กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยชิ้นนี้เริ่มต้นด้วยความคิดที่อยากจะทางานชิ้นเล็กๆ โดยทาประวัติศาสตร์พื้นที่ที่อยู่
รอบๆ มหาวิทยาลัยเกริกที่ช้าพเจ้าสอน แต่เมื่อลงมือทาจริงๆ แล้ว เรื่องราวของ“ทุ่งบางเขน”กลับ
กว้างขวางมากกว่าที่คิดไว้มาก นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดและความซับซ้อนของเรื่องที่ต้องใช้เวลา
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลมาก ในระหว่างที่ศึกษาบางครั้งข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจว่าจะทางานชิ้นได้สาเร็จ
มีหลายเรื่องที่ไม่เข้าใจและเป็นปริศนาแม้กระทั่งคาว่าทุ่ง “บางเขน” คือพื้นที่ไหนกันแน่น แต่ในที่สุด
ก็สามารถทารายงานการวิจัยฉบับนี้ขึ้นมาได้ ความสาเร็จของงานชิ้นนี้ไม่ได้มาจากการทางานของ
ข้าพเจ้าเท่านั้น แต่มาจากการมีส่วนร่วมของบุคคลหลายฝ่ายที่อยากเห็นความสาเร็จงานวิจัยนี้เช่นกัน
ข้าพเจ้าขอขอบคุณชาวบ้าน “เครือข่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมคลองบางบัว” ที่นาข้าพเจ้ามา
สนใจเรื่องราวของทุ่งบางเขน ขอบคุณคุณสามารถ มั่งมีสิน “ชมรมอนุรักษ์คลองบางเขน” ที่กรุณาพา
ข้าพเจ้าไปพบญาติพี่น้องของท่านที่เป็นคนดั่งเดิมที่อยู่ในคลองบางเขน คุณฐิติพล น้อยจาด ที่ช่วยให้
ข้อมูลและนาพาข้าพเจ้าไปพบกับคุณแม่และครอบครัวของท่าน ขอขอบคุณ คุณปัญญา จันทร์เหมือน
เผือก ที่กรุณารับเป็นที่ปรึกษา และช่วยให้ข้อมูลเพื่อให้ข้าพเจ้าเข้าใจเรื่องราวของทุ่งนาผืนนี้
ขอขอบคุณคุณลลิตา อิทธิสัทธากุล ที่นาข้าพเจ้าไปพบญาติพี่น้องที่ยังคงยึดอาชีพทานาที่เขตสายไหม
งานวิจัยชิ้นนี้ได้เก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์ผู้อาวุโสหลายท่าน ถ้าหากปราศจากความเสียสละ
และเห็นถึงคุณค่าของท่านทั้งหลายงานชิ้นนี้ก็ไม่สามารถทาได้ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณทุกท่านที่
กรุณาถ่ายทอดเรื่องราวให้ข้าพเจ้าได้บันทึก ทั้งที่กล่าวอ้างไว้ในงานวิจัยและไม่ได้กล่าวอ้าง ใน
ระหว่างที่งานวิจัยชิ้นนี้ยังไม่สาเร็จมี ๓ ท่านที่เสียชีวิต คือคุณยายวิไล ชูนวล คุณยายบรรจง เมือง
ดอน และคุณตาสวาท บุญมา คุณตาสวาท กล่าวกับข้าพเจ้าว่า “มาครั้งหน้าไม่อยู่แล้วนะ” และท่าน
ก็เสียชีวิตหลังจากข้าพเจ้าบันทึกคาสัมภาษณ์ ๒ อาทิตย์ต่อมา ทั้ง ๓ ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่ทาให้
งานวิจัยชิ้นนี้มีความหมายและทาได้สาเร็จ ข้าพเจ้าขอให้ผลบุญกุศลที่ท่านได้ถ่ายทอดความรู้แก่
ข้าพเจ้าเพื่อมอบต่อให้ลูกหลานตามที่ท่านตั้งใจนาท่านไปสู่ดินแดนสุขติด้วย
ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะที่มีส่วนร่วมในการทางานทุกท่าน ดร.ผกาพันธ์ ภูมิจิตร ที่กรุณาแปล
บทคัดย่อภาษาอังกฤษเป็อย่างดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกญจนาท เจริญสุข คุณพัทธนันท์ ไตรวรรธน
วิชัย เป็นเพื่อนลงพื้นที่ คุณภาณุพงศ์ อุปถัมภ์ ช่วยจัดทาแผนที่ และคุณพัชรา มัณยานนท์ ช่วยจัดทา
ต้นฉบับอย่างดี
หากขาดการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม งานวิจัยชิ้นนี้ก็ไม่สามารถทาได้
สาเร็จ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์พิสิฐ เจริญวงศ์ ประธานกรรมการตรวจรับผลงานวิจัย
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิต ชัยครรชิต กรรมการพิจารณาผลงาน ที่ให้คาแนะนาที่มีคุณค่าและให้
กาลังใจในการทางาน

ความดีที่เกิดขึ้นในงานชิ้นนี้ทั้งหมดข้าพเจ้าขอมอบให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วม และหวังว่างานชิ้น
นี้จะมีประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้มีการทางานในลักษณะนี้เพิ่มขึ้น
พรรณี บัวเล็ก
๔ เมษายน ๒๕๕๙

บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวนาไทยที่ทุ่งบางเขน
ในช่วงระหว่าง พ.ศ.๒๔๑๐ ถึง พ.ศ.๒๕๑๐ ๒. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนับตั้งเริ่มต้นการ
ตั้งถิ่นฐานของชาวนาจนถึงการสิ้นสุดของวิถีชีวิตชาวนาที่ทุ่งบางเขน และ ๓. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างวิถีชีวิตชาวนากับระบบนิเวศในท้องทุ่งบางเขน โดยมีกรอบแนวคิดว่า วิถีชีวิตและภูมิปัญญา
ของชาวนาทุ่งบางเขนสัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของสังคมไทย และระบบนิเวศของพื้นที่ใน
ทุ่งบางเขน และเมื่อสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไปวิถีชีวิตของชาวนาไทยก็เปลี่ยนแปลงไปจนถึงการสิ้นสุดของวิถี
ชีวิตชาวนา
ผลจากการศึกษาพบว่า ๑. “บางเขน” เป็นชุมชนดั่งเดิมที่มีประวัติการตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัย
อยุธยาชุมชนเดิมนี้อาศัยอยู่ในคลองบางเขน ในอดีตมีวิถีชีวิตที่เป็นชาวสวนชุมชนริมฝั่งคลองบางเขน
ได้หยุดขยายตัว เมื่อปลายสมัยธนบุรี
๒. การจัดตั้งชุมชนที่อยู่นอกคลองบางเขนเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ เมื่อมีการจัดตั้ง วัดบาง
บัวหรือวัดลาดน้้าเค็มในพ.ศ. ๒๓๘๐ ต่อมามีการจัดตั้งวัดเสมียนนารีในปี พ.ศ.๒๔๐๐ ทั้งวัด ๒ จัดตั้ง
โดยมูลนาย วัดและชุมชนที่อยู่รอบวัดเกิดขึ้นในระยะเวลาที่บริเวณโดยรอบยังคงเป็นป่าละเมาะ ที่มี
สัตว์ป่านานาชนิด ช้าง ฝูงลิง ข่าง บ่างชะนีอยู่ ยังไม่มีคนเข้ามาอยู่มากนัก
๓. การขุดคลองเปรมประชากรใน พ.ศ.๒๔๑๓-๒๔๑๕ ได้น้าการเปลี่ยนแปลงมาสู่พื้นที่ๆอยู่
ด้านนอกคลองบางเขนอย่างมาก การขุดคลองแห่งนี้ท้าให้เกิดการเปิดพื้นที่ใหม่เพื่อท้านา คนจากที่
ต่างๆหลั่งไหลเข้าสู่ทุ่งแห่งใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสามัญชนที่หลุดออกจากระบบทาสและไพร่ที่มาจากที่
ต่างๆที่ต้องการหาที่ดินท้ากิน การเข้ามาจับจองที่ดินของชาวนาในทุ่งบางเขนเห็นได้อย่างชัดเจน เมื่อ
มีการจัดตั้งวัดในทุ่งนาในช่วงทศวรรษ พ.ศ. ๒๔๒๐ ถึงทศวรรษ พ.ศ.๒๔๔๐ ซึ่งดูได้จากการสร้างวัดมี
ทั้งหมด ๑๒ วัดและการเริ่มสร้างหมู่บ้านในทุ่งนาแห่งนี้
๔. คนที่เข้ามาในทุ่งนาแห่งนี้มีทั้งไทย มอญ และลาว ที่มาจากที่ต่างๆ
ทั้งที่อยู่บริเวณ
โดยรอบทุ่งบางเขนและพื้นที่ๆห่างไกล นอกจากชาวลาวที่มารับจ้างท้านาแล้ว ยังมี“นายฮ้อย” พ่อค้า
ควายก็น้าควายจากภาคอีสานเข้ามาขายให้กับชาวนาเป็นประจ้า ทั้งหมดอยู่ด้วยกันโดยปราศจากการ
แบ่งแยกและขัดแย้ง มีการผสานวัฒนธรรมจนมีวัฒนธรรมที่เหมือนกัน คือ การนับถือศาสนาพุทธ
และใช้ชีวิตตามแบบวิถีชาวนา ชาวจีนก็เข้ามาในทุ่งบางเขนในระยะเวลาเดียวกันกับคนกลุ่มอื่นๆ ซึ่งมี
ทั้งจีนแต้จิ๋วและไหหล้า ชาวจีนเหล่านี้คือ พ่อค้าข้าว เจ้าของโรงสี และเจ้าของร้านค้าในตลาด ท้า
หน้าที่ซื้อข้าวจากชาวนาและขายสินค้าให้ชาวนาบริโภค

๕. โดยสภาพทั่วไปทุ่งบางเขนเป็นทุ่งแล้ง ท้องทุ่งขาดความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่ลุ่มบางแห่ง
สลับกับที่ดอน มีคลองที่เป็นคลองธรรมชาติน้อย วิถีชีวิตชาวนาผู้บุกเบิกทั้งหลายต้องเผชิญกับความ
แห้งแล้งนี้ เมื่อถึงฤดูฝนเป็นฤดูท้านา พื้นดินจึงชุ่มน้้าและมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชพันธุ์และอาหารที่
มีในธรรมชาติ ชาวนาจึงมีวิถีชีวิตที่พึ่งน้้าฝน
๖. การพัฒนาระบบชลประทานตามโครงการเชียงรากน้อย-บางเหี้ย (คลองด่าน) ใน ปี พ.ศ.
๒๔๖๗ ท้าให้มีการขุดและขยายคลองเดิมที่ตื่นเขินและคับแคบ ท้าให้ปริมาณน้้าในทุ่งบางเขนมีมาก
ขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อถึงฤดูแล้งทุ่งบางเขนก็ต้องเผชิญความแห้งแล้งเหมือนเดิม เนื่องจากการขาด
คลองส่งน้้าและโครงการที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าได้ทั้งระบบ ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการคือผู้อยู่ใกล้คลองและสามารถเอาน้้าจากคลองไปใช้ได้เท่านั้น
๗. การผลิตและวิถีชีวิตของชาวนาที่ทุ่งบางเขน ทั้งก่อนและหลังพัฒนาระบบชลประทาน
ชาวนายังคงมีสภาพการผลิตและวิถีชีวิตที่พึ่งอยู่กับธรรมชาติและระบบตลาด ผลผลิตของชาวนา
ขึ้นอยู่กับปริมาณน้้าฝนว่ามีมากหรือน้อย ขณะที่ราคาขายก็ขึ้นอยู่กับพ่อค้าที่เป็นผู้ก้าหนดราคาที่
ได้เปรียบเสมอ
๘. รัฐและทุน เป็นตัวการส้าคัญที่ท้าให้ชาวนายากจน และน้าไปสู่การสูญเสียที่ดิน โดยใน
ระยะแรกถึงปี พ.ศ.๒๔๘๒ ชาวนาต้องอยู่กับการเสียภาษีค่านาและภาษีที่เก็บในภาคเกษตรอย่างหนัก
นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับการเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าตั้งแต่เริ่มเข้ามาท้านาจนสิ้นสุดการท้านา
๙. ชาวนาทุ่งบางเขนเป็นชาวนาที่เข้ามาบุกเบิกที่ท้ากินเป็นของตนเอง ด้ารงชีวิตแบบพึ่ง
ธรรมชาติและพึ่งตนเองทั้งในการผลิตและชีวิตความเป็นอยู่ในทุกๆ ด้านสังคมชาวนาทุ่งบางเขนเป็น
สังคมที่มีน้าใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน เป็นชุมชนญาติมิตร ในอดีตชาวนาช่วยกันท้านา
เรียกว่าการ “เอาแรงหรือลงแขก”และมีการว่าจ้างแรงงานจากชาวนาด้วยกันเองที่ไม่มีนาท้าและชาว
ลาวจากภาคอีสานที่เข้ามารับจ้างท้านา ระบบตลาดและการค้าก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาว
ทุ่งบางเขนแต่เริ่มแรกเช่นกัน ชาวบ้านท้าการผลิตเพื่อการค้าและมีชีวิตส่วนหนึ่งที่ต้องพึ่งพิงกับตลาด
วัดเป็นศูนย์กลางของชีวิตและเป็นที่จัดกิจกรรมของชุมชน สังคมชาวนาที่ทุ่งบางเขนเป็นสังคมที่มีการ
ผสมผสานวัฒนธรรมของคนหลายกลุ่มที่อพยพเข้า สังคมชาวนาให้ความส้าคัญกับผู้ปกครองท้องถิ่น
คือก้านันและผู้ใหญ่บ้าน ในท้องที่ที่ห่างไกลยังมีระบบนักเลงถิ่นซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ชาวบ้านไว้วางใจใน
การช่วยดูแลความปลอดภัยของชุมชนตัวเองขึ้นมาด้วย
๑๐. วิถีชีวิตชาวนาทุ่งบางเขนค่อยๆสิ้นสุดลงเมื่อประมาณทศวรรษ ๒๕๑๐ สภาพที่เกิดขึ้น
คือ การท้านาไม่ได้ผล ดินและน้้าไม่เหมาะสมกับการท้านาอีกต่อไป ภายหลังจากมีการตัดถนนเข้ามา
หลายสาย การจัดตั้งของหน่วยงาราชการ การเข้ามาของหมู่บ้านจัดสรรและโรงงานอุตสาหกรรม
บางเขนกลายเป็นพื้นที่ขยายตัวของเมืองหลวง ชาวนาในทุ่งบางเขนได้ขายที่นาไปพร้อมกับระบบ
นิเวศน์ที่เปลี่ยนไปและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองหลวง

บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ หลักการและความเป็นมา
ชาวนาเป็นกลุ่มคนที่สาคัญที่สุดในระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน จนมีการ
กล่าวถึงคนกลุ่มนี้ว่าเป็น”กระดูกสันหลังของชาติ” แต่เรื่องราวของชาวนากลับมีการศึกษาน้อยมาก
งานวิจัยชิ้นที่สาคัญที่กล่าวถึงคนกลุ่มนี้โดยตรงมีไม่ถึง ๑๐ ชิ้น ส่วนใหญ่จะศึกษาเรื่องการผลิตข้าว
หรือการค้า แล้วมีชาวนาเข้าไปเกี่ยวข้อง ดังนั้น สังคมจึงยังมีความรู้เรื่องของคนกลุ่มใหญ่ที่สุดของ
ประเทศไม่ดีพอ ชาวนามักถูกมองในเชิงลบในลักษณะคนที่ล้าหลัง ผู้ก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม เป็นกลุ่มคนที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือและต้องการการพัฒนา การมองเชิงลบนี้ทาให้
ขาดการเข้าไปเรียนรู้เรื่องราวของเขา ในวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่เป็นตัวตนของคนเหล่านี้
การขาดการศึกษาเรื่องราวที่เป็นตัวตนของชาวนาทาให้เรายังมีความรู้เรื่องวิถีและวัฒนธรรม
ไทยยังไม่ดีพอ เพราะชาวนาเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ การเข้าใจสังคมไทยจึงต้องทาความเข้าใจ
ผ่านคนเหล่านี้ โดยเฉพาะในประเด็นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาซึ่งเป็นเรื่องของความดีที่คนกลุ่มนี้สร้าง
ขึ้นมา การศึกษาเรื่องวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวนาที่ทุ่งบางเขนคือความพยายามที่จะทาความ
เข้าใจชาวนาไทยมากขึ้น
“บางเขน” ในอดีตเป็นที่ดินรกร้าง ต่อมาได้มีผู้คนอพยพเข้ามาอยู่และได้หักร้างถางพงจน
กลายเป็นทุ่งนาขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ตัวเมืองกรุงเทพฯ ทุ่งนาแห่งนี้เป็นทุ่งนาแรกๆ ที่แสดงให้เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทย เมื่อสังคมไทยเข้าสู่การผลิตเพื่อการค้าหลัง
สนธิสัญญาเบาว์ริง ปีพ.ศ.๒๓๙๘ และต่อมาอีก ๕๐ ปี เมื่อระบบไพร่และทาสได้เลิกล้มไปในราวปี
พ.ศ.๒๔๔๘ ไพร่และทาสที่หลุดออกจากระบบพันธนาการได้เข้ามาบุกเบิกสร้างที่นาจนบางเขนเป็น
ทุ่งนาขนาดใหญ่ เรื่องราวของชาวนาที่ทุ่งแห่งนี้ดาเนินมาประมาณ ๑๐๐ ปี อยู่ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.
๒๔๑๐ จนถึง พ.ศ.๒๕๑๐ ก็เริ่มสิ้นสุดลง เนื่องจากการพัฒนาพื้นที่และระบบนิเวศได้เปลี่ยนแปลงไป
การเข้ามาทานาของชาวนาบนทุ่งแห่งนี้จนถึงการสิ้นสุดสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยและการพัฒนาอุตสาหกรรมในยุคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นการศึกษาเรื่องราว
ของชาวนาบนทุ่งแห่งนี้ทาให้เช้าใจวิถีชีวิตของชาวไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ชาวนาที่ทุ่งบางเขน ส่วนใหญ่เป็นชาวนารายย่อยที่เริ่มจากการบุกเบิกที่นาด้วยตัวเองและ
ขยายที่ทากินของตนจนเต็มทุ่งบางเขนหลังจากมีการขุดคลองเปรมประชากร ในปีพ.ศ.๒๔๑๓-๒๔๑๕
การขุดคลองนี้จุดประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกในในการเดินทางระหว่างอยุธยากับกรุงเทพฯ แต่
การขุดคลองทาให้เกิดการย้ายความเจริญจากบางเขนที่อยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยามาอยู่ที่บริเวณด้านในที่
เรียกว่า “ทุ่งบางเขน” สี่แยกจุดตัดระหว่างคลองบางเขนกับคลองเปรมประชากรได้กลายเป็นศูนย์
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รวมทางการค้าและเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างกรุงเทพและอยุธยา ผู้คนได้หลั่งไหลเข้ามาจับจองพื้นที่ทา
กินและพัฒนาขึ้นเป็นทุ่งนาจนเต็มพื้นที่ คนเหล่านี้มาจากหลากหลายแหล่ง มีทั้งชาวกรุงเทพฯ ชาว
มอญจากปทุมธานี และชาวนนทบุรี รวมทั้งชาวจีนทั้งแต้จิ๋วและไหหลา ที่เห็นโอกาสทางเศรษฐกิจ
ได้เข้ามาจับจองที่ดินและทากินในทุ่งแห่งนี้
หลักฐานการเข้ามาของคนกลุ่มต่างๆ นี้ ยังคงมีอยู่ในพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องของชาวมอญที่
ยังคงมีชื่อคลองมอญที่อยู่ในตาบลบางเขนฝั่งนนทบุรี เตาเผาอิฐของชาวมอญที่อยู่บริเวณคลองบางบัว
และประวัติวัดหลักสี่ที่ระบุว่าเป็นวัดของชาวมอญ นอกจากนี้ยังคงมีผู้สูงอายุชาวมอญที่เล่าเรื่องราว
การเข้ามาของบรรพบุรุษตนได้
เรื่องราวของชาวนาทุ่งบางเขนไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการทานาเท่านั้น แต่ยังมีเรื่อง
ความสัมพันธ์กันของผู้คน วัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศรอบตัวเองเพื่อการอยู่รอด
สังคมชาวนามีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันช่วยเหลือกัน อยู่กันในสังคมกันอย่างญาติมิตร ในอดีตชาวนาต้อง
ช่วยเหลือกันที่เรียกว่าการเอาแรงหรือลงแขก ซึ่งจะทาในช่วงที่ไถนา ดานา เกี่ยวข้าว และนวดข้าว
การร่วมแรงกันในการทาการผลิตทาให้ชาวบ้านมีความใกล้ชิดกัน ผูกพันกัน ชาวบ้านที่อยู่ในสาย
คลองเดียวกันจะรู้จักกันตั้งแต่หัวคลองยันท้ายคลอง ความจาเป็นที่ต้องช่วยเหลือกันในการผลิต ทาให้
วิถีชีวิตของชาวนามีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั้งภายในชุมชนและนอกชุมชน
ชาวนาที่ทุ่งบางเขนไม่ได้อยู่แบบโดดเดี่ยวแต่ยังมีความสัมพันธ์กับคนกลุ่มอื่นที่อยู่ภายนอก
ด้วย ดังเช่นกลุ่มแรงงานรับจ้างจากอีสานและนายฮ้อยที่จูงควายเข้ามาขายที่ทุ่งนาแห่งนี้ทุกปี แรงงาน
และนายฮ้อยคนนอกพื้นที่เหล่านี้ได้เข้ามาช่วยทานา และกลายเป็นองค์ประกอบหนึ่งของทุ่งนาแห่งนี้
ที่ช่วยสร้างผลผลิตของทุ่งนาและหลายคนได้อยู่และตั้งหลักแหล่งอยู่ที่ทุ่งนี้จนกลายเป็น คนทุ่ง
บางเขน
วิถีชีวิตชาวนาที่ทุ่งบางเขนมีวัดเป็นศูนย์กลาง
เป็นที่พึ่งของชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย วัดเป็นทั้ง
โรงเรียนและสถานที่ปฏิบัติธรรม วัดเป็นที่รวมของคน และสืบทอดประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนาและพิธี
การต่างๆ ของชุมชน ผู้คนจึงให้ความสาคัญของวัดมาก ชาวบางเขนเคร่งครัดในการปฏิบัติประเพณี
ทางศาสนา เชื่อในเรื่องการทาบุญ ถ้าใครทาบุญมากก็จะได้รับผลบุญมาก ชาวนาบางคนจึงบริจาค
ที่ดินให้วัดและสร้างวัดด้วย งานประเพณีของวัดชาวบ้านจะเข้าร่วมด้วย เช่น วันอาสาฬหบูชา
วิสาขบูชา มาฆบูชา ลอยกระทง ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน บวชพระ แห่เรือ สงกรานต์ ปีใหม่ ออกพรรษา
เข้าพรรษา ชักพระ/โยนบัว
การปกครองแบบกานันผู้ใหญ่บ้านถือว่าเป็นผู้นาชุมชนในอดีต ใครมีปัญหาอะไรก็ไปให้
ผู้ใหญ่บ้านตัดสินและเป็นผู้ดูแลภายในชุมชนเล็กๆ ในการปกครองผู้ที่จะเป็นกานันและผู้ใหญ่บ้าน
ต้องเป็นคนดีและมีผู้คนนับถือ สถาบันการปกครองของชุมชนกานัน ผู้ใหญ่บ้านทาให้ชุมชนมีความ
สามัคคี ในอดีตผู้ใหญ่บ้านจะรู้จักบ้านทุกบ้าน รู้จักลูกบ้านของตนว่าเป็นอย่างไร
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ชีวิตชาวนาในทุ่งบางเขนความสัมพันธ์ของคลอง คลองเป็นปัจจัยการผลิตที่สาคัญของวิถีชีวิต
ชาวนาเพราะการทานาต้องใช้น้ามาก วัตถุประสงค์หลักของการขุดและขยายคลองบางเขน คือเป็น
การทดน้าและระบายน้าเข้าออกนา คลองเป็นชีวิต เป็นแหล่งอาหารของชุมชน ในคลองบางเขน
และคลองบริเวณโดยรอบ ชาวบ้านเล่ากันว่ามีความอุดมสมบูรณ์มาก มีกุ้ง หอย ปู ปลา กุ้งกราม กุ้ง
ฝอย หอยกาบ หอบขม หอยฝาน ปลาช่อน ปลาดุก ปลาหลด ปลาหมอ ปลากระดี่ ปลาตะเพียน ปลา
ซิว ปลาสร้อย ปลาเข็ม ปลากด ปลาสวาย ปูนา บัวแดง ฯ
วิถีชีวิตของชาวนาสิ้นสุดลง นับตั้งแต่ตัดถนนเข้ามาวิถีชีวิตของชาวนาเป็นวิถีชีวิตที่ผูกพันกับ
น้าและสายคลอง ความเจริญและการตัดถนนพหลโยธินในปี พ.ศ.๒๔๗๙ ทาให้ชาวบ้านเริ่มเปลี่ยน
วิถีจากชุมชนริมคลองที่อาศัย คลองในการสัญจร มาเป็นชุมชนที่ใช้ถนนในการสัญจรและค่อยห่างจาก
วิถีทางน้าออกไปจนในที่สุดก็ไม่ได้ใช้น้าในคลองอีกเลย การตัดถนนทาให้สถานที่ราชการเข้ามา
ชาวนาเริ่มขายที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยของผู้คนกลุ่มใหม่ที่หลั่งไหลเข้ามาตามระบบราชการ ไฟฟ้า
ประปา โทรศัพท์ กรมทหารราบ ๑๑ การพัฒนาประเทศทาให้พื้นที่บางเขนกลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
เนื่องจากความเจริญของกรุงเทพฯ ในทศวรรษ ๒๕๑๐ มีหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ ๒
โครงการ คือ เปรมฤทัย และอนันต์สุขสันต์ การเกิดหมู่บ้านจัดสรรทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กหลาย
แห่ง ทาให้น้าเสีย ผืนดินไม่เหมาะกับการทานา เกิดหนูชุกชุม ปรากฏการณ์ที่ชาวบ้านได้เห็นและยัง
อยู่ในความทรงจาคือ ดินเสีย น้าน้อย ทานาไม่ได้ผล สิ่งเหล่านี้ทาให้ชาวนาหมดกาลังใจที่จะทานาต่อ
จนในที่สุดก็เลิกทานา และค่อยๆ ทยอยขายที่ดินของตน บางคนก็เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ บางคนก็
อยู่ต่อในสายคลองโดยมีพื้นที่ดินจานวนน้อยและบางคนก็อยู่ในสภาพบุกรุกที่ดินของกรมธนารักษ์
เรื่องราวของชาวนาที่ทุ่งบางเขนยังไม่มีการทาวิจัย รวมทั้งยังไม่มีงานเขียนเชิงวิชาการ มี
เพียงนวนิยายของไม้เมืองเดิม (ก้าน พึ่งบุญ ณ อยุธยา) เรื่อง “รอยไถ”และบทเพลงรอยไถที่แต่งขึ้น
เพื่อประกอบบทละครเรื่องนี้ ได้เป็นบันทึกความทรงจาในสมัยที่ทุ่งบางเขนรุ่งเรืองในช่วงทศวรรษ
พ.ศ.๒๔๗๐ และต้นทศวรรษ พ.ศ.๒๔๘๐ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทุ่งบางเขนมีการทานาเต็มพื้นที่ ไม้เมือง
เดิมได้บรรยายให้เห็นถึงความยากจน ชีวิตที่ยากลาบากของชาวนาที่ต้องเผชิญจนต้องสูญเสียที่ดินไป
พร้อมกับคนรักให้กับนายเงินที่อยู่ในเมืองหลวงรวมทั้งปัญหาการพนันที่นาชาวนาไปสู่ความยากจน
นวนิยายชิ้นนี้ได้ถูกนามาสร้างเป็นหนังและบทละครทางโทรทัศน์อยู่หลายครั้ง เนื่องจากแสดงถึงวิถี
ความเป็นชาวนาและความเป็นไทยได้อย่างดี
การทาวิจัยเพื่อบันทึกวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวนาที่ทุ่งบางเขนจึงเป็นความพยามยามที่
จะเข้าใจถึงชีวิตชาวนาไทยที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในช่วงแห่งการเข้ามาของทุนตะวันตกและ
การพัฒนาประเทศสมัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และยังเห็นถึงความพยามที่จะต่อสู้เพื่อให้
สามารถดารงชีวิตและสร้างสรรค์ความรู้ภูมิปัญญาท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่เกิดขึ้น

๔

๑.๒ วัตถุประสงค์
๑ เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวนาไทยที่ทุ่งบางเขนในประวัติศาสตร์ในช่วง
ระหว่าง พ.ศ.๒๔๑๐ ถึง พ.ศ.๒๕๑๐
๒ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนับตั้งเริ่มต้นการตั้งถิ่นฐานของชาวนาจนถึงการ
สิ้นสุดของชาวนาที่ทุ่งบางเขน
๓ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตชาวนากับระบบนิเวศในท้องทุ่งบางเขน
๑.๓ คาถามวิจัย
๑ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวนาที่ทุ่งบางเขนเป็นอย่างไร?
๒ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวนา ที่ทุ่งบางเขนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและมี
ความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยรวมทั้งระบบนิเวศฯ ของท้องถิ่น
อย่างไร?

๑.๔ กรอบแนวคิด
วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวนาทุ่งบางเขนสัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
สังคมไทย และระบบนิเวศของพื้นที่ทุ่งบางเขนที่เปลี่ยนแปลงไป การศึกษาเรื่องของชาวนาต้องมอง
ชาวนาแบบองค์รวมคือทั้งชีวิตเศรษฐกิจ สังคม การจัดระเบียบทางสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ความคิด ความเชื่อ โดยมองว่าเรื่องราวเหล่านี้ให้มีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศที่อยู่รอบตัวของชาวนา
ทั้งนี้เพื่อให้ชาวนาสามารถดารงชีวิตอยู่ได้
๑.๕ นิยามศัพท์
วิถีชีวิต
หมายถึงการกระทาตามวิธีการและแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่ง วิถีชีวิตไม่ได้หมายถึง
เฉพาะเรื่องของการทามาหากินเท่านั้น แต่ยังหมายถึงรูปแบบทางวัฒนธรรม ความคิด ภูมิปัญญา การ
จัดระเบียบสังคม เพื่อตอบสนองความจาเป็นของมนุษย์เพื่อให้มนุษย์สามารถดารงชีวิตอยู่รอดได้ วิถี
ชีวิตไม่ใช่เรื่องของปัจเจกชนแต่เป็นเรื่องของสังคมทั้งหมด โดยแต่ละสังคมย่อมมีแนวทางหรือวิถีชีวิต
บางอย่างที่แตกต่างกันและอาจจะเหมือนกันในบางส่วน
ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ความสามารถ ทักษะของคนที่ได้สั่งสมกันมาตั้งแต่อดีต ที่ผ่าน
กระบวนการเลือกสรร เรียนรู้ ปรุงแต่ง และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิต
ของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย และเป็นเรื่องของการจัด
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติแวดล้อม คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยผ่าน

๕

กระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิตการทามาหากิน และพิธีกรรมต่างๆ ทุกอย่าง เพื่อให้เกิดสมดุล
ระหว่างความสัมพันธ์ เหล่านี้ เป้าหมายคือ เพื่อให้เกิดความสงบสุขทั้งในส่วนที่เป็นชุมชน หมู่บ้าน
และส่วนที่เป็นตัวปัจเจกชนของชาวบ้านเอง
ทุ่งบางเขน หมายถึง พื้นที่ท้องทุ่งขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่ทามาหากินและเป็นที่ตั้งของชุมชนที่
อยู่ริมคลองบางเขน คลองบางเขนอยู่ทั้งพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดกรุงเทพฯ ในอาเภอบางซื่อ
ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งอาเภอบางเขนในปี พ.ศ.๒๔๔๒ จึงได้กาหนดพื้นที่อาเภอบางเขนใหม่แต่ขอบเขต
ยังไม่ชัดเจนนัก ในสมัยรัชกาลที่ ๖ เป็นสมัยที่การกาหนดพื้นที่ทุ่งบางเขนกว้างขวางที่สุด ครอบคลุม
พื้นที่เขตบางเขนในปัจจุบัน และยังครอบคลุมพื้นที่หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม คูคต และจตุจักร
บางส่วนด้วย ในสมัยรัชกาลที่ ๗ จึงแยกเอาคูคตออก การปรับเปลี่ยนพื้นที่บางเขนมีอยู่หลายครั้ง ใน
อดีตทุ่งบางเขนไม่ใช่ทุ่งนาที่อุดมสมบูรณ์ แต่เมื่อมีการพัฒนาระบบชลประทานทั้งในส่วนกลางและใน
ส่วนพื้นที่ทุ่งบางเขนจึงอุดมสมบูรณ์ขึ้น
๑.๖ ขอบเขตการวิจัย
๑. ศึกษาเฉพาะวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวนาที่ทุ่งบางเขนในช่วงระหว่าง พ.ศ.๒๔๑๐๒๕๑๐
๒. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวนา โดยดูความสัมพันธ์ของ
ชาวนากับการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจสังคมและระบบนิเวศน์ในท้องถิ่น

๑.๗ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ทาให้ได้รู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวนาที่ทุ่งบางเขนในช่วง
ประวัติศาสตร์ ๑๐๐ ปี นับตั้งแต่มีการบุกเบิกพื้นที่การทานาจนถึงจุดเริ่มต้นแห่งการสิ้นสุดการทานา
ที่ทุ่งแห่งนี้
๒. ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับสามารถนาไปใช้ในการวางแผนเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของชาวบางเขนต่อไป

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Review Literature)
ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับชาวนาไทยชิ้นที่สาคัญสามารถแบ่งได้ ดังนี้
- ชุมชนบางเขน
- โครงสร้างสังคมชาวนา
- ประวัติศาสตร์ชาวนากับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่การเกษตร
- ประวัติศาสตร์ชาวนากับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการค้า
- ประวัติศาสตร์ชาวนากับชุมชนท้องถิ่นและระบบนิเวศ
๒.๑ ชุมชนบางเขน
วันวร จะนู ได้ศึกษาเรื่อง “วิถีชุมชนสี่แยกทางน้า
: วิถีเมือง วิถีคน ชุมชนที่แปรเปลี่ยน”
งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาในปี พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นการศึกษาทางประวัติศาสตร์โดยศึกษาชุมชนที่อยู่ในคลอง
บางเขนและคลองเปรมประชากร ๓ ชุมชน คือชุมชนตลาดบางเขน ชุมชนเทวสุนทร และชุมชนร่วมใจ
พัฒนา ทั้ง ๓ ชุมชนได้ชื่อว่า “ชุมชนสี่แยกทางน้า” ซึ่งมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกันตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน วัตถุประสงค์ในการศึกษาคือต้องการเรียบเรียงประวัติศาสตร์ชุมชน วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงและอัตลักษณ์ของชุมชนบริเวณสี่แยกทางน้า ผู้วิจัยได้กาหนดการศึกษาไว้ ๑๓๕ ปี จาก
พ.ศ.๒๔๑๕ ถึง พ.ศ.๒๕๕๐ โดยเน้นข้อมูลที่มาจากประวัติศาสตร์จากการบอกเล่า เพื่อให้ชุมชนได้
บันทึกเรื่องราวของตนเอง นอกจากนี้ยังเก็บข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์
ด้วย
ผลการศึกษาพบว่าชุมชนคลองบางเขนมีประวัติความเป็นมายาวนาน หลังการขุดคลองเปรม
ประขากรทาให้เกิดเป็นสี่แยกทางน้า และเกิดชุมชนขึ้นในบริเวณนั้น ชาวนาได้เข้ามาบุกเบิกที่ดินทา
กินและมีที่ดินที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของตนเอง ส่วนชาวจีนที่เข้ามารับจ้างขุดคลองอาศัยอยู่ใน
ที่ดินของเอกชน ส่วนที่ดินที่อยู่ริมฝั่งคลองเป็นของรัฐ
การแปรเปลี่ยนของชุมชนบางเขนสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ระยะคือ ๑. ระหว่าง พ.ศ.
๒๔๑๕-๒๕๐๐ เป็นยุคทองของทุ่งบางเขน นับตั้งแต่เกิดชุมชนสี่แยกทางน้า ชุมชนค่อยๆ เจริญขึ้น
เกิดตลาดบางเขน โรงสี มีการก่อตั้งอาเภอบางเขน สถานีอนามัย สี่แยกบางเขนกลายเป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของทุ่งบางเขน และเมื่อมีการสร้างถนนพหลโยธินขึ้นมาในปี พ.ศ.๒๔๘๔ อาเภอบางเขนจึง
ย้ายออกไปอยู่ริมถนน การเป็นศูนย์กลางต่างๆ จึงค่อยๆ ลดไปขณะเดียวกันชาวชุมชนก็ปรับตัวโดย
การย้ายออกไปอยู่ที่อื่นๆ ๒. ระหว่าง พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๓๗ เป็นยุคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เป็นยุคที่คนอพยพเข้ามาอยู่มากขึ้นและชุมชนสี่แยกทางน้าค่อยๆ กลายเป็นชุมชนเมือง
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หลังจากนั้นก็ค่อยๆ เปลี่ยนไปเป็นชุมชนแออัด และขยายเข้ามาริมคลองและในคลองมากขึ้น คน
เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย ขณะที่คนที่มีรายได้ดีบางส่วนก็ค่อยๆ ออกไปจากพื้นที่ ๓.
ระหว่าง พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๕๐ หลังจากมีเหตุการณ์ไล่รื้อชุมชนตลาดบางเขน ชุมชนตลาดบางเขนได้
กลายเป็นพื้นที่ที่รัฐเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามชุมชนยังคงมีอัตลักษณ์ร่วมกันในทาง
ประวัติศาสตร์และยังคงมีกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
๒.๒ โครงสร้างสังคมชาวนา
งานชิ้นบุกเบิกในการพยามอธิบายเรื่องชาวนาไทยคือ แจ็ค เอ็ม. พอตตเตอร์ นักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยชิคาโก (The University of Chicago) ศึกษาเรื่อง “Thai Peasant Social
Structure” (โครงสร้างสังคมของชาวนาไทย) โดยใช้พื้นที่การศึกษาที่หมู่บ้านในเชียงใหม่ ในช่วง
เวลา พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๕ เขาไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปงานวิจัยที่ผ่านมาว่าสังคมชาวนาไทยมีโครงสร้าง
สังคมหละหลวม เป็นโครงสร้างสังคมที่คลุมเครือขยับ ไปมาตลอดเวลา การอุปถัมภ์ก็ขึ้นอยู่กับสมัคร
พรรคพวกและกาลเวลา ไม่เป็นสังคมที่มีรูปแบบรูปร่างที่แน่นอน และมักเลิกหายไป ไม่จีรังยั่งยืน เขา
ไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปงานวิจัยที่ผ่านมา เขามองสังคมชาวนาไทยในลักษณะที่ตรงข้ามกับข้อสรุปนี้
ทั้งหมด
งานวิจัยได้ตั้งประเด็นการศึกษาไว้ ๘ ประเด็นด้วยกันคือ ๑. ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับลักษณะ
โครงสร้างหละหลวม ๒. บริบทของสังคม (หมู่บ้านแดนสุขาวดี) ๓. กลุ่มสังคมในหมู่บ้าน ๔. ผู้ใหญ่
ผู้น้อย (การแบ่งชั้นในสังคม) ๕. การชลประทาน ๖. การเกี้ยวพาราสีและการแต่งงาน : บ่าวและสาว
๗. ครอบครัว การสืบมรดกและเครือญาติ ๘. รูปแบบและความแปรผันในโครงสร้างทางสังคมชาวนา
ไทย
งานวิจัยชิ้นนี้ได้สรุปว่าชนบทไทยมีองค์ประกอบของโครงสร้างที่แน่นอน ๘ ประการคือ ๑.
วงจรครอบครัวแบบขยาย (รวมทั้งญาติในเขตรั้วเดียวกัน) เครือญาติทั้งสองฝ่าย ๒. ความเป็นเพื่อน
และเพื่อนที่เป็นงานเป็นการ ๓. กลุ่มร่วมมือแลกเปลี่ยนแรงงานกัน ๔. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้อาวุโส
และผู้เยาว์ ๕. การแบ่งชนชั้นและสถานภาพ ๖. สมัครพรรคพวก ๗. กลุ่มการเมือง ๘. การแบ่งส่วน
หมู่บ้านตามการปกครองชุมชน หมู่บ้านและวัด องค์ประกอบ ๘ ประการนี้จะพบเห็นได้ในทุกหมู่บ้าน
ของชนบทไทย จากการผสมผสานขององค์ประกอบเหล่านี้รวมกันขึ้นเป็นโครงสร้างสังคมของชนบท
ไทยในลักษณะที่ไม่เหมือนกันทุกประการ
ศิวรักษ์ ศิวารมย์ วิจัยเรื่อง “กระบวนการการแบ่งชนชั้นชาวนาในชนบท : ศึกษาเฉพาะ
ชาวนาภาคกลาง พ.ศ.๒๔๘๕-๒๕๒๔” งานวิจัยชิ้นนี้ได้กล่าว ถึงการแบ่งชนชั้นเป็นชาวนาจนและ
ชาวนารวยในชนบทเกิดขึ้นเมื่อเกิดการผลิตเพื่อขาย ชนชั้นปกครองและทุนการค้ามีบทบาทสาคัญที่
ทาให้ชาวนาสูญเสียที่ดินอันเป็นปัจจัยการผลิตที่สาคัญไป ชาวนาต้องพบว่ามีความแตกต่างและเกิด
ความไม่เท่าเทียมกันในกลุ่มของตนเองทั้งทางด้านสิทธิและวิธีการ ตั้งแต่การกระจายปัจจัยการผลิต

๘

คือที่ดินที่ไม่เท่าเทียมกัน พวกขุนนางหรือพวกเจ้าที่ดินจะได้รับที่ดินที่มีระบบชลประทานที่เอื้ออานวย
ต่อการเพาะปลูก ชาวนาบางส่วนก็จะต้องตกอยู่ในสภาพเช่าที่ดิน และชาวอีสานก็จะกลายเป็นชาวนา
รับจ้างให้กับเจ้าที่ดินขุนนางเหล่านั้น
ชาวนาส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่เจ้าที่ดิน ยังคงใช้วิธีการหักล้างถางพง แต่ด้วยการขาดเทคโนโลยี
โดยเฉพาะระบบชลประทาน ชาวนายังต้องพึ่งธรรมชาติในการทาการผลิต ภัยธรรมชาติได้ทาชาวนา
ต้องเผชิญกับความยากลาบาก รวมทั้งรัฐยังสนับสนุนนายทุนในการค้าข้าวและผูกขาดการค้าข้าว ทา
ให้ชาวนาต้องสูญเสียที่ดิน ชาวนานอกจากจะถูกรัฐ ทุน ภัยธรรมชาติที่กระทาแล้ว ยังถูกการครอบงา
จากรัฐที่เป็นจารีตคือการรอคอยความช่วยเหลือและบุญคุณ ชาวนาจึงมองไม่เห็นว่ารัฐและทุนเอา
เปรียบตนอยู่
การที่ชาวนาเผชิญกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์นี้ทาให้ชาวนาแบ่งเป็น ๒ ขั้ว คือ
ชาวนายากจนที่มีที่ดินขนาดย่อมที่ทาการผลิตเพื่อขาย ดังนั้นจึงต้องมีการเช่าที่นาเพิ่มและการออก
รับจ้างในภาคชนบท ส่วนชาวนารวยที่เกิดขึ้นก็เป็นเจ้าที่ดินใหม่ที่เป็นพ่อค้าและนายทุนท้องถิ่นนั่นเอง
ที่ยังคงใช้การจัดความสัมพันธ์แบบเดิมที่เอาที่ดินให้ชาวนาเช่า
ชาวนายากจนเหล่านี้ยังคงอยู่ในหมู่บ้านเนื่องจากการขาดทุนที่จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่เมือง
ความชานาญในการผลิตทางการเกษตรและรู้สึกว่าอยู่ในเมืองถูกเอาเปรียบมากกว่าการอยู่ในชนบท
สภาพธรรมชาติยังมีความอุดมสมบูรณ์ทาให้อยู่ในหมู่บ้านได้ และสุดท้ายลักษณะการประนีประนอม
ทางชนชั้น ทาให้ความขัดแย้งลดลง เหล่านี้ทาให้ชาวนาไร้ที่ดินทากินของไทยยังคงพึงพอใจกับการ
รับจ้างในท้องถิ่นต่อไป ซึ่งก็หมายความว่าชนชั้นที่ไร้ซึ่งปัจจัยการผลิตหมดหวังกับชีวิต ต้องพึ่งพิงชน
ชั้นอื่น และมองไม่เห็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงชนชั้นตนเอง
๒.๓ ประวัติศาสตร์ชาวนากับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่การเกษตร
งานวิจัยกลุ่มนี้จะพยายามเข้าไปศึกษาพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งและพยายามอธิบายการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของชาวนา ผลงานวิจัยกลุ่มนี้ได้แก่
นักวิชาการชาวต่างประเทศอีกท่านหนึ่ง คือ
เดวิด บรูซ จอห์นสตัน (David Bruce
Johnston) เขาเขียนวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยเยล ชื่อเรื่อง“ Rural Society and the Rice
Economy in Thailand ๑๘๘๐-๑๙๓๐” (สังคมชนบทและภาคเศรษฐกิจข้าวของไทย) การศึกษา
ของเขามุ่งจะอธิบายสภาพการผลิต ปัจจัยการผลิตและความสัมพันธ์ทางการผลิตที่เกิดจากการผลิต
ข้าวในภาคชนบทของไทย ผู้เขียนเก็บข้อมูลระหว่างปี พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๑๗ งานชิ้นนี้เป็นการศึกษา
แนวลึกที่ทาให้เกิดความเข้าใจในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในสังคมภาคกลางในยุคสมัยที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไปสู่การผลิตเพื่อการค้าโดยเฉพาะข้าว ในการศึกษาผู้วิจัยใช้การรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารและใช้วิธีการสัมภาษณ์ชาวนาสูงอายุในหมู่บ้านหลายแห่งในภาคกลาง เพื่อพยายามหา
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ข้อมูลย้อนกลับไปในอดีต เป็นการทดแทนข้อมูลที่ขาดไปที่ไม่มีการบันทึก การศึกษาของเขาเป็น
ต้นแบบการศึกษาหาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์สาหรับนักวิชาการไทยต่อมา และยังจุดประเด็น
การศึกษาทั้งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐกิจไทยในหลายเรื่องต่อมาด้วย
เนื้อหาของการศึกษาได้กล่าวถึงสภาพเศรษฐกิจสังคมชนบทไทยในช่วงรุ่งโรจน์ของการผลิต
ข้าว คือในช่วง พ.ศ.๒๔๒๓-๒๔๔๓ ต่อมาได้อภิปรายโครงการชลประทาน การขุดคลองของเอกชน
และรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการรังสิต ซึ่งส่งผลให้เกิดการบุกเบิกที่ดินทางใต้ของภาคกลางของไทยเพื่อ
ทาการเกษตรอย่างมาก มีผู้คนจานวนมากอพยพเข้าไปในดินแดนที่เปิดใหม่เหล่านี้ รวมทั้งเกิดปัญหา
เจ้าของที่ดินและกรณีพิพาทขึ้นมากมาย และยังเกิดปัญหาความขัดแย้งทางสังคมตามมา ซึ่งได้แก่
ปัญหาอาชญากรรม การปล้นขโมยในชนบท งานวิจัยได้ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของโจร นักเลงโต
เจ้าของถิ่นและผู้ปกครองท้องถิ่น ความขัดแย้งระหว่างผู้ที่อยู่เก่าและผู้ที่เข้ามาใหม่ ในงานชิ้นนี้ยัง
กล่าวถึงการผลิตข้าวแบบนาหว่านที่ใช้แรงงานและทุนน้อย ปรากฏการณ์นี้เกี่ยวข้องกับการขาดแคลน
แรงงานและทุนเมื่อเปรียบเทียบกับที่ดิน
งานวิจัยได้กล่าวถึงสภาพวิถีชีวิตของชาวนาและสภาพแรงงานในภาคเกษตรทั้งแรงงานที่เป็น
ทาสในระยะแรก และแรงงานรับจ้างจากภาคอีสาน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงปรากฏการณ์อื่นๆ ที่อยู่ใน
ช่วงเวลาเดียวกับที่เศรษฐกิจข้าวขยายตัว ได้แก่ การปฏิรูปและการเติบโตของระบบราชการ การ
แบ่งแยกระหว่างอาชีพของคนไทยซึ่งมีอาชีพรับราชการและคนจีนที่มีอาชีพธุรกิจ จอห์นสตันกล่าวว่า
ในช่วงปี พ.ศ.๒๔๔๘-๒๔๕๕ เป็นช่วงเวลาซึ่งเป็นเสมือนจุดเปลี่ยนแห่งทศวรรษแห่งการเติบโตอย่าง
รวดเร็วของเศรษฐกิจมากที่สุด และหลังจากนั้นการขยายตัวก็ช้าลง
จอห์นสตันได้วิจารณ์บทบาทของรัฐบาลไทยต่อการเกษตรว่ามีน้อยโดยเฉพาะหลังจากที่
เศรษฐกิจข้าวตกต่าแล้วในช่วงหลังปี พ.ศ.๒๔๕๕ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เศรษฐกิจข้าวขยายตัวไปอย่าง
ช้าๆ ในงานวิจัยชิ้นได้แสดงความเสียดายต่อโครงการเจ้าพระยาหรือโครงการชัยนาทที่แวน เดอร์ ไฮน์
นายช่างชาวเนเธอร์แลนด์ที่เสนอแล้วไม่อาจดาเนินการได้ ผลกระทบของการตกต่าของภาคเศรษฐกิจ
ข้าวทาให้ชาวนาตกอยู่ในสภาพหนี้สินและความยากจน นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจข้าว
ของไทยกับพม่าในช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดยเปรียบเทียบให้เห็นว่าพม่ามีปัจจัยทางด้านทุนและ
แรงงานจากต่างประเทศเข้ามาสนับสนุนมากทาให้เศรษฐกิจข้าวของพม่าขยายตัวไปมากกว่าไทย
อย่างไรก็ตามการที่เศรษฐกิจข้าวไทยขยายตัวไปอย่างช้าๆ มีผลทาให้เศรษฐกิจในชนบทภาคกลางของ
ไทยไม่พบกับความรุนแรงเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๗๒-๒๔๗๓
สุนทรี อาสะไวย์ เสนองานวิจัยเรื่อง "ประวัติคลองรังสิต : การพัฒนาที่ดินและผลกระทบต่อ
สังคม พ.ศ.๒๔๓๑-๒๔๗๕ ” งานชิ้นนี้ได้พิมพ์เผยแพร่โดยสานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ในปี พ .ศ.๒๕๓๐ เนื้อหาของงานชิ้นนี้เป็นการ
สารวจเรื่องราวเกี่ยวกับคลองรังสิตที่มีการดาเนินการขออนุมัติขุดในปี พ .ศ.๒๔๓๑ โดยการศึกษา
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ประวัติการขุดคลองรังสิตที่ดาเนินการโดยบริษัทเอกชนคือบริษัทขุดคลองและคูนาสยาม บริษัทนี้
จัดตั้งโดยกลุ่มทุนภายในที่ประกอบด้วย เชื้อพระวงศ์ ขุนนาง และกลุ่มเจ้าภาษีนายอากร นอกจากนี้
ยังมีนายทุนต่างประเทศร่วมทุนด้วย การขุดคลองเพื่อเปิดพื้นที่สาหรับปลูกข้าวเป็นธุรกิจที่สาคัญของ
ชนชั้นสูงของไทย ในขณะนั้นเริ่มมีการเปลี่ยนจากเก็บผลประโยชน์จากไพร่ ทาส มาสู่การค้ากาไรจาก
ที่ดิน โครงการขุดคลองรังสิตเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ดาเนินการโดยเอกชน บริษัทได้รับสัมปทานใน
การขุดระยะยาวและมีขอบเขตของที่ดินที่จะขุดคลองอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้บริษัทยังได้รับ
ผลประโยชน์จากที่ดินทั้งสองฝั่งคลอง บริษัทมีรายได้มหาศาลจากการขายที่ดินในยุคที่การผลิตข้าว
เพื่อการส่งออกเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ นอกจากการขายที่ดินแล้ว บริษัทยังมี
รายได้จากส่วนอื่นๆ อีก เช่น ค่าธรรมเนียมประตูน้า ค่าเช่านาที่ยังไม่ขาย เงินค่าคลองที่เจ้าของนาใช้
ประโยชน์จากการขุดคลองของบริษัท ขณะที่บริษัทได้กาไรจากการขายที่ดินและผลประโยชน์ต่างๆ
จากการขุดคลองจานวนมาก แต่รัฐบาลกลับได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากบริษัทน้อยมาก ธุรกิจ
ที่ดินคลองรังสิตเฟื่องฟูอยู่ระยะหนึ่งก็เริ่มเสื่อมลง เนื่องจากในระหว่าง พ.ศ.๒๔๔๙-๒๔๕๓ เกิดปัญหา
ดินฟ้าอากาศไม่ปกติ มีน้ามากไป ทาให้นาเสีย คลองตื้นเขิน ดินเปรี้ยว เกิดศัตรูพืช ซ้าอากรค่านาที่
เรียกเก็บในแถบนี้สูงขึ้น ทาให้ราษฎรผู้เช่านาพากันอพยพออกจากถิ่นเดิม ผลก็คือ ราคาที่ดินตกต่าลง
บริษัทไม่สามารถขายที่ดินในเขตนี้ต่อไป บริษัทขุดคลองและคูนาสยามยังได้นาเงินไปลงทุนใน
โครงการทุ่งนครนายกซึ่งเริ่มตามสัญญาในปี พ .ศ.๒๔๔๗ ผลของโครงการนี้ประสบปัญหาขาดทุน
เพราะเมื่อขุดไปแล้วไม่มีคนซื้อที่ดิน นอกจากนี้ยังมีปัญหาขาดแคลนแรงงานในการผลิต คนลาวที่เคย
เป็นแรงงานรับจ้างสาคัญในทุ่งแห่งนี้ก็ไม่ลงมารับจ้างทานาเหมือนเดิม เนื่องจากการตัดทางรถไฟสาย
กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ทาให้มีการเปิดพื้นที่ใหม่ๆ ที่จะทานา และส่งมาขายยังกรุงเทพฯ
ในประเด็นเรื่องผลประโยชน์ที่รัฐบาลควรได้รับผลตอบแทนนั้น สุนทรี สรุปว่า การให้
สัมปทานแก่บริษัทขุดคลองแลคูนาสยามตามโครงการรังสิต ดูเหมือนว่ารัฐบาลไม่ได้รับผลประโยชน์
ทางตรงที่คุ้มค่าเลย ถ้าพิจารณาจากรายได้ของบริษัท บริษัทได้รายได้จากการขายที่ดินจานวนมาก
รวมทั้งยังมีรายได้จากด้านอื่นๆ อีก แต่นายหน้าเอาเปรียบรัฐบาลมาโดยตลอด เริ่มต้นจากไม่จ่าย
ค่าภาคหลวงเลยเป็นเวลา ๑๐ ปี คือ จากปี พ.ศ.๒๔๓๑-๒๔๔๑ จนในที่สุดรัฐบาลทนไม่ไหว จึงหันมา
เก็บค่าธรรมเนียมจากตราจองซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ออกให้แก่บริษัท เพราะรัฐบาลมั่นใจว่าสามารถจัดเก็บ
ได้แน่ แต่แล้วบริษัทก็ได้ใช้เล่ห์เหลี่ยมกับรัฐบาลอีกโดยไม่จ่ายค่าตราจองในระยะหลังๆ ขณะเดียวกัน
ก็ได้เงินไปเรียบร้อยในส่วนที่ราษฎรตรอกไว้ ในท้ายที่สุดรัฐบาลได้ออกโฉนดให้ราษฎรที่ถือใบตรอก
โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม บริษัทไม่รับผิดชอบเลยไม่ว่ารัฐบาลจะบังคับอย่างไร ยิ่งซ้าร้ายที่รัฐบาล
ยินยอมให้บริษัทขุดคลองตามโครงการนครนายก แม้ว่าในระยะนั้นจะยังไม่ได้ทุนคืน แต่บริษัทก็ได้
ที่ดินไว้เป็นของตน จึงดูเหมือนว่าในที่สุดแล้วบริษัทไม่ได้ขาดทุนทั้งในทุ่งรังสิตและนครนายก ผู้
ขาดทุนจึงเป็นรัฐบาลเพราะนอกจากไม่ได้ค่าตราจองแล้ว รัฐบาลยังต้องเข้าจัดการแก้ปัญหาที่บริษัท
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สร้างขึ้นในเขตนี้ไม่ว่าจะเป็นกรณีวิวาทที่นา ปัญหาการชลประทานและปัญหาการเช่าที่นาของราษฎร
ซึ่งเป็นผลมาจากโครงการที่บริษัททาไว้อีกเป็นเวลานาน
การขุดคลองตามโครงการรังสิตทาให้พื้นที่การเพาะปลูกขยายออกไปอย่างกว้างขวาง มี
ราษฎรอพยพเข้ามาหักร้างถางพงทานาในเขตนี้ ลักษณะการเข้ามาของชาวนาในเขตนี้จะแตกต่างกับ
เขตอื่นอย่างเห็นได้ชัด คือเข้ามาในฐานะผู้เช่า ขณะเดียวกันพวกชาวนามีข้อจากัดมากในการเช่าที่ดิน
แรงงานและทุนในการผลิตข้าว การเฟื่องฟูของเศรษฐกิจข้าวทาให้คนร่ารวยในกรุงเทพฯ คิดหารายได้
จากการซื้อที่นาให้ชาวนาเช่า การเลิกไพร่ เลิกทาส ทาให้เกิดแรงงานอิสระขึ้นจานวนมาก คนเหล่านี้
ถูกผลักดันให้ต้องออกไปทามาหากินเลี้ยงตัวเองในดินแดนใหม่และมีฐานะเป็นผู้เช่านาของบรรดาเจ้า
ขุนมูลนายในกรุงเทพฯ อีกทีหนึ่ง การขาดการรับผิดชอบของบริษัทขุดคลองรังสิตในเรื่องระบบ
ชลประทานเพื่อการเพาะปลูก ทาให้รัฐบาลนอกจากจะไม่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริษัท
ขุดคลองแล้ว ยังต้องจัดทาโครงการป่าสักเพื่อเป็นคลองชลประทานสาหรับการเพาะปลูกของชาวนา
ในทุ่งรังสิต รัฐบาลได้ให้บริษัทแห่งนี้ขยายโครงการขุดคลองออกไปอีกหนึ่งโครงการที่ทุ่งดงละคร ด้วย
เหตุว่ารัฐบาลต้องการพัฒนาประเทศและบุกเบิกพื้นที่ดินเพื่อการเพาะปลูก แต่บริษัทได้บิดพลิ้วในการ
ขุดคลองและไม่ทาประตูน้าตามเงื่อนไขสัญญา
การดาเนินการของบริษัทขุดคลองแลคูนาสยามในทุ่งรังสิตเป็นกรณีตัวอย่างของการลงทุน
ของชนชั้นสูงในสังคมไทยในระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เกิดขึ้น ชนชั้นสูงยังคงหากินอยู่กับที่ดินโดยการ
ขายและให้เช่า ชนชั้นนี้อาศัยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้ปกครองได้รับอภิสิทธิในการดาเนินการต่างๆ
ถึงแม้ว่าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทาไว้กับรัฐแต่ก็ไม่ได้รับการลงโทษ ในทางตรงข้ามกลับอนุมัติให้ขยาย
โครงการต่อไป รัฐยังสร้างโครงการต่างๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาของเอกชนรายนี้ด้วย งานวิจัยนี้มีการ
นาเสนอข้อมูลในด้านต่างๆของโครงการรังสิตและบริษัทขุดคลองแลคูนาสยามอย่างละเอียด
นนทพร อยู่มั่งมี ศึกษาเรื่อง “คดีความในทุ่งรังสิต พ.ศ.๒๔๓๓-๒๔๕๗” งานชิ้นนี้เริ่มต้น
ตั้งแต่บริษัทขุดคลองแลคูนาสยามเข้าไปพัฒนาพื้นที่ในทุ่งรังสิตจากพื้นที่ที่เป็นท้องทุ่งรกร้างไปสู่พื้นที่
เกษตรกรรมขนาดใหญ่ ส่งผลต่อสภาพสังคมบริเวณนั้นที่มีการอพยพของผู้คนที่มีภูมิหลังทางสังคมที่
แตกต่างกัน พร้อมกันนั้นยังเกิดระบบเช่านาอันเป็นลักษณะเด่นของพื้นที่แห่งนี้ ท่ามกลางสภาพ
เศรษฐกิจที่กาลังขยายตัวและการผ่อนคลายระบบมูลนายไพร่ สภาพสังคมเช่นนี้นาไปสู่การเกิดคดี
ความต่างๆ โดยภาครัฐเข้ามาดูแลความเรียบร้อยของชุมชนผ่านการใช้กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม
การศึกษาพบว่าคดีความที่เกิดขึ้นในทุ่งรังสิตมีหลายประเภทด้วยกันทั้ง การพิพาทเรื่อง
กรรมสิทธิ์ที่ดิน อาชญากรรม การแย่งชิงทรัพยากรน้า คดีความหลายประเภทยังสร้างความขัดแย้งกับ
บริษัทผู้รับสัมปทานอีกด้วย ในส่วนภาครัฐได้เห็นถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจึงได้เข้ามา
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จัดการกับชุมชนด้วยการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ และวิธีทางกฎหมาย การพึ่งพารัฐกลายเป็นวิธีการ
จัดการกับคดีความต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน
๒.๔ ประวัติศาสตร์ชาวนากับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการค้า
งานวิจัยกลุ่มนี้มุ่งมองเรื่องราวที่เศรษฐกิจเป็นสาคัญเพียงอย่างเดียว พยามเสนอภาพให้เห็น
ว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหลังการทาสนธิสัญญาเบาว์ริงระหว่างไทยกับอังกฤษ ปี พ.ศ.๒๓๙๘
ทาให้เกิดการผลิตเพื่อการค้าโดยเฉพาะการผลิตข้าว ผู้ผลิตข้าวหรือชาวนาเป็นไพร่ที่หลุดออกจาก
ระบบเมื่อมีการเลิกไพร่ ในปี พ.ศ.๒๔๔๘ คนเหล่านี้ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับทั้งพ่อค้าข้าว เจ้าของโรงสี
ชาวจีน พ่อค้าคนกลาง เป็นผู้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากความสัมพันธ์ทั้งการค้าและการเช่าที่ดิน จน
พบกับปัญหามากมายในที่สุดก็ต้องสูญเสียที่ดินและเป็นหนี้สิน ในระยะแรกของงานวิจัยจะเน้น
การศึกษาอยู่ในช่วงหลังสนธิสัญญาเบาว์ริงจนถึง พ.ศ.๒๔๗๕
งานวิจัยที่ให้ภาพลักษณะนี้ได้แก่งานศึกษาค้นคว้าของทวีศิลป์
สืบวัฒนะ วิทยานิพนธ์
ประวัติศาสตร์ปี พ.ศ.๒๕๒๐ เรื่อง “การผลิตและการค้าข้าวในภาคกลาง รัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.๒๔๑๑-๒๔๗๕ )” กิตติ
ตันไทย เรื่อง “คลองกับระบบเศรษฐกิจไทย (พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๔๕๓)” สมชาย หลั่งหมอยา วิทยานิพนธ์
ประวัติศาสตร์ เรื่อง “ปัญหาชาวนาและนโยบายของรัฐบาล ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” สุวิทย์ ไพทยวัฒน์ เรื่อง “วิวัฒนาการเศรษฐกิจชนบทในภาคกลางของ
ประเทศไทย”
ในระยะหลังนับแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๓๘ ก็ยังมีงานวิจัยที่พยายามสะท้อนให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจกับชาวนาอีก ๒ ชิ้น โดยพยามขยายระยะเวลาการศึกษาออกมาจนถึงปี พ.ศ.
๒๕๑๖ งานการศึกษาในกลุ่มนี้ คืองานวิจัยของธรรมรักษ์ จาปา ศึกษาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจข้าวในภาคกลางกับผลกระทบต่อสังคมไทยช่วง พ.ศ.๒๔๖๐-๒๔๙๘” งานวิจัยชิ้นนี้ต้องการ
เสนอให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจข้าวในภาคกลางที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย การ
เปลี่ยนแปลงนี้มาจากปัจจัยแวดล้อมการผลิตและการค้าในช่วงระหว่าง พ.ศ.๒๔๖๐-๒๔๙๘ และ
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม ปัจจัยที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ได้แก่ที่ดิน แรงงาน ทุน การเก็งกาไรราคาข้าว ในท่ามกลางของปัญหาการผลิตและการค้าข้าว ชาวนา
ต้องสูญเสียที่ดิน ขณะเดียวกันนโยบายข้าวของรัฐบาลกลับทาให้พ่อค้าข้าวชาวจีนสามารถผูกขาดข้าว
ไว้ในมือนับตั้งแต่หลังสงครามโลกเป็นต้นมา
ดาเกิง โถทอง ศึกษาเรื่อง “นโยบายของรัฐบาลต่อปัญหาชาวนา พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๑๖”
งานวิจัยชิ้นนี้ ศึกษากระบวนการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาลระหว่าง พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๑๖ ว่ามี
บทบาท วิธีการและพัฒนาการเช่นไร มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวนาด้านต่างๆ อย่างไร ผล
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การศึกษาพบว่าการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาลมี ๓ ด้านคือ การเพิ่มผลผลิต การพยุงราคาข้าว และ
การให้บริการสินเชื่อ การช่วยเหลือชาวนาส่งผลทาให้ชาวนาสามารถสร้างผลผลิตเพิ่มขึ้นขณะเดียวกัน
ชาวนาก็เป็นหนี้สินเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้เพราะต้นทุนการผลิตได้เพิ่มขึ้น แต่ราคาข้าวถูกกดไว้เพื่อเป็นการ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในขณะนั้น สิ่งเหล่านี้ทาให้วิถีชีวิตของชาวนามีปัญหา และเป็น
ปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองมาจนถึงปัจจุบัน
๒.๕ ประวัติศาสตร์ชาวนากับชุมชนท้องถิ่นและระบบนิเวศ
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่โดดเด่นที่สุดในปัจจุบันเพราะไม่ได้พูดถึงชาวนาในเรื่องการทามาหากินอย่าง
เดียวแต่ยังพูดถึงชุมชนและระบบนิเวศที่อยู่รอบตัวชาวนา ซึ่งทาให้เข้าใจชาวนาทั้งระบบ ผลงานชิ้น
สาคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่
Lauriston Sharp and Lucien M. Hanks Bang Chan: Social History of a Rural
Community in Thailand ศึกษาหมู่บ้านในฐานะที่เป็นหน่วยการวิเคราะห์ โดยพยายามมองแบบ
แผนทางสังคมและวัฒนธรรมของหมู่บ้าน ในบริบทของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับสังคมภายนอกด้วย
เสมอ ตลอดจนมองประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์กับรัฐ โดยเฉพาะในด้านศาสนาและการศึกษา
งานวิจัยชิ้นนี้เริ่มต้นตั้งแต่การอธิบายพื้นที่ทางกายภาพของบางชัน การเข้ามาตั้งถิ่นฐานของคน การ
อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานทามาหากินของคน วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจการทานา การจัดระเบียบทางสังคม
ความเป็นเครือญาติ ประเพณีวัฒนธรรมและศาสนา งานชิ้นนี้ไม่ได้มองหมู่บ้านอย่างเดี่ยวแต่ มองถึง
การเข้ามาสัมพันธ์จากปัจจัยภายนอกทั้ง พ่อค้าและรัฐ การเข้ามาของปัจจัยภายนอกก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งการผลิตและความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ก่อตั้งหมู่บ้านจนถึงทศวรรษ
ค.ศ.๑๙๕๐
ผลงานอีกชิ้นหนึ่งของ
Lucien M. Hanks คือ “Rice and Man: Agricultural Ecology in
Southeast Asia” ผลงานชิ้นนี้แปลเป็นภาษาไทยชื่อ “ข้าวกับมนุษย์ : นิเวศวิทยาทางการเกษตรใน
เอเชียอาคเนย์” งานชิ้นนี้เป็นการขยายภาพต่อจากงานชิ้นเดิม และเชื่อมโยงกับสังคมเอเชียอาคเนย์
ทั้งหมดที่อยู่ในวัฒนธรรมข้าว Hanks ยังคงใช้พื้นที่บางชันในการศึกษา โดยชี้ให้เห็นถึงพื้นที่บางชันว่า
เป็นพื้นที่เหมาะสมที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศสาหรับเอเชีย
อาคเนย์ ในช่วงระยะเพียง ๑๒๐ ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งชุมชนที่บางชัน เราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงใน
การผลิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ขณะที่พื้นที่อื่นอาจจะต้องใช้เวลาถึง ๓,๐๐๐ ปี บางชันได้เริ่มต้น
จากการปลูกข้าวแบบไร่เลื่อนลอยในระหว่าง ค.ศ.๑๘๕๐-๑๘๙๐ มาสู่การปลูกข้าวนาหว่านระหว่าง
ค.ศ.๑๘๙๐-๑๙๓๕ และเข้าสู่การปลูกข้าวนาดาใน ค.ศ.๑๙๓๕-๑๙๗๐ หลังจากปี ค.ศ.๑๙๗๐
บางชันได้เข้าสู่พื้นที่อุตสาหกรรมตามการพัฒนาประเทศที่เกิดขึ้น
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Lucien M. Hanks ชี้ให้เห็นว่าการปลูกข้าวเป็นเรื่องของการปฏิบัติการที่ต้องเอาสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ระบบนิเวศวิทยาที่มนุษย์ต้องต่อสู้กับมัน ปฏิบัติการของมนุษย์จะ
เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับพืชที่ตัวเองปลูกและเข้ากับตนเอง มนุษย์จัดความสัมพันธ์พืชและสัตว์ที่
ตนเองเลี้ยงในเชิงบวก แต่ขณะเดียวกันก็จัดความสัมพันธ์กับศัตรูของพืชและสัตว์ที่ตนเลี้ยงในเชิงลบ
นอกจากนี้มนุษย์ก็ต้องจัดความสัมพันธ์ทางสังคม ระเบียบทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อให้ได้แรงงาน
ไปใช้ในการผลิต หลังปี ค.ศ.๑๙๗๐ บางชันเริ่มเปลี่ยนแปลงการผลิตจากการผลิตเพื่อบริโภคสู่การ
ผลิตเพื่อการตลาดสิ่งเหล่านี้มาจากระบบนิเวศที่เปลี่ยนและการเข้ามาของโรงงานอุตสาหกรรมด้วย
งานชิ้นนี้นับว่าเป็นงานชิ้นเยี่ยมที่ทาให้เข้าใจ วิถีชีวิตชาวนา การเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากระบบ
นิเวศที่เปลี่ยนไปตั้งแต่ต้นจนจบ
ธิดา สาระยา ศึกษาเรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาวนาสยาม” งานวิจัยชิ้นเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึง
ลักษณะพื้นฐานของสังคมชาวนา คือเครือข่ายชุมชน ชุมชนมิได้มีขอบเขตเพียงหมู่บ้าน ตาบล หรืออื่น
ใด หากเป็นเครือข่ายของชุมชน ชุมชนที่มิได้มีขอบเขตแค่หมู่บ้าน ตาบล หรืออื่นใด หากเป็นเครือข่าย
ของชุมชนที่คนซึ่งตั้งถิ่นฐานเป็น “บ้าน” มีสานึกร่วมกันว่าอยู่ในถิ่นเดียวกัน กลุ่มชนที่มาตั้งถิ่นฐาน
เป็นบ้านมีหลายครัวเรือน ในทางการเมืองการปกครองได้แบ่งออกเป็นหมู่บ้าน ตาบล จังหวัด โดย
กาหนดขอบเขตอาณาบริเวณแน่นอน การนี้ดาเนินมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ แล้ว เครือข่ายของชุมชน
นั้นเราไม่สามารถยึดขอบเขตทางการเมือง การปกครองเป็นหลักอย่างเดียวได้ เครือข่ายของชุมชนที่
คนในท้องถิ่นสร้างเอกลักษณ์ร่วมกัน หรือคงเอกลักษณ์บางอย่างไว้ด้วยกันท่ามกลางความหลากหลาย
จนทาให้เราเห็นได้ว่าเป็นท้องถิ่นเดียวกันอยู่ในชนบทนี้ต่างหากคือสังคมชาวนา
งานชิ้นนี้กาหนดระยะเวลาการศึกษาอยู่ที่สยามยุคต้นจนย่างเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอย่าง
ตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยการศึกษาเริ่มต้นจากความหมายของคาว่า “ท้องถิ่น”คือเครือข่าย
ของชุมชนซึ่งสยามมีชุมชนบ้านหรือท้องถิ่นมาตั้งสมัยโบราณ เช่น กรณีท้องถิ่นบ้านเชียงที่มีคนอยู่
ร่วมกัน สร้างรูปแบบประเพณีและพิธีกรรม มีเครื่องมือเครื่องใช้แบบเดียวกันของคนที่อยู่ในพื้นที่
เดียวกัน ท้องถิ่นมีลักษณะเป็นเครือข่ายสาคัญของชุมชน ท้องถิ่นจะสร้างบูรณาการวัฒนธรรม
เฉพาะถิ่นมีประเพณีกิจกรรมเฉพาะ ชุมชนสร้างความร่วมมือ อันจะนาไปสู่การเกิดเป็นพื้นฐานของ
ความเป็นท้องถิ่นหนึ่งๆ เครือข่ายชุมชนจึงมิใช่เพียงเรื่องของ “บ้าน”หนึ่งๆ เท่านั้น การจัดแบ่งเป็น
หมู่บ้าน ตาบลก็ดี เป็นเรื่องของระบบการเมืองการปกครอง ในขณะที่สานึกความเป็นชุมชนใน
“บ้าน”ต่างๆ เป็นเรื่องของการสร้างเครือข่ายท้องถิ่น
สังคมชาวนาไม่จากัดเพียงแค่ว่าเป็นสังคมของผู้ใช้ชีวิตทามาหากิน ทาการเพาะปลูกอยู่ใน
ท้องถิ่นชนบทที่มิใช่เป็นเมือง บนผืนดินที่เป็นที่นา สวน ไร่ เครือข่ายชุมชนอันเป็นท้องถิ่น คือพื้นฐาน
ของสังคมชาวนา ชาวนาคือผู้ที่ทาการเพาะปลูกที่เรียกว่าการทานา สังคมชาวนายังมีความเกี่ยวพัน
กับสังคมที่ใหญ่กว่าเช่นการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือผลผลิตตนกับคนภายนอก
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สังคมชาวนาในอยุธยาใช้ชีวิตทามาหากินในท้องถิ่นชนบท การปลูกข้าวเพื่อยังชีพเป็นอิสระ
อยู่ในตัวเอง แต่ก็มักหลีกหนีอิทธิพลความเปลี่ยนแปลงต่างๆ จากภายนอกไม่พ้น ตลาดเป็นภาพ
สะท้อนการแลกเปลี่ยนของสังคมชาวนา ตลาดปิดเป็นแหล่งเชื่อมโยงชุมชนเข้าด้วยกัน ส่วนตลาดเปิด
ซึ่งเป็นตลาดเครือข่ายความสัมพันธ์ที่เปิดชุมชนออกสู่โลกการค้าภายนอก ตลาดแสดงความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจที่มากกว่าระบบเครือญาติ แต่อย่างไรก็ตามการบริโภคของชาวนาไม่ถูกกระทบ
กระเทือนต่อระบบภายนอกมากนัก ระบบการค้าถูกควบคุมอย่างอย่างเข้มงวดจากส่วนกลาง การเสีย
กรุงอาจส่งผลต่อปริมาณและโอกาสในการเกี่ยวพันผลประโยชน์จากตลาดโดยเฉพาะ พวกพ่อค้า
ผู้บริโภคและผู้ประกอบการอื่นที่มีชีวิตเคลื่อนไหวจากระบบไพร่-ทาส และการคุมกาลังคน
สังคมชาวนา ศาสนาจะทาหน้าที่เป็นตัวเชื่อมสังคมชาวนาเข้ากับสังคมใหญ่ สงฆ์และผู้รู้
ในทางศาสนาได้ทาหน้าที่เชื่อมโยงความเชื่อถือของชาวนาทางด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ากับระบบความ
เชื่อถือของสังคมส่วนรวม (เช่นเดียวกับการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของสังคม
ชาวนากับระบบของสังคมใหญ่ ก็เป็นเรื่องของผู้มีบทบาททางนี้โดยตรง) และสะท้อนเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นที่ปรากฏอยู่ในพิธีกรรมต่างๆ จนได้มีการรับพุทธศาสนาเข้ามาเป็นแกนในการปฏิบัติทั้งใน
ระดับเมืองและระดับท้องถิ่นของสังคมชาวนา ทั้งนี้แสดงว่าสังคมชาวนาอันมีท้องถิ่นเป็นแกนหลักนั้น
มิได้เป็นอิสระจากสังคมภายนอก และขณะเดียวกันก็มีพลังในการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกัน
การเปิดป่าสู่การทานาทาไร่ ทาสวนเริ่มขึ้นประมาณสมัยรัชกาลที่ ๓-๔ เมื่อมีการขุดคลอง
สายต่างๆ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ จานวน การบุกเบิกพื้นที่ดินเพิ่มมากขึ้น ชาวนาได้เพิ่มมากขึ้นมา
ทั้งจากทาส ไพร่และมูลนายบางส่วนหลังจากการเลิกระบบไพร่-ทาสใน พ.ศ.๒๔๔๘ ที่ดินที่ใช้ในการ
ทานาและการถือครองกรรมสิทธ์ที่ดินได้กลายเป็นได้กลายเป็นปัญหาสาคัญของชาวนาไทยตลอดมา
นับตั้งแต่มีการบุกเบิกพื้นที่ทานา
งานวิจัยชิ้นนี้ยังขาดการค้นคว้าในระดับข้อมูลที่ลึกและไม่ได้ยึดอยู่กับกรอบคิดเรื่องเกี่ยวกับ
เครือข่ายชุมชนชาวนา ดังนั้นจึงไม่เห็นภาพชุมชนเครือข่ายชุมชนชาวนาหลังจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และคณะศึกษาเรื่อง “ทฤษฎีและแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนชาวนา”
งานวิจัยชิ้นนี้ได้ทาการสารวจแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนชาวนาจากสานักคิดต่างๆ ทั้งทฤษฎีสานักองค์กร
การผลิตของชาวนาที่เกิดขึ้นในรัสเซีย วิวาทะระหว่างทฤษฎีสานักองค์กรการผลิตกับทฤษฎีมาร์กซิสต์
แนวคิดอนาธิปัตย์นิยมในยุโรป แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนชาวนาในอินเดียและลาตินอเมริกา และ
แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนชาวนาในประเทศไทย
ในส่วนเรื่องเศรษฐกิจชาวนาไทย งานชิ้นนี้ได้เสนอปัญหาการค้นคว้าที่ผ่านมาว่าไม่อธิบาย
ตัวตนของชาวนา ดังนั้นชาวนาจึงไม่มีที่ยืนในสังคมอย่างเป็นตัวของตัวเองตามภาวะวิสัยที่ดารงอยู่
ชาวนาจะถูกอธิบายไปตามแบบแผนจากระบบ ศักดินา ทุนนิยมหรือเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือไม่ก็

๑๖

ศึกษาชาวนาเพื่ออธิบายเรื่องการเมือง เทคนิคเกษตรกรรม เป็นต้น แต่ตัวตนของชาวนาไม่มีการศึกษา
การวิเคราะห์เรื่องราวของชาวนาก็ไม่ได้แสดงตัวตนของชาวนาให้ปรากฏอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้เราจึง
ไม่เข้าใจเศรษฐกิจของชาวนาทั้งในระดับกว้างและระดับลึก
งานวิจัยชิ้นนี้เสนอให้ ๑. ศึกษาเศรษฐกิจชาวนาในภาพรวมและภาพเศรษฐกิจแต่ละท้องถิ่น
๒. ให้ศึกษาแบบประยุกต์ทฤษฎีกับความเป็นจริงและสร้างเป็นทฤษฎีใหม่ที่สามารถใช้อธิบายชาวนา
ไทยได้ทั้งในระดับภาพรวมและท้องถิ่น ๓. มุ่งทาความเข้าใจและการวางแผนเศรษฐกิจของชาวนาใน
แต่ละท้องถิ่น ๔. มุ่งทาความเข้าใจความสัมพันธ์ เศรษฐกิจชาวนากับเรื่องอื่นๆ นอกจากนี้ยังเสนอให้
ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับชุมชนชาวนาทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการ
ทางานท้องถิ่นและชนบท รวมทั้งศึกษาจิตวิญญาณการดารงอยู่แบบอิสระของชาวนา
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ได้อธิบายเรื่องของชาวนาไว้ในหนังสือ “ชาวนา
: ประวัติศาสตร์ชีวิต
ความหวังและทางออก” โดยได้อธิบายเรื่องระบบชาวนา ว่าเป็นระบบเศรษฐกิจและวัฒนธรรมหนึ่งใน
ตัวเอง ผลิตเพื่อการยังชีพเพื่อความพอเพียงในครอบครัวและชุมชน เป็นการผลิตขนาดเล็ก ใช้แรงงาน
ในครอบครัวไม่ได้มุ่งเอากาไรหรือร่ารวย เป็นระบบแบบชุมชนไม่ใช่แบบปัจเจกชนในระบบทุนสมาชิก
เอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยน้าใจไมตรี เป็นระบบที่มีศักยภาพที่จะพึ่งตัวเองได้ เพราะผลิต
อาหารและของใช้แทบทุกอย่างได้เอง โดยใช้แรงงานของสมาชิกในครอบครัวเอง จึงเป็นระบบที่
สมาชิกมีความพอเพียงทางเศรษฐกิจ มีศักดิ์ศรีโดยพื้นฐานการผลิต ชุมชนชาวนาเป็นอิสระ ชาวนา
เป็นนายของตัวเอง เป็นผู้ผลิตเชื่อมโยงเข้าด้วยกันโดยสมัครใจระหว่างกันเองเป็นระบบชุมชนหมู่บ้าน
ชาวนาไม่ใช่ลูกจ้าง ระบบชาวนาเป็นอีกระบบหนึ่งต่างหาก ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบทุน
สภาพของชาวนามีชีวิตที่ยากลาบากอยู่ภายใต้ระบบศักดินาในอดีตและอยู่ภายใต้ระบบทุน
ต่อมา ระบบเหล่านี้ขูดรีดชาวนา ถ่ายเททรัพยากรออกจากระบบชาวนาด้วยวิธีการต่างๆ ทาให้ชาวนา
ขาดพลังที่จะขับเคลื่อน ทางออกของชาวนาคือ การกลับมาฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบ
ของตนคือระบบชาวนา ระบบชาวนาหรือระบบเศรษฐกิจชุมชนหัวใจสาคัญคือครอบครัวและชุมชน
ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ได้สลายไปยังคงอยู่ หากได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาก็จะทาให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง
ขึ้นมาได้ ลักษณะที่สาคัญของชุมชนไทยที่ยังคงมีตลอดมาคือความมีน้าใจ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ภายในและระหว่างชุมชน
ธันวา ใจเที่ยง ได้ศึกษาเรื่อง ชาวนาในประเด็นนิเวศวิทยาชาวนา เขากล่าวว่านิเวศวิทยา
ชาวนาหมายถึงเรื่องราวของชีวิตชาวนาในความเป็นจริงที่หมายถึงทั้งคนและวัฒนธรรมที่เป็นชาวนา
ทั้งระบบ นิเวศน์หมายถึงชีวิตคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติ ชาวนาไม่ใช่เพียงผู้ปลูกข้าว ชาวนา
ยังเป็นผู้ปลูกชีวิตและปลูกวัฒนธรรมที่สาคัญคือ เรื่องน้าใจ การแบ่งปัน บุญกุศล อันเป็นวัฒนธรรมที่
ใกล้ชิดและเอื้อกับธรรมชาติ ชีวิตของชาวนาไม่ใช่เพียงแค่ทานา การทานาเป็นเพียงแค่ระยะเวลาส่วน
เดียวของปฏิทินชีวิต แต่ชาวนายังทาบุญทาทาน

๑๗

ชาวนาสองฝั่งโขงในภาคอีสานยังคงยึดมั่นต่อการทาบุญทาทานที่โบราณเรียกว่า “ฮีต ๑๒”
อันเกี่ยวข้องกับทางจิตวิญญาณ การทาบุญให้กับสถานที่ ไหว้แม่ธรณี ไหว้แม่โพสพ ไหว้ผีบรรพบุรุษ
อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงาม เป็นสายธารหลักของคนระดับล่าง และคอยปกปักรักษาหัวใจผู้คน
และวัฒนธรรมชุมชนเรื่อยมา
วิถีชีวิตที่เราเรียกว่าวัฒนธรรม มักเกิดขึ้นและสัมพันธ์กับนิเวศตลอดมา นิเวศทาให้เกิด
วัฒนธรรม วัฒนธรรมอันเป็นผลผลิตความคิดของมนุษย์ในการที่จะอยู่ดูแล ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ
จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและแยกไม่ออกจากนิเวศ แก่นของวัฒนธรรมที่มีความหมายถึงการจัดสรร การ
เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์และการดูแลสิ่งแวดล้อม อันเกี่ยวข้องกับการดารงชีวิต อันเป็นธรรมชาติ ธรรมดา ของดินแดนที่มีการตั้งถิ่นฐานของผู้คน ผู้คนไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวกับธรรมชาติ
ยศ สันตสมบัติ ศึกษาเรื่อง “พลวัตและความยืดหยุ่นของสังคมชาวนา : เศรษฐกิจชุมชน
ภาคเหนือและการปรับกระบวนทัศน์ว่าด้วยชุมชนในประเทศโลกที่สาม” งานวิจัยชิ้นนี้ได้ตั้งคาถาม
การวิจัย ๒ คาถามคือ ตลอดระยะเวลา ๕๐ ปี สังคมชาวนาไทยภาคเหนือได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงมา
อย่างไร? การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีลักษณะเป็นเส้นตรง หรือพัฒนาจากสังคมประเพณีไปสู่ความ
ทันสมัยในลักษณะเดียวกันหรือเหมือนกันไปหมด? ชาวนารายย่อยยังคงผลิตซ้าโดยตนเองได้หรือไม่?
การทางานรับจ้างที่กลายมาเป็นรายได้หลักของครัวเรือน ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในชุมชน
อย่างไร? คาถามที่สองเกี่ยวข้องกับการปรับตัวและการต่อสู้ของชาวนา ในกรณีของชุมชนที่ปรับตัวเข้า
สู่ทุนนิยมและตลาด ชาวนากลุ่มต่างๆ มียุทธวิธีในการปรับตัวอย่างไร และในกรณีของชุมชนชาวนาที่
ขัดแย้งกับรัฐ ชาวนามียุทธวิธีในการต่อสู้หรือตอบโต้อย่างไร
งานวิจัยชิ้นนี้ให้ความสาคัญกับการเมืองของชาวนาที่พยายามเปิดพื้นที่ทางสังคมในลักษณะที่
จากัดแต่เฉพาะหมู่บ้านแบบเดิม โดยพยายามที่จะอธิบายชุมชนชาวนาในลักษณะที่หลุดไปจากการ
โหยหาและยึดติดอยู่กับอดีต ไปสู่จินตนาการแบบใหม่ๆ ที่หลากหลายสอดคล้องกับความจริงทาง
สังคมมากขึ้น การมองชุมชนในลักษณะที่เป็นกระบวนการหรือยุทธวิธีที่เลื่อนไหลในการนาเสนอ
ตัวตนและเปิดพื้นที่ทางสังคม กรอบคิดความเป็นชุมชนชาวนาวางอยู่บนพื้นฐานมุมมองแนวคิดสาคัญ
๕ ประการ คือ ๑. การมองความเป็นชุมชนในบริบทของความสัมพันธ์เชิงอานาจ ๒. การมองชุมชนใน
บริบททางประวัติศาสตร์ หรือที่เรียกว่า การเลื่อนไหลผ่านกาลเวลา ๓. ความเป็นชุมชนมิใช่แก่นสารที่
หยุดนิ่งตายตัว หากแต่เลื่อนไหลและปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขและสถานการณ์ หรือผลประโยชน์ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ๔. ความเป็นชุมชนเป็นพื้นที่ของการต่อสู้ทางวัฒนธรรม และ ๕.ความเป็น
ชุมชนเกิดขึ้นจากความขัดแย้ง และการต่อสู้ เช่นการนาพิธีกรรมมาเป็นพื้นที่ ในการที่ชุมชนสามารถ
สร้างปฏิบัติการเพื่อพูดถึงการกดขี่ข่มเหงและสิทธิของชุมชนตน ในลักษณะนี้ของชุมชน ความเป็น
ชุมชนเป็นทั้งอุดมการณ์และกระบวนการของชาวบ้านในการปรับตัวและต่อสู้กับรัฐ ระบบทุนนิยม
และพลังภายนอก

๑๘

ผู้วิจัยอธิบายการศึกษาถึงกรอบคิดดังกล่าวจะทาให้เกิดการมองชุมชนอย่างเป็นกระบวนการ
สามารถเชื่อมโยงชุมชนอย่างแนบแน่นกับการเปิดพื้นที่ทางสังคม และสร้างตัวตนของชาวนาและคน
ชายขอบผู้ไร้สิทธิ ทั้งในแง่ของความเป็นชาติพันธุ์หรืออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมรูปแบบอื่นๆ ความเป็น
ชุมชนจึงไม่หยุดนิ่งตายตัว หากเป็น “ยุทธวิธี” ที่เลื่อนไหลและปรับตัวไปตามบริบทและสถานการณ์ที่
แตกต่างกันออกไป ความเป็นชุมชนและความเป็นท้องถิ่นถูกสร้างขึ้นโดยกระบวนการทาง
ประวัติศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์เชิงอานาจและความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ในระดับที่กว้างกว่า
ท้องถิ่น ผ่านการเจรจาต่อรอง ความขัดแย้ง การต่อสู้ การเลื่อนไหลไปมาของผู้คนและวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ ชุมชนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการที่ไม่เคยสมบูรณ์หากแต่มีการปรับเปลี่ยน และสร้างใหม่
เสมอจากปฏิสัมพันธ์ของพลังต่างๆที่กาหนดความเป็นไปของสังคม
งานวิจัยได้ค้นพบว่าสังคมชาวนาภาคเหนือมีพลวัตและความยืดหยุ่นในการปรับตัวสูง ระบบ
เศรษฐกิจไทยไม่ได้มีแต่เฉพาะระบบตลาดหรือระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีระบบ
เศรษฐกิจชุมชนเป็นระบบเศรษฐกิจที่สาคัญอย่างยิ่งต่อความอยู่ดีกินดีของผู้คนในประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในพื้นที่ซึ่งแต่เดิมถูกเรียกว่าภาคชนบท อันครอบคลุมถึงประชาชนมหาศาล
ลักษณะสาคัญของเศรษฐกิจชุมชน คือครอบครัวและชุมชนเป็นหน่วยการผลิตหลัก
เป้าหมายการผลิต คือการดารงอยู่และเอาตัวรอดของครอบครัวและชุมชนให้สามารถเลี้ยงตนเองได้
การผลิตจึงมีลักษณะเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน การผลิตเพื่อขายก็เพื่อให้ได้เงินมาซื้อสินค้าเลี้ยงดู
ครอบครัวมากกว่าที่คิดขยายการผลิตให้ใหญ่โตร่ารวยหรือให้มีกาไรสูงสุด ครัวเรือนมีลักษณะเป็น
ผู้ผลิตรายย่อย หรือทากิจกรรมการค้าและบริการขนาดย่อย
งานวิจัยเสนอการพัฒนาประเทศควรมุ่งเน้นการสร้างตลาดภายในหรือการตอบสนองความ
ต้องการภายในเป็นพื้นฐาน โดยมีสภาพภูมิศาสตร์ทรัพยากรพื้นที่ ชุมชนและเครือข่ายชุมชนเป็นตัว
กากับและประกอบเครือข่ายของท้องถิ่นขึ้นมาเป็นประเทศชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเป็นการ
พึ่งตนเองและพึ่งกันเองในประเทศเป็นหลัก
ธิติยา เหล่าอัน เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของ “สังคม
ชาวนา” อีสานตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๕๐ : ศึกษากรณีหมู่บ้านกู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด” โดยได้ศึกษา
การปรับตัวของชาวนาและการเปลี่ยนแปลงของ “สังคมชาวนา” ที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมในช่วงเวลาดังกล่าวจนกระทั่งความเปลี่ยนแปลงนั้นนามาสู่การอวสานของสังคม
ชาวนา กรณีหมู่บ้านกู่กาสิงห์ อาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตกุลาร้องไห้
งานวิจัยชิ้นนี้ได้โต้แย้งกับกรอบการอธิบายสังคมชาวนาที่กล่าวว่า สังคมชาวนายังคงดารงอยู่ของแม้
จะก้าวเข้าสู่สังคมทุนนิยมด้วย “วัฒนธรรมชุมชน” ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การอธิบายดังกล่าวไม่
ก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลงอันกว้างใหญ่ไพศาลของสังคมชาวนาไทย

๑๙

งานวิจัยชิ้นนี้พบว่าการก่อรูปของสังคมชาวนาในหมู่บ้านนี้เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ ๒๕๐๐ โดย
เป็นการรวมตัวกันสร้างสังคมชาวนาในหลายมิติทั้งมิติการผลิต สังคม พิธีกรรมและความเชื่อ อันเป็น
พื้นฐานของการอยู่รอดของครอบครัวและชุมชนชาวนาในช่วงสมัยที่รัฐยังไม่ได้ขยายบทบาทในการ
ควบคุมและการบริการเข้าไปสู่ชุมชนอย่างเข้มข้น ต่อมาเมื่อรัฐดาเนินนโยบายพัฒนาประเทศภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในทศวรรษ ๒๕๐๐ ชาวนาได้ปรับตัวมาปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อ
ป้อนตลาด โดยในระยะแรกยังไม่ละทิ้งการผลิตแบบเลี้ยงชีพโดยสิ้นเชิง แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้
เครื่องจักรและเกิดการแตกตัวทางชนชั้นซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่นาไปสู่การล่มสลายของสังคมชาวนาใน
เวลาต่อมา
ความเปลี่ยนแปลงสังคมชาวนาทวีความเข้มข้นมากขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ ๒๕๒๐ เป็นต้น
มา ชาวนาได้มีโอกาสใช้ทุนเข้มข้นขึ้น เพื่อปลูกข้าวพันธุ์ใหม่ ที่มุ่งการผลิตเพื่อป้อนตลาดเป็นหลัก
ชาวนานาเครื่องจักรขนาดใหญ่มาใช้แทนการใช้แรงงานคน และใช้เครื่องจักรออกรับจ้างในหมู่บ้าน
และนอกหมู่บ้าน การแตกตัวทางชนชั้นทาให้ชาวนาแต่ละชนชั้นมีโอกาสปรับตัวไม่เท่ากัน ชาวนารวย
สามารถปรับตัวไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อย่างดี ชาวนากลางหันไปเป็นผู้ประกอบการทั้งในและนอก
ภาคเกษตร ชาวนาจนเปลี่ยนตนเองสู่แรงงานรับจ้างนอกภาคการเกษตรหรือกลายเป็นผู้ประกอบการ
รายย่อยในหมู่บ้าน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อ และพิธีกรรมที่เคยจรรโลง
สังคมชาวนาเอาไว้เหลือเพียงเป็นพิธีกรรมของครอบครัวไม่ใช่พิธีกรรมของสังคมชาวนาอีกต่อไป
งานวิจัยชิ้นนี้สรุปว่าการเกิดขึ้นของสังคมชาวนาและการสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเพื่อทาให้ทุกคน
อยู่รอดได้ในช่วงรยะเวลาที่ชาวนาเต็มไปด้วยความยากแค้นรอบด้านเท่านั้น จึงไม่สมควรที่วงวิชาการ
จะยึดเป็นภาพแทนความจริงของสังคมไทยจนมองสังคมไทยอย่างหยุดนิ่งในลักษณะของภาพอุดมคติ
มิฉะนั้นแล้วก็จะเป็นการมองข้ามพลังในการปรับตัวของชาวนา ที่ทาให้ชาวนาสามารถก้าวพ้นความ
ยากแค้นรอบด้านมาสู่ยุคปัจจุบัน
จากการสารวจวรรณกรรมข้างต้น พบว่าเรื่องราวในอดีตของทุ่งบางเขนมีเพียงชิ้นเดียว และ
ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีชองชาวนาที่เป็นงานวิจัยชิ้นใหญ่แทบไม่มีเลย โดย
เฉพาะที่เกี่ยวกับทุ่งบางเขนที่มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมของหลายกลุ่มไม่มีการศึกษาเลย อย่างไร
ก็ตามงานวิจัยหลายชิ้นที่มีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้วิจัยจะใช้เป็นแนวทางการค้นคว้าและการวิเคราะห์
ข้อมูล

บทที่ ๓
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ โดยจะศึกษาเรื่องราวของชาวนา บางเขนในช่วง
๑๐๐ ปี พ.ศ.๒๔๑๐ ถึง พ.ศ.๒๕๑๐ นับตั้งแต่ชาวนาเข้ามาตั้งถิ่นฐานจนถึงเริ่มหมดไป แหล่งที่มาของ
ข้อมูลมีดังนี้
๓.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล
๓.๑.๑ มูลจากเอกสารชั้นต้นและชั้นรอง
เอกสารชั้นต้น
- กองจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารที่ได้จากกองจดหมายเหตุแห่งชาติที่พบว่ามีข้อมูล
เกี่ยวกับทุ่งบางเขนอยู่ใน
กระทรวงนครบาล และกระทรงเกษตรในสมัยรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖ ซึ่งได้รายงาน
สถานการณ์ต่างๆของพื้นที่และรายงานเรื่องการเกษตร
เอกสารการเกษตรในสมัยรัชกาลที่ ๗
เอกสารกระทรวงเกษตร เป็นเรื่องการขอโฉนดที่ดินและการแบ่งแยกที่ดิน
เอกสารสานักนายกรัฐตรีจะเป็นเรื่องเหตุการณ์ทั้งทางการเมือง ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลัง พ.ศ.๒๔๗๕
นอกจากนี้ก็มีรูปภาพและแผนที่ที่เกี่ยวกับระบบชลประทาน
เอกสารท้องถิ่น ส่วนใหญ่ได้จากวัดที่เขียนบันทึกเรื่องราวประวัติวัด
ภาพถ่ายบุคคลภาพแขวนที่อยู่ในศาลาวัด และที่อยู่ที่กาแพงวัด และภาพถ่ายของครอบครัว
หนังสือที่ระลึกที่แจกในงานศพ
เอกสารชั้นรอง
หนังสือประวัติต่างๆ รวมทั้งงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชาวนา ท้องทุ่ง
บางเขน รวมถึงหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติสถานที่ ประวัติชุมชน วัฒนธรรมประเพณี และคลองต่างๆ
๓.๑.๒ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
สัมภาษณ์ผู้สูงอายุ ปัจจุบันยังคงมีผู้สูงอายุที่ได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆ และผ่านการใช้ชีวิต
ชาวนาที่ทุ่งบางเขน ท่านเหล่านี้แม้จะมีอายุมากแล้วแต่ยังคงมีความทรงจาดี ท่านมีความรู้ในเรื่องการ
ทานาเฉพาะถิ่นและมีความรู้ในเรื่องอาหารของชาวนาที่ทุ่งบางเขนอย่างดี
การสืบค้นบุคคลผู้ให้
สัมภาษณ์ใช้เทคนิคการแนะนาต่อ

๑๙

การสัมภาษณ์มีทั้งสัมภาษณ์เดี่ยวและประชุมกลุ่ม
- เจ้าอาวาสวัดต่างๆ
ใช้วิธีการสัมภาษณ์เดี่ยว
- ผู้สูงอายุที่เป็นชาวสวนที่อยู่ ตาบลบางเขน นนทบุรี
ผู้วิจัยได้รับความร่วมมือจากชมรม
อนุรักษ์คลองบางเขน ใช้การสัมภาษณ์เดี่ยวและประชุมกลุ่ม
- ผู้สูงอายุชาวนา ที่อยู่ที่ทุ่งบางเขน กรุงเทพฯ ใช้การสัมภาษณ์เดี่ยว
๓.๑.๓ ข้อมูลจากภาคสนาม
ผู้วิจัยจะทาการบันทึกภาพที่เป็นหลักฐานในพื้นที่ทั้งนี้เพื่อทาความรู้จักสภาพของพื้นที่ให้มาก
ขึ้น และเก็บข้อมูล ทั้งภาพบุคคล ภาพสถานที่ รวมทั้งรวบรวมภาพและหลักฐานต่างๆของชาวบ้าน
เพื่อมาใช้เป็นข้อมูลการวิจัย
วัดที่ผู้วิจัยเก็บข้อมูลมีทั้งหมด ๓๗ วัด
วัดที่ตั้งในสายคลองบางเขนตั้งแต่แม่น้าเจ้าพระยาจนถึงสุดคลองบางเขนด้านใน มีทั้งหมด
๑๑ วัดอยู่ทางฝั่งนนทบุรี ๖ วัด มีดังนี้ วัดปากน้า วัดฝาง วัดกล้วย วัดทางหลวง วัดโพธิ์ทองล่าง วัด
จันทร์มาลี (วัดร้าง) และอยู่ฝั่งกรุงเทพฯ ๕ วัด คือ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) วัดหลวง (วัดร้าง) วัด
เลียบราษฎร์บารุง วัดทองสุธาราม และวัดเทวสุนทร
วัดที่อยู่ในตาบลบางเขน นนทบุรีมี ๖ วัด วัดฝาง วัดกาแพง วัดทางหลวง วัดโพธิ์ทองล่าง วัด
กล้วย และวัดพุทธปัญญา
ส่วนวัดที่อยู่ในพื้นที่บางเขนเหนือที่อยู่ทางฝั่งนามีวัดทั้งหมด ๒๔ วัด คือ ๑. วัดบางบัว เดิม
ชื่อ “วัดลาดน้าเค็ม” ๒. วัดเสมียนนารี ชาวบ้านเรียกว่า “วัดแคราย” ๓. วัดเทวสุนทร เดิมชื่อวัด “สี่
แยก ๔. วัดเกาะสุวรรณาราม ชาวบ้านเรียกว่า “วัดออเกาะ” ๕. วัดหลักสี่ ๖. วัดโคกจ้าหล่า เดิมชื่อ
วัด “เจ้าหล่า” ๗. วัดไตรรัตนาราม เดิมชื่อ “วัดสามขา” ๘. วัดโพสพผลเจริญ เดิมชื่อวัด” ไพศพผล
เจริญ” หรือวัด “ลาดกระแชง” ๙. วัดดอนเมือง เดิมบริเวณที่ตั้งวัดชื่อ “ดอนอีเหยี่ยว” ๑๐. วัดหนอง
ใหญ่ ๑๑. วัดราษฎร์นิยมธรรม เดิมชื่อวัด “หนองผักชี” ๑๒. วัดอยู่ดีบารุงธรรม เดิมชื่อ “วัดออเงิน”
๑๓. วัดสายไหม วัดเวฬุวนาราม เดิมชื่อ “วัดกก” ๑๔.วัดพระศรีมหาธาตุ เดิมชื่อ “วัดประชาธิปไตย”
๑๖. วัดพรพระร่วงประสิทธิ ๑๗. วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ๑๘. วัดสีกัน ๑๙. วัดพรหมรังษี ๒๐. วัดเจริญ
ธรรมาราม ๒๑. วัดคลองบ้านใหม่สันติบุญมาราม หรือ "วัดสินติบุญมาราม" ๒๒. วัดเทพนิมิตต์
ชาวบ้านมักเรียกกันติดปากว่า “วัดกลางนา” ๒๓. วัดอมราวราราม และ ๒๔. วัดสายอาพันธ์เอมสาร
๓.๒ การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลมาทั้งที่เป็นเอกสาร หนังสือ คาสัมภาษณ์มาจัดหมวดหมู่ จัดทาแผนที่
รวมทั้งนาแผนที่เก่าที่ตัวอักษรไม่ชัดเจนมาฟื้นฟูเพื่อให้เข้าใจโดยง่าย
การจัดบทในการนาเสนอส่วนของเนื้อหาผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น ๔ บท คือ

๒๐

การตั้งถิ่นฐานของชุมชนในพื้นที่บางเขน
การขุดคลองกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นาในทุ่งบางเขน
วิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวนาที่ทุ่งบางเขน
ภูมิปัญญา สังคม และวัฒนธรรมของชาวบางเขน

บทที่ ๔
การอพยพและการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในพื้นที่บางเขน
๔.๑ ขอบเขตพื้นที่ “บางเขน”
เรื่องราวของ “บางเขน” ได๎ปรากฏอยูํในตํานานของชุมชนในบริเวณนี้ที่ได๎เลําตํอกันมาตั้งแตํ
ปูุ ยํา ตา ยาย วําท๎าวอูํทองพาข๎าราชบริพารอพยพโยกย๎ายหนีโรคหํามาจากแดนไกลผํานทางดอน
เมือง ท๎าวอูํทองขนทองคําใสํเรือเข็นมาตามลําคลอง แตํด๎วยสภาพคลองที่ตื้นเขินมาก เมื่อถึงชํวงน้ํา
ลง น้ําในคลองจะแห๎งขอด เรือที่เคยพายได๎ก็ต๎องเข็น ท๎าวอูํทองให๎คนเข็นเรือบรรทุกทองไปถึงสถานที่
หนึ่งเอาทองคําซํอนไว๎ และยังเลําอีกวําใกล๎ๆ กับที่ซํอนทองมีชุมชนโบราณซึ่งคนในชุมชนมีความ
ซื่อสัตย๑ ใครถามเรื่องใดก็ตอบตามความจริง เมื่อมีคนถามวําพระเจ๎าอูํทองนําทองซํอนไว๎ที่ไหน
ชาวบ๎านก็บอกวําทองซํอนไว๎ที่นั่น (วันวร จะนู, ๒๕๕๑ : ๔๕)
ตํานานเรื่องนี้เป็นที่มาของชื่อสถานที่บริเวณนี้หลายแหํง ได๎แกํ บางซํอน บางซื่อ และ
บางเขน บางเขน สถานที่ๆ ที่ท๎าวอูํทองเข็นเรือบรรทุกทองในลําคลองแห๎งขอด ชาวบ๎านเรียกลําคลอง
นั้นวํา “คลองเข็น” ตํอมาเพี้ยน “บางเขน” สํวนสถานที่ที่นําทองไปซํอนเรียกวํา “บางซํอน” สถานที่
ชาวบ๎านพูดความจริง เรียกวํา “บางซื่อ” (วันวร จะนู, ๒๕๕๑ : ๔๕)
หลักฐานที่กลําวถึง “บางเขน” วําเป็นชุมชนเกําในสมัยอยุธยาปรากฏอยูํใน “กําสรวลสมุทร
หรือกําสรวลศรีปราชญ๑” วรรณกรรมชิ้นนี้ แตํงในปี พ.ศ.๒๐๒๕-๒๐๓๔ และเป็นไปได๎วําอาจแตํงในปี
พ.ศ.๒๐๓๑ ในแผํนดินของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ (พระบรมราชา ) ตํอเนื่องกับสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ ๒ (พระเชษฐาธิราช) ได๎กลําวถึงชุมชนหมูํบ๎านอยูํริมแมํน้ําเจ๎าพระยา คําวํา “บางเขน”
ได๎ปรากฏชื่อในวรรณคดีชิ้นนั้นด๎วย สถานที่ไมํใชํบางเขนในกรุงเทพฯ หากเป็นบางเขนที่อยูํริมน้ํา
เจ๎าพระยา เขตจังหวัดนนทบุรี บริเวณนั้นมีคลองแยกไปทางตะวันออกเรียกวํา “บางเขน” ในชํวง
เวลาที่กวีแตํงกําสรวลสมุทร ภูมิประเทศในครั้งนั้นคงเป็นทุํงโลํง กวีได๎พรรณนาไว๎วํา
มาทุํงทุเรศพี้
บางเขน
เขนขําวอกนมเฉลา ที่ตั้ง
ปืนกามกระเวนหัว ใจพี่ พระเอย
ฤาบํให๎แก๎วกั้ง พี่คงคืนคงฯ
(สุจิตต๑ วงษ๑เทศ, ๒๕๔๘ : ๒๔-๒๖)
ในอดีต “บางเขน”คงเป็นพื้นที่ทุํงกว๎างขวางมาก ในสมัยอยุธยาปรากฏชุมชนบางเขนอยูํที่
ปากคลองแมํน้ําเจ๎าพระยา นําจะเป็นไปได๎วําเราเรียกพื้นที่ด๎านในจากแมํน้ําเจ๎าพระยาฝั่งตะวันออก
บริเวณนั้นทั้งหมดวํา “บางเขน” ในแผนที่สมัยอยุธยาได๎ระบุถึง “บางเขน” วํามีมากํอนขุดคลองลัด ปี
พ.ศ.๒๐๖๕ ซึ่งอยูํในแผํนดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ (พ.ศ.๒๐๓๔-๒๐๗๒) ราชวงศ๑สุพรรณภูมิ ครั้ง
ที่ ๒

๒๑

แผนที่ ๔.๑ เขตบางเขน ในย่านเก่าริมแม่น้ําเจ้าพระยาเก่า
(ก่อนการขุดคลองลัดในสมัยอยุธยา พ.ศ.๒๐๖๕)
ที่มา : สุจิตต๑ วงษ๑เทศ. กรุงเทพฯ มาจากไหน. พิมพ๑ครั้งที่ ๒. ศิลปวัฒนธรรม ตุลาคม ๒๕๔๘, หน๎า
๒๔
ภาพของทุํงบางเขนได๎ปรากฏเรื่องราวในสมัยรัชกาลที่ ๕
เป็นทุํงนาขนาดใหญํที่อยูํทางด๎าน
ตะวันออกของแมํน้ําเจ๎าพระยา เป็นทุํงนาที่ตํอเนื่องกันจาก ทุํงบางซื่อ ทุํงบางเขน และทุํงหลวง ทุํงนา
เหลํานี้ในอดีตที่ยังไมํมีการแบํงพื้นที่การปกครองที่ชัดเจน ทุํงบางเขนนั้นอยูํระหวํางทุํงใหญํ ๒ แหํง
คือทุํงบางซื่อกับทุํงหลวงที่ตํอมาเรียกวํา “ทุํงรังสิต” หลังจากมีการขุดคลองรังสิตในปี พ.ศ. ๒๔๓๓

๒๒

การเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่ “ทุํงบางเขน”เกิดขึ้นหลายครั้ง ในอดีตพื้นที่ “บางเขน” อยูํ
บริเวณสองฝั่งของคลองบางเขน อยูํในพื้นที่การปกครองของอําเภอบางซื่อ ฝั่งพระนคร และอําเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี ดังปรากฏวําเมื่อจัดตั้งอําเภอบางซื่อในปี พ.ศ.๒๔๓๗ มีชื่อตําบลบางเขนใต๎และ
ตําบลบางเขน เป็นตําบลในอําเภอบางซื่อ (วิกิพีเดีย : เขตบางซื่อ th.wikipedia.org/wiki/เขตบางซื่อ
อ๎างเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘) ปัจจุบันตําบลบางเขนใต๎คือ แขวงวงศ๑สวํางอยูํในเขตบางซื่อ
และตําบลบางเขนเป็นตําบลหนึ่งอยูํในการปกครองของอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ในปี
พ.ศ. ๒๔๔๐ ได๎มีการกําหนดเขตพื้นที่การปกครอง อําเภอบางเขน โดยมีฐานะเป็น
อําเภอชั้นนอกที่ใช๎ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาล ขึ้นอยูํกับจังหวัดพระนคร การจัดตั้งเขตการ
ปกครองนี้มาจากการมีผู๎คนอพยพของเช๎ามาทํามาหากินในบริเวณนี้มากขึ้น ทิศตะวันตกของอําเภอมี
อาณาเขตติดตํอกับจังหวัดนนทบุรี ใช๎แนวคลองเปรมประชากรเป็นเส๎นแบํงเขตจังหวัด สํวน
ตะวันออกครอบคลุมไปจนถึงตําบลคูคต ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี การกําหนดพื้นที่
ทางตะวันออกในระยะแรกยังไมํมีหลักฐานที่ชัดเจน
ประมาณปี พ.ศ.๒๔๔๔ เมื่อมีการรังวัดที่ดินเพื่อแบํงโฉนดให๎กับเจ๎าของที่นารายตํางๆ ใน
เอกสารการแบํงผืนนา เรียกที่นาที่อยูํระหวํางคลอง ๒-๕ ในคลอง ๖ วาสายลํางวํานา “ทุํงบางเขน”
ที่นาที่อยูํในตําบลสายไหม และตําบลหนองใหญํเรียกวํา “บางเขนฝั่งเหนือ” นาเหลํานี้อยูํในลําน้ํา
ตํางๆ ได๎แกํ ลําอ๎อมแก๎ว ลําหม๎อแตก ลําลาดสวาย เป็นต๎น และได๎เรียกนาที่อยูํที่ในตําบลบางเขนใน
อําเภอบางซื่อเรียกวํา “บางเขนฝั่งใต๎” (ดูในเอกสารแบํงแยกที่ดิน) อําเภอบางเขนในสมัยรัชกาลที่ ๕
เมื่อแรกตั้ง มีตําบลในการปกครอง ๗ ตําบล คือ ตําบลดอนเมือง ตําบลหลุมไผํ ตําบลสี่แยกบางเขน
ตําบลทําแร๎ง ตําบลเงินน๎อย ตําบลกระทุํมโพ และตําบลกูบแดง (หจช.ร.๕ น.๗.๗ก/๔๐ งบบัญชีเก็บ
เงินคํานา)
พื้นที่ของบางเขนนั้นมีทั้งสวนและนา
พื้นที่เป็นสวนอยูํด๎านใต๎ของคลองบางเขน จากคลอง
เปรมประชากรไปทางแมํน้ําเจ๎าพระยา พื้นที่บริเวณนี้ตั้งชุมชนที่มาตั้งแตํสมัยอยุธยาตอนกลาง มี
หลักฐานการตั้งวัดหลายแหํงในคลองบางเขนและในตําบลบางเขนวํามีมาตั้งแตํสมัยอยุธยา การเข๎ามา
ตั้งถิ่นฐานของผู๎คนบริเวณคลองบางเขนในอดีตตั้งแตํอยุธยานี้ ได๎เปลี่ยนทุํงกว๎างให๎เป็นสวน คนกลุํมนี้
เป็นคนกลุํมแรกที่เข๎ามาอาศัยในพื้นที่บางเขนและได๎สืบทอดวิถีชาวสวนมาถึงปัจจุบัน
สํวนบางเขนที่เป็นผืนนาอยูํด๎านเหนือของคลองเปรมประชากร อยูํบริเวณคลองบางเขนด๎าน
ใน พื้นที่สํวนใหญํเป็นพื้นที่หักร๎างใหมํในสมัยรัชกาลที่ ๕ เพื่อใช๎ในการทํานา มีบางสํวนที่มีการตั้ง
ชุมชนมาตั้งแตํรัชกาลที่ ๓ หลักฐานจากการจัดตั้ง “วัดลาดน้ําเค็มหรือวัดบางบัว” ในปี พ.ศ. ๒๓๘๐
ผู๎ที่จัดตั้งวัดคือ พระยาเพ็ชร ไมํมีหลักฐานวําทํานผู๎นี้เป็นใคร และเหตุใดจึงเข๎ามาตั้งวัดและชุมชน
กลางทุํงที่ยังคงมีสภาพเป็นปุานี้ สันนิษฐานวําการจัดตั้งชุมชนบริเวณนี้เป็นผลมาจากการตัดคลอง
แสนแสบในปี พ.ศ. ๒๓๘๐ เพื่อใช๎เป็นเส๎นทางอํานวยความสะดวกในการเดินทางขนสํงเสบียงอาหาร

๒๓

และกองกําลัง กองทัพจากเมืองหลวงไปยังเมืองเขมรและญวนในการสงครามอันนัมสยามยุทธ ซึ่งกิน
เวลานานถึง ๑๔ ปี พร๎อมกันนั้นก็เป็นเส๎นทางที่เอื้อประโยชน๑ตํอกรุงเทพฯ ในด๎านการปกครองหัว
เมืองด๎วย (วิกิพีเดีย : คลองแสนแสบ https://th.wikipedia.org/wiki/ อ๎างเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๕๘) การสงครามทําให๎เกิดชุมชนทั้งเป็นชุมชนที่เตรีมเสบียงอาหารในการสงคราม
ในสํวนของทุํงนาที่ตํอมาเรียกวํา “ทุํงบางเขน” ในอดีตเป็นทุํงหญ๎า ปุาพงอ๎อ มีฝูงสัตว๑ปุา
นานาชนิดอาศัยอยูํที่ดอนเมือง เป็นพื้นที่ๆ ราบสูงน้ําทํวมไมํถึงอยูํทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร
เดิมเป็นพื้นที่ปุาสะแกและทุํงนา เป็นที่อยูํอาศัยของ ช๎างและ สัตว๑ปุาตําง ๆ เดิมพื้นที่บริเวณนี้มีชื่อ
เรียกวํา ดอนอีเหยี่ยว เนื่องจากมีนกเหยี่ยวและนกแร๎งอาศัยหากินอยูํเป็นจํานวนมาก (เขตดอนเมือง
: อ๎างจาก https://th.wikipedia.org/wiki/ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘) สํวนบริเวณที่อยูํทางสาย
ไหมชาวบ๎านก็เลําเรื่องราววําเป็นดงที่ช๎างและสัตว๑ปุานานาชนิดอยูํเชํนกัน

๒๔

แผนที่ ๔.๒ พื้นที่ “บางเขน”ทั้งหมดในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยกําหนดจากแผนที่ในปัจจุบัน
ที่มา : หจช.ร.๕ น.๗.๗ก/๔๐ งบบัญชีเก็บเงินคํานา และ ผู๎วิจัยรวบรวมจากหลักฐานตํางๆ ที่ระบุถึง
การแบํงแยกที่ดินในสมัยรัชกาลที่ ๕ จากกองจดหมายเหตุแหํงชาติ
หมายเหตุ : พื้นที่อําเภอบางเขนในสมัยรัชกาลที่ ๕ ปัจจุบันคือพื้นที่เขตจตุจักร หลักสี่ ดอนเมือง
บางเขน สายไหม และยังรวมถึงพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี ในตําบลคูคตและลาดสวายด๎วย นอกจากนี้
พื้นที่ที่ใช๎คําวํา “บางเขน” ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ยังอยูํในเขตบางซื่อที่เรียกวํา “บางเขนฝั่งใต๎” ปัจจุบัน
คือตําบลวงศ๑สวํางและตําบลบางเขน ในอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีซึ่งปัจจุบันยังคงมีตําบลนี้อยูํ

แผนที่ ๔.๓ ตําบลในอําเภอบางเขนในสมัยรัชกาลที่ ๕
ที่มา : หจช.ร.๕ น.๗.๗ ก/๔๐ งบบัญชีเก็บเงินคํานา ร.ศ. ๑๒๓-๑๒๔ และดัดแปลงจาก กรมการแผน
ที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด แผนที่กรุงเทพ แผํนที่ ๓ “แผนที่มณฑลกรุงเทพสยามปี พ .ศ.

