  พระยางําเมือง  หลวงจํานงดิฐการ  
   มิสเตอรแบนเนตขออนุญาตสรางทางรถไฟแตกรุงเทพฯถึงฉะเชิงเทรา (12-13 ต.ค. 
  115). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.   ยธ.  5.4/2  รถไฟปากน้ําและแปดริ้ว  
  (16 ก.ย.108-11  มิ.ย.  112). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.   ยธ.  5.4/3  รถไฟบานใหม  ปากน้ําแลเมือง 
  ฉะเชิงเทรา  แลจันทบุรี  (5 ก.ย.109- 20 เม.ย.112). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ  เอกสารรัชกาลที่ 5  ยธ.  5.4/5  รถไฟจันทบุรีแลพระตะบอง  
  (17 ตค110-9  เม.ย. 113). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  ยธ.  5 4/7  รถไฟบางปะกง  (16 เม.ย.123-  
  ก.พ. 128). 
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กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  ยธ.  9/89  ทําทํานบที่กั้นน้ํา  ถนนแลตะพาน 
  จุดโคมไฟ  มณฑลปราจีณบุร (30  ต.ค. 121-22   ก.ค. 126). 
กองจดหมายเหตุแหงชาต.ิ  เอกสารรัชกาลที่ 5.  ยธ. 9/101  “กรมราชเลขานุการถงึกรมหลวงดํารง 

 ราชานุภาพ”  สําเนาที ่ 06/891  ลงวนัที่ 25 กันยายน ร.ศ.125. 
กองจดหมายเหตุแหงชาต.ิ  เอกสารรัชกาลที่ 5. ยธ. 9/106 “รายงานประชุมขาหลวงเทศาภิบาล 

 ประจํา ร.ศ.106”. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 6.  กษ.  1/12  รายงานตรวจการเพาะปลูกประเทศ 
  สยาม  (17 ก.ย.2454). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 6.  กษ.  2/3  ประกาศใชพระราชบัญญัติรักษาคลอง 
  และเขตรที่ดินขางคลอง (19 มี.ค. 2456- 9 มี.ค.2467). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 6.  คค.  2/8  รางพระราชบัญญัติจัดการรถไฟและ 
  ทางหลวง พ.ศ.2464  (26  ก.ค.  2462 - 23   ก.ย.2464). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 6.  คค.  2/10  พระราชกฤษฎีกาจัดการสรางทาง 
  รถไฟสายตะวันออกถึงอรัญประเทศ  (6 พ.ค.2462-23 ก.ย.2464). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 6.  คค.  6/2  กรมหลวงกําแพงเพชรอัครโยธิน  กราบ 
  บังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (22 ต.ค. ค.ศ.1917) 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ  เอกสารรัชกาลที่ 6  คค.  6/6  Memorandum  Concrning  Policy   
  A n d   P r o g r a m m e   o f   H i g h w a y s   B E   2 4 6 8 . 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 6.  น.  1/10 “พระราชบัญญัติวาดวยการเดินเรือ 
  ในนานน้ํา สยาม”   (23 ธันวาคม 2455 - 19 กุมภาพันธ 2456). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 6.  น.  71/33  “รางกฎเสนาบดีกําหนดกําลังเรือ 
  และน้ําหนักของรถยนต”  (20 พฤษภาคม 2463 – 30  มิถุนายน  2463). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ. เอกสารรัชกาลที่ 6.   น.  203/23 “หนังสือพิมพ  ขาวราชการ  แมน้ําลํา 
  คลอง” (25 กรกฎาคม 2458 – 14 มิถุนายน 2464). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ. เอกสารรัชกาลที่ 6.   น.  206/69 “ประโยชนแหงถนนในหัวเมือง” 
  ( 3-26  มีนาคม 2459). 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 6.   น.  203/59 “การรักษาคลอง” ( 26 – 29  
  มกราคม 2466). 
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กองจดหมายเหตุแหงชาติ  เอกสารกระทรวงเกษตราธิการ.  กษ.  11/9  มิสเตอรคารแนคแนะนําให 
  ตั้งกรมขุดคลอง. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.    เอกสารกระทรวงเกษตราธิการ.  กษ.  11/14  รางประกาศหามการ 
  ขุดคลอง. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงเกษตราธิการ.   กษ.  11/18  มิสเตอรแบนเน็ตชี้แจง 
  ราคาขุดคลอง. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงเกษตราธิการ.   กษ. 11/24  เสนาบดีบัญชาให 
  พระหัถสาร  เจากรมเกษตรกรไปตรวจเรือเขา  ออกในคลองแสนแสบแลคลองประเวศ 

  บุรีรมย. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงเกษตราธิการ.    กษ. 11/ 39  มิสเตอรวันเดอไฮเด   
  ยื่นรายงานการตรวจคลอง. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงเกษตราธิการ.   กษ.  11/53  หลวงพิพิธภูมิพิจารณ   
  ไปตรวจการปดทํานบในแขวงเมืองมีนบุรี. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงเกษตราธิการ.   กษ. 11/66  พระราชบัญญัติรักษา 
  ทํานบ. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงเกษตราธิการ.   กษ.  11/68  พระราชบัญญัติ 
  รักษาคลอง 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงเกษตราธิการ.    กษ.  11/71  กรมคลองยื่นรายงาน 
  ความเห็นในการขุดซอยคลองตางๆ.  
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงเกษตราธิการ.   กษ. 11/103  รายงานมิสเตอร 
  สะไมทซึ่งตรวจกะการที่จะขุดคลองในระหวางตําบลบางปลาสรอย  กับแมน้ํา 
  บางปะกง. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงเกษตราธิการ.   กษ. 11/165  ซอมคลองแสนแสบ 
  แลทําประตูน้ําประทุมวัน  ทาไข  บางขนาก  บางเหี้ย. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงเกษตราธิการ.   กษ. 11/276  กรมคลองยื่นรายงาน 
  ประจําเดือนศก 123. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงเกษตราธิการ.    กษ. 1/402  คลองประเวศบุรีรมย 
  แลคลองสําโรง 
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กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงเกษตราธิการ.  กษ. 11/496 นายมงคลเจาพนักงาน 
  เก็บเงินประตูน้ําบางขนากขอตํารวจภูธรมาประจํารักษาที่ประตูน้ํา.   
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงเกษตราธิการ.    กษ. 11/538  สืบกานน้ําที่เกี่ยวกับ 
  คลองประเวศ  แถวคลองเปรง คลองแสนแสบ แลทําประตูน้ําจะขัดขวางไดความ 
  เดือดรอนแกราษฎรอยางไร 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงเกษตราธิการ.  กษ. 11/576  กรมคลองยื่นรายงาน 
  ประจําเดือน. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงเกษตราธิการ.  กษ. 11/659  กรมคลองบอกเรื่อง 
  ราษฎรมารองทุกขกับเจาพนักงานประตูน้ําทาถั่วขอใหระบายน้ําออกจากคลอง 
  ประเวศเสียบาง. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงเกษตราธิการ.  กษ. 11/745  กรมคลองสงรายงาน 
  นายซุนลี้ไปตรวจราชการประตูน้ําคลองแสนแสบ  ทาไข  และคลองประเวศบุรีรมย   
  คลองดําเนินสะดวก. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงเกษตราธิการ.   กษ. 11/731  ประหวัดคลองตาง ๆ. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงเกษตราธิการ.   กษ. 11/803  รายงานกรมคลอง 
  กลาวถึงตั้งแตกรมคลองจนถึงตั้งหมอมอนุรุธเทวาเปนเจากรม. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงเกษตราธิการ.   กษ. 11/840  หมอมอนุรุธาเทวา 
  ยื่นรายงานการตรวจประตูน้ําตาง ๆ. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ. เอกสารกระทรวงเกษตราธิการ.   กษ. 11/887  กรมคลองหารือ 
  การปกปายทาขามสัตวพาหนะในคลองแสนแสบ  ทาไข  ประเวศ  สําโรง. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงเกษตราธิการ.   กษ. 11/944  กรมคลองยื่นบัญชีเงิน 
  คาธรรมเนียมประตูน้ํา  จํานวนศก 130. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงเกษตราธิการ.   กษ. 11/1034  กรมทดน้ํายื่นบาญชี 
  งบเดือนคาธรรมเนียมประตูน้ําจํานวน  พ.ศ. 2457. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงเกษตราธิการ.   กษ. 11/1164  กรมทดน้ํายื่นบาญชี 
  งบเดือนคาธรรมเนียมประตูน้ําจํานวน  พ.ศ. 2459. 
กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงเกษตราธิการ.   กษ. 11/1255  กรมทดน้ํายื่นบาญชี 
  งบเดือนคาธรรมเนียมประตูน้ําจํานวน  พ.ศ. 2460. 
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กองจดหมายเหตุแหงชาติ.  เอกสารกระทรวงเกษตราธิการ.   กษ. 11/1382  กรมทดน้ํายื่นบาญชี 
  งบเดือนคาธรรมเนียมประตูน้ําจํานวน  พ.ศ. 2463. 
หอสมุดแหงชาติ.  เลขที ่9  จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3.  จ.ศ.1210. 
หอสมุดแหงชาติ.  เลขที่ 13  จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3.   จ.ศ.1205. 
หอสมุดแหงชาติ.  เลขที ่66  จดหมายเหตรัุชกาลที ่3.  จ.ศ.1205.   
หอสมุดแหงชาติ.  เลขที ่155/ก  จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3.  จ.ศ.1210.   
หอสมุดแหงชาติ.  เลขที ่191  จดหมายเหตุรัชกาลที ่3. จ.ศ.1210. 
หอสมุดแหงชาติ.  เลขที ่7   เอกสารรัชกาลที่ 3.  จ.ศ.1189. 
หอสมุดแหงชาติ.  เลขที ่9  เอกสารรัชกาลที่ 3.  จ.ศ.1201. 
หอสมุดแหงชาติ.  จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3.  สมุดไทยดํา  เสนดินสอขาว  เลขที่ 4      “สารตรา 
  เจาพระยาจักรีถึงพระยาไชยวิชิตเรื่องสงครัวลาวมาไวเมืองตางๆ และกรุงเทพฯ”   

  จ.ศ.1191  (พ.ศ.2372).   
หอสมุดแหงชาติ.  จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4.  สมุดไทยดํา  เสนดินสอขาว  เลขที่ 6       “รางตราถึง 
  เมืองพนมสารคาม  เมืองอินทรบุรี  เร่ืองใหสงครัวไพรหลวงกองนาที่หลบหนีมาลงไป 
  กรุงเทพฯ”  จ.ศ.1223 (พ.ศ.2404). 
หอสมุดแหงชาติ.  จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4. สมุดไทยดํา  เสนดินสอขาว  เลขที่ 186  “ตรานอยถึง 
  กรมการเมืองมโนรม”  จ.ศ.1223. 
หอสมุดแหงชาติ.  เลขที ่10  เอกสารรัชกาลที่ 3.  จ.ศ.1199. 
หอสมุดแหงชาติ.  เลขที ่115  เอกสารรัชการที ่3.  จ.ศ.1210. 
หอสมุดแหงชาติ.  เลขที ่117  จดหมายเหตุรัชกาลที ่4.  จ.ศ.1202. 
หอสมุดแหงชาติ.  เลขที ่246  จดหมายเหตุรัชกาลที ่4.  จ.ศ.1226.   
หอสมุดแหงชาติ.  เลขที่ 66  เอกสารรัชกาลที่ 4.  จ.ศ.1215. 
 