๒๕

๒๔๔๔ ” กองทัพบกจัดพิมพ๑ขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕
พระเจ๎าอยูํหัว ๕ ธันวาคม ๒๕๑๐

รอบในพระบาทสมเด็จ

ตําบล ๗ ตําบลในอําเภอบางเขนในสมัยรัชกาลที่ ๕ คือ ตําบลดอนเมือง
ตําบลหลุมไผํ ตําบล
สี่แยกบางเขน ตําบลทําแร๎ง ตําบลเงินน๎อย ตําบลกระทุํมโพ และตําบลกูบแดง ตํอมาในสมัยรัชกาล
ที่ ๖ ได๎มีการเปลี่ยนแปลงการแบํงเขตตําบลใหมํเป็น ๖ ตําบล คือ ตําบลกูบแดง ตําบลดอนเมือง
ตําบลคลองถนน ตําบลออเงิน ตําบลทําแร๎ง และตําบลคูคต (หจช.ร.๖ น.๔๗.๓.๗/๒๔ อําเภอบางเขน
สํงบัญชีจํานวนนามสกุล) ในสมัยนี้ได๎ตั้ง ตําบลคูคตซึ่งอยูํพื้นที่จังหวัดปทุมธานีในปัจจุบันเป็นตําบล
ใหมํในอําเภอบางเขนด๎วย

แผนที่ ๔.๔ ตําบลในอําเภอบางเขนในสมัยรัชกาลที่ ๖
ที่มา : หจช. ร.๖ น.๔๗.๓.๗/๒๔ อําเภอบางเขนสํงบัญชีจํานวนนามสกุล พ.ศ.๒๔๕๘-๖๐ และ
ดัดแปลงจาก กรมการแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด แผนที่กรุงเทพ แผํนที่ ๓ “แผนที่

๒๖

มณฑลกรุงเทพสยามปี พ.ศ.๒๔๔๔ “กองทัพบกจัดพิมพ๑ขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕
รอบในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ๕ ธันวาคม ๒๕๑๐
หมายเหตุ : ตําบล ๖ ตําบลในสมัยรัชกาลที่ ๖ คือ ตําบลกูบแดง ตําบลดอนเมือง ตําบลคลองถนน
ตําบลออเงิน ตําบลทําแร๎ง และตําบลคูคต
การเปลี่ยนแปลงขนาดของพื้นที่ทุํงบางเขนเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนตุลาคม
พ.ศ.๒๔๗๕ ทาง
ราชการได๎โอนพื้นที่ซึ่งตั้งอยูํทางฟากตะวันตกของคลองเปรมประชากร (ได๎แกํ ตําบลทุํงสองห๎องจาก
อําเภอปากเกร็ด และหมูํที่ ๑-๓ ของตําบลลาดโตนดจากอําเภอเมืองนนทบุรี) มาอยูํในท๎องที่ปกครอง
ของอําเภอบางเขน เพื่อความสะดวกในการตรวจตราของเจ๎าหน๎าที่และความสะดวกในการติดตํอ
ราชการของประชาชนในท๎องที่ดังกลําว คลองประปาจึงกลายเป็นแนวแบํงเขตการปกครองระหวํางทั้ง
สองจังหวัดแทนนับแตํนั้น (วิกิพีเดีย : เขตบางเขน th.wikipedia.org/wiki อ๎างเมื่อวันที่ ๑๐
มิถุนายน ๒๕๕๘ )
การปรับเปลี่ยนพื้นที่เขตบางเขนยังมีอีกหลายครั้ง เนื่องจากอําเภอบางเขนมีอาณาเขต
กว๎างขวางมาก ประกอบกับมีชุมนุมชน ยํานการค๎า และอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในท๎องที่ ในปี
พ.ศ.
๒๔๙๐ กระทรวงมหาดไทยจึงได๎แบํงพื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ของตําบลสายไหมตั้งเป็นตําบล
ออเงิน รวมพื้นที่บางสํวนของตําบลอนุสาวรีย๑และตําบลตลาดบางเขนตั้งเป็นตําบลคลองถนน และ
แบํงพื้นที่ทางทิศเหนือของตําบลทุํงสองห๎องตั้งเป็นตําบลสีกัน และได๎จัดตั้งสุขาภิบาลอนุสาวรีย๑ขึ้นใน
บางสํวนของตําบลอนุสาวรีย๑เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๙ (ภายหลังได๎ขยายเขตครอบคลุมทั้งอําเภอ จนกระทั่ง
เทศบาลนครกรุงเทพได๎โอนเอาตําบลลาดยาวเข๎าไปอยูํในท๎องที่ในปี พ.ศ.๒๕๐๗ ) (วิกิพีเดีย : เขต
บางเขน th.wikipedia.org/wiki อ๎างเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)
ในชํวงปี
พ.ศ.๒๕๑๔ -๒๕๑๕ ได๎มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการปกครองภูมิภาคไปสูํการ
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี กลําวคือ รวมจังหวัดทั้งสองเข๎าด๎วยกัน
เป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานคร ยุบการปกครองแบบเทศบาล
และสุขาภิบาล รวมทั้งแบํงหนํวยการปกครองออกเป็นเขตและแขวงแทนอําเภอและตําบล อําเภอ
บางเขนจึงเปลี่ยนฐานะเป็น
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
(วิกิพีเดีย : เขตบางเขน
th.wikipedia.org/wiki อ๎างเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ )
ตํอมาเมื่อมีประชากรหนาแนํนขึ้นเนื่องจากความเจริญทางเศรษฐกิจและสาธารณูปโภค
รวมทั้งท๎องที่บางแหํงอยูํไกลจากสํานักงานเขต เพื่อสะดวกแกํการปกครองและการอํานวยความ
สะดวกแกํประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึงมีประกาศแบํงพื้นที่ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียง
ใต๎ของเขตไปจัดตั้งเป็นเขตดอนเมืองและเขตจตุจักรในปี พ.ศ.๒๕๓๒ และเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐ ก็ได๎แบํง
พื้นที่ทิศเหนือของเขตไปจัดตั้งเป็นเขตสายไหม แตํในเวลาเดียวกันก็ได๎รับพื้นที่บางสํวนของแขวง

๒๗

จระเข๎บัว เขตลาดพร๎าว มาอยูํในการปกครอง โดยปัจจุบันมีฐานะเป็นหมูํที่ ๘ -๑๐ ของแขวงทําแร๎ง
(วิกิพีเดีย : เขตบางเขน th.wikipedia.org/wiki อ๎างเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ )
๔.๒ ที่มาของคําว่า “บางเขน”
ความหมายของคําวํา “บางเขน” ตามการค๎นคว๎า ของอาจารย๑วันนร จะนู ได๎กลําวไว๎วํา มี
การอธิบายไว๎ ๓ ความหมายด๎วยกันคือ ๑. หมายถึงไม๎กางเขน ซึ่งมาจากการที่คลองเปรมประชากร
ตัดกับคลองบางเขนทําเป็นรูปรํางกากบาทเหมือนไม๎กางเขน ๒. หมายถึงนกกางเขน เนื่องจากบริเวณ
ริมคลองบางเขนในสมัยกํอนมีนกกางเขนอาศัยอยูํจํานวนมาก และ ๓. หมายถึงกริยาที่เรียกวํา “เข็น”
ตอนหลังเพี้ยนมาเป็น “เขน” ความหมายที่สามนี้ชุมชนกลําวกันถึงมากที่สุด (วันวร จะนู , ๒๕๕๑ :
๔๕) ดังนั้นจึงนําเป็นความหมายที่แท๎จริง มีเรื่องเลําที่สนับสนุนความหมายของคําวํา “เขน”มาจาก
“เข็น” อยูํหลายทําน ดังนี้
นายเกียรติ เกียรติสกุล เจ๎าของโรงสีใหญํในทุํงแหํงนี้ มีชีวิตอยูํที่บางเขนเมื่อประมาณ ๑๐๐
ปีที่แล๎ว คือประมาณปลายสมัยรัชกาลที่ ๕ ถึงต๎นรัชกาลที่ ๖ วํา ได๎อธิบายคําวํา “บางเขน ” ให๎
ลูกหลานของตนเองฟังวํา
ชาวบ๎านพากันเรียกวํา “บางเข็น” เพราะฤดูแล๎งคราใดน้ําในคลองบางเขนซึ่งเป็นคลองที่เกิด
ตามธรรมชาตินี้จะแห๎งขอดลงจนสามารถเดินลุยโคลนได๎อยํางสบาย และคลองนี้ก็เป็นหัวใจอันสําคัญ
ของคนในถิ่นนี้มากกวําคลองเปรมประชากรที่ขุดในสมันรัชกาลที่ ๕ คลองนี้จะมาตัดกันเป็น ๔ แยก
ที่วัดบางเขน (วัดเทวสุนทร บางคนจึงเรียกวัดนี้วํา “วัดสี่แยก”) ชาวบ๎านได๎อาศัยคลองบางเขนนี้ลํอง
ค๎าขายเพราะไหลลงสูํแมํน้ําเจ๎าพระยาที่สะพานพระราม ๖ เมืองนนทบุรี
นายเกียรติ ได๎บรรยายสภาพของคลองบางเขนวําในตอนเช๎าของฤดูแล๎ง อยูํในราวเดือนมีนา
เมษา น้ํายังพอมีบ๎าง ยิ่งสาย น้ํายิ่งลดลงตามลําดับ พวกค๎าขายตามเรือหาได๎สังเกตไมํ ด๎วยกังวลกับ
การค๎าขาย พอตกตอนเย็น น้ําในคลองก็แห๎งไปหมดเหลือแตํโคลนตม พวกแมํค๎าพํอค๎าไมํรู๎จะพายเรือ
กลับสูํเรือนของตนได๎อยํางไร จึงต๎องลงจากเรือแล๎วเข็นเรือกลับสูํบ๎าน เป็นอยูํอยํางนี้แรมปี คนก็
ขนานนามคลองนี้วํา “บางเข็น ” แตํเรียกกันไปเรียกกันมาก็เลยเพี้ยนมาเป็น “บางเขน ” (เกียรติ
เกียรติสกุล, ๒๕๑๔ : ๑๔๑-๑๕๗ และ วันวร จะนู, ๒๕๕๑ : ๔๖)
นายเกียรติเลําให๎ลูกของตนฟังวํา เรื่องนี้คนเกําๆ เลําให๎ฟังอีกที
“....... เมื่อตอนที่มาอยูํก็ยังต๎องเข็นเรืออยูํบํอยๆ พอตอนฤดูแล๎งน้ําในคลองจะแห๎งขอดจน
เห็นโคลนตมโผลํขึ้นเต็มไปหมด เด็กเล็กพากันเดินลุยโคลนเลํนอยํางสนุกสนาน บ๎างก็จับปลา บ๎างก็
จับหอย ซึ่งสํวนมากเป็นหอยตลับ หอยกาบ และหอยขม สํวนคนโตหนํอยก็นําพรรคพวกมาสาดเลน
จับปลาหลด ซึ่งขดตัวอยูํใต๎เลน พอสาดเลนก็ติดปลาหลดขึ้นมาด๎วยมากมายเหลือเกิน ล๎วนตัวอ๎วนๆ
ขาวๆ ทั้งสิ้น ซอยคลองที่เข๎ามาที่โรงสีก็พลอยแห๎งไปด๎วย....”

๒๘

คุณเกียรติ ให๎คนงานชํวยกันสาดเลน ยังได๎ปลาหลดมาถึงสองถังเต็มๆ กินกันเหลือเฟือถึงกับ
ต๎องทําเป็นปลายํางไว๎ ถึงจะสาดโคลนขึ้นมาอยํางไรก็ชํวยไมํได๎มากนัก น้ําจะขึ้นเอํอเฉพาะตอนเช๎า
เทํานั้น พอตกบํายน้ําจะเริ่มงวดลงๆ จนถึงเย็นก็จะเหลือแตํโคลนตม จึงไมํสะดวกแกํชาวนาที่จะมา
ทางเรือ พวกชาวนาที่มีข๎าวมาไมํมากก็จะกลับทัน สํวนมากพากันหาบคอนมาเป็นแถวๆ เสียงไม๎คาน
เบียดสาแหรกดังออดแอดๆๆ แล๎วมันก็ยวบขึ้นย๎อยลงมาราวกับจะหักเสียให๎ได๎ พวกที่หาบมาสํง
สํวนมากเป็นเด็กสาวรุํนๆ กับพวกหนุํมๆ พวกนี้กําลังแข็งแรงไมํรู๎จักเหน็ดเหนื่อย (เกียรติ เกียรติสกุล,
๒๕๑๔ : ๑๕๗-๑๕๘)
ในปี พ.ศ.๒๔๕๗ นายอําเภอบางเขนได๎ขออนุญาตขุดคลองบางเขนจากสี่แยกขึ้นไปถึงที่วํา
การอําเภอด๎วยเหตุที่ในฤดูแล๎งเรือไมํสามารถเดินไปมาได๎ และได๎กลําวถึงสภาพของคลองบางเขนวํา
ในฤดูแล๎งชาวบ๎าน ต๎องฉุด ลาก เข็นเรืออยูํเป็นปกติ (หจช.ร.๖ น.๙.๔/๕ อําเภอบางเขนขออนุญาต
ซํอมคลองเปรมประชากรตอนสี่แยก)
ข๎อมูลเรื่องคลองบางเขนในอดีตมีสภาพที่น้ําแห๎งขอดต๎องเข็นเรือด๎วยความเหนื่อยยาก คํานี้
ตรงกับคําวํา “ลําบากยากเข็น ” อดีตชาวนาชื่อปูาวิไล นาคเนียม บ๎านอยูํคลองบางเขน เลําวํา
สมัยกํอนคลองบางเขนแห๎งขอด ตอนยังไมํขุดลอก ต๎องถํอ เข็นเรือ บางคนวิดปลากันในคลอง ขุดปลา
หลดกัน พอน้ํามากุ๎งลอยเป็นแพเต็มไปหมด (วันวร จะนู, ๒๕๕๑ : ๔๖)

ภาพที่ ๔.๑ ชาวบ้านเข็นเรือที่ทุ่งบางเขน
ที่มา : www.artbangkok.com – อ๎างเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖

๒๙

ภาพที่ ๔.๒ จากซ้ายมือ คุณยายอิ่ม อิ่มเอม (ขุนทอง) อายุ ๘๒ ปี
คุณยายเฉลียว ดวงทวี (ขุนทอง) อายุ ๘๑ ปี ที่บ้านหมู่ไผ่ ริมคลองบางเขน
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘

คุณยายอิ่ม อิ่มเอม (ขุนทอง) คุณยายเฉลียว ดวงทวี (ขุนทอง) เป็นทายาทชั้นที่ ๓ ของ
ครอบครัว “ขุนทอง” ครอบครัวนี้เข๎ามาตั้งถิ่นฐานที่ทุํงนาบริเวณคลองบางเขนตั้งแตํสมัยรัชกาลที่ ๕
ถือวําเป็นผู๎บุกเบิกการทํานาครอบครัวหนึ่งในท๎องทุํงแหํงนี้ ทํานทั้งสองได๎เลําวํา ครอบครัวของทํานมี
สวนอยูํที่คลองบางเขน ฝั่งนนทบุรี แตํมีนาอยูํหมูํไผํ (หลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑) ซึ่งอยูํฝั่ง
กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน สภาพของคลองบางเขนเมื่อทํานยังเป็นเด็ก หน๎าแล๎งน้ําในคลองจะน๎อย เมื่อน้ํา
แห๎งชาวบ๎านก็จับปลาหลดกัน ในคลองบางเขนสามารถลงไปเดินได๎ เวลาไปสวนที่อยูํฝั่งนนทบุรี
กลับมาจากสวนก็ต๎องเข็ญเรือกลับมาบ๎านที่หมูํไผํ โดยเข็นจากวัดบางเขน (วัดเทวสุนทร) มาถึงบ๎านที่
หมูํไผํเลยประมาณสัก ๑ กิโลเมตรได๎ หน๎าแล๎งชาวบ๎านจะใช๎น้ําตามบํอแตํละบ๎านจะมีบํอใหญํๆ ตัก
ขึ้นมาใสํโอํง ต๎มบ๎าง ใช๎บ๎างกินกันเข๎าไป แตํถ๎าหน๎าฝนเวลาทํานาน้ําเยอะไมํมีปัญหา

๓๐

แผนที่ ๔.๕ คลองบางเขนเก่าและคลองบางเขนใหม่ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ําเจ้าพระยา
ที่มา : กรมการแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด แผนที่กรุงเทพ แผํนที่ ๖ “แผนที่มณฑล
กรุงเทพสยามปี พ.ศ.๒๔๗๔” กองทัพบกจัดพิมพ๑ขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบใน
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ๕ ธันวาคม ๒๕๑๐

๓๑

๔.๓ วัดและการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยและมอญ

ภาพที่ ๔.๓ การทํานาที่ทุ่งบางเขน
ที่มา : วารสารเมืองโบราณฉบับพิเศษ “ยํานกรุงเกําในกรุงเทพฯ ” www.artbangkok.com – อ๎าง
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖
วัดมีความสัมพันธ๑กับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนอยํางเหนียวแนํนในอดีต เราไมํอาจหาหลักฐาน
จากเอกสารวําชุมชนกํอตั้งขึ้นเมื่อไหรํ เพราะชาวบ๎านในสังคมไทยในอดีตไมํมีวัฒนธรรมการจดบันทึก
แตํเราสามารถดูประวัติความเป็นมาชุมชนได๎จากหลักฐานการกํอตั้งวัด เพราะวัดสํวนใหญํจะบันทึก
เวลาที่กํอตั้งไว๎ อาจารย๑ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม ได๎กลําวถึงความสัมพันธ๑ระหวํางวัดกับชุมชนไว๎วํา จุด
กําเนิดของ “วัด คือ จุดกําเนิดของชุมชน” วัด คือรูปแบบหนึ่งของสถาบันทางสังคมของมนุษย๑ เป็น
พื้นที่สาธารณะที่เกี่ยวข๎องกับความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ และการประกอบประเพณีพิธีกรรมที่
เกี่ยวกับความเชื่อ ทั้งในทางศาสนาและไสยศาสตร๑ ทั้งความเชื่อและพิธีกรรมคือสิ่งที่ทําให๎คนมี

๓๒

ความสัมพันธ๑กันทางสังคม และเกิดสํานึกถึงความเป็นพวกเดียวกันอยูํในชุมชนเดียวกัน ความเป็น
ชุมชนไมํมีทางเกิดขึ้นได๎ถ๎าหากไมํมีสถาบันทางสังคมดังกลําวนี้(พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในยุคเริ่มแรกของสยาม
ประเทศ ศรีศักร วัลลิโภดม , http://www.lek-prapai.org/watch.php?id=๘๑๔ อ๎างเมื่อวันที่ ๖
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
ในสังคมแบบประเพณีที่มีมาแตํโบราณ วัดคือหน๎าตา และแสดงเกียรติภูมิของชุมชน รวมทั้ง
เป็นหลักฐานประวัติศาสตร๑แสดงความเป็นมาของชุมชนด๎วย ที่วําฐานะและเกียรติภูมิของชุมชนก็
เพราะวําการอบรมทางสังคมของคนโบราณแตํเดิมมักเน๎นความเป็นคนโอบอ๎อมอารี ใจกว๎างไมํเห็นแกํ
ตัว อีกทั้งไมํแสดงความโอํอําในเรื่องสํวนตัว ผู๎ที่จะได๎รับการยอมรับวําเป็นคนดีมีหน๎ามีตาในสังคมคือ
คนที่ถํอมตัวและใจบุญสุญทาน การทําบุญให๎แกํวัดและสํวนรวมคือสิ่งที่จะบรรลุถึงการเป็นที่ยอมรับ
ดังกลําว ด๎วยเหตุนี้ความมั่งคั่งจึงไปรวมอยูํที่วัดที่เป็นของสํวนรวมแทนการอยูํที่ปัจเจกบุคคล ”.........
(ศรีศักร วัลลิโภดม, http://www.lekprapai.org/watch.php?id=๘๑๔ อ๎างเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๕๖)
วัดใดก็ตามมีความใหญํโต ความโอํอําและสวยงามทางด๎านศิลปวัฒนธรรม วัดนั้นก็คือ
สัญลักษณ๑ของความมั่งมีศรีสุขของคนในชุมชนทุกผู๎ทุกนาม การแบํงชั้นถึงความมีหน๎ามีตาจึงอยูํที่วัด
เป็นสําคัญ สํวนที่วําวัดเป็นหลักฐานประวัติศาสตร๑และความเป็นมาของชุมชนนั้นก็เพราะวําวัดและ
ชุมชนเกิดขึ้นพร๎อมๆ กัน เรื่องราวของการสร๎างวัดจึงสัมพันธ๑กับเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนด๎วย
(ศรีศักร วัลลิโภดม, http://www.lek-prapai.org/watch.php?id=๘๑๔ อ๎างเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๕๕๖) วัดนอกจากสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางคนในชุมชนท๎องถิ่นเดียวกันแล๎ว ยังสร๎างเครือขําย
ความสัมพันธ๑กับชุมชนและผู๎คนในท๎องถิ่นอื่นด๎วย (ศรีศักร วัลลิโภดม ,http://www.lek-prapai.org
/watch.php?id=๘๑๔ อ๎างเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖)
คําวําท๎องถิ่นมีความหมายทั้งทางสังคมและวัฒนธรรมของคนไทยที่เป็นสังคมชาวนาเป็นอยําง
มาก เพราะในการตั้งถิ่นฐานของคนที่มีอาชีพกสิกรรม โดยเฉพาะผู๎ปลูกข๎าวเป็นอาชีพหลัก หาได๎อยูํ
อยํางโดดๆ แบบพึ่งตนเองทั้งทางความรู๎และเทคโนโลยีและทุนรอนเชํนคนตะวันตกไมํ หากแตํต๎องพึ่ง
ทั้งกับคนในชุมชนเดียวกันและชุมชนใกล๎เคียงที่อยูํในท๎องถิ่นเดียวกันในการปรับตัวเข๎ากับ
สภาพแวดล๎อมในท๎องถิ่นเดียวกัน รวมทั้งมีการรํวมมือกันในด๎านการทํามาหากิน แลกเปลี่ยนผลผลิต
และแลกเปลี่ยนแรงงานระหวํางกัน
(ศรีศักร วัลลิโภดม , http://www.lek-prapai.org/
watch.php?id=๘๑๔ อ๎างเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖)
การจัดตั้งวัดในคลองบางเขนและตําบลบางเขน นนทบุรี-บางเขนฝั่งสวน
หลักฐานวํามีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่ปากคลองบางเขนที่ติดกับแมํน้ําเจ๎าพระยา นนทบุรี
หลังจากที่มีการแตํงกําสรวลสมุทรมาอีกประมาณ ๑๐๐ ปีตํอมา ได๎ปรากฏวํามีวัดกํอสร๎างบริเวณนั้น

๓๓

คือ “วัดปากน้ํา” วัดแหํงนี้สร๎างในสมัยอยุธยาเมื่อ พ.ศ.๒๑๒๕ ได๎รับวิสุงคามสีมา พ.ศ.๒๑๓๐ (กอง
พุทธศาสนสถาน, ๒๕๒๕ : ๔๗๑-๔๗๒) ตรงกับแผํนดินพระมหาธรรมราชาธิราช (พ.ศ.๒๑๑๒๒๑๓๓) ราชวงศ๑สุโขทัย ซึ่งอยูํในสมัยอยุธยาตอนกลาง
การตั้งชุมชนบางเขนในระยะแรกยังคงอยูํนนทบุรีและตั้งตามคลองบางเขน วัดที่ตั้งในสาย
คลองบางเขน นับตั้งแตํแมํน้ําเจ๎าพระยาจนถึงสุดคลองบางเขนด๎านใน มีทั้งหมด ๑๑ วัด ตั้งอยูํทางฝั่ง
นนทบุรี ๖ วัด มีดังนี้ วัดปากน้ํา วัดฝาง วัดกล๎วย วัดทางหลวง วัดโพธิ์ทองลําง วัดจันทร๑มาลี (วัดร๎าง)
และอยูํฝั่งกรุงเทพฯ ๕ วัด คือ วัดมัชฌันติการาม (วัดน๎อย) วัดหลวง (วัดร๎าง) วัดเลียบราษฎร๑บํารุง
วัดทองสุธาราม และวัดเทวสุนทร

๓๔

แผนที่ ๔.๖ วัดในคลองบางเขน
ที่มา : ชมรมอนุรักษ๑คลองบางเขน

๓๕

ตารางที่ ๔.๑ วัดที่ตั้งในคลองบางเขนทั้งฝั่งนนทบุรีและกรุงเทพฯ มีทั้งหมด ๑๑ วัด
ชื่อ
ปี พ.ศ. จัดตั้ง
ผู้ก่อตั้ง
เนื้อที่
ที่ตั้ง
วัดปากน้ํา
พ.ศ.๒๑๒๕ ได๎รับ
ไมํปรากฏนาม
๖๑ ไรํ ๓ งาน กลางสวนตําบล
วิสุงคามสีมา พ.ศ.
๓๒ ตารางวา
สวนใหญํ อําเภอ
๒๑๓๐ ในแผํนดิน
เมือง
ของสมเด็จพระมหา
ธรรมราช (พ.ศ.
๒๑๑๒-๒๑๓๓)
ราชวงศ๑สุโขทัย
วัดฝาง
พ.ศ.๒๒๐๐ ได๎รับ
ไมํปรากฏนาม
๓ ไรํ ๓ งาน ๘ กลางสวน ติดกับ
วิสุงคามสีมา พ.ศ.
ตารางวา
คลองบางเขน
๒๒๐๕ ในแผํนดิน
ตําบล บางเขน
พระนารายณ๑มหาราช
อําเภอเมือง
(พ.ศ.๒๑๙๙-๒๒๓๑)
ราชวงศ๑ปราสาททอง
วัดทางหลวง สมัยอยุธยา เป็นวัด ไมํปรากฏนาม
วัดมีโฉนด ๒ ใบ กลางสวนริม
เดิมสมัย
ร๎างและบูรณะใหมํใน บูรณะใหมํโดย
ที่ตั้งวัด ๕ ไรํ ๓ คลองบางเขน
อยุธยาชื่อวํา พ.ศ.๒๔๗๑
พระภิกษุพิมพ๑ซึ่ง งาน ๘๐ ตาราง ตําบลบางเขน
วัดใหมํ ชื่อของ
มาจากอีสาน
วา และที่ธรณี
วัด ตั้งตามทาง
สงฆ๑อีก ๑ ไรํ
หลวงสาย
กรุงเทพนนทบุรี
วัดกล๎วย (สันติ สันนิฐานวําสร๎างเมื่อ ไมํปรากฏนาม
๖ ไรํ ๑๔ ตาราง หมูํ ๕ ตําบล
ธรรม) เดิมเป็น ๓๐๐ กวําปี สมัยกรุง
วาและที่ธรณี
บางเขน
วัดร๎าง
ศรีอยุธยา บูรณะใหมํ
สงฆ๑อีก ๑ แปลง
เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖
บริจาคโดยคุณ
พูลศรี ทอง
ประวัติ

๓๖

ชื่อ
วัดเลียบ
ราษฎร๑บํารุง

ปี พ.ศ. จัดตั้ง
ผู้ก่อตั้ง
เนื้อที่
พ.ศ.๒๓๑๐ ปลาย
ราษฎรบริเวณวัด ๘ ไรํและที่ธรณี
สมัย อยุธยา มีการ ชํวยกันสร๎างขึ้นมา สงฆ๑อีก ๔ ไรํ ๑
บูรณะในครั้งหลังและ
งาน
ได๎รับวิสุงคามสีมา
พ.ศ. ๒๕๑๘

วัดทองสุธา
ราม เดิมชื่อ”
วัดทอง”

พ.ศ.๒๓๑๕ ได๎รับ
วิสุงคามสีมา พ.ศ.
๒๓๓๐

ไมํปรากฏนาม

วัดโพธิ์ทองลําง พ.ศ.๒๓๑๙ ได๎รับ
วิสุงคามสีมา พ.ศ.
๒๓๒๘

ไมํปรากฏนาม

วัดเทวสุนทร
เดิมชื่อวัด “สี่
แยก” ตํอมาปี
พ.ศ.๒๔๒๖
เปลี่ยนเป็น
“วัด สุนทริกา
ราม” และปี
พ.ศ.๒๔๔๕
เปลี่ยนมาเป็น
วัดเทวสุนทร

นายนาค เป็น
ผู๎สร๎างเริ่มแรก
โดยอุทิศที่ดินให๎
๑๐ ไรํเริ่มแรก
โดยตั้งเป็นสํานัก
สงฆ๑กํอน ตํอมามี
ขุนนางผู๎ใหญํคือ
พระเทพประชุม
(พุํม) กับภรรยา
ชื่อ คุณหญิงสุํน ได๎
สร๎างอุโบสถขึ้น
ครั้งแรกขึ้นปี พ.ศ.
๒๔๒๖ และ
เปลี่ยนนามวัดใหมํ
วํา “วัดสุนทริกา

พ.ศ.๒๔๑๒ ได๎รับ
วิสุงคามสีมา พ.ศ.
๒๔๒๖เมื่อครั้งเกิด
กบฏบวรเดช พ.ศ.
๒๔๗๖ วัดได๎รับความ
เสียหายจากถูกปืน
ใหญํหลายแหํง

๓๕ ไรํ ๗๕
ตารางวา และที่
ธรณีสงฆ๑อีก ๑๘
ไรํ ๓ งาน ๕๔
ตารางวา
๔ ไรํ ๓ งาน ๒
ตารางวา

ที่ตั้ง
กลางสวน ซอยจง
สุข ถนนกรุงเทพนนทบุรี แขวง
บางซื่อ เขตดุสิต

กลางสวน ซอย
สิทธิชัย ถนน
กรุงเทพ-นนทบุรี
แขวงบางซื่อ เขต
ดุสิต
กลางสวน ซอยวัด
ทางหลวง ใกล๎
คลองบางเขน
ตําบลบางเขน
๑๗ ไรํ ที่ธรณี ที่ราบลุํมติดคลอง
สงฆ๑ ๒๑๗ ไรํ ๑ บางเขนและคลอง
งาน ๘๖ ตาราง เปรมประชากร
วา
แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร

๓๗

ชื่อ

ปี พ.ศ. จัดตั้ง

วัดมัชฌันติกา พ.ศ.๒๔๑๗ ได๎รับ
ราม(วัดน๎อย) วิสุงคามสีมา พ.ศ.
ชื่อมี
๒๔๑๘
ความหมายวํา
วัดของเจ๎าจอม
มารดาเที่ยง
สํวนคําวําวัด
น๎อยหมายถึง
วัดของเมีย
น๎อย
วัดจันทร๑มาลี
(วัดร๎าง)

ผู้ก่อตั้ง
ราม”
เจ๎าจอมมารดา
เที่ยง

เนื้อที่

ที่ตั้ง

๑๙ ไรํ ๒ งาน
๗๐ ตารางวา
และที่ธรณีสงฆ๑
อีก ๔ ไรํ ๔๐
ตารางวา

ที่ราบลุํม
ล๎อมรอบด๎วย
คลองและสวน
ซอยวัดวัดมัชฌัน
ติการาม แขวง
บางซื่อ เขตดุสิต

วัดหลวง(วัด
ร๎าง)

ที่มา : กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลํม๑และเลํม ๒
กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๒๕ และวัดพุทธปัญญา www.trueplookpanya.com อ้างเมื่อวันที่ ๑๑
มิถุนายน ๒๕๕๘

๓๘

แผนที่ ๔.๗ แผนที่ทางอากาศวัดในคลองบางเขน ๑๒ วัด

๓๙

๔๐

๔๑

ตารางที่ ๔.๒ วัดในตําบลบางเขน อําเภอเมือง นนทบุรี มี ๖ วัด
ชื่อ
ปีพ.ศ.จัดตั้ง
ผู้ก่อตั้ง
เนื้อที่
วัดฝาง
พ.ศ.๒๒๐๐
ไมํปรากฏนาม
๓ ไรํ ๓ งาน ๘
ได๎รับวิสุงคามสีมา
ตารางวา
พ.ศ.๒๒๐๕ ใน
แผํนดินพระ
นารายณ๑มหาราช
(พ.ศ.๒๑๙๙๒๒๓๑) ราชวงศ๑
ปราสาททอง
วัดกําแพง
พ.ศ.๒๒๒๐ ได๎รับ ไมํปรากฏนาม
วัดมีโฉนด ๒ ใบ
วิสุงคามสีมา พ.ศ.
ที่ตั้งวัด ๔ ไรํ ๔
๒๒๒๖ในแผํนดิน
ตารางวา และ ที่
พระนารายณ๑
ธรณีสงฆ๑อีก ๕ ไรํ
มหาราช (พ.ศ.
๒๑๙๙-๒๒๓๑)
ราชวงศ๑ปราสาท
ทอง
วัดทางหลวง เดิม สมัยอยุธยา เป็น ไมํปรากฏนาม
วัดมีโฉนด ๒ ใบ
สมัยอยุธยาชื่อวํา วัดร๎างและบูรณะ บูรณะใหมํโดย
ที่ตั้งวัด ๕ ไรํ ๓
วัดใหมํ ชื่อของวัด ใหมํใน พ.ศ.
พระภิกษุพิมพ๑ซึ่ง งาน ๘๐ ตาราง
ตั้งตามทางหลวง ๒๔๗๑
มาจากอีสาน
วา และที่ธรณี
สายกรุงเทพสงฆ๑อีก ๑ ไรํ
นนทบุรี
วัดกล๎วย (สันติ สันนิฐานวําสร๎าง ไมํปรากฏนาม
ธรรม) เดิมเป็นวัด เมือ่ ๓๐๐ กวําปี
ร๎าง
สมัยกรุงศรี
อยุธยา บูรณะ
ใหมํเมื่อ พ.ศ.

ที่ตั้ง
กลางสวน ติดกับ
คลองบางเขน
ตําบล บางเขน

กลางสวน ซอยวัด
กําแพงตําบล
บางเขน

กลางสวน ริม
คลองบางเขน
ตําบลบางเขน

๖ ไรํ ๑๔ ตาราง หมูํ ๕ ตําบล
วาและที่ธรณีสงฆ๑ บางเขน
อีก ๑ แปลง
บริจาคโดยคุณพูล
ศรี ทองประวัติ

๔๒

ชื่อ
วัดโพธิ์ทองลําง

วัดพุทธปัญญา

ปีพ.ศ.จัดตั้ง
ผู้ก่อตั้ง
๒๕๒๖
๒๓๑๙ ได๎รับ
ไมํปรากฏนาม
วิสุงคามสีมา พ.ศ.
๒๓๒๘

เนื้อที่
๔ ไรํ ๓ งาน ๒
ตารางวา

ที่ตั้ง
กลางสวน ซอยวัด
ทางหลวง ใกล๎
คลองบางเขน
ตําบลบางเขน

พ.ศ.๒๕๔๒ ได๎รับ นางสาวไสว ทอง ๖ ไรํ ๒ งาน ๗๐ วัดนี้เป็นวัดใหมํ
วิสุงคามสีมา พ.ศ. แจ๎ง ยกโฉนด
ตารางวา
ตั้งอยูํใกล๎
๒๕๕๖
ที่ดินของตนถวาย
กระทรวง
หลวงพํอ
สาธารณสุข ตําบล
ปัญญานันทะ
บางเขน
เพื่อสร๎างวัดถวาย
พระราชกุศล
พระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวใน
มงคลสมัย
กาญจนาภิเษก
คือทรง
ครองราชย๑มา
ครบ ๕๐ ปี
ที่มา : กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลํม๑และเลํม ๒
กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๒๕. และ วัดพุทธปัญญา, www.trueplookpanya.com อ๎างเมื่อวันที่ ๑๑
มิถุนายน ๒๕๕๘

๔๓

แผนที่ ๔.๘ แผนที่ทางอากาศวัดในตําบลบางเขน ๖ วัด

ตารางที่ ๔.๓ วัดที่จัดตั้งในทุ่งบางเขน ๒๔ วัด
ชื่อ
ปีจัดตั้ง
ผู้ก่อตั้ง
วัดบางบัว เดิม ๒๓๘๐ได๎รับ
ตามประวัติของกรม
ชื่อ “วัดลาด วิสุงคามสีมา
ศาสนากลําววํา พระ
น้ําเค็ม”
ครั้งหลัง พ.ศ. ยาเพ็ชร เป็นผู๎สร๎าง
๒๕๑๘
แตํประวัติของวัด
กลําววํามี ขุนนาง ๔
ทํานเป็นผู๎สร๎างคือ
พระยาศรี พระยา
เพชรปราณี พระยา
พุกภักดี พระยาราช
หลักเมือง
วัดเสมียนนารี พ.ศ.๒๔๐๐
ทํานเสมียนขําสตรี
ชาวบ๎าน
ได๎รับ
ชาววังในรัชกาลที่ ๔
เรียกวํา “วัด วิสุงคามสีมา
เป็นผู๎เริ่มกํอสร๎างและ
แคราย”
พ.ศ.๒๔๒๐
คุณท๎าวภัณฑุสารนุ
รักษ๑ (เพิ่ม รัตน
ทัศนีย)๑ ตําแหนํง
เสมียนท๎องพระคลัง
ฝุายในในสมัยรัชกาล

เนื้อที่
ที่ตั้ง
๑๐ ไรํ ๒ งาน ๗ ที่ราบลุํม มีลําธาร
ตารางวา
หน๎าวัด เลขที่ ๕๐
ซอยไวปรีชา ถนน
พหลโยธิน แขวง
อนุสาวรีย๑ เขต
บางเขน

ที่ตั้งวัด ๑๕ ไรํ ๓
งาน ๒๐ ตาราง
วา มีที่ธรณีสงฆ๑
แบํงเป็นที่ตั้ง
โรงเรียนวัด
เสมียนนารี ๒ ไรํ
๑ งาน ๒ ตาราง
วา และอีก ๕๒

ที่ราบลุํมล๎อมรอบ
ด๎วยทุํงนา หมูํที่ ๒
ถนนวิภาวดีรังสิต
ตําบลลาดยาว
จตุจักร กรุงเทพฯ
๑๐๙๐๐

๔๔

ชื่อ

ปีจัดตั้ง

วัดเทวสุนทร
เดิมชื่อวัด “สี่
แยก” ตํอมาปี
พ.ศ.๒๔๒๖
เปลี่ยนเป็น
“วัดสุนทริกา
ราม” และปี
พ.ศ.๒๔๔๕
เปลี่ยนมาเป็น
วัดเทวสุนทร

พ.ศ.๒๔๑๒
ได๎รับ
วิสุงคามสีมา
พ.ศ. ๒๔๒๖
เมื่อครั้งเกิด
กบฏบวรเดช
พ.ศ.๒๔๗๖ วัด
ได๎รับความ
เสียหายจากถูก
ปืนใหญํหลาย
แหํง

วัดเกาะ
สุวรรณาราม
ชาวบ๎าน
เรียกวํา
“วัดออเกาะ”

พ.ศ.๒๔๒๐
ได๎รับ
วิสุงคามสีมา
พ.ศ. ๒๔๒๐

วัดหลักสี่
เดิมชื่อวัด
”หลวงพํอ
เริ่ม”

พ.ศ.๒๔๒๑
ได๎รับ
วิสุงคามสีมา
พ.ศ. ๒๔๕๐
เมื่อครั้งเกิด

ผู้ก่อตั้ง
ที่ ๕ เป็นผู๎อุปถัมภ๑
ตํอมา

เนื้อที่
ไรํ ๔๐ ตารางวา
เป็นที่ตั้งหมา
วิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
๑๗ ไรํ ที่ธรณี
สงฆ๑ ๒๑๗ ไรํ ๑
งาน ๘๖ ตาราง
วา

นายนาค เป็นผู๎สร๎าง
เริ่มแรก โดยอุทิศ
ที่ดินให๎ ๑๐ ไรํ
เริ่มแรก โดยตั้งเป็น
สํานักสงฆ๑กํอน ตํอมา
มีขุนนางผู๎ใหญํคือ
พระเทพประชุม (พุํม)
กับภรรยา ชื่อ
คุณหญิง สุํน ได๎สร๎าง
อุโบสถขึ้นครั้งแรกขึ้น
ปี พ.ศ.๒๔๒๖ และ
เปลี่ยนนามวัดใหมํวํา
“วัดสุนทริการาม”
ชาวมอญชื่อเกาะและ ๑๗ ไรํ
ญาติ
ชาวมอญชื่อเกาะ
และญาติ ถวาย
ที่ดิน ๑๓ ไรํ
ตํอมานายสิน
นางผุด รุํงแกร
ถวายที่ดินอีก ๔
ไรํ
อาจารย๑เริ่มเป็น
๒๒ ไรํ ๒๔
ผู๎ดําเนินการสร๎างวัด ตารางวา
และเป็นเจ๎าอาวาสรูป
ที่ ๑ อาจารย๑เริ่มเป็น
พระธุดงค๑ชาวมอญ

ที่ตั้ง

ที่ราบลุํมติดตํอกับ
คลองบางเขนและ
คลองเปรม
ประชากร แขวง
ลาดยาว เขต
จตุจักร

ล๎อมรอบด๎วยลํา
คลองและทุํงนา
หมูํ ๓ ตําบลคลอง
ถนน สายไหม
กรุงเทพฯ

ที่ราบลุํมล๎อมรอบ
ด๎วยทุํงนา เลขที่
๘๗ ถนนวิภาวดี
รังสิต หมูํที่ ๓
แขวงตลาดบางเขน

๔๕

ชื่อ

ปีจัดตั้ง
กบฏบวรเดช
พ.ศ.๒๔๗๖ วัด
เป็นที่ตั้งของ
กองบัญชาการ
ทหาร

วัดโคกจ๎าหลํา
เดิมชื่อวัด
“เจ๎าหลํา”
เหตุที่วัดร๎างไมํ
ปรากฏ
ชาวบ๎าน เลํา
วําชาวบ๎าน
บริเวณนั้นนิยม
ไปทําบุญที่วัด
พระยา
สุเรนทร๑เดิมชื่อ
“วัดใหมํบึง
ยะหรํา” สร๎าง
ปี พ.ศ. ๒๔๒๕
จึงไมํได๎คิด
บูรณะวัด
ขึ้นมาสภาพ
เดิมจึงมีเพียง
ศาลาร๎าง
วัดไตรรัตนา
ราม เดิมชื่อ
“วัดสามขา”

สร๎างกํอน พ.ศ.
๒๔๒๕
(ประมาณ พ.ศ.
๒๔๒๐-๒๔๒๔)
เดิมเป็นวัดร๎าง
ตั้งแตํสมัย
รัชกาลที่ ๕
ตั้งอยูํบริเวณที่
เป็นโคก ปี
พ.ศ. ๒๕๓๓ ได๎
บูรณะขึ้นใหมํ
ปัจจุบันยังไมํได๎
รับวิสุงคามสีมา

พ.ศ.๒๔๓๕
ได๎รับ
วิสุงคามสีมา
พ.ศ.๒๕๑๔

ผู้ก่อตั้ง
มาปักกลด บริเวณ
ที่ตั้งของวัด บรรดา
ชาวบ๎านทั้งพุทธเชื้อ
สายรามัญและอื่น คิด
สร๎างวัดและนิมนต๑
พระอาจารย๑เริ่ม ให๎
อยูํเป็นเจ๎าอาวาส
วัดเริ่มแรกไมํปรากฏ
นามผู๎สร๎าง ชื่อของวัด
อาจมาจากคําวํา
ยะหรํา ตามชื่อเรียก
พื้นที่ตําบลบริเวณนั้น
ในอดีต ตํอมา
ชาวบ๎านต๎องการให๎
บูรณะให๎วัดกลับมา
อีกครั้งโดยมีกํานัน
และผู๎ใหญํบ๎าน แถว
ออเงินรํวมกัน
ดําเนินการ

ไมํปรากฏชื่อผู๎กํอตั้ง

เนื้อที่

ที่ตั้ง
เขตหลักสี่

๗ ไรํ ๒ งาน ๒๒
ตาราง (เดิมมี ๕
ไรํ ๒ งาน ๒๒
ตารางวา นายชั้น
ตาลชํวง ซื้อที่ดิน
เพิ่มให๎ อีก ๒ ไรํ
เมื่อ ปี พ.ศ.
๒๕๔๗)

บนโคก และที่ราบ
ลุํมทํามกลางทุํงนา
หมูํ ๗ บ๎านจ๎าหลํา
ตําบลออเงิน
บางเขน กรุงเทพฯ

๑๐ ไรํ ๔๓
ตาราง วาที่ธรณี
สงฆ๑ ๑ ไรํ ๘๐
ตารางวา

ที่ราบลุํมและท๎อง
นา เลขที่ ๓ คลอง
สามขา แขวง
อนุสาวรีย๑ เขต

๔๖

ชื่อ

ปีจัดตั้ง

ผู้ก่อตั้ง

เนื้อที่

ที่ตั้ง
บางเขน กรุงเทพฯ
วัดโพสพผล
พ.ศ.๒๔๓๖
ขุนตําบลฉุนและ
๓๒ ไรํ ๑ งาน
ตั้งงอยูํหมูํที่ ๑๘
เจริญ เดิมชื่อ ได๎รับ
หนํายภรรยา
๙๔ ตารางวา
ตําบลคูคต อําเภอ
วัด”ไพศพผล วิสุงคามสีมา
ขุนตําบลฉุนและ ลําลูกกา จังหวัด
เจริญ” หรือวัด พ.ศ.๒๕๑๗
หนํายภรรยา ตั้ง ปทุมธานี (เดิมอยูํ
“ลาด
บ๎านเรือนอยูํที่ ในเขตกรุงเทพฯ)
กระแชง”
ตําบลทุํงนาราด
กระแชง ตั้งแตํปี
พ.ศ.๒๔๒๕ เป็น
ผู๎บริจาคที่ดินให๎
สร๎างวัดเริ่มแรก
๑๐ ไรํ ๕๐
ตารางวา
วัดดอนเมือง พ.ศ.๒๔๓๘
เศรษฐีผู๎มีบรรดาศักดิ์ ๓๓ ไรํ ๓ งาน
ติดกับทางรถไฟ
เดิมบริเวณ
ได๎รับวิสุงคา
เป็น “หมื่นอาจหาญ” ๕๒ ตารางวา ที่ สายเหนือ และ
ที่ตั้งวัดชื่อ
สีมา พ.ศ.
หรือที่ชาวบ๎าน
ธรณีสงฆ๑ ๖๕ ไรํ คลองเปรม
“ดอนอี
๒๔๕๘
เรียกวํา “เสมียนภูํ” ๑ งาน ๗๒
ประชากร หมูํ ๒
เหยี่ยว”
ได๎อุทิศที่ดินในการ
ตารางวา
ถนนวิภาวดีรังสิต
สร๎างวัด มีพระ
ตําบลตลาดบางเขน
อาจารย๑จ๏ะ หรือ
ดอนเมือง
อาจารย๑อํอน ชาว
กรุงเทพฯ
มอญเป็นเจ๎าอาวาส
คนแรกที่ชาวบ๎าน
ศรัทธามาก
วัดหนองใหญํ พ.ศ.๒๔๓๙
ตามาก ยายริด ราหุ ๑๐ ไรํ ๘๑
ที่ราบลุํมหมูํ
ได๎รับ
ละ เป็นผู๎ดําเนินการ ตารางวา ที่ธรณี แวดล๎อมด๎วยทุํงนา
วิสุงคาสีมา ครั้ง สร๎างวัด โดยมีนาย
สงฆ๑ ๗ ไรํ
๑ บ๎านหนองใหญํ
หลัง พ.ศ.
ทอง นางแปูน เมฆ
ตําบลสายไหม
๒๕๑๓
หมอก เป็นผู๎บริจาค
บางเขน กรุงเทพฯ
ที่ดินให๎สร๎างวัด

๔๗

ชื่อ
วัดราษฎร๑นิยม
ธรรม เดิมชื่อ
วัด “หนอง
ผักชี”
เนื่องจาก
บริเวณตั้งวัด
เป็นบึงกว๎าง
และลึก
ชาวบ๎าน
เรียกวํา “บึง
หนองผักชี”
วัดอยูํดีบํารุง
ธรรม เดิมชื่อ
“วัดออเงิน”

ปีจัดตั้ง
พ.ศ.๒๔๔๐
ได๎รับ
วิสุงคามสีมา
พ.ศ.๒๔๔๘

ผู้ก่อตั้ง
นายเถิ่ง ไมํทราบ
นามสกุลเป็นผู๎อุทิศ
ที่ดินให๎และรํวมกับ
ชาวบ๎านสร๎างวัด

เนื้อที่
๘ ไรํ ๔๗ ตาราง
วา ที่ธรณีสงฆ๑ ๖
ไรํ ๑ งาน ๕๔
ตารางวา

เป็นวัดเกําแกํ
ไมํปรากฏ
หลักฐานวํา
สร๎างขึ้นเมื่อใด
พ.ศ.๒๔๔๑ได๎
บูรณะวัดใหมํ
ได๎รับ
วิสุงคามสีมา
พ.ศ.๒๕๑๒

ไมํปรากฏนามผู๎สร๎าง ๑๓ ไรํ ๓ งาน
ครั้งแรก ผู๎บูรณะและ ๔๔ ตารางวา
ถวายที่ดินให๎วัด
เพิ่มเติมคือนายอยูํ
และนางดี และชื่อ
ของวัดก็เปลี่ยนไป
ตามนามของทํานทั้ง
๒ ที่บูรณะ

หมูํ ๑ ตําบลออเงิน
บางเขน กรุงเทพฯ

วัดสายไหม

พ.ศ.๒๔๔๑
ได๎รับ
วิสุงคามสีมา
เมื่อ พ.ศ.
๒๔๙๘

หมํอมราชวงศ๑หญิง
น๎อย หมํอมหลวงนุํม

ตั้งอยูํที่ ๓๗ หมูํที่
๓ ตําบลคูคต
อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี

มีที่ดินตั้งวัด ๑๔
ไรํ ๑ งาน ๙๙
ตารางวา โฉนด มี
ที่ธรณีสงฆ๑ ๓๐
ไรํ หมํอมราชวงศ๑
หญิงน๎อย
หมํอมหลวงนุํม
ถวายที่ดิน
เริ่มแรก ๗ ไรํ

ที่ตั้ง
ล๎อมรอบด๎วยทุํงนา
หมูํ ๔ ถนน
พหลโยธิน ตําบล
คลองถนน บางเขน
กรุงเทพ ฯ

๔๘

ชื่อ

วัดเวฬุวนาราม
เดิมชื่อ “วัด
กก” ตํอมา
เปลี่ยนชื่อเป็น
“วัดไผํเขียว”
วัดพระศรีมหา
ธาตุ เดิมชื่อ
“วัดประชาธิป
ไตย”

ปีจัดตั้ง

พ.ศ.๒๔๔๕
ได๎รับ
วิสุงคามสีมา
พ.ศ. ๒๕๒๓

พ.ศ.๒๔๘๔
ได๎รับ
วิสุงคามสีมา ใน
พ.ศ.๒๔๘๕
และโปรดให๎
เป็นพระอาราม
หลวงในปี พ.ศ.
๒๔๘๔ ในสมัย
รัชกาลที่๘
วัดพรพระรํวง พ.ศ.๒๕๐๘
ประสิทธิ
ได๎รับ
วิสุงคามสีมา
พ.ศ.๒๕๒๒

ผู้ก่อตั้ง

นายไผํและนางเขียว
ชื่อของวัดได๎
เปลี่ยนไปตามนาม
ผู๎สร๎างวัด

เนื้อที่
ที่ตั้ง
๑๒ ตารางวา
ตํอมาปี พ.ศ.
๒๕๑๔ ทางวัดได๎
จัดซื้อที่ดินเพิ่ม
๑๐ ไรํ
ล๎อมรอบด๎วยทุํงนา
และหมูํบ๎าน ตําบล
สีกัน ดอนเมือง
กรุงเทพฯ

พลตรีหลวงพิบูลย๑
สงคราม เสนอให๎
สร๎างเพื่อเป็นอนุสรณ๑
แหํงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
หลังจากเหตุการณ๑
กบฏบวรเดชปี พ.ศ.
๒๔๗๖

๘๓ ไรํ ๑ งาน
๖๐ ตารางวา
(ปัจจุบันพื้นที่
บางสํวนถูกแบํง
ไปทํา
สถานศึกษา)

ตั้งอยูํริมอนุสาวรีย๑
พิทักษ๑รัฐธรรมนูญ
(ปราบกบฏ) ถนน
พหลโยธิน แขวง
อนุสาวรีย๑ (ตําบล
กูบแดง) เขต
บางเขน

หลวงพํอพระรํวง
วิเสเสอิ วัดยางสุทธา
ราม ได๎เดินธุดงค๑มา
ปักกลดบริเวณนี้
ชาวบ๎านเลื่อมใสจึง
นิมนต๑ให๎อยูํแล๎วสร๎าง
วัดถวาย โดยนาย
เจริญ วรชื่น เป็น
ผู๎ดําเนินการ

๑๘ ไรํ ๓ งาน
มีผู๎ถวายที่ดิน ๔
ราย นางสําเภา
ปักเหลือง เนื้อที่
๗ ไรํ ๙ ตารางวา
นางผาด ไม๎แก๎ว
เนื้อที่ ๕ ไรํ ๒
งาน ๗๕ ตาราง
วา นายพุํม ดิษ
บรรจง เนื้อที่ ๓
ไรํเศษ และนาย
สม พุํมเรียง เนื้อ

ที่ราบลุํมกลางทุํง
นา หมูํ๖ ถนน
สุขาภิบาล ๕ ตําบล
ออเงิน บางเขน
กรุงเทพฯ

๔๙

ชื่อ

วัดศิริพงษ๑
ธรรมนิมิต

ปีจัดตั้ง

พ.ศ.๒๕๑๒
ได๎รับประกาศ
เป็นวัดที่ถูก
กฎหมาย พ.ศ.
๒๕๑๓ และ
ได๎รับ
วิสุงคามสีมา
พ.ศ.๒๕๑๙
วัดเจริญธรรมา พ.ศ.๒๕๑๕ เริ่ม
ราม ชาวบ๎าน เป็นศาลา
เรียกวํา “วัด ปฏิบัติธรรม
ศูนย๑”
ได๎รับประกาศ
เป็นวัดที่ถูก
กฎหมาย พ.ศ.
๒๕๒๑ และ
ได๎รับ
วิสุงคามสีมา ๒
ครั้ง ครั้งแรก
เมื่อ พ.ศ.
๒๕๒๓ และ
ครั้งที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๓๒

ผู้ก่อตั้ง

เนื้อที่
ที่ ๓ ไรํ ๖ ตาราง
วา

ที่ตั้ง

นายสําเนียง และนาง ๒๙ ไรํ โดย
ทองอํอน ศิริพงษ๑
เริ่มแรกได๎รับ
บริจาค ๑๕ ไรํ
และวัดได๎ซื้อ
เพิ่มเติมอีก ๑๔
ไรํ

กลางทุํงนา หมูํ ๖
ถนนรามอินทรา
ตําบลทําแร๎ง
บางเขน กรุงเทพ ฯ

วัดสร๎างขึ้นเพื่อเป็น
ศูนย๑การศึกษาและ
ปฏิบัติธรรม โดยคุณ
แมํเพิ่ม เทียนทอง
พร๎อมบุตรธิดาบริจาค
ที่ดินเริ่มแรก ๓ ไรํ

ที่ราบลุํม ทํามกลาง
ทุํงนา หมูํ ๕ บ๎าน
สายไหม ตําบลสาย
ไหม บางเขน
กรุงเทพฯ

๑๖ ไรํ ๒ งาน
๒๐ ตารางวา
ได๎รับบริจาคที่ดิน
จากคุณแมํเพิ่ม
เทียนทอง ๓ ไรํ
และได๎รับการ
บริจาคที่ดินเพิ่ม
๔ ไรํ จากนาย
ประสิทธิ์ ทอง
แจ๎ง นายเฉลียว
ทองแจ๎ง และ
นายสมบัติ ทอง
แจ๎ง และ
ชาวบ๎านได๎
บริจาคเงินซื้อ
ที่ดินเพิ่มอีกใน
ภายหลัง

๕๐

ชื่อ
วัดสีกัน

วัดพรหมรังษี

วัดคลองบ๎าน
ใหมํสันติบุญ
มาราม หรือ
"วัดสินติบุญมา
ราม"

ปีจัดตั้ง
พ.ศ.๒๕๑๗
ได๎รับประกาศ
เป็นวัดที่ถูก
กฎหมาย พ.ศ.
๒๕๒๐ และ
ได๎รับ
วิสุงคามสีมา
พ.ศ.๒๕๒๕
พ.ศ.๒๕๑๙
ได๎รับประกาศ
เป็นวัดที่ถูก
กฎหมาย พ.ศ.
๒๕๒๐ และ
ได๎รับ
วิสุงคามสีมา
พ.ศ.๒๕๒๒
พ.ศ.๒๕๒๐

ผู้ก่อตั้ง
เนื้อที่
ที่ตั้ง
นายทองชอบ ปุณณะ ๑๑ ไรํ ๑ งาน
หมูํ ๕ บ๎านสีกัน
บุตถ๑ เป็นผู๎ดําเนินการ ๕๐ ตารางวา
ตําบลสีกัน ดอน
สร๎าง
นางสาวบุญเผือ่
เมือง กรุงเทพฯ
คุวาณเสน เป็นผู๎
บริจาคที่ดิน

นายเชื่อม นางหุํน
เหมือนวัดไทร

๑๔ ไรํ

นายบุญมา สุลักขณะ ๒๐ ไรํ โดยนาย
บุญมา สุลักขณะ
เจ๎าของที่ดินราย
ใหญํบริเวณนั้นได๎
บริจาคที่ดิน ๑๖
ไรํกวํา นายบุญ
สํง คงมนัส
บริจาคที่ดินอีก ๒
ไรํกวํา
วัดเทพนิมิตต๑ พ.ศ.๒๕๒๔ (ใน วัดได๎ขอใช๎ที่ราชพัสดุ ๑๓ ไรํ ๒
เดิมเรียกชื่อวํา พ.ศ. ๒๕๑๙
รองอธิบดีกรมธนา
งาน ๕๒ ตาราง
“สํานักปฏิบัติ วัดได๎ตั้งเป็น
รักษ๑ในสมัยนั้นซึ่งเป็น วา
ธรรมเทพ
สํานักสงฆ๑)
ลูกศิษย๑ พระครู
นิมิตต๑” แตํ
พ.ศ.๒๕๒๙
อนุรักษ๑ศีลสังวร เจ๎า

หมูํ ๕ บ๎านสีกัน
ตําบลสีกัน ดอน
เมือง กรุงเทพฯ

หมูํ ๖ คลองบ๎าน
ใหมํ ตําบลสีกัน
ดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
๑๐๒๑๐

หมูํ ๔ บ๎านสีกัน
ตําบลสีกัน ดอน
เมือง กรุงเทพฯ

๕๑

ชื่อ
ชาวบ๎านใน
แถบนี้ในอดีต
มักเรียกกันติด
ปากวํา
“วัดกลางนา”
วัดอมราวรา
ราม

ปีจัดตั้ง
ผู้ก่อตั้ง
กรุงเทพมหา อาวาสคนแรกเป็น
นคร อนุญาตให๎ ผู๎ดําเนินการสร๎าง
ตั้งวัด

เนื้อที่

ที่ตั้ง

พ.ศ.๒๕๓๔
ศาสตราจารย๑แพทย๑ ๑๐ ไรํ ๒ งาน
กลางทุํงนา หมูํ๕
(เดิมเป็นศาลา หญิงอมรา จันทราภา ๘๘ ตารางวา
บ๎านณัฐกานต๑ ๓
ปฏิบัติธรรม ตั้ง นนท๑ สร๎างเพื่ออุทิศ
ตําบลคลองถนน
ใน พ.ศ.๒๕๓๐) สํวนกุศลให๎กับ
บางเขน กรุงเทพฯ
และได๎รับ
นายแพทย๑อุกฤษฐ๑
วิสุงคามสีมา
จันทราภานนท๑ สามี
พ.ศ.๒๕๓๗
วัดสายอําพันธ๑ พ.ศ.๒๕๓๕
นางกุหลาบ เอมสาร ๑๒ ไรํ ๒ งาน
หมูํ ๔ ถนนทรง
เอมสาร
เป็นสํานักสงฆ๑ เพื่ออุทิศสํวนกุศลให๎ ๗๓ ตารางวา
ประภา แขวงสีกัน
ตํอมาได๎
บิดานายสายและ
โดยนางกุหลาบ เขตดอนเมือง
กํอสร๎างเป็นวัด มารดานางอําพันธ๑
เอมสารได๎ยก
และ ได๎รับ
เอมสาร
ที่ดินเพื่อสร๎างวัด
วิสุงคามสีมา
๘ ไรํ ๓ งาน
พ.ศ.๒๕๔๙
๑๐๐ ตารางวา
ที่มา: กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลํม ๑ และเลํม ๒.
กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๒๕. และค๎นคว๎าเพิ่มเติมจากการลงพื้นที่สํารวจข๎อมูลตามวัดตํางๆ

๕๒

แผนที่ ๔.๙ แผนที่ทางอากาศวัดในทุ่งบางเขน ๒๔ วัด

๕๓

๕๔

๕๕

๕๖

๕๗

๔.๔ การตั้งถิ่นฐานของชาวจีน ศาลเจ้า โรงเจ
ชาวจีนได๎เจ๎ามาที่ทุํงบางเขนเมื่อมีการขุดคลองเปรมประชากรเสร็จในปี พ.ศ.๒๔๑๓ ชาวจีน
ที่เข๎ามาในทุํงบางเขนมาเหื่อค๎าขาย ชาวจีนเมื่อไปอยูํที่ใดก็จะสร๎างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช๎เคารพบูชา
และสร๎างสิริมงคลให๎กับการดําเนินชีวิตของตน การศึกษาการเข๎ามาตั้งถิ่นฐานของชาวจีนก็สามารถดู
ได๎จากการสร๎างสถานที่ศักดิ์สิทธ๑ขึ้นทั้งศาลเจ๎าและโรงเจ ที่ทุํงบางเขนมีสถานที่สําคัญอยูํ ๓ แหํงคือ
ศาลเจ๎าแมํทับทิมตลาดบางเขน โรงเจยินซุํนตั๋วตลาดบางเขน และศาลเจ๎าบางบัวอยูํที่ตลาดบางบัว
ศาลเจ้าแม่ทับทิมตลาดบางเขน ศาลแหํงนี้ตั้งอยูํบริเวณสี่แยกทางน้ํา ริมคลองบางเขน
ภายในชุมชนบางเขน คนทั่วไปเรียก “ศาลเจ๎าบางเขน” สร๎างโดยคนจีนไหหลําที่เดินทางเข๎ามาทํามา
หากินบริเวณนี้หลังจากเกิดสี่แยกทางน้ํา ชาวชุมชนเลําวํา คนจีนไหหลําเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของเจ๎า
แมํทับทิม เมื่อออกเดินทางทางเรือได๎อัญเชิญเจ๎าแมํทับทิมมาไว๎ที่กาบเรือเพื่อให๎คุ๎มครองให๎ปลอดภัย
และมีโชคลาภ เมื่อตัดสินใจตั้งหลักแหลํงบริเวณนี้ก็ได๎ตั้งศาลขึ้น เคารพบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
สืบไป ในศาลนอกจากมีที่เคารพเจ๎าแมํทับทิมแล๎วยังมีที่เคารพบูชาเจ๎าพํอสมบูรณ๑ด๎วย (วันวร จะนู ,
๒๕๕๑ : ๕๘)

๕๘

ภาพที่ ๔.๔ ศาลเจ้าแม่ทับทิมบางเขน จากการลงพื้นที่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖

โรงเจยินซุ่นตั๋ว ตลาดบางเขน หรือโรงเจตลาดบางเขนหรือโรงเจสี่แยกคลองบางเขน โรงเจ
เป็นสถานที่สําคัญของชุมชนชาวจีน ตามประวัติกลําววําคนจีนที่มารับจ๎างขุดคลองเปรมประชากรเป็น
ผู๎สร๎างในราว พ.ศ.๒๔๑๓ และสันนิษฐานวําพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวเคยเสด็จผําน
โรงเจนี้เมื่อพระองค๑เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดคลองเปรมประชากร เมื่อปี พ.ศ.๒๔๑๕ โรงเจซุํนตั๋ว
มีสิ่งสําคัญประจําโรงเจ คือกระถางธูปประจําแทํน ซึ่งได๎รับมาจากพระราชวังในสมัยรัชกาลที่ ๖
โรงเจแหํงนี้เกิดขึ้นหลังจากเกิดสี่แยกทางน้ําไมํเกิน ๒๐ ปี นายสมศักดิ์ สุขพิพัฒน๑ประธาน
คณะกรรมการโรงเจคนปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๔ ) ลําวํา “ก๐งผมมาจากเมืองจีนตั้งแตํเด็กๆ เป็น
คณะกรรมการรุํนที่ สอง หากก๐งยังอยูํอายุมากวํา ๑๒๐ ปีแล๎ว ตอนก๐งเสียอายุ ๘๐ ปีกวํา ผมอายุ ๖
ขวบ” โรงเจเกิดขึ้นหลังตั้งถิ่นฐานของชาวจีนไมํนานนัก ชํวงแรกๆเป็นอาคารเล็กๆ ชํวงหลังเมื่อตลาด
เจริญขึ้น กํอนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ชาวจีนในตลาดจึงได๎รวบรวมเงินสร๎างเป็นอาคารแบบปัจจุบันและ
มีการปรับเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (https://www.facebook.com/media/set/?set=a...๖๓๑๗๔
The Best Of Laksi,ประวัติโรงเจ ซินซุํน ตั๋ว, อ๎างเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖)
ด๎านหน๎าโรงเจจะอยูํติดริมคลอง มีทําเรือขึ้นโรงเจ หรือเดินเข๎ามาในตลาด มีพระบรมรูป
รัชกาลที่ ๕ พร๎อมเครื่องสักการบูชาอยูํด๎านหน๎า ตัวอาคารทาสีแดง โรงเจนี้ในอดีตจึงเป็นโรงเจที่อยูํ
ในตลาด อยูํทํามกลางชุมชน และเป็นสํวนหนึ่งของวิถีชีวิตชุมชน ทุกคนที่เคยเดินเข๎ามาในตลาดจะ
เห็นโรงเจนี้ ด๎านในชั้นแรกจะเป็นรูปเทพเจ๎าจีน ชั้นสองจะมีพระพุทธรูปเป็นองค๑ประธานและมีเทพ
เจ๎าจีน มีกระถางธูปที่มีตัวอักษร “จปร” ลักษณะเป็นลวดลายจีน ฝาผนังจะมีพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕
อีกองค๑
ชาวชุมชนเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ๎า “ฮุดโจ๎ว ” ซึ่งเป็นเทพเจ๎าสูงสุดประจําโรงเจนี้
เคยมีไฟไหม๎ตลาดหลายครั้งแตํโรงเจไมํเคยถูกไฟไหม๎ ชาวบ๎านเชื่อวําเพราะมีเทพเจ๎าคุ๎มครองอยูํ และ
ชุมชนเชื่อวํากระถางธูปได๎รับพระราชทานมาจากรัชกาลที่ ๕ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินทางเรือไป
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผํานมาทางคลองเปรมประชากร ทรงทอดพระเนตรเห็นโรงเจจึง
มีพระราชดําดํารัสถวายกระถางธูปให๎ โรงเจได๎รับกระถางธูปนี้เมื่อสมัยรัชกาลที่ ๖ โดยติดตํอผํานมา
ทางอําเภอบางเขน ผู๎ดูแลเลําวําสมัยกํอนต๎องปิดเป็นความลับ เพราะกลัวโดนขโมย กระถางธูปจึงเป็น
ของมีคําสําคัญของชุมชน โดยเฉพาะชาวจีนอพยพเข๎ามาทํามาหากินในเมืองไทย ด๎านหนึ่งอาจมี
ความรู๎สึกขาดความมั่นคงทางสัญชาติ การเชื่อวําได๎รับกระถางธูปพระราชทานจากกษัตริย๑ไทยจึงเป็น
สัญลักษณ๑หนึ่งของการยอมรับความสัมพันธ๑ระหวํางรัฐไทยกับชาวจีนเหลํานั้น

๕๙

โรงเจจึงเป็นศูนย๑รวมจิตใจของชาวชุมชนวัฒนธรรมจีนบริเวณนี้ มีบทบาทหลักในเทศกาลกิน
เจยังมีกิจกรรมตลอดทั้งปี

ภาพที่ ๔.๕ โรงเจยินซุ่นตั๋วตลาดบางเขน จากการลงพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖
ศาลเจ้าบางบัว
ศาลเจ๎าปึงเถ๎ากงมํา (บางบัว ) คาดวําศาลเจ๎านี้ได๎สร๎างมาแล๎ว ๑๐๐ปี เชื่อวําตอนที่ชาวจีน
อพยพมาในประเทศไทยได๎เชื่อวํามีเทพปึงเถ๎ากงมําติดตามคุ๎มครองมาด๎วย จึงสร๎างศาลนี้เอาไว๎

๖๐

สักการบูชาองค๑ปึงเถ๎ากงมํา ปุนเถ้ากง ในภาษาแต๎จิ๋วนั้นหมายถึง “ชุมชนดั้งเดิม ” หมายถึง “เทพ
เจ๎าที่คุ๎มครองรักษาชุมชนดั้งเดิม หรือเจ๎าที่ของท๎องถิ่นนั้นๆ ที่ตลาดบางบัว ผู๎ที่ทําการค๎าในตลาดแหํง
นี้สํวนใหญํเป็นจีนแต๎จิ๋ว จึงได๎จัดตั้งศาลเจ๎าไว๎อยูํใกล๎กับที่ตนทําการค๎า ที่ศาลเจ๎านี้ยังคงมีกิจกรรม
ประจําปีที่สําคัญในงานเทศกาลตํางๆ (ศาลเจ๎าปึงเถ๎ากงมํา (บางบัว ), อ๎างจาก https://thth.facebook.com/SthanThiThiSakhay วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖)

ภาพที่ ๔.๖ ศาลเจ้าปึงเถ้ากงม่า (บางบัว) จากการลงพื้นที่ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖

๖๑

นอกจากเทศกาลสําคัญอยํางตรุษจีน สารทจีน เทศกาลขนมจ๎าง เทศกาลขนมบัวลอย ฯลฯ
แล๎วยังมีงานของเทพเจ๎าองค๑นี้โดยเฉพาะ เชํน วันเกิดปึงเถ๎ากง และงานขอบคุณปึงเถ๎ากงของแตํละ
ชุมชนที่มีศาลปึงเถ๎ากง นอกจากนี้ในหลายบ๎าน ยังตั้งหิ้งบูชา “ปึง เถ๎า กง”โดยใช๎กระดาษสีแดงเขียน
หนังสือจีน ๑ ตัว คือ“ซิ้งเทพเจ๎า” แทนรูปเคารพ ทุกเช๎าก็จุดธูป ไหว๎พร๎อมน้ําชา พอถึงวัน ๑ ค่ํา ๑๕
ค่ํา ของจีนก็มีผลไม๎ หรือขนม และกระดาษเงินกระดาษทองมาไหว๎ “ปึงเถ๎ากง ” เป็นภาษาแต๎จิ๋ว
หมายถึง เทพเจ๎าของที่ดิน แตํคนแต๎จิ๋วเรียก “ปึงเถ๎ากง ” ตํางกันไปตามสําเนียงถิ่นกําเนิด เชํน คน
อําเภอเตี่ยอัง เทํงไฮ๎ และเหยี่ยวเพ๎ง เรียกวํา “ปุงเถ๎ากง ” คนอําเภอ เตี่ยเอี๊ย กิ๊กเอี๊ยและโผวเล๎ง
เรียกวํา “ปึงเถ๎ากง”ดัง นั้น ถ๎าเห็นศาลเจ๎าขึ้นปูายวํา ปึง เถ๎า กง หรือ ปุง เถ๎า กง ก็พอสันนิษฐานได๎
วํา ผู๎คนชุมชนรอบๆ ศาลเจ๎านั้นดั้งเดิมเป็นคนแต๎จิ๋ว
การสร๎างศาลปึงเถ๎ากงเป็นเหมือนกับการสร๎างศูนย๑รวมขวัญกําลังใจของชุมชน เพราะ
ลักษณะของทํานเป็นเทพเจ๎าประจําชุมชน เมื่อชาวจีนโพ๎นทะเลมาอยูํเมืองไทยในระยะแรก ภาษาไทย
ก็ฟังไมํรู๎เรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยูํก็แปลกแตกตํางไปจากเดิม สําหรับเมืองไทยปึงเถ๎ากงนําจะมีมากํอน
“ตีจูํเอี๊ย-เทพเจ๎าของที่ดิน” (เทียบได๎กับ เจ๎าที่ หรือผีบ๎านผีเรือน) เพราะในชํวงแรกของการตั้งถิ่นฐาน
สํวนใหญํคนจีนจะเชํา หรือเซ๎งบ๎านอยูํชั่วคราวมากกวําซื้อขาด เพราะมีความตั้งใจเสมอวําจะต๎องกลับ
บ๎านที่เมืองจีน จึงมีแตํปึงเถ๎ากงเป็นเทพเจ๎าของชุมชน แตํเมื่อจีนประกาศเป็นคอมมิวนิสต๑และปิด
ประเทศจึงต๎องลงหลักปักฐานซื้อบ๎าน เป็นของตัวเอง จึงเริ่มตั้งตีจูํเอี๊ย หลายบ๎านตั้งหิ้งบูชาปึงเถ๎ากง
ในบ๎านรํวมด๎วย โดยจะแบํงเถ๎าขี้ธูปจากกระถางศาลปึงเถ๎ากง
(อ๎างจากเสี่ยวจิว @yahoo.com,
ประวัติศาลเจ๎าปึงเถ๎ากง, วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖)
๔.๕ การตั้งถิ่นฐานของชาวอีสาน
ชาวอีสานหรือชาวลาว เป็นคนอีกกลุํมหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญยิ่งกับเกษตรกรรมภาคกลางทั้ง
เป็นผู๎นําฝูงควายเข๎ามาขายและเป็นแรงงานในการผลิตข๎าว ในอดีตคนลาวมักเป็นผู๎ผสมพันธุ๑วัวควาย
แล๎วต๎อนฝูงสัตว๑ของตนเข๎ามาขายให๎แกํชาวนาภาคกลาง ซึ่งต๎องการควายที่ใช๎เป็นแรงงานในการผลิต
มากในทุกๆ ปี ดังนั้นจึงมีการสั่งกระบือหรือควายจากที่อื่นโดยเฉพาะภาคอีสานเข๎ามาในภาคกลาง
มาก เส๎นทางที่จะนํากระบือมาจากภาคอีสานเข๎ามณฑลชั้นในมี ๒ เส๎นทางคือผํานทางปากชํองมาทาง
สระบุรีทางหนึ่ง และมาทางบุรีรัมย๑ สุรินทร๑แล๎วลงมาศรีโสภณ บริเวณเขมรสูงแล๎วเข๎ามาทาง
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา เป็นอีกเส๎นทางที่ใช๎กันเสมอ (ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ, พ.ศ.๒๔๑๑-๒๔๗๕), ๒๕๒๗
: ๒๘๐)
แรงงานอีสานหรือแรงงานลาว จะพากันลงมาถึงมณฑลชั้นในในราวเดือนเมษายน เพราะนา
จะเริ่มหวํานในเดือนพฤษภาคม และจะพากันเดินทางกลับบ๎านของตนประมาณเดือนมกราคมหรือ
กุมภาพันธ๑ในปีตํอไปซึ่งเมื่อหมดหน๎านา กลําวคือเก็บเกี่ยวเสร็จแล๎ว โดยปกตินายร๎อยหรือนายฮ๎อย
คือผู๎นําฝูงกระบือจากเขตอีสานเข๎ามายังมณฑลชั้นในเพื่อขายเพราะแตํกํอนยังไมํมีทางรถไฟ นายฮ๎อย
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มักจะพาแรงงานลาวมากับฝูงกระบือ นายฮ๎อยหนึ่งคนจะคุมคน ๑๐-๑๐๐ คน (ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ,
๒๕๒๗ : ๒๗๔)
ในทศวรรษ ๒๔๓๓ ชาวลาวเข๎ามารับจ๎างเป็นกรรมกรในไรํนาภาคกลางซึ่งต๎องการแรงงาน
อยํางแพรํหลาย เพราะคนกลุํมนี้เป็นแรงงานที่ราคาถูกที่สุด บางครั้งก็เข๎ามาทํางานเฉพาะอยํางเชํน
ไถนาหรือเกี่ยวข๎าว กระบวนการทั้งหมดจะเริ่มประมาณเดือนเมษาหรือพฤษภาคมไปหมดเดือน
กุมภาพันธ๑หรือมีนาคมในปีตํอไป ในระหวํางวํางเว๎นจากการทํานานายจ๎างคาดหวังวําคนงานจะชํวย
ทําครัวเรือนด๎วย คนงานจะหลับนอนในบ๎านของนายจ๎าง คําจ๎างจะแตกตํางกันไปตามสภาพของ
ท๎องถิ่น อายุและประสบการณ๑ของลูกจ๎าง ในชํวง พ.ศ.๒๔๕๓ คนงานที่อยุธยาได๎คําแรงตลอดทั้งฤดู
เพาะปลูกเพียง ๔๐ บาท ในทุํงรังสิตคําจ๎างสูงถึง ๑๒๐ บาท แตํอัตราเฉลี่ยจะอยูํประมาณ ๘๐ บาท
(เดวิด บรูซ จอห๑นสตัน, ๒๕๓๐ : ๑๒๐)
ในบางครั้งที่ชาวนาท๎องถิ่นที่ต๎องการแรงงานมากก็จะสํงคนไปหาคนอีสานเข๎ามาทํางานใน
ภาคกลาง และบํอยครั้งที่ชาวอีสานรวมกันเป็นกลุํมเข๎ามาหางานทําในภาคกลาง กลุํมหนึ่งๆอาจมีถึง
๑๐๐ คนหรือมากกวํานั้น โดยเดินทางไปตามหมูํบ๎านตํางๆ แล๎วแยกย๎ายกันตามแตํใครจะวําจ๎าง
จนกระทั่งทุกคนมีงานทํา เมื่อการรถไฟสายโคราชเปิดบริการครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๔๔๓ ผู๎คนทางภาค
อีสานอพยพเข๎ามาในภาคกลางมาก พวกเขาพบวํามีชาวนาที่ต๎องการแรงงานไปรอรับคนงานตาม
สถานีรถไฟตํางๆ เชํนที่สระบุรี ภาชี รังสิต และแขวงอื่นๆ ที่ปลูกข๎าวเพื่อการค๎า (เดวิด บรูซ จอห๑น
สตัน, ๒๕๓๐ : ๑๒๐)
คนงานแตํละกลุํมจะมีนายฮ๎อยเป็นผู๎ควบคุมมาจากตะวันออกเฉียงเหนือ นายฮ๎อยจะคุ๎นเคย
กับภาคกลางและหลายคนถือวําตนเองเป็นคนภาคกลาง ทุกๆ ปีนายฮ๎อยจะกลับไปอีสานเพื่อหา
คนงาน นายฮ๎อยแตํละคนจะมีคนงานอยูํในกลุํมของตนเองแตกตํางกันออกไป กลุํมเล็กที่สุดมีคนงาน
๑๗ คน ขณะที่กลุํมใหญํที่สุดมีคนงาน ๑๒๐ คน โดยเฉลี่ยกลุํมหนึ่งๆ จะมีคนงาน ๖๗ คน เมื่อได๎คน
จากหมูํบ๎านตํางๆ พอจํานวนตามที่ต๎องการแล๎ว นายฮ๎อยก็จะให๎คนงานเดินทางด๎วยเท๎าจากบ๎านเกิด
จากท๎องถิ่นตํางๆอาจจะต๎องใช๎เวลา ๗-๑๘ วัน ไปขึ้นรถไฟพร๎อมกันที่โคราช ไปรังสิตไปแจกจําย
คนงานตามบ๎านตํางๆที่ตกลงวําจ๎างกันไว๎ นายฮ๎อยมักจะไมํติดตํอกับคนงานของเขาอีกเลย จนกระทั่ง
หมดฤดูการผลิต นายฮ๎อยและคนงานของเขาจะนัดกันเพื่อเตรียมเดินทางกลับอีสาน ทั้งนี้มักจะตกอยูํ
ในวันขึ้น ๓ ค่ํา เดือน ๓ ซึ่งจะอยูํระหวํางเดือนกุมภาพันธ๑หรือมีนาคม ชาวนาภาคกลางหวังที่จะให๎
การงานในนาของตนสําเร็จกํอนวันที่ “พวกลาวรับจ๎างจะกลับบ๎าน” (เดวิด บรูซ จอห๑นสตัน, ๒๕๓๐ :
๑๒๐-๑๒๑)
นายฮ๎อยได๎รับคําตอบแทนจากการทํางานตํางกันออกไป พวกเขาจะไมํได๎รับเงินโดยตรงจาก
ชาวนาผู๎วําจ๎างแรงงาน แตํจะได๎รับเงินจากคนงานที่ตนเองคุมมา นายฮ๎อยได๎คําตอบแทนระหวําง ๒
ถึง ๑๐ บาท ตํอคนงานที่อยูํในความดูแลของตน นายฮ๎อยจะมีรายได๎เฉลี่ยตํอการทํางานนี้จาก ๘๐
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ถึง ๖๕๐ บาท รายได๎นี้เป็นรายได๎ที่อยูํในเขตปลูกข๎าวเพื่อการค๎า ในอําเภออื่นๆ นายฮ๎อยอาจจะ
รับจ๎างเชํนเดียวกับคนงานที่เขาคุมมาจากอีสาน ในบางกรณีนายฮ๎อยมิใชํผู๎รวบรวมแรงงาน แตํเป็น
เพียงผู๎อาวุโสที่มีประสบการณ๑ในการทํางานสูง เป็นเสมือนพี่เลี้ยงที่คอยนําทางหรือดูแลลูกหลานทั้ง
ของตนและญาติๆ พี่น๎องจากหมูํบ๎านเดียวกับตน ให๎มาทํางานในภาคกลาง พํอแมํของคนงานก็จะให๎
ของขวัญ บางอยํางเป็นสินน้ําใจให๎นายฮ๎อยที่ชํวยหางานให๎แกํลูกหลานของเขา (เดวิด บรูซ จอห๑น
สตัน, ๒๕๓๐ : ๑๒๐-๑๒๑)
แรงงานลาวที่เข๎ามาชํวยเกี่ยวข๎าวในทุํงบางเขนก็เชํนเดียวกับทุํงรังสิต พวกนี้จะเดินทางมาถึง
สถานีรถไฟหลักสี่และบางเขน ตาสวาท บุญมา อายุ ๙๒ ปี บ๎านอยูํที่ตําบลออเงิน เขตสายไหม ซึ่ง
เป็นพื้นที่บางเขนในอดีต เลําวํา นายฮ๎อยคือผู๎เอาควายมาขาย พวกนี้จะไปขายทุกที่ ตั้งแตํหนองจอก
มีนบุรี ลําลูกกา บางเขน พวกนี้จะอยูํในทุกที่แล๎วแตํใครถนัดบริเวณไหน แตกกะสานซํานเซ็นไป ฝูง
ควายที่มาในทุํงนี้จะมีประมาณฝูงละ ๔๐-๕๐ ตัว ๕๐-๖๐ ตัว จะไมํเข๎ามาซ๎อนกันจะมาที่ละกลุํม ฝูง
ควายจะถูกต๎อนผูกไว๎ในกลางทุํงนา เจ๎าของนาจะไมํวําเพราะมูลของมันจะเป็นปุ๋ยอยํางดีสําหรับปลูก
ข๎าว ที่ตาสวาทรับรู๎พวกนี้มาจากอุบล ศรีสะเกศ มีหัวหน๎าคือนายฮ๎อย และจะมีลูกน๎องมาประมาณ
๕-๑๐ คนได๎ บางทีก็มาก บางทีก็น๎อย
พวกลาวที่มาเกี่ยวข๎าวมากันเอง พวกนายฮ๎อยเป็นพวกขายควาย บางคนก็มีลูกมีหลานที่นี่ ที่
ของบ๎านตาสวาทจ๎างลาวไว๎หนึ่งคน ในการทํานามีทั้งเอาแรงและจ๎างแรงงาน การจ๎างลาวทํานานั้น
จ๎างมาตั้งแตํสมัยพํอแล๎ว (สมัยรัชกาลที่ ๕ ) เทําที่เห็นคือนายฮ๎อยจูงควายมาขายตลอดทุกปี เมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๑๑ ยังเอามาขายเลยเมื่อมีการขยายคลองพระยาสุเรนทร๑ แตํเริ่มเข๎ามาน๎อยลง และหยุดไป
จริงๆ เมื่อหมดนาจึงเลิกจ๎าง เอาเครื่องจักรเข๎ามาทําแทนคน สะพานควายที่อยูํแถวถนนประดิพัทธ๑ ก็
เป็นควายที่มีนายฮ๎อยนํามาควายมาจากหนองจอก มีนบุรีให๎ควายเดินข๎าม จะไปทางนนทบุรี พวกลาว
นี้จะได๎คําแรงปีละ ๑๐๐ บาท ในตอนแรกๆ ตํอมาในระยะหลังก็จะจ๎างเป็นเดือนๆ ละ ๑๐๐ บาท
เดือน ๓ จะเป็นเดือนที่พวกลาวกลับบ๎านก็จะเลิกจ๎างกัน พวกลาวจะกลับมาอีกเมื่อเริ่มทํานาอยูํ
ประมาณ เดือน ๕-๖ และอยูํจนกวําจะทํานาเสร็จ ครั้งสุดท๎ายประมาณ พ.ศ.๒๕๑๒ จ๎างเพียง ๓ -๔
เดือน ได๎ปีละ ๑,๐๐๐ บาท พวกนี้ทํานาตั้งแตํไถนา หวํานข๎าว สุดแล๎วแตํจะใช๎ ผูกเรือนอยูํในบ๎านเรา
กินข๎าวเรา เงิน ๑,๐๐๐ บาท เป็นรายได๎ที่เขาได๎ไปจากเรา บางคนก็มามีครอบครัว มีลูกที่นี่ ลูกหลาน
ก็มาพึ่งกลายเป็นครัวใหญํพวกนี้จะใช๎ชีวิตปะปนไปกับคนท๎องถิ่นเดิมหรือกลุํมเจ๎าของนา
(รายละเอียดของคนกลุํมนี้จะมีเพิ่มเติมในบทที่ ๘)
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ภาพที่ ๔.๗ ฝูงควายบริเวณสวนจตุจักร ปี พ.ศ.๒๔๙๙ เคยเป็นทุ่งนามาก่อน
ที่มา : http://www.dek-d.com/board/view/๒๗๐๑๔๙๑ / อ๎างเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๘
กลําวโดยสรุป “บางเขน” เป็นพื้นที่ที่มีคนเข๎ามาตั้งถิ่นฐานอยูํตั้งแตํสมัยกรุงศรีอยุธยา การ
อพยพและการตั้งถิ่นฐานของผู๎คนในพื้นที่บางเขนมีมาตั้งแตํสมัยอยุธยา กลุํมคนเหลํานี้นําจะเป็นคนที่
อยูํในพื้นที่นี้เดิมและบางสํวนอพยพมาเมื่อกรุงศรีอยุธยาลํมสลายแล๎ว เดิมการตั้งถิ่นฐานอยูํเฉพาะใน
คลองบางเขน ทั้ง ๒ ฟากคลอง วัดแหํงแรกที่มีการจัดตั้งคือ วัดปากน้ํา (พ.ศ.๒๑๒๕) ในแผํนดินของ
สมเด็จพระมหาธรรมราช (พ.ศ.๒๑๑๒-๒๑๓๓) ราชวงศ๑สุโขทัย หลังจากเสียกรุงครั้งที่ ๑ แล๎ว ซึ่งเป็น
สมัยอยุธยาตอนกลาง และวัดฝาง (พ.ศ.๒๒๐๐) ที่จัดตั้งในสมัยสมเด็จพระนารายณ๑มหาราช (พ.ศ.
๒๑๙๙-๒๒๓๑) กษัตริย๑องค๑สุดท๎ายของราชวงศ๑ปราสาททอง
ตํอมาเมื่อมีการแบํงพื้นที่การปกครองใหมํในสมัยรัชกาลที่ ๕ บางเขนได๎ถูกจัดตั้งเป็นอําเภอ
ใหมํในปี พ.ศ.๒๔๔๐ โดยแยกสํวนของอําเภอบางซื่ออกมาบางสํวน และได๎ขยายเนื้อที่ออกไปทาง
เหนือไปครอบคลุมพื้นที่ๆ เชื่อมตํอกับทุํงหลวงหรือทุํงรังสิต ในรัชกาลที่ ๖ ได๎รวมตําบลคูคตเข๎ามา
ด๎วย กลุํมคนที่อพยพเข๎าสูํทุํงบางเขนสามารถจําแนกได๎ดังนี้
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แผนที่ ๔.๑๐ การอพยพของคนกลุ่มต่างๆ เข้าสู่พื้นที่บางเขน
ที่มา : รวบรวมจากแหลํงข๎อมูลตํางๆ
๑. ชาวไทย ซึ่งแบํงการอพยพได๎เป็น ๓ ระยะ
ระยะแรก ที่เข๎ามาในระยะตั้งถิ่นฐานอยูํตามสายคลองบางเขน คนกลุํมนี้เป็นคนเดิมที่อยูํมา
ตั้งแตํสมัยอยุธยาตามระยะเวลาการตั้งวัด คนกลุํมนี้นําจะมาตามแมํน้ําเจ๎าพระยาแล๎วเข๎ามาตั้งถิ่น
ฐานที่คลองบางเขนตอนใต๎ติดกับแมํน้ําเจ๎าพระยา กับคลองบางเขนตอนกลาง
ชาวไทยกลุํมนี้จะมีประเพณีสําคัญที่สืบทอดกันมานับร๎อยปี คือการแหํเรือชักพระ
ซึ่ง
เชื่อมโยงคนทั้ง ๒ ฝั่งคลอง หลวงพํอสัมฤทธิ์เป็นพระศักดิ์สิทธิ์
หน๎าตักกว๎าง ๗ นิ้ว สูง ๑๒ นิ้ว
ชาวบ๎านเคารพนับถือวําเป็นพระคูํบ๎านของชาวบางซื่อ เดิมนั้นทํานถูกฝังอยูํใต๎ดินทางทิศเหนือของ
อุโบสถวัดเซิงหวายมาช๎านาน วันหนึ่งทํานก็มาเข๎าฝันพระดี (บ๎างวํานายดี บ๎างก็วําพระอยูํดี ) วําถ๎า
อยากให๎บ๎านเมืองสงบสุขก็ให๎นําทํานขึ้นมาสักการบูชา เหตุการณ๑นั้นเกิดขึ้นเมื่อใดไมํแจ๎งชัด รู๎กันแตํ
วําวัดนี้มีอายุราวต๎นกรุงรัตนโกสินทร๑
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ภาพที่ ๔.๘ ประเพณีแห่เรือชักพระหลวงพ่อสัมฤทธิ์วัดเชิงหวาย (วัดเวตวันธรรมาวาส)
ประเพณีสําคัญของชาวคลองบางเขน
ที่มา: www.intaram.org อ๎างเมื่อ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
หมายเหตุ : วัดเวตวันธรรมาวาส สันนิษฐานวําสร๎างขึ้นต๎นกรุงรัตนโกสินทร๑ ประมาณปี พ.ศ.๒๓๒๖
โดยราษฎรที่อพยพหลบภัยสงครามมาจากกรุงศรีอยุธยา
การแหํเรือ ชาวบ๎านจะนําหลวงพํอลงเรือไปตามคลองเปรมประชากร
ออกคลองบางเขนเกํา
และจะแวะขึ้นที่วัดโพธิ์ทองลํางในเขตจังหวัดนนทบุรี ชาวบ๎านจะจัดงานรอรับพระอยํางครื้นเครง บาง
ปีมีจัดแขํงเรือด๎วย โดยแหํองค๑พระจากวัดโพธิ์ทองลําง หลวงพํอสัมฤทธิ์จะถูกนําลงเรือตามคลอง
คลองบางเขนใหมํตํอมายังวัดน๎อย (วัดมัชฌันติการาม ) เพื่อให๎คนในยํานนี้ได๎สักการะ แล๎วจะขึ้นรถ
กลับมาที่วัดเซิงหวาย
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ประเพณีการแหํเรือของชาวบางเขนฝั่งสวนเป็นประเพณีดั่งเดิมที่เชื่อมความสัมพันธ๑ของคน
ในพื้นที่นี้ ที่มีมายาวนาน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ชาวบ๎านพยายามรื้อฟื้นให๎กลับมาอีกครั้งหลังจากหยุดไป
ตั้งแตํปี พ.ศ.๒๕๕๓ เนื่องการสร๎างสิ่งกีดขวางทางน้ําทําให๎เรือไมํสามารถเดินได๎สะดวก ได๎แกํ การ
วางทํอร๎อยสายขององค๑การโทรศัพท๑ การขุดทํอบําบัดน้ําเสียใต๎คลองบางเขน การสร๎างเขื่อนริมตลิ่ง
เทศบาลเมืองนนทบุรีทําให๎มีเครื่องจักรขวางทางน้ํา และการปิดประตูระบายน้ําเพื่อกั้นน้ํามาตลอด
ของกรุงเทพฯ
ระยะที่สอง การเข๎ามาตั้งถิ่นของผู๎คนในตอนต๎นรัตนโกสินทร๑ รัชกาลที่ ๓ ถึงรัชกาลที่ ๔
เป็นการเข๎ามาพร๎อมกับมูลนาย มีการสร๎างวัด ๒ แหํงคือ วัดลาดน้ําเค็มหรือวัดบางบัว พ.ศ. ๒๓๘๐
ชาวบ๎านกลุํมนี้นําจะเป็นไพรํถูกเกณฑ๑มาปลูกข๎าวหรือขุดคลองตั้งแตํคลองแสนแสบลาดพร๎าวแล๎วเข๎า
มาที่ลาดน้ําเค็มหรือบางบัวในปัจจุบัน จากการค๎นคว๎าพบวําวัดลาดน้ําเค็มหรือวัดบางบัวเป็นวัดแรกที่
กํอตั้งในทุํงบางเขนและกํอตั้งโดยขุนนางคือพระยาเพ็ชร การที่สันนิฐานนี้มาจากชํวงระยะเวลาที่
กํอสร๎างวัด เป็นระยะเวลาเดียวกับ ในชํวงที่รัฐไทยทําสงครามอานัมสยามยุทธหรือสงครามไทยญวน
ระหวําง พ.ศ.๒๓๗๖-๒๓๙๐ และเป็นปีเดียวกับการขุดคลองแสนแสบ (พ.ศ.๒๓๘๐) เพื่อใช๎เป็น
เส๎นทางยุทธศาสตร๑สํงกองทัพและลําเลียงเสบียงรบในสงครามดังกลําว ดังนั้นอาจเป็นไปได๎วําชุมชนที่
อยูํในบริเวณนี้เป็นไพรํและทาสที่ถูกเกณฑ๑มาปลูกข๎าวเพื่อเป็นเสบียงรบ วัดที่สร๎างโดยมูลนายแหํงที่
สองในทุํงบางเขนคือวัดเสมียนนารี สร๎างในปี พ.ศ.๒๔๐๐ ที่สร๎างโดยเสมียนขําที่เป็นเสมียน
ท๎องพระคลังฝุายในเป็นผู๎สร๎าง
ระยะที่สาม เข๎ามาในสมัยรัชกาลที่ ๕ นับตั้งแตํต๎นรัชกาล โดยเฉพาะเมื่อตัดคลองเปรม
ประชากร พ.ศ.๒๔๑๒ เมื่อเลิกระบบไพรํเริ่มผํอนคลายลงจนถึงมีการออกโฉดที่ดิน พ.ศ.๒๔๔๔ เพื่อ
รับรองการเป็นเจ๎าของในพื้นที่ทํากินและ เลิกระบบไพรํ พ.ศ.๒๔๔๘ ผู๎คนสามารถอพยพไปทํามาหา
กินโดยการบุกเบิกพื้นที่ทํากินได๎อยํางอิสระ วัดที่จัดตั้งตั้งในระยะนี้นับตั้งแตํวัดเทวสุนทร (พ.ศ.
๒๔๑๒) วัดไตรรัตนารามหรือวัดสามขา (พ.ศ.๒๔๓๕) กลุํมนี้มาจาก บางบัวทอง คลองบางเขนใต๎
กลางเข๎าสูํคลองบางเขนเหนือที่ติดกับคลองบางบัว และเข๎าสูํเขตพื้นที่ลาดน้ําเค็ม มาจากบางซื่อเข๎าสูํ
สี่แยกบางเขนหลุมไผํและทําแร๎ง บางกลุํมมาจากมีนบุรีเข๎าสูํทําแร๎ง หลุมไผํ
หลังจากนั้นก็มีการก็ขยายตัวไปตามท๎องทุํงตํางๆ ในบางเขน
๒. ชาวมอญ
กลุํมนี้คํอยๆ
อพยพเข๎ามาเพื่อหาพื้นที่ทํานา ซึ่งจะเข๎ามาอยูํทางเหนือและทางตะวันออก
ของทุํงบางเขน คนกลุํมนี้มีจํานวนมากจนมีการกลําววําทุํงบางเขนบริเวณด๎านเหนือและด๎าน
ตะวันตกเป็น “ทุํงของคนมอญ” คนมอญที่อพยพเข๎ามาทํานาเหลํานี้ไมํได๎ธํารงรักษาวัฒนธรรม
มอญเนื่องจากยุํงยากไมํสอดคล๎องกับวิถีชีวิตชาวนาผู๎บุกเบิกที่ยากลําบาก มีเพียงวัดหลักสี่เทํานั้น
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ที่ยังคงเหลือเสาหงส๑ที่เป็นสัญลักษณ๑ของวัดมอญ ที่มาจากความเชื่อของชาวมอญ สร๎างหงส๑ขึ้น
เพื่อรําลึกถึงเมืองหงสาวดีและหงส๑มา หงส๑ในทางพุทธศาสนาเป็นสัญลักษณ๑ แหํงความบริสุทธิ์
และภูมิธรรมอันสูง ชาวพุทธเชื่อวํา หงส๑เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ๎าและพระอรหันต๑ เนื่องจากใน
อดีตพระพุทธเจ๎า เคยเสวยพระชาติเป็นพญาหงส๑ และพระอานนท๑ก็เกิดเป็นหงส๑ด๎วย ดังปรากฏ
ในจุลหงส๑ชาดก นอกจากนี้ยังเชื่อวําหงส๑ เป็นจ๎าวแหํงนกทั้งปวง เป็นผู๎พิทักษ๑รักษาท๎องฟูา และ
เป็นพาหนะที่นําวิญญาณผู๎ตายสูํสวรรค๑ การทําตุงอุทิศให๎ผู๎ตาย จึงมักนิยมนําไปแขวนที่เสาหงส๑
(ที่มา: ทําไมวัดมอญต๎องมีเสาหงส๑ – สารคดี WWW.SARAKADEE.COM/KNOWLEDGE /๒๐๐๑ /MAY/
DOYOUKNOW _SWAN.HTM )

ภาพที่ ๔.๙ หงส์ที่วัดหลักสี่
ที่มา: ภาพถํายวัดหลักสี่
หลังจากสร๎างวัดหลักสี่แล๎วก็มีชาวมอญอพยพเข๎ามาอาศัยอยูํบริเวณนี้เป็นระยะๆ
กลุํมที่อยูํ
ทางเหนือที่เข๎ามาอยูํนับตั้งแตํทุํงสีกันจน ดอนเมือง หลักสี่ จะเป็นมอญที่อพยพมาจาก ปากเกล็ด
นนทบุรี โดยบางกลุํมจะอพยพมาตามลําน้ํามาอยูํที่บางพูดและบางพังกํอนตํอมาจะเข๎ามาอยูํที่ทุํงสีกัน
ดอนเมือง หลักสี่ วัดของคนกลุํมนี้ได๎แกํ วัดหลักสี่ (พ.ศ.๒๔๒๑ ) วัดดอนเมือง (พ.ศ.๒๔๓๘ ) วัดเวฬุ
วนาราม (พ.ศ.๒๔๔๕) วัดสีกัน (พ.ศ.๒๕๑๗) วัดสายอําพันธ๑ (พ.ศ.๒๕๓๕)
กลุํมที่อยูํแถวตะวันตกมอญมาจากปทุมธานี
สามโคก กระจายตัวอยูํหลายแหํงในทุํงบางเขน
ทางเหนือและตะวันออก ดอนเมือง คูคต และ สายไหม วัดของคนกลุํมนี้ได๎แกํ วัดเกาะสุวรรณาราม
หรือวัดออเกาะ (พ.ศ.๒๔๒๐) วัดราษฎร๑นิยมธรรมหรือวัดหนองผักชี (พ.ศ.๒๔๔๐) เป็นต๎น
การอพยพของชาวมอญมาสูํทุํงบางเขนมีมาจนถึงประมาณ ปี พ.ศ.๒๔๐๘ ที่อพยพมาจาก
สามโคกปทุมธานี กลุํมหลังที่เข๎ามาจะไมํมีพื้นที่ทํานาแตํจะเข๎ามาเพื่อเผาอิฐขาย พวกนี้จะอยูํที่ริม
คลองหลังกองทัพอากาศและกลายเป็นผู๎บุกรุกที่สาธารณะ
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๓

.ชาวจีน
ชาวจีนเข๎ามาในทุํงบางเขนมาเมื่อกาขุดการขุดคลองเปรมประชากรเสร็จเมื่อ พ .ศ.๒๔๑๓
ชาวจีนที่มาอยูํที่ทุํงบางเขนมาจากกรุงเทพฯ เกือบทั้งหมด ชาวจีนที่เข๎ามาอยูํมีทั้งจีนแต๎จิ๋วและไหหลํา
เข๎ามาทําการค๎า ที่สําคัญคือ พํอค๎าข๎าว เจ๎าของโรงสี และเจ๎าของร๎านค๎าในตลาด ชาวจีนมักตั้ง
บ๎านเรือนอยูํใน ตลาด ๒ แหํงคือ ตลาดบางเขนและตลาดบางบัว ตลาดทั้ง ๒ แหํงยังคงมีโรงเจและ
ศาลเจ๎าของคนจีนตั้งอยูํในบริเวณตลาดด๎วย ศาลเจ๎า ชาวจีนเหลํานี้จะเข๎าไปสร๎างความสัมพันธ๑
ทางการซื้อขายและบางคนก็เข๎าไปแตํงงานกับคนในพื้นที่ หลายคนกลายเป็นเจ๎าของที่ดินรายใหญํโดย
การให๎กู๎ยืมเงินและรับจํานองที่ดินของชาวนา
๔
. ชาวอีสาน
นายฮ๎อย
(พํอค๎าควาย ) และแรงงานรับจ๎างจากภาคอีสาน คนกลุํมนี้เข๎ามาในทุํงบางเขน
เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจการค๎าข๎าว นายฮ๎อย คือ พํอค๎าควาย ในทุกปีที่ทุํงบางเขนจะมี
พํอค๎านําควายเข๎ามาขายจากภาคอีสาน พํอค๎าเหลํนี้จะนําควายมาจากทุกพื้นที่ในภาคอีสานมาขาย
หรือแลกเปลี่ยนกับชาวนา เพราะชาวนาต๎องใช๎ควายในการไถนา ถ๎าชาวนามีควายไมํพอกับการทํานา
ก็จะต๎องซื้อควายจากพํอค๎าเหลํานี้ พํอค๎าเหลํานี้มาจากอุบลราชธานี สุรินทร๑ และหลายจังหวัดในภาค
อีสาน แรงงานรับจ๎างเข๎ามาชํวยเกี่ยวข๎าวที่มาจากภาคอีสาน แรงงานบางคนไมํได๎กลับไปยังท๎องถิ่น
เดิมของตนอีก พวกนี้บางคนก็จะตั้งถิ่นฐานอยูํในทุํงบางเขนก็มี หลายคนแตํงงานกับคนพื้นที่และตั้ง
ครอบครัวอยูํกับคนท๎องถิ่น คนกลุํมนี้ไมํมีพื้นที่ของตนเองแตํจะปะปนไปกับคนที่ตั้งถิ่นอยูํมาแตํเดิม

บทที่ ๕
การขุดคลองกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นาในทุ่งบางเขน
๕.๑ การขุดคลองและปัญหาในระบบชลประทานของไทย
บางเขนในอดีตเป็นป่ารกชัฏ พื้นที่บางส่วนไม่เหมาะสมที่จะทาการเกษตร คลองธรรมชาติที่มี
อยู่ก็ตื้นเขิน จนเป็นตานานเล่าเรื่องของบางเขนว่ามาจากคาว่า “บางเข็ญ” ดังที่กล่าวในบทที่ผ่านมา
ในพื้นที่นี้ยังมีลาคลองสายหนึ่งที่ปรากฏชื่อมาตั้งแต่สมันรัชกาลที่ ๕ ชื่อ “คลองถนน” การตั้งชื่อคลอง
ถนนมาจากการที่สมัยก่อนไม่มีถนน มีแต่ลาคลอง ในเวลาน้าแห้งลาคลองนี้ถูกใช้เป็นถนนสามารถเดิน
ไปยังที่ต่างๆ
การพัฒนาพื้นที่โดยการขุดคลองทั้งที่อยู่ในทุ่งบางเขนเอง และบริเวณที่อยู่โดยรอบทาให้
พื้นที่แห่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศน์ และนามาสู่การทุ่งนาปลูกข้าวขนาดใหญ่ ที่มีคนจานวน
มากหลั่งไหลเช้ามาทามาหากิน
การทาความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ในพื้นที่บางเขน จาเป็นต้องเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ในบริเวณเจ้าพระยาตอนล่างหรือสามเหลี่ยมปากน้าเจ้าพระยา การ
เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่บริเวณนี้ที่สาคัญคือการขุดคลองสายต่างๆ
การขุดคลองในประเทศไทยนั้นมีมานานแล้ว ในสมัยอยุธยาการขุดคลองมีทั้งประชาชนและ
รัฐบาลเป็นผู้ดาเนินการ การขุดคลองของประชาชนจะมีขนาดเล็กเพื่อนาน้าเข้านา โดยขุดในเขตนา
ของตนเองหรือร่วมแรงร่วมใจกันขุดในท้องถิ่น รัฐบาลช่วยบ้างเป็นครั้งคราว การที่รัฐบาลเข้าช่วย
สาเหตุสาคัญมาจากความจาเป็นในการรางวัดที่ดินเพื่อจัดเก็บภาษีค่านา ส่วนคลองที่รัฐบาลขุด
จุดมุ่งหมายสาคัญเพื่อใช้ประโยชน์ในทางยุทธศาสตร์ การคมนาคมและการค้าทั้งภายในเมืองและ
ต่างประเทศ (สุนทรี อาสะไวย์, ๒๕๒๑ : ๑๔) การขุดคลองลัดก็เพื่อย่นระยะทางของลาน้าตาม
ธรรมชาติที่มีลักษณะคดโค้งตามรูปแบบของเส้นทางน้าในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้า เพราะพื้นที่ดินมี
ความลาดเทน้อยกระแสน้าไหลเอื่อยและถูกปะทะกับน้าทะเลที่ปากแม่น้าจึงมีความคดโค้งมาก เมื่อ
ขุดคลองลัดกระแสน้าพุ่งแรง คลองลัดเหล่านั้นจึงเป็นแม่น้าสายใหญ่ไป และวิธีการขุดคลองคือการ
เกณฑ์แรงงานไพร่จานวนมาก (วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, พัฒนาการของการปรับเปลี่ยนสภาพภูมิศาสตร์ใน
เขตสามเหลี่ยมปากแม่น้าเจ้าพระยา www.lek-prapai.org/print.php อ้างเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม
๒๕๕๘)

๖๕

แผนที่ ๕.๑ แม่น้าเจ้าพระยาในสมัยอยุธยา
ที่มา : www.sujitwongthes.com. แผนที่แม่น้าเจ้าพระยาในสมัยอยุธยา. อ้างเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๕๘

๖๖

ตารางที่ ๕.๑ การขุดคูและคลองในสมัยอยุธยาถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ชื่อ
คลอง
สาโรง

คลองทับ
นางคลอง
สาโรง
คลองลัด
บางกอก

คลองลัด
บางกรวย
คลองบาง
ปลากด

คลองลัด
เกร็ดใหญ่

ขุดเมื่อ พ.ศ.
ขุดเมื่อไหร่ไม่ปรากฏ
แต่ขุดซ่อมในรัชกาล
สมเด็จพระรามาธิบดีที่
๒ ราว พ.ศ.๒๐๔๑

เส้นทาง
เชื่อมแม่น้าเจ้าพระยาในเขตอาเภอ
เมืองสมุทรปราการ กับแม่น้าบาง ปะ
กงในเขตอาเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ยาว ๕๑ กิโลเมตร

วัตถุประสงค์ในการขุด
การขุดซ่อมนั้นก็เพื่อให้
เรือใหญ่ไปมาได้สะดวก
เพราะเป็นเส้นทางที่
สามารถเดินทางไปสู่
บ้านเมืองในเขตชายฝั่ง
ทะเลฝากตะวันออกและ
เขมรได้ เพราะคลองที่ขุด
ไว้แต่เดิมตื้นเขิน
ขุดเมื่อไหร่ไม่ปรากฏ แยกจากคลองสาโรงไปออกทะเลอ่าว ความสาคัญทาง
ไทยที่อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทร
ยุทธศาสตร์สาหรับ
ปราการ
ป้องกันพระนครทาง
ตะวันออก
รัชกาลพระไชย
ขุดลัดตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยใน การขุดคลองลัด เพื่อใช้
ราชาธิราชในช่วง
ปัจจุบันไปถึงหน้าวัดอรุณราชวราราม เวลาน้อยลงในการ
ระหว่าง พ.ศ.๒๐๗๗- ระยะทางราว ๓ กิโลเมตร ไม่นาน
เดินทางจากพระนคร
๒๐๘๐
จากนั้น สายน้าก็ไหลตัดตรงจนทาให้ หลวงไปสู่ปากแม่น้า
คลองลัดนี้กลายเป็นแม่น้าสายใหญ่ คือ เจ้าพระยา
แม่น้าเจ้าพระยา ในปัจจุบันที่อยู่หน้า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในรัชกาลพระมหา
ขุดตั้งแต่วัดชะลอซึ่งอยู่แถบแม่น้าอ้อม เพื่อย่นเส้นทางของแม่น้า
จักรพรรดิ เมื่อราว
มาจนถึงวัดขี้เหล็กซึ่งอยู่แถบคลอง
อ้อมระยะทางราว ๓
พ.ศ.๒๐๘๑
บางกอกน้อยในปัจจุบัน
กิโลเมตร
ประมาณ พ.ศ.๒๑๓๓ คลองขุดเชื่อมแม่น้าเจ้าพระยาและ
เพื่อรับศึกพม่าและ
โดยสมเด็จพระนเรศวร แม่น้าน้อย บริเวณป่าโมก อ่างทอง
สะดวกแก่การเดินทัพไป
สมัยดารงพระยศเป็น ระยะทางราว ๑๐ กิโลเมตร
ยังสุพรรณบุรีและเมือง
พระมหาอุปราช
กาญจนบุรี
ในรัชกาลพระเจ้าทรง
ธรรม เมื่อราว พ.ศ.

ขุดลัดที่บริเวณสามโคกที่ทุ่งพญาเมือง เพื่อลัดเส้นทาง ปัจจุบัน
ตั้งแต่ปากคลองบ้านพร้าวในปัจจุบันมา กลายเป็นแม่น้า

๖๗

ชื่อ
ขุดเมื่อ พ.ศ.
เส้นทาง
หรือลัด
๒๑๕๐-๒๑๕๑
จนถึงปากคลองบางหลวงเชียงราก
เตร็ดใหญ่
ระยะทางราว ๕ กิโลเมตร
คลองลัด ราว พ.ศ.๒๑๗๘ หรือ ระยะทางราว ๕ กิโลเมตร
เมืองนนท์ พ.ศ.๒๑๗๙ ในสมัย
สมเด็จพระเจ้าปราสาท
ทอง

วัตถุประสงค์ในการขุด
เจ้าพระยาสายหลัก
ปัจจุบัน กลายเป็นแม่น้า
เจ้าพระยา ตอนที่ไหล
ผ่านหน้าตลาดขวัญ ใน
จังหวัดนนทบุรี ส่วน
แม่น้าเดิมแคบลง กลาย
เป็นคลองที่เรียกกันว่า
คลองแม่น้าอ้อม เชื่อม
ต่อกับคลองบางกรวย
เส้นทางคมนาคม

คลองมหา เริ่มขุดในรัชกาลสมเด็จ
ไชย
พระเจ้าปราสาททอง
เมื่อ พ.ศ.๒๑๘๘ ได้
ระยะทางราวหนึ่งในห้า
เท่านั้น ต่อมาในรัชกาล
สมเด็จพระเจ้าเสือเริ่ม
ขุดต่อมาแล้วเสร็จใน
รัชกาลขุนหลวงท้าย
สระ ราว พ.ศ.๒๒๔๘
จนถึง พ.ศ.๒๒๖๕
คลองลัด ในรัชกาลพระเจ้าท้าย
โพธิ์
สระ ในราว พ.ศ.
๒๒๖๕

ขุดเชื่อมระหว่างแม่น้าเจ้าพระยาและ
แม่น้าท่าจีน จากธนบุรีถึงสมุทรสาคร
ระยะทางกว่า ๓๐ กิโลเมตร

โดยพระยาราชสงคราม (ปาน) เป็นแม่
กองขุดคลองนี้ ตรงบริเวณคอคอด ที่
แม่น้าเจ้าพระยาโค้งเข้าหากัน ในเขต
พื้นที่อาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ระยะทางราว ๑
กิโลเมตร

เป็นการย่นระยะทางจาก
ปากน้าบริเวณโค้งแม่น้า
เจ้าพระยาที่พระประแดง
ในปัจจุบัน

คลองลัด
เกร็ดน้อย
หรือปาก
เกร็ด

ขุดลัดบริเวณคุ้งแม่น้าเจ้าพระยาเดิมที่
เรียกว่าปากคลองบางบัวทอง ตรงกับ
อาเภอปากเกร็ดในปัจจุบัน ระยะทาง
ราว ๒ กิโลเมตร

ขุดลัดบริเวณคุ้งแม่น้า
เจ้าพระยา

ในรัชกาลพระเจ้าท้าย
สระ ในราว พ.ศ.
๒๒๖๕

๖๘

ชื่อ
คลองโยง

ขุดเมื่อ พ.ศ.
ไม่ปรากฏว่าขุดขึ้น
เมื่อใด

เส้นทาง
ขุดเชื่อมระหว่างแม่น้าเจ้าพระยาและ
แม่น้าสุพรรณบุรี

คลอง
หลอด

ในสมัยกรุงธนบุรี

เป็นคลองคูเมืองซึ่งมีทั้งฝั่งธนบุรีและฝั่ง เป็นคลองคูเมือง
กรุงเทพ

คลองรอบ เมื่อผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน
กรุง
ใน พ.ศ.๒๓๒๕ พระ
บาท สมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกฯ สร้าง
พระนครใหม่
คลองบาง ในสมัยรัชกาล
กะปิ
พระบาทสมเด็จ พระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ

คลองมหา พ.ศ.๒๕๒๘
นาค

คลองลัด
หลวง

ในสมัยพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้าฯ

คลองสุนัข เมื่อ พ.ศ.๒๓๗๒
หอน

วัตถุประสงค์ในการขุด
เส้นทางคมนาคม

ขุดคลองรอบขนานกับแนวกาแพงเมือง แนวกาแพงเมือง
โดยใช้แรงงานไพร่ชาวลาวและเขมรที่
กวาดต้อนมาแต่สงครามในช่วงนั้น

เป็นส่วนที่ขุดต่อจากคลองรอบกรุงไป
ทางตะวันออกราว ๗ กิโลเมตร

เส้นทางคมนาคม อยู่ใน
เส้นทางเดียวกับคลอง
แสนแสบ ต่อจากบาง
กะปิจึงเรียกคลองแสน
แสบ
บริเวณเหนือวัดสระเกศ เป็นคลองที่ขุด เพื่อให้ประชาชนชาวพระ
ระยะสั้น
นครใช้เล่นสักวาในฤดูน้า
หลากเหมือนอย่างคลอง
มหานาคสมัยกรุงศรี
อยุธยา
การขุดลัดแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณที่
เพื่อย่นระยะทางเดินเรือ
เรียกว่า “บางกระเจ้า” ตาแหน่งที่ต่า ในลาน้าเจ้าพระยาตอน
กว่ากรุงเทพฯ ลงไป มีความยาว ๓
ปลาย การขุดคลองลัด
กิโลเมตร ผู้ดาเนินการขุดคือพระเจ้า
หลวงนี้ทาให้น้าเค็ม
น้องยาเธอกรมหมื่นศักดิพลเสพ
ปริมาณมากไหลเข้ามา
จนถึงกรุงเทพฯ ในช่วง
หน้าแล้ง จึงมีการปิด
คลองนี้ และใช้ได้เฉพาะ
ช่วงหน้าฝน
เป็นการขุดต่อกับคลองมหาชัยทางฝั่ง เพื่อสะดวกแก่การขนส่ง
ตะวันตกของแม่น้าท่าจีนเพื่อเชื่อมต่อ สินค้าจากทางฝั่งภูมิภาค

๖๙

ชื่อ

ขุดเมื่อ พ.ศ.

วัตถุประสงค์ในการขุด
ตะวันตก เช่น เกลือ
พริกไทย ยาสูบ น้าตาล
อีกทั้งยังเป็นการปรับ
เส้นทางน้าเพื่อการ
เดินทางไปสู่เพชรบุรี
ก่อนที่จะใช้การข้าม
เทือกเขาไปสู่อ่าวเมาะตะ
มะและเดินทางสู่
คาบสมุทรภาคใต้
คลองแสน ขุดระหว่าง พ.ศ.
เชื่อมระหว่างพื้นที่ในกรุงเทพและแม่น้า เพื่อสนับสนุนการทา
แสบและ ๒๓๘๐-๒๓๘๓ในสมัย บางปะกงระยะทางกว่า ๕๓ กิโลเมตร สงครามกับญวนที่ขยาย
คลองบาง รัชกาลพระบาทสมเด็จ ผู้อานวยการขุดคือ พระยาศรีพิพัฒน์ฯ อานาจมายังเขมร
ขนาก
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ทัต บุนนาค) เป็นคลองที่ยาวที่สุดใน รวมทั้งการขนส่งสินค้า
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
เช่น น้าตาลและข้าว จาก
พื้นที่แถบตะวันออกทาง
จังหวัดฉะเชิงเทราใน
ปัจจุบัน
คลองพระ ขุดระหว่าง พ.ศ.
อยู่ในเขตพระโขนงและส่วนหนึ่งของ
คลองเชื่อมเพื่อใช้เป็น
โขนง
๒๓๘๐-๒๓๘๓ในสมัย เขตประเวศ กรุงเทพฯ ขุดแยกจาก
เส้นทางคมนาคม
รัชกาลพระบาทสมเด็จ แม่น้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกใกล้กับ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณท่าเรือกรุงเทพฯให้ต่อกับคลอง
ประเวศ บุรีรมย์ ผู้อานวยการขุดคือ
พระยาศรีพิพัฒน์ฯ (ทัต บุนนาค)
ระยะทาง ๑๔.๕ กิโลเมตร
คลองผดุง ในสมัยพระบาท
เป็นการขุดคลองแบบคลองคูเมือง
ขุดเพื่อเป็นคูเมือง
กรุงเกษม สมเด็จพระจอมเกล้า ระยะทางราว ๕.๕ กิโลเมตร
ชั้นนอกของกรุงเทพฯ
เจ้าอยู่หัว ระหว่าง
ผู้อานวยการขุดคือ เจ้าพระยาศรีสุริ
และเพื่อการขยายตัวของ
พ.ศ.๒๓๙๔-๒๓๙๗
ยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
เมืองในสมัยรัชกาลที่๔
คลองเจดีย์ เมื่อประมาณ พ.ศ.
บูชา
๒๓๙๘

เส้นทาง
กับแม่น้าแม่กลองโดยแรงงานชาวจีน
ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร

เชื่อมระหว่างตัวเมืองนครปฐมและ
แม่น้านครไชยศรี กล่าวกันว่าเป็น
เส้นทางน้าที่ขุดเพื่อการเดินทางไปไหว้

ใช้สาหรับการขนส่ง
สินค้าออกที่สาคัญใน
ระหว่างนั้น เพราะ

๗๐

ชื่อ

ขุดเมื่อ พ.ศ.

วัตถุประสงค์ในการขุด
นครปฐมเป็นศูนย์กลาง
ของการผลิตไร่อ้อยที่
นามาทาน้าตาล
คลองหัว เมื่อ พ.ศ.๒๓๙๙ ใน
ห่างจากพระนครออกไปทางตะวันออก ขุดขึ้นเพราะการขยายตัว
ลาโพง
รัชกาลพระบาทสมเด็จ ราว ๘-๙ กิโลเมตร
ของชุมชนชาวยุโรปที่
พระจอมเกล้าฯ
ต้องการสร้างที่อยู่อาศัย
ห่างจากพระนครออกไป
ทางตะวัน ออก การขุด
คลองนี้ดินที่ขุดได้นามา
ทาเป็นถนนพระราม ๔
แต่หลังจากขุดคลองเสร็จ
ชุมชนการค้านี้ก็ไม่
สามารถเป็นดังที่คาดหวัง
ได้ เพราะตั้งอยู่ไกล
เกินไป
คลอง
ใน พ.ศ.๒๔๐๔
เชื่อมระหว่างแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณ เพราะการขยายตัวของ
สาทรหรือ
บางรักกับคลองหัวลาโพงเป็นคลองสาย ชุมชนชาวยุโรป
คลองสีลม
สั้นๆ ระยะทางประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร วัตถุประสงค์เดียวกับ
คลองหัวลาโพง การขุด
คลองนี้ผลพลอยได้คือ
ถนนเช่นกัน (ถนนสาทร)
คลองมหา เมื่อ พ.ศ.๒๔๐๔สวัสดิ์
๒๔๐๘

คลองภาษี เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๐
เจริญ

เส้นทาง
พระปฐมเจดีย์ที่นครปฐม

เชื่อมระหว่างคลองบางกอกน้อยที่ฝั่ง
ธนบุรีและคลองเจดีย์บูชา

เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อม
ระหว่างแม่น้าเจ้าพระยา
กับแม่น้านครไชยศรี ใช้
ขนส่งสินค้าเกษตรที่
สาคัญในสมัยนั้นคือ
น้าตาลทรายและข้าว
ขุดเชื่อมระหว่างคลองบางกอกใหญ่ทาง ขุดเพื่อประโยชน์ใน
ฝั่งธนบุรีและแม่น้าสุพรรณบุรีหรือท่า การค้าขายระหว่าง
จีน ระยะทางราว ๒๕ กิโลเมตร คลอง กรุงเทพฯกับสมุทรสาคร
นี้ขุดโดยพระภาษีสมบัติบริบูรณ์(ยิ้ม) และเพื่อประโยชน์ของ

๗๑

ชื่อ

คลอง
ดาเนิน
สะดวก

ขุดเมื่อ พ.ศ.

ระหว่าง พ.ศ.๒๔๑๐๒๔๑๑

คลองขุด เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๑
ดอนจั่น
และคลอง
ขุดยี่สาร

คลองเปรม ระหว่าง พ.ศ.๒๔๑๓ประชากร ๒๔๑๕ ในรัชกาลพระ
บาท สมเด็จพระจุล
จอม เกล้าเจ้าอยู่หัว

คลองนคร เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๙นางเกิด
๒๔๒๐

เส้นทาง
วัตถุประสงค์ในการขุด
เจ้าภาษีฝิ่น รัชกาลที่ ๔ โปรดให้ใช้ภาษี พระภาษีสมบัติบริบูรณ์
ฝิ่นในการขุดระยะทาง ๒๔.๘ กิโลเมตร เอง เพราะมีโรงหีบอ้อยที่
ดอนไก่ดี (ดอนกะฎี) ทา
ให้สามรถขนส่งอ้อยและ
น้าตาลได้สะดวกขึ้น
เป็นส่วนต่อเนื่องของคลองภาษีเจริญ เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคม
และเชื่อมต่อระหว่างแม่น้าท่าจีนและ ระหว่าแม่น้าท่าจีนกับ
แม่น้าแม่กลอง ระยะทาง ๓๓.๖
แม่น้าแม่กลอง ในการ
กิโลเมตร
อานวยความสะดวกแก่
การขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร เช่น ข้าว เกลือ
น้าตาลทรายมาจาก
ภูมิภาคทางฝั่งตะวันตก
ของแม่น้าเจ้าพระยา
เชื่อมต่อเส้นทางน้าภายในระหว่าง
เพื่อขนสินค้าจาพวกถ่าน
แม่น้าแม่กลอง และเขตชุมชนในป่าชาย ใบจาก เกลือ และ
เลนเป็นการลงทุนขุดคลองโดยสมเด็จ สามารถไปออกแม่น้า
เจ้าพระยาบรมมหาสุริยวงศ์ และขุน
เพชรบุรีและเข้าสู่พื้นที่
นางผู้ใหญ่
ปลูกข้าวขนาดใหญ่ใน
ท้องถิ่นเพชรบุรี
ขุดต่อเนื่องจากคลองผดุงกรุงเกษมที่ เพื่ออานวยความสะดวก
กรุงเทพฯ ขึ้นเหนือไปที่อยุธยาทางฝั่ง ในการเดินทาง แต่ก็ใช้
ตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยา
เพื่อการเดินทางไม่มาก
ระยะทางราว ๕๑ กิโลเมตร คลองนี้ขุด นัก แต่เป็นการเปิดพื้นที่
โดยจ้างแรงงานชาวจีน
ทานาทางตอนเหนือของ
กรุงเทพฯ และกลายเป็น
บริเวณที่มีชุมชนเข้ามา
ตั้งถิ่นฐานใหม่จานวน
มาก
ระยะทางราว ๒๒ กิโลเมตรเริ่มจาก
เพื่อตัดเส้นทางไปสู่แม่น้า
คลองแสนแสบ
บางปะกงทางตะวันออก
เฉียงใต้ที่ฉะเชิงเทราให้

๗๒

ชื่อ

ขุดเมื่อ พ.ศ.

คลองนคร เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๙เนื่องเขต ๒๔๒๐

คลองทวี
วัฒนา

เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๑

คลอง
ประเวศ
บุรีรมย์

เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๑๒๔๒๓

คลองนรา
ภิรมย์

เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๓

เส้นทาง

วัตถุประสงค์ในการขุด
สั้นลง
คลองนี้ขุดแยกจากคลองแสนแสบช่วง เพื่ออานวยความสะดวก
ระหว่างหนองจอกกับบางน้าเปรี้ยว
ในการติดต่อระหว่าง
ระยะทาง ๑๒.๐๒ กิโลเมตร
กรุงเทพกับฉะเชิงเทรา
เป็นประโยชน์ทางการค้า
และทางราชการ รวมทั้ง
เปิดพื้นที่ทางการเกษตร
ระยะทางกว่า ๑๓ กิโลเมตรเชื่อม
เพื่อขยายพื้นที่ปลูกข้าว
ระหว่างคลองภาษีเจริญและคลองมหา ทางตอนในของแม่น้า
สวัสดิ์
เจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
ทางตะวันตกของชุมชน
ชาวสวนแถบฝั่งธนบุรี
และบันทึกไว้ว่าผู้ที่จะใช้
น้าต้องเสียค่าน้าสาหรับ
ทานา ๑ บาทต่อไร่
ทางฝั่งใต้ของคลองแสนแสบและทาง เพื่อเปิดพื้นที่สาหรับการ
เหนือของคลองสาโรง ระยะทาง
ทานาและการเดินทาง
ประมาณ ๖๐ กิโลเมตรเชื่อมต่อ
ติดต่อระหว่างกรุงเทพฯ
ระหว่างแม่น้าเจ้าพระยาและแม่น้า
และฉะเชิงเทราและ
บางปะกง
สาหรับ ผู้ใช้น้าทานาจาก
คลองนี้ในระยะนั้นต้อง
เสียค่าน้า ๑ บาท ถึง ๑
บาท ๕๐ สตางค์ต่อไร่
ระยะทาง ๒๑.๖ กิโลเมตร จากแม่น้า เพื่อนาน้าจากแม่น้า
สุพรรณบุรีหรือแม่น้าท่าจีนที่บางเลนใน สุพรรณบุรีมาช่วยไม่ให้
นครปฐมไปต่อกับคลองทวีวัฒนา
คลองขุดมหาสวัสดิ์ คลอง
ทวีวัฒนา และคลองภาษี
เจริญตื้นเขิน ชาวนาที่ตั้ง
ถิ่นฐานอยู่บริเวณริม
คลองนี้ต้องเสียภาษีค่าน้า
หนึ่งบาทต่อไร่เช่นเดียว
กัน

๗๓

ชื่อ
ขุดเมื่อ พ.ศ.
คลองเปร็ง เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๐๒๔๓๑

คลองนิยม เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๒
ตรา

เส้นทาง
แต่เดิมการขุดคลองนี้ตั้งใจจะขุดเป็น
ระยะทาง ๔๐ กิโลเมตรจากคลองบาง
ขนากต่อกับคลองสาโรง แต่เนื่องจาก
สมเด็จเจ้าพระยามหาศรี สุริยวงศ์สิ้น
ไปเสียก่อน จึงขุดได้เพียง ๑๗.๙๒
กิโลเมตรจากคลองบางขนากไปต่อกับ
คลองประเวศบุรีรมย์
ระยะทางกว่า ๗ กิโลเมตรเชื่อมต่อ
ระหว่างคลองสาโรงและอ่าวไทย

วัตถุประสงค์ในการขุด
เปิดพื้นที่ทานาข้าว และ
ชาวนาในบริเวณนี้ต้อง
เสียค่าน้า ๑ บาท ถึง ๑
บาท ๕๐ สตางค์ต่อไร่

เพื่อรองรับการขยายตัว
ของพื้นที่เกษตรกรรมใน
การนาน้าจากคลอง
สาโรงไปใช้และเพื่อ
สะดวกแก่การขนส่งแก่
ชุมชนบริเวณชายฝั่งด้วย
คลอง
เริ่มขุดตั้งแต่ พ.ศ.
บริษัทคูคลองนาสยาม ได้รับสัมปทาน ต้องการเปิดพื้นที่อัน
รังสิต
๒๔๓๑ มาแล้วเสร็จเริ่ม โดยขุดคลองหลักสามคลองในแนว
กว้างใหญ่เพื่อทานา
มีการเข้าไปตั้งถิ่นฐาน ตะวันออก-ตะวันตก แล้วขุดคลองซอย บริเวณตะวันออก เฉียง
ได้ เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๐
เหนือ-ใต้จานวนมาก คานวณกันว่า
เหนือของกรุงเทพฯ ที่
ระยะทางรวมทั้งหมดที่ขุดไปกว่า ๘๙๐ รู้จักกันในนาม “ทุ่ง
กิโลเมตร
หลวง” และเป็นป่าที่อยู่
อาศัยของฝูงช้างจานวน
มาก ประมาณว่าเป็น
พื้นที่ราว ๓๕๐,๐๐๐ ไร่
คลอง
เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๙
จากคลองประเวศบุรีรัมย์ต่อเนื่องกับ
เพื่อเปิดพื้นที่เพาะปลูก
หลวงแพ่ง
คลองนครนางเกิด เป็นการขุดโดยขุน และเป็นเส้นทางสัญจร
นางคือ หลวงแพ่งที่ได้รับอนุมัติ
ทางน้าระหว่าคลอง
ระยะทาง ๑๕.๓๕ กิโลเมตร
ประเวศบุรีกับคลองนคร
เนื่องเขต
คลองอุดม เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๑คลองนี้ขุดจากเหนือไปใต้ ระหว่าง
เพื่อกระจายน้าไปสู่นา
ชลจร
๒๔๓๒
คลองเปร็งและคลองหลวงแพ่ง ระยะ ข้าวจานวนหลายหมื่นไร่
ทางราว ๑๕.๒ กิโลเมตร ในคราวเดียว
กันก็ขุดคลองเล็ก ๆ สองสายเชื่อม
คลองอุดมชลจรกับคลองหลวงแพ่งโดย

๗๔

ชื่อ

ขุดเมื่อ พ.ศ.

คลองพระ เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๓
พิมล

คลองพระ เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๕
ยาบรรลือ

คลอง
เจริญ

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๔๒๔๓๕

คลองบาง
พลีใหญ่

เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๑๒๔๔๔

เส้นทาง
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
คลอง เริ่มจากบางบัวทองทางตอน
เหนือของกรุงเทพฯ ไปทางตะวันตก
เฉียงเหนือโดยพระราชาพิมล ผู้ได้รับ
สัมปทานการขุดคลองการขุดนี้หยุด
เพียงระยะราว ๑๖ กิโลเมตร เมื่อ
พระราชาพิมลสิ้นชีวิต จนกระทั่งเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๗๖ ขุดขยายเพิ่มจนเป็น
ระยะทางในปัจจุบันคือ ๓๑ กิโลเมตร
โดยกรมชลประทาน
เมื่อเริ่มต้นมีแผนที่จะขุดคลองระยะทาง
๑๖ กิโลเมตรทางฝั่งตะวันตกของแม่น้า
เจ้าพระยา แต่ต้องหยุดเพียงในราว ๔
กิโลเมตร เพราะการสิ้นชีวิตของพระยา
บรรลือ
ขุดจากทางใต้ของคลองหลวงแพ่ง
ระยะทางรวมกันราว ๓๐ กิโลเมตร ขุด
โดยพระยาดารง
ชาวบ้านได้รับสัมปทานขุดเป็นคลอง
เชื่อมต่อกับคลองสาโรงทางทิศใต้ไปสู่
ชายฝั่งอ่าวไทย ระยะทางราว ๑๐
กิโลเมตร

วัตถุประสงค์ในการขุด
เพื่อเปิดพื้นที่เพื่อ
การเกษตร และเป็นการ
เชื่อมต่อไปสู่พื้นที่ในแถบ
สุพรรณบุรี

เพื่อจะเปิดพื้นที่
การเกษตรระหว่างคลอง
สายนี้กับแม่น้า
สุพรรณบุรี

เป็นคลองเชื่อมต่อคลอง

ที่มา : วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, พัฒนาการของการปรับเปลี่ยนสภาพภูมิศาสตร์ในเขตสามเหลี่ยมปาก
แม่น้าเจ้าพระยา www.lek-prapai.org/print.php อ้างเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘) และ
สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ, คลองขุดในประเทศไทย , kanchanapisek.or.th, อ้างเมื่อวันที่ ๙
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ความคิดที่จะจัดให้มีระบบการชลประทาน
เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากความผันแปรของ
ดินฟ้าอากาศที่มีต่อการเกษตร โดยเฉพาะการทานาซึ่งเป็นอาชีพหลักของราษฎรไทยนั้น ได้เริ่มมา
ตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการดาเนินการสาคัญคือการขุดคลอง
เพื่อประโยชน์ในการคมนาคมและการชลประทานร่วมกันขึ้น และการอนุญาตให้บริษัทเอกชนคือ
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บริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม (Siam Canals, Lands and Irrigation Company) เข้าดาเนินการขุด
คลองชลประทานบริเวณทุ่งรังสิต ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๔๓๑ โดยบริษัทจะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ๒ ฝั่งคลอง
ที่ไม่มีผู้ใดจับจองขึ้นไปฟากละ ๔๐ เส้นสาหรับลาคลองใหญ่ และ ๒๕ เส้นสาหรับลาคลองเล็ก และ
บริษัทสามารถขายที่ดินบริเวณที่ได้รับประโยชน์นี้ เป็นการตอบแทนให้คุ้มกับทุนที่ลงไปได้ โครงการ
ประกอบด้วยการก่อสร้างระบบคลอง ในบริเวณพื้นที่ราบฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยา เขต
จังหวัดปทุมธานี ที่เรียกว่า ทุ่งรังสิต โดยขุดคลองสายใหญ่ เชื่อมระหว่างแม่น้าเจ้าพระยา ตรงไปยัง
แม่น้านครนายก พร้อมกับการสร้างประตูระบายน้า สาหรับควบคุมการเก็บกักน้าเพื่อการเพาะปลูก
และสร้างประตูเรือสัญจรเพื่อการคมนาคมขนส่งทางน้าตลอดทั้งปี
หลังจากที่บริษัทดังกล่าวได้ดาเนินการมาประมาณ ๑๐ ปี เจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์ เสนาบดี
กระทรวงเกษตราธิการ ได้ไปตรวจราชการที่ทุ่งรังสิต เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ .ศ.๒๔๔๒ พบว่า ทุ่ง
รังสิต จาเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านการชลประทานเป็นการด่วน จึงนาความขึ้นกราบบังคมทูล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติจ้างนายช่าง
ชลประทานชาวต่างประเทศ ให้เข้ามาสารวจและคิดจัดระบบชลประทานที่ทันสมัยขึ้นจึงได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลติดต่อว่าจ้าง นาย วัน เดอร์ ไฮเด ( J.H. Van der Heide) วิศวกร
ชลประทานชาวฮอลันดา และทรงแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๔๕ พร้อม
ทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง นาย เย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด เป็นเจ้า “กรมคลอง” คนแรก มา
ศึกษาสภาพธรรมชาติของทุ่งราบภาคกลาง เพื่อพิจารณาวางโครงการชลประทาน ดูแลทานุบารุง
คลองต่างๆ ไม่ให้ตื้นเขิน

ภาพที่ ๕.๑ นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดา
เป็นเจ้ากรมคลองคนแรก ใน พ.ศ. ๒๔๔๕
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แผนที่ ๕.๒ มณฑลกรุงเทพ แสดงต้าแหน่งที่มสิ เตอร์วอน เดอร์ ไฮเด
จะขุดคลองทดน้้า พ.ศ.๒๔๔๖
ที่มา : หจช.ผจ.กต./๒๙ แผนที่มณฑลกรุงเทพ แสดงตาแหน่งที่มิสเตอร์วอน เดอร์ ไฮเด จะขุดคลอง
ทดน้า พ.ศ.๒๔๔๖
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นาย เย โฮมัน วัน เดอร์ ไฮเด ได้ออกสารวจสภาพพื้นบริเวณต่างๆ ในภาคกลางและพบว่า
สภาพทั่วไปขาดน้าเพื่อใช้ในการเกษตร เขาได้ทารายงานเสนอเห็นควรให้สร้างเขื่อนทดน้าปิดกั้น
แม่น้าเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาท แต่เนื่องจากโครงการที่นายวัน เดอร์ ไฮเด เสนอนั้นค่าใช้จ่ายสูงถึง
๔๗ ล้านบาท และผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับก็ยังไม่ชัดเจน โครงการดังกล่าวจึงถูกระงับไว้ก่อน
และมีการดาเนินการเพียงขุดซ่อมและสร้างประตูน้าที่คลองภาษีเจริญ คลองดาเนินสะดวก และคลอง
แสนแสบ โดยที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือที่ผ่านไปมาเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่ได้ลงทุนไป
(www.rid.go.th, ประวัติกรมชลประทาน, อ้างเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ )
ในการเสนอโครงการชลประทาน นายวัน เดอร์
ไฮเด ได้แสดงความคิดว่าประเทศไทยกาลัง
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในทางเศรษฐกิจ ความต้องการสินค้าต่างประเทศมีมากขึ้นทั้งจากรัฐบาล
เพื่อการปรับปรุงประเทศและประชาชนทั้งสินของที่จาเป็นและสินค้าฟุ่มเฟือย สินค้าจากประเทศ
อุตสาหกรรมต่างแข่งขันกันเข้ามาจาหน่ายในประเทศมากขึ้น จนทาให้สินค้าอุตสาหกรรมของไทยเอง
ต้องหยุดชะงักหลายอย่าง เนื่องจากราคาที่แพงกว่าเช่นน้าตาลทราย ผ้าพื้นเมืองและเครื่องโลหะเป็น
ต้น การเพิ่มขึ้นของสินค้าเข้าในชั่วระยะเวลาสิบกว่าปีเป็นถึง ๑ เท่าตัว โดยเขาได้แสดงตัวเลข ในปี
พ.ศ.๒๔๓๑ สินค้าเข้า ๑๘,๑๒๖,๖๙๓.๓๓ บาท ในปี พ.ศ.๒๔๔๔ มูลค่าสินค้าเข้า ๔๙,๒๐๑,๒๑๖.๖๗
บาท การเพิ่มขึ้นของสินค้าเข้านี้ ทาให้เกิดความจาเป็น ในการเพิ่มผลผลิตเพื่อส่งออกเพื่อหารายได้
เข้าประเทศมากขึ้น ด้วยเหตุนี้การพัฒนาระบบชลประทานจึงเป็นความจาเป็นของประเทศที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ (สุนทรี อาสะไวย์, ๒๕๒๑ : ๔๘)
ลักษณะโครงการของ นายวัน เดอร์
ไฮเด คือการสร้างทานบหรือเขื่อนใหญ่กักน้าบริเวณหัว
เดลต้าของทุ่งราบเจ้าพระยาแล้วสร้างระบบคลองส่งน้า ซึ่งครอบคลุมบริเวณภาคกลางทั้งหมดทั้งฝั่ง
ซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้าเจ้าพระยาประโยชน์ของโครงการตามที่นายวัน เดอร์ ไฮเด เสนอคือ
๑. การผลิตข้าวจะได้สม่าเสมอ การชลประทานจะทาให้ข้าวได้ผลผลิตทุกปี ไม่ต้องรอน้าฝน
จะไม่มีปัญหาในการส่งข้าวออกนอกประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการผลิต ชาวนาจะ
ไม่ต้องหว่านข้าวถึงสองคราในการผลิตแต่ละครั้ง
๒. เวลาสาหรับการทานาจะเพิ่มมากขึ้น ชาวนาไม่ต้องรีบเร่งในการทานาและไม่ต้องใช้แรง
ในการถีบระหัดวิดน้าเข้า ซึ่งจะได้ผลเฉพาะที่อยู่ใกล้คลอง นอกจากนี้การที่มีเวลาทานาน้อยทาให้
ชาวนาต้องใช้ข้าวที่ปลูกได้ผลเร็ว ทาให้ได้ข้าวคุณภาพไม่ดี
๓. การขยายเนื้อที่ปลูกข้าว เมื่อมีระบบชลประทานจะได้พื้นที่ทานามากกว่าเดิม ทั้งนี้
เนื่องจากมีน้าเพียงพอทาให้ไถคราดง่ายแลเบาแรงจากการที่ต้องลงแรงวิดระหัด เวลาทานาจะขยาย
ออกไปถึง ๒ เดือนครึ่งในที่นาธรรมดาและในที่นาลุ่มขยายไปอีก ๑ เดือนครึ่ง ครอบครัวหนึ่งจะทานา
ได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๒ เท่าครึ่ง นายวัน เดอร์ ไฮเด ประมาณว่าเมื่อพัฒนาระบบชลประทานเสร็จสิ้น
แล้วจะได้ที่นาใหม่อีกประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของที่นาที่ทาอยู่ในขณะนั้น
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๔. ความอุดมสมบูรณ์ของที่นา คลองส่งน้าจะสามารถเอาน้ามายังที่นาและขณะเดียวกันจะ
นาโคลนตรมมายังที่นาด้วย ซึ่งจะเป็นปุ๋ยธรรมชาติทาให้ต้นข้าวเจริญงอกงาม
๕. นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อการทาสวนผลไม้ ทาไร่ในฤดูแล้ง และยังมีประโยชน์ในการ
อุปโภคบริโภคต่างๆ รวมทั้ง การคมนาคม เดินเรือ เป็นต้น (สุนทรี อาสะไวย์, ๒๕๒๑ : ๔๙-๕๐)
การที่รัฐบาลไม่รับข้อเสนอโครงการของนายวัน เดอร์
ไฮเด ถึงแม้ว่าเขาจะเสนอปรับ
โครงการให้เล็กลงจากค่าใช้จ่ายเต็มโครงการ ๔๗ ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้าง ๑๒ ปี มาเหลือเพียง ๒๘
ล้านบาท ก็ตาม และรัฐบาลได้เลือกที่จะซ่อมคลองเก่าและทาทานบกั้นน้าแทน อาจจะเป็นผลมาจาก
ดังนี้
๑. รัฐบาลยังคงมีความประสงค์ที่จะให้บริษัทขุดคลองแลคูนาสยามซึ่งมีบทบาทในการ
บุกเบิกการพัฒนาระบบชลประทานยังคงทางานต่อไป ถึงแม้ว่าที่ผ่านมมาบริษัทไม่ค่อยประสบ
ความสาเร็จในการพัฒนาระบบชลประทานก็ตาม ปรากฏว่าผลประโยชน์ของโครงการพัฒนาที่ดินใน
ทุ่งรังสิตตกอยู่กับชนชั้นสูง เจ้านายเชื้อพระวงศ์ และคนมีเงินซึ่งต่างก็เข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จาก
การเก็งกาไรค้าที่ดิน และให้เช่าที่ดิน ซึ่งมีอัตราการเช่าที่ดินบริเวณนี้สูงถึงร้อยละ ๘๐-๙๐ คลองที่ขุด
ขึ้นก็ตื้นเขินใช้ประโยชน์ไม่ได้ตามที่มุ่งหวัง หากรัฐบาลทาโครงการพัฒนาระบบชลประทานขนาดใหญ่
ที่อื่น ชาวนาอาจจะขยับไปอยู่ที่แห่งใหม่ก็จะทาให้คนเหล่านี้สูญเสียผลประโยชน์ที่จะแสวงหากับ
ชาวนาโครงการชลประทานของของนายวัน เดอร์ ไฮเด จึงถูกคัดค้านจากชนชั้นสูงที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของรัฐบาล
บริษัทได้ทาสัญญารับสัมปทานสิทธิในการขุดคลองกับรัฐบาล ๒๕ ปี จากปี พ.ศ.๒๔๓๑๒๔๕๕ ในขณะนั้นยังคงเหลือเวลาอีก ๑๑ ปี และรัฐบาลยังคงไว้วางใจให้บริษัททาโครงการทางขุด
คลองทางด้านทุ่งตะวันตก นอกเหนือจากโครงการรังสิตแล้ว การที่รัฐบาลยังคงให้บริษัทขุดคลองแลคู
นาสยามดาเนินการพัฒนาระบบชลประทาน เพราะเห็นว่าถ้ารัฐบาลทาเองจะต้องใช้เงินมากและทาให้
รัฐบาลต้องไปกู้เงินจากต่างประเทศ ซึ่งจะทาให้รับบาลต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลต่างประเทศมาก
เกินไป นอกจากนี้รัฐบาลเกรงว่าจะสู้เอกชนในการจัดการขายที่ดินที่เกิดจากการขุดคลองและการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ได้
๒. ในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลือก
ที่จะทาโครงการเพื่อสร้างความมั่นคงแห่งพระราชอาณาจักร รัฐบาลเลือกโครงการสร้างทางรถไฟ ซึ่ง
เป็นเหตุผลสาคัญทางด้านการเมืองและยุทธศาสตร์เป็นสาคัญ มากกว่าเลือกโครงการชลประทานซึ่ง
เป็นเหตุผลทางเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ.๒๔๔๔-๒๔๔๕ ได้เกิดกบฏขึ้นภายในประเทศถึง ๓ ครั้งคือ กบฏผู้
มีบุญในภาคอีสาน พ.ศ.๒๔๔๔ กบฏพระยาแขกเจ็ดหัวเมือง พ.ศ.๒๔๔๕ และกบฏเงี้ยวเมืองแพร่
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พ.ศ.๒๔๔๕ กบฏครั้งสุดท้ายนี้ทาให้รัฐบาลเห็นความจาเป็นต้องสร้างทางรถไฟที่มีความเร็วขึ้นกว่าเดิม
เพื่อใช้สาหรับความมั่นคงของประเทศ (สุนทรี อาสะไวย์, ๒๕๒๑ : ๕๑-๖๓)
๓. การที่รัฐบาลเลือกใช้นโยบายการเงินและการคลังแบบอนุรักษ์ตามที่ปรึกษาการคลัง
รัฐบาลพยายามจะรักษารายจ่ายไม่ให้เกินไปกว่ารายได้หรือถ้าเป็นไปได้ก็ให้น้อยกว่ารายได้ เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากที่ปรึกษาการคลังต่างประเทศที่เป็นชาวอังกฤษชื่อนาย ซี รีเว็ด คาร์แน็ค (Mr.C. Rivett
Carnac) เขายังได้เสนอว่าส่วนหนึ่งของเงินที่รัฐบาลจะกู้มาควรเก็บไว้เป็นทุนสารอง ที่ปรึกษาท่านนี้
เห็นว่ารัฐบาลไทยยังไม่ควรทาโครงการชลประทานขนาดใหญ่ตามข้อเสนอของนายวัน เดอร์ ไฮเด
ควรทาทางรถไฟมากกว่าและขุดลอกคลองเก่าทุกๆปีซึ่งสามารถใช้วิศวกรเพียงคนเดียว ในที่สุดรัฐบาล
ก็ตัดสินใจตามที่ปรึกษาท่านนี้
๔. การคัดค้านจากหน่วยงานอื่น ที่สาคัญคือกรมสุขาภิบาล โดยนายเดอ ลา มาโฮเตียร
(De la Mahotiere) นายช่างชาวฝรั่งเศส คือตามโครงการของ นายวัน เดอร์ ไฮเด จะรวมเอางาน
ประปาเข้าไว้ในโครงการด้วยซึ่งเขาเห็นว่าเป็นน้าคนละประเภทกันไม่ควรนามารวมอยู่ด้วยกัน
น้าประปาต้องการน้าที่สะอาด นอกจากนี้เขายังเห็นว่าโครงการนายวัน เดอร์ ไฮเด เป็นโครงการ
ใหญ่โตเกินไป คนไทยยังมีไม่มากพอที่จะใช้พื้นที่ได้หมด พื้นที่ดินการเกษตรที่เกิดขึ้นเกินความจาเป็น
และเห็นว่าการทาทานบกักน้าไว้จะทาให้น้าเค็มขึ้นมาถึงกรุงเก่าและอาจเลยไปถึงชัยนาทได้
๕. ปัญหาในลักษณะโครงการของ นายวัน เดอร์
ไฮเด เป็นวิธีการชลประทานแบบไม่จากัด
พื้นที่ดิน extensive approach คือเมื่อสร้างคลองส่งน้าแล้ว ก็จะปล่อยให้น้าท่วมเนื้อที่ให้มากที่สุด
จากนั้นก็ค่อยๆขุดคูระบายน้าเพิ่มเติมเพื่อการควบคุมและระบายน้า ซึ่งเป็นวิธีธรรมชาติมากและใช้
ทุนน้อย แต่จะทาให้ได้ที่ดินเพิ่มขึ้นจานวนมาก คือ ประมาณ ๓-๔ ล้านไร่ หรืออาจจะมากถึง ๕ ล้าน
ไร่ ภายในเวลา ๑๐ ปี การเพิ่มที่ดินเยอะเกินไปจะทาให้คุมไม่อยู่ และจะทาให้กลุ่มผลประโยชน์เดิม
เสียผลประโยชน์จากค่าเช่าเนื่องจากราคาที่ดินจะตกอย่างรวดเร็ว ฉะนั้นข้อเสนอของเขาจึงไม่ได้รับ
เห็นชอบจากรัฐบาล (สุนทรี อาสะไวย์, ๒๕๒๑ : ๕๑-๗๐ )
ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง"กรมทดน้า"ขึ้นแทนกรมคลอง เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๕๗ และทรงแต่งตั้ง
นายอาร์ ซี อาร์ วิล สัน เป็นเจ้ากรมทดน้า รวมทั้งจัดสร้างโครงการชลประทาน ป่าสักใต้ โครงการ
สร้างเขื่อนทดน้าขนาดใหญ่ คือ เขื่อนพระราม ๖ ขึ้นที่ตาบลท่าหลวง อาเภอท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ ๖๘๐ ,๐๐๐ ไร่ ซึ่งเป็นโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศ หลังจากนั้นเป็นต้นมาได้มีการสร้างระบบชลประทาน
กระจายสู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทยเป็นการจัดหาน้าเพื่อการเกษตรและการบริโภค (กรม
ชลประทาน www.rid.go.th ประวัติกรมชลประทานไทย อ้างเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘)
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ภาพที่ ๕.๒ เขื่อนพระราม ๖
ที่มา : (กรมชลประทาน, www.rid.go.th ประวัติกรมชลประทาน, อ้างเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดาริว่า หน้าที่ของกรมทดน้า มิได้
ปฏิบัติงานอยู่เฉพาะแต่การทดน้าเพียงอย่างเดียว งานที่กรมทดน้าปฏิบัติอยู่จริงในขณะนั้นมีทั้งการ
ขุดคลอง การทดน้า รวมทั้งการส่ง น้าตามคลองต่างๆ อีกทั้งการสูบน้าเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูก จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก กรมทดน้า เป็น กรมชลประทาน เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๔๗๐ โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานการขุดคลอง การทดน้า การส่งน้า และการสูบน้าช่วยเหลือพื้นที่
เพาะปลูกอย่างทั่วถึง
๕.๒ การขุดคลองที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทุ่งบางเขนในระยะแรก
การขุดคลองในทุ่งบางเขนมีผลสาคัญในการเพิ่มพื้นที่การทานาแล้วทาให้เกิดการเชื่อมต่อ
ระหว่างคนที่บางเขนกับพื้นที่ต่างๆ เพราะหลังจากการขุดคลองแล้วมีการอพยพของคนเข้ามาทานาใน
บริเวณนี้มากขึ้น และเกิดความสะดวกการค้าและการขนส่งสินค้าต่างๆ เข้ามาและออกจากบริเวณนี้
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แผนที่ ๕.๓ แม่น้าและคลองในพื้นที่บางเขน
ที่มา : ดัดแปลงจาก กรมการแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด แผนที่กรุงเทพ แผ่นที่ ๖ “แผน
ที่มณฑลกรุงเทพสยามปี พ.ศ.๒๔๔๔ “กองทัพบกจัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕
รอบในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๑๐
หมายเหตุ : การขุดคลองมี ๓ ครั้งในท้องที่บางเขนในสมัยรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖
ครั้งที่ ๑
ขุดคลองเปรมประชากร ขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๑๓ เชื่อมแม่น้าเจ้าพระยา จากคลองผดุง
กรุงเกษมบริเวณหน้าวัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร ไปทะลุตาบลเกาะใหญ่ แขวงกรุงเก่า จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นระยะทาง ๑,๒๗๑ เส้น ๓ วา (๕,๐๘๔๖ เมตร) เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
ค้าขายขึ้น-ลง เดินเรือได้สะดวกการตั้งถิ่น
ครั้งที่ ๒ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๖
ได้มีการขุดคลองบางเขนใหม่ขึ้นแยกออกจากคลอง
บางเขนเก่าซึ่งห่างจากกันไม่มากนักและเรียกว่าคลองบางเขนใหม่
ครั้งที่ ๓ ปี พ
.ศ.๒๔๖๗ ได้มีการขุดขยายคลองบางบัวขึ้นเพื่อขยายพื้นที่การทานา ส่งน้าเข้า
พื้นที่นา และระบายน้าออกจากนา “โครงการเชียงรากน้อย-บางเหี้ย (คลองด่าน)” สมุทรปราการ

๕.๒.๑ คลองเปรมประชากร
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ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์การตั้งถิ่นฐาน ในบางเขน ยังคงบางเบา พื้นที่ดินเป็นป่ารกชัฏ
จนกระทั่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้มีพระราชโองการให้ขุดคลอง
เปรมประชากร ขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๑๓ การขุดแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือตั้งแต่คลองโค ออกลาน้าเกาะ
เกิดมาถึงดอนเมือง ระยะทาง ๗๒๗ เส้น ๓ วา และจากดอนเมืองถึงคลองผดุงกรุงเกษมหน้าวัด
โสมนัสอีก ๕๔๔ เส้น รวมทั้ง ๒ ระยะ ๑,๒๗๑ เส้น ๓ วา (๕,๐๘๔๖ เมตร) คลองนี้ขุดเสร็จในปี พ.ศ.
๒๔๑๕ พระราชทานชื่อคลองนี้ว่า "คลองเปรมประชากร" พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้คลองนี้ โดย
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขุดคลองและภาษีคลองใด ๆ ทั้งสิ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะขุดคลองนี้
เพื่อให้เป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกุศลให้ราษฎรได้รับความสะดวกสบายโดยทั่วกัน
พระองค์ได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์ทั้งหมด ๒๕๔๔ ชั่ง ๒ ตาลึง (๒๐๓,๕๒๘ บาท) ให้ใช้ในการ
ดาเนินการ โดยให้จัดจ้างกุลีจีนมาขุดคลองแทนแรงงานเกณฑ์ (หจช. ร.๕ กษ. ๙.๒/๕๙ คลองเปรม
ประชากร)
การขุดคลองเปรมประชากร มีวัตถุประสงค์สองประการ คือ
ช่วยย่นระยะทางระหว่างกรุงศรี
อยุธยากับกรุงรัตนโกสินทร์ให้สั้นลง เพื่อให้ประชาชนเดินทางค้าขายขึ้น-ลง เดินเรือได้สะดวก
พระองค์ทรงเห็นว่าการเดินเรือขึ้นล่องตามแม่น้าเจ้าพระยานั้น เส้นทางอ้อมไปมา ทาให้เสียเวลาใน
การเดินทางมาก นอกจากนี้ผลจากการขุดคลองเปรมประชากร ยังเป็นการขยายพื้นที่เพาะปลูกเข้าไป
ในบริเวณที่คลองตัดผ่าน ซึ่งเดิมเป็นป่ารกชัฏเต็มไปด้วยโขลงช้างเถื่อน ช้างป่าเข้ามาอยู่อาศัย ไม่มีผู้
คิดจะหักร้างถางป่าทาเป็นนาและสวน เนื่องจากไม่มีคลอง ถ้ามีคลองจะทาให้ราษฎรสามารถเข้าไป
จับจองสร้างเป็นสวนและนา และก็จะมีผู้เข้ามากขึ้นเป็นทวีคูณภายในสองสามปี และจะมีการค้าขาย
ขึ้นล่องในเส้นทางนี้ และจะนาประโยชน์มาสู่ประชาชนทั้งมวล (หจช. ร.๕ กษ. ๙.๒/๕๙ คลองเปรม
ประชากร)
คลองเปรมประชากรไหลผ่านเขตดุสิต
เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง
อาเภอเมืองปทุมธานี อาเภอสามโคก และอาเภอบางปะอิน (จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,อ้างเมื่อ
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการสั่งให้พระยาศรีสุริยวงศ์
(ช่วง บุนนาค) ผู้สาเร็จราชการ เป็นผู้อานวยการขุด เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ พระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์
(วร บุนนาค) เป็นแม่กอง โปรดฯให้ พระชลธารวินิจฉัย เป็นผู้ปักหมายกรุยแนวคลอง ในขุดคลองนี้
พระยาศรีสุริยวงศ์ได้มอบให้เจ้าสัวยม หลวงสาธรยุตถ์ (ยม พิศลยบุตร) บุตรพระยาพิสณฑสมบัติ
บริบูรณ์ (ยิ้ม พิศลยบุตร) ผู้เป็นแม่กองขุดคลองภาษีเจริญเป็นผู้ดาเนินการ เจ้าสัวยมผู้นี้ยังเป็นผู้
ควบคุมการก่อสร้างพระที่นั่งเวหาศน์จารูญในพระราชวังบางประอินในปี พ.ศ.๒๔๓๒ ด้วย บริเวณ“สี่
แยกบางเขน ” หรือสี่แยกทางน้า ซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดบางเขนได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของหลวงสาธร
ราชายุทธ์ (ยม พิศลยบุตร) ซึ่งได้รับพระราชทานที่ดินอันเนื่องมาจากการขุดคลอง (วันวร
จะนู,
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๒๕๕๑ : ๑๐๒-๑๐๓) ที่ดินริมฝั่งคลองเปรมประชากรตกเป็นของพระราชโอรส ขุนนางและบริวารที่
ได้รับพระราชทานที่ดิน การจับจองที่นาของชนชั้นสูงเป็นไปตามชอบใจจนมากเกินกาลังที่จะทานาให้
เต็มเนื้อที่ ส่วนราษฎรที่ต้องการทานาจริงๆ ก็ไม่สามารถไปจับจองได้เพราะเกรงกลัวบารมี (ฉัตรทิพย์
นาถสุภา และสุธี ประศาสน์เศรษฐ, ๒๕๒๗ : ๑๘๕, ๒๓๕) ชาวบ้านโดยทั่วไปที่ไม่สามารถจับจอง
ที่ดินทากินบริเวณริมคลองต้องเข้าไปจับจองที่ดินบริเวณที่ไกลจากคลองมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนาราย
ย่อย
ผลของการขุดคลองทาให้เกิดการพัฒนาที่ดิน ๒ ฝั่งคลองเพื่อเป็นพื้นที่เพาะปลูกใหม่ เกิดการ
ย้ายความเจริญจากบางเขนที่อยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยาเข้ามาสู่ด้านในที่เป็นท้องที่ยังเป็นทุ่งกว้าง และ
ด้วยการที่พื้นที่บางเขนมีการขุดคลองตัดกัน จึงทาให้เกิดสี่แยกคลอง เรียกว่า “สี่แยกทางน้า” มี
ลักษณะเป็นชุมทางของเรือที่ผ่านมาจากทั้งสองคลอง เกิดการตั้งบ้านเรือนขึ้นและเกิดตลาดจนเป็น
ตลาดขนาดใหญ่ที่เรียกว่า “ตลาดบางเขน” ตลาดแห่งนี้จะมีชาวจีนและชาวไทยเข้ามาทาการค้า ชาว
จีนจะเป็นพวกที่เข้ามารับจ้างขุดคลองหลังจากนั้นเห็นช่องทางการค้าจึงได้ปักหลักทาการค้าอยู่ใน
บริเวณนี้ (วันวร จะนู, ๒๕๕๑ : ๑๑๗)
อย่างไรก็ตามที่ดินที่อยู่ลึกเข้าไปจากคลองเปรมประชากรก็มีมากพอให้ราษฎรเข้ามาบุกเบิกที่
ทากิน ชาวนารู้สึกว่าไม่จาเป็นต้องเสี่ยงกับโชคชะตาด้วยการอพยพเข้าไปในดินแดนที่แม้จะมีน้าอุดม
สมบูรณ์และยังไม่มีการเพาะปลูก แต่ก็ถูกจับจองโดยบุคคลที่มีอานาจมากกว่าในสังคม (เดวิด บูรซ
จอห์นสตัน, ๒๕๓๐ : ๒๔-๒๕)
ในสมัยที่พื้นที่บางเขนเป็นทุ่งนาขนาดใหญ่มีผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยมีทั้งไทยและจีน พื้นที่นี้มีการ
ปลูกข้าว มีตลาดบางเขน และโรงสีข้าว ๒ แห่ง มีโรงเจ และมีหน่วยราชการในตลาดบางเขน
๕.๒.๒ คลองประปา
การขุดคลองประปามีวัตถุประสงค์ในการขุดคลองประปาไม่เหมือนกับคลองขุดอื่นๆ กล่าวคือ
เพื่อนาน้ามาทาเป็นน้าประปา สาหรับชาวกรุงเทพฯ สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดาริหาน้าบริโภคสาหรับประชาชน ในเขตพระนคร ด้วยทรงเห็นว่าในขณะนั้น
ประชาชนทั่วไปยังคงใช้น้าไม่สะอาดบริสุทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้ง น้าในแม่น้าเจ้าพระยามี
ระดับต่า ทาให้น้าทะเลเข้ามาถึง น้ามีรสกร่อยไม่เหมาะสาหรับการบริโภค
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ภาพที่ ๕.๓ คลองประปา ที่บริเวณสามเสน ปัจจุบันมีการสร้างทางด่วนคร่อมอยู่เหนือคลอง
ที่มา : สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ kanchanapisek.or.th, คลองขุดในประเทศไทย, อ้างเมื่อ
วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ดังนั้น
ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๘ (พ.ศ. ๒๔๕๒) ได้มีประกาศพระบรม
ราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้กรมสุขาภิบาลดาเนินการนาน้า มาใช้ในพระนคร ดังนี้
๑. ให้ตั้งทาที่ขังน้าที่คลองเชียงราก ในเขตจังหวัดปทุมธานี อันเป็นที่พ้นเขตน้าเค็มขึ้นถึงทุก
ฤดู
๒. ให้ขุดคลองแยกจากที่ขังน้านั้น เป็นทางลงถึงริมคลองสามเสนฝั่งเหนือใกล้แนวทางรถไฟ
๓. ตั้งโรงสูบขึ้น ณ ตาบลสามเสน สูบน้าขึ้นขังยังที่เกรอะ
กรองตามกรรมวิธีให้น้าสะอาด
บริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งซึ่งจะเป็นเชื้อโรค แล้วจาหน่ายน้าไปในที่ต่างๆตามควรแก่ท้องที่ของเขตพระนคร
ในการนี้ให้มีการซื้อที่ดินสาหรับสร้างคลองประปา โรงสูบน้า และโรงกรองน้าสามเสน
จานวน ๑,๐๙๗ ไร่ ๓ งาน ๔๓ ตารางวา คิดราคาเฉลี่ยตารางวาละ ๓๐ สตางค์ และเนื่องจาก เป็น
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จึงมีผู้มอบที่ดินให้เพื่อช่วยราชการถึง ๓๓ ราย รวม ๒๔ ไร่ ๓
งาน ๒๘ ตารางวาด้วยคลองประปาที่บริเวณถนนประชาชื่น ซึ่งมีลาคลองกว้าง เป็นแหล่งเก็บกักน้าใส
สะอาด ที่จะส่งเป็นน้าดิบไปเข้าโรงกรองน้าที่สามเสน

๘๕

ภาพที่ ๕.๔ คลองประปา
ที่มา : สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ kanchanapisek.or.th, คลองขุดในประเทศไทย, อ้างเมื่อ
วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
การดาเนินการสร้างคลองประปา คือ ขุดคลองแยกจากที่ขังน้า
ที่ตาบลบางพูน อาเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ขนานกับคลองเปรมประชากร มายังโรงกรองน้าสามเสน ยาวประมาณ
๒๕ กิโลเมตร จากการที่น้าไหลผ่านคลองเป็นระยะทางยาวมาก มีโอกาสได้สัมผัสกับอากาศและ
แสงแดด ทาให้น้าสะอาดขึ้น การก่อสร้างได้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ และได้มีการ
ประกาศพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา ในปีเดียวกัน โดยมีสาระสาคัญ คือ ห้ามลงไปจับสัตว์น้า
ตกปลา อาบน้า ซักล้างเสื้อผ้า หรือทิ้งสิ่งโสโครกลงไปในคลองโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนมีโทษปรับอย่าง
รุนแรง
การที่รัชกาลที่ ๕ ได้มีพระราชดาริการหาน้าบริโภคสาหรับประชาชนในเขตพระนคร เพื่อให้
บรรดาพสกนิกรของพระองค์มีความเป็นอยู่ อย่างถูกสุขลักษณะปราศจากโรคภัยร้ายแรงด้วย
พระองค์ทรงเล็งเห็นว่าในขณะนั้นประชาชนทั่วไปยังคงใช้น้าซึ่งปราศจาก
ความสะอาด บริสุทธิ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้ง น้าในแม่น้าเจ้าพระยาจะมีระดับต่า ทาให้น้าทะเลเข้าถึง น้าจะมีรส
กร่อยไม่เหมาะสาหรับการบริโภค และน้าก็มี
แนวโน้มที่จะทวีความสกปรกเพิ่มขึ้นในอนาคต
เนื่องจากสภาพการขยายตัวของชุมชนและบ้านเมือง ประกอบกับได้ทรงพบเห็นความเจริญก้าวหน้า
ในด้านวิทยาการต่างๆ ของการผลิตและการจาหน่ายน้าจากต่างประเทศเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรป
ปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ในการนี้จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมสุขาภิบาลจัดการที่จะนาน้ามาใช้ใน
พระนคร ตามแบบอย่างที่สมควรแก่ภูมิประเทศ โดยได้ทาการกั้นแม่น้าน้อย หรือคลองบางหลวงเชียง

๘๖

ราก หรือคลองเชียงรากในปัจจุบัน อันเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้าเจ้าพระยากักน้าไว้เป็นอ่างเก็บน้าหรือ
คลองขัง แล้วขุดคลองจากแม่น้าเจ้าพระยาติดกับวัดสาแล เหนือจังหวัดปทุมธานี ในปัจจุบันขึ้นไป ๓
กิโลเมตร หรือห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๔๑ กิโลเมตร อันเป็นบริเวณที่น้าทะเลขึ้นไปไม่ถึงทุก
ฤดูกาล เข้ามาบรรจบกับคลองขัง หรือคลองบางหลวงเชียงราก (สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ
kanchanapisek.or.th, คลองขุดในประเทศไทย, อ้างเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘)
คลองประปาแม้ว่าไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเกษตรและไม่มีลาคลองที่ใช้ส่งน้าเข้านา แต่ในอดีต
นั้นไม่มีการกั้นสองข้างของลาคลองดังนั้นชาวบ้านก็สามารถใช้น้าที่คลองแห่งนี้เพื่ออุปโภคและบริโภค
ได้ มีเรื่องเล่าของชาวบ้านที่อยู่แถวดอนเมือง ทุ่งสีกันว่าพวกเขาได้มาหาบน้าที่คลองประปาใน
หน้าแล้ง เมื่อขาดแคลนน้า เพื่อนาไปใช้ในการบริโภค
๕.๓ โครงการเชียงราก-บางเหี้ย (คลองด่าน) การด้าเนินการและปัญหา
“โครงการเชียงราก-บางเหี้ย” ถือว่าเป็นโครงการทีการพัฒนาระบบชลประทานเพื่อเพิ่มพื้นที่
การเกษตรอย่างแท้จริงที่มีผลต่อทุ่งบางเขน ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้เริ่มโครงการที่จะจัดการน้าเพื่อใช้
ในการเกษตรอย่างจริงจัง โดยพระองค์ได้ว่าจ้างนายวัน เดอร์ ไฮเด ผู้เชี่ยวชาญจากฮอลแลนด์เข้ามา
วางโครงการชลประทาน นายวัน เดอร์ ไฮเด ได้เสนอโครงการเจ้าพระยาให้รัฐบาลพิจารณา แต่
เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องใช้เงินสูงเกินกาลังรัฐบาลจึงไม่สามารถดาเนินการได้ สิ่งที่ทาได้เพียงซ่อม
คลอง ก่อสร้างประตูเรือสัญจร ประตูน้าระบายน้า ที่ปากคลองตอนล่างเพื่อปิดกั้นน้าไว้ ที่คลอง
ประเวศน์บุรีรมย์ คลองแสนแสบ และที่คลองด่าน
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้เกิดภาวะฝนแล้งติดต่อกัน ๓ ปี ระหว่าง พ.ศ.๒๔๕๔-๒๔๕๖
พระองค์พิจารณาวางระบบชลประทานอีกครั้ง และได้ขอยืมตัวนายช่างชลประทานอังกฤษ นาย
โทมัส วาร์ด ได้สนับสนุนโครงการเจ้าพระยาของนายวัน เดอร์ ไฮเด แต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถหา
เงินมาสนับสนุนได้ นาย โทมัส วาร์ดจึงเสนอโครงการย่อยๆ เพื่อรองรับโครงการเจ้าพระยาโดยมี
โครงการเชียงราก-บางเหี้ยอยู่ในลาดับที่ ๒ ต่อจากโครงการป่าสักใต้ โดยเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.๒๔๖๕
โดยแบ่งเนื้อที่ออกเป็น ๒ ส่วน
๑. ส่วนบนคือโครงการนครหลวง ในเขตโครงการเขื่อนเจ้าพระยาปัจจุบัน เนื้อที่ ๒๑๔,๓๐๐
ไร่
๒. ส่วนล่างใต้คลองรังสิตลงไปจนถึงคลองชายทะเลมีเนื้อที่ ๑,๓๓๕,๐๐๐ ไร่
มีโครงการชลประทานอยู่อีก ๓
โครงการ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมโครงการป่าสักใต้ให้เกิด
ประโยชน์ได้เต็มที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นั่นคือโครงการบางเหี้ย โครงการเชียงราก และโครงการป่าสักเหนือ
ความมุ่งหมายของโครงการชลประทานบางเหี้ยนั้น ก็คือเพื่อทาการระบายน้าออกจากบริเวณทุ่งรังสิต
เพื่อให้เหมาะแก่การทานา และในขณะเดียวกันก็มีความมุ่งหมายต่อไปอีกว่า น้าซึ่งได้ปล่อยระบาย

๘๗

ออกมาแล้วจากทุ่งรังสิต เมื่อรวมกับน้าที่เหลือใช้ซึ่งถูกระบายมาทางคลองป่าสักใต้ ก็จะได้ระบายเข้า
สู่บริเวณทุ่งนาใต้รังสิตลงไป เพื่อที่จะได้ขับน้าเค็มในที่เหล่านั้นและไหลลงทะเลไป นอกจากนั้น
โครงการชลประทานบางเหี้ย ยังมีจุดมุ่งหมายที่จะระบายน้าจากบริเวณทุ่งนาใต้รังสิตลงไป เมื่อเวลาที่
น้าในแม่น้านครนายกและแม่น้าปราจีนไหลหลากมามาก ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี พ.ศ.๒๔๖๖
ซึ่งเป็นผลให้ที่นาเสียหายถึงประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ไร่
ส่วนโครงการเชียงรากนั้น
มีความมุ่งหมายที่จะควบคุมปริมาณน้า ให้พอเหมาะกับเขตพื้นที่
ราบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และถ้าหากมีการก่อสร้างครบถ้วนแล้ว บริเวณเหล่านั้นก็จะได้รับน้า
จากคลองป่าสักใต้มาใช้อย่างพอเพียง ในขณะที่อีกโครงการหนึ่ง คือโครงการป่าสักเหนือมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อจะให้มีการใช้ประโยชน์ของการก่อ สร้างทานบกั้นน้าตามโครงการป่าสักใต้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ด้วยการชักน้าที่เก็บกักไว้เข้าสู่พื้นที่นาฝั่งเหนือของแม่น้าป่าสัก
อย่างไรก็ตาม
ตราบจนถึงสิ้นรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โครง การ
ดังกล่าวนี้ยังไม่เสร็จสิ้น โดยที่โครงการเชียงรากและโครงการบางเหี้ยแล้วเสร็จไปเพียงประมาณ
ครึ่งหนึ่งเท่านั้น ส่วนโครงการป่าสักเหนือนั้น ถูกระงับไว้เนื่องจากความขาดแคลนเงินงบประมาณ
(โครงการชลประทาน : การดาเนินการจัดระบบชลประทาน - Reocities.com : อ้างเมื่อวันที่ ๒๖
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘)

๘๘

แผนที่ ๕.๔ โครงการเชียงรากน้อย
ที่มา : หจช.ผ.ร.๗ กษ๒๔ แผ่นที่๖ เชียงรากน้อย
หมายเหตุ : โครงการนี้เพื่อระบายน้าจากอยุธยาลงมาทางใต้ไปรวมกับโครงการบางเหี้ย

๘๙

แผนที่ ๕.๕ โครงการเชียงราก-บางเหี้ย
ที่มา: หจช.ผ ร.๗ กษ. ๒๔ แผ่นที่ ๓ เขตทดน้า

๙๐

แผนที่ ๕.๖ โครงการทดน้้าบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้า พ.ศ.๒๔๖๖
ที่มา : หจช.ผ.สบ.๑/๘ แผนที่โครงการทดน้าบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้า พ.ศ.๒๔๖๖
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗ เป็นสมัยที่รัฐบาลประสบปัญหา
ทางด้านการเงินสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพได้รับมอบหมายให้ไปหาข้อมูลและหาทาง
แก้ปัญหาการพัฒนาระบบชลทานที่วางแผนไว้และยังคงล่าช้า ซึ่งก็ได้แนวทางคือการขยายโครงการ
จาก ๔ ปีเป็น ๘ ปี เพื่อลดการจ่ายเงินในแต่ละปี และโครงการ “สกีมสุพรรณ”บางส่วนก็ชะลอไว้ก่อน
ส่วนบางโครงการก “สกีมนครนายก” ต้องใช้เงินมากก็ให้ชะลอไว้ก่อนทั้งโครงการ โครงการ ๓
โครงการ “สกีมบางเหี้ย” “สกีมเชียงรากน้อย”และ “สกีมป่าสักเหนือ” เป็นการไขและระบายน้าซึ่ง
ปิดไว้ในลาน้าป่าสัก ติดต่อกับ “สกีมป่าสักใต้”นั้นควรลงมือทา โครงการทั้ง ๓ นี้มีประโยชน์ต่างกัน
“สกีมป่าสักเหนือ”มีประโยชน์ในการไขน้าไปเพิ่มในการทานา แต่ “สกีมเชียงราก”และ “สกีมบาง
เหี้ย”นั้นมีประโยชน์ทั้งเพิ่มน้าและระบายน้าที่จะเป็นอันตรายต่อการทานา ( หจช.ร.๗ กษ.๙/๒ เรื่อง
การทดน้าและขุดคลองป่าสักเหนือ และหจช.ร.๗ กษ.๙/๖ ทดน้าหรือเรื่องโครงการชลประทาน)
ในปี พ.ศ.๒๔๖๗ รัฐบาลได้ประกาศให้สร้างการทดน้า ไขน้าในบริเวณเชียงรากน้อยและบาง
เหี้ย เพราะเห็นว่าที่ดินทุ่งเชียงรากน้อยและบางเหี้ยตอนใต้นั้นมีขนาดกว้างขวางใหญ่โตมาก ถ้าแม้ได้
ขุดคลองทดน้าส่งน้าให้ต่อลงมาจากแควป่าสัก จะเป็นประโยชน์แก่การเพาะปลูกและสะดวกแก่

๙๑

กิจการสาธารณะประโยชน์ ในการดาเนินโครงการทั้ง ๒ นี้จะต้องมีการดาเนินการขุดคลอง ลอกคลอง
และซ่อมคลองดังนี้
๑. ขุดลอกคลอง คลอง ๑-๒ ตั้งแต่คลองรังสิตไปจนถึงคลองหกวาสายล่าง
๒. ขุดลอกคลอง คลองถนนต่อจากคลอง ๒ และคลองหกวาสายล่างลงไปตอนใต้ถึงสาม
แยกคลองบางเขน
๓. ขุดลอกคลองตั้งแต่สามแยกบางเขนลงไปตอนใต้ถึงคลองแสนแสบ
๔. ขุดลอกคลอง คลอง ๑๖ แต่คลองรังสิตฯ ถึงคลองหกวาสายล่างและคลอง ๑๗ แต่คลอง
หกวาสายล่างลงไปจดคลองพระองค์ไชยา
๕. ทาคันถนนกั้นน้าตอนใต้แต่คลอง ๑๖ ถึงคลอง ๑๐
๖. ขุดลอกคลอง พระองค์ไชยา การขุดคลองลอกคลองต่อจากคลอง ๑๗ ลงไปตอนล่างถึง
คลองประเวศร์
๗. ขุดลอกคลองต่อจากคลองพระองค์ไชยา ตั้งแต่คลองประเวศร์ถึงคลองบางบ่อ ( หจช.ร.๗
กษ.๙/๒ เรื่องการทดน้าและขุดคลองป่าสักเหนือ และหจช.ร.๗ กษ.๙/๖ ทดน้าหรือเรื่องโครงการ
ชลประทาน)
การที่รัชกาลที่ ๗ ทรงนาสกีมเชียงราก-บางเหี้ย และสกีมนครนายก มาดาเนินต่อเพราะเห็น
ว่าเป็นสกีมที่เชื่อมโยงกันมาถึงโครงการป่าสักใต้ และเชื่อมโยงมาถึงทุ่งรังสิตใต้ อีกอย่างหนึ่งการมีน้า
เหลือใช้จากสกีมป่าสักใต้ก็จะเป็นประโยชน์ที่จะระบายน้าไว้ใช้ในทุ่งนา ในท้องที่สมุทรปราการซึ่งทุ่ง
นาในบริเวณนี้น้าเค็มไหลบ่าท่วมนา ทาให้ทานาไม่ได้ น้าที่ระบายมาจะได้ช่วยดันน้าเค็ม จะเป็น
ประโยชน์ต่อการทานาบริเวณนี้
การดาเนินการขุดคลองและลอกคลองใน “สกีมเชียงราก-บางเหี้ย” พ.ศ.๒๔๖๗
ส่งผลสาคัญ
ต่อการทานาที่ทุ่งบางเขนคือทาให้เกิดการขุดลอกคลองสายเดิมคือตั้งแต่แยกคลองสองกับคลองหกวา
สายล่างลงมาที่คลองถนน คลองบางบัว คลองลาดพร้าวลงไปถึงคลองแสนแสบ และเกิดการขุดลอก
คลองบางเขนตั้งแต่แยกคลองบางบัวไปจนถึงแม่น้าเจ้าพระยา การขุดลอกนี้ทาเสร็จในปี พ.ศ.๒๔๖๙
แล้วเนื่องจากมีการดาเนินการสารวจมาก่อนหน้านี้แล้วดังนั้นการขุดลอกคลองจึงดาเนินการไปได้เร็ว
(หจช.ร.๗ กษ.๙/๒ เรื่องการทดน้าและขุดคลองป่าสักเหนือ และหจช.ร.๗ กษ.๙/๖ ทดน้าหรือเรื่อง
โครงการชลประทาน)
การขุดคลองเหล่านี้ทางการเรียกว่าเป็นการขุดคลองใหม่ ใช้วิธีการขุดไปตามแนวคลองเดิมที่
เป็นเพียงลาน้าธรรมชาติที่ตื่นเขินมาเป็นลาคลองขนาดใหญ่สามารถใช้ทดน้าและระบายน้าในคลอง
ต่างๆและทาให้ ประชาชนสามารถใช้คลองในการสัญจรได้สะดวก
คลองต่างๆ ที่ขุดในโครงการเชียงราก-บางเหี้ยที่ส่งผลต่อทุ่งบางเขนมี ดังนี้

๙๒

๑. คลองเปรมประชากร ขุดมาตั้งแต่บางปะอิน อยุธยามาถึงอาเภอบางเขน อาเภอบางซื่อ
กว้างฝั่งละ ๑ เส้น (หรือ ๒๐ วา)
๒. ตั้งแต่แยกคลองสองกับคลองหกวาสายล่างลงมาที่คลองถนน คลองบางบัว คลอง
ลาดพร้าวลงไปถึงคลองแสนแสบ ไปถึงแยกคลองตัน และต่อไปถึงคลองพระโขนงทางทิศตะวันตกและ
ไปถึงแยกแม่น้าเจ้าพระยา ขนาดของคลองกว้างฝั่งละ ๑๒ เส้น ๑๐ วา (หรือ๒๕๐ วา)
๓. ตามลาคลองบางเขนตั้งแต่แยกจากคลองวังบัวไปถึงแม่น้าเจ้าพระยา กว้างฝั่งละ ๑ เส้น
(หรือ ๒๐ วา)
๔. ตามลาคลองบางซื่อ ตั้งแต่แยกคลองลาดพร้าว หรือแยกคลองวังบัว ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ถึงที่เชื่อมกับแม่น้าเจ้าพระยา กว้างฝั่งละ ๑ เส้น (หรือ ๒๐ วา)
๕. ตามลาคลองสามเสนตั้งแต่แยกลาดพร้าวไปทางทิศตะวันตกถึงถนนยิงเป้า กว้างฝั่งละ ๑
เส้น (หรือ ๒๐ วา) (หจช.ร.๗ กษ.๙/๒ เรื่องการทดน้าและขุดคลองป่าสักเหนือ)
โครงการเชียงราก-บางเหี้ยเสร็จโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๔๗๗
คลองต่างๆ ที่มีท้องทุ่งบางเขนทั้งหมดมีดังตาราง
ตารางที่ ๕.๒ คลองสายต่างๆ ในทุ่งบางเขน
ชื่อคลอง
สถานะของคลอง
ขนาดและความยาว
คลองบางเขน คลองธรรมชาติตั้งแต่
เป็นคลองที่แยกมาจาก
สมัยอยุธยาตอนต้น
แม่น้าเจ้าพระยาฝั่ง
อยุธยา
ตะวันออกขึ้นไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
ทิศตะวันออก

ความส้าคัญของคลอง
๑. ใช้ในการคมนาคม
ของผู้คนในพื้นที่
บางเขน และเชื่อมต่อ
กับพื้นที่ภายนอกไปสู่
แม่น้าเจ้าพระยา
๒. ใช้น้าเพื่อการเกษตร
คลองสวัสดิ์
คลองขุดขึ้นในปี พ.ศ.
เชื่อมแม่น้าเจ้าพระยา จาก ๑. เพื่อความสะดวก
เปรมประชากร ๒๔๑๓ เสร็จสิ้นปี พ.ศ. คลองผดุงกรุงเกษมบริเวณ และรวดเร็ว ในการ
(ปัจจุบันเรียกว่า ๒๔๑๕ เจ้าพระยาศรี
หน้าวัดโสมนัสวิหาร
สัญจรทางน้า และการ
คลองเปรม
สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) กรุงเทพมหานคร ไปทะลุ ค้าขายระหว่าง
ประชากร)
เป็นผู้อานวยการขุด
ตาบลเกาะใหญ่ แขวงกรุง กรุงเทพฯ กับจังหวัด
พระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ เก่า จังหวัดพระนคร
พระนครศรีอยุธยา
(วร บุนนาค) เป็นแม่กอง ศรีอยุธยา เป็นระยะทาง
๒. เพื่อเปิดพื้นที่บริเวณ
ขุด
๑๒๗๑ เส้น ๓ วา
สองฝั่งคลอง ซึ่งเป็นป่า

๙๓

ชื่อคลอง

สถานะของคลอง

คลองลาดโตนด ขุดขึ้นหลังจากขุดคลอง
เปรมประชากรไม่นาน
นัก

ขนาดและความยาว
(๕,๐๘๔๖ เมตร) เพื่อให้
ประชาชนเดินทางค้าขาย
ขึ้น-ลง เดินเรือได้สะดวก
การตั้งถิ่น
ชาวนารายย่อยร่วมกันขุด
โดยซอยจากคลองบางเขน
ขนานไปกับคลองเปรม
ประชากรยาวประมาณ
๙๐๐ เมตร
ขุดคลองแยกจากที่ขังน้า ที่
ตาบลบางพูน อาเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ขนานกับคลองเปรม
ประชากร มายังโรงกรองน้า
สามเสน ยาวประมาณ ๒๕
กิโลเมตร

คลองประปา

คลองขุดในปี พ.ศ.
๒๔๕๒

คลองถนน

คลองธรรมชาติขุดขยาย เริ่มจากการไหลขึ้นมาทาง
ใน ปี พ.ศ.๒๔๖๗
ทิศเหนือของปลายคลอง
บางบัว โดยจุดเริ่มต้นของ
คลองถนนอยู่ที่จุดตัดกับ
คลองบางเขน จากนั้นไหล
ไปทางทิศเหนือผ่านถนน
แจ้งวัฒนะ จากนั้นไหลไป
ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไป
สิ้นสุดบริเวณสะพานใหม่

ความส้าคัญของคลอง
ให้เป็นที่อยู่อาศัย และ
ทาการเพาะปลูก

เพื่อการคมนาคมและ
การนาน้าเข้าสู่นา

เพื่อนาน้าดิบจากแม่น้า
เจ้าพระยา ที่จังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งอยู่เหนือ
ระดับที่น้าเค็มจะขึ้นถึง
ส่งผ่านตามลาคลองมา
ผ่านกรรมวิธี ที่โรงกรอง
น้าประปาสามเสน เพื่อ
ผลิตให้เป็นน้าสะอาด
สาหรับการอุปโภค
บริโภคของราษฎร ใน
เขตกรุงเทพฯ

๙๔

ชื่อคลอง

สถานะของคลอง

คลองบางเขน
ใหม่

คลองขุดประมาณปี
พ.ศ.๒๔๖๗

คลองบางบัว

เดิมเป็นคลองธรรมชาติ
ขุดขยายเพิ่มเติมในปี
พ.ศ.๒๔๖๗

คลองลาดพร้าว เดิมเป็นคลองธรรมชาติ
ขุดขยายเพิ่มเติมในปี
พ.ศ. ๒๔๖๗

ขนาดและความยาว
โดยมีแนวคลองที่ตรง
ต่อเนื่องไปคือคลองสอง
เป็นคลองที่แยกจากแม่น้า
เจ้าพระยาฝั่งพระนคร เขต
บางซื่อ จากนั้นไหลขึ้นไป
ทางทิศเหนือและไปบรรจบ
กับคลองบางเขน ปัจจุบัน
ลาคลองกว้างประมาณ ๑๐
- ๑๖ เมตร
เป็นคลองที่เชื่อมระหว่าง
คลองลาดพร้าวกับคลอง
ถนน โดยคลองสายนี้มี
จุดเริ่มต้นจากการไหลต่อ
เนื่องมาจากปลายคลอง
ลาดพร้าว ซึ่งอยู่ระหว่าง
สะพานเสนานิคม ๑ กับ
สะพานถนนประเสริฐมนูกิจ
จากนั้นไหลผ่านกรมทหาร
ราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
ถนนพหลโยธิน และไป
สิ้นสุดที่จุดตัดคลองบางเขน
โดยมีคลองที่ไหลต่อเนื่อง
ขึ้นไปคือคลองถนน คลอง
บางบัวมีความกว้าง
ประมาณ ๑๗ - ๒๕ เมตร
แนวคลองต่อเนื่องกับคลอง
บางบัว ช่วงตั้งแต่วัด
ลาดพร้าวขึ้นไปจนถึงคลอง
บางบัวนั้นเดิมมีชื่อเรียกว่า
"คลองวังหิน"

ความส้าคัญของคลอง

การขุดขยายคลองใน
โครงการเชียงราก-บาง
เหี้ย

การขุดขยายคลองใน
โครงการเชียงราก-บาง
เหี้ย

การขุดขยายคลองใน
โครงการเชียงราก-บาง
เหี้ย
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ชื่อคลอง
คลองพระยา
สุเรนทร์

สถานะของคลอง
ขนาดและความยาว
ความส้าคัญของคลอง
เดิมเป็นลาราง หรือ
ขนาดของคลองกว้าง ๖ วา เพื่อส่งน้าเข้านาทั้งทุ่ง
คลองขนาดเล็ก ชื่อ
เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างเขต บางเขนและมีนบุรี
“คลองออเป้ง” กรม
สายไหมกับเขตคลองสามวา
ชลประทานได้ขุดขยาย มีนบุรี
เป็นคลองใหญ่เมื่อ พ.ศ.
๒๕๑๐
ที่มา : ผู้วิจัยรวบรวมจากเอกสารต่างๆ และการสัมภาษณ์ ในส่วนข้อมูลคลองลาดโตนดมาจาก วันวร
จะนู “วิถีชุมชนสี่แยกทางน้า : วิถีเมือง วิถีคน ชุมชนที่แปรเปลี่ยน” รายงานวิจัยได้รับทุนสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์, ๒๕๕๑, หน้า ๑๐๔-๑๐๕
คลองบางเขน เดิมเป็นคลองธรรมชาติ ได้ขุดขยายคลองในโครงการเชียงราก-บางเหี้ย ใน
พ.ศ.๒๔๖๗ คลองนี้ แยกมาจากแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและ
ทิศตะวันออก ในช่วงแรกลาคลองมีลักษณะเป็นคลองคดเคี้ยวคล้ายกับคลองพระโขนง หลังจากนั้นลา
คลองมีลักษณะตรงมากขึ้น ตัดผ่านคลองสายสาคัญได้แก่ คลองบางเขนใหม่ คลองประปา คลองลาด
โตนด และคลองเปรมประชากร ก่อนจะไปบรรจบกับคลองบางบัว ปัจจุบันคลองบางเขนเป็นเส้นแบ่ง
เขตการปกครองระหว่างตาบลสวนใหญ่ ตาบลบางเขน อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี กับแขวง
วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และระหว่างแขวงทุ่งสองห้อง แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กับแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
คลองลาดโตนด
ขุดขึ้นหลังจากขุดคลองเปรมประชากรไม่นานนัก ชาวนารายย่อยร่วมกันขุด
โดยซอยจากคลองบางเขนขนานไปกับคลองเปรมประชากรยาวประมาณ ๙๐๐ เมตร เพื่อการ
คมนาคมและการนาน้าเข้าสู่นา
คลองบางเขนใหม่ เป็นคลองที่แยกจากแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งพระนคร เขตบางซื่อ จากนั้นไหล
ขึ้นไปทางทิศเหนือและไปบรรจบกับคลองบางเขน เป็นการขุดขยายคลองในโครงการเชียงราก-บาง
เหี้ยใน พ.ศ.๒๔๖๗ ปัจจุบันลาคลองกว้างประมาณ ๑๐ - ๑๖ เมตร ปัจจุบันใช้สาหรับการระบายน้า
จากคลองบางเขนเมื่อเกิดน้าท่วม
คลองบางบัว
เป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลองลาดพร้าวกับคลองถนน เดิมเป็นคลองธรรมชาติ
ขุดขยายคลองในโครงการเชียงราก-บางเหี้ยใน พ.ศ.๒๔๖๗ สายนี้มีจุดเริ่มต้นจากการไหลต่อ
เนื่องมาจากปลายคลองลาดพร้าว ซึ่งอยู่ระหว่างสะพานเสนานิคม ๑ กับสะพานถนนประเสริฐมนูกิจ
จากนั้นไหลผ่าน กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ถนนพหลโยธิน และไปสิ้นสุดที่จุดตัด คลอง
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บางเขน โดยมีคลองที่ไหลต่อเนื่องขึ้นไปคือคลองถนน คลองบางบัวมีความกว้างประมาณ ๑๗ - ๒๕
เมตร
คลองถนน เดิมเป็นคลองธรรมชาติ ได้ขุดขยายคลองในโครงการเชียงราก-บางเหี้ย ในพ.ศ.
๒๔๖๗ เริ่มจากการไหลขึ้นมาทางทิศเหนือของปลายคลองบางบัว โดยจุดเริ่มต้นของคลองถนนอยู่ที่
จุดตัดกับ คลองบางเขน จากนั้นไหลไปทางทิศเหนือผ่าน ถนนแจ้งวัฒนะ จากนั้นไหลไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสิ้นสุดบริเวณ สะพานใหม่ โดยมีแนวคลองที่ตรงต่อเนื่องไปคือ คลองสอง
ปัจจุบันคลองถนนไม่มีการสัญจรทางน้าแล้วเนื่องจากการสัญจรทางบกสะดวกขึ้นและสภาพน้าใน
คลองเน่าเสีย
คลองลาดพร้าว
เดิมเป็นคลองธรรมชาติ ได้ขุดขยายคลองในโครงการเชียงราก-บางเหี้ย ใน
พ.ศ.๒๔๖๗ อยู่ในพื้นที่ เขตห้วยขวาง และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีจุดเริ่มต้นแยกจาก คลอง
แสนแสบ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศเหนือ ตัดกับทางน้าสาคัญคือ ลารางยมราช คลอง
พลับพลา คลองบางซื่อ คลองทรงกระเทียม คลองน้าแก้ว และคลองเสือน้อย ไปสิ้นสุดบริเวณระหว่าง
สะพานถนนเสนานิคม ๑ กับสะพานถนนประเสริฐมนูกิจ โดยมีแนวคลองที่ตรงต่อเนื่องไปคือคลอง
บางบัว ช่วงตั้งแต่วัดลาดพร้าวขึ้นไปจนถึงคลองบางบัวนั้นเดิมมีชื่อเรียกว่า "คลองวังหิน " แต่ปัจจุบัน
ทางการได้เรียกรวมเป็นส่วนหนึ่งของคลองลาดพร้าว
คลองสามวา เป็นคลองขุดซึ่งเชื่อมระหว่างคลองหกวา กับคลองแสนแสบ ปากคลองฝั่งเหนือ
อยู่ในพื้นที่ของอาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผ่านเขตคลองสามวา และไปบรรจบคลองแสนแสบ ที่
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร มีคลองซอยหลัก ๘ คลอง แบ่งเป็นสองฟากคือ คลองหนึ่งตะวันออก
คลองหนึ่งตะวันตก คลองสองตะวันออก คลองสองตะวันตก คลองสามตะวันออก คลองสามตะวันตก
คลองสี่ตะวันออก และคลองสี่ตะวันตก
จากการสัมภาษณ์ชาวนาหลายกลุ่ม ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของทุ่งบางเขน
แตกต่างกัน บางท่านกล่าวถึงความแห้งแล้งในทุ่งบางเขน บางท่านกล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์ในทุ่ง
แห่งนี้ ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า โครงการพัฒนาระบบชลประทานต่างๆ ทั้งที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการ
คมนาคมและมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเกษตร ยังมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทุ่งนา “ทุ่งบางเขน” ได้เฉพาะ
ผืนนาที่อยู่ใกล้ลาคลอง ผืนนาบางส่วนก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบชลประทานนี้เลย
เนื่องจากทุ่งบางเขนเป็นทุ่งนาขนาดใหญ่ ไม่มีคลองเล็กหรือลารางที่เพียงพอที่จะส่งน้าเข้าสู่ที่นา
ชาวนาที่มีฐานะดีที่มีระหัดวิดน้าเข้านาจึงได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ชาวนาส่วนใหญ่ยังต้องอยู่กับการ
ทานาน้าฝน คือใช้น้าที่มาจากฝนในการทานาเป็นสาคัญ ส่วนชาวนาที่อยู่กับคลองก็ใช้น้าที่ขังอยู่ใน
คลองเป็นสาคัญ น้าที่อยู่ในคลองมาจากน้าฝนที่ขังอยู่คลองที่เรียกว่า “น้าท่า” คลองต่างๆที่ขุดขึ้นยัง
ไม่สามารถดึงน้าทั้งจากแม่น้าเจ้าพระยา หรือน้าที่มาจากแม่น้านครนายก มาสู่ทุ่งนาที่บางเขนได้ น้าที่
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ไหลลงมาจะถูกกักให้อยู่ในทุ่งนาที่อยู่เหนือทุ่งนาบางเขนขึ้นไป ได้แก่รังสิตและทุ่งนาแถวปทุมธานีเป็น
ส่วนใหญ่
๕.๔ โครงการเจ้าพระยา
การพัฒนาระบบชลประทานขนาดใหญ่ในภาคกลางของไทยเกิดขึ้นเมื่อมีการสร้างโครงการ
เจ้าพระยาใหญ่ตามที่นายวัน เดอร์ ไฮเด ผู้เชี่ยวชาญจากฮอลแลนด์เคยเสนอไว้ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ใน
ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ รัฐบาลเห็นความจาเป็นที่จะต้องเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวให้ได้ปีละประมาณสองล้านตัน เพื่อ
ส่งออกนอกประเทศเป็นการหารายได้เข้าประเทศ โครงการสร้างเขื่อนเจ้าพระยาใหญ่จึงได้ถูกหยิบ
ขึ้นมาอีกครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ รัฐบาลได้เจรจาขอกู้เงินจากธนาคารโลก ๑๘ ล้านเหรียญอเมริกัน คิด
เป็นเงินไทย ๓๖๐ ล้านบาท และรัฐบาลต้องใช้เงินบาทของรัฐบาลเองเป็นค่าแรงงานและค่าวัสดุ
ก่อสร้างที่ผลิตได้ในประเทศ เป็นเงินประมาณ ๘๐๐ ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างและโครงการส่งน้าด้วย
เป็นเงิน ๑,๑๖๐ ล้านบาท โครงการเขื่อนเจ้าพระยาได้เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ และเสร็จในตอน
สิ้นปี พ.ศ.๒๔๙๙ รวมก่อสร้างเป็นเวลา ๕ ปี (พรรณี บัวเล็ก, ๒๕๕๕ : ๑๙๔)
โครงการนี้ได้ทาพิธีเปิดใช้เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ใน พ.ศ. ๒๕๐๐ เขื่อนแห่งนี้เป็นเขื่อนที่ใหญ่
ที่สุดในสมัยนั้น การก่อสร้างเฉพาะหัวงานเขื่อนสิ้นค่าใช้จ่าย ๑๕๐ ล้านบาท และเมื่อรวมทั้งโครงการ
สิ้นค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑ ,๑๖๐ ล้านบาท เขื่อนเจ้าพระยาสามารจัดส่งน้าส่งเข้าคลองชลประทานไป
เลี้ยงเนื้อที่นาทางฝั่งขวาของแม่น้าเจ้าพระยาได้ ๓,๓๕๐,๐๐๐ ไร่ ส่งเข้าทางฝั่งซ้ายได้ ๒ ,๓๕๐,๐๐๐
ไร่รวมประมาณ ๕,๗๐๐,๐๐๐ ไร่ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
โครงการเขื่อนเจ้าพระยาเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการสร้างมาในขณะนั้น การ
สร้างเขื่อนเจ้าพระยาส่งผลดีต่อการทานา เพราะสามารถส่งน้าไปเลี้ยงดูพื้นที่ที่ทานาตามจุดมุ่งหมาย
ของการสร้างเขื่อน พื้นที่การเพาะปลูกในที่ราบกลางนั้นคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของการเพาะปลูกทั้งหมด
การเพิ่มขึ้นของการผลิตข้าวนั้นเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากจัดระบบชลประทานในพื้นที่ภาคกลางทาให้ผล
ผลิตเพิ่มขึ้น (พรรณี บัวเล็ก, ๒๕๕๕ : ๑๙๘-๒๐๑)
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แผนที่ ๕.๗ กรมชลประทานในลุ่มแม่น้าตอนกลางของประเทศ พ.ศ.๒๕๐๗
ที่มา : หจช. ผจ.สบ.๑๔/๑๒ แผนที่กรมชลประทานในลุ่มแม่น้าตอนกลางของประเทศ พ.ศ.๒๕๐๗
โครงการนี้ประกอบด้วยโครงการเจ้าพระยาใหญ่เนื้อที่ ๕,๗๑๘,๐๐๐ ไร่ โครงการอื่นๆ อีก
๕,๑๒๕,๒๐๐ ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด ๑๐,๕๔๗,๒๐๐ ไร่
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โครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ได้เพิ่มพื้นที่การผลิตข้าว ทาให้ภาคกลางมีพื้นที่สาหรับ
การผลิตข้าวมากกว่าพื้นที่ในภาคอื่นอย่างชัดเจน ข้าวจานวนนี้ถูกใช้เพื่อการส่งออกและการบริโภคใน
ประเทศ อินแกรม (James C. Ingram) ได้กล่าถึงการเพิ่มขึ้นของผลผลิตข้าวมาจากสาเหตุ ๒
ประการคือ ๑ การเพิ่มขึ้นของพื้นที่เขตชลประทาน หรือในเขตที่มีการควบคุมน้าท่วม และ ๒ มีการ
ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปรับปรุงใหม่อย่างกว้างขวาง มีการเริ่มใช้ปุ๋ยเคมีและในบางท้องที่ได้มีการใช้เครื่องจักร
แทรกเตอร์สาหรับไถนาและพรวนดิน และปั๊มน้าสาหรับควบคุมน้า ดังนั้นจึงเป็นครั้งแรกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหลังจากที่เปิดประเทศในปี พ .ศ.๒๓๙๘ พื้นที่การเพาะปลูกข้าวและผลผลิตข้าวทั่ว
ประเทศได้เพิ่มขึ้น ภาคกลางมีบทบาทเด่นในการเพาะปลูกข้าว ทั้งนี้เพราะพื้นที่ปลูกข้าวเกือบ
ครึ่งหนึ่งอยู่ภาคกลาง และผลผลิตมากว่าครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่ภาคกลาง ทั้งนี้ก็มาจากพื้นที่ในการเพราะ
ปลูกของภาคกลางอยู่ในเขตชลประทาน ซึ่งก็มาจากการจัดสร้างเขื่อนและคลองชลประทานที่ดาเนิน
มา (James C. Ingram, ๑๙๗๑ : ๒๓๙ )
โครงการเจ้าพระยาใหญ่ที่เสร็จสิ้นปี พ.ศ.๒๔๙๗ พื้นนาในทุ่งบางเขนยังไม่ได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาระบบชลประทานที่เกิดขึ้นโดยตรง เช่นเดียวกับโครงการเชียงราก-บางเหี้ย เพราะที่ทุ่ง
บางเขนขาดคลองส่งน้าเข้าสู่นา จากกการสัมภาษณ์ชาวนาในทุ่งบางเขนยังคงยืนยันว่าแม้ว่าโครงการ
ชลประทานทั้ง ๒ เสร็จสิ้น ชาวนาส่วนใหญ่ยังคงทานาโดยใช้น้าฝนและน้าท่า ไม่ได้ทานาในระบบ
ชลประทาน ชาวนาที่ได้ประโยชน์จากการพัฒนาระบบชลประทานจะเป็นชาวนาที่อยู่ติดกับคลองที่
ขุดใหม่และขุดขยายเท่านั้นซึ่งจะได้จากน้าฝนและน้าท่าที่ขังอยู่ในคลองเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้
ในช่วงที่โครงการเจ้าพระยาเสร็จและใช้งานได้โดยสมบูรณ์แล้วก็เป็นระยะเดียวกับที่ชาวนาที่ทุ่ง
บางเขนกาลังเลิกทานาหรือที่เรียกว่าหลุดทุ่ง ดังนั้นประโยชน์ของโครงการเจ้าพระยาจึงยังไม่เห็น
ชัดเจน

บทที่ ๖
การผลิตและวิถีชีวิตของชาวนาที่ทุ่งบางเขน
๖.๑ วิถีการผลิตของชาวนาที่ทุ่งบางเขน
สภาพโดยทั่วไปทุ่งนาที่บางเขนเป็นทุ่งนาที่แห้งแล้ง ผืนนาจะชุมฉ่ํามีน้ําหล่อเลี้ยงเมื่อหน้าฝน
การทํานาส่วนใหญ่เป็นนาน้ําฝน และการดํารงชีวิตของชาวบ้านก็ใช้น้ําที่อยู่ตามลําคลองและบ่อน้ําที่
ขังอยู่ตามทุ่งนา วิถีชีวิตของชาวนาที่ทุ่งบางเขนเริ่มต้นเมื่อมีการตัดคลองเปรมประชากรที่เริ่มขุดในปี
พ.ศ.๒๔๑๓ และเสร็จสิ้นในปี พ.ศ.๒๔๑๕ แต่การตัดคลองดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ใน
การเกษตรโดยตรง ดังนั้นจึงไม่ได้ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ในทุ่งนาแห่งนี้ ต่อมา รัฐบาลได้
ดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตรหลายโครงการ โครงการที่ส่งผล
โดยตรงต่อทุ่งบางเขนคือ “โครงการเชียงรากน้อย-บางเหี้ย (คลองด่าน)” ซึ่งเริ่มโครงการในปี พ.ศ.
๒๔๖๗ และเสร็จสิ้นในปี พ.ศ.๒๔๗๗ โครงการที่ส่งผลต่อการเพาะปลูกที่ทุ่งบางเขนอีกโครงการคือ
“โครงการเจ้าพระยา”ที่เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.๒๔๙๕ และเสร็จในปี พ.ศ.๒๔๙๙ เมื่อพัฒนาระบบ
ชลประทานแล้ว ผู้ที่ได้รับประโยชน์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้กับคลองที่ขุดและขยายขึ้นใหม่ ส่วนผู้
ที่อยู่ห่างจากลําคลองเหล่านั้นยังได้รับประโยชน์จากระบบชลประทานที่เกิดขึ้นน้อยมาก ดังที่กล่าวไป
แล้วในบทที่ผ่านมา
การแบ่งช่วงระยะเวลาในการศึกษาการผลิตข้าวและวิถีชีวิตของชาวนาที่ทุ่งบางเขน ผู้วิจัยได้
ใช้การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ที่มาจากการขุดคลองและการพัฒนาระบบชลประทานในทุ่งนาแห่งนี้
เป็นตัวแบ่งช่วงเวลา ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ช่วงเวลาคือ ๑. ระยะที่เข้ามาบุกเบิกที่นาต้นรัชกาลที่
๕ ถึงการพัฒนาระบบชลประทาน พ.ศ.๒๔๖๗ และ ๒ . ระยะหลังพัฒนาระบบชลประทาน พ.ศ.
๒๔๖๗
๖.๑.๑ ระยะที่เข้ามาบุกเบิกที่นาต้นรัชกาลที่ ๕ ถึงการพัฒนาระบบชลประทาน พ.ศ.
๒๔๖๗
เดวิด บรูซ จอห์นสตัน ได้ศึกษาชีวิตของชาวนาในภาคกลางและพบว่า การขยายตัวในการทํา
นาในภาคกลางเป็นไปอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษ ๒๔๒๒ และ ๒๔๓๓ แต่ทศวรรษต่อมาการ
ขยายตัวเริ่มช้าลง เนื่องจากการไม่ได้พัฒนาระบบคลองอย่างถูกต้อง ชาวนาต้องพบกับความเสียหาย
ของพืชผลสลับกับการที่ฝนมาไม่เหมาะกับช่วงเวลาการทํานาหรือมาผิดเวลา และบางปีก็มีน้ําท่วม
เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ.๒๔๔๘-๒๔๕๕ แม้ว่าสภาพเหล่านี้เกิดขึ้นทั่วบริเวณ
ภาคกลางแต่บริเวณฝากตะวันออกนี้รุนแรงที่สุด (เดวิด บรูซ จอห์นสตัน, ๒๕๓๐ : ๑๕๕-๑๕๗)
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เขายังกล่าวถึงช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ.๒๔๔๘-๒๔๕๕ ว่าชาวทางด้านตะวันออกต้องเผชิญ
ปัญหาอะไรบ้างในงานวิจัยของเขาว่า นอกจากเรื่องน้ํามากน้ําน้อยที่มีผลต่อการผลิตแล้วและทําให้
เศรษฐกิจถดถอยแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นอีกซึ่งมีผลต่อราคาพืชผล ได้แก่ เงินบาทของไทยได้เปลี่ยนจาก
มาตรฐานโลหะเงินไปสู่มาตรฐานทองคําใน ปี พ.ศ.๒๔๔๕ และรัฐบาลได้เพิ่มค่าของเงินบาทใน
ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๔๕-๒๕๕๑ อยู่หลายครั้ง ทําให้เกิดภาวะไม่แน่นอนในค่าของเงินบาท มีผลทําให้
การส่งออกของไทยลดลง และทําให้ราคาสินค้า ค่าของชีพและค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงขึ้น การเพิ่มขึ้น
ของค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายในการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าแรง ทําให้ผู้ผลิตไม่อาจดํารงชีวิตอยู่ได้
ประมาณค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในช่วงระหว่าง พ.ศ.๒๔๕๘-๒๔๕๓ ราคาข้าวเปลือกลดลง ๒๐ % ถึง
๔๐% ค่าแรงเพิ่มขึ้น ๒๐ % ถึง ๕๐% ราคาควายเพิ่มขึ้น ๒๐ % ถึง ๕๐% ค่าอาหารประจําวันเช่น
ปลา เพิ่มขึ้น ๒๐ % ถึง ๕๐% และค่าครองชีพโดยทั่วไปก็แพงกว่าแต่ก่อน (เดวิด บรูซ จอห์นสตัน,
๒๕๓๐ : ๑๕๙-๑๖๑)
ในปี พ.ศ.๒๔๔๘ รัฐบาลยังเพิ่มภาษีค่านาอย่างมาก เนื่องจากการเก็บภาษีค่านามีอัตราคง
ที่มาเป็นเวลายาวนาน เนื่องมาจากการทําสนธิสัญญาเบาว์ริงที่มีข้อกําหนดไม่ให้เพิ่มภาษีที่ดินแก่คน
ในบังคับของอังกฤษ รัฐบาลจึงไม่ขึ้นภาษีที่ดินแก่คนไทยเช่นกัน อุปสรรคในการเพิ่มอัตราภาษีค่านา
หมดไปเมื่อรัฐบาลอังกฤษอนุญาตให้เพิ่มอากรค่าแก่คนในบังคับได้ ในปี พ.ศ. ๒๔๔๒ โดยยอมให้เก็บ
ในอัตราเดียวกับที่ใช้ในพม่า อัตราใหม่ที่รัฐบาลเก็บมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ.๒๔๔๘ การที่รัฐบาลไทย
เก็บอากรค่านาใหม่นี้มาจากความจําเป็นที่รัฐต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการปฏิรูปการปกครอง
ประเทศที่ต้องใช้เงินอย่างมหาศาล และรัฐบาลต้องการที่จะเก็บอากรค่านาเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนภาษี
ผูกขาดการพนันที่รัฐบาลต้องการเลิก เพราะเห็นว่าการพนันเป็นบ่อเกิดความชั่วร้ายในสังคม(เดวิด
บรูซ จอห์นสตัน, ๒๕๓๐ : ๑๖๑-๑๖๒)
อัตราภาษีค่านาใหม่มีการแบ่งนาออกเป็นประเภทต่างๆ คือ นาคู่โค คือนาที่อยู่ในบริเวณที่มี
การอพยพตั้งถิ่นฐานกันอย่างหนาแน่น เก็บอัตราเพิ่มจาก ๒๕ สตางค์เป็น ๓๐ สตางค์จนถึง ๑ บาท
ต่อไร่ นาฟางลอย คือนาที่มีประชากรตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างกระจัดกระจายเพิ่มขึ้นจากอัตรา ๓๗.๕
สตางค์มาเป็น ๔๐ สตางค์ถึง ๑.๒๐ บาท ต่อไร่ และนาหวงห้าม ซึ่งเป็นนาประเภทใหม่ที่มีผู้เข้ามาจับ
จองแล้วแต่ยังไม่ทําเก็บอัตรา ๔ สตางค์ถึง ๑๒ สตางค์ต่อไร่ อัตราอากรค่านาใหม่นี้เริ่มเก็บในปี พ.ศ.
๒๔๔๙ สมเด็จกรมพระยาดํารงเดชานุภาพทรงกล่าวว่า อัตราอากรค่านาใหม่นี้ทําให้อากรค่านา
เพิ่มขึ้นถึง ๔๐๐% และทรงเห็นว่าอัตราที่เหมาะสมในการเก็บอากรค่านาคือ ๗๕ สตางค์ต่อไร่ ในปี
พ.ศ.๒๔๔๘ เป็นปีที่เริ่มประกาศใช้อัตราภาษีใหม่ ชาวนาทางภาคตะวันออกพบกับผลผลิตที่ตกต่ํา
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของดิน ฟ้าอากาศ ค่าเงินบาทที่สูงขึ้น ราคาข้าวของไทยสูงเกินราคา
ตลาดโลกซึ่งอาจมาจากระบบภาษีใหม่นี้ นอกจากนี้ชาวนายังต้องเผชิญกับค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายที่
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เพิ่มขึ้น ปัญหาเหล่านี้ทําให้ชีวิตของชาวนาไม่มีความสุข และพบกับความยากลําบากมากกว่าแต่ก่อน
(เดวิด บรูซ จอห์นสตัน, ๒๕๓๐ : ๑๖๑-๑๖๒)
ความทุกข์ของชาวนาและอุปสรรคในการทํานายังมาจากการขึ้นภาษีประเภทอื่นในช่วงเวลา
เดียวกัน คือ ภาษี เรือแพ โรงร้าน และค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น การจดทะเบียนสัตว์พาหนะ
ค่าธรรมเนียมเครื่องมือการประมง การขึ้นภาษีหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับวิถีการดําเนินชีวิตของชาวนา
ทําให้ชาวนาร้องทุกข์ว่ารัฐบาลเก็บภาษีมากเกินไป (เดวิด บรูซ จอห์นสตัน, ๒๕๓๐ : ๑๖๒-๑๖๓)
นอกจากนี้ การปฏิรูประบบการเกณฑ์ทหารก่อให้เกิดความไม่คล่องตัวแก่ชาวนา ระบบการ
เกณฑ์ทหารจากการปฏิรูปในปี พ.ศ.๒๔๔๘ ทําให้ชายฉกรรจ์ทุกคนต้องเข้าเกณฑ์ทหารและเข้า
ประจําการ ๒ ปี และเป็นทหารกองหนุนอีก ๑๕ ปี หลังจากนั้นจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าเงิน
ราชการตลอดจนเกณฑ์ทหารและแรงงาน การเกณฑ์ดังกล่าวทําให้ครอบครัวชาวนาต้องสูญเสีย
สมาชิกที่แข็งแกร่งและมีความสามารถในการทํานามากที่สุด (เดวิด บรูซ จอห์นสตัน, ๒๕๓๐ : ๑๖๓)
ชาวนาที่บางเขนส่วนใหญ่อพยพมาจากบริเวณพื้นที่โดยรอบทั้งที่อยู่ในเขตบางซื่อ นนทบุรี
ปทุมธานี มีนบุรี เป็นต้น ชาวนาเหล่านี้เข้ามาจับจองที่ดินเพื่อทําการผลิต และได้รับมอบกรรมสิทธ์
ที่ดินเมื่อทางราชการมีพระราชบัญญัติกรรมสิทธ์ การมอบที่ดินให้ราษฎรถือครองได้ในปี พ.ศ.๒๔๔๔
หลังจากมีการมอบโฉนดที่ดินแล้ว ที่นาที่บางเขนก็ถูกจับจองหมดแทบไม่เหลือที่ว่างเปล่า เนื่องจากนา
บริเวณนี้ราษฎรเข้ามาจับจองก่อนหน้านี้นานแล้วและนาที่ทุ่งบางเขนนี้อยู่ใกล้เขตชุมชนเดิม ผืนนาจึง
ถูกจับจองหมดไปก่อน
การบุกเบิกการทํานาที่ทุ่งบางเขนในช่วงแรก ชาวนาต้องทํานาโดยใช้น้ําฝนและน้ําท่า บาง
ช่วงต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติน้ํามาก น้ําน้อยสลับกันตลอดเวลา พื้นที่นาในทุ่งบางเขนเป็นพื้นที่กว้าง
น้ําในคลองไม่สามารถใช้ได้และบางแห่งก็อยู่ในสภาพดินดอน จนถึงแห้งแล้ง ผลผลิตจากการทํานา
ค่อนข้างต่ํา
ในช่วง พ.ศ.๒๔๔๘-๒๔๕๕ ชาวนาที่ทุ่งบางเขนต้องพบกับวิกฤตการณ์ในการผลิตข้าว
เช่นเดียวกับชาวนาทุ่งตะวันออกอื่นๆ ภาวะฝนแล้งน้ํามากน้ําน้อยสลับกัน น้ําในคลองก็ไม่สามารถมา
ใช้ในการทํานาได้เพียงพอ เนื่องจากยังไม่มีการพัฒนาระบบคลองเลย และราคาข้าวก็มีแนวโน้มลด
ต่ําลงด้วย ชาวนาต้องเป็นหนี้สิน ถึงแม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ๆ ชาวนาเข้ามาบุกเบิกเองก็ตาม
ตารางที่ ๖.๑ การรวมพื้นที่นาในอาเภอบางเขน ปี พ.ศ.๒๔๔๕-๒๔๕๔
พ.ศ. จานวนนา นาที่ทาได้ นาเสีย จานวนเงินค่า
หมายเหตุ
ที่ทาทั้งสิ้น
(ไร่)
(ไร่)
นา
(ไร่)
บาท สต.
๒๔๔๕
๖๖,๘๘๕
๒๕,๐๘๒ ๓๖ พ.ศ.๒๔๔๕ นาทั้งสิ้นไม่แน่