เอกสารชั้นตนตีพิมพ 
จอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ.  ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 พ.ศ.2394-2404.  กรุงเทพฯ  
    :  กรมศิลปากร, 2511. 
    ________.  ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 พ.ศ.2405-2411.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2511. 
    ________.  ประชุมพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 4 ภาคปกิณกะภาค 1.  มปท, มปป, 2498 
   (พิมพเปนอนสุรณพระราชทานในงานพระศพพระเจาบรมวงศเธอพระเจาพวงสรอย 
   สอางค  พ.ศ. 2498).   
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จอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จพระ.  ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 พ.ศ.2394-2404.  กรุงเทพฯ  
   :  กรมศิลปากร, 2511. 
    ________.  ประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 พ.ศ.2405-2411.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2511. 
    ________.  ประชุมพระราชนิพนธในรัชกาลที่ 4 ภาคปกิณกะภาค 1.  มปท, มปป, 2498 
   (พิมพเปนอนสุรณพระราชทานในงานพระศพพระเจาบรมวงศเธอพระเจาพวงสรอย 
   สองค  พ.ศ.2498). 
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จ.  พระราชหัตถเลขา   เสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี.   
   พิมพเปนอนุสรณในงานฌาปนกิจศพนางแมน  บุปานนท 27  ธันวาคม พ.ศ.2502   
   พระนคร : ชนะการพมิพ, 2503. 
    ________.  พระราชวิจารณจดหมายเหตุความทรงจําของพระเจาไปยิกาเธอ  กรมหลวงนริทรเทวี   

  (พิมพเปนอนสุรณในงานพระเมรุกรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช  2459.   
ดํารงราชานุภาพ  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ,  กรมพระยา  “ตํานานภาษีอากรบางอยาง”  ใน   

  ลัทธิธรรมเนียมตางๆ  เลม 2.   กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2515. 
    ________.  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ 2.  พระนคร : บุญสงการพิมพ, 2511. 
    ________.  สาสนสมเด็จ  เลม 6  พระนคร : คุรุสภา, 2505.   
ทิพากรวงศ,  เจาพระยา  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร  รัชกาลที่ 1.  กรุงเทพฯ : องคการคา 
   ของคุรุสภา, 2503. 
    ________.  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร  รัชกาลที่ 3  เลม 1.  กรุงเทพฯ :  
   องคการคาของคุรุสภา, 2504. 
    ________.  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร  รัชกาลที่ 3  เลม 2.  กรุงเทพฯ :  
   คุรุสภา,  2504. 
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา. ม.ป.ท.  2505. 
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา  ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กับพระจักรพรรดิพงศ (จาด).  
   พระนคร : คลังวิทยา, 2507. 
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา  เลม 1.  มปท  2516. 
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2505. 
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หนงัสือจดหมายเหตุบางกอกรีคอรเดอร  (BANGKOK  RECORDED)  เลม 1-2   จศ106-1207. 
   ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหพิมพพระราชทานเพลงิศพนายสมหมาย  ฮุนตระกูล   
   ป.จ.  ม.ป.ช.,  ม.ว.ม.   ณ  พระเมรุหลวงหนาพลับพลาอิสริยาภรณ   
   วัดเทพ.ศิรินทราวาส  วันเสารที่ 25  ธนัวาคม  พ.ศ.2536. 
 
เอกสารชั้นที่สอง 
กรมตํารา.  กระทรวงศึกษาธิการ.  ภูมิศาสตรประเทศสยาม.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรนิติ,   

  2468. 
กิจจา  วัฒนสินธุ.  ประวัติความเปนมาของเทศาบาลเมืองฉะเชิงเทรา.  พิมพเนื่องในงานพระราช 

 ทานเพลิงศพนายกิจจา  วัฒนสินธุ  17  มีนาคม  2523.  มปท.,  2523,  
กุมุท  จนัทรเรือง. สยามในอดีต. แปลโดย  ยอดแตว  อักษร. กรุงเทพ ฯ : สํานกัพมิพแสงแดด ,   

 2539. 
ควอริช  เวลล.  การปกครองและการบริหารของไทยสมัยโบราณ.  แปลโดย  กาญจนี  สมเกยีรติกุล   

 และ  ยพุา  ชมุจันทร.  กรุงเทพฯ : โครงการตําราสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร,  
 2519. 

คารล  ซ ี ซิมเมอรแมน.  การสํารวจเศรษฐกิจในชนบทแหงสยาม.  แปลโดย  ซิม  วรีะไวทยะ.   
 เอกสารทางวชิาการหมายเลข 2/013  มูลนิธิโครงการตาํราสังคมศาสตรและ 
 มนุษยศาสตร, 2525. 

จารึก  แกววิไล.  แหลงโบราณคดีที่เกี่ยวเนื่องกับเสนทางเดินทัพและเสนทางติดตอคาขายแลก 
 เปล่ียนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สระบุรี  ปราจีนบุรี  สระแกว  ฉะเชงิเทรา   
 ชลบุรี  ระยองและจันทบุรี (ฉบับที่ 1/2538).  (โครงการศึกษาวจิัยโบราณคดีและ 
 ประวิติศาสตรนครนายก)  กรุงเทพฯ: โรงพมิพคุรุสภาลาดพราว, 2538.   

จังหวัดฉะเชงิเทรา.  ฉะเชิงเทราเมืองแหงอนาคต.  กรุงเทพฯ : ดาวฤกษ,  2539.   
ฉัตรทิพย  นาถสุภา.  เศรษฐกิจหมูบานไทยในอดีต.  เศรษฐกิจหมูบานไทยในอดีต.  พิมพคร้ังที ่2   

 กรุงเทพฯ : สํานักพมิพสรางสรรค, 2528. 
    ________.  และพรพิไล  เลิศวิชา.  วัฒนธรรมหมูบานไทย.  พิมพคร้ังที่  2  กรุงเทพฯ :  

 สํานักพิมพสรางสรรคจํากัด,  2537. 
    ________.  และสมภพ  มานะรังสรรค. (บรรณาธิการ).  ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย 
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รางประกาศวาดวยผูท่ีจะขุดคลองน้ําตางๆ 
 
 ...ใหประกาศใหทราบทั่วกนัวาการที่มีผูประสงคจะขุดคลองในที่ตําบลตางๆ  ภายนอก
เขตรที่ไดเปนกรรมสิทธิ์แกตนตามกฎหมายแลวนั้นๆกด็วยมีความประสงคตางกันอยู   2  ประการ 
ประการหนึ่งผูขุดนั้นขุดโดยประสงคเพื่อจะใหเปนสาธารณะประโยชนแกมหาชน  ประการหนึง่
ขุดเพื่อประโยชนแกตนคือตองการที่ดินสองฝงคลองนั้นบาง  ตองการเก็บคาเดนิเรือไปมาในลํา
คลองนั้นบางเปนตน  แตการที่ผูขุดประสงคเพื่อการเปนประโยชนแกตนนั้นตองนําความกราบ
บังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกอน  เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหขุดตาํบลใด  แลวพระราชทานอาํนาจแลผลประโยชนประการ
ใดตองมีแจงอยูในพระบรมราชานุญาตนั้น  แตมีราษฎรเปนจํานวนมากที่เขาใจผิด  แลวถือวาตนได
เปนผูลงทุนขุดคลองนั้นขึ้นแลวตนจะเปนผูถือเอาประโยชนในคลองนั้นไดแลวถือเอาประโยชนใน
การขุดคลองนั้นมีเก็บคาเรือเดินในลําคลองนั้นเปนตน  สวนราษฎรผูตองการอาไศรยลําคลองนั้นก็
พลอยเขาใจผดิไปดวยจึงยอมเสียทรัพยใหแกผูขุดในเวลาที่ตนอาไศรยในลําคลองนั้นบางดังนี้  ทรง
ดําริหเหน็วาผูที่ถือเอาประโยชนเชนนี้เปนการทําผิดตอประเพณีราชการแผนดินอยู  แลเปนทางที่
กอความยุงยากแลเดือดรอนแกราษฎรเปนอันมาก  โดยทรงพระมหากรุณาเพื่อจะมใิหราษฎรเขาใจ
ผิด  กระทําการที่ผิดใหเกดิความเดือดรอนดวยเหตุเชนนี้ตอไป  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ให
ประกาศไววาถาผูหนึ่งผูใดขดุคลองลง ณ ที่อันเปนภายนอกเขตร  ที่ที่รัฐบาลอนุญาตใหตนมี
กรรมสิทธิวาเปนผูหวงหามก็ดีหรือจะขุดลงในที่ที่ตนมกีรรมสิทธิ์วาเปนผูหวงหามแตจะขดุออกมา
ประจบแมน้ําลําคลอง  ลําตนแลทะเลสาบอันเปนของรัฐบาลก็ดี  ตองใหเปนไปตามขอความใน
ประกาศนี ้
 ขอ 1  ถาผูหนึ่ง  ผูใดจะขดุคลองเพื่อเปนสาธารณประโยชนก็ขุดไดแต 

- หามมิใหขดุในที่ดินของผูอ่ืนเวนไวแตไดรับอนุญาตจากเจาของที ่
- เมื่อขุดคลองนั้นแลวเมื่อใดคลองนั้นตองตกเปนของรัฐบาล 
- หามมิใหคดิคาหรือเรียกเก็บคาขุดคลองนั้นอยางหนึ่งอยางใด 

 ขอ 2  ถาผูหนึง่  ผูใดจะขุดคลองในทองที่ซ่ึงไมใชที่ของตน  เพื่อประโยชนแกตนอยางหนึ่ง
อยางใดใหทําเรื่อราวช้ีแจงทีจ่ะขออนุญาตนั้นมายืน่ตอเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการๆก็จะได
พิเคราะหดูเมือ่เห็นสมควรแลวจะไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระบรมราชานุญาต  แล
ประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลว  ผูนั้นจงึไดรับผลประโยชนตามขอบังคับอันกําหนดไวในพระ
บรมราชานุญาตนั้น 
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 ขอ 3  ถาคนใดผูใดกระทําความเลมิดอยางหนึ่งอยางใดดงัที่จะกลาวตอไปนี้คือ 
- ขุดคลองในที่ดินซึ่งมิไดเปนที่นาของตนความเลมิดตอขอ 1 หรือขอ 2 

แหงพระราชบัญญัตินี้ก็ดี  หรือ 
- ขุดคลองเพื่อใชน้ําในที่ของตนหรือที่ของผูอ่ืนไปตอกับแมน้ําลําคลอง   

              ลําธาร  หรือทเลสาบ  ซ่ึงอยูในความปกครองของรัฐบาลโดยมิไดรับพระ   
              บรมราชานุญาตกอนก็ดีผูนัน้มีความผิดตองดวยลักษณโทษ  คอื 
       สถาน 1    ตองถมคลองที่ขุดนั้นใหเปนพื้นดนิดีเหมอืนอยางเดิม  หรือ 
       สถาน 2    ตองถูกปรับเปนเงินไมเกินกวา 800 บาท  หรือ 
       สถาน 3    ตองใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะตนไดกระทําการลงนั้น 

 อนึ่งถาผูใดขุดคลอง  เพื่อเปนสาธารณประโยชนหรือเพือ่เปนประโยชนเฉพาะตนโดย
มิไดรับพระบรมราชานุญาตดังกลาวไวในขอ 2  แหงประกาศนี้  แลวใชอํานาจขัดขวางหรือเก็บเอา
ผลประโยชนอยางหนึ่งอยางใด  ดวยอาไศรยเหตุที่ตนขุดคลองนั้นก็ดหีรือไดขุดคลองโดยพระบรม
ราชานุญาตแลวเก็บเอาผลประโยชนเเเกนิกวาขอพระบรมราชานุญาตก็ด ี ผูนั้นมีความผิตตองดวย
ลักษณะโทษสาํหรับความผิดทุกๆครั้ง  คือ  จําคุกไมใชการหนักมกีําหนดไมเกินกวา 6 เดือนหรือ  
ปรับเปนเงินไมเกินกวา 800 บาทหรือโทษทั้ง 2 อยางรวมกัน  แลทั้งตองใชคาเสียหายที่เกิดจาก
ความกระทําผิดนั้นดวย 

 
 

ท่ีมา    :    หอจดหมายเหตแุหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  9.1/6  “รางประกาศวาดวยผูที ่
จะขุดคลองน้ําตางๆ”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 211 