๑๐๐

๒๔๔๖ ๑๔๑,๗๐๑ ๒๖,๗๙๖ ๑๕,๙๐๕ ๘,๗๙๙ ๑๙ เพราะอําเภอบางเขนรวมอยู่ใน
๒๔๔๗
“
๓๔,๗๓๖ ๗,๙๖๕ ๑๓,๐๒๖ ๔๙ อําเภอบางซื่อ และเขตเมือง
๒๔๔๘
“
๓๒,๔๔๐ ๑๐,๒๖๑ ๑๒,๑๖๖ ๔๔ ธัญบุรีบ้าง
๒๔๔๙
“
๓๔,๖๑๑ ๘,๐๙๐ ๔๓,๒๖๔ ๖๐
๒๔๕๐
“
๓๗,๑๘๔ ๕,๕๑๗ ๔๖,๔๘๑ ๙
๒๔๕๑
“
๒๙,๒๖๔ ๑๓,๔๓๗ ๓๖,๘๓๑ ๕๔
๒๔๕๒
“
๓๑,๒๖๙ ๑๐,๔๐๕ ๓๙,๑๒๑ ๑๗
๒๔๕๓
“
๓๓,๙๓๕ ๔,๗๖๖ ๔๒,๔๐๙ ๗๙
๒๔๕๔
“
๓๐,๒๖๙ ๑๒,๔๓๒ ๑๖,๓๒๖ ๓๑
ที่มา : หจช. ร๖ น.๔๓/๘ รายงานความเสียหายเพราะเหตุน้ํามากน้ําน้อย

ตารางที่ ๖.๒ พื้นที่นาในอาเภอบางเขนในปี พ.ศ.๒๔๕๔
นามเจ้าของนา
ประมาณ
หมายเหตุ
(ไร่)
รวมเนื้อที่นาในอําเภอบางเขน
๔๒,๗๐๑
แบ่งออกดังนี้
๑. เป็นส่วนของบริษัท
๒. นาพระคลังข้างที่
๑๖๓
๓. นาผู้มีบรรดาศักดิ์ในกรุงเทพฯ
๕,๒๒๙
๔. นาที่เป็นของราษฎรพลเมืองในอําเภอนี้แท้ ๓๗,๒๒๙
๕. นารกร้างยังไม่มีเจ้าของหวงห้าม
๘๐ ที่ดินของรัฐบาลอยู่ที่ดอนเมือง ริมตึกดิน
ที่มา : หจช. ร๖ น.๔๓/๘ รายงานความเสียหายเพราะเหตุน้ํามากน้ําน้อย
หมายเหตุ : นาของพระคลังข้างที่และนาของผู้มีบรรดาศักดิ์จอยู่ติดกับคลองเปรมประชากร ซึ่งเป็น
พื้นที่ดีที่สุดตั้งแต่เริ่มแรก

๑๐๑

ตารางที่ ๖.๓ บัญชีการลงทุนทานาของชาวนาที่ทุ่งบางเขน ผลผลิตและรายได้ที่ได้รับในปี พ.ศ.
๒๔๕๔
จานวนนาที่ทา
รายการการลงทุน
จานวนเงินที่จ่าย
(ไร่)
(บาท)
๓๐
๑. ลงทุนซื้อรถ
๒. กระบือ ๒ ตัว
๒๐๐
๓. เครื่องมือไถและคราด มีด จอบ เสียม
๔๐
๔. ข้าวและกับ หมากพลู อาหารต่างๆ
๑๖๐
๕. เครื่องนุ่งห่ม
๑๒
๖. เครื่องที่อยู่ ไม้และจาก
๔๐
๗. ค่านา
๓๖
๘. ลูกจ้าง ๒ คน
๑๖๐
รวมค่าใช้จ่าย
๖๔๘
ผลผลิตที่ได้รับไม่ต่ํากว่า ๖ เกวียน ขายข้าวไปเกวียนละ ๕๘ บาท ได้เงิน
๔๓๗
หักรายการที่ ๔,๕,๗,๘ ตามตารางด้านบน จะเหลือ
๒๘๐
แต่ถ้าต้องเช่านา ๓๐ ไร่เสียค่านา ๙๐ บาทคงเหลือเงิน
๑๙๐
ที่มา : หจช. ร.๖ น.๔๓/๘ รายงานความเสียหายเพราะเหตุน้ํามากน้ําน้อย
หมายเหตุ : รายจ่ายปีต่อไปใช้ทุนที่เหลืออยู่ รายจ่ายน้อยลงเพราะมีทุนคงที่อยู่ ในปีที่ ๒ ถ้าไม่มี
อันตรายเสียหายคงได้กําไรเล็กน้อย โดยที่ค่าแรงส่วนเจ้าของไม่ได้คิด
ชาวนาทํานา ๓๐ ไร่ ได้ข้าวไม่ต่ํากว่า ๖ เกวียน (๑๐๐ ถังเท่ากับ ๑ เกวียน) ขายข้าวได้
๔๓๗ บาท (เท่ากับได้ข้าว ๗๕๓ เกวียนหรือ ๗๓๕ ถัง คิดเป็นไร่ละประมาณ ๒๕ ถัง) และหัก
ค่าใช้จ่ายเงินต่างๆ ได้แก่ค่าอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่านา และค่าลูกจ้าง เหลือ
เงินสุดท้าย จํานวน ๑๙๐ บาทเท่านั้น ชาวนาต้องใช้อย่างประหยัดมากเพราะต้องใช้ทั้งปี เฉลี่ยตก
เดือนหนึ่งประมาณ ๑๕-๑๖ บาท เท่านั้น และถ้าหากการทํานาปีต่อไปไม่ได้ผล ครอบครัวชาวนาก็
ต้องพบกับภาวะวิกฤติเป็นหนี้สิน และถ้าชาวนาต้องเสียเงินค่าควายที่ใช้ในการไถ่นาด้วยแล้วอาจจะ
ไม่มีเงินเหลือเลย ดังนั้นควายจึงเป็นทรัพย์สินที่สําคัญที่สุดของชาวนา
ทางอําเภอบางเขนได้ส่งเจ้าหน้าที่สํารวจสภาพการทํานาของอําเภอบางเขนทั้งหมดใน
ขณะนั้นปี พ.ศ.๒๔๕๔ โดยให้เชิญกํานัน ผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด ผู้ชํานาญการเรื่องการทํานาและราษฎร
ส่วนหนึ่งมาตอบคําถาม รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลจากบัญชีต่างๆ การรวบข้อมูลของเจ้าหน้าที่อําเภอทํา

๑๐๒

ให้เราสามารถเข้าใจสภาพของชาวนาที่ทุ่งบางเขนเป็นอย่างดี ข้อมูลที่ได้มาสามารถแบ่งออกเป็นชุดๆ
สรุปได้ดังนี้
คาถามชุดที่ ๑
เป็นการสอบถามเรื่องรายได้ของชาวนา วิธีการขายข้าว ลูกค้าที่ไปรับซื้อข้าว
กว่าจะมาถึงกรุงเทพฯ พวกไหนได้กําไรมากน้อย การซื้อข้าวต้องลงทุนอย่างไร แล้วนํามาขายได้กําไร
อย่างไร และพบว่า
๑. สภาพทั่วไปของอําเภอบางเขนราษฎรทํานาทั้งหมด ไม่มีสวนหรือไร่และจับสัตว์น้ํา
ประโยชน์ทางอื่นๆ ไม่มี
๒. ถ้าน้ําฝน น้ําท่าบริบูรณ์ แม้การทํานาเสีย ๑ ปี ได้ ๑ ปี ก็ยังไม่ขาดทุน ถ้าเสียหาย ๒ ปี
ได้ผล ๑ ปี หรือเสียหาย ๓ ปี ได้ ๑ ปี และชาวนายังต้องเสียค่านาเป็นอยู่เสมอ ชาวนาต้องกู้ยืม
จํานํากันวุ่นวาย ถึงปีต่อมาทํานาได้ผลแต่กว่าจะฟื้นก็อีกนาน แต่ใน ๒-๓ ปีนี้ การเสียหายอยู่ที่๑/๓
หรือ๑/๔ เพราะฝนไม่ตกให้ตามต้องการของชาวนา
๓. ชาวนาขายข้าวให้แก่พ่อค้าชาวจีนที่รับซื้อ หรือพวกรับแลกข้าวมาขายให้กับพ่อค้าชาว
จีน กว่าข้าวจะมาถึงกรุงเทพฯ เป็น ๒-๓ ขั้นตอน ราคาข้าวที่โรงสีราษฎรไม่ได้รู้ ถึงรู้จากพวกจีนก็
บอกไม่ตรง แต่ใน พ.ศ.๒๔๕๓-๕๔ ราคาข้าวที่โรงสี กระทรวงได้จัดส่งอําเภอ แต่ชาวนาไม่เอาใจใส่
ราคา แล้วแต่พวกจีนผู้ซื้อตกลงกันเอง รายได้ที่พวกจีนได้มาก เมื่อวิเคราะห์ดูแล้วมี ๒ อย่างคือ เวลา
หน้าน้ําข้าวราคาสูงหน่อยเพราะพ่อค้าเข้าถึงบ้าน แต่ถ้าหน้าแล้งจะให้ราคาต่ําเพราะหักค่าเกวียน
ตามระยะทางใกล้ไกล เกวียนหนึ่งไม่ต่ํากว่า ๘- ๔ บาท รายได้ของชาวนาก็น้อยลง ชาวนาต้องขัดสน
ด้วยความจําเป็น
๔. พวกซื้อข้าวชาวจีนทําเสมือนแบ่งของให้ชาวนา โดยการให้ชาวนาหยิบยืมของมาใช้ก่อน
เวลาผู้ซื้อมาตวงข้าวชาวนาจะยอมผ่อนปรน ชาวนายอมให้ผู้ซื้อข้าวได้เปรียบเสมอโดยมาก เหตุมา
จากความขัดสนของชาวนา
๕. พวกผู้ซื้อข้าวลงทุนเพียง ๒,๐๐๐ บาท ประมาณว่าใน ๑ ปี กําไรไม่ต่ํากว่า ๘,๐๐๐ บาท
ส่วนพวกแลกข้าวลงทุนเพียง ๕๐-๖๐ บาท ก็สามารถแลกข้าวทางเรือเล็ก แลกข้าวมาขายระหว่างที่
น้ํามีในทุ่ง ได้กําไรประมาณ ๔๐-๕๐ บาท เมื่อน้ําแห้งเขาหาบแลกข้าว การหาบแลกข้าวมีกําไรดีต้อง
ใช้แรงมากกําไร ๑ ในส่วน ๒
คาถามชุดที่ ๒ เป็นคําถามเรื่องการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างชาวนาและผู้แลกข้าว วิธีตวง
และวิธีอื่นๆ อธิบายถึงพวกซื้อข้าวชั้นต่างๆ และต่อๆ มาจนถึงโรงสี ผู้รับซื้อข้าวชั้นสุดท้าย มีการ
ได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างไร
๑. พวกซื้อข้าวได้เปรียบชาวนาด้วยประการต่างๆ ผู้ซื้อจะรู้ราคาขึ้นลงของข้าวที่โรงสีอยู่
เสมอและคิดราคาค่าโสหุ้ยต่างๆ เรียบร้อยจึงจะซื้อ และเมื่อราคาข้าวที่โรงสีลงก็จะพักข้าวเข้ายุ้งไว้
ก่อน รอจนกว่าราคาขึ้นจึงจะตวงขายโรงสี

๑๐๓

๒. พวกชาวนาไม่ค่อยคิดเปรียบเทียบราคา พวกซื้อข้าวจะให้ราคาดีที่สุด เมื่อข้าวในทุ่งน้อย
พวกซื้อข้าวคิดว่าดีกว่าอยู่เปล่าๆ ก็ขาดคาโสหุ้ย ถึงกําไรน้อยก็ซื้อเพื่อให้มีงานทําอยู่เสมอ การแย่งซื้อ
ข้าวนี้ทําให้ข้าวมีราคาแพง
๓. พวกแลกชั้นที่ ๑ ซื้อข้าว ได้กําไรจากชาวนามาก เมื่อมาขายกับผู้ซื้อชั้นที่ ๒ ยังมีกําไร
จากผู้แลกข้าว เมื่อมาถึงโรงสียังมีอุบายในการตวงเพื่อให้ของน้อยเป็นของมากโดยเล่นกับผู้ตวงก่อน
ทางลับ ผลที่สุดคือชาวนาเสียเปรียบผู้ซื้อเสมอ
๔. ชาวนาต้องซื้อของในราคาแพงเพราะความเป็นอยู่ของชาวนา เป็นต้นว่าต้องการหมาก
พลู ยาสูบ ก็ใช้วิธีเอาข้าวแลกเปลี่ยน การเอาข้าวแลกเปลี่ยนนี้ทําให้สินค้าราคาแพงกว่าเอาเงินซื้อ
มาก แต่ชาวนาไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าข้าวในนายังมีอยู่อีกมาก
๕. ชาวนาอยู่ในสภาพที่ถูกกินเลือดกินเนื้อ ชาวนาบางคนไม่มีอาหารกินในเวลาขาดแคลน
เสบียงอาหารก็ใช้วิธีไปยืมข้าวเขามากิน ถ้าเอาข้าวเขามา ๑๐ สัต ถึงเวลาข้าวออกเกี่ยวแล้วก็ต้องใช้
คืน ๑๕-๑๖ สัต และลูกสัตนั้นก็มักจะใหญ่โตกว่าที่ชาวนาเอาข้าวไปด้วย
คาถามชุดที่ ๓ เป็นคําถามเรื่องความประพฤติของชาวนา เมื่อขายข้าวไปแล้วเอาเงินไปทํา
อะไร พวกไหนที่เอาเงินไปใช้หมดและพวกไหนที่มั่งมีจากการทํานา การสอบสวนได้ความดังนี้
๑. ชาวนาเมื่อขายข้าวได้เงิน ๑๐๐ ต้องหักเงินใช้ในการกิน ๑๐ หักค่านาหรือค่าเช่า ๑๐๒๐ ใช้ในสิ่งที่ควรใช้อีก ๒๐ คงเหลือ ๒๐ ซึ่งชาวนาต้องกระเหม็ดกระแหมมาก ชาวนาคนใดมักกิน
มาก เล่นมากก็ต้องหมดไปไม่พอคงต้องเป็นหนี้ต่อไป เท่าที่สังเกตดูชาวนามักชอบเล่นการพนัน
โดยมาก
๒. พวกชาวนาที่มั่งมีมักจะได้รับการอุดหนุนจากตระกูลใดตระกูลหนึ่ง มีทางได้ผลประโยชน์
ทางอื่น ชาวนาพวกนี้จะกระเหม็ดกระแหมในการใช้จ่าย และไม่เล่นการพนันต่างๆ ถ้าได้เงิน ๑๐๐ ก็
เสียไปเพียง ๕๐
คาถามชุดที่ ๔ และ ๕ สอบสวนเรื่องราคาข้าวและจํานวนพลเมืองในระหว่างพ.ศ.๒๔๔๕๒๔๕๔

ตารางที่ ๖.๔ ราคาข้าวและจานวนพลเมืองในระหว่าง พ.ศ.๒๔๔๕-๒๔๕๔

๑๐๔

พ.ศ.

ราคาซื้อขายกันในท้องนา
(เกวียน/บาท)

จานวนพลเมืองในท้องที่
ครัว
ชาย
หญิง

ประมาณพลเมืองที่ทานาในท้องที่
ครัว
ชาย
หญิง

๒๔๔๕
๒๔๔๖
๒๔๔๗
๒๔๔๘
๖๐
๒๔๔๙
๖๐
๒๔๕๐
๕๘
๒๔๕๑
๕๖
๒๔๕๒
๕๐
๑,๐๒๖ ๓,๑๗๖ ๓,๐๘๑ ๙๗๖ ๑,๕๐๐
๒๔๕๓
๔๒
๑,๐๐๐ ๓,๐๖๙ ๓,๐๑๕ ๙๖๘ ๑,๔๐๐
๒๔๕๔
๕๘
๙๙๕ ๓,๓๕๕ ๓,๑๘๕ ๙๘๖ ๑,๕๐๐
ที่มา : หจช. ร๖.น.๔๓/๘รายงานการเสียหายเหตุเพราะน้ํามากน้ําน้อย
หมายเหตุ : ๑. มาตราส่วน ๒๕ ทะนานเท่ากับ ๘๐ สัต ๘๐ สัตเท่ากับ ๑ เกวียน

๑,๖๑๕
๑,๔๘๔
๑,๔๐๐

ในการสอบสวนไม่สามารถได้ราคาที่โรงสีรับซื้อ และในปี พ.ศ. ๒๔๕๓ ราคาข้าวต่ํากว่าปีอื่น
เพราะน้ําท่วมนาได้รับความเสียหาย ข้าวจมน้ําราคาจึงต่ํา
สําหรับพลเมืองที่อําเภอบางเขนบางปีเพิ่มบางปีลดลง ในปี พ.ศ.๒๔๕๒ มีพลเมือง ๖,๒๕๗
คน ปี พ.ศ.๒๔๕๓ มีพลเมือง ๖,๐๘๔ คน จํานวนที่ลดลงมาจากพลเมืองชายต้องเข้ารับราชการทหาร
ประจําปีบ้างและอพยพไปทํานาอยู่คลองพระพิมลเป็นส่วนมาก เพราะทํานาที่ทุ่งบางเขนไม่ได้ผล
ส่วนในปี พ.ศ.๒๔๕๓ จํานวนพลเมืองเพิ่มอีกเพราะอพยพจากเมืองธัญบุรีกลับมาทํานาที่เดิมเพราะ
หลักฐานของพวกเขายังอยู่ที่อําเภอบางเขน
คาถามชุดที่ ๖
อธิบายสาเหตุที่ทําให้การทํานาที่ทรุดโทรม และวิธีการแก้ไข
๑. การทํานาที่อําเภอบางเขนจากปี พ.ศ.๒๔๔๕-๒๔๕๔ ทรุดโทรมลงทุกที ชาวนาค้างอากร
ค่านามากขึ้นทุกปี
๒. ชาวนาต้องพบกับสภาพน้ําฝนและน้ําท่ามีไม่เพียงพอที่จะผลิตข้าวได้ ถึงแม้ชาวนาจะ
พยายามแก้ตัวใหม่แต่ก็ไม่ได้ผล ผลการทํานาได้ ๑ เสีย ๒ เมื่อสภาพการทํานาเป็นดังนี้จึงส่งผลถึง
การปกครองและการเก็บภาษีอากรด้วย

๑๐๕

๓. ชาวนาอาศัยน้ําฝนและน้ําท่าในการทํานาดีกว่าทําอย่างอื่น ถ้าทํานาไม่ได้ผลตามต้องการ
ในปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ได้ผลดีชาวนายังพอสู้ได้ ถ้าทํานาเสียหาย ๒ ปี ได้ผลดี ๑ ปี อากรค่านาต้องค้าง
ชีวิตชาวนาก็จะยากลําบาก
๔. ชาวนาต้องการให้อากรค่านาลดลงเหลือไร่ละ ๗๕-๕๐ สตางค์ เพราะนาในอําเภอนี้เป็น
นาน้ําฝนการที่จะวิดสาดใช้น้ําจากทางอื่นไม่ได้
วิธีการในการที่จะบํารุงพื้นที่นา ที่ประชุมได้เสนอดังนี้
๑. ถ้าผู้ทํานามีกรรมสิทธิ์ในที่ทํานาแล้ว การบํารุงพื้นที่ก็ย่อมดีกว่าการเช่านามาก
๒. การทํานาต้องอาศัยน้ํา ถ้ามีน้ําเพียงพอ พร้อมกับควบคุมให้น้ํามากน้ําน้อยได้ตาม
ต้องการ ก็จะเป็นผลสําเร็จ
๓. ควรจะลดหย่อนค่านาให้เหลือเพียงไร่ละ ๗๕ สตางค์ และเมื่อการทํานาได้ผลดีจึงค่อย
ขึ้นราคา
คําถามชุดที่ ๗ และ ๘ ให้ไต่สวนเรื่องที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่มีผู้ทํานา การทําสัญญาเช่านา
ผลการสํารวจพบว่า
๑. ที่ดินที่อําเภอบางเขนมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ทั่วอําเภอ ที่รกร้างว่าเปล่าไม่มี
๒. การเช่าที่นา ราษฎรทําสัญญาเช่าที่อําเภอ และที่ทําสัญญากันเองประมาณ ๑/๑๐ (หจช.
ร๖.น.๔๓/๘ รายงานการเสียหายเหตุเพราะน้ํามากน้ําน้อย)
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๔๕๕ ทางอําเภอบางเขนได้ออกสํารวจสภาพความเป็นอยู่ของ
ชาวนาเพิ่มเติมอีกพบว่า ชาวนายากจนมากจนแทบไม่มีข้าวกิน จนถึงต้องไปรับจ้างไถนา ดํานาพอได้
ข้าวรับประทานก็มี ชาวนาผู้ยากไร้นี้ต้องถูกเอาเปรียบจากผู้จ้างด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งอําเภอ ชาวนาที่
ไม่มีข้าวและไม่มีเงินทั้งอําเภอมีอยู่ ๓๐๐ คน ที่มีข้าวอยู่ก็น้อยแทบไม่พอรับประทานตลอดการทํานา
กว่าจะได้ผล ส่วนชาวนาที่มีข้าวพอรับประทานหรือพอซื้อขายนั้นมีเพียง ๒ ใน ๑๐๐ ผู้ที่มีข้าวขายได้
ก็จะขายให้กับเจ๊กล่องเรือข้าวในฤดูน้ํานี้ (หจช.ร๖.น.๔๓/๘ รายงานการเสียหายเหตุเพราะน้ํามากน้ํา
น้อย)
ทางอําเภอประมาณว่าข้าวที่มีในท้องที่เวลานี้ประมาณ ๔๘๒ เกวียน ขณะที่พลเมืองมี
๖,๔๐๘ คน ได้คิดประมาณว่าคนหนึ่งจะได้ข้าว ๖ สัตเท่านั้น และคนหนึ่งต้องกินข้าวคนละ ๓ สัตต่อ
เดือน นับแต่เดือนนี้ (กรกฎาคม) ไปกว่าราษฎรจะทํานาได้ผลก็อีก ๔ เดือนเศษ จํานวนข้าวและความ
ต้องการของราษฎรยังห่างไกลกันอยู่มาก ข้าวที่ชาวนาจะได้รับอยู่ที่คนละ ๑๕๐ ลิตร คิดเฉลี่ย ๔
เดือน จะได้รับเดือนละ ๓๗ ลิตรครึ่ง สัปดาห์ละประมาณ ๙ ลิตร (หจช.ร๖.น.๔๓/๘ รายงานการ
เสียหายเหตุเพราะน้ํามากน้ําน้อย) (มาตราส่วน ๘๐ สัตเท่ากับ ๑๐๐ ถังเท่ากับ ๑ เกวียน ๑ ถัง
เท่ากับ ๒๐ ลิตรและ ๑ สัตเท่ากับ ๒๕ ลิตร)

๑๐๖

การขาดแคลนนี้ทําให้ราษฎรต้องพบกับความยากลําบาก ทางอําเภอบางเขนเสนอให้ห้าม
จําหน่ายข้าวจนกว่าจะมีข้าวใหม่ และอนุญาตให้ซื้อข้าวได้เฉพาะจ่ายแจกในอําเภอเท่านั้น และเห็นว่า
ข้อเสนอนี้ต้องรีบทําเพราะนานวันน้ํามากขึ้นเรือข้าวก็รีบเข้าไปซื้อข้าวจากชาวนา ข้าวก็จะหมดไป
ในรายงานได้กว่าถึงจํานวนพลเมืองในอําเภอดังนี้ (หจช.ร๖.น.๔๓/๘ รายงานการเสียหายเหตุเพราะ
น้ํามากน้ําน้อย)

ตารางที่ ๖.๕ จานวนพลเมืองและจานวนข้าวเปลือกในอาเภอบางเขน เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
๒๔๕๕
ตาบล
บางเขน
ออเงิน
ดอนเมือง
ท่าแร้ง
คลองถนน
กูบแดง
หลุมไผ่
รวม

จานวนหมู่

จานวนราษฎร

๖
๕
๘
๑๐
๙
๘
๘
๕๔

๖๕๒
๕๒๓
๙๗๗
๑,๐๖๙
๑,๑๗๘
๘๖๘
๙๗๐
๖,๒๓๗

จานวนข้าวเปลือก
เกวียน
สัต
๒๐
๒๑
๒๙
๗๐
๗๑
๗๑
๑๗๔
๗๑
๔๓
๖๙
๕๔
๑๐
๘๙
๗๐
๔๘๒
๖๒

ที่มา : หจช.ร๖.น.๔๓/๘รายงานการเสียหายเหตุเพราะน้ํามากน้ําน้อย
ตารางที่ ๖.๖ การเปรียบเทียบพื้นที่การทานาในอาเภอต่างๆ กรุงเทพฯ ใน พ.ศ.๒๔๕๒-๒๔๕๕
อาเภอ
บางเขน
บางซื่อ
บางกะปิ
ตลิ่งชัน
ภาษีเจริญ
หนองแขม

จานวนเดิม
๕๒,๒๔๖
๔๑,๒๘๑
๙๑,๙๑๓
๒๙,๙๙๔
๑๔,๓๓๓
๔๐,๐๗๑

พ.ศ.๒๔๕๓
๓๑,๐๗๘
๔๖,๗๕๒
๕๑,๒๕๗
๒๑,๔๗๓
๖,๘๒๓
๒๑,๘๕๐

พ.ศ.๒๔๕๔
๓๐,๒๐๙
๒๒,๕๐๓
๔๐,๖๘๘
๑๖,๖๕๘
๗,๑๐๐
๖,๖๓๑

พ.ศ.๒๔๕๕
๓๐,๓๓๙
๑๙,๑๖๒
๓๔,๖๗๒
๑๐,๓๘๙
๔,๒๑๖
๑๓,๔๐๘

๑๐๗

บางขุนเทียน
ราชบูรณะ
บางรักษ์
ดุสิต
สําเพ็ง

๔๓,๒๔๗
๑๗,๙๓๒
๓,๔๕๔
๕,๐๐๐
๔๔๐

๑๑,๙๙๗
๑๑,๓๗๔
๒๑,๔๗
๙๑๖
-

๑๔,๗๕๕
๑๑,๑๗๘
๒,๐๙๗
๙๖๖
-

๒,๒๒๓
๖,๘๖๖
๘๑๗
๕๒๖
๒๑๑

ที่มา : หจช. ร.๖ น.๓๑.๑/๑ พระยาวิเศษโภชนา ข้าหลวงเกษตร มณฑลกรุงเทพส่งรายงาน และ
หจช. ร.๖ น.๓๑.๑/๔ รายงานการตรวจการของพระยาวิเศษโภชนา

ตารางที่ ๖.๗ จานวนกระบือและครัวเรือน พ.ศ.๒๔๕๓-๒๔๕๔
อาเภอ

บางเขน
บางซื่อ
บางกะปิ
ตลิ่งชัน
ภาษีเจริญ
หนองแขม
บางขุนเทียน
ราชบูรณะ
บางรักษ์
ดุสิต
สําเพ็ง
รวม

พ.ศ.๒๔๕๓

พ.ศ.๒๔๕๔

กระบือ

ครัว

๕๘๓
๒,๖๔๔
๕๘๑
๓๘๔
๓๒๔
๑,๗๐๓
๗๘๘
๔๕๙
๑๖๕
๑๒๒

๓,๖๓๘
๔,๗๖๘
๗,๔๒๒
๓,๓๒๓
๑,๕๙๙
๔,๓๙๔
๔,๗๑๓
๑,๓๙๕
๖๘๗
๑๙๖

พื้นที่นา
(ไร่)
๓๑,๐๗๘
๔๖,๗๕๒
๕๑,๒๕๗
๒๑,๔๗๓
๖,๘๒๓
๒๑,๘๕๐
๑๑,๙๙๗
๑๑,๓๗๔
๒๑,๔๗
๙๑๖

กระบือ

ครัว

๓,๓๖๙
๒,๕๘๐
๔,๕๖๕
๑,๗๓๖
๕๔๓
๑,๙๖๒
๑,๑๙๐
๗๑๒
๑๗๗
๑๒๗

๓,๕๕๔
๔,๕๙๗
๖,๐๓๗
๓,๔๖๗
๑,๕๖๐
๔,๕๕๓
๕,๒๙๑
๑,๗๖๘
๖๓๓
๑๖๘

๗,๗๕๓

๓๒,๕๓๙

๑๘๕,๖๗๔ ๑๗,๐๒๑

๓๑,๖๒๘

พ.ศ.๒๔๕๕
พื้นที่นา
(ไร่)
๓๐,๒๐๙
๒๒,๕๐๓
๔๐,๖๘๘
๑๖,๖๕๘
๗,๑๐๐
๖,๖๓๑
๑๔,๗๕๕
๑๑,๑๗๘
๒,๐๙๗
๙๖๖

กระบือ

ครัว

พื้นที่นา
(ไร่)
๓,๓๑๔ ๓,๕๒๑ ๓๐,๓๓๙
๒,๕๕๘ ๔,๒๘๒ ๑๙,๑๖๒
๓,๙๗๗ ๕,๐๒๙ ๓๔,๖๗๒
๑,๗๔๒ ๓,๑๓๒ ๑๐,๓๘๙
๕๙๔
๑,๑๗๒
๔,๒๑๖
๒,๐๔๘ ๓,๙๕๙ ๑๓,๔๐๘
๑,๑๙๐ ๑,๒๑๕
๒,๒๒๓
๗๐๑
๑,๓๐๖
๖,๘๖๖
๑๙๐
๒๘๑
๘๑๗
๑๔๔
๑๒๕
๕๒๖
๑๙๔
๒๑๑
๑๕๒,๗๘๘ ๑๖,๔๕๘ ๒๔,๒๑๖ ๑๒๒,๘๓๖

ที่มา : หจช. ร.๖น. ๓๑.๑/๑ พระยาวิเศษโภชนา ข้าหลวงเกษตร มณฑลกรุงเทพส่งรายงาน และ
หจช. ร.๖ น.๓๑.๑/๔ รายงานการตรวจการของพระยาวิเศษโภชนา

๑๐๘

จํานวนพื้นที่ทํานาในปี พ.ศ.๒๔๕๔-๒๔๕๕ น้อยลงกว่าปี พ.ศ.๒๔๕๓ เนื่องจากฝนแล้ง บาง
แห่งมีน้ําก็คงยังทํานาได้ พระยาวิเศษโภชนา ข้าหลวงเกษตร มณฑลกรุงเทพ รายงานว่าครัวเรือนแต่
ละครัวเรือนมีแรงงานประมาณ ๕ คน ผลผลิตการทํานาเฉลี่ย ๔ ไร่ต่อ ๑ เกวียน (หจช. ร.๖ ๓๑.๑/๔
รายงานการตรวจการของพระยาวิเศษโภชนา) (๑ เกวียนเท่ากับ ๑๐๐ ถัง) ซึ่งเท่ากับทํานาได้ข้าวไร่
ละ ๒๕ ถัง
ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.๒๔๖๐ เป็นปีที่น้ําท่วมหนักได้รับความเสียหายเกือบทั่วประเทศ ที่
อําเภอบางเขนน้ําท่วมหนักและพื้นนาได้รับความเสียหายมากเช่นกัน ทางอําเภอรายงานว่า สัตว์
พาหนะก็ล้มตายทั้งหมด ๓๕ ตัว ผืนนาที่อําเภอบางเขนเสียหายประมาณ ๒๕,๐๐๐ ไร่ (หจช. ร.๖ น.
๔๓/๑๔ รายงานความเสียหายเหตุน้ํามาก)

ตารางที่ ๖.๘ บัญชีสารวจอุทกภัยท้องที่อาเภอบางเขน ปี พ.ศ.๒๔๖๐ เปรียบเทียบกับปี พ.ศ.
๒๔๕๙
ตําบล

ดอน
เมือง
คลอง
ถนน
กูบแดง

เนื้อที่การ
ทํานา
ทั้งหมด ใน
ท้องที่
(ไร่)
๑๒,๔๐๐

พ.ศ.๒๔๕๙
พ.ศ.๒๔๖๐
จํานวน ค่าภาษีที่ จํานวน ประมาณ ประมาณที่
หมายเหตุ
พื้นนาที่ เก็บได้ พื้น นาที่ การสีย จะเก็บเกี่ยว
ทํา
(บาท)
ทํา
หาย
ได้
(ไร่)
(ไร่)
(ไร่)
(ไร่)
๖ ,๙๖๓ ๖๙,๖๓ ๗,๐๐๐ ๕,๕๐๐
๑,๕๐๐ ควรยกเว้นภาษี

๑๓,๐๐๐

๕,๕๗๘

๕,๕๗๘

๖,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๘,๒๐๐

๗,๐๓๐

๗,๐๓๐

๗,๐๐๐

๓,๕๐๐

๓,๕๐๐

ควรเก็บตาม
พระราชบัญญัติ
ควรเก็บตาม
พระราชบัญญัติ

๑๐๙

ท่าแร้ง

๑๐,๐๐๐

๗,๒๐๖

๗,๒๐๖

๗,๐๐๐

๓,๕๐๐

๓,๕๐๐

ออเงิน

๑๐,๐๐๐

๖,๕๒๐

๖,๕๒๐

๗,๐๐๐

๓,๕๐๐

๓,๕๐๐

คูคต
รวม

๗,๒๐๐
๖๐,๘๐๐

๗,๐๒๖ ๗,๐๒๖ ๗,๐๐๐ ๕,๖๐๐
๔๐,๓๒๓ ๔๐,๓๒๓ ๔๑,๐๐๐ ๒๔,๖๐๐

๑,๔๐๐
๑๖,๔๐๐

ควรเก็บตาม
พระราชบัญญัติ
ควรเก็บตาม
พระราชบัญญัติ
ควรยกเว้นภาษี

ที่มา : หจช. ร๖.น.๔๓/๘ รายงานการเสียหายเหตุเพราะน้ํามากน้ําน้อย
ปี พ.ศ.๒๔๖๐ ข้าหลวงตรวจการรายงานสภาพอุทกภัย ไปยังอธิบดีกรมพระนครบาล ที่
อําเภอบางเขน ในรายงานกล่าวว่า ได้ทําการสํารวจสภาพความเป็นอยู่ของชาวนา โดยนัดประชุม
กํานันและผู้ใหญ่บ้านและประชาชนมาชุมนุมกันรวม ๗๐ ครัว ได้พิจารณาการช่วยเหลือหลายลักษณะ
มีทั้งควรจ่ายให้เป็นทาน ๖ คน ควรให้ยืม ๔๓ ครัว เป็นจํานวน ๒๓๒ คน และช่วยเหลือโดยจะมาทํา
การโยธาตอบแทน ๓ คน (หจช.ร.๖ น.๔๓/๑๔ รายงานความเสียหายเหตุน้ํามาก)
ท่านข้าหลวงตรวจการรายงานในรายละเอียดว่า ราษฎรอําเภอบางเขนได้รับความลําบากใน
เรื่องอาหารจนถึงบางรายต้องหุงข้าวกินกับผักบุ้งกิน และต้องต้มข้าวใส่น้ํามากๆ รับประทาน ในวัน
หนึ่งๆ ได้รับประทานข้าวมื้อเดียวก็มี และบางรายถึงกับเวลาเย็นไม่มีข้าวหุงกินในวันนั้นและวันรุ่งขึ้น
ก็ไม่มีข้าวจะหุงกินอีกต่อไปแล้ว ทางราชการมีข้าวที่จะช่วยเหลือชาวบ้านอยู่เพียง ๖ กระสอบ
(กระสอบละ ๓ ปี๊บครึ่ง) แบ่งจ่ายให้ชาวบ้านที่กําลังอดอาหารอยู่เวลานั้นจริงๆ ให้ไปครัวละ ๑ ปี๊บ
บ้าง ครึ่งปี๊บบ้าง ข้าหลวงตรวจการท่านนี้ทนเห็นสภาพคนอดอาหารอีกจํานวนมากไม่ได้ จึงได้ออก
เงินส่วนตัวซื้อข้าวที่ตลาดบางเขนจ่ายทําบุญเพิ่มไปอีก ๒ กระสอบ (กระสอบหนึ่ง ๗ ปี๊บ) เพื่อจะได้
หุงข้าวกินไปก่อน สภาพที่ท่านข้าหลวงตรวจการท่านนี้บรรยายไว้ ดังนี้
“....... ผู้ที่มารับข้าวสารดีใจยกมือไหว้ให้พรตามๆ กัน บางคนไม่มีอะไรมาใส่ ก็ผลัดแก้
ผ้านุ่งลงห่อรับข้าวสารไป โดยความปราโมทย์มากจนถึงลืมความอาย.......” (หจช.ร.๖
น.๔๓/๑๔ รายงานความเสียหายเหตุน้ํามาก)
ทางการได้ชว่ ยเหลือเงินให้กบั ชาวนาโดยการให้ยมื ๖๔๘๓๙.๖๐ บาท
เพื่อใช้เป็นค่าพันธุ์
ข้าว ๑๙,๕๐๐ บาทและค่ากิน ๔๕,๓๓๙ บาท และเรียกคืนเมื่อชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวได้ ในปี พ.ศ.
๒๔๖๑ ราษฎรยังคงค้างชําระอีกร้อยละ ๒๐ เนื่องจากเก็บเกี่ยวข้าวได้น้อย (หจช.ร.๖ น.๑๑.๖/๒
รายงานเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวที่จ่ายให้ราษฎร)

๑๑๐

ในปี พ.ศ.๒๔๖๑ นาที่ทุ่งบางเขนได้ผลดี แต่ในปี พ.ศ.๒๔๖๒ ราษฎรต้องเผชิญปัญหาจากภัย
ธรรมชาติอีกครั้ง คือฝนแล้งน้ําน้อย ราษฎรทํานาได้ผลน้อย โดยสภาพของชาวนาทั่วไปของอําเภอ
บางเขน บางตําบลขาดแคลนข้าวรับประทานและพันธุ์ที่จะใช้ในการทํานา
ตารางที่ ๖.๙ บัญชีสารวจข้าวคิดเฉลี่ยทั้งอาเภอบางเขน ปี พ.ศ.๒๔๖๑ และพ.ศ.๒๔๖๒
รายการ
พ.ศ.๒๔๖๑
พ.ศ.๒๔๖๒
จํานวนนาที่ทํา
๔๔,๐๕๖ ไร่
๓๔,๕๓๓ ไร่
ทําน้อยหรือมากกว่า พ.ศ. ก่อน
๙,๔๒๓ ไร่
น้ําพอหรือไม่พอ
พอ
ไม่พอ
น้ําไม่พอ ไม่ช่วยจะเสียหาย
ไม่ต้องช่วย
๒๗,๔๖๙ ไร่
ได้ช่วยรอดขึ้นได้
๑,๕๒๐ ไร่
คงเสีย
๒๕,๙๔๙ ไร่
คงได้
๔๔,๐๕๖ ไร่
๘,๕๘๔ ไร่
ที่ได้ คิดเป็นข้าว
๑๑,๐๑๔ เกวียน
๕๓๗ เกวียน
ข้าวเก่าที่เหลืออยู่จะขายได้
ไม่มีเหลือเพราะต้องอุทกภัย
๕๙ เกวียน
รวมข้าวเก่าและข้าวจะได้ใหม่
๕๙๖ เกวียน
ข้าวที่ต้องเอาไว้ทําพันธุ์
๑,๑๕๐ เกวียน
๑๓๕ เกวียน
ข้าวที่ต้องเอาไว้รับประทาน
๒,๔๑๘เกวียน
๔๖๑ เกวียน
รวมข้าวที่ต้องเอาไว้รับประทานและทําพันธุ์
๓,๕๖๘ เกวียน
๕๙๖ เกวียน
ข้าวที่จะขายได้
๗,๔๔๖ เกวียน
ที่มา: หจช.ร.๖ น.๔๓/๕๗ ดําริห์ให้จัดการป้องกันการอาหารที่ว่าการอําเภอบางเขน
ความเสียหายทางพืชผลการเกษตรจากน้ํามากน้ําน้อยใน ๒ ปี คือ พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๔๖๒ ทํา
ให้ชาวนามีวิถีชีวิตที่ยากจน และในปีต่อมาเป็นปีที่ ๓ ใน พ.ศ.๒๔๖๓ ชาวนาต้องเผชิญกับภัยแล้งซ้ํา
อีก นับเป็นความเสียหายที่ต่อเนื่องถึง ๓ ปี ซึ่งอยู่ในระดับที่วิกฤต ความเสียหายนี้ทําให้ชาวนาต้อง
ออกมาร้องเรียน
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๓ ทางอําเภอได้ทําการสํารวจสภาพของชาวนาและพบว่าสภาพ
ดังนี้
๑. จํานวนข้าวเปลือกที่มีอยู่ในมือชาวนาเวลานี้เหลือน้อยและจะต้องใช้รับประทานหมดไป
ทุกวัน ไม่พอแก่การทําพันธุ์ ผู้ที่ขาดข้าวทั้ง ๒ อย่างก็มีโดยมาก ราษฎรที่เช่าที่ทํานามีถึง ๑,๐๐๐ ราย
ในตําบลดอนเมือง พบว่าชาวนาเหล่านี้อพยพออกไปแล้ว ๑๖ บ้าน

๑๑๑

๒. ราษฎรที่มีที่ดินทํานาของตนเองหรือมีสิ่งของหลักทรัพย์เป็นหลักฐาน ก็ต้องกู้ยืม จํานํา
ขาย เสียดอกเบี้ยชั่งละ ๑ ถึง ๒ บาต่อเดือน (๑ ชั่งเท่ากับ ๒๐ บาท เท่ากับดอกเบี้ยร้อยละ ๑๐ ต่อ
เดือน) ถ้าดอกเบี้ยเกินกว่าชั่งละ ๑ บาท เจ้าของเงินมักชักต้นเงินเป็นค่าดอกเบี้ยล่วงหน้าไว้ก่อน บาง
รายต้องเสียค่านายหน้าให้แก่ผู้นําพาตามแต่จะตกลงกัน เจ้าของเงินที่ชอบเล่นที่ดินก็มักเลือกรับแต่ที่
นาดีริมทางรถไฟหรือริมคลองโดยตีราคาให้ถูกๆ และทําสัญญาผูกมัดที่เอาเปรียบ เพื่อให้ที่ดินหลุด
เป็นกรรมสิทธ์โดยง่าย ถ้าชาวนาส่งเงินช้าหรือผิดสัญญาก็จะยึดที่ดินแล้วนํามาขายเอากําไร
๓. ในปี พ.ศ.๒๔๖๓ เป็นปีที่ฝนล่า ชาวนาต้องทํานาหว่านซึ่งต้องใช้พันธุ์ข้าวปลูกมากกว่า
นาดํา เพราะในทุ่งนานอกจากที่ลุ่มไม่มีน้ําขังในนาพอที่จะตกกล้าทํานาดํายังไม่ได้ ชาวนาหา
ข้าวเปลือกมาทําพันธุ์ไม่พอกับผืนนา หากเก็บไว้กินก็ไม่พอกับการทํานา ผู้หาพันธุ์ข้าวมาปลูกไม่ได้ก็
จะทิ้งที่นาให้ว่าง ผลประโยชน์ที่จะได้ก็ไมมี ประกอบกับข้าวของเครื่องใช้ก็แพงมากกว่าก่อน ผู้ที่มี
ทองหรือนาของตนเองก็จะเอาไปจํานํา นาหว่านต้องใช้ข้าวปลูก ๑ ไร่ต่อ ข้าวเปลือก ๒ สัต แต่ถ้านา
ดําใช้ข้าวไม่ถึงสัต ชาวนาที่อยู่ ๒ ฝากทางรถไฟส่วนใหญ่เป็นนาเช่าเจ้าของอยู่กรุงเทพฯ หลายราย
๔. ราษฎรที่เช่าที่นาคนทําอื่น ประมาณ ๑,๐๐๐ คน พวกนี้ไม่มีหลักทรัพย์ที่จะกู้เงิน ไม่มี
ทางวิ่งเต้นเพื่อขอความช่วยเหลือ เมื่อหาข้าวกินและทําพันธุ์ไม่ได้อาจจะเป็นโจรผู้ร้ายได้ (หจช.ร.๖ น.
๑๑.๖/๑๑ ราษฎรขาดข้าว)
ความขัดสนของราษฎร ในอําเภอบางเขนทําให้ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๓ พวกราษฎร
ตําบลกูบแดง และตําบลดอนเมืองรวมทั้งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้พากันไปร้องขอข้าวรับประทานและ
พันธุ์ข้าวปลูกที่ว่าการอําเภอบางเขน นายอําเภอบอกให้พวกราษฎรเหล่านั้นรอก่อน เพื่อขอคําสั่งจาก
กระทรวง ครั้นต่อมาอีกไม่กี่วันราษฎรที่ตําบลคลองถนนเกือบทุกหลังคาเรือนได้มาที่ว่าการอําเภอ
ประมาณว่า ๑๗๕ คน ล้วนแต่พากันร้องขอยืมข้าวรับประทานและทําพันธุ์ปลูกข้าว นายอําเภอไม่
สามารถทําอะไรได้นอกจากบอกให้ราษฎรเหล่านั้นรอคําสั่งของกระทรวง (หจช.ร.๖ น.๑๑.๖/๑๑
ราษฎรขาดข้าว) เหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยมีมาก่อนหน้านี้เลย นับตั้งแต่เริ่มต้นวิถีชีวิตชาวนาในทุ่งนา
แห่งนี้

๑๑๒

ตารางที่ ๖.๑๐ การประมาณเนื้อที่การทานาและจานวนข้าวเปลือกสารวจในเดือนเมษายน พ.ศ.
๒๔๖๓
ตาบล
เนื้อที่นา(ไร่)
ข้าวเปลือกที่มีอยู่ในมือชาวนา (สัต)
ดอนเมือง
๗,๕๐๙
๑๗,๑๓๑
กูบแดง
๘,๔๕๑
๕,๗๗๕
ท่าแร้ง
๘,๑๖๙
๑๗,๓๑๑
ออเงิน
๗,๓๙๘
๕๖,๖๑๑
คูคต
๖,๖๗๕
๒๖,๕๔๓
คลองถนน
๕,๘๕๑
๑๒,๒๐๐
รวม ๖ ตําบล
๔๔,๑๕๓
๑๓๙,๕๗๑
คิดเป็นเกวียนเท่ากับ ๑,๗๔๔.๖๓
ที่มา : หจช.ร.๖ น.๑๑.๖/๑๑ ราษฎรขาดข้าว
สภาพที่ขาดแคลนน้ําในปี พ.ศ.๒๔๖๓ ที่น้ําในนาไม่พอหล่อเลี้ยงต้นข้าว นายอําเภอบางเขน
ได้ทํารายงานกราบเรียนต่อพระยาเพชร์ปาณี อธิบดีกรมพระนครบาล โดยได้ปรึกษากํานันทุกตําบล
และสอบถามจากราษฎรได้ความว่า การทํานาที่บางเขนต้องอาศัยน้ําที่ไหลบ่าลงมาจากทางเหนือและ
นครนายกซึ่งจะไหลเข้ามาในคลอง ๖ วาสายใต้ โดยมีลําคลองเล็กๆ ขนาด ๒ วาบ้าง ๓ วาบ้าง แยก
จากคลอง ๖ วาเข้าไปทุ่งนาที่อําเภอบางเขน มีอยู่ ๔ แห่งคือ ๑. ลํากะโดงที่แยกคู้คด ๒. ลําหม้อแตก
๓. ลําไสไหม และ ๔. ลําบางชัน น้ําจะไหลเข้ามาได้ต่อเมื่อน้ําน้ําในคลอง ๖ วา ล้นจนถึงตลิ่งแล้ว น้ํา
จึงจะไหลเข้าไปในทุ่งบางเขนทุกตําบล และน้ําในคลอง ๖ วาก็ต้องอาศัยน้ําจากคลอง ๘ วาด้วย ซึ่งจะ
มีคลองซอยที่เรียกคลอง ๑-๒-๓-๔ แยกจากคลอง ๘ วาลงมาทะลุคลอง ๖ วา ตามปกติชาวนาจะ
อาศัยน้ําเหนือเพื่อมาเจือจานน้ําฝนที่ไม่พอบางปี น้ําที่เข้ามาในทุ่งบางเขนได้ก็มีเฉพาะจากคลอง ๖
วาสายเดียว แต่เมื่อน้ําในคลอง ๘ วาที่ไหลเข้าคลอง ๖ วา ที่เรียกว่าคลอง ๑-๒-๓-๔ มีการปิดกัน
เพราะที่ลําลูกกา เมืองธัญบุรีต้องการน้ําในการทํานาเช่นกัน นาที่บางเขนก็ไม่สามารถอาศัยน้ําใน
คลอง ๘ วาและ ๖ วาที่อยู่ด้านเหนือขึ้นไปได้ (หจช.ร.๖ ๔๓/๕๗ ดําริห์การจักการป้องกันการอาหาร
ที่ว่าการอําเภอบางเขน)

๑๑๓

แผนที่ ๖.๑ เส้นทางน้าในเขตพื้นที่อาเภอบางเขนที่คลองหกวาสายใต้ ในปี พ.ศ.๒๔๖๒
ที่มา : หจช.ร.๖ น.๔๓/๕๗ ดําริห์การจักการป้องกันการอาหาร

๑๑๔

ตารางที่ ๖.๑๑ เงินผลประโยชน์ที่เก็บได้ในปี พ.ศ.๒๔๖๐-๒๔๖๓
พ.ศ.๒๔๖๐
พ.ศ.๒๔๖๑
พ.ศ.๒๔๖๒
พ.ศ.๒๔๖๓
(น้ามาก)
(ข้าวดี)
(น้าน้อย)
๑๘๙๓๕.๑๖
๕,๐๗๖.๐๙
๘,๑๔๒.๔๒
๓,๗๖๐.๓๓

หมายเหตุ
ปีพ.ศ.๒๔๖๐ เก็บ
เงินค่านาที่ค้าง
จากปีก่อนได้

ที่มา : หจช.ร.๖ น.๑๑.๖/๑๑ ราษฎรขาดข้าว
ผลผลิตที่ลดลงทําให้รัฐบาลเก็บค่านาจากชาวนาลดลงด้วย ดังปรากฏในตารางข้างบน แม้ว่า
สภาพทั่วไปของอําเภอบางเขนจะยากแค้นแต่คดีโจรปล้นแบบอุกฉกรรจ์ในอําเภอนี้ไม่สูง คดีความบาง
ปีมีเรื่องการทะเลาะวิวาทกัน ดังตารางข้างล่าง การที่มีคดีต่างๆเกิดขึ้นน้อยนี้อาจมาจากชาวนาต้อง
พบกับความยากลําบากเหมือนกัน และสังคมชาวนาที่ทุ่งบางเขนมีความผูกพันเป็นสังคมญาติมิตร
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากกว่าเป็นสังคมคนต่างถิ่นที่แปลกหน้าเข้ามาอยู่อาศัย
ตารางที่ ๖.๑๒ เปรียบเทียบจานวนคดีความต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเงินผลประโยชน์ที่เก็บได้ พ.ศ.
๒๔๖๐-๒๔๖๓ ที่อาเภอบางเขน
คดีความ
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
หมายเหตุ
๒๔๖๐
๒๔๖๑
๒๔๖๒ ๒๔๖๓
(น้ามาก) (ข้าวดี) (น้าน้อย)
โจรผู้ร้ายอุกฉกรรจ์
๑
โจรผู้ร้ายไม่อุกฉกรรจ์
๔
๗
๓
๔
อาญานอกจากเหตุโจร
๑๑
๕
๒๐
๕ ปีพ.ศ.๒๔๖๒ วิวาททํา
ผู้ร้าย
ร้ายร่างกายมาก
ความแพ่ง
๑๑
๘
๗
๘
ทําสัญญากู้
๑๐
๗
๑๑
๖
ทําสัญญาเป็นลูกจ้าง
๒
๔
๑
๔
รับเงินล่วงหน้า
ที่มา : หจช.ร.๖ น.๑๑.๖/๑๑ ราษฎรขาดข้าว

๑๑๕

การรายงานของนายอําเภอบางเขนนี้แสดงให้เห็นว่าการที่น้ําจะไหลจากทางเหนือเข้าสู่ทุ่งนา
บางเขนนั้น สามารถใช้ได้ในบางปีที่มีน้ํามากเท่านั้น ส่วนในปีที่น้ําน้อยคาดแคลนน้ําก็จะถูกกักไว้ใช้กับ
นาที่ธัญบุรีซึ่งเป็นนาที่อยู่ทางเหนือทุ่งบางเขน การทํานาของชาวนาที่ทุ่งบางเขนจึงคงยังต้องพึ่งพิงกับ
ธรรมชาติน้ําฝนและน้ําท่าเป็นสําคัญ ซึ่งในระยะตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๖๐-๖๓ ชาวนาต้องเผชิญกับปัญหา
ทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก
ในปี พ.ศ.๒๔๖๕ ได้มีการสํารวจบัญชีข้าวที่อยู่ในมือชาวนา ก็ปรากฏว่าชาวนามีข้าวเหลือ
น้อยมากไม่เพียงพอต่อการบริโภคในแต่ละครัวเรือน
ตารางที่ ๖.๑๓ บัญชีสารวจข้าวเปลือกในอาเภอบางเขน พ.ศ.๒๔๖๕
ตําบล

ดอนเมือง
คลองถนน
กูบแดง
ท่าแร้ง
คูคด
ออเงิน
รวม

จํานวน
พลเมือง

๒,๐๗๗
๑,๓๐๐
๑,๑๘๔
๑,๓๓๕
๑,๐๙๘
๑,๐๖๕
๘,๐๕๙

ประมาณข้าว
ที่ขึ้นยุ้งไว้

เกวียน
๕๘๕
๖๓๔
๖๐๗
๖๕๓
๒๘๓
๔๘๒
๓,๒๔๕

สัด
๑๓
๕๓
๗๔
๑๑
๗๑

ข้าวที่เจ้าของคิดจะกัก คิดถัวราษฎรกินข้าวคน
ไว้จนคราวหน้า
หนึ่งเดือนละ ๒ สัด รวม
๖ เดือนตั้งแต่
พฤษภาคมถึงตุลาคม
เกวียน
สัด
เกวียน
สัด
๔๑๐
๖๓
๓๐๐
๔
๓๗๕
๕๓
๑๙๕
๒๕๓
๑๗๗
๔๘
๔๔๒
๗๔
๒๐๐
๒๐
๒๐๔
๑๖๔
๕๖
๒๘๐
๑๑
๑๕๙
๖๐
๑,๙๖๖
๔๑
๑๒๐๘
๖๘

ที่มา : หจช.ร.๖ น.๓๑.๓/๙๖ บัญชีสํารวจจํานวนข้าวเปลือก
ชาวนาต้องเผชิญอยู่กับภัยธรรมชาติน้ํามากน้ําน้อยอยู่ตลอดเวลา บางปีสามารถดํารงชีวิตอยู่
แค่พอ อยู่ได้ แต่เว้นไปอีกปีหนึ่งชาวนาก็วนเวียนกับปัญหาเดิมๆ อีก พ.ศ.๒๔๖๕ เกิดภัยธรรมชาติขึ้น
อีก ผลผลิตที่ได้น้อย ราษฎรต้องอยู่ในสภาพอดยาก ปัญหาเหล่านี้ทําให้ชาวนาที่ทุ่งแห่งนี้อยู่ในสภาพ
ยากจน จนนําไปสู่การสูญเสียที่ดินในที่สุด ปัญหานี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการพัฒนาระบบชลประทาน
๖.๑.๒ ระยะหลังพัฒนาระบบชลประทาน พ.ศ.๒๔๖๗
การพัฒนาระบบชลประทานทําให้การพื้นที่การทํานาเพิ่มขึ้น จากพื้นที่การทํานาเดิมที่มี
ประมาณสี่หมื่นกว่าไร่เพิ่มขึ้นเป็นประมาณห้าหมื่นกว่าไร่ และการทํานาได้ผลผลิตสูงขึ้นเนื่องจาก
ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ดี แต่อย่างไรก็ตามชาวนาจํานวนมากที่ทุ่งบางเขนก็อยู่ในฐานะผู้เช่าที่ดิน
และเกิดชาวนารายใหญ่ที่เป็นเจ้าของที่ดิน มีตระกูลรายใหญ่ที่เป็นเจ้าของที่ดิน

๑๑๖

ตารางที่ ๖.๑๔ บัญชีรายงานการทานาของอาเภอใน จังหวัดพระนคร พ.ศ.๒๔๖๗-๒๔๖๘
อาเภอ

บางซื่อ
บางกะปิ
บางเขน
รวม

จานวนเดือนเมษาถึงสิงหาคม
พ.ศ.๒๔๖๗
เนื้อที่นาเดิม เนื้อที่นาทา
เนื้อที่นา
(ไร่)
แล้ว
คงเหลือ
(ไร่)
(ไร่)
๓๖,๘๒๐
๖,๓๐๐
๓๐,๕๒๐
๗๑,๔๘๘
๔๗,๑๐๐
๒๔,๓๘๘
๕๒,๑๐๐
๑,๘๐๐
๕๐,๓๐๐
๑๖๐,๔๐๘
๕๕,๒๐๐
๑๐๕,๒๐๘

จานวนเดือนเมษาถึงสิงหาคม
พ.ศ.๒๔๖๘
เนื้อที่นา เนื้อที่นาทา เนื้อที่นา
เดิม
แล้ว
คงเหลือ
(ไร่)
(ไร่)
(ไร่)
๓๖,๘๒๐
๘,๐๐๐
๒๘,๘๒๐
๗๑,๔๘๘
๔๖,๒๒๒
๒๕,๒๖๖
๕๒,๑๐๐
๔๗,๖๐๐
๔,๕๐๐
๑๖๐,๔๐๘ ๑๐๑,๘๒๒ ๕๘,๕๘๖

ที่มา : หจช.ร.๖ น. ๔๓/ ๖๓ การช่วยเหลือราษฎรในการทํานาและทําสวน

ภาพที่ ๖.๑ ยายสม อึ้งทอง (มีประดิษฐ์) อายุ ๘๘ ปี เกิด พ.ศ.๒๔๗๑ ที่ทุ่งสีกัน
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ที่วัดเวฬุวนาราม(ไผ่เขียว) ดอนเมือง
ถึงแม้ว่าทุ่งบางเขนได้มีการพัฒนาระบบชลประทานแล้วหลังการดําเนินโครงการเชียงรากบางเหี้ย (คลองด่าน) ในปี พ.ศ.๒๔๖๗ แต่เนื่องด้วยทุ่งบางเขนเป็นทุ่งนาขนาดใหญ่ ดังนั้นพื้นที่ที่อยู่
ห่างไกลจากคลองชลประทานจึงยังคงมีสภาพที่แห้งแล้ง แทบจะไม่ต่างกับก่อนมีระบบชลประทาน ดัง
คําบอกเล่าของชาวนาหลายท่าน

๑๑๗

ยายสม อึ้งทอง
(มีประดิษฐ์ ) ตระกูลชาวนาที่เข้ามาบุกเบิกที่ทุ่งสีกันและดอนเมืองได้เล่า
สภาพการทํานาในทุ่งแถวนี้ว่า โดยปกติไม่ค่อยแห้งแล้งมากแต่ก็ไม่อุดมสมบูรณ์แค่พออยู่พอกิน ในปี
พ.ศ.๒๔๗๗ น้ําในบ่อสักหยดไม่มีกิน ทั้งทุ่งสีกันน้ําแห้งๆๆๆ (ยายทําเสียงสูง) ไม่มีน้ําเลย ต้องเอา
ควายไปกินน้ําที่คลองประปาตอนเย็น พออาบน้ํากินน้ําเสร็จก็เอาน้ําใส่ล้อเลื่อนมากิน ในทุ่งนาแล้งทั้ง
ทุ่ง ข้าวปลาแดง รัฐบาลก็ไม่ช่วย แต่ตอนนั้นยังมีกอไผ่ป่า ออกดอกเยอะ เวลาดอกไผ่มันร่วงลงมามัน
จะเป็นผุย แม่ของยายสมต้องไปเก็บผุยไผ่มาตําแทนข้าวให้ลูกกิน สมัยก่อนไม่มีอะไรกินก็ต้องกิน
เพราะรัฐบาลไม่ได้ช่วย ชาวบ้านต้องช่วยเหลือตัวเองเพื่อความอยู่รอด สภาพท้องนามันแห้งแล้งไป
หมด ไม่มีอะไรจะกิน บริเวณทุ่งสีกัน ดอนเมืองเมื่อก่อนไม่ได้อุดมสมบูรณ์มันแห้งแล้ง ที่บริเวณนี้เมื่อ
เวลาหน้าแล้งก็แล้งมาก ตอนน้ําท่วมปี พ.ศ.๒๔๘๕ น้ํามามากแต่ชาวนายังอยู่ได้
ยายสมให้ข้อมูลต่อว่า ทุ่งบางเขนที่แถวทุ่งสีกันนี้ไม่มีคลองแถวอื่นยังมีคลอง แถวตรงกลางนี้
ไม่มีคลอง จะมีก็ไปคลองบ้านใหม่เลย ไม่มีลํารางลงที่น้ําจะเข้ามา ส่วนที่แห้งก็แห้งไป ฝนตกจึงจะมี
น้ํา ทุ่งแห่งนี้ไม่ใช่ทุ่งที่อุดมสมบูรณ์ มีน้ําบ้างไม่มีน้ําบ้าง ชาวนาถึงได้ขายที่ขายทาง ชีวิตชาวนาลําบาก
เวลาจะซื้อข้าว ขายข้าวที่ก็ต้องลากไปที่คลองเปรม แจวเรือไปจากคลองเปรม เวลาจะเอาญาติไปส่ง
ที่โรงพยาบาลศิริราช ข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาไป ในอดีตชีวิตชาวนาของยายสมเป็นชีวิตที่ลําบาก

ภาพที่ ๖.๒ ตาสวาท บุญมา อายุ ๙๒ ปีเกิดเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๖
เมื่อวันที่ ๗ และ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘
ตาสวาท บุญมา ตระกูลชาวนาผู้บุกเบิกที่หมู่บ้านออเงิน เขตสายไหม ได้เล่าเรื่องวิถีชีวิตของ
ชาวนาที่หมู่บ้านออเงินว่าคนส่วนใหญ่ทํานาและเกี่ยวข้าว ขนาดของหมู่บ้านไม่ใหญ่ มีครอบครัวมอญ
ประมาณ ๑๐ กว่าหลังและมีครอบครัวไทยเล็กน้อย ผืนนาที่ออเงินเป็นนาแห้งแล้ง ไม่ค่อยมีน้ํา คลอง
พระยาสุเรนทร์ก็เป็นเพียงลําราง เดือน ๓-๔ คลองจะแห้งแตกระแหง ทางราชการเพิ่งจะมาขุดขยาย
คลองเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐ ไปแล้ว คลองเมื่อก่อนเป็นลําราง เดิมชื่อ “คลองเตาปูน” เมื่อมีการขุดขยาย

๑๑๘

คลองแล้วจึงเรียกว่า “คลองพระยาสุเรนทร์” เป็นการยกย่องผู้มีบารมีทีอยู่บริเวณนั้นแต่ที่ดินของท่าน
อยู่ฝั่งมีนบุรี
สภาพความยากลําบากของชาวนาที่ทุ่งบางเขน หลังจากการพัฒนาระบบชลประทานแล้ว
ได้รับการบันทึกเป็น นวนิยายเรื่อง “รอยไถ” ผู้แต่งคือ “ไม้เมืองเดิม” ชื่อจริง ก้าน พึ่งบุญ ณ อยุธยา
(พ.ศ. ๒๔๔๘-๒๔๘๕) รอยไถ เป็นนวนิยายที่อยู่ในชุดเดียวกับ แผลเก่าและแสนแสบที่ “ไม้เมืองเดิม”
แต่งเพื่อสะท้อน ท้องทุ่งชนบทของไทย โดยเรื่อง “รอยไถ” ได้ใช้ทุ่งบางเขนเป็นฉากของเรื่อง
นวนิยายเรื่องนี้ ประสบความสําเร็จมากโดยมีการสร้างเป็นภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์อยู่หลาย
ครั้ง

ภาพที่ ๖.๓ ไม้เมืองเดิม ก้าน พึ่งบุญ ณ อยุธยา ( พ.ศ.๒๔๔๘-๒๔๘๕)

๑๑๙

ภาพที่ ๖.๔ หนังสือและแผ่นโฆษณาหนังเรื่องรอยไถ

บทเพลง “ทุ่งบางเขน” เพลงนี้ใช้เป็นเพลงประกอบในภาพยนตร์เรื่อง “รอยไถ”
โอ้ทุ่งบางเขนแท้จริงเคยเป็นทุ่งรัก
ทุกคนรู้จนประจักษ์เป็นทุ่งรักสมศักดิ์บาง
ไม่ทันไรน้ําใจน้องมาจืดจาง
ทิ้งรอยไถห่างทิ้งคนหลังให้ห่วงหา
โอ้เราเอ๋ยเพราะเป็นเขยยามยากเข็ญ
เขาจึงหยามใจกันเล่นราวกับเป็นเป็นผักปลา
ได้เชยชิมรสเดียวไม่เอมอุรา
เหมือนคําเขาว่านารีนี้เปรียบน้ําไหล
* มื้อเดียวเจ้ามาถือไถแทนพี่
ผละหนีอกผัวเร้นตัวอยู่ไหน
อยากเจอจะขอเชือดใจ
ล้างบางล้างกันสิ้นตายไปเชือดใจให้สม
** อยู่เพียงรอยไถไม่นานเท่าไหร่ก็ลบ
ฝนคงชะดินมากลบคงจะลบรอยที่ตรม
แต่รอยช้ําช้ําเกินหาดินมาถม

๑๒๐

ช้ําจนเหลือข่มระทมยิ่งกว่ารอยไถ
ซ้ํา * , **
ประวัติของ เพลง รอยไถ เป็นเพลง คําร้องและทํานองโดย ไพบูลย์ บุตรขัน , เนียน วิชิต
นันท์ เนื้อเดิมมี ๓ ท่อน ไพบูลย์ บุตรขัน แต่ง ๒ ท่อนแรกให้กับละครเรื่อง รอยไถ จากอมตะนิยาย
ของ ไม้เมืองเดิม เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๓ ใช้นามปากกาในการประพันธ์เพลงว่า "อมราวรรณ " เนียน วิชิต
นันท์ แต่งท่อนที่ ๓ เพิ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๕ สมควร กระจ่างศาสตร์ ร้องมาก่อนสมัยเป็นเพลงละคร
เมื่อเป็นภาพยนตร์ครั้งแรก คํารณ สัมปุณนานนท์ เป็นผู้ร้องในฐานะผู้แสดงนํา ในการบันทึกแผ่นเสียง
จําเป็นต้องตัดเนื้อเพลงออกไป ๑ ท่อนเพราะเวลาเกินที่จํากัดไว้ สมยศ ทัศนพันธ์ ขับร้องเมื่อปี พ .ศ.
๒๔๙๗ (อ้างจากรอยไถth.wikipedia.org/wiki อ้างเมื่อ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖)
นิยายเรื่องรอยไถ ได้บรรยายสภาพของทุ่งบางเขนในพื้นที่ทุ่งสองห้อง ท่าแร้งกับกูบแดง
(บางเขน ) และวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ในทุ่งบางเขน ในช่วงทศวรรษ ๒๔๗๐ และต้นทศวรรษ ๒๔๘๐
อันเป็นช่วงที่ทุ่งบางเขนมีการทํานาอย่างเต็มพื้นที่ สภาพของทุ่งบางเขนเป็นพื้นที่นาขนาดใหญ่ วิถี
ชีวิตของชาวนา การสูญเสียที่ดินของชาวนา ไม้เมืองเดิมได้เสนอภาพของภัยคุกคามที่ทําให้ชาวนาต้อง
พบกับความทุกข์ ในที่สุดต้องสูญเสียผืนนา กลายเป็นผู้เช่าที่ดิน ได้แก่ การเล่นการพนัน การคุกคาม
ของผู้มีเงินจากบางกอก นักเลงท้องถิ่น ตัวละครชื่อบัว แม่ชื่อบัว ลูกสาวชื่อบัวเผื่อน บัวผัน และลูก
ชายชื่อบัวลอย สะท้อนชีวิตของชาวนากับท้องทุ่งและลําคลองในสมัยนั้นที่พื้นที่เต็มไปด้วยบัวแดงที่อยู่
ตามคูหนอง คลองบึง ความสัมพันธ์ของชาวนาและอํานาจในท้องทุ่งนักเลง บทประพันธ์ของไม้เมือง
เดิมนี้ได้รับยกย่องว่าสามารถสะท้อนชีวิตของชาวนาในทุ่งบางเขนในยุคสมัยนั้นได้ดี (ไม้ เมืองเดิม ,
๒๕๕๔)
ความทรงจําของผู้สูงอายุเรื่องความแห้งแล้งของทุ่งบางเขน และนวนิยายเรื่อง “รอยไถ” ของ
ไม้เมืองเดิมนี้ตรงกัน แต่จะมีผู้สูงอายุอีกหลายท่านที่เล่าเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของทุ่งบางเขนเช่นกัน
กลุ่มที่กล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์จะเป็นผู้อาศัยอยู่ริมคลองที่มีการขุดและพัฒนา สามารถอาศัยน้ํา
จากคลองเหล่านั้นได้ในหน้าฝน ส่วนหน้าแล้งก็ช่วยตัวเองโดยแต่ละบ้านขุดบ่อน้ําไว้ใช้ในการบริโภค
ซึ่งในรายละเอียดจะกล่าวในบทต่อไป
๖.๒ รัฐกับวิถีชาวนา
ในด้านการปกครอง
อําเภอบางเขนจัดตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๐ สาเหตุของการจัดตั้งมาจากการ
เพิ่มจํานวนประชากรในพื้นที่บริเวณนี้เพิ่มมากขึ้น รัฐจึงจําเป็นต้องแยกการปกครองออกมาจากเดิมที่
ขึ้นอยู่กับอําเภอบางซื่อ บางเขนอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นนอกไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาลนครกรุงเทพและ
เทศบาลนครธนบุรี ที่ใช้ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาล โดยจะมีกํานันแขวงเป็นหัวหน้าดูแลแต่

๑๒๑

ละแขวง ในลักษณะเดียวกันกับกํานันตําบลของจังหวัดอื่นๆ การปกครองในลักษณะนี้ใช้อยู่ยาวนาน
จนกระทั่งกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศยกเลิกตําแหน่งกํานัน รวมทั้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แพทย์ประจําตําบล และสารวัตรกํานันทั้งหมดในพื้นที่มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ ( th.wikipedia.org/
wiki/แขวง (หน่วยการปกครอง) อ้างเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖)
การจัดเก็บภาษีอากรเป็นพันธนาการระหว่างรัฐและราษฎรที่สําคัญ ในสมัยรัชกาลที่ ๕
หลังจากที่มีการปฏิรูปประเทศนับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๓๕ แล้ว รัฐมีความจําเป็นต้องใช้เงินในการพัฒนา
ประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหลังจากมีการยกเลิกอากรบ่อนเบี้ยโดยโปรดให้จัดเก็บลดลงทุกปีนับแต่
พ.ศ.๒๔๓๐ และในที่สุดเลิกไป พ.ศ.๒๔๖๐ ทําให้รัฐขาดรายได้ที่สําคัญ รัฐหันมาปรับปรุงภาษีอากร
และวิธีจัดเก็บภาษีอากรจากราษฎรเพื่อให้มีรายได้ทดแทนรายได้ที่ขาดไปได้แก่ พระราชบัญญัติ
ลักษณะเก็บเงินค่านา ร.ศ. ๑๑๙ พระราชบัญญัติอากรค่าน้ํา รศ.๑๒๐ พระราชบัญญัติลักษณะการ
เก็บภาษีค่าที่ไร่อ้อย พ.ศ. ๒๔๖๔ พระราชบัญญัติรัชชูปการ พ.ศ. ๒๔๖๘ เป็นต้น ในสมัยรัชกาลที่ ๖
รายได้แผ่นดินไม่พอกับการใช้จ่าย รัฐได้เพิ่มความเข้มงวดในการจัดเก็บภาษีมากขึ้น ภาระทางภาษีจึง
ตกหนักอยู่กับราษฎรที่ทําการเกษตร
หลังจากเลิกไพร่เข้าสู่วิถีการเป็นชาวนาที่สมบูรณ์ โดยทั่วไปชาวนามีสภาพที่อยากจน ปัญหา
สําคัญมาจากการที่ชาวนาต้องแบกรับภาษีมากเกินไป และได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มา
จากนโยบายของรัฐ
ในปี พ.ศ. ๒๔๕๔ เจ้าพระยายมราชเสนาบดีกระทรวงนครบาลมีความเห็นว่า ชาวนาทรุด
โทรมเป็นอย่างมาก ชาวนาพากันยากจนขัดสนฝืดเคือง หนทางในการแก้ไขคือรัฐบาลควรจะได้
ลดหย่อนค่านาที่เก็บจากราษฎร พระยาวงษานุประพันธุ์เสนาบดีกระทรวงเกษตร ได้ทําบันทึกเสนอ
แนวที่ที่จะแก้ไขปัญหา โดยได้กล่าวถึงปัญหาชาวนาโดยรวมว่า ใน ๓-๔ ปีมานี้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล
พอดีกับการทํานาติดๆ กัน และประเทศของเรายังไม่มีการทดน้ําไขน้ําสําหรับการเพาะปลูกที่จะบังคับ
น้ําเหมือนประเทศอื่นๆ โดยท่านเสนาบดีกระทรวงเกษตรได้สรุปปัญหาชาวนาไว้ดังนี้
๑. ชาวนาต้องแบกรับอัตราภาษีค่านาเกินกําลังที่ชาวนาจะเสียได้ในทุกๆ ด้าน รัฐบาลได้ขึ้น
ภาษีค่านาถึง ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ ค่ารูปพรรณโค กระบือ ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ ภาษีเรือที่ชาวนาอยู่ตามริม
คลองด้องใช้เรือที่ไม่เคยเสียก็ต้องมาเสีย ห้วยหนองบึงที่อยู่ในที่ดินของชาวนาที่เสียภาษีจับจองและ
เสียค่านาแล้วก็ถูกผูกขาดตัดตอนไปให้ผู้อื่น ชาวนาที่เป็นเจ้าของที่ได้เสียภาษีค่าเครื่องมือจับสัตว์น้ํา
ไปแล้วก็จะมาจับสัตว์น้ําในห้วยหนองที่นาของตนเองเป็นอาหารไม่ได้ ซึ่งปลาเหล่านั้นจะเป็นเสบียง
อาหารที่สําคัญที่ทําให้ชาวนาไม่ต้องชักทุนออกซื้ออาหารเวลาที่ทํานาไม่ได้ผล แต่รัฐบาลได้นําห้วย
หนองนั้นให้ผู้อื่นผูกขาด คนเหล่านั้นไม่ใช่ชาวนาแต่เป็นจีน และญวนเป็นต้น ให้มาจับปลาในที่ดินของ
ชาวนา การที่รัฐบาลให้ผู้อื่นเข้ามาจับปลาในที่ของชาวนาทําให้นาเสียหาย และผู้ได้รับการประมูลก็
ไม่คํานึงถึงการใช้น้ําของชาวนาด้วย
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๒. การที่รัฐบาลเปลี่ยนจากมาตราเงินเป็นทองนั้น ผู้ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดคือชาวนา
เพราะอาหารการกินที่เป็นของที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราเองก็ราคาแพงขึ้นกว่าแต่ก่อนทุกอย่าง
และชาวนาที่ต้องใช้ลูกจ้างทํางานก็ราคาแพงขึ้น แต่ราคาข้าวที่ขายนั้นกลับขายได้ราคาน้อยกว่าที่เคย
ได้ก่อนที่รัฐบาลจะเปลี่ยนจากมาตรฐานเงินและขึ้นภาษี
๓. การเก็บเงินข้าราชการที่ยังไม่เคยเก็บทั่วถึงก็เก็บอย่างเข้มงวด การที่รัฐบาลมาเก็บใน
เวลานี้ที่ผลผลิตข้าวไม่ได้ผล ราคาข้าวตกต่ํา และพวกพ่อค้าก็มาซื้อข้าวกดราคากับชาวนาถึงแม้ว่า
ชาวนาจะทราบว่าราคาเท่าใดก็จําเป็นต้องขายเพราะต้องการเงินไปเสียค่าข้าราชการและภาษีอากร
ต่างๆ หาไม่เสียก็ต้องถูกจับกุมขัง และก็ยังเสียค่าธรรมเนียมอื่นๆให้กับรัฐบาลอีก ชาวนาที่ยากจน
จริงๆ ไม่สามารถจะไปกู้เงินมาได้ก็ต้องถูกยึดทรัพย์ซึ่งเป็นเครื่องหากินของชาวนา มีทั้งกระบือและที่
นามาขายทอดตลาด
๔. การเกณฑ์เข้ารับราชการทหารที่ไม่เคยมีมาก่อนก็มาประจวบในคราวเดียวกันนี้ การ
เกณฑ์ชาวนาอายุ ๑๘ ถึง ๒๕ ก็ไม่สู้เดือดร้อน แต่ชาวนาอายุ ๒๕ ถึง ๓๐ ปี ต้องถูกเกณฑ์ไปด้วยอาจ
ทําให้การทํานาเสื่อมทรามไปด้วยเพราะชาวนาที่อายุระหว่าง ๒๕ ถึง ๓๐ ปีก็ย่อมเป็นหัวหน้า
ครอบครัวและกําลังมีบุตรที่เยาว์อยู่ไม่สามารถช่วยมารดาทําไร่นาได้ เมื่อบุตรช่วยทํามาหากินไม่ได้
มารดาก็ไม่สามารถทิ้งบุตรไปทํามาหากินได้ ก็จําเป็นต้องไปกู้ยืมเงินเขามาเลี้ยงดูบุตร และถ้าใครไถ
หว่านไปบ้างแล้วก็ต้องทิ้งเสีย และแม้แต่โคกระบือที่เป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการทํานาก็ยังไม่สามารถดูแล
ได้ ถ้าไม่ถูกโจรลักไป ก็ต้องขายราคาถูกๆ เพราะไม่สามารถดูแลได้และไม่มีเงินเลี้ยงดูบุตร และถ้านา
เป็นของตนเองก็จะเอาไปขายหรือจํานํา เมื่อสามีกลับมาจากราชการแล้วก็ไม่มีทุนรอนในการทํามา
หากิน
๕. โคกระบือที่เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการทํานา ยังเกิดเป็นโรคที่ติดต่อทวีมากขึ้นทุกที ถ้า
ไม่รีบจัดการโรคร้ายนี้ให้สิ้นเชื้อโดยเร็วก็จะเป็นการตัดกําลังของชาวนา (หจช.ร.๖ น.๓๑.๑/๒
ความเห็นของพระยาวงษานุประพันธุ์)
พระยาวงษานุประพันธุ์เสนาบดีกระทรวงเกษตร ได้เสนอแนวทางที่จะแก้ปัญหามีดังนี้
๑. ให้ลดค่านาโดยให้กลับไปใช้ในอัตราเดิมที่ชาวนาสามารถเสียได้ ชาวนาจะได้มีกําลังใจที่
จะทํานา เมื่อชาวนามีกําลังพอแล้วจึงจะทวีขึ้นค่านา
๒. นาฟางลอยนั้นให้เก็บแต่ในส่วนเนื้อที่ๆชาวนาเก็บเกี่ยวได้ผลจริง
๓. รัฐบาลควรรีบอออกประกาศใช้มาตรฐานวัดชั่งตวงให้เป็นอัตราแน่นอน เพื่อป้องกันไม่ให้
พวกพ่อค้าช่อโกงชาวนาได้ และไม่ให้พ่อค้าใช้ถังและสัตตามชอบใจเหมือนในเวลานี้
๔. เงินค่านา ค่าราชการและภาษีอากรต่างๆ นั้นควรเก็บในเวลาที่ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวในนา
และขายข้าวได้แล้วซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือน ๓ และเดือน ๔ แต่ในเวลานี้รัฐบาลเก็บเงินจากชาวนาในช่วง
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เดือน ๖ เดือน ๗ ซึ่งเป็นเวลาที่ชาวนาไม่มีเงินและเป็นเวลาที่ชาวนากังวลกับเรื่องลงมือทํานา เมื่อไม่มี
เงินมาเสียก็ต้องถูกกุมขังไว้เพื่อเร่งให้ชาวนาเอาเงินมาเสีย การทําเช่นนี้เป็นการเสียเวลาทํานา
๕. ในอดีตชาวนาต้อง ทํานาหลังจากพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในนาหลวงแล้ว
เพราะกลัวถูกจับกุมไปลงโทษ ซึ่งข้อกําหนดนี้ได้เลิกไปแล้ว แต่ชาวนาบางท้องที่ไม่ได้รับรู้เรื่องนี้
เพราะรัฐบาลประกาศไม่ทั่วถึงและชาวนาส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ได้ ควรเป่าร้องให้ชาวนาได้รับรู้ว่า
ชาวนาสามารถทํานาได้ตามที่เห็นเหมาะสมไม่ต้องคอยพิธีแรกนาขวัญซึ่งฤกษ์ที่จะทําพิธีจะล่าช้า ครัน
เมื่อชาวนาลงมือทํานาน้ําก็มาท่วมต้นข้าวทําให้เสียหาย
๖. นาที่ราษฎรโก่นสร้างหรือหักร้างถางพงขึ้นใหม่ ควรงดเว้นไม่เก็บค่านา ๓ ปี ตามที่มีพระ
ราชกําหนดเก็บค่านาตามเดิม
๗. การเกณฑ์พลเมืองมาเข้ารับราชการทหารถ้าจะผ่อนผันหรือยกเว้นชายฉกรรจ์ซึ่งมีอายุใน
ระหว่าง ๒๕ ถึง๓๐ ปี ซึ่งธรรมดาย่อมเป็นหัวหน้าครอบครัวก็จะเป็นการดี
๘. รัฐบาลควรทําคันปิดลําน้ํา ลําคลองและนาไว้ในท้องที่ต่างๆ ที่มีน้ําไหลบ่ามาตั้งแต่ต้นมือ
เพื่อไม่ให้น้ําเข้ามาทําลายต้นกล้าซึ่งทําไว้ในที่ลุ่ม และรัฐบาลก็ควรทําการทดน้ําในที่ๆ น้ําแห้งไปเร็ว
กว่าที่ควรเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นข้าวขาดน้ํา ซึ่งทั้งหมดนี้ควรมีเจ้าหน้าที่แนะนําและขอแรงจากราษฎร
ทั้งช่วยกันทําและช่วยกันรักษา (หจช.ร.๖ น.๓๑.๑/๒ ความเห็นของพระยาวงษานุประพันธุ์)
พระยาวงษานุประพันธุ์เห็นว่าการต่างๆ ที่รัฐบาลทําในเวลานั้นล้วนแต่เป็นการขัดขวางการ
ทํานาของราษฎร ดังนั้นรัฐบาลควรจะต้องลดหย่อนผ่อนภาระอันหนักของชาวนา ซึ่งจะเท่ากับเป็น
การทํานุบํารุงชาวนา ถ้าหากปล่อยให้ดําเนินไปตามเดิมก็จะส่งผลเสียหายจนยากที่จะแก้ไข การทํา
เช่นนี้ก็จะเหมือนกับประเทศอื่นๆ ที่เป็นประเทศเกษตรกรรมและเห็นว่าชาวนาเป็นกําลังสําคัญของ
ประเทศ เมื่อดูเผินๆ แล้วประเทศเหล่านั้นเหมือนบํารุงแต่กองทัพบกและกองทัพเรือ แต่ในความเป็น
จริงก็บํารุงการเพาะปลูกและการค้าอย่างเต็มที่พร้อมไปด้วย (หจช.ร.๖ น.๓๑๑/๒ ความเห็นของ
พระยาวงษานุประพันธุ์) พระยาวงษานุประพันธุ์ได้อ้างพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงดํารัสไว้เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๔ เมื่อคราวเปิดงานแสดงกสิกรรมและ
พานิชยกรรม ว่า
“.....จะบํารุงกสิกรรมและพานิชยกรรมให้เจริญขึ้น เพราะเป็นที่ตั้งแห่งความสมบูรณ์
ความสมบูรณ์เป็นที่ตั้งแห่งกําลัง กําลังย่อมเป็นที่ตั้งแห่งอํานาจ” (หจช.ร.๖ น.๓๑.๑/๒ ความเห็นของ
พระยาวงษานุประพันธุ์)
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ. ๒๔๗๕ คณะกรรมการราษฎรได้ผลักดันให้มีการ
แก้ไขโครงสร้างของระบบภาษีอากรเพื่อให้ ความเป็นธรรมแก่สังคมยิ่งขึ้น แต่เดิมภาระภาษีตกอยู่แก่
คนกลุ่มเดียวคือกสิกร เมื่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ําลง ก็เกิดความอัตคัดฝืดเคืองทั่วไป
ราษฎรประสบความยากลําบากในการประกอบอาชีพและการเสียภาษีให้รัฐ ดังนั้นเพื่อเฉลี่ยภาระแห่ง
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ภาษีออกไปในลักษณะที่เป็นธรรม จึงให้ยกเลิกภาษีอากรเก่าๆ ให้มีการจัดเก็บภาษีขึ้นใหม่ให้
เหมาะสมแก่ความเจริญของบ้านเมือง ในปี พ.ศ.๒๔๗๕ รัฐบาลได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ภาษีต่างๆ ขึ้นการปรับปรุงกฎหมายภาษีอากรครั้งนี้ต่อมากระทรวงการคลังได้มีการออก
พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.๒๔๘๒ ทําให้เกิดการยกเลิกกฎหมายภาษี
อากรเก่าที่ไม่เป็นธรรมเหล่านั้น (ที่มา : วิกิพีเดีย https://th.wikipedia.org/wiki/ประวัติ
กระทรวงการคลังไทย อ้างเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘)
เครื่องมือและกลไกที่สําคัญในการช่วยรัฐในการเก็บภาษีที่สําคัญก็คือ คือกํานันและ
ผู้ใหญ่บ้านที่จะต้องทําหน้าที่ควบคุมจํานวนลูกบ้านและเก็บภาษีมาส่งมอบให้แก่รัฐ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตรกํานันทั้งหมดนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีโดยพระราชทานตราภูมิยกเว้น
ภาษีปีหนึ่งคนหนึ่งไม่เกิน ๖ บาท ดังความว่า
“การยกเว้นเงินภาษีอากรให้แก่กํานัน ผู้ใหญ่บ้านปีหนึ่งไม่เกิน ๖ บาทนั้น ถึงจะไม่มากก็เป็น
เครื่องล่อใจ...............” (หจช.ร.๕ ค ๑๔/๓๐ ยกเว้นภาษีอากรแก่กํานัน ผู้ใหญ่บ้านและสารวัต)
ในปี พ.ศ.๒๔๕๔ (รศ.๑๒๙)ทุ่งบางเขนมีกํานัน ๗ คน มีผู้ใหญ่บ้าน ๔๗ คน สารวัต ๑๔ คน
คนเหล่านี้ได้รับการยกเว้นภาษีอากรคนละ ๖ บาทต่อปี (หจช.ร.๕ ค ๑๔/๓๐ ยกเว้นภาษีอากรแก่
กํานัน ผู้ใหญ่บ้านและสารวัต) แรงจูงใจนี้ทําให้เจ้าหน้าท้องถิ่นที่เป็นกลไกลของรัฐปฏิบัติงานอย่างดี
ตารางที่ ๖.๑๕ ผลประโยชน์แผ่นดิน ๓ อาเภอชั้นนอกจัดเก็บในปี พ.ศ. ๒๔๖๗ (ใช้อัตราเฉลี่ย ๓
ปี)
อําเภอ
สํามะโนครัว
ผลประโยชน์แผ่นดินที่อําเภอจัดเก็บ
บาท
สตางค์
บางซื่อ
๒๕,๐๗๒
๖๐,๑๙๑
๒๗
บางกะปิ
๑๖,๑๗๗
๔๘,๗๙๐
๕๖
บางเขน
๑๐,๔๓๗
๔๗,๖๕๑
๔๙
ที่มา : หจช.ร.๖ น.๑/๑๗๙ กําหนดชั้นท้องที่เปลี่ยนแปลงหลักการในเรื่องเงินเดือนประจําตัวบุคคล
เป็นเงินเดือนประจํา
๖
.๒.๑ การเก็บอากรค่านา
อากรค่านา
เป็นความสัมพันธ์ของราษฎรในสังคมศักดินาที่ราษฎรต้องจ่ายให้ผู้ปกครอง
แผ่นดินในฐานะที่อาศัยแผ่นดินทํามาหากินและเป็นค่าใช้จ่ายบํารุงแผ่นดินให้กับพระมหากษัตริย์
อากรค่านา คือภาษีที่ดินอย่างหนึ่งซึ่งในอดีตเรียกว่า “หางข้าว” โดยจัดเก็บเป็นข้าวที่ราษฎรต้องขน
มาส่งที่ฉางหลวง แต่ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๓ เปลี่ยนเป็นเก็บตัวเงินแทนโดยเก็บอัตราไร่ละ ๑ สลึง
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ค่าขนส่งอีก ๑ เฟื้อง และเปลี่ยนแปลงการเรียกการเก็บภาษีประเภทนี้ว่า "ค่านา” ตั้งแต่นั้นมา และ
การเก็บภาษีจะเก็บตามประเภทของนาคือ “นาคู่โค”(ในอดีตเก็บภาษีตามจํานวนคู่โค ตามอัตราที่รัฐ
กําหนด) เป็นนาที่มีน้ําอุดมสมบูรณ์อยู่ใกล้แม่น้ํา ในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางซึ่งมีแม่น้ําหลายสายไหล
ผ่าน นาประเภทนี้จะถือโฉนดตราแดงคือมีหลักฐานที่มั่นคงจะต้องเสียค่านาทุกปีไม่ว่าจะทําหรือไม่
นาอีกประเภทหนึ่งคือ “นาฟางลอย”นาประเภทนี้จะอยู่ห่างไกลจากแม่น้ํา ต้องอาศัยน้ําฝนในการทํา
นา การทํานาจึงขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําฝนว่ามีเพียงพอหรือไม่ และบางแห่งก็เป็นนาที่ก่นสร้างใหม่ก็จะ
ได้รับการยกเว้นภาษี หลักฐานของชาวนาก็จะเป็นใบตราจอง ในการเก็บค่านาโดยรัฐบาลจะต้องส่ง
เจ้าหน้าที่ที่เรียกว่าข้าหลวงเสนาออกรังวัดที่นาทุกปีว่าราษฎรได้ทํานาหรือไม่ โดยใช้ดูจากตอซังข้าวที่
อยู่ในนาซึ่งจะเป็นหลักฐานชัดเจน ถ้าปีใดฝนแล้งไม่ได้ทํานาก็ไม่ต้องเสียค่านา และถ้าแล้งติดกันหลาย
ปีราษฎรอาจทิ้งที่นาไปเลย ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้ประกาศให้ผืนนาในแขวงกรุงเทพฯ อยุธยา อ่างทอง
สุพรรณบุรีและลพบุรี เป็นนาคู่โคทั้งหมด และมีการลดอัตราการเสียค่านาสําหรับนาคู่โคเนื่องจากต้อง
เสียภาษีเป็นประจําทุกปีเหลือไร่ละ ๑ สลึง และถ้าหากค้างชําระไม่จ่ายปีต่อไปให้เก็บไร่ละ ๑ สลึง ๑
เฟื้อง (นิติ กสิโกศล, ๒๕๒๕ : ๕๐-๕๗)
ในอดีตผู้ที่ทําหน้าที่เก็บภาษีประเภทนี้คือกรมนา ซึ่งจะจัดเจ้าหน้าที่ออกไปจัดเก็บ ในสมัย
รัชกาลที่ ๕ ได้ออกพระราชบัญญัติสําหรับผู้รักษาเมือง กรมการและเสนา กํานัน ผู้ใหญ่บ้านซึ่งจะออก
เดินประเมินนา พ.ศ.๒๔๑๗ ได้เปลี่ยนการจัดเก็บมาสู่การปกครองท้องถิ่นมากขึ้นจากเดิมที่ข้าหลวง
เสนามีอํานาจเพียงผู้เดียว มาเป็นการจัดเก็บโดยทํางานร่วมกันระหว่างข้าหลวงเสนา กรมการและ
กํานันเป็นผู้เห็นพร้อมร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการฉ้อราษฎรบังหลวง การละเลยและการเก็บที่ไม่
ทั่วถึง (นิติ กสิโกศล, ๒๕๒๓ : ๕๙) โดยได้เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนจากสิบลดให้แก่ข้าหลวงเสนามาสู่
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนร้อยละ ๘ สําหรับในกรุงเทพฯ รัฐได้กําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนเป็นเสนา ๔ ส่วน อําเภอ ๓ ส่วน และเจ้ากรมกองตะเวน ๑ (นิติ กสิโกศล, ๒๕๒๕ : ๖๒๖๕)
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้สร้างแรงจูงใจชาวนาที่จะบุกเบิกการทํานามากขึ้น จากเดิมสมัย
รัชกาลที่ ๔ ที่ได้ ประกาศใน พ.ศ.๒๔๐๓ ยกเว้นการเก็บภาษีค่านาสําหรับนาคู่โคที่โก่นสร้างถางพง
ขึ้นใหม่ในปีแรกไม่ให้เก็บ และในปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ให้เก็บไร่ละเฟื้องตามที่ทํา ถ้าทําได้ ๓ ปีจึงเก็บ
ไร่ละ ๑ สลึง ส่วนนาฟางลอยก็ให้ยกเว้นในปีแรก ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ให้เก็บไร่ละ ๑ สลึงตามที่ทําได้
ถ้าที่นายืนอยู่ได้ ๓ ปี จึงเก็บไร่ละ ๑ สลึง ๑ เฟื้องตามที่ได้กําหนดไว้ พระราชบัญญัติฉบับ
พ.ศ.
๒๔๑๗ ได้กําหนดให้ยกเว้นค่านาใน ๓ ปีแรก และในปีที่ ๔ ค่อยเก็บตามพิกัดนาคู่โคและนาฟางลอย
ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังได้ป้องกันการจับจองที่นาไว้มากๆ โดยไม่ทําประโยชน์ โดยได้ระบุไว้ว่า
ผู้ใดจับจองที่นาไว้มากๆโดยไม่ทําผลประโยชน์ใน ๓ ปีก็ให้ขาดจากผลประโยชน์ในแผ่นดิน ผู้อื่น
สามารถเข้าไปทํานาในที่ดินนั้นได้โดยแจ้งต่อทางการ (นิติ กสิโกศล, ๒๕๒๕ : ๖๖)

๑๒๖

ต่อมารัชกาลที่ ๕ ยังได้ลดค่าธรรมเนียมค่าตราจองที่นา หลังจากมีการตัดคลองและบุกเบิก
ที่ดินทํานากันมากขึ้น ราษฎรมีนาเกิน ๒๕ ไร่และมีตราจองที่ดินหลายแห่ง รัชกาลที่ได้โปรดลด
ค่าธรรมเนียมตราจองลงมาจากเดิมต้องเสียค่าตราจองโฉนดละ ๖ บาททุกโฉนด มาเป็นนาตั้งแต่ ๒๕
ไร่ลงมาเสียค่าตราจองโฉนดละ ๖ บาท นาที่เกิน ๒๕ ไร่ในโฉนดเดียวกันให้เสียเพิ่มไร่ละ ๑ สลึง ถ้า
ใครมีโฉนดตราจองมากกว่า ๑ ฉบับๆ ที่เหลือให้เสียในอัตราไร่ละ ๑ สลึง ไม่ต้องเสียค่าโฉนดอีก ๖
บาทตามแบบเดิม (นิติ กสิโกศล, ๒๕๒๕ : ๗๑)
ในปี พ.ศ.๒๔๔๑ รัชกาลที่ ๕ โปรดให้มีการจัดตั้งกรมสรรพากรให้มีหน้าที่รวบรวมภาษี ใน
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ปี พ.ศ.๒๔๔๓ ได้ มีการตราพระราชบัญญัติการเก็บค่านา ร.ศ. ๑๑๙ ใน
พระราชบัญญัตินี้กําหนดให้เลิกธรรมเนียมการใช้ “เสนา”ออกไปเก็บค่านาแต่ให้ใช้กํานันออกสํารวจ
แล้วให้ราษฎรมาเสียค่านาที่อําเภอ เนื้อหาสําคัญในพระราชบัญญัติคือ
๑. นาคู่โคที่มีโฉนดตราแดงให้เก็บค่านาทุกปี ส่วนนาฟางลอยเรียกค่านาตามพื้นที่ปลูกข้าวที่
มีทั้งตราจองและหลักฐานอื่นๆให้นาฟางลอยทั้งสิ้น
๒. ให้มีการลดหย่อนค่าธรรมเนียมค่านาแก่การทํานาที่เสียหายไปกว่า ๑ ใน ๓ ส่วน กับการ
ทํานาที่ไม่ได้ผล เนื่องจากน้ํามากน้ําน้อย
๓. กําหนดให้ผู้ทํานาต้องเสียภาษีค่านา แต่ถ้าไม่สามารถเสียได้ภาษี เจ้าของนาต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบเสียค่านา
๔. ผู้ที่ค้างภาษีค่านาไม่สามารถทํานาในที่ดินนั้นได้จนกว่าจะได้จ่ายภาษีแล้ว และให้ยึด
ทรัพย์ตามสมควรและนําทรัพย์นั้นขายทอดตลาด หรือให้เอาตัวผู้ค้างงค่านามาทํางานโยธาให้รัฐโดย
คิดอัตราวันละ ๑ สลึง
๕. พระราชบัญญัติให้อํานาจเสนาบดีเป็นผู้กําหนดอัตราที่จะลดค่านากับผู้ทํานาไม่ได้ผล
และให้อํานาจกําหนดส่วนลดแก่กํานัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ๆเก็บค่านา (นิติ กสิโกศล, ๒๕๒๕ :
๑๐๗-๑๑๐)
พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้กํานันจะเป็นหลักในการออกรังวัดที่นา ซึ่งแต่เดิมใช้การประเมินเอา
เท่านั้น (นิติ กสิโกศล, ๒๕๒๕ : ๑๑๓)
ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๔๓ รัฐได้ออกประกาศการเก็บค่านา ประกาศฉบับนี้ได้
กําหนดพื้นที่การเก็บค่านาและกําหนดให้นาที่มีโฉนดตราแดงในเมืองกรุงเก่า เมืองอ่างทอง เมือง
ลพบุรี เมืองสุพรรณ ให้เป็นเก็บค่านาแบบนาคู่โค นอกนั้นให้เก็บเป็นนาฟางลอย(นิติ กสิโกศล,
๒๕๒๕ : ๑๑๒-๑๑๓) ประกาศฉบับนี้ทําให้กรุงเทพฯเก็บค่านาแบบฟางลอย ซึ่งอาจจะมาจากเมื่อมี
การตัดคลองทั้งเพื่อคมนาคมและขยายพื้นที่ในการทํานาบรรดาชนชั้นสูง เชื้อพระวงศ์และขุนนางต่าง
สงจับจองที่ดินจํานวนมากและมีอีกจํานวนมากไม่ได้ใช้ทําประโยชน์หากจะต้องเสียค่านาทุกปีก็จะ
กระทบผลประโยชน์ชนชั้นสูงได้

๑๒๗

ในปี พ.ศ.๒๔๔๔ รัฐบาลได้ประกาศออกโฉนดที่ดิน ร.ศ.๑๒๐ มีผลให้ที่ดินที่ได้รับโฉนดเป็น
นาคู่โคหมด การออกโฉนดที่ดินนี้เป็นการยอมรับกรรมสิทธิ์ของประชาชนในที่ดินครั้งแรกและยังการ
เปลี่ยนลักษณะของนาเป็นนาคู่โคทั่วประเทศ การที่รัฐบาลปรับปรุงการถือครองที่ดินนี้เป็นความ
ต้องการปรับปรุงการเก็บอากรค่านา และรัฐบาลได้ออกโฉนดครั้งแรกที่กรุงเก่า สําหรับกรุงเทพฯการ
ออกโฉนดแบบใหม่อยู่ระหว่าง พ.ศ.๒๔๔๕-๒๔๔๗ การออกประกาศฉบับนี้ไม่ได้มีผลต่อการเก็บค่านา
ของชนชั้นสูงและพ่อค้าที่สะสมที่นาโดยทิ้งไว้เป็นที่รกร้างไม่ได้ทํานา (นิติ กสิโกศล, ๒๕๒๕ : ๑๑๗๑๑๘)
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๔๘ รัฐบาลได้แก้ไขวิธีการเก็บเงินค่านาใหม่ โดยได้กําหนดลักษณะของ
นาและอัตราค่านาใหม่ โดยแบ่งนาเป็น ๕ ชั้น ตามคุณภาพของนา คือนาเอก นาโท นาตรี นาจัตวา
และนาเบญจะ และแบ่งประเภทของนาเป็น ๓ ประเภท คือ นาคู่โค นาฟางลอย และนาหวงห้าม
พร้อมกับนิยามความหมายของนาแต่ละประเภทใหม่ด้วย
นาคู่โค คือนาที่ได้ทําเป็นนาเรียบร้อยแล้ว
นาฟางลอย คือที่ทําเป็นฟางแล้วแต่ยังเป็นป่า
นาหวงห้าม คือที่ซึ่งมีการจับจองตากฎหมายแล้วแต่ยังไม่ได้ทําเป็นฟาง(นิติ กสิโกศล, ๒๕๒๕
: ๑๒๑)
อัตราค่านาการเก็บเงินดังนี้ นาเอก ให้เก็บไร่ละ ๑ บาท นาโทให้เก็บไรละ ๔๘ อัฐ นาตรีให้
เก็บไร่ละ ๔๐ อัฐ นาจัตวาให้เก็บไร่ละ ๓๒ อัฐ นาเบญจะให้เก็บไร่ละ ๒๔ อัฐ สําหรับการกําหนดว่า
ทุ่งนาแต่ละแห่งเป็นนาประเภทไหนขึ้นอยู่กับการประเมินของเจ้าหน้าที่ (นาเอก มีผลผลิตต่อไร่
ประมาณ ๗ หาบ นาโท มีผลผลิตต่อไร่ประมาณ ๖.๒๕ หาบ นาตรีมีผลผลิตต่อไร่ประมาณ ๕.๕๐
หาบ นาจัตวา ผลผลิตต่อไร่ประมาณ ๕.๒๕ หาบ นาเบญจะ ผลผลิตต่อไร่ประมาณ ๔.๗๕ หาบ)
อัตราเก็บค่านาฟางลอยเก็บตามเนื้อที่เพาะปลูก สูงกว่านาคู่โค ๑ ใน ๔ เช่นถ้านาคู่โคเก็บ
๓๒ อัฐ นาฟางลอยจะเก็บ ๔๐ อัฐ ส่วนนาหวงห้ามเป็นนาที่ไม่ได้ก่นสร้างภายใน ๒ ปี ปีที่ ๓ จึงจะ
เก็บค่านาโดยให้เก็บ ๑ ใน ๘ ของนาคู่โค ซึ่งการเก็บในอัตราที่ต่ํานี้เป็นการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่มีที่ดิน
มากซึ่งก็คือนายทุนและชนชั้นสูงในเมืองที่ได้ประโยชน์จากการจับจองที่ดิน ๒ ฝั่งคลองที่ขุดใหม่ที่
เกิดขึ้นหลายแห่งในรัชกาลที่ ๕ การเก็บภาษีค่านาแบบใหม่นี้ชาวนาที่มีนาชั้นดีต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น
ถึง ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ (นิติ กสิโกศล, ๒๕๒๕ : ๑๒๑-๑๒๓) รัฐได้รายได้จากการเก็บค่านาเพิ่มขึ้นเห็น
ได้อย่างชัดเจน ในปี พ.ศ.๒๔๔๘ รัฐเก็บค่านาได้ ๓,๑๔๒,๖๘๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖ ของรายได้
ของประเทศ ในปี พ.ศ.๒๔๔๙ รัฐเก็บค่านาได้ ๖,๙๔๔,๗๖๓ บาทคิดเป็นร้อยละ ๑๒ ของรายได้ของ
ประเทศ (นิติ กสิโกศล, ๒๕๒๕ : ๑๒๙)

๑๒๘

อําเภอบางเขนเป็นอําเภอที่จัดเก็บรายได้ค่านาที่สําคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ พ.ศ.๒๔๔๕๒๔๔๘ อากรค่านาเป็นรายได้ที่สําคัญของรัฐ โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ ๖ ซึ่งรัฐมีปัญหาเรื่องการ
คลัง รัฐจะเข้มงวดเรื่องการส่งมอบภาษีนี้ดังตารางด้านล่าง
ตารางที่ ๖.๑๖ การเปรียบเทียบยอดบัญชีเงินค่านา พ.ศ.๒๔๔๕-๒๔๔๘ (ศก ๑๒๐. ๑๒๓) อาเภอ
ต่างๆ ในกรุงเทพฯ
รายชื่ออําเภอและตําบล

เงินคงเรียก
เงินคงเรียก
เงินคงเรียก
เงินคงเรียก
พ.ศ.๒๔๔๕
พ.ศ.๒๔๔๖
พ.ศ.๒๔๔๗
พ.ศ.๒๔๔๘
บาท
อัฐ บาท อัฐ บาท อัฐ บาท อัฐ
๗๘๐ ๓๖ ๕๑๕ ๒๘ ๗๑๗ ๔๔ ๔๘๕ ๕๔
๑,๒๐๗ ๓๔ ๖๘๙ ๑ ๙๙๕ ๒๑ ๘๓๕ ๑๖
๒,๔๐๕ ๔๒ ๒,๖๘๘ ๒๘ ๓,๒๓๒ ๒ ๓,๘๕๑ ๔
๑,๓๑๕ ๓๔ ๒,๙๒๐ ๒๕ ๔,๗๓๑ ๒๓ ๖,๓๖๘ ๒๘

ขุนวิเสศรักษา ดุสิต
ขุนวิจารณ์ภธร บางรักษ์
ขุนกิจจาพิทักษ์ แจงร้อน
ขุนศรีสังหาร บางขุน
เทียน
ขุนภิบาลเขตรนคร ภาษี
๙,๙๕๗ ๒ ๘,๖๓๕
เจริญ
ขุนภิบาลรักษา ตลิ่งชัน
๖,๘๑๓ ๔๔ ๓,๘๖๕
นายเขียน บางซื่อ
๓๘๓ ๒๖ ๘,๕๓๑
หมื่นวิจารณ์ภูธร บางเขน ๒๕,๐๘๒ ๓๖ ๑๒,๗๔๙
ขุนจํานงคดีกิจ บางกะปิ
- ๒๔๙๘๖
ขุนภูมิภาคพิสูตร แสน
๔๘,๙๖๖ ๒๔
แสบ
นายชิต หนองจอก
๓๑,๕๐๓ ๒๔
หม่อมราชวงษ์ประภาศ
๑๗,๒๗๘ ๓๒
กาหลง
หนองแขม
รวม ๑๔๕,๖๓๔ ๑๔ ๖๕,๕๘๑
ที่มา : หจช.ร.๕ น ๗.๗ ก/๔๐ งบบัญชีเก็บเงินค่านา