 
                 

    
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

รางสัญญาขออนุญาตขุดคลอง ร.ศ.107 ของบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม 
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รางสัญญาขออนุญาตขุดคลอง ร.ศ.107 ของบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม 
 
 หนงัสือพระราชทานพระบรมราชานุญาตขุดคลองไดทํา ณ กรุงเทพมหานคร  เปน 2 
ฉบับ  ลงวนั 5ฯ1 2 ค่ํา  ปชวดสัมฤทธิ์ศก  จุลศักราช 1250 

 
 ดวยคอมมิตตกีรมพระนครบาล  รับพระบรมราชโองการใสเกลาทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯใหเปนผูแทนในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ซึ่งจะไดเรียกตอไปในหนงัสือสัญญานี้วา  ผู
อนุญาตฝายหนึ่ง  พระเจาวรวงษเธอพระองคเจาสายสนิทวงษ  พระนานาพิพธิภาษี (ชื่น) นายโย
วากมิ  แครซ ี ซึ่งเดิมอยูเมอืงในประเทศอิตาลี  แลบดันี้เดินทางเขามาอยูในกรงุเทพมหานครใน
แผนดินสยามเปนชางรับเหมาทาํตึก  ทําเรือน แลวไดแสดงตนตามพระราชกําหนดกฎหมายวา
เปนสัปเยกตสยาม (ตั้งแต ณ  วนั 9 ค่าํ  ปชวดสัมฤทธิ์ศก  จุลศักราช 1250)  กบันายยมบุตรพระ
ยาพิสนตสมบัติบริบูรณ (ยิ้ม)  ที่เขาสวนเปนคอมปนขุีดคลองซึ่งจะเรียกตอไปในหนงัสือสัญญานี้
วา  ผูรับอนุญาตฝายหนึ่งไดปรึกษาพรอมกันตกลงทาํสัญญาไวตอกัน  ดังจะวาตอไปนี้ 

 ขอ 1  ดวยผูรับอนุญาต    ไดทําความสัญญาดังที่จะกลาวตอไปในหนงัสือนี้แลรับวาจะ
ยอมปฎิบัติตามขอบังคับสัญญาที่จะกลาวตอไปผูอนุญาตจึงไดยอมอนญุาตใหผูรับอนุญาตมีโอกาส
จะเปนผูไดเลือกกอน        แลขุดคลองกอนผูอ่ืนที่ตําบลทั้งปวงซึ่งเปนพระราชอาณาเขตสยามตาม
ขอบังคับคําสัญญานี้เสมอ 25 ป  นับตั้งแตวันที่ลงชื่อสัญญากัน  แลขอความในสัญญานี้ผูรับอนุญาต
ตองเขาใจวาไมไดเปนความเกี่ยวของตลอดถึงการที่ผูใด  ผูหนึ่งไดรับอนุญาตขุดคลองกอนสัญญานี้     
แลไมเปนขอบังคับหามมิใหผูใด   ผูหนึ่ง    ขออนุญาตขุดคลองฤาตอรับเหมาการขดุคลอง     ฤาการ
ที่จะมีผูหนึ่ง   ผูใดขุดคลองในเขตแขวงทีบ่าน  ที่สวน  ที่ไรนา  แลที่ใดๆเฉพาะในเขตรที่ซ่ึงเปน
สิทธิของผูนั้นๆ 

 ขอ 2  ผูรับอนุญาตจะคิดขุดคลองใหมในตําบลใดก็ดี  แลจะซอมคลองเกาในตําบลใดก็
ดีตองทําแผนที่แบบแผนคลองที่กําหนดจะขุดกวาง  ยาว  ลึก  แลทําหนงัสือแจงการทีจ่ะ
กําหนดเวลาทีจ่ะลงมือขุด  แลกําหนดคลองจะแลวชานานเพียงใด  มายื่นแกผูอนุญาตใหเห็นอบดวย
กอนทุกๆคราว  เมื่อไดรับหนังสือสําคัญจากผูใหอนุญาตยอมเหน็ชอบดวยในความคิดนั้นแลว  ผูรับ
อนุญาตจึงจะลงมือขุดคลอง ฤาซอมคลองนั้นได   (แจงอนุญาตหรือไมภายในกําหนด 1 เดือน) 
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 ขอ 3  ถาจะมีผูใด  ผูหนึ่ง  มาขออนุญาตขุดคลองในที่ตําบลใดๆ  ซ่ึงผูอนุญาต
เห็นสมควรวาจะเปนประโยชนแกแผนดิน  ควรจะยอมใหขุดไดก็จะแจงความใหผูรับอนุญาตทราบ  
ถามผูรับอนุญาตกอนวาคลองตําบลนั้นๆผูรับจะอนุญาตขุดหรือไม  ถาผูรับอนุญาตไมขุดจึงจะยอม
ใหผูขออนุญาตใหมขุดตามความประสงค  ถาผูรับอนุญาตจะรับขุดแลวก็จะอนุญาตใหขุด  แตการที่
ผูรับอนุญาตรับขุดนี้ตองลงมือขุดตามกําหนดเวลาที่ผูขออนุญาตเดิมกําหนดไว  ถาพนกําหนดเวลา
ผูรับอนุญาตไมลงมือขุดคลอง  ฤาลงมือขุดคลองแลวแตคลองคางไมเสร็จตามกําหนด  ที่ผูขอ
อนุญาตเดิมกําหนดไว  ผูใหอนุญาตจะคืนอํานาจนี้เสียไมใหผูรับอนุญาตขุดคลองนี้ตอไปก็ได  จะ
ใหผูขออนุญาตเดิมฤาผูใดผูหนึ่งขุดคลองที่ยังไมไดลงมอื  ฤาคลองที่ขุดคางไวนัน้ก็ได 

 ขอ 4  คลองใด  คลองหนึ่งที่ผีรับอนุญาตไดอนุญาตใหขุดใหม  แลไดออกทุนของผูรับ
อนุญาตขุดเองนั้น  ถาไดขุดคลองเสร็จแลวเมื่อใด  ที่ผาดิน 2 ฝงคลองที่ไมมีผูใดจบัจองเปนเจาของ
ไวแตเดิม  วัดตั้งแตฝงคลองขึ้นไปฟากละ 40 เสน  สองฟากรวม 80 เสน  จนตลอดลําคลองที่ขุด
ใหมนัน้ใหผูรับอนุญาตถือเอาไดวาเปนทีผู่ไดรับอนุญาตจับจองไวแลว  ตั้งแตวนัที่ลงมือขุดคลอง
นั้น  ถาผูหนึ่ง  ผูใดจะมาจับจองที่นาในกําหนดนี ้นอกจากผูรับอนุญาตยอมใหจองนั้นไมได  ผูรับ
อนุญาตจะขายใหผูหนึ่ง  ผูใดก็ขายไดตามความปรารถนา  แตการทีผู่รับอนุญาตไดผลประโยชน
ถือเอาที่แผนดนิที่กลาวแลวนี้วาเปนที่ผูรับอนุญาตไดจองไวแลวนั้น  จะถือเอาเกนิกําหนดเวลาใน
พระราชบัญญัติซ่ึงวาดวยการจับจองที่นานั้นไมไดตองประพฤติตามพระราชบัญญัตินั้นทุกประการ 

 ขอ 5   ถาผูใหอนุญาต  ฤาเจาพนักงานในกรมที่ทําการโยธาจะกําหนดการขุดคลอง
ใหมที่ตําบลใดๆก็ดี  ฤาซอมคลองเกาที่ตําบลใดๆก็ดี  ซ่ึงจะจําหนายทุนของหลวงออกไปเปนคาจาง
แลว  จะไดแจงความใหผูรับอนุญาตทราบกอนผูอ่ืน  เพื่อจะไดรับจางขุดคลองนั้น  แตถามีผูมาวา
ลดราคากัน  ผูรับอนุญาตกําหนดราคาขุดคลองฤาซอมคลองแพงไปกวาผูอ่ืนแลว  ฤาเจาพนักงานทํา
การโยธาจะทําเองก็ดี  ใหผูอนุญาตฤาเจาพนักงานทําการโยธาก็ไมตองจําเปนใหผูรับอนุญาตทําการ
ที่จะใหผูอ่ืนทีล่ดราคาถูกกวาทําการขุดคลอง  ฤาซอมคลองนั้นได 

 ขอ 6  คลองเกาที่ตื้น  เรือไปมาไมสะดวกผูรับอนุญาตจะขออนุญาตลงทุนขุดซอมให
ลึก  แลไดรับหนังสือสําคัญเห็นชอบดวยความคิดดังวาไวในขอ 2 แลวก็ด ี ฤาใหผูอนุญาตจะยอมให
ผูรับอนุญาตเก็บเงินแกเรือไป  มา ในคลองนั้นใชทุนทีล่งไปก็ได  ฤาจะคิดเงนิใชทนุที่ผูรับอนุญาต
ไดลงไปกับทัง้กําไรรอยละ 10 ก็ได  แลถาจะใหผูรับอนญุาตเก็บเงินแกเรือไป  มา  เองแลว  กําหนด
ราคาที่จะเก็บเงินมากนอยเทาใด  แลกําหนดที่จะเก็บเงินนั้นชานานเพียงใด  ผูรับอนุญาตตอง
กําหนดยื่นใหผูอนุญาตตรวจกอนตกลงการที่ซอมคลอง เมื่อผูใดอนุญาตเห็นชอบดวยแลวจึงจะได
ลงมือขุดซอมคลองนั้น 
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 ขอ 7  คลองที่ผูรับอนุญาตจะไดลงขุดใหมเมื่อสําเร็จแลว  ผูรับอนญุาตจะตองเปน
ผูรักษาและจดัการทั้งปวงที่เกี่ยวของในคลองนั้นไปชัว่เวลาที่ผูรับอนุญาตจะขายที่ซ่ึงจะถือเอาตาม
ความขอ 4 วา  เปนที่ของผูรับอนุญาตเหมือนไดจับจองไวทั้ง 2 ฝงไดหมด  แลในคลองเกาที่ผูรับ
อนุญาตเปนผูรับจางขุดใหลึกนั้นถาเปนการมอบอํานาจใหผูรับอนุญาตเก็บเงินแกเรือไป มาเองก็จะ
ไดรักษาแลจัดการทั้งปวงที่เกี่ยวของในคลองนั้นไปชัว่ระยะเวลาที่เก็บเงิน  แลการที่ผ4รับอนุญาต
จะรักษาแลจัดการทั้งปวงที่เกี่ยวของในคลองดังกลาวนี ้  จะตองมีขอความที่จะจัดการรักษาแล
ขอบังคับสําหรับการในคลองนั้นใหชัดดวย  ตองสงใหผูอนุญาตตรวจเห็นชอบใหอนุญาตกอนแลว
จึงจะใชได  เมือ่ส้ินเวลากําหนดแลว ผูรับอนุญาตจะยอมใหตรวจทุกบญัชีตามเวลาที่จะขอตรวจ 

 ขอ 8  การที่ผูรับอนุญาตไดรับพระราชพระบรมราชานญุาตผลประโยชนตามสัญญานี้  
ผูรับอนุญาตไดทําการนี้เปนสวนกําไรรอยละ 20  สงเงินนั้นขึ้นพระคลังมหาสมบัติตามความสัญญา
ในขอนี้  แลเมื่อเจาพนักงานกรมพระคลังมหาสมบัติจะตรวจสอบบัญชีใดๆในรายการทําการขดุ
คลอง  ผูรับอนุญาตจะยอมใหตรวจทุกบญัชีตามเวลาที่จะขอตรวจ 

 ขอ 9 การที่ใหอนุญาตผลประโยชนแกผูรับอนุญาตตามสัญญานี้ผูรับอนุญาตตองเขาใจ
วา...ยอมใหเฉพาะคอมปนีทีอ่ยูในกฎหมายสยาม  เพื่อผูรับอนุญาตจะตั้งคอมปนีหุนสวนจัดการขุด
คลองตามอนุญาตนี้แลว  คอมปนีนั้นจะตองอยูในบังคับสยามจึงจะรับผลประโยชนตามสัญญานี้ได 

 ขอ 10  แมวาผูรับอนุญาต   รารถนาจะมอบประโยชนแหงความอนญุาตนี้ใหผูใด  ผู
หนึ่งกด็ี  ตองนําหนังสือสัญญาที่เขาหุนสวนกันนัน้กับทัง้หนังสือสัญญามอบอนุญาตใหนัน้มาหาฤา
ใหผูขออนุญาตทราบกอน  เพื่อใหผูขออนุญาตเห็นชอบลงลายมืออนุญาตไวเปนสําคัญดวยแลวจึง
จะใชได  ถามิฉะนั้น  ซ่ึงจะมอบอนุญาตใหผูใด   ผูหนึ่งก็เปนอันใชไมได  แตตองถือวาซ่ึงอนุญาต
ไวดังนี้ผูรับอนุญาตจะกระทําการเองก็ดี  จะมอบใหผูหนึ่ง  ผูใดก็ดมีิใหการคอมปนีเขาหุนสวนนั้น  
ผิดไปกับความในขอสัญญานี้จงทุดๆขอไดเลย  ถาเปนการผิดไปไมถูกตองตามขอสัญญานี้แตขอ
หนึ่งขอใดแลว หนังสืออนุญาตนี้ก็เปนอันขาดใชไมได  ผูใหอนญุาตจะไมใหผลประโยชนตาม
สัญญานี้แกผูรับอนุญาตตอไป 

 ขอ 11  ถาผูรับอนุญาตผูใด  ผูหนึ่งซ่ึงควรจะไดรับประโยชนในหนังสืออนุญาตนี้  แล
ทั้งผูที่ไดเขาหุนสวนจะเปนคนเดียวฤาหลายคนกด็ี  ส้ินทุนตองลมไมไดเขาหุนสวนในคอมปนกีด็ี  
ฤาคอมปนีเขาหุนสวนจะเลิกการของคอมปนีนั้นโดยคิดทําเองก็ดี  ฤาตองเลิกโดยที่จําเปนอยางใด  
อยางหนึ่งก็ด ี  ประโยชนแหงพนังสืออนุญาตนี้ตองกลับคืนเปนของผูอนุญาต  ผูอนุญาตจะยอม
อนุญาตประโยชนนีใ้หผูอ่ืนอีกก็ได        แตถาเปนแตเหตุที่ผูเขาหุนสวนแยกกนัออกจากคอมปนีฤา 
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ผูเขาหุนสวนจะตายไปก็ดี     แตยังมีผูใด    ผูหนึ่งซ่ึงยังคงรับหุนสวนแลทําการขุดคลองนี้ตอไป   
จะใครไดรับผลประโยชนตามสัญญานี้ตอไปอีกแลว  กใ็หผูรับอนุญาตมีหนังสือแจงความใหผูให
อนุญาตทราบเพื่อจะไดเหน็ชอบดวย และผูอนุญาตจะไมถือวาสัญญานี้เปนขาดใชไมได  เมื่อผูที่เขา
หุนสวนกันในคอมปนีนี้ยังถือตามและรักษาขอสัญญาทุกๆขอดังวาไวในขอ 10 นั้น 

 ขอ 12  ผูรับอนุญาตซึ่งจะไดรับประโยชนตามสัญญานี้ตองลงมือทําการขุดคลองใน
กําหนด 2 ปนับตั้งแตวันทีไ่ดทําหนังสือสัญญาฉบับนี้  ถาพนกําหนดนี้ไมไดทําการ  หนังสือ
อนุญาตนี้ตองยกเสียเปนอันใชไมได  ผูใหอนุญาตจะอนญุาตทําประโยชนอันนี้กับผูใด  ผูหนึ่งกไ็ด 

 ขอ 13  ผูทําสัญญาทั้ง 2 ฝายไดรักษาอํานาจไวที่จะเปลี่ยนแปลงแกไขคําในหนังสือ
สัญญานี้  ฤาเพิ่มเติมขอความขึ้นใหมตามที่จะเห็นสมควรโดยเหตุการณใดๆกด็ี  แลขอซ่ึงไดตกลง
กันประการใด  เพื่อทําหนังสือที่เปลี่ยนแปลงแกไขขอความนั้น  ก็จะตองลงชื่อประทับตราไว
ดวยกันทั้ง 2 ฝาย 

 
 
  ผูแทนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  
1. (เซนตพระนาม)  นเรศวรฤทธิ์      2. สวัสดิโสภณ     ผูไดรับอนุญาต 
1. (เซ็นตพระนาม)  สายสนทิวงศ  
2. (เซ็นชื่อ)  พระนานาพพิิธภาษี   
3. (เซ็นชื่อ)  นายโยวากิม  แครซี 
4. (เซ็นชื่อ)  ยม 

 
 
ท่ีมา   :    หอจดหมายเหตแุหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  กษ.9.4/1  “เร่ืองบริษัทคลองคูนาสยาม
ความเหน็บริษทัขุดคลอง”. 
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พระราชบัญญัติวาดวยธรรมเนียมคลอง  ร.ศ.110 
 