๓๘ ๑,๖๙๐ ๒๑ ๑,๒๑๔ ๓๘
๓๘
๒๒
๒๕
๔๙
-

๖,๐๕๗
๙,๘๖๓
๑๔,๙๑๙
๒๑,๒๐๖

๕๗
๒๒
๓๘
๑๔

๔,๗๔๗
๘,๐๗๙
๑๒,๑๗๐
๑๙,๒๒๑

๓๖
๑๖
๔๔
๕๖

- ๗,๙๗๘ ๑๙ ๖,๘๐๘ ๔
๖๒ ๗๑,๓๙๒ ๖ ๖๓,๗๘๒ ๔๐

ตารางที่ ๖.๑๗ ยอดบัญชีเงินอากรค่านาในท้องที่อาเภอบางเขน กรุงเทพฯ พ.ศ.๒๔๔๘-๒๔๔๙

๑๒๙

นามกํานันและตําบล

จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
พ.ศ.๒๔๔๘
พ.ศ.๒๔๔๙
บาท
อัฐ
บาท
อัฐ
นายเพน ดอนเมือง
๒,๑๓๕
๒
๖,๘๕๐ ๑๔
นายเพิ่ม หลุมไผ่
๑,๙๑๔ ๔๘ ๗,๙๔๘ ๒๓
นายพุ่ม
สี่แยกบางเขน
๗๗๙
๒๒ ๒,๙๑๔ ๖๑
นายพัน
ท่าแร้ง
๒,๑๕๖ ๔๖ ๗,๗๕๑ ๕๖
นายสาย เงินน้อย
๑,๒๒๙ ๕๖ ๔,๓๒๖ ๑
นายเจิม
กระทุ่มโพ
๒,๐๐๑ ๒๖ ๘,๐๕๓ ๑๓
นายเขียว กูบแดง
๑,๙๖๙ ๔๔ ๗,๘๕๘ ๘
รวมทั้งสิ้น ๗ กํานัน
๑๒,๑๘๖ ๕๒ ๔๕,๗๐๒ ๔๘
ที่มา : หจช. ร.๕ น ๗.๗ ก /๔๐ งบบัญชีเก็บเงินค่านา

+ขึ้น -ลด
บาท
+๔,๗๑๕
+๖,๐๓๓
+๒,๑๓๕
+๕,๕๙๕
+๓,๐๙๖
+๖,๐๕๑
+๕,๘๘๘
+๓,๕๑๕

อัฐ
๑๒
๓๙
๓๙
๑๐
๙
๕๑
๒๘
๖๐

ในปี พ.ศ.๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้ทรงออกประกาศ
“กฎข้อบังคับว่าด้วยการสํารวจและเก็บเงินอากรค่านา” เพื่อให้เจ้าหน้าในการปฏิบัติในการเก็บค่านา
ตั้งแต่เจ้าหน้าที่สรรพากรจนถึงกํานัน ข้อบังคับนี้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดการเก็บค่านา
ไม่ให้คั่งค้าง และเมื่อการทํานาได้รับความเสียหายก็สามารถยื่นคําร้องลดหย่อนค่านาหรือยกเว้นค่านา
ได้ซึ่งเจ้าหน้าจะพิจารณาแต่ละท้องที่ ผู้ที่ค้างชําระก็จะถูกยึดทรัพย์เอาแรงไปใช้ในการโยธาและห้าม
ไม่ให้ทํานาในที่ดินนั้นจนกว่าจะได้ชําระค่านาตามพระราชบัญญัติการเก็บค่านาใน พ.ศ.๒๔๔๓ (นิติ
กสิโกศล, ๒๕๒๕ : ๑๕๒-๑๕๔)
การเร่งรัดการเก็บอากรค่านาทําให้รัฐบาลสามารถเก็บเงินคั่งค้างได้จํานวนมาก ที่อําเภอ
บางเขนชาวนาค้างชําระค่านามาหลายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๕๒-๒๔๕๘ รวมเป็นเงิน ๕๙,๖๘๘.๘๙ บาท
ทางอําเภอได้เร่งรัดได้เงินถึง ๔๑,๘๙๒.๑๙ บาท นอกจากนี้ทางอําเภอบางเขนยังรวบรวมบัญชีการยึด
ทรัพย์ผู้ค้างภาษีอากร ตั้งแต่ ๑ เมษายน ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๙ เป็นจํานวน ๙๔ ราย (หจช. ร.๖
น.๑๑.๕/๑๕ บัญชียึดทรัพย์อําเภอบางเขน)
ตารางที่ ๖.๑๘ แสดงผู้ค้างค่านาและถูกยึดทรัพย์ในปี พ.ศ.๒๔๕๙
วัน เดือน ปี
นามผู้ค้าง
ค่านาค้าง
ทรัพย์สินที่ยึด
ค่านา
(บาท)
๔ ส.ค. ๒๔๕๙
นายสุด
๔๖.๔๒
ยึดกระบือผู้
๕ ส.ค. ๒๔๕๙
นายสิง
๑๕.๑๒
ยึดเรือน

ผล
ชําระแล้ว
ชําระแล้ว

๑๓๐

๑๒ ส.ค. ๒๔๕๙
๑๓ ส.ค. ๒๔๕๙
๑๑ ธ.ค. ๒๔๕๙

นายแจ้ง
นายเขียว
นายช้าง

๕๖.๘๑
ยึดที่นา
ชําระแล้ว
๒๐๗.๕๐ ยึดเรือนและกระบือ
ชําระแล้ว
๑๒๖.๓๐ ยึดนา ๓๔ ไร่ ๓ งาน ๑๒ วา ขายทอดตลาด
ฯลฯ
ที่มา: หจช.ร.๖ น.๑๑. ๕/๑๕ บัญชียึดทรัพย์อําเภอบางเขน
การที่ชาวนาต้องถูกเร่งรัดภาษีค่านาที่ค้างชําระ ถูกยึดทรัพย์อันมีกระบือ ที่นา และบ้านเรือน
มีผลทําให้ชาวนาต้องรีบหาเงินมาเสียค่านาและถ่ายทรัพย์สินที่ถูกยึด จากการสอบสวนวิธีการหาเงิน
มาชําระค่านาได้ความว่า “ผู้ถูกยึดทรัพย์ไปหาเงินโดยวิธีทําสัญญาลูกจ้าง และเอาบุตรตนไปไว้ให้รับ
ใช้การงานตามบ้านเจ้านาย นอกจากนี้ก็กู้ยืมและจํานําสิ่งของเป็นต้น (หจช.ร .๖ น.๑๑. ๕/๑๕ บัญชี
ยึดทรัพย์อําเภอบางเขน อ้างจาก นิติ กสิโกศล, ๒๕๒๕ : ๑๕๘ )
การยึดทรัพย์ชาวนาได้สร้างความเดือนร้อนแก่ชาวนามาก ในที่สุดรัฐบาลได้วางระเบียบผ่อน
ผันดังนี้
๑. ไม่ควรยึดทรัพย์ที่เป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพ
๒. ถ้าจําเป็นต้องยึดทรัพย์เครื่องมือหาเลี้ยงชีพ ให้ยึดในสิ่งที่ผู้ถูกยึดแล้วหาใหม่ได้ง่าย นา
แปลงหนึ่งกับกระบือ ๒ ตัว (ถ้าทั้ง ๒ อย่างคุ้มกับภาษีอากรที่ค้าง) ให้ยึดกระบือดีกว่า
๓. ถ้ายึดทรัพย์สมบัติที่ยึดมีเพียงอย่างเดียว ถ้าเป็นสมบัติที่มีราคามาก ควรแบ่งส่วนใดส่วน
หนึ่งที่พอเสียภาษีอากรเท่านั้น ไม่ควรขายเลหลังทั้งหมด
อากรค่านาเป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญที่รัฐใช้เพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดไปหลังสนธิสัญญาเบาว์ริง
พ.ศ.๒๓๙๘ ที่รัฐไทยถูกควบการเก็บภาษีสินค้าเข้า เพียงร้อยละ ๓ และสินค้าออกก็ให้เก็บเพียงครั้ง
เดียว ในรัชกาลที่ ๕ เมื่อมีการยกเลิกระบบเจ้าภาษีนายอากรและยกเลิกภาษีการพนันรัฐยิ่งเห็นความ
จําเป็นในการเก็บภาษีค่านาให้เข้มงวดขึ้น การส่งเสริมให้ราษฎรขยายพื้นที่การทํานา การออกโฉนด
ที่ดิน การจัดระบบระเบียบใหม่ในการเก็บภาษี ล้วนแต่เป็นวิธีการที่จะทําให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่การ
ทํานามักจะต้องพบกับภัยธรรมชาติคือ น้ํามาก น้ําน้อยอยู่ตลอดเวลา การทํานาไม่ได้ผล ราษฎรไม่
สามารถหาเงินมาจ่ายภาษีค่านา การคั่งค้างภาษีจึงกลายเป็นปัญหาที่สําคัญของชาวนา ในที่สุดก็ตก
เป็นหนี้สิน สูญเสียที่ดิน ฐานะของชาวนายากจนลง ไม่มีเงินใช้หนี้ เสียค่านา ค่าเงินรัชชูปราการ ซื้อ
พันธุ์ข้าวและไม่มีกิน สภาพนี้เป็นสภาพที่ปรากฏอยู่ทั่วไปของชาวนาภาคกลางในช่วงก่อนวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๔๗๓-๒๔๗๔ ซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกตกต่ําครั้งใหญ่ใน ปี พ.ศ.๒๔๗๒
(กิติ กสิโกศล, ๒๕๒๕ : ๑๗๒-๑๗๓)
ในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๔๗๓-๒๔๗๔ ชาวนาขายข้าวไม่ออก ราคาข้าวตกต่ํา
ชาวนาขายข้าวไม่พอคุ้มทุน หนี้สินและดอกเบี้ยก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากการสํารวจของซิมเมอร์แมน

๑๓๑

พบว่าชาวนาที่มีหนี้สินทั่วประเทศ ๑,๘๒๘,๒๔๒ ครัวเรือน มีหนี้สิน ๑๔๒,๙๖๓,๐๐๐ บาท
โดยเฉพาะชาวนาในภาคกลางมีหนี้สิน ๖๕๐,๐๐๐ ครัวเรือน มีหนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนละ ๑๙๐ บาท
รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และถ้าชาวนาไม่มีเงินชําระหนี้ก็จะถูกยึดที่นาไป (นิติ
กสิโกศล, ๒๕๒๕ : ๑๗๓-๑๗๔)
ขณะที่ราษฎรซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนาต้องได้รับความยากลําบาก รัฐบาลเองก็ประสบปัญหา
การหารายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย ในปี พ.ศ.๒๔๗๔ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติได้กําหนดนโยบายใน
การเก็บภาษีอากรคือให้พยายามจัดเก็บเท่าที่จะทําได้ โดยมิให้เป็นการทําลายอาชีพของราษฎร และ
แบ่งการจัดเก็บผู้ค้างภาษีออกเป็น ๓ ประเภทคือ
๑. บุคคลที่เป็นเจ้าของที่นา ไม่ได้ทํานาเอง แบ่งให้ผู้อื่นเช่า
บุคคลประเภทนี้ถือว่ามีฐานะ
ถึงแม้จะยึดที่นาขายทอดตลาดก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะไม่ได้ทํานา จึงให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
เก็บค่านา
๒. บุคคลที่เป็นเจ้าของนา ทํานาเอง มีที่นาจํานวนมากและผู้ซึ่งทํามาหากินอย่างอื่น
นอกเหนือจากการทํานาได้สะดวก ให้ทําตามบุคคลประเภทที่ ๑ แต่ต้องระมัดระวังอย่าให้ถึงกับเป็น
การทําลายอาชีพ
๓. บุคคลที่เป็นเจ้าของนา และทํานาของตนเอง แต่มีนาเพียงเล็กน้อย เป็นผู้ไม่มีทางทํามา
หากินอย่างอื่น บุคคลประเภทนี้ห้ามมิให้ยึดทรัพย์และขายทรัพย์ เมื่อถึงฤดูได้ข้าวและขายข้าวแล้ว
ควรชี้แจงให้เสียเงินค่านาตามหน้าที่
การเร่งรัดเก็บภาษีค่านาทําให้ชาวนาถูกยึดทรัพย์จํานวนมากแม้จะมีการผ่อนปรนในการ
ปฏิบัติแล้ว ปรากฏว่ารัฐยึดทรัพย์ชาวนาถึง ๕๘,๒๔๘ ราย เงินค้างภาษีค่านา ๑,๘๕๑,๘๒๒ บาท
ชาวนาอยุธยาถูกยึดทรัพย์มากที่สุด จํานวน ๑๕,๖๑๗ ราย เป็นภาษีที่ค้าง ๔๑๗,๐๗๕ บาท ซึ่งอาจมา
จากนาอยุธยาเป็นนาคู่โคต้องเสียภาษีทุกปี ความเดือนร้อนของชาวนานี้ในที่สุดรัฐบาลก็ลดค่านาให้ทั้ง
นาคู่โคและนาฟางลอย ร้อยละ ๒๐ อย่างไรก็ตามสภาพของชาวนาที่ยากจนลง ขายข้าวได้ราคาต่ํา
จากเดิมราคาข้าวเปลือก ในปี พ.ศ.๒๔๗๒ หาบละ ๖.๔๔ บาทเหลือ ๒.๙๘ บาทในปี พ.ศ.๒๔๗๔
โดยสภาพทั่วไปชาวนาได้เอาทองคําที่เคยเก็บไว้ออกขายในราคาถูก ถึงแม้รัฐบาลจะเห็นปัญหาภาระ
หนักที่ชาวนาแบกไว้แต่รัฐบาลก็ไม่สามารถลดภาษีค่านาลงไปได้อีกเพราะรัฐบาลเองก็มีรายได้ลด
เช่นกัน (นิติ กสิโกศล, ๒๕๒๕ : ๑๘๕-๑๙๐)
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ การแก้ปัญหาชาวนาเป็นเรื่องเร่งด่วน
รัฐบาลใหม่ คณะราษฎรได้แก้ปัญหาที่รัฐบาลในสมัยรัชกาลที่ ๗ ไม่สามารถทําได้ โดยได้ประกาศลด
พิกัดเก็บเงินค่านาลงอีกลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยอัตราการเก็บค่านาลดลงร้อยละ ๕๐
และยังได้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการยึดทรัพย์กสิกร พ.ศ.๒๔๗๕ เป็นการไม่ให้ยึดทรัพย์ชาวนาทั้ง
ที่เป็นพืชผลที่ไม่ถึงเวลาเก็บเกี่ยว พันธุ์ข้าว ข้าวที่เก็บไว้บริโภค ๑ ปี รวมทั้งสัตว์และเครื่องมือ

๑๓๒

ประกอบอาชีพ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๕ รัฐบาลยังได้ออกพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ย
เกินอัตรา (นิติ กสิโกศล, ๒๕๒๕ : ๑๙๑-๑๙๓)
๖.๒.๒ การเก็บเงินรัชชูปราการ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เรียกว่า “เงินค่าราชการ” เป็นเงินที่
เก็บจาก ชายฉกรรจ์แทนการถูกเกณฑ์แรงงานตามพันธนาการในระบบไพร่นับตั้งแต่อดีต ต่อมาใน
สมัยรัชกาลที่ ๕ มีการตราพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร ทางราชการยินยอมให้ผู้ไม่ถูกเกณฑ์ทหารเสีย
เงินค่าราชการเพียงปีละ ๖ บาท ในสมัยรัชกาลที่ ๖ เรียกว่า “เงินรัชชูปการ” โดยกําหนดให้ ชาย
ฉกรรจ์ ที่มีอายุ ๑๘ – ๖๐ ปีและข้าราชการ ต้องเสียเงินรัชชูปการ ยกเว้น ทหาร ตํารวจ พระภิกษุ
สามเณร กํานัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพไม่ต้องเสียเงินรัชชูปการ ต่อมาในปี พ .ศ.
๒๔๖๘ ได้ตราพระราชบัญญัติเงินรัชชูปราการขึ้นโดยให้เก็บจากบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วคือเก็บ
จากชายที่มีอายุ ๒๐ – ๖๐ ปี
การเก็บเงินรัชชูปราการเป็นพันธะของไพร่ที่มีพื้นฐานมาจากระบบการปกครองศักดินา ที่
ชายฉกรรจ์ต้องเป็นทหารรับใช้รัฐในสงครามหรือแรงงานให้รัฐถ้าหากไม่มาทํางานก็จะต้องส่งมอบเป็น
เงินแทน ที่บางเขนการเก็บรัชชูปราการดําเนินไปอย่างเข้มงวด ภายใต้กลไกของรัฐคือ กํานันและ
ผู้ใหญ่บ้านที่ทํางานได้มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอําเภออื่นๆ ในปีพ.ศ. ๒๔๖๒ ที่อําเภอบางเขน
เก็บเงินรัชชูปราการได้ ๑๕๔๐ คน ค้างชําระเพียง ๔๐ คน คนที่เก็บได้คิดเป็นร้อยละ ๙๗ (หจช.ร.๖
น.๑๑.๔ก/๔๘ ยอดบัญชีเงินรัชชูปราการที่เก็บได้และคงค้าง พ.ศ.๒๔๖๒)
ทั้งอากรค่านาและเงินรัชชูปราการเป็นภาระหนักของชาวนา ภาระนี้ได้หมดไปพร้อมกับ
รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.๒๔๘๒ ทําให้เกิดการ ยกเลิก
กฎหมายภาษีอากรเก่าที่ไม่เป็นธรรมดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว
๖.๓ โรงสีและพ่อค้าข้าวกับวิถีชาวนา
การจัดตั้งโรงสีข้าว เป็นผลมาจากการเปิดการค้าข้าวอย่างเสรีภายหลังการทําสนธิสัญญา
เบาว์ริง พ .ศ.๒๓๙๘ โดยในระยะแรกระหว่างช่วง พ .ศ.๒๔๐๑-๒๔๑๙ โรงสีเกือบทั้งหมดตั้งอยู่
บริเวณแม่น้ําเจ้าพระยา และสายคลองต่างๆ โรงสีเหล่านั้นเป็นโรงสีขนาดใหญ่ที่ใช้ทุนสูง คุณภาพใน
การทํางานดี มีบุคลากรจํานวนมาก แรงงานกุลีทั้งหมดเป็นชาวจีน ต่อมานับตั้งแต่ พ .ศ.๒๔๒๐ โรงสี
เริ่มขยายตัวเข้าไปตั้งในแหล่งเพาะปลูกที่อยู่ในต่างจังหวัด ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของแหล่ง
ผลิตข้าว โรงสีเหล่านั้นมักจะเป็นโรงสีขนาดเล็ก ค่าใช้จ่ายและบุคลากรน้อย และเมื่อโรงสีเข้าไปตั้ง
ท้องถิ่นใด ก็มีส่วนไปเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจําวัน ของชาวนาจากการบริโภคข้าวที่ตําด้วยครกมา
บริโภคข้าวที่สีจากโรงสีข้าว ในที่สุดครกตําข้าวก็ได้หมดความสําคัญลงและค่อยๆสูญไป การผลิตข้าว
ของชาวนาเริ่มผูกพันกับนายทุนเงินกู้หรือพ่อค้าคนกลางที่ตกข้าวมากขึ้น (ถนอม ตะนา , ๒๕๒๗ :
๒๗)

๑๓๓

โรงสีที่อยู่ในพื้นที่บางเขนและเขตเชื่อมต่อที่ทําการซื้อขายข้าวกับชาวนามี ๙ โรงด้วยกัน
โรงสีทั้งหมดเป็นโรงสีขนาดกลาง (สีข้าวได้ระหว่าง ๕๐-๑๐๐ เกวียนต่อวัน ) และขนาดเล็ก (สีข้าวได้
๓๐-๔๐ เกวียนต่อวัน ) โรงสีขนาดกลางและขนาดเล็กนี้ส่วนใหญ่สีข้าวเพื่อการบริโภคในประเทศ
เพราะใช้เทคโนโลยีไม่สูง คือ ๑. โรงสีที่อยู่ที่สถานีรถไฟบางเขน ตั้งก่อนปี พ.ศ.๒๔๕๕ เป็นโรงสีขนาด
กลาง สีข้าวทั้งกลางวันและกลางคืนเกือบไม่มีเวลาหยุดในช่วงหน้าข้าว โรงสีแห่งนี้ปิดไปเมื่อ พ .ศ.
๒๔๖๕ ด้วยเหตุผลการบริหาร (วันวร จะนู , ๒๕๕๑ : ๑๒๐) ๒. โรงสีน่ําเฮงสร้างเมื่อปี พ .ศ.๒๔๖๐
เปลี่ยนชื่อเป็นโรงสีไทยเสรีเมื่อ พ.ศ.๒๔๙ โรงสีแห่งนี้สร้างโดยนายเกียรติ เกียรติสกุล ชาวจีนไหหลํา
เป็นโรงสีใช้น้ํามันหล่อลื่น ขนาดเครื่องยนต์ ๒๔ แรงม้า สีข้าวได้ประมาณวันละ ๒๔ เกวียน (วันวร
จะนู, ๒๕๕๑ : ๕๕) ๓. โรงสีข้าวที่คูคต โรงสีแห่งนี้เป็นของนายสงวน หยกมณี รับสีข้าวจากชาวนา
แถวคูคตและสายไหม ในอดีตคูคตเป็นพื้นที่ในอําเภอบางเขนด้วย ๔. โรงสีแสงทอง ตั้งอยู่ที่คลอง
บางเขน ตําบลบางซ่อน อําเภอบางซื่อ โรงสีแห่งนี้เป็นโรงสีขนาดเล็ก ชาวบ้านที่นําข้าวไปขายจะอยู่
ในคลองบางเขนทั้งฝั่งนาและสวนที่อยู่ในตําบลบางซื่อและนนทบุรี (ถนอม ตะนา, ๒๕๒๗ : ๒๑๐) ๕.
โรงสีที่โรงเรียนอนุบาลปราโมทย์ เป็นโรงสีขนาดเล็กตั้งอยู่ตรงข้ามกับราบ ๑๑ เมื่อประมาณ พ.ศ.
๒๔๘๐ ปิดไปเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๙๔ ชาวบ้านเล่าว่าเจ้าของโรงสีมาจากบางซื่อ ส่วนโรงสีที่บางซื่อ
จะเป็นโรงสีขนาดใหญ่ที่ติดแม่น้ําเจ้าพระยาจะสีข้าวส่งออกต่างประเทศ ๖.โรงสีทหาร ปัจจุบันอยู่ใน
พื้นที่ราบ ๑๑ ตรงกันข้ามกับตลาดบางบัวเก่า ที่ตําบลบางเขน อําเภอบางเขน ตั้งเมื่อราบ ๑๑ เข้ามา
พ.ศ.๒๔๙๔ เพื่อสีข้าวให้ทหาร ปิดประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ๗. โรงสีลาดพร้าวของคุณยายสุ่น พานิช
เฮง โรงสีแห่งนี้ตั้งที่ลาดพร้าวแต่ชาวนา ที่ทุ่งบางเขนที่อยู่วังหินและบริเวณทุ่งนาที่อยู่ใกล้กับ
ลาดพร้าวส่วนใหญ่จะเอาข้าวไปสีและขายให้กับโรงสีแห่งนี้ ๘. โรงสีเครื่องจักรไอน้ําลิ้มสมบูรณ์ หรือ
โรงสี “ยายหม่วย” ตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๙๑ (วันวร จะนู, ๒๕๕๑ : ๗๔) ๙. โรงสี เนียมกล่ําของ
กํานันเฟื่อง เนียมกล่ํา ที่หลุมไผ่

๑๓๔

ภาพที่ ๖.๕ โรงสีลิ้มสมบูรณ์ หรือโรงสี “ยายหม่วย” ตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๙๑
ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖

ตารางที่ ๖.๑๙ โรงสีในทุ่งบางเขน
ชื่อ
ปีดาเนินการ
เจ้าของ
๑. โรงสีที่อยู่ที่สถานี
ตั้งก่อนปี พ.ศ.๒๔๕๕ ไม่ปรากฏชื่อ
รถไฟบางเขน
ปิดไปเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๕

๒. โรงสีน่ําเฮง เปลี่ยน สร้างเมื่อปี พ.ศ.
นายเกียรติ เกียรติสกุล
ชื่อเป็นโรงสีไทยเสรีเมื่อ ๒๔๖๐ ปิดประมาณปี ชาวจีนไหหลํา
พ.ศ.๒๔๙๓ โรงสีตั้งอยู่ที่ พ.ศ.๒๕๑๖
ริมคลองบางเขนฝั่งตรง
ข้ามกับชุมชนตลาด
บางเขน
๓. โรงสีที่ตําบลคูคต

สร้างก่อนปี พ.ศ.
๒๔๖๗

นายสงวน หยกมณี

ขนาดโรงสี
โรงสีขนาดกลาง สี
ข้าวทั้งกลางวันและ
กลางคืนเกือบไม่มี
เวลาหยุดในช่วงหน้า
ข้าว
เป็นโรงสีใช้น้ํามัน
หล่อ ลื่น ขนาด
เครื่องยนต์ ๒๔
แรงม้า สีข้าวได้
ประมาณวันละ ๒๔
เกวียน

สีข้าวได้ ๒๕-๓๐
เกวียนต่อชั่วโมง
ราคาโรงสี ๕๐,๐๐๐
บาท
๔. โรงสีแสงทอง ตั้งอยู่ที่ สร้างก่อน พ.ศ.๒๔๘๐ ไม่ทราบใครเป็นเจ้าของ โรงสีขนาดเล็ก
คลองบางเขน ตําบลบาง
ชาวบ้านที่นําข้าว
ซ่อน อําเภอบางซื่อ
ไปขายจะอยู่ทาง

๑๓๕

ชื่อ

ปีดาเนินการ

๕ โรงสีที่โรงเรียน
อนุบาลปราโมทย์

เจ้าของ

ขนาดโรงสี
บางซื่อและนนทบุรี
เป็นส่วนใหญ่
ไม่ทราบใครเป็นเจ้าของ โรงสีขนาดเล็ก

เมื่อประมาณ พ.ศ.
๒๔๘๐ ปิดไปเมื่อมี
การก่อสร้างโรงเรียน
อนุบาลปราโมทย์
ประมาณปี พ.ศ.
๒๔๙๔
๖.โรงสีคลองบางบัว
ตั้งเมื่อราบ ๑๑ เข้ามา ราบ ๑๑
ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ราบ พ.ศ.๒๔๙๔ ปิด
๑๑ ตรงกันข้ามกับตลาด ประมาณปี พ.ศ.
บางบัว
๒๕๑๒ บัวเก่า ที่
ตําบลบางเขน อําเภอ
บางเขน
๗.โรงสีลาดพร้าว
๘. โรงสีเครื่องจักรไอน้ํา
ลิ้มสมบูรณ์ หรือโรงสี
“ยายหม่วย” ตั้งอยู่ที่
ชุมชนเทวสุนทร บริเวณ
สี่แยกทางน้ํา
๙. โรงสีเนียมกล่ํา ที่
หลุมไผ่

ตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ.
๒๔๙๑ ปิดเมื่อ พ.ศ.
๒๕๒๐

ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐
เลิกกิจการเมื่อ พ.ศ.
๒๕๔๕

ที่มา : รวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

เป็นโรงสีขนาดเล็ก
เพื่อสีข้าวให้ทหาร

ยายสุ่น พานิชเฮง
ยายหม่วย ลิ้มสมบูรณ์

เป็นโรงสีขนาดใหญ่

กํานันเฟื่อง เนียมกล่ํา

เป็นโรงสีขนาดกลาง
และเป็นโรงสีแห่ง
แรกในแขวงจรเข้บัว
เดิมขึ้นกับเขตบาง
กะปิ ปัจจุบันอยู่ใน
เขตลาดพร้าว

๑๓๖

ถนอม ตะนา “กิจการโรงสีข้าวในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย พ.ศ.๒๔๐๑-๒๔๘๑”
วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันอออกเฉียงใต้, มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, พ.ศ.๒๕๒๗, หน้า ๒๑๐
วันวร จะนู
“วิถีชุมชนสี่แยกทางน้ํา: วิถีเมือง วิถีคน ชุมชนที่แปรเปลี่ยน” รายงานวิจัยได้รับ
ทุนจากมหาวิทยาลัยธุรณกิจบัณฑิตย์, พ.ศ.๒๕๕๑,หน้า ๗๔
โรงสีที่คูคต ที่มา
: หจช. ร๖ น.๑/๑๑๓ กระทรวงมหาดไทยให้สํารวจโรงสีข้าว จังหวัด
พระนคร
และคําสัมภาษณ์ได้จากภาคสนาม
การเข้ามาของโรงสีได้มีผลเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวนาเป็นอย่างมากจากการที่เคยตําข้าว
กินเองมาเป็นกินข้าวที่สีจากโรงสี ความสัมพันธ์ระหว่างโรงสีกับชาวนา จึงใกล้ชิดกันมาก ในหนังสือ
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพของนายเกียรติ เกียรติสกุล มีบันทึกของนายเกียรติผู้เป็นเจ้าของ
โรงสีน่ําเฮงหรือไทยเสรี เขาได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ไว้หลายตอนด้วยกัน ชาวนาที่มาติดต่อโรงสีมี
หลายจําพวกด้วยกัน บ้างก็มาสีข้าว คือเอาข้าวเปลือกมาสีเป็นข้าวสารแล้วกลับไปหุงกิน บ้างก็มาขาย
ข้าวเปลือก โดยจะขายเป็นเกวียน และบ้างก็มาแลกข้าวเปลือกกับแลกข้าวสารที่โรงสีสีเอาไว้ ถ้าข้าว
ที่เอามาแลกค่อนข้างดี เช่นข้าวเหลืองอ่อนหรือขาวมะลิ โรงสีมีข้าวไม่ค่อยดีก็จะคิดราคาเป็นเงินเพิ่ม
ให้ ชาวนานิยมนําข้าวมาสีที่โรงสีกันมาก เพราะทุ่นแรงซ้ํารวดเร็วและสะดวกสบายไม่ต้องใช้ครกตํา
เหมือนแต่ก่อน (เกียรติ เกียรติสกุล, ๒๕๑๔ : ๑๕๕)
ครอบครัวของนายเกียรติยอมรับว่าชาวนาทําให้ครอบครัวของเขามีฐานะร่ํารวยโดยเฉพาะ
พวกชาวนาที่เอาข้ามาสี โรงสีของนายเกียรติซึ่งเป็นโรงสีที่สีข้าวได้วันละ ๒๔ เกวียนต้องสีข้าวทั้ง
กลางวันและกลางคืน บางครั้งต้องสีจนสว่าง การสีข้าวนั้นโรงสีจะรับสีข้าวให้ชาวนาตั้งแต่ ๕ ถังขึ้น
ไป ถ้าต่ํากว่านี้ก็จะใช้วิธีแลกไป ชาวนาที่นําข้าวมาสีก็มีตั้งแต่ ๑ เกียนไปจนถึง ๔ -๕ เกวียน แล้วแต่
ทํานาได้ผลได้ผลแค่ไหน พวกที่นําข้าวมาสีก็จะได้แต่เฉพาะต้นข้าวไปเท่านั้น ส่วนปลายข้าวทั้งที่ ๑ ที่
๒ และรําหยาบ รําละเอียดและแกลบจะตกเป็นของโรงสีหมด ซึ่งโรงสีจะเอาส่วนที่ได้มานี้ไว้ขาย
ตามปกติข้าว ๑ เกวียนจะสีได้ข้าวชนิด ๕ % ได้ต้นข้าว ๒๘ ถัง แต่ถ้าเป็นข้าวเหลืองอ่อนจะสีได้ต้น
ข้าว ๓๐ ถัง (เกียรติ เกียรติสกุล, ๒๕๑๔ : ๑๕๖)
นอกจากนี้ชาวนาที่ไม่มีเงินก็จะมากู้ยืมจากโรงสีด้วย บางรายก็เอาที่ดินจํานองไว้ บางรายก็
เอาทองมาจํานํา โรงสีจะออกไปซื้อข้าวจากชาวนามาเก็บไว้สีขายให้ชาวนาหรือไว้ใช้แลกข้าวเปลือก
กับชาวนาด้วย นอกจากนี้ชาวนาก็จะนําข้าวมาให้ตีราคา โรงสีจึงต้องมีวิธีการดูข้าวเปลือกว่าดีหรือไม่
ดี โดยใช้การนําข้าวเปลือกเทลงบนม้าที่บากเป็นขั้นๆ คล้ายขั้นบันได (คล้ายกระดานซักผ้า ) แต่ใช้ไม้
กลมๆ ซึ่งหัวท้ายเรียวแต่ไม่ถึงกับแหลมเล็กตรงกลางป่อง กดลงไปบนข้าวเปลือก กดหัวท้ายให้โยกไป

๑๓๗

ข้างหน้าที หลังที ทําอยู่หลายๆ ครั้งจนเปลือกกะเทาะออกจากเม็ด (เกียรติ เกียรติสกุล , ๒๕๑๔ :
๑๕๖)
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงสีและชาวนา เป็นความสัมพันธ์ที่โรงสีได้เปรียบ โรงสีเป็นสถาบัน
เงินกู้ในท้องทุ่งบางเขนที่สําคัญ เจ้าของโรงได้ให้เงินกู้กับชาวนาและในที่สุดที่ดินของชาวนาซึ่งเป็น
เครื่องมือเลี้ยงชีพก็ตกไปเป็นของเจ้าของโรงสี
โรงสีข้าวและการขายข้าวมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นในชนบทของไทย ชาวนาไม่ได้ขาย
ข้าวให้แก่เจ้าของโรงสีเท่านั้นแต่จะมีพ่อค้าคนกลางที่ออกตะเวนรับซื้อข้าวจากชาวนาด้วย พ่อค้าข้าว
คนกลาง เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตชาวนา พ่อค้ากลุ่มนี้อาจจะไม่ขายข้าวให้กับ
โรงสีในท้องถิ่นแต่จะขายข้าวให้แก่เจ้าของโรงสีในกรุงเทพฯ ที่สีข้าวเพื่อส่งข้าวออกไปต่างประเทศ
โดยทั่วไปพ่อค้ากลุ่มนี้จะมีความสัมพันธ์กับเจ้าของโรงสีเป็นอย่างดี เช่นเอาเงินจากเจ้าของโรงสีมา
ออกลงทุนก่อน และเจ้าของโรงสีก็เห็นวาการให้พ่อค้าคนกลางเหล่านี้กู้ยืมเงินไปลงทุนทําให้เขาได้
ดอกผลมากและทําให้พ่อค้าคนกลางซึ่งเป็นผู้รวบรวมข้าวคนสําคัญในชนบทไม่นําข้าวไปขายให้กับ
เจ้าของโรงสีที่เป็นคู่แข่ง(เดวิด บรูซ จอห์นสตัน, ๒๕๓๐ : ๑๔๑)
การเข้ามามีบทบาทของพ่อค้าข้าวของไทยและการแบ่งแยกการทํางานระหว่างคนจีนที่ทํา
การค้าและคนไทยที่ทํานาเป็นไปอย่างชัดเจนในช่วงประมาณทศวรรษ ๒๔๓๓ ที่การค้าและการผลิต
ข้าวขยายตัว มาจาก ประการที่หนึ่ง พ่อค้าจีนมีความรู้กว้างขวางและมีเส้นสายการติดต่อติดต่อ
ภายในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและการค้าข้าวที่คนจีนทํามาเป็นเวลายาวนาน ประการที่
สอง พ่อค้าจีนมีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่ต้องการความสําเร็จสูงกว่าคนไทยเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรที่อยู่ในจีนที่เป็นแรงผลักให้คนจีนออกมาทํามาหากินในต่างแดนและสถาบันทางสังคมที่มีมา
แต่โบราณที่มีความรู้สึกผูกพันและจงรักภักดีต่อครอบครัวและญาติพี่น้อง แต่คนไทยต้องถูก
พันธนาการอยู่กับการถูกเกณฑ์แรงงาน ซึ่งไม่เพียงแต่จํากัดคนไทยไม่ให้เปลี่ยนแปลงอาชีพและถิ่น
ฐานเท่านั้น แต่ยังกีดกั้นชาวนาและช่างฝีมือที่มีความชํานาญและมีฝีมือด้วยการควบคุมและกําหนดให้
ทํางานเพื่อรับใช้ราชสํานักเท่านั้น ประการที่สาม คนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่เมืองไทยมาจากเขตการค้าที่
รุ่งเรืองทางตอนใต้ของจีน ดังนั้นคนพวกนี้จึงนําประเพณีปฏิบัติทางการค้าเข้ามาด้วย ซึ่งคนไทยน้อย
คนนักที่จะมีสิ่งเหล่านี้ เมื่อเข้ามาอยู่เมืองไทยคนจีนสามารถนําเอาประเพณีทางการค้าของตนมา
ปฏิบัติได้อย่างดี (เดวิด บรูซ จอห์นสตัน, ๒๕๓๐ : ๑๔๒)
๖.๔.ตลาดและวิถีชีวิตของชาวนา
ตลาดชาวนาที่บางเขนมี ๒ แห่ง คือตลาดบางเขนและตลาดบางบัว ตลาดทั้ง ๒ แห่งมีอายุ
กว่า ๑๐๐ ปี เป็นตลาดธรรมชาติที่ตั้งขึ้นมา เมื่อมีคนเข้ามาอยู่อาศัยจํานวนมาก และการผลิตและ

๑๓๘

การค้าข้าวในพื้นที่แห่งนี้เจริญ ตลาดยิ่งเจริญหรือตลาดสะพานใหม่ เป็นตลาดที่อยู่ริมถนนพหลโยธิน
ที่ตั้งขึ้นมาภายหลังในปี พ.ศ.๒๔๙๘
๖.๔.๑ ตลาดบางเขน
การเกิดสี่แยกทางน้ําบริเวณที่ คลองเปรมประชากรตัดกับคลองบางเขน และมีการจัดดั้งเป็น
ชุมชนบริเวณสี่แยก บริเวณนี้กลายเป็น “ทําเลทอง” ผู้ที่อพยพเข้ามาอยู่ที่บริเวณสี่แยกทางน้ํานี้มีทั้ง
ชาวจีน ชาวคลองบางเขนและผู้ที่มาจากที่อื่น ชาวจีนที่เข้ามาอยู่บริเวณนี้มาจากกลุ่มของกุลีที่เข้ามา
รับจ้างขุดคลอง หลังจากขุดคลองเสร็จมีจํานวนหนึ่งที่ตั้งรกรากอยู่บริเวณนี้ นอกจากนี้ยังมีชาวจีนที่
อพยพเข้ามา คนจีนเหล่านี้ได้เดินทางไปทุกภูมิภาคเพื่อทําการค้าและสามารถควบคุมการค้าภายใน
ของไทยไว้ได้ ชาวจีนที่เข้ามาอยู่ที่สี่แยกบางเขนสี่แยกทางน้ําส่วนใหญ่เลือกที่จะทําการค้ามากกว่าทํา
นา ทําสวน เนื่องจากมีทักษะทางการค้าและขยันหมั่นเพียรจึงยึดบริเวณสี่แยกทางน้ําเป็นที่อยู่อาศัย
และทําการค้า และค่อยๆ เจริญเติบโตเป็นตลาดบางเขนหรือ “ตลาดมืด”(วันวร จะนู, ๒๕๕๑ : ๑๑๗)
ชาวจีนที่อาศัยออยู่ที่ตลาดบางเขนชื่อป้าเตียง แซ่โล้ว เดินทางจากซัวเถาเข้ามาที่ตลาด
สภาพของตลาดก่อน พ.ศ.๒๔๘๕ ขณะนั้นมีอายุ ๖ ขวบ ท่านเล่าว่าสมัยนั้นตลาดบางเขนยังไม่มีของ
ขายมาก ชาวจีนจะนําสินค้าลงเรือไปขายคนทํานาตามคลองต่างๆ สมัยก่อนรอบตลาดมีแต่คนทํานา
ซึ่งเป็นคนไทย อาของท่านเอาของไปขายแล้วแลกข้าวกลับมา คนทํานาก็เอาข้าวมาขายที่โรงสี สมัย
นั้นตลาดยังไม่คึกคัก บริเวณที่ตั้งโรงเจก็ยังไม่มีของขาย บ้านมีไม่กี่หลัง ยังเป็นป่าอยู่ มีร้านขายยา
ร้านกาแฟ โรงยาฝิ่นจะอยู่ตรงสะพานข้ามคลองบางเขน แต่ก่อนนี้หน้าบ้านใครก็หน้าบ้านมัน ตลาด
จะมีทั้งสองข้าง ตอนหลังเขาเลยหารกันสร้างหลังคา หลังคามีถึงตีนสะพาน เมื่อตอนน้ําท่วมใหญ่ ปี
พ.ศ.๒๔๘๕ ขณะนั้นอายุได้ ๙ ขวบ น้ําท่วมสูงถึงหน้าอก ท่วมอยู่ได้เดือนหนึ่งเวลาจะไปโรงเจต้อง
พายเรือไปไหว้เจ้า อาของท่านต้องไปซื้อของมาตุนไว้ ตอนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ก็ต้องหนีระเบิดไปอยู่
ที่สิงห์บุรี (วันวร จะนู, ๒๕๕๑ : ๑๑๘-๑๑๙)
สภาพของตลาดบางเขนเป็นตลาดที่โตช้าๆ ในช่วงแรกเป็นตลาดค้าขายเล็กๆน้อยๆ เพราะวิถี
ชีวิตชาวนายังคงเป็นแบบพึงตนเอง ชาวสวนชาวนายังมีวิถีการผลิตแบบพอยังชีพเหลืออยู่
ตลาดมีฐานะเป็นคนกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าคือในระยะแรกจะเดินทางไปซื้อของสวน
และข้าวจากชาวนา แล้วนําขอ’ไปขายต่อที่ตลาดอื่น เช่นเข้าไปในเมืองโดยผ่านคลองเปรมประชากร
ไปทางบางซื่อผ่านตลาดมหานาค อีกทางหนึ่งไปขายที่ปากคลองบางเขนที่ปากคลองติดแม่น้ํา
เจ้าพระยาหรือบริเวณตลาดแก้วที่นนทบุรี ในระยะที่สองชาวสวนและชาวนารู้ว่ามีคนรับซื้อ จึง
เดินทางมาขายกับผู้ค้าในตลาด ผู้ค้าในตลาดก็นําไปขายต่อ ในทางกลับกันผู้ค้าหลังจากขายสินค้า
แล้วก็จะซื้อของกลับมาขายให้ชาวสวนและชาวนาต่อ มีทั้งขายให้ชาวนาถึงที่และขายที่ร้านบริเวณ
ตลาดรวมทั้งในคลองด้วย ผู้ค้าเหล่านี้จึงทํามาหากินทั้งขึ้นทั้งล่อง ” (วันวร จะนู, ๒๕๕๑ : ๑๑๙)
สภาพของพ่อค้าคนกลางแลกข้าวกับสิ่งของชาวนานั้นมีอยู่หลายเจ้าด้วยกัน การพายเรือเอาสิ่งไปแลก

๑๓๙

ข้าวและเข้าไปซื้อข้าวจากชาวนา ต่อจากนั้นนําข้าวไปสีที่โรงสี (วันวร จะนู, ๒๕๕๑ : ๑๑๙) การเป็น
ตลาดของพอค้าคนกลางได้กลายเป็นวิถีการค้าสําคัญที่เกิดขึ้นที่ตลาดบางเขน

ภาพที่ ๖.๖ ตลาดบางเขน วาดโดยจิตกรชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาทางานเป็นครูสอนที่โรงเรียนเพาะช่าง
ประมาณทศวรรษ ๒๔๗๐
ที่มา : เมืองโบราณ
ตลาดบางเขนเป็นตลาดของพ่อค้าคนกลาง และค่อยๆ โตขึ้นจนเป็นศูนย์การค้าบริเวณนี้
คนจีนที่เป็นญาติกันก็ค่อยๆ อพยพเข้ามาอยู่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจัยสําคัญที่ทําให้ตลาดเริ่มโตขึ้น
เมื่อมีโรงสีเข้ามาตั้งในปี พ.ศ.๒๔๕๕ เนื่องจากเกิดโรงสีที่บริเวณสถานีรถไฟบางเขน เป็นโรงสีขนาด
ปานกลางซึ่งสีทั้งกลางวันและกลางคืนเกือบไม่มีเวลาหยุด หลังจากนั้นประมาณปี พ .ศ.๒๔๖๐ ก็มี
โรงสีของนายเกียรติ เกียรติสกุลโรงสีอีกโรงหนึ่งชื่อโรงสีน่ําเฮงหรือไทยเสรี เป็นโรงสีใช้น้ํามันหล่อลื่น
กําลัง ๒๔ แรงม้าสามารถสีข้าวได้วันละ ๒๔ เกวียน และโรงสีแห่งนี้เจริญขึ้นเป็นลําดับ ในปี พ .ศ.
๒๔๖๕ โรงสีที่ตั้งอยู่ที่สถานีรถบางเขนได้ปิดกิจการลงด้วยเหตุผลทางด้านการบริหารงาน หลังจากนั้น
ปี พ.ศ.๒๔๙๑ ได้เกิดโรงสีลิ้มสมบูรณ์หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโรงสียายหม่วย กิจการดําเนินก้าวหน้ามา
ตามลําดับ” (วันวร จะนู, ๒๕๕๑ : ๑๒๐)
เจ้าของโรงสีไทยเสรี นายเกียรติ เกียรติสกุล เล่าว่า เมื่อประมาณปี พ .ศ.๒๔๖๕ ตลาด
บางเขนมีคนอยู่ไม่เท่าไหร่ เรียกว่านับหลังคาบ้านเรือนกันได้ ตลาดบางเขนเริ่มมี คนมาอยู่หนาตาขึ้น
เมื่อมีดรงสี มีที่ว่าการอําเภอบางเขนมาตั้ง มีสถานีตํารวจ มีโรงเรียนประชาบาลตําบลคลองบางเขน ๓

๑๔๐

(อนุบาลวิชา ) ซึ่งเปิดเมื่อปี พ .ศ. ๒๔๗๕ หลัง พ .ศ.๒๔๗๕ จนถึง พ .ศ.๒๔๘๔ เป็นช่วงที่ตลาด
เจริญรุ่งเรืองที่สุด ความเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นเมื่อที่ว่าการอําเภอบางเขนย้ายไปตั้งที่ถนนพหลโยธิน
ในสมัยจอมพล ป . พิบูลสงคราม การย้ายที่ตั้งอําเภอแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและการคมนาคม ความสําคัญของถนนเข้ามาแทนที่คลอง เกิดการขยายตัวเมืองออกไปทาง
ทิศเหนือและทางตะวันออกมากขึ้น จากเดิมศูนย์กลางของอําเภออยู่สี่แยกทางน้ํา ในรัศมีของอําเภอ
ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นชนบท ภาพโดยรวมเป็นทุ่งนา ชาวชุมชนเล่าว่าหลังจากย้ายอําเภอ
คนในตลาดได้ขยายการค้าขายออกไปที่สามแยกเกษตรฯ บางบัว สะพานใหม่ อย่างไรก็ตามตลาด
บางเขนก็ยังคงมีเจริญอยู่เพราะปัจจัยสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการค้าอยู่คือยังคงสถานีรถไฟ
บางเขนโรงสีไทยเสรี และโรงสียายหม่วย”(วันวร จะนู, ๒๕๕๑ : ๑๒๐-๑๒๑)
ตลาดเจริญสูงสุดในช่วงปี พ .ศ.๒๔๙๐ -๒๕๐๐ ชาวบ้านหลายคนช่วยกันให้ภาพและเล่า
เรื่องราวของตลาดว่าเป็นตลาดที่มีผู้คนเข้ามาซื้อสินค้าจํานวนมาก ตลาดนั้นคึกคักทั้งวัน คนซื้อมาจาก
บางบัว ลาดโตนด คนบางเขนทั้งหมดมาซื้อสินค้าที่นี่ นอกจากนี้ยังมาจาก หลักหก ดอนเมือง เอาข้าว
ของมาขาย เอาข้าวเปลือกมาแลกข้าวสาร ในตลาดมีร้าน ขายหมู ขายปลา ขายยา ขายผ้า ขายทอง
มีโรงฝิ่น ในประมาณปี พ.ศ.๒๕๐๐ คนยิ่งเข้ามาที่ตลาดเยอะของขายดี บ้านในตลาดเป็นของคนจีน
ในคลองมีเรือมาขายของเหมือนกัน ส่วนใหญ่เป็นผลไม้ เช่น มะม่วง กล้วย ฟักทอง ก๋วยเตี๋ยว กาแฟ
(วันวร จะนู , ๒๕๕๑ : ๑๒๑-๑๒๒) แม้หลัง พ .ศ.๒๕๐๐ หรือหลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติจะเป็นช่วงที่ตลาดเริ่มหมดความสําคัญลง แต่สําหรับชาวบางเขนยังเห็นความเจริญรุ่งเรือง
ของตลาดมีไปจนถึงประมาณปี พ .ศ.๒๕๑๐ ในความเห็นของชาวบ้านในละแวกตลาดให้ข้อมูลว่า
ความเจริญของตลาดมาจากการที่เป็นทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมที่เป็นตลาดหัวเมือง มีทั้งโรงสี มี
มหาวิทยาลัยเกษตร และมีวัดเทวสุนทร มีสถานีรถไฟบางเขน และการที่ตลาดหมดบทบาทไปเพราะที่
ที่เป็นที่ตั้งตลาดเป็นที่เช่า (วันวร จะนู, ๒๕๕๑ : ๑๒๒)
ตลาดบางเขนชาวบ้านเรียกกันว่า “ตลาดสี่แยก ” เพราะค้าขายกันที่สี่แยกทางน้ํา และยัง
เรียกว่า “ตลาดมืด” ด้วยเพราะพ่อค้า แม่ค้าสร้างหลังคาครอบทางเดินเพื่อใช้เชื่อมกับห้องแถวสองฝั่ง
ทางเดินในตลาด ทําให้แสงส่องเข้ามาในตลาดได้น้อย แม้ตอนกลางวันบางร้านยังต้องจุดตะเกียงเพื่อ
ขายของ ในช่วงที่มีไฟฟ้าใช้แล้วจึงเปิดไฟฟ้าขายของในตอนกลางวัน (วันวร จะนู, ๒๕๕๑ : ๑๒๒)
๖.๔.๒ ตลาดบางบัว
ตลาดบางบัวเป็นตลาดเก่าแก่มีมามากว่า ๑๐๐ ปี เกิดที่หลังตลาดบางเขนแต่ไม่สามารถ
กําหนดปีจัดตั้งได้แน่ชัด ตลาดแห่งนี้เคยเป็นตลาดขายส่งสินค้าเกษตรและเป็นตลาดที่แสดงวิถีของ
ชาวนาที่ทุ่งบางเขนในอดีตได้เจริญขึ้นมาพร้อมกับวิถีชาวนาและหมดบทบาทไปเมื่อวิถีชีวิตการเป็น
ชาวนาที่บางเขนและบริเวณโดยรอบหมดไป

๑๔๑

ภาพที่ ๖.๗ คุณยายเซี้ยมเง๊ก งามจิตรนุกูล อายุ ๘๒ ปี
สัมภาษณ์วันที่ ๙ มิถุนายน๒๕๕๖ ที่ตลาดบางบัว
คุณยายเซี้ยมเง๊ก งามจิตรนุกูล อยู่และค้าขายที่ตลาดบางเขนมา ๗๓
ปีแล้วได้เล่าว่า
ครอบครัวของ เป็นชาวจีนแต้จิ๋วย้ายมาจากบางเขนเมื่ออายุ ๙ ขวบ (พ.ศ.๒๔๘๓) มาขายของที่ตลาด
บางบัว คุณยายจบประถมปีที่ ๓ โรงเรียนวัดบางบัว เป็นนักเรียนรุ่นแรก ยายเล่าว่าตลาดมี ๒ แห่ง
คือตลาดเก่าและตลาดใหม่ ตลาดเก่าจะอยู่ฝั่งโนน (วัดบางบัว ) ต่อมาได้ขยายตลาดมาอยู่ฝั่งตรงข้าม
เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๙๙ พร้อมกับการสร้างตึกใหม่ ที่ตึกใหม่ยังเขียนคําว่า “บุญรับ”
ตลาดบางบัวเก่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากมีของขายหลากหลายแล้วแต่ใครจะขายอะไรก็ขาย
ตามใจชอบ เป็นตลาดที่มีของขายทุกอย่างทั้งของแห้งและของสด สภาพของตลาดเป็นอาคารไม้ติด
คลองบางบัว มีบ่อดอกบัวขนาดใหญ่ ด้านหลังตลาดเป็นไร่นา อาคารเป็นไม้ หลังคาเป็นสังกะสี
ตลาดนี้เป็นน้องๆ ตลาดบางเขนซึ่งจะใหญ่กว่า เป็นตลาดบกแต่คนมาซื้อของจะมาทางเรือ
ในคลองจะมีเรือขายก๋วยเตี๋ยว กาแฟ ผลไม้ จะมีเรือพายขายกันตามริมคลอง เหมือนตลาดทั่วไป คน
มาซื้อของกันมาก เป็นตลาดขายส่งด้วย ขายของกันตั้งแต่ตี ๑ ตี ๒ ก็ขายกันแล้ว ขายกันทั้งวันเหนื่อย
ก็พัก แม่ค้าขายส่งจะมาขายตั้งแต่กลางคืน ผักและผลไม้จะมาจากบางบัว นนทบุรี ปราจีนบุรี อยุธยา
มาจากหลายแหล่ง ในวันศุกร์ตลาดจะคึกคักของขายเยอะเพราะเป็นตลาดนัด สินค้าจะวางขายเต็ม
ไปหมด มีเท่าไหร่ก็ขายหมด เรือจะจอดกันสองฝากคลอง
ลูกค้ามาจากคนที่บางเขน ลาดพร้าว ลาดปลาเคล้า วังหิน จะมาซื้อของที่ตลาดนี้กันหมด
ตลาดขายดีมาก เพราะสมัยก่อนไม่มีห้างสรรพสินค้า ตลาดจะมีทุกสิ่งทุกอย่าง มีร้านขายทองด้วย
ของที่ขายส่งมาจากตลาดโบ้เบ้ เวลาสั่งของก็ใช้สั่งทางจดหมายจะมีของมาส่งถึงที่เลยไม่จําเป็นต้องไป
เอาของเอง เมื่อก่อนแถวนี้ไม่เจริญ ผู้คนใช้การสัญจรทางเรือเป็นหลัก สองข้างถนนก็ยังเป็นคลอง
คลองบางบัวสามารถเชื่อมต่อกับปากคลองตลาด ออกคลองบางเขน เข้าคลองเปรมประชากร

๑๔๒

ภาพที่ ๖.๘ ตลาดบางบัว ตลาดเก่าแก่ที่มีมานับ ๑๐๐ปี ปัจจุบันเป็นตลาดร้าง
ถ่ายเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ที่ร้านของคุณยายเซียมเง๊กขายของชํา เป็นร้านโชห่วยใหญ่ในตลาด มีของทุกสิ่งทุกอย่างใน
ร้านแต่เป็นของแห้งทั้งอาหารและเครื่องเหล็กทุกชนิด ที่ขายดีคือเคียวเกี่ยวข้าว เบ็ดตกปลา แห อวน
งอบ เครื่องมือทํามาหากินทั้งหลายของชาวนา มีอะไรขายได้ก็นํามาขายหมด พวกวังหิน ลาดปลา
เคล้าต้องมาซื้อกันที่นี่ มาซื้อทั้งอาหารและเครื่องใช้ เรียกว่าซื้อทุกสิ่งทุกอย่าง
...
ในช่วงสงครามพวกญี่ปุ่นยังมาซื้อของที่ตลาดเลย เอานาฬิกามาให้ สมัยสงครามชาวบ้าน
ต้องหลบลงหลุมหลบภัยกันหนีระเบิดกัน
ตลาดใหม่เป็นตลาดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามสร้างเมื่อประมาณปี พ .ศ.๒๔๙๙ “อาคารบุญรับ ” เดิม
เป็นบ้านเก่าแล้วรื้อสร้างเป็นตลาด บริเวณรอบๆก็ยังเป็นทุ่งนาทั้งหมด

๑๔๓

ยายอําไพ แพรสมพงษ์ อายุ ๗๖ ปี อยู่ชุมชนอุทิศนุสรณ์ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับตลาดบางบัวเมื่อ
๗๐ ปีที่แล้ว ว่าที่ตลาดมีร้านขายทอง ร้านรับซื้อข้าว เจ้าของเป็นเถ้าแก่มาจากเมืองจีน เวลาเดือน ๗
เดือน ๘ พวกเจ๊กจะเอาเผือก มัน น้ําตาล พริก หอม กระเทียม ของจําเป็นที่ต้องใช้ทั้งหลายมาให้
ชาวนาใช้ก่อนและเมื่อถึงตอนเกี่ยวข้าวได้แล้วชาวนาก็จะขายข้าวให้กับเจ๊กที่เอาข้าวของมาให้
ยายเซียมเง๊ก เล่าว่า ตลาดบางบัวเสื่อมนั้นมาจากหลายสาเหตุซึ่งส่วนสําคัญมาจากบริบทที่
เป็นสภาพแวดล้อมในบริเวณนี้เปลี่ยนไป พอสรุปได้คือ หลังจากตลาดยิ่งเจริญหรือตลาดสะพานใหม่
คนก็ไปที่ตลาดแห่งใหม่แทน ตลาดยิ่งเจริญ ก่อตั้งโดย นางสุวพีร์ ธรรมวัฒนะ มารดาของนายห้างทอง
ธรรมวัฒนะ เปิดให้บริการเมื่อ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๘ มีเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ชาวบ้านก็เรียกตลาดสดนี้ว่า
“ตลาดสะพานใหม่ ” ด้วยเช่นกันตลาดแห่งใหม่อยู่บนเส้นทางคมนาคมที่สะดวกกว่า และการที่
ห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่คนเปลี่ยนจากการเดินตลาดมาเดินห้างสรรพสินค้า การ
คมคมเปลี่ยนไป คนไม่เดินทางโดยทางเรืออีกต่อไปแล้ว เส้นทางการเดินทางของผู้คนในบริเวณนี้
เปลี่ยนทําให้คนไม่มาที่ตลาดบางบัวอีก ตลาดบางบัวที่เจริญในอดีตเพราะอยู่บนเส้นทางสัญจรทางน้ํา
เมื่อคนเลิกเดินทางโดยทางน้ําก็ไม่มีคนมาที่ตลาดแห่งนี้อีก สินค้าเกษตรไม่มีมาขายและเครื่องมือ
เครื่องใช้สําหรับทําการเกษตรก็ไม่มีผู้ซื้อ เนื่องจากวิถีชีวิตเกษตรกรและวิถีชีวิตชาวนาของคนบริเวณนี้
เปลี่ยนไป ชาวนาหมดไปจากทุ่งบางเขนและบริเวณโดยรอบตลาดบางบัวจึงหมดชีวิตลง นอกจากนี้
ตลาดบางบัวได้เปลี่ยนเจ้าของซึ่งไม่เข้ามาดูแลพัฒนาตลาดจึงทําให้ตลาดอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมไม่มี
คนมาซื้อของอีกเหมือนเดิม
๖.๔.๓ ตลาดยิ่งเจริญหรือตลาดสะพานใหม่
สะพานใหม่ เป็นย่านการค้าตั้งอยู่บริเวณส่วนใหญ่ในแขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน และ
บางส่วนในแขวงคลองถนน เขตสายไหม คือบริเวณสองข้างทางของถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ด้านทิศใต้
คือวงเวียนอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ไปจนถึงด้านทิศเหนือคือสะพานข้ามคลองสอง (คลองสอง
หรือคลองถนนคือคลองสายเดียวกัน) ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร เหตุที่ย่านการค้านี้ชื่อ สะพาน
ใหม่ เนื่องจากสะพานข้ามคลองสองนั้นมีชื่อเต็มว่า สะพานสุกรนาคเสนีย์ ซึ่งสร้างใหม่แทนสะพาน
ของเดิม ชาวบ้านในละแวกนั้นจึงเรียกกันว่า สะพานใหม่ และติดปากมาจนถึงปัจจุบัน
สะพานใหม่มีตลาดสดที่สําคัญคือ
ตลาดยิ่งเจริญ ก่อตั้งโดย นางสุวพีร์ ธรรมวัฒนะ มารดา
ของนายห้างทอง ธรรมวัฒนะ เปิดให้บริการเมื่อ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ มีเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ชาวบ้านก็
เรียกตลาดสดนี้ว่า ตลาดสะพานใหม่ ด้วยเช่นกัน

๑๔๔

๑๔๕

ภาพที่ ๖.๙ การก่อสร้างตลาดยิ่งเจริญหรือตลาดสะพานใหม่และภาพตลาดในปัจจุบัน
ที่มา : www.talad-yingcharoen.com อ้างเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
ชาวบ้านเล่าว่าหลังจากจัดตั้งตลาดยิ่งเจริญแล้ว ชาวบ้านก็เอาสินค้ามาขายที่ตลาดแห่งนี้
เพราะว่าขายดี มีคนมาซื้อของกันมาก เดิมตลาดแห่งนี้เรียกว่า “ตลาดขี้เถ้า” เพราะเป็นที่กองขี้เถ้า
จากโรงสี ตลาดแห่งนี้มีด้านหลังติดอยู่กับสายคลองสองและมีด้านหน้าติดกับถนนพหลโยธิน การ
จัดตั้งตลาดแห่งนี้ทําให้ตลาดเก่า ๒ แห่ง คือตลาดบางเขน และตลาดบางบัว เงียบเหงาลง เพราะที่ตั้ง
ของตลาดยิ่งเจริญอยู่ริมถนนสะดวกในการสัญจรมากกว่า การเกิดขึ้นของตลาดแห่งนี้สะท้อนให้เห็น
วิถีชีวิตของชุมชนบริเวณนี้ได้เปลี่ยนไป จากการเป็นชุมชนสัญจรทางน้ํามาเป็นชุมชนที่สัญจรทางบก
อย่างชัดเจน
จากที่กล่าวมาจะเห็นถึงวิถีชีวิตชาวนาในทุ่งบางเขนตั้งแต่เข้ามาบุกเบิกต้องเชิญกับความ
ยากลําบากทั้งมาจากความแห้งแล้งของสภาพพื้นที่ ภัยธรรมชาติจากน้ํามาก น้ําน้อย ผลผลิตที่ได้รับ
จะสลับกันไประหว่างได้ผลดีกับเสียหายตลอดเวลา ซึ่งสภาพเช่นนี้ไม่ส่งผลดีกับชีวิตชาวนา
นอกจากนี้ชาวนายังต้องเผชิญกับนโยบายของรัฐที่หารายได้ภาษีค่านา ภาษีต่างๆที่เก็บจากชาวนาเพื่อ
ชดเชยรายได้ที่ขาดไปซึ่งเป็นผลมาจากการทําสัญญาเบาว์ริงและต้องการยกเลิกภาษีการพนันต่อมา
และถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาระบบชลประทานขึ้นหลังปี พ.ศ.๒๔๖๗ แล้ว แต่สภาพโดยรวมทั่วไป
ความอุดมสมบูรณ์ของทุ่งบางเขนไม่ได้เพิ่มขึ้น เมื่อมีการยกเลิกภาษีที่เป็นภาระอันหนักของชาวนา
หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ แล้ว ชาวนาไม่อยู่ในฐานะที่ตั้งตัวได้ ระบบทุน
พ่อค้าที่เข้ามาในทุ่งนาแห่งนี้ ที่ผ่านระบบตลาดและการซื้อขายล้วนเป็นระบบที่ไม่เป็นธรรม ชาวนา
กลายเป็นผู้เสียเปรียบ ชาวนาจํานวนมากต้องสูญเสียที่นาในเวลาต่อมา เนื่องจากความยากจนที่
สะสมมายาวนาน ซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการพัฒนาที่เข้ามาในทุ่งบางเขน

บทที่ ๗
สังคม ภูมิปัญญา วัฒนธรรม
การตั้งถิ่นฐานของชุมชนบางเขนมีมาตั้งแตํสมัยอยุธยา โดยในระยะแรกการตั้งบ๎านเรือนจะ
อยูํที่ใกล๎ปากแมํน้ําเจ๎าพระยาตามแนวคลองบางเขน การทํามาหากินของคนกลุํมแรกๆนี้ดํารงชีวิตอยูํ
ด๎วยการทําสวนและทํานาเพื่อยังชีพ ตํอมาเมื่อมีการตัดคลองเปรมประชากรใน พ.ศ.๒๔๑๓ ต๎นสมัย
รัชกาลที่ ๕ ชุมชนจึงได๎ขยายตัวมาทางตะวันออกพร๎อมกับการเปิดพื้นที่ใหมํเพื่อทํานาตามการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจข๎าว พร๎อมกับการเข๎ามาตั้งถิ่นฐานของคนที่มาจากที่ตํางๆ มากขึ้น วิถีชีวิต
ชาวนาได๎เริ่มต๎นในชํวงเวลานี้และได๎สิ้นสุดลงเมื่อประมาณทศวรรษ พ.ศ.๒๕๑๐ รวมระยะเวลา
ประมาณ ๑๐๐ ปี วิถีชีวิตชาวนาในทุํงบางเขนเป็นอยํางไรในงาน จากการลงพื้นที่วิจัยและสัมภาษณ๑
ผู๎สูงอายุในทุํงนาแหํงนี้สามารถสรุปได๎ดังนี้
๗.๑ ชุมชนชาวนาที่เข้ามาบุกเบิกที่ทากินเป็นของตนเองที่มีประวัติสืบเนื่องมาเป็นเวลานาน
พื้นที่ทุํงบางเขนพื้นที่สํวนใหญํเป็นการบุกเบิกของชาวนารายยํอย เรื่องราวของการเข๎ามา
บุกเบิกที่ดินทํากินของชาวนาหลายรายยังคงเลําสืบทอดกันมา ถึงการเข๎ามาทํากินในท๎องทุํงแหํงนี้ของ
บรรพบุรุษ บางครอบครัวเข๎ามาตั้งแตํรัชกาลที่ ๓ กํอนที่คนกลุํมอื่นๆ จะมีการหลั่งไหลเข๎ามา
เรื่องราวการเข๎ามาบุกเบิกและการใช๎ชีวิตของผู๎คนในท๎องทุํงบางเขนมีดังนี้

ภาพที่ ๗.๑ คุณฐิตพล น้อยจาด หัวหน้าชุมชนวังหิน อายุ ๕๐ ปี
ทายาท รุ่นที่ ๕ ของครอบครัว “น้อยจาด”
สัมภาษณ์ครอบครัว “น้อยจาด” เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ทาการชุมชนวังหิน

๑๔๒

ภาพที่ ๗.๒ จากซ้ายมือป้าฉลวย น้อยจาด (เชื้อเอี่ยม) อายุ ๘๑ ปี
ป้าลัดดา บุญทิ่ม อายุ ๗๙ ปี (น้อยจาด)

ภาพ ๗.๓ ปู่ชอบ น้อยจาด (เกิด ปี พ.ศ.๒๔๔๒ ตาย พ.ศ.๒๕๔๐ อายุ ๙๘ ปี) กับ
ย่ารักษ์ (กลิ่นรอด) (เกิดเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๘ ตายเมื่ออายุ ๘๗ ปี พ.ศ.๒๕๒๕)
เจ้าของบ้านที่ตั้งที่ทาการชุมชนวังหิน
ครอบครัว “น๎อยจาด” เป็นครอบครัวที่ผู๎วิจัยพบวําเป็นครอบครัวที่เข๎ามาอาศัยในทุํงบางเขน
ที่มีประวัติสืบเนื่องกันมายาวนานมากที่สุด ถึง ๕ ชํวงชีวิตคน คุณฐิตพล น๎อยจาด ทายาทรุํนที่ ๕ ได๎
เลําเรื่องการเข๎ามาอยูํของครอบครัวที่บริเวณบางบัวตั้งแตํสมัยรัชกาลที่ ๓ โดยได๎ สันนิฐานวํา
ครอบครัวเข๎ามาอยูํบริเวณนี้พร๎อมกับการสร๎างวัดบางบัวเมื่อ พ.ศ.๒๓๘๐ สมาชิกในครอบครัวทั้งหมด
เกิดที่ทุํงบางเขน แมํป้าฉลวย น๎อยจาด (เชื้อเอี่ยม) เกิดที่ตรงข๎ามมหาวิทยาลัยเกษตรซึ่งก็ คือ

๑๔๓

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ๑ (ธกส.) ในปัจจุบัน ทํานเลําวําเดิมบริเวณนี้เป็นนาผืนใหญํที่แมํทํา
นากับตา ยายที่บริเวณนี้ สมัยกํอนเป็นชาวบ๎านจะอยูํกันเป็นเกาะแมํจะอยูํตรงเกาะ ไมํได๎อยูํติด
คลอง สํวนพํออยูํที่วังหินนี้ตั้งแตํเกิดเชํนกัน ผืนนาของพํอและแมํตํอเนื่องกันเกี่ยวข๎าวก็เห็นกัน บ๎าน
เกิดของปู่อยูํบริเวณตีนสะพานวังหิน
ในสมัยกํอนครอบครัวชาวนาที่อยูํใกล๎กันก็จะแตํงงานกัน ทั้งครอบครัวของพํอและแมํเป็น
ครอบครัวที่ทํานาบริเวณวัดบางบัวและวังหินมาตั้งแตํเริ่มแรก ในสมัยกํอนชาวบ๎านบริเวณนี้จะไป
ทําบุญกันที่วัดบางบัว ซึ่งเป็นวัดที่เกําแกํที่สุดในยํานนี้ ทั้ง ๒ ครอบครัวคือ “เชื้อเอี่ยม”และ “น๎อย
จาด” ทําบุญกับวัดนี้มาตั้งแตํต๎นและเชื่อวําครอบครัวของตนมาพร๎อมกับการสร๎างวัดตั้งแตํสมัยปู่ของ
ปู่
ป้าฉลวยเลําวําทํานาตั้งแตํเล็กจนโต พอเริ่มจําความได๎ก็แบกไถออกไปทํานา ป้าฉลวย
ปัจจุบันอายุ ๘๑ ปี สามีคือ ลุงจํานงค๑ อายุ ๘๒ ปี เพิ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ .ศ.๒๕๕๗
สมัยกํอนป้าฉลวยนามสกุล “เชื้อเอี่ยม ” พํอชื่อ ยวง แมํชื่ออิน (ยังอยูํ ) เชื้อเอี่ยม พํอของยายอินชื่อ
ตาจันทร๑ ลุงจํานงค๑ มี ภรรยา ๔ คน มีลูก ๙ คน มีลูกกับป้าฉลวย ๔ คน ป้าฉลวยเป็นบ๎านใหญํและมี
บ๎านเล็ก อีก ๓ หลัง
ลักษณะโดยทั่วไปชาวนาที่บางเขนไมํตํางกับชาวนาที่อื่นๆ ที่อยูํแถวนี้ ชาวนาที่อยูํปทุมธานี
ลําลูกกา ก็เป็นชาวนาที่อยูํที่บางเขนนี่แหละที่ขยายออกไปอยูํ ญาติทางมหาวิทยาลัยเกษตรก็ไปอยูํที่
ปทุมธานีหลายคน ลูกๆ ทางตา เลิกทํานาที่บางเขนก็ไปอยูํที่ปทุมธานี เพราะทุํงนาอยูํติดกัน เป็นทุํง
นาที่ใช๎ลําน้ําเดียวกันใช๎การเดินทางโดยทางเรือ ที่ทุํงบางเขนชาวนาที่ทํานากันอยูํก็เป็นคนที่อาศัยอยูํ
ที่นี่มายาวนาน ทุํงนาบริเวณนี้ไมํคํอยมีคนใหมํเข๎ามา ที่นาที่ทุํงวังหินนี้อยูํมาสมัยปู่ของปู่ ตาชื่นก็เป็น
พํอของปู่อยูํบ๎านตะนอย และยังมีพํอของตาชื่นอีกก็อยูํตรงนี้ ปู่เปลํง น๎อยจาด ก็ทํานาอยูํที่บริเวณ
เสนานิคมนี้
ป้าฉลวยเลําวําทํานทํานาอยูํตรงกรมยุทธโยธา มี ๑๐ ไรํไมํได๎ย๎ายไปไหนเลย ป้าลัดดา จะอยูํ
ตรงลาดพร๎าวนี้ นาของป้าฉลวยทั้งหมดรุํนพํอแมํมีที่ทํากินกันประมาณ ๓๐ ไรํ แมํของ ป้าฉลวยชื่อ
ยายอิน เกิดเมื่อประมาณ ปี พ .ศ.๒๔๕๐ ตายเมื่ออายุ ๗๒ ปี พ.ศ.๒๕๒๒ พํอของยายอินชื่อทวด
จันทร๑ ก็ทํานาที่ทุํงบางเขนแหํงนี้ประมาณวําสมัยต๎นรัชกาลที่ ๕ ที่นับได๎ก็ ๔ ชํวงอายุคนที่ทํานาที่ทุํง
แหํงนี้ กํอนหน๎าก็คงจะอยูํที่นี่ สมัยกํอนชาวนาเกิดที่นี่ตายที่นี่ เวลาตายก็ซื้อไม๎มาตํอโลงที่บริเวณโคก
สวดศพกันที่บ๎าน ลักษณะของบ๎านจะเป็นบ๎านหลังใหญํ ๒ หลังแฝด อยูํกัน ๒ ครอบครัว มีครอบครัว
แมํและครอบครัวของน๎าอยูํด๎วยกัน บ๎านขึ้นบันไดเดียวกันแล๎วแยกกันไปคนละหลัง ชาวนาตรงนั้น
ไมํได๎อยูํกันเป็นหมูํ ไมํมีครอบครัวชาวนาอื่น ตํางคนก็อยูํในที่นาของตัวเองตั้งบ๎านอยูํหํางกัน แตํละ
บ๎านมีนารอบ แตํละครัวก็อยูํเป็นกลุํมๆ มีกอไผํล๎อมรอบ อยูํที่นาใครที่มัน ครอบครัวแมํและน๎า ๒ พี่

๑๔๔

น๎องมีที่นารวมกันประมาณ ๒๐ ไรํ โดยได๎รับการแบํงผืนนามาประมาณคนละ ๑๐ ไรํ ตํางคนตํางทํา
แตํยังไมํได๎แยกเรือน มีลูกมีเต๎าก็คนละหลังขึ้นบันไดเดียวกันแตํไปแยกบ๎าน

ภาพที่ ๗.๔ คุณจรัญ ขุนทอง อายุ ๖๔ ปี
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่บ้านริมคลองบางเขนของคุณสามารถ เขตบางซื่อ
และวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ที่บ้านหมู่ไผ่ ริมคลองบางเขน
ครอบครัว “ขุนทอง” เป็นอีกตัวอยํางหนึ่งของชาวนาที่เข๎ามาบุกเบิกการทํานาและสืบทอด
มา ๔ ชั่วอายุคน นับตั้งแตํสมัยรัชกาลที่ ๕ ปัจจุบันยังคงมีพื้นที่บางสํวนที่เหลือไว๎ทําสวนที่หลัง
มหาวิทยาลัยเกษตร
ครอบครัว “ขุนทอง”เป็นผู๎กํอตั้งหมูํบ๎าน “หมูํไผํ” พื้นที่ของหมูํบ๎านนี้อยูํระหวํางบริษัท
ยาคูลท๑ถึงคลองบางบัว เมื่อกํอนพื้นที่นาเป็นยาวจากบริษัทยาคูลท๑มาถึงคลองบางบัว และด๎านที่ติด
กับถนนวิภาวดีรังสิตยาวไปถึงโรงเรียนนครบาล สมัยกํอนเป็นที่นาของเจ๎าของหลายราย ผืนนา
ทั้งหมดรวมกันประมาณ ๒๐๐ ไรํ แตํละคนมีนาประมาณ ๒๐ ไรํ สมัยกํอนทํานาทุกบ๎าน เจ๎าของ
ผืนนาทั้งหมดเป็นหมูํญาติพี่น๎องกันหมด สมัยกํอนรุํนที่เข๎ามาบุกเบิกที่ดินในสมัยรัชกาลที่ ๕ เจ๎าของ
ที่นาบริเวณนี้รายหนึ่งๆ รุํนบุกเบิกมีเป็น ๑๐๐-๑๕๐ ไรํ ตํอมาแบํงให๎ลูกเหลือประมาณคนละ ๒๐ ไรํ
ตระกูล “ขุนทอง” อยูํที่คลองบางเขน นับจากคลองบางบัวมาทางตะวันตกมา ๒ กิโล ต๎น
ตระกูลมี ปู่โป่ง ปู่นิ่ม ยํามูล (ทองโอฬาร ) ปู่ผาด ยายสําลี (ฟักเส็ง ) ยํามูลมีทั้งสวนและนา มีสวนใน
คลองบางเขนปัจจุบันอยูํ เขตจังหวัดนนทบุรี แตํมีนาอยูํ “หมูํไผํ” ในคลองบางเขนเหมือนกัน

๑๔๕

ปัจจุบันอยูํในเขตกรุงเทพฯ คนสมัยกํอนบ๎านทุกบ๎านจะอยูํติดคลอง เป็นที่นายาวไปติดโรงเรียนตํารวจ
นครบาล แปลงละ ๒๐ ไรํ ตํอจากนั้นก็เป็นของตระกูล “สารีนันท๑” ทั้งเวิ้งอีกประมาณ ๑๐๐ กวําไรํ
ชาวนาแถวนี้ไปวัดบางบัว วัดบางเขน เดินกันไปเพราะเป็นนาตลอด บริเวณบางบัวเดิมมีต๎น
สะแกมาก มีบ๎านติดริมคลอง

แผนที่ ๗.๑ หมู่บ้านหมู่ไผ่

๑๔๖

ภาพที่ ๗.๕ บรรยากาศริมคลองบางเขนในอดีตจะเป็นแนวกอไผ่ตลอดริมคลอง
บ้านหมู่ไผ่ในปัจจุบันที่ยังคงรักษาบรรยากาศหมู่บ้านชาวนาแบบเดิมไว้
(ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘)
บ๎านของชาวนามีกอไผํเป็นแนวกั้นอาณาเขตทุกหลัง ชาวนาจะใช๎ประโยชน๑จากกอไผํทั้ง
ทางด๎านบริโภคและทํางานจักสานทุกชนิดที่เป็นของใช๎ในครัวเรือนและการเกษตร ใช๎ไม๎ไผํทําด๎าม
จอบเสียม สานกระบุง กระด๎ง ตะกร๎าไว๎ใช๎ และยังใช๎กันลม กันขโมย ได๎ด๎วย
ตระกูล “ขุนทอง”เป็นผู๎ใหญํบ๎านมาตั้งแตํรุํนปู่เสม ผู๎ใหญํบ๎านรุํนแรก เป็นผู๎บุกเบิกเข๎ามาตั้ง
หมูํบ๎าน ตํอมาตระกูลก็เป็นผู๎ใหญํบ๎านรับชํวงมา ๓ รุํน
ปู่เสมเป็นผู๎ใหญํบ๎านที่ทุํงบางเขนมาตั้งแตํเริ่มแรก
ปู่เปลํง ลูกชายของปู่เสม เกิดประมาณปี พ
.ศ. ๒๔๓๓ เกิดที่ทุํงบางเขน ตายเมื่ออายุ ๘๗ ปี
พํอจรูญ ลูกชายของปู่เปลํงเกิดเมื่อ พ
.ศ.๒๔๖๓ เสียเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ อายุ ๗๖

ภาพที่ ๗.๖ จากซ้ายมือปู่เสม ปู่เปล่ง และพ่อจรูญ ผู้ใหญ่บ้าน ๓ รุ่นของครอบครัวขุนทอง

๑๔๗

ภาพที่ ๗.๗ สมาชิกครอบครัว “ขุนทอง” ที่มีการบันทึกภาพไว้
คุณจรัญ เลําวําที่หมูํบ๎าน “หมูํไผํ” ตํางกับหมูํบ๎านชาวนาอื่นๆ บริเวณนี้ คือจะมีดนตรีไทย
เดิมด๎วย เป็นวงเครื่องสาย มีครูมูลเป็นคนสอน ครูมูลไมํรู๎วํามาจากไหน เครื่องดนตรีที่เลํนมี ซออู๎ ซอ
ด๎วง ขิม จะเข๎ เครื่องจังหวะ กลองแขก กลองโทน เมื่อเวลามีงานคนจะมาหาดนตรีจากหมูบ๎าไผํไป
เลํนงานมงคล ทุกคนจะมาซ๎อมดนตรีที่บ๎านปู่เสม การที่หมูํบ๎านนี้มีการเลํนดนตรีไทยซึ่งมีลักษณะ
เดียวกับชาวสวน อาจจะเป็นเพราะประวัติครอบครัวนี้ย๎ายมาจากนนทบุรีซึ่งมีวิถีชาวสวนมากํอน
สมัยกํอนบริเวณแถวนี้ ตระกูลที่เป็นเจ๎าของที่นารายใหญํในทุํงบางเขนในอดีตคือตระกูล
“ขุนทอง” และ “เสือเอก” สํวน “ช๎างเยาว๑ ” และ “เผือกจิตต๑ ” มีที่นามากเชํนกัน ๒ ตระกูลนี้โดน
เวียนคืนที่ดินบริเวณลาดยาวจึงย๎ายที่อยูํไปอยูํที่อื่น คนในทุํงนาบริเวณนี้จะรู๎จักกันหมด

ภาพที่ ๗.๘ จากซ้ายมือคุณยายอิ่ม อิ่มเอม (ขุนทอง) อายุ ๘๒ ปี
คุณยายเฉลียว ขุนทอง (ดวงทวี) อายุ ๘๑ ปี

๑๔๘

ถ่ายที่บ้านหมู่ไผ่ ริมคลองบางเขน เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘
ยายเฉลียวเลําวํามีที่นาที่ได๎รับการแบํงมรดกมาบริเวณโรงพิมพ๑เดลินิวส๑ขายได๎เงิน ๔๐ ,๐๐๐
บาท เนื้อที่ดิน ๕ ไรํ (ประมาณปี พ .ศ.๒๕๒๒ ) ในสมัยพํอแมํของยายทํานาในบริเวณนี้ มีที่ดิน
ประมาณ ๓๐ ไรํเป็นของตระกูล “ขุนทอง” แมํของยายเฉลียวเป็นชาวสวนจังหวัดนนทบุรี นามสกุล
“ดีเหลือ ” พํอเป็นชาวนาที่ทุํงบางเขนได๎รับแบํงที่นาให๎มาทํากิน ๒๒ ไรํ แตํถ๎ารวมที่ของตระกูล
“ขุนทอง”บริเวณนี้มีที่ดินทั้งหมดประมาณ ๔๒ ไรํ ที่ดินจะเป็นแปลงยาวจากคลองบางเขนไปติด
วิภาวดี ตั้งแตํเด็กพํอรับมาจากสวนที่จังหวัดนนทบุรีมาทํานา ยายเฉลียวเลําวํา “จําได๎วําเมื่อยังเป็น
เด็กร๎องไห๎เลย” เพราะชีวิตทํานาลําบากกวําทําสวนมาก
ยายอิ่ม อิ่มเอม เดิมนามสกุล “ขุนทอง” เหมือนกันทํานไปแตํงงานกับคนเมืองนนทบุรีอยูํ
แถววัดทองเป็นชาวสวน ยายอิ่มทําทั้งสวนและนา พอเลิกจากนาก็มาทําสวน ตอนขายที่ดินก็ขายทั้ง
สวนและนา
ยายทั้ง ๒ คนเลําเรื่องชีวิตชาวนา สมัยกํอนบ๎าน “หมูํไผํ” มีแตํไผํเต็มไปหมด สมัยกํอนอยูํกัน
เป็นแถวพี่น๎องกันทั้งนั้น มีบ๎านประมาณ ๑๐ หลัง แตํละบ๎านมีที่ดินประมาณ ๒๐ ไรํ คุ๎งหมูํไผํทั้งคุ๎ง
ประมาณ ๒๐๐ ไรํ ซึ่งมาจากบรรพบุรุษที่เข๎ามาบุกเบิกที่ดินในทุํงบางเขน ชีวิตชาวนาของพวก
“ขุนทอง” ทําทั้งสวนและนา พอเลิกทํานาก็เข๎าสวน ทําสวนก็ไมํสบายต๎องรดน้ําส๎ม รดน้ําทุเรียน
ลําบากเหมือนกัน

ภาพที่ ๗.๙ ตาสวาท บุญมา อายุ ๙๒ ปีเกิดเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๖
เมื่อวันที่ ๗ และ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘
ตระกูล “บุญมา” เป็นตระกูลผู๎บุกเบิกในทุํงบางเขนอีกตระกูลหนึ่งอยูํแถวออเงิน ปัจจุบันอยูํ
ในเขตสายไหม ตาสวาท บุญมาเลําวํา ที่ดินของครอบครัวในทุํงบางเขนอยูํที่ตําบลออเงิน เขต
สายไหม เป็นที่ดินของปู่นุชและยําตํายของทํานที่ยกให๎พํอและพํอยกตํอให๎ตาสวาท ซึ่งทํานเป็น

๑๔๙

ทายาทรุํนที่ ๓ นาที่บางเขนเป็นที่ดินจับจองตั้งแตํสมัยปู่นุชและยําตํายในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยในครั้ง
แรกจับจองประมาณ ๕๐ ไรํ ตํอมาได๎ซื้อเพิ่มจากพี่น๎องของยําตํายจนมีนารวม ๒๐๐ ไรํ ทํานเป็นลูก
ของพํอชมและแมํพลอย ทํานเกิดที่ฝั่งอําเภอมีนบุรีในที่ดินของแมํ มาอยูํที่ฝั่งบางเขนซึ่งเป็นที่ดินของ
พํอเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๑ หลังจากแตํงงานและมีลูกแล๎ว
ตาสวาทเลําเรื่องการจับจองที่นาสมัยกํอนวําที่นาแถวมีนบุรีมีผู๎มีอํานาจบารมีคือพระยา
สุเรนทร๑ซึ่งเป็นแมํทัพใหญํ เจ๎านายทํานนี้เป็นหลานของเจ๎าพระยาบดินทร๑เดชา ทํานขี่ม๎าจับนาแถว
มีนบุรีหลายพันไรํ ครอบครัวของแมํพลอยทางมีนบุรีมีเรื่องเลําวําแยํงที่ดินกับพระยาสุเรนทร๑ด๎วย แตํ
ทางฝั่งบางเขนพระยาสุเรนทร๑ไมํได๎ข๎ามมาจับนา พวกทางครอบครัวตาสวาทจับที่นาที่บางเขนนี้มา
กํอนที่พระยาสุเรนทร๑จะเข๎ามาแล๎ว ตามเรื่องเลําการสร๎างวัดพระยาสุเรนทร๑วําตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๕
หลังจากพระยาสุเรนทร๑จับจองที่นาตามศักดินาของทํานแล๎ว ทํานได๎แบํงที่นา ๔๘ ไรํ เพื่อสร๎างวัด
ดังนั้นชํวงที่ปู่นุชและยําตํายเข๎ามาจับจองที่นาที่ออเงินนําจะอยูํในชํวงทศวรรษ พ.ศ.๒๔๒๐
ทั้งปู่นุชและยําตําย เป็นมอญเข๎ามาบุกเบิกที่ดินในทุํงบางเขนที่หมูํบ๎าน “ออเงิน” แตํไมํแนํใจวํามา
จากไหนอาจจะมาจากปทุมก็ได๎ ทํานเลําวํายังมีเครือญาติจํานวนหนึ่งอยูํที่บ๎านหนองระแหงหลายคน
ตัวทํานก็ผูกพันโดยการเป็นกรรมการให๎กับโรงเรียนและวัดที่บ๎านหนองระแหงนอกเหนือจากวัดหนอง
ใหญํแล๎ว ทํานเลําเรื่องการอพยพเข๎ามาครั้งแรกๆ ที่หมูํบ๎าน “ออเงิน” วําพวกมอญที่เข๎ามาอยูํ
บริเวณนี้ เข๎ามาเป็นกลุํมๆ ยําตํายมากับพี่น๎องประมาณ ๔ คน ปู่นุชก็มากับพี่น๎องประมาณ ๔ -๕ คน
เหมือนกัน ปู่กับยํามาเจอกันที่นี่หรือเจอกันกํอนมาที่นี่ไมํแนํใจ ทั้งหมดมาตั้งหมูํบ๎าน “ออเงิน” มีคน
ไทยเข๎ามาอยูํปนบ๎าง น๎องชายของปู่นุชชื่อ “แก่น”เป็นผู๎ใหญํบ๎านคนแรกที่หมูํบ๎านนี้ สํวนปู่นุชมี
ความรู๎เรื่องสมุนไพรเป็นหมอตําบล หมอยารักษาโรคแบบโบราณ ตาสวาทเลําวําการรักษาแบบ
โบราณ มียาที่ใช๎รักษาสารพัดโรคเรียกวํา “ยาหมูํ” ยาชนิดนี้ประกอบด๎วยสมุนไพรและสํวนผสมนานา
ชนิดที่เป็นของแข็งได๎แกํ ไม๎แดง ไม๎จันทน๑ หัวกา หัวแร๎ง กรามช๎าง เป็นหัวของสัตว๑ นําทั้งหมดมาฝน
กับหิน แล๎วนํามาผสมกับเกลือและน้ํา เวลาใครเจ็บป่วยก็จะเอายาหมูํนี้รักษาสารพัดโรค และยังมียา
ดองมะกรูดต๎มผสมกับเกลือ ใช๎รักษาโรคเหมือนกัน การรักษาจะมีการเป่าเวทย๑มนต๑คาถาด๎วย ตาเลํา
วําสามารถรักษาโรคตํางๆ ได๎ ชาวบ๎านรักษาโรคกันเองไมํได๎ไปหาหมอตามโรงพยาบาลเพราะการ
คมนาคมไมํสะดวก
เมื่อตาสวาทเกิดบริเวณนี้มีการปกครองโดยกํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ครอบครัวของปู่นุชและปู่แกํน
เป็นผู๎นําชุมชนบริเวณนี้ ปู่นุชแบํงที่นา ๒๐๐ ไรํ ให๎ลูกเทําๆ กันคนละ ๔๐ ไรํ มีนางเชย นางแซว นาย
เปี๊ยก พํอชม พํอชมมีลูก ๖ คน ทํานแบํงที่นาให๎ลูกๆ ตํอมา ตาสวาทได๎มา ๑๒ ไรํ ไมํได๎ขาย พี่น๎อง
บางคนขายนาที่บางเขนไปอยูํมีนบุรีก็มี สํวนตาสวาทสมรสกับยายลออ มีลูก ๑๐ คน พี่น๎องสํวนใหญํ
อยูํที่บ๎านหนองระแหงซึ่งอยูํติดกับลําลูกกา ปทุมธานี

๑๕๐

ภาพที่ ๗.๑๐ คุณทวดชมและพลอย บิดาและมารดาของคุณตาสวาท
ภาพถ่ายที่ติดไว้ที่กาแพงวัดหนองใหญ่ ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘

ภาพที่ ๗.๑๑ ที่นาของคุณตาสวาท บุญมา ที่ให้บุตรสาวคุณนพมาศ บุญมา ทาอยู่ในปัจจุบัน
ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘

ภาพที่ ๗.๑๒ ผู้วิจัยได้เข้าร่วมจัดดอกไม้เพื่อเคารพศพของคุณตาสวาท บุญมา

๑๕๑

ท่านเสียชีวิต เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘

ภาพที่ ๗.๑๓ สัมภาษณ์ กานันอนันต์ นามวงศ์ อายุ ๗๓ ปี
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่เขตสายไหม
ตระกูลผู๎บุกเบิกและเป็นผู๎นําในเขตสายไหมคือตระกูล“นามวงศ๑” และตระกูล“ชื่นรุํง”
กํานันอนันต๑ นามวงศ๑ เลําวําในสมัยกํอนชาวนาบริเวณนี้มีที่ดินกันเป็นร๎อยไรํสมัยพํอแมํ พอสมัยลูกก็
จะเหลือประมาณ ๒๐ ไรํ สมัยยําของกํานันอนันต๑มีที่ตั้ง ๕๐๐ ถึง ๖๐๐ ไรํ
ยายของกํานันอนันต๑ ชื่อแม๎น แตํงงานกับตาแกละ ชื่นรุํง แมํของกํานันอนันต๑ชื่อลิ้นจี่ ชื่นรุํง
แตํงงานกับพํอจําปา นามวงศ๑ แมํของพํอจําปาชื่อยําคํา นามสุดใจ แตํงงานกับปู่เกศ นามวงศ๑ แมํของ
ยําคํา ชื่อปั่นแตํงงานกับชวดจุ๎ย รุํนนี้เป็นรุํนจับจองที่ ทวดจุ๎ย เป็นรุํนที่มากับพระยาสุเรนทร๑เข๎ามาจับ
จองที่ดิน สมัยนั้นยายปั่นเข๎ามาจับจองที่เป็น ๑,๐๐๐ ไรํ มีลูกเป็น ๑๐ คน สมัยยําคําได๎แบํงที่มา
๒-๓,๐๐๐ ไรํ พระยาสุเรนทร๑มาจับที่คลองสามวาเป็นแนวมาตลอด สมัยกํอนไมํมีใครมา ตอนจับจอง
ก็แคํเอาแกํนไม๎อะไรก็ได๎มาปัก ไมํมีใครเข๎ามาแยํง ทวดจุ๎ยเป็นลูกน๎องมีฐานะเหมือนเป็นคนใช๎ของ
พระยาสุเรนทร๑ ที่ดินที่ฝั่งบางเขนเป็นของพวก “เนียมกล่ํา” ของตาเทพเป็นพี่ชายของยายแม๎น ทาง
ฝ่ายตาอยูํบางเขน ทางปู่อยูํคลองสามวา เข๎ามาบางเขนมีที่นาอยูํหลายร๎อยไรํรํวม ๑,๐๐๐ ไรํ ตํอมาก็
ขายไปบ๎าง การจับจองที่จํานวนมากนี้ก็ได๎มาจากบารมีของพระยาสุเรนทร๑
ทางตารุํนที่จับจองเป็นพํอของตาเทพ ทางแมํจับจองเป็นร๎อยไรํไมํมีถึงพันๆ ไรํอยํางทวดจุ๎ย
เมื่อกํอนวิถีชีวิตชาวนามีความสัมพันธ๑กับวัดเหนียวแนํน วัดสมัยกํอนที่ชาวนาแถวนี้ไปขึ้นกับวัดพระยา

๑๕๒

สุเรนทร๑ ตอนหลังก็ไปวัดอื่นๆ สมัยกํอนจับนาก็ไมํมีใครมาแยํง ที่นาที่จะแยํงกันก็มีแตํชายคลอง เดิม
คลองตรงนี้เรียกวําคลอง “ออเป้ง” การที่บรรพบุรุษได๎ใกล๎ชิดพระยาสุเรนทร๑ทําให๎ได๎บารมี สามารถ
ให๎การคุ๎มครองชาวบ๎านได๎ ชาวบ๎านจึงนับถือให๎เป็นผู๎นํา พระยาสุเรนทร๑เป็นคนดุ ไมํมีใครกล๎าทุกคน
เกรงกลัวทําน

ภาพที่ ๗.๑๔ ยายสม อึ้งทอง (มีประดิษฐ์) อายุ ๘๘ ปี เกิด พ.ศ.๒๔๗๑ ที่ทุ่งสีกัน
ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ที่วัดเวฬุวนาราม(ไผ่เขียว) ดอนเมือง

๑๕๓

แผนที่ ๗.๒ วัดเวฬุวนาราม (ไผ่เขียว) และบริเวณพื้นที่โดยรอบ
ที่มา : https://sites.google.com/site/allthaitemple/wad-welu-wnaram อ๎างเมื่อวันที่ ๘
กุมภาพันธ๑ พ.ศ.๒๕๕๙

ภาพที่ ๗.๑๕ จากซ้ายมือ คุณป้าบาเพ็ญ เก่งฝาก อายุ ๗๔ ปี
และคุณป้าสุภาพ ขารอด อายุ ๗๕ ปี

๑๕๔

คุณป้าบําเพ็ญ เกํงฝาก อายุ ๗๔ ปี และคุณป้าสุภาพ ขํารอด อายุ ๗๕ ปี พํอชื่อนาค ปู่ชื่อ
เปลํง เอมสาร เป็นทายาทผู๎บุกเบิกพื้นที่ทํากินในทุํงสีกัน ปัจจุบันยังคงอาศัยอยูํ ใกล๎วัดสายอัมพันธ๑
เครือญาติกํานันสาย เอมสาร ทั้งสองทํานเลําวํา กํานันสาย เอมสาร เป็นลุงและคนที่อยูํบริเวณทุํงสีกัน
ในอดีตเป็นมอญและเป็นญาติพี่น๎องกันทั้งหมด

ภาพที่ ๗.๑๖ กานันสาย และนางอาพันธ์ เอมสาร
ผู้สร้างวัดสายอาพันธ์ ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๑๕๕

ภาพที่ ๗.๑๗ วัดสายอาพันธ์ ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ยายสม อึ้งทอง (มีประดิษฐ๑) เลําวํา บรรพบุรุษของทํานเป็นผู๎บุกเบิกทุํงสีกัน พํอของเจ๎า
อาวาสวัดดอนเมืองก็เป็นลุงของยายสม ทํานกลําววํา “คนในทุํงสีกันเป็นโคตรเดียวกัน เป็นเครือญาติ
กันหมด” ยายสมเกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๑ บ๎านเดิมอยูํที่สีกัน ขึ้นอยูํที่ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี เมื่อตอน
เล็กๆ ยายได๎เรียนหนังสือ แตํต๎องไถนาให๎เสร็จกํอนจึงจะไปเรียนหนังสือได๎ พํอของทํานชื่อทองสุก
มีประดิษฐ๑ แมํชื่อสงวน มีประดิษฐ๑ ตาชื่อตาอยูํ บุญจง ยายชื่อยายแจง บุญจง ปู่ชื่อพํวง ยําชื่อถมยา
เป็นมอญ รุํนพํอ-แมํเกิดที่ทุํงสีกัน เข๎าใจวําอยูํที่ทุํงนี้มาหลายชั่วคนแล๎ว รุํนปู่ยําก็อพยพเข๎ามาอยูํที่ทุํง
นี้แล๎ว พํอเกิดเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๕ ตายเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๕ ปู่ตายและยําตายเมื่อยายสมอายุ ๑๒ ปี พ.ศ.
๒๔๘๓ นับวําครอบครัวอยูํที่ทุํงนี้มาไมํต่ํากวํา ๓ ชั่วคน สมัยตาอยูํยังมีทาส เมื่อทางราชการเลิกทาส
แล๎ว ทาสพวกนั้นไมํได๎ไปไหนก็ยังคงอยูํในบ๎าน
สมัยกํอนจําได๎วําพํอ-แมํมีที่ดินประมาณ ๑๑๕ ไรํ เป็นของตาอยูํ ๘๐ ไรํ ภายหลังที่ดินหมด
ไปเพราะเป็นหนี้เขา เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.๒๔๗๘ จํานําที่นาไป ๘๐ ไรํ ราคา ๓๐๐ บาท ตาอยูํติดฝิ่น
มีเมีย ๓ คนมีลูกมาก ไปเอาเงินคนอื่นมาบวชลูก เป็นหนี้เป็นสินเขาที่ดินเลยหมดไป เผอิญตาอยูํตาย
เงินแคํ ๓๐๐ บาท สมัยนั้นเอาที่ดินไปจํานํา ครอบครัวเลยไมํมีที่ดินทํากิน ยายสมเลําวําตั้งแตํยายยัง
เล็กๆ เมื่อกํอนสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีคนแกํมาบอกวํา “มึงไมํมีสมบัติ” ยายถามวําเพราะเหตุใด เขาก็
ตอบวํา “เพราะไมํได๎ทําไว๎”
ยายสมเลําวํา ทุํงสีกันนี้เป็นของตระกูล
“บุญจง” มีที่ดินรวมกันทั้งหมดเป็น ๑ ,๐๐๐ ไรํ พี่
น๎องท๎องเดียวกับตาอยูํ แตํละคนมีที่ดินคนละมากๆ พี่น๎องมี ตาอยูํ ยายมั่น ยายมาก ยายแม๎น ตาคง
ยายแหวน ตระกูลนี้ย๎ายมาจากบางพูด บางพัง มาตามแมํน้ําเข๎ามาอยูํที่ทุํงสีกัน เป็นมอญนําจะมา
จากปากเกร็ด คนที่อยูํในทุํงนี้สํวนใหญํเป็นมอญมาจากที่เดียวกัน มาอยูํตั้งแตํรุํนตายาย เข๎ามาอยูํนาน
แล๎ว พํอของยายชื่อ ทองสุก มีประดิษฐ๑ ก็เป็นผู๎ใหญํบ๎านในทุํงนี้ ปู่ชื่อพํวง ยําชื่อถมยา เป็นมอญมา
จากบางพูด บางพังเหมือนกันเข๎ามาทํานา ตระกูลของตาและยายใหญํมาก มีพี่น๎องอยูํ ๘ คน ที่นา
ของคนในตระกูลทั้ง ๒ ฝ่ายมีมากในบริเวณนี้แตํขายไปหมดแล๎วเพราะอยากรวยกัน
ยายสมเลิกทํานาเมื่ออายุ ๔๐ ปีกวํา ประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๑๑ สาเหตุเพราะความเจริญเข๎ามา
มีคนมากว๎านซื้อที่นา ยายสมแตํงงาน พ .ศ.๒๕๐๓ ปีเดียวกันนี้แมํของทํานตาย พํอของทํานตาย
พ.ศ.๒๕๐๕ ยายสมเลําวํา คนสมัยกํอนผูกพันกับวัด คําพูดที่ชาวบ๎านพูดกันคือ “อยากรวยให๎บวชวัด
ดอน อยากนอนให๎บวชวัดหลักสี่ อยากหนีหนี้ให๎มาวัดกก (วัดเวฬุหรือวัดไผํเขียว) เพราะวําวัดกกนั้น
อยูํไกลคนเข๎ามาตามทวงหนี้ลําบาก”
ตระกูลของยายสมเป็นมอญมาจากบางพูด บางพัง ทํานบอกวํามอญพวกนี้มากํอนมอญ
พระประแดง เป็นมอญจางๆ เป็นมอญที่อพยพมาจากปากเกร็ดอีกทีหนึ่ง เข๎ามาตั้งแตํสมัยพระ
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นเรศวรแล๎วมาอยูํที่ปากเกร็ด พอมีลูกมีหลานแล๎วคํอยๆ ขยายออกไปเรื่อยๆ ไปอยูํคลอง ๔ ก็มี มอญ
พวกนี้เป็นไทยไปแล๎วแตํยังบอกได๎วําเชื้อเดิมเป็นมอญ มอญแถวทุํงสีกัน ดอนเมืองไมํมีประเพณีมอญ
แล๎ว ถ๎ามีก็อยูํแถวปากเกร็ดที่ยังมีการกินข๎าวแชํอยูํ
จากข๎อมูลที่กลําวมาทั้งหมดนี้จะเห็นได๎วํา ชาวนาที่ทุํงบางเขนเข๎ามาบุกเบิกที่ทํากินด๎วย
ตัวเอง สํวนใหญํไมํใชํนักเก็งกําไรหรือนักค๎าที่ดินเหมือนในทุํงรังสิต ชาวนาที่ทุํงบางเขนนี้ก็เป็นชาวนา
ที่อยูํตํอเนื่องกันมายาวนาน ครอบครัว “น๎อยจาด” อยูํมาตั้งแตํต๎นรัตนโกสินทร๑ และครอบครัว
“ขุนทอง” “บุญมา” “นามวงศ๑” “บุญจง” “เอมสาร” อยูํมาตั้งแตํต๎นสมัยรัชกาลที่ ๕ ทั้งหมดเป็น
ครอบครัวชาวนาผู๎บุกเบิกในทุํงบางเขน
๗.๒ พึ่งธรรมชาติและพึ่งตนเองทั้งในการผลิตและชีวิตความเป็นอยู่ในทุกๆ ด้าน
ในการดํารงชีวิตของชาวนาผู๎บุกเบิกดังที่ได๎กลําวถึงแล๎ว จะใช๎ชีวิตที่พึ่งพิงกับธรรมชาติ
ชาวบ๎านเลําเรื่องการทํานาของตนวํา ทํานาน้ําฝนมีทั้งนาดําและนาหวําน (น้ําตม) และใช๎ภูมิปัญญา
ของตนเองในการทําอาหาร ทํางานจักสาน การรักษาดูแลตนเอง เป็นต๎น
ยายสัมริต ผํองอําไพ อายุ ๘๐
ปี ชุมชนสะพานไม๎ ๑ ให๎สมภาษณ๑เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๕๕ เลําเรื่องคลองสมัยกํอนสะอาดมาก ชาวบ๎านยกยอเพื่อจับปลา อาหารในคลองมีอยูํ
มากมายชาวบ๎านหากินได๎ ปลาที่มีในคลองได๎แกํ ปลาตะเพียน ปลาฉลาด ปลาแขยง ปลาชํอน ปลา
หลด หอยขม หอยกาบ และยังมีผักบุ๎ง มีสายบัวให๎เก็บกินเป็นอาหาร ที่ริมคลองมีต๎นแค ในคลองมี
เรือพายมาขายของ ความอุดมสมบูรณ๑นี้หายไปเมื่อมีโรงงานเข๎ามาตั้งบริเวณนี้และปลํอยน้ําเสียลง
คลอง