 มีพระบรมราชโองการมา ณ พระบัณฑูล  สุรสิงหนาท  ใหตั้งพระราชบัญญัติไวเปน
ธรรมเนียมตรวจตรารักษาคลองเกาใหมใหญนอยในกรงุเทพฯ  แลตลอดหัวเมืองใกลเคยีงกับ
กรุงเทพฯ  ลงหนังสือพิมพประกาศใหรูทั่วกันทั้งพระราชอาณาเขตรประเทศสยามนีแ้ลวมีพระบรม
ราชโองการดํารัสเหนือเกลาฯ  ใหพระชลธารวินิจฉัยเปนพนักงาน  แลแตงตั้งผูตรวจรักษาคลอง  
แลมีวาทางที่จะชําระตัดสินคะดขีองราษฎร  ซ่ึงเกีย่วของกันเกดิขึ้นเพราะเรือเดนิไปมาตามคลอง
และริมฝงคลองนั้นเปนธรรมเนียม 10 ขอ  ดังนี ้
 มาตรา 1    หามมิใหผูหนึ่ง  ผูใด  เททิ้งส่ิงของสิ่ง หนึ่งผูใด ลงในลําคลองเปนอันขาด
ทีเดียว  ถามฟิงขืนจะทําใหผิดธรรมเนียมหามนายคลองแลผูตรวจรักษาคลองพบปะจับได  เหน็วา
คลองจะตื้นจะเสียเพราะผูนัน้เทถมสิ่งของตางๆลงในคลอง  นายคลองจะบังคับใหผูนั้นโกยขนขึ้น
เสียจากในลําคลองใหหมดจดเรียบรอยแลวคิดเอาคาจางจากผูซ่ึงขัดขืนนั้นเปนสองเทา  สวนหนึ่ง
ใหเปนคาจางยงัสวนหนึ่งยกเปนเงินแผนดนิ 
 มาตรา 2   หามมิใหผูหนึ่ง ผูใด  ซ่ึงเปนเจาของที่ บาน/ สวน/ นา  ตลอดจนริมคลอง
แหงหนึ่ง ผูใด  ปกหลักทอดไมขอนแลปกเสาปลูก เรือน/ โรง/ราน  แลชานหนาบานแลในลําคลอง
เปนอันขาดทีเดียว  จะยอมใหทําไดก็แตบันไดนาบานแลขรลําดับลงกับที่ริมตล่ิงคลองแลสะพาน
บันไดยืน่ออกไปพนตลิ่งคลองในสามศอกก็ไมหาม  ถาแลผูหนึ่งผูใด  ทําผิดจากธรรมเนียมใน
มาตรา 2  จะบังคับให ร้ือ/  ถอน  เรือน โรง/ราน  แลเสาหลักไมขอนเสียใหเรียบรอยตามกําหนด
นายคลองแลผูตรวจรักษาคลอง  ถาแลผู หนึ่งผูใด  ขัดขนืไมกระทําตามบังคับในธรรมเนียมประเทศ
ไวนี้  ก็ใหนายคลองจางคนไปรื้อถนจัดแจงเสียใหเรียบรอย  แลวคิดเอาคาจางแกเจาของที่บาน โรง/
เรือน/ราน  ซ่ึงขัดขืนมิไดทําตามธรรมเนียมนั้นตามสมควร 
 มาตรา 3  หามมิใหลูกคาชาวเรือใหญเรือนอย   จอดเรือในลําคลองซอนกัน 2 ช้ัน 3 ช้ัน    
แลปกหลักจอดเรือในกลางลําคลองแหงหนึ่งแหงใดตามอําเภอใจ  กีดทางเรือไปมาเปนอันขาดที่
เดียวถาจะพักจะหยุดจะจอดก็ใหจอดแตทีริ่มคลองขางหนึ่งขางใดตามแตที่จะจอดไดไมหาม  
เวนเสยีแตเรือที่บรรทุกเพียบหนักเดินมาจวนคราวน้ําคลองตื้นเรือติด  เหลือกําลังที่เจาของเรือจะถอ
จะเข็นจะลากไปได  ก็ไมเอาโทษเอาผิดเพราะเปนการมไิดแกลงทําใหเสียธรรมเนียม  แตใหชาวเรือ
ระวังอยาใหเรือติดตื้นซอนกนั 2 ลํา 3 ลํา อยูแหงเดยีวถาจะตองตดิตื้นกย็อมใหติตนเรียงตามลํา
คลองแถวเดียว  ถาแลผูหนึ่งผูใดมิทําตามธรรมเนียมขืนปกหลักจอดเรือซอนกันสองชั้นสามชั้นให 
กีดทางเรือเดนิไปมา  เรือลองไปมาหลบหลกีไมพนโดนกนัเขาแตกหักเสียหาย  ฝายเรอืที่จอดกีด 
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ทางจะใหเปนภัยอยูแกตัวเอง  ถาเรือฝายหนึ่งแตกหกัเสียหาย  จะบงัคับใหเรือที่จอดกีดทางใหใช
ส่ิงของจงเต็มตามมากแลนอย  ถาเรือจอดริมคลองชั้นเดียวตามขอบังคบัแลว  เรือลองไปมาไมแจง
ใหโดนเรือที่จอดเรียบรอยแตกกักเสยีหาย  จะใหเรือทีโ่ดนนั้นใชส่ิงของคงเดิมตามมากแลนอยถา
เรือที่ลวงไปมาทําผิด   คือเวลาที่เกิดเหตุโดนกันนั้นใหเจาของเรือทั้งสองฝาย    บอกกลาวชาวบาน
แลชาวเรือที่อยูใกลเคยีงกันใหรูเห็นเปนพยาน  ถาเรือจะไมมีความผิดดวยตดินั้นเพราะเปนที่สังเกต
วาไมตองทอดสมอปกหลัก  แลผูกเชือกเรือไวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด  จึงจะเปนเรือติดตื้นจงึไมมีความผิด
ได  ไมระวังใหโดนเรือที่ติดตื้นเชนวามาแลวนั้น   แลเรอืของตัวแตกหักเสียงสิ่งของมากนอยเทาใด     
ใหเปนภัพอยูกับตัวเองจะเอาใชแกเรือที่ตดิตื้นมิได  แลที่จะไดรูวาเรือที่ติดตืน้กลางคลองไมมี
ความผิด... 
 มาตรา 4    หามมิใหลูกคาแพไมตางๆ  จอดซอนกัน 2 ช้ัน 3 ช้ัน  ในลําคลองแหงหนึ่ง
แหงใด  ใหจอดไดแตริมตลิ่งคลองออกมา 3 วาชัน้เดยีว  แตที่ลําคลองกวางตั้งแต 10 วาขึน้ไป  
เพราะจะไมมทีางเรือไปมามิใหแพกีดขวางเรือได  ถาแลผูใดขัดขืนจอดแพกีดขวางเรือเดินใหผิด
ธรรมเนียมที่กาํหนดไว  ซ่ึงใหเรือไปมาไดความขดัขวาง  เดือดรอนจะปรับโทษแกผูเจาของแพ  แล
บังคับใหถอยไปจากที่นัน้ตามกําหนดของนายคลอง  อนึ่ง  ลําคอลงเล็กๆ  นั้นก็มหีลายคลอง  กวาง
ตั้งแต 2 วาขึ้นไปจนถึง 4 วา 5 วา  หามมใิหเรือกําลังกวางปากตั้งแต 6 ศอก 8 ศอก 10 ศอกเขาไป
จอดประจําทาในคลองเหลานั้น  เพราะจะกีดขวางเรือไปมา  ถาจะเขาไปจอดดวยมกีิจธุระสิ่งใดสิง่
หนึ่ง  ก็ยอมใหพักอยูในลําคลองไดเพียงคลองน้ําขึ้นคราวหนึ่งสองคราว       ถาผูใดมิไดรักษาธรรม
เนียมทําใหชาวเรือผูอ่ืนไดรับความขัดขวางเดือดรอนเพราะเรือของเรือกําลังกวางปดทางเรือของ
ผูอ่ืนเดินไมได  อนึ่ง  คลองเล็กๆเหมือนเชนคลองตลาด  คลองลอดแลคลองอื่นที่ผานทลุเขาไปใน
กําแพงพระนครแลใกลเคียงกําแพงที่มีอยูหลายแหง  หามมิใหผูหนึ่งผูใดที่ตั้งบานเรอืนอยูทั้งสองฝง
นั้นทําเว็จละถายอุจจาระลงไปในคลองนั้น  เททิ้งส่ิงของอื่นโสโครก  คือเนื้อสัตวใหญตางๆแลแมว
สุนกัขสุกรตายเปนอันขาดทีเ่ดียว  เพราะคลองเหลานั้นอยูในที่ชุมนุมขาราชการแลราษฎร  ถาผูใด
ตั้งบานเรืออยูริมคลองเหลานั้นจะทําเวจ็ถายอุจจาระที่ริมคลองก็ใหกออิฐฤาทําดวยไม  เปนหีบลง
ไปในแผนดิน  ใหมีประตูเปดไดปดได  ไปขางริมคลองสําหรับรับกันสิ่งของโสโครกใหมดิชิดและ
ผูที่เปนเจาของเว็จนัน้ตองเสยีเงินคาจางใหแกนายคลองตามสมควรนายคลองจะไดจดัเรือจางคนไว
สําหรับมารบัเอาของโสโครกไปทิ้งที่แมน้าํใหญ 3 วัน 5 วันคร้ังหนึ่ง  ฤาเจาของจะโกยเอาไปก็ได  
แตใหทําตามเวลาที่กําหนดไวแลที่บานของผูใดริมตล่ิงคลอง  ผูนั้นตองรักษาใหเรียบรอยหมดจด
ทุกๆแหง เพราะเหตุที่คนจะใชน้ําในลําคลองนั้นมากดวยกัน  แลถาผูหนึ่งผูใดมไิดกระทําตาม
ขอบังคับชี้แจงไวนี้  แลขัดขืนแตขอหนึ่งขอใด  ก็ใหนายคลองจัดแจงทําเสียใหเสร็จ  แลวคิดเอาคา
อิฐ  คาปูน  คาไม  คาจางแกเจาของทีน่ัน้ๆตามสมควร  ถาผูหนึ่งผูใดมิไดทําตามบังคับไว  นาย
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คลองแลผูตรวจตรารักษาคลอง  ฤาพบปะผูมารองตอนายคลอง  จะเอาตัวผูกระทําผิดตาธรรมเนียม
เปนโทษ 
 มาตรา 5    วาเรือลูกคาซ่ึงบรรทุกสิ่งของสินคาตางๆ  ไปจอดประจําทาอยูในลําคลอง
ใหมเกาใหญนอยแหงหนึ่งแหงใด  ก็จอมใหจอดริมตล่ิงคลองแตช้ันเดยีวฝงหนึ่งฝงใดตามสมควรที่
จะจอดไดก็ไมหาม  แลหามมิใหจอดเรือขวางลําปกหลักลอมเรือสูงๆ  และเรือกําลังใหญไปจอดซื้อ
ขายในลําคลองเล็กในคับคลองกีดขวางทางเรือไปมาเชนวามาในขอ 4  เพราะมิใชลําคลองของตัว
ขุดไวใชแตจําเพาะ  เปนคลองสําหรับแผนดินราษฎรยอมอาไศรยใชเรือไปมาดวยกันทัว่พระราช
อาณาเขตรเพราะฉะนัน้จึงมีธรรมเนียมบังคบัไว  มิใหเสียประโยชนทั้งเรือจอดประจําทาคาขายและ
เรือไปมาดวยกันทั้งสองฝาย  ถาแลผูใดมฟิงขัดขืนกระทําผิดใหจากธรรมเนียมที่ตั้งบังคับไว  นาย
คลองแลพวกตรวจตรารักษาคลองพบปะแลมีผูมารองตอนายคลองจะเอาตัวผูกระทําผิดธรรมเนียม
เปนโทษ 
 มาตรา 6    วาเรือลูกคาใหญนอยทั้งปวง  แจว  ภาย  ถอ  ฤาขึ้นบนตลิ่งคลองลาก  ฤา
แลนใบไปมาในลําคลองเกาใหมใหญนอยแหงหนึ่งแหงใดก็พงึเขาใจธรรมเนียมที่หลีกอยาใหโดน
กันชัดเจนดวยคนถือทายเรือภายๆเรือ  แจว  ถอ  ลาก  แลนไป  ก็ยอมหันหนาไปขางหัวเรือของตวั
ทุกคน  ถาเรือไปมาสวนกนัก็บังคับใหหลีกกันนัน้คือใหวาด  ฤาบาย  ฤาใหเหหัวเรือไปขางขวามือ
ของคนถือทายในเรือของตนเองทั้ง 2 ฝาย    ถาเปนเวลามือคํ่าก็ใหรองบอกกันแตเพยีงวาขวามือทัง้ 
2 ฝาย  ถาเปนเวลามืดก็ใหรองบอกกันแตเพียงวาขวามอืทั้ง 2 ฝาย  ทั้งเรือไป  เรือมา  ถาเรือเดนิ  
แจว  ภาย  ถอ  ลาก  แลนตามกันไปในลําคลองแหงหนึ่งแหงใด  ถาเรือลําขางหลังเร็วไปโดนเรือ
จางนาแตกหกัลมไปก็ดี  ฤาไปโดนเรือที่จอดอยูตามปรกติแตกลมไปกด็ี  ใหใชของแกที่ลมจงเต็ม  