ภาพที่ ๗.๑๘ ยายสัมริต ผ่องอาไพ อายุ ๘๐ ปี ชุมชนสะพานไม้ ๑
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕
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ชาวบ๎านมีภูมิปัญญาด๎านการทําอาหารและการถนอมอาหารมาก ยายสัมริต เลําเรื่องการทํา
และถนอมอาหารของชาวนาบริเวณนี้ เชํนการทําปลาร๎าปลากะดี่มีหลายพันธุ๑ กระดี่นาง กระดี่หม๎อ
และกระดี่แรด การทําปลาเค็มด๎วยปลาชะโด ทํากะปิด๎วยกุ๎งฝอยที่ชาวนาจะทํากันในหน๎าหนาว
เพราะมีจะมีกุ๎งมาก กุ๎งฝอยนํามาขยําเกลือตากแดด พอมีน้ําไหลออกมาก็ใช๎ทําเป็นน้ําปลาได๎อีก ปู
แสมนํามาดองเค็ม มะนาวมาหมกทรายเก็บไว๎กินได๎นาน สะเดาลวกเก็บไว๎กินได๎นาน ข๎าวสารใสํเกลือ
กันมอด ชาวนาแถวนี้จะกินแกงขี้เหล็กกันเพราะมีใบขี้เหล็ก ปลาและมะพร๎าวมาก ถือวําเป็นอาหาร
ประจําถิ่นอยํางหนึ่งของชาวนาบริเวณนี้ นอกจากนี้ยังดองผัก แกงผักบุ๎ง แกงกะทิสายบัวใสํมะดัน
แกงกะทิแฟงกับปลาเค็ม นอกจากอาหารคาวแล๎วยังมีอาหารหวาน อาหารเหลํานี้มาจากทรัพยากร
ในท๎องถิ่นที่มีกําเนิดจากสายน้ําคลองบางบัว
“ครอบครัวน๎อยจาด” ป้าฉลวย น๎อยจาด และป้าลัดดา บุญทิ่ม ได๎เลําถึงวิถีชีวิตชาวนาวํา
เมื่อกํอนทํานาได๎ไรํละ ๓๐-๕๐ ถัง เพราะไมํได๎ใสํปุ๋ย ตํอมาภายหลังมีการซื้อปุ๋ยใสํบ๎าง บริเวณบางบัว
จนถึงวังหินน้ําทําก็ดี เมื่อกํอนเลี้ยงควายในนา พอหน๎าแล๎งมูลควายก็จะเป็นปุ๋ย จําได๎วําชาวนาเริ่มใสํ
ปุ๋ยเมื่อยายอายุได๎ประมาณ ๑๖-๑๗ ปีคือเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๙๔-๒๔๙๕ อาจจะเป็นเพราะที่นา
อยูํใกล๎มหาวิทยาลัยเกษตรพอมีการสํงเสริมอะไรที่ก็จะรับเร็วกวําที่อื่นๆ การใช๎ปุ๋ยที่นาบริเวณนี้จึงใสํ
ปุ๋ยเร็วกวําที่อื่น
ครอบครัวน๎อยจาดเลําถึงการพึ่งธรรมชาติวํา อาหารมีอุดมสมบูรณ๑ ปลาไมํต๎องซื้อ เวลาจะ
กินก็ใช๎เบ็ดไปตกปลากินก็ได๎กิน ที่หลังบ๎านจะมีคูน้ําไปตกปลากินกัน คนสมัยกํอนไมํกินปลาตัวเล็ก
ตัวน๎อยแตํจะกินเฉพาะปลาตัวใหญํ ปลาซิว ปลาสอยคนสมัยกํอนไมํสนใจ ปลาพวกนี้ถ๎าได๎มาก็จะ
ปลํอย ปลาหมอ ปลาตะเพียน ปลาชํอน ปลาดุกมีมากมายไมํเคยอด กุ๎งฝอยมีมากเชํนกัน ใช๎
ทําอาหารกินได๎หลายอยําง ทํากะปิก็ได๎ เอามาต๎มใสํน้ําฝนใสํกระเทียม กินกับข๎าวซดน้ําก็กินอรํอยดี
แล๎ว
ในสมัยกํอนมีความอุดมสมบูรณ๑เพราะคนน๎อยทรัพยากรเลยมีเพียงพอ กุ๎งแมํน้ํามีมากเชํนกัน
จับได๎เต็มลําเรือ ชีวิตของชาวนาถึงแม๎จะวําลําบากแตํก็มีข๎าวปลากิน ตอนมืดชาวนาจะใช๎ตะเกียงเจ๎า
พายุออกไปหาปลาตามนาข๎าว เช๎ามืดก็เอาปลาที่หาได๎มาแขวนไว๎ให๎ทําแกงกินกับข๎าวไมํต๎องไปซื้อ
พวกผู๎ชายก็ไปไถนา พวกผู๎หญิงที่อยูํบ๎านก็ทําต๎มยําแกงคั่วไป
ชีวิตชาวนาดํารงชีวิตด๎วยทรัพยากรที่มีอยูํในทุํงนาของตน กอไผํมีความสําคัญตํอชาวนามาก
เพราะใช๎กินหนํอ กันลม ใช๎ทํางานจักสานตํางๆ ตัวไม๎ไผํใช๎ทําโรงเรือนที่อยูํอาศัย ทําฟืน ทําที่นอนก็ได๎
ไผํคือรั้วธรรมชาติที่บ๎านของชาวนาทุกหลังต๎องมี นอกจากไผํแล๎วบริเวณแถวนี้ยังมีต๎นสะแกที่ขึ้นอยูํ
จํานวนมาก ต๎นสะแกก็ทําฟืน ทําตอหม๎อ ทําเสาได๎ เวลาอยูํไฟต๎องใช๎ไมํสะแก เพราะแกํนของไม๎ดี
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เวลาทําฟืนแล๎วไฟไมํลุกพรวดพลาด และเป็นต๎นไม๎ที่ไมํมีหนาม เวลาคนอยูํไฟก็จะใช๎ไม๎ชนิดนี้ แถวนี้
มีต๎นสะแกเยอะ บริเวณที่มีโคกมีรั้วก็จะมีต๎นสะแกขึ้นเยอะ ต๎นไม๎ที่มีมากอีกอยํางหนึ่งคือต๎นสะเดาซึ่ง
เป็นอาหารประจําถิ่นด๎วย
อาหารที่มีอยูํในธรรมชาติที่กินกันก็มีสะเดา หนํอไม๎ ปลา กุ๎ง มีสายบัว หัวปลี กล๎วย บัวจะมี
ทุกที่ทั้งที่อยูํตามเกาะและตามบึง ภูมิปัญญาของคนบางเขนมีเรื่องอาหาร เป็นอาหารพื้นๆ ของชาวนา
ชาวบ๎านที่บางเขนทําอาหารรสชาติดี ชาวบ๎านจะแกงเขียวหวาน แกงหมู แกงเนื้อใสํกะทิ น้ําพริก
ขนมจีน ขนมจีนน้ํายากินกันเป็นอาหารประจํา โดยเฉพาะขนมจีนน้ําพริกเวลามีงานก็จะทํากินกัน
รสชาติจะต๎องมีเปรี้ยว มีเค็ม หวาน ต๎องให๎ได๎ ๓ รสดันกัน การทําขนมจีนน้ําพริกจะต๎องเอาถัวเม็ดมา
คั่วไมํใช๎ถั่วที่เขาเลาะแล๎ว เอาถั่วเขียวมาคั่ว มาเลาะแล๎วถึงมาต๎ม ขนมจีนน้ําพริกใสํทั้งปลาและกุ๎งแตํ
โดยมากจะใช๎ปลาเพราะกุ๎งไมํคํอยมี นอกจากนี้ก็มีขนมจีนน้ํายาปลาชํอน ที่นี่ทําอะไรก็อรํอย หํอหมก
เวลาทําต๎องถึงเครื่อง ความอุดมสมบูรณ๑ของท๎องถิ่นทําให๎เกิดภูมิปัญญาในการทําอาหารการกิน ที่
บริเวณนี้เมื่อกํอนเอาสวิงเสยเข๎าไปในกอหญ๎าก็จะได๎กุ๎งฝอยออกมา กุ๎งพวกนี้เอามาทํากะปิ
ครอบครัว “ขุนทอง” เลําเรื่องโดยคุณยายอิ่ม อิ่มเอมและคุณยายเฉลียว ขุนทอง(ดวงทวี)
บ๎านอยูํ “หมูํไผํ”หลังมหาวิทยาลัยเกษตร ได๎เลําเรื่องการทํานาวํา ที่ทุํงบางเขนทํานาดํา ขั้นตอนการ
ทํานาดําเริ่มต๎นจากใช๎ควายไถดิน ไถเสร็จแล๎วก็คราด ตํอจากนั้นไถแปร จากนั้นก็เอาไถแปรอีกทีหนึ่ง
เป็นการแปร ๒ รอบแล๎วกลับมาคราดอีกทีหนึ่ง เสร็จแล๎วก็หมักดินเอาไว๎ให๎มันอํอน ถ๎าเราไมํทําหลาย
ครั้งดินจะแข็ง เราก็ต๎องตกกล๎าไว๎กํอนแล๎ว พอต๎นกล๎ายาวขึ้นมาก็ไปถอนกล๎าแล๎วมาดํา ต๎องคอย
ถอนหญ๎าที่อยูํในนาไมํให๎ขึ้น มิฉะนั้นหญ๎าจะกินดินหมด ทําให๎ต๎นข๎าวไมํเติบโต
สมัยกํอนการทํานาได๎ผลผลิตดีโดยไมํต๎องใสํปุ๋ย กํอนจะปลูกข๎าวพอดินมีน้ําแฉะก็จะไปใช๎เท๎า
ยําดินให๎วัชพืชขาดเพื่อจะได๎เป็นปุ๋ย นาที่ทุํงบางเขนนี้ดีกวํานาที่อื่นนาที่นี่ดินดีเป็นที่ลุํม เวลาหน๎า
ข๎าวสุกจะเสมอกันทั้งทุํงเลย นาน้ํามันขึ้นได๎ลงได๎ เวลาฝน ตกก็ทํานากันเลย น้ํามาจากคลองและลํา
ประโดง ทุกบ๎านจะมีระหัดวิดน้ําขึ้น เมื่อถึงหน๎าแล๎งน้ําในคลองน๎อย ในคลองเดินได๎เวลาน้ําแห๎ง
ชาวบ๎านจะจับปลาหลดกัน เวลาไปสวนขากลับมาจากสวนก็ต๎องเข็นเรือกลับมาบ๎าน โดยจะเข็นจาก
วัดบางเขน (วัดเทวสุนทร) มาถึงบ๎านเลย ประมาณสัก ๑ กิโลได๎ แตํเมื่อถึงหน๎าฝนที่ทํานาน้ําในคลอง
จะเยอะไมํมีปัญหา พอเห็นฝนตก ชาวนาก็ทํากล๎า พอกล๎ายาวประมาณคืบกวําๆแล๎วก็จะวิดน้ําเข๎านา
เราก็เริ่มไถ ไถดะขึ้นไปถึงถนนวิภาวดี หน๎าแล๎งก็จะใช๎น้ําตามบํอแตํละบ๎านก็จะมีบํอใหญํๆ ตักขึ้นมา
ใสํโอํง ต๎มกินบ๎าง ใช๎บ๎าง
การทํานานั้นลําบากมาก ตี ๕ ต๎องเอาควายออกแล๎ว ไถ คราด ทําทุกอยําง กวําจะเทียม
คราด เทียมไถได๎ก็ลําบากเหลือเกินทํานาเหนื่อยจะตายไมํเคยได๎หยุด แมํมีลูก ๙ คนมียายคนเดียว
ต๎องทํานากับพํอ แมํลําบากมาก ทํากัน ๓ คน พวกพี่กลับจากทํางานถึงจะมาชํวย คนอื่นออกไป
ทํางาน เรียนหนังสือกันหมด กวําจะได๎เข๎ามากินข๎าวก็เที่ยงกวํา กินข๎าวเสร็จก็ออกไปนาอีกแล๎ว ทํานา

๑๕๙

ต๎องคอยแตํงนาไมํเชํนนั้นหญ๎ากินหมด คอยถอนหญ๎า ไมํให๎หญ๎าเลื้อยไมํอยํางนั้นก็ไมํได๎ผลผลิตดี
ควายจะใช๎ได๎ครึ่งวันตอนเช๎า
พอข๎าวออกกอ ๓-๔ เดือน ข๎าวก็ออกรวง น้ําจะลง เริ่มแล๎ง กํอนเกี่ยวต๎องนาบข๎าวให๎ล๎มแล๎ว
ถึงเกี่ยวสบาย เกี่ยวเสร็จก็มัดฟ่อน
ครอบครัว”ขุนทอง” เลําวําที่บ๎านทํานา ๓๐
ไรํ ต๎องจ๎างเขาบ๎าง ชาวบ๎านจะลงแขกทําทุก
อยํางทั้งดําและทั้งเกี่ยวข๎าว แตํเวลานวดจะนวดกันเอง ใช๎แรงควายนวด เวลาลงแขกก็เอาเฉพาะคน
ที่อยูํหมูํไผํที่อยูํแถวบ๎านโดยจะนัดกัน ข๎าวในนาทุกแปลงไมํได๎สุกพร๎อมกัน บ๎านไหนสุกก็ไปเกี่ยวของ
บ๎านนั้น ลงแขก ๓๐ ไรํ บางครั้งก็มีคนมาลงแขก ๑๐ คน ๒๐ คน เวลานัดเจ๎าของนาจะเป็นคนนัด
เอง ชาวบ๎านจะเจอกันทุกวันอยูํแล๎วเวลาออกจากบ๎านก็เห็นกัน ชาวบ๎านรักกันเหมือนพี่น๎อง หลังจาก
ลงแขกเสร็จตอนเย็นก็เลี้ยงกัน มีน้ําหวาน น้ํามะเน็ดมาเลี้ยงกัน มีขนมถั่วเขียวต๎มน้ําตาล ไมํใชํของ
ดีๆ เป็นขนมพื้นๆ พวกต๎มน้ําตาล
เมื่อกํอนทํานาปีละหน หน๎าแล๎งชาวบ๎านก็ไปรับจ๎างคนอื่นเขาบ๎าง รับจ๎างทํางานเทปูนใน
มหาวิทยาลัยเกษตรมีรายได๎วันละ ๑๕ บาท ทําครึ่งวันให๎ ๗ บาทหรือไมํก็ซํอมบ๎านเรือน สมัยกํอน
บ๎านไมํได๎มาตรฐานปลูกแบบเป็นโรงนา สมัยกํอนสามารถอยูํกันได๎แบบพอมีพอกิน มีเงินได๎มาก็ใช๎ไป
หมด ทํานาได๎ไรํละประมาณ ๖๐ ถัง พี่สะใภ๎ พี่สาวยังอยูํด๎วยกัน ทํานารวมกันประมาณ ๓๐ ไรํ มี
ควายประมาณ ๔-๕ ตัว สํวนยายอิ่มทําประมาณ ๑๘-๑๙ ไรํ ยายทั้ง ๒ เลําถึงความรู๎สึกที่ยังคงอยูํใน
ความทรงจําวํา การทํานาเหนื่อยมาก ทั้งเกี่ยวข๎าวและหอบข๎าว ยายเฉลียวต๎องทํานาสํงข๎าวให๎
ครอบครัวที่ทําสวนจังหวัดนนทบุรีด๎วยเพราะทางนั้นเขาไมํมีนา ที่จําได๎ข๎าวที่ทําเป็นข๎าวเบามันจะ
ออกเร็ว พันธุ๑ข๎าวที่ใช๎คือ ข๎าวเหลืองอํอน ข๎าวตาแห๎ง ข๎าวพันธุ๑เหลืองอํอนจะดีกวํา เพราะขายได๎ราคา
ดีกวํา
ตาสวาท บุญมา บ๎านอยูํที่ “ออเงิน” เลําวํา นาสมัยกํอนใช๎ควาย ซื้อบ๎าง เพาะเองบ๎าง ปู่นุชผู๎
เข๎ามาบุกเบิกจับจองที่นา แบํงที่นาให๎ลูกคนละ ๔๐ ไรํ ๕๐ ไรํบ๎าง ตาสวาทได๎รับมาจากพํอชมได๎มา
๑๒ ไรํ นาที่ทําเป็นนาน้ําฝน คลองก็เป็นลํารางไมํมีน้ํา พอถึงเดือน ๓ -๔ น้ําจะแล๎ง เวลาฝนตก ต๎อง
ตกเยอะๆ เอาตีนเหยียบดิน ดินยุบถึงจะทํานาได๎ ถ๎าดินนิ่มเมื่อไหรํจึงจะทํานาได๎ประมาณเดือน ๖ -๗
สุดแท๎แตํฝน ถ๎าฝนไมํดีก็ทําเดือน ๘ ถ๎าปีไหนฝนแล๎งก็ทํานาไมํได๎ ไถที่ใช๎เป็นไถไม๎ ไมํใชํไถเหล็กแบบ
ปัจจุบัน เป็นไถที่ทําเอาเอง มีชาวบ๎านที่อยูํแถวป่านครนายก ปราจีนทํามาขาย สมัยกํอนยังไมํเจริญ
ไมํมีเหล็ก ตาสวาทใช๎ไถไม๎มาตลอดจนโตแล๎วถึงจะใช๎ไถเหล็ก การเปลี่ยนมาใช๎ไถเหล็กเมื่อโตแล๎ว
มากๆ (เมื่อประมาณ ๓๐ ปีมานี)้ ชาวบ๎านที่เอามาขายจะทําเป็นโกลนมาคือทําเป็นรูปรําง ร๎อยมาขาย
แล๎วเราก็มาประกอบเอง แถว“ออเงิน”สมัยกํอนลําบากและแห๎งแล๎งมาก
ตั้งแตํสมัยตาเล็กๆ แถวนี้สํวนใหญํทํานาหวํานเพราะพื้นดินแห๎งแล๎งมีน้ําน๎อย มีนาดําบ๎าง
สลับกัน พอมาภายหลังจึงทําทั้งนาหวํานและนาดํา ถ๎าน้ําน๎อยก็ทํานาหวําน ถ๎าน้ํามากก็ทํานาดํา นา

๑๖๐

หวํานจะไมํเปลืองแรง บริเวณที่ทํานาดําจะอยูํตามหนองที่หวํานไมํได๎ การไถก็ไถดะ ไถแปร ทีแรก
ทํานาหวําน คนสํวนใหญํแถวนี้ทํานาหวํานกัน เมื่อมีน้ําจึงทํานาหวํานสลับกับนาดํา ตาสวาทเลําวํา
การทํานาไมํใชํเรื่องงํายๆ ต๎องมีการเพาะกล๎ากํอน ถ๎าน้ํามากก็ทํานาหวํานได๎ บางครั้งน้ําขึ้นเลยหัวเขํา
ยังทํานาหวํานอยูํเลย เรียกวําหวํานน้ําตม ถึงมีน้ําก็หวํานข๎าวได๎ ข๎าวไมํลอยไป ผลผลิตของนาหวําน
กับนาดําได๎พอๆ กัน (นาตมเป็นการทํานาที่น้ําทํวมไมํสูง น้ําจะสูงประมาณ ๓ -๔ เซนติเมตรและนา
เป็นผืนใหญํขนาด ๑-๒ ไรํ มีคันนากั้นเป็นแปลงการเตรียมดินก็เหมือนกับการเตรียมดินสําหรับนาดํา
ซึ่งมีการไถดะ ไถแปร และคราด เพื่อจะได๎เก็บวัชพืชออกไปจากนา แล๎วทิ้งให๎ดินตกตะกอนจนเห็นวํา
น้ําใสจึงเอาเมล็ดพันธุ๑จํานวน ๑ -๒ ถังตํอไรํเพาะให๎งอก แล๎วหวํานลงไป แล๎วไขน้ําออก เมล็ดก็จะ
เจริญเติบโตเป็นต๎นข๎าว แล๎วมีการเจริญเติบโตอยํางข๎าวอื่นๆ ตามปกติ การหวํานแบบนี้นิยมทํากัน
มากในท๎องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ) (man.com: การทํานาหวํานนาตม : อ๎างเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๕๘)
พันธุ๑ข๎าวที่ใช๎ก็มาจากการเก็บไว๎ของชาวนาเอง ที่ใช๎กันมีไมํกี่ชนิด ที่ใช๎ในสมัยแรกๆ ก็มีขาว
หลวง เหลืองหลง เหลืองคอยาว พวงมะเดื่อ สมัยตํอมาก็มีขาวเศรษฐี ปิ่นแก๎ว ขาวหลวงให๎ผลดีที่สุด
ชาวนาจะคัดเม็ดพันธุ๑เก็บไว๎สําหรับทํานาในปีตํอไป สมัยโบราณใช๎พลั่วสาดให๎ลมพัด เอาเม็ดที่เหลือที่
เป็นเนื้อเม็ดไมํรีบ เวลาทํานาตอนหวํานชาวนาจะมีการแยกพันธุ๑ แตํเมื่อเจ๏กมาซื้อข๎าวก็จะปนกัน
เพราะขนใสํเรือลําเดียวทั้งหมด ในตอนแรกข๎าวพันธุ๑ขาวหลวงดีที่สุด ตํอมาเป็นขาวเศรษฐี ทั้งหมด
เป็นข๎าวนาปี ทํานาปีละครั้ง นาที่ทําเป็นนาน้ําฝนมาตลอด จนเมื่อมีน้ําดีแล๎วจึงทําปีละ ๒ ครั้งใช๎ข๎าว
กข. มีกข.๑ กข.๒ กข.๓
ตาสวาทเลําวําการทํานาหวํานเอาข๎าวไปหวําน ๒ ถังตํอไรํ ได๎ข๎าว ๕๐
-๖๐ ถัง สุดแท๎แตํทํา
ได๎ผลหรือเปลํา ชาวนาทําเครื่องจักสานจากไผํ ทําบ๎านใครบ๎านมัน สมัยกํอนชาวบ๎านจะปลูกต๎นไผํกัน
ทุกบ๎าน ใช๎ทําเครื่องใช๎ทุกสิ่งทุกอยําง ทําเลื่อนลากข๎าว ทําเป็นตอกรัดกล๎า ทําตอกมุงหลังคาที่ใช๎ใบ
จากที่มีคนเอามาขาย ถ๎าขยันมากก็ไปเกี่ยวหญ๎าคาเองมามุงเป็นหลังคา บ๎านของชาวนาเป็นหลังคา
จากก็มี หญ๎าคาก็มี ตะกรับก็มี ต๎นตะกรับจะคล๎ายๆกก อยูํในนามีหัวคล๎ายแห๎วกะเทียม หญ๎าพวกนี้
จะถูกเกี่ยวมาทําคล๎ายๆตับจาก บ๎านคนมีสตางค๑เขาก็ซื้อสังกะสีมามุงหลังคา บ๎านตาสวาทหลังคามุง
ด๎วยจาก ปลูกกอไผํไว๎ทํางานจักสานกัน กินหนํอ ป้องกันลม และทําเป็นรั้วบอกอาณาเขตแตํละบ๎าน
บ๎านใครบ๎านมัน

๑๖๑

ภาพที่ ๗.๑๙ กอไผ่ศรีสุข ที่คุณตาสวาท บุญมา ปลูกไว้ใช้ประโยชน์ตามแบบสังคมชาวนา
นอกจากกอไผํแล๎วก็ปลูกมะมํวง ขนุน ปลูกของไว๎กินเอง โอกาสน๎อยมากที่จะไปซื้อของที่
ตลาด ชาวนาจะทํากะปิ น้ําปลาเอง การทํากะปิก็ทําอยํางงํายๆ เอากุ๎งกับเกลือมาตํารวมกัน แมํของ
ตาจะไปดักไซ ได๎กุ๎งสมัยกํอนมีเยอะ เอากุ๎งมาล๎างทําความสะอาดแล๎วเอามาเคล๎ากับเกลือ กุ๎ง ๓ ถ๎วย
เกลือ ๑ ถ๎วยเอามาหมักไว๎ ๑ คืน แล๎วเอาไปตากแดดพอแห๎งหมาดๆ ก็เอามาตํา ตําเสร็จก็ไปหมักใสํ
ไห ปิดฝาด๎วยกาบหมาก หมักไว๎ ๗ วันก็กินได๎แล๎ว บางทีก็เหลือค๎างเป็นปี น้ําปลาสํวนใหญํจะซื้อเขา
เพราะหมักเองสํวนใหญํจะเหม็น น้ําปลาก็เอาปลามาหมักกับเกลือใสํถุงน้ําที่หยดลงมาก็กลายเป็น
น้ําปลา แตํอรํอยสู๎ที่ซื้อเขาไมํได๎ ปลาร๎าต๎องต๎องขอดเกล็ด ล๎างให๎สะอาด ใสํเกลือหมักไว๎ ๓ -๔ เดือน
จนปลาตัวแดงเลย ถึงจะเอามาล๎าง แล๎วไปตากแดด พอเย็นก็เอามาเคล๎ากับข๎าวคั่ว ใสํเกลือป่นอีกที
หนึ่ง แล๎วนํามาอัดใสํไหให๎แนํน ปิดด๎วยกาบหมาก ทิ้งไว๎อีก ๓
-๔ เดือนถึงจะนํามากิน รวม
กระบวนการทั้งหมด เกือบ ๖ เดือน ไมํเหมือนสมัยนี้พอเคล๎าข๎าวคั่วก็เอามากินได๎แล๎ว ปลาร๎า
สมัยกํอนทํายากกวําจะได๎กิน

๑๖๒

กํานันอนันต๑ นามวงศ๑ เลําเรื่องการทํานาที่สายไหมวําในอดีตเมื่อยังเล็ก ครอบครัวกํานันมีที่
ทํานาประมาณ ๑๐๐ ไรํ เมื่อเลิกทํานาเหลือที่ ๒๐ กวําไรํให๎คนอื่นเชํา รุํนกํานันทํานาดํา ทําปีละครั้ง
รุํนพํอทํานาหวําน สมัยกํอนเครื่องมือการทํานาไมํเยอะ ไถนาด๎วยแรงงานควายแล๎วหวํานเลย หวําน
รอน้ําฝน ต๎องรอฝนทั้งนั้น นาดําบริเวณนี้เริ่มเมื่อ ๕๐ กวําปีที่แล๎ว เมื่อกํานันอายุประมาณ ๑๕ -๑๖
บริเวณถึงจะเริ่มทํานาดํา รุํนแมํยังทํานาหวําน เพราะไมํมีเครื่องมืออะไร ดินที่นี่ดีปุ๋ยไมํต๎องใสํ น้ําต๎อง
รอฝน พอมีเครื่องก็วิดน้ําขึ้นมาได๎
นาหวํานจะได๎ผลไมํเต็มที่เพราะมันจะมีหญ๎าขึ้นแยะ นาหวํานน้ําตมบางเจ๎าก็ไถแปรอีกทีหนึ่ง
ถ๎าดินรํวนก็ไถหนเดียว ถ๎าดินไมํรํวนก็จะไถดะอีกทีหนึ่ง การทํานาน้ําตรม ต๎องทําดินให๎เรียบกํอน แล๎ว
เอาเม็ดมาอุ๎มน้ําไว๎ประมาณ ๒ คืนแล๎วก็หวําน เพื่อให๎เม็ดมันปริตา ถ๎าเป็นต๎นถึงจะเป็นนาดํา หวําน
น้ําตรมต๎องทําพื้นให๎เรียบ เวลาไขน้ําต๎องให๎แห๎งเลย ต๎องรอน้ําฝนอยํางเดียว รุํนกํานันเมื่ออายุ ๕๐ ปี
ที่แล๎วก็ใช๎หวํานแบบนี้ สมัยกํอนไรํละ ๕๐ ถังก็เกํงมากแล๎ว การเพิ่มความอุดมสมบูรณ๑ก็ใช๎ซังข๎าวให๎
มันเนําเปื่อยในไรํนา ไมํมีการใช๎วิธีการอื่น เพราะทํานาปีละครั้งเดียว พันธุ๑ข๎าวที่ใช๎ เหลืองหลง เหลือง
ไฟล๎า เจ๏กเชย ขาวเศรษฐีพันธุ๑นี้จะนิ่มดีมาก เหลืองหลงข๎าวจะแข็ง พันธุ๑ข๎าวที่ใช๎ทํานาชาวนาจะเก็บ
เอง
สมัยกํอนชาวนาจะไมํขายข๎าวทันทีหลังจากเก็บเกี่ยว รอจนถึงหน๎าน้ําใหมํถึงจะขาย
สมัยกํอนรุํนพํอรุํนแมํจะไมํขาย ทุกบ๎านจะมียุ๎งข๎าว มาตอนหลังนี้ถึงจะขายกันเลยเมื่อเก็บเกี่ยวแล๎ว
เมื่อกํอนมียุ๎งข๎าว ชาวนาจะตากข๎าวพอแห๎งแล๎วก็จะเอาเข๎ายุ๎งเลย เก็บข๎าวไว๎รํวมปีกวําจะขายอีกรอบ
หนึ่ง แตํถ๎าเดือดร๎อนเงินก็ขายเลย แตํถ๎าเก็บไว๎ก็จะได๎ราคาดีกวํา เพราะข๎าวตอนนั้นมันจะน๎อยแล๎ว
กํานันอนันต๑เลําถึงการขายข๎าววํา เจ๏กพํอค๎าคนกลางที่มาซื้อข๎าวก็จะคุ๎นเคยกัน เจ๏กที่มาซื้อข๎าวจะเอา
ข๎าวไปขายให๎โรงสี ที่คลองสามวา มีนบุรี
ชาวบ๎านจะนาดําทําเมื่อมีการแรกนาแล๎ว ฝนมันเริ่มตกก็ทํานาดํา มันต๎อง ไถดะ ไถแปร แล๎ว
มาคราด ให๎ดินนิ่ม ถ๎านาหวํานก็ไถดะ ไถแปร ไมํต๎องคราด นาดําต๎องเพาะกล๎า เมื่อกํอนเขาเอาแรง
กัน ไมํคํอยได๎จ๎าง ครอบครัวชาวนาโดยมากเป็นครอบครัวใหญํ แรงงานมีมากไมํได๎ไปไหนกัน
วิถีชีวิตของชาวบ๎านพึงกับธรรมชาติเป็นอยํางมาก เรื่องอาหารไมํต๎องเป็นหํวง ปลาที่นี่แยะ
มาก เมื่อกํอนชาวบ๎านจะขุดบํอน้ํารอบบ๎าน ปลาก็จะอยูํในบํอ อาหารของชาวบ๎านโดยมากเป็นปลา
ทั้งนั้น มีปลาชํอน ปลาดุก ปลาหมอ ปลาตะเพียน ปลาฉลาด มีสารพัดชนิด ปลาพวกนี้ไมํนําไป
ทําอาหารก็ยํางใสํเกลือ ทําเป็นปลาแห๎งเก็บไว๎
ผักที่ชาวบ๎านใช๎ในการหาอยูํหากิน ก็มีผักบุ๎งนา กระถิน ผักขมมีหลายชนิดเอามาแกงเลียงได๎
เมื่อกํอนชาวบ๎านไมํคํอยซื้ออาหารเพราะตลาดอยูํไกล ต๎องไปถึงตลาดบางเขน ตลาดบางบัวก็ไปบ๎าง
แถวนี้มีตลาด ๒-๓ ตลาด การไปตลาดใช๎เวลาถึง ๑ วัน เวลาไปตลาดของที่ซื้อ เป็นพวกน้ําตาล หาบ
กันมาเป็นปี๊บๆ หอม กระเทียมก็เอาคนไปหาบกันมา

๑๖๓

ความสัมพันธ๑ของคลองกับวิถีชีวิตชาวนา คลองเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญของวิถีชีวิตชาวนา
เพราะการทํานาต๎องใช๎น้ํามาก คลองเป็นชีวิต เป็นแหลํงอาหารของชุมชน ในคลองบางบัวที่ชาวบ๎าน
เลํากันวํามีความอุดมสมบูรณ๑มาก มีกุ๎ง หอย ปู ปลา กุ๎งก๎าม กุ๎งฝอย หอยกาบ หอบขม หอยฝาน ปลา
ชํอน ปลาดุก ปลาหลด ปลาหมอ ปลากระดี่ ปลาตะเพียน ปลาซิว ปลาสร๎อย ปลาเข็ม ปลากด ปลา
สวาย ปูนา บัวแดงฯ สํวนต๎นไม๎ที่อยูํชายน้ําและในสวน ได๎แกํ มะกอกน้ํา ทองหลาง มะขวิด ชมพูํ
มะเหมี่ยว มะพูด ต๎นหว๎า ต๎นสะแก มะขามเทศ มะกอกไทยเป็นต๎น
คลองเป็นเส๎นทางคมนาคมและการขนสํงคลองทําให๎คนในคลองเชื่อมโยงกันและเชื่อมโยง
กับคนภายนอกด๎วย คลองเป็นที่สร๎างกิจกรรมประเพณีของชุมชน เชํน โยนบัว ชักพระ ใสํบาตรทาง
เรือ ลอยกระทง คลองทําให๎เกิดตลาดน้ํามีการเอาของมาขายเป็นที่ค๎าขายขนข๎าวเปลือกออกจากทุํง
บางเขนเป็นที่แลกเปลี่ยนสินค๎าเชํน มะพร๎าวแลกข๎าว แห๎วนาแลกข๎าว เป็นต๎น
ยายสม อึ้งประดิษฐ๑ได๎เลําถึงนาที่ทุํงสีกันวํา ที่ทุํงนี้แห๎งแล๎ง นอกจากมีข๎าวแล๎ว มีปลาตอน
หน๎าน้ํา นาตรงนี้อดอยากมาก มีกอไผํเยอะให๎ชาวบ๎านได๎พึ่งกินเป็นอาหาร ในหนองมีบัว ในนามีปลา
หมอให๎ได๎กิน ในหนองมีสายบัว มีพริก กระเทียม ขํา ตระไคร๎ ปลูกเอาไว๎กิน ชาวบ๎านจะเอาผักตาม
หนองน้ํามาดองกิน ไมํมีเงินก็อยูํได๎ ที่ชาวบ๎านไมํมีคือเกลือ ยายเลําวําต๎องไปซื้อเกลือจากตลาดแถว
ดอนเมืองที่คลองเปรมฯ
อาหารที่คนในทุํงสีกัน ทํากินก็มีน้ําพริก น้ํายา ข๎าวแชํตั้งแตํหมดแมํแล๎วไมํได๎ทํากินอีก สมัย
ยายและแมํยังกินข๎าวแชํ มีการกวนกะละแม ข๎าวเหนียวแดง พอหมดรุํนแมํแล๎วไมํได๎ทํากินอีก
กะละแมเวลากวนแตํละครั้งต๎องใช๎คน ๔-๕ คน หาคนมากวนไมํมี หมดไปรุํนพํอรุํนแมํ แตํยายสมยัง
จําได๎ถึงการกวนกะละแม ยายเลําวําเขาต๎องขุดหลุมในดินกํอนเวลากวน เพื่อใช๎ใสํฟืน แล๎ววางกระทะ
สูงจากดินคืบหนึ่ง คนที่นี่ไมํพูดภาษามอญกัน แตํที่บางพูด บางพังที่อพยพมาชาวบ๎านยังพูดภาษา
มอญกัน
สังคมชาวนาทุํงบางเขนมีภูมิปัญญาที่สะสมกันมายาวนาน ได๎แกํ
การทํานาแบบดํา การ
ทําอาหารโดยใช๎ทรัพยากรจากท๎องถิ่นเชํน อาหารที่ทํามาจากสายบัว ผักบุ๎ง ผักกระเฉด มีวัฒนธรรม
ถิ่นที่มาจากคนมอญที่มาจากสามโคกและปทุม เชํน การเลํนลูกชํวง อีมอญซํอนผ๎า ตี่จับ งูกินหาง
การละเลํนเหลํานี้ใช๎ในงานสงกรานต๑ ชาวบ๎านยังมีภูมิปัญญาเรื่องการทําคลอดเด็ก หมอตําแยเป็น
บุคคลที่ชาวบ๎านยอมรับนับถือวําดีกวําหมอแผนปัจจุบัน ชาวบ๎านเลําวําสามารถทําคลอดได๎เร็วกวํา
หมอแผนปัจจุบัน ชาวบ๎านยังรู๎จักทํายาหมักผมแก๎เหา โดยนําใบน๎อยหนามาตํา แล๎วใสํเหล๎าขาวทํา
เป็นยาฆําเหําได๎ ทําน้ําลูกยอ โดยนําเอาลูกยอมาหมัก ใช๎กินแก๎ไอ และแก๎โรคสารพัดครอบจักรวาล
(ข๎อมูลของชาวบางบัว) ชาวบ๎านจะทําวําวและแขํงกันหน๎าสงกรานต๑ภายในเดือนเมษายนของทุกปี
โดยมีการประกวดวําวสวยงาม วําวใครสูงที่สุดและอยูํลมบนนานที่สุดเวลาเลํนก็เป็นผู๎ชนะและมีเงิน
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รางวัล นอกจากนี้ยังมีภูมิปัญญาเรื่องการเลี้ยงไกํ มีทั้งไกํชนและไกํสวยงาม ไกํใครสวยจะได๎ราคาดีตัว
ไกํตัวไหนชนเกํงราคาก็จะแพง
คุณปัญญา จันทร๑เหมือนเผือก ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางเขน (สัมภาษณ๑เมื่อวันที่ ๔
กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘) ได๎เลําสภาพทั่วไปที่ได๎พบเห็นเมื่อ ๕๐ ปีที่แล๎ววํา วิถีชีวิตของชาวทุํงบางเขน
เป็นวิถีชีวิตของชาวนา คนจะทํานาเป็นหลัก และอยูํในวิถีชีวิตแบบพอเพียงหรือพึ่งตนเอง ชาวบ๎าน
สามารถอยูํและจัดการกับ ระบบนิเวศน๑ที่มีอยูํในท๎องถิ่นได๎อยํางเหมาะสม สังคมในทุํงบางเขน
คํอนข๎างสงบสุข การตั้งบ๎านเรือนจะอยูํเป็นหมูํ แตํละหมูํมีผู๎ใหญํบ๎านเป็นผู๎ปกครอง ผู๎ใหญํบ๎านจะมี
ความสัมพันธ๑ใกล๎ชิดกับลูกบ๎าน ชาวบ๎านก็จะให๎ความเคารพนับถือผู๎ใหญํบ๎านมาก บ๎านเรือนก็ตั้งอยูํ
รวมกันเป็นกลุํมๆ เรียกวําโคก แตํละโคกจะมีบ๎านประมาณ ๔-๕ หลัง

ภาพที่ ๗.๒๐ ผู้วิจัยกับคุณปัญญา จันทร์เหมือนเผือก ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางเขน
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ที่มหาวิทยาลัยเกริก
บ๎านแตํละหลังจะมีกอไผํสีสุกล๎อมรอบ ไผํแตํละกอจะมีขนาดกอใหญํมาก ไผํมีประโยชน๑มาก
ลักษณะลําต๎นไผํจะลูํลม สามารถกันพายุในหน๎าฝนและกันขโมยในหน๎าแล๎งได๎ เพราะไผํสีสุกมีหนาม
แหลมคม หนํอของมันก็สามารถนํามาทําอาหารกินได๎ ลําต๎นยังสามารถใช๎ทําเครื่องจักสานนานาชนิด
และทําที่อยูํอาศัยได๎อีก
ไม๎สะแกขึ้นอยูํจํานวนมาก เป็นไม๎อีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ๎านเอามาใช๎ประโยชน๑มากไว๎ทําฟืน
เวลาอยูํไฟจะใช๎ฟืนจากไม๎สะแกเพราะจะมีลูกไฟน๎อย สํวนในบึงในหนองก็จะมีดอกบัวแดงขึ้นอยูํเต็ม
ท๎องทุํง บัวแดงเป็นแหลํงอาหารที่สําคัญอยํางหนึ่งของชาวนาที่สามารถใช๎ทําอาหารทั้งคาวและหวาน
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การมีวิถีชีวิตอยูํกับระบบนิเวศน๑นี้ทําให๎มีการเรียกชื่อสถานที่ตํางๆเป็นชื่อของพันธุ๑ไม๎ที่มีอยูํได๎แกํ ไผํ
เขียว หลุมไผํ หมูํไผํ บางบัว เป็นต๎น
คุณปัญญาเลําถึงการสร๎างบ๎านวําสมัยกํอนจะสร๎างบ๎าน ก็จะต๎องถมให๎เป็นโคกกํอน บ๎านจะ
ยกพื้นสูง พอน้ําทะเลหนุนก็ไหลเร็วและลดเร็ว ไมํทํวมขังนานๆ บ๎านของชาวนาจะเลี้ยงควายไว๎ใต๎ถุน
บ๎าน ชีวิตชาวนาจะสุขสบายถึงแม๎มีความลําบากกายอยูํบ๎างก็ตาม
สมัยกํอนผู๎คนใช๎การสัญจรทางน้ําเวลาจะซื้อของใหญํๆ ก็จะพายเรือไปที่ตลาดบางเขน ที่นั่น
จะมีของขายสารพัดที่ชาวนาต๎องการ ทั้งอาหารและเครื่องมือเครื่องใช๎ทุกชนิด ตลาดแหํงนี้ถือวําเป็น
ตลาดที่ใหญํที่สุดในพื้นที่บางเขนทั้งหมด ทั้งชาวนาและชาวสวนก็จะหาซื้อของที่ตลาดแหํงนี้ สมัยกํอน
จะมีเรือหมู เรือบด เรือชะลา เรือกระแชง ใช๎ในการบรรทุกข๎าว บางครั้งชาวบ๎านก็จะลํองเรือไปถึง
ปากคลองพระโขนงจะมีการแลกเปลี่ยนสินค๎ากัน และผูกเรือขายของกันอยูํที่นั้น
คุณปัญญาเลําวําชีวิตชาวทุํงบางเขน ซึ่งสามารถเป็นบทสรุปที่ดีของการใช๎ชีวิตในทุํงนาแหํงนี้
วําชาวนาอยูํกันอยํางเรียบงําย และพึ่งพิงกับธรรมชาติเป็นอยํางยิ่ง แตํละบ๎านจะมี ตะเกียงเจ๎าพายุ
คอยให๎แสงสวําง เครื่องมือในการทํานาก็เป็นอยํางงําย หัวผลาญที่ใช๎ไถํนาก็ทําจากไม๎ ไมํมีผลาญเหล็ก
เวลาคลอดเสร็จก็ต๎องอยูํไฟ การอยูํไฟก็จะมีไม๎กระดานมาพาดตรงไฟแล๎วก็นอน ถือเป็นการอยูํไฟซึ่ง
สมัยกํอน ต๎องใช๎หมอตําแยในการคลอด เวลาหน๎าหนาวแล๎วมีน้ําขึ้น แคํเอามือลูบๆน้ําก็สัมผัสได๎ถึงตัว
ปลา กุ๎ง ซึ่งตัวใหญํมากและอุดมสมบูรณ๑มาก ปลาที่ได๎มา ชาวบ๎านก็จะใช๎ทําอาหารกินและเก็บไว๎โดย
การทําแห๎งและทําปลาร๎า ทําน้ําปลา กุ๎งที่ได๎มาก็จะหมักเป็นกะปิ บ๎านเกือบทุกหลังจะทําอาหาร
เหลํานี้ได๎เอง ไมํต๎องพึ่งพิงกับตลาดมากนัก
คุณปัญญาลําเรื่องการทําปลาร๎าของชาวภาคกลางจะตํางกับปลาร๎าของชาวอีสาน ชาวภาค
กลางจะหมักปลาพร๎อมกับข๎าวคั่วซึ่งจะทําให๎ปลาร๎าที่ได๎หอมข๎าวคั่ว สํวนชาวภาคอีสานจะไมํใสํข๎าวคั่ว
สังคมชาวนาที่ทุํงบางเขนเป็นสังคมที่สงบ โจรผู๎ร๎ายมีไมํมาก ชาวบ๎านแตํละหมูํจะชํวยกันดูแลความ
เป็นอยูํในชุมชนของตนเองโดยมีผู๎ใหญํบ๎านเป็นผู๎นําชุมชน
๗.๓ สังคมเอาแรง เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน เป็นชุมชนญาติมิตรควบคู่ไปกับการว่าจ้างแรงงานในการ
ผลิต
สังคมชาวนาทุํงบางเขนเป็นสังคมที่มีน้ําใจเอื้อเฟื้อชํวยเหลือกัน ในอดีตชาวนาชํวยกันทํานา
เรียกวําการ “เอาแรงหรือลงแขก” ซึ่งจะทําทั้งนวดข๎าว เกี่ยวข๎าว ดํานาและไถนา ไมํต๎องวําจ๎าง การ
รํวมแรงกันทําให๎ชาวบ๎านรู๎จักมักคุ๎น สนิทสนมกัน และหลายครอบครัวแตํงงานกัน สังคมของคนที่ทุํง
บางเขนเป็นชุมชนญาติมิตร วิถีชีวิตแบบนี้สัมพันธ๑กับการผลิตที่ต๎องอาศัยแรงซึ่งกันและกัน ถ๎าตํางคน
ตํางอยูํจะเกิดความเสียหายในผลผลิต เชํนในชํวงฤดูการเก็บเกี่ยวข๎าว จะต๎องชํวยกัน รีบเก็บเกี่ยว
ผลผลิต หากเก็บเกี่ยวไมํทันก็จะเกิดความเสียหาย ชาวนาต๎องสามัคคีกัน คนที่ทุํงบางเขนในอดีตรู๎จัก
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กันหมดสามารถไปมาหาสูํกันได๎ นอกจากการเอาแรงชํวยกันทํางานของคนในชุมชนและคนที่อยูํใน
ละแวกเดียวกันแล๎ว จากการลงพื้นที่เก็บข๎อมูลยังพบวําแรงงานรับจ๎างทั้งที่เป็นคนท๎องถิ่นที่อยูํบริเวณ
ทุํงบางเขนและแรงงานรับจ๎างชาวลาวยังมีบทบาทสําคัญในการผลิตด๎วย แรงงานประเภทนี้มีมาตั้งแตํ
สมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อเริ่มบุกเบิกทุํงนาแล๎ว
ครอบครัว “น๎อยจาด” เลําเรื่องการตั้งบ๎านเรือนของชาวนา
ชาวบ๎านที่บริเวณนี้จะไมํอยูํกัน
เป็นหมูํเป็นกลุํมเหมือนในอีสานที่จะจับกลุํมอยูํด๎วยกัน ชาวบ๎านที่นี่จะตั้งบ๎านเรือนอยูํตามแนวคลอง
อยูํกันเป็นหลัง แตํละบ๎านที่มีที่นาก็จะอยูํในนาของเขา ที่ดินที่เป็นชุมชนแออัดในปัจจุบันก็คือตีนนา
สมัยกํอนทุกคนต๎องรักษาตีนนาของตนเอาไว๎เพื่อไมํให๎คนมาจับจอง สมัยกํอนไมํมีบ๎านคน คนที่อยูํที่
ทุํงบางเขนสํวนใหญํเป็นคนดั้งเดิม บางคนขายนาของบรรพบุรุษแล๎วขยับไปอยูํตีนนา หรือบางที
คนขายที่นาแล๎วคํอนข๎างมีเงินก็ย๎ายไปอยูํที่อื่น ที่พวกนี้เป็นที่บรรพบุรุษ บางคนก็มีกรรมสิทธิ์ขายได๎
มาก บางคนไมํมีกรรมสิทธิ์ก็ไมํมีเงินก็จะขยับไปอยูํปลายนา บางคนก็ไมํอยากไปอยูํที่อื่น เพราะอยูํที่นี่
กันมานานแล๎วก็ขยับลงไปนิดหนึ่งเพื่อให๎พ๎นจากที่ดินและก็ยังสามารถใช๎ชีวิตอยูํได๎ ที่ดินสมัยกํอนไมํ
มีใครมาแยํงก็อยูํกันไป พอตํอมาเริ่มขยายตัวมีลูก ก็ขยับกันไปคนละหลังสองหลัง ตอนนี้เลยแออัด นี่
คือที่มาของชุมชนวังหิน
สมัยกํอนแถววังหินเป็นหมูํบ๎านเรียกวําหมูํ ๗ มีผู๎ใหญํบ๎านดูแล ชาวบ๎านจะอยูํกันตามแนว
ชายคลองไมํได๎อยูํกันเป็นกลุํม เพราะใช๎ทางน้ําเป็นทางสัญจร เวลาไปไหนก็ต๎องใช๎เรือ บ๎านปู่ยําอยูํที่
วังหินมาตลอดไมํได๎ย๎ายไปไหน
สังคมชาวนาไมํได๎การรู๎จักกันเฉพาะกลุํมน้ําริมคลอง แตํจะรู๎จักกันขึ้นไปทางดอนด๎วย อยําง
ที่บางขวดก็รู๎จักกัน ตนสมัยกํอนมีไมํมาก คนที่อยูํตามริมน้ําริมคลองจะรู๎จักกันหมด สมัยนี้มาอยูํกัน
แนํนไปหมดแตํไมรู๎จักกัน แตํกํอนนี้อยูํใกล๎ๆ ก็รู๎จักกันหมด ความสัมพันธ๑มาจากความเป็นเครือญาติ
แตํงงานกัน เชํนอาไปแตํงงานกับคนทางโน๎นก็ไปรู๎จักคนทางโน๎นและเชื่อมโยงกัน สามีของป้าลัดดา
คุณตาเป็นหลวงเทพอยูํคลองลาดพร๎าว เป็นต๎น
ครอบครัวชาวนาไมํมีใครเรียนสูงเลย จบ ป. ๔ กันทุกคน ที่วังหินแปลงนาจะอยูํติดๆ กัน คน
สมัยกํอนไถนาก็เห็นกัน ครอบครัวชาวนาแตํละครอบครัวไมํเหมือนกัน แตํมีวิถีของชาวนาเหมือนกัน
คือการเอาแรงรํวมกัน การเอาแรงข๎ามพื้นที่ไมํคํอยมี ชาวนาจะรู๎จักกันหมดคุ๎นเคย มีความเกี่ยวดอง
ทางสายเลือดกันอยูํแตํอาจจะลึกตื้นตํางกัน คนในสังคมชาวนาจะแตํงงานกันเป็นเครือญาติกัน ชาวนา
จะรู๎จักกันทุกแปลงที่ทํานาแตํความสนิทชิดเชื้ออาจจะตํางกัน
ป้าฉลวยเลําวําทํานมีญาติอยูํดอนไอ๎สร๎อย (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) พี่น๎องแมํอยูํ
ดอนไอ๎สร๎อยเป็นญาติของยาย ปัจจุบันคนใหมํๆ ไมํรู๎จักดอนอ๎ายสร๎อย แถบมหาวิทยาลัยราชภัฎ
จันทรเกษมทั้งหมดสมัยกํอนเรียกดอนไอ๎สร๎อย ที่ตรงนั้นเข๎าใจวําเป็นที่ดอนแล๎วคนชื่อนี้ไปตั้งถิ่นฐาน
อยูํ เวลาจะไปลาดพร๎าวแตํละครั้ง พํอก็จะพาเดินผํานทุํงดอนไอ๎สร๎อยไปหาญาติที่ลาดพร๎าว เมื่อ พ.ศ.

๑๖๗

๒๕๐๑-๒๕๐๒ บริเวณนี้ยังไมํมีบ๎านคนเลย ชาวนาเอาแรงกันคนที่อยูํในบริเวณเดียวกัน ทั้งไถนาไถไรํ
เวลามีอาหารการกินก็แบํงปันชํวยเหลือกัน เมื่อ ๔๐- ๕๐ ปีที่แล๎ว สังคมบริเวณนี้ยังแบํงปันกันเวลา
ทําอาหารก็แบํงกัน แตํสังคมสมัยนี้สํวนใหญํซื้อไมํคํอยได๎ทําอาหารกินกัน เมื่อกํอนการทําอาหารขาย
เป็นเรื่องตลกเพราะจะทําขายใคร ทุกบ๎านเขาทํากินเอง มีการเก็บของไปขายบ๎างเชํน เวลามีลูกว๎าก็
จะใสํกระทงไปขายที่สะพานข๎างบํอน
เมื่อกํอนสังคมบางเขนใช๎การสัญจรทางน้ําเป็นหลัก ครอบครัวของทํานจะไปตลาดบางบัว
เพราะเป็นตลาดที่ใกล๎ที่สุด พายเรืออีแปะไป เวลาไปก็จอดเรือหลังตลาด สภาพตลาดเหมือนตลาด
คลอง ๑๒ ตลาดโบราณ เหมือนตลาดบางพลี ตลาดมีสภาพเหมือนบ๎านเรือนไม๎ ๒ หลังหันหน๎าชนกัน
ทางเดินมีหลังคา ตลาดฝั่งหนึ่งห๎อยอยูํในคลองอยูํฝั่งทางนี้ สมัยกํอนเรือที่ชาวบ๎านใช๎ จะมีเรือหมู เรือ
บด เรือชะลา เรืออีแปะ เรือกระแชงใช๎ในการบรรทุกข๎าว
ป้าฉลวยและป้าลัดดากลําวถึงลักษณะสังคมของคนทุํงบางเขนวําเป็นสังคมแบบญาติมิตรใน
พื้นที่บางเขนผู๎ที่อพยพเข๎ามาใหมํซึ่งจะมาเป็นครอบครัวและเครือญาติ หรือบางครอบครัวที่ไมํใชํญาติ
กันแตํเมื่อมาอยูํด๎วยกันก็จะผูกพันกับเปรียบเสมือนเครือญาติดังที่กลําววํา“เป็นชุมชนญาติมิตร” แม๎
ไมํใชํญาติก็เหมือนญาติ มีความเกื้อกูล แบํงปันกัน สภาพความสัมพันธ๑แบบนี้สามารถเห็นในกิจกรรม
ทั้งทางสังคม และการผลิต ที่จะอยูํแบบชํวยเหลือเกื้อกูลกัน อยูํเป็นกลุํมๆ ไมํใชํเครือญาติก็เหมือน
เครือญาติ ชาวนามีความขยัน อดทนเอื้ออาทรกัน มีความสามัคคีกัน มีน้ําใจชํวยเหลือกัน ซื่อสัตย๑ ปู่
จะสอนลูกหลานเรื่องความซื่อสัตย๑ ไมํเห็นแกํตัว เป็นสิ่งที่ปู่สอนมาตลอด จะเป็นผู๎ให๎มากกวําผู๎รับ ไมํ
คิดร๎าย การสอนนี้มาจนถึงรุํนพํอก็สอนอยํางนี้
ในสํวนการจัดการแรงงานในครัวเรือน การทํานาสมัยกํอนตื่นเช๎าก็แบกไถออกไปและจูงควาย
ออกไป ควายที่บ๎านมี ๕ ตัว จูงกันไปคนละตัว ไปถึงนาก็ไถคราด สวมแอก พํอจะนําทีมและมีพี่สาว
และก็ป้าฉลวยเป็นลูกคนที่ ๒ และน๎องชายคนที่ ๓ สํวนแมํก็ให๎อยูํบ๎านทํากับข๎าวไปกํอน ออกไปทํานา
กันเวลาประมาณ ๗-๘ นาฬิกา ประมาณ ๑๑ นาฬิกา ก็ปลดไถให๎ควายได๎กินหญ๎าสักพักหนึ่ง น๎องที่
ไมํได๎ไถนาก็จะต๎องมาเลี้ยงควาย มาให๎ควายกินหญ๎า เวลาเลี้ยงต๎องคอยดูควายไมํเชํนนั้นควายจะลง
ข๎าวหรือไปกินข๎าวคนอื่นเขา คนกินข๎าวเสร็จแล๎วตํอจากนั้นก็มาไถนาอีกประมาณบําย หรือบําย ๒
โมง กวําจะเลิกก็ ๕ โมงเย็น ปลดควายเสร็จแล๎ว คนเลี้ยงควายก็มาเลี้ยงอีกทีหนึ่ง ตอนเย็นก็เอาควาย
เข๎าบ๎าน ไปชักฟางให๎ควายกินกลางคืน พอเช๎ามืด ๖ โมงเช๎าก็ต๎องเตรียมออกไปอีกแล๎ว การทํานาถึง
จะเหนื่อยแตํก็มีความสุข ใครดํานาก็ออกไปดํา น๎องๆ ก็ชํวยพํอเลี้ยงควายไป บางคนก็ชํวยถอนกล๎า
บ๎าง มีการเอาแรงแขกกัน วันนี้ดําบ๎านนี้ พรุํงนี้ดําบ๎านนั้น ชาวบ๎านจะเอาแรงลงแขกกันตลอด
การจัดการแรงงานในชุมชน
ครอบครัวน๎อยจาดกลําวถึง การเอาแรงของชาวบ๎านจะอยูํใน
บริเวณ หมูํบ๎านเดียวกัน เมื่อกํอนนี้ไมํมีการตั้งชื่อหมูํบ๎าน แตํเขาจะเรียกเป็นกลุํมเชํนกลุํมยายอิน ตา
ไฝ ยายเหลียว นึกชื่อใครออกก็ตั้งชื่อ รู๎จักก็เรียกกันไป ชาวบ๎านจะนัดเอาแรงกัน เจ๎าของนาเป็นคนไป

๑๖๘

นัด ไปเจอหน๎าพร๎อมกันที่นาของเจ๎าของ นาของชาวบ๎านจะอยูํเรียงกันไป ชาวนาจะนัดกันวําจะชํวย
บ๎านไหนวันไหน เวลาเกี่ยวก็จะเกี่ยวธรรมดา ก๎มหน๎าเรียงกันไป วัดงานเกี่ยวข๎าวกัน ขนาดกว๎าง ๕ วา
ยาว ๒๐ วา คนทํานาจะรู๎วําที่ดินบริเวณไหนกว๎างยาวเทําไหรํ ปกติการเกี่ยวข๎าวจะได๎ เช๎า ๑ งาน
เย็น ๑ งาน ตอนกลางวันก็กลับบ๎านมาทํางานบ๎านกินข๎าวที่บ๎านแตํละคน พอแปลงนี้เสร็จวันรุํงขึ้นก็
ไปแปลงอื่น แปลงหนึ่งๆ เกี่ยวทีละ ๙-๑๐ คน การลงแรงบ๎านหนึ่งอาจไปมากกวํา ๑ คน บางทีก็ไป
๒-๓ คน บางครั้งก็ ๒ งาน ใครอยากเกี่ยวไรํหนึ่งก็แบํงกันไป นา ๕ ไรํ ๑๐ ไรํ เอาแรงกันวันเดียวก็
เสร็จ ถ๎าแปลงนาหลายไรํก็อาจจะมากกวํา ๑ วัน
ความซื่อสัตย๑ต๎องมีในสังคมชาวนา ได๎งานเทําไหรํก็นับไว๎ เวลามาใช๎คืนก็ใช๎เทําที่ไปลงแรงให๎
กัน ชาวบ๎านจะรู๎กันโดยสามัญสํานึก ไมํใช๎วิธีจดบันทึกแตํจะจําเอา ชาวนาต๎องซื่อตลอด ถ๎าไมํซื่อก็อยูํ
ไมํได๎ เพราะรู๎หน๎ากันอยูํและต๎องเหนี่ยวแนํนทางจิตวิญญาณ แม๎บ๎านจะไมํได๎อยูํติดกันก็ตาม ต๎องมี
การตกลงกันวําวันนี้บ๎านไหนลง จะต๎องไปบ๎านไหนกํอน สังคมชาวนามีความเหนียวแนํน มีความ
ผูกพัน บ๎านใกล๎เรือนเคียงบางบ๎านก็ไมํใชํญาติก็เหมือนญาติ สนิทสนมกัน กลมเกลียวกัน เวลาทํางาน
ก็ไปชํวยกัน แบกข๎าว ทําสีฝัด แบกเข๎ายุ๎งก็จะไปชํวยกัน การเอาแรงกันทุกอยําง เอาแรงทํางานหลาย
อยํางวันเดียวก็เสร็จ ชาวบ๎านต๎องชํวยกัน เพราะถ๎าไมํชํวยกันจะทําไมํทันเพราะถ๎าฝนมาก็เปียกหมด
การเอาแรงกันยังเป็นกําลังใจซึ่งกันและกัน สมัยสาวๆ ป้าเฉลียวเลําวํา “โกยข๎าวหลังแทบหัก ทุกวันนี้
ยังเดินหลังงออยูํเลย เพราะต๎องโกยข๎าว แบกข๎าวเข๎ายุ๎งจนหลังงอเลย”
คนในหมูํบ๎านมีความผูกพันกัน ชาวบ๎านแม๎จะไมํได๎อยูํกันเป็นกลุํมเป็นหมูํแตํมีความเหนียว
แนํนทางจิตวิญญาณ อยํางเชํนหน๎าแล๎ง จะมีงานบวช คนในหมูํบ๎านจะมาเอาแรงกัน ไมํเหมือนสมัยนี้
ที่เป็นระบบทุนนิยม คนไมํสามารถไปชํวยใครได๎ เมื่อกํอนถ๎าจะบวชลูก ๗ วัน คนเขาจะมารุมชํวยกัน
แล๎วเริ่มตั้งแตํหมักแป้งทําขนมจีน ทําขนม หาฟืน ปลอกมะพร๎าว ชาวบ๎านทําทุกอยํางเอง สังคม
ชาวนาเป็นสังคมแบบพอเพียง ทําอยูํ ทํากินโดยไมํมีสิ่งฟุ้งเฟ้อเข๎ามาเปลี่ยนแปลง
ชีวิตชาวนาลําบากกายแตํสบายใจ ลงแรงบ๎านนี้เสร็จแล๎ว ตํอไปก็บ๎านโน๎น ชาวบ๎านจะนัด
กัน พื้นเพของคนสมัยกํอนไมํมีชํองวํางระหวํางคนรวยและคนจน คนที่เป็นเศรษฐีมีนาทํา มีที่นามากก็
อาจจะไปคลุกคลีกับคนไมํมีนาจนๆ ได๎ ทุกคนมีฐานะทางสังคมเทําๆ กันจะรวยจะจนก็สามารถอยูํ
รํวมกันได๎ คนแถวนี้สํวนใหญํมีนาทําทั้งนั้นไมํได๎ไปเชํานาคนอื่นเขาทํา ที่บ๎านป้าฉลวยพํอมีลูกตั้ง ๘
คนเลยต๎องเชํานาคนอื่นบ๎าง ทํานเลําวําเจ๎าของนาที่เชําชื่อเสี่ยวีระที่นาอยูํติดๆ กัน บ๎านของเสี่ยวีระ
อยูํกรุงเทพ พํอไปขอเขาเชําเขาก็ให๎เชํา
เมื่อกํอนหมูํบ๎านชาวนาจะมีครัวหวานและครัวคาว ป้าฉลวยและป้าลัดดาเป็นคนทําครัว
หวาน เวลามีงานชํวยกันทําเม็ดขนุนของหวาน บางคนก็เป็นญาติกันมาชํวยงานกัน คนนี้ทํากับข๎าว
คนนี้ทําหวาน ลุงจํานงค๑สามีของป้าฉลวยจะเป็นครัวคาว เวลามาขอแรงลุงจํานงค๑จะมีกลุํมของเขา มี
พี่ป้าน๎าอาเป็นคนชํวย รู๎กันวํากลุํมนี้ทําครัวคาว กลุํมที่ทําครัวหวานเขาก็จะไปทําหวาน พวกผู๎ชํวยก็
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จะไปชํวยขูดมะพร๎าว ตําน้ําพริก ไมํเชิงเป็นแมํครัวของหมูํบ๎านคือทุกบ๎านเขาต๎องชํวยกันอยํางนี้
เพราะถ๎าไมํชํวยเขาอีกหนํอยถึงเวลาที่ตัวเองทําก็จะไมํมีใครมาชํวย กลุํมแมํครัวในหมูํบ๎านไมํได๎มีกลุํม
เดียว ถ๎าใครไมํวํางก็จะใช๎กลุํมอื่น สามารถสลับสับเปลี่ยนกันทําหน๎าที่ได๎ ไมํได๎ประจํา วัดสมัยกํอน
ไมํได๎มีงานประจําเหมือนสมัยนี้ เวลามีคนบวช คนเป็นคนตายก็จะขอแรงกันไป ด๎วยความคุ๎นเคยสนิท
กันหมดก็สามารถชํวยงานกันได๎ เมื่อกํอนที่หมูํบ๎าน มีลุงชื่อหวายหุงข๎าวเกํง เวลามีงานลุงหวายจะไป
หุงข๎าว ลุงจํานงทํากับข๎าวเกํง เขาก็จะมาขอแรงไปทํากับข๎าวไมํต๎องจ๎างกัน คําจ๎างคือผ๎าขาวม๎า ๑ ผืน
ไมํเชิงเป็นคําจ๎าง หลังจากเสร็จงานแล๎วเจ๎าภาพก็จะมาขอบคุณแล๎วเอาผ๎ามาให๎ เมื่อกํอนผ๎าขาวม๎าจะ
เยอะเพราะไปชํวยงานตลอด
การเอาแรงในเขตสายไหมกํานันอนันต๑ นามวงศ๑ เลําวําการเอาแรงเริ่มตั้งแตํดํานา เกี่ยว และ
ตอนหาบข๎าว นวดข๎าว แบกข๎าวเข๎ายุ๎งต๎องเอาแรงทั้งหมด เมื่อเอาแรงแล๎วต๎องใช๎คืน เราชํวยเขาเกี่ยว
๑ ไรํ เขาก็มาใช๎คืน ๑ ไรํ ชาวนาจะรู๎วําบ๎านไหนติดแรงกันเทําไหรํ ไมํต๎องจดบันทึก ไมํมีการไมํใช๎คืน
แรงกัน ถ๎าใครไมํใช๎คืน ถือวําเป็นงานใหญํเลยจะอยูํไมํได๎ ชาวนาต๎องอยูํกันอยํางพี่น๎อง เครือญาติ
ถ๎อยทีถ๎อยอาศัยกัน คนแถวนี้เป็นเครือญาติกันเพราะไมํมีคนอื่นเข๎ามา เป็นคนพื้นเพเดิม ไมํใชํเครือ
ญาติก็มีแตํรู๎จักกันหมด นามสกุลเกําแถวนี้คือ พุํมเรือง เนียมปาน เนียมกล่ํา ฯลฯ ครอบครัวชาวนา
เหลํานี้มีลูกมาก
ชาวนาสํวนใหญํมีลูกมาก บางบ๎านมีเป็น ๑๐
คน เมื่อแบํงที่ดินให๎ลูกทํากินที่ดินก็จะน๎อยลง
ทํากินไมํพอก็จะต๎องออกไปทํางานที่อื่น ชีวิตชาวนาต๎องพึ่งกับธรรมชาติมาก เมื่อหมดนาชาวนาก็ไมํรู๎
จะทําอะไร บางคนอาจจะไปรับจ๎างเขาขุดดิน ขุดทราย เป็นต๎น
สังคมชาวนาแถวนี้จะมีลักษณะเหมือนๆ กันคือการเอาแรงกัน คนออเงินรู๎จักกันจากนี้ไปถึง
วัดหนองผักชี ชาวนารู๎จักกันหมด สังคมชาวนาไมํได๎อยูํกันอยํางโดดเดี่ยว รู๎จักกันจากนี้ ไปถึงคลอง
๓ วา เมื่อกํอนนี้ทั้งตําบลรู๎จักกันหมด จะเอาแรงกันได๎ทั้งตําบล เวลาไปดํานา เกี่ยวข๎าวก็ได๎เจอกัน
ในสังคมของชาวนาจะรู๎วําบ๎านไหนทําอะไร ไมํได๎เป็นญาติกันก็เอาแรงกันรู๎จักกันหมด แม๎กระทั้งหาบ
ฟืนยังเอาแรงกันเลย เวลามีงานมีการไมํต๎องหํวงคนมาชํวยงานเพียบเลย การรับรู๎ของชาวนาเป็นการ
จากปากตํอปาก สังคมชาวนาไมํใชํเป็นสังคมที่แคบ สมัยนี้ยังแคบกวําสมัยกํอน บ๎านแถวนี้เมื่อสมัย
กํานันอนันต๑ยังรุํนๆ มีอยูํไมํกี่บ๎าน มาสมัยนี้ถึงแนํนกันไปหมด
ตาสวาท บุญมา กลําวถึงชีวิตชาวนามีทั้งสุขและทุกข๑ ชาวนาที่อยูํมาได๎ก็เพราะสามัคคีกัน
ซึ่งเป็นหัวใจของสังคมชาวนา นอกจากทํานาแล๎วชาวนาก็ไมํรู๎จะทําอะไรอยํางอื่น เพราะดินที่ออเงิน
หน๎าแล๎งแตกระแหงน้ําในคลองก็แห๎ง ที่ชาวนาอยูํมาได๎ก็เพราะมีบํอต๎องขุดบํอกันไว๎ ถ๎าน้ําในบํอหมด
ก็มารวมกัน บ๎านใครมีน้ําก็มารวมกัน สามัคคีกัน ใครมีน้ํามีพวกที่ไหนก็ไปกินที่นั่น ฝนตกถึงจะมีน้ํา
สมบูรณ๑ ตาสวาทเลําวําชีวิตที่นี้ “โอยลําบาก” น้ําแถวนี้สมบูรณ๑เมื่อขุดคลองแล๎วเมื่อปี พ .ศ.๒๕๑๑
แตํนาก็เหลือน๎อยแล๎ว เมื่อตอนตาเล็กๆ แถวนี้ลําบากมาก คนมีหนี้ มีสิน นาถึงได๎หลุดมือไป
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การทํานาแถวออเงิน มีทั้งเอาแรงและจ๎าง การเอาแรงทําตั้งแตํต๎น ตั้งแตํถอนหญ๎าจนทําทุก
อยําง เพราะยาฆําหญ๎าไมํมี เวลาไถใครทํากํอนแล๎วก็มาชํวยกัน สามัคคีกัน คนสมัยกํอนจึงต๎อง
สามัคคีเพราะต๎องอาศัยกัน
ตาสวาท บุญมา กลําวํา สังคมชาวนาเป็นสังคมเอาแรง ใครมีงานมีการก็เอาแรงกัน ชํวยกัน
ใครตายก็ไปชํวยกัน ถ๎าใครที่มีคนนับถือมาก คนก็ไปมาก เรื่องของการเอาแรงมีตั้งแตํ ดายหญ๎า เกี่ยว
ข๎าว แตํเวลาหวํานทํากันเองบ๎านใครบ๎านมัน ขนข๎าวเข๎ายุ๎งจะใช๎เลื่อนไม๎งานเลื่อนข๎าวทํากันเอง
ชาวบ๎านเอาแรงกันได๎เกือบทุกเรื่อง แม๎แตํเอาแรงตําข๎าวกล๎องกินกัน ตําทีก็ ๑๐ ถัง ๒๐ ถัง ๓๐ ถัง
ตอนหลังซื้อข๎าวจากโรงสีกิน บางทีก็ซื้อข๎าวที่ตลาด เพราะซื้อเขากินอรํอยกวํา และโรงสีที่จะเคยเอา
ข๎าวไปสีก็เลิกแล๎ว ตั้งแตํตาสวาทเกิดมาพํอแมํก็เอาข๎าวไปสีที่โรงสีแล๎ว กินข๎าวโรงสีเพราะมันสะดวก
เอาข๎าวไปเดี๋ยวก็ได๎ข๎าวที่สีมาแล๎ว ที่ชาวนาไมํสีข๎าวกินเองเพราะภาระมันแยะ ต๎องมาตํา รํอนแกลบ
ออก มาฟัดข๎าว เวลาสีปลายข๎าวเป็นของเรา โรงสีเอารําไป ที่ยอมเพราะมันสบายดี เหตุผลที่สําคัญคือ
มันสบายกวํา เวลากินข๎าวเหมือนกันทั้งตําเองและให๎โรงสีสีข๎าวให๎กิน
ความสุขของชาวนาคือการได๎อยูํกันเป็นครอบครัว เครือญาติ เป็นกลุํมไปมาหาสูํกันในกลุํมที่
มีทั้งไทยก็มี มอญก็มี คละกันไปไมํได๎แบํง บางบ๎านก็รักษาวัฒนธรรมมอญ บางบ๎านก็ไมํได๎รักษา บาง
บ๎านยังมีผีมอญ ทางครอบครัวตาไมํมีผีมอญแล๎วหมดแล๎ว เป็นคนไทยไปหมดแล๎ว ไมํมีการพูดมอญ
เป็นไทยไปหมดแล๎ว
กํานันอนันต๑ นามวงศ๑ เลําเรื่องการวําจ๎างลาวทํานา พวกลาวมารับจ๎างทํางาน เวลาชาวนา
ไถนี้มันตํางคนตํางไถ แตํเกี่ยวข๎าว ดํานาก็จะเอาแรง ดังนั้นต๎องมีลูกจ๎างที่จะชํวยไถ ที่บ๎านนี้ก็มี
ลูกจ๎างคําจ๎างตํอคนปีหนึ่งตก ๒,๐๐๐ ถึง ๓,๐๐๐ บาท ตอนที่กํานันยังเป็นเด็ก พวกนี้จะอยูํทั้งปี
พอถึงเดือน ๓ ขึ้น ๓ ค่ําพวกลาวจะกลับบ๎าน ไปสักพักก็กลับมา ที่บ๎านทํานา ๗๐ ไรํ จ๎างลาว ๒ คน
แล๎วแตํใครทํานามากน๎อย ใช๎ควาย ๕ ตัวไถนา ปกติพํอค๎าควายคือนายฮ๎อยจะสํงขําวมากํอนวําวัน
ไหนจะมาถึง พํอค๎าควายที่กํานันเห็นฝูงควายมาทีเป็น ๑๐๐-๒๐๐ ตัว ฝูงใหญํมาก บ๎านที่นายฮ๎อยจะ
มานําควายอยูํก็จะต๎องมีบํอน้ํา แหลํงอาหาร และมีบารมีพอจะคุ๎มครองพํอค๎าได๎ สมัยกํอนบ๎านแตํละ
หลังจะอยูํหํางไกลกันมาก อยูํตามชายคลอง จากคลอง ๖ วามาจะมีคลองที่ไปออกคลองออเป้ง
(พระยาสุเรนทร๑)
ชีวิตความเป็นอยูํของชาวบ๎านคํอนข๎างสงบ โจรผู๎ร๎ายมีไมํมาก สมัยกํอนเสือแถวนี้ก็มี
เหมือนกัน การปล๎นเกิดขึ้นเมื่อโจรรู๎วํามีเงินสมัยกํอน ไปทํางานทีไปเบิกเงินก็จะต๎องเอาลูกหลานมา
อยูํมารุมล๎อม สมัยกํอนมี ๓,๐๐๐ บาท ก็ถือวําเยอะมาก โจรสมัยกํอนจะมีศีลธรรม กํอนจะปล๎นก็จะ
มีการเตือนกํอน โจรจะต๎องมีการชุมนุมกันกํอนถึงจะเข๎าปล๎น เจ๎าของก็จะรู๎วําโจรจะเข๎าปล๎น
สมัยกํอนนั้นโจรก็พอมีไมํถึงกับเยอะมาก
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ยายสม อึ้งประดิษฐ๑ เลําวํานาที่ทุํงสีกันเป็นนาดอน และมีหนองมีบึงบ๎างเป็นบางแหํง หนอง
ตาแกํนที่เขาทําสวนรมย๑มณี เมื่อกํอนเป็นหนองสาธารณะ หน๎าบ๎านยายสมมีหนองน้ําไว๎กิน ชาวนาทํา
นาตามฤดู มีข๎าวพันธุ๑เหลืองตาแห๎ง ปิ่นแก๎ว เรียกวําข๎าวนาสวน ข๎าวนาเมืองจะเม็ดสั้น น้ําขึ้นก็ขึ้น
ตามน้ํา ยืดตัวได๎ แตํข๎าวนาสวนจะอยูํกับที่ต๎นไม๎สูงมาก ข๎าวนาสวนใช๎ดําและใช๎หวําน ข๎าวนาสวน
และนาเมืองตํางกันที่ข๎าวนาสวนไมํขึ้นน้ํา สํวนข๎าวนาเมืองขึ้นน้ําลอยน้ําได๎ การยืดของลําต๎นแคํ ๒ -๓
วัน เวลาเกี่ยวข๎าวต๎นอยูํที่นาเราแตํรวงข๎าวจะไปอยูํที่นาคนอื่น
การทํานาที่ “ทุํงสีกัน” ทําปีละหน ทําตอนจะเข๎าพรรษา เวลาดีที่สุดทําข๎าวในเดือน ๘ จะ
เข๎าพรรษาแล๎วจะไปออกเดือน ๑๑ เมื่อออกพรรษา ถ๎าเลยเวลานี่ไปข๎าวจะได๎ไมํดีแล๎ว เพราะจะ
ดํานาไมํได๎แล๎ว น้ํามันลึกน้ํามา น้ํามาตอนสารทเดือนพฤศจิกายน กํอนดํานาต๎องไถนาแล๎วเอาคราด
ทิ้งเอาไว๎ จะไถเมื่อประมาณเดือน ๖-๗ ตอนไถฝนยังไมํมา พอฝนมาคํอยทํานา ที่ทุํงสีกันทํานาหวําน
บ๎าง นาดําบ๎าง สํวนใหญํแถวนี้ทํานาดํา เวลาทํานาก็นาใครนามัน แตํจะเอาแรงกันดํานา กว๎าง ๕ วา
ยาว ๒๐ วา เรียกวํา “งานหนึ่ง” เกี่ยวข๎าวก็เอาแรงกันหรือที่เรียกวําลงแขก ยายสมอธิบายวิธีการลง
แขกคือ ไอ๎คนนี้มาเกี่ยวบ๎านฉัน ฉันก็ไปใช๎คืน มีการนับแรงกัน ต๎องซื่อสัตย๑ เราไปทําให๎กี่งานก็ใช๎คืน
กันตามจํานวนที่ทําให๎ การวัดงานถ๎าวัดไมํตรงชาวนาจะรู๎เลยวําให๎งานเกินที่ตกลง แตํถึงแม๎จะโกงก็ไมํ
ตัดขาดกัน แคํตํอวําเพราะเป็นญาติกันทั้งนั้น ต๎องไว๎วางใจกัน ซื่อสัตย๑และเกื้อกูลกัน สังคมชาวนาจึง
จะอยูํได๎ เวลามีงานก็จะชํวยกัน บ๎านไหนมีอะไรจะไปทําบุญบอกกัน เวลามีงานต๎องรํวมแรงรํวมใจ
กัน
นอกจากการเอาแรงแล๎วที่ทุํงสีกันยังมีลาวลูกจ๎างเข๎ามาชํวยเกี่ยวข๎าวด๎วย เดือน ๓ ขึ้น ๓ ค่ํา
ลาวจะกลับ ยายสมมีพี่น๎อง ๖ คน จ๎างลาวอีก ๓ คนชํวยทํานา ลาวพวกนี้มาจากบ๎านไผํ มาอยูํเป็นปี
แตํพอเดือน ๓ ขึ้น ๓ ค่ําก็จะกลับ ลาวพวกนี้มาจากขอนแกํน มหาสารคาม ไมํมีคนคุมมา มากันเป็น
หมูํ อยูํบ๎านโนํนบ๎าง บ๎านนี้บ๎าง เขาจะกลับมาอีกทีเมื่อถึงฤดูทํานาใกล๎จะเข๎าพรรษา คําจ๎างตํอคนไมํ
แพงเทําไหรํ จําไมํได๎ พวกลาวเลิกมารับจ๎างทํานาเมื่อชาวนาแถวนี้เลิกทํานา
พํอค๎าวัวตํางก็เข๎ามาที่ทุํงสีกันด๎วย มาพักอยูํที่บ๎านยายสม พวกนี้มาจากหลายที่ เขาจะมากัน
เป็นหมูํ มาพักอยูํที่บ๎านยายสม ชาวนาจะซื้อควายจากพํอค๎าพวกนี้ จํานวนควายที่เข๎ามาที่ทุํงสีกัน
ครั้งละประมาณ ๕๐ ตัว ไมํมาก เพราะชาวนาแถวนี้มีไมํมาก นายฮ๎อยเข๎ามาขายควาย ฝูงควายมีจาก
ทุํงสีกันจนถึงหลักสี่ มหาวิทยาลัยเกษตร ควายหนึ่งฝูงจะมีคนมาด๎วย ๕
-๑๐ คน ยายสมเลํา
ประสบการณ๑วําเคยถูกนายฮ๎อยโกงคือ ตกลงซื้อควายตัวหนึ่งแล๎วแตํเวลานายฮ๎อยจะไปเปลี่ยนควายที่
ได๎ตกลงเอาไว๎เป็นคนละตัวกัน ยายบอกวําถูกนายฮ๎อยโกง
ยายสมทํานา ๘๐ ไรํต๎องใช๎ควาย ๖ ตัวที่ต๎องคอยซื้อควายกับนายฮ๎อยเพราะควายบางตัวที่มี
อยูํมันแกํทํางานไมํไหวต๎องซื้อควายใหมํ ที่นา ๘๐ ไรํนี้เป็นของเราแตํเดิมตํอมาเชําเขาปีละ ๕,๐๐๐ -
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๖,๐๐๐ บาท เราขายนาให๎เขาแล๎วแตํเจ๎าของให๎เราเชําทํานาตํอ พํอแมํอยากได๎นาคืนหลายครั้ง
แล๎วแตํเขาไมํขายคืนให๎
พันธุ๑ข๎าวที่ปลูกจะพันธุ๑ปิ่นแก๎ว เหลืองอํอน หมอมะลิ พันธุ๑ที่ทํามาแตํโบราณเลยก็ปิ่นแก๎ว
เหลืองระแหง เหลืองอํอน ในปี พ.ศ.๒๔๘๕ ที่น้ําทํวมรัฐบาลแจกพันธุ๑ข๎าวมาให๎แตํข๎าวหนักข๎าวเบา
ปนกัน สุดท๎ายชาวนาเกี่ยวข๎าวไมํได๎เลยไมํได๎กินข๎าวรัฐบาลเลย

ภาพที่ ๗.๒๑ คุณยายอาไพ แพสมพงษ์ อายุ ๗๖ ปี อยู่ชุมชนอุทิศนุสรณ์
ให้สัมภาษณ์คณะผู้วิจัยพร้อม ลูกสาว เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕
และให้ดูตะเกียงเจ้าพายุที่เคยใช้ในสมัยที่ยังทานาที่ทุ่งบางเขน
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คุณยายอําไพ แพสมพงษ๑ บ๎านอยูํแถวที่วําการอําเภอบางเขนปัจจุบัน ได๎เลําเรื่องวิถีชีวิต
ชาวนาที่เชําที่ดินทํากินในทุํงบางเขน คุณยายอําไพ ทํานามาตั้งแตํอายุ ๑๐ ขวบ นาที่ครอบครัวทํา
เป็นนาเชํา นอกจากนี้ก็รับจ๎างทํานาได๎คําแรงไรํละ ๒๐ บาท ในสมัยนั้นทองคําบาทละ ๔๐๐ บาท ใช๎
ควายไถนา ทํานาปีละ ๑ ครั้ง เป็นนาดํา ใช๎กังหันลม ลากรหัสวิดน้ําเข๎านา หลวงไมํได๎มาชํวยชาวนา
ชาวนาต๎องชํวยเหลือตัวเอง ทํานากันในเดือน ๖ เดือน ๘ เดือน ๙ พันธุ๑ข๎าวที่ใช๎ปลูกคือข๎าวเศรษฐี
ข๎าวตาแห๎ง ข๎าวเหลืองอํอน มีพันธุ๑ข๎าวที่ใช๎ทํากันอยูํไมํกี่พันธุ๑ เป็นพันธุ๑ดั้งเดิมตั้งแตํสมัยปู่ยําตายาย ใช๎
กันมานานแล๎ว เวลาได๎ข๎าวมาก็ไปสีที่โรงสีบางบัว ใช๎ใสํเรือไป ถ๎าไมํไปสีก็ใช๎ครกตํากินเอา โดยปกติจะ
ใช๎ตํากินกันเอง แตํถ๎ามีงานบวชหรืองานทําบุญก็จะเอาข๎าวไปสี ที่นาบริเวณนี้ทําได๎ผลผลิตดี ดําแล๎ว
ก็แล๎วกัน ได๎ข๎าวไรํละ ๕๐-๖๐ ถัง ไมํต๎องใช๎ปุ๋ย ข๎าวก็รสชาติดี เพราะเราสีกินเอง สีไปกินไป
การขายข๎าวจะมีเถ๎าแกํมาซื้อถึงที่บ๎านเลย พวกนี้เป็นเจ๏กมาจากตลาดบางบัว สมัยกํอนข๎าว
เกวียนละ ๗๐๐ บาท ถ๎าปีไหนราคาข๎าวขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ชาวนาก็ดีใจมาก เจ๏กที่ซื้อข๎าวมาจาก
เมืองจีน เจ๏กจะเอาเผือก มัน น้ํามัน น้ําตาล พริก กระเทียม หัวหอม ฯลฯ มาให๎ชาวนาไว๎ใช๎กํอน เป็น
ของที่ชาวนาไมํมี สํวนน้ําปลาและกะปิสามารถทํากินเองได๎
ในเดือน ๑๑-๑๒ กุ๎งในคลองมีมากสามารถช๎อนมาใช๎ทํากะปิ กุ๎งปลาในคลองมีมากมายหา
กินได๎งําย เวลาหน๎าน้ํา ลงไปในคลองปลายังวิ่งชน เวลาเก็บกุ๎งก็เก็บได๎เป็นกะละมังซักผ๎าเลย บริเวณ
นี้อุดมสมบูรณ๑มาก ใครๆ ก็มาหาปลาหากุ๎งบริเวณนี้ สมัยกํอนน้ําในคลองสะอาด น้ําในคลองสามารถ
ใช๎กิน และทั้งใช๎ได๎ หน๎าฝนน้ํามา ชาวบ๎านรองน้ําฝนไว๎กิน หน๎าแล๎งคลองแห๎งชาวบ๎านก็เดินในคลอง
ได๎ ในคลองเป็นที่หากิน มีกุ๎งปลา หอยขม ปลาสลิด ปลาหมอเทศ ปลาหลด ปลาไหล ปลาทุกชนิดมี
อยูํมากมาย มีกุ๎งก๎ามกรามด๎วย ตอนหลังมีการเอาปลานิลมาปลํอยให๎ชาวบ๎านได๎จับมากิน เวลาจะจับ
ปลาหลดก็เอากระป๋องตักขึ้นมาแล๎วเทโคลนออกในโคลนจะมีปลาหลด ปลาเหลํานี้หายไปเมื่อ ๒๐ ปี
มานี้ ที่เหลืออยูํก็จะเป็นปลาเล็กๆ น๎อยๆ
ในคลองมีสายบัว มีมากมาย ชาวบ๎านเอามาต๎มกะทิ ผัดไขํ กินดิบๆ จิ้มกับน้ําพริก ทําได๎
หลายอยําง ทําขนมก็ได๎ ขนมสายบัวมีวิธีการทําก็คือ เอาแป้งข๎าวเจ๎าผสมกับแป้งข๎าวเหนียว แล๎วเอา
สายบัวมาลอกใยออก ตํอจากนั้นก็เอาไปพึ่งแดดให๎เหี่ยว เอาน้ําในสายบัวออกให๎หมด แล๎วเอามา
โขลกกับแป้ง ใสํมะพร๎าว น้ําตาล แล๎วก็เอาไปนึ่งแบบเดียวกับขนมกล๎วย รสชาติอรํอย ขนมจะออกสี
ดําๆ คล๎ายกับขนมดอกดิน
ชาวบ๎านปลูกผลไม๎ไว๎กินเอง ได๎แกํ สับปะรด ฝรั่ง กล๎วย มะพร๎าวบางบ๎านปลูก บางบ๎านไมํได๎
ปลูก จะปลูกกอไผํศรีสุกไว๎กินหนํอ พอต๎นโตก็เอาไปสานกระบุง ตะกร๎า กระด๎ง กระจาด ชาวบ๎าน
สามารถพึ่งตนเองในการดํารงชีวิตได๎ ซื้อแตํของจําเป็นเทํานั้น สินค๎าที่ซื้อก็มี น้ํามันก๏าด หอม
กระเทียม เสื้อผ๎า ที่นี่ไมํมีการทอผ๎า เวลาชาวบ๎านมีเงิน ขายข๎าวได๎ก็จะไปซื้อทอง เทําที่จําได๎ราคาทอง
๑ สลึง ๑๒๐ บาท ร๎านขายทองก็มีที่ตลาดบางบัว

๑๗๔

ชาวบ๎านจะลงแขกกันเวลาเกี่ยวข๎าวหรือเวลามีงานบวชก็จะมาชํวยกันไมํมีการจ๎าง ในเวลา
เกี่ยวข๎าวก็จะมีการการทําอาหารกินกัน ร๎องรําทําเพลง พวกกินเหล๎าก็กินกันไป เพลงที่ร๎องก็มีเพลง
เรือ เพลงฉํอย เลํนกันในนา เวลาเกี่ยวข๎าวก็ร๎องกันไป ทุกครั้งที่มีการลงแขกก็จะมีการร๎องรําทําเพลง
ชาวบ๎านเลํนการพนันก็มีบ๎างแตํไมํมาก พอวํางจากนาก็จะทําขนมข๎าวต๎ม ทําเสร็จก็จะพายเรือเอาไป
แจกกันกิน ถึงหน๎ากะยาสาทรก็จะกวนกันทีหลายๆ ปี๊บ เอาลงเรือ พายไปแจกกันกิน แมํของคุณยาย
อําไพชอบทําขนมแจก เวลามีงานชาวบ๎านจะชํวยกันขูดมะพร๎าว ตําน้ําพริก หนุํมๆ สาวๆ ก็ไปชํวยกัน
เวลาทําขนมจีนก็เอาข๎าวมาแชํกํอน ๓ วัน แล๎วจึงเอามาตําเป็นขนมจีน เวลาทําข๎าวเมําก็จะเอาข๎าวที่
ใกล๎จะเหลืองมาตํา ตําแล๎วก็เอาเปลือกออก แล๎วจึงมาคั่ว ข๎าวเหนียวก็มีปลูกไว๎กิน
ชาวบ๎านแถวนี้จะไปวัดบางบัวเป็นประจํา และก็มีวัดพระศรีมหาธาตุตอนมีงานก็จะมีมีลิเก
ชาวบ๎านก็ไปดูกัน ในงานวัดมีชาวบ๎านเอาของมาขายเป็นอาหารที่มีอยูํในถิ่น ได๎แกํ อ๎อยควั่น กล๎วย
ทอด ข๎าวเกรียบ ชาวบ๎านแถวนี้รักสงบ ไมํมีเรื่อง ไมํฆําไมํแกงกัน
เวลาไปไหนก็เดินไปบ๎าง พายเรือไปบ๎าง ไมํลําบาก มีเรือเข๎ามาขายของได๎ ในตอนแรกๆ ที่
ถนนรามอินทราตัด ถนนมีเลนเดียว เวลาจะเลี้ยวต๎องจอดทีละคัน ถนนสายนี้ไปหนองจอก ลาดปลา
เคล๎า มีนบุรี เวลาไปไหว๎หลวงพํอโสธรก็จะใช๎รถไฟ ออกจากบ๎านตี ๕ เดินไปขึ้นรถที่ตลาดบางบัว นั่ง
รถไปหัวลําโพง ไปนั่งรถไฟ กวําจะกลับถึงบ๎านก็ ๖ โมงเย็นหรือหนึ่งทุํม
ความรู๎สึกประทับใจในท๎องทุํงนายังไมํจางหาย บ๎านยายมีควาย ๘ ตัว พอเลิกทํานาก็เอา
ควายไปให๎บ๎าน พี่ ป้า น๎า อา เลิกทํานาเมื่อปี พ .ศ.๒๕๐๐ เพราะวําที่ดินแถวนี้ถูกเวียนคืน ได๎คํารื้อ
ถอนบ๎านเรือนมา ๓,๐๐๐ บาท พอปี พ.ศ.๒๕๐๒ ก็มาอยูํที่ของกรมธนารักษ๑ และปี พ.ศ.๒๕๕๑ จึงได๎
เข๎ารํวมในโครงการบ๎านมั่นคง หลังจากเลิกทํานาแล๎วก็ไปทํางานกํอสร๎าง แถวซอยเสนา เฉลิมสุข
ประตูน้ํา ได๎คําแรงวันละ ๓๐ บาท เหตุการณ๑นี้เกิดขึ้นเมื่อ ๕๐ ปีที่แล๎ว ตอนนั้นลูกอายุได๎ ๕-๖ ขวบ
มีเถ๎าแกํพาไปทํา ไปงานไกลถึงถนนตกก็มี คํารถสมัยนั้น ๕๐ สตางค๑ ก๐วยเตี๋ยวก็ชามละ ๕๐ สตางค๑

๑๗๕

ภาพที่ ๗.๒๒ การสัมภาษณ์ป้าสมพร ชายศิลป์ (ทรัพย์สะอาด) อายุ ๗๑ ปี
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ที่ห้องอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ป้าสมพร ชายศิลป์ เลําวําป้าเกิดที่หน๎าประตูรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมตรงถนน
รัชดา เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๗ ภาพที่เห็นทุํงนาดอนใน คือมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในปัจจุบัน เมื่อ
สมัยเล็กๆ คือเป็นทุํงนาที่ติดตํอกันเขียวขจีไปหมดเวลาหน๎านา แตํละบ๎านมีที่นา ๓๐ ไรํบ๎าง ๕๐ ไรํ
บ๎าง บริเวณนี้เรียกวํา “ดอนใน” ลําบากกวําที่อื่นเพราะไมํมีคลองสํงน้ํา คนดอนลําบาก คนคลองวัง
หินยังมีคลอง หมูํบ๎านนี้ใหญํนําจะถึงร๎อย แตํตอนนี้ไมํมีเหลือรุํนที่ลําบากแล๎ว
พํอแมํของป้าสมพรเป็นชาวนาที่ทํานาบริเวณนี้ พํอชื่อขวัญ แมํชื่อชั้น ทรัพย๑สะอาด ที่ดินที่
ทํานานี้เป็นของยําสุํน พานิชเฮง (ยําใหญํ ) มีน๎องสาวชื่อยําหลง ไวสาลี (ยําเล็ก ) ยําทั้ง ๒ คนเป็น
เจ๎าของโรงสีลาดพร๎าว ยําทั้ง ๒ คนไมํมีลูก พํอขวัญไปอยูํด๎วยในฐานะเด็กที่เอาไปเลี้ยง พอพํอออก
เรือนยําก็ให๎มาอยูํที่นี่แล๎วทํานาอยูํที่นี่ และให๎สํงคําเชําไปบํารุงวัดเสมียนนารีกับวัดบางเขน ปีหนึ่งก็
๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ บาท พอขายข๎าวได๎แล๎วเราก็เอาเงินไปบํารุงวัดเลย เทําๆ กันทั้ง ๒ วัด วัดละ ๑,๐๐๐
กวําบาท ที่ทั้งหมด ๘๓ ไรํ
พื้นที่ดินบริเวณนี้ เป็นที่ลุํมผลผลิตที่ได๎คํอนข๎างดี แตํต๎องรอฝน ทํานาปีละครั้งเดียว สภาพที่
เลํานี้หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ กํอน พ.ศ.๒๕๐๐ พอออกเรือนตอนประมาณ อายุ ๒๐ ปี ก็ทํานาที่ดิน
นี้ คุณพํอเสียเมื่ออายุ ๗๐ ปี พํอมาทํานาที่นี่กํอนสงครามโลกครั้งที่ ๒ ประมาณ พ.ศ.๒๔๘๐ พํอมีลูก
๔ คน ป้าสมพรเป็นคนที่ ๔ พี่ชายคนโตปัจจุบันอายุ ๗๘ ปีเกิดที่ทุํงนี้เหมือนกัน
นาที่ดอนในทําปีละครั้ง ใช๎ควายใช๎ไถ สมัยกํอนใช๎ซังข๎าวที่เหลืออยูํในนาเป็นปุ๋ย ใช๎ไถและ
หมักทิ้งไว๎ มีไถดะ ไถแปร แล๎วจะคราด พอป้าสมพรโตอายุได๎ ๑๐ ปีกวํามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

๑๗๖

เกษมก็เริ่มเข๎ามา หนูก็เริ่มเยอะแล๎ว พอเริ่มกํอสร๎างมหาวิทยาลัยก็มีหนู พํอก็เริ่มเลิกทํานา นาที่
บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมดีเพราะเป็นที่ลุํม ที่บริเวณนี้จะมีบํอน้ําขนาดใหญํ ชาวบ๎านก็
จะมาใช๎น้ําในบํอนี้เพราะพื้นที่มันแล๎ง ตรงบํอน้ําจะมีต๎นสะแก ตรงอาคารมานิตย๑มีบํอ ๒ บํอเป็นบํอที่
ธรรมชาติมีมาตั้งแตํสมัยโบราณตั้งแตํยังไมํเกิด มีบัวสายกระจัดกระจายเต็มไปหมด ชาวบ๎านมาอาศัย
ใช๎น้ํา เอาควายมาเลี้ยง
พํอของทํานจะเก็บพันธุ๑ข๎าวเอง จะมีการลงแขกเกี่ยวข๎าวไมํมีการจ๎าง ลงแขกเกี่ยวข๎าวเสร็จ ก็
จะมีการมัด แล๎วลงแขกหาบฟ่อนข๎าว เอาเก็บไว๎ พอเสร็จนาแล๎วก็จะเอาลงมานวด เอาควายย่ํานวด
ไมํมีโรงนาแตํจะเป็นการลอมข๎าวคือการตั้งฐานเอาข๎าวขึ้นๆ ให๎ข๎าวมาในทิศทางเดียวกัน ทําที่ลาน
บ๎าน ในสมัยกํอนจะมีลานข๎าว ยาด๎วยขี้ควาย ข๎าวจะถูกมัดเป็นมัดใหญํๆ เอาต๎นตะกับมาทําเป็น
คะเน็ดมัด แล๎วเอาข๎าวหาบมารวมกันที่ลานข๎าว ตอนลอมกันยังไมํได๎เอาซังข๎าวออก พอเสร็จนา บ๎าน
ใครก็บ๎านใคร นวดข๎าวกันเอง บางบ๎านมีข๎าวเยอะก็ลงแขก บางบ๎านไมํมีข๎าวเยอะก็ไมํต๎อง ถ๎ามีลูก
หลายคนก็ทํากันเอง เอาควายย่ํา มีคันเหลา เอาฟางออกไป แล๎วมาสีฟัด เอาเปลือกออกก็เหลือแตํ
ข๎าว บ๎านสมัยกํอนจะทํายุ๎งไว๎ในบ๎าน จะเอาเสื่อปะรัม ล๎อมเป็นยุ๎ง จะเอาข๎าวใสํไว๎จนเต็ม ถึงเวลาดิน
แห๎ง รถเข๎าถึงทุํงนามาได๎ก็จะตวงขาย คนจีนจะเข๎ามาซื้อพวกนี้จะเอาไปเข๎าโรงสี พํอค๎าจะมีไม๎แดงๆ
ถังมาตวงข๎าว พวกพํอค๎าคนกลางรับซื้อข๎าวจะเป็นผู๎หาข๎าวไปสํงโรงสี โรงสีไมํมาซื้อเพราะเขาไมํมี
แรงจะมาขน ไมํมีรถเหมือนสมัยนี้ ต๎องใช๎การหาบไป
สมัยกํอนพํอค๎าที่เข๎ามาซื้อประจําบริเวณนี้ก็มีคนเดียว เขามีกําลังคนของเขาที่จะขนไปได๎ ไมํ
มีความรู๎สึกวําเขาเอาเปรียบเพราะพํอไมํเคยบํนอะไร พํอจะไมํเคยถูกตกข๎าวเพราะถ๎าไมํมีเงินก็จะไป
เอาจากยําสุํนทุกครั้ง เวลาไมํมีสตางค๑จะทํานาก็ไปเอาจากยําใหญํ
เวลาลงแขกจริงๆ ก็ตอนดํานา เกี่ยวข๎าว ชาวบ๎านจะนัดกันวําวันนี้บ๎านนี้เอาวันไหน บ๎านใคร
เอาวันไหน บางครั้งเริ่มต๎นนัดหมาย คุยกันที่งานวัด วัดที่ไปเป็นวัดลาดพร๎าว การเอาแรงถ๎าเขามา ๒
แรง เราก็ใช๎เขา ๒ แรง ชาวบ๎านจะจําได๎ เพราะรู๎จักกันหมด ถ๎าเรายังใช๎คืนเขาไมํได๎ ก็สามารถติดไว๎
ใช๎ภายหลัง ถ๎าติดตอนดํานาก็ไปใช๎ตอนเกี่ยวก็ได๎ หรือาจจะไปใช๎ตอนนวดข๎าวก็ได๎ถ๎าเจ็บป่วย
ชาวบ๎านจะไมํโกงกันเพราะเขาอยูํกันด๎วยความรัก เขารุํนเดียวกัน เที่ยวด๎วยกัน ไปไหนด๎วยกัน
คนในหมูํบ๎าน “ดอนใน”บางบ๎านก็เป็นญาติ พี่น๎องกัน บางบ๎านก็ไมํใชํแตํรักกัน นับถือกัน
เหมือนพี่น๎อง ชาวบ๎านจะมีความผูกพันกันมาก รวมทั้งที่อยูํแถวเสือใหญํที่ทํานาบริเวณนี้ ความผูกพัน
ของคนนั้นหมูํบ๎านนั้น ไมํใชํญาติก็รักกันเหมือนญาติ มีงานบุญก็บอกกัน ใครเจ็บป่วยมีอันต๎องตายก็
ฟังสวด ทําบุญรํวมกัน เป็นความรักใครํกัน ในหมูํบ๎านเราไมํคํอยทะเลาะกัน ไปมาหาสูํกันได๎ตลอด
รู๎จักกันทั้งหมูํบ๎าน ผู๎ใหญํบ๎านพร๎อม ฤทธิ์อาจ เป็นผู๎ใหญํบ๎านคนสุดท๎าย กํอนเลิกตําแหนํงนี้ไป
ผู๎ใหญํบ๎านจะดูแลลูกบ๎านของตนอยํางดี ผู๎ใหญํบ๎านเป็นบุคคลที่มีคนนับถือมาก หมดตําแหนํงนี้ไป
แล๎ว แตํคนยังคงนับถือเขา

๑๗๗

ผลผลิตจากนาแตํละไรํมีไมํมาก นาที่ทํา ๘๓ ไรํ พอกิน แตํบางปีที่ต๎องทํานามากก็จะยืมเงิน
ยําใหญํ สิ่งของที่ต๎องซื้อในการทํานาคือเครื่องสีฝัด เครื่องสูบน้ํา ต๎องใช๎เงินเยอะ เวลาขายข๎าวได๎ก็คืน
ชาวนาต๎องเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไกํ เราก็เอาไขํไปฝากยําใหญํ ชาวบ๎านจะปลูกทุกอยํางเพื่อให๎เลี้ยงตัวได๎
ปลูกฟัก พืชผักเพื่อให๎อยูํได๎ เหมือนกับตํางจังหวัดที่ทําอยูํในปัจจุบัน ของพวกนี้ไมํต๎องไปซื้อที่ตลาด
พํอของป้าสมพรจะปลูกเอาไว๎กิน
ชาวนาไมํได๎รู๎จักกันเฉพาะหมูํบ๎านเทํานั้น แตํรู๎จักกันทั้งยําน ไปถึงโชคชัย ๔ แถวสตรีวิทยา ๒
เพราะเวลามีงานที่วัดจะพบกัน มีการ๑ดถึงกันเวลามีงานบวช งานบุญ วัดแหํงนี้ผู๎ที่ไปจะเป็นชาวนาเป็น
สํวนใหญํ วัดทําให๎คนเชื่อมโยงกัน ไมํได๎เชื่อมโยงไปไกลถึงตํางถิ่น รุํนลูกไมํไปวัดแล๎ว
สังคมชาวนา นอกจากความรัก ความผูกพัน เอาแรง มีงานบวช งานแตํงก็ชํวยกัน เวลา
เข๎าพรรษาต๎องทําข๎าวต๎มมัด ทําแตํละครั้งก็ต๎องทําเยอะๆ ตอนเย็นก็จะเดินแจก แลกกันถึงแม๎ทุกบ๎าน
ก็ทําเหมือนกัน เวลามีงานก็จะทําเม็ดขนุน ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด แล๎วตอนเลิกงานก็จะเอา
เป็นของแจกให๎คนมาที่มาชํวยงาน แจกทุกครอบครัว มันเป็นประเพณี สมัยกํอนจะใสํใบตอง สมัยนี้ใสํ
กลํอง การแจกของเป็นเพราะแมํบ๎านต๎องมาชํวยงานเลยไมํได๎ทําอาหารให๎ที่บ๎าน สมัยกํอนมีงานแตํละ
ครั้งอยํางน๎อยก็ ๓ วัน คนที่ทํากับข๎าวก็จะค๎างที่บ๎านงานเลย มีทั้งแมํครัวคาว แมํครัวหวาน แมํครัวแตํ
อยํางก็จะแบํงกันไปเลย แมํครัวหวานก็จะทําเม็ดขนุน ทองหยอด ฝอยทอง สังขยา แมํครัวคาวก็จะ
เตรียมแกงขี้เหล็ก มัสมั่น ฯลฯ
การแบํงครัวออกเป็นแมํครัวคาวหวานนั้นแบํงตามความชํานาญ ถ๎าในบ๎านใครมีงานก็จะใช๎
แมํครัวกลุํมนี้ไปทํา แมํของป้าสมพรอยูํกลุํมแมํครัวหวาน ผู๎ใหญํก็จะเป็นคนปรุง คนที่ยังอายุไมํมากก็
จะเป็นผู๎ชํวย ปอกหอม กระเทียม เป็นการเรียนรู๎งานกันไปด๎วย นอกจากการที่ได๎เรียนรู๎เรื่องการ
ทําอาหารแล๎ว ยังได๎ความสามัคคี มีความสนุกที่ได๎พูดคุยและหยอกล๎อกัน บางครั้งคนหมูํบ๎านอื่นมา
แตํงงานกับหมูํบ๎านนี้ก็ได๎เชื่อมตํอกันไป เวลามีงานก็ไปชํวยกัน
ที่หมูํบ๎านดอนในไมํมีนักเลง อาจมีบางคนที่กินเหล๎า แตํไมํมีนักเลงถิ่น เวลามีลิเกคนจากที่
ตํางๆ ก็มาดูกันไมํต๎องกลัววํามีนักเลง โจรก็ไมํมีเชํนกัน หมูํบ๎านชาวนาจะตั้งบ๎านอยูํหํางกันในที่ของ
ใครก็อยูํในที่ของตน การไปมาหาสูํก็ใช๎เดินไป เดินลัดทุํงไปบ๎าง ป้าสมพรไมํได๎อยูํริมน้ําอยูํที่ดอนที่
เรียกวํา “ดอนใน” บ๎านที่อยูํริมน้ําก็คือคลองวังหิน แตํละบ๎านจะขุดคูกํอน เป็นคูน้ํารอบบ๎าน เอาดิน
ขึ้นมาแล๎วเอากอไผํล๎อม ที่ปลูกไผํเพราะไผํใช๎ทําประโยชน๑ได๎ กอไผํจะออกหนํอจนแนํนไมํมีชํองวําง
เป็นรั้วอยํางดี เราไมํต๎องไปทําอะไร มีประโยชน๑มากใช๎ทําเครื่องมือเกี่ยวกับการทํานาได๎ ไม๎ไผํยังเอา
มาทําร๎านปลูกผักได๎อีก
ตัวบ๎านป้าสมพรทําเป็นเรือนโลํงๆ ๒ หลัง ด๎วยไม๎สัก ไม๎ยางซึ่งตํางจากชาวบ๎านอื่นที่ทําด๎วย
ไม๎ไผํ บางบ๎านใต๎ถุนโลํง มีเพิงล๎อมรอบบ๎านเลยเป็นเพิงสังกะสี ได๎แกํเพิงเลี้ยงควายแถบหนึ่ง เอาไว๎
ข๎าวแถบหนึ่ง เก็บพวกเครื่องเกษตรที่หนึ่ง ตัวบ๎านขึ้นมาแล๎วมีเพิงล๎อมรอบ ยังมีสวนปลูกของกินใน
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บ๎าน ผักตํางๆ กระเพรา พริก หัวระพา มะเขือพวง มะเขือเปราะ ในบํอก็ปลํอยปลาลงไป มีปลาชํอน
ปลาสลิด ปลากระดี่ตัวเล็กๆ ปลาพวกนี้มากับน้ํา เวลาฝนตกก็มากันเยอะ บํอพวกนี้กํอนฝนจะลงเขา
ก็เอาเลนขึ้นกํอน เขาจะวิดเอาปลาขึ้น ประมาณเดือนเมษายนของทุกปี พื้นดินจะแห๎งแตํไมํได๎
แตกระแหงใหญํโต เพราะยังมีบํอน้ํา แตํทํานาที่หลังเขาเพราะต๎องรอฝน ที่บ๎านเลิกทํานาเมื่อปี พ .ศ.
๒๔๙๙
การทํานาที่หมูํบ๎าน “ดอนใน”ต๎องรอฝน ไมํมีคลองสํงน้ําเลย เริ่มทํานาเดือน ๖
-๗ ชาวบ๎าน
จะเอาพันธุ๑ข๎าวที่เก็บไว๎ในปีที่แล๎ว เอามาทํากล๎าไว๎แล๎ว ถอนแล๎วเอาไปดํา การเตรียมนาเวลามีน้ําก็
ไถดะ ไถแปร แล๎วคราดทําเทือก รอให๎พอมีน้ําแล๎วถอนกล๎าไปดํา สมัยกํอนฝนตกตามฤดูกาล ถ๎าฝน
แล๎งจัดๆ ก็จะเอาน้ําจากคลอง ญาติที่รู๎จักเขาจะมีบ๎านริมคลอง ก็จะวิดน้ําใสํนามา มีเครื่องวิด ผํานนา
ใครเขาก็จะป้องให๎น้ําไหลมา คนพวกนี้ไมํใชํญาติแตํก็ชํวยกัน บ๎านริมคลองเขาจะมีเครื่อง วันไหนที่เรา
จะเอาน้ําก็ให๎คําน้ํามันเขา และให๎คําจ๎างเด็กเฝ้าเครื่อง เราจะเอาน้ําเทําไหรํต๎องใช๎น้ํามันกี่ถัง เรื่อง
พวกนี้ชาวบ๎านจัดการกันเองไมํต๎องมีผู๎ใหญํบ๎านเข๎ามาชํวย
เวลาจะทํานาต๎องรอฝน ไมํมีคลองสํงน้ําเลย เริ่มทํานาเดือน ๖
-๗ เขาจะเอาพันธุ๑ข๎าวที่เก็บไว๎
ในปีที่แล๎ว เอามาทํากล๎าไว๎แล๎ว ถอนแล๎วเอาไปดํา การเตรียมนาเวลามีน้ําก็ไถดะ ไถแปร แล๎วคราด
ทําเทือก รอให๎พอมีน้ําแล๎วถอนกล๎าไปดํา สมัยกํอนฝนตกตามฤดูกาล ถ๎าฝนแล๎งจัดๆก็จะเอาน้ําจาก
คลอง ญาติที่รู๎จักเขาจะมีบ๎านริมคลอง ก็จะวิดน้ําใสํนามา มีเครื่องวิด ผํานนาใครเขาก็จะป้องให๎น้ํา
ไหลมา คนพวกนี้ไมํใชํญาติแตํก็ชํวยกัน บ๎านริมคลองเขาจะมีเครื่องวันไหนที่เราจะเอาน้ําก็ให๎คําน้ํามัน
เขา และให๎คําจ๎างเด็กเฝ้าเครื่อง เราจะเอาน้ําเทําไหรํต๎องใช๎น้ํามันกี่ถัง เรื่องพวกนี้ชาวบ๎านจัดการ
กันเองไมํต๎องมีผู๎ใหญํบ๎านเข๎ามาชํวย
แรงงานในการทํานาใช๎แรงงานในครอบครัว พี่ชาย พี่สาว พํอแมํ มีการแบํงหน๎าที่กันพํอดูแล
น้ํา เช๎ามาพี่ชาย พี่สาว แมํ ๓ แรงก็ไปไถนา พํอไปดูน้ํา ชาวบ๎านใช๎ประสบการณ๑การทํานา ชํวงทํานา
ก็จะทําตลอด พํอจะเป็นคนหุงข๎าว พํอหุงข๎าวไปสํงตอนเช๎าให๎ ๓ คน ที่ไถนา พอเลิกเสร็จ ๓ คนไปลง
แขกตอนบําย ตอนเช๎าทํานาของเรา ตอนบํายไปลงแขก พํอก็จะดูน้ําวําจะเอาไปเข๎านาตรงไหน พํอ
ไมํได๎ทํานาแตํจะเป็นคนดูแล ข๎าวเที่ยงก็กินมือเช๎าที่พํอทํา พวกที่ไมํได๎ทํานาก็ไปเลี้ยงควาย ที่บ๎านจะ
ทํานาครึ่งวัน ตอนบํายเอาควายไปปลํอยทุํง เด็กๆก็ไปเลี้ยงควาย ตอนเย็นเอาไปอาบน้ํา เอาหญ๎าให๎
กิน พาควายไปเข๎าคอก ถ๎าอากาศร๎อนมากพํอก็เอาไปอาบน้ําตอนกลางวัน ที่บ๎านมีควาย ๓ ตัว ทํา
นา ๔๐ ไรํ ไมํได๎ทําทั้งวัน มีหยุดพัก ทําไมํพร๎อมกันทั้ง ๔๐ ไรํ เส๎นไหนที่มีน้ํามากก็ทํากํอน เส๎นไหนที่
ดอนก็ทําทีหลัง ที่บ๎านไมํเฉียงนา กลางวันกลับบ๎าน บ๎านที่มีเฉียงนา นาจะอยูํไกลจากบ๎าน แถวนี้ไมํมี
คลองเล็กมีแตํคลองลาดพร๎าว
ยายวิไล ชูนวล อายุ ๙๐ ปี อยูํชุมชนยิ้มสยาม ยายวิไล เกิดที่คลองบางบัว พํอของยายตาย
ตั้งแตํยายอายุได๎ ๓ เดือน ยายอยูํกับแมํและพํอเลี้ยง แมํทําขนมขาย ขนมฝักบัว ตะโก๎ ข๎าวเกรียบ
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ขนมทองเป็นวงกลมโรยน้ําตาล แมํพายเรือเอาขนมไปขายตามหมูํบ๎าน อายุได๎ ๑๐ ขวบยายเข๎าเรียน
หนังสือที่โรงเรียนวัดหลักสี่ ออกจากโรงเรียนอายุ ๑๕ ปี

ภาพที่ ๗.๒๓ สัมภาษณ์ ยายวิไล ชูนวล อายุ ๙๐ ปี ชุมชนยิ้มสยาม
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
ยายวิไล ชูนวล เริ่มทํานาเมื่ออายุ ๑๖ ปี บนที่นาของตนเอง ๕๑ ไรํ สมัยกํอนข๎าวเกวียนละ
๑๒ บาท (๑ เกวียนเทํากับ ๘๐ กะบุง ) ข๎าวที่ได๎ใช๎กินไมํได๎ขาย เวลาอยากได๎อะไรก็เอาข๎าวไปแลก
เชํนเอาข๎าวไปแลกหม๎อ ข๎าวหนึ่งหม๎อได๎หม๎อ ๑ ใบ น้ําในคลองใสสะอาด มีกุ๎ง หอย ปู ปลา มากมาย
เวลาช๎อนแตํละครั้งได๎เป็นกะบุง กุ๎งที่ได๎เอามาทํากะปิ วิธีทําก็เอากุ๎งมาล๎างพึ่งไว๎ ตํอจากนั้นก็เอามาตํา
กับเกลือ
วิถีชีวิตชาวบ๎านอยูํกันแบบแบํงปัน เวลาทํากะปิได๎มากๆ ก็แบํงให๎กับบ๎านอื่นด๎วย ไมํขาย ถ๎า
จะขายก็ได๎กิโลละ ๕ บาท วันสงกรานต๑ ชาวบ๎านก็จะทําข๎าวเหนียวแดง ขนมจีนน้ํายา แบํงกันกิน
บ๎านใครไมํมีไฟก็ใช๎ฟืนตํอไฟกัน ชาวบ๎านใช๎ชีวิตอยูํรํวมกัน
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๗.๔ เกี่ยวข้องกับระบบตลาดและการค้าตั้งแต่สมัยเริ่มแรกที่เข้ามาทาการผลิตข้าว
ในขณะที่ชาวทุํงบางเขนมีวิถีชีวิตอยูํด๎วยการพึ่งธรรมชาติและตนเอง มีการเอื้อเฟื้อแบํงปันกัน
ระบบตลาดและการค๎าก็เข๎ามาเป็นสํวนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวทุํงบางเขนแตํเริ่มแรกเชํนกัน
ตาสวาทบุญมา เลําถึงความทุกข๑ของชาวนาก็คือราคาข๎าว ชาวนาทําเองขายเองไมํได๎ พํอค๎า
ต๎องมาซื้อ ชาวนาตั้งราคาเองไมํได๎ พํอค๎าเป็นคนตั้งราคา เอาเปรียบชาวนา โรงสีที่มาซื้อข๎าวที่
“ออเงิน” มาจากมีนบุรี ลําลูกกา และบางเขน ที่บางเขนจะมีพํอค๎าคนกลางมาซื้อข๎าวไปสํงโรงสีแถว
วัดเทวสุนทร ชื่อโรงสียําหมํวย พํอค๎าคนกลางมีทั้งคนจีนและคนไทยที่เป็นชาวนาที่ทําตัวเป็นคนกลาง
แตํสํวนมากเป็นคนจีน บางทีโรงสีก็สํงคนมาซื้อเองก็มี
ป้าฉลวย น๎อยจาด และป้าลัดดา บุญทิ่ม เลําวํา ชาวนาสํวนใหญํจะไมํได๎เรียนหนังสือ มาสมัย
ลูกแล๎วถึงจะได๎เรียนกัน สิ่งที่พํอแมํสอนไว๎เสมอมาคือไมํให๎ขายที่ขายทางกินเพราะถ๎าขายก็หมดไมํ
เหลืออะไร แตํพอพํอแมํตายก็ขาย เพราะไมํได๎ทํานาแล๎ว พํอแมํสอนให๎เป็นคนดี อยําขี้เกียจขี้คร๎าน
ให๎ขยันหมั่นเพียรเพราะเราเรียนน๎อย ลูกชาวนาจะเรียนหนังสือแคํ ป.๔ เรียนประชาบาล
ป้าทั้ง ๒ เลําถึงสภาพของชาวนาวํา ชาวนาเป็นหนี้กํอนที่จะเริ่มทํานาเสียอีก หนี้ของชาวนาก็
มี ๑.ปุ๋ย ๒.คํากิน คํากับข๎าวกับปลา ชาวนามักจะซื้อเชื่อเขามากํอน โดยจะเชื่อกับเจ๏กที่ตลาดบางบัว
เจ๏กที่ตลาดบางบัวจะขายข๎าวสาร ขายของแห๎ง ขายกะปิ น้ําปลา ปลากังเอามาเก็บไว๎แกงกับมะพร๎าว
หรือต๎มให๎ลูกกิน ชาวนา จะเชื่อของมากินได๎หมดทุดอยํางเพราะสมัยกํอนรู๎จักกันหมด ของที่เชื่อเจ๏กก็
มีข๎าวสารเป็นกระสอบๆ เอามา แมํไปตลาดร๎านรู๎จักกันก็จะเชื่อของเอามากิน การเอารัดเอาเปรียบ
ของพํอค๎ากับชาวบ๎านไมํมี แตํกลับมีลักษณะที่เกื้อกูลกัน
ชาวนาเมื่อเกี่ยวข๎าว พอข๎าวขึ้นรางเสร็จแล๎ว มีเจ๏กเดินมาเลย เราก็จะนัดแนะกันมาซื้อ เจ๏ก
ที่มาซื้อข๎าวบริเวณวังหินและบางบัวจะมาจากโรงสีลาดพร๎าวเจ๎าของชื่อยายกู๐ เจ๏กจะถือไม๎บดข๎าวมา
อันหนึ่ง โรงสีและชาวนาผูกพันกัน พํอแมํป้าฉลวยมีลูกหลายคน ทํานา ๑๐ ไรํ บางครั้งเมื่อเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแล๎วข๎าวที่มีเหลืออยูํไมํพอกินก็ไปเชื่อโรงสี ที่ทําไมํพอกินเพราะข๎าวที่ได๎มาต๎องแบํงไปขายเพื่อ
เอาเงินมาไปใช๎หนี้ด๎วย
สมัยกํอนในทุํงบางเขนมีพํอค๎าเข๎ามารับซื้อข๎าวจากชาวบ๎านด๎วยรูปแบบตํางๆ ป้าฉลวยเลําวํา
เจ๏กจะหาบมันเทศมาแลกข๎าว อัตราที่แลกคือข๎าว ๑ กะบุงตํอมัน ๒ กะบุง เจ๏กพวกนี้เป็นพํอค๎าข๎าว
เมื่อได๎ข๎าวไปแล๎วก็จะเอาไปตวงขาย เวลามาเอาข๎าวก็จะเอาเรือมาใสํ ชาวบ๎านใช๎มันทําอาหารกิน
สารพัด หุงข๎าวก็ใสํมันลงไปด๎วย มีแกงเลียงมันใสํกะทิปลายําง แกงส๎มมันกับปลาชํอน แกงบวชมัน
เวลาไปเลี้ยงควายก็เอามันไปกินด๎วย สมัยกํอนเอาก๐วยเตี๋ยวมากินกํอนแล๎วคํอยตวงข๎าวใช๎ก็มี ป้า
ฉลวยเลําเรื่องเจ๏กชื่อ “ตาฉํา” พายเรือขายก๐วยเตี๋ยวในคลอง ให๎ชาวบ๎านเชื่อกินกํอน เวลาตวงข๎าวได๎
ตาฉําก็จะมาเก็บเงิน เจ๏กพวกนี้จะจําได๎วํากินไปกี่ชาม สมัยกํอนสังคมจะไว๎ใจกันถึงอยูํกันมาได๎

๑๘๑

ป้าฉลวยและป้าลัดดาเลําถึงสภาพหนี้ของชาวนาวําถึงแม๎ชาวนาจะมีหนี้บ๎าง แตํก็ยังคงรักษา
ผืนนาไว๎ได๎ เว๎นแตํคนที่เลํนการพนันเข๎าบํอนเทํานั้นที่จะไมํสามารถรักษาผืนนาไว๎ได๎ ชาวนามีหนี้สินก็
นิดๆ หนํอยๆ ไมํมีเงินก็ไปเชื่อกะปิน้ําปลา จะไปเอาของพวกนี้ที่ตลาดบางบัวบริเวณโรงเจจะมีตลาด
เวลาไปตลาดจะพายเรือไป เมื่อกํอนจะมีทําเรือให๎เทียบเรือ ร๎านพวกนี้จะมีกะปิ ข๎าวสาร เจ๏กจะบอก
ให๎ไปเอาของมากินกํอนได๎ ถึงเวลาเราก็ตวงข๎าวใช๎หนี้เขาไป ปกติชาวนาแถวนี้ก็จะซื้อเชื่อจากร๎านเจ๏ก
แถวนี้ ถ๎าเขาไมํให๎เชื่อก็จะขายลําบากขึ้นเพราะชาวนาไมํมีเงินสดในกระเป้า ชาวนามีรายได๎ปีหนึ่ง
เพียงครั้งเดียวตอนตวงข๎าว ชีวิตชาวนาไมํมีสตางค๑ก็ไมํเดือดร๎อน ชาวนามีวิธีการที่จะใช๎ชีวิตให๎อยูํรอด
เก็บผัก หากินไปได๎
ในความเห็นของป้าทั้ง ๒ ความสัมพันธ๑กับคนจีนก็เป็นไปในลักษณะที่ดี ตรงไปตรงมาไมํได๎
เอารัดเอาเปรียบกัน คนสมัยกํอนมีซื่อสัตย๑กันและกัน คนจีนที่เป็นคนค๎าข๎าวก็เป็นน๎องเขยของแมํ
เมื่อกํอนนอกจากโรงสีที่ลาดพร๎าวแล๎วมีอีกโรงสีหนึ่งที่ตลาดบางบัว คนทั่วไปเรียกโรงสีบางบัว
เมื่อกํอนตอนเล็กๆ ก็ไปกับแมํเอาข๎าวใสํเรือไปสีที่นั่น เป็นโรงสีเล็กๆ เป็นโรงสีระดับชาวบ๎านไมํใชํ
โรงสีสํงออก ป้าทั้ง๒ เลําวําข๎าวเปลือกหาบไปตั้งหลายหาบได๎ข๎าวสารมานิดหนึ่ง
ป้าทั้ง ๒ เลําถึงการเปลี่ยนแปลงในการเป็นเจ๎าของนาบริเวณนี้วํา ประมาณปี พ.ศ.๒๔๙๐
มีคนกรุงเทพฯ มาซื้อที่บ๎างแล๎วแตํพวกเขาไมํได๎ทํานา เริ่มมีระบบทุนเข๎ามาเพราะที่นาตรงนั้นอยูํติด
กับถนน บ๎านป้าฉลวยต๎องเชําที่นาเขาประมาณ ๑๐-๒๐ ไรํเพราะลูกเยอะ หุงข๎าวกินกันแตํละวันละ
หลายหม๎อ ที่นาของเราก็มีแตํไมํพอ
ครอบครัวขุนทอง เลําวํา สมัยกํอน
(หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ) เจ๏กเอามันมาแลกข๎าว ข๎าว ๑
ถังแลกได๎มันเทศได๎ ๓ ถัง เจ๏กเข๎ามาทําไรํมันที่แถวหลัก ๔ เอาไว๎ไปแลกกับข๎าวของชาวนา พวกชาวก็
กินต๎มมัน ตําน้ําพริก แกงเลียงมัน ข๎าวที่ผลิตได๎ก็ใสํยุ๎งเก็บไว๎กินขายบ๎าง ขายที่โรงสียายมวย -ตาเกี๊ยด
บางเขน เวลาทําข๎าวได๎แล๎วโรงสีจะมีเรือชะลํามาซื้อข๎าวชาวนาถึงที่เลย เขาก็จะมาตวงข๎าวเอาไป แถว
นี้ไมํคํอยมีหนี้ ได๎เงินมาก็เก็บไว๎สําหรับจ๎างเขาชํวยทํานาตํอไป จ๎าง ไถ เกี่ยว ดํา หน๎าแล๎งก็ไปรับจ๎างที่
อื่นทํางานเก็บเงินเอาไว๎ พวกที่มารับจ๎างมาจากทางบนๆ มาทีก็ ๔-๕ คน
กํานันอนันต๑ นามวงศ๑เลําวํา ชาวนาที่ทุํงบางเขนโดยมากมีหนี้ทั้งนั้น น๎อยเจ๎าที่จะไมํมีหนี้
สมัยกํอนจะขายข๎าวเมื่อน้ําแดงคือน้ําใหมํมา มันมีบ๎างที่ไปเอาของเจ๏กมา เมื่อได๎ข๎าวก็จะต๎องตวงให๎
เจ๏กทันที
๗.๕ วัดเป็นศูนย์กลางของชีวิตและเป็นที่จัดกิจกรรมของชุมชน
ชาวนาทุํงบางเขนมีวัดเป็นศูนย๑กลางของชีวิต เป็นที่พึ่งของชุมชนตั้งแตํเกิดจนตาย วัดเป็น
ทั้งโรงเรียนและสถานที่ปฏิบัติธรรม วัดเป็นสถานที่รวมของคน และเป็นที่สืบทอดประเพณีที่เกี่ยวกับ
ศาสนาและพิธีการตํางๆ ของชุมชน ผู๎คนจึงให๎ความสําคัญของวัดมาก ชาวบางเขนเครํงครัดในการ

๑๘๒

ปฏิบัติประเพณีทางศาสนา เชื่อในเรื่องการทําบุญ ถ๎าใครทําบุญมากก็จะได๎รับผลบุญมาก ชาวนาบาง
คนบริจาคที่ดินให๎วัดและสร๎างวัดด๎วย ครอบครัวของชาวนาแตํละครอบครัวจะมีวัดที่ทําบุญประจํา
และเมื่อเสียชีวิตก็จะทําพิธีศพและเก็บอัฐิไว๎ที่วัดนั้นๆ งานประเพณีของวัดชาวบ๎านจะเข๎ารํวมด๎วย
เชํน วันอาสาฬหบูชา วิสาขบูชา มาฆบูชา ลอยกระทง ทอดผ๎าป่า ทอดกฐิน บวชพระ แหํเรือ
สงกรานต๑ ปีใหมํ ออกพรรษา เข๎าพรรษา ชักพระ\ โยนบัว เป็นต๎น
วัดเป็นศูนย๑กลางของชีวิต ชาวบ๎านจะทําบุญในวันสําคัญทางศาสนา และวันสําคัญของชีวิต
ตั้งแตํเกิดจนตาย ครอบครัวจันทร๑เหมือนเผือก เดิมขึ้นกับวัดเทวสุนทร ตํอมาก็มาทําบุญกับวัดไตร
รัตนาราม และวัดลาดปลาเค๎า
ครอบครัวน๎อยจาด เลําวํา วัดที่ครอบครัวทําบุญประจําอยูํวัดบางบัว ความผูกพันเรียกได๎วํา
วัดกับบ๎านมีอะไรก็จะถึงกัน หลวงตาเงินเป็นระดับรองเจ๎าอาวาสเป็นน๎องของแมํป้าฉลวยก็จะบวชที่
วัดบางบัว เจ๎าอาวาสกับที่บ๎านก็สนิทกันป้าฉลวยจําได๎วําตาก็จะหํอสตางค๑ไปที่วัด พอตวงข๎าวแล๎วสิ่งที่
ชาวบ๎านคิดคือต๎องทําบุญเลี้ยงพระ ทางยํารักษ๑ทุกสงกรานต๑ก็จะต๎องเลี้ยงพระจะมีกินไมํมีกินต๎อง
เลี้ยงพระกํอน ผู๎คนนับถือศาสนากัน เวลามีเงินก็จะเอาไปทําบุญ ชาวนาที่นี่ชอบทําบุญกัน ลูกเต๎าไมํ
มีใช๎ก็เอาไว๎กํอน ชาวนาสมัยพํอเวลาขายข๎าวได๎ต๎องเอาเงินไปทําบุญกํอน ถ๎าพระขอมาก็เอาไปทําบุญ
ป้าฉลวยเลําวําคนแกํมีพระเป็นที่พึ่ง ถ๎าใครมีชื่อไปจารึกอยูํที่วัดก็เหมือนรู๎สึกมีเกียรติในสังคมชาวนา
เวลาใครไปทําบุญก็เห็นชื่อเรา อยํางป้าลัดดาก็ทําที่วัดลาดปลาเคล๎า ชื่อของทํานติดอยูํหลายที่ในวัด
แหํงนี้ ศาลาที่ยกขึ้นมาใหมํและเมรุป้าลัดดาก็ออกสตางค๑สร๎างให๎ คนแกํคิดวําบ๎านสุดท๎ายก็คือวัด
เวลามีกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณี ชาวบ๎านก็จะไปที่วัด ตั้งแตํวันตรุษ วันสงกรานต๑ ทอดกระถิน
ชาวบ๎านจะใสํบาตรเป็นประจํา อาจจะมีเว๎นบ๎าง เวลามีเงินก็ถวายให๎วัด แตํ ชาวบ๎านทั่วไปยังไมํถึงกับ
ถวายที่ดิน เรื่องของการทําบุญชาวบ๎านจะทําไมํได๎ขาดแตํก็ทําตามอัตภาพ

๑๘๓

ภาพที่ ๗.๒๔ ครอบครัวน้อยจาด-คุณลุงจานง และคุณป้าฉลวย น้อยจาด ในงานอุปสมบท

ภาพที่ ๗.๒๕ ครอบครัวน้อยจาด-ประเพณีบวชพระที่จะจัดกันในหน้าแล้ง
หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วที่ทุ่งบางเขน

๑๘๔

ภาพที่ ๗.๒๖ ครอบครัวน้อยจาด-ชาวบ้านไปทาบุญที่วัดและภาพโบสถ์หลังเดิมของวัดบางบัว

ภาพที่ ๗.๒๗ ครอบครัวน้อยจาด-การรดน้าผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ของชาวนาที่ทุ่งบางเขน
ตาสวาท บุญมา เลําวํา ชาวบ๎านที่อยูํแถวออเงินจะไปทําบุญที่วัด วัดออเงิน วัดหนองใหญํ
วัดจ๎าหลํา วัดบึงพระยาสุเรนทร๑ ใครอยูํใกล๎วัดไหนก็ไปวัดนั้น คนโบราณเรียนหนังสือที่วัด เกิดมาก็มี
วัดแหลํานี้แล๎ว ทางครอบครัวของตาสวาท ทําบุญวัดหนองใหญํ ตาสวาทเองก็เป็นผู๎เลื่อมใสในศาสนา
เป็นอยํางมาก ทํานเป็นมัคทายกวัดหนองใหญํด๎วย

๑๘๕

ยายสม อึ้งประดิษฐ๑ เลําวําคนทุํงสีกัน เครํงครัดทางศาสนา ยายสมมาอยูํวัดตั้งแตํเด็ก มาอําน
หนังสือให๎คนแกํฟัง พระไตรปิฎกยายอํานตั้งแตํสมัยสงครามโลกแล๎วเพราะอํานให๎คนแกํฟัง สมัยนั้น
ใช๎จุดไต๎อํานเพราะเขาไมํให๎ใช๎ไฟในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ กํานันสาย สร๎างวัดอัมพันธ๑ เป็นลุงยาย
สมเป็นมอญเหมือนกัน
ยายสัมริต ผํองอําไพ เลําวํา ชาวบ๎านบริเวณบางบัว มีวัดเป็นศูนย๑กลางของชุมชน วัดบางบัว
สมัยพํอแมํของยายเรียกวํา “วัดลาดน้ําเค็ม” สมัยยายเรียก “วัดบางบัว” เมื่อวัดจัดงานประจําปีและ
งานทางศาสนา ได๎แกํ งานเข๎าพรรษา ออกพรรษา งานสงกรานต๑ ทอดกฐิน บวชชีพราหมณ๑ ชาวบ๎าน
จะไปทําบุญที่วัด
นอกจากวัดแล๎วคลองยังเป็นที่ชาวบ๎านสร๎างกิจกรรมทางวัฒนธรรม ทุกๆ เช๎าในสมัยกํอน
ชาวบ๎านจะตักบาตรทางเรือ พระจะพายเรือเล็กๆ ชาวบ๎านจะเตรียมอาหารใสํบาตร และเมื่อถึงงาน
กฐิน งานผ๎าป่าชาวบ๎านก็จะแหํเรือกัน เรือที่ใช๎เป็นเรือชะลํา และมีการประดับด๎วยต๎นอ๎อย การตัก
บาตรในคลองเลิกไปเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๑๗
ยายสัมริต เลําวํา ยายไมํชอบทํานาแตํชอบทําอาหารและชอบร๎องรําทําเพลง ยายเป็นแมํครัว
เอกฝ่ายอาหารคาวอยูํที่วัดบางบัวด๎วยรํวมกับยายแอ๏วที่เป็นชํางของหวาน และผัวยายแอ๏วก็ชํวยกัน
ทําอาหารเวลามีงานที่วัด ในสมัยกํอนตามวัดจะมีแมํครัวที่เรียกวําแมํครัวเอกเป็นคนมีฝีมือในการ
ทําอาหาร
๗.๖ สังคมที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมของคนหลายกลุ่ม
สังคมทุํงบางเขนประกอบด๎วยคนหลายกลุํมที่อพยพเข๎า คนเหลํานี้มีทั้งชาวไทยที่เป็นสวนเดิม
ที่อยูํในคลองบางเขน ชาวมอญที่อยูํทั้งนนทบุรีและปทุมธานี ชาวไทยที่มาจากพื้นที่รอบๆ และ
หํางไกล ชาวลาวที่เข๎ามารับจ๎างทํานาและตํอมาได๎ตั้งถิ่นฐานในทุํงนาแหํงนี้ คนเหลํานี้เมื่อเข๎ามาบาง
กลุํมในระยะแรกก็ยังคงวัฒนธรรมอยูํบ๎างและในที่สุดก็คํอยๆ จางหายไป เชํนกลุํมชาวมอญ จากการ
สํารวจไมํมีหมูํบ๎านไหนที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมมอญดั่งเดิมไว๎อยํางเหนียวแนํน สํวนใหญํจะเป็นไทยไป
หมดแล๎ว ในทํามกลางความหลากหลายของคนหลายเชื้อสาย วัฒนธรรมที่พบที่เข๎ามาอยูํในทุํงแหํงนี้ที่
มีลักษณะเหมือนกันคือวัฒนธรรมที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตและการดํารงชีวิตคือ วัฒนธรรมข๎าว
การละเลํนและอาหารการกิน
๗.๖.๑ วัฒนธรรมข้าว
สังคมชาวนาที่ทุํงบางเขนมีพิธีกรรมเกี่ยวกับข๎าวเชํนเดียวกับชาวนาในภาคกลางอื่นๆ
คือ จะ
มีพิธีเพื่อสร๎างขวัญกําลังใจให๎แกํคนทํานา และเพื่อให๎สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชํวยปกป้องพืชผลที่ตนเอง ให๎อยูํได๎
รอดปลอดภัยจากสิ่งจะมาทําอันตรายตํางๆ

๑๘๖

ป้าสมพร ชายศิลป์
(ทรัพย๑สะอาด) เลําวํา ทํานดีใจที่เวลาแมํทําขวัญข๎าว เพราะจะมีขนมกิน
เยอะ พอข๎าวเริ่มตั้งท๎องก็จะไปปักธง เอาต๎นไผํสูงๆ เอากระดาษสีแปะๆ เอาผลไม๎ใสํชะลอม ใสํขนม
ไปทําพิธี ไมํต๎องมีศาล เลือกเอาสถานที่เหมาะ เวลาเกี่ยวข๎าวเสร็จแล๎วเอาเข๎ายุ๎งก็ต๎องบอกอีก ครั้งนี้
ทําใหญํมีการจัดสําหรับบอกในยุ๎งข๎าว ทําขนมต๎มแดงต๎มขาว ปักธงเยอะเลย ธงทําเป็นไม๎เหมือนต๎น
ผ๎าป่า ธงปักรอบยุ๎งข๎าว
โดยทั่วไปพิธีกรรมอันเนื่องด๎วยข๎าว มักจัดทําขึ้นโดยมีเป้าหมาย ๔
ประการ คือ
๑
. เป็นการขอร๎องอ๎อนวอนผี หรืออํานาจลึกลับ ให๎ชํวยดูแลให๎ต๎นข๎าวเจริญงอกงาม มี
ผลผลิตจํานวนมากตามความต๎องการ
๒
. เป็นการขออนุญาตผี หรือเทพที่ประจําสิ่งที่มีอยูํในธรรมชาติ เพื่อขออนุญาตใช๎สอยสิ่ง
นั้นๆ
๓
. เป็นการขอขมาตํอธรรมชาติ หรือสิ่งเหนือธรรมชาติ เมื่อได๎ลํวงเกิน
๔
. เป็นการเสี่ยงทาย (อ๎างจาก : https://thairicebuu.wordpress.com/.../ความสําคัญ
ของข๎าวตํอประ/พิธี วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ๑ พ.ศ.๒๕๕๙)
พิธีกรรมในกิจกรรมข๎าวของชาวนาที่ทุํงบางเขน แบํงตามขั้นตอนกระบวนการผลิตได๎ ๓
ขั้นตอน เชํนเดียวกับชาวนาในภาคกลางอื่น เทําที่รวบรวมได๎มีดังนี้
๑. พิธีกรรมกํอนการปลูก
ในทุํงบางเขนเป็นการทําบุญแบบบ๎านใครบ๎านมัน จัดขึ้นกํอนการลงมือปรับดินเพื่อทํานา
ปลายเดือน ๖ จนถึงเดือน ๗ กํอนลงมือทํานา เป็นการบอกกลําวพระภูมิเจ๎าที่ เชื่อวําจะชํวยให๎ทํามา
หากินได๎ผลดี มีความอุดมสมบูรณ๑ ขอให๎ดินดีน้ําดี ไมํพบกับความแห๎งแล๎ง
๒. พิธีกรรมในชํวงเพาะปลูก
พิธีกรรมที่จัดขึ้นในชํวงนี้เพื่อต๎นข๎าวสามารถเจริญได๎ผลดี และอยูํรอดปลอดภัยจนถึงเก็บ
เกี่ยวผลผลิตได๎ปลอดภัยจากสัตว๑ ประเภทนก หนู และแมลงตํางๆ และเมื่อข๎าวตั้งท๎องมี พิธีทําขวัญ
ข๎าว
๓. พิธีกรรมเก็บข๎าวเข๎ายุ๎งและฉลองผลผลิต
พิธีกรรมนี้จะทําหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตขึ้นยุ๎งแล๎ว เป็นการบอกสิ่งศักดิ์สิทธ๑อีกครั้งหนึ่งวํา
ให๎ชํวยรักษาผลผลิต อยํางให๎หนูหรือแมลงมาทําลายข๎าวที่อยูํในยุ๎งฉาง
พิธีกรรมทั้งหมดเป็นสร๎างขวัญและกําลังใจให๎ชาวนาสามารถเผชิญกับปัญหาตํางๆที่เกิดขึ้น
ทั้งกํอน การทํานา ระหวํางการทํานา และเมื่อสิ้นการทํานาและได๎ผลผลิตแล๎ว ชาวนาก็ยังต๎องขอให๎
สิ่งศักดิ์อยําให๎มีภัยอันตรายตํางๆ มาทําลายผลผลิตที่มาจากความเหนื่อยยากของชาวนาอีก เพราะ
ชาวนาต๎องมีชีวิตที่ขึ้นอยูํกับผลผลิตนี้ทั้งปี

๑๘๗

๗.๖.๒ การละเล่น
ชาวบ๎านเลําวําในอดีตที่ทุํงบางเขนมี
วัฒนธรรมถิ่นที่มาจากคนมอญที่มาจากสามโคกและ
ปทุม เชํน การเลํนลูกชํวง อีมอญซํอนผ๎า ตี่จับ งูกินหาง การละเลํนเหลํานี้ใช๎ในงานสงกรานต๑
ชาวบ๎านจะแขํงวําว หน๎าสงกรานต๑ภายในเดือนเมษายนของทุกปี โดยมีการประกวดวําวสวยงาม เลํน
วําวแล๎วดูวําวําวใครสูงที่สุดและอยูํลมบนนานที่สุด คนนั้นจะเป็นผู๎ชนะและได๎เงินรางวัล

ภาพที่ ๗.๒๘ สัมภาษณ์ ยายวิไล ชูนวล อายุ ๙๐ ปี ชุมชนยิ้มสยาม
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ยายวิไล ชูนวลเรื่องการละเล่นของชาวทุ่งบางเขนว่า
เวลามีงานก็มีการเล่นลูกช่วง ปาไปโดนใครคนนั้นต้องรา
เพลงที่ร๎องในการเลํนลูกชํวง
“..
ระบําไหนเอย มาแตํไกลๆ ถ๎ารักจะเลํนก็เดินเข๎ามา จะช๎าอยูํไย....”
เพลงเกี่ยวข๎าว
“
เกี่ยวเถอะนะแมํเกี่ยว อยําแล อยําเหลียว เดี๋ยวเคียวจะบาดก๎อยเอย ...”
ชาวบ๎านร๎องรําทําเพลงกันสนุกสนาน มีการร๎องเพลงฉํอยด๎วย เวลาวัดดอนเมืองมีงานไปดุ
ลิเก ตักบาตร กํอพระเจดีย๑ทรายกัน
คุณปัญญา จันทร๑เหมือนเผือก ประธานสภาวัฒนธรรมบางเขน กลําววํา ชาวบางเขนไมํมีพํอ
เพลงแมํเพลงเหมือนที่อยุธยาและสุพรรณ แตํเวลามีงาน ก็จะมีการร๎องรํา ทําเพลง โดยมีการรําโทน
เลํนไม๎หึ่ง โดยทํามาจากไม๎ไผํ ๒ อัน เวลาหนุํมสาวเจอกันก็จะเลํนตี่จับ มีรําโทน มีไม๎หึ่ง เอามาเลํนกัน
โดยจะมีกลอง ๑ ใบ

๑๘๘

กํานันอนันต๑ นามวงศ๑ เลําเรื่อง การละเลํนในทุํงบางเขน เขตสายไหมวํา ประเพณีของชาวทุํง
นอกจากทําบุญในพิธีกรรมทางศาสนาแล๎ว ทําบุญวันสงกรานต๑ก็การเลํนแมํศรี เลํนผี ลํอผี สุํมอะไรกัน
เวลาทําบุญคนเยอะมาก สมัยนี้ไปวัดออเงิน วัดพรพระรํวง เมื่อกํอนไปวัดพระยาสุเรนทร๑ กํานันก็บวช
วัดพระยาสุเรนทร๑
๗
.๖.๓ วัฒนธรรมอาหารการกิน
ในทุํงบางเขน วัฒนธรรมการกินเป็นวัฒนธรรมที่โดดเดํนมากกวําเรื่องอื่นๆ การหมักปลาทํา
ปลาร๎า น้ําปลาและกะปิ เป็นวัฒนธรรมและภูมิปัญญารํวมของคนทุกกลุํมในทุํงบางเขน บ๎านทุกบ๎าน
ในทุํงนาแหํงนี้จะต๎องทําเพื่อใช๎กินกันทั้งปี
กํานันอนันต๑ เลําวําการทําปลาร๎า ทําจากปลาได๎ทุกชนิด เอาปลามาทําความสะอาด ขอด
เกล็ด เอาเกลือใสํ หมักไว๎ประมาณ ๓ วัน ล๎างเกลือออก เอาของหนักทับให๎ตัวมันแบน สมัยกํอนใช๎โมํ
ข๎าวทับ ทิ้งไว๎จนมันแห๎งดีแล๎ว เสร็จแล๎วจึงมาเอาข๎าวคั่วใสํ แล๎วอัดใสํไห เก็บไว๎ข๎ามปีจึงจะเอามากิน
สมัยนี้อัดไว๎ไมํนานก็เอามากินทํานเห็นแมํทํา ตัวทํานเองทําไมํคํอยเป็นแล๎ว น้ําปลาก็ทํากินเอง ทําจาก
หัวปลา เอามาเคล๎าเกลือแล๎วก็หมัก ใสํโอํงแล๎วเอาไปต๎ม หมักอยูํหลายวัน โดยมากจะไมํเปื่อยเพราะ
ใสํเกลือ เสร็จแล๎วก็จะมากรองกับผ๎าขาวบาง แล๎วนํามาเกรอะแยกสํวนที่เป็นน้ําใสออกมา รสชาติที่
ได๎ยังดีกวําน้ําปลาสมัยนี้ กํานันอนันต๑เลําตํอวํา กะปิ บางบ๎านก็ทําเองสมัยกํอนกุ๎งแถวนี้มีมาก
ครอบครัว “น๎อยจาด” เลําเรื่องการทําปลาร๎าวํา ป้าฉลวยทําปลาร๎าขายจนสํงลูกเรียนจบ
ปริญญาตรี ปลาร๎าต๎องทําเองจึงจะอรํอย ทําจากปลาได๎ทุกชนิด เวลาวิดบํอปลาที่เลี้ยงไว๎จะได๎ปลาที่
ปนกันมา เราต๎องเอาปลาที่จะทําปลาร๎ามาขอดเกล็ด ใสํแกลือ ปลาร๎าทําโดยใช๎ปลาเล็กปลาน๎อย
โดยมากทํามาจากปลากะดี่ ทําปลาให๎สะอาดถอดหัวถอดเกล็ดทิ้ง ล๎างเสร็จแล๎วเคล๎าเกลืออัดใสํไหไป
กํอน เกลือก็ต๎องนํามาตําละเอียดกํอนประมาณเอาให๎ได๎สัดสํวน ใช๎ไหกะเทียมหรือไหน้ําปลาสมัยกํอน
เอาเกลือเคล๎ากับปลาจนกวําจะพอใจ ผูกปากไหไว๎กํอนทิ้งไว๎ประมาณ ๔ ถึง ๕ วัน ก็เอาปลามาล๎าง
เกลืออก ปลาจะเค็มเกลือที่ฝังอยูํในเนื้อปลา เสร็จแล๎วก็เอาปลาไปทับเอาน้ําออก ตํอจากนั้นก็เอามา
ล๎าง แล๎วทับอีกรอบหนึ่ง เป็นการีดน้ําปลา ปลาอาจจะใสํตะกร๎าเอาไม๎ทับ ตํอจากนั้นก็เอาข๎าวสารมา
คั่วแล๎วตํา เสร็จแล๎วก็เอามาเคล๎ากับปลา อัดลงไหให๎แนํนเลย ใสํเกลืออีกนิดหนํอย เวลาอัดลงไหให๎
แนํนจะเอาสากกะเบือชํวยอัดปลาลงไปก็ได๎ ตํอจากนั้นก็เอากาบหมากปิดปากไหให๎แนํนเลย เอาน้ําใสํ
ปากไว๎ การทําปลาร๎านั้นทํายาก ปลาร๎าต๎องอัดไว๎ ๓ -๔ เดือนหรือข๎ามปีก็ยิ่งดี ตอนสมัยลูกเรียนทํา
ปลาร๎าขายด๎วยปลานิล ขายกิโลละ ๓๐ บาท ตอนทําขายเปิดไห ขายดี คนโน๎นกิโล คนนี้กิโล ทําขาย
ตอนเลี้ยงปลากัด ใช๎เวลา ๓ ถึง ๔ เดือนเปิดขายได๎แล๎ว เวลาขายต๎องขายให๎หมด มิฉะนั้นหนอนจะ
ขึ้น
การทํากะปิ สํวนใหญํแมํของแมํของป้าเป็นคนทํา เวลาทําก็ยากต๎องไปช๎อนกุ๎ง ชาวบ๎านบาง
คนก็ซื้อเอา

๑๘๙

ขนมจีนน้ํายา ป้าฉลวยเลําถึงฝีมือของตนวํา ได๎รับการกลําวขวัญวําทําได๎อรํอยมาก
ประธานสภาวัฒนธรรมจะให๎ทําขนมจีนน้ํายาโชว๑ที่สนามหลวงแตํป้าไปไมํไหว น้ําพริกนั้นทํายาก ที่นี่
เวลามีงานก็จะทําให๎ครบสูตรคือมีทั้งน้ําพริกและน้ํายา เวลาทําก็แบํงให๎ลูกหลานกินด๎วย มีแกงขี้เหล็ก
ต๎องใสํปลาร๎าและทําเองด๎วยเพราะถ๎าซื้อถ๎าซื้อจะไมํหอมเทําทําเอง
ยายสม อึ้งประดิษฐ๑เลําเรื่องการทําปลาร๎า ได๎ปลามาเป็นปลาอะไรก็ได๎ ปลาชํอน ปลาดุก
ปลาสลิด ใช๎ได๎หมด ขอดเกล็ด ตัดครีบ ทําความสะอาด เอามาใสํเกลือแชํไว๎ ๑ คืนหรือ ๒ คืน แล๎วทํา
ข๎าวคั่วให๎หอม เหลือง เอาปลาที่ใสํเกลือไว๎ไปล๎าง จากนั้นเอามาทับให๎แห๎ง แล๎วเอามาเคล๎าเกลือใหมํ
ใสํข๎าวคั่ว ยัดใสํโอํงทิ้งไว๎ ๖ เดือนจึงเอาออกมากิน คนแถวนี้ต๎องทํากินอยํางนี้เหมือนกันหมด สํวน
ปลาสดอื่นๆ ก็เอามายํางเก็บไว๎ใช๎ทําแกง อาหารพวกนี้เราก็เอามากินเมื่อทํานา
ยายสม เลําเพิ่มเติมอีกวํา ชาวบ๎านจะทําปลาร๎า ปลาแห๎ง ปลายําง กะปิไมํคํอยทํา เพราะ
กะปิต๎องมีกุ๎งอาหารพวกนี้ไมํต๎องซื้อกิน สํวนที่ซื้อมีแคํเกลือ น้ําปลาทํากินเอง เวลาหน๎าน้ําหลากจะ
มีปลาตัวเล็กๆ เอามาล๎างแล๎วใสํไหไปเลย สูตรการทําน้ําปลาคือ ปลา ๕ ชาม เกลือ ๑ ชาม ใสํไหปาก
จู๐ หมักไว๎ ๖ เดือนแล๎วจึงมาเอาน้ําปลา กินหมดแล๎วใสํน้ําลงไปอีก ๕ ชามเกลือ ๑ ชามกินใหมํ เพราะ
ปลายังมีเหลืออยูํในไห ยังไมํหมดเติมน้ําลงไปได๎ เวลากินก็จะคว่ําไหให๎น้ําปลามันไหลลงมา การทํา
แตํละครั้งขึ้นอยูํกับจํานวนไหวํามีมากน๎อยแคํไหน ชาวบ๎านจะจําแนกไหเป็น ๒ ชนิด ไหซองใช๎ทํา
ปลาร๎า ไหปากจู๐ใช๎ทําน้ําปลา ใช๎ผ๎าผูกปิดไว๎

ภาพที่ ๒.๒๙ ไหปลาร้า
ภาพจาก www.thaitambon.com เมื่อ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

๑๙๐

ภาพที่ ๗.๓๐ ไหน้าปลาโบราณ
จาก www.m-culture.in.th/moc_new/album/๑๗๑๕๐๖/ไหน้าปลาโบราณ อ้างเมื่อ วันที่ ๕
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ยายบรรจง เมืองดอน เลําเรื่องทําอาหารเก็บไว๎กินในครัวเรือนของตนวํา การทํากะปิก็ไมํ
ยาก ล๎างกุ๎งให๎สะอาด เอาเกลือใสํ แล๎วโขลกในครก ใช๎สากมือตําไป เมื่อโขลกเสร็จแล๎วก็ใสํอํางตาก
แดด น้ําที่ไหลออกมาเอาไปทําเป็นน้ําปลาปรุงอาหารได๎อีก ทุกบ๎านทํากันอยํางนี้ บ๎านใครบ๎านมันทํา
กันกิน วิธีการทําปลาร๎า ก็ไมํยากเชํนกันคือนําปลามาทําความสะอาด ล๎างแล๎วหมักด๎วยเกลือ
ตํอจากนั้นคลุกกับข๎าวคั่วหมักใสํไห เก็บไว๎เป็นปี เรียกวํา “ปลาร๎าค๎างปี” ปลาร๎าถ๎าหมักค๎างปีแล๎วจะ
กินดี เพราะก๎างจะนิ่มหมด

๑๙๑

ภาพที่ ๗.๓๑ ยายบรรจง ม่วงเอม (เมืองดอน) อายุ ๘๐ ปีอาศัยอยู่ใต้สะพานประดิษฐ์สกุลการ
ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖
๗.๗ การปกครองท้องถิ่นมีทั้งรัฐและท้องถิ่นปกครองตนเอง
ในระยะแรกผู๎เข๎ามาบุกเบิกทุํงบางเขนอยูํอยํางอิสระ จนเมื่อมีการจัดตั้งอําเภอบางซื่อในปี
พ.ศ.๒๔๓๗ ทุํงบางเขนจึงอยูํภายใต๎การดูแลของอําเภอบางซื่อ แตํการดูแลไมํทั่วถึงเนื่องจากทุํงแหํงนี้
เป็นทุํงกว๎างสภาพยังคงเป็นป่าอยูํ และยังมีผู๎คนอพยพมาไมํมาก จนมีการจัดตั้งอําเภอบางเขนปี พ.ศ.
๒๔๔๐ แสดงให๎เห็นจํานวนผู๎อพยพที่มีมากขึ้น รัฐเห็นความจําเป็นที่จะต๎องควบคุมผู๎คนในทุํงบางเขน
ให๎เข๎มงวดขึ้น อําเภอบางเขนในระยะแรกมีฐานะเป็นเขตปกครองชั้นนอกของกรุงเทพฯ ที่ใช๎ระบบ
การปกครองแบบเทศาภิบาล คือ มีอําเภอ ตําบลและหมูํบ๎าน ในระดับการปกครองท๎องถิ่น มีกํานัน
ผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน แพทย๑ประจําตําบล และสารวัตรกํานัน เป็นกลไกสําคัญของรัฐในการ
ชํวยดูแล ทั้งกํานันและผู๎ใหญํบ๎านทําหน๎าที่ชํวยเก็บภาษีอากรตํางๆ คอยรายงานสภาพท๎องที่ให๎ทาง
ราชการรับทราบ รวมทั้งแจ๎งขําวสารที่ทางราชการต๎องให๎ราษฎรรับทราบด๎วย ระบบและกลไกในการ
ปกครองนี้ใช๎อยูํนานจนเพิ่งเลิกไปเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/แขวง
(หนํวยการปกครอง) - วิกิพีเดีย แขวง (หนํวยการปกครอง) อ๎างเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙)
ภายใต๎ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาล กํานันและผู๎ใหญํบ๎านถือวําเป็นผู๎นําชุมชนในอดีต
ใครมีปัญหาอะไร ก็จะไปบอกผู๎ใหญํบ๎านให๎ตัดสินและผู๎ใหญํบ๎านเป็นผู๎ดูแลภายในชุมชนเล็กๆ ใน
หมูํบ๎านของตน ผู๎ที่ได๎รับแตํงตั้งเป็นกํานันและผู๎ใหญํบ๎านจะต๎องเป็นคนดีและมีผู๎คนนับถือ สถาบัน
การปกครองของชุมชนกํานัน ผู๎ใหญํบ๎านทําให๎ชุมชนมีความสามัคคี ในอดีตผู๎ใหญํบ๎านจะรู๎จักลูกบ๎าน
ของตนวําเป็นอยํางไรทุกบ๎าน
คุณจรัญ ขุนทอง เลําวํา ในสังคมระดับหมูํบ๎านจะปกครองกันเอง สมัยกํอนมีผู๎ใหญํบ๎านของ
“หมูํไผํ” มี ปู่เสม ปู่เปลํง ปู่โปรํงเป็นผู๎ชํวย ผู๎ใหญํบ๎านก็ทํานาเหมือนกัน เวลาปกครองลูกบ๎านก็จะ
เรียกประชุม มีขําวจากอําเภอก็จะบอกให๎ลูกบ๎านรู๎ ผู๎ใหญํบ๎านจะต๎องไปประชุมอําเภอทุกเดือนผู๎ชํวย
ก็ต๎องไปทุกเดือน ชาวบ๎านให๎ความเคารพนับถือผู๎ใหญํบ๎าน ชาวบ๎านเป็นคนเลือกผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎ใหญํบัว
ก็เป็นพี่ชายของยายเฉลียวเอง แถวนี้ขุนทองทั้งนั้นเป็นญาติกันทั้งนั้น

๑๙๒

ภาพที่ ๗.๓๒ กานันอนันต์ นามวงศ์ อายุ ๗๓ ปี
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่บ้านเขตสายไหม
กํานันอนันต๑ นามวงศ๑ เลําวํา ตอนเป็นอายุ ๓๗
เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ทํานเป็นกํานัน
ตําบล “ออเงิน” มี ๗ หมูํบ๎าน การได๎รับตําแหนํงนี้เพราะลูกบ๎านเป็นคนคัดเลือก เป็นการเลือกตั้ง
จากลูกบ๎านทั้งแขวง ครอบครัวทํานสืบทอดการเป็นผู๎นําชุมชนมาตั้งแตํเริ่มแรก ตาของทํานเป็น
ผู๎ใหญํบ๎านที่ “ออเงิน” กํานันอนันต๑ เลําถึงการได๎รับตําแหนํงนี้วํา “ชาวบ๎านเขารู๎วําใครเป็นผู๎นําเขา
ได๎ คนที่เป็นจะต๎องใจกว๎างพอสมควร เป็นคนที่ชาวบ๎านพึ่งได๎และที่สําคัญต๎องเป็นคนเกําแกํที่อยูํใน
พื้นที่มานาน”
หน๎าที่ของกํานันคือการเป็นตัวแทนของเขต นําขําวมาบอกชาวบ๎าน สมัยกํอนไมํมีโทรศัพท๑
ต๎องเดินไปบอกกัน กํานันมีผู๎ชํวยกํานัน ๒ คนสารวัตรกํานัน ๒ คนที่จะคอยชํวย พวกนี้มีคําตอบแทน
น๎อยมากไมํสามารถเรียกเป็นเงินเดือนได๎ เมื่อกํอนผู๎ชํวยได๎ ๘๐ บาท กํานันได๎ ๑,๒๐๐ บาท กํานัน
จะต๎องเป็นคนที่สังคมให๎ความเคารพ กํานันอนันต๑ทํานไมํมีพี่น๎อง เป็นลูกคนเดียวแตํมีคนมาลงเสียง
ให๎เป็นพันคน ทํานรับตําแหนํงการปกครองท๎องที่ตั้งแตํ สารวัตรกํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎ชํวยกํานัน แล๎ว
มาเป็นกํานัน คุณตาของทํานชื่อเทพ พุํมเรือง มีตําแหนํงเป็น “หมื่นชุมหิรัญครามเทพพุ่มเรือง”
การได๎ตําแหนํงนี้เพราะเมื่อสมัยกํอนมีพวกเกเร พวกโจรมากแถวนี้ เพราะคํอนข๎างอยูํไกลจากอําเภอ
แตํละบ๎านอยูํหํางกันมาก ผู๎ใหญํบ๎านต๎องมีบารมีพอสมควร เมื่อกํอนกํานัน ผู๎ใหญํบ๎านมีบทบาทมาก
ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตผู๎คน มาสมัยหลังนี้ไมํคํอยมีบทบาทสักเทําไร แถวนี้มีนามสกุลเสือ
เยอะมาก มีเสือเอก เสืออิ่ม เสือเอม เสือใหญํ เสือโรจน๑ เสือรัตน๑ นามสกุลเหลํานี้ไมํรู๎วํามาจากไหน
เอาชื่อปู่ยําตายายมาตั้ง เมื่อกํอนมีทุํงบางเขน ทุํงหลักสี่ ทุํงบางเขนนั้นกว๎างมากไปยันจตุจักร สํวน
ทางนี้ก็ไปยันติดคลองสามวา เมื่อกํอนบางเขนเขตเดียวแยกเป็นสี่เขต ดอนเมือง หลักสี่ จตุจักร สาย
ไหม
สถานะของกํานันไมํใชํเพียงเป็นที่พึ่งของคนในท๎องถิ่นเทํานั้น คนตํางถิ่นที่เข๎ามาก็ต๎องพึ่ง
กํานันได๎เชํนกัน ดังเชํนการเข๎ามาของนายฮ๎อยพํอค๎าขายควายจากภาคอีสาน พวกขายควายเข๎ามาที่
ทุํงบางเขนเข๎ามาทีเป็นฝูงใหญํ พวกนี้มาจากอีสาน เขาเรียกวําพวกนายร๎อย เข๎ามาอยูํที่บ๎านตาเทพนี้
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ปีหนึ่งจะมาครั้งเดียว จะเอาฝูงควายมาพัก ชาวนาก็จะมาซื้อ เพราะควายที่มีอยูํมันแกํ ทํางานไมํไหว
เขาก็จะซื้อ ตอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๐๑ ราคาควาย ๕๐๐-๖๐๐ บาท ที่ทํานเห็นเป็นรุํนตาเทพ ตอน
หลังพํอค๎าพวกนี้เริ่มมาลําบาก เพราะหมูํบ๎านมันเยอะแล๎ว เมื่อตอนที่ควายเข๎ามาในทุํง ควายจะเดิน
เป็นแถวยาวเลย มาพักแถวบํอน้ํา อยูํแตํละครั้งเป็นครึ่งเดือนจนกวําจะขายหมด บางครั้งก็ไมํหมด ตา
เทพจะซื้อไว๎ในราคาถูก เพราะถ๎าจะเอากลับไปมันไมํคุ๎ม พํอค๎าควายรู๎สึกวําจะเป็นแถวขอนแกํน นาย
ฮ๎อยจะถูกจ๎างโดยเจ๎าของควายให๎คุมควายมาขาย เมื่อควายขายได๎แล๎วตัวละเทําไหรํก็วํากันไป นาน
ฮ๎อยจะเป็นผู๎มาดูแลควายเขาให๎เรียบร๎อยไมํถูกปล๎นกลางทาง ในขบวนขายควายนี้มีเจ๎าของมาด๎วย
มาแตํละทีไมํได๎มาน๎อยๆ เพียงแตํนายฮ๎อยนํามาให๎ความคุ๎มครอง นายฮ๎อยก็จะต๎องมีความสามารถให๎
ความคุ๎มครองทั้งคนและควายได๎
นอกจากกํานันและผู๎ใหญํบ๎านตามระบบราชการแล๎ว สมัยกํอนชาวบ๎านจะยกยํองให๎คนที่มี
หนํวยก๎านดีเป็นนักเลงประจําถิ่นทําหน๎าที่ดูแลถิ่น พวกนี้สามารถดูแลถิ่นได๎ดี สมัยกํอน“ออเงิน” มี
โจรผู๎ร๎ายมาก พอโตแล๎วก็น๎อยลง พวกโจรผู๎ร๎ายโดยมากจะลักวัว ลักควาย สมัยกํอนมีนักเลงโต ทําน
เลําวํานักเลงสมัยกํอนมีคุณธรรม ไมํเกเร จะอยูํกันเป็นบางๆ เวลาผู๎หญิงจะไปไหนต๎องมีนักเลงคุมไป
นักเลงจะผู๎บอกขอบเขตของพื้นที่วําใครห๎ามมายุํง นักเลงพวกนี้จะมีคนนับถือ สมัยกํอนมีนักเลงพวกนี้
ถึงแม๎จะมีผู๎ใหญํบ๎านและกํานันอยูํแล๎วก็ตาม เวลามีงานนักเลงพวกนี้จะตีหัวกันแตํไมํใช๎ยิงกันเหมือน
สมัยนี้
จากที่กลําวมาในบทนี้ทั้งหมดจะเห็นได๎วํา ชาวนาทุํงบางเขนเป็นผู๎บุกเบิกที่เข๎ามาทํากินด๎วย
ตัวเอง ชาวนาเหลํานี้มีประวัติสืบเนื่องมาเป็นเวลานาน บางครอบครัวอยูํมาตั้งแตํรัชกาลที่ ๓ พร๎อม
กับการสร๎างวัด “บางบัว” ซึ่งเป็นวัดแหํงแรกในท๎องถิ่นนี้ และบางครอบครัวก็เข๎ามาในสมัยรัชกาลที่
๕ ครอบครัวเหลํานี้เป็นครอบครัวชาวนาสามัญชนเป็นสํวนใหญํ ทุํงบางเขนโดยทั่วไปแล๎วเป็นทุํงนาที่
ไมํได๎อุดมสมบูรณ๑ มีเฉพาะบริเวณที่อยูํติดกับคลองเทํานั้นที่มีน้ําใช๎อยํางเพียงพอ ชาวนาเหลํานี้มีวิถี
ชีวิตที่พึ่งธรรมชาติและพึ่งตนเองทั้งในการผลิตและชีวิตความเป็นอยูํในทุกๆด๎าน ชาวนาต๎องเรียนรู๎ที่
จะปรับตัวเองและใช๎ประโยชน๑จากธรรมชาติเพื่อจะอยูํรอดในทํามกลางความยากลําบาก ชาวนาทุํง
บางเขนสร๎างภูมิปัญญาทํามกลางความขาดแคลน ความแห๎งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ
ชาวนาเรียนรู๎เรื่องของฤดูกาลแตํละฤดูที่ตนเองต๎องเผชิญ ถึงแม๎จะมีความทุกข๑ยากทางกาย แตํ
หลายทํานที่ให๎ข๎อมูลได๎กลําวถึงความสุขใจที่ได๎ใช๎ชีวิตอยูํในสังคมชาวนา ที่มีการเอาแรง การเอื้อเฟื้อ
การแบํงปัน ความซื่อสัตย๑ ความเป็นญาติมิตรและความสามัคคีกัน ความผูกพันเหลํานี้อยูํในระดับจิต
วิญญาณซึ่งทําให๎สังคมชาวนามีชีวิตอยูํรอดมาได๎
อยํางไรก็ตามเศรษฐกิจสังคมทุํงบางเขนที่มี ๒ ระบบซ๎อนกันอยูํคือมีการผลิตเพื่อเลี้ยงตนเอง
และการพึ่งพิงธรรมชาติของสังคมชาวนาทุํงบางเขนเกิดขึ้นควบคูํไปกับระบบตลาดที่เข๎ามาตั้งแตํสมัย
เริ่มแรก ในระบบตลาดมีทั้งการซื้อขายที่ผํานตัวเงินและการแลกเปลี่ยนสิ่งของตํอสิ่งของ พํอค๎าชาว
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จีนที่เข๎ามารับซื้อข๎าวจากชาวนามีทั้งโรงสีและพํอค๎าข๎าว พวกพํอค๎ามีวิธีการซื้อข๎าวด๎วยรูปแบบตํางๆ
ตั้งแตํให๎เงินกู๎ แลกสิ่งของกับสิ่งของ การให๎เชื่อของไปกิน ไปใช๎กํอน และเก็บคืนในรูปของข๎าวเปลือก
หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล๎ว ชาวนาบางคนเข๎าสูํระบบตลาดด๎วยความรู๎สึกวําตนเองถูกเอารัดเอา
เปรียบและมีความทุกข๑ทุกครั้งเมื่อขายข๎าว แตํบางคนรู๎สึกวําพํอค๎าที่เข๎ามารับซื้อข๎าวหรือให๎สินเชื่อตน
เป็นเสมือนญาติมิตร การที่ชาวนาไมํรู๎สึกวําตนถูกเอาเปรียบและเข๎าใจวําสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความ
ยุติธรรมในระบบการค๎า เพราะพวกเขาเคยชินและไมํได๎รับรู๎ข๎อมูลเรื่องของราคาซื้อขายเลย ราคาทุก
อยํางล๎วนแตํถูกกําหนดโดยพํอค๎า ถึงแม๎บางคนจะให๎ข๎อมูลวําข๎าวเปลือกที่แลกไปได๎ข๎าวสารกลับมา
เพียงเล็กน๎อยก็ตามแตํก็ยังไมํรู๎สึกวําตนเองถูกเอาเปรียบโดยตนเองต๎องทําการผลิตข๎าวด๎วยความ
ยากลําบาก
การวําจ๎างแรงงานลาวและแรงงานรับจ๎างชาวไทยก็เป็นสํวนหนึ่งที่อยูํในวิถีการผลิตข๎าวในทุํง
บางเขนด๎วย โดยเฉพาะแรงงานลาวได๎เข๎ามามีบทบาทสําคัญในการชํวยการผลิต แรงงานรับจ๎างชาว
ลาวจะเข๎ามาในฤดูทําการผลิตและจะกลับไปเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จ นอกจากนี้ยังมีนายฮ๎อยที่
ควบคุมฝูงควายจากภาคอีสาน ขนควายมาจํานวนมากเข๎ามาเพื่อขายควายให๎แกํชาวนา คนเหลํานี้ใช๎
ชีวิตอยูํกับชาวนาท๎องถิ่น บางคนก็ตั้งหลักแหลํงอยูํในทุํงนาแหํงนี้ ภาพความทรงจําที่มีฝูงควายของ
นายฮ๎อยที่นําควายเข๎ามาขายและแรงงงานลาวรับจ๎างยังคงถูกบันทึกอยูํในหมูํบ๎านชาวนาทุํงบางเขน
ทุกที่
สังคมชาวนาทุํงบางเขนมี วัดเป็นศูนย๑กลางของชีวิตและเป็นที่จัดกิจกรรมของชุมชน
วัดเป็น
ที่จัดกิจกรรมประเพณีทางศาสนา เป็นที่จัดกิจกรรมในชีวิตตั้งแตํเกิดจนตาย เป็นโรงเรียนให๎ชาวบ๎าน
ได๎หนังสือ ทําบุญกับวัดมาก วัดเป็นหน๎าตาของชุมชนและเป็นหน๎าตาของแตํละครอบครัวด๎วย
ชาวบ๎านเชื่อวําหากได๎ทําบุญแล๎ว บุญกุศลที่ทําจะทําให๎ครอบครัวพบกับความเจริญ
สังคมชาวนาทุํงบางเขนเป็นสังคมที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมของคนหลายกลุํม ในทํามกลาง
ความหลากหลายของคนหลายกลุํม ความเหมือนของคนทุํงบางเขนคือวัฒนธรรมการผลิตข๎าวและ
พิธีกรรมที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการผลิต ชาวบ๎านมีเชื่อวําเรื่องข๎าวเป็นของศักดิ์สิทธิ์ต๎องทําพิธีให๎เทพ
ชํวยคุ๎มครองและเสริมสร๎างขวัญกําลังใจในการผลิต วัฒนธรรมอาหารการกินเกิดขึ้นทํามกลางระบบ
นิเวศน๑เดียวกันทําให๎คนในทุํงบางเขนทุกกลุํมเชื้อชาติมีวัฒนธรรมการกินเหมือนกันและเป็นสิ่งที่
ชาวบ๎านภูมิใจในภูมิปัญญาของตน ชาวบ๎านรู๎จักทําปลาร๎า น้ําปลา กะปิ ปลายําง รู๎จักที่จะนําสายบัว
และไผํมาใช๎ทั้งทําอาหารและเครื่องใช๎เครื่องมือตํางๆ เพื่อจะดํารงชีวิต ความรู๎และภูมิปัญญาเหลํานี้
เป็นอัตลักษณ๑ที่สําคัญของชาวนาทุํงบางเขนที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศน๑ที่ตนเองอยูํ
ชาวนาทุํงบางเขนหลายทํานสะท๎อนเรื่องตนเองสัมพันธ๑กับรัฐในลักษณะที่ต๎องชํวยเหลือ
ตัวเองมากกวําการพึ่งพิงให๎รัฐชํวย ระบบการปกครองแบบเทศาภิบาลที่ใช๎มานับร๎อยปีในทุํงนาแหํงนี้
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ให๎ความสําคัญกับกํานัน ผู๎ใหญํบ๎านในการดูแลปกครองท๎องถิ่น ทั้งกํานันและผู๎ใหญํบ๎านได๎กลายเป็น
สถาบันผู๎นําชุมชน คนทั้ง ๒ กลุํมนี้เป็นที่พึ่งและเป็นผู๎มีบารมีในชุมชน

บทที่ ๘
การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์และการสิ้นสุดลงของวิถีชีวิตชาวนา
วิถีชีวิตชาวนาทุํงบางเขนคํอยๆ สิ้นสุดลงเมื่อประมาณทศวรรษ ๒๕๑๐ การสิ้นสุดนี้ไมํได๎
เกิดขึ้นทันทีแตํคํอยๆ เกิดขึ้น ชาวนาบางคนได๎ยุติวิถีชีวิตแบบชาวนากํอนหน๎านี้แล๎ว โดยทั่วไป
ชาวนาทุํงบางเขนหมดสภาพในวิถีชีวิตแบบเดิมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศน๑ในชํวงเวลานั้น
การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน๑ที่เหมาะสมกับการทํานาตามแบบเดิมมาจาก การพัฒนาประเทศ การ
เข๎ามาของถนนขนาดใหญํที่ตัดผํานทุํงบางเขนเพื่อไปเชื่อมโยงกับภูมิภาคตํางๆ การเข๎ามาของสถานที่
ราชการ การเวียนคืนที่ดิน นอกจากนี้ยังเกี่ยวข๎องกับสาเหตุทางสังคมและการเมืองตํางๆ ด๎วย
การพัฒนาประเทศไปสูํอุตสาหกรรมทําให๎พื้นที่บางเขนกลายเป็นแหลํงที่อยูํอาศัย ผู๎คน
หลั่งไหลเข๎าสูํกรุงเทพฯ และทําให๎เมืองหลวงแหํงนี้มีประชากรมากและขยายตัวขึ้นอยํางรวดเร็ว ใน
ทศวรรษ พ.ศ.๒๕๑๐ มีหมูํบ๎านจัดสรรเกิดขึ้นในทุํงนาแหํงนี้หลายหมูํบ๎าน ได๎แกํ เปรมฤทัย อนันต๑
สุขสันต๑ อมรพันธ๑ และศิริสุข ฯลฯ การเกิดหมูํบ๎านจัดสรรทั้งขนาดใหญํและขนาดเล็กหลายแหํง ทํา
ให๎น้ําเสีย น้ําน๎อย ดินเสีย หนูชุกชุม ผืนดินไมํเหมาะแกํการทํานา สิ่งเหลํานี้ทําให๎ชาวนาหมดกําลังใจ
ที่จะทํานาตํอไปจนในที่สุดก็เลิกทํานา และคํอยๆ ทยอยขายที่ดินของตน บางคนก็เคลื่อนย๎ายออก
จากพื้นที่ บางรายต๎องขายนาเพราะอยากสํงลูกเรียนในระดับที่สูงขึ้น และบางรายก็มีหนี้สินจากการ
พนันและการใช๎จํายตํางๆ ทําให๎เกิดการสูญเสียที่ดิน บางคนหมดตัวไมํสามารถทํามาหากิน ที่อยูํอาศัย
ก็ต๎องอยูํในสภาพบุกรุกที่ดินของกรมธนารักษ๑ที่อยูํริมคลอง ผู๎คนตํางถิ่นและคนที่อยูํในตัวเมืองได๎
เคลื่อนเข๎ามาที่ทุํงบางเขน พื้นที่บางเขนเปลี่ยนสภาพจากชานเมืองเป็นเมืองในที่สุด
ตาราง ที่ ๘.๑ เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในเขตบางเขน ตั้งแต่เริ่มต้นทศวรรษ ๒๔๑๐ จนถึง
ทศวรรษ ๒๕๑๐
พ.ศ.
เหตุการณ์
ผลที่เกิดขึ้น
๒๔๑๓ -– รัชกาลที่ ๕ ขุดคลองเปรมประชากรเพื่ออํานวย- เกิดการพัฒนาที่ดิน ๒ ฝั่งคลองเพื่อ
๑๕
ความสะดวกในการเดินทางระหวํางกรุงเทพกับ เป็นพื้นที่เพาะปลูกใหมํ
อยุธยา
- เกิดการย๎ายความเจริญจากบางเขน
ริมแมํน้ําเจ๎าพระยามาอยูํด๎านในที่
- ผู๎อํานวยการขุดคือเจ๎าสัวยม หลวงสาธรราชา
ยุตก๑ (ยม พิศลยบุตร) บุตรพระยาพิสณฑสมบัติ เรียกวํา “ทุํงบางเขน”
บริบูรณ๑ (ยิ้ม พิศลยบุตร) ผู๎เป็นแมํกองขุดคลอง- เกิด “สี่แยกทางน้ํา” บริเวณที่ตัดกัน
ภาษีเจริญ เจ๎าสัวยมทํานนี้เป็นผู๎ควบคุมการ ระหวํางคลองบางเขนและคลองเปรม
กํอสร๎างพระที่นั่งเวหาศน๑จํารูญในพระราชวังบาง ประชากร

๑๙๑

พ.ศ.

เหตุการณ์
ประอินในปีพ.ศ.๒๔๓๒

ประมาณ๒๔๓๐

-

๒๔๔๐ -

๒๔๔๓ -

๒๔๔๔ -

ผลที่เกิดขึ้น
- สี่แยกบางเขนได๎กลายเป็นศูนย๑รวม
ทางการค๎าและเป็นจุดกึ่งกลาง
ระหวํางกรุงเทพและอยุธยา
- ที่ดินสองฝั่งคลองตกเป็นของเจ๎าที่ดิน
รายใหญํ ขุนนางและข๎าราชการที่
ได๎รับพระราชทานที่ดิน
โรงเจยินซุํนตั๋วตลาดบางเขน หรือโรงเจตลาด - เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนจีนที่
บางเขนหรือโรงเจสี่แยกคลองบางเขน เป็นของ ตลาดบางเขน มีทั้งจีนแต๎จิ๋วและจีน
จีนแต๎จิ๋ว โรงเจแหํงนี้เกิดขึ้นหลังจากเกิดสี่แยก ไหหลํา
ทางน้ําไมํเกิน ๒๐ ปี ภายในโรงเจมีศาลเจ๎าด๎วย
ศาลเจ๎าแมํทับทิมตลาดบางเขน ศาลแหํงนี้ตั้งอยูํ
บริเวณสี่แยกทางน้ํา ริมคลองบางเขน ภายใน
ชุมชนบางเขน คนทั่วไปเรียก “ศาลเจ๎าบางเขน”
สร๎างโดยคนจีนไหหลําที่เดินทางเข๎ามาทํามาหา
กินบริเวณนี้หลังจากเกิดสี่แยกทางน้ํา
จัดตั้งสํานักงานอําเภอบางเขนอยูํใกล๎บริเวณสี่ - เกิดความเจริญ และขยายพื้นที่ทํานา
แยกทางน้ํา
ที่ทุํงบางเขน
มีพระราชบัญญัติการปกครองท๎องถิ่นที่ รศ. - มีการจัดระเบียบการปกครองท๎องถิ่น
๑๑๖ (๒๔๔๐) ให๎มีการปกครองโดยกํานัน
ผู๎ใหญํบ๎านและกํานัน
ผู๎ใหญํบ๎านและสิ้นสุดการปกครองแบบ
เทศาภิบาลในปี พ.ศ.๒๕๔๗
ตั้งสถานีรถไฟบางเขน
- ชาวบางเขนสามารถติดตํอกับพื้นที่
อื่นๆได๎โดยใช๎เส๎นทางรถไฟและและ
ใช๎ทางเรือซึ่งเป็นการขนสํงที่ใช๎กันใน
ท๎องทุํงแหํงนี้
- แรงงานลาวรับจ๎างสามารถเดิน
ทางเข๎าสูํทุํงบางเขนด๎วยทางรถไฟ
ออกเอกสารรับรองสิทธ๑ในการถือครองที่ดิน - ชาวนาเกิดความมั่นคงในทรัพย๑สิน
และครอบครองผืนนาโดยถูกต๎องตาม

๑๙๒

พ.ศ.

เหตุการณ์

๒๔๔๘ ประมาณ๒๔๕๐
-

๒๔๕๕ ๒๔๕๗ -

๒๔๖๒-

๒๔๖๐ ๒๔๖๗ -

ผลที่เกิดขึ้น

กฎหมาย
เลิกไพรํและออกพระราชบัญญัติเลิกทาส
- เกิดอิสระชนสามารถจับจองที่ดินทํา
นา
จัดตั้งตลาดบางเขน และตลาดบางบัว ตลาดทั้ง - ชาวจีนได๎เข๎ามาตั้งถิ่นฐาน เป็นพํอค๎า
๒ แหํงสร๎างมามากวํา ๑๐๐ ปีแล๎ว พัฒนามา
รับซื้อข๎าวและขายสินค๎าที่จําเป็น
จากตลาดธรรมชาติกํอนหน๎านี้
ให๎กับชาวนาที่ทุํงบางเขน
ศาลเจ๎าบางบัว เป็นของจีนแต๎จิ๋ว ไมํมีหลักฐาน - ตลาดบางบัว จัดตั้งหลังตลาดบางเขน
ชัดเจนวําสร๎างตั้งแตํเมื่อไหรํ แตํข๎อมูลจาก
แตํไมํสามารถระบุได๎วําจัดตั้งเมื่อไหรํ
ชาวบ๎านยืนยันวําสร๎างมามากวํา ๑๐๐ ปีแล๎ว
เชํนกัน
มีการจัดตั้งโรงสีแหํงแรกที่สถานีรถไฟบางเขน - โรงสีได๎กลายเป็นสถาบันสําคัญที่มี
ความสัมพันธ๑กับวิถีชีวิตของชาวนา
มีการสร๎างสนามบิน “ดอนเมือง” บริเวณที่ - พื้นนาบริเวณสนามบินดอนเมืองรับ
ชาวบ๎านเรียกวํา “ดอนอีเหยี่ยว”
กับการเปลี่ยนแปลงเป็นที่ตั้งของ
กองทัพอากาศ และสนามบินแหํงชาติ
ตํอมา
เกิดน้ํามากน้ําน๎อยในพื้นที่ภาคกลางทั้งหมด น้-ํา รัฐได๎ตระหนักถึงความจําเป็นที่
ทํวมใหญํครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ตํอจากนั้น จะต๎องพัฒนาระบบชลประทานอยําง
อีก ๒ ปีก็เกิดภาวะแห๎งแล๎ง
จริงจัง
- เกิดโครงการขุดคลองเพื่อสํงน้ําเข๎านา
หลายโครงการเป็นโครงการขยายจาก
ทุํงรังสิตโครงการชลประทานปุาสักใต๎
โครงการชลประทานเชียงราก
–
คลองดําน เป็นต๎น
ทางราชการได๎จัดตั้งสถานีตํารวจนครบาลสี่แยก- มีการดูแลทุกสุขของประชาชนชาว
บางเขนซึ่งเดิมตั้งอยูํที่แขวงตลาดบางเขน
บางเขน
ขุดคลองบางบัวอยูํในโครงการทดน้ําเข๎านาและ- เกิดการขยายพื้นที่การทํานาและสํง
ระบายน้ําออกจากนา “โครงการเชียงรากน๎อย - น้ําเข๎านาที่ทุํงบางเขน
บางเหี้ย (คลองดําน)” สมุทรปราการ
- ทําให๎ผลผลิตข๎าวที่ทุํงบางเขนได๎ผลดี

๑๙๓

พ.ศ.
เหตุการณ์
๒๔๗๕ - เริ่มขุดสร๎างถนนพหลโยธิน
- จัดตั้งโรงเรียนวัดเทวสุนทร และโรงเรียนบางเขน
(ไว๎สาลีอนุสรณ๑) เดิมชื่อวํา “โรงเรียนประชาบาล
คลองบางเขน ๓” (อนุบาลวิชา) อาคารเรียนเป็น
เรือนไม๎ชั้นเดียว เปิดทําการสอนเมื่อวันที่ ๑๑พฤศจิกายน ๒๔๗๕
- จัดตั้งโรงเรียนบางบัวโดยมีพระอธิการลอย (เจ๎า
อาวาสวัดบางบัว) เป็นผู๎อุปการะ
๒๔๗๖ - กบฏบวรเดช
- กํอตั้งอนุสาวรีย๑ปราบกบฏ

๒๔๗๙ -

๒๔๘๑ -

๒๔๘๓ -

-

๒๔๘๔ -

ผลที่เกิดขึ้น
ชาวบางเขนเดินทางสะดวกและมี
ความเจริญมากขึ้นวิถีชีวิตของชาว
บางเขนเริ่มเปลี่ยนจากคนริมคลองมา
สูํริมถนนเปลี่ยนจากวิถีน้ําเป็นวิถีบก
ชาวบางเขน มีโรงเรียนให๎การศึกษา
เป็นระบบแบบใหมํแทนการศึกษา
แบบเดิมจากพระภิกษุสงฆ๑

ชาวบางเขนได๎รับผลกระทบจาก
สงครามมีการอพยพหนีภัย
บางเขนกลายเป็นเขตความขัดแย๎ง
ของการเมืองระดับชาติ
ตัดถนนพหลโยธิน
- มีการย๎ายบ๎านจากริมคลองมาอยูํริม
ถนนเปลี่ยนชุมชนทางน้ํามาเป็น
ชุมชนทางบก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ย๎ายมาตั้งที่ อําเภอ - บางเขน มีสถาบันอุดมศึกษาเป็นศูนย๑
บางเขน
เรียนรู๎ทางด๎านการเกษตรของ
ประเทศ
ไม๎เมืองเดิม หรือก๎าน พึ่งบุญ ณ อยุธยา ( ๒๔๔๘- เรื่องราวของชาวนาที่ทุํงบางเขนได๎ถูก
-๒๔๘๕) ได๎แตํงบทละครเรื่อง “รอยไถ” โดยใช๎ นําเสนอตํอสังคม ทั้งธรรมชาติของ
ฉากละคร ในท๎องทุํงบางเขนทั้งหมดตั้งแตํทุํงสอง ท๎องทุํงและปัญหาที่คุกคามชาวนา
ห๎อง กูบแดงและทําแร๎ง แสดงวิถีชีวิตของชาวนา ในชํวงทศวรรษ ๒๔๗๐-๒๔๘๐
สถานีตํารวจสี่แยกบางเขนย๎ายมาอยูํที่ ต.กูบแดง- สถานที่ราชการย๎ายจากริมน้ํามาอยูํ
และได๎เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพักกูบแดง และ พ.ศ. ริมถนน
๒๕๔๐ โรงพักกูบแดงย๎ายมาอยูํตรงวงเวียน - วิถีชีวิตของชาวบางเขนเริ่มเปลี่ยน
บางเขนเปลี่ยนชื่อเป็น ”สถานีตํารวจนครบาล จากวิถีน้ํามาสูํวิถีถนน
บางเขน”
เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา (สงครามโลกครั้งที-่ มีกองทัพญี่ปุนเข๎ามาตั้งฐานทัพที่ดอน

๑๙๔

พ.ศ.

เหตุการณ์

ผลที่เกิดขึ้น

๒)
เมือง
- ย๎ายที่ทําการเขตบางเขนมาอยูํตรงข๎ามกับวัดพระ- ชาวบางเขนได๎เข๎ารํวมอยูํใน
ศรี ต.กูบแดง
บรรยากาศของสงครามโลกด๎วย บาง
บ๎านมีหลุมหลบภัย บางครอบครัวหนี
สงครามไปที่อื่นและบ๎างครอบ
ครอบครัวย๎ายจากในเมืองมาอยูํที่ทุํง
บางเขน
๒๔๘๕ - น้ําทํวมใหญํกรุงเทพ
- นาลํมที่บางเขน
- สร๎างวัดพระศรีมหาธาตุเสร็จแล๎ว
- วัดพระศรี ฯ ได๎เป็นที่ระลึกการปราบ
กบฏบวรเดชและเป็นวัดของฝุาย
- โรงเรียนบางบัวย๎ายมาอยูํในที่ปัจจุบัน
ประชาธิปไตยเดิมชื่อวัด
“ประชาธิปไตย”
๒๔๘๙ - ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙ รัชกาลที่ ๘ เสด็จพร๎อม- ชาวบ๎านรู๎สึกภูมิใจที่พระเจ๎าแผํนดิน
พระอนุชา มาหวํานข๎าวที่แปลงนาสาธิต ทุํง
มาหวํานข๎าวบริเวณนี้
บางเขน
- เหตุการณ๑นี้ถือเป็นภารกิจสุดท๎ายของ
ร.๘ กํอนสวรรคต วันที่ ๙ มิถุนายน
พ.ศ.๒๔๘๙
๒๔๙๐ - ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๐ นักโทษการเมือง ๔ คน - ค่ําวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๔๙๐
ถูกสังหารที่หลักกิโลเมตรที่ ๑๒ ถนนพหลโยธิน ตํารวจได๎เคลื่อนย๎ายผู๎ต๎องหาทั้งหมด
เวลาประมาณ ๐๓.๐๐น. ใกล๎กับ
ไปไว๎ที่สถานีตํารวจนครบาลบางเขน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ บางเขน
โดยอ๎างเหตุความปลอดภัย
- คือนายทองอินทร๑ ภูริพัฒน๑ อดีต ส.ส.จังหวัด - บางเขนกลายเป็นพื้นที่ความขัดแย๎ง
อุบลราชธานี พรรคสหชีพ และเป็นอดีตรัฐมนตรี ทางการเมืองอีกครั้ง
ถึง ๖ สมัย นายถวิล อุดล อดีต ส.ส.จังหวัด - ผู๎ถูกสังหารทั้งหมดเป็นนักการเมืองที่
ร๎อยเอ็ด พรรคเดียวกัน เป็นอดีตรัฐมนตรีในสมัย อยูํในสายนายปรีดี พนมยงค๑
รัฐบาลนายทวี บุณยเกตุนายจําลอง ดาวเรือง
อดีต ส.ส.จังหวัดมหาสารคาม พรรคเดียวกัน

๑๙๕

พ.ศ.
เหตุการณ์
ผลที่เกิดขึ้น
๒๔๙๐-- ชาวนาเริ่มสูญเสียที่นาจากการเวนคืนที่ดิน จาก- ทําให๎ชาวนาสูญเสียที่นา เกิดความ
๒๕๐๙ การเลํนการพนัน การกู๎ยืมเงิน การกว๎านซื้อที่ดิน ยากจน

๒๔๙๓

ทางราชการตัดถนนรามอินทราเริ่มจากอนุสาวรี-ย๑ พื้นที่นาบางเขนลดลงและถนนได๎นํา
พิทักษ๑รัฐธรรมนูญ ณ วงเวียนหลักสี่ ในพื้นที่ ความเจริญและบริบทใหมํเข๎าสูํทุํงนา
แขวงอนุสาวรีย๑ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ตัดออกไปทางตะวันออก เข๎าสูํเขตมีนบุรี สิ้นสุด
ที่แยกเมืองมีน ไปออกฉะเชิงเทราและกบินทร๑บุรี
ถนนรามอินทราตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแกํ พล
ตํารวจโท พระรามอินทรา (ดวง จุลัยยานนท๑)
อธิบดีกรมตํารวจระหวํางปี พ.ศ. ๒๔๘๘ -พ.ศ.
๒๔๘๙
๒๔๙๖ - กํอตั้งกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค๑ - มีการกํอตั้งอาคารสร๎างที่อยูํทหารมี
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่นา
๒๔๙๘ - เปิดตลาดยิ่งเจริญเดิมชื่อตลาดขี้เถ๎า(เพราะเอา - ชาวบ๎านได๎เปลี่ยนจากวิถีคนทางน้ํา
ขี้เถ๎าจากโรงสีมาถมที่)
มาเป็นคนทางบกอยํางชัดเจน
๒๔๙๙ - กรมปุาไม๎ย๎ายมาตั้งที่ อ.บางเขน
- มีสถานที่ราชการ และสถาน
- ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๙ โรงเรียนฝึกหัดครูพระ การศึกษา ทําให๎คนจากที่ตํางๆเข๎ามา
ทํามาหากินและตั้งบ๎านเรือนอยูํ
นครได๎ย๎ายโรงเรียนมาเชําที่ดินวัดพระศรี
บริเวณริมถนนมากขึ้น
มหาธาตุวรมหาวิหาร
๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ กระทรวงศึกษาธิการ- ชาวนาที่เคยทํานาหลายรายขายที่นา
ได๎ยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร ขึ้นเป็น
และบางรายก็ถูกยกเลิกสัญญาเชํา
"วิทยาลัยครูพระนคร" ตํอมา พ.ศ.๒๕๔๗ คือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๒๕๐๑ - มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ย๎ายจากสถาน- การจัดตั้งสถาบันการศึกษาแหํงใหมํ
ที่ตั้งเดิมมาอยูํที่ ซอยสังขะวัฒนะ ๒
(ซอย ขึ้นมาทําให๎เรํงการยุติการทํานาและ
ลาดพร๎าว ๒๓ ) ตําบลลาดยาว (ปัจจุบันเปลี่ยน ความเจริญได๎คํอยๆ เข๎าสูํทุํงบางเขน
ชื่อเป็น แขวงจันทรเกษม ) เขตจตุจักร

๑๙๖

พ.ศ.

เหตุการณ์
กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ ๘๙ ไรํ ๘๘ ตารางวา
ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน และใช๎ชื่อวํา “วิทยาลัยครู
จันทรเกษม”
๒๕๐๔-- ทางราชการได๎ตัดทางหลวงสายกรุงเทพฯ-สระบุ-รี
๒๕๐๘ หรือถนนซุปเปอร๑ไฮย๑เวย๑ ตํอมาเปลี่ยนชื่อเป็น
ถนนวิภาวดีรังสิต การตัดถนนสายนี้เริ่มตั้งแตํ พ.ศ.๒๕๐๐ แตํชํวงระยะทางรังสิตถึงดอนเมือง
อยูํในชํวงเวลา พ.ศ.๒๕๐๔-๒๕๐๘

ผลที่เกิดขึ้น

ถนนสายนี้เป็นถนนที่ตัดผํานทุํง
บางเขน
หลังจากเกิดถนนสายนี้แล๎ว ชาวนา
ขายที่ดินที่อยูํริมถนนและความเจริญ
ตํางๆ เคลื่อนย๎ายเข๎าสูํทุํงบางเขน
อยํางรวดเร็ว
- มีหนูมารุกเร๎าที่ทํานา ทําให๎ชาวนา
เลิกทํานาและปลํอยที่นาร๎าง
- ที่ทํานาได๎เปลี่ยนเป็นที่อยูํอาศัย

๒๕๑๐-- มีนายทุนเข๎ามาทําบ๎านจัดสรร
๒๕๑๒ - มีแฟลตทหาร
- โรงสีข๎าวบางบัวปิด
๒๕๑๔ - นายประพันธ๑ เหตระกูล ทายาทผู๎กํอตั้ง
หนังสือพิมพ๑เดลินิวส๑ กํอตั้งบริษัท ยาคูลท๑
ประเทศไทย
- ทางราชการตัดถนนรัชดาภิเษก เป็นถนนวง
แหวน คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๑๔ ให๎จัดสร๎างถนนวงรอบ ถวายเป็น
พระบรมราชานุสรณ๑ใน วโรกาสพระราชพิธี
รัชดาภิเษก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิ
พลอดุลยเดชได๎เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ
๒๕ ปี ในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ แนว
ถนนตัดจากสะพานกรุงเทพผํานถนนเจริญกรุง
และตํอเชื่อมจนครบวงแหวน
๒๕๑๘ - จัดตั้งแดนเนรมิต (Magic Land) เป็นสวนสนุก กลางแจ๎ง บนเนื้อที่ ๓๓ ไรํเยื้องกับศูนย๑การค๎า
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร๎าว ริมถนนพหลโยธิน
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ลงทุนไมํต่ํากวํา
๗๐-๘๐ ล๎านบาท เปิดดําเนินการเมื่อวันที่ ๒๙

พื้นที่นาทุํงบางเขนเปลี่ยนเป็นที่ตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรม
การตัดถนนรัชดาภิเษก ทําให๎เกิดการ
ยุติการทํานาของทุํงบางเขนด๎านใน

เกิดการพัฒนาที่ดินเพื่อใช๎ในการ
ทํองเที่ยวและบันเทิงของคนในเมือง
หลวงและผู๎คนจากที่ตํางๆ

๑๙๗

พ.ศ.

เหตุการณ์
ผลที่เกิดขึ้น
มกราคม พ.ศ.๒๕๑๘ มีเครื่องเลํนจาก
ตํางประเทศกวํา ๓๐ ชนิด แดนเนรมิตมีความ
โดดเดํนที่ปราสาทเทพนิยาย ซึ่งตั้งอยูํสํวนหน๎า
ของพื้นที่ สร๎างขึ้นตามแบบที่ผสมผสาน จาก
ปราสาทเทพนิยาย ของสวนสนุกดิสนีย๑แลนด๑ กับ
ปราสาทนอยส๑ชวานสไตน๑ของเยอรมัน
๒๕๒๒ - ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม นายห๎างแสง เหตระกูล -มี ชาวนาที่ทุํงบางเขนขายที่ดินพร๎อมกับ
ดําริให๎ขยับขยายสํานักงานเดลินิวส๑ จากเลขที่
ความเจริญที่เข๎ามา
๔๒๓ ถนนสี่พระยา ไปยังอาคาร ๔ ชั้น ที่ตั้งอยูํ
ณ เลขที่ ๔/๓ ถนนวิภาวดีรังสิต จนถึงปัจจุบัน
ที่มา: รวบรวมจาก หนังสือ และWebsite และการสัมภาษณ๑บุคคลตํางๆ

๑๙๘

แผนที่ ๘.๑ แผนที่ทางอากาศ การใช้พื้นที่ในทุ่งบางเขนในการจัดตั้งหน่วยงานราชการ
ต่างๆ อ๎างอิงจาก : Google Map อ๎างเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ๑ พ.ศ.๒๕๕๙

๑๙๙

การเปลี่ยนแปลงและการสิ้นสุดของวิถีชีวิตชาวนาทุํงบางเขน สามารถอธิบายได๎ดังนี้
๘.๑ การเข้ามาจัดตั้งสถานที่ราชการ และเกิดเหตุการณ์สาคัญในทุ่งบางเขน
บางเขนเป็นพื้นที่การปกครองชั้นนอกของกรุงเทพฯ ได๎พบกับการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการ
ขยายตัวของตัวเมืองชั้นในออกสูํชั้นนอกด๎วยการจัดตั้งหนํวยงานราชการตํางๆ ในสมัยรัชกาลที่ ๖
ได๎แกํ การจัดตั้งสนามบินดอนเมือง การตัดถนนพหลโยธินที่เชื่อมโยงกรุงเทพฯ กับภาคเหนือ และ
สงครามความขัดแย๎งทางการเมืองทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคในสงครามมหาเอเชียบูรพา
ที่กองทัพญี่ปุนได๎เข๎ามาตั้งฐานทัพที่สนามบินดอนเมือง การเข๎ามาของสิ่งภายนอกเหลํานี้ ทําให๎ทุํง
บางเขนไมํใชํทุํงนาที่โดดเดียวกับสังคมภายนอก แตํเป็นทุํงนาที่รองรับการเปลี่ยนแปลงและได๎รับ
ผลกระทบจากสิ่งภายนอกตลอดเวลา
สนามบินดอนเมืองและการสร้างกองทัพอากาศ การสร๎างทั้งสนามบินและกองทัพอากาศใน
ทุํงนาแหํงนี้ ซึ่งเป็นสถานที่ราชการขนาดใหญํ ทําให๎พื้นที่การทํานาต๎องหมดสภาพไปหลายหมื่นไรํ
การที่ทางราชการเลือกพื้นที่ในทุํงบางเขนให๎เป็นที่ตั้งของสนามบิน มีบันทึกวํามาจากการบินสํารวจ
ทางอากาศได๎เห็นที่นาที่เหมาะสมซึ่งเป็นที่ดอนทางตอนเหนือของอําเภอบางเขน พื้นที่บริเวณนั้นเดิม
ชาวบ๎านเรียกวํา "ดอนอีเหยี่ยว" เพราะมีฝูงเหยี่ยวบินมารวมกันเป็นกลุํมใหญํในบริเวณที่ดอนนี้ ทั้ง
ยังมีทางรถไฟสายเหนือวิ่งผําน พื้นที่นี้อยูํหํางจากสนามบินสระปทุมไปทางเหนือใช๎เวลาบินประมาณ
๑๓ นาที (ด๎วยเครื่องบินเบรเกต๑สมัยนั้น) คิดเป็นระยะทางประมาณ ๒๒ กิโลเมตรเศษ บริเวณนี้เป็นที่
นามีหลายเจ๎าของเชํน ที่นาของหมื่นหาญ ใจอาจ (พูํ จามรมาน) ซึ่งทํานผู๎นี้มีที่นาจํานวนมาก ได๎ยก
ที่ดินสํวนหนึ่งให๎สร๎างเป็นวัด ในสมัยนั้นยังไมํมีชื่อ ชาวบ๎านเรียกวํา "วัดดอนอีเหยี่ยว" ตํอมาเมื่อมีการ
จัดตั้งกองบินขึ้นที่บริเวณนี้และเรียกกันวํา "ดอนเมือง" วัดนี้จึงถูกเรียกวํา "วัดดอนเมือง" ตามชื่อ
สนามบินไปด๎วย นอกจากนั้นยังมีที่นาของพระยาอรํามมณเฑียร และราษฎรคนอื่นๆ อีกหลายเจ๎าของ
บางสํวนเป็นที่ดินของ กรมรถไฟหลวง นายพันโท พระเฉลิมอากาศ ได๎รายงานขึ้นตามลําดับชั้น เพื่อ
ขอจัดสร๎างสนามบินถาวรขึ้นที่บริเวณนี้ กระทรวงกลาโหมจึงได๎จัดซื้อบ๎าง ขอเวนคืนบ๎าง และมีผู๎
บริจาคให๎เป็นประโยชน๑แกํทางราชการบ๎าง (ที่มา : https://th.wikipedia.org /wiki/ทําอากาศยาน
ดอนเมือง อ๎างเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙)

๒๐๐

ภาพที่ ๘.๑ ดอนเมืองแต่ก่อนเคยมีอีแร้ง ภาพเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐
เมื่อก่อนเราเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่า "ดอนอีเหยี่ยว" หรือที่เรียกต่อมาว่า “สนามบินดอนเมือง”
ที่มา : มาชมภาพกรุงเทพสมัยกํอนดีกวํา (ภาคหก) www.dek-d.com อ๎างเมื่อ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ๑
พ.ศ.๒๕๕๙

ภาพที่ ๘.๒ การบินจากสนามบินสระปทุมวันไปสนามบินดอนเมือง สนามบินแห่งแรกของสยาม
และที่มาของสนามบินดอนเมือง
ที่มา : http:/board.postjung.com อ๎างเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๐๑

ภาพที่ ๘.๓ บริเวณสนามบินดอนเมือง พ.ศ.๒๕๐๒
ที่มา : มาชมภาพกรุงเทพสมัยกํอนดีกวํา (ภาคหก) www.dek-d.com อ๎างเมื่อ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ๑
พ.ศ.๒๕๕๙
"สนามบินดอนเมือง" กํอสร๎างเสร็จเมื่อ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ๑ พ.ศ. ๒๔๕๗ และตํอมาวันที่
๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ กระทรวงกลาโหมได๎ออกคําสั่งตั้งกองบินทหารบกขึ้น และย๎ายเข๎าที่ตั้ง
ถาวรที่สนามบินดอนเมือง นับเป็นรากฐานการเริ่มต๎นของกิจการการบินของไทยที่มั่นคง และภายหลัง
กองทัพอากาศได๎ถือเอาวันที่ ๒๗ มีนาคม เป็นวันที่ระลึกกองทัพอากาศ (ที่มา : https://
th.wikipedia.org/wiki/ทําอากาศยานดอนเมือง อ๎างเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙)
พื้นที่สนามบินดอนเมืองในสมัยเริ่มแรก จากการสํารวจเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๗ มี
พื้นที่ ๑,๗๗๐ ไรํ พื้นดินเป็นสนามหญ๎า มีผิวดินชนิดดินปนทรายแดง เครื่องบินขนาดใหญํของสาย
การบินพาณิชย๑ไมํสามารถจะใช๎ขึ้นลงได๎ในฤดูฝน ดังนั้นในปี พ.ศ.๒๔๗๖ รัฐบาลจึงอนุมัติให๎กระทรวง
เศรษฐการและกระทรวงมหาดไทยรํวมกันดําเนินการสร๎างทางวิ่งเป็นคอนกรีตและลาดยางแอสฟัลต๑
พร๎อมกับให๎สร๎างถนนเชื่อมระหวํางสนามบินดอนเมืองกับพระนคร (ถนนพหลโยธิน) ทางวิ่งดังกลําว
แล๎วเสร็จเรียบร๎อยเปิดใช๎การได๎ในวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๘ที่มา : https://th.wikipedia.org
/wiki/ทําอากาศยานดอนเมือง อ๎างเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙)
ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ กองทัพอากาศได๎จัดตั้งกองการบินพลเรือนขึ้นดําเนินงานเกี่ยวกับการบิน
ระหวํางประเทศ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ ได๎ยกฐานะขึ้นเป็นกรมการบินพลเรือน ได๎เข๎ามาดําเนินการ
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ปรับปรุงสนามบินดอนเมือง และเรียกชื่อวํา ทําอากาศยานดอนเมือง (Don Muang Airport) จัดเป็น
ทําอากาศยานสากล จนกระทั่งวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘ จึงได๎เปลี่ยนชื่อเป็น “ทําอากาศยาน
กรุงเทพ” หรือ “ทกท.” (Bangkok International Airport) ตํอมาในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
การทําอากาศยานแหํงประเทศไทย (ทอท.) ได๎ถือกําเนิดขึ้นแล๎ว สํงผลทําให๎ทําอากาศยานดอนเมืองที่
สังกัดกับกรมการบินพลเรือน กองทัพอากาศ
ได๎รับการโอนย๎ายมาสังกัดกับ ทอท.
(ที่มา :
https://th.wikipedia.org/wiki/ทําอากาศยานดอนเมือง อ๎างเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙)
นอกจากการสร๎างสนามบินและกองทัพอากาศแล๎ว การตัดถนนสายตํางๆ เพื่อเป็นทางเชื่อม
ระหวํางกรุงเทพฯ กับภูมิภาคทางเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือ ยังเป็นการนําการเปลี่ยนแปลง
มาสูํทุํงบางเขนอยํางมาก ชาวนาขายที่ดินหลายรายพร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากที่เคยใช๎ทาง
น้ําเป็นเส๎นทางสัญจรมา เป็นใช๎ถนนเป็นเส๎นทางสัญจรแทนและที่อยูํอาศัยก็ย๎ายจากที่อยูํริมน้ํามาอยูํ
ริมถนน
ถนนพหลโยธิน เป็นถนนที่ตัดผํากลางทุํงบางเขนในปี พ.ศ.๒๔๗๙ ถนนสายนี้เริ่มต๎นที่
อนุสาวรีย๑ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ผํานภาคกลาง และมุํงเข๎าสูํภาคเหนือของประเทศ
ไทย สิ้นสุดที่ดํานพรมแดนแมํสาย อําเภอแมํสาย จังหวัดเชียงราย บริเวณชายแดนประเทศพมํา รวม
ระยะทางยาวประมาณ ๑,๐๐๕ กิโลเมตร ถนนพหลโยธินเป็นทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๑ กํอนหน๎า
นี้มีชื่อเดิมวํา "ถนนประชาธิปัตย๑" ไปถึงดอนเมือง รวมระยะทางได๎ ๒๒ กิโลเมตร ในปี พ.ศ.๒๔๘๑
จอมพล ป.พิบูลสงครามได๎ขยายสายทางตํอจากดอนเมือง ผํานอําเภอบางปะอิน อยุธยา สระบุรี และ
ขยายตํอมาถึงจังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๓ รวมระยะทางได๎ ๑๖๒ กิโลเมตร
ตํอมาคณะรัฐมนตรีอนุมัติให๎ตั้งชื่อวํา "ถนนพหลโยธิน" เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เพื่อเป็น
อนุสรณ๑แกํพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน๑ พหลโยธิน) หัวหน๎าคณะราษฎร ผู๎นําการปฏิวัติ
สยาม พ.ศ. ๒๔๗๕ และนายกรัฐมนตรีคนที่สองของไทย จากนั้นจึงขยายเส๎นทางขึ้นไปเรื่อยๆ ใน
ที่สุดได๎มีการรวมทางหลวงสายลําปาง–เชียงรายเข๎าเป็นสํวนหนึ่งของถนนพหลโยธินด๎วย (ที่มา: ถนน
พหลโยธิน - วิกิพีเดีย https://th.wikipedia.org/wiki/ถนนพหลโยธิน อ๎างเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ๑
พ.ศ. ๒๕๕๙)
การตัดถนนพหลโยธินเข๎ามาในทุํงบางเขนเพื่อผํานไปตามเส๎นทางที่กําหนด ถนนสายนี้ได๎
เปลี่ยนวิถีชีวิต ของชาวนาที่ผูกพันกับน้ําและสายคลองอยํางมาก มีเ รื่องเลําถึงการย๎ายบ๎านที่อยูํริม
คลองมาอยูํที่ถนน ที่ทําการอําเภอบางเขนก็ย๎ายมาอยูํริมถนนสายนี้ ตลาดบางเขนที่อยูํริมคลอง
บางเขนที่ผูกพันกับวิถีชีวิตผู๎คนในทุํงบางเขนมาตลอดก็คํอยๆ หยุดความเจริญ ชาวบ๎านหันมาซื้อของ
ที่ตลาดริมถนนแทน
ถนนอีกสายหนึ่งที่สํงผลตํอการเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวบางเขนคือ ทางหลวงสายกรุงเทพฯสระบุรี หรือถนนซุปเปอร์ไฮย์เวย์ ตํอมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ถนนวิภาวดีรังสิต” ถนนสายนี้ตัดเข๎าทุํง
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บางเขน และทําให๎ทุํงนาในทุํงบางเขนเกิดการเปลี่ยนแปลง ถนนสายนี้เป็นถนนยุทธศาสตร๑อยูํในชํวง
สงครามตํอต๎านคอมมิวนิสต๑ ที่เชื่อมตํอสํวนกลางเข๎าสูํภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประเทศไทยและ
สหรัฐอเมริกา ได๎พัฒนาทางหลวงรํวมกัน ดังนั้นการตัดถนนจึงใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํ ทางหลวงสาย
ใหมํที่สร๎างเสร็จและทําพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๙ ณ สี่แยกลาดพร๎าว โดยมี
จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด

ภาพที่ ๘.๔ จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี
ตัดริบบิ้นเปิดทางหลวงสายกรุงเทพฯ – สระบุรี ณ บริเวณทางแยกใกล้ลาดพร้าว
อ้างจาก: กํอนที่จะมาเป็นถนนวิภาวดีรังสิต www.bloggang.com อ๎างเมื่อวันที่๑๕ กุมภาพันธ๑
พ.ศ. ๒๕๕๙
งานกํอสร๎างทางตอนแรก จากจังหวัดสระบุรี ถึงหนองแค ระยะทางยาว ๒๑ กม. เริ่มต๎นใน
เดือนกุมภาพันธ๑ พ.ศ. ๒๕๐๐ และกํอสร๎างแล๎วเสร็จในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๔ ตอนจากหนองแค
ถึงรังสิต ระยะทางยาว ๕๕ กิโลเมตร ได๎เริ่มกํอสร๎างในเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ทางตอนสุดท๎าย
จากรังสิต ถึง กรุงเทพฯ ผํานสนามบินดอนเมือง ระยะทางยาว ๒๘ กิโลเมตร ใช๎เวลากํอสร๎างตั้งแตํ
เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๘ ทางตอนนี้เป็นตอนเดียวที่สร๎างเป็น
เส๎นทางคอนกรีต สํวนทางสระบุรี ถึง รังสิต ระยะทางยาว ๗๖ กิโลเมตร ซึ่งได๎กํอสร๎างเป็นผิวทางลาด
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ยางชั่วคราวนั้น ก็ได๎กํอสร๎างผิวทางชนิดแอสฟัลติคคอนกรีต เริ่มกํอสร๎างในเดือน มกราคม และเสร็จ
ในเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
ทางสาย กรุงเทพฯ – สระบุรี ตอนที่ได๎กํอสร๎างเป็นถนนคอนกรีตยาวประมาณ ๒๘ กิโลเมตร
นั้น ชํวง ๒๐ กิโลเมตรแรกจากดินแดง ถึงสนามบินดอนเมือง เป็นทางคอนกรีต ๔ แนว ชนิดควบคุม
ทางเข๎าออกบางสํวน ชํวงที่เหลืออีก ๘ กิโลเมตร จากดอนเมือง ถึงรังสิต เป็นทางคอนกรีต ๒ แนว
กว๎าง ๗.๐๐ เมตร ไหลํทางกว๎างข๎างละ ๒.๕๐ เมตร ลาดยางจาก รังสิต กิโลเมตร ๓๒ ถึง สระบุรี
กิโลเมตร ๑๐๘ เป็นระยะทาง ๗๖ กิโลเมตร ทางสายนี้ผํานประตูน้ําพระอินทร๑ วังน๎อย หนองแค หิน
กอง เป็นทางผิวแอสฟัลติคคอนกรีต กว๎าง ๗.๐๐ เมตร และมีไหลํทางกว๎างข๎างละ ๒.๕๐ เมตร ลาด
ยางเชํนกัน (“กํอนที่จะมาเป็นถนนวิภาวดีรังสิต” www.bloggang.com อ๎างเมื่อวันที่๑๕ กุมภาพันธ๑
พ.ศ. ๒๕๕๙)
ถนนรัชดาภิเษก เป็นถนนวงแหวน คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔
ให๎จัดสร๎างถนนวงรอบขึ้นน๎อมเกล๎าน๎อมกระหมํอมถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ๑ใน วโรกาสพระราช
พิธีรัชดาภิเษก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชได๎เสด็จเถลิงถวัลย๑ราชสมบัติ ครบ
๒๕ ปี ในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยรัฐบาลได๎กราบบังคมทูลขอพระราชทานชื่อถนนวงรอบ
วํา "ถนนรัชดาภิเษก" บริเวณแนวถนนตัดจากสะพานกรุงเทพผํานถนนเจริญกรุงและตํอเชื่อมจนครบ
วงแหวน ปัจจุบันถือเป็นถนนวงแหวนรอบในโดยมีถนนกาญจนาภิเษก (ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙)
เป็นถนนวงแหวนรอบนอก ถนนวงแหวนรอบในสํวนที่ ๑ เริ่มจากทางแยกทําพระถึงถนนเพชรบุรี
สํวนที่ ๒ จากถนนพระรามที่ ๔ ถึงทางแยกทําพระ รวมระยะทางประมาณ ๔๕ กิโลเมตร และมีพิธี
เปิดถนนรัชดาภิเษกใน พ.ศ. ๒๕๑๙ ถนนรัชดาภิเษก นี้ใช๎เรียกชื่อ ชํวงทางแยกวงศ๑สวํางถึงทางแยก
พระราม ๙
สถานที่สําคัญที่ตั้งอยูํบนถนนสายรัชดาภิเษกที่ผํานทุํงบางเขนนี้มีอยูํหลายแหํงได๎แกํ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ กระทรวงพาณิชย๑ สํานักงาน
อัยการสูงสุด สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสํงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ
ธนาคารไทยพาณิชย๑สํานักงานใหญํเป็นต๎น
การจัดตั้งสถานการศึกษา ที่สําคัญขึ้นหลายแหํงได๎แกํ มหาวิทยาลัยลัยเกษตรศาสตร๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตร เป็นอีกเหตุการณ๑หนึ่งที่ทําให๎เกิดการเวียนคืนที่ดินในพื้นที่นา
เพื่อมาใช๎จัดตั้งมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ หลังจากที่กระทรวงเกษตราธิการ ได๎จัดตั้งสถานี
เกษตรกลางขึ้นในท๎องที่ อําเภอบางเขน จังหวัดพระนคร (กรุงเทพมหานคร) ดังนั้น จึงได๎ย๎ายวิทยาลัย
เกษตรศาสตร๑ จากอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ มาตั้งเป็นอยูํที่อําเภอบางเขน
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ในปี พ.ศ.๒๔๘๖ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได๎ยกฐานะวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ และสถาปนา
ขึ้นเป็น "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑" มีฐานะเป็นกรมในสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ และให๎แตํงตั้ง
ข๎าราชการประจํา ดํารงตําแหนํงเลขาธิการมหาวิทยาลัย
หลวงสินธุสงครามชัย ในฐานะ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตราธิการ เป็นผู๎ดํารงตําแหนํงอธิการบดีคนแรก โดยมีการเปิดสอนใน ๔
คณะ ได๎แกํ คณะกสิกรรมและสัตวบาล คณะการประมง คณะวนศาสตร๑ และคณะสหกรณ๑ เป็นคณะ
แรกตั้ง (ในปัจจุบันคือ คณะเกษตร คณะประมง คณะวนศาสตร๑ คณะเศรษฐศาสตร๑ และ คณะ
บริหารธุรกิจ) (ที่มา: ประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ www.ku.ac.th/web๒๐๑๒ อ๎างเมื่อวันที่ ๑
กุมภาพันธ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙)
ทุํงบางเขนได๎กลายเป็นแหลํงการศึกษา เมื่อมีการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครู ๒ แหํง ตํอมาได๎
เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาพที่ ๘.๕ วิทยาลัยการฝึกหัดครูในอดีต ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร (อ๎างจาก :psy-pnru.blogspot.com เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ๑ พ.ศ.๒๕๕๙)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นสถานศึกษาด๎านการฝึกหัดครูแหํงแรกของประเทศไทย
เปิดทําการสอนเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๓๕ เดิมอยูํที่กองพันทหารราบที่ ๖ ถนนศรีอยุธยา หลัง
วังปารุสกวัน
วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๙ โรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร ได๎ย๎ายมาเชําที่ดินวัดพระศรี
มหาธาตุวรมหาวิหาร ณ อาคารเลขที่ ๓ หมูํที่ ๖ ตําบลอนุสาวรีย๑ ถนนแจ๎งวัฒนะ อําเภอบางเขน
จังหวัดพระนคร อันเป็นที่ตั้งปัจจุบันโดยยังเชําที่ดินวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ตํอมาจนปัจจุบัน

๒๐๖

วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ กระทรวงศึกษาธิการได๎ยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร
ขึ้นเป็น "วิทยาลัยครูพระนคร" ทําให๎สามารถเปิดหลักสูตประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.
สูง) ได๎ และเพื่อสนองความต๎องการของโรงเรียนมัธยมแบบประสม วิทยาลัยจึงได๎เปิดวิชาเอก
อุตสาหกรรมศิลป์ โดยรับนักเรียนที่จบ ปกศ. มาเรียนวิชาชํางยนต๑ ชํางไฟฟูา ชํางโลหะ ชํางกํอสร๎าง
และชํางปั้นดินเผา ตํอมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ จึงได๎เปิดสอนวิชาอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีก
พ.ศ.๒๕๑๗ ได๎เปิดหลักสูตรประโยคครูอุดมศึกษา (ป.อ.) โดยใช๎หลักสูตรของวิทยาลัยวิชา
การศึกษา โดยรับผู๎สําเร็จ ป.กศ.สูง หรืออนุปริญญา เรียน ๒ ปี เมื่อสําเร็จจะได๎ปริญญาการศึกษา
บัณฑิต
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ๑ พ.ศ.๒๕๑๘ ได๎มีการประกาศใช๎พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ซึ่งมีผลทํา
ให๎วิทยาลัยครูทั้ง ๓๖ แหํงทั่วประเทศสามารถเปิดสอนได๎ถึงระดับปริญญาตรี จึงได๎รับการปรับ
หลักสูตรประโยคครูอุดมศึกษา เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได๎ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผล
ให๎ "สถาบันราชภัฎพระนคร" ได๎ชื่อใหมํวํา "มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร" ตั้งแตํ วันที่ ๑๕ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต๎นมา (อ้างจาก https://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ๑ พ.ศ.๒๕๕๙)

ภาพที่ ๘.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อ้างจาก www.chandrakasem.info เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กํอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๓ เดิมเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมแหํงแรกของประเทศไทย เดิมตั้งอยูํที่วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษา พ.ศ.
๒๕๐๑ ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนหลักสูตรการผลิตครู

๒๐๗

จาก ป.ม. เป็น ป.กศ. ชั้นสูง (ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง) และย๎ายจากสถานที่ตั้งเดิมมาอยูํที่
ซอยสังขะวัฒนะ ๒ (ซอยลาดพร๎าว ๒๓ ) ตําบลลาดยาว (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น แขวงจันทรเกษม )
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ ๘๙ ไรํ ๘๘ ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน และใช๎ชื่อวํา
“วิทยาลัยครูจันทรเกษม”
๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช๎ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม https://th.wikipedia.org/wiki/มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ ๑๕
กุมภาพันธ๑ พ.ศ.๒๕๕๙)
เหตุการณ์ระดับประเทศ “กบฏบวรเดช” “สงครามมหาเอเชียบูรพา” และรัชกาลที่ ๘
และรัชกาลที่ ๙ เสด็จหวํานข๎าวที่ทุํงบางเขน
ชุมขนชาวนาบริเวณนี้อยูํกันอยํางสงบจนกระทั่งได๎กลายเป็นพื้นที่ตํอสู๎ของความขัดแย๎งทาง
การเมืองครั้งสําคัญเมื่อเกิดการตํอสู๎ของฝุายเจ๎าและคณะราษฎร ที่เรียกกันวํา
“กบฏบวรเดช ”
ระหวํางวันที่ ๑๑-๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๖ เหตุการณ๑นี้เป็นความขัดแย๎งทางการเมืองครั้งประวัติที่
สําคัญของประเทศและสนามการสู๎รบอยูํที่ทุํงบางเขน หลังจากเหตุการณ๑นี้ได๎มีการจัดตั้งสร๎างสถานที่
สําคัญ ๒ แหํงเพื่อเป็นอนุสรณ๑ของฝุายประชาธิปไตย คือ อนุสาวรีย๑ปรากบฏหรือที่ปัจจุบันเรียก
อนุสาวรีย๑พิทักษ๑รัฐธรรมนูญ (พ.ศ.๒๔๗๙) และวัดพระศรีมหาธาตุ (พ.ศ.๒๔๘๓)

๒๐๘

ภาพที่ ๘.๗ ผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ “กบฏบวรเดช หรือกบฏคณะกู้บ้านเมือง” ในปี พ.ศ.๒๔๗๖
(กบฏบวรเดช th.wikipedia.org/wiki อ้างเมื่อ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)
กบฏบวรเดช
เกิดขึ้นในวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๖ นําโดยพระองค๑เจ๎าบวรเดช อดีต
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม เป็นหัวหน๎าฝุายทหารนํากําลังทหารจากหัวเมืองภาคอีสาน ล๎มล๎างการ
ปกครองของรัฐบาล เนื่องจากกรณีที่ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัว มีพระบรมราชวินิจฉัย
คัดค๎านแผนพัฒนาเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ๑มนูธรรม (นายปรีดี พนมยงค๑) ที่เรียกกันวํา “สมุดปก
เหลือง” โดยออกเป็นสมุดปกขาว แผนพัฒนาเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค๑ นี้มีการลดทอนอํานาจ
ศักดินาอยํางมาก อาทิ เรื่องการถือครองและการเชําที่ดิน และเปิดโอกาสให๎เกษตรกรชาวไรํชาวนาได๎
มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น เรื่องนี้ทําให๎เชื้อพระวงศ๑และองค๑รัชกาลที่ ๗ ออกมาคัดค๎านอยํางรุนแรง พลเอก
พระองค๑เจ๎าบวรเดช บรรดานายพล และนายทหารอื่นๆ ที่โดนปลดหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ.๒๔๗๕ ไมํพอใจรัฐบาลเป็นอันมากจึงเริ่มกํอกบฏขึ้น โดยนําทหารโคราช (กองพันทหารราบที่ ๑๕
กองพันทหารราบที่ ๑๖ กองพันทหารม๎าที่ ๔ กองพันทหารปืนใหญํที่ ๓ กองพันทหารปืนใหญํที่ ๔)
ทหารเพชรบุรี (กองพันทหารราบที่ ๑๔) ทหารอุดร (กองพันทหารราบที่ ๑๘) พระองค๑เจ๎าบวรเดช
เป็นหัวหน๎าเรียกวํา "คณะกู๎บ๎านเมือง" ยกกําลังทหารหัวเมืองมายึดดอนเมือง เมื่อ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.
๒๔๗๖ แล๎วเกิดการสู๎รบกันอยํางรุนแรงแถวทุํงบางเขน แตํสุดท๎ายก็ตกเป็นฝุายเพลี่ยงพล้ําต๎องถอย
ทัพกลับนครราชสีมา ทางการครั้งนั้นได๎สร๎างอนุสาวรีย๑ไว๎ตรงหลักสี่ให๎เรียกวํา “อนุสาวรีย๑ปราบ
กบฏ ”เวลานี้อนุสาวรีย๑ก็ยังมีอยูํ แตํเรียกกันใหมํวํา
“อนุสาวรีย๑หลักสี่ ” (กบฏบวรเดช
th.wikipedia.org/wiki อ๎างเมื่อ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖)

๒๐๙

ภาพที่ ๘.๘ อนุสาวรีย์ปราบกบฏ หรืออนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ
ที่มา :กบฏบวรเดช th.wikipedia.org/wiki อ๎างเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖

ภาพที่ ๘.๙ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๓ เดิมชื่อวัด “ประชาธิปไตย”
วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ทางการเมือง “กบฏบวรเดช”
เมื่อแรกตั้งบริเวณพื้นที่โดยรอบวัดยังคงเป็นทุ่งนา
ที่มา: กรุงเทพ สมัยกํอน pantip.com อ๎างเมื่อ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ๑ พ.ศ.๒๕๕๙

ผู๎ที่อยูํในเหตุการณ๑ “กบฏบวรเดช” คือยายวิไล ชูนวล อายุ ๙๐ ปี ทํานอาศัยอยูํที่ดอนเมือง
ทํานเลําวํา ชาวบางเขนตกใจทหารมากันทางรถไฟที่สถานีรถไฟบางเขนจํานวนมาก และเกิดการสูํรบ