ถาจะหลีกขึ้นไปขางนาเรือลําที่เดินกอน  ก็ใหหลีกไปขางซายมือเรือลําขางนาหนึ่งเรอืลําไปมาสวน
ทางกันแหงหนึ่งแหงใด  กใ็หเรือเบาหลีกเรือหนัก  เรือเล็กหลีเรือใหญ  แตถาเรือหนักนั้นเล็กกวา
เรือเบาตั้งแต 5 เทาขึ้นไปกใ็หตางคนตางหลีกกัน  เพราะเรือหนักนัน้เล็กก็ยังหันเรือไดเร็วกวาเรือลํา
ใหญๆ  เหมือนเชนเรียกวา  เรือเหนือ  เรือบรรทุกอิฐ  บรรทุกเกลือ  บรรทุกเขา  บรรทุกปลาอยางนี้  
ตั้งแตยาว 6 วา 7 วาขึ้นไป  เรียกวาเรือใหญในลําคลอง  แลหามมิใหเรือไปมาสวนทางกันหลีกกัน 3 
ลํา 4 ลํา  ในที่แหงเดยีวกัน  ถาคลองเล็กคดเรือจะเลี้ยว  แหลมเรือเล้ียวคุงลับลําไมแลเห็นกันทั้ง 2 
ฝายนั้น  กใ็หรอเรือเล้ียวแตชาๆ 
 อนึ่งเรือลําใดออกจากทาไป  ฤาออกจากปากคลองก็ดี  ฤาแจว  ฤาภาย  ฤาถอสวนมา
ตามทางก็ดีหลีกกันมิทนัโดนกันเขา  ลมไปดวยมไิดแกลงใหเจาของเรือซ่ึงมิไดลม  อยูชวยกูเรือเก็บ
ของถา  มิไดอยูชวยใหใชของที่ลมเสียไปนัน้กึ่งหนึ่ง  เพราะหาความเมด็ตากรุณามไิด  ถาแล 
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ผูหนึ่งผูใดไมเขาใจธรรมเนียมขอ 6 นี้  ยากจะรูใหแนใจกใ็หไปถาม  นายคลองๆจะไดช้ีแจงสั่งสอน
ธรรมเนียมให  ถาผูหนึ่งผูใดเดินเรือในลําคลอง  ไมปฎิบัติตามพระราชบัญญัตินี้จะเอาตัวผูนั้นเปน
โทษ  ถาแลเรือไปมาในลําคลองแหงหนึง่แหงใด สวนโดนกันแตกหกัเสียหายลมจมในคลอง  จะ
ปรับใหคนที่ทาํผิดตามธรรมเนียมใชของที่เสียหายไปฝายเดียว  ถาแลชาวเรือไปมาโดนกัน  แตกหัก
เสียหายลมจมฝายผูกระทําธรรมเนียมมีอํานาจ  มพีวกพองมากชวยกนัเอาความเทจ็  เปนความจริง
อางอิงเอาพยานจะใหชะนะแกความสัตยความจริง  ความยุติธรรม  ของเขานายคลองชําระพิจารณา
เปนสัจ  นายคลองจะเอาสิ่งของที่ผูเสียหายนั้นตั้งปรับไหมตรีคูณดวยผูนั้น  ถืออํานาจขมขี่ทานให
ทานไดความเดือดรอน  แลวจะเอาสินเดมิมากนอยเทาใดจะคืนใหแกเจาของที่เสียหาย 1 เหลือ 2 
สวนใหยกไวเปนของแผนดนิ 
 มาตรา 7    วาลําคลองเกาใหมใหญนอยทั้งปวงซึ่งหางกําแพงพระนครออกไปนั้น  ควร
จะตองมีถนนริมคลองฝงหนึ่งฝงใด  กวาง 4 ศอก ฤา 6 ศอก  พอใหคนเดนิไปมาคาขายแลกิจการ
อ่ืนๆโดยสดวก  ถาแลมีคลองแยกฤาลํากระโดงที่จะไขน้ําเขาสวนเขานาขวางตัดถนนริมคลองฟาก
หนึ่งฟากใดก็ใหนายคลองบังคับผูที่มีประโยชนจะใชคลองแยกแลลํากระโดงนั้นนั้นใหทําสะพาน
ขามคลองแยก  และลํากระโดงจงทุกแหงดวยจะใหคนเดินไปมาตามถนนริมคลองโดยสดวกมิให
ขัดขวาง  การที่จะทําสะพานขามคลองแยกลํากระโดงนัน้ใหตั้งแตกวางศอกหนึ่งขึ้นไป  จะทําดวย
ไมขอน 5 กํา 6 กํา  สองตนเรียงกนัฤาไมอ่ืนๆและจะทําสูงต่ําเทาใดผลก็ใหทําตามบังคับของนาย
คลองโดยสมควร  ถาแลผูหนึ่งผูใดซึ่งไดผลประโยชนในคลองแยกแลลํากระโดงเทานั้น  ขัดขนืมิ
ทําตามธรรมเนียม  ก็ใหนายคลองจัดการทําสะพานขามเสียเองใหเสร็จ  จะเปนเงนิคาจางคาไมมาก
นอยเทาใด  ก็ใหคิดเอาผูขัดขืนมิกระทําตามบังคับบัญชาของนายคลอง  อนึ่ง  ทานผูใดมีน้ําใจจะ
สรางสะพานขามคลองเกาใหมใหญนอยแหงหนึ่งแหงใด  เพื่อจะใหราษฎรอาศัยเดินไปมาได
สะดวกนั้น  เปนการที่ดีที่เจริญแกบานเมืองไมเปนที่หาม  แตใหบอกแกนายคลองไปพิจารณาดูทีจ่ะ
ทําสะพานขามคลองนั้น  แลใหมีแบบสะพานแกผูที่จะทําใหถูกตองดวยธรรมเนียม  เมื่อ
พระบาทสมเดจ็พระเจาแผนดินจะเสด็จพระราชดําเนนิมาทางนั้นๆ  จะไดไมตองเปนที่เสียหาย
อันตรายแกสะพาน  ถาผูหนึ่งผูใดขืนกระทาํผิดธรรมเนียมผูตรวจคลองพบปะจับได  ฤามีผูหนึ่งผูใด
ฟองตอนายคลองๆจะเอาตัวมาพิจารณาเปนสัจจะเอาตวัผูนั้นเปนโทษ 
 มาตรา 8    หามมิใหผูหนึง่ผูใดซึ่งเปนเจาของที่บานที่สวนที่นา  ตึกริมคลองเกาใหม
ใหญนอยทั้งปวงปลูกตนจากตนเตย  แขม  ขวางตนไมอ่ืนๆ   ฤาชักสวะปลูกผักน้ําตางๆ  ฤาปลอย
ใหตนลําภู  ตนออ  ตนพง  งอกขึ้น  ยืน่ลงไปในลําคลองเปนอันขาดทีเ่ดียว  เพราะของเหลานั้นจะ
ชักคลองใหตืน้แคบเขาทุกป  ผูตรวจคลองตองบังคับใหเจาของที่บานที่สวนที่นาแผวถางรื้อข้ึนเสีย 
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จากในลําคลองใหเรียบรอย  ถาผูหนึ่งผูใดมิทําตามบังคับนายคลองๆจะเอาคนโทษซึง่จะไดมาแตขอ 
6 นั้น  มาแผวถางขุดรื้อเสียใหเรียบรอย  แลวคิดเอาคาจางแกเจาของทีบ่านที่สวนที่นาตามสมควร
ยกไวเปนเงินแผนดิน  อนึ่ง  คลองใหมที่ทะลุลอดออกไปหวัเมืองนัน้ๆเหมือนเชนคลองเจดียบูชา  
คลองมหาสวัสดิ์  คลองภาษีเจริญ  คลองดําเนินสะดวก  คลองพวกประชาชมชื่น  คลองแสนแสบ  
คลองบางบอน  คลองสุนักหอนเหลานี้  ตองใหมีถนนริมคลอง  ฝงหนึ่งกวาง 8 ศอกใหตลอดลํา
คลองเพราะจะใหเปนที่อาไศรยของชาวเรือใหญนอยทั้งปวงลากเรือไปมาโดยสะดวกดวยทางไกล   
ควรจะปลูกตนไมใหญๆ  ริมถนนทางตลิ่งคลองขึ้นไป 8 ศอกใหตลอด  ถาผูใดมิทําตามธรรมเนียม
ขอบังคับจะเอาตัวเปนโทษ 
 มาตรา 9    วา  คลองเกาใหมใหญนอยทั้งปวง  ซ่ึงหางกรุงเทพฯออกไปที่ยังไมมีผูหนึง่
ผูใดจับจองเปนเจาของทําบานทําสวนทํานา  จะไดรักษาแผวถางที่ริมคลองนั้นใหเรียบรอยกย็ังมอียู
เปนอันมาก  นายคลองก็ตองมีอํานาจไปเบิกคนโทษที่กรมหนึ่งกรมใด  ฤาในคุกใหมาขุดรื้อคลอง
ใหเรียบรอยตามสมควร  เพราะคนโทษคนคุกเหลานัน้  เปนคนใจราย  ใจพาลทําการหยาบชา  ควร
จะเอามากรากกรําทําการทํานุบํารุงบานเมอืง  อนึ่ง  นายคลองจะตองมีอํานาจชําระตัดสินถอยความ
ของราษฎรซึ่งวิวาทดวยเรือโดนกัน  แลเหตุเกิดขึน้ในลําคลองตางๆ  โดยยุติธรรมตามผิดแลชอบ
เสียกอน  ถาชําระไมตกลงขัดของอยูดวยประการหนึง่ประการใด  นายคลองจึ่งจะสงไปตาม
กระทรวง 
 มาตรา 10    วา  คลองใหม  คือ  คลองเจดียบูชา  คือคลองมหาสวัสดิ์  คือคลองภาษี
เจริญ  คลองดําเนินสะดวก  เปนคลองสําคัญสําหรับลูกคาชาวเรือบรรทุกสินคาตางๆไปมาคาขาย
โดยเรือโดยสดวก  หามมใิหผูหนึ่งผูใดลองแพไมซุง  แพไมเสาไมไผรวกแพไมอ่ืนๆ  และเรือพวงที่
กําหนดหามนัน้  เพราะจะกดีขวางทางเรือไปมาแลหามมิใหผูหนึ่งผูใดปลอยให  ชาง  โค  กระบือ  
ลงลุยย่ําในลําคลองแหงหนึง่แหงใดนอกจากนายคลองยอมใหเปนอนัขาดทีเดียว  แลหามมิใหผูใด
ภาสมัครพักพวกถือเครื่องสาตราวุธไปมั่วสุมชุมนุมที่ในลําคลองแหงหนึ่งแหงใดใหเกินกําหนดใน 
20 คนขึ้นไป  แลหามมิใหพวกหนึ่งพวกใดถือเครื่องสาตราวุธเดินไปเดินมาที่ริมตล่ิงคลองแลไปเรือ
ในลําคลองแหงหนึ่งแหงใดที่เปนพวกเดยีวกันมากกวา 20 คนขึ้นไปเปนอันขาดทีเดียว  ถาผูหนึ่ง
ผูใดมิฟงขัดขนืทําใหผิดธรรมเนียมที่ประกาศไวนี้  จะเอาตัวเปนโทษประการหนึง่นายคลองแล
ผูตรวจตรารักษาคลอง  ตองมีตราแลเครื่องแตงตัวแลเครื่องศาสตราวุธแลเรือธงสําหรับตัวใหเปนที่
สังเกตของอาณาประชาราษฎรจะไดรูวาเปนผูตรวจรักษาคลอง      แลนายคลองตองรักษาคลองโดย
ยุติธรรม  ถาแลนายคลองผูตรวจตรารักษาคลอง กระทําความขมขี่ขมเหงแหงอาณาประชาราษฎร
นอกธรรมเนียม 10 ขอนี้ไปใหราษฎรไดความขัดขวางเดือดรอน แตขอหนึ่งขอใดจะเอาตัวนาย
คลองเปนโทษไดความขัดขวางเดือดรอนแตขอหนึ่งขอใดจะเอาตวันายคลองเปนโทษ 
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 ธรรมเนียม 10 มาตรานี้  ก็ยังไมถวนถ่ีทีเดยีว  ถาธรรมเนียมนี้ลงแลว 6 เดือน  ฤาปหนึ่ง 
2 ป  เห็นวาขอความสิ่งหนึง่ส่ิงใดที่ควรจะยกเสียฤาเติมลง  จะตองยอมใหยกใหเติมตามสมควร  แล
ยังมีความไขขอออกธรรมเนียมนี้อีก 10 ขอเปนกฎหมายสําหรับใหนายคลองชําระตัดสินความของ
ราราษฎรซึ่งวิวาทกันในลําคลองแลริมตล่ิงคลองขึ้นไปเสนหนึ่ง 2 เสน 3 เสนตามสมควร  ตั้งแตวัน
ออกกฎหมายธรรมเนียมคลองนี้ไปสองเดอืน  ถาแลผูใดไมระวังทําใหผิดธรรมเนยีมคลองใน 10
มาตรานี้แตขอหนึ่งขอใด  นายคลองแลผูตรวจรักษาคลองพบปะจบัไดจะปรับไหมเอาตามพิกดัที่
ตัดสินไว 10 ขอดั่งนี ้
 
 หมายประกาศมา ณ พฤหัสบดี  เดือน 10 ขึ้น 14 ค่ํา  ปมะเมีย  โทศก  ศักราช 1232  
เปนจํานวนที่ 667 ในรัชการประจุบันนี ้
 
ท่ีมา    :    หอจดหมายเหตแุหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่5. น.9.2/3  “พระราชบัญญัติวาดวย 
ธรรมเนียมคลองมีอยู 10 ขอ”. (ร.ศ.110).  
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พระราชบัญญัติรักษาคลอง ศก 121 
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พระราชบัญญัติรักษาคลอง ศก 121 
 
                 มีพระรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั  ใหประกาศให
ทราบทั่วกันวา  การเพาะปลกูก็ดี  การคาขายไปมาก็ดี  ในพระราชอาณาเขตนี้ทางน้ําลําคลองเปน
สําคัญและในเวลานี้คลองก็มอียูแลวเปนอันมาก  แตชํารุดตื้นเขินไปเสยีโดยมาก  เหตเุพราะยังมไิด
จัดการรักษาใหพอเพยีงพอ  ทรงพระราชดําริจะบํารุงและรักษาคลองเกาที่มีอยูแลว  และที่จะขดุขึ้น
ใหมใหเรียบรอยถาวร  เพื่อใหเปนประโยชนและสะดวกแกธุระของราษฎรยิ่งขึ้น  จึงทรงพระกรุณา
เกลาฯใหตราพระราชบัญญัติไว  ดังนี ้
  มาตรา 1     พระราชบัญญัติใหนีใ้หเรียกวา        พระราชบัญญัติรักษาคลองรัตน 
โกสินทรศก 121 
  มาตรา 2    เมื่อจะใชพระราชบัญญัตินี้สําหรับคลองเมื่อใด  จะไดออกประกาศใน
หนังสือราชกจิจานุเบกษาเปนสําคัญ 
  ความในมาตรา 2  ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนในมาตรา 3  แหง
พระราชบัญญัติรักษาคลอง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2483 
  มาตรา 3    เมื่อไดใชพระบัญญัตินี้ในคลองเมื่อใดแลว  ใหยกเลิกพระราชกําหนด
กฎหมายเดิมทีข่ัดกับพระราชบัญญัตินี้เสีย  มิใหใชในคลองนั้นสืบไป 
  มาตรา 4    ใหเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการมีอํานาจที่จะตั้งเจาพนกังานสําหรับ
รักษาคลองตามพระราชบัญญัตินี้ได 
  มาตรา 5    ถาเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการเห็นวา  คลองใดสมควรจะมีถนนริม
คลอง  เพื่อใหมหาชนสัญจรไปมา  หรือเพื่อเปนทางโยงเรือไดสะดวกฝงละเทาใด  ใหเสนาบดี
กระทรวงเกษตราธิการมีอํานาจที่จะยกเวนที่รมคลองนั้นแตฝงเดยีวกด็ี  หรือทั้ง 2 ฝงก็ดี  ไวเปน
ถนนหลวงไดตามที่เห็นสมควร  จะกําหนดเนื้อท่ียืนขึน้ไปเทาใด  ถาและที่ที่ตองการตามความใน
มาตรานี้  เปนที่มีเจาของถือกรรมสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายอยูกอนแลว  กใ็หเสนาบดีกระทรวง 
เกษตราธิการมีอํานาจที่จะจดัซื้อที่นั้นไดอยางซื้อที่ทําการหลวง  เชนทีท่ําทางรถไฟเปนตน 
  มาตรา 6    ถาหากวาสามารถจะทําไดอยางอื่นแลว  หามมิใหผูหนึ่งผูใดเอาอยาก 
เยื่อฝุนฝอย  หรือส่ิงโสโครกเททิ้งในคลอง  และหามมใิหเททิ้งส่ิงของดังกลาวมาแลวลงในทางน้ํา 
ลําคูซ่ึงเลื่อนไหลมาลงคลองไดถาผูใดกระทําผิดตอมาตรานี้    ใหปรับผูนั้นไมเกนิ 20 บาท  หรือ
จําคุกไมเกินเดอืนหนึ่ง  หรือทั้งปรับและจําทั้งสองสถาน 
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  มาตรา 7  การที่จะพาสัตวพาหนะ  คือ  ชาง  มา  โค  กระบือ  ขามคลองนั้นใหขึ้น
ลงไดที่ทาซ่ึงกําหนดไวใหเปนที่สําหรับขามสัตวพาหนะ  หามมิใหผูหนึ่งผูใดพาสัตวพาหนะขึ้นลง
ในคลองนอกจากทาขามเปนอันขาด  ถาผูใดกระทําผิดตอมาตรานี้ผูนั้นมีโทษใหปรับผูนั้นรายตัว
นั้นมีโทษใหปรับผูนั้นรายตัวสัตวพาหนะเปนเงินไมเกินตัวละ 10 บาท 
  มาตรา 8    ถาผูหนึ่งผูใดละเลย  ปลอยใหสัตวพาหนะมาทําแปลงในถนนหลวง  
ใหปรับผูนั้นๆรายตัวสัตวเปนเงินไมเกินตวัละ 1 บาท 
  มาตรา 9    หามมิใหผูหนึง่ผูใดกระทําใหคลองและฝงคลอง  หรือถนนหลวงเสีย
ไปดวยประการใดๆ  ถาผูใดกระทําผิดตอมาตรานี้  ใหปรับผูนั้นไมเกนิ 20 บาท  หรือจําคุกไมเกิน 
เดือนหนึ่ง  หรือทั้งปรับและจําดวยทั้งสองสถานและตองทําส่ิงซ่ึงเสียหายใหคนืดีดวยอีกโสดหนึ่ง 
  มาตรา 10    ถาคลองใดไดจักการซอมแซม  แลรักษาใหเปนการสะดวกแกการไป
มาของมหาชนแลวใหเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการมอํีานาจที่จะตั้งกฎขอบังคับกาํหนดพกิัดอัตรา
เก็บคารักษาคลองนั้นๆจากเรือแพที่อาศัยไปมาในคลองนั้นไดตามทีเ่ห็นสมควร  และใหมีอํานาจที่
จะเลิกหรือเปลี่ยนแปลงพิกดัอัตรานั้นเมื่อใด  อยางใด  ไดตามที่เห็นสมควร 
  มาตรา 11    ใหเสนาบดแีละกระทรวงเกษตราธิการ  มีอํานาจที่จะตั้งกฎขอบังคับ
ในการที่จะทําสะพานขามคลอง  หรือสะพานทาน้ําในคลอง  และกําหนดขนาดแพที่จะลองใน
คลอง  และกําหนดใหจอดเรอืแพในลําคลองเพื่ออยาใหกีดขวางแกการไปมาของมหาชนได 
  มาตรา 12    ใหเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ  มีอํานาจที่จะตั้งกฎขอบังคับ
สําหรับรักษาการใหเปนไปตามพระราชบญัญัตินี้ 
  บรรดากฎขอบังคับเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ  ซ่ึงไดรับพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตตั้งขึ้นประกอบกับพระราชบัญญัตินี้  เมื่อไดประกาศในหนังสือราชกิจจานเุบกษา
แลวใหใชไดเหมือนเปนสวนหนึ่งแหงพระราชบัญญัตินี้ 
  มาตรา 13    ใหเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ  เปนเจาหนาที่รักษาและจัดการให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
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                 ประกาศมา  ณ  วันที่ 14 ตุลาคม   รัตนโกสินทรศก 121   เปนวันที่  12390    ในรัชกาล   
ปตยุบันนี ้
 
ท่ีมา   :   หอจดหมายเหตแุหงชาติ.  เอกสารรัชกาลที่ 5.  กษ.9/4 “พระราชบัญญัติรักษาคลอง  
และทํานบ”. 
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ภาคผนวก  จ 
 

การขุดคลองและพื้นที่เพาะปลูก 
ในพืน้ที่ลุมแมน้ําบางปะกงระหวาง พ.ศ.2420 - 2453 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



การขุดคลองและพื้นที่เพาะปลูกระหวาง พ.ศ.2420 - 2453 
 

พ.ศ. ชื่อคลอง จุดมุงหมาย ขนาดของคลอง ทุนที่ใช 
(บาท) 

ระยะทาง ที่นาสองฝง
คลอง(ไร) 

ผูเสนอ 

   ยาว 
เสน/วา 

กวาง 
วา 

ลึก 
ศอก 

    

 
2409 
  

 
2419 
 
 

2421-2423 
 
 
 
 

2430 
 
 
 
 

 
ทาไข 
 

 
คลองนครเนื่องเขตร 
 
 

คลองประเวศบุรีรมย 
 
 
 
 

คลองเปร็ง 
 
 
 
 
 

 
การคมนาคม 
 
 

การคมนาคม 
 
 

การคมนาคม 
(แทนคลองแสน
แสบที่ตื้นเขิน) 
 
 

สุขาภิบาล 
 (จัดหาน้ําจืดจาก
คลองบางขนาก
มายังคลอง
ประเวศบุรีรมย 

 
- 
 
 

530/10 

 
 

1,150 
 
 
 
 

448 
 
 

 

 
- 
 
 

6 
 

 
4 
 
 
 
 

- 
 
 

 

 
- 
 
 

4 
 

 

4 
 
 
 
 

- 
 
 

 

 
207,528 

 
 

73,940 
 

 
83,470 

(ไมคิดคลองแยกที่
ราษฎรชวยกันออก

เงิน 32,752) 
 

รัฐออก 40,733  บาท 
และราษฎรชวยออก
เงินอีก 33,600 บาท 

 
 

 
คลองนครเขือ่นขันธถึง
เมืองฉะเชิงเทรา 
 

คลองแสนแสบถึงเมือง
ฉะเชิงเทรา 
 

เมืองนครเขือ่นขันธถึงเมือง
ฉะเชิงเทรา 
 
 
 

คลองสําโรงถึงคลอง
ประเวศบุรีรมย 
 
 
 

 
- 

 
 

32,400 
 
 

92,000 
 
 
 
 

22,400 
 
 

 

 
พระราชดําริของ      
รัชกาลที่ 5 
 

พระราชดําริของ      
รัชกาลที่ 5 
 

พระยาดํารงราชพล
ขันธ 
 
 
 

เจาพระยาสุรวงษไวยา
นุวัฒน 
 
 
 

228 
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พ.ศ. ชื่อคลอง จุดมุงหมาย ขนาดของคลอง ทุนที่ใช 
(บาท) 

ระยะทาง ที่นาสองฝง
คลอง(ไร) 

ผูเสนอ 

   ยาว 
เสน/วา 

กวาง 
วา 

ลึก 
ศอก 

    

 

2431 – 2433 
 
 
 

2431 - 2433 
 
 
 

 
2433 - 2434 
 
 

2442 
 
 
 

2444 
 
 

 

คลองหลวงแพง 
 
 
 

คลองอุดมชลจร 
      คลองแยกที่ 1 
      คลองแยกที่ 2 
 

 
คลองเจริญ 
 

 
คลองนิยมยาตรา 
 
 
 

คลองบางพลีใหญ 
 
 

 

ขยายพื้นที่
เกษตรกรรม 
 
 

ขยายพื้นที่
เกษตรกรรม 
 
 
 

ขยายพื้นที่
เกษตรกรรม 
 

ขยายพื้นที่
เกษตรกรรม 
 
 

ขยายพื้นที่
เกษตรกรรม 

 

383/15 
 
 
 

380 
80 

118 
 

 
765 

 
 

180 
 
 
 

269 
 

 

 

4 
 
 
 
4 
2 
2 
 

 
6 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 

 

3 
 
 

 

4 
3 
3 
 

 
3 
 
 

5 
 
 
 

4 
 

 

 

- 
 
 
 

- 
- 
- 
 

 
- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

 

 

ตําบลทุงกาหลงถึงคลอง
ประเวศบุรีรมย ทลุออก
คลองแสนแสบ 
 

คลองประเวศบุรีรมยถึง
คลองนครเนื่องเขตร 
 
 
 

คลองหลวงแพงถึงทุงโคล  
แขวงกรุงเทพฯ 
 

ตําบลเสือกินเนื้อถงึบางพลี
นอย  แขวงเมือง
สมุทรปราการ 
 

คลองบางเลาถึงคลองบาง
เหี้ย  แขวงเมือง
สมุทรปราการ 
 

 

33,750 
 
 
 

20,635 
 4,000 
 9,500 

รวม 34,135 
 

33,750 
 
 

10,000 
 
 
 

15,750 
 

 

หลวงแพง   
กรมการเมือง 
นครขื่อนขันธ 
 

พระยาสีหราชเดโช 
 
 
 
 

พระยาดํารงราช พล
ขันธ 
 

พระราชดําริรัชกาลที่ 
5 โปรดเกลาฯแตงตั้ง
พระยาสมุทบุรานุรักษ 
 

สมิงปนทะละ        
นายกองมอญ 

 

229 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ฉ 
บัญชีโรงสีเขาในพระราชอาณาจักรสยาม  มณฑลปราจนี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บัญชีโรงสีเขาในพระราชอาณาจักรสยาม  มณฑลปราจีน 
 

 
ตั้งอยูที ่เลขที่ ชื่อโรงส ี เปดเมื่อ 

พ.ศ. 
ตําบล อําเภอ 

ชื่อเจาของ ชนิด 
เครื่อง 

กําลัง 
เครื่อง
แรงมา 

จํานวนเขาที่สี 
ไดตอ  1   
  ชัว่โมง (หาบ) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

ฮงฮะเฮง 
เคี่ยมกี ่
ยี่ฟง 
งวนฮั่งเสง็ 
กวงเมงเสง็ 
ใชฮวด 
กิมเซงลงั 
หยองเฮงหล ี
กวางนาํฮอง 
จินเชงสูน 
เซ็งกี ่
ยี่ชุนเสง็ 
งวนสูน 
ซุนเส็ง 

2432 
2459 
2460 
2460 
2462 
2462 
2462 
2462 
2462 
2463 
2462 
2463 
2463 
2463 

แปลงยาว 
บางปลาสรอย 
บานใหม 
บานใหม 
บานใหม 
บานใหม 
บานกรูด 
เทพราช 
บางคลา 
เนื่องเขตร 
บางปะกง 
บางปลาสรอย 
บางปลาสรอย 
บานบงึ 

บางคลา 
บางปลาสรอย 
เมืองฉะเชงิเทรา 
เมืองฉะเชงิเทรา 
เมืองฉะเชงิเทรา 
เมืองฉะเชงิเทรา 
บานโพธิ ์
บานโพธิ ์
บางคลา 
เมืองฉะเชงิเทรา 
บางปะกง 
บางปลาสรอย 
บางปลาสรอย 
บางปลาสรอย 

นางศักดิ์ทีฆาวาส 
นายพนั 
นายเสียว 
นายฟ ู
นายเมงกื้อ 
นายถนอม 
นายเบา 
พระยาวรเดชศักดาวุธ 
นายฟูเทนหยอน 
นายแปะแช 
นายเซ็งกี ่
หลวงบํารุงราชนิยม 
นายกิมไช  อุนากูล 
นายเปาและหุนสวน 

ยนตร 
ยนตร 
กลไฟ 
กลไฟ 
กลไฟ 
กลไฟ 
กลไฟ 
กลไฟ 
กลไฟ 
กลไฟ 
ยนตร 
ยนตร 
ยนตร
ยนตร 

25 
5-7 
20 
35 
30 
20 
30 
20 
30 
20 
16 
14 
16 ½  
8 

14 
1 
8 
30 
12 
8 
12 
9 
14 
9 
1 
2.8 
4 
1.2 231 
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บัญชีโรงสีเขาในพระราชอาณาจักรสยาม  มณฑลปราจนี ( ตอ ) 
 

 
ตั้งอยูที่ เลขที่ ชื่อโรงสี เปดเมื่อ 

พ.ศ. 
ตําบล อําเภอ 

ชื่อเจาของ ชนิด 
เครื่อง 

กําลัง 
เครื่อง
แรงมา 

จํานวนเขาที่สี 
ไดตอ  1 

ชั่วโมง (หาบ) 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

ยูฮวด 
จิ้นเส็ง 
ไฮเฮงเส็ง 
แซนโอเชียง 
โรงสีนายฮับ 
เมงเซงฮวด 
กิมเซงเฮง 
งวนฮะหลี 
กิมเวงจุยอวน 
เซงเฮงหลง 
ฮั่วเชียง 
ยี่หลีหลง 
ฮั่วเจียง 
เต็กงวน 

2464 
2464 
2465 
2465 
2465 
2466 
2466 
2466 
2466 
2467 
2467 
2467 
2467 
2467 

เนื่องเขตร 
บางคลา 
บางวัว 
เมืองเกา 
พนัศนิคม 
เปร็ง 
เกาะไร 
ศาลาแดง 
หาดยาง 
โพรงอากาศ 
บางขนาก 
หนาเมือง 
วัดโบสถ 
ทุงขวาง 

เมืองฉะเชิงเทรา 
บางคลา 
บางปะกง 
พนมสารคาม 
พนัศนิคม 
เมืองฉะเชิงเทรา 
บานโพธิ์ 
บางน้ําเปรี้ยว 
ศรีมหาโพธิ์ 
บางน้ําเปรี้ยว 
บางน้ําเปรี้ยว 
เมืองปราจีน 
พนัศนิคม 
พนัศนิคม 

นายฮิด 
นายเภา 
นายไฮ 
นางหลี 
นายฮับ  บริบูรณ 
นายนิด 
นายเฮง 
นายทู 
นายกิมงิ่น 
นายคีเซ็น 
นายเสง 
คุณหญิงอุไทยทิศพิทักษ 
นายฟอง  นนทวานิช 
นายสวน 

กลไฟ 
กลไฟ 
กลไฟ 
กลไฟ 
ยนตร 
กลไฟ 
กลไฟ 
กลไฟ 
กลไฟ 
กลไฟ 
กลไฟ 
กลไฟ 
ยนตร 
ยนตร 

12 
20 
25 
60 
7 
30 
30 
30 
42 
25 
20 
45 
20 
7½ 

7 
14 
8 
5 
1.5 
12 
12 
8 
7.5 
10 
10 
7.2 
4 
2 
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บัญชีโรงสีเขาในพระราชอาณาจักรสยาม  มณฑลปราจนี ( ตอ ) 
 

 
ตั้งอยูที ่เลขที่ ชื่อโรงส ี เปดเมื่อ 

พ.ศ. 
ตําบล อําเภอ 

ชื่อเจาของ ชนิด 
เครื่อง 

กําลัง 
เครื่อง
แรงมา 

จํานวนเขาที่สี 
ไดตอ  1 

ชั่วโมง (หาบ) 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

ซินเฮงหล ี
โรงสีขุนจํานงค 
ฮะงวนฮวด 
เฮียบงวนเชียง 
โรงสีนายฮับ 
ทงเซง 
กิมฮั่วเฮง 
 
ฮั่วซุนเส็ง 
กวงอะเฮง 
ไชโย 
บุญยะสมิต 
ฮงเส็ง 
ทงฮะหล ี

2468 
2468 
2468 
2468 
2468 
2468 
2468 
 
2468 
2469 
2469 
2469 
2469 
2469 

ศาลาแดง 
บางบริบูรณ 
ประจันตคาม 
วัดหลวง 
พนัศนิคม 
พนัศนิคม 
พานทอง 
 
พานทอง 
บานโพธิ ์
คลองบานโพธิ ์
บางเตย 
พนัศนิคม 
พนัศนิคม 

บางน้ําเปรี้ยว 
เมืองปราจนี 
ประจันตคาม 
พนัศนิคม 
พนัศนิคม 
พนัศนิคม 
พานทอง 
 
พานทอง 
บานโพธิ ์
บานโพธิ ์
บานสราง 
พนัศนิคม 
พนัศนิคม 

นายทู 
ขุนจํานงค 
ขุนจันทรภักดี 
นายจึงบุน 
นายฮับ  บริบูรณ 
นายโง  กมิฮวน 
หลวงเขตตชลพินิตและ 
หุนสวน 
นายทองและหุนสวน 
นายชุยหงวน 
พระยารัถยานรุักษ 
คุณหญิงอุไทยทิศพทิักษ 
นายเตียวลงั 
นายคลาย  จนัทรโต 

กลไฟ 
ยนตร 
กลไฟ 
กลไฟ 
ยนตร 
ยนตร 
กลไฟ 
 
ยนตร 
กลไฟ 
กลไฟ 
กลไฟ 
ยนตร 
ยนตร 

30 
30 
12 
20 
8 
7 
 
 
25 
20 
20 
25 
4 
20-25 

10 
12 
6 
10 
4.4 
1.6 
11.2 
 
7 
9 
4 
7.5 
1.4 
7.2 

233 
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บัญชีโรงสีเขาในพระราชอาณาจักรสยาม  มณฑลปราจนี ( ตอ ) 
 

 
ตั้งอยูที ่เลขที่ ชื่อโรงส ี เปดเมื่อ 

พ.ศ. 
ตําบล อําเภอ 

ชื่อเจาของ ชนิด 
เครื่อง 

กําลัง 
เครื่อง
แรงมา 

จํานวนเขาที่สี 
ไดตอ  1 

ชั่วโมง (หาบ) 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

ฮะงวนฮง 
เจียเฮงเส็ง 
ไทยวรสุวรรณ 
ทวนฮะหล ี
ธัญญะผลบวนเซงหล ี
สนามพล ี
กิมเชงถาย 
ฮวดหล ี
ฮงยูไถ 
หยงเชียงเส็ง 
จิตรอรุณ 
งวนฮกหล ี
ยงเฮงเส็ง 
ชินฮั่วเชียง 

2470 
2470 
2470 
2470 
2470 
2470 
2470 
2470 
2470 
2470 
2470 
2471 
2471 
2471 

บานใหม 
ศาลาแดง 
พนม 
ศรีมหาโพธิ ์
โคกปบ 
ไผชะเลือด 
กะบินทร 
บางปลาสรอย 
บานบงึ 
หนองกะชะ 
มาบโปง 
เทพราช 
ทาพลับ 
คลองบานโพธิ ์

เมืองฉะเชงิเทรา 
บางน้ําเปรี้ยว 
พนมสารคาม 
ศรีมหาโพธิ ์
ศรีมหาโพธิ ์
ศรีมหาโพธิ ์
กะบินทร 
บางปลาสรอย 
บางปลาสรอย 
พานทอง 
พานทอง 
บานโพธิ ์
บานโพธิ ์
บานโพธิ ์

นายใช 
ม.ร.ว.จวง 
นายมา 
ขุนราชการภักดี 
นายซัน  ชยันยิ่ง 
นายเกียง 
นายลิม่กวงและหุนสวน 
หลวงบํารุงราชนิยม 
นายหอย  แซโอว 
นายคนุ 
นายลาด  มัน่จิตร 
นายฮกลี ้
นายหมอ 
นายเอ็ง 

กลไฟ 
กลไฟ 
กลไฟ 
กลไฟ 
ยนตร 
ยนตร 
กลไฟ 
ยนตร 
ยนตร 
ยนตร 
ยนตร 
กลไฟ 
กลไฟ 
กลไฟ 

36 
20 
50 
25 
15 
20 
25 
20 
25 
8 
8 
12 
30 
28 

18 
7 
4 
9 
4 
4.3 
14 
6 
8 
2 
2 
4 
12 
25 

234 
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บัญชีโรงสีเขาในพระราชอาณาจักรสยาม  มณฑลปราจนี ( ตอ ) 
 

 
ตั้งอยูที ่เลขที่ ชื่อโรงส ี เปดเมื่อ 

พ.ศ. 
ตําบล อําเภอ 

ชื่อเจาของ ชนิด 
เครื่อง 

กําลัง 
เครื่อง
แรงมา 

จํานวนเขาที่สี 
ไดตอ  1 

ชั่วโมง (หาบ) 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

บวนเสง็ 
กวงฮัว่ฮะ 
กิมเซงสนู 
กวงฮกเสง็ 
ปนเนยีพงษ 
งวนฮะฮวด 
อิ้งจือเซง 
ลิ้มฮะสูน 
ชุนฮะหล ี
ฮั่วไทเฮง 
เอียะเส็ง 
ฮวดเฮง 
เชียฮะ 
งวนซุนหล ี

2471 
2471 
2471 
2471 
2471 
2471 
2471 
2471 
2471 
2471 
2471 
2471 
2471 
2471 

บางคลา 
เสม็ดใต 
บางวัว 
ทาสอาน 
วังตาล 
ประจันตคาม 
บานโชด 
ดอนหัวพอ 
พนัศนิคม 
บานเชิด 
พานทอง 
บางนาง 
หนองกะชะ 
หนองมน 

บางคลา 
บางคลา 
บางปะกง 
บางปะกง 
กะบินทร 
ประจันตคาม 
บางปลาสรอย 
บางปลาสรอย 
พนัศนิคม 
พนัศนิคม 
พานทอง 
พานทอง 
พานทอง 
ศรีราชา 

นายกิม 
นายเสี่ยง 
นายลกั  กิมเซงสูน 
นายฮกลี ้
นายฮู 
ขุนจันทรภักดี 
นายเปา  อึ้งเจริญ 
หลวงบุรีบริบาล 
นายเกียและหุนสวน 
นายซิ่วและหุนสวน 
นายเอียะเสง็ 
นายสาน 
นายเชียฮะ 
นายกิมไช  อุนากูล 

กลไฟ 
ยนตร 
กลไฟ 
ยนตร 
กลไฟ 
ยนตร 
ยนตร 
ยนตร 
ยนตร 
ยนตร 
กลไฟ 
ยนตร 
ยนตร 
ยนตร 

12 
18 
40 
17 
18 
25 
20 
20 
25 
15 
30 
8 
12 
6 

14 
14 
18 
2 
16 
8 
5 
4 
7.5 
4 
20 
3 
3 
3.6 

235 
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บัญชีโรงสีเขาในพระราชอาณาจักรสยาม  มณฑลปราจนี ( ตอ ) 
 

 
ตั้งอยูที ่เลขที่ ชื่อโรงส ี เปดเมื่อ 

พ.ศ. 
ตําบล อําเภอ 

ชื่อเจาของ ชนิด 
เครื่อง 

กําลัง 
เครื่อง
แรงมา 

จํานวนเขาที่สี 
ไดตอ  1   
  ชัว่โมง (หาบ) 

70 
71 
72 

เวงเชยีง 
เตียปุนกี ่
ฮะฮวดเสง็ 

2472 
2472 
2472 

บางคลา 
สถานกีบินทร 
ไรหลักทอง 

บางคลา 
กบินทร 
พนัศนิคม 

นายเทยีนสุน 
นายวร 
นายกุย  แซเซยีว 

กลไฟ 
ยนตร 
ยนตร 

35 
36 
15 

14 
32 
4 
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ประวัติผูวิจยั 

 
ชื่อ - สกุล นางสาวพิมพอุมา  โตสินธพ 
ที่อยู 900  ซอยมิตรภาพ 15  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   ประวัติ

การศึกษา 
พ.ศ.2543 สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกประวัติศาสตร   

                                           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

พ.ศ.2544 ศึกษาตอในระดับปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาประวัติศาสตร   เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต   คณะอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ.2543 –2544       ครูประจําศูนยบริการการศึกษา  นอกโรงเรียน  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
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