๒๑๐

กัน ๒ ฝุาย ชาวบ๎านต๎องทิ้งบ๎านเรือนหนีการสู๎รบครั้งนี้ ครอบครัวของทํานอยูํหนองไอ๎หลาว (ปัจจุบัน
อยูํหลังร๎านเจ๎เล๎งซึ่งเป็นพื้นที่ลึกเข๎าไปจากดอนเมือง) ต๎องหนีลึกเข๎าไปอีกไปพึ่งพวกมอญ พวกนั้นหุง
ข๎าวให๎กิน (ยาย วิไล ชูนวล ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ชุมชนยิ้มสยาม)
สงครามมหาเอเชียบูรพา สนามบินดอนเมืองได๎ถูกยึดเป็นฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพ
ญี่ปุน ในชํวงเวลานั้น ชาวบางเขนได๎รับผลกระทบเชํนกัน
ยายวิไล ชูนวล เลําวําในชํวงสงคราม ชาวบ๎านกลัวสงครามต๎องหนีลงหลุมหลบภัยที่ชาวบ๎าน
ชํวยกันขุด ชาวบ๎านหันมาใช๎ของที่มีในท๎องถิ่นเชํน ใช๎ขี้ไต๎จุดไฟ ใช๎ตะเกียงจุดด๎วยน้ํามันมะพร๎าว
ทางการปันของให๎ใช๎โดยมีบัตรปันสํวนให๎ไปแลกซื้อ ได๎แกํน้ํามันโซลํา ๑ เดือน ๓ ถัง ไม๎ขีดเดือนละ ๓
กลํอง ชีวิตชาวบ๎านยากลําบากในชํวงสงคราม บางคนโดนระเบิด ยายเลําวํายายหงวนโดนระเบิดทะลุ
เอวแตํไมํตาย เอาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลวัชระ (ยาย วิไล ชูนวล ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ชุมชน
ยิ้มสยาม)

ภาพที่ ๘.๑๐ คุณยายวิไล ชูนวล อายุ ๙๐ ปี
สัมภาษณ์เมื่อ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ชุมชนยิ้มสยาม
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ภาพที่ ๘.๑๑ ยายบรรจง ม่วงเอม (เมืองดอน) อายุ ๘๐ ปี อาศัยอยู่ใต้สะพานประดิษฐ์สกุลการ
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ยายบรรจง เมืองดอน ให๎สัมภาษณ๑เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ๑ พ.ศ.๒๕๕๖ ครอบครัวของทําน
เป็นชาวนาผู๎บุกเบิกที่ทุํงบางเขนและเคยจูงควายให๎พํอแสดงการไถํนาถวายให๎ทอดพระเนตรเมื่อครั้งที่
รัชกาลที่ ๘ และ รัชกาลที่ ๙ เสด็จหวํานข๎าวที่ทุํงบางเขนเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙
ยายบรรจง เมืองดอน อายุ ๘๐ ปี เป็นชาวนาที่ทุํงบางเขนแหํงนี้ตั้งแตํเกิด บรรพบุรุษของ
ยายเข๎ามาทํานาที่ทุํงบางเขนทั้งบริเวณวัดหลักสี่ มหาวิทยาลัย ราชภัฎพระนคร และวัดพระศรี
มหาธาตุ ยายเลําวําเมื่อยายเป็นเด็กแมํทํานาอยูํหลายที่ เป็นนาเชํา บางที่ก็ ๕ ไรํ ๔ ไรํ ๓ ไรํ ไมํใชํผืน
นาเดียวกัน ราคาคําเชําไรํละ ๔ ถัง และคําจ๎างดํานาก็ไรํละ ๔ ถัง สมัยกํอนชาวนาที่ทํานาจะเก็บข๎าว
ไว๎กิน สํวนที่เหลือถึงจะขาย เวลาได๎ข๎าวมาก็จะนําไปสีที่โรงสีที่สถานีรถไฟบางเขน ชาวนาจะเอาข๎าว
ใสํเรือไปสี เลี้ยวเข๎าคลองบางบัวแล๎วไปที่คลองบางเขน เจ๎าของโรงสีเป็นคนจีน เจ๎าของโรงสีจะเอา
แกลบ รํา และปลายข๎าวไว๎
ยายบรรจงเลําวําในชํวงสงคราม ชีวิตชาวนานั้นลําบากมาก เสื้อผ๎าก็ไมํมีจะใสํ พํอ แมํต๎องไป
ซื้อถุงใสํแปูงมาซักแล๎วเอามาเย็บเป็นเสื้อผ๎าให๎ลูกๆ ใสํ ผู๎ชายไมํต๎องใสํเสื้อ ในปี พ.ศ.๒๔๘๕ น้ําทํวม
ไมํมีข๎าวกิน ญี่ปุนเอาข๎าวมาแจกให๎ชาวบ๎านกินที่อําเภอบางเขน แจกไม๎ขีดไฟ ชาวบ๎านบริเวณนี้ไมํมี
ความขัดแย๎งกับทหารญี่ปุนเพราะไมํได๎มาทําให๎ชาวบ๎านเดือดร๎อน ในชํวงที่ทํานาทหารญี่ปุนยังมาชํวย
ทํานาเกี่ยวข๎าว แมํของยายบรรจงยังหุงข๎าวใสํกระทะใบบัวให๎ญี่ปุนกิน ทหารญี่ปุนยังให๎กระติกน้ําไว๎
เป็นที่ระลึกใบหนึ่งซึ่งยายยังเก็บมาถึงปัจจุบัน อยํางไรก็ตามเมื่อเกิดสงครามทําให๎ชาวบ๎านไมํสามารถ
ดําเนินชีวิตปกติได๎
ในระหวํางสงครามชาวบ๎านมีหลุมหลบภัย ยายบรรจงเลําถึงสภาพของหลุมหลบภัยวํา
ชาวบ๎านจะขุดเป็นหลุมแล๎วมีกระดานปูปิดไว๎ข๎างบน เปิดชํองไว๎สําหรับลงไปในหลุมได๎ เวลาเครื่องบิน
ฝุายสัมพันธมิตรมาทิ้งระเบิด เขาจะเปิดวู๏ดที่ดอนเมือง ชาวบ๎านก็จะวิ่งลงหลุมหลบภัยกัน ในระหวําง
สงครามก็มีคนไทยไปลักขโมยน้ํามันของพวกญี่ปุน หากจับได๎ก็จะตอกเล็บ ทําโทษคนไทย ญี่ปุนจะ
ทารุณกับคนที่ลักขโมยของเทํานั้น
ยายสม อึ้งประดิษฐ๑ เลําเรื่องในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ วํารัฐบาลให๎ข๎าวบ๎านละ ๒ กิโล ไม๎
ขีด ๒ กลํอง ที่บ๎านมีลูก ๖ คนไมํพอกิน ครอบครัวยายมี ข๎าวอยูํ ๓๐๐ ถัง คํอยๆ สีกินไป เวลาจะไป
เอาของต๎องเข๎าคิวเสื้อผ๎าโดนคนลักไปหมด ต๎องนุํงกระสอบ ใสํผ๎าแข็งๆ ตอนนั้นยายอายุ ๑๔ ปี พํอ
แมํเอาควายไปเลี้ยงที่ดอนเมือง อยูํกับน๎องๆ ที่ยังเล็ก ขโมยมาลักเอาเสื้อผ๎าที่มีอยูํไปหมด ญี่ปุนไมํได๎
เข๎ามารบกวนชาวบ๎าน หลังจากน้ําทํวมแล๎วยายเข๎าไปรับจ๎างเกี่ยวหญ๎าในสนามเพราะหญ๎ามันสูง เขา
ให๎วันละ ๕๐ สตางค๑ เงินที่ได๎โดนน้ําไมํได๎เพราะมันจะยุํย เมื่อสมัยหลังสงครามโลกไมํมีด๎ายเอาใบ
สับปะรดมารีดเป็นเส๎นแล๎วใช๎เย็บผ๎าแทนด๎าย สมัยสงครามโลกและหลังน้ําทํวมไมํมีอะไรกินเอาต๎น
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มะละกอมาปลอกเปลือกออกแล๎วขยําเกลือมาผัดกินแทนหัวไชเถ๎า กินอยูํอยํางนี้นานเพราะความอด
ยากกวําจะปลูกพืชใหมํทํานุบํารุงได๎ กํอนสงครามไมํได๎กินแบบนี้
การเสด็จของของรัชกาลที่ ๘
และรัชกาลที่ ๙ มาหวํานข๎าวที่ทุํงบางเขน

ภาพที่ ๘.๑๒ รัชกาลที่ ๘ และรัชกาลที่ ๙ เสด็จหว่านข้าวที่ทุ่งบางเขน พระราชกรณียกิจครั้ง
สุดท้ายของรัชกาลที่ ๘ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙
ที่มา: th.wikipedia.org/wiki อ๎างเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖)
เหตุการณ๑นี้ ยังอยูํในความทรงจําของชาวบางเขนคือการที่รัชกาลที่ ๘ และรัชกาลที่ ๙
เสด็จหวํานข๎าวที่ทุํงบางเขน ซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจครั้งสุดท๎ายของรัชกาลที่ ๘
เมื่อวันที่ ๕
มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ บริเวณดังกลําวมีเนื้อที่ประมาณ ๑๕ ไรํ เป็นธรณีสงฆ๑ ด๎านทิศเหนือของวัดติด
ถนนพหลโยธินและถนนแจ๎งวัฒนะ ใกล๎อนุสาวรีย๑พิทักษ๑รัฐธรรมนูญหรืออนุสาวรีย๑ปราบกบฏ
พระราชกรณียกิจนี้ถือวําครั้งสุดท๎ายกํอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวอานันทมหิดลจะ
สวรรคตเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙ คือการเสด็จฯ ทอดพระเนตรการทํานาที่อําเภอบางเขน
พร๎อมทรงหวํานข๎าวลงบนพื้นนาเพื่อเป็นสิริมงคลแกํแผํนดินและพสกนิกรชาวบางเขน มีหลักฐาน
หมายกําหนดการระบุวําพระองค๑เสด็จฯ ถึงวัดเวลา ๐๙ .๐๐ น. ทรงนมัสการพระพุทธสิหิงค๑ที่พระ
อุโบสถ จบแล๎วทรงพระราชปฏิสันถารกับพระสงฆ๑ จากนั้นเสด็จฯ ไปประทับพลับพลาริมวัด
พระศรีฯ ด๎านเหนือ ชาวนาประมาณ ๕๐ คน แสดงการทํานา และชาวนา ๓๐ คน แสดงการสีและ
ซ๎อมข๎าวถวายทอดพระเนตร เมื่อเสร็จสิ้นพิธีพระองค๑เสด็จฯ ไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ (วัด
พระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร) จากหลักฐานภาพถํายปรากฏชัดวํา พระเจ๎าอยูํหัวอานันท
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มหิดล รัชกาลที่ ๘ และพระอนุชา รัชกาลที่ ๙ เสด็จฯ ประทับในเต็นท๑กระโจมริมวัดเพื่อ
ทอดพระเนตรการทํานา หลังจากนั้นพระเจ๎าอยูํรัชกาลที่ ๘ ทรงหวํานข๎าวไว๎ในผืนนา (ที่มา: วัด
พระศรีมหาธาตุ www.watphrasri.org อ๎างเมื่อ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖)
ยายบรรจง เมืองดอน เลําถึงเหตุการณ๑วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙ ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๘
และรัชกาลที่ ๙ เสด็จที่ทุํงบางเขน วํา
“พระเจ๎าอยูํหัวทั้งสองพระองค๑เสด็จมา ตอนนั้นยายอายุ ได๎ ๙ ขวบ ยายเป็นคนจูงควายไถ
นาเพราะควายมันตื่น บริเวณที่ไถอยูํตรงหัวมุมถนนราชภัฎพระนคร ผู๎ใหญํปุวน เกิดแกํน เป็นคนพา
ลูกบ๎านมาทํานา พํอของยายชื่อ นายใจ มํวงเอม เป็นคนไถนา ที่เขาเลือกครอบครัวยายให๎ไถนาให๎
นายหลวงดู เพราะครอบครัวยายทํานาอยูํบริเวณนั้นและในสมัยกํอนหมูํบ๎านบริเวณนี้ก็ไมํคํอยมีคน
อยู”ํ
การจัดตั้งสถานที่ราชการและการเกิดเหตุการณ๑ตํางๆ ที่เข๎ามาในทุํงบางเขน ทําให๎วิถีชีวิต
ชาวนาเปลี่ยนไป
ยายบรรจง เมืองดอน เลําเรื่องสภาพท๎องทุํงนาในอดีตวํา สิ่งที่ประทับใจมากในอดีตคือน้ําใน
คลองบางบัวใสสะอาด คนใช๎กินได๎ วัวควายก็อาบน้ําในคลอง เวลาตอนเย็นจูงวัวควายลงไปอาบน้ําใน
คลอง ขัดหลังควายให๎เนื้อตัวสะอาด สมัยกํอนบ๎านในคลองไมํมี บ๎านมีอยูํ ๓-๔ หลังรู๎จักกันหมด
ตระกูลที่มีที่ดินและลูกหลานมากคือ ตระกูลเกิดแกํน สุดสาคร ผู๎ที่อยูํฝั่งราชภัฏพระนคร ก็มีตระกูล
สุดสาคร เสืออิ่ม เสือเอก พวกนี้มีที่ดินมากจนหลวงไมํให๎ซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นอีกแล๎ว ยายบรรจงนับบ๎านที่
อยูํแถวชุมชนก๎าวหน๎าวําในสมัยกํอนมีบ๎านปูุปุวน บ๎านยายเกิด บ๎านตาเหงี่ยม บ๎านยายขาว (แมํของ
ยายบรรจง) บ๎านตาฉุย บ๎านตาถม ยายโฉม
ครอบครัวยายบรรจงเลิกทํานา เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๕ ตอนนั้นยายบรรจงอายุประมาณ ๑๘-๑๙
ปี เป็นการเลิกทํานากํอนชาวบ๎านคนอื่นๆ เนื่องจากแมํตาย แมํเป็นกําลังหลักในการทํานาของ
ครอบครัว เพราะพํอทํางานรับจ๎าง นาที่ครอบครัวทําเป็นนาเชํา หลังจากครอบครัวยายบรรจงเลิกทํา
นาแล๎ว เจ๎าของนาก็ยังเอาที่ไปให๎คนอื่นทํานาตํอ การทํานาบริเวณนี้ยังคงยืดออกมาได๎อีกระยะหนึ่ง
ยายสัมริต ผํองอําไพ
อายุ ๘๐ ปี ทํานเกิดที่บางบัว พํอแมํมีอาชีพทํานา เป็นนาเชํา ทํานเลํา
เรื่องวิถีชีวิตที่สัมพันธ๑กับคลองและสัมพันธ๑กับคนในสายคลอง สมัยกํอนเมื่อ ๗๐-๘๐ ปีที่แล๎ว ในสาย
คลองนี้มีบ๎าน ๑๐ กวําหลัง ดังนั้นคนในสายคลองนี้จะรู๎จักกันหมด พื้นที่เป็นที่โลํง เป็นผืนนาทั้งหมด
ที่ริมคลองเป็นของกรมชลประทาน ชาวนามาอาศัยอยูํกัน สํวนใหญํจะทํานาเชํา คําเชําตกไรํละ ๒ ปี๊บ
นาบริเวณนี้มีหลายเจ๎าของ ที่เลิกทํานาเพราะเจ๎าของขายนา บางรายขายให๎กับพํอค๎าชาวจีน ตอนที่มี
การขายนากัน ยายอายุประมาณ ๒๐ ปี คือเมื่อประมาณ ๖๐ ปีที่แล๎ว สมัยนั้นขายไรํละประมาณ
๑,๐๐๐ บาท เมื่อยายอายุ ๒๕ ปี พํอแมํก็เลิกทํานาเพราะเจ๎าของที่ขายที่ให๎พํอค๎าชาวจีนเหมือนกัน
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คุณจรัญ ขุนทองได๎เลําวําครอบครัวทางฝุายแมํเป็นครอบครัวที่เข๎ามาบุกเบิกที่ดินที่ทุํง
บางเขนเหมือนกัน แตํต๎องย๎ายที่นาอยูํหลายครั้งเนื่องจากโดนเวนคืนที่ดิน ที่ดินบริเวณมหาวิทยาลัย
เกษตรเดิมเป็นที่ดินของยายกับตาของคุณจรัญ ขุนทอง ชื่อยายก๎อน ศรศรี และตาชื่อละมูน ศรศรี
ที่ดินโดนเวียนคืนเพื่อสร๎างมหาวิทยาลัย ที่ดินตรงบริเวณนั้นมีเจ๎าของที่หลายเจ๎า ที่จําได๎มีที่ของปูุคง
ฉ่ําใจ กับที่ของยายก๎อน และคนอื่นก็มี หลังจากโดนเวียนคืนที่ดิน ยายก๎อนและตาละมูนได๎ไปซื้อ
ที่ดินที่บริเวณกรมทหารราบ ๑๑รักษาพระองค๑ และก็โดนเวียนคืนที่ดินจากราชการอีกครั้ง (กรม
ทหารแหํงนี้ได๎ย๎ายเข๎ามาที่ทุํงบางเขนใน ปี พ.ศ.๒๔๙๕) เมื่อได๎คําเวียนคืนก็ไปซื้อที่ดินอยูํลําลูกกา

ภาพที่ ๘.๑๓ จากซ้ายมือคุณยายอิ่ม อิ่มเอม (ขุนทอง) อายุ ๘๒ ปี
คุณยายเฉลียว ดวงทวี (ขุนทอง) อายุ ๘๑ ปี
ที่บ้านหมู่ไผ่ ริมคลองบางเขน เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘

๒๑๖

ครอบครัว “ขุนทอง”ได๎ให๎ข๎อมูลวํา ที่ดินที่กรมทหาราบราบ ๑๑ รักษาพระองค๑ของ
ครอบครัวมีเยอะมาก นําจะทั้งหมดของที่ราบ ๑๑ เงินที่ขายได๎ไปซื้อที่ๆ ลําลูกกาได๎ ๑๕๐ ไรํ ญาติ
ทางแมํไปอยูํลําลูกกากันหมด แตํปัจจุบันนี้ที่ดินไมํเหลือแล๎ว หลังจากยายแบํงที่ให๎ลูกๆ ตํางคนก็ตําง
ขาย ที่ดินของยายได๎สร๎างเป็นสนามกอลฟ์ธัญญาธานี ลําลูกกา
ปัจจุบันบ๎านหมูํไผํหลังมหาวิทยาลัยเกษตรเป็นที่ดินของยําคุณจรัญ ขุนทอง บริเวณนี้ไมํมี
คนดั่งเดิมอยูํแล๎ว ชาวนาที่ยังคงอยูํก็มีบ๎านคุณจรัญ บ๎านอาแก (เฉลียว ดวงทวี) และยังมีบ๎านปูุปลั่ง
บัวแก๎ว ที่อยูํตรงสะพานข๎ามคลอง คนพวกนี้ล๎วนเป็นชาวนามากํอน และเป็นญาติๆ กันหมดแตํคน
ละนามสกุล ในหมูํบ๎านนี้มีความเป็นเครือญาติกัน เวลามีงานก็จะชํวยเหลือกัน มีแมํครัวขนมหวานชื่อ
ยายคง ทําขนมหวานเวลามีงานก็จะให๎บ๎านนี้ทํา สํวนกับข๎าวก็จะมีแมํครัวโดยเฉพาะตํางหาก
การที่ราษฎรถูกเวนคืนที่ดิน ทําให๎ขาดความมั่นคงในวิถีชีวิตชาวนา เป็นสภาพที่เกิดขึ้นในทุํง
บางเขน ภายหลังเหตุการณ๑ปราบกบฏบวรเดช แล๎วยังมีการจัดตั้งวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารขึ้นในปี
พ.ศ.๒๔๘๔ ในการสร๎างวัดแหํงนี้ รัฐได๎กําหนดการใช๎พื้นที่ไว๎ ๘๗ ไรํ ๓ งาน ๗๘ ตารางวา เจ๎าของ
พื้นที่เป็นชาวนาหลายราย และโดยสํวนมากยกที่ให๎วัดโดยไมํคิดมูลคํา สํวนที่คิดราคาก็เป็นไปทํานอง
ชํวยเหลือกัน มิได๎คิดมูลคําแบบการซื้อขายโดยธรรมดา (ที่มา: หจช.มท.๐๖๐๑.๔/๒๕ การโอนโฉนด
และแบํงแยกที่ดินสร๎างวัดพระศรีมหาธาตุ) ชาวนาที่มีที่ดินบริเวณนี้บางรายก็เลิกทํานาไป
การเวนคืนที่ดินในบางครั้งชาวนาได๎เงินไมํครบ ทําให๎ชาวนาได๎รับความเดือนร๎อนมากไมํ
สามารถนําเงินไปหาซื้อที่ดินใหมํได๎ ดังเชํน ในปี พ.ศ.๒๔๙๙ ราษฎร ๒๗ คน ได๎ร๎องเรียนวํารัฐบาล
เวนคืนที่ดินที่ตําบลลาดยาว อําเภอบางเขน เพื่อกิจการขนสํง ตั้งแตํปี พ.ศ.๒๔๙๗ ยังได๎เงินชดเชยไมํ
ครบ ผู๎ร๎องจะไปหาซื้อที่ดินใหมํก็ไมํได๎ ผู๎แทนการขนสํงแจ๎งวําเหตุที่ทางการยังจํายเงินให๎แกํราษฎรไมํ
ครบเพราะยังไมํมีเงิน และไมํแนํใจจะชดใช๎หมดสิ้นเมื่อใด เพราะงบประมาณที่ได๎มีจํากัด การ
ดําเนินการจํายเงินชดเชยให๎แกํราษฎรทําอยํางลําช๎าทําให๎ราษฎรเสียโอกาสในการทํามาหากินและ
ที่ดินก็ราคาสูงขึ้นทุกที (ที่มา: หจช.มท.๐๒๐๑.๒.๑/๓๖ การเวนคืนที่ดิน)

๒๑๗

ภาพที่ ๘.๑๔ ป้าสมพร ชายศิลป์ (ทรัพย์สะอาด) อายุ ๗๑ ปี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ห้องอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปูาสมพร ชายศิลป์ (ทรัพย๑สะอาด) เลําวําชาวบางเขน “หลุดทุํง” หรือเลิกทํานาเมื่อประมาณ
พ.ศ.๒๕๑๐ ชาวนาเริ่มเริ่มขายที่นากัน บ๎านปูาสมพรหยุดทํานาเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙ เมื่อมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษมเข๎ามา สาเหตุที่ชาวบ๎านเลิกทํานาเพราะความเจริญเข๎ามา มีถนนเข๎ามา ชาวนา
ขายที่ดินให๎หมูํบ๎านจัดสรร สํงลูกเรียนหนังสือแล๎วพวกลูกๆก็ออกไปทํางานที่อื่น ไมํได๎ทํานาอีก เมื่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมา ตอนนั้นปูาสมพรอายุ ๑๕-๑๗ ปี ในตอนแรกครอบครัวยังทํานา
อยูํแตํน๎อยลงไป ยําสุํน พานิชเฮง เจ๎าของโรงสีลาดพร๎าว ผู๎บริจาคที่ดินบริเวณนี้ มาหาพํอของทํานที่
บ๎านถามวําอยากทําอะไรในจันทรเกษม หรือจะเป็นคนงานหรืออะไร ยําสุํนแนะนําให๎ขายของ ปูา
สมพรเป็นคนเริ่มต๎นขายของที่มหาวิทยาลัยแหํงนี้ สํวนพํอของปูาไปหาซื้อที่ตรงศาลอาญา ได๎ ๑๐ ไรํ
เมื่อกํอนไรํละเพียง ๑๐๐-๒๐๐ บาทเทํานั้น
การเปลี่ยนแปลงสําหรับปูาสมพรที่สําคัญในชีวิตที่ทํานได๎เห็นมา คือบริเวณหมูํบ๎าน “ดอน
ใน” มีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมย๎ายมา มีหมูํบ๎านที่นายอาทร สังขะวัฒนะ มาซื้อและการตัด
ถนนรัชดาเข๎ามาในทุํงบางเขน
การเข๎ามาของหนํวยงานตํางๆ การเกิดเหตุการณ๑ครั้งสําคัญในพื้นที่นี้ ทําให๎วิถีชีวิตชาวนา
ไมํได๎อยูํอยํางเดิม แตํต๎องรับผลจากการเข๎ามาหนํวยงานและเหตุการณ๑ภายนอกด๎วย การเข๎ามาของ
สิ่งเหลํานี้ทําให๎ชาวนาต๎องถูกเวียนคืนที่ดินจนขาดความมั่นคงในวิถีชีวิตแบบเดิม และต๎องยุติการทํา
นาไปในที่สุด
๘.๒ การเข้าสู่ระบบตลาดและปัญหาหนี้สินของชาวนา

๒๑๘

จากการศึกษาพบวําชาวนาที่ทุํงบางเขนมีสภาพหนี้สินมาก จนทําให๎ที่นาที่มีตั้งแตํครั้งปูุยํา
ตายายเข๎ามาบุกเบิก ต๎องหลุดไปให๎กับพวกพํอค๎าทั้งที่อยูํในถิ่นและคนตํางถิ่น ปัญหาหนี้สินของ
ชาวนามาจากหลายทาง ทั้งไมํพอกิน เลํนการพนัน และต๎องการใช๎เงินไปทํากิจธุระตํางๆ ซึ่งปัญหา
หลายกรณีสะท๎อนให๎เห็นความไมํทันตํอการเปลี่ยนแปลงและการเอาเปรียบของบุคคลที่เข๎ามา
เกี่ยวข๎อง
ครอบครัวน๎อยจาด ปูาฉลวย น๎อยจาดและปูาลัดดา บุญทิ่ม (น๎อยจาด) เลําวํา ชาวนาเป็นหนี้
กํอนที่จะเริ่มทํานาเสียอีก ชาวนามักจะเชื่อคํากับข๎าวกับปลาเขามากํอน โดยจะซื้อเชื่อกับเจ๏กที่ตลาด
บางบัว เชํน ปลากังเอามาเก็บไว๎แกงให๎ลูกกิน เจ๏กที่ตลาดบางบัวจะขายข๎าวสาร ขายของแห๎ง ขาย
กะปิ น้ําปลา ชาวนาก็จะเชื่อของมากินได๎หมด
ปูาสมพร ชายศิลป์(ทรัพย๑สะอาด) ได๎เลําเรื่องชาวนาไร๎ที่ดินทํากินและที่ดินตกอยูํในมือ
เจ๎าของโรงสี วําเดิมที่ดินที่จันทรเกษม เป็นที่ดินของบรรพบุรุษของพํอ คุณยําคือยําสุน พานิชเฮง
เศรษฐีที่ดิน เจ๎าของโรงสีลาดพร๎าวยึดเอาไป ทวดของปูาสมพรมีลูกชายทั้งหมดประมาณ ๙ คน ยําสุน
พานิชเฮง เลยมาเอาพํอของปูาสมพรไปเลี้ยง ปูาสมพรเลําวํา คนสมัยกํอนมีนิสัยเลํนการพนันบ๎าง กิน
บ๎างที่ดินเลยตกเป็นของคนอื่น คนสมัยกํอนเวลาเลิกนาแล๎วก็จะเลํนการพนันกัน ไฮโล กับไพํ
ครอบครัวปูาสมัยของพํอไมํได๎เลํนจึงสามารถไปซื้อที่ดินเก็บไว๎ได๎ สาเหตุที่สูญเสียที่นาเพราะเลํนการ
พนัน สํวนมากชาวนาจะไปเลํนหมูํบ๎านอื่น ไมํมีเงินใช๎ก็เอาโฉนดที่ดินไปไว๎กับโรงสี เลํนตํอไปเรื่อยๆ
จนหมด พํอค๎าข๎าวหลายรายร่ํารวยจากการรับซื้อที่ดินของชาวนา ที่จําได๎คือเจ๏กล๎ง บ๎านอยูํตรง
สะพานสูง พํอค๎าซื้อข๎าวทั้งทุํงบริเวณนี้
ทํานเลําวํา ยําสุํน พานิชเฮง เป็นคนหนึ่งที่รับซื้อที่ของชาวนาไว๎มากจนเป็นเศรษฐีที่นา ยําสุํน
ผู๎นี้ตํอมาได๎บริจาคที่ดินของทํานให๎แกํวัดและสถานศึกษาหลายแหํง วัด ๒ แหํงที่ได๎รับมอบที่ดินคือ
เสมียนนารีกับวัดเทวสุนทร โดยทํานมอบโฉนดที่ดินอยูํกับกรมศาสนา
ปูาสมพร เลําวํา ยําสุํน รวยจากการทําโรงสีลาดพร๎าว ที่รับซื้อข๎าวและชาวนาจะเอาที่ดินมา
จํานอง โรงสีแหํงนี้ซึ่งดําเนินกิจการมาตั้งแตํรุํนพํอของยําสุํน ยําสุํนมีที่ดินเยอะที่ดินของทํานบริจาค
ให๎โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ โรงเรียนบ๎านลาดพร๎าว การที่ยําสุํนมีที่ดินมาก มาจากได๎รับมรดกโรงสีมาจาก
พํอของทําน และยําสุํนก็มีเงินที่จะซื้อและรับจํานองจากชาวนา เวลาใครไมํมีเงินก็เอาที่ดินมาจํานอง
หรือขายที่ให๎ยําสุํน ในสมัยกํอนที่ดินไมํมีราคาเหมือนสมัยนี้
ตามประวัติโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ได๎กลําวถึงการได๎รับบริจาคที่ดินจากยําสุํนไว๎วํา เมื่อพ.ศ.
๒๕๑๖ ยําสุํน พานิชเฮง บริจาคที่ดินให๎กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน ๑๙ ไรํ ๓
งาน ๑๙ ตารางวา เพื่อสร๎างเป็นโรงเรียนคุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฏ ผู๎อํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา
ในขณะนั้นได๎รับเรื่องจากกรมสามัญศึกษามาดําเนินการกํอตั้งเป็นโรงเรียนแหํงใหมํ ตํอมานางหลง ไว๎
สาลี น๎องสาวของนางสาวสุํน พานิชเฮง ได๎บริจาคที่ดินเพิ่มเติมจํานวน ๒๔ ไรํ ๗๗ ตารางวา เมื่อวันที่

๒๑๙

๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๘ (ที่มา: โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ๑สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี www.sw๒.ac.th/index.php/๒๐๑๓ -๐๔ -๒๔ -๐๒ -๕๗ -๒๐ อ๎างเมื่อ วันที่ ๒๐
กุมภาพันธ๑ พ.ศ.๒๕๕๘)
นอกจากนี้ คุณยําสุํน พานิชเฮง บริจาคที่ดินจํานวน ๒ ไรํ ๙๒ ตารางวา ให๎โรงเรียนบ๎าน
ลาดพร๎าว เดิมโรงเรียนแหํงนี้ ชื่อโรงเรียนเทศบาลบ๎านลาดพร๎าว
เปิดทําการสอนเมื่อวันที่ ๑
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเทศบาลบ๎านลาดพร๎าว (สาคร
พานิชเฮง) เป็นโรงเรียนบ๎านลาดพร๎าว (สาคร พานิชเฮง) (อ๎างจาก: โรงเรียนบ๎านลาดพร๎าว (สาคร สุํน พานิชเฮง) banladprao.com/p.๕.htm อ๎างเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ๑ พ.ศ.๒๕๕๘)

ภาพที่ ๘.๑๕ ย่าสุน พานิชเฮง เจ้าของโรงสีลาดพร้าวและเจ้าของที่ดินรายใหญ่ในทุ่งบางเขน
(อ๎างจาก: โรงเรียนบ๎านลาดพร๎าว (สาคร - สุํน พานิชเฮง) banladprao.com/p.๕.htm เมื่อวันที่ ๒๐
กุมภาพันธ๑ พ.ศ.๒๕๕๘)
๘.๓ การเข้ามาของโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านจัดสรร
การเข้ามาของโรงงานอุตสาหกรรม ที่เข๎ามาแรกๆ ในทุํงแหํงนี้ หลัง พ.ศ.๒๕๐๐
ครอบครัวน๎อยจาด ปูาฉลวย น๎อยจาด และปูาลัดดา บุญทิ่ม (น๎อยจาด) เลําวําเลิกทํานา
หลังจากแมํตายเมื่อประมาณ ๕๐ ปีที่แล๎ว เปลี่ยนมาเลี้ยงปลากัดสํงนอก พ.ศ.๒๕๐๕-๒๕๐๗ สาเหตุ
ที่เลิกทํานาเพราะทําไปก็ไมํคํอยได๎ผลเพราะสภาพแวดล๎อมมันเปลี่ยน การซื้อข๎าวในทุํงนาก็เริ่ม
ถดถอยลง พอเลิกทําก็มาเปลี่ยนอาชีพเลี้ยงปลากัดจีนสํงนอก ประมาณปี พ.ศ.๒๕๑๓ มีการสํงเสริม
ให๎เลี้ยงปลาจีนกันแถวนี้ ชาวบ๎านมีบํอปลา หาบปลาไปขาย การทํานาทําได๎ปีละครั้งเดียว แตํการ
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เลี้ยงปลาทําได๎ตลอด แถววังหินเลี้ยงปลาจีนได๎เพราะเริ่มมีสลัมเกิดขึ้น ชาวบ๎านสามารถหาลูกน้ําลูกไร
ได๎ สลัมเริ่มต๎นจากการมีโรงทอผ๎าหํมของเสี่ยวีระ
โรงงานอุตสาหกรรมผ๎าหํมไทย (THAI BLANKET INDUSTRY หรือ TBI) อยูํที่ซอยเสนานิคม
๒ บนเนื้อที่ ๙๑ ไรํ โรงงานแหํงนี้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญํมีคนงานมาก เจ๎าของคือ สุกรี
โพธิรัตนังกูร จัดตั้งในปี พ.ศ.๒๕๐๒ ได๎ตั้งบริษัทผลิตผ๎าหํม เพื่อขายกองทัพเป็นสํวนใหญํ ตํอมา
พ.ศ.๒๕๐๗ SHIKIBO INC. ยักษ๑ใหญํทอผ๎าในประเทศญี่ปุน ตัดสินใจรํวมทุนกับสุกรี ครั้งแรกใน
บริษัทโรงงานอุตสาหกรรมผ๎าหํมไทย โดยนําเงินลงทุนพร๎อมๆ กับเทคนิคการปั่นด๎ายที่ทันสมัยของ
โลก ในเวลาตํอมาได๎ลงทุนอีกจนถึงโรงที่ ๓ จากอุตสาหกรรมผ๎าหํมไทย ไทยทรีครอต (๒๕๐๙ ) ผลิต
สินค๎าสําเร็จและเทคโนโลยีการย๎อมผ๎าทันสมัย และไทยซินเนทิคส๑ เท็กซ๑ไทล๑ (๒๕๑๑ ) ในบริเวณ
เดียวกันที่ซอยเสนานิคม ๒ เพื่อขยายกําลังการปั่นด๎าย รวมทั้งได๎เพิ่มการผลิตด๎ายประเภทใย
สังเคราะห๑ขึ้นมาด๎วย โรงงานแหํงนี้วํากันวํา ตอนนั้นทันสมัยที่สุดในเอเชียอาคเนย๑
(ที่มา –นิตยสารผู๎จัดการกันยายน ๒๕๔๒ บทเรียน สุกรี โพธิรัตนังกูร โดยวิรัตน๑ แสงทองคํา
info.gotomanager.com/news/details.aspx?id=๑๒๔๖ อ๎างเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๘)
ปูาฉลวย และปูาลัดดา เลําถึงสภาพที่เปลี่ยนจากทุํงนาเป็นสลัมวํา สลัมเกิดขึ้นในซอยเสนา
เมื่อมีโรงทอผ๎าหํม มีคนตํางถิ่นเข๎ามาทํางาน ที่ดินของตาไหวกลายเป็นสลัมเพราะวําคนมาอยูํมาก มี
การปลูกบ๎านกันเองบ๎าง คนปลูกบ๎านให๎เชําบ๎าง ที่ดินพวกนี้เป็นที่นาเดิม มีการปลูกเป็นพื้นใต๎ถุน ยก
พื้นให๎เหนือน้ําขึ้นมามีสะพานเชื่อมกับถนน ที่ด๎านลํางจึงกลายเป็นที่ขังน้ําเนํา สภาพน้ําเนําทําให๎เกิด
ลูกน้ํา ลูกไรเยอะ ไมํใชํบริเวณนี้ที่เกิดสลัม บริเวณสะพาน ๒ ก็มีสลัมเหมือนกัน ที่ทางบ๎านเลี้ยงปลาก็
เพื่อจะได๎มีอะไรทํา นาก็ขายให๎เสี่ยวีระไป ที่จําเป็นต๎องขายนาเพราะที่นากลายเป็นที่ตาบอด ออก
ถนนไมํได๎ แล๎วก็ย๎ายมาอยูํแถวนี้ เงินที่เหลือจากการขายนาก็ไปซื้อที่ๆ คลอง ๑๒ ได๎ ๔-๕๐๐ ไรํ แถว
นี้แมํจัดสรรที่ให๎ลูกคนละ ๕๐ ไรํ เสี่ยวีระเป็นเจ๎าของโรงงานทอผ๎าหํมซื้อที่แมํหมดเลย ชื่อโรงงานทอ
ผ๎าหํมไทย โรงงานนี้กว๎านซื้อที่ดินยันสุดคลองเลย ตอนหลังเขาโดนเวียนคืนเพื่อจะสร๎างถนนเกษตรนวมินทร๑ เขาเลยต๎องย๎ายโรงงานไปอยูํตํางจังหวัด ที่ ธกส. ที่เป็นความที่สร๎างตึกไมํได๎เพราะซื้อที่แพง
๘๐๐ ล๎านบาท ก็เป็นที่ของยายขายไปได๎เงินแสน ที่ดิน ๑๐ ไรํ ได๎เงินเทําไหรํไมํรู๎แตํเป็นการขายแลก
ที่นากันกับที่ดิน ๔๕๐ ไรํที่คลอง ๑๒ และได๎เงินอีกสํวนหนึ่ง แมํแบํงให๎คนละ ๕๐ ไรํ นาคลอง๑๒
สมัยนั้นไรํหนึ่งประมาณ ๑,๐๐๐ บาท ที่สมิทธิโชติเมื่อกํอนซื้อเพิ่มเติมไรํ ๑๐๐ บาท เสี่ยวีระเป็น
เจ๎าของโรงงาน ที่ดินที่ขายทําเป็นโรงงานและที่พักคนงาน
การตัดสินใจขายเพราะมีโรงงานเข๎ามา ที่ไมํดินมีทางออก ไฟฟูาก็ไมํมี เข๎าออกก็ต๎องปีนรั้ว
กับกรมยุทธโยธา พอเปลี่ยนเจ๎ากรมใหมํเขาก็กั้นไมํให๎ออก ก็ต๎องทําสะพานเดินออกไปเป็นร๎อยเมตร
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การเข้ามาของหมู่บ้านจัดสรร นักธุรกิจค๎าที่ดินรุํนแรกที่ทําให๎ทุํงบางเขนเปลี่ยนจากนาเป็น
เมือง ได๎แกํอาจารย๑สุนทร เปรมฤทัย นายไชยวัฒน๑ เหลืองอมรเลิศ นายอาทร สังขะวัฒนะ และ
นายอนันต๑ สุขสันต๑ ทั้ง ๔ คนนี้ถือวําเป็นนักจัดสรรที่ดินรายสําคัญของทุํงบางเขน ในงานวิจัยนี้ขอ
กลําวถึง ๒ ทํานแรกดังนี้

ภาพที่ ๘.๑๖ นายสุนทร เปรมฤทัย
นักธุรกิจที่เป็นตานานผู้บุกเบิกการทาที่ดินจัดสรรในทุ่งบางเขน
อ้างจาก www.premruethai.ac.th อ๎างเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ๑ พ.ศ.๒๕๕๙
นายสุนทร เปรมฤทัย นักธุรกิจที่เป็นผู๎บุกเบิกการทําที่ดินจัดสรรในประเทศไทยและบุกเบิก
การค๎าที่ดินในเขตรามอินทรา ได๎กลําวถึงการทําที่ดินจัดสรรของเขาวํา ในปี พ.ศ.๒๕๐๓ เขาได๎ทํา
ที่ดินจัดสรรที่ซอยอารี ถนนลาดพร๎าว ขาดที่ดิน ๒๕ ไรํ ไรํละ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยมีการแบํงที่ดิน
เป็นแปลงขาด ๑๐๐ ตารางวา ขายตารางวาละ ๒๕๐ บาท โครงการแรกประสบความสําเร็จ ขาย
หมดภายใน ๒ เดือน ตํอมาเขาซื้อที่ดินที่รามอินทรา กิโลเมตรที่ ๓ บริเวณวัดไตรรัตนาราม จํานวน
๒๔ ไรํ ราคาไรํละ ๖,๐๐๐ บาท ที่ดินนี้ซื้อด๎วยเงินสด นํามาแบํงขายเป็นแปลงยํอยๆ แปลงละ ๑๐๐
ตารางวา ขายผํอนตารางวาละ ๑๒๐ บาท ซึ่งประสบความสําเร็จอยํางดี การซื้อที่ดินและแบํงขายนี้
ทําอยูํในชํวงปี พ.ศ.๒๕๐๓-๒๕๑๑ โดยเขาได๎จัดสรรที่ดินที่รามอินทราทั้งหมด ๑๒ โครงการ (ที่มา :
วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห๑ ฉบับที่ ๔๘ ปีที่ ๑๓ ประจําเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๐ หน๎า
๗๗- ๘๒)
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ภาพที่ ๘.๑๗ นายไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ นักธุรกิจพัฒนาที่ดินรุ่นแรกในทุ่งบางเขน
อ้างจาก www.siamparkcity.com › อ๎างเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ๑ พ.ศ.๒๕๕๙
นายไชยวัฒน๑ เหลืองอมรเลิศ นักธุรกิจพัฒนาที่ดิน ผู๎สร๎างอาณาจักร สวนสยามตํอมา เขา
เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เป็นนักพัฒนาที่ดินและสร๎างหมูํบ๎านและสร๎างเมืองในทุํงบางเขนในระยะแรก ใน
นาม ช.อมรพันธ๑ อยูํใกล๎มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ธุรกิจของเขามีบทบาทที่สําคัญในการเปลี่ยนทุํง
นาให๎เป็นเมืองโดยเริ่มที่บริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ ซึ่งสามารถกลําวได๎วําเป็นศูนย๑กลาง
ความเจริญแหํงแรกในทุํงแหํงนี้
นายไชยวัฒน๑ เลําถึงประวัติและชีวิตในวงการธุรกิจของเขาวํา เขาเกิดในตระกูล “เหลืองอมร
เลิศ” รุํนที่ ๒ เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน เป็นลูกคนที่สาม ในจํานวน ๘ คน เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม
พ.ศ.๒๔๘๑ ที่บ๎านทุํงเขน กรุงเทพฯ บิดาชื่อยํงเจ็ง แซํอึ๊ง มารดาชื่อไน๎ ทั้งสองตํางเป็นชาวจีนที่โพ๎น
ทะเลที่อพยพมาทํามาหากินที่เมืองไทย เชํนเดียวกับคนจีนอื่นๆ เมื่อยังเด็กนาย ไชยวัฒน๑ อยูํกับพํอ
แมํที่มีอาชีพค๎าขายประเภทของกินของใช๎ ที่เรียกกันในยุคนั้นวําร๎านขายของชําหรือที่ภาษาจีนเรียกวํา
"ร๎านโชหํวย" หมายถึงการจําหนํายสินค๎าเบ็ดเตล็ดทั่วไป ไมํจําเพาะเจาะจงวําเป็นสินค๎าชนิดใด ร๎าน
ของพํอเขา ชื่อ "ร๎านอึ๊งยํงเจ็ง" ตั้งอยูํใกล๎ๆ ริมคลองตลาดบางบัว ยํานบางเขน กรุงเทพฯ ร๎านค๎าไมํได๎
ใหญํโตอะไรนัก และรายได๎จากการขายก็ไมํมากมาย
เมื่อนายไชยวัฒน๑ เรียนจบชั้น ป.๔ อายุประมาณ ๑๒ – ๑๓ ขวบ เขาก็เริ่มทํางานเป็นเด็ก
รับจ๎างที่ทําหน๎าที่สารพัดในร๎ายขายก๐วยเตี๋ยวแหํง หนึ่งยํานบางเขน อยูํไมํนาน ก็ต๎องหันเหชีวิตตามคํา
ชักชวนของเพื่อน ไปเป็นกระเป๋ารถเมล๑ ทําได๎พักหนึ่ง เขาก็ย๎อนกลับมาเป็นผู๎ชํวยงานร๎านขายของชํา
ของพํอแมํอีก เขาชํวยที่บ๎านซื้อของใช๎จําเป็นในชีวิตประจําวันที่สี่แยกมหานาค ที่เป็นตลาดกลาง ที่มี
ของขายสํงสารพัดชนิด โดยเริ่มต๎นซื้อมาขายไปในชํวงเช๎าของทุกวัน คุณพํอและเขา ชํวยกันพายเรือ
ไปซื้อของเข๎าร๎าน ตํอมามีเพื่อนมาชวนไปเป็นกระเป๋ารถเมล๑อีก คราวนี้ เป็นกระเป๋ารถโดยสารที่วิ่ง
ระหวํางกรุงเทพฯ – อุดรธานี ชีวิตชํวงนี้ต๎องระเหเรํรํอน ต๎องคลุกฝุุนแทบทั้งวันโดยไมํมีเวลาพักผํอน
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แตํด๎วยใจสู๎จึงไมํท๎อถอยตํอความยากลําบาก แม๎ถนนหนทางจะแสนทุรกันดาร ทั้งระยะเวลาในการ
เดินทางก็ยาวนานและไกลแสนไกล แตํเขาก็อดทนเป็นกระเป๋ารถเมล๑อยูํนานพอสมควรทีเดียว
ในชํวงที่เขากําลังเบื่ออาชีพรับจ๎างสํงของและอาชีพพํอค๎าเรํนั้น เขาได๎พบกับอาจารย๑ที่สอน
ประมงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑คนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู๎ชักชวนให๎หันเหชีวิตสูํอาชีพเพาะพันธุ๑ปลาขาย
เพราะเป็นสัตว๑เศรษฐกิจ เขาไมํมีความรู๎เรื่องเพาะพันธุ๑ปลามากํอนเลย แตํเริ่มทดลองเพาะพันธุ๑ปลา
น้ําจืด เชํน ปลาดุก ปลาใน ปลาสลิด ปลาเฉาฮื้อ และซ๎งฮื้อ โดยใช๎คลองบางบัวนั่นเองเป็นสถานที่
เพาะเลี้ยง ในตอนนั้นคลองแหํงนี้ยังไมํมีมลภาวะ น้ําสะอาด ใช๎เป็นสถานที่เพาะพันธุ๑ปลาได๎ดี
อาหารปลา เขาวําจ๎างเด็กช๎อนไรน้ําเพื่อใช๎เลี้ยงปลา ไมํต๎องลงทุนอะไรมาก เขาจึงสามารถขายได๎
กําไรดี เพราะวําชํวงนั้นเมืองไทยยังไมํมีใครคิดเพาะพันธุ๑ปลาขายมากํอน เมื่อขายดี เริ่มมีชื่อเสียง ก็ตั้ง
เป็นห๎างหุ๎นสํวนสํานักงานอมรพันธุ๑ เพื่อจําหนํายพันธุ๑ปลาไปขายยังตํางจังหวัดทั่วประเทศ จนมีรายได๎
พอกพูนอยํางรวดเร็ว
“..คําวําอมรพันธุ๑ นี้พระตั้งให๎ แปลวํา พันธุ๑ที่ไมํตาย อมรแปลวําไมํตาย สํวนพันธุ๑คือการเพาะ
ขยายพันธุ.๑ ...”
"ผมทําธุรกิจเพาะเลี้ยงพันธุ๑ปลา จนมีชื่อเสียง แตํประมาณปี ๒๕๑๒ ผมก็
ตัดสินใจวางมือกับอาชีพค๎าขายสิ่งมีชีวิต และมอบพันธุ๑ปลาที่เหลืออยูํให๎แกํทาง
ราชการทั้งหมด เพื่อนําไปปลํอยที่วัดเบญจมบพิตร ขณะเดียวกัน ก็นําพันธุ๑ปลา
สํวนหนึ่งไปแจกกํานัน ผู๎ใหญํบ๎านในหลายตําบลและหมูํบ๎าน จนเป็นที่ฮือฮาและ
เลําขานกันในยุคนั้น หลังจากนั้น ผมก็หันไปทําธุรกิจพัฒนาที่ดิน เพราะเห็นวํา
ธุรกิจที่ดินนําจะมีอนาคตที่ดีกวํา เศรษฐีทั้งหลายก็ล๎วนแตํมีที่ดินสะสมไว๎... ชํวง
นั้น บ๎านจัดสรรยังไมํเกิด ยังไมํมีการสร๎างบ๎านที่พร๎อมเข๎าอยูํได๎ทันที แตํมีการ
จัดสรรที่ดินเปลําขายบ๎างแล๎ว โดยแบํงที่ดินเป็นแปลงยํอยและไมํมีการจัดระบบ
สาธารณูปโภคให๎ สํวนบ๎านนั้น ผู๎ผํอนซื้อที่ดินจะต๎องปลูกเอง และขอน้ําไฟกันเอง
การผํอนชําระคํางวดที่ดินก็คงยังต๎องผํอนกับเจ๎าของที่ดินเป็นหลัก... นักจัดสรร
ที่ดินชํวงนั้น ที่ผมรู๎จัก เชํน อาจารย๑สุนทร เปรมฤทัย คุณอนันต๑ สุขสันต๑ คุณ
อาทร สังขะวัฒนะ คุณวิเชียร กลิ่นสุคนธ๑ คุณโชคชัย ปัญจทรัพย๑ เป็นต๎น"
เมื่อโครงการบ๎านจัดสรร ๒ โครงการแรก ประสบผลสําเร็จ เขาก็จัดตั้งบริษัท ช. อมรพันธุ๑
จํากัดขึ้นมา และขยายการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย๑ตํอมาอีกหลายโครงการในยํานวิภาวดี โดย
ตั้งชื่อโครงการวํา อมรพันธุ๑ ๒ เธียรสวน ๓ อมรพันธุ๑ ๔ พอมาถึง อมรพันธุ๑ ๕ ซึ่งอยูํหน๎า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ แถวพหลโยธิน บางเขน เขาก็บุกเบิกสร๎างชุมชนเขตชานเมืองที่สมบูรณ๑
และครบวงจรมากขึ้น โดยการสร๎างศูนย๑การค๎าเล็กๆ มีอาคารพาณิชย๑ ตลาดสด และโรงหนัง อยูํในที่
เดียวกัน เพื่ออํานวยความสะดวกแกํผู๎อาศัยในบริเวณนั้น โครงการที่ ๑๓ ซึ่งถือวําเป็นโครงการที่อยูํ
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อาศัยสุดท๎ายของเขา วิธีการโฆษณาขายบ๎านในยุคนั้น ใช๎วิธีการงํายๆ ไมํมีอะไรสลับซับซ๎อน เริ่มต๎น
ด๎วยการขึ้นคัตเอาต๑ พิมพ๑โบรชัวร๑ สํวนการโฆษณาในหนังสือพิมพ๑หรือผํานสื่อมวลชน ยุคนั้นยังไมํได๎
กระทํา อาศัยปากตํอปากมากกวํา การตลาดที่ดีที่สุด และสําคัญสําหรับเขาในขณะนั้นก็คือ หนึ่ง ยาม
รักษาความปลอดภัยของหมูํบ๎าน สอง พระพรหมสําหรับเป็นที่พึ่งทางใจ ซึ่งกระทั่งทุกวันนี้ เกือบทุก
หมูํบ๎านก็มีพระพรหมกันหมด เขาเป็นคนแรกที่ริเริ่มให๎มีการตั้งพระพรหมในหมูํบ๎าน
เนื่องจากการทําธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย๑ต๎องใช๎เงินทุนมาก เขาจึงจัดตั้งบริษัท ไฟแนนซ๑
เชียล ทรัสต๑ จํากัด ขึ้นมา เพื่อมุํงระดมทุนให๎ได๎มากขึ้น และได๎เชิญคุณบําเพ็ญ เมธารมณ๑ ผู๎จัดการ
ธนาคารกรุงเทพ สาขามีนบุรี มาเป็นผู๎จัดการบริษัท นอกจากนี้
เขายังได๎จัดตั้ง บริษัท เครดิต
ฟองซิเอร๑ ซ.อมรพันธุ๑ ด๎วยการผํอนสํงระยะยาว ๕-๑๐ ปี ซึ่งชํวยทําให๎ลูกค๎าสามารถมีกําลังซื้อบ๎าน
ได๎มากขึ้น โดยการทําธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร๑นี้ เขาได๎เห็นตัวอยํางจากการไปศึกษาดูงานที่ประเทศ
ฝรั่งเศส ที่บริษัทเครดิตฟองซิเอร๑หลายแหํงทําหน๎าที่ปลํอยกู๎แกํผู๎ซื้อบ๎านทั้งบ๎าน เกํา บ๎านใหมํ เป็น
ธนาคารท๎องถิ่นที่ชํวยให๎การซื้อบ๎าน คลํองตัวขึ้นมาก ประมาณ พ.ศ.๒๕๒๕ เขาได๎รับเลือกเป็นนายก
สมาคมผู๎ประกอบกิจการเครดิตฟองซิเอร๑คนแรก
นายไชยวัฒน๑ เหลืองอมรเลิศ เป็นนักธุรกิจผู๎บุกเบิกธุรกิจการพัฒนาที่ดินในทุํงบางเขน นาม
ช.อมรพันธุ๑ กระทั้งประสบความสําเร็จกลายเป็นหนึ่งนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย๑ของไทย นอกจากนั้น
เขายังเป็นผู๎สร๎างสวนสนุก ชื่อ“สวนสยาม” ตํอมา (ที่มา : ประวัติผู๎กํอตั้ง - Siam Park City
www.siamparkcity.com › อ๎างเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ๑ ๒๕๕๙)
จากที่กลําวมาทั้งหมด จะเห็นได๎วําทุํงบางเขนได๎สูญเสียระบบนิเวศน๑แบบเดิมที่เหมาะสมแกํ
การทํานา จากความเจริญที่เข๎ามา ทั้งที่มาจากรัฐและเอกชน ซึ่งทําให๎ระบบนิเวศน๑ในพื้นที่ทุํง
บางเขนไมํเหมาะสมกับการทํานาอีกตํอไป และในที่สุดชาวนาก็ต๎องเลิกการทํานาไป ชาวนาชี้ถึง
สาเหตุการเลิกทํานาหลายประการได๎แกํ หนูเยอะเมื่อมีหมูํบ๎านจัดสรรเข๎ามาอยูํ หนูได๎มากัดกินต๎น
ข๎าวทําให๎การผลิตเสียหาย ดินและน้ําเสียไมํสามารถทํานาได๎อีก หมูํบ๎านที่เข๎ามาได๎เป็นอุปสรรคใน
การไหลของน้ําและทําให๎ดินเสีย ชาวนาหลายครอบครัวไมํยากให๎ลูกหลานเป็นชาวนาอีกเพราะไมํยาก
ให๎ลําบากเหมือนรุํนพํอแมํ บางคนขายที่ดินเพราะต๎องการสํงลูกเรียนหนังสือ และบางคนขายที่นา
เพราะบริเวณรอบๆที่นาของตนเองขายกันหมดแล๎วถ๎าหากไมํขายก็จะกลายเป็นที่ตาบอดไมํมีทางออก
ในราวทศวรรษ ๒๕๑๐ ชาวนาในทุํงบางเขนได๎ขายที่นาไปพร๎อมกับการพัฒนาเมืองหลวงที่
เกิดขึ้น บางเขนได๎เป็นพื้นที่ขยายของเขตเมืองหลวงโดยเฉพาะหนํวยงานราชการและพื้นที่จัดสรรของ
เอกชน นักธุรกิจบุกเบิกที่ดินตํางประสบความสําเร็จในการจัดสรรที่ดินและสร๎างหมูํบางขายให๎กับชน
ชั้นกลางที่กําลังขยายตัวและเกิดขึ้นพร๎อมกับการพัฒนาประเทศ ในที่สุดบางเขนไมํได๎เป็นเขตเมือง
ชั้นนอกที่ใช๎ปลูกข๎าวดังเชํนในอดีตอีกแล๎ว แตํได๎กลายเป็นเขตขยายและพัฒนาของเมืองหลวง
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บทที่ ๙
สรุป
การศึกษาเรื่อง วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวนาไทยที่ทุ่งบางเขนในช่วงระหว่าง พ.ศ.๒๔๑๐๒๕๑๐ ระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในช่วงประมาณ ๑๐๐ ปี สามารถสรุปได้ดังนี้
๑. “บางเขน” เป็นชุมชนดั่งเดิมที่มีประวัติการตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยมีหลักฐาน
จากตํานานของพื้นที่กล่าวถึงชื่อพื้นที่นี้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทอง ต่อมาใน “กําสรวลสมุทรหรือ
กําสรวลศรีปราชญ์” วรรณกรรมที่แต่งขึ้นประมาณปี พ.ศ.๒๐๒๕-๒๐๓๔ ในแผ่นดินสมเด็จพระบรม
ราชาธิราช ได้กล่าวถึงบางเขนในฐานะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา ในแผนที่ย่านเก่าใน
แม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งวาดขึ้นเมื่อ ก่อน พ.ศ.๒๐๖๕ ก็ได้ปรากฏ “บางเขน” เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมฝั่ง
แม่น้ําเจ้าพระยา และยังมีหลักฐานในพื้นที่ การสร้างวัดแห่งแรกที่ปากคลองบางเขนริมฝั่งแม่น้ํา
เจ้าพระยา คือ วัดปากน้ําที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๑๒๕ ในแผ่นดินของสมเด็จพระมหาธรรมราช (พ.ศ.
๒๑๑๒-๒๑๓๓) ราชวงศ์สุโขทัย หลังจากเสียกรุงครั้งที่ ๑ แล้ว ซึ่งเป็นสมัยอยุธยาตอนกลาง ภายหลัง
จากเสียกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ.๒๓๑๐ แล้ว ปรากฏว่าการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในพื้นที่บางเขนมากขึ้น
โดยดูจากการสร้างวัดในคลองบางเขนมีเพิ่มขึ้นหลายวัดด้วยกันคือ วัดปากน้ํา (พ.ศ.๒๑๒๕) วัดฝาง
(พ.ศ.๒๒๐๐) วัดทางหลวง (พ.ศ.ไม่ระบุ) วัดกล้วย (ไม่ระบุ) วัดเลียบราษฎร์บํารุง (พ.ศ.๒๓๑๐) วัด
ทองสุธาราม (พ.ศ.๒๓๑๕) วัดโพธิ์ทองล่าง (พ.ศ.๒๓๑๙) และยังมีวัด ๒ วัดร้างที่ไม่ได้ระบุปี พ.ศ.ที่
จัดตั้งคือวัดจันทร์มาลีและวัดหลวง วัดทั้ง ๒ นี้จัดตั้งก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ยังมีอีก ๑ วัดใน
ตําบลบางเขน จังหวัดนนทบุรี คือ วัดกําแพง (พ.ศ.๒๒๒๐) รวมทั้งหมด ๑๐ วัด การจัดตั้งวัดเหล่านี้
แสดงให้เห็นว่า “บางเขน”เป็นชุมชนเก่าที่มีความเป็นมายาวนาน ชุมชนบางเขนเดิมเหล่านี้อาศัยอยู่
ในคลองบางเขน ในอดีตมีวิถีชีวิตที่เป็นชาวสวน มีการแบ่งพื้นที่บางส่วนทําการผลิตข้าวบ้างเพื่อเลี้ยง
ชีพ ชุมชนชาวสวนคลองบางเขนนี้มีวัฒนธรรมประเพณีที่เชื่อมโยงผู้คน ๒ ฝั่งคลองบางเขน ซึ่งมีวิถี
ชีวิตชาวสวนเหมือนกัน คือประเพณีแห่เรือชักพระหลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดเชิงหวายที่ทําสืบเนื่องกันมานับ
ร้อยปี ชุมชนชาวสวนริมฝั่งคลองบางเขนได้หยุดขยายตัวตั้งแต่ปลายสมัยธนบุรี และมีการจัดตั้งวัด
ใหม่อีกครั้งหนึ่งคือ วัดมัชฌันติการาม หรือ วัดน้อย (พ.ศ.๒๔๑๗)
๒. การจัดตั้งชุมชนที่อยู่นอกคลองบางเขนเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ เมื่อมีการจัดตั้งวัดบาง
บัวหรือวัดลาดน้ําเค็มใน พ.ศ.๒๓๘๐ จากหลักฐานกล่าวว่ามีพระยาเพ็ชรเป็นผู้สร้าง พระยาท่านนี้ยัง
ไม่มีหลักฐานว่าเป็นใคร แต่ระยะเวลาที่สร้างวัดเป็นเวลาเดียวกับการขุดคลองแสนแสบเพื่อเป็น
เส้นทางขนส่งกําลังและเสบียงไปทําสงครามอานัมสยามยุทธกับกัมพูชา การจัดตั้งวัดและชุมชนที่บาง
บัวอาจจะเกี่ยวข้องกับสงครามดังกล่าว วัดต่อมา คือวัดเสมียนนารีที่จัดตั้งในปี พ.ศ.๒๔๐๐ โดย
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เสมียนขําสตรีชาววังในสมัยรัชกาลที่ ๔ วัดทั้ง ๒ จัดตั้งโดยมูลนาย วัดและชุมชนที่อยู่รอบวัดเกิดขึ้นใน
ระยะเวลาที่บริเวณโดยรอบยังคงเป็นป่าละเมาะ ที่มีสัตว์ป่านานชนิด ช้าง ฝูงลิง ข่าง บ่างชะนีอยู่
๓. การขุดคลองเปรมประชากรใน พ.ศ.๒๔๑๓-๒๔๑๕ ได้นําการเปลี่ยนแปลงมาสู่พื้นที่ๆ
อยู่ด้านนอกคลองบางเขนอย่างมาก การขุดคลองแห่งนี้ทําให้เกิดการเปิดพื้นที่ใหม่เพื่อทํานา ชนชั้นสูง
และพ่อค้าได้รับผลประโยชน์เฉพาะที่ดินที่อยู่ริมคลองเท่านั้น ส่วนที่ดินในบริเวณอื่นๆ ที่ไม่ใช่ริมคลอง
ยังคงเป็นที่กว้างใหญ่ไม่มีผู้จับจอง คนจากที่ต่างๆ หลั่งไหลเข้าสู่ทุ่งแห่งใหม่ที่ถูกเปิดออกเพื่อทํานา
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสามัญชนที่มาจากที่ต่างๆ ที่ต้องการหาที่ดินทํากิน คนกลุ่มนี้ได้รับแรงกดดันจากการ
ที่เริ่มปลดปล่อยทาสและระบบไพร่เริ่มผ่อนคลายความเข้มงวดในการควบคุมแรงงานนับตั้งแต่รัชกาล
ที่ ๕ ทรงขึ้นครองราชย์ การเข้าสู่ทุ่งบางเขนเป็นทางเลือกที่เป็นอิสระ เพราะทุ่งบางเขนยังคงมีที่ดิน
จํานวนมากเหลือยู่ เป็นที่ดินที่ไม่มีชนชั้นสูงหรือพ่อค้าเข้ามาหาผลประโยชน์ในการค้าที่ดิน
การเข้ามาจับจองที่ดินของชาวนาในทุ่งบางเขนเห็นได้อย่างชัดเจน เมื่อมีการจัดตั้งวัดในทุ่ง
นาในช่วงทศวรรษ พ.ศ.๒๔๒๐ ถึงทศวรรษ พ.ศ.๒๔๔๐ ซึ่งดูได้จากการสร้างวัดมีทั้งหมด ๑๒ วัด
และการเริ่มสร้างหมู่บ้านในทุ่งนาแห่งนี้ ได้แก่ การสร้างวัดเทวสุนทรหรือวัดสี่แยก ที่สร้างขึ้นบริเวณ
จุดตัดกันระหว่างคลองบางเขนกับคลองเปรมประชากร วัดแห่งนี้เดิมสร้างเป็นเพียงอาศรมหลังเล็กๆ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๑๒ แต่เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๖ วัดแห่งนี้ได้สร้างอุโบสถขึ้นเป็นครั้งแรกโดยการอุปถัมภ์ของ
พระเทพประชุมและภรรยาคือคุณหญิงสุ่น นอกจากนี้บริเวณสี่แยกทางน้ําก็เริ่มมีการพัฒนาเป็นตลาด
และเป็นชุมชน การจัดตั้งวัดในทุ่งบางเขนพร้อมกับจัดตั้งชุมชนชาวนาที่อื่นๆ คือ วัดเกาะสุวรรณา
รามหรือวัด “ออเกาะ” (พ.ศ.๒๔๒๐) วัดหลักสี่ (พ.ศ.๒๕๒๑) วัดโคกจ้าหล่า (ประมาณ พ.ศ.๒๔๒๐๒๔๒๔) วัดไตรรัตนารามหรือวัดสามขา (พ.ศ.๒๔๓๕) วัดโพสพผลเจริญ (พ.ศ.๒๔๓๖) วัดดอนเมือง
(พ.ศ. ๒๔๓๘) วัดหนองใหญ่ (พ.ศ.๒๔๓๙) วัดราษฎร์นิยมธรรมหรือวัดหนองผักชี (พ.ศ.๒๔๔๐) วัดอยู่
ดีบํารุงธรรมหรือวัดออเงิน (พ.ศ.๒๔๔๑) วัดสายไหม (พ.ศ.๒๔๔๑) วัดเวฬุวนารามหรือวัดกกหรือวัด
ไผ่เขียว (พ.ศ.๒๔๔๕) วัดทั้งหมดนี้สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ หลังจากนั้นการจัดตั้งวัดในกลางทุ่งนาก็
หยุดลงจนเข้าสมัยการพัฒนาประเทศที่ชาวนาเริ่มขายที่นาและมีจิตศรัทธาจึงสร้างวัดขึ้น
การเข้ามาของผู้คนจํานวนมากเพื่อทํานาจนเกิดความจําเป็นต้องแยกพื้นที่การปกครองทุ่ง
บางเขนออกจากอําเภอบางซื่อเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๐ อําเภอบางเขนอยู่ในฐานะเขตการปกครองชั้นนอก
ของกรุงเทพฯ ที่ปกครองแบบเทศาภิบาล มีระบบการปกครองที่มีกํานัน และผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแล
และได้มีการกําหนดพื้นที่ การปกครองของอําเภอบางเขนเป็น ๗ ตําบลคือ ตําบลดอนเมือง ตําบล
หลุมไผ่ ตําบลสี่แยกบางเขน ตําบลท่าแร้ง ตําบลเงินน้อย ตําบลกระทุ่มโพ และตําบลกูบแดง ต่อมาใน
สมัยรัชกาลที่ ๖ ได้มีการกําหนดเขตปกครองใหม่โดยขยายพื้นที่ไปทางเหนือมากขึ้น คือ ตําบลดอน
เมือง ตําบลคลองถนน ตําบลกูบแดง ตําบลออเงิน ตําบลท่าแร้ง และตําบลคูคต

๒๔๗

๔. ทุ่งบางเขนเป็นทุ่งขนาดใหญ่ที่รวมของคนหลากหลายเชื้อชาติ มีทั้งไทย มอญ และลาว
ที่มาจากที่ต่างๆ ทั้งที่อยู่บริเวณโดยรอบทุ่งบางเขนและพื้นที่ๆ ห่างไกล มีทั้งชาวไทยที่มาจากบางซื่อ
มีนบุรี และที่อื่นๆ ชาวมอญที่มาจากปากเกร็ด นนทบุรี และสามโคก ปทุมธานี และชาวลาวที่เดินทาง
มาจากภาคอีสานเพื่อเป็นแรงงานรับจ้างชาวนาชาวไทย และชาวมอญ วัดที่มีประวัติสร้างโดยชาว
มอญมีหลายแห่งด้วยกัน คือ วัดเกาะสุวรรณารามหรือวัดออเกาะ (พ.ศ.๒๔๒๐ ) วัดหลักสี่ (พ.ศ.
๒๔๒๑) วัดดอนเมือง (พ.ศ.๒๔๓๘) วัดราษฎร์นิยมธรรมหรือวัดหนองผักชี (พ.ศ.๒๔๔๐ ) วัดเวฬุวนา
ราม (พ.ศ.๒๔๔๕) วัดสีกัน (พ.ศ.๒๕๑๗) วัดสายอําพันธ์ (พ.ศ.๒๕๓๕) ทุ่งบางเขนในอดีตในส่วนด้าน
เหนือทั้งด้านตะวันออกและตะวันตก เรียกว่า “ทุ่งคนมอญ” ที่วัดหลักสี่ยังคงมีสัญลักษณ์ของการ
ก่อสร้างวัดแบบชาวมอญคือเสาหงส์
ในทุ่งแห่งนี้มีความหลากหลายของเชื้อชาติของชาวนาที่เข้ามาอยู่ บางหมู่บ้านมีทั้งไทย มอญ
และลาวอยู่ด้วยกันโดยปราศจากการแบ่งแยกและขัดแย้ง คนทั้งหมดนี้มีการผสานวัฒนธรรมจนมี
วัฒนธรรมที่เหมือนกัน คือ การนับถือศาสนาพุทธ และใช้ชีวิตตามแบบวิถีชาวนา
ในช่วงของฤดูการทํานา ชาวลาวเข้ามาที่ทุ่งบางเขนในฐานะแรงงานรับจ้าง พร้อมกับพ่อค้า
ควายที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เรียกว่า “นายฮ้อย” เข้ามาอยู่และอาศัยปะปนไปกับชาว
ไทยและมอญ แรงงานรับจ้างชาวลาวและพ่อค้าควายเหล่านี้ทําให้กระบวนการผลิตข้าวดําเนินไป
อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด แรงงานคนและควายเป็นปัจจัยที่สําคัญในการผลิตข้าว แรงงานรับจ้างชาว
ลาวเดินทางเข้าสู่ทุ่งบางเขนเมื่อถึงฤดูทํานาและจะกลับเมื่อเดือน ๓ ขึ้น ๓ ค่ําของทุกปี การตัดทาง
รถไฟไปภาคอีสานและการสร้างสถานีรถไฟบางเขนในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ทําให้แรงงานชาวลาวสามารถ
เดินทางจากภาคอีสานเข้าสู่ทุ่งบางเขนได้สะดวกมากขึ้น แรงงานรับจ้างชาวลาวและนายฮ้อยได้
กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตการทํานาที่ทุ่งบางเขนด้วย
ชาวจีนเข้ามาในทุ่งบางเขนมาเมื่อมีการขุดคลองเปรมประชากร พ.ศ.๒๔๑๓-๒๔๑๕ ชาว
จีนกลุ่มแรกที่เข้ามาเป็นกรรมกรรับจ้างขุดคลอง หลังจากคลองขุดเสร็จแล้วก็ยังคงอาศัยอยู่ในบริเวณ
ที่เข้ามารับจ้างขุด ชาวจีนที่มาอยู่ที่ทุ่งบางเขนมาจากกรุงเทพฯ มีทั้งจีนแต้จิ๋วและไหหลํา ชาวจีน
เหล่านี้เข้ามาทําการค้า ที่สําคัญคือ พ่อค้าข้าว เจ้าของโรงสี และเจ้าของร้านค้าในตลาด ชาวจีนมัก
ตั้งบ้านเรือนอยู่ในตลาด คือ ตลาดบางเขนซึ่งเป็นตลาดแห่งแรกที่ตั้งอยู่บริเวณ “สี่แยกทางน้ําหรือสี่
แยกบางเขน” และต่อมาได้มีการจัดตั้งตลาดอีกแห่งหนึ่งคือตลาดบางบัว ตลาดทั้ง ๒ แห่งนี้ตั้งมานับ
ร้อยปี บริเวณตลาดยังคงมีโรงเจและศาลเจ้าของคนจีนตั้งอยู่ การเข้ามาของชาวจีนเหล่านี้ในทุ่ง
บางเขน ทําให้ระบบการค้าและการผลิตเพื่อการค้าถูกดําเนินไปตั้งแต่ “เริ่มทุ่งจนถึงหลุดทุ่ง” ชาวจีน
ได้เข้าไปสร้างความสัมพันธ์ทางการซื้อขายในลักษณะที่ได้เปรียบชาวนามาก และบางคนก็เข้าไป
แต่งงานกับคนในพื้นที่ หลายคนกลายเป็นเจ้าของที่ดินรายใหญ่โดยการให้กู้ยืมเงินและรับจํานอง
ที่ดินของชาวนา
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๕. โดยสภาพทั่วไปทุ่งบางเขนเป็นทุ่งแล้ง ท้องทุ่งขาดความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่ลุ่มบางแห่ง
สลับกับที่ดอน มีคลองที่เป็นคลองธรรมชาติอยู่น้อย ได้แก่คลองบางเขน คลองถนน และลํารางขาด
เล็กๆ สภาพคลองธรรมชาติเหล่านี้ตื้นเขิน วิถีชีวิตชาวนาผู้บุกเบิกทั้งหลายต้องเผชิญกับความแห้ง
แล้งนี้ เมื่อถึงฤดูฝนเป็นฤดูทํานา พื้นดินจึงชุ่มน้ําและมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชพันธุ์และอาหารที่มีใน
ธรรมชาติ ชาวนาจึงมีวิถีชีวิตที่พึ่งน้ําฝน ชาวบ้านจะเรียกการทํานาของตนโดยรวมไม่ว่าจะเป็นนา
หว่านหรือนาดําที่จําเป็นต้องทําสลับกันไปนี้ว่า “นาน้ําฝน” ถ้าปีไหนน้ําดีก็ทํานาดํา หากปีไหนน้ําแล้ง
ก็ทํานาหว่าน
๖. การขุดคลองที่ส่งผลต่อระบบนิเวศน์ในทุ่งบางเขนเกิดขึ้นนับตั้งแต่ มีการขุดคลองเปรม
ประชากร พ.ศ.๒๔๑๓-๒๔๑๕ คลองประปา พ.ศ.๒๔๕๒ คลองที่ขุดขยายตามโครงการเชียงราก
น้อย- บางเหี้ย (คลองด่าน) ที่ขุดใน ปี พ.ศ.๒๔๖๗ โครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาระบบชลประทาน
เพื่อนําน้ําออกจากอยุธยาและคลองรังสิต ให้มีปริมาณที่เหมาะสมไม่ให้เหลือมากเกินไปจนท่วมนาข้าว
เหมือนกับปีที่มีน้ํามากที่ผ่าน โครงการนี้ส่งผลต่อการขุดและขยายคลองในทุ่งบางเขนซึ่งเป็นพื้นที่ๆ
อยู่ในเส้นทางการระบายน้ําของโครงการ มีการขุดและขยายคลองเดิมที่ตื่นเขินและคับแคบ คลองที่
ถูกขุดขยายทั้งทุ่งบางเขน คือ คลองเปรมประชากร คลองหนึ่ง คลองสอง คลองหกวาสายล่าง คลอง
ถนน คลองบางบัว คลองลาดพร้าว ไปเชื่อมต่อกับคลองแสนแสบ และนําน้ําระบายออกที่อ่าวไทยที่
คลองบางเหี้ย (คลองด่าน) สมุทรปราการ ในส่วนที่เชื่อมกับแม่น้ําเจ้าพระยาก็ขุดคลองบางเขนใหม่
ขนาดของคลองที่ขุดขยายเพิ่มมีความกว้าง ๑ เส้น (๒๐วา) โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
ระบบชลประทานในภาคกลาง โครงการนี้มีประโยชน์ทั้งเพิ่มน้ําและระบายน้ําที่จะเป็นอันตรายต่อ
การทํานา โครงการนี้เสร็จสิ้นทั้งระบบเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๗
การขยายคลองตามโครงการเชียงราก-บางเหี้ย (คลองด่าน) ทําให้ปริมาณน้ําในทุ่งบางเขนมี
มากขึ้น คลองเปรียบเสมือนบ่อน้ําขนาดใหญ่ที่ใช้เก็บน้ําในฤดูที่ฝนตก อย่างไรก็ตามเมื่อถึงฤดูแล้งทุ่ง
บางเขนก็ต้องเผชิญความแห้งแล้งเหมือนเดิม เนื่องจากโครงการพัฒนาพัฒนาระบบชลประทานที่มีใน
รัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๗ ไม่ได้แก้ไขระบบชลประทานทั้งระบบ เป็นเพียงพัฒนาระบบชลประทาน
เป็นส่วนๆ และบางโครงการก็ถูกล้มเลิกไปเนื่องจากปัญหางบประมาณ ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาระบบชลประทานจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้กับคลอง ส่วนผู้ที่อยู่ไกลคลองก็ต้องหาวิธีการดึงน้ําในคลอง
ไปใช้ ถ้าชาวนาคนไหนที่ไม่มีความสามารถดึงน้ําไปใช้ได้ สภาพความแห้งแล้งก็เหมือนเดิมถึงแม้จะมี
การขุดขยายคลองแล้วก็ตาม เพราะว่าทุ่งบางเขนไม่มีคลองหรือมีลํารางขนาดเล็กมากพอที่จะส่งน้ํา
เข้านาอย่างทั่วถึง นาส่วนใหญ่ยังคงเป็นนาน้ําฝนที่ต้องพึ่งพิงปริมาณฝนที่มีตามธรรมชาติ
การพัฒนาระบบชลประทานทั้งระบบในภาคกลาง เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดทําโครงการเจ้าพระยา
เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕ และเสร็จสิ้นในปี พ.ศ.๒๔๙๙ โครงการนี้เป็นโครงการเชิงระบบที่ต้องการเพิ่ม
ปริมาณน้ําและเพิ่มพื้นที่การทํานาให้กับภาคกลางนับตั้งแต่ชัยนาทลงมาถึงอ่าวไทย โครงการนี้ไม่เอื้อ
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ประโยชน์ในการเพาะปลูกในทุ่งบางเขนมากเท่าที่ควร เนื่องจากยังไม่ได้ทําคลองส่งน้ําเข้านาและใน
ระยะเวลาที่ทําโครงการนี้เกิดขึ้น ชาวนาที่ทุ่งบางเขนกําลังจะเลิกทํานา เนื่องจากความเจริญและการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กําลังเกิดขึ้นในทุ่งนาแห่งนี้
๗. การผลิตและวิถีชีวิตของชาวนาที่ทุ่งบางเขนสามารถกล่าวได้เป็น
สามารถแบ่งออกเป็น
๒ ช่วงเวลา ดังนี้
๗.๑ ระยะที่เข้ามาบุกเบิกที่นาต้นรัชกาลที่ ๕ ถึงการพัฒนาระบบชลประทาน พ.ศ.
๒๔๖๗ ในระยะแรกนี้นับตั้งแต่การขุดคลองเปรมประชากรที่เปิดพื้นที่การทํานา การเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ของผู้คนในทุ่งบางเขนจากที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเห็นได้อย่างชัดเจนในทศวรรษ พ.ศ.๒๔๒๐ ช่วง
ระยะเวลานี้ตรงกับการตั้งถิ่นฐานของชาวนาในภาคกลางที่อื่นๆ เดวิด บรูซ จอห์นสตัน ได้ศึกษาชีวิต
ของชาวนาในภาคกลางและพบว่า การขยายตัวในการทํานาในภาคกลางเป็นไปอย่างรวดเร็วในช่วง
ทศวรรษ ๒๔๒๒ และ ๒๔๓๓ แต่ทศวรรษต่อมาการขยายตัวเริ่มช้าลง เนื่องจากการไม่ได้พัฒนาระบบ
คลองอย่างถูกต้อง ชาวนาต้องพบกับความเสียหายของพืชผลสลับกับการที่ฝนมาไม่เหมาะกับช่วงเวลา
การทํานาหรือมาผิดเวลา และบางปีก็มีน้ําท่วม เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ.
๒๔๔๘-๒๔๕๕ แม้ว่าสภาพเหล่านี้เกิดขึ้นทั่วบริเวณภาคกลางแต่บริเวณฝากตะวันออกนี้รุนแรงที่สุด
ชาวนายังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของค่าของเงินบาทที่ทําราคาสินค้าที่ต้องใช้ในการอุปโภคและ
บริโภคสูงขึ้น และการเปลี่ยนอัตราการเก็บค่านาใหม่ และภาษีอื่นๆ อีกคือ ภาษีเรือแพ โรงร้าน และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น การจดทะเบียนสัตว์พาหนะ ค่าธรรมเนียมเครื่องมือการประมง การที่รัฐบาล
ไทยเก็บอากรค่านาใหม่รวมทั้งภาษีอื่นๆ มาจากความจําเป็นที่รัฐต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการปฏิรูป
การปกครองประเทศที่ต้องใช้เงินอย่างมหาศาล และรัฐบาลต้องการที่จะเก็บจากชาวนาเพิ่มขึ้นเพื่อ
ทดแทนภาษีผูกขาดการพนันที่รัฐบาลต้องการเลิก เพราะเห็นว่าการพนันเป็นบ่อเกิดความชั่วร้ายใน
สังคม นอกจากนี้การปฏิรูประบบการเกณฑ์ทหารก่อให้เกิดความไม่คล่องตัวแก่ชาวนา ระบบการ
เกณฑ์ทหารจากการปฏิรูปในปี พ.ศ.๒๔๔๘ ทําให้ชายฉกรรจ์ทุกคนต้องเข้าเกณฑ์ทหารและเข้า
ประจําการ ๒ ปี และเป็นทหารกองหนุนอีก ๑๕ ปี การเกณฑ์ดังกล่าวทําให้ครอบครัวชาวนาต้อง
ศูนย์เสียสมาชิกที่แข็งแกร่งและมีความสามารถในการทํานามากที่สุด การเก็บภาษีอย่างหนัก การถูก
เกณฑ์ทหารนี้เกิดขึ้นในระยะเวลาเดียวกับที่ชาวนาต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติ ทําให้ชาวนาต้องอยู่ใน
สภาพยากลําบาก
ชาวนาที่ทุ่งบางเขนต้องพบกับวิกฤตการณ์ในการผลิตข้าวเช่นเดียวกับชาวนาทุ่งตะวันออก
อื่นๆ ภาวะฝนแล้งน้ํามากน้ําน้อยสลับกัน น้ําในคลองก็ไม่สามารถมาใช้ในการทํานาได้เพียงพอ
เนื่องจากยังไม่มีการพัฒนาระบบคลองเลย และราคาข้าวก็มีแนวโน้มลดต่ําลงด้วย ชาวนาต้องเป็น
หนี้สิน ถึงแม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ๆ ชาวนาเข้ามาบุกเบิกเองก็ตาม

๒๕๐

รายงานการสํารวจสภาพของชาวนาในทุ่งบางเขนในปี พ.ศ.๒๔๔๕-๒๔๔๕ พบว่า ชาวนา
ต้องแบกรับภาระหนักจากการที่ต้องเสียภาษีค่านา ต้องถูกพ่อค้าที่รับซื้อข้าวเอารัดเอาเปรียบในการ
รับซื้อข้าวและต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติ ผลผลิตในการทํานาโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ ๒๕ ถังต่อไร่ มี
รายได้ประมาณ ๑๙๐ บาทต่อปี หากทํานา ๓๐ ไร่ ขณะที่ต้องมีรายจ่ายรอบตัว และถ้าหากต้องซื้อ
ควายไถนาด้วยแล้วเกือบจะไม่เหลือเงินเลยและถ้าหากการทํานาปีต่อไปไม่ได้ผล ครอบครัวชาวนาก็
ต้องพบกับภาวะวิกฤติเป็นหนี้สิน ซึ่งสภาพความเป็นจริงชาวนาต้องเผชิญอยู่กับวิกฤติธรรมชาติ
ตลอดเวลา
ในรายงานได้กล่าวว่าชาวนาถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าข้าวในทุกขั้นตอน ตั้งแต่แลกข้าว
ตวงข้าว สีข้าว นับตั้งแต่เอาข้าวออกจากนาจนถึงโรงสี โดยที่ชาวนาไม่รู้สึกว่าพวกเขาถูกเอาเปรียบ
เพราะไม่รู้ราคาตลาด ขณะที่สิ่งของที่ชาวนาใช้ข้าวแลกมาบริโภคก็มีราคาแพงกว่าปกติ ชาวนาที่
ยากจนมักจะเล่นการพนันและใช้จ่ายเงินไปในทางที่ไม่เหมาะสมเมื่อได้เงินมา ส่วนชาวนาที่กระเหม็ด
กระแหมจึงจะอยู่รอดได้ ในช่วงระยะเวลานี้สภาพโดยทั่วไปชาวนาในทุ่งบางเขนต้องพบกับสภาวะ
ทรุดโทรม
ในปี พ.ศ.๒๔๖๐ เป็นปีที่เกิดน้ําท่วมใหญ่ในภาคกลางซึ่งรวมทั้งที่ทุ่งบางเขนด้วย สภาพที่มี
การสํารวจของทางราชการพบว่าชาวนาอยู่ในสภาวะที่ยากลําบากจนถึงขั้นเกือบอดตาย โดยสภาพ
ของชาวนาทั่วไปของอําเภอบางเขน บางตําบลขาดแคลนข้าวรับประทานและพันธุ์ที่จะใช้ในการทํา
นา ในพ.ศ. ๒๔๖๒-๒๔๖๓ ชาวนายังต้องเผชิญกับน้ําน้อย ความเสียหายทางพืชผลการเกษตร ทําให้
ชาวนามีวิถีชีวิตที่ยากจนลงไปอีก นับเป็นความเสียหายที่ต่อเนื่องซึ่งอยู่ในระดับที่วิกฤต ความเสียหาย
นี้ทําให้ชาวนาต้องออกมาร้องเรียน ชาวนาที่มีที่ดินทํานาของตนเองหรือมีสิ่งของเป็นหลักทรัพย์ก็ต้อง
ใช้ประกันในการกู้ยืม จํานํา ขาย เสียดอกเบี้ยถึงร้อยละ ๑๐ ต่อเดือนก็มี ชาวนาต้องสูญเสียที่ดิน
ให้แก่นายทุนเงินกู้ ในระยะนี้มาก
๗.๒ ระยะหลังพัฒนาระบบชลประทาน พ.ศ.๒๔๖๗
การพัฒนาระบบชลประทานใน
โครงการเชียงรากน้อย-บางเหี้ยที่เริ่มในปี พ.ศ.๒๔๖๗ และเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.๒๔๗๗ ทําให้พื้นที่
การทํานาเพิ่มขึ้น จากพื้นที่การทํานาเดิมที่มีประมาณสี่หมื่นกว่าไร่เพิ่มขึ้นเป็นประมาณห้าหมื่นกว่าไร่
และการทํานาได้ผลผลิตสูงขึ้นเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ดี แต่อย่างไรก็ตามชาวนาจํานวน
มากที่ทุ่งบางเขนก็อยู่ในฐานะผู้เช่าที่ดินและเกิดชาวนารายใหญ่ที่เป็นเจ้าของที่ดิน มีตระกูลรายใหญ่
ที่เป็นเจ้าของที่ดิน
ชาวนาหลายท่านยังเล่าถึงความยากแค้นและการสูญเสียที่ดินอันเนื่องมาจากความยากจน
ในปี พ.ศ.๒๔๗๗ ชาวนาที่ทุ่งสีกันได้เล่าเรื่องถึงความแห้งแล้งจนต้องเกี่ยวขุยไผ่มากินแทนข้าว
ตลอดเวลาที่ทํานาต้องพบกับความยากลําบากเรื่องน้ํามาตลอด เพราะการที่ไม่มีระบบชลประทานที่
นําน้ําจากคลองชลประทานเข้าสู่ทุ่งนา เช่นเดียวกับชาวนาที่อยู่ที่สายไหมก็เล่าเรื่องความยากลําบาก
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ของท้องทุ่งที่ต้องเผชิญกับความแห้งแล้ง มีเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้นที่ผืนดินชุ่มน้ํา แต่บางปีก็ขาดน้ํา
ชีวิตชาวนาในทุ่งบางเขนเป็นชีวิตที่ยากลําบากมากชาวนาบริเวณด้านตะวันออกเริ่มมีน้ําใช้อย่าง
เพียงพอเมื่อมีการขุดคลองพระยาสุเรนทร์ในปี พ.ศ.๒๕๑๐ ซึ่งเป็นเวลาที่ชาวนาหลายรายเลิกทํานา
ไปบ้างแล้ว
ในนวนิยายเรื่อง “รอยไถ”ที่ประพันธ์โดย “ไม้เมืองเดิม” ที่กล่าวถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ใน
ทุ่งบางเขน ในช่วงทศวรรษ ๒๔๗๐ และต้นทศวรรษ ๒๔๘๐ ที่ “ท่าแร้งและกูบแดง” ช่วงระยะเวลา
นั้นที่ทุ่งบางเขนมีการทํานาอย่างเต็มพื้นที่ ไม้เมืองเดิมได้เสนอภาพของภัยคุกคามที่ทําให้ชาวนาต้อง
พบกับความทุกข์ ในที่สุดต้องสูญเสียผืนนากลายเป็นผู้เช่าที่ดิน ได้แก่ การเล่นการพนัน การคุกคาม
ของผู้มีเงินจากบางกอก นักเลงท้องถิ่น ไม้เมืองเดิมได้บรรยายชีวิตของชาวนากับท้องทุ่งและลําคลอง
ในสมัยนั้นที่พื้นที่เต็มไปด้วยบัวแดงที่อยู่ตามคูหนอง คลองบึง ความสัมพันธ์ของชาวนาและนักเลงผู้มี
อํานาจในท้องทุ่ง บทประพันธ์ของไม้เมืองเดิมนี้ได้รับยกย่องว่าสามารถสะท้อนชีวิตของชาวนาในทุ่ง
บางเขนในยุคสมัยนั้นได้ดี
๘. นอกจากภัยธรรมชาติที่ชาวนาในทุ่งบางเขนต้องเผชิญแล้วสิ่งที่ทําให้ชาวนาต้องสูญเสียที่
นาและต้องพบกับความยากจน ยังมาจากอีก ๒ สาเหตุสําคัญ คือรัฐและทุน
๘.๑ รัฐเป็นตัวการสําคัญที่กระทํากับชาวนาจนต้องพบกับความยากจน ชาวนาได้
กลายเป็นกลุ่มเป้าหมายที่รัฐมุ่งหารายได้เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ การปฏิรูปประเทศนับตั้งแต่ปี
พ.ศ.๒๔๓๕ รัฐมีความจําเป็นต้องใช้เงินในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหลังจากมีการยกเลิก
อากรบ่อนเบี้ยโดยโปรดให้จัดเก็บลดลงทุกปีนับแต่ พ.ศ.๒๔๓๐ และในที่สุดเลิกไป พ.ศ.๒๔๖๐ ทําให้
รัฐขาดรายได้ที่สําคัญ รัฐหันมาปรับปรุงภาษีอากรและวิธีจัดเก็บภาษีอากรจากราษฎรเพื่อให้หา
รายได้ทดแทนรายได้ที่ขาดไปได้แก่ พระราชบัญญัติลักษณะเก็บเงินค่านา รศ.๑๑๙ พระราชบัญญัติ
อากรค่าน้ํา รศ.๑๒๐ พระราชบัญญัติลักษณะการเก็บภาษีค่าที่ไร่อ้อย พ.ศ. ๒๔๖๔ พระราชบัญญัติ
รัชชูปการ พ.ศ.๒๔๖๘ เป็นต้น
ในสมัยรัชกาลที่ ๖ รายได้แผ่นดินไม่พอกับการใช้จ่าย รัฐได้เพิ่มความเข้มงวดในการจัดเก็บ
ภาษีมากขึ้น ภาระทางภาษีจึงตกหนักอยู่กับราษฎรที่ทําการเกษตร ประมาณว่าภาษีที่ขึ้นเหล่านี้สูง
กว่าที่ชาวนาเคยเสียมาถึง ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์และภาษีเรือที่ชาวนาอยู่ตามริมคลองต้องใช้เรือที่ไม่เคย
เสียก็ต้องมาเสีย ห้วยหนองบึงที่อยู่ในที่ดินของชาวนาที่เสียภาษีจับจองและเสียค่านาแล้วก็ถูกผูกขาด
ตัดตอนไปให้ผู้อื่น ทําให้ชาวนาไม่สามารถหากินกับแหล่งอาหารตามธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ของตนได้
หลังจากเลิกไพร่เข้าสู่วิถีการเป็นชาวนาที่สมบูรณ์ โดยทั่วไปชาวนามีสภาพที่ยากจน ปัญหาสําคัญมา
จากการที่ชาวนาต้องแบกรับภาษีมากเกินไป และต้องได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มาจาก
นโยบายของรัฐ หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.๒๔๗๕ กระทรวงการคลังได้มีการออก
พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.๒๔๘๒ ทําให้เกิดการยกเลิกกฎหมายภาษี
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อากรเก่าที่ไม่เป็นธรรมเหล่านั้น แต่การกําหนดภาษีใหม่นี้ก็มาล่าช้าเกินไปเพราะความเสียหายที่มา
จากระบบภาษีนี้ได้ส่งผลต่อชาวนาแล้ว
๘.๒ ทุนที่มากับการค้าการแลกเปลี่ยนผลผลิตเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ชาวนาพบกับ
ความยากจนและสูญเสียที่ดิน โรงสีและพ่อค้าข้าวซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นพ่อค้าชาวจีน คนทั้ง ๒ กลุ่มนี้
กระจายเข้าสู่หมู่บ้านชาวนาบางเขนในทุกๆ ที่ ในทุ่งบางเขนมีโรงสีที่รับซื้อข้าวจากชาวนาเท่าที่
รวบรวมได้ประมาณ ๙ แห่ง โรงสีเหล่านี้เป็นโรงสีขนาดเล็กและยังพ่อค้ารับซื้อข้าวอีกจํานวนมาก ทั้ง
โรงสีและพ่อค้าข้าวนอกจากรับซื้อข้าวจากชาวนาด้วยวิธีการต่างๆ แล้ว ยังเป็นสถาบันการเงินให้
ชาวนากู้ยืมเงินเมื่อยามขาดแคลน การกู้ยืมก็เอารัดเอาเปรียบคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงจนชาวนาไม่
สามารถหาเงินมาใช้คืนได้ ชาวนาต้องสูญเสียที่ดินที่จํานองไว้แก่ เจ้าโรงสีและพ่อค้าข้าวเหล่านั้น
การไม่เท่าทันกับระบบตลาดที่มากับการค้าที่พ่อค้าเป็นผู้กําหนดราคา กําหนดกติกาทาง
การค้า กําหนดอัตราการแลกเปลี่ยน ทําให้ชาวนาตกอยู่ในฐานะผู้เสียเปรียบ ปัญหานี้ไม่มีรัฐบาลยุค
ไหนที่เข้าไปช่วยชาวนาได้เลย ทุกรัฐบาลปล่อยให้ชาวนาเผชิญชะตากรรมเหล่านี้โดยลําพัง ขณะที่
การค้าและระบบตลาดเข้าไปเปลี่ยนวิถีชีวิตชาวนาให้ยอมรับการค้าที่เกิดขึ้น และพึ่งพิงอยู่กับตลาด
ชาวนามีวิถีชีวิตอยู่ด้วยการผลิตข้าวเพื่อขาย ตลาดได้เชื่อมโยงวิถีชิตชาวนากับการระบบการค้าไว้
อย่างแนบแน่น รายได้ที่ได้มาจากการค้าข้าว ชาวนาใช้ซื้อสินค้าเพื่อบริโภค และในปีไหนที่ชาวนา
ขาดรายได้นี้ ก็จะต้องกู้ยืมจากพ่อค้าในตลาดและนายทุนเงินกู้ ทําให้ตกอยู่ในสภาพหนี้สิน ตลาด
บางเขนและตลาดบางบัวที่เกิดขึ้นพร้อมกับวิถีชาวนาที่ทุ่งบางเขน เป็นพื้นที่สําคัญที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างชาวนาและกลุ่มทุนดังที่ได้กล่าวมา
๙. วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวนาที่ทุ่งบางเขน สามารถสรุปได้ดังนี้
๙.๑ ชาวนาทุ่งบางเขนเป็นชาวนาที่เข้ามาบุกเบิกที่ทํากินเป็นของตนเอง มีประวัติ
สืบเนื่องมาเป็นเวลานาน บางครอบครัวเล่าเรื่องราวของตระกูลว่าเข้ามาตั้งแต่รัชกาลที่ ๓ เมื่อมีวัด
แห่งแรกในทุ่งนาแห่งนี้ในปี พ.ศ.๒๓๘๐ เข้ามาอยู่ก่อนที่คนกลุ่มอื่นๆ จะมีการหลั่งไหลเข้ามา ส่วน
ใหญ่ไม่ใช่นักเก็งกําไรหรือนักค้าที่ดินเหมือนในทุ่งรังสิต ชาวนาที่ทุ่งบางเขนนี้ก็เป็นชาวนาที่อยู่
ต่อเนื่องกันมายาวนาน ครอบครัวน้อยจาดอยู่มาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์และครอบครัว “ขุนทอง”
“บุญมา” “นามวงศ์” “บุญจง” “เอมสาร” อยู่มาตั้งแต่ต้นสมัยรัชกาลที่ ๕ ทั้งหมดเป็นครอบครัว
ชาวนาผู้บุกเบิกในทุ่งบางเขน
ครอบครัวชาวนาเป็นครอบครัวใหญ่มีสมาชิกตั้งแต่ ๕-๑๐ คน
เมื่อแรกเริ่มจับจองที่นาแต่ละ
ครอบครัวจะมีที่นาตั้งแต่ ๕๐-๒๐๐ ไร่ หัวหน้าครอบครัวจะมอบที่นาให้สมาชิกทุกคนเท่าๆ กัน
สมาชิกจะได้รับที่ดินน้อยลงเรื่อยๆ ตามสัดส่วนของสมาชิกในแต่ละครัวเรือน เราจึงพบว่าระยะเวลาที่
ผ่านไปในรุ่นที่ ๒-๓ ครอบครัวชาวนาเริ่มมีปัญหาที่นาไม่พอที่จะผลิตข้าวเลี้ยงสมาชิก ต้องเช่าที่นาคน
อื่นทําการผลิตข้าว และเริ่มเป็นหนี้สินจากการที่ผลิตข้าวไม่พอกินและต้องขายข้าวส่วนหนึ่งเพื่อนําเงิน
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มาใช้ซื้อสินค้าที่จําเป็น และในที่สุดต้องตัดสินใจเลิกทํานาเมื่อพบกับการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพแวดล้อมจนไม่อาจดํารงชีวิตการเป็นชาวนาอยู่ได้
๙.๒ ชาวนาดํารงชีวิตแบบพึ่งธรรมชาติและพึ่งตนเองทั้งในการผลิตและชีวิตความ
เป็นอยู่ในทุกๆ ด้าน ในการใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ระบบการผลิตเพื่อขายและต้องเผชิญกับระบบการค้าที่
เอารัดเอาเปรียบ นอกเหนือจากความอดทนและการต้องยอมรับกับสภาพที่เกิดขึ้นแล้ว ส่วนที่ทําให้
ชาวนาอยู่รอดมาได้คือการใช้ชีวิตอยู่กับการพึ่งพิงธรรมชาติ ทั้ง ๒ ระบบนี้เป็นวิถีชีวิตของชาวนาในทุ่ง
บางเขนที่อยู่ด้วยกัน ชาวบ้านเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ของตนเอง ชาวบ้าน
เล่าเรื่องการทํานาของตนว่า ทํานาน้ําฝนมีทั้งนาดําและนาหว่าน (น้ําตม) ซึ่งจะทําเมื่อเกิดความแห้ง
แล้ง ชาวนาใช้ภูมิปัญญาของตนเองในการทําอาหารจากปลา กุ้ง ผักต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติใน
หนองบึงและชายน้ํา ได้แก่ ผักบุ้ง ไผ่ และสายบัว ฯลฯ ชาวบ้านสามารถนําสิ่งที่เก็บหาจากธรรมชาติ
เหล่านี้มาทําอาหารสารพัด นอกจากนี้ยังนําไม้ไผ่มาทํางานจักสาน ทําเครื่องมือการผลิตและสร้างที่อยู่
อาศัยจากไม้ไผ่ และยังใช้ภูมิปัญญาที่ตนมีอยู่ในการการรักษาดูแลชีวิตตนเอง ภูมิปัญญาเหล่านี้ทําให้
ชาวบ้านมีชีวิตรอดมาได้ แต่บางเรื่องเช่น “ยาหมู่” ที่ต้องใช้การท่องมนต์ในการรักษาด้วยก็มาจาก
ข้อจํากัดในความรู้ อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นว่าชาวนาทุ่งบางเขนสร้างภูมิปัญญาท่ามกลาง
ความขาดแคลนและความแห้งแล้งที่ต้องเผชิญ
๙.๓ สังคมชาวนาทุ่งบางเขนเป็นสังคมที่มีน้ําใจเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน เป็น
ชุมชนญาติมิตรควบคู่ไปกับการว่าจ้างแรงงานในการผลิต ในอดีตชาวนาช่วยกันทํานาเรียกว่าการ
“เอาแรงหรือลงแขก” ซึ่งจะทําทั้งนวดข้าว เกี่ยวข้าว ดํานาและไถนา ไม่ต้องว่าจ้าง การร่วมแรงกัน
ทําให้ชาวบ้านรู้จักมักคุ้น สนิทสนมกัน และหลายครอบครัวแต่งงานกัน สังคมของคนที่ทุ่งบางเขน
เป็นชุมชนญาติมิตร วิถีชีวิตแบบนี้สัมพันธ์กับการผลิตที่ต้องอาศัยแรงซึ่งกันและกัน ถ้าต่างคนต่างอยู่
จะเกิดความเสียหายในผลผลิต เช่น ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าว ชาวนาจะต้องช่วยกันรีบเก็บเกี่ยว
ผลผลิต หากเก็บเกี่ยวไม่ทันก็จะเกิดความเสียหาย ชาวนาต้องสามัคคีกัน คนที่ทุ่งบางเขนในอดีตรู้จัก
กันหมดสามารถไปมาหาสู่กันได้ การเอาแรงเกิดขึ้นทั้งในชุมชนและชุมชนที่อยู่ในละแวกเดียวกัน
ชาวบ้านให้ภาพสังคมชาวนาว่าถึงแม้จะมีความทุกข์ยากทางกาย แต่ก็มีความสุขใจที่ได้ใช้ชีวิตอยู่
ด้วยกันในสังคมชาวนาที่มีการเอาแรง การเอื้อเฟื้อ การแบ่งปัน ความซื่อสัตย์ ความเป็นญาติมิตรและ
ความสามัคคีกัน ความผูกพันเหล่านี้อยู่ในระดับจิตวิญญาณ ซึ่งทําให้สังคมชาวนามีชีวิตอยู่รอดมาได้
สมาชิกของครอบครัวชาวนาทุกคนต้องแบ่งหน้าที่กัน งานที่แบ่งกันมี ทําอาหาร เลี้ยงควาย และมีการ
ว่าจ้างแรงงานรับจ้างจากชาวนาด้วยกันเองที่ไม่มีนาทําและชาวลาวจากภาคอีสานที่เข้ามารับจ้างทํา
นา
๙.๔ เกี่ยวข้องกับระบบตลาดและการค้าตั้งแต่สมัยเริ่มแรกที่เข้ามาทําการผลิตข้าว
ในขณะที่ชาวทุ่งบางเขนมีวิถีชีวิตอยู่ด้วยการพึ่งธรรมชาติและตนเอง มีการเอื้อเฟื้อแบ่งปันกัน ระบบ
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ตลาดและการค้าก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวทุ่งบางเขนแต่เริ่มแรกเช่นกัน ชาวบ้านทําการ
ผลิตเพื่อการค้า มีพ่อค้าชาวจีนที่อยู่นอกชุมชนแต่เข้ามาในชุมชนเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตและจะนํา
สินค้าจากภายนอกมาให้ชาวนาใช้ โดยผ่านระบบการกู้ยืมที่เอาเปรียบชาวนา ชาวนาเล่าเรื่องราวของ
คนกลุ่มนี้ในลักษณะที่เป็นปกติที่เกิดขึ้นทั่วไปในท้องทุ่งแห่งนี้ พ่อค้าข้าวและเจ้าของโรงสีกลายเป็น
กลุ่มคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากสังคมชาวนา และหลายคนได้กลายเป็นเจ้าที่ดินรายใหญ่และร่ํารวย
เป็นเศรษฐีในขณะที่ชาวนายากจนลง
๙.๕ วัดเป็นศูนย์กลางของชีวิตและเป็นที่จัดกิจกรรมของชุมชน ชาวนาทุ่งบางเขนมีวัด
เป็นศูนย์กลางของชีวิต เป็นที่พึ่งของชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย วัดเป็นทั้งโรงเรียนและสถานที่ปฏิบัติ
ธรรม วัดเป็นสถานที่รวมของคน และเป็นที่สืบทอดประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนาและพิธีการต่างๆ ของ
ชุมชน ผู้คนจึงให้ความสําคัญของวัดมาก ชาวบางเขนเคร่งครัดในการปฏิบัติประเพณีทางศาสนา เชื่อ
ในเรื่องการทําบุญ ถ้าใครทําบุญมากก็จะได้รับผลบุญมาก ชาวนาบางคนบริจาคที่ดินให้วัดและสร้าง
วัดด้วย ครอบครัวของชาวนาแต่ละครอบครัวจะมีวัดที่ทําบุญประจําและเมื่อเสียชีวิตก็จะทําพิธีศพ
และเก็บอัฐิไว้ที่วัดนั้นๆ งานประเพณีของวัดชาวบ้านจะเข้าร่วมด้วย เช่น วันอาสาฬหบูชา วิสาขบูชา
มาฆบูชา ลอยกระทงทอดผ้าป่า ทอดกฐิน บวชพระ แห่เรือ สงกรานต์ ปีใหม่ ออกพรรษา เข้าพรรษา
ชักพระโยนบัว เป็นต้น
๙.๖
สังคมชาวนาที่ทุ่งบางเขนเป็นสังคมที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมของคนหลายกลุ่ม
ที่อพยพเข้า คนเหล่นี้มีทั้งชาวไทยที่เป็นชาวสวนเดิมที่อยู่ในคลองบางเขน ชาวมอญที่ถิ่นฐานเดิมอยู่
ทั้งนนทบุรีและปทุมธานี ชาวไทยที่มาจากพื้นที่รอบๆ และห่างไกล ชาวลาวที่เข้ามารับจ้างทํานาและ
ต่อมาได้ตั้งถิ่นฐานในทุ่งนาแห่งนี้ คนเหล่านี้เมื่อเข้ามาบางกลุ่มในระยะแรกก็ยังคงวัฒนธรรมอยู่บ้าง
และในที่สุดก็ค่อยๆ จางหายไป เช่น กลุ่มชาวมอญ จากการสํารวจไม่พบหมู่บ้านไหนที่ยังคงรักษา
วัฒนธรรมมอญดั่งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น ส่วนใหญ่จะเป็นไทยไปหมดแล้ว ในท่ามกลางความ
หลากหลายของคนหลายเชื้อสาย วัฒนธรรมที่พบที่เข้ามาอยู่ในทุ่งแห่งนี้ที่มีลักษณะเหมือนกันคือ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการดํารงชีวิตคือ วัฒนธรรมข้าว การละเล่นและอาหารการกิน
วัฒนธรรมการกินเป็นลักษณะที่โดดเด่นสะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวนาในทุ่งบางเขน
มากกว่าเรื่องอื่นๆ การหมักปลาทําปลาร้า น้ําปลาและกะปิ บ้านทุกบ้านในทุ่งนาแห่งนี้จะต้องทําเพื่อ
ใช้กินกันทั้งปี ความรู้และภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นลักษณะร่วมของคนทุกกลุ่มในทุ่งบางเขนและเป็น
อัตลักษณ์ที่สําคัญของชาวนาทุ่งบางเขนที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศน์ที่ตนเองอยู่ สิ่งเหล่านี้เป็นความ
ภาคภูมิใจของคนในท้องทุ่งที่ใช้ภูมิปัญญาของตนเองที่ทําให้อยู่รอดมาได้
๙.๗ การปกครองท้องถิ่นมีทั้งรัฐและท้องถิ่นปกครองตนเอง ในระยะแรกผู้เข้ามา
บุกเบิกทุ่งบางเขนอยู่อย่างอิสระจนเมื่อมีการจัดตั้งอําเภอบางซื่อในปี พ.ศ.๒๔๓๗ ทุ่งบางเขนจึงอยู่
ภายใต้การดูแลของอําเภอบางซื่อ แต่การดูแลไม่ทั่วถึงเนื่องจากทุ่งแห่งนี้เป็นทุ่งกว้างสภาพยังคงเป็น
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ป่าอยู่ และยังมีผู้คนอพยพมาไม่มาก จนมีการจัดตั้งอําเภอบางเขนปี พ.ศ.๒๔๔๐ ซึ่งแสดงให้เห็น
จํานวนผู้อพยพที่มีมากขึ้น รัฐเห็นความจําเป็นที่จะต้องควบคุมผู้คนในทุ่งบางเขนให้ทั่วถึง อําเภอ
บางเขนในระยะแรกมีฐานะเป็นเขตปกครองชั้นนอกของกรุงเทพฯ ที่ใช้ระบบการปกครองแบบ
เทศาภิบาล คือ มีอําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน ในระดับการปกครองท้องถิ่น มีกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล และสารวัตรกํานัน เป็นกลไกสําคัญของรัฐในการช่วยดูแล ทั้งกํานัน
และผู้ใหญ่บ้านทําหน้าที่ช่วยเก็บภาษีอากรต่างๆ คอยรายงานสภาพท้องที่ให้ทางราชการรับทราบ
รวมทั้งแจ้งข่าวสารที่ทางราชการต้องให้ราษฎรรับทราบด้วย ระบบและกลไกในการปกครองนี้ใช้อยู่
นานจนเพิ่งเลิกไปเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗
ชาวบ้านให้ความสําคัญกับกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในการดูแลปกครองท้องถิ่น นอกเหนือจาก
การปกครองตามโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นแล้ว ในท้องที่ที่ห่างไกล เช่น สายไหม มีระบบนักเลง
ถิ่นซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ชาวบ้านไว้วางใจในการช่วยดูแลความปลอดภัยของชุมชนตัวเองขึ้นมาด้วย ระบบ
นี้ได้เข้ามาเสริมโครงสร้างการปกครองของทางราชการ ซึ่งยังมีความเข้มแข็งไม่เพียงพอที่จะดูแลใน
พื้นที่ๆ ห่างไกล
๑๐. การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์และการสิ้นสุดลงของวิถีชีวิตชาวนา วิถีชีวิตชาวนา
ทุ่งบางเขนค่อยๆ สิ้นสุดลงเมื่อประมาณทศวรรษ ๒๕๑๐ การสิ้นสุดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ค่อยๆ
เกิดขึ้น ชาวนาบางคนได้ยุติวิถีชีวิตแบบชาวนาก่อนหน้านี้แล้ว โดยทั่วไปชาวนาทุ่งบางเขนเลิกวิถีชีวิต
แบบเดิมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศน์ในช่วงเวลานั้น คลองและพื้นดินไม่สามารถให้ความ
อุดมสมบูรณ์ตามฤดูกาลได้อีกต่อไป สาเหตุการเปลี่ยนแปลงนี้มาจาก การพัฒนาประเทศที่มีการตัด
ถนนขนาดใหญ่ที่ตัดผ่านทุ่งบางเขนเพื่อไปเชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆ การเข้ามาของสถานที่ราชการ
นับตั้งแต่สร้างสนามบินดอนเมือง การสร้างสถาบันการศึกษาหลายแห่ง และการจัดตั้งหน่วยงาน
ราชการ ทําให้เกิดการเวนคืนที่ดิน การจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม และการพัฒนาที่ดินของหน่วยธุรกิจ
ทําให้เกิดการซื้อขายที่ดิน บางเขนได้เป็นกลายพื้นที่ขยายของเขตเมืองหลวง ชาวนาในทุ่งบางเขนได้
ขายที่นาไปพร้อมกับระบบนิเวศน์ที่เปลี่ยนไปและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองหลวง

