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วิลาวรรณ ทองย้อย : ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานชุมชนเทศบาลตาบลนครเนื่องเขต
จั ง ห วั ด ฉ ะ เ ชิ ง เ ท ร า . ( FACTORS AFFECTING THE SETTELMENT
NAKORNNUENGKATE MUNICIPALITY, CHACHOENGSAO PROVINCE) อ.ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก: รศ. ดร.ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์, 169 หน้า.
วัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1) ศึกษาพัฒนาการการตั้งถิ่นฐานและพื้นที่โดยรอบตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน และ 3) สรุปวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ต่อการเปลี่ยนแปลง การตั้งถิ่นฐาน และบทบาทของชุมชนเทศบาลตาบลนครเนื่องเขต
กรอบแนวคิดของการศึกษาใช้แนวคิดทฤษฎี Ekistis ของ Doxiadis (1997) ใน
การอธิบายลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่ประกอบด้วย 1) ธรรมชาติ 2) มนุษย์ 3) สังคม 4) ที่อยู่
อาศัย 5) โครงข่าย โดยศึกษาจากข้อมูล แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ เอกสารอ้างอิง รวมทั้งการ
สารวจเชิงประจักษ์และสัมภาษณ์ เพื่อ สืบค้นกลุ่มคนที่ตั้งถิ่นฐานมีปัจจัยการเลือกที่ตั้งและการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการใช้ที่ดิน การใช้ประโยชน์อาคาร ระบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิต
กลุ่มสังคม และเครือข่ายการสัญจร รวมไปถึงบทบาทของชุมชนเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา
การตั้งถิ่นฐานของชุมชนแบ่งเป็น 4 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 ) ช่วงบุกเบิก(พ.ศ.2421–2495)
เมื่อขุดคลองการตั้งถิ่นฐานเรียงตามแนวคลองทั้ง 2 ฝั่งคลองของกลุ่มคนดั้งเดิมและคนจีนที่รับจ้าง
ขุดคลอง ช่วงที่ 2 ) ช่วงตลาดเฟื่องฟู(พ.ศ.2496-2520) มีร้านค้าบริการทั้งด้านการเกษตร โรงสี
ก่อสร้าง โรงเตี้ยมจุดแวะพัก ให้บริการทั้งคนภายในและคนภายนอก ช่วงที่ 3) ช่วงการสัญจรทาง
น้าเปลี่ยนเป็นทางบก(พ.ศ.2521–2545) ผลจากแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การตั้งถิ่นฐานขยายตัวภายนอกและความซบเซา
ภายใน รวมทั้งการถือครองที่ดิน ช่วงที่ 4) ช่วงฟื้นฟูตลาด(พ.ศ.2546–ปัจจุบัน) ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน เทศบาลตาบลนครเนื่องเขต และหน่วยราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยหลักที่สาคัญผลต่อการเลือกที่ตั้งถิ่นฐานคือ 1) นโยบายของภาครัฐที่ขุดคลอง
และการให้สิทธิการถือครองที่นา 2) ปัจจัยสภาพแวดล้อม 3) การสัญจรทางน้า 4) ปัจจัยของ
กลุ่ ม สั ง คม ส่ ว นปั จ จั ย ที่ เ ป็ น ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงของชุ ม ชนคื อ 1) นโยบายของการ
พัฒนาการคมนาคมทางบก 2) การอพยพย้ายถิ่นออก 3) การฟื้นฟูตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ปัจจัย
เหล่านี้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งบทบาท ฐานทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของชุมชน ใน
ปัจจุบันชุมชนมีบทบาทเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเภทตลาดริมน้า ซึ่งดาเนินการ
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ อันเป็นการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของชุมชน
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This study aimed to 1) explore the development of the nakornnuengkate settlement and
its environ from the past to the present, 2) To investigate factors that have affected this settlement
and 3) Analyze factors that cause changes to the settlement and the roles of Nakornnuengkate
Municipality.
This study was based on Ekistic Theory proposed by Doxiadis (1997), explaining that the
settlement pattern consists of 1)nature, 2)anthropos, 3)society, 4)shells and 5) network. The study was
conducted by reviewing maps, aerial photographs, references, empirical survey and interviews to find
out the factors that influenced the settlers to settle there and the changes that affected the land use,
the building use, the economic activities, the lifestyle, the social groups, the transport network and
roles of the community during certain periods of time.
The settlement could be divided into 4 phases : 1) the pioneering (1878-1952) when
the canal was dug, both the native and the Chinese who were hire to dig the canal settled on both
sides of the canal, 2) the market boom (1953-1977) when shops selling produce, construction materials
and other items, rice mills and small hotels were set up to provide services for both the locals and
the outsiders, 3) the conversion of water transport to land transport (1978-2002) when the economic
and transport development plans affected the land use, resulting in the community expansion, the
economic depression in the community center and the land possession and 4) the market revival
(2003-present) when the market becomes a tourist attraction due to the cooperation of the community
members, the Nakornnuengkate Municipality and related government agencies. The major factors that
influenced the decision to settle were 1) the government’s plan to dig a canal and grant the right to
land ownership, 2) environment, 3) water transport and 4)social groups. The factors that caused change
in the community were 1) land transport development, 2)the restoration of the market as a tourist
attraction. All of these factors resulted in changes in the roles, the economic base and the expansion
of the community. Nowdays,the community is a cultural tourist attraction classified as a water-based
market that opens every weekend. This is an adaptation for community survival.
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ฉ
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากการได้รับความกรุณา และความช่วยเหลือ
จากกรมแผนที่ทหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง บุคลากรทุกๆหน่วยงานของเทศบาลตาบลนครเนื่อง
เขต ชาวชุมชนของเทศบาลตาบลนครเนื่องเขตทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ในครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องขอพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริ วรรณ ศิลาพัชรนันท์ อาจารย์ที่ปรึกษาเป็น
อย่างสูงที่ได้สละเวลาอันมีค่า ให้คาแนะนา ความรู้ที่เป็นประโยชน์และกาลังใจที่สาคัญต่อการจัดทา
วิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ ชอชอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี ทายตะคุ ได้ชี้แนะแนวทางและให้
คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ นอกจากนั้นขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณศิลป์ พีรพันธุ์
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ระหัตร โรจนประดิษฐ์ ที่ได้ให้คาแนะนา
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการทาวิทยานิพนธ์ครั้งนี้อย่างมาก พร้อมด้วยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่กรุณาสละเวลาและให้คาแนะนา
ของงานวิจัยในครั้งนี้เช่นเดียวกันขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชนะ แสงสว่าง ให้คาแนะนา
ของการทาแผนที่และคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง ที่ได้อบรมสั่งสอน
ชี้แนะ และถ่ายทอดความรู้ต่างๆในศาสตร์วิชา พร้อมแนะแนวทาง พี่ๆ เพื่อนๆน้องๆ วางแผนภาค
และเมือง รุ่นที่ 35รวมทั้งขอบคุณคุณกุลยา ชุ่มเกสร คุณวัฒนา ศรีอ่อน ที่ให้ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกทุกเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งนี้
ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆ ทีมฝ่ายขาย ออกแบบ ผู้บริหาร บริษัท ซิตี้นีออน ดิสเพลย์ แอนด์คอน
สตรั๊คชั่นส์ จากัดและคุณอภิวัฒน์ พึ่งโพธิ์เจริญพันธ์ ที่เป็นกาลังใจ และช่วยเหลือในด้านต่างๆอย่างดี
ตลอดมา
สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณ คุณอารักษ์ เศรษฐศฤงคาริน ที่อบรมสั่งสอน สนับสนุนทั้งด้าน
การศึกษาและด้านการเงิน ขัดเกลาทางความคิด สติ เคี่ยวเข็ญให้เป็นคนดีมีความรู้ตั้งแต่เยาว์วัยจวบ
จน ณ บัดนี้ ขอบคุณคุณพ่อทวาย ทองย้อย คุณแม่ทองคา ทองย้อย คุณภรรัตน์ ทองประสม พี่และ
น้องครอบครัวทองย้อย รวมทั้ง คุณสมบูรณ์และคุณกิตติภณ น้อยน้าคา ที่ให้กาลังใจที่ดีตลอดมา
กราบขอบพระคุณ คุณยายบุญส่ง เศรษฐศฤงคาริน ที่ท่านได้ดูแลอบรมสั่งสอน ให้เป็นคนดี มีความรู้
ความสามารถ แม้ท่านจากโลกนี้ไปแล้ว กาลังใจของท่านยังส่งถึงผู้วิจัยอยู่เสมอ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
คลองนครเนื่องเขต เป็นคลองขุดเชื่อมต่อระหว่างคลองแสนแสบและปากคลองท่าไข่ แขวง
เมืองฉะเชิงเทรา จึงเกิดเป็นลาน้า เพื่อการคมนาคมและการขนส่งสินค้า และการเดินทาง นอกจากนี้
เป็นการเปิดพื้นที่การเกษตรทั้งสองข้างของคลองด้วย การขุดคลองดาเนินการในรัชสมัย รัชกาลที่ 5
พ.ศ. 2419-2420 โดยจ้างคนจีนเป็นแรงงานขุด การที่คลองนครเนื่องเขตตัดกับลาน้าคลองขวางทา
ให้เกิดทางแยกของลาน้า เกิดเป็นลาคลองตัดกันแยกออกเป็นสี่แยกทางน้า คือเส้นทางไปคลองแสน
แสบ ในฝั่งกรุงเทพมหานคร, เส้นทางไปยังอาเภอบางน้าเปรี้ยว และเส้นทางไปตลาดคลองสวน
คลองด่าน สมุทรปรากการ สภาพพื้นที่ในคลองนครเนื่องเขตอุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งน้าชุมชนไทย
ดั้งเดิมประกอบการเกษตร ทานา ทาสวน การอพยพเข้ามาของคนจีนจับจองพื้นที่บริเวณลาคลองตัด
กัน จนเกิดเป็นชุมทางการค้าทางน้าที่สาคัญ ที่สมัยก่อนเรียกว่า ตลาดสี่แยกท่าไข่ มีการกล่าวว่า
ร้านค้าเปิดตั้งแต่เช้ามืดจนค่า สามสี่ทุ่มยังจุดตะเกียงเจ้าพายุแขวนกันสว่างไสวไปทั้งคลอง ทาให้เห็น
ภาพวิถีชีวิตที่คึกคักของย่านนี้เป็นอย่างมาก กลุ่มคนที่ทาการค้าเป็นคนจีนที่ม าตั้งร้านค้า ตั้งถิ่นฐาน
โดยสร้างครอบครัวกับคนไทยบ้างก็เปิดโรงสีข้าว บ้างก็เป็นคนกลางทั้งรับซื้อและแปรรูปจัดจาหน่าย
จึงทาให้พื้นที่ตลาดนครเนื่องเขต ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่สาคัญของย่านการค้า แต่ยังเป็นพื้นที่ท าง
ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ส าคั ญ ด้ ว ยเช่ น กั น คื อ เป็ น เส้ น ทางการเสด็ จ พระราชด าเนิ น ทางชลมารคของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2450 ทรงเสร็จพระราช
ดาเนินผ่านประตูน้าท่าไข่ เข้าคลองเนื่องเขต และเสด็จขึ้นเสวยพระกระยาหารที่ท่าน้าชนะสงสาร จึง
นับว่าลาน้าคลองนครเนื่องเขตเป็นลาคลองประวัติศาสตร์ในความทรงจาของชาวบ้านในพื้นที่อย่างยิ่ง
ในปัจจุบันลักษณะการตั้งถิ่นฐาน และบทบาทของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป เพราะการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมทางถนน ทาให้การสัญจรทางหลักจากลาคลอง เปลี่ยนเป็นถนน บทบาทศูนย์กลาง
การค้าทางน้าที่สาคัญจึงลดลง เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งคนเก่าในชุมชนอพยพออกไป ทาให้ชุมชนริม
คลองนครเนื่องเขตเกิดภาวะซบเซา
ประเด็นในการศึกษา คือ การศึกษาพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานของชุมชน และปัจจัยที่มีผล
ต่อการตั้งถิ่นฐาน ตั้งแต่การเริ่มเข้ามาของกลุ่มคน การแปรเปลี่ยนไปตามปัจจัยทั้งภายนอกและ
ภายในในแต่ละช่วงเวลาการศึกษาบริบทของลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่
มีมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
(1)
ศึกษาพัฒนาการการตั้งถิ่นฐาน ของชุมชนเทศบาลตาบลนครเนื่องเขตและพื้นที่
โดยรอบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
(2)
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ของชุมชนเทศบาลตาบลนครเนื่องเขต
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(3)
สรุปผลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง การตั้งถิ่นฐานและบทบาทของ
ชุมชนเทศบาลตาบลนครเนื่องเขต
1.3 คาถามงานวิจัย
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานและบทบาทของชุมชนมีอะไรบ้าง
1.4 สมมติฐานงานวิจัย
ปั จ จั ย หลั ก ที่ มี ผ ลต่ อ รู ป แบบการตั้ ง ถิ่ น ฐานของเทศบาลต าบลนครเนื่ อ งเขตคื อ ปั จ จั ย ด้ า น
นโยบายของรัฐและสภาพภูมิประเทศ ปัจจัยรองคือโครงข่ายการสัญจร วิถีชีวิตวัฒนธรรมและกลุ่ม
สังคม มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐานและบทบาทของชุมชน
1.5 ขอบเขตของการศึกษา
1.5.1 ขอบเขตเนื้อหา
(1) การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างกรอบแนวความคิดในการวิจัย
(2) ศึกษาพัฒนาการตั้งถิ่นฐาน ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของพื้นที่ชุมชนและพื้นที่โดยรอบ ทั้ง
ทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม พร้อมสภาพปัจจุบันของพื้นที่ศึกษา ที่เกี่ยวข้องอธิบาย ลักษณะ
การตั้งถิ่นฐานโดยดูจาก การใช้ที่ดิน การประกอบอาชีพ วิถีชีวิต สภาพอาคารบ้านเรือน
(3) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ใช้ในการอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเลือกที่ตั้งและการเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลต่อการใช้พื้นที่ ระบบกิจกรรม และวิถีชีวิต พร้อมบทบาท
ของชุมชน
(4) สรุปผลวิเคราะห์ ปัจจัย ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน บทบาทพร้อมแนวโน้ม และ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
1.5.2 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
พื้นที่บริเวณเทศบาลตาบลนครเนื่องเขต อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราทั้งหมด
โดยเนื้อที่ประมาณ 1.5 ตารางกิโลเมตร ชุมชนภายในเขตเทศบาลประกอบด้วย 4 ชุมชนคือ
(1) ชุมชนสวนมะม่วง ประกอบด้วยหมู่ที่ 10 และ 11 (2) ชุมชนคลองนครเนื่องเขต ประกอบด้วยหมู่
ที่ 9 และ 7 (3) ชุมชนโรงหมู ประกอบด้วย หมู่ที่ 6 , 8 และ 12 (4) ชุมชนคลองขวาง ประกอบด้วย
หมู่ที่ 13 และ 14 (ดูภาพที่ 1.4)
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1.6 ข้อจากัดในการศึกษา
เนื่องจากไม่มีการบันทึกข้อมูลในอดีตในระดับชุมชน เป็นลายลักษณ์อกั ษรไว้อย่าง
ชัดเจน จึงต้องใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับคนที่อยู่ดั้งเดิมภายในพื้นที่ให้ได้ข้อมูลครบถ้วนมากที่สุด
อาจทาให้ข้อมูลขาดความสมบูรณ์บางประการได้
1.7 ข้อจากัดในการศึกษา
(1) สามารถเข้าใจการตั้งถิ่นฐานของชุมชน และนาข้อมูลมาใช้เป็นเอกสารอ้างอิงใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
(2) สามารถนาข้อมูลมาใช้เพื่อพัฒนาพื้นที่เชิงพื้นที่และการอนุรักษ์ชุมชนให้คงอยู่
1.8 นิยามศัพท์
พัฒนาการการตั้งถิ่นฐาน หมายถึง ลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่มีการปรับเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงโดยเหตุปัจจัยต่างๆตามช่วงของระยะเวลา
รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน

หมายถึง ลักษณะหรือรูปร่างที่มีความสัมพันธ์กับ

อิทธิพลของปัจจัยต่างๆ
ปัจจัยการตั้งถิน่ ฐาน

หมายถึง ปัจจัยส่งผลต่อการเลือกที่ตั้งถิ่นฐาน โดยดู

จากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม รวมทั้งปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐาน
ชุมทางการค้าทางน้า

หมายถึง บริเวณศูนย์กลางการค้าการสัญจรทางน้า

ลักษณะจุดตัดของคลองทาให้เกิดจุดเชื่อมต่อสาคัญ ทั้งทางการค้า การขนส่ง และจุดแวะพัก เป็นต้น
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ปั จจัยที่มีผลต่อการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนเทศบาลตาบลนครเนื่องเขต จังหวัด
ภาพที่ 1.1

:

แผนที่ขอบเขตชุมชนของเทศบาลตาบลนครเนื่อง

สัญลักษณ์ :
ชุมชนสวนมะม่วง หมูท่ ี่ 10 และ 11
ทางหลวงหมายเลข 304

ชุมชนคลองขวาง หมูท่ ี่ 13 และ 14
ชุมชนโรงหมู หมูท่ ี่ 6, 8 และ 12

เทศบาลตาบลนครเนื่องเขต

ชุมชนนครเนื่องเขต หมูท่ ี่ 7 และ 9

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง และผู้วิจยั ,2556

นางสาววิลาวรรณ ทองย้ อย
ภาควิชาการวางแผนภาค
และเมือง
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพที่ 1. 1แผนที่ขอบเขตชุมชนของเทศบาลตาบลนครเนื่องเขต
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บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาปัจจัยการตั้งถิน่ ฐานของชุมชนคลองนครเนื่องเขตนี้ต้องมีการศึกษาทฤษฎี
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาบริบทของเมือง ชุมชน รวมทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน ของ
ชุมชนในแต่ละช่วงของการตั้งถิ่นฐาน โดยสรุปทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดการตั้งถิ่นฐาน
2.1.1 ความหมายของการตั้งถิ่นฐาน
การตั้งถิ่นฐาน(นาพวัลย์ กิจรักษ์กุล, 2528) หมายถึง การสร้างที่อยู่อาศัยของมนุษย์ รวมกัน
เป็นหมู่บ้าน และเป็นเมือง มีส่วนประกอบที่สาคัญคือ คน และพื้นที่ รองลงมาการติดต่อระหว่างกัน
และกัน การใช้บริการต่างๆเพื่อสนองตอบความต้องการของคนในกลุ่มนั้นๆ เช่นโรงเรียน วัด ร้านค้า
ที่ทาการรัฐบาล สาธารณูปโภคต่างๆ
การตั้งถิ่นฐาน(ฉัตรชัย พงศ์ประยูร, 2536) กล่าวว่าการตั้งถิ่นฐานเป็นการบุกเบิกและเข้าอยู่
อาศัยครอบครองพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของผิวโลกที่ไม่มีผู้ใดอาศัยมาก่อน รูปแบบและขนาดของแหล่ง
ตั้งถิ่นฐานมีความซั บซ้อนแตกต่างกันไป ตั้งแต่การตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างโดดเดี่ยว ครอบครัวเดียว ไป
จนถึงรวมกันอยู่เป็นหมู่บ้านใหญ่น้อย เป็นเมืองหรือนคร และมหานคร เป็นต้น หน่วยของการตั้งถิ่น
ฐานจึงเป็นการแสดงออกซึ่งการจัดการพื้นที่ของมนุษย์ในรูปของอาคารบ้านเรือน ถนนหนทางและ
การใช้ที่ดิน ตลอดจนถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการตั้งถิ่นฐาน การอยู่เป็นหลักแหล่งของ
มนุษย์ มีการสร้างอุปกรณ์และความสะดวกต่างๆขึ้นมา รวมทั้งอาคารบ้านเรือน ที่กาบัง ทรัพย์สมบัติ
ถนนหนทางตลอดจนรั้ว นอกจากนี้รวมถึงบทบาทหน้าที่และรูปร่างของการตั้งถิ่นฐานเป็นส่ วนรวม
โดยทั้งหมดเป็นผลรวมของวัฒนธรรมหนึ่ง อาจแตกต่างกันระหว่างวัฒนธรรมรวมกลุ่มอื่นได้
Spencer and Thomas (1978) อ้างใน (วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ, 2551) สรุปไว้ว่าการตั้งถิ่น
ฐานเป็นปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรม (Culture geography) ของการจัดการพื้นที่เพื่อการ
อยู่อาศัย ทามาหากิน และการแสวงหาโอกาสต่างๆของมนุษย์ที่มาอยู่รวมกัน สิ่งที่ปรากฏบนพื้นที่เกิด
จากผลของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสภาพแวดล้อม ส่วนหนึ่งมาจากความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุ ษ ย์ กั บ มนุ ษ ย์ มนุ ษ ย์ กั บ สั ง คม และมนุ ษ ย์ กั บ สภาพแวดล้ อ ม ที่ เ ชื่ อ มโยงไปสู่ แ หล่ ง ที่ ตั้ ง และ
สิ่งแวดล้อม โดยผ่านระบบการทากิจกรรมต่างๆ และการใช้พื้นที่เพื่อทากิจกรรมนั้น ขณะเดียวกัน
สภาพทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมของแหล่งที่ตั้งถิ่นฐานแต่ละแห่งมีผลต่อการกาหนดวิ ถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ สังคมและวัฒนธรรมของผู้คนในชุมชน รวมถึงการกาหนดลักษณะและรูปแบบของการตั้งถิ่น
ฐานที่แตกต่างกันด้วยเช่นเดียวกับ
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Hudson อ้างใน (วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ, 2551) กล่าวถึงขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่น
ฐาน เริ่มจากการเข้าครอบครองพื้นที่ (Colonization) จากนั้นมีการกาหนดอาณาเขตของตัวเอง
หลังจากนั้นจึงเริ่มมีการขยายพื้นที่ ซึ่งเป็นผลมาจากประชากรหนาแน่นมากขึ้น เริ่มมีการตั้งถิ่นฐาน
แบบรวมกลุ่มและสุดท้ายเป็นขั้นตอนของการแข่งขัน (competition) มนุษย์มองหาที่ว่างเพื่อวาง
รูปแบบในการตั้งถิ่นฐานของตน เนื่องจากทรัพยากรเริ่มขาดแคลนและหายากขึ้น ชั้น ตอนที่ 1 และ 2
เป็นลักษณะของการแพร่กระจาย ส่วนขั้นที่ 3 เป็นแนวทางที่มีรากฐานมาจากทัศนะเชิงนิเวศ เริ่มมี
การแข่งขันกันระหว่างสิ่งมีชีวิต เพื่อความอยู่รอดของตนเองเป็นประการสาคัญ และการเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้เป็นปรากฏการณ์เชิงพื้นที่ สามารถเกิดได้ตลอดเวลา ทาให้รู ปแบบการตั้งถิ่นฐานเปลี่ยนแปลง
ด้ ว ยเช่ น กั น ผลของการเปลี่ ย นแปลงจะมี ปั ญ หาหรื อ ผลกระทบมากน้ อ ยเพี ย งใดขึ้ น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงด้านสภาพธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน
Doxiadis (C.A. Doxiadis, 1977) ให้ความหมายของการตั้งถิ่นฐานเป็นการจัดรูปแบบทาง
พื้นที่โดยมนุษย์ เพื่อความอยู่รอดและการยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้นตามลาดับ และ
กล่าวว่าการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่พึงเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ ทั่วไป และในทุกระดับของการตั้งถิ่นฐาน เกิด
จากการรวมตัวของมนุษย์ในฐานะปัจเจกบุคคล ครอบครัวและสังคม กับปัจจัยสภาพแวดล้อมตาม
ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
2.1.2 ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
การตั้งถิ่นฐาน อ้างใน (นาพวัลย์ กิจรักษา, 2528) เป็นไปตามภูมิภาคต่างๆสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม มีทั้งการตั้งถิ่นฐานแบบชั่วคราว หรือ
เคลื่อนย้าย (mobility Settlement) การตั้งถิ่นฐานอยู่กับที่ช่วงเวลาสั้นๆ เวลาใดเวลาหนึ่ง แล้วจะมี
การเคลื่อนย้ายเร่ร่อนไปตั้งถิ่นฐานบริเวณอื่นที่สมบูรณ์กว่าเดิม มีลักษณะไม่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับ
สภาพทางธรรมชาติเป็นสาคัญ เช่น ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า แหล่งน้า และความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นต้น
การประกอบอาชีพของกลุ่มคนที่ตั้งถิ่นฐานชั่วคราว มักประกอบอาชีพเบื้องต้นไม่สลับซับซ้อน เช่น
การเก็บของป่าและล่าสัตว์ การเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อน ส่วนการตั้งถิ่นฐานแบบกึ่งถาวร เป็นการตั้งถิ่น
ฐานเพื่ออยู่อาศัยและประกอบอาชีพเพาะปลูก โดยใช้วิธีการโค่นป่า ถางและเผาป่า เพื่ อนาพื้นที่มาใช้
ในการเพาะปลูก 2-5 ปี จะมีการอพยพย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยใหม่ ที่สามารถจะใช้ในการเพาะปลูกต่อไป
เป็นการทาไร่เลื่อนลอย เช่นกัน การตั้งถิ่นฐานแบบถาวร เป็นการตั้งถิ่นฐานอยู่กับที่เป็นหลักแหล่งที่
แน่นอน เคลื่อนย้ายมีน้อย หรือเกือบไม่มีเลย เป็นการตั้งถิ่นฐานส่วนใหญ่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มในบริเวณ
ที่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติดี เอื้ออานวยต่อการตั้งถิ่นฐาน นอกจากนี้ยังมีภาษา ศาสนา สังคม
ประเพณีและวัฒนธรรมเป็นแกนกลางร่วมกัน
2.1.3 ประเภทของการตั้งถิ่นฐาน พิจารณาจากจานวนประชากร โครงสร้างของการตั้งถิ่น
ฐาน รูปแบบ บทบาทหน้าที่ การขยายตัว ตลอดจนปัญ หาและแนวทางการแก้ไข แบ่งได้เป็น 2
ประเภทคือ 1) การตั้งถิ่นฐานในชนบท คือการตั้งถิ่นฐานในสวน ป่า ไร่ นา เป็นต้น 2) การตั้งถิ่นฐาน
ในเมือง มีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติจนเกือบไม่เห็นร่องรอยเดิม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นบริเวณที่
มนุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น ประชากรมี ค วามหนาแน่ น สู ง ลั ก ษณะทางเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม การ
ติดต่อสื่อสารที่แตกต่างออกไปจากชุมชนชนบท
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2.1.4 องค์ประกอบของการตั้งถิ่นฐาน
Doxiadis (1977) อ้างใน(ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์, 2556)กล่าวว่าการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มี
องค์ประกอบสาคัญ 5 ประการได้แก่ (1) สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ (Natural Environment) ถือ
เป็นตัวกาหนดขอบเขตที่ชุมชนจะถูกสร้างขึ้นมา (2) คน (Anthropos) (3) สังคม (society) เป็นระบบ
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์ด้วยกัน (4) โครงสร้างทางกายภาพ (Shells) ได้แก่ที่อยู่อาศัย
และสิ่งอานวยความสะดวกที่มนุษย์เป็นผู้สร้างและจัดวางลงบนพื้นที่ เช่นอาคารบ้านเรือน ศูนย์การค้า
พื้นที่อุตสาหกรรม ฯลฯ และ (5) ระบบโครงข่าย (Networks) เป็นระบบทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและ
มนุษย์สร้างขึ้น

ภาพที่ 2. 1: องค์ประกอบของการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ตามทฤษฎี Ekistics
ที่มา : ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์, 2556

2.1.5 รู ป แบบการตั้ ง ถิ่ น ฐาน (ส านั ก ผั ง เมื อ ง กรุ ง เทพมหานคร , 2549) แบ่ ง การตั้ ง ถิ่ น ฐาน
ออกเป็น 4 รูปแบบ คือ
(1) การตั้งถิ่นฐานแบบแนวยาว (Linear Settlement) ลักษณะการตั้งบ้านเรือนเป็นแนวยาว
ตามเส้นทาง คมนาคมที่สะดวก อาจอยู่เป็นกลุ่มติดต่อกันในเขตชุมชนการค้า หรือทางแยกของ
เส้นทางคมนาคม ส่วนบริเวณไกลออกไปอาจมีการตั้งบ้านเรือนห่างกัน ลักษณะของการตั้งถิ่นฐาน
ตามแนวยาวสามารถแบ่งลักษณะของทาเลที่ตั้งที่เกิดขึ้นได้ ได้แก่ แนวริมฝั่งแม่น้า ส่วนใหญ่อยู่บริเวณ
คันดินธรรมชาติ น้าท่วมไม่ถึง หรือที่ราบขั้นบันได แม่น้า ลาคลอง ถนน ตามแนวยาวของหุบเขา
แคบๆและบริเวณของแหล่งน้า แนวริมคลองซึ่งมีทั้งคลองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษย์สร้าง
ขึ้น เพื่อเชื่อมระหว่างแม่น้ากับแม่น้า แนวริมฝั่งถนน (Road Linear Settlement) โดยถนนเป็น
ปัจจัยดึงดูให้คนอพยพมาอยู่บริเวณพื้นที่นั้น การคมนาคมสะดวกกว่าทางน้า นอกจากนี้พบว่าราคา
ที่ดินบริเวณใกล้ถนนสูงกว่าราคาที่ดินที่อยู่ไกลถนน เมื่อถนนเป็นแกนกลางสาคัญทาให้เกิดการตั้งถิ่น
ฐาน จานวนถนนเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดรูปแบบการตั้งถิ่นฐานตามแนวถนนที่ต่างกัน ได้แก่
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Street Village เป็นการตั้งถิ่นฐานตามแนวถนนหลักเพียงสายเดียว T-shaped Village
เป็ น ลั ก ษณะการตั้ ง ถิ่น ฐานบริเ วณสองฝั่ ง ของถนน 2 สายเชื่ อ มต่ อ กั น เป็ น รูป ที และ Cruciform
Village เป็นลักษณะการตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ถนนสองสายตัดกันเกือบเป็นมุมฉากและการตั้งบ้านเรือน
จะอยู่บริเวณสี่แยกของถนนเป็นแนวยาว

Road Linear
Road Linear Settlementในรูปแบบ
Settlement
ต่างๆ
ภาพที่ 2. 2 รูปแบบการตั้งถิ่นฐานตามแนวถนน ที่มา : สานักผังเมือง กรุงเทพฯ,2550

River Linear Settlement

(2) การตั้งถิ่นฐานแบบกระจุกตัวแบบกลุ่ม (Cluster Settlement) สานักผังเมือง กรุงเทพ
มหาคร (2550) กระจุกตัวมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางธรรมชาติหรือกายภาพค่อนข้างสูงเช่น ที่ราบ
ลุ่ม แม่น้า หุบเขา คุ้งน้า บริเวณที่แม่น้ามาบรรจบกัน ระยะแรกอาจเริ่มจากบ้านเดี่ยวโดดๆ และ
จานวนคนเพิ่มมากขึ้น ขนาดหมู่บ้านมักใหญ่ขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นหลายช่วงอายุคนในหมู่บ้าน
ส่วนใหญ่เป็นการตั้งถิ่นฐานชนบทประกอบอาชีพการเกษตร พื้นที่การเกษตรจะอยู่บริเวณรอบหมู่บ้าน

ภาพที่ 2. 3 : รูปแบบ Cluster Settlement ที่มา : สานักผังเมือง กรุงเทพฯ,2550
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2.2 พัฒนาการและวิวัฒนาการเมือง ชุมชน
พัฒนาการ คือการทาความเจริญ, การเปลี่ยนแปลงในทางเจริญขึ้น, การคลี่คลายไปในทางดี
เป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ระยะสั้นกว่า เห็นผลเร็วกว่า
วิวัฒนาการ คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือคลี่คลายไปสู่ภาวะที่ดีขึ้นหรือเจริญขึ้น เช่น
วิวัฒนาการ แห่ง มนุษยชาติ วิวัฒนาการแห่งศิลปวัฒนธรรม เป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ในระยะ
ยาวนานและต่อเนื่องส่วน
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ น าแนวคิ ด ทฤษฎี ข องวิ วั ฒ นาการเมื อ ง (Urban Evoluation) ของ
Patrick (1975) อ้างใน(Branch Milville C., 1975) มาใช้ในการแบ่งวิวัฒนาการของเมือง ซึ่งเป็น
กรอบในการมองภาพพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในแต่ละช่วงยุค มีขั้นตอนลาดับคือ
ขั้น 1 : เริ่มกระจุกตัว เป็นขั้นเริ่มต้นของการรวมตัวเป็นชุมชนเมือง
ขั้น 2 : มีการขยายตัวหนาแน่นขึ้น เป็นขั้นตอนที่มีการก่อสร้างอาคารอยู่หนาแน่นใน
ศูนย์กลางและเริ่มมีการขยายตัวของเมืองออกไป
ขั้น 3 : เมืองขยายตัวออก และศูนย์กลางเมืองเริ่มเสื่อมโทรม
ขั้น 4 : เมืองเจริญเติบโตแบบกระจัดกระจายและศูนย์กลางเมืองเสื่อมโทรม
2.3 ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการเลือกที่ตั้งถิ่นฐานและการเปลีย่ นแปลงการตัง้ ถิ่นฐาน
การตั้งถิ่นฐานนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานมีนักทฤษฎีและนักคิดหลายท่านที่ได้อธิบาย
ไว้ ในการศึกษาครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยการตั้งถิ่นฐาน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ปัจจัยที่ผลต่อการเลือก
ที่ตั้งถิ่นฐาน และปัจจัยที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐาน ดังต่อไปนี้
2.3.1 แนวคิดปัจจัยที่มีอิทธิพลของการเลือกบริเวณที่ตั้งถิ่นฐาน
 H. Robinson (1972) อธิบายการเลือกพื้นที่เพื่อตั้งถิ่นฐานของประชากรในแต่
ละบริเวณว่าขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน สรุปได้ดังนี้
(1) แหล่งน้าเพื่ออุปโภคและบริโภคแหล่งน้า เป็นสิ่งสาคัญอันดับแรกที่มีการ
เลือกตั้งถิ่นฐาน เพราะมนุษย์มีความต้องการน้าในการใช้อุปโภค บริโภค ดั้งนั้น ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันมนุษย์นิยมตั้งถิ่นฐานใกล้แหล่งน้า เรียกว่า Wet point settlement (Robinson;1972) มี
การรวมกลุ่มรอบๆบ่อน้า น้าพุ น้าบาดาล ทะเลสาบ แม่น้า อ่างเก็บน้า เป็นต้น
(2) ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร เป็นการแสวงหาพื้นที่ที่ดินสมบูรณ์
เหมาะแก่การเกษตร โดยเฉพาะสาหรับเพาะปลูก เช่น ชาวจีนโบราณเลือกตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ราบ
เป็นดินตะกอนที่สามารถใช้เครื่องมือง่ายๆ ในสมัยนั้นไถ พรวน เป็นต้น
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(3) ความปลอดภัยจากการรุกราน
(4) พื้นที่แห้งปราศจากน้าท่วม
(5) แหล่งกาบังภัยธรรมชาติ
อิทธิพลที่มีความสาคัญต่อการเลือกที่ตั้งถิ่นฐานคือ สภาพทางกายภาพ เพราะ
กิจกรรมการเกษตรส่วนใหญ่อาศัยสภาพทางธรรมชาติ อิทธิพลที่มาสนับสนุนร่วมกันคือ การประกอบ
กิจกรรม ด้านเศรษฐกิจ สังคม ประวัติความเป็นมาและการเมือง
ปัจจัยการตั้งถิ่นฐานจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม และมีความสัมพันธ์
กับความต้องการขั้นพื้นฐาน เช่น น้า ซึ่งใช้ในการบริโภคและการคมนาคมขนส่ง การค้า ขาย
แลกเปลี่ยนอาหารและวัตถุดิบในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย รวมถึงการป้องกันภัยจากธรรมชาติและจาก
มนุษย์ด้วยกันเอง
 Gren T. Trewarth (19 (Gren T. Trewartha, 1962) กล่าวถึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกทาเลที่ตั้ง
ถิ่นฐานไว้ ประการทีส่ าคัญคือ
(1) ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพทางธรรมชาติ (Natural Factors) ได้แก่ สภาพภูมิ
ประเทศ อากาศ ดิน แร่ธาตุ แหล่งน้า เป็นต้น
(2) ปัจจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม (Cultural Factors) ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม
การเมือง ทัศนคติเป็นต้น
(3) ปัจจัยเกี่ยวกับประชากร (Demographic Factors) ได้แก่ ความแตกต่างของ
ประชากรเกี่ยวกับ การเกิด การตาย การย้ายถิ่น เป็นต้น
 (วิลาวัณย์ เอื้อวงศ์กูล, 2542) ระบุว่าปัจจัยการเลือกทาเลที่ตั้งบ้านเรือนมี
ปัจจัยดังต่อไปนี้
(1) ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ สภาพภูมิศาสตร์ที่มีความสาคัญต่อการเลือกเป็นที่ตั้ง
ของชุมชน ได้แก่แหล่งน้า ทีด่ อน ที่ที่ดินอุดมสมบูรณ์ และแหล่งแร่
(2) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยสาคัญที่มักเกิดขึ้นควบคู่กับการตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชน และมีอทิ ธิพลต่อการขยายตัวเป็นเมืองต่อไปในอนาคต ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอทิ ธิพลต่อการ
ตั้งถิ่นฐาน ได้แก่ บริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ บริเวณที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม บริเวณเส้นทาง
คมนาคมตัดกัน บริเวณจุดเชื่อมของเส้นทางคมนาคม
(3) ปัจจัยทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนความเชื่อของแต่ละ
กลุ่มชน ได้แก่ สถานที่ศักดิ์สทิ ธิ์ สถานที่ประวัติศาสตร์ ลักษณะประเพณีนิยมหรือความเชื่อต่างๆ
ปัจจัยดังกล่าวมีความแตกต่างของแต่ละปัจจัยมากน้อยขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง รวมทั้ง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความเชื่อของแต่ละชุมชน เหตุนี้เองที่ส่งผลให้การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มี
ลักษณะและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่แตกต่างกันไปด้วย
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 (เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร, 2542) ชุมชนริมน้า
บริเวณเครือข่ายลาน้าคลองบางกอกน้อย มีปัจจัยและเงื่อนไข ดังนี้
(1) สถานะของลาน้า มีผลต่อปัจจัยการตั้งถิ่นฐาน และการก่อตัวเป็นชุมชน
โดยเฉพาะลาน้าที่มีศักยภาพ ต่อการสัญจรและใช้งานด้านอุปโภค บริโภคอื่นๆ สูง เช่น คลองสายรอง
ที่เชื่อมต่อกับลาน้าสายอื่นได้
(2) ตาแหน่งที่ตั้ง เป็นชัยภูมิหลัก และมีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆ ได้
มากกว่า เช่น บริเวณปากคลองสายหลักและสายรอง
(3) ลักษณะพื้นทีต่ งั้ มีผลโดยตรงต่อความเหมาะสมในการก่อสร้าง และการ
ดารงชีวิตของผู้อยู่อาศัย เช่น พื้นที่ดอนหรือลุ่ม พื้นที่คุ้งน้าหรือท้องน้า
(4) ยุคสมัยของวัด วัดเป็นตัวบ่งบอกความเป็นศูนย์กลางทางความเชื่อและผล
พลอยได้จากความเชื่อของชุมชนนั้นๆ ยุคสมัยที่ก่อสร้างยิ่งเก่าแก่ โดยเฉพาะจากัดอยู่ภายในช่วงสมัย
อยุธยายิ่งบ่งบอกถึงความสาคัญ และประวัติศาสตร์ของพื้นที่นั้นๆ
(5) ชุมชนบริเวณวัด เป็นตัวชี้หลักที่แสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องและความ
ยาวนานของการตั้งถิ่นฐาน อีกทั้งเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพื้นที่นั้น
2.3.2 แนวคิดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐาน
(ปนัดดา ทองภูเบศร์, 2546) โดยเมื่อมีการตั้งถิ่นฐานแล้ว มีปัจจัยใดบ้างส่งผลให้เกิดรูปแบบของ
การตั้งถิ่นฐานดังกล่าว สรุปดังนี้
 (Michael Carr, 1989)ได้อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
ดังนี้
(1) อิทธิพลจากเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประกอบด้วย สภาพทางเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง โดยทางด้านเศรษฐกิจหมายถึง ตาแหน่งการจ้างงาน การให้บริการทางด้านความ
ต้องการและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การเพิ่ม -ลดของประชากร และนโยบาย การวางแผน การ
ควบคุมซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐ รวมถึงอิทธิพลต่างๆจากนโยบายของรัฐซึ่งมีผลโดยตรงต่อการตั้งถิ่นฐาน
(2) อิทธิพลจากเทคโนโลยี ประกอบด้วย ระบบถนนที่มีผลต่อการพัฒนาในพื้นที่
เส้นทางคมนาคมที่ มี อิท ธิพลต่อการกระจายของชุมชนและแหล่งตั้งถิ่นฐาน รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง
เทคโนโลยีการก่อสร้างที่มีการพัฒนาตามยุคสมัย เช่น วัด ที่อยู่อาศัย เป็นต้น
(3) อิทธิพลจากอดีต ประกอบด้วยสิ่งดึงดูดและอุปสรรคของการตั้งถิ่นเดิม ทั้งนี้
ในแต่ละสมัยปัจจัยที่ดึงดูดให้มีการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่จะแตกต่างกันไป เช่น การโครงข่ายสัญจรของ
พื้นที่ หรือกิจกรรม การพัฒนาต่างๆในพื้นที่
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(4) อิทธิพลจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ประกอบด้วย ภูมิ
ประเทศ แหล่งน้า การเข้าถึง การระบายน้า คุณสมบัติดินและทรัพยากรแหล่งอื่นๆ ที่มีสาคัญในการ
กาหนดให้เกิดรูปของการตั้งถิ่นฐานแบบต่างๆสภาพพื้นที่ และลักษณะทางกายภาพที่มีอิทธิพลสาคัญ
ต่อการตั้งถิ่นฐาน
อิทธิพลเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
- ตาแหน่งการจ้ างงาน
- การเพิ่ม-ลดประชากร
- การให้ บริ การ,สถานที่พกั ผ่อนและ
ความต้ องการ
-นโยบายการวางแผนและมาตรการ
ควบคุมของรัฐ

-

อิทธิพลธรรมชาติของสิ่งแวดล้ อม
ทางกายภาพ
- ภูมิประเทศ - แหล่งน ้า

รูปแบบ

การตังถิ
้ ่นฐาน

- การระบายน ้า - คุณสมบัติดินและ
ทรัพยากรแหล่งอื่นๆ

-

อิทธิพลระดับผลทางทางเทคโนโลยี
- การเคลื่อนย้ ายประชากร
- แหล่งจ้ างงานที่แตกต่างกัน
- ระบบคมนาคมขนส่ง
- ลักษณะอาคาร ฯลฯ

อิทธิพลทางประวัติศาสตร์
- แรงดึงดูดและข้ อจากัดของรูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานในอดีต

- โครงข่ายการสัญจรอื่นๆ
- การพัฒนาปั จจุบนั

ภาพที่ 2. 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของ Michael Carr (1997)
ที่มา : ปนัดดา ทองภูเบศร์ (2546)

 (ฉัตรชัย พงศ์ประยูร, 2536) กล่าวเน้นใน
เรื่องของปัจจัยวัฒนธรรม เป็นปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐาน ประกอบด้วย
(1) ระบบเศรษฐกิจและสังคม เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นภายหลังเมื่อการตั้งถิ่นฐานได้
เกิดขึ้นแล้ว และผ่านระยะการตั้งตัวได้แล้ว หลังจากนั้นความแตกต่างในเรื่องของการขยายตัวและ
ความมั่ น คงของแหล่ ง ตั้ ง ถิ่ น ฐานจะขึ้ น อยู่ กั บ ระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมในระดั บ ท้ อ งถิ่ น นั่ น เอง
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการตั้งถิ่นฐานและระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่มี
ชีวิตอยู่ตามหมู่บ้านที่พึ่งตนเอง การติดต่อกับโลกภายนอกมีจากัดอยู่เฉพาะการแลกเปลี่ยนระดับ
ภูมิภาคเท่าที่จาเป็น แต่ต่อมาเนื่องจากการได้ติดต่อค้าขายกับโลกภายนอกมากขึ้น ผู้คนจึงมีวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไป จากวิถีแบบพอกินพอใช้ได้หันมาทาการเกษตรเพื่อการค้า ผลก็คือทาให้ชุมชนแปรสภาพ
เป็นชุมชนเมืองมากขึ้นกว่าเดิม
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(2) การถือครองที่ดิน ตั้งแต่สมัยโบราณ ชาวไทยสามารถบุกเบิกพื้นที่
ทาการเพาะปลูกเพื่อยังชีพ ในปัจจุบันพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ต่อการเกษตรหมดไปแล้ว เนื่องจากการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การบุกเบิกที่ เพาะปลูกใหม่จะติดตามด้วยการตั้งถิ่นฐานใหม่ และใน
ที่สุดก็กลายเป็นหมู่บ้านถาวร
(3) การขนส่ง การสร้างเส้นทางคมนาคมต่างๆ ได้มีอิทธิพลต่อรูปแบบการ
กระจายของแหล่งตั้งถิ่นฐาน หมู่บ้านเป็นจานวนมากได้เกิดขึ้นตามเส้นทางคมนาคม เท่ากับเป็นการ
กระจายความหนาแน่นของหมู่บ้านไปสู่ทบี่ ุกเบิกใหม่ แหล่งชุมชนเหล่านี้จะมีบทบาทและหน้าที่
แตกต่างจากหมู่บ้านเกษตรแบบเดิม เพราะส่วนใหญ่จะทาหน้าที่เป็นแหล่งบริการ ศูนย์กลางการค้า
และอาชีพอื่นๆ ดังนั้นการตัดเส้นทางคมนาคมใหม่จึงเท่ากับเป็นการบุกเบิกที่ทากิน ความสะดวก
คมนาคม และมีอิทธิพลต่อการกระจายของเขตการตั้งถิ่น-ฐานออกไปด้วย
(4) นโยบายทางด้านการเมืองของรัฐ ปัจจัยทางด้านการเมือง หมายถึง อิทธิพล
ต่างๆ อันเกิดจากนโยบายการตัดสินใจของรัฐบาล และมีผลโดยตรงต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐาน บาร์บา
รา วอร์ด ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตั้งถิ่นฐานมนุษย์กล่าวว่า แนวความคิดเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานมนุษย์
จะปราศจากวัตถุประสงค์ทางการเมืองไม่ได้ ในเมื่อความสะดวกสบายของประชาชน ความปลอดภัย
และเรื่องวัฒนธรรม ต่างผูกพันอย่างใกล้ชิดกับสภาพแวดล้อมในแหล่งตั้งถิ่นฐาน
2.3.3 การเปลี่ยนแปลง และปัจจัยของการเปลี่ยนแปลง
(1) การเปลี่ยนแปลงและการแปรเปลี่ยน(วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ, 2551)กล่าวถึงการ
ให้ความหมายของการเปลี่ยนแปลงและการแปรเปลี่ยนคล้ายกัน เป็นลักษณะตามธรรมชาติที่ต้อง
เกิดขึ้น มีความหมายทั่วไป การที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เปลี่ยนสภาพจากที่เคยเป็นอยู่มาเป็นสภาพใหม่ มี
องค์ประกอบเรื่อง “เวลา” เป็นตัวกาหนด เป็นเครื่องหมายสาคัญว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้เกิ ดขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้ทุกสิ่ง ทั้งสิ่งที่เกิดตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น แม้ว่ามีเหตุการณ์
ต่างๆเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ที่คล้ายคลึงกันในเวลาใกล้เคียงกัน แต่ก็ไม่มีทางที่ทุกสังคมจะเกิดการ
เปลี่ ย นแปลงได้ เ หมื อ นกั น ทุ ก อย่ า ง เนื่ อ งจากความไม่ เ หมื อ นกั น ในตั ว บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งรวมทั้ ง
สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
(2) การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติในสังคมมนุษย์ Vago (1980) กล่าวไว้ว่ามี 3
ลักษณะคือ (1) การเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒนาการ (Evolution) เป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ
อย่างช้าๆค่อยๆ ลาดับความก้าวหน้าจากรูปแบบที่ง่ายไปสู่รูปแบบทีซ่ ับซ้อนมากขึ้น (2) การ
เปลี่ยนแปลงแบบพัฒนา (Development) เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นจุดมุ่งหมายของการ
เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มีปัจจัยต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง เป็นต้น (3)
การเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติ (Revolution) เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทันทีทันใด จากสังคม
ระบบหนึ่งไปสู่สังคมอีกระบบหนึ่ง และมีผลต่อความรู้สึกของคนในสังคมอย่างมาก
Maclver and Page (1967) มองการเปลี่ยนแปลงในหลายลักษณะขึ้นอยู่กับ
มุมมองของการศึกษา เช่น ลักษณะที่เป็นกระบวนการ ลักษณะที่เป็นวิวัฒนาการ ลักษณะที่เป็นความ
เจริญก้าวหน้า และลักษณะทีเ่ ป็นการปรับตัว เป็นต้น
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(3) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคม
หรือของรูปแบบความสัมพันธ์และปะทะสัมพันธ์กันทางสังคม เกี่ยวข้องกับบทบาท ระเบียบแบบแผน
ค่านิยมและวัฒนธรรม จากปรากฏการณ์ทางสังคมที่ผ่านมา เราจะพบว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมเป็นเรื่องตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การพิจารณาเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงจึงต้องทาความเข้าใจทั้งในด้านทิศทางของการเปลี่ยนแปลง (Direction) ขนาดของการ
เปลี่ยนแปลง(Magnitude) ระยะเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลง (Time) สาเหตุที่ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Change & Resistance to change)
(4) การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม อธิบายได้อย่างชัดเจนว่า
สังคมและวัฒนธรรมของมนุษยชาติมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วยสาเหตุต่างๆดังต่อไปนี้
 นโยบายของผู้นาในสังคม สังคมใดถ้าผู้นามีนโยบายที่จะสนับสนุนให้มีการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้า สังคมหรือประเทศนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ตามเป้าหมายและนโยบายนั้น
 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment)
 การเปลีย่ นแปลงทางด้านประชากร (Population Change)
 การอยู่โดดเดี่ยวและการติดต่อกัน (Isolation and Contact)
 โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Structure)
 ระดับความรู้และเทคโนโลยี (Knowledge and Technology)
 ระบบชนชั้น
 ทัศนคติและค่านิยม
 การเล็งเห็นความจาเป็น
 ความล้าทางวัฒนธรรม
 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
 ปัจจัยทางอุดมการณ์
แนวคิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญมี 5 แนวคิดได้แก่
(1) การทาให้เป็นอุตสาหกรรม หมายถึง กระบวนการพัฒนาการเทคโนโลยี โดย
ใช้วิทยาศาสตร์การประยุกต์ในการขยายผลิตกรรมขนาดใหญ่ด้วยกาลังเศรษฐกิจเพื่อตลาดการค้าอัน
กว้างใหญ่ โดยการใช้แรงงานที่ชานาญเฉพาะช่าง
(2) การทาให้เป็นเมือง หมายถึง กระบวนการที่ชุมชนกลายเป็นเมือง หรือการ
เคลื่อนย้ายของผู้คน หรือการดาเนินการงานเข้าสู่บริเวณ หรือการขยายตัวของเมืองออกไปทางพื้นที่
การเพิ่มจานวนประชากรหรือการดาเนินการต่างๆมากขึ้น
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(3) การทาให้เป็นประชาธิปไตย หมายถึง กระบวนการแพร่ขยายของปรัชญาหรือ
ระบบสังคมแบบหนึ่งที่เน้นการที่ประชากรมีส่วนร่วม และควบคุมกิจกรรมของชุมชนในฐานะเป็นตัว
ของมันเอง โดยไม่คานึงถึงคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ยศ สถานภาพ หรือทรัพย์สมบัติ
(4) การแพร่ของการจัดองค์การสมัยใหม่ หมายถึง การแพร่ของระบบบริหารงาน
อาจเป็นผลดีในทางป้องกันการเลือกปฏิบัติและเพิ่มประสิทธิภาพ
(5) กระบวนการสร้างคนชายขอบ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เหลื่อม
ล้ามากขึ้น โดยเกิดขณะความเจริญเติบโตเศรษฐกิจในระดับสูงเป็นผลดีมากแก่คนส่วนหนึ่งในเขตเมือง
หรืออุตสาหกรรมแต่ก็ทาให้คนอีกส่วนหนึ่งอยู่ห่างไกลจากการมีส่วนรับผลประโยชน์ของการ
เปลี่ยนแปลงไปทุกที
2.4 องค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนริมน้า
ลักษณะของการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมน้าในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งลักษณะทาง
ชุมชนและองค์ประกอบทางกายภาพดังต่อไปนี้
ลักษณะของชุมชน ชุมชนริมน้า เป็นชุมชนที่มีการสร้างบ้านเรือนอยู่ริมน้าคู
คลองสายหลักต่างๆ สามารถจาแนกเป็น 1) ชุมชนเมือง หรือย่านการค้า มักเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณ
ปากคลองสายหลักต่างๆ ที่เชื่อมกับแม่น้าอันเป็นศูนย์กลางการค้าขาย 2) ชุมชนชาวนาที่บ้านอยู่ริม
คลอง และด้านหลังเป็นแปลงที่นา ส่วนลักษณะของชุมชนไม่ได้อยู่ริมน้า ได้แก่ 1) ชุมชนเมือง ย่าน
การค้า คือ บริเวณการตั้งถิ่นฐานที่มักอิงกับแนวถนน หรือการคมนาคมทางบก มีความหนาแน่นของ
อาคารบ้านเรือน เป็นศูนย์กลางชุมชนมีสถานที่ราชการ โรงเรียน และอื่นๆ 2) ชุมชนชาวนาที่
กระจายบ้านเรือนตามพื้นที่นา ลักษณะการกระจายตัวอยู่ทั่วไป ด้านการศึกษาองค์ ประกอบของ
ชุมชนริมน้า มีองค์ประกอบคือ 1) สถานที่ที่เป็นที่ตั้งอาคารบ้านเรือน ที่พักอาศัย 2) แหล่งที่ทามาหา
กินหรือสร้างผลผลิตและเลี้ยงดู 3) โครงข่ายลาน้า และลักษณะภูมิศาสตร์ ที่เอื้ออานวยต่อการตั้งถิ่น
ฐานและการดารงชีวิต 4) บริเวณย่านการค้าและแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้า 5) มีการปะทะสัมพันธ์กัน
หรือมีความผูกพันกันทางสังคม 6) วัดเป็นศูนย์รวมของผู้คนในชุมชนและความเชื่อทางสังคม ซึ่ง
ทั้งหมดจะมีความเชื่อมโยงกันและปรากฏให้เห็นเป็นรูปแบบของอาคารและการตั้งถิ่นฐาน ส่วน
การศึกษาของ Chaweewan(2001) อธิบายโครงสร้างทางกายภาพหลักของชุมชนริมน้ามี 4 ประการ
คือ 1) ระบบโครงข่ายคลอง (Canal Network System) แม่น้าสายหลักและคลองมาเชื่อมโยงกัน
เป็นเครือข่ายกระจายทั้งพื้นที่ มีการศึกษาคลอง 4 ประเภทด้วยกันคือคลองนอก คลองรอง คลองสวน
และลาปะโดง 2) พื้นที่ทางการเกษตร มีทั้งพื้นที่สวนและพื้นที่นา พื้นที่นาอาศัยระบบคลองเพื่อการ
เพาะปลูกและขนส่งผลผลิต พร้อมทั้งการเข้ามาซื้อผลผลิตข้าวของพ่อค้าคนกลางด้วยเช่นกัน 3) วัด
เป็นศูนย์รวมของชุมชนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน 4) ตลาดน้า หรือตลาดเรือ ตลาดที่ใช้เรือในการค้า
ขายและแลกเปลี่ยนสินค้า มักตั้งอยู่บริเวณปากคลองที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างคลองสาคัญ หรือจุดที่
แม่น้าและคลองมาบรรจบกัน ตลาดน้า ถือว่าเป็น
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องค์ประกอบที่สาคัญ เป็นเครื่องชี้วัดสภาพทางเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่ น เป็นแหล่ง
จัดสรรปันส่วนของความต้องการซึ่งกันและกัน 5) ท่าเรือร่วม เป็นพื้นที่ขึ้นลงเรือประจาบ้าน
6) ตลิ่งหรือเขื่อน องค์ประกอบหลักเป็นตัวกาหนดแนวเขตของลาน้าคลองขุด ซึ่งแต่เดิมเป็นตลิ่งดิน
ก่อตัวขึ้นเอง จากการขึ้นลงของน้าหรือการขุดดินถมสูงโดยชาวบ้านในบริเวณนั้น
ลักษณะเฉพาะขององค์ประกอบชุมชนคนจีน ที่แยกย่อยเฉพาะตัวของชุมชนดังนี้
(5) ศาลเจ้า(มานพ ถนอมศรี, 2539) กล่าวว่าศาลเจ้าเป็นอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่
สร้างขึ้น คนจีนนิยมสร้างศาลเจ้า ไว้สาหรับเป็นที่ประกอบพิธีกรรมและเซ่นไหว้เทพเจ้าที่ตนนับถือ
ซึ่งอาจสร้างเป็นรูปเคารพในแบบต่างๆตามความเชื่อของตน ศาลเจ้าจึงเป็นแหล่งรวมจิตใจและความ
ศรัทธาของชนชาวจีนที่มีต่อสิ่งที่พวกเขาเคารพนับถือ และเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าตามความเชื่อของ
ชาวจีนด้วย อาคารของศาลยึดถือแบบแผนการก่อสร้างแบบดั้งเดิม ประกอบด้วยฐาน ตัวอาคารและ
หลังคามีความสง่างาม งดงามตามแบบที่เคยสร้างกันมาแต่โบราณ ทั้งประดับตกแต่งด้วยลวดลาย
ดอกไม้ มังกรคู่ และหงส์ ที่เรียกกันว่า”ซานเหมินติ่ง” แสดงให้เห็นถึงความเคารพศรัทธาอย่างสูง สม
กับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แหล่งสถิตแห่งเทพเจ้าอันเป็นที่เคารพสูงสุด
ศาลเจ้าเกิดขึ้นจากความเชื่อถือศรัทธา ดังนั้นจึงมีการประดับประดับตกแต่งอย่าง
มากมาย เพื่อให้เป็นสถานที่อันงดงามอย่างสูงสุดสมกับเป็นที่สถิตของเทพเจ้า วิถี ชีวิตของชาวจีน
ผูกพันอยู่กับความเชื่ออย่างมากดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ชาวจีนมักนิยมสร้างศาลเจ้าขึ้นมาเสมอ จนอาจ
กล่าวได้ว่ามีชาวจีนที่ใดต้องมีศาลเจ้าที่นั้น
(6) โรงเจ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542) ให้ความหมายว่า โรง
อาหารที่มีแต่อาหารเจ ตามปกติสาหรับคนจีนที่ถือศีลกินอยู่โดยไม่เสียเงิน เป็นสถานที่ทาครัวสาหรับ
ศาลเจ้า สถานที่ประกอบอาหารเจของคนจีน
การศึกษาชุมชนเพื่อให้เข้าใจในรากเหง้าของชุมชนท้องถิ่น จาเป็นต้องเข้าใจใน
วัฒนธรรมชุมชนของท้องถิ่นนั้นๆ วัฒนธรรมชุมชนเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ชุมชน ซึ่ง
เป็นแกนหลักในการทาความเข้าใจของการเข้าถึงชุมชน สามารถแยกย่อยประเด็นดังนี้
วัฒนธรรมชุมชน(ฉัตรทิพย์ นาคสุภา:บรรณาธิการ, 2556)หมายถึงวิถีชีวิตของคนกลุ่ม
ต่ างๆ ไม่ ได้ เป็ นสิ่ งตายตั ว ไม่ จ าเป็ นต้ องเป็นสิ่งที่ดี งามเสมอไปวั ฒนธรรมของคนทุกกลุ่มจะมีการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถตีความใหม่ได้เสมอ สิ่งสาคัญที่สุดในวัฒนธรรมคือ “ระบบคุณค่า” คนแต่ละ
กลุ่มจะปฏิบัติตัวอย่างใดอย่างหนึ่งตามการตัดสินคุณค่าหรือระบบค่านิยมของกลุ่มตน ความหมายด้าน
วัฒนธรรมชุมชนดังกล่าวเกิดจากการรวมกลุ่มประชุมร่วมระหว่างนักบวช นักวิชาการ นักพัฒนา และ
ผู้นาชาวบ้านรวม 58 คนในหัวข้อ “วัฒนธรรมไทยกับงานพัฒนาชนบท” เมื่อพ.ศ. 2524 ซึ่งเป็นจุด
เริ่มแรกยกระดับความรู้สู่แนวคิด ต่อสู่ผ่านพื้นที่ทางวาทกรรม และเมื่อ 20 ปีต่อมา ภาพลักษณ์ของ
ชาวบ้านในชุมชนถูกเปลี่ยนจากลบกลายเป็นบวก จากผู้ที่เคยถูกมองว่า ล้าหลัง ที่ต้องรอคอยความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รัฐ กลับเป็น ผู้มีส่วนสาคัญในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสังคม ต้องคานึงถึง
การมี ส่ วนร่ ว มของชาวบ้ าน ดั งเช่ นแนวความคิ ดฉั ตรทิ พย์ (ฉั ตรทิ พย์ นาถสุ ภา, 2550) การให้
ความส าคั ญกั บการศึ กษาประวั ติ ศาสตร์ ชุ มชน เพื่ อเป็ นการรื้ อฟื้ นพลั งของชุ มชน โดยการฟื้ นฟู
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน เป็นการต่อสู้กับระบบทุนนิยม และการเปลี่ยนแปลง
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ความทันสมัยที่จะเข้ามาครอบงาวัฒนธรรมที่ชุมชนสูญเสียความทรงจาได้ เพื่อความสัมพันธ์ระหว่าง
จิตสานึกกับการพัฒนาอย่างเป็นอิสระของชาวบ้านไว้ว่า
“…ชาวบ้านจะฟื้น มีชีวิต มีบทบาท ความชอบธรรมและมีพลังได้ จะต้อง
ร้อยกรองประวัติศาสตร์และฟื้นฟูวัฒนธรรมของตนเองขึ้นมา การสร้างประวัติศาสตร์
ของชุมชนจากทัศนะของชาวบ้านจากการวิจัยในท้องถิ่นคือการฟื้นฟูเอกลักษณ์
ด้านวัฒนธรรมของชาวบ้าน
…เพราะหากชาวบ้านได้รับรู้ประวัติศาสตร์ที่เขาสร้างขึ้นเองนี้ เขาจะมีจิต
สานึกในเอกลักษณ์ร่วมกัน (Collective identity) สูงขึ้น การสร้างประวัติศาสตร์
ของชุมชนจากทัศนะของชาวบ้านคือการฟื้นฟูเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของชาวบ้าน
นั่นเอง และสิง่ นี้คือรากฐานความชอบธรรมของอานาจของราษฎร การพัฒนาชนบท
พัฒนาท้องถิ่นและประชาธิปไตย…”
ศร.ศรีศักร วัลลิโภดม (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2552) ได้ให้ความหมายของ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
คือประวัติศาสตร์สังคมที่แสดงให้เห็นความเป็นมาของผู้คนในท้องถิ่นเดียวกันอาจมีความแตกต่างทาง
ชาติพันธ์ก็ได้ แต่เมื่อเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่เดียวกันตั้งแต่ 2-3 ชั่วคนสืบลงไป จะเกิดสานึกร่วมขึ้น
ในคนท้องถิ่นเดียวกัน มีจารีตขนบประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ และกติกาในทางเศรษฐกิจและสังคม
ร่วมกัน โดยมีพื้นฐานทางความเชื่อและศีลธรรมเดียวกัน เช่น ท้องถิ่นดงศรีมหาโพธิ์ในอ.ศรีมโหสถ
จังหวัดปราจีนบุรี มีความเป็นมาทางชาติพันธ์ต่างกัน คือมีทั้งมอญ เขมร ลาว จีน ฯลฯ แต่มีสานึกความ
เป็นคนศรีมหาโพธิ์หรือศรีมโหสถร่วมกัน
การเข้าถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นต้องเข้าถึงและแลเห็นคนกับพื้นที่ซึ่งมีลักษณะประวัติศาสตร์
สังคม ต้องเริ่มที่คนในพื้นที่ก่อนด้วยศึกษาโครงสร้างทางสังคม(ศรีศักร วัลลิโภดม, 2554)โดย
(1) ศึกษาโครงสร้างทางสังคมโดยเก็บข้อมูลจากบุคคลในปัจจุบัน คนท้องถิ่นที่ให้ข้อมูลเป็น
จุดเริ่มต้น แล้วถามความสัมพันธ์ทางสังคมและเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว เครือญาติ ชุมชน ย้อนขึ้นไปยังคนรุ่นก่อนๆจนถึงช่วงที่จาอะไรไม่ได้แล้ว
(2) ถ้าถึงคนรุ่นลูกหลานของผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นการทาให้แลเห็นอดีต ปัจจุบัน อนาคตอย่าง
ต่อเนื่องว่ามีความเป็นมาและเปลี่ยนแปลงมาอย่างไร และน่าจะเป็นไปอย่างใดในอนาคต การเก็บข้อมูล
จากโครงสร้างดังกล่าวทาให้เห็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม-สังคม
เมื่อเข้าถึงกลุ่มคนหรือสังคมแล้วนั้นก็เข้าถึงพื้นที่ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยและถิ่นกาเนิด ศึกษาพื้นที่เริ่มจาก
สถานที่ต่างๆทั้งที่เป็นธรรมชาติ วัฒนธรรม การค้นคว้าเรื่องชื่อบ้านนามเมือง เป็นต้น

ภาพที่ 2. 5: รูปแบบภูมิวัฒนธรรม นิเวศวัฒนธรรม และชีวิตวัฒนธรรม ของ ศรีศักร วัฒโลดม
ที่มา : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ http://www.lek-prapai.org/
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ภูมิวัฒนธรรม นิเวศวัฒนธรรม และชีวิตวัฒนธรรม (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2554)ให้แนวคิดของ
การเข้าใจประวัติศาสตร์สังคมและท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อสอดรับกับความ
ต้องการของคนพื้นที่ โดยเริ่มแรกเมื่อกล่าวถึงการศึกษาท้องถิ่นในภาพรวม เน้นศึกษาจากหน่วยเล็กที่สุด
ของท้องถิ่นก่อน ที่เรียกว่า “ชีวิตวัฒนธรรม” ซึ่งเน้น “คน” ที่สัมพันธ์กับ “พื้นที่” เป็นหลัก ให้เห็นว่า”
คน”เป็นศูนย์กลางของชุมชนในทุกเรื่อง โดยความสัมพันธ์ระหว่างกัน กล่าวคือ
คนกับโครงสร้างทางสังคม เพื่อจะได้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งในระดับครอบครัว
เครือญาติ และชุมชน
คนกับระบบเศรษฐกิจ เพื่อจะเกี่ยวโยงความสัมพันธ์ทั้งภายนอกและภายใน ในเรื่อง
ของการดารงชีวิต การทามาหากิน ได้อย่างลงตัว
คนกับสภาพแวดล้อม เพื่อจะได้รู้ถึงการจัดการกับสภาพแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติได้
อย่างสมบูรณ์ เช่นการจัดการน้า การดูแลรักษาหน้าดิน การเพาะปลูก โดยมีภูมิปัญญาชาวบ้านมาร่วม
ด้วย
คนกับจักรวาล คือเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ ศาสนา ผี หรือความเชื่อต่างๆ ที่คนในชุมชนให้ความ
เคารพร่วมกัน เช่น ภูผายนต์ ในภาคอีสาน อันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในเทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร ที่
แต่เดิมก่อนศาสนาจะเข้ามา ผู้คนได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวประกอบพิธีการรม เป็นต้น
สุรเชษฐ์(2546) กล่าวถึงระบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน มี 3 ระบบที่สาคัญ
และสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด คือ (1) ระบบการผลิต ทามาหากิน (2) ระบบความสัมพันธ์ที่เกิดจากการอยู่
ร่วมกันของผู้คนในชุมชน เช่นระบบครอบครัว เครือญาติ รวมถึงความสัมพันธ์ชุมชนด้วยกัน (3) ระบบ
ความเชื่อ โลกทัศน์ ค่านิยม ศาสนา และพิธีกรรมต่างๆ โดยความสัมพันธ์ระบบ ทั้ง 3 ระบบคือ “วิถี
ชีวิตของชุมชน” เป็นการแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
2.5 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และมรดกทางวัฒนธรรมอุตสาหกรรม
องค์การท่องเที่ยวโลก ได้ให้คานิยามของการท่องเที่ยวคือ การผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมหนึ่งกับอีกการออกจากบ้านไปค้างคืนอย่างน้อยหนึ่งคืนแต่น้อยกว่า 1 ปี นั่นหมายถึงการไป
เยี่ยมญาติพี่น้อง เพื่อนพ้อง และการไปติดต่อธุรกิจด้วย
ประเภทของการท่องเที่ยว (ศิริ ฮามสุโพธิ,์ 2543)เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว
ได้อีกทางหนึ่งคือ ในแง่ของสังคมวิทยาจะช่วยให้เข้าใจถึงมิติความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ปรากฏในแต่ละสังคมแตกต่างกัน จนทาให้
นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจที่จะเข้าไปท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลิน
2.5.1 Valene Smith (Stephen B. Brus, 1977) ประเภทของการท่องเที่ยว
หมายถึง ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวที่จาแนกที่หมายปลายทางของการท่องเที่ยวหรือแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยสามารถแบ่งได้ออกเป็น 6 ประเภท คือ
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(1) การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ (Ethnic Tourism) เป็นการท่องเที่ยวเพื่อสังเกตการ
แสดงออกทางวัฒนธรรม และแบบแผนการใช้ชีวิตของประชากรต่างเผ่าพันธุ์ รวมไปถึงการไปเยือน
บ้านเกิดเมืองนอน การเข้าร่วมพิธีกรรมราฟ้อน และเข้าร่วมพิธีทางศาสนาต่างๆ
(2) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เป็นการเดินทางเพื่อ
สัมผัสและการเข้าร่วมใช้วิถีชีวิตเก่าๆ ที่กาลังจะสูญหายไปในบางท้องถิ่น เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึง
ประวัติความเป็นมา การดาเนินชีวิตที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมของตน เช่นการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และงานเทศบาล เป็นต้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนี้แตกต่างจากการท่องเที่ยวเชิง
สิ่งแวดล้อมเพราะการท่องเที่ยวทางด้านสิ่งแวดล้อมนั้นนักท่องเที่ยวถูกจูงใจด้วยภูมิทัศน์ในขณะที่คน
ท้องถิ่นถูกแยกต่างหากจากการท่องเที่ยว ส่วนการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้นนักท่องเที่ยวถูกดึงดูด
ให้มาเที่ยวโดยวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม ชาวบ้านเป็นเหตุผลหลักของการท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยว
ไม่สามารถพัฒนาไปได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่น (ชูศักดิ์ วิทยาภัคม,2554)
(3) การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) เป็นการเที่ยวชม
พิพิธภัณฑสถานและโบราณวัตถุเก่าๆ ที่เน้นความรุ่งเรืองในอดีต อาจเป็นการไปชมอนุสาวรีย์ โบสถ์
วิหาร วังต่างๆ และการแสดงแสงเสียงเหตุการณ์เด่นๆในอดีตกาล เป็นต้น
(4) การท่องเที่ยวทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Tourism) เป็นการดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวจากแดนไกลให้เข้ามาท่องเที่ยว เน้นสิ่งดึงดูดใจ (Attractions) ที่เป็นธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมากกว่าเน้นชาติพันธุ์มนุษย์ การกลับคืนสู่ธรรมชาติและการชื่นชมต่อความสัมพันธ์ของ
ผู้คนกับพื้นพิภพก็อยู่ในกลุ่มนี้ ซึ่งรวมการถ่ายภาพการเดินทางไกล การปีนเขา การล่องเรือเล็ก และ
การตั้งแคมป์ เป็นต้น
(5) การท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ (Recreational Tourism) เป็นการเข้าร่วมในการ
แข่งขันกีฬา น้าพุแร่รักษาโรค อาบแดด และการสมาคมกันในสิ่งแวดล้อมที่ผ่อนคลายจิตใจ สถานที่
ดังกล่าว ได้แก่ หาดชาย ชายทะเล การแข่งขันกอล์ฟ เป็นต้น
(6) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (Business Tourism) มีลักษณะเด่นคือ การประชุม
หรือการพบปะกัน หรือการสัมมนา ซึ่งมักรวมเอาการท่องเที่ยวประเภทอื่นเข้ามาไว้ด้วย เมื่อมีการ
ท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจเกิดขึ้น แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่งจะมีการท่องเที่ยวได้หลายประเภท บางแห่ง
เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม แล้วแต่นักท่องเที่ยวจะต้องการ
อย่างไร มีประเภทของการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาคือ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Intensive
Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงาน เพื่อเป็นสวัสดิการของหน่วยงาน และ
บริษัทห้างร้าน เพื่อการดูงาน ประชุม ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และเพื่อนันทนาการ โดยหน่วยงาน
และบริษัทห้างร้านเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมด
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มรดกทางวัฒนธรรม
กฎบัตรระหว่างประเทศ ICOSMOS ว่าด้วยการมรดกวัฒนธรรม(UNESCO, July 2003) คือ
กฎบัตร The Nizhny Tagil สาหรับมรดกอุตสาหกรรม the Industrial Heritage โดยคณะกรรมการ
TICCIH 17th July 2003 เป็นองค์กรก่อตั้งในอังกฤษปี 1973 จาก ICOMOS มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อ
ศึกษา , ป้องกัน, อนุรักษ์ และอธิบายการยังคงอยู่ของ การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม ดังนี้
“…มรดกอุตสาหกรรม ประกอบด้วยวัฒนธรรมอุตสาหกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ซึ่งจะมี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม สถาปัตยกรรมหรือทางวิทยาศาสตร์
ส่วนประกอบที่ยังคงหลงเหลืออยู่ของ สิ่งก่อสร้างและเครื่องจักร โรงผลิต โรงสี
และโรงงาน เหมือง ผลิต กลั่น โกดังและร้านค้า สถานที่ผลิต ส่งผ่าน ใช้พลังงาน
การขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่นเดียวกับการใช้สาหรับกิจกรรมทาง
สังคมเชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรม เช่น บ้าน ศาสนสถาน หรือ โรงเรียน…”
ข้อบ่งชี้ : มรดกอุตสาหกรรมประกอบด้วย แหล่ง โครงสร้าง ความสลับซับซ้อน พื้ นที่ และ
ภู มิ ทั ศ น์ เช่ น เดี ย ว เครื่ อ งจั ก ร วั ต ถุ หรื อ เอกสารที่ มี ส่ ว นสั ม พั น ธ์ เ ป็ น หลั ก ฐานของอดี ต หรื อ
ดาเนินงานกระบวนการอุตสาหกรรมการผลิต, การสกัดของวัตถุดิบ สิ่งที่แปรเปลี่ยนเป็นสินค้า รวมทั้ง
โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและพลังงาน
มรดกอุตสาหกรรมสะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงเชิงลึกระหว่าง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ ในตาแหน่งของกระบวนการทางอุตสาหกรรม ขึ้นอยู่กับแหล่งทางธรรมชาติของวัตถุดิบ
พลังงาน และการเชื่อมโยงการขนส่งส่วนผลิตและ จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของตลาด รวมทั้งวัตถุที่เป็น
สินทรัพย์ (อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ และ สิ่งที่จับต้องไม่ได้เช่น ความรู้ทางเทคโนโลยี การ
บริหารงานและคนงาน สังคมเชิงซ้อน และมรดกทางวัฒนธรรม) ซึ่งเป็นรูปแบบวิถีชีวิตชุมชน และ
นาไปสูการพัฒนาองค์กรหลักเข้าสู่สังคมและโลกในปัจจุบัน
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พงศกร กัลยานุกูล (2548) ศึกษาเรื่อง”พัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมน้าตลาด
คลองสวนจังหวัดสมุทรปราการและฉะเชิงเทรา”(พงศกร กัลยานุกูล, 2548) โดยศึกษาพัฒนาการตั้ง
ถิ่นฐาน บทบาทและความสาคัญของชุมชนตลาดคลองสวนทั้งในอดีตและปัจจุบัน รูปแบบการตั้งถิ่น
ฐานและปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชน จากการศึกษาพบว่าพัฒนาการของชุมชนมี
ลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไป โครงสร้างและองค์ประกอบส่วนใหญ่ของชุมชนได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และ
ยังคงมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ รูปแบบวิถีชีวิตรูปแบบการตั้งถิ่นฐานแบบดั้งเดิมที่
ขนานกับคลอง ระบบกิจกรรม และการใช้พื้นที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมทั้งอาคารบ้านเรือน
ยังคงรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชน คือ เรือนแถวริมน้า นอกจากนี้แล้วกลุ่มคนที่มีความ
แตกต่างทางเชื้อชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกัน โดยมีตลาดเป็นศูนย์กลาง และศาสนสถานเป็นศูนย์รวม
ทางของชุมชน
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ปนัดดา ทองภูเบศร์ (2548) ศึกษาเรื่อง”พัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
เก่าตาบลหลังสวน จังหวัดชุมพร” (ปนัดดา ทองภูเบศร์, 2546)โดยได้นาแนวคิดอิทธิพลปัจจัยของการ
ตั้งถิ่นฐานของ Michael Car เป็นแนวคิดหลักในการศึกษาในครั้งนี้เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยอิทธิพลที่มีผลต่อ
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานโดยกาหนดปัจจัย 4 ด้านคือ (1) สังคม /เศรษฐกิจ/การเมือง แบ่งเป็นประชากร
นโยบายภาครั ฐ และเอกชน (2) อดี ต คื อ ประวั ติ ศ าสตร์ ภู มิ ห ลั ง สิ่ ง ที่ ดึ ง ดู ด ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม (3) กายภาพ คือสภาพพื้นที่ การตั้งถิ่นฐาน
การใช้พื้นที่ องค์ประกอบชุมชน สถาปัตยกรรม (4) เทคโนโลยี คือโครงข่ายการคมนาคม ขนส่ง สิ่งปลูก
สร้าง รวมทั้งการนาแนวคิดองค์ประกอบทางกายภาพของเมือง เพื่อวิเคราะห์ด้านเอกลักษณ์และรูปแบบ
ที่เปลี่ยนแปลงไปของย่านที่สาคัญ 4 ย่าน คือ ย่านตลาดเก่า ตลาดใหม่ ย่านพักอาศัยถนนเขาเงิน และ
ย่านพักอาศัยฝั่งบางยี่โร่ จากผลการศึกษาพบว่า ศูนย์กลางชุมชนเดิมตั้งอยู่ที่บางยี่โรและบางขันเงิน
ท่ามกลางพื้นที่สวนผลไม้ติดแม่น้าหลังสวน บทบาทชุมชนในอดีตเป็นชุมชนท่าเรือขนส่งและมีเส้นทาง
รถไฟทาให้ชุมชนเปลี่ยนบทบาทเป็นจุดขนถ่ายสินค้าจากท่าเรือไปยังสถานีรถไฟ หลังจากการตัดถนน
เชื่อมต่อทาให้เกิดการขยายตัวสู่ถนนสายหลั ก ทาให้ บทบาทเปลี่ยนแต่รูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่เป็น
เอกลักษณ์ การสร้างบ้านในพื้นที่สวน และอาคารบ้านเรือนที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณยังคงอยู่ แต่
ปัญหาเกิดขึ้นกับพื้นที่บางส่วนคือสถาปัตยกรรมบางส่วนถูกบุกรุก หรือต่อเติมจนเสียหาย
พามิลา หะรารักษ์ (2544) ศึกษาเรือ่ ง”วิวัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนกุฎี
จีนและชุมชนวัดกัลยาณ์ กรุงเทพมหานคร” (พามิลา หะรารักษ์ , 2544)ได้นาแนวคิดของ Amos
Rapoport เรื่องระบบกิจกรรมและระบบที่ตั้ง มาประยุกต์ในการศึกษาครั้งนี้โดยเน้นการศึกษาการใช้
พื้นที่สาธารณะเท่านั้น เพื่ออธิบายถึงวิวัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชน 2 แห่ง พร้อม
ทั้งศึกษาลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชม ผลจากการศึกษา
พบว่า ทั้งสองแห่งมีศาสนสถานเป็นศูนย์กลาง ใช้พื้นที่โล่งโดยรอบเป็นที่สาหรับทากิจกรรมต่างๆของ
ชุมชน ชุมชนภุฎีจีนมีสังคมเข้มแข็ง มากกว่าชุมชนวัดกัลยาณ์ซึ่งไม่มีการรวมกลุ่มอย่างเป็นระบบ
เนื่องจากขาดความเชื่อมโยงของประชากรในพื้นที่ มีการอพยพเข้ามาเช่าบ้านอาศัยของคนต่างถิ่น มี
การย้ายเข้าย้ายออกอยู่ตลอดเวลา ลักษณะทางสังคมก่อให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมและปัญหาสังคม
ตามมา
อรุณวรรณ ศิริวชิราภรณ์ (2550) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการดารงอยู่ของการตั้งถิ่น
ฐานดั้งเดิมชุมชนปากคลองวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี ”(อรุณวรรณ ศิริวชิรา
ภรณ์, 2550) โดยศึกษาประวัติศาสตร์ พัฒนาการการตั้งถิ่นฐานซึ่งมีการตั้งถิ่นฐานตามแนวลาคลอง
ต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชนริ ม น้ า การด ารงอยู่ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้น และสภาพแวดล้อมทางสังคม-วัฒนธรรม ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการดารงอยู่มากที่สุดคือลักษณะทางสังคม-วัฒนธรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ Amos Rapoport
ที่อธิบายถึงการพิจารณาลักษณะทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงไปถึงลักษณะทางกายภาพของชุมชน โดย
ปัจจัยอื่นๆที่มีผล ได้แก่ เครือข่ายลาน้าที่ยังไม่ถูกทาลาย ขนาดและแนวเส้นทางโครงข่ายการสัญจร
เหมาะกับสภาพพื้นที่
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การถือครองที่ดินของคนในชุมชน การประกอบอาชีพดั้งเดิม กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อยังชีพ
โดยมีข้อเสนอแนะการส่งเสริมการรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและประชาชนในท้องถิ่น
เพียรกานต์ วงศ์วาณิชย์ศิลป์ (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง”แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชน
คลองบางน้อย จังหวัดสมุ ท รสงคราม” โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาศึกษาพัฒนาการ คุณค่า
เอกลักษณ์และศึกษาความสัมพันธ์ สภาพปัญ หา กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคม วิเคราะห์ศักยภาพการ
พัฒนาของชุมชน (เพียรกานต์ วงศ์วาณิชย์ศิลป์, 2550)เพื่อเสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูที่
เหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ บทบาทของชุ ม ชน ใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น คุ ณ ค่ า ของ Heritage Council of
Western Australia ร่วมกับการพิจารณาระบบเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อทางวัฒนธรรม (CECS)
แบ่งเป็น 3 ด้าน คือคุณค่าทางองค์ประกอบสุนทรียภาพ ด้านประวัติศาสตร์ และด้านสังคม-วัฒนธรรม
พบว่าชุมชนคลองบางน้อย เป็นชุมชนริมน้าที่มีคุณค่าและเอกลักษณ์ทางด้านสุนทรียภาพ ด้านสังคมวัฒนธรรม และด้านประวัติศาสตร์ เกิดจากพัฒนาการของพื้นที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา วิถีชีวิตเดิมอยู่
ร่วมกับน้าต่อมาเปลี่ยนการตั้งถิ่นฐานเป็นบนบก ส่งผลให้บทบาทและความสาคัญของชุมชนลดลง
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบและเกิดภาวะความเสี่ยงต่อการเสื่อมสลายของความเป็น
ชุมชนริมน้า และยังพบว่าชุมชนมีศักยภาพสูงในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้วย
เช่นกัน การวิจัยนี้ได้เสนอแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูร่วมกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
การจั ด การกั บ มรดกทางวั ฒ นธรรม ประกอบด้ ว ยการใช้ ที่ ดิ น ที่ เ หมาะสม การอนุ รั ก ษ์ รู ป แบบ
สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของชุมชนริมคลอง รักษาสภาพแวดล้อมของคลองและภูมิทัศน์ชุมชน
การจัดการและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์ชุมชนแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น
วั น วร จะนู (2551) งานวิ จั ย เรื่ อ ง “วิ ถี เ มื อ ง วิ ถี ค น ชุ ม ชนที่ แ ปรเปลี่ ย นเป็ น การศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์และอัตลัก ษณ์ของชุมชนคลองบางเขนและคลองเปรมประชากร” รวม 3 ชุมชนคือ
ชุมชนตลาดบางเขน ชุมชนเทวสุนทร และชุมชนร่วมพัฒนา สามชุมชนนี้เรียกว่า “ชุมชนสี่แยกทาง
น้า” (วันวร จะนู, 2551)ในความหมายขุมชนของวัฒนธรรมร่วมกันที่มีความสาคัญต่อประวัติศาสตร์
สังคมทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยการเรียบเรียงประวัติศาสตร์ชุมชน วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
และอัตลักษณ์ของชุมชนบริ เวณสี่แยกทางน้า เป็นการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อให้ชาวชุมชนได้
บันทึกประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเอง เก็บข้อมูลโดยการสังเกต วิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์
เขียนบรรยายเหตุการณ์ต่างๆตามช่วงเวลา พบว่าก่อนขุดคลองบางเขนมีความเป็นมายาวนาน หลังขุด
คลองเปรมประชากรตัดกับคลองบางเขน เกิดเป็นสี่แยกทางน้า ทาให้ชุมชนเริ่มก่อตัว โดยกลุ่มชาวนา
บุกเบิกและกลุ่มคนจีนรับจ้างขุดคลอง ชาวนาบุกเบิกบางส่วนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน บางส่วนเช่าที่จาก
เอกชน สาหรับคนจีนเกือบทั้งหมดอาศัยอยู่บนที่ดินเอกชน ส่วนที่ดินริมคลองเป็นของรัฐ ชุมชนสี่แยก
ทางน้าค่อยๆ เจริญขึ้น ช่วง พ.ศ.2415 ถึง พ.ศ. 2484 จากการขยายทานาและเกิดตลาดบางเขน เกิด
โรงสี 2 โรง เกิดสถานที่ทางวัฒนธรรมต่างๆ มีการก่อตั้งอาเภอบางเขต สถานีอนามัย ฯลฯ ชุมชนสี่
แยกทางน้ากลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม เป็นยุคทอง ของคนทุ่ ง
บางเขน
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ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือ การเปลี่ยนแปลงการคมนาคม มีการสร้างถนนพหลโยธิน
พ.ศ. 2484 อาเภอบางเขนย้ายออกไปอยู่ริมถนน บทบาทศูนย์กลางต่างๆ จึงค่อยๆลดความสาคัญลง
ขณะเดียวกันชาวชุมชนขยายการค้าตามแนวของถนน เช่น สามแยกเกษตรฯ บางบัว สะพานใหม่
ดอนเมือง เป็นต้น หลัง พ.ศ. 2500 เป็นยุคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีคนอพยพเข้ามา
ชุมชนสี่แยกทางน้าค่อยๆกลายเป็นชุมชนเมืองหลังจากนั้นค่อยๆเปลี่ยนเป็นชุมชนแออัดและขยายเข้า
มาริมคลองและในคลองมากขึ้น เนื่องจากผู้อพยพเข้าในช่วงหลังนอกจากมีจานวนมากขึ้น ส่วนใหญ่
เป็นผู้มีรายได้น้อย ขณะเดียวกันชาวชุมชนที่มีฐานะค่อนข้างดีบางส่วนได้ย้ายออกไป หลังปีพ.ศ.2537
มีเหตุการณ์ไล่รื้อชุมชนตลาดบางเขน เกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับเอกชน ต่อมาภายหลัง
นโยบายของรัฐเข้ามามีบทบาทในชุมชนมากขึ้น เช่นนโยบายต่างๆของเขต โครงการบ้านมั่นคง
ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ (2556) ศึกษาองค์ประกอบอัตลักษณ์ชุมชนริมน้า ในลุ่มน้าแม่
กลองและบางประกง มีดังนี้ คือ 1) ธรรมชาติ 2) ประชากร 3) สังคม 4) ที่อยู่อาศัย 5) โครงข่าย
คมนาคม และได้สรุปองค์ประกอบของชุมชนที่ทาให้เกิดอัตลักษณ์ของชุมชนในคลองนครเนื่องเขต
ประกอบด้วย 1) ธรรมชาติ คือ คลองนครเนื่องเขต ที่ราบน้าท่วมถึง นาข้าว และพื้นที่น้าจืด
2) ประชากร กลุ่ ม ชาติ พั น ธ์ ที่ อ าศั ย อยู่ พื้ น ที่ นี้ คื อ คนไทย จี น 3) สภาพสั ง คมและประวั ติ ศ าสตร์
สถานที่หรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของชุมชนที่ทาให้มีอาคารหรือสิ่งก่อสร้างในชุมชน คือ วัด
ชนะสงสาร ศาลเจ้าปุนเถ้ากง ศาลเจ้าไท่จือเอี้ย และวัดเซนต์ร็อค 4) ที่อยู่อาศัยและองค์ประกอบ
อื่นๆ คือศูนย์ราชการ การศึกษา พาณิชยกรรม ระดับเทศบาล ตาบล อาเภอ และตลาดริมน้า 5)
โครงข่ายคมนาคม ประกอบด้วยโครงข่ายทางน้า และโครงข่ายทางบก(ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ ,
2556)
2.6 สรุปแนวคิดในการศึกษา
จากการได้ แ นวคิ ด และทฤษฎี เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ โดยประยุ ก ต์ จ าก
องค์ ป ระกอบการตั้ ง ถิ่ น ฐานใช้ ท ฤษฎี Ekistics model ของ Doxidas เพื่ อ ศึ ก ษาพั ฒ นาการของ
ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน ทาให้เกิดปัจจัยการตั้งถิ่นฐานทั้งการเลือกที่ตั้งและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในแต่ละช่วงยุค มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม แบ่งปัจจัยการตั้งถิ่นฐาน
ออกเป็น 2 ประเด็นได้แ ก่ (1) ปัจจัยการเลือกที่ตั้ง (2) ปัจจัยที่ทาให้เกิด การเปลี่ยนแปลง โดยใช้
แนวคิด องค์ประกอบการตั้งถิ่นฐาน 5 องค์ประกอบของ Doxidas มาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกิดขึ้นดังกล่าว
คือ (1) สังคม ประกอบด้วย นโยบายของรัฐ ทั้งด้านการขุดคลองและการถือครองที่ดิน การพัฒนา
ทางด้านคมนาคม และพัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรม (2) ธรรมชาติ ประกอบด้วย ภูมิประเทศ
ทาเลที่ ตั้ง และระบบนิเวศ (3) ที่ อยู่อาศัย ประกอบด้วย อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (4) ประชากร
ประกอบด้วยอัตลักษณ์ของกลุ่มสังคม คนไทยและคนจีน (5) โครงข่ายการคมนาคม ประกอบด้วย
ทางน้า และทางบก ซึ่งมีผลต่อรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชน รวมทั้งสะท้อ นบทบาทของชุมชนทั้ง
ภายในชุมชนและภายนอกชุมชนที่เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
การทบทวนวรรณกรรมทั้งทฤษฎี แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านของการตั้งถิ่นฐาน ใช้
ฐานคิดทฤษฎี โครงสร้างหน้าที่นิยม มาร่วมอธิ บายถึงปัจจัยที่เป็นเหตุของสิ่งที่เราจะศึกษา อาจสืบ
เนื่องมาจากหลากหลายปัจจัยที่ทาให้เกิดการตั้งถิ่นฐานขึ้นและการเปลี่ยนแปลง ส่งผลเป็นอย่างไร
วิเคราะห์ตามองค์ประกอบของปัจจัยแยกย่อยที่สาคัญที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่เทศบาลตาบล
นครเนื่องเขต และสรุปบทบาท พร้อมข้อเสนอแนะ ดังนั้น สามารถสร้างกรอบแนวคิดเพื่อใช้ใน
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย แบ่งได้ 3 ส่วนที่สาคัญ คือ
3.1.1 พัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานของชุมชนและพื้นที่โดยรอบ ใช้แนวคิดวิวัฒนาการ
เมื อ ง (Urban Evoluation) ของ Taylor (1962) และPatrick (1977) โดยแบ่ ง ช่ ว งระยะเวลาของ
เหตุการณ์ที่มีผลต่อองค์ประกอบการตั้งถิ่นฐานของชุมชน Doxiadis (1996) (C.A. Doxiadis, 1977)
คือ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ มนุษย์ สังคม โครงสร้างทางกายภาพ และโครงข่าย ที่เกิดขึ้นในแต่
ละช่วงเวลานั้นๆ
3.1.2 ปัจจัยทีมีผลต่อการเลือกที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชน โดยมีปัจจัยหลักคือนโยบายของรัฐ
และสภาพภูมิศาสตร์ การสัญจรทางน้า เศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยทั้ง 4 ล้วนส่งผลให้เกิดการตั้งถิ่น
ฐานของชุมชน และการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ โดยแสดงออกมาในรูปแบบของ การขยายตัวของการตั้ง
ถิ่นฐาน การใช้ที่ดิน มวลอาคาร แปลงที่ดินและการถือครอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลสาคัญ
ในแต่ละช่วงเวลา ส่งผลถึงบทบาทชุมชนของแต่ละยุคด้วยเช่นกัน
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ปั จจัยด้ านสังคม
-การขุดคลองและ
ให้ เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
-การพัฒนาคมนาคมทางบก
-พัฒนาด้ านอุตสาหกรรม

ปั จจัยด้ านประชากร
-กลุม่ คนไทย-จีน
-การประกอบอาชีพ

ปั จจัยด้ านที่อยู่อาศัยและ
อาคารสิ่งปลูกสร้ าง
-ที่อยู่อาศัย
-ห้ องแถวร้ านค้ า ตลาดริ มน ้า
-โรงสี
-วัด ศาลเจ้ า โรงฝิ่ น โรงงิ ้ว
โรงเรี ยนจีน

รูปแบบ
การตังถิ
้ ่นฐาน

ปั จจัยด้ านธรรมชาติ
-ทาเลที่ตงั ้
-ระบบนิเวศน์

ปั จจัยด้ านโครงข่าย
-โครงข่ายทางน ้า และประตูน ้า
-โครงข่ายทางบก ถนนย่อย

ภาพที่ 3. 1 แผนภูมิกรอบแนวคิดในการวิจัย
ที่มา : ผู้วิจัย,2556

3.2 วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีอภิปรายผลแบบพรรณนา วิเคราะห์ข้อมูลจากแผน
ที่ เพื่อทาการวิเคราะห์และสรุปผลต่อไป โดยมีวิธีการดังนี้
3.2.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย
3.2.2 รวบรวมและศึกษาข้อมูลทั่วไป ทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
โดยการเก็บข้อมูลจากปฐมภูมิและทุติยภูมิ ได้แก่เอกสารทางวิชาการ แปลภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่
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3.2.3 เก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ สังเกตแบบมีส่วนร่วม และสัมภาษณ์เชิงลึก รวบรวมจากคา
บอกเล่าของคนในชุมชนตามยุคช่วงเวลาพร้อมนาเสนอข้อมูลด้วยตารางเหตุการณ์สาคัญ โดยแบ่งตาม
ช่วงยุคพัฒนาการได้ 4 ช่วง คือ ยุคที่ 1 : ยุคบุกเบิก (พ.ศ. 2421 – 2495)
ยุคที่ 2 : ยุคตลาดเฟื่องฟู (พ.ศ. 2496 – 2520)
ยุคที่ 3 : ยุคการสัญจรทางน้าเปลี่ยนเป็นทางบก (พ.ศ. 2521 – 2545 )
ยุคที่ 4 : ยุคฟื้นฟูตลาด (พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน)
3.3 แหล่งที่มาของข้อมูล
3.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ (บุคคลสาคัญ) เช่น ผู้นาชุมชน กลุ่มสูงวัยดั้งเดิม สมาชิกกลุ่ม
ชุมชน กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น เจ้าของกิจการ ใช้การสารวจเบื้องต้นของชุมชนและคัดกรองเพื่อจัด
กลุ่มครัวเรือนตามประเภทที่มีบทบาทในพื้นที่ตั้งแต่ยุคแรก และแยกย่อยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อ
เชื่อมโยงครัวเรือน ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อไป
3.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่โบราณ จากกรมแผนที่ทหาร และ
ภาพถ่ายจากดาวเทียม (google earth) ของพื้นที่ศึกษา ผังชุมชน ข้อมูลทั่วจากศูนย์ข้อมูลชุมชน กอง
ช่าง ของเทศบาลตาบลนครเนื่องเขต นโยบายของทางเทศบาลตาบลนครเนื่องเขต และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศูนย์วิทยทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอสมุดแห่งชาติ รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลทางออนไลน์ และ ebook
3.4 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
3.4.1 หน่วยวิเคราะห์ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครัวเรือน ในชุมชนตลาดนครเนื่องเขตโดยจัดแบ่ง
ตามประเภทของตระกูลผู้บุกเบิก ตามช่วงรุ่น ที่มีผลต่อพื้นที่ เพื่อจาแนกตามแหล่งตั้งถิ่นฐานของกลุ่ม
คน โดยกลุ่มตระกูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจานวน 15 ตระกูล แบ่งประเภทของตระกูลดังนี้
(1) ตระกูลที่มีเอกสารสิทธิ์ ในที่ดิน คือ ตระกูลอนันตชัย ตระกูลชัยวัฒน์ ตระกูลสายวาณิชย์
ตระกูลหยกอุบล ตระกูลนิโครธานนท์ ตระกูลตันสงวนวงศ์และสุวรรณธนโชติ ตระกูลเวียรศิลป์
และวรรณดิลก ตระกูลเจริญบูลย์วิวัฒน์ ตระกูลภัทรกูล ตระกูลอรรถศิริปัญญา ตระกูลนาคมงคล
(2) ตระกูลที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ คือ ตระกูลผังรักษ์ ตระกูลประเสริฐพันธุ์ ตระกูลกิติภักดี
3.4.2 การประมวลผล เป็นการนาข้อมูลเชิงสารวจ และการสัมภาษณ์เชิงลึก นามาจัด
ระเบียบ แบ่งประเภทของข้อมูล แยกย่อย ลักษณะทั่วไปด้าน สภาพแวดล้อ มทางกายภาพ ระบบ
เศรษฐกิจ กลุ่มสังคม ประเพณี /วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และนโยบายภาครัฐ เพื่อนามาอธิบายเชิง
พรรณนา รวมทั้งรูปแบบของแผนผังและแผนที่
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3.4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ส่วนตามวิธีการศึกษาที่ได้กล่าวไว้ดังนี้
(1) พัฒนาการการตั้งถิ่นฐาน ใช้วิธีการสืบค้นทางประวัติศาสตร์และสัมภาษณ์เชิงลึก
แบ่งเป็น สภาพแวดล้อม สถาปัตยกรรมชุมชน โครงข่ายการเชื่อมโยง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และอัต
ลักษณ์กลุ่ ม สั งคม ประเพณีวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของพื้นที่ชุมชนและบริเวณโดยรอบ โดยใช้
อภิปรายตามช่วงยุคเวลา พร้อมนาเสนอตาราง และแผนที่
(2) การวิเคราะห์ปัจจัยการเลือกที่ตั้งและการเปลี่ยนแปลง ใช้วิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) การสารวจหรือค้นหาว่าตัวแปรที่ศึกษา
ประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง นามาแจกแจงข้อมูล ตารางของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกที่ตั้ง
และการเปลี่ยนแปลง ใช้วิธีการสืบค้นจากสัมภาษณ์เชิงลึกโครงสร้างตระกูลของครัวเรือนกลุ่มศึกษา
และค้นคว้าเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม ใช้สรุปผลบรรยายความสัมพันธ์ปัจจัยแต่ละองค์ประกอบกับ
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานระดับภาพรวมของชุมชนทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และระดับพื้นที่ย่อย
ของชุมชน แบ่งเป็นการใช้พื้นที่ อัตลักษณ์ของกลุ่ม และระบบกิจกรรม พร้อมทั้งการนาเสนอบทบาท
ปัจจุบันทั้งภายในชุมชนและภายนอกนอกชุมชน เพื่อนาเสนอสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
ต่อไป
(3) ประมวลผล ลักษณะการตั้งถิ่นฐานในปัจจุบัน และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่น
ฐาน การเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐาน และบทบาทของชุมชน
(4) สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
3.5 ขั้นตอนการวิจัย
3.5.1 สารวจชุมชนเบื้องต้นเพื่อศึกษาชุมชนเพื่อสอบถามประเด็นในการตั้งคาถามงานวิจัย
พร้อมทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.5.2 สร้างกรอบแนวความคิดในการวิจัย พร้อมทั้งกาหนดขอบเขตของงานและขอบเขตของ
พื้นที่ศึกษางานวิจัย
3.5.3 เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล สั ม ภาษณ์ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ กลุ่ ม ตระกู ล ยุ ค บุ ก เบิ ก โดยใช้ Key
performant ทั้งกลุ่มคนที่อยู่เดิม เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้ปกครองท้องถิ่น และใช้ วิธีการ สัมภาษณ์แบบ
Snow ball สืบประวัติในการเชื่อมโยงของกลุ่มตระกูลที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในช่วงแรกและช่วงต่อมา
3.5.4 ค้นคว้า รวบรวมทั้งเรื่องของ ประวัติความเป็นมาทั้งภายในพื้นที่ และบริเวณรอบข้าง
รวมทั้งนโยบายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเป็นฐานของมูลในการสืบประวัติ แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่ง
จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในลาดับต่อไป
3.5.5 รวบรวมข้อมูลทั้งหมด ในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึก สาหรับ 4 ตระกูลผู้บุกเบิก และ
ตระกูลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3.5.6 วิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งประเด็นเป็น 3 ส่วนคือ พัฒนาการของการตั้งถิ่นฐาน แบ่งเป็น 4
ช่วงยุค ปัจจัยของการตั้งถิ่นฐานในแต่ละยุคและบทบาทของชุมชนในแต่ละยุคที่มีความสัมพันธ์กับ
พื้นที่รอบข้าง ลักษณะการตั้งถิ่นฐานในปัจจุบัน บทบาทและแนวโน้ม
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3.5.7 สรุปผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการอนุรกั ษ์และพัฒนาเชิง
พื้นที่ของชุมชนในลาดับต่อไป
3.6 กรอบแผนงานดาเนินการศึกษางานวิจัย ตั้งแต่ ต.ค. พ.ศ. 2555 จนถึง พ.ค. พ.ศ. 2557 ตามภาพที่ 3.2

ภาพที่ 3. 2 : แผนงานดาเนินการศึกษา
ที่มา : ผู้วิจัย,2556
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จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปขั้นตอนในการวิจัยโดยดูจากภาพที่ 3.2 ดังนี้
สารวจชุมชนเบื ้องต้ น
ทบทวนวรรณกรรม และศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

เก็บรวบรวมข้ อมูล
ปฐมภูมิ
-ข้ อมูลเชิงประจักษ์ /การ
สารวจ /สังเกตการณ์/
สัมภาษณ์ เชิงลึก /
สอบถาม

ทุติยภูมิ
-แผนที่/ ภาพถ่ายทางอากาศ
-เอกสารหน่วยงานราชการ
และท้ องถิ่น
-นโยบายของท้ องถิ่น จังหวัด
โครงการที่เกี่ยวข้ อง

วิเคราะห์ข้อมูล

สภาพพื ้นที่ทวั่ ไป
ด้ านกายภาพ
ด้ านเศรษฐกิจ
ด้ านสังคม

พัฒนาการตังถิ
้ ่นฐาน
ช่วงเวลา +เหตุการณ์
-ยุคบุกเบิก
-ยุคการสัญจรทางน ้า
-ยุคเปลี่ยนจากน ้าสูบ
่ ก
-ยุคฟื น
้ ฟูชมุ ชน

ปั จจัยที่มีผลต่อ
การตังถิ
้ ่นฐาน
และบทบาทของชุมชน

สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
ภาพที่ 3. 3 : แผนภูมิแสดงขั้นตอนของการศึกษา
ที่มา : ผู้วิจัย,2556

บทที่ 4
สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
การศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่เทศบาลตาบลนครเนื่องเขต แบ่งเป็น (1) ด้านประวัติศาสตร์
(2) ด้านกายภาพคือลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ โครงข่ายทางน้าและการคมนาคมทางบก การใช้
ประโยชน์ที่ดินและอาคาร สาธารณูปโภคสาธารณูปการ สถานที่สาคัญ (3) ด้านเศรษฐกิจ ประเด็น
หลักคือลักษณะทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ (4) ด้านสังคมและวัฒนธรรม โครงสร้างของ
ประชากร กลุ่มสังคม ประเพณีวัฒนธรรม (5) ด้านการเมืองการปกครอง ที่บ่งบอกความเป็นวิถีชีวิต
ของชาวชุมชน โดยศึกษาข้อมูล สารวจการมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
4.1 ประวัติศาสตร์พื้นที่ชุมชนและบริเวณรอบข้าง
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (ภารดี มหาขันธ์, 2554)พบแหล่งโบราณคดีบริเวณ “บึงไผ่ดา” ตาบล
ศาลาแดง อ.บางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีอายุประมาณ 4,000 – 3,500 ปีมาแล้ว พื้นที่
บริเวณนี้เป็นเนินดินมีน้าทะเลล้อมรอบและพื้นที่ ชายฝั่ง สภาพทั่วไปเป็นที่ลุ่มนาข้าว เดิมเป็นป่า
ต่อมามีการขุดคลองผ่านได้แก่คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองแสนแสบ คลองนครเนื่องเขต และ
คลองหลอด พบโบราณวัตถุ จานวนมากได้แก่ เศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ เผาด้วยอุณหภูมิต่า ผิว
ภาชนะส่วนมากมีการตกแต่งด้วยลายเชือกทาบ และลายขูดขีด พบชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ซึ่งเป็นประเภท
วัว ควาย และกวาง เปลือกหอยแครง หอยตลับ และหอยหนาม รวมทั้งพบแขวนหินขัดสีเทาอมเขียว
ทาให้สันนิษฐานได้ว่าเป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่มีวัฒนธรรม การทาเครื่องมือหินและทาภาชนะ
ดินเผาใช้มีการล่าสัตว์และจับหอยทะเลมาเป็นอาหาร
เมื่อสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ช่วงรัชกาลที่ 3 คลองแสนแสบ (พิมพ์อุมา โตสินธพ,
2548) มีบทบาทสาคัญคือ คลองสาหรับยุ ทธศาสตร์การส่งเสบียงอาหารและส่งกาลังในการสู้รบ
สงครามจากเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างราชสานักสยามกับเจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันทร์ (พ.ศ.
2373)เกิดสงครามใหญ่ มีผลให้บ้านเมืองภายใต้อานาจเวียงจันทน์แยกเป็นอิสระและหันมายอมรับ
อานาจไทย เหตุการณ์นี้กลายเป็นชนวนสงครามระหว่างอาณาจักรสยามกับเวียดนามที่เริ่มมีความ
เข้มแข็งพยายามแผ่ขยายอาณาเขตเข้ามายังดินแดนกัมพูชาและลาว ซึ่งไทยถือว่าเป็นประเทศราช
ของไทยจนเกิดสงคราม “อานามสยามยุทธ” (พ.ศ.2376-2390) เป็นเหตุสาคัญที่ทาให้มีการขุดลอก
คลองแสนแสบที่มีอยู่เดิมและขุดเชื่อมคลองแสนแสบต่อไป โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงต้นเริ่มจาก
คลองมหานาคที่บริเวณวัดบรมนิวาสไปถึงคลองตัน ไม่ปรากฏปีที่ขุดเรียกว่า “คลองแสนแสบ” (ดู
ภาพที่ 4.1) ส่วนช่วงที่สองเริ่มจากบริเวณหัวหมากไปถึงบางขนาก เรียกว่า “คลองบางขนาก” ดัง
พระราชดาริของรัชกาลที่ 3 เกี่ยวกับการขุดคลองแสนแสบ(พิมพ์อุมา โตสินธพ,2548;47) ความว่า
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“…ครั้นมาถึงเดือนยี่ ขึ้นสี่ค่า ปีระกา นพศก จุลศักราช 1199 จึงโปรดเกล้าฯ
ให้พระยาศรีพิพัฒน์รัตนโกษา เป็นแม่กองจ้างจีนขุดคลอง ตั้งแต่หัวหมาก
ไปถึงบางขนาก เป็นทาง 1,337 เส้น (53.48 กิโลเมตร) 19 วา 2 ศอก
ลึก 4 ศอก กว้าง 6 ศอก ขุดอยู่ถึงปีชวดโทศก ศักราช 1202 จึงสาเร็จ…”
ชื่อ “คลองแสนแสบ” มีความคิดเห็นจาก 2 ทาง คือ ทางแรกอาจจะมาจากสาเหตุบริเวณนั้น
มียุงมาก กัดกันจนแสบไปเลย และความคิดจากหลักฐานการเดินทางของนายดี โอ คิง (D.O. King)
นักสารวจชาวอังกฤษ แห่งกรุงลอนดอน มีความตอนหนึ่งที่บรรยายเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศ(สกุณี
ณัฐพูลวัฒน์,2541;47) มีความว่า
“…คลองนี้มีความยาว 55 ไมค์ เชื่อมนครกรุงเทพฯ กับแม่น้าบางปะกง
ผ่านบริเวณที่ราบชนบทซึ่งใช้สาหรับการเพาะปลูกข้าว โดยเฉพาะ
คนพื้นเมืองเป็นคนเชื้อสายมาเลย์ เช่นเดียวกับชาวสยามอื่นๆ
พื้นบ้านของคนเหล่านี้ทาด้วยไม้ไผ่ยกขึ้นสูงจากพื้นประมาณ 4 ฟุต
เสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นผ้ารัดเอวธรรมดาๆ และไม่ว่าพวกเขาจะทาอะไรอยู่
ก็ตามมือข้างหนึ่งจะต้องใช้ปัดยุงเสมอ…”

ภาพที่ 4. 1 : (ซ้าย) สภาพคลองแสนแสบในอดีต (ขวา) วิถีชีวิตริมคลองแสนแสบใน
ที่มา : Pendleton, Robert Larimore, 1890-1957

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดาริส่งเสริมการ
ทานาของราษฎรด้วยการขุดคลองเพื่อบารุงการเพาะปลูก และอาศัยเป็นเส้นทางขนส่งลาเลียงสินค้า
ข้าว ในยุคที่เผชิญกับการล่าอาณานิคม รัฐมีนโยบายในการขุดคลอง คลองแรกขุดคือคลองเปรม
ประชากร (พ.ศ. 2412) เริ่มตั้งแต่คลองผดุงกรุงเกษม หน้าวัดโสมนัสวิหาร เพื่อย่นระยะทางการ
คมนาคมระหว่าง จังหวัดอยุธยากับกรุงเทพฯ การขยายพื้นที่เพาะปลูกแต่ไม่สามารถพัฒนาพื้นที่สอง
ฝั่งคลองให้เป็นที่นาตามเป้าหมายได้ เพราะราษฎรและข้าราชการจับจองที่นาตามใจชอบมากเกิน
กาลังที่จะทานาให้เต็มเนื้อที่ได้ ส่ วนราษฎรที่ต้องการทานาจริงๆ ไม่สามารถเข้าไปจับจองได้เพราะ
เกรงกลัวบารมี
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ดังนั้น จึงโปรดเกล้าฯให้ออกประกาศพระราชบัญญัติ “ประกาศขุดคลอง เมื่อพ.ศ. 2420” คลองนคร
เนื่องเขตเป็นคลองแรกที่มีการใช้ประกาศนั้น กาหนดว่า “ราษฎรที่ต้องการพื้นที่ทานา จะต้องออก
เงินช่วยค่าขุดคลอง ส่วนผู้ที่ยากจนให้ออกแรงช่วยแทน หากราษฎรคนใดปล่อยพื้นที่ที่จับจองให้ว่าง
เปล่าครบกาหนด 5 ปี รัฐจะเรียกที่นั้นคืน ” นอกจากนี้เพื่อสนับสนุนให้ราษฎรบุกเบิกที่นามากขึ้น
รั ฐ บาลจึ ง งดเว้ น ค่ า นาและค่ า สมพั ต สร 3 ปี ต่ อ มาคลองที่ รั ฐ ให้ ร าษฎรช่ ว ยออกเงิ น ค่ า จ้ า งขุ ด
เรียงลาดับ ดังนี้ (1) คลองประเวศบุรีรมย์ ขุดพ.ศ. 2421 (2) คลองทวีพัฒนา ขุดพ.ศ. 2421 (3)
คลองนราภิรมย์ ขุดพ.ศ. 2421 (4) คลองเปร็ง ขุดพ.ศ. 2429 (5) คลองนิยมยาตรา ขุดพ.ศ. 2441
(6) คลองไผ่สิงโต ขุดพ.ศ. 2446
คลองแสนแสบเมื่อเชื่อมกับคลองนครเนื่องเขต (ดูภาพที่ 4.2) จึงเป็นคลองหลักสาคัญสาหรับ
การคมนามคมขนส่งจากตัวเมืองฉะเชิงเทรา – กรุงเทพฯ และการเปิดพื้นที่ทางเกษตรกรรมเพิ่มมาก
ขึ้น

ภาพที่ 4. 2 : โครงข่ายคลองธรรมชาติและคลองขุดทางตะวันออกของกรุงเทพฯ
ที่มา : Tanabe,1977 : 62 (อ้างถึงใน ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์,2556:8)

ข้าว เป็นพืชเศรษฐกิจของไทยตั้งแต่เข้าสู่สันธิสัญญาเบาวริ่ง (พ.ศ.2398) จนเมื่อถึงช่วงสมัย
รั ช กาลที่ 5 ข้ า วเริ่ ม มี บ ทบาทเข้ า มาแทนที่ ก ารค้ า น้ าตาลที่ เ สื่ อ มลงในปลายปี 2410 และข้ า วได้
กลายเป็นสินค้าที่ทารายได้หลักให้แก่ประเทศ ปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นถึง 25 เท่าในระยะเวลาเพียง 50
ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2393 – 2443 ทาให้แนวคิดในการขุดคลองเปลี่ยนขุดเพื่อคมนาคมเพียงอย่างเดียว
เป็นขุดเพื่อคมนาคมและการเกษตรควบคู่กันไป ด้วยเหตุนี้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลอง เพื่อการ
คมนาคมและการขยายพื้ น ที่ เ พาะปลู ก เป็ น ส าคั ญ ดั ง นั้ น มี พ ระบรมราชโองการด ารั ส ให้ ส มเด็ จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ แต่งตั้งเจ้าพนักงานขุดคลอง ตั้งแต่ศาลากลางคลองแสนแสบตรงไปถึง
ปลายคลองท่าไข่ แขวงเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งสมเด็จ เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ตั้งให้ พระชลธาร
วินิจฉัยเป็นแม่กองได้ลงมือขุดตั้งแต่วันพุธเดือน 7 แรม 1 ค่า ปีชวด อัฐศกศักราช 1238 ตรงกับปีพ.ศ.
2419 ถึงวันพุธ เดือน 3 แรม 10 ค่า ปีฉลู นพศกศักราช 1239 ตรงกับปีพ.ศ.2420 แล้วโปรดเกล้าฯ
ให้พระยาวิเศษฤาไชยผู้ว่าราชการเมืองฉะเชิงเทรา จัดการเป็นพระราชพิธีเปิดคลอง ณ วันพุธ เดือน 4
แรม 2 ค่า ปีฉลู นพศกศักราช 1239 วันรุ่งขึ้นอ่านประกาศพระบรมราชโองการเปิดคลองนี้เป็นพระ
ฤกษ์ให้มหาชนไปมาต่อไป พระราชทานนามว่า"คลองนครเนื่องเขตต์ ” (พิมพ์อุมา โตสินธพ,2548) ซึ่ง
มีความหมายว่าสุดเขตพระนคร เป็นคลองยาว 530 เส้น 10 วา หรือ 21.2 กิโลเมตร
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กว้าง 6 วา ลึก 4 ศอก เนื้อที่นาสองฝั่งคลอง 32,400 ไร่ สิ้นพระราชทรัพย์ 924 ชั่ง 5 ตาลึง หรือ
73,940 บาท ในอดีต เมื่อครั้งแรกเริ่ม ที่ตั้งเดิมของ วัดชนะสงสาร (ศูนย์กลางข้อมูลทางวัฒนธรรม
,2556 : ออนไลน์) อยู่บริเวณศาลเจ้าปุนเถ้ากงในตลาดนครเนื่องเขตในปัจจุบั น โดยวัดเริ่มก่อตั้งเมื่อ
พ.ศ. 2365 เป็นที่ดินของอุบาสิกาสร้อย ซึ่งศรัทธาต่อพระธุดงค์ที่ได้จาริกมาปลักปลดในบริเวณนั้น จึง
ได้ออกปากถวายที่ดินแก่พระธุดงค์รูปนั้น แต่พระธุดงค์ จะต้องจาริกไปที่อื่น จึงได้ถวายที่ดินแปลงนี้
กับวัดปากคลอง วัดปากคลองจึงได้ย้ายวัดมาตั้งใหม่ในบริเวณนี้ โดยได้สร้างเสนาสนะ กุฏิ ที่พักสงฆ์
ขึ้น โดยเป็นอาคารไม้หลังคาจาก ดูไม่ค่อยแน่นหนา ชาวบ้านผ่านไปมาก็ออกปากบอกว่าวัดนี้น่า
สงสาร จึงเรียกกันติดปากว่า "วัดสงสาร" ต่อมาช่วง พ.ศ. 2464 วัดได้ย้ายมาอยู่ริมคลองและได้สร้าง
อุโบสถเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กในที่ตั้งวัดชนะสงสารในปัจจุบัน ต่อมาเมื่อมีการตั้งหลักปักฐานชุมชน
คนจีน พบว่ามีองค์ประกอบของชุมชนที่แสดงถึง
จากนโยบายของรัฐบาลข้างต้น ทาให้เกิดการเปิดพื้นที่จับจองที่นาของราษฎรเพิ่มขึ้น เป็น
เหตุผลหนึ่งที่ดินส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลฯเป็นที่เอกชน การจับจองที่ดินสองขาของคลองทาให้ทั้งกลุ่ม
ราษฎรที่มีฐานะก็จับจอง เมื่อขุดคลองสภาพการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเป็นแนวยาวตามลาคลองนคร
เนื่องเขต ดังปรากกฎในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จ
กลับจากการประพาสเมืองฉะเชิงเทราเพื่อเปิดทางรถไฟสายตะวั นออกถึงฉะเชิงเทรา๖(นิตยสารที่นี่ 8
ริ้วและสมาคมชาวฉะเชิงเทรา,2551)
“...เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๔๕๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ออกเรือ ๒ โมงกับ ๑๙ นาที เข้าประตูน้าไม่ช้าเหตุด้วยเป็นเวลาน้าขึ้นเปิดน้า
ไม่ถึงศอกได้ระดับ ตามทางแต่งเครือ่ งบูชาเสียแล้ว ข้อที่กรมมรุพงษ์คิดจะปิดนั้น
ไม่มิดจนพลวกน้าในคลองจับตลิ่งเป็นตะไคร่เหตุด้วยน้าขังมีเรือนฝากระดาน
รายๆ ไปมาก ระยะต้นนี้ที่มากที่สุดบ้านท่าไข่ หมู่ที่ 9 พื้นเป็นท้องนามีสะแกราย
๕ โมงเช้าหยุดวัดสงสารทาครัวที่ศาลาริมน้า มูลเหตุแห่งชื่อวัดสงสารว่ามีกะฎิ
หลังเดียว ราษฎรศรัทธามาสร้างเพิ่มเติม “สงสารจริงๆ” ปิติ “ไม่ใช่สังสาเร”
กรมดารงโจทย์ขึ้นว่า ถ้าจะเติมหน้าชื่อว่าวัดแสนสงสาร พระจะเอาหรือไม่
เราเป็นผู้ตอบแทนพระว่าไม่เอา “จะเอาสุดสงสาร” เพราะได้ทิ้งสังสาเรด้วย
ออกเรือบ่าย 2 โมง อันที่จริงมีลมไม่สู้ร้อนวัดสงสารนี้อยู่ตาบลเนื่องเขตต์
เห็นจะยืมมาจากท้ายชื่อคลองนคร (เนื่องเขตต์)
พ้นจากวัดสงสารมาไม่เท่าไรถึงตาบลเรียกว่า สี่แยกท่าไข่ มีเรือนโรง
ปลูกติดๆกัน ตลอดจนมีตลาดขายเครื่องชาและของสด ที่ท้ายตลาดพบเรือ
ขุดคลองได้หยุดเรือให้เขาเปิดเครื่องดู เครือ่ งนี้เป็นอย่างที่เรียกว่า “เดรดยิง”
หรือที่กรมคลองเรียกว่าชาระคลอง ไม่ใข่ขุดถังตักอย่างเครื่องขุดธรรมดา แต่
ข้างเทนั้นมีท่อเหล็กวางบนทุ่นเหล็ก ๒ ทุ่นเป็นท่อนๆ ต่อกันไปขึ้นตลิ่ง เครื่องจักร
พ่นน้าเลนขึ้นบนตลิ่ง มีไหลกลับลงมาที่ริมท่อนั้นเองเสมอบางทีก็หักออกทางอื่น
ต้องเอะอะเอากระดานกั้น ฝรั่งผู้เป็นนายงานแก้ว่าที่แห่งนั้นตลิ่งข้างในสูง โคลน
จึงได้ไหลกลับออกมามาก ถ้าทาการอย่างดีได้เป็น ๘๐ เมเตอร์ใน ๒๔ ชั่วโมง
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แต่เรือลาอื่นที่มีกาลังมากกว่านี้ทาได้มากกว่าซึ่งจะได้เห็นต่อไปข้างหน้า เครื่อง
อันนี้ถ้าตลิ่งสูงเป็นอันทาอะไรไม่ได้ แต่คลองที่ปิดแล้วเช่นนี้ตลิ่งไม่สูงถึงศอกหนึ่ง
ยังร้องว่าลาบากเสียแล้ว…”
ข้อความดังกล่าวทาให้มองเห็นภาพความคึกคักของตลาดน้าในสมัยก่อนได้อย่างดียิ่ง บริเวณ
ที่เกิดการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในยุคแรกๆ อยู่บริเวณชุมชนสวนมะม่วงและชุมชนโรงหมูของสองฝั่ ง
คลองนครเนื่องเขต ส่วนพื้นที่ด้านบนคือบริเวณคลองขวางบน-ล่าง พื้นที่รอบชุมชนในปัจจุบันส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ครอบครัวของคนไทยที่เป็นเกษตรกรดั้งเดิมนิยมสร้างบ้านในพื้นที่นาของ
ตน ต่ อ มาเมื่ อ มี ก ารพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี ใ นประเทศเพิ่ ม มากขึ้ น เกิ ด ระบบสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการเพิ่มขึ้น เช่นการปั่นไฟ ปั้มน้ามัน ไปรษณีย์ รวมทั้งร้านค้าทอง ร้านตัดผม ร้านค้าต่างๆ
และโรงสีข้าว ทาให้เกิดตลาดการค้าและบริการซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนจีนและคนจีนที่ ตั้ ง
ครอบครัวกับคนไทย โดยร้านค้าต่างๆให้บริการทั้งคนภายในพื้นที่และคนนอกพื้นที่ที่แวะเวียนเป็น
จุดแวะพัก ในเส้นทางสัญจรของพื้นที่ ดังคาบอกเล่าว่า “เรือที่วิ่งในตอนกลางคืนจะออกจากท่าทั้งที่
แปดริ้วและกรุงเทพฯตอน 6 โมงเย็น เรือจากแปดริ้วจะมาถึงสี่แยกท่าไข่ เนื่องเขตนี้ราว 3 ทุ่ม
ชาวบ้านจะเรียกว่า เรือตี 9 เรือแวะให้ผู้โดยสารซื้อของกิน เช่น ข้าวต้ม กาแฟ และเข้าห้องน้า แล้ว
เดินทางต่อไปถึงกรุงเทพฯ เช้าพอดี ส่วนเรือที่ออกจากกรุงเทพฯ ก็จะมาถึงสี่แยกท่าไข่ เนื่องเขต
เวลาตี 5 ก็พอดีผู้โดยสารหิว เรือจะแวะให้ผู้โดยสารซื้อหาปาท่องโก๋ ขนมครก กาแฟ รองท้องและเข้า
ห้องน้า แล้วจึงไปต่อ ถึงแปดริ้วเอา 8-9 โมงเช้า” ทาให้มองเห็นภาพการเป็น จุดแวะพักของการ
เดินทางข้ามตัวเมืองได้เป็นอย่างดี
4.2 ลักษณะทางด้านกายภาพ
4.2.1 ที่ตั้งของเทศบาลตาบลนครเนื่องเขต มีพื้นที่ประมาณ 1.5 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่
ในตาบลคลองนครเนื่องเขต ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 และ 14
ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา ใกล้กับถนนสุวินทวงศ์ (สายมีนบุรี-ฉะเชิงเทรา) โดย
แยกจากถนนสุวินทวงศ์เข้าไปประมาณ 500 เมตร การสัญจรไป-มา สามารถเดินทางติดต่อกับ
อาเภอเมืองฉะเชิงเทราและกรุงเทพฯ ได้โดยทางรถยนต์ ระยะห่างจากเทศบาลฯ ถึงอาเภอเมือง
ฉะเชิงเทราประมาณ 15 กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 60 กิโลเมตร การคมนาคม
ทางน้ามีลาคลองสายสาคัญๆ ที่ไหลผ่าน ได้แก่ คลองนครเนื่องเขต คลองขวางบน คลองขวางล่าง
การคมนาคม มีถนนสายหลักที่สาคัญ ได้แก่ ถนนสุขาภิบาล 1 และ 2 (เทศบาลตาบลนครเนื่องเขต
,2554) อาณาเขตของเทศบาลตาบลนครเนื่องเขต มีดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อ ตาบลโพรงอากาศ อาเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศใต้
ติดต่อ ตาบลวังตะเคียน
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตาบลบางขวัญ และตาบลท่าไข่
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตาบลหนามแดง
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ปัจจุบันได้แยกชุมชนจากเดิม 2 ชุมชน เป็น 4 ชุมชน (ดูภาพที่ 4.3) ได้แก่ 1) ชุมชนนคร
เนื่องเขต ได้แก่ หมู่7 และหมู่9 2) ชุมชน สวนมะม่วง ได้แก่ หมู่10 และหมู่ 11 3) ชุมชนโรงหมู
ได้แก่ หมู่6 หมู่8 และหมู่ 12 4) ชุมชนคลองขวางบน ได้แก่ หมู่13 และหมู่ 14จานวนหมู่บ้าน
บางส่วนในเขตเทศบาลตาบลนครเนื่องเขต ทั้งหมด 9 หมูบ่ ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 6 : บ้านคลองนครเนื่องเขต
หมู่ที่ 7 : บ้านวัดชนะสงสาร
หมู่ที่ 8 : บ้านคลองนครเนื่องเขต
หมู่ที่ 9 : บ้านคลองนครเนื่องเขต
หมู่ที่ 10 : บ้านคลองขวางล่าง
หมู่ที่ 11: บ้านคลองนครเนื่องเขต
หมู่ที่ 12 : บ้านสี่แยกท่าไข่
หมู่ที่ 13 : บ้านสีแ่ ยกท่าไข่
หมู่ที่ 14 : บ้านคลองนครเนื่องเขต
4.2.2 สภาพภูมิอากาศ มีลักษณะทั้ง 3 ฤดู คือ ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง ในฤดูฝนมี
ฝนตกชุกและลมแรง ในฤดูหนาวมีอากาศหนาว
4.2.3 สภาพภูมิประเทศ เทศบาลตาบลนครเนื่องเขต ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก
มีลาคลองไหลผ่านกลางเทศบาล คือ คลองนครเนื่องเขต และคลองขวาง ซึ่งอยูใ่ นแม่น้าบางปะกง
 ระบบคลองของพื้นที่ และความสาคัญ (ดูภาพที่ 4.4)
คลองนครเนื่องเขตไหลผ่าน บริเวณ หมู่ 6,7,8,9,10,11,12,13 ตาบลคลองนครเนื่องเขต
อาเภอเมืองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ยาวประมาณ 1,400 เมตร กว้างเฉลี่ยประมาณ 30-40 เมตร ส่วน
คลองขวางไหลผ่าน บริเวณ หมู่ 10,11,13,14 ตาบลคลองนครเนื่องเขต อาเภอเมืองฯ จังหวัด
ฉะเชิงเทรายาวประมาณ 1,080 เมตร กว้างเฉลี่ยประมาณ 30-40 เมตร พื้นทีด่ ังกล่าวอยู่ในเขต
ชลประทาน สามารถส่งน้าในฤดูฝน ประมาณ 496 ไร่ ฤดูแล้ง ประมาณ 300 ไร่ ความจุสูงสุด
1,590,000 ลบ.ม. และมีน้าตลอดปี ประมาณ 50 ไร่ กล่าวโดยสรุปว่า พื้นที่รับประโยชน์ในการ
ชลประทานใน ฤดูฝน ประมาณ 496 ไร่ ฤดูแล้ง จานวนประมาณ 300 ไร่
 การใช้ประโยชน์แหล่งน้า
คลองสายหลัก คือคลองนครเนื่องเขต คลองขวาง ต่อยาวถึงคลองเปร็ง ส่วนใหญ่เป็นการใช้
น้าเพื่อการชลประทานทางการเกษตร เลี้ยงปลาในกระชังเป็นหลัก ส่วนคลองย่อยเป็นคลองที่ส่งต่อไป
ยังพื้นที่เกษตรกรรม เช่นคลองแพรกนวล การใช้สัญจรในคลองสายหลักในปัจจุบันยังมีบ้าง บาง
ครัวเรือนจะเห็นได้จากบางบ้านมีท่าจอดเรือ หรือท่าน้าผูกเรือไว้ด้านหน้าริมฝั่งคลอง ซึ่งไม่มากเมื่อ
เทียบกับในอดีต และยังมีการใช้ประโยชน์ของคลองในปัจจุบันสาหรับ การเกษตรกรรม ประมงน้าจืด
การคมนาคมขนส่ง ปศุสัตว์ การอุตสาหกรรม และอุปโภคบริโภค เป็นหลัก
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ภาพที ่ 4. 3 : แผนทีข่ อบเขตชุมชนของพืน้ ทีศ่ ึกษา

,2556
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ภาพที ่ 4. 4 : แผนทีโ่ ครงข่ายเส้นทางน้า

,2556
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4.2.4 การคมนาคมและการเชื่อมต่อทั้งภายในพื้นที่และภายนอกพื้นที่
 ระบบถนนภายในพื้นที่เทศบาลตาบลนครเนื่องเขต มีถนนเชื่อมต่อภายในพื้นที่
จานวน 9 เส้นทาง มีดังต่อไปนี้ คือ (ดูภาพที่ 4.5 และ 4.6)
(1) ถนนเข้าชุมชนหมู่ที่ 11 เป็นถนนลาดยางทางเข้าซอยคลองนครเนื่องเขต 26 ทางเข้าชุมชน
สวนมะม่วง หมู่ที่ 11
(2) ถนนทางเข้าศาลเจ้าปุนเถ้ากง หมู่ที่ 10 เชื่อมต่อกับห้องแถวร้านค้าริมน้า ซึ่งเป็นถนนส่วนบุคคล
(3) ถนนสุขาภิบาล 1 เป็นถนนทางเข้าหลักของตลาดโบราณนครเนื่องเขต
(4) ถนนทางเข้าหมู่ที่ 9 (ถนนศรีหม่น) เป็นถนนส่วนบุคคล อีก 1 เส้นทางถนนในการเข้า
ตลาดโบราณนครเนื่องเขต ด้านห้องแถวริมน้าของตระกูลวรรณดิลก และเวียรศิลป์
(5) ถนนทางเข้า โรงงานบูทริกซ์ เป็นถนนเอกชนทางเข้าของโรงงานโดยเฉพาะ
(6) ถนนสุขาภิบาล 2 เป็นถนนคอนกรีตข้ามสะพานคลส. (สะพานปูน) ไปยังหมู่ที่ 8 , 12
และ หมู่ที่ 13 ด้านในของชุมชน
(7) ถนนทางเข้าศาลเจ้าไท่จือเอี้ย เป็นถนนลูกรัง สามารถเข้ามาสักการบูชาศาลเจ้าและ
ต้นไกรใหญ่ 100 ปี ฝั่งตลาดชุมชนโรงหมู
(8) ถนนส่วนบุคคล ทางเข้าหมู่ที่ 8
(9) ถนนทางเข้าสถานีอนามัย เป็นทางเข้าชุมชนของหมู่ที่ 8 และเป็นถนนทางเข้าในการ
ใช้บริการสถานีอนามัยของเทศบาลฯ

ภาพที่ 4. 5 : (ซ้ายบน) ถนนทางเข้าหมู่ที่ 11 (ซ้ายกลาง) ถนนสุขาภิบาล 1
(ซ้ายขวา) ถนนทางเข้าหมู่ที่ 9 (ถนนศรีหม่น)
(กลางล่าง) ถนนทางเข้าสุขาภิบาล 2
ที่มา : ผู้วิจัย 2556

39

ภาพที ่ 4. 6 : แผนทีโ่ ครงข่ายระบบขนส่งการคมนาคมภายนอก

,2556
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 การเชื่อมต่อภายในพื้นที่ด้วยทางเดินเท้าและสะพานข้ามคลอง
1. ทางเดินเท้าริมคลอง มีทางเดินเท้าเลียบคลองเชื่อมยังชุมชนต่างๆภายใน
พื้นที่ดังต่อไปนี้ (ดูภาพที่ 4.7)
1.1 ทางเดินเลียบคลองนครเนื่องเขต เป็นทางเดินทั้ง 2 ฝั่งเริ่มตั้งแต่สี่แยกทางน้า
(สี่แยกทางไข่) ตามแนวคลองนครเนื่องเขตไปทางเข้าเมืองฉะเชิงเทรา ทางเดินเท้าริมคลองจนถึงแนว
เชื่อมต่อกับพื้นที่อบต.คลองนครเนื่องเขต โดยระยะทางภายในเขตพื้นที่ประมาณ 1 กิโลเมตร ภายใน
ตลาดจะสาหรับคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ ส่วนระยะทางจากสะพานไม้ดั้งเดิมไปทาง
ศูนย์สุขภาพชุมชน เป็นทางเดินที่คนภายในชุมชนละแวกนั้นใช้เป็นทางเท้า และยังเป็นทางจักรยาน
และมอเตอร์ไซด์วิ่งเลียบคลองได้ด้วยเช่นกัน

ภาพที่ 4. 7ภาพที่ 4.7 : (ซ้ายบน) ทางเดินเลียบคลองฝั่งชุมชนคลองขวาง(หมู่ที่13,14)
(ขวาบน) ทางเดินเลียบคลอง(ขวา)ฝั่งชุมชนสวนมะม่วง (หมู่ที่ 10)
(ซ้ายกลาง) ทางเดินเลียบคลองนครเนื่องเขต ซ้ายชุมชนสวนมะม่วง(หมู่10)และขวาชุมชนโรงหมู(หมู่ที่12)
(ขวางกลาง) ทางเดินเลียบคลองนครเนื่องเขตซ้ายชุมชนนครเนื่องเขต(หมู่9)และขวาชุมชนโรงหมู(หมู่ที่12)
(ซ้ายล่าง) ทางเดินเลียบคลองนครเนื่องเขต ซ้ายชุมชนโรงหมู(หมู่8)และขวาชุมชนนครเนื่องเขต(หมู่ที่9)
(ขวาล่าง)
ทางเดินเลียบคลองนครเนื่องเขต ซ้ายชุมชนโรงหมู(หมู่6)และขวาชุมชนนครเนื่องเขต(หมู่ที่7)
ที่มา : ผู้วิจัย พ.ศ. 2556
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1.2 ทางเดินเลียบคลองขวาง เป็นทางเดินเลียบคลองขวาง โดยมีพื้นที่ของการใช้
งานในชุมชนดังต่อไปนี้ (ดูภาพที่ 4.8)
 โรงงานอุตสาหกรรมและบ้านพักอาศัยบางส่วนไม่มีทางเดินเลียบคลอง ส่วนใหญ่
จะใช้ถนนทางเข้านครเนื่องเขต 26 หรือถนนทางเข้าหมู่ที่ 11 เป็นหลัก
 ทางเดินเลียบคลอง ด้านชุมชนคลองขวางทั้งสองฝั่งคือหมู่ที่ 13 และ 14
มีระยะทางประมาณ 400 – 500 เมตร โดยมีสะพานข้ามคลอง 2 สะพาน ทางเดินเลียบคลอง ด้าน
ชุมชนคลองขวางทั้งสองฝั่งคือหมู่ที่ 14 มีระยะทางประมาณ 100 เมตร เฉพาะภายในพื้นที่ของ
เทศบาลตาบลนครเนื่องเขต และมีการสัญจรทางถนนในพื้นที่ด้านในของชุมชนด้วยเช่นกัน

ภาพที่ 4. 8 : (ซ้ายบน) ทางเดินเลียบคลองขวาง
หมู่ที่ 10
(ขวาบน) ทางเดินเลียบคลองขวาง หมู่ที่ 13 , 14
(ซ้ายล่าง) ทางเดินเลียบคลองสี่แยกทางน้า
คลองขวางหมู่ 14
ที่มา : สารวจชุมชน ,2556
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2. สะพานข้ามคลอง พื้นที่ภายในชุมชนมีสะพานข้ามคลองดังนี้ (ดูภาพที่ 4.9)
2.1 สะพานข้ามคลองบริเวณตลาดโบราณคลองนครเนื่องเขต มีสะพานข้ามคลอง 3
สะพาน ได้แก่ สะพานใกล้สี่แยกทางน้าเชื่อมชุมชนสวนมะม่วงหมู่ที่ 10 และชุมชนคลองขวางหมู่ที่ 13
ด้านห้องแถวร้านค้าริมน้าและสะพานบริเวณชุมชนโรงหมูเชื่อมต่อกับชุมชนนครเนื่องเขต ส่วนใหญ่
นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนใช้สะพานข้ามคลองเพื่อเดินชมตลาด
2.2 สะพานข้ามคลอง ด้านหมู่ 8 , 6 และหมู่ 7 , 9 สะพานอยู่บริเวณด้านหน้า
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตาบลในพื้นที่ โครงสร้างสะพานไม้ส่วนมากคนในพืน้ ที่ชุมชนดังกล่าวใช้สัญจร
2.3 สะพานข้ามคลอง คลองขวางบน หมู่ 13และ14เป็นสะพานไม้มีจานวน 2 สะพาน

ภาพที่ 4. 9 : : แผนผังชุมชน พร้อมภาพสะพานข้ามคลอง 6 จุด
ที่มา : แผนผังตลาดโบราณ โดยนิตยสารที่นี่ 8 ริ้ว และภาพผู้วิจัย พ.ศ. 2556
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 ระบบถนนพื้นที่เชื่อมต่อภายนอก(ดูภาพที่ 4.12)
(1) ถนนสุวินทวงศ์ (ทางหลวงหมายเลข 304) เป็นถนนสายหลักสาคัญระดับ
จังหวัด เชื่อมต่อกรุงเทพฯ กับภาคตะวันออกและภาคอีสาน โดยเลี่ยงตัวเมืองฉะเชิงเทรา ไปจนถึง
ปราจีนบุรี และนครราชสีมา โดยระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึง พื้นที่เทศบาลฯ มีระยะทางประมาณ
60 กิโลเมตร ส่วนระยะทางพื้นที่เทศบาลฯ จนถึ งเมืองฉะเชิงเทราประมาณ 15 กิโลเมตร (ดูภาพ
ที่ 4.10 )

ภาพที่ 4. 10 : (ซ้าย) ถนนทางหลวงหมายเลข 304 ฝั่งกรุงเทพฯเข้าเมืองฉะเชิงเทรา
(ขวา) ถนนทางหลวงหมายเลข 304 ฝั่งฉะเชิงเทราไปกรุงเทพฯ
ที่มา : ผู้วิจัย 2555

(2) ถนนทางหลวงหมายเลข 3200 เป็นถนนทางหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา –
บางน้าเปรี้ยว เป็นถนนตัดใหม่แยกตรงจาก ถนนทางหลวง 315 เดิม โดยถนนสายหลักของพื้นที่
เทศบาลเชื่อมต่อด้วยถนนเลี่ยงเมืองบริเวณแยกสตาร์ไลท์จนถึงแยกบางขวัญ เลี้ยวซ้ายเข้าตัวเทศบาล
ตาบลบางน้าเปรี้ยว เลี้ยวขวาเข้าพื้นที่ตลาดบ้านใหม่ ถนนทางหลวง 315 (ดูภาพที่ 4.11)

ภาพที่ 4. 11 : (ซ้าย) สี่แยกสตาร์ไลท์ (ขวา) แยกบางขวัญ
ที่มา : และผู้วิจัย 2555
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ภาพที่ 4. 12 : แผนที่โครงข่ายระบบขนส่งการคมนาคมภายนอก

,2556
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(3) รถโดยสารสาธารณะ มีรถประจาทางออกจาสถานีขนส่งสายเหนือ (ถนน
กาแพงเพชร 2) และมีสถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) จะเป็นรถ ป.2 (คาดสีส้ม) มีสาย 54 และ
907 วิ่งทางถนนพหลโยธิน กับถนนลาดพร้าว สู่ทางถนนสุวินทวงศ์ (ทางหลวงหมายเลข 304) ผ่าน
พื้นที่เทศบาล ปลายทางสถานีขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยสามารถลงจุดจอดรถทางเข้าตลาดและจะ
มีรถรับส่งเข้าสู่ตลาดอีกครั้งหนึ่ง แต่รถรับส่งจะมีเฉพาะวันเปิดการท่องเที่ยวตลาดเท่านั้น (ดูภาพที่
4.13)

ภาพที่ 4. 13 : รถโดยสาร เข้าถึงพื้นที่
ที่มา : www.thaiweekerder.com

(4) รถไฟ สถานีรถไฟใกล้พื้นที่ศึกษาอยู่ 2 สาย คือ สถานีรถไฟชุมทาง
ฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ถนนมหาจักรพรรดิ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง ฉะเชิงเทรา เป็นสถานีหลัก ในตัว
เมืองฉะเชิงเทรา และสถานีรถไฟเปร็ง เป็นสถานีย่อยต่อเชื่อมไปทางบางขนาก
4.2.5 การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน
พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลนครเนื่องเขต จัดเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
ชุมชน ที่ดินประเภทนี้กาหนดพื้นที่เป็นชุมชนเมืองของเทศบาลหรืออบต. มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม สถาบันราชการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นหลัก มีข้อ
ห้ามเป็นกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนในด้านต่างๆ สามารถตั้งโรงงานประกอบกิจการประเภท
ที่ 1 และ 2 กล่าวคือ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตร ถนอมเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์
จากไม้หรือไม้ก๊อก หรือโรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสาหรับอุตสาหกรรม
กระดาษ เคมี อาหาร การปั่นทอ การผลิตซีเมนต์ ดินเหนียว การก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า แผงไฟฟ้า
อิเลคโทรนิกส์ เป็นต้น การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลตาบลนครเนื่องเขต แบ่งออกเป็น 8
ประเภท คือ (ดูภาพแผนที่ 4.14)
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(1) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทการเกษตรที่นา ส่วนใหญ่พื้นที่เขตเกษตรจะเป็น
พื้นที่นา ครอบคลุมทั้งภายนอกและภายในพื้นที่ทั้ง 4 ชุมชน คือชุมชนสวนมะม่วงหมู่ที่ 11 และ 10
ชุมชนคลองขวาง หมู่ที่ 14 ชุมชนโรงหมู หมู่ที่ 12 , 8 หมู่ที่ 6 ซึ่งจะมีคลองสายหลักและคลองสาย
ย่อยในการชลประทานของพื้นที่นา
(2) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสวน เป็นพื้นที่บางส่วนที่มีผลสืบเนื่องจากพื้นที่
นา สาหรับการทาสวน ปลูกพืชผักสวนครัว อยู่ในพื้นที่ชุมชนคลองขวางหมู่ที่ 14 และชุมชนสวน
มะม่วงหมู่ที่ 11 รวมทั้งในพื้นที่นาบางส่วนก็ยังมีการทาสวนครัวของครัวเรือนด้วยเช่นกัน
(3) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทป่าละเมาะ เป็นพื้นที่บางส่วนมีพื้นที่ป่ารกร้าง
ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคลของชุมชนนครเนื่องเขต หมู่ที่ 7
(4) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเพาะเลี้ยงสัตว์น้า เป็นพื้นที่สาหรับเลี้ยงปลา
เลี้ยงกบ เลี้ยงกุ้ง ซึ่งมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชุมชนคลองขวางหมู่ที่ 14 ชุมชนโรงหมู หมู่ที่ 6
และชุมชนนครเนื่องเขต หมู่ที่ 7
(5) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย พื้นที่เทศบาลตาบลนครเนื่องเขตเป็น
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย โดยส่วนมากพื้ นที่ประเภทที่อยู่อาศัยจะเป็น
พื้นที่ริมคลองทั้งคลองนครเนื่องเขตและคลองขวางทั้ง 2 ฝั่งของ และตามถนนเข้าสู่ชุมชนทั้งหมู่ที่ 9
ถนนสุขาภิบาล 2
(6) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ เป็นพื้นที่บริเวณริมคลองนครเนื่องเขต
ระยะทางประมาณ 400 เมตร ตั้งแต่สี่แยกท่าไข่จนถึงชุมชนโรงหมู หมู่ที่ 8 ทั้งสองฝั่งคลองส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ของห้องแถวร้านค้าริมน้า เรือนริมน้า ของตลาดยุคดั้งเดิม
(7) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถานที่ราชการ แบ่งเป็นพื้นที่ของเทศบาล
ตาบลนครเนื่องเขต อยู่ในชุมชนสวนมะม่วง หมู่ที่ 10 บริเวณริมถนนสุขาภิบาล1 ถนนสายหลักของ
ตลาดโบราณนครเนื่องเขต และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตาบล บริเวณหมู่ที่ 8 โดยมีถนนเข้าสู่ศูนย์สุขภาพ
(8) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะ โดยอุตสาหกรรมเฉพาะ
หมายถึง อุตสาหกรรมประกอบกิจการเฉพาะประเภทที่ 1 และ 2 ที่ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน คือโรงงานแปร
รูปและถนอมอาหารทางการเกษตร โรงงานเฟอร์นิเจอร์ โรงงานเช่น โรงงานส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณพื้นที่ริม
ถนนทางหลวงหมายเลข 304 (สุวินทวงศ์) และภายในชุมชนทั้งหมู่ที่ 11 และ หมู่ 9 ซึ่งจะมีถนนส่วนบุคคล
ของโรงงานตัดผ่านสู่ถนนสายหลัก
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ภาพที ่ 4. 14 : การใช้ประโยชน์ทีด่ ิ นของพืน้ ทีศ่ ึกษา พ.ศ.2556

,2556

48

การใช้ประโยชน์อาคารในปัจจุบัน
เทศบาลตาบลนครเนื่องเขต มีการใช้ประโยชน์อาคารแบ่งตามประเภทการใช้งานดังต่อไปนี้ (ดูภาพที่
4.30)
(1) ประเภทที่อยู่อาศัย มีลักษณะเฉพาะขององค์ประกอบที่แตกต่างกันของบ้านพักอาศัย
ริมน้า และบ้านพักอาศัยตั้งอยู่บริเวณถนน มีดังต่อไปนี้ คือ (ดูภาพที่ 4.15) บ้านที่อยู่อาศัยริมคลอง
นครเนื่องเขตและคลองขวางสามารถแบ่งได้ตามประโยชน์ใช้สอยการใช้งาน และลักษณะทาง
เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพของผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชน โดยมีทั้งบ้านไม้ชั้นเดียว บ้านไม้สองชั้น บ้าน
ครึ่งตึกครึ่งไม้ เอกลักษณ์ของบ้านริมน้า ส่วนใหญ่จะมีศาลาท่าน้า และศาลาท่าเทียบเรืออยู่ริมคลอง
ด้วยการสัญจรทางน้า แต่ก่อนถึงปัจจุบันที่ยังคงใช้เรือเป็นพาหนะ รวมทั้งยังมียอจับสัตว์น้า หรือกระ
ชังเลี้ยงปลาเลี้ยงกบ ในคลอง และการเลี้ยงเป็ดและไก่บริเวณริมคลองด้วยเช่นกัน ส่วนใหญ่อยู่บริเวณ
คลองนครเนื่องเขตไปทางชุมชนสวนมะม่วงหมู่ 11

ภาพที่ 4. 15 : (ซ้าย-ขวาบน) ที่อยู่อาศัยริมน้าคลองขวางหมู่ 14 พร้อม
ศาลาเก็บเรือประจาบ้าน
(ซ้าย-ขวากลาง) บ้านเดี่ยวใต้ถุนสูง ชุมชนสวนมะม่วงหมู่ 11 และศาลา
ริมน้า

49

บ้านพักอาศัยบริเวณริมคลองนครเนื่องเขตทางไปคลองท่าไข่ ส่วนใหญ่เป็นบ้าน
ไม้สองชั้น และชั้นเดียว หรือมีการปรับปรุงเป็นครึ่งไม้ครึ่งตึก ซึ่งจะมีท่าเทียบเรือและศาลาริมน้าของ
แต่ละบ้านเช่นเดียวกัน (ดูภาพที่ 4.16)

ภาพที่ 4. 16 : (ซ้าย-ขวา บน) บ้านเดี่ยว 2 ชั้นริมคลองนครเนื่องเขตหมู่ 13
(ซ้าย-ขวา ล่าง) บ้านเดี่ยวไม้ 2 ชั้นริมคลองนครเนื่องเขต หมู่ 9 และ 8
ที่มา : สารวจชุมชน , 2556

บ้านพักอาศัยที่เกาะตามถนนทางเข้าชุมชนหมู่ 9 มีลักษณะเป็นบ้านกึ่งไม้กึ่งตึกหรือบ้านตึก
2 ชั้น เป็นส่วนใหญ่โดยหันหน้าเข้าหาถนน มีพื้นที่ด้านหน้าสาหรับจอดรถหรือทาโรงรถ
(ดูภาพที่ 4.17)

ภาพที่ 4. 17 : (ซ้าย-ขวา) บ้านที่อยู่อาศัยกึ่งไม้กึ่งตึก 2 ชั้น ริมถนนทางเข้า
ชุมชนหมู่ 9 (ถนนศรีหม่น) ชุมชนนครเนื่องเขต (หมู่ที่ 9)
ที่มา
: สารวจชุมชน , 2556
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บ้านพักอาศัย บริเวณริมถนนสุขาภิบาลฯ 2เป็นพื้นที่ของชุมชนโรงหมู มีการตั้งถิ่นฐานของ
บ้านพักอาศัยที่มีลักษณะเป็นตึกแถวชั้นเดียว และตึกแถว 2 ชั้น บางหลังเป็นห้องแถวสาหรับให้เช่า
พักอาศัย ส่วนบางหลังพื้นที่หน้าบ้านเปิดเป็นร้านค้าของชาส่วนพื้นที่ด้านในเป็นที่พักอาศัย ส่วน
บริเวณบ้านพักอาศัย บริเวณริมถนนสุขาภิบาล 2 เข้าไปในพื้นที่นา มีทั้งเป็นบ้านโครงสร้างไม้ ชั้น
เดียว ใต้ถุนสูง และลักษณะบ้านตึก 2 ชั้น ด้วยเช่นเดียวกัน (ดูภาพที่ 4.18-4.19 )

ภาพที่ 4. 18 : : (ซ้าย) บ้านตึกแถวห้องเช่าชั้นเดียว ริมถนนสุขาภิบาล 2
(ขวา) ตึกแถว 2 ชั้น ริมถนนสุขาภิบาล 2
ที่มา
: สารวจชุมชน , 2556

ภาพที่ 4. 19 : (บน) บ้านที่อยู่อาศัย 1 ชั้น ใต้ถุน
สูง
บริเวณ ริมถนนทางเข้าสุขาภิบาล 2
ด้านในพื้นที่นา ชุมชนโรงหมู (หมู่ที่ 8)

(ล่าง) บ้านที่อยู่อาศัย 1 ชั้น บริเวณ
ริมถนนทางเข้าสุขาภิบาล 2 (สะพานปูน)
ชุมชนโรงหมู (หมู่ที่ 12)
ที่มา : maps.google.com
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(2) ประเภทที่ห้องแถวร้านค้าริมน้า ห้องแถวร้านค้าริมน้าจะเรียงตัวตามคลองนครเนื่องเขต โดยแบ่ง
การใช้ที่ดินของชุมชนในพื้นที่เทศบาลตาบลนครเนื่องเขต ดังนี้ ชุมชนสวนมะม่วงหมู่ที่ 10 เป็นห้อง
แถวร้านค้า ริมคลองนครเนื่องเขต เริ่มตั้งแต่สี่แยกทางน้า จนถึงอาคารพาณิชย์ของ ส.เสนีย์พาณิชย์
มีทั้งเป็นที่อยู่อาศัยด้วยและตั้งหน้าบ้านเป็นร้านค้า และห้องแถวสาหรับเป็นร้านค้าอย่างเดียว ส่วน
ใหญ่เป็นบ้านเช่ากับเจ้าของตลาด (ตระกูลตันสงวนวงศ์) (ดูภาพที่ 4.20 )

ภาพที่ 4. 20 : ห้องแถวร้านค้าริมน้า คลองนครเนื่องเขต ฝั่งชุมชนสวนมะม่วง หมู่ที่ 10
(ตระกูลตันสงวนวงศ์)
ที่มา : สารวจชุมชน ปี พ.ศ. 2556

ห้องแถวบริเวณ ชุมชนสวนคลองขวาง หมู่ที่13 เป็นห้องแถวร้านค้า ริมคลองนครเนื่องเขต
ตั้งอยู่บริเวณเริ่มตั้งแต่สี่แยกทางน้า จนถึงบ้านเดีย่ วริมน้า โครงสร้างไม้ห้องแถวเก่าดั้งเดิม ส่วนใหญ่
เป็นห้องแถวร้านค้าเปิดขายสินค้าและบริการอาหารช่วงมีตลาด เป็นห้องแถวให้เช่าของตระกูล
นิโครธานนท์ (ดูภาพที่ 4.21)
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ภาพที่ 4. 21 : (ซ้าย) ภายนอกห้องแถวร้านค้าริมน้าคลองนครเนื่องเขต ฝั่งชุมชนคลองขวาง (หมู่ท1ี่ 3)
ตระกูลนิโครธานนท์ (ขวาบน) ห้องแถวริมน้าของตระกูลนิโครธานนท์
(ขวาล่าง) ร้านค้าบริเวณห้องแถวริมน้าของตระกูลนิโครธานนท์
ที่มา : สารวจชุมชน, 2556

ห้องแถวบริเวณชุมชนโรงหมู หมู่ที่12 บริเวณห้องแถวตั้งแต่โรงสีตั้งธัญญะการจนถึงศาลเจ้า
ไท่จือเอี้ย เป็นห้องแถวร้านค้า ริมคลองนครเนื่องเขต ห้องแถวถัดจากโรงสีตั้งธัญญะการ เดิมเป็นห้อง
แถวร้านค้าของตระกูลอนันตชัย แต่ปัจจุบันมีทั้งให้เช่าและเป็นมรดกของทายาทรุ่นหลัง ซึ่งห้องแถวมี
ทั้งเป็นที่อยู่อาศัยด้วยและเปิดร้านค้าขายสินค้า บริการ และเปิดเป็นร้านค้าอย่างเดียวด้วยเช่นกัน(ดู
ภาพที่ 4.22) ชุมชนโรงหมู หมู่ที่12 บริเวณห้องแถวตั้งแต่ศาลเจ้าไท่จือเอี้ย (ทางขวา) ไปจนถึงเรือน
แถวริมน้าดั้งเดิมของตระกูลอนันตชัย เป็นห้องแถวไม้ 2 ชั้นด้านบนเป็นชั้นลอย แบบที่อยู่อาศัยของ
คนจีน เป็นทั้งร้านค้าและเป็นที่อยู่อาศัย รวมทั้งเปิดเป็นร้านค้าอย่างเดียว (ดูภาพที่ 4.23)
ภาพที่ 4. 22 : (ซ้าย) ร้านค้าคุณป้าทองอยู่
แซ่ตั๊น ห้องแถวร้านค้าชุมชนโรงหมู หมู่ที่ 12
เป็นทั้งบ้านพักอาศัยและร้านค้า
ห้องแถวร้านค้าโครงสร้างไม้มุงหลังคาสังกะสี
ชั้นเดียว (ขวาบน) ห้องแถวร้านค้าบริเวณชุมชน
โรงหมูต่อเนื่องตลาดเก่าโรงฝิ่นเป็นทั้ง
านพักอาศัยและร้านค้าช่วงตลาดเปิด
(ขวาล่าง) ห้องแถวร้านค้าร้านกาแฟ บริเวณ
ชุมชนโรงหมู หมู่ที่ 12ที่มา : สารวจชุมชน ,2556
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ภาพที่ 4. 23 : (ซ้าย – ขวา) ห้องแถวตลาดโรงหมูดั้งเดิม ทางเข้าศาลเจ้าไท่จือเอี้ย
ทีม่ า : สารวจชุมชน ปี พ.ศ. 2556

ห้องแถวชุมชนนครเนื่องเขต หมู่ท9ี่ ริมคลองนครเนื่องเขตฝั่งขวา ลาคลองมุ่งหน้า
ไปทางเมืองฉะเชิงเทรา เป็นร้านค้าของตระกูลวรรณดิลกและเวียรศิลป์ เป็นห้องแถวไม้ 2 ชั้นทาการ
ปรับปรุงซ่อมแซมจากแต่เดิมประมาณ 2 ครั้ง (ดูภาพที่ 4.24)

ภาพที่ 4. 24 (ซ้าย) ห้องแถวตระกูลเวียรศิลป์บริเวณริมคลองนครเนื่องเขต
(ขวา) ห้องแถวทางเข้าถนนศรีหม่น เข้าสู่ร้านค้าริมน้าของตระกูลเวียรศิลป์ และวรรณดิลก
ที่มา : สารวจชุมชน ปี พ.ศ. 2556

(3)
ลานตากข้าว มีอยู่บริเวณชุมชนคลองขวางหมู่ที่ 13 โรงสีตั้งธัญญะการของอดีต
กานันสุ-รพงษ์ หยกอุบล และบริเวณชุมชนสวนมะม่วงหมู่ที่ 11 เป็นของนายกเลอสรร สายวาณิชย์
เจ้าของโรงสีเคียมย่งเส็ง(เลิกกิจการโรงสีแล้ว แต่ยังรับตากข้าว) (ดูภาพที่ 4.25)

ภาพที่ 4. 25 : (ซ้าย) ลานตากข้าวของโรงสีตั้งธัญญะการ (ขวา) ลานตากข้าวของโรงสีเคียมย่งเส็ง
ที่มา : สารวจชุมชน ปี พ.ศ. 2556
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(4) ประเภทอาคารพาณิชย์และห้องเช่า ตั้งอยู่บริเวณรอบนอกของพื้นที่เทศบาลตาบลเนื่อง
เขต เนื่องจากการเกิดโรงงานอุตสาหกรรมทั้งแปรรูปสินค้าการเกษตร อิเลคโทรนิกส์ เฟอร์นิเจอร์
อาหารสัตว์ เพิ่มขึ้นในพื้นที่ จึงทาให้เกิดการขยายตัวของที่อยู่อาศัยของชนชั้นแรงงาน ตามถนน
สุขาภิบาล 2 โดยพบว่ามีห้องแถวให้เช่าชั้นเดียว ตึกแถว 2 ชั้นแบ่งซอยย่อยชั้นละประมาณ 5-8 ห้อง
ด้านหน้าทางเข้าถนนสุขาภิบาล 2 เป็นที่ตั้งอาคารพาณิชย์ และร้านให้บริการทั้งทางด้านเสริมสวย
รวมทั้งพื้นที่ฝั่งตรงข้ามในซอยทางเข้าเดียวกัน เป็นลานโล่งมีการจัดตลาดนัดทุกวัน ถือได้ว่าเป็น
พาณิชยกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในย่านนี้ ไว้สาหรับบริการทั้งคนภายในชุมชนและบุคคลภายนอกชุมชน
(ดูภาพที่ 4.26)

ภาพที่ 4. 26 : (ซ้ายบน) ร้านสะดวกซื้อปากทางเข้าถนนสุขาภิบาล 2
เข้าสู่ชุมชนนครเนื่องเขต หมู่9 และชุมชนโรงหมู หมู่ที่ 6,8,12
(ขวาบน) ห้องแถวตึก ชั้นเดียวเป็นร้านค้า บริการและห้องเช่าตึกแถว 2 ชั้น
ประมาณ 16 ห้อง 2 ตึก
(ซ้ายล่าง) ลานตลาดนัดช่วงเย็น ทางเข้าถนนสุขาภิบาล 2
(ขวาล่าง) ทางเข้าตลาดนัดช่วงเย็นทางเข้าถนนสุขาภิบาล2
ที่มา : สารวจชุมชน , 2556
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(5) ประเภทโรงงาน แบ่งเป็นโรงงานภายในเขตพื้นที่ มีจานวน 4 โรงงานดังนี้
1. หจก.ชัยโย พลาสติก ตั้งอยู่บริเวณชุมชนสวนมะม่วง หมู่ที่ 11
2. โรงงานสุภประภาฟู้ด จากัด ตั้งอยู่บริเวณชุมชนสวนมะม่วง หมู่ที่ 11
เป็นโรงงานลูกชิ้นหมูเป็นประเภทหมูต้มสุก
3. โรงงานนูทริกซ์ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม,2555:ออนไลน์) ตั้งอยู่บริเวณชุมชนนคร
เนื่องเขต หมู่ที่ 9 ประเภทของโรงงานทาอาหารสัตว์ (อาหารสุนัข อาหารแมวและ
อาหารสัตว์น้า) และอาหารกระต่าย อาหารนก อาหารหนู อาหารเต่า เครื่องจักร
8,615.61 HP เงินทุน 1,000,000 บาท
4. ศูนย์ฝึกอบรมและลานจอดรถ บริษัท โตโยต้า ประเทศไทย จากัด (วิทยาลัยเทคโนโลยี
ยานยนต์โตโยต้า, 2556) ตั้งอยู่บริเวณชุมชน นครเนื่องเขต หมู่ที่ 7
จัดเป็นสถานศึกษาของบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย จากัด ผลิตบุคลากรทีม่ ีความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ยานยนต์ มีอาคารจานวน 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ขนาด 6,380 ตารางเมตร(ดูภาพที่ 4.27)

ภาพที่ 4. 27 : (ซ้าย) ทางเข้าศูนย์ฝึกอบรมบริษัท โตโยต้า ประเทศไทย จากัด
(ขวา) ผังบริเวณของศูนย์ฝึกอบรม
ที่มา : maps.google.com และ เว็บไซด์วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

โรงงานที่อยู่บริเวณพื้นที่รอบข้างในพื้นที่เทศบาลตาบลนครเนื่องเขต จากการสารวจชุมชน
โดยมีดังต่อไปนี้ 1. โรงงาน Honesty to win 2.โรงงาน ส.ประภาศิลป์ ผลิตงานไม้
เฟอร์นิเจอร์ 3. บริษัทลัมเบอเร่ท์ (ประเทศไทย)จากัด 4. บริษัทเลนโซ่ ไวนิล จากัด 5. บริษัท ซีพี
เอฟ (ประเทศไทย) จากัด
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(6) ประเภทอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนครเนื่องอยู่ในพื้นที่ศึกษา
เขตตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 8 ชุมชนสามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.00 น.
วันและเวลาราชการ รวมทั้งบุคลากรพยายามบาทยังมีโครงการตรวจเช็คตามบ้าน
(ดูภาพที่ 4.28)

ภาพที่ 4. 28 : (ซ้าย) บริเวณทางเข้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตั้งอยู่ริมคลองนครเนื่องเขต หมู่ 6
(ขวา) อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ที่มา : สารวจชุมชน, 2556

(7) อาคารเอนกประสงค์ของเทศบาลตาบลนครเนื่องเขต
อาคารสานักงานของเทศบาล ณ ปัจจุบันอยู่ในตัวเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา แต่กาลังเริ่มการ
ก่อสร้างอาคารตั้งอยู่ภายในเขตพื้นที่ของเทศบาล ขณะนี้มีเพียงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
และลานเอนกประสงค์ เท่านั้น และจะเริ่มโครงการก่อสร้างมีอาคารสานักงานของเทศบาลฯแห่งใหม่
ในพื้นที่ พร้อมทั้งมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลานกีฬา สาหรับให้บริการแก่คนในชุมชนและภายนอกชุมชน
ได้ใช้ประโยชน์อาคารและพื้นที่ดังกล่าว (ดูภาพที่ 4.29)

ที่นา
ภาพที่ 4. 29 : (ซ้าย) พื้นที่และอาคารเฉลิมพระเกียรติ
(ขวา) แปลนของโครงการ ก่อสร้างอาคารสานักงานเทศบาลฯ
และพื้นที่ของโครงการ
ที่มา : เทศบาลตาบลนครเนื่องเขต และ maps.google.com
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ภาพที ่ 4. 30 แผนทีก่ ารใช้ประโยชน์อาคาร ปี 2556

255
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4.2.7 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
บริการขั้นพื้นฐานในด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่สาคัญที่ให้บริการแก่ทางเทศบาล
ตาบลนครเนื่องเขต ตั้งอยู่ในพื้นที่ข้างเคียง จากแผนที่13 แสดงให้เห็นตาแหน่งที่ตั้งของสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการดังนี้ (ดูภาพที่ 4.33)
(1) วัดชนะสงสาร หรือวัดชนะสงสารพิทยาธร
เป็นศาสนาสถานที่ประชาชนชาวตาบลคลองนครเนือ่ งเขต และชุมชนใกล้เคียงใช้ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา และจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ
ของชุมชน ตั้งอยู่เลขที่ 64 บ้านสี่แยกท่าไร่ หมู่ที่ 7 คลองนครเนื่องเขต อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ทีด่ ินตั้งวัดมีเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา อาณาเขตทั้งสี่ทิศจดที่ดิน
เอกชน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง 12 เมตร ยาว 17 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2464
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 16 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2500
เป็นอาคารไม้ยกพื้นกุฏิสงฆ์ จานวน 8 หลัง เป็นอาคารไม้ 4 หลัง และตึก 4 หลัง วิหารกว้าง 4.50
เมตร ยาว 9.50 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2538 ศาลาเอนกประสงค์กว้าง
13 เมตร ยาว 21 เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. 2533 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ศาลาบาเพ็ญกุศล
จานวน 1 หลัง นอกจากนี้มีหอฉัน 1 หลัง (ดูภาพที่ 4. 50 )
ประวัติความเป็นมาของ วัดชนะสงสารพิทยาธร(โรงเรียนวัดชนะสงสาร, 2556) เริ่มตั้งเมื่อ
พ.ศ. 2365 ชาวบ้านเรียกว่าวัดสงสาร ตามที่เล่าสืบต่อกันมาว่า เดิมบริเวณที่สร้างวัดเป็นที่ของ
อุบาสิกาสร้อย ซึ่งศรัทธาต่อพระธุดงค์ที่ได้จาริกมาปลักกลดในบริเวณนั้ น จึงได้ออกปากถวายที่ดินแก่
พระธุดงค์รูปนั้น แต่พระธุดงค์ท่านจะต้องจาริกไปที่อื่นจึงได้ถวายที่ดินผืนนั้นให้วัดปากคลอง วัดปาก
คลองจึงได้ย้ายวัดมาตั้งใหม่ในบริเวณนี้ปัจจุบัน โดยได้สร้างเสนาสนะ กุฏิ ที่พักสงฆ์ขึ้น โดยอาคารไม้
หลังคาจาก ดูไม่ค่อยแน่นหนา ชาวบ้านผ่านไปมาก็ออกปากว่าวัดนี้น่าสงสาร จนเรียกติดปากกันว่า
“วัดสงสาร” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสทางชลมารค ได้เสด็จ
ผ่านมา เจ้าอาวาสลงไปรับเสด็จ พระองค์จึงได้พระราชทานชื่อใหม่ว่า “วัดชนะสงสารพิทยาธร” ได้รับ
พระราชทางวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2369 การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนามคือ
รูปที่ 1 พระอธิการอ่า รูปที่ 2 พระอธิการโป้ สุวณฺโณ รูปที่ 3 พระครูซื้อ อุปคุตฺโต รูปที่ 4 พระอธิการ
สละ พ.ศ. 2488 – 2488 รูปที่ 5 พระครูชินานุวัตร (ชื้อ อุปคุตฺโต) พ.ศ. 2488 – 2502รูปที่ 6 พระครู
ส้มเกลี้ยง อกิญฺจโน พ.ศ. 2502 – 2524 รูปที่ 7 พระครูวรฉันท์พิทักษ์ (ฉลวย) พ.ศ. 2525 – ปัจจุบัน
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2470
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ภาพที่ 4. 31 : (ซ้ายบน) อุโบสถวัดสงสารพิทยาธร (ซ้ายกลาง) หอไตร
(ขวาบน)ด้านหน้าทางเข้าอุโบสถวัด (ล่าง) ภาพมุมกว้างของพื้นที่วัด
ที่มา : ผู้วิจัย , 2556

(2) ประปาสาหรับชุมชน
การบริการน้าประปา (เทศบาลตาบลนครเนื่องเขต,2555) ในเขตเทศบาลตาบลนครเนื่องเขต
ประชาชนใช้ประปาหมู่บ้าน ของกรมอนามัย สถานที่ตั้งวัดชนะสงสารพิทยาธร ปัจจุบันประชาชน
ยังคงใช้น้าจากคลองนครเนื่องเขต คลองขวางบน และคลองขวางล่าง ในการอุปโภคและบริโภค(ดู
ภาพที่ 4.34)

ภาพที่ 4. 32 : ศูนย์บริการน้าประปา ในเขตเทศบาลตาบลเนื่องเขต
ที่มา : ผู้วิจัย, 2556
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(3) โรงเรียนชนะสงสาร
โรงเรียนวัดชนะสงสาร (อนันตชัยประชานุกูล) (โรงเรียนวัดชนะสงสาร, 2556)มีเนื้อที่ 7 ไร่ 2
งาน ตั้งอยู่เลขที่ 66 หมู่ 7 ตาบลคลองนครเนื่องเขต อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เขตพื้นที่บริการ 17 หมู่ ได้แก่ หมู่ 1 ถึง หมู่ 17
ตาบลคลองนครเนื่องเขต อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 16 ห้องเรียน สัดส่วนของจานวนนักเรียน : ครู 1 :35 และสัดส่วนของ
จานวนนักเรียน : ห้องเรียน 1 : 35 (ดูภาพที่ 4.35)
ประวัติของโรงเรียนวัดชนะสงสาร (อนันตชัยประชานุกูล) เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 22
มิถุนายน พ.ศ. 2462 โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดชนะสงสารพิทยาธร เป็นโรงเรียนประชาบาล
ประเภทนายอาเภอจัดตั้ง โดยมีนายเสงี่ยม วัฒนธรรมเป็นครูคนแรก (โรงเรียนวัดชนะสงสาร,2556:
ออนไลน์)
ในพ.ศ. 2484 ขุนอนันต์ เนื่องเขต (อนัน อนันตชัย) กานั นตาบลคลองนครเนื่องเขตได้
ชักชวนบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ จานวน 6 ห้องเรียน ทางราชการได้ใช้ชื่อของท่านเป็น
ชื่อโรงเรียน คือ โรงเรียนวัดชนะสงสาร (อนันตชัยประชานุกูล) ต่อมาในพ.ศ. 2504 นายอานวย
อนันตชัย ดารงตาแหน่งครูใหญ่ ขณะนั้นได้ขอรื้ออาคาร ซินจง เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนและเลิกล้ม
กิจการไปแล้วมาต่อเติมอาคารเรียน แบบ ป.2 พิเศษ อีก 2 ห้องเรียน โดยไม่ใช้งบประมาณ และ
กรรมการวัดชนะสงสารพิทยาธรได้รับมอบเงินจากพระครูชินานุวัตรสมทบกับกฐินสามัคคีนามาสร้าง
อาคารเรียน จานวน 3 ห้องเรียน และเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ภาพที่ 4. 33 : โรงเรียนวัดชนะสงสาร
ที่มา : maps.google.com
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(4) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ชนะสงสารวิทยา
เดิมชื่อโรงเรียนชนะสงสารวิทยา (โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา, 2556)
เป็นโรงเรียนที่พระครูส้มเกลี้ยง อภิญจโน ร่วมกับคณะกรรมการวัดชนะสงสารพิทยาธรเป็นผู้ริเริ่ม
ก่อตั้งขึ้น โดยยื่นเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2520 ยินยอม
ให้ใช้ที่ดินของวัด ซึ่งเป็นธรณีสงฆ์ 22 ไร่ 76 ตารางวา เริ่มตั้งแต่ปากทางเข้าวัดที่แยกจากถนน สาย
ฉะเชิงเทรา – มีนบุรี ช่ว งแรกใช้อาคารไม้ชั้นเดียวของโรงเรียนวัดชนะสงสารหลังเดิม แบบ 002
ขนาด 5 ห้องเรียน ที่ไม่ได้ทาการสอนแล้ว ทางวัดมอบเงินที่ประชาชนบริจาคเป็นจานวน 100,000
บาท เพื่อนามาจัดซื้ออุปกรณ์ให้ทันการจัดตั้งโรงเรียน เปิดรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 สองห้องเรียน
แบบสหศึกษา ห้องละไม่เกิน 45 คน มีนักเรียนในระยะแรก 20 คน (ดูภาพที่ 4.36)

ภาพที่ 4. 34 : โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา
ที่มา : maps.google.com

(5) โรงเรียนดาราสมุทร
เมื่อปีพ.ศ. 2475 บาทหลวง การิเอ ของวัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ ได้ทาการเปิดโรงเรียน โดยใช้ชื่อ
ว่า “โรงเรียนราษฎร์เซนต์ร็อค” เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -4 โดยมีครูพิสิทธิ์ กิจเจริญ เป็น
ครูใหญ่คนแรก ช่วงพ.ศ. 2485 โรงเรียนถูกสั่งปิดเนื่องจากเกิดสงครามอินโดจีน และพ.ศ.2488 ได้รับ
อนุญาตจัดตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการตามใบอนุญาตเลขที่ 2/2488 เมื่อวันที่ 20 ก.ค. พ.ศ. 2488
เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนดาราสมุทร” (โรงเรียนดาราสมุทร, 2556)พ.ศ. 2496 ขยายการศึกษาถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 7 ในช่วงตั้งแต่ พ.ศ. 2503 เป็นต้นไปมีการขยายสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้น 2 หลัง
เป็นอาคารไม้ทรงปั้นหยา 2 ชั้นจานวน 8 ห้องเรียน ส่วนใหญ่อาคารเรียนแต่เดิมของโรงเรียนดารา
สมุทรเป็นอาคารไม้ทรงปั้นหยา ซึ่งช่ วง พ.ศ. 2530 เกิดเพลิงไหม้อาคารเรียน ซึ่งเป็นเรือนไม้ทรง
ปั้นหยา 2 ชั้นจานวน 8 ห้องเรียน จึงดัดแปลงวัดเก่าใช้เป็นห้องเรียนชั่วคราว หลังจากนั้นมีการสร้าง
อาคารเรียนแทนอาคารไม้ที่ถูกไฟไหม้เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว 2 หลัง (ดูภาพที่ 4.37)
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ภาพที่ 4. 35 ภาพที่ 4.35 (ซ้าย) เรือนไม้ทรงปั้นหยา 2 ชั้น (ขวา) อาคารเรียนใหม่ของโรงเรียนดาราสมุทร
ที่มา : http://www.dsch.ac.th/dsch/S1.html

(6) วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่
ประวัติวัด(pichaisrisawad, 2013) ช่วงแรกเริ่มจากการแพร่ธรรมในประเทศไทย มุ่งสอนคน
จีนเพราะคนจีนสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่า ดังพระสังฆราชกูร์เวอชี ได้กล่าวไว้ว่า
“…ที่นี่มีคนจีนมาก ดูเหมือนจะสอนคนจีนให้กลับใจง่ายกว่าคนไทย พระเจ้า
แผ่นดินไม่ห้ามเขาเป็นคริสตัง และเขาเป็นเหมือนคนต่างด้าว มิสชันนารีที่
รู้จักภาษาจีน จะทาประโยชน์ในเมืองไทยได้มาก…”
ดังนั้น พระสังฆราชกูร์เวอซี จึงให้คุณพ่ออัลบรังด์ มาสอนคนจีนในประเทศไทย วัดแรก
เกิดขึ้นที่บ้านใหม่ ในค.ศ. 1840 (พ.ศ.2383) สร้างสาหรับคริสตชนชาวแปดริ้วและท่าไข่ จนในค.ศ.
1857 เนื่องจากคริสตชนมีจานวนมากขึ้น คุณพ่อดานิแอล ได้รื้อวัดไม้ ไผ่เสีย สร้างใหม่ด้วยไม้จริงให้มี
ความแข็งแรง และกว้างขวางขึ้นหลังจากที่สร้างวัดเซนต์ปอลเรียบร้อยแล้ว คุณพ่อชมิตต์สร้างวัดน้อย
ขึ้นในค.ศ. 1875 (พ.ศ.2418) มีบันทึกว่า
“…คุณพ่อแปร์แบต์ เห็นว่าวัดน้อยเล็กเกินไป และกาลังจะผุพัง รวมทั้ง
คริสตชนก็กระจัดกระจายไปตามริมคลองเนื่องเขต และตามทุ่งนา ท่าน
จึงได้ใช้เงินส่วนตัวอันเป็นมรดกจากบิดา-มารดาของท่าน ซื้อทุ่งนา
แปลงใหญ่พื้นที่ประมาณ 3000 ไร่ มุ่งให้คริสตังเป็นผู้เช่า จากนั้น
ท่านได้วางโครงการสร้างวัดใหม่ รวมทั้งบ้านพักพระสงฆ์บ้านพักภคิณี
และโรงเรียนสาหรับเด็กๆ ลูกหลานคริสตัง ได้เรียนหนังสือและเรียนคาสอน
โดยขณะนั้นมีคริสตังมาอยู่รวมกันกว่า 300 คน เมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อม
ท่านจึงขอให้พระสังฆราชแปร์รอส ส่งคุณพ่อปลัดสักคนมาช่วยดาเนินการ
โดยท่านแปร์รอส ได้ส่งคุณพ่อการิเอ มาช่วย”
คุณพ่อแปร์แบต์เป็นผู้จัดหาซื้อสิ่งก่อสร้างทั้งหมด และให้คุณพ่อการิเอเป็นผู้ออกแบบ และ
ควบคุมการก่อสร้าง ในรายงานประจาปี 1912 (พ.ศ.2455) พระสังฆราชแปร์รอส ได้บันทึกไว้ว่า
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“…หากแจวเรือ 2 ชั่วโมง จากแปดริ้ว ไปตามคลองที่เชื่อมแปดริ้วกับกรุงเทพ
จะถึงบริเวณที่คุณพ่อแปร์แบต์สร้างวัดหลังหนึ่งชื่อว่า “วัดเซนต์ร็อค ท่าไข่
สาหรับสัตบุรุษที่ทาการเกษตรกรรมซึ่งเพิ่มจานวนมากขึ้นทุกที คุณพ่อการิเอ
เป็นผู้ดูแลการก่อสร้าง เป็นผู้สอนคริสตังด้วยความร้อนรนโดยเฉพาะกับพวกเด็กๆ..”
วัดเซนต์ร็อค หลังเก่า ลักษณะของวัดแต่เดิมเป็นไม้สักทั้งหลัง รวมทั้งกระเบื้องที่ใช้ใ นการมุง
หลังคาด้วย ทาด้วยไม้สักตัดเป็นสี่เหลี่ยม ใช้มุงหลังคา เรียกกันว่า กระเบื้องไม้สัก โดยไม้เหล่านี้ซื้อ
จากห้างบอมเบย์เบอร์ในกรุงเทพ ซึ่งทากิจการไม้สักในประเทศอังกฤษและขนย้ายโดยทางเรือ มายัง
วัดเซนต์ร็อควัดตั้งอยู่บนพื้นที่ 20 ไร่ ประกอบด้วยวัด บ้านพักพระสงฆ์ บ้านพักภคิณี อาคารเรียน 2
หลัง และโรงอาหารอีก 1 หลัง บนบริเวณที่กว้างขวาง เพื่อรองรับการขยายตัวของสิ่งปลูกสร้างใน
อนาคต (ดูภาพที่ 4.38)

ภาพที่ 4. 36 : ภาพที่ 4.36 (ซ้าย) โบสถ์ไม้หลังเก่า (ขวา) โบสถ์หลังใหม่
ที่มา : http://st-roch.blogspot.com/2013/04/church-th.html

(7) วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์
ประวัติของวัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ (หอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ,2554)
เป็นวัดที่มีลักษณะเป็น “วัดน้อย” ตั้งอยู่ภายในบริเวณเดียวกับบ้านบาเพ็ญภาวนา คณะภคินี เซนต์
ปอล เดอ ชาตร ตาบลคลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในอาณาเขตการ
ปกครองฝ่ายศาสนาของมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ฯพณฯ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจ บุญชู มุข
นายกมิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ เป็นผู้อนุญาตให้ก่อสร้างวัดนี้ถวายเป็นเกียรติแด่พระแม่มารีอา
และได้ให้การสนับสนุน โดยอุทิศที่ดิน 30 ไร่ ซึ่งอยู่ต่อจากอาณาเขตวัดเซนต์ร็อค ศิลปะการตกแต่ง
ภายในวัดเป็นสถาปัตยกรรมที่จาลองส่วนหนึ่งมาจากวัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ ถนนดือบัก กรุงปารีส
ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งพระแม่ได้เคยประจักษ์แก่นักบุญคัทรินลาบูเร พระแม่ได้ขอร้องให้ทาเหรียญนี้เป็น
เครื่องหมายถึงการร่วมไถ่บาปกับองค์พระบุตรผู้ทรงเป็นท่อธารแห่งพระหรรษทานทั้งปวงแก่มวล
มนุษย์
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วัดตั้งอยู่หลังพระรูปพระหฤทัย เป็นอาคาร 2 ชั้น กว้าง 16 เมตร ยาว 36 เมตร มีลักษณะ
ทรงไทยประยุกต์ ส่วนบนหลังคาตกแต่งเป็นซุ้มของแม่พระ มีงานประติมากรรมปั้นนูนต่าหล่อด้วย
ไฟเบอร์ ผิวทาสีธรรมชาติประดับอยู่ทางมุมทิศตะวันตก ส่วนมุมด้านทิศตะวันออกเป็นรูปอักษรย่อ
AM ประดับอยู่ในซุ้มเช่นกัน ใต้ซุ้มทั้ งสองด้านนี้เป็นพื้นลวดลายตามแนวหลังคา กันสาดทั้ง 2 ชั้น
ตกแต่งด้วยลายคิ้วบัววิ่งตลอดแนวขอบบนและล่างประดับประดางานประติมากรรมปั้นลอยตัว รูป
เทวดาประคองแจกันเทน้าลงสู่เบื้องล่าง ตามช่องระบายน้าฝนทั้งสองชั้น หน้าบันอาคารตกแต่ง
รูปลักษณะงามของศิลปะกอธิค จุดเด่นของหน้าบันอยู่ที่รูปกางเขนตั้งบนลูกโลก ซึ่งประดับประดาจน
งามวิจิตรสามารถมองเห็นได้เด่นชัดในระยะไกลๆ(ดูภาพที่ 4.39)

ภาพที่ 4. 37 : โบสถ์วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์
ที่มา : maps.google.com
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ภาพที่ 4. 38 : แผนที่สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในปี พ.ศ. 2555
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4.3 ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ในอดีตประชากรในเขตเทศบาลตาบลนครเนื่องเขต ส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมสองฝั่งคลอง
นครเนื่องเขต แต่เดิมเป็นจุดศูนย์กลางทางการค้าขายทางเรือ ในปัจจุบันคนในชุมชนใช้รถยนต์เป็น
พาหนะแทนเรือ ร้านค้าที่ตั้งอยู่ริมสองฝั่งคลองจึงเหลือน้อยลง มีแต่ผู้อยู่อาศัย อาชีพของประชากร
ส่วนใหญ่ออกไปทางานโรงงานอุตสาหกรรมและไปทางานในเมือง มีประชากรจากที่อื่นมาตั้ง
บ้านเรือนอาศัยอยู่ไม่มากนัก (ดูภาพที่ 4.41)
4.3.1 การเกษตรกรรม
ภาคเกษตรกรรม ของประชากรในพื้นที่บางส่วนยังคงทานาจานวน 6 คน จาก
ข้อมูลจปฐ ของเทศบาลตาบลนครเนื่องเขตพ.ศ. 2554 ซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนคลองขวาง หมู่ 13
จานวน 1 คน ชุมชนโรงหมู หมู่ 8 จานวน 2 คน และชุมชนสวนมะม่วง หมู่ 10 จานวน 3 คน และ
ประชากรประกอบอาชีพทาสวน 1 คน ที่อยู่อาศัยบริเวณชุมชนคลองขวาง หมู่ 13 จานวน 1 คน
4.3.2 การอุตสาหกรรม
ในเขตเทศบาลตาบลนครเนื่องเขตมีหน่วยธุรกิจ ดังนี้
- โรงสีรุ่งเรืองธัญกิจ

1 แห่ง

- โรงงานอาหารสัตว์นูทริกซ์จากัด

1 แห่ง

- ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้าจากัด

1 แห่ง

ภาพที่ 4. 39 : สถิติอาชีพของประชากรในเขตเทศบาลตาบลนครเนื่องเขต
อื่นๆ หรื อไม่ระบุ
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4.4 ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี
4.4.1 โครงสร้างประชากร
ในเขตเทศบาลตาบลนครเนื่องเขตในพ.ศ.2555 มีจานวนบ้านทั้งหมด 293
หลังคาเรือน มีจานวนประชากรทั้งสิ้น 1,589 คน แบ่งเป็น ชาย 763 คน หญิง 826 คน ความ
หนาแน่นเฉลี่ย 1,059 คน / ตารางกิโลเมตร (ดูภาพที่ 4.42)
ภาพที่ 4. 40 : ตารางข้อมูลจานวนประชากรและจานวนครัวเรือนของชุมชนในเขตเทศบาลตาบลนครเนื่องเขต

ประชากร
ชุมชน

หมู่ที่

ชุมชนสวน
มะม่วง
ชุมชนคลอง
ขวางบน

หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 13
หมู่ที่ 14
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 12
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 9

ชุมชนโรงหมู
ชุมชนนครเนื่อง
เขต
รวมทั้งสิ้น

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม

141
49
126
96
3
51
111
16
170

158
50
126
98
1
51
132
35
175

299
99
252
194
4
102
243
51
345

จานวน
บ้าน
(หลังคา
เรือน)
52
19
41
30
1
19
55
8
68

763

826

1,589

293

ที่มา : ข้อมูลจากสปสช เทศบาลตาบลนครเนื่องเขต อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2555
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ภาพที่ 4. 41 : แผนภูมิโครงสร้างประชากร ตั้งแต่พ.ศ. 2544-2555

โครงสร้างประชากร พ.ศ. 2544 - 2555
2000
1500
1000

ชาย

500

หญิง

0

รวม

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555
ภาพที่ 4. 42 : กราฟเส้นเปรียบเทียบจานวนบ้าน ตั้งแต่พ.ศ. 2544-2555

จานวนบ้าน
500
400
300
200

จานวนบ้ าน

100

2555

2554

2553

2552

2551

2550

2549

2548

2547

2546

2545

2544

0

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555

จากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของจานวนประชากรในพื้นที่และจานวนบ้านตาม แผนภูมิข้างต้น
แสดงให้เห็นว่า ความหนาแน่นเฉลี่ย 1,046.7 คน / ตารางกิโลเมตร ประชากรใน พ.ศ. 2555
อัตราการเติบโต -0.70 1.59 0.07 1.83 1.47 4.66 2.00 -0.19 -1.20 1.50 -0.82 ปีที่เพิ่มสูง 49-50
= 4.66% = อัตราเฉลี่ยประชากรเพิ่มประมาณ 1% / ครัวเรือนเพิ่มประมาณ 2%
(ดูภาพที่ 4.43 – 4.44)
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ภาพที่ 4. 43 : แผนภูมิปิรามิดประชากร เทศบาลตาบลนครเนื่องเขตพ.ศ. 2555
100 ปี ขึ ้นไป
95 - 99 ปี
90 - 94 ปี
85 - 89 ปี
80 - 84 ปี
75 - 79 ปี
70 - 74 ปี
65 - 69 ปี
60 - 64 ปี
55 - 59 ปี
50 - 54 ปี
45 - 49 ปี
40 - 44 ปี
35 - 39 ปี
30 - 34 ปี
25 - 29 ปี
20 - 24 ปี
15 - 19 ปี
10 - 14 ปี
5 - 9 ปี
1 - 4 ปี
0 - 1 ปี
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48

62
58
61
63
55
55

40

51

62
66

57
60
53

40

59

48

80

ปิรามิดประชากร เทศบาตาบลนครเนื่องเขต
3 1
4 1
3
4
11
6
17
10
18
25
35
21
19
26
34
38

60
ชาย (คน)

47

38

40

6
20
หญิง (คน)

45
41

7

0
จานวนประชากร

20

40

66

54

60

80

ที่มา : ข้อมูล สปสชพ.ศ. 2555 ของเทศบาลตาบลนครเนื่องเขต

จากข้ อ มู ล ปิ ร ามิ ด ประชากร (ข้ อ มู ล พบว่ า สั ด ส่ ว นอายุ ข องประชากรชายเมื่ อ เที ย บกั บ
ประชากรหญิ ง มี สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 91.77 และเมื่ อ พิ จ ารณาความสั ม พั น ธ์ ข องโครงสร้ า งอายุ ข อง
ประชากรในแต่ละช่วงอายุ กับแหล่งถิ่นที่อยู่อาศัย แสดงให้เห็นว่า (ดูภาพที่ 4.43) ประชากรสูงวัย
อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ชุมชนโรงหมู และชุมชนนครเนื่องเขตประชากรอายุวัย
เด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 4 ปี ส่วนใหญ่อยู่ชุมชนคลองขวางบน ประชากรวัยเด็กอายุ 5-9 ปี ส่วนใหญ่
อยู่ ใ นชุ ม ชนนครเนื่ อ งเขต ประชากรวั ย เด็ ก อายุ 10 -14 ปี ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นชุ ม ชนสวนมะม่ ว ง
ประชากรวัยเด็กตอนปลาย 15 - 19 ปี อยู่ในชุมชนคลองขวางบน ประชากรวัย 20 - 24 ปี ส่วน
ใหญ่อยู่ในชุมชนสวนมะม่วงและชุมชนนครเนื่องเขต
ประชากรวัย 25 - 34 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนคลองขวางบน ประชากรวัย 35 - 39 ปี ส่วน
ใหญ่อยู่ชุมชนสวนมะม่วง ประชากรวัย 40 - 54 ปี ส่วนใหญ่อยู่ชุมชนคลองขวางบน ประชากรวัย
55 - 59 ปี ส่วนใหญ่อยู่ชุมชนคลองขวางบนและชุมชนโรงหมู
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ภาพที่ 4. 44 : ตารางวัยพึ่งพิงของเทศบาลตาบลนครเนื่องเขต

กลุ่มอายุ

ชาย

หญิง

รวม

วัยเด็ก (0 - 14 ปี)

147

151

298

วัยทางาน (15 - 59 ปี)
วัยสูงอายุ (ตั้งแต่ 60 ปีขึ้น
ไป)

502

513

1,015

114

162

276

รวมทั้งหมด

763

826

1,589

ที่มา : ข้อมูล สปสช พ.ศ. 2555 ของเทศบาลตาบลนคร
เนื่องเขต

อัตราส่วนวัยพึ่งพิง โดยรวม คิดเป็นร้อยละ 56.55 โดยแบ่งได้เป็น อัตราส่วนพึ่งพิงวัยเด็ก
คิดเป็นร้อยละ 29.36 และอัตราส่วนพึ่งพิงวัยสูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 27.19 ทาให้สะท้อนการรับภาระ
ค่าใช้จ่าย เงินออมที่มีความสาคัญของวัยทางานในพื้นที่ (ดูภาพที่ 4.44)
ภาพที่ 4. 45 : แผนภูมิระดับการศึกษาของประชากรในเขตเทศบาลตาบลนครเนื่องเขต
จานวน
ระดับการศึกษาของประชากร
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

460

226
109
11

4

ชาย

หญิง

รวม

67
5

62

50

154

95
9

1

ที่มา : ข้อมูล จปฐ. พ.ศ. 2554 ของเทศบาลตาบล

ระดับการศึกษา ของประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่มีระดับการศึกษาอยู่ระหว่างประถมศึกษาปี
ที่ 4-6 คิดเป็นร้อยละ 36.71 ของประชากรทั้งหมด รองลงมามีระดับการศึกษาอยู่ระหว่างมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 3 คิดเป็นร้อยละ 18.04 และอื่นๆโดยไม่ระบุ คิดเป็นร้อยละ 12.29 ตามลาดับ แสดงให้เห็น
ว่า ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เทศบาลตาบลนครเนื่องเขต อาจจะเป็นกลุ่มแรงงานพื้นฐานส่วนสาคัญ
(ดูภาพที่ 4.45)
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ภาพที่ 4. 46 : แผนภูมิการนับถือศาสนาของประชากรในเขตเทศบาลตาบลนคร

สถิติการนับถือศาสนา

จานวน

1,200

1224

1,000
ชาย
หญิง
รวม

800
600
400
200

28

0
พุทธ

คริสต์

0
อิสลาม

0
ซิกข์

0
ฮินดู

1
อื่นๆ

ที่มา : ข้อมูล จปฐ. พ.ศ. 2554 ของเทศบาลตาบลนครเนื่องเขต

ประชากรในพื้นที่เทศบาลตาบลนครเนื่องเขตส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ
97.69 รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 2.23 โดยกลุ่มคนที่นับถือศาสนาคริสต์ ตั้งถิ่นฐาน
ที่อยู่อาศัยอยู่ริมคลองบริเวณชุมชนโรงหมู หมู่ที่ 6 (ดูภาพที่ 4.46)
ในเขตเทศบาลตาบลเนื่องเขตไม่มีศาสนาสถานอยู่ แต่จะมีสถานที่ศักดิ์สทิ ธิ์ที่กลุ่มคนทัง้ ไทย
จีน นับถือและไหว้บูชาคือ ศาลเจ้า มีอยู่ 2 แห่งคือ ศาลเจ้าปุนเถ้ากง ตั้งอยู่ชุมชนสวนมะม่วง หมู่ที่
10 และศาลเจ้าไท่จือเอี้ย และต้นไกร 100 ปี ตั้งอยู่ชุมชนโรงหมู หมู่ที่ 13
ศาสนาสถานของศาสนาพุทธ คือวัดชนะสงสาร เป็นศาสนาสถานบริเวณใกล้เคียงที่ทั้งชาว
ไทยและชาวไทยเชื้อสายจีน จัดงานบุญ งานศพ ศาสนาสถานของศาสนาคริสต์ที่สาคัญคือ วัดเซนต์
ร็อค และวัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ ศาสนาสถานทัง้ 2 แห่งอยู่ในเขตพื้นที่การดูแลขององค์กร
บริหารส่วนตาบลนครเนื่องเขต
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4.4.2 อัตลักษณ์กลุ่มสังคม
 กลุ่มชาวจีนประชากรเดิมที่ตั้งถิ่นฐานในตลาดนครเนื่องเขตตั้งแต่สมัยรัชกาล
ที่ 5 เป็นกลุ่มคนจีนที่มาจากทางภาครัฐจ้างมาขุดคลอง เมื่อขุดคลองเสร็จก็ตั้งถิ่นฐานในบริเวณนั้น
รวมทั้งกลุ่มที่ค้าขายจากต่างถิ่นก็อพยพมาประกอบการค้า เปิดร้านขายของชา เป็นคนกลางค้าข้าว
ทาโรงสี กลายเป็นตลาดศูนย์กลางทางการค้าที่สาคัญในสมัยนั้น
คนจีนส่วนใหญ่แต่งงานกับคนไทยจึงเกิดการกลืนกลายทางชาติพันธุ์ จากคา
บอกเล่าเรื่องประวัติของชุมชน มีว่า “ชาวจีนนาขี้ธูปและก้านธูปที่ใช้แล้วมาจากเมืองจีน จึงได้มีการ
จัดตั้งศาลเจ้าขึ้นในชุมชนสองฝั่งคลอง คือ ศาลเจ้าปุนเถ้ากง (ตั้งอยู่บริเวณโรงงิ้วของชุมชนสวน
มะม่วงปัจจุบัน) และ ศาลเจ้าไท่จือเอี๊ย” (ปัจจุบันตั้งอยู่ในชุมชนโรงหมู)”
อย่างไรก็ตามมีความเชื่อของคนไทยในชุมชนเป็นจีนปนไทยแห่งนี้ ยกตัวอย่าง
เช่น บริเวณศาลเจ้าด้านข้างปุนเถ้ากง มีศาลพระภูมิเจ้าที่อยู่ด้วย ดังนั้นคนในชุมชนจะต้องไหว้ศาล
พระภูมิเจ้าที่ก่อนแล้วจึงเข้าไปไหว้ในศาล รวมทั้งด้านฝั่งศาลเจ้าไท่จือเอี๊ย ด้านข้างมีต้นไทรใหญ่อายุ
ร้อยกว่าปีผูกด้วยผ้าสี โดยเชื่อว่าเป็นที่สถิตย์ของผีสางนางไม้ เห็นได้ว่ามีการผสมผสานทางวัฒนธรรม
ความเชื่อ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของวิถีในสังคมคนไทยจีนริมคลองนครเนื่องเขต ประเพณีและวัฒนธรรม
ของคนในพื้นที่ แต่เดิมมีการเล่นงิ้วในงานเทศกาลทั้ง 2 ศาลคือ ศาลเจ้าปุนเถ้ากงและศาลเจ้าไท่จือ
เอี๊ย จัดในเดือนมีนาคมและเดือนสิงหาคม ของทุกปี ปัจจุบันการแสดงงิ้วที่ศาลเจ้ายังคงสืบทอดไว้ทั้ง
2 ศาลด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขของคนในชุมชน และเพื่อสืบทอดประเพณี
การตั้งถิ่นฐานของกลุ่มคนจีน หรือคนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณตลาด
เก่ า ริ ม น้ าคลองนครเนื่ อ งเขต ทั้ ง ชุ ม ชนสวนมะม่ว ง ชุ ม ชนโรงหมู และชุ ม ชนนครเนื่ อ งเขต ซึ่ ง มี
ความสัมพันธ์กับโครงสร้างอายุของประชากรกับการกระจายตัวของประชากรผู้สูงวัย พบว่ากลุ่มคนที่
มีระดับอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ชุมชนโรงหมูและชุมชนนครเนื่องเขต ดังนั้น
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่คนจีนได้ติดตัวมาด้วยนั้นคือความเชื่อ ศรัทธาซึ่งสะท้อนออกมาให้เห็นจาก
กลุ่ ม คนจีน ทุ ก รุ่น ส่ ง ต่ อมายั ง กลุ่ ม คนจีน รุ่น ลูก และหลาน คื อ การไหว้ เจ้ า บู ร ณะบู ช าศาลเจ้า ซึ่ ง
ประเพณีการไหว้เจ้าเป็นประเพณีหนึ่งที่สาคัญของคนจีน และคนไทยเชื้อสายจีน
การไหว้เจ้า (จิตรา ก่อนันทเกียรติ,2553) เป็นธรรมเนียมประเพณีที่ลูกหลานจีนปฏิบัติสืบ
ทอดกันมาตามความเชื่อที่จะต้องไหว้เจ้าที่ และไหว้บรรพบุรุษเพื่อเป็นสิริมงคล และนามาซึ่งความสุข
ความเจริญแก่ครอบครัว การไหว้เจ้าตรุษจีน ไหว้ในเดือน 1 วันที่ 1 คือ ตรุษจีน เรียกว่า “ง่วงตั้ง
โจ่ย” ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดไหว้เทพเจ้าขอพรเพื่อความสิริมงคลตั้งโต๊ะของไหว้ที่ศาลเจ้า ส่วนช่วงสายก่อน
เที่ยงเป็นการไหว้บรรพบุรุษ รวมตัวกันของญาติพี่น้องร่วมกันไหว้บรรพบุรุษของตน ส่วนช่วงบ่าย
ประมาณ 14.00 น. จะตั้งโต๊ะไหว้เจ้าที่และสรรพเวสี หรือ “ฮอเฮียตี๋” โดยจะจัดตั้งโต๊ะไหว้หันหน้า
ออกหน้าบ้าน และจุดธุปปักอาหารทุกๆจาน จานละ 1 ดอก(ดูภาพที่ 4.47)
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ภาพที่ 4. 47 : (ซ้าย) การไหว้ศาลเจ้าในเทศกาลตรุษจีน
(กลาง) การไหว้ฮอเฮียตี๋ บริเวณหน้าบ้าน
(ขวาบน) การไหว้บรรพบุรุษ กลางแจ้ง
(ขวากลาง) การไหว้บรรพบุรุษ ในบ้าน
(ขวาล่าง) การจัดชุดไหว้ฮอเฮียตี๋ หน้าร้าน
ที่มา : สารวจแบบมีส่วนร่วม พ.ศ. 2556

งานงิ้ว (จิตรา ก่อนันทเกียรติ.,2553)เป็นธรรมเนียมประเพณีที่ลูกหลานจีนปฏิบัติสืบทอดกัน
มา นับได้ว่าการแสดงงิ้วเป็นอุปรากรจีน ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของชนชาวจีนมาแต่โบราณ เป็นการ
ผสมผสานระหว่างการร้องแสดงท่าทางประกอบบอกเล่าเรื่องราว โดยนาเหตุการณ์จากพงศาวดาร
และประวัติมาดัดแปลงเป็นบทแสดง นอกจากนั้นมีการผสมผสานระหว่าง ความเชื่อ ประเพณี ศาสนา
ที่รวมเข้าด้วยกัน
งิ้วท้องถิ่น มีวิวัฒนาการผสมผสานกับการละเล่นพื้นเมืองในท้องถิ่นนั้นๆ เกิดในแต่ละมณฑล
โดยไม่เคร่งครัดเรื่องการแต่งกาย ภาษาที่ร้องเป็นภาษาถิ่น มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป เช่น งิ้ว
แต้จิ๋ว งิ้วฮกเกี้ยน งิ้วกวางตุง้ งิ้วไหหลา ฯลฯ
งิ้วเริ่มต้นเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จากบันทึกรายวันของบาทหลวง เดอ
ชัวสี ในคราวติดตามมองซิเออร์ เลอ เชอวาเลีย เดอโชมองด์ เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยสมัยพระ
นารายณ์มหาราและบันทึกของลาลูแบร์ฑูตฝรั่งเศส หมายรวมคือ “ละครจีน” แต่ก็ไม่ได้มีบันทึกไว้
อย่างชัดเจน จนถึงสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ซึ่งเป็นยุคที่มีชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานในเมืองไทยมากขึ้น
ได้เรียกการแสดงนี้ว่า “งิ้ว” ชื่อของ “งิ้ว” เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี จากหลักฐานพระเจ้าตาก
โปรดฯให้จัดขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ อัญเชิญพระแก้วมรกตซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 1 เมื่อดารงพระยศเป็น
เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงยกทัพตีเวียงจันทร์และทรงอัญเชิญลงมาด้วย ขบวนแห่นอกจากจะมี
โขน ละคร ดนตรีปี่พาทย์ แล้วยังมีการจัดงิ้วไปแสดงในเรือด้วย ความว่า “งิ้วลงสามป้าน พระยาราชา
เศรษฐีหนึ่ง หลวงรักษาสมบัติหนึ่ง” รวมมีงิ้วด้วยกัน 2 ลา
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การแสดงงิ้ว ถูกนามาให้แสดงในพิธีสาคัญและเทศกาลงานประเพณีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การไหว้ฉลอง ศาลเจ้า ซึ่งผูกกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวจีนมาตั้งแต่
ครั้งโบราณ เพราะการฉลองให้กับศาลเจ้า ถือว่าเป็นการตอบแทนคุ ณ ศาลเจ้าที่คอยคุ้มครองดูแล
ปกป้องรักษาให้คนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ ได้อยู่กันร่มเย็น ไม่มีทุกข์ภัยใดๆ จะเห็นได้ว่า การแสดง
งิ้วในเมืองไทยได้รับความนิยมสูงสุดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีการเปิด
โรงเรียนสอนการแสดงงิ้วขึ้น มีคณะงิ้วทั้ง ของคนจีนและคนไทยเกิดขึ้นมากมาย จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทา
ให้คนไทยสามารถเรียนร้องร่ายราอุปรากรจีนอันนี้ได้ ปัจจุบันเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่นักแสดงงิ้วเป็นคน
ไทย หรือไม่ก็เป็นคนภาคอีสานด้วยซ้าก็มี และด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พบว่ามีการแสดงงิ้ว
ลดน้อยลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง
เทศบาลตาบลนครเนื่องเขต ด้วยความยึดมั่นในขนบธรรมเนียมของวิถีคนจีน ทั้งกลุ่มคนผู้สืบ
เชื้อสายจากตระกูลผู้บุกเบิก ยังคงยึดถือในการจัดงิ้วเพื่อเป็นการสักการบูชา แสดงความเคารพต่อ
ศาลเจ้าทั้งสองศาลเจ้า จึงเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักว่าจะสืบทอดเจตนารมณ์ให้กั บลูกหลานต่อไปอย่างไร
เพื่อให้อุปรากรจีน ของวิถีวัฒนธรรมประเพณี ที่สืบทอดกันมาให้ยังคงอยู่
(ดูภาพที่ 4.48-4.49)

ภาพที่ 4. 48: (ซ้าย) การแสดงงิ้ว ศาลเจ้าปุนเถ้ากง โดยใช้โรงงิ้วถาวรที่มีอยู่
(กลาง) เด็กในชุมชนเข้ามานั่งจับจองดูงิ้ว ในงานประจาปี
(ขวา) การเปียของ (ประมูลของ) เพื่อทาบุญให้กับศาลเจ้าและจะได้ ของมาเพื่อความเป็นสิริมงคลและโชคลาภ

ภาพที่ 4. 48 : (ซ้าย)ประดับไหว้ศาลเจ้าไท่จือเอี้ย (กลาง) การแสดงงิ้วศาลเจ้าไท่จือเอี้ย ประจาปี
(ขวา) การเปียของ (ประมูลของ) เพื่อทาบุญให้กับศาลเจ้าและจะได้ ของมาเพื่อความเป็นสิริมงคลและสาหรับ
ครอบครัว ที่มา : สารวจแบบมีส่วนร่วม พ.ศ. 2556
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งานงิ้วของศาลเจ้าปุนเถากง และศาลเจ้าไท่จือเอี้ย ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก วิถีปฎิบัติ
จะเหมือนกัน มีบางธรรมเนียมปฏิบัติที่คนของแต่ละชุมชนของทั้ง 2 ศาลเจ้าตกลงกัน กล่าวคือ ก่อน
การแสดงงิ้วในช่วงกลางคืน ตอนกลางวันจะมีการทาบุญเลี้ยงพระของศาล
การเปียของ ศาลเจ้าปุนเถากง จะมีการเปิดประมูลของ ให้คนที่เข้ามาร่วมงานสามารถ
แข่งขันแล้วแต่ศรัทธาของแต่ละคนที่อยากได้สิ่งที่จะประมูลไปเป็นสิ ริมงคล โชคลาภ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง “เต็งลั้ง” โคมไฟ ราคาประมูลจะหลักหมื่น ไว้สาหรับแขวนที่บ้านเพื่อเกิดความสิริมงคล
(ดูภาพที่ 4.50) ส่วนศาลเจ้าไท่จือเอี้ย จะมีการประมูลของโดย ชาวชุมชนสามารถเข้ามาเพื่อดูของ
แล้วแจ้งกับทางคณะกรรมการในการของประมูลของได้เลย โดยไม่ต้องมีการแข่งขันกัน

ภาพที่ 4. 49 : (ซ้าย) การเปียของศาลเจ้าปุนเถากง (ขวา) การเปียของศาลเจ้าไท่จือเอี้ย
ที่มา : สารวจแบบมีส่วนร่วม ปี 2556

การเล่นงิ้วในงานเทศกาลทั้ง 2 ศาลคือ ศาลเจ้าปุนเถ้ากงและศาลเจ้าไท่จือเอี๊ย จัดในเดือน
มีนาคมและเดือนสิงหาคม ของทุกปี ปัจจุบันการแสดงงิ้วที่ศาลเจ้ายังคงสืบทอดไว้ทั้ง 2 ศาลด้วย
ความอยู่เย็นเป็นสุขของคนในชุมชน และเพื่อสืบทอดประเพณี
ประเพณีและวัฒนธรรม ความเชื่อของขุมชน แสดงออกถึงความเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
อีกสิ่งหนึ่ง คือวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ คือวิถีชีวิต การแสดง ประเพณี ดนตรี และภูมิปัญหา บางครั้ง
เรียกผลิตผลทางวัฒนธรรมว่า “มรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิต ” (Living Heritage) หรือมรดกทาง
วัฒนธรรมที่มีพลวัต ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของชุมชนและท้องถิ่น
 กลุ่มชาวไทย
คนในพื้นที่เทศบาลตาบลนครเนื่องเขตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนจีนและคนไทยเชื้อ
สายจีน ซึ่งกลุ่มคนไทยตระกูลดั้งเดิมจะมี ตระกูลนิโครธานนท์ ส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่แล้วแต่
ยังถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและห้องแถวร้านค้าริมน้าอยู่
คนไทยรุ่นหลังที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานมักเป็นกลุ่มแรงงาน เช่าบ้าน กลุ่มเกษตรกรรมหรือ
ครัวเรือนที่อาศัยเช่าที่ดินปลูกบ้านถ้ามีอาชีพทานา ก็จะเป็นรับจ้างทานาหรือนาเช่าเป็นส่วนใหญ่
ปัจจุบันประเพณี วิถีชีวิตของคนไทย หรือคนไทยเชื้อสายจีน ยังคงสืบทอดประเพณีไทย
ดั้งเดิมเช่น ประเพณีสงกรานต์เดือนเมษายน แห่เทียนพรรษาในเดือนกรกฎาคม ทาบุญที่วัด ประเพณี
ออกพรรษา(ตักบาตรเทโว)เดือนตุลาคม และประเพณีลอยกระทงในเดือนพฤศจิกายนเป็นต้น
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โดยวัดที่ชุมชนจะไปทาบุญที่วัดชนะสงสาร และวัดหนามแดง แต่ส่วนใหญ่จะไปวัดชนะสงสา
รา เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มสังคมภายในพื้นที่จะเป็นคนไทยเชื้อสายจีน เพราะเกิดการกลืนกลายทาง
ชาติพันธ์ ทาให้ยังคงสืบทอดทั้งประเพณีวิถีความเชื่อของคนจีน และประเพณีวัฒนธรรมทางคนไทย
ยังคงอยู่เช่นเดียวกัน (ดูภาพที่ 4.51)

ภาพที่ 4. 50 : (ซ้ายบน) ทาบุญเลี้ยงพระในวัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจาปี 2556
(ขวาบน) ราวงย้อนยุค (กิจกรรมของผู้สูง
อายุในวันสงกรานต์ประจาปี 2556)
(ซ้ายล่าง) รถน้าดาหัว วันผู้สูงอายุ ประจาปี 2556
ที่มา : สารวจแบบมีส่วนร่วม, 2556

4.5 ด้านการเมือง การปกครอง
เทศบาลต าบลนครเนื่ อ งเขต เดิ ม มี ฐ านะเป็ น สุ ข าภิ บ าล ได้ ย กฐานะจากสุ ข าภิ บ าลเป็ น
เทศบาลตาบลเมื่อ พ.ศ. 2542 นายกเทศมนตรีปัจจุบันคือนายเลอสรร สายวาณิชย์ การบริหารงาน
ของเทศบาลแบ่ ง ออกเป็ น 2 ฝ่ า ย คื อ ฝ่ า ยบริ ห าร ประกอบด้ ว ยนายกเทศมนตรี แ ละรอง
นายกเทศมนตรี และฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด 12 คนซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยประชาชนในเขตเทศบาลนครเนื่องเขต รวมทั้งมีการบริหารชุมชนคือจัดตั้งประธานชุมชน
ทั้ง 4 ชุมชน และฝ่ายบริหารหมู่บ้าน ตาบล ตาแหน่งของกานันตาบลนครเนื่องเขต และผู้ใหญ่บ้านทั้ง
8 หมู่บ้าน ด้วยโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน จัดตั้งคณะกรรมการบริหารพัฒนาตลาด
เพื่อร่วมกันวางแผน พัฒนา จากกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดาเนินโครงการตลาดโบราณ
นครเนืองเขตเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน

บทที่ 5
พัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของเทศบาลตาบลนครเนื่องเขต
การศึ ก ษาพั ฒ นาการการตั้ ง ถิ่ น ฐานของเทศบาลต าบลนครเนื่ อ งเขต มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ น
การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนที่มีพัฒนาการตามลาดับและเหตุการณ์ที่สาคัญ โดยลักษณะการตั้งถิ่น
ฐานประยุกต์ศึกษาตามองค์ประกอบของการตั้งถิ่นฐาน EKISTICS ของ Doxiadis (1977) 5 ประการ
คือ (1) ธรรมชาติ (Nature) (2) มนุษย์ (Anthropos) (3) สังคม (Society) (4) ที่อยู่อาศัย (Shells)
(5) โครงข่าย (Network) สาหรับการศึกษาครั้งนี้ และได้แบ่งอภิปรายใน 3 ประเด็นของแต่ละช่วงยุค
ดังต่อไปนี้
(1) การตั้งถิ่นฐานของชุมชนอธิบายองค์ประกอบศึกษา ได้แก่ สภาพแวดล้อม การใช้ที่ดิน
การใช้ประโยชน์อาคาร โครงข่ายการสัญจรและการเข้าถึง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและอัตลักษณ์
วิถีชีวิต
(2) การขยายตัวของชุมชน
(3) บทบาทของชุมชนและพื้นที่โดยรอบ
โดยการลาดับตามช่วงเวลาและเหตุการณ์ที่มีความสัมพันธ์ รวมทั้งสามารถนาไปวิเคราะห์
ปัจจัยของการตั้งถิ่นฐานตามช่วงของพัฒนาการได้ในบทต่อไป การแบ่งพัฒนาการของช่วงยุคใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้ 4 ช่วง คือ
ยุคที่ 1 เป็นยุคบุกเบิก (พ.ศ. 2421 – 2495) เป็นช่วงที่เริ่มมีนโยบายการขุดคลองนคร
เนื่องเขตตั้งแต่ปี 2419 จนถึง 2420 ใช้เวลาขุด 21 เดือน ทาให้การเปิดพื้นที่การตั้งถิ่นฐานบริเวณริม
คลองเพิ่มมากขึ้น เป็นจุดเริ่มแรกที่มีการเข้าบุกเบิกของกลุ่มคนจีนที่อพยพมาจากเมืองจีนมาตั้งถิ่น
ฐานทั้งที่มาจากการรับจ้างขุดคลอง ทาให้เห็นถึงความเชื่อที่สาคัญกับสิ่งปลูกสร้าง อาคารบ้านเรือน
ของสมัยนั้น
ยุคที่ 2 เป็นยุคของตลาดเฟื่องฟู (พ.ศ. 2496 – 2520) ช่วงการเติบโตของตลาดริมน้า
การอพยพจากคนจีนมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมีการขยายครอบครัว ขยายการตั้งถิ่นฐานทั้งสองฝั่งของเพิ่ม
มากขึ้น ทายาทรุ่น 2 และรุ่น 3 ขยายพื้นที่การสร้างครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ความเด่นชัดของบทบาท
สาคัญในพื้นที่ การขยายตัวของสิ่งปลูกสร้าง ปรับปรุงอาคารบ้านเรือน พร้อมกับการนานวัตกรรมของ
เทคโนโลยีต่างๆเริ่มเข้ามา
ยุคที่ 3 เป็นยุคของการสัญจรทางบก (พ.ศ. 2521 – 2545 ) ช่วงของบทบาทการ
พัฒนาเส้นทางคมนาคม โดยเฉพาะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ซึ่งเดิมเป็นทางเกวียนตั้งแต่ พ.ศ.
2498 ต่อมาสมั ยจอมพล ป. พิบูล สงครามและปรับมาเปลี่ยนทางคอนกรีตเพื่อรองรับการขนส่ง
ภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งการตัดถนนเพื่อความสะดวกในการสัญจรภายในเชื่อมต่อภายใน
พื้นที่ ด้วยเช่นกัน ท าให้การตั้งถิ่นฐานของคนเปลี่ยนไป การใช้ที่ดินมีหลายประเภทมากขึ้ น การ
แปรเปลี่ยนจากความคึกคักมาเป็นความซับเซาของตลาดริมน้าทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทของ
พื้นที่ศึกษาที่มีต่อภายในพื้นที่ และบริเวณรอบข้าง
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ยุคที่ 4 เป็นยุคการฟื้นฟูตลาด (พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน) เมื่อถึงยุคของตลาดซบเซา
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการใช้ที่ดิ น เศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนไป แต่ยังมีกระบวนการของ
ชุ ม ชนในการฟื้ น ฟู ต ลาดให้ ก ลั บ มาอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ประกอบกั บ การรั ก ษาอาคาร สิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ มี
ความสาคัญ รวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ที่ชุมชนยังคงรักษาไว้
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสืบค้นประวัติ (Oral History) จากตระกูลของ
กลุ่มผู้บุกเบิกในพื้นที่ และเอกสารอ้างอิงที่มีอยู่ เพื่อพยายามแกะรอยความทรงจาของประวัติชุมชน
ของรุ่นผู้บุกเบิกที่ได้ส่งผ่านมายังทายาทรุ่นต่อมา โดยการแบ่งตามกลุ่มตระกูลที่มีบทบาทสาคัญใน
พื้นที่ รวมทั้งการแบ่งแยกลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่ มีความสัมพันธ์กัน ของลักษณะการประกอบอาชีพ
รวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มสังคมที่มีอยู่ในพื้นที่ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อ
ของ การใช้ที่ดิน ที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ โครงข่ายทั้งทางน้า ทางบก และประตูน้า กลุ่ม
สังคม ประเพณีวัฒนธรรม รวมทั้งบทบาทและความสัมพันธ์ของพื้นที่รอบข้าง ตามลาดับเหตุการณ์ได้
ดังนี้
5.1 ประวัตินโยบายและเหตุการณ์ก่อนการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครเนื่องเขต
คลองนครเนื่ อ งเขตเป็ น คลองหนึ่ ง ของพื้ น ที่ จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราที่ รั ฐ บาลด าเนิ น การขุ ด
(นิตยสารที่นี่ 8 ริ้ว,2551;8) โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงตั้งพระราช
ประสงค์ในการปกครองประเทศไว้ว่า
“…อนึ่งด้วยเดชะความสัตย์ที่ฉันได้ตั้งใจจะประพฤติอยู่ในธรรมดาเนินราชการ
ด้วยความมุ่งหมายให้ดารงอิสรภาพของแผ่นดินให้มีความสมัครสโมสรใน
พระบรมวงศานุวงศ์ และให้อาณาประชาราษฎรสุขสาราญด้วยโภคทรัพย์...”
ขณะนั้นเป็นช่วงที่พระองค์เพิ่งเสด็จขึ้นครองราชย์ ยังมีผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ จนเมื่อ
พ.ศ.2416 พระองค์ทรงทาพระราชพิธีบรมราชภิเษกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทรงลาผนวช สิ่งแรกที่
พระองค์ทรงดาเนินการก็คือการแก้ไขปัญหาการคลัง ซึ่งส่วนหนึ่ งของการทานุบารุงเมือง เพื่อให้
ราษฎรเป็นสุขก็คือ การขุดคลอง พระองค์ทรงมีพระบรมราชาธิบายเหตุผลในการขุดคลองไว้ดังนี้คือ
“…เพื่อประโยชน์ทานุบารุงการเดินทางไปมาให้สะดวกส่วนหนึ่ง กับที่ดินสอง
ฝั่งคลองก็ได้แบ่งปันให้แก่ราษฎร ผู้ซึ่งได้ช่วยออกทุนออกแรงในการขุดคลองนั้น
เพื่อได้ทามาหากินเป็นสวัสดิภาพ เพราะการสินค้าข้าวในกรุงสยามทวีเป็น
ประโยชน์ยิ่งขึ้น…”
ด้วยพระราชดาริข้างต้น แสดงให้เห็นถึงนโยบายของรัฐตั้งแต่เริ่มแรกที่ทาให้เกิดการขุดคลอง
ขึ้น คลองขุดสมัยนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภท (ซีเกฮารุ ทานาเบ้,2527) คือ
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(1) คลองที่รัฐบาลขุด มีจานวน 8 คลอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อการคมนาคมและการขยาย
พื้นที่เพาะปลูกเป็นสาคัญ ได้แก่ คลองเปรมประชากร (ขุด พ.ศ. 2412) คลองนครเนื่องเขต (ขุด
พ.ศ. 2419 ประกาศเปิดคลอง พ.ศ.2420) คลองประเวศบุรีรัมย์ (ขุด พ.ศ.2421) คลองทวีพัฒนา
(ขุด พ.ศ.2421) คลองนราภิรมย์ (ขุด พ.ศ. 2421) คลองเปร็ง (ขุด พ.ศ. 2429) คลองนิยมยาตรา
(ขุด พ.ศ.2441) คลองไผ่สิงโต (ขุด พ.ศ.2446)
(2) คลองที่บริษัทคลองคูนาสยามขุด รัฐบาลได้ทาสัญญากับบริษัท ในเดือนมกราคม
พ.ศ. 2431 รัฐยอมให้บริษัทผูกขาดการขุดคลองได้ทั่วพระราชอาณาจักร เป็นเวลานานถึง 25 ปี และ
ให้สิทธิในที่ดินของสองฝั่งคลองที่คลองขุดผ่าน
(3) คลองที่เอกชนขุด การขุดคลองเพื่อพัฒนาที่ดิน ผู้ขุดได้ประโยชน์ 2 ประการคือ มีสิทธิ์
เลือกพื้นที่นาที่อุดมสมบูรณ์เป็นของตนก่อนคนอื่น และมีกาไรจากการขุดคลอง เพราะเงินที่ราษฎร
ช่วยในการขุดคลอง จะมีจานวนมากกว่าเงินที่ผู้ขออนุญาตขุดใช้เป็นทุนของจีนขุด เช่นคลองหลวงเพ่ง
ขุดโดยกรมการเมืองนครเขื่อนขันธ์ คลองหลวงแพ่ง และคลองอุดมชลจร เป็นต้น
นโยบายข้ า งต้ น เป็ น การพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ ภ ายในประเทศ ซึ่ ง เมื่ อ พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงคิดริเริ่มและประกาศยกเลิกทาส ไพร่แบบมีขั้นตอน จึงเป็นส่วนหนึ่งเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถสิทธิการถือครองที่ดิน ได้อีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน โดยมีลาดับเหตุการณ์
ของนโยบายทั้งเชิงพื้นที่และทางสังคม ดังต่อไปนี้
พ.ศ. 2417 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ออกประกาศให้ทาการ
สารวจจานวนทาสในครอบครอง พร้อมประกาศใช้พระราชบัญญัติพิกัดเกษียรอายุลูกทาสลูกไทย
พ.ศ.2417 โดยประกาศใช้ทุกมณฑล ยกเว้นมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ หรือมณฑลพายัพ มณฑล
ตะวันออกหรือมณฑลบูรพา มณฑลไทรบุรี กลันตัน ตรังกานูซึ่งเป็นประเทศราชเป็นปัจจัยสาคัญ
ของการสร้างโอกาสของการถือครองที่ดินให้กับราษฎรโดยทั่วไปด้วยส่วนหนึ่ง
พ.ศ. 2418 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จมาทางคลองแสนแสบ เมื่อ
เดือน 10 พ.ศ.2418 สมัยพระยาวิเศษฤๅไชย (ช้าง) เป็นเจ้าเมืองฉะเชิงเทรา ทรงมาตรวจปากคลอง
สาโรง(ปากตะคลอง) คลองบ้านใหม่ บางขวัญ และบางขนาก เตรียมทาประตูระบายน้า
5.2 ยุคบุกเบิก (พ.ศ. 2421 – 2495)
ลาดับเหตุการณ์ของการขุดคลอง ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลนครเนื่องเขต และพื้นที่บริเวณรอบ ในช่วงแรกมีรายละเอียดดังนี้
พ.ศ. 2419 – 2420 เริ่มการขุดคลองนครเนื่องเขต (นิตยสารที่นี่แปดริ้ว,2551;44) ตั้งแต่
ศาลากลางคลองแสนแสบตรงไปต่อปากคลองท่าไข่ แขวงเมืองฉะเชิงเทรา เป็นคลองยาว 530 เส้น
10 วา (ประมาณ 21.220 กม.) กว้าง 6 วา ลึก 4 ศอก เสียเงินค่าจ้างขุดคลอง 73,940 บาท ตาม
ประกาศขุดคลองจากประชุมกฎหมายประจาศก กล่าวว่า
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“…แนวคลองตั้งแต่ศาลากลางคลองแสนแสบไปต่อปลายคลองท่าไข่ เปนคลองยาว ๕๓๐ เส้น ๑๐
วา กว้าง ๖ วาฦก ๔ ศอก ได้ที่ เนื้อนาสองข้างคลองซึ่ งเปนที่ทานาได้ดีขึ้ นใหม่อีก ๓๒๔๐๐ ไร่
สาหรับจะได้เปนที่ราษฎรทามาหากินได้ด…ี ”
จากการขุดคลองแสนแสบ เพื่อมุ่งเน้นสาหรับเส้นทางยุทธศาสตร์และเปิดพื้นที่นาเพื่อใช้ใน
เป็นเสบียงสาหรับศึกสงครามแล้วนั้น เชื่อมต่อกับคลองนครเนื่องเขต ทาให้เพิ่มการคมนาคมสัญจรใน
หัวเมืองใหญ่ทั้งสองหัวเมือง พร้อมทั้งการเริ่มมีการรังวัดที่นา ที่ชาวบ้านสามารถเข้าจับจองพื้นที่ตาม
กาลังความสามารถทาให้เกิดการตั้งถิ่นฐาน ขยายการตั้งถิ่นฐานทั้งจากพื้นที่ขอบเขตกรุงเทพฯ หรือ
พื้นที่เมืองฉะเชิงเทรา ได้ขยายมาตามแนวคลองได้อีกด้วย
เมื่อรัฐได้จ้างคนจีนขุดคลองนครเนื่องเขตแล้วเสร็จ ได้มีพระราชโองการประกาศทั้งการเปิด
คลอง การขุดคลอง และประกาศคลองนครเนื่องเขต เรื่องการจับจองที่ดินของราษฎร โดยมีเนื้อหา
ของแต่ละประกาศ จากประชุมกฎหมายประจาศก ดังต่อไปนี้
การประกาศการขุดคลองของพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึ ง
ระยะทางของการขุดคลอง การเอื้อประโยชน์ของกลุ่มคนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในหลากหลายเชื้อชาติ
และสถานภาพ วัฒนธรรมประเพณีหลังการขุดคลอง ต้องมีการประกอบพิธีพุทธศาสนา โดยสวดพระ
พุทธมนต์ ถวายไทยทานเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่พื้นที่นั้นทั้งปากคลองและกลางคลอง
ต่อมา เมื่อมีการเปิดใช้คลอง พระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการ ให้การประกาศคลองนคร
เนื่องเฃต เรื่องราษฎรของจับจองที่ดิน เพื่อขยายความและเป็นข้อบังคับ ในการจัดสรรการถือครอง
ที่ดินของคนที่จะเข้ามาตั้งถิ่นฐาน โดยมีความว่า…
“ …พระศรีทิพโภชนกรมการกานันไล่เลียงดูให้รู้ว่าราษฎรคนนั้นควรจะทานา
ได้สักเท่าใด จึงรางวัดนาให้ราษฎรคนนั้นตามสมควรภอกาลังจะทาได้
…ลงในยอดจานวนท้ายบาญชีว่าปีที่ ๑ ได้ทาขึ้นรายนั้นเท่านั้นไร่ ตลอดทั้ง ๓ ปี…”
การเปิดคลองนครเนื่องเขต ซึ่งเป็นคลองแรกในการรังวัดที่นาให้กับราษฎร จากประกาศ
คลองนครเนื่องเขต ว่าด้วยการจับจองที่ดินของราษฎรนั้น ทาให้ทราบถึงกระบวนการขั้นตอนของการ
รังวัดที่นา เอกสารสาคัญของการรังวัดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องออกให้กับคนที่มาจับจอง ซึ่งการออก
ใบสาคัญ (กรมที่ดิน,2556:ออนไลน์) ของกรรมสิทธิ์การถือครองนั้น มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 โดยจะ
ออกหนังสือสาหรับบ้านเพื่อระงับข้อพิพาทการรุกล้าเขตกัน ส่วนสมัยรัชกาลที่ 4 มีการประกาศขาย
ฝากและจานาที่สวน ที่นา และมีการออกตราแดง ในเขตจังหวัดกรุงเก่า (พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง
ลพบุรี สุพรรณบุรี) เป็นหลักฐานแสดงว่ามีผู้มีชื่อเป็นเจ้าของและใช้ในการเก็บภาษีที่นา
ส่วนสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้านั้น มีการออกหนังสือสาคัญเพิ่มขึ้น คือ โฉนดสวน
ใบตราจอง เพื่อประโยชน์ในการเก็บภาษีค่านา ช่วงนั้นมีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินมาสู่ศาลบ่อย
เพราะหนังสือสาคัญที่เจ้าหน้าที่ผู้เก็บภาษีอาการออกให้เจ้าของที่ดินถือไว้ไม่อาจระงับข้อพิพาทโต้แย้ง
ได้ เนื่องจากมีข้อความไม่กระจ่างว่าผู้ใดมีสิทธิอยู่ในที่ดินเพียงใด คงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดการ
รังวัดที่นา เพื่อให้มีเอกสารสาคัญในการระบุเรื่องสิทธิในที่ดินให้รัดกุมขึ้น
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ส่วนโฉนดที่ดินทางรัฐออกให้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ร.ศ.120 (พ.ศ.2444) ที่ตาบลบ้าน
แป้ง อาเภอพระราชวัง จังหวัดกรุงเก่า (พระนครศรีอยุธยา) เนื้อที่ 89-1-52 ไร่ โดยข้าหลวงเกษตร
พร้อมเจ้าพนักงานกรมแผนที่ได้เริ่มออกเดินสารวจเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2444 ล้วน
แล้วแต่เริ่มต้นจากรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งในเนื้อหาของประกาศ
คลองนครเนื่องเขต พบว่ากลุ่มคนที่เข้าจับจองที่ดิน เป็นกลุ่มคนจีน และอาจจะมีการแต่งงานกับคน
ไทยที่อยู่ในพื้นที่ได้ ดังปรากฏหลักฐานที่ว่า
“…พระศรีทิพโภชนกรมการกานันไล่เลียงดูให้รู้ว่าราษฎรคนนั้นควรจะ
ทานาได้สักเท่าใด จึงรางวัดนาให้ราษฎรคนนั้นตามสมควรภอกาลังจะทาได้
แต่โฉนดจองนั้นได้ โปรดเกล้าฯ ให้ตีพิมพ์มอบเจ้าพนักงานกรมนาไว้ให้
พระศรีทิพโภชนรับโฉนดจองพิมพ์ของหลวงต่อเจ้าพนักงานกรมนาให้เขียน
เส้นหมึกลงในโฉนดจองพิมพ์ทั้งสองส่วน ว่านาเบอร์เท่านั้น นายนนจีนนั้น
อาแดงนั้น นาเจ้าพนักงานรางวัดที่นาตาบลนั้น คลองนั้นฝั่งนั้นแขวง
เมืองฉเชิงเทรา อะเลอหนึ่งกว้างต้นเท่านั้นเส้นกว้างปลายเท่านั้นเส้นยาวยืน
ขวางคลองขึ้นไปเท่านั้นเส้น คิดรวมเปนเนื้อนาขึ้นใหม่ในจานวนปีนั้นศก
เท่านั้นไร่ ตวันออกยันนาคนนั้น ตวันตกยันนาคนนั้น โฉนดจองให้ไว้ ณ
วันนั้น ปีนั้น ศักราชเท่านั้น…”
เมื่อเดือน 11 พ.ศ. 2420 มีพระราชโองการประกาศเรื่องขุดคลอง โดยกล่าวถึงการขุดคลองที่จะ
ทาการขุด ผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในที่ดอน ที่ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงในการทานาทา
ไร่ทาสวนให้ถ้วนทั่ว โดยใช้วิธีการรังวัด พร้อมทาเอกสารระบุความเป็นเจ้าของทั้งแจ้งชื่อตัว ชื่อบุตร
ภรรยา ตาบลบ้าน สั งกัดมู ล นาย ซึ่ งสังเกตได้ว่าในช่วงสมัยนั้นยังไม่มีตราพระราชบัญ ญั ติขนาน
นามสกุล (เริ่มใช้พระราชบัญญัติขนานนามสกุลเมื่อ พ.ศ. 2455 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 6) จึงทาให้ต้องมี
การแยกแยะบุคคลจากสังกัดมูลนาย พร้อมกับการเพิ่มอายุของตราจอง จาก 3 ปี เป็น 5 ปี ทั้งในส่วน
ของออกทั้งค่าขุดคลอง และแรงงาน จะสัมพันธ์กับตาแหน่งที่ตั้งของพื้นที่ที่ต้องการ ในการคิดค่าที่ไร่
ที่นาที่สวน ของผู้ที่ประสงค์ออกเงินช่วยในการขุดคลอง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ปากคลองที่มี
ประชุมคน กลางคลอง ปลายคลองแบ่งเป็นพื้นที่ปากคลองทางออกปากแม่น้าเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า
พื้นที่ปากคลองเชื่อมต่อกับคลอง
พ.ศ.2430 ขุดคลองเปร็ง (วารสาร “ราลึก 100 ปี พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จฯ เมือง
แปดริ้ว;2551;46) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้เจ้าพระยาสุรวงษไวยวัฒน์
ดาเนินการขุดคลองเปร็ง แต่ยังขุดไม่เสร็จเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ถึงแก่อสัญกรรม จึงโปรดเกล้าฯ
ให้พระยาพลเทพขุดต่อ ซึ่งได้ขุดต่อมาจนเกือบเสร็จคือเหลือเพียง 2 เส้นเท่านั้น หลวงแพ่งซึ่งเป็น
พนักงานนครเขื่อนขันธ์ได้ดาเนินการขุดต่อจนแล้วเสร็จ นับได้ว่าการขุดคลองเปร็งนี้ เป็นการเปิด
พื้นที่รกร้างว่างเปล่าในบริเวณฉะเชิงเทรากับสมุทรปราการให้เป็นแหล่งชุมชนขึ้น อีกทั้งช่วยให้การ
คมนาคมระหว่างสมุทรปราการกับฉะเชิงเทราสะดวกขึ้นด้วย(กองบรรณาธิการ, 2551)
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การขุดคลองเปร็งตั้งแต่คลองประเวศบุรีรัมย์ไปออกคลองบางขนากแสนแสบเป็นระยะทาง
ยาว 448 เส้น (ประมาณ 17.920 กม.) สิ้นพระราชทรัพย์จ้างจีนขุดเป็นเงิน 40,733 บาท 32 อัฐ
โดยราษฎรช่วยกันออกเงินขุดคลองไร่ละ 6 สลึง ก็ยังไม่พอจ้างขุด เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์จึงยืม
เงินหลวงมาใช้ก่อน ฉะนั้นจึงกันที่นาฝั่งตะวันตกของคลองเปร็งไว้ทูลเกล้าฯ ถวายแทนเงินยืม ส่วน
ฝั่ ง ตะวั น ออกของล าคลองก็ ใ ห้ ร าษฎรที่ อ อกเงิ น ช่ ว ยค่ า ขุ ด คลองเป็ น ผู้ จั บ จองต่ อ ไป ซึ่ ง ต่ อ มา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินฝั่งตะวันตกของคลองเปร็งให้กับพระ
เจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอตามที่ขอ เช่น ได้พระราชทานที่ดินริมฝั่งคลองเปร็ง 6,000 ไร่ ให้แก่
พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าหญิงศรีวิไลลักษณ์ พระองค์เจ้าหญิงสุวภักตร์วิไลพรรณ และเจ้าจอม
มารดาแพ เป็นต้น
ความจริงแล้วเรื่องยกที่ดินให้พระราชโอรสและพระราชธิดานี้พระองค์ทรงตระหนักว่าบาง
กรณียกให้แล้วถ้าไม่ทาก็เสียประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ ดังพระราชปรารภที่ว่า
“…ไม่สู้มีความปรารถนาซึ่งจะเอาที่ดินมาหวงแหนไว้ให้ลูก จนกลายเป็น
การป้องกันประโยชน์บ้านเมือง เพราะไม่มีผู้ใดอาจจะไปทาในที่นั้นได้…”
แต่สาหรับกรณีนี้ทรงพระราชทานให้เพราะที่ดินนั้นได้ประโยชน์จากการเช่านาให้บ่าวไพร่ทา
อยู่แล้วของพระองค์เจ้าหญิงศรีวิไลยลักษณ์
โดยจุดประสงค์หลักของการขุดคลองเปร็ง (ส.พลายน้อย,2555) เชื่อมระหว่างคลองประเวศ
บุรีรัมย์กับคลองนครเนื่องเขต เพื่อการแก้ไขปัญหาน้ากร่อย น้าเค็มของคลองประเวศบุรีรัมย์ โดยขุด
คลองเปร็งเชื่อมต่อคลองนครเนื่องเขตจรดคลองแสนแสบ น้าจืดช่วยขจัดน้าเค็มในคลองได้ทั นท่วงที
อีกทั้งเปิดพื้นที่ราษฎรจับจองที่ดินทาไร่นาเพื่อการเพาะปลูก รวมทั้งการคมนาคมติดต่อค้าขายเป็น
หลัก
จากนโยบายดังกล่าว เมื่อขุดคลองเปร็งตัดกับคลองนครเนื่องเขต(ดูภาพที่ 5.1) ที่มีแต่เดิม ทา
ให้เกิดเอกลักษณ์ของพื้นที่ในการเป็นสี่แยกทางน้า เอื้อประโยชน์ต่ อการเป็นศูนย์รวมของการตั้งถิ่น
ฐานเพื่อการค้าและการบริการ เนื่องจากมีทาเลที่ตั้งส่งเสริมการเชื่อมต่อคมนาคมทางน้าของพื้นที่จาก
ภายนอกเข้าสู่ภายใน เป็นปัจจัยที่สาคัญที่ทาให้มีการตั้งถิ่นฐานบริเวณแยกของคลองนครเนื่องเขตนี้
เพิ่มมากขึ้น โดยเขาเรียกว่า “สี่แยกท่าไข่”

ภาพที่ 5. 1 : คลองนครเนื่องเขต และคลองขวาง(คลองเปร็งเมื่อตัดผ่านช่วงคลองนครเนื่องเขตเรียกว่า“คลอง
ขวาง”) ที่มา
: วารสารราลึก 100 ปี พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จฯเมืองแปดริ้ว หน้า 44
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พ.ศ. 2485 รัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนจับจองที่ดินทากินในบริเวณที่ว่างเปล่าโดย
ออกพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพพุทธศักราช 2485 ให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแก่ประชาชนที่
จับจองไว้เพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งรัฐแนะให้ประหยัดเพื่อพยุงฐานะทางเศรษฐกิจ ของครอบครัว
และของชาติ อีกทั้งยังส่งเสริมปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภคยามเวลาว่าง (ส.พลายน้อย,2555:179)
พ.ศ. 2493 สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม มีนโยบายให้สร้างถนนสุวินทวงศ์ เดิมชื่อ
ว่า “ทางหลวงแผ่นดินสายมีนบุรี-ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี” ปัจจุบันคือถนนทางหลวงหมายเลข 304
เป็นถนนเชื่อมระหว่างภาคและเมือง ในช่วงแรกยังเป็นทางเกวียนที่สามารถเชื่อมต่อเดินทางทางบกได้
แต่ยังไม่ได้มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมสะพานข้ามแบบในปัจจุบัน
5.2.1 การตั้งถิ่นฐาน
มีการตั้งถิ่นฐานโดยไม่มีการแบ่งแยกการใช้ที่ดินที่ชัดเจน เป็นการกระจุกตัวของชุมชน
ที่เรียงตัวเป็นชุมชนเมืองของ สี่แยกทางน้า และเรียงตัวตามแนวเชื่อมต่อของเมืองฉะเชิงเทรา ตรงกับ
พัฒนาการในช่วงแรก ก่อนการขุดคลองคาดว่าจะมีการทานาพร้อมพื้นที่รกร้างว่างเปล่า เนื่องจาก
ระบบการชลประทานการส่งน้ายังไม่ได้เอื้ออานวย ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานของกลุ่มคนไทย
ดั้งเดิมกระจายอยู่ทั่วบริเวณ จะเห็นได้จากการสร้างวัดชนะสงสาร (วัดชนะสงสาร,2556) ช่วงแรก
ก่อนการขุดคลองคือ พ.ศ.2365 ตาแหน่งที่ตั้งของวัดอยู่บริเวณสี่แยกทางน้า (สี่แยกทางไข่) ต่อมาได้
ย้ายมาอยู่บริเวณริมคลองนครเนื่องเขต เป็นตาแหน่งสถานที่ตั้งวัดในปัจจุบัน
ด้วยวิถีชีวิตของชุมชนริมน้าภาคกลาง วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนเมื่อมีการตั้งวัดก็จะมีการ
ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนของกลุ่มคนอยู่บริเวณรอบๆนั้น จึงสันนิษฐานได้ว่า บริเวณพื้นที่ของคลองนคร
เนื่องเขต เป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานของชุมชนดั้งเดิมสมัยก่อน โดยอาจะกระจายไปตามพื้นที่ไร่นา ซึ่งไม่มี
หลักฐานที่ปรากฏได้แน่ชัด
เมื่อมีการขุดคลองทาให้เปิดพื้นที่ในการจับจองที่ดิน ด้วยนโยบายของรัฐที่ให้โอกาสราษฎร
สามารถออกเงินค่าจ้างขุดคลอง หรือช่วยออกแรงจากการขุดคลอง ผลตอบแทนคือ ที่ดินสองฝากฝั่ง
ของคลองที่ได้ทาการขุด ซึ่งอัตราค่าใช้จ่ายหรืออัตราแรงงานที่ขุดสัมพันธ์กับการทาเลที่ตั้งที่คนไหน
อย่างจะได้ ซึ่งได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วนั้น คนจีนสามารถได้รับที่นาจากการออกแรงขุดคลองด้วย
เช่นกัน
การตั้งถิ่นฐาน จะเรียงตัวแนวลาคลอง โดยส่วนมากจะกระจุกตัวบริเวณสี่แยกท่าไข่ คลอง
นครเนื่ อ งเขตตั ด กั บ คลองขวาง โดยเริ่ ม กระจายตั ว ขยายตามพื้ น ที่ ล าคลองไปทางอ าเภอเมื อ ง
ฉะเชิงเทรา
(1) ด้านกายภาพ
สภาพแวดล้อม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรทานา(ดูภาพที่ 5.2 ) คูน้าลาคลอง
เกิดขึ้นจากการเป็นคลองขุดเพื่อใช้ในการสัญจรและการเกษตร ทาให้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นา โดย
แปลงนาเป็นพื้นที่ด้านใน ริมคลองจะเป็นบ้านเรือน ห้องแถว ด้านหลังจะเป็นพื้นที่สวนผลไม้ สวนผัก
สาหรับการยังชีพภายในครอบครัว ถ้ามีเหลือก็จะเก็บมาขายบ้าง
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ที่นา
ที่นา

ที่นา

บ้ าน
สวน
ห้ องแถว

ภาพที่ 5. 2 : แผนผังการวางตัวการใช้ที่ดินและอาคาร
ที่มา : กรมแผนที่ทหาร,2556

ที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้าง มีทั้งเรือนไทยริมน้า ห้องแถวสาหรับเปิดกิจการค้าของคนจีน
สมัยก่อน ห้องแถววางตัวตามทางแยกคลองตัดกันเป็นสี่แยกทางน้า (สี่แยกท่าไข่)ทาให้เกิดภูมิสัณฐาน
ของการเป็นเมืองชุมทาง ร้านค้าบริเวณสี่แยกคลองทั้งสองฝั่ง ส่วนเรือนไทยริมน้า หรือบ้านริมน้า
โดยส่วนใหญ่เรียงตามลาคลองแล้วแต่ฐานะของผู้อยู่อาศัย
เมื่อพ.ศ. 2480 เมื่อครั้นท่านขุนนครเนื่องเขต ได้ถึงแก่กรรมทางตระกูลได้บริจาคบ้านเรือน
ทรงไทยให้กับวัดชนะสงสารในสมัยนั้น (กรรณิการ์ ภมรโกมณ,สัมภาษณ์,15 ม.ค. 2556)
ศาลเจ้า มีการจัดตั้งศาลเจ้าขึ้นในชุมชนสองฝั่งคลอง คือ ศาลเจ้าปุนเถ้ากง (ตั้งอยู่บริเวณ
โรงงิ้วของชุมชนสวนมะม่วงปัจจุบัน) และ ศาลเจ้าไท่จือเอี๊ย (ปัจจุบันตั้งอยู่ในชุมชนโรงหมู) (เทศบาล
ตาบลนครเนื่องเขต,2555) ในช่วงนั้นศาลตั้งอยู่ริมคลอง ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าไท่จือเอี้ยและ
ต้นไกร 100 ปี คือ ประมาณปี 2517-2518 เกิดเพลิงไหม้โรงสีเจี่ยยู่ฮวด เพลิงไหม้อยู่ในขอบเขต
เฉพาะโรงสีไม่ได้ข้ามมาเรือนแถวไม้ของชุมชนโรงหมูเลยแม้แต่น้อย บริเวณตั้งต้นไกรอยู่บริเวณใกล้ๆ
โรงสีที่เกิดเพลิงไหม้ด้วยเช่นกัน ทาให้เกิดความศรัทธาให้กับคนในชุมชนต่างทานุบารุง และไหว้สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าได้คุ้มครองชาวชุมชนให้ไม่ให้เกิดอัคคีภัย
โรงเรียนจีน มี 1 แห่ง คือโรงเรียนซินจุงเสี่ยวเสเสี้ยว (สุรพงษ์ หยกอุบล,สัมภาษณ์,7 พ.ย.
2556) มี 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของบ้านขุนอนันต์ อนันตชัย ชุมชนโรงหมู ต่อมาได้เลิกกิจการ
ด้วยลัทธิรัฐนิยม ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มีนโยบายยกเลิกสอนภาษาจีนใน พ.ศ.2493 จึงทา
ให้โรงเรียนจีนเลิกล้มไป
โรงสี (ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ,2527:287) ตั้งแต่การสีข้าวที่ใช้แรงงาน อาจจะทาภายใน
ครัวเรือน คือ ก่อนพ.ศ. 2401 ลักษณะการสีข้าวชนิดนี้ประกอบด้วยครกไม้ (ดูภาพที่ 5.5) ซึ่งแต่เดิม
มักทาด้วยไม้ขุดหลุดและกระเดื่องหรือสากตาข้าวทาด้วยไม้ เช่นกัน ดังปรากฏในประชุมประกาศสมัย
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ว่า
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“…อย่างหนึ่งแต่ก่อนเมื่อมีโรงสีข้าวสารยังน้อยอยู่ ตามบ้านเรือนต่างๆ จนใน
พระบรมมหาราชวัง และพระบวรราชวังก็มีกระเดื่องและครกตาข้างแทบทุกเหย้า
เรือน กลางวันหรือบ่าย แล้วนายก็ใช้ให้บ่าวตาครกและสากบ้าง สองสากบ้าง
แล้วก็ผัดเป็นข้าวสารกรอกหม้อทีเดียว เห็นเปนดังนั้นมาแต่ก่อนนาน ก็เดี๋ยว
นี้เพราะโรงสีข้าวมีมากขึ้น ครกกระเดื่องจึงสาบสูญไป..”
ประวัติของโรงสีนั้นเมื่อ พ.ศ. 2401 มีโรงสีข้าวเครื่องจักร (ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ,2527:288)
เป็ น ของชาวอเมริ ก า นั บ ตั้ ง แต่ นั้ น ก็ มี โ รงสี เ ครื่ อ งจั ก รเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ เชื้ อ เพลิ ง ที่ ใ ห้ ค วามร้ อ นแก่
เครื่องจักรในโรงสีใช้เชื้อเพลิงหลายชนิด โดยทั่วไปใช้ถ่านหิน เมื่อยุคพ.ศ. 2462 ได้เริ่มเปลี่ยนจากถ่าน
หินเป็นแกลบ และเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไป และ พ.ศ. 2411 ข้าวสารคงเริ่มผลิตกันหลังจากปีดังกล่าว
แต่เริ่มครั้งแรกเมื่อใดไม่ปรากฏ โดยโรงสีเริ่มแรกตั้งแต่พ.ศ. 2401 – 2410 ชาวตะวันตกดาเนินกิจการ
โรงสีเครื่องจักร คนจีนยังเป็นเจ้าของโรงสีมือ บ้างก็ทาหน้าที่พ่อค้าคนกลาง ซื้อ-ขายข้าว บ้างก็เป็นกุลี
ตามโรงสีต่างๆ คนจีนเริ่มมีบทบาทในการสีข้าวในพ.ศ. 2413 เมื่อคนจีนเริ่มสั่งซื้อเครื่องจักรสีข้าวจาก
อังกฤษ ช่วงพ.ศ.2420 โรงสี ของคนจีนกลายเป็นคู่แข่งของโรงสีชาวตะวันตก จนทาให้รายได้สี
ตะวันตกตกต่าลงมาก พ.ศ. 2422 โรงสีของคนจีนเพิ่มขึ้นเป็น 5 โรง และนับแต่นั้นมาจีนได้เข้ามามี
บทบาทในกิจการโรงสีข้าว จนถึ งพ.ศ. 2462 โรงสีของตะวันตกได้ขายกิจการให้แก่คนจีน (ดูภาพที่
5.3)
โรงสีในพื้นที่เทศบาลตาบลเนื่องเขตในสมัยยุคบุกเบิก ช่วงตั้งแต่พ.ศ. 2419 – 2495 มีอยู่ได้
กัน 2 โรงสีดั้งเดิม ที่เป็นโรงสีรายใหญ่สาหรับขายส่ง อีก 1 โรงสี เป็นโรงสีขนาดเล็กรายย่อยคือ
ก่อนพ.ศ. 2480 มีโรงสีเจี่ยอยู่ฮวด (รัชนก อนันตชัย, 2556)เป็นโรงสีแห่งแรกของชุมชนที่สี
ข้าวด้วยเครื่องจักรด้วยแกลบ เพื่อขายส่งเป็นหลัก ต่อมาเกิดเพลิงไหม้ประมาณพ.ศ. 2517 – 2518
ทาให้ต้องเลิกกิจการเพราะทุนทรัพย์ในการสร้างโรงสีขึ้นมาใหม่จึงสูง
พ.ศ. 2480 มีโรงสีตั้งธัญญะการ (สุรพงษ์ หยกอุบล,สัมภาษณ์,7 พ.ย.2556) (สุรพงษ์ หยก
อุบล, 2556)เป็นโรงสีของตระกูลหยกอุบล ดาเนิ นกิจการมาจนประมาณพ.ศ. 2520 ก็เลิกกิจการ
เนื่องจากข้อจากัดในด้านเงินทุน จะต้องลงทุนและพัฒนาเครื่องจักร ในช่วงสมัยนั้น โรงสีตั้งธัญญะการ
เป็นโรงสีเก่าที่อาคารยังมีความสมบูรณ์ โครงสร้างเครื่องจักรสีข้าวใช้โครงไม้เป็นหลัก ตัวผนังและ
หลังคากรุด้วยสังกะสี มีการปรับปรุงซ่อมแซมด้วยกาแพงอิฐบล๊อค ในปัจจุบันไม่มีการใช้งาน
โรงสี ส่วนใหญ่ก่อสร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ซึ่งไม้แต่ก่อนจะเป็นไม้ซุงทั้งต้นทาให้มีความ
แข็งแรงมากและไม่ผุผัง จึงทาให้มีโรงสีที่ยังคงสภาพเดิมยังคงอยู่ในปัจจุบันของการก่อสร้างตั้งแต่
พ.ศ. 2480 คือ โรงสีตั้งธัญญะการ ตั้งอยู่ภายในตลาดโบราณริมคลองนครเนื่องเขต หมู่ 12 ชุมชนโรง
หมู(จาลอง หยกอุบล, 17 ก.ค. 2556)
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ภาพที่ 5. 3 : (ซ้าย) โรงสีข้าวไทยในอดีต (ขวาบน) เครื่องสีข้าวมือ (ขวาล่าง) ครกไม้ตาข้าว
ที่มา
: https://www.facebook.com/77PPP และ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นระดับ 4 ดาว วัด
หนามแดง ตาบลคลองนครเนื่องเขต

โรงสีแขก ป็นโรงสีขนาดเล็ก สาหรับค้าปลีกกลุ่มรายย่อย เครื่องจักรใช้น้ามันดี เซล ช่วงแรก
เจ้าของโรงสีเป็นคนแขก ต่อมาคนเชื้อสายไทยจีนในพื้นที่ก็เข้าดูแลกิจการแทน เลิกกิจการประมาณปี
พ.ศ. 2521(สาราญ นาคมงคล, 2556)
การถือครองที่ดิน สมัยนั้นมีอยู่ 2 กรณีคือการถือครองที่ดินโดยการได้รับพระราชทาน
และการถือครองที่ดินโดยการจับจอง ผู้บุกเบิกรุ่นแรกทั้งขุนวรวัตร และขุนอนันต์ อนันตชัย เป็นคน
จีนดารงตาแหน่งเป็นกานันเพื่อปกครองในพื้นที่จึงได้รับพระราชทานศักดินาเป็นที่ดิน อีกทั้งคนจีน
บางตระกูลเป็นคนหัวการค้าจะรับซื้อที่นากั บชาวบ้านแล้วให้เช่าทานาจึงทาให้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินอย่าง
กว้างขวาง นอกจากนี้ที่ดินบางส่วนในพื้นที่ยังเป็นที่ของวัดเซ็นต์ร็อค (pichaisriwad,2013:ออนไลน์)
ซึ่งมีประมาณ 3,000 ไร่ ให้ทางชาวบ้านเช่าที่ทานาและปลูกบ้านพักอาศัยด้วยเช่นกัน
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ภาพที่ 5. 4 : แผนที่มวลอาคารและการใช้ ที่ดิน พ.ศ.2495
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โครงข่ ายการสัญจรและการเข้ าถึง พื ้นที่ศกึ ษาเริ่มจากขุดคลองทัง้ 2 คลองพร้ อมคลอง
เอกชนที่ขดุ เพื่อเอื ้อต่อการส่งน ้าเข้ านา และสามารถเป็ นการสัญจรภายในสาหรับการเข้ าพื ้นที่นา
นันๆด้
้ วยคลองสายหลักไปทางกรุงเทพฯ ทางคลองแสนแสบ ทุง่ บางกะปิ ไปจนถึงคลองมหานาค
พระนคร ลุงถวิลเคยให้ สมั ภาษณ์วา่ ในอดีตทานาด้ วย เลี ้ยงหมูสาหรับขายส่งด้ วยโดยแล่นเรื อส่ง
หมูให้ กบั ร้ านรับซื ้อหมูแถบกล้ วยน ้าไท (ถวิล ภัทรกูล, 2556)ส่วนคลองฝั่ งไปทางเมืองฉะเชิงเทรา
เป็ นทางสัญจรทางน ้า เรื อสามารถสัญจรไปถึงประตูท่าไข่ โดยประตูท่าไข่ สร้ างเมื่อประมาณ พ.ศ.
2443 เป็ นประตูน ้าเปิ ดปิ ดสาหรับการบริหารจัดการน ้าขึ ้นและลงของน ้าเค็ม เพื่อการดาเนินการ
ด้ านชลประทานทางการเกษตรในสมัยนัน้ ดังนันแกนคลองหลั
้
ก คลองนครเนื่องเขต และคลอง
ขวางบน-ล่าง ส่วนคลองแพรกนวล และลอดทางหลวงจะเป็ นคลองแยกย่อยเข้ าไปด้ านในพื ้นที่
โครงข่ายทางน ้า ยังรวมถึงสิ่งก่อสร้ างที่เกิดขึ ้นในลาน ้านัน้ (ภาพที่ 5.5) เช่น เขื่อน ทานบ
ประตูกนน
ั ้ ้าเป็ นต้ น ดังนันในช่
้ วงแรก การทาทานบฝายน ้าบริ เวณคลองขวาง ใช้ ในการกักเก็บน ้า
ส่วนสะพานข้ ามคลอง ในช่วงต้ นๆของการขุดคลองคงยังไม่มีการสร้ างสะพานข้ ามคลองแต่เมื่อมี
การตังถิ
้ ่นฐานของประชากรในพื ้นที่เพิ่มมากขึ ้นทัง้ 2 ฝั่ งคลอง ด้ วยการสัญจรไปมาระหว่างชุมชน
เริ่ มสร้ างสะพานข้ ามคลองเชื่อมกันนัน้ เป็ นบริ เวณตลาดโรงหมู เพิ่มการเข้ าถึงในพืน้ ที่ทงั ้ 2 ฝั่ ง
คลองเพิ่มขึ ้น มีความสะดวกของการติดต่อทัง้ 2 ฝั่ งคลองใน 2 ชุมชนดังเดิ
้ มทังด้
้ านศาลเจ้ าปุนเถ้ า
กง และศาลเจ้ าไท่จือเอี ้ย มีการใช้ พื ้นที่ด้านตลาด โรงฝิ่ น โรงฆ่าสัตว์ ความคึกคักสมัยก่อนทัง้ โรง
ฝิ่ นดังเดิ
้ ม โรงฆ่าสัตว์ รวมทังมี
้ ศาลเจ้ าไท่จือเอี ้ย ที่เป็ นวิถีของกลุ่มคนไทย และกลุ่มคนจีนในการ
สักการะบูชาเพื่อความเป็ นสิริมงคล
โครงข่ายถนน ถนนสุวินทวงศ์ (วิกิพีเดีย-สารานุกรมเสรี,2556:ออนไลน์) เดิมมีชื่อเรียกว่า
"ทางหลวงแผ่นดินสายมีนบุรี-ฉะเชิงเทรา-ปราจีนบุรี” มีการตั้งชื่อดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.
2493 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายเกษม สุวินทวงศ์ ผู้
ดารงตาแหน่งนายช่างกากับการเขตการทางปราจีนบุรี จากวิเคราะห์ในภาพถ่ายทางอากาศของกรม
แผนที่ทหาร ถนนสายหลักถนนสุวินทวงศ์ น่าจะเป็นท่าเกวียนในสมัยนั้น โดยเวลาชาวนาถ้าจะซื้อ
ควายก็จะซื้อควายที่เขาต้อนมาขาย โดยมากมาจากภาคอิสาน (สาราญ นาคมงคล,สัมภาษณ์,12 มี.ค.
2557)
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ชุมชน 14

ชุมชน 13

ชุมชน11

ชุมชน10

ทานบฝายน ้า
ภาพที่ 5. 5 : แผนผังทานบฝายน้าและสะพานข้ามคลอง
ที่มา

: สัมภาษณ์โดยผู้วิจัย 2557

สะพานข้ามคลอง ชุมชนนครเนื่องเขต
และชุมชนโรงหมู ปี2495

(2)ด้านเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพของกลุ่มคนในสมัยนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกันคือ กลุ่มคนไทย
ดั้งเดิม ประกอบอาชีพทานา ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ด้านในของพื้นที่นา ส่วนใหญ่ถ้าอยู่ริมคลองจะอยู่
บริเวณริมคลองนครเนื่องเขตหมู่ 7 , 8 , 9 ฝั่งคลองทางไปอาเภอเมืองแปดริ้ว หรือฝั่งคลองทางจะไป
กรุงเทพฯก็มีอยู่ด้วยกัน แต่ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณปลายคลองที่เชื่อมต่อกับเส้นทางสัญจร ยกตัวอย่าง
เช่นตระกูลนาคมงคล เป็นคนไทยดั้งเดิมอยู่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองนครเนื่องเขต หมู่ 7 ส่วนที่เป็นคน
ไทย หรือเป็นคนไทยเชื้อสายจีนทาการค้าและให้เช่าที่นาเช่น ตระกูลนิโครธานนท์ มีห้องแถวสาหรับ
ค้าขาย และอีกฝั่งของคลองขวางก็มีห้องแถวและไปรษณีย์ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนในสมัยนั้น
การทานาเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่ก็ว่าได้ การทานา (สาราญ นาคมงคล,สัมภาษณ์,12
มี.ค. 2557) สมัยนั้นทานาปักดา เป็นนาที่ ต้องเตรียม “กล้า” เรียกว่า เตรียมที่ตกกล้า เมื่อกล้าโต
พอจึงนาไปปักดา ที่นาที่เตรียมเป็น 2 ระยะ
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คือนาดามักเป็นที่ดอน การทานาจึงอาศัยน้าฝนเป็นหลัก และต้องมีคันนาเพื่อกักเก็บน้าและปล่อยน้า
ดังนั้นจึงทาปีละ 1 ครั้งหรือที่เรียกว่า “นาปี” การดานาจะอยู่ในช่วงเดือน 7 หรือ เดือน 8 ในช่วง
เข้าพรรษา จึงต้องรอน้าฝนตามฤดูกาล พอเดือน 10 ข้าวจะตั้งท้อง รอการเก็บเกี่ยวช่วงกลางเดือน
11 หรือ 12 ซึ่งระยะเวลาการเก็บเกี่ยวแล้วแต่พันธ์ข้าวคือ ข้าวหนัก เบา กลางปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าว
หนัก ระยะเวลาเก็บเกี่ยวค่อนข้างนาน
ระหัดวิดน้า เป็นอุปกรณ์การส่งน้าเข้านาที่สาคัญ โดยแต่ก่อนจะใช้เป็นระหัดวิดน้าพร้อมราง
ด้านล่างสาหรับใช้วิดน้าเข้านาของกลุ่มคนที่อยู่ริมคลอง ส่วนคนที่อาศัยอยู่พื้นที่ด้านใน ก็จะขุดคลอง
สาหรับพื้นที่ด้านในอีกด้วยเช่นกัน โดยอุปกรณ์สมัยก่อนยังคงมีจัดแสดงให้ชมที่วัดหนามแดง บริเวณ
พื้นที่ข้างเคียงของพื้นเขตเทศบาลนครเนื่องเขต (ดูภาพที่ 5.6)

ภาพที่ 5. 6 : (ซ้าย) รูปแบบการวิดน้า (กลาง)ล้อระหัดวิดน้า (ขวา) รางวิดน้าเข้านา
ที่มา
: ผู้วิจัย , 2557

เครื่องมือทานา เช่นไถ เคียว คราดฯลฯ ในสมัยก่อนชาวนาซื้อไม้กับร้านคนจีนในตลาดและ
แล้วเหลาให้ได้รูป ซึ่ งลักษณะของไถและคราดไม้ พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่อเชื่อมมีรูปแบบหรือลักษณะ
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของการใช้งาน และลูกทุบเป็นเครื่องทุบฟางสาหรับทาเป็นปุ๋ย ซึ่งเป็น
อุปกรณ์เครื่องมือทานาในสมัยก่อน (ดูภาพที่ 5.7)

ภาพที่ 5. 7 : (ซ้าย) คราด ไถ เคียว (ขวา) ลูกทุบ
ที่มา
: ผูว้ ิจัย , 2557
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กลุ่ ม คนจี น ประกอบอาชี พ การให้ บ ริ ก ารด้ า นการค้ า ทั้ ง เป็ น คนกลางรั บ ซื้ อ ขายข้ า ว
ประกอบการโรงสี เปิดร้านค้าขาย ทั้งของชา อุปกรณ์ทางการเกษตร ทานา สังฆภัณฑ์ ฯลฯ รวมถึง
การรับราชการเป็นกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการปกครองดูแลประชาชนในพื้นที่เนื่องจากในพื้นที่บริเวณสี่
แยกท่าไข่ ประกอบด้วยคนจีนที่เข้ามาอยู่หลากหลายทั้งคนจีนในพื้นที่และอพยพจากกรุงเทพฯ หรือ
มาจากเมืองจีนแล้วตั้งรกรากทาให้เป็นการง่ายที่ทางรัฐจะแต่งตั้งข้าราชการคนจีนด้วยกัน ที่ได้รับการ
ยอมรับนับถือในพื้นที่ ให้มาปกครองดูแลคนจีนด้วยกัน ในสมัยนั้นเช่น ขุนวรวัตร ขุนอนันต์ อนันตชัย
ที่เป็นกานัน และผู้ใหญ่บ้าน นายยิ่งหลิน ต้นตระกูลสมบูรณ์เจริญเป็นผู้ใหญ่บ้านประจา ตาบลคลอง
นครเนื่องเขต เป็นต้น
(3) ด้านสังคม เมื่อวิเคราะห์จากแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร ปีพ.ศ.
2495 รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มทายาทรุ่นที่ 2 และ 3 ของตระกูลผู้บุกเบิก ทาให้ทราบว่า
 กลุ่มผู้บุกเบิกเป็นคนจีนที่เข้ามาช่วงแรกมี 2 กลุ่ม คือจีนแคะและจีนแต้จิ๋ว มีความ
ช านาญทั้ ง การท านา ด้ า นการปกครองและการค้ า ซึ่ ง มี ร้ า นค้ า ขายของช า ขายไม้ ขายเครื่ อ ง
ประกอบการเกษตร ทานา รวมทั้งเป็นพ่อค้าคนกลางสีข้าว ขายทั้งส่งและปลีก คนจีนที่เข้ามามีการ
แต่งงานกับคนไทยทาให้สามารถตั้งรกรากภายในพื้นที่ ประกอบกับการชักชวนของญาติพี่น้อง เริ่ม
เปิดกิจการร้านค้าในตลาดริมคลอง โดยไปรับสินค้าจากพื้นที่ใกล้เคียงเช่นกรุงเทพฯ บางน้าเปรี้ยว
แปดริ้ว หรือล่องเรือไปซื้อของภายนอก นอกจากนี้ชาวจีนแต้จิ๋วและจีนกวางตุ้งนิยมทากิ จการโรงสี
มากกว่าจีนกลุ่มอื่น จีนกวางตุ้งมักเป็นวิศวกรเกี่ยวกับโรงสีในระยะแรก แต่โรงสีส่วนใหญ่เป็นของจีน
แต้จิ๋ว (ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ, จึงเป็นเหตุผลที่ยืนยันในการก่อตั้งโรงสีทั้ง 2 โรงสีได้เป็นอย่างดี
กลุ่มตระกูลที่มีบทบาทในตลาดพื้นที่ยุคบุกเบิก ได้แก่
ขุนอนันต์เนื่องเขต (ประมาณ พ.ศ. 2386 – พ.ศ. 2480) เดิมชื่อใช้ มาจาก
เมืองจีนด้วยกัน 4 พี่น้องแซ่เจี่ย คือ นายฮวด-นายใช้-นางสาวจู-นายติ่ง ตั้งรกรากอยู่ที่ตาบลเนื่องเขต
ภายหลังทั้งหมดมีนามสกุล “อนันตชัย” (นิตยสารที่นี้แปดริ้ว,2551:15)
นายฮวด : แต่งงานกับนางสาวเผือด ทามาหากิน จนสามารถตั้งโรงสีชื่อ “เจี่ยยู่ฮวด”
ริมคลองเนื่องเขต หมู่ 12 นายฮวดมีบุตร 3 คน คือ นางผิว นายธวัช และนางผล ซึ่งมีทายาทรุ่น 3 ยัง
ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่บริเวณชุมชนโรงหมู หมู่ 12 ริมถนนสุขาภิบาล 2 เป็นถนนสายรองเข้าไปด้านใน
พื้นที่ชุมชน
นายใช้ : ขุนอนันต์เนื่องเขต เป็นที่รักนับถือของชาวบ้านมาก ได้รับไว้วางใจทางราชการ
และเทศาภิบาลมณฑลปราจีนในสมัยนั้น คือหม่อมเจ้าธารงศิริ เคยนาเรือมาเทียบที่ท่าน้าหน้าบ้าน
เรียกตัวขุนอนันต์ไปเฝ้าโดยใกล้ชิด ครอบครัวของขุนอนันต์มี (ดูภาพที่ 5.8) ดังนี้
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ภาพที่ 5. 8 : ผังเครือญาติของยุคผู้บุกเบิก
ที่มา
: ผู้วิจัย และหนังสืออนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ นายล้วน อนันตชัย, 2556

กลุ่มทายาทรุ่น 3 มีทั้งยังอยู่ในชุมชนโรงหมู หมู่12 บางครอบครัวย้ายออกตั้งครอบครัว
ทั้งในกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียงเวลาวันเสาร์อาทิตย์ หรือวันเทศกาลจะเข้ามาทากิจกรรมร่วมกัน
ในชุมชนนายติ่ง ภายหลังมีชื่อว่า “สมชัย อนันตชัย” มีบุตร 5 คน ซึ่งทายาทรุ่น 2 และรุ่น 3 ยังคง
อยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลตาบลนครเนื่องเขตด้วยเช่นกัน(อัญชัน อนันตชัย, 12 ก.ค. 2556)
ครอบครัวสมบูรณ์เจริญ เป็นครอบครัวทายาทรุ่น 2 ของขุนอนันต์ เนื่องเขตคือ
กานันล้วนได้แต่งงานกับทายาทรุ่น 3 ของครอบครัวสมบูรณ์เจริญ โดยบรรพบุรุษของตระกูลนี้ สืบ
เชื้อสายจากชาวจีน พื้นเพอยู่อาเภอฮงสูน มณฑลกวางตุ้ง ชื่อนายเต็กซุง แซ่ชื้อ ได้แต่งงานกับคนไทย
และมีบุตร ธิดา บุตคนหนึ่งชื่อนายยิ่วหลิน เป็นต้นตระกูลสมบูรณ์เจริญ และยังมีทายาทยังอยู่ใ นพื้นที่
ด้วยเช่นกัน นายหยิ่วหลิน ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน เมื่อครั้งท่านสมุหเทศาภิบาลมณฑล
ปราจี น บุ รี คื อ พลตรี พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมขุ น มรุ พ งศ์ ศิ ริพั ฒ น์ ทรงพระกรุ ณ าพระราชทาน
นามสกุล สมบูรณ์เจริญ พ.ศ. 2445 และแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านประจาตาบลคลองนครเนื่องเขต
อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในปัจจุบันตระกูลสมบูรณ์เจริญอยู่ในพื้นที่เพียง 1 -2 ครัวเรือน
เนื่องจากมีการย้ายถิ่นที่อยู่ส่วนใหญ่ไปตั้งรกรากอยู่ที่กรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง
ตระกูลนิโครธานนท์ เป็นตระกูลดั้งเดิมที่มีห้องแถวบริเวณสี่แยกท่าไข่ ชุมชนคลอง
ขวาง สมัยนั้น มี 3 พี่น้องคือ คุณนายสาย นายฉลอง และนายสง่า นิโครธานนท์ จากคาบอกเล่า
ในช่วงที่ เถ้าแก่มั้ว ต้นตระกูลสายวาณิชย์ (เลอศักดิ์ สายวาณิชย์,สัมภาษณ์, 14 ม.ค.2555) (เลอศักดิ์
สายวาณิชย์, 14 ม.ค 2555)อพยพย้ายถิ่นเข้ามาในพื้นที่ของสี่แยกท่าไข่ได้เช่าห้องแถวของตระกูลนิ
โครธานนท์ อยู่ก่อน

93

ห้องแถวสมัยนั้นมีประมาณ 40-50 ห้อง อยู่บริเวณสี่แยกด้านชุมชนคลองขวาง หมู่ 13 แต่ในปัจจุบัน
ยังคงเหลือ เพียง 20-30 ห้อง เป็นของนายฉลอง นิโครธานนท์ โดยปัจจุบันยังมีทายาทของคนใน
ตระกูลยังอยู่บ้างบางส่วนในหมู่ที่ 13 และ 14
ตระกูลธัญญะศิริ เป็นตระกูลดั้งเดิมของขุนวรวัตร (สุรพงษ์ หยกอุบล,สัมภาษณ์, 7 พ.ย.
2556) เป็นกานันคนแรกของเทศบาลตาบลนครเนื่องเขต ซึ่งปัจจุบันไม่มีค่อยมีคนในตระกูลอยู่ใน
พื้นที่แล้ว ตระกูลธัญญะศิริคนแปดริ้วจะรู้จักได้ดีในนามของผู้กากับนพเก้า ธัญญะศิริ เป็นผู้กากับ
ตารวจภูธรจังหวัดช่วง 30 ปีที่ผ่านมาแล้ว สร้างความภาคภูมิใจ ซึ่งคนในชุมชนรุ่นดั้งเดิมที่เป็นตระกูล
เก่ายังคงให้ความสาคัญและกล่าวถึงตระกูลธัญญะศิริอยู่เนืองๆ
เมื่อช่วงประมาณพ.ศ, 2440 มีกลุ่มคนจีนคนหนุ่ม 3 คนเป็นเพื่อนรักกัน ต่างเดินทางมากจาก
เมืองจีนตั้งแต่อายุ 10 กว่าขวบ โดยอพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครเนื่องเขต คือกลุ่ม
ตระกูลผู้บุกเบิกที่ร่วมสร้าง การลงทุน ขยายครอบครัวในการประกอบธุรกิจทางการค้าขาย จน
ปัจจุบันทั้ง 3 ตระกูลนี้ยังมีบทบาทในพื้นทีท่ ี่สาคัญอย่างยิ่ง โดยรายละเอียดจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ของทายาทรุ่นที่ 2 มาได้ดังนี้
ตระกูลสายวาณิชย์ (นิตยสารที่นี้แปดริ้ว,2551:14) ต้นตระกูลคือ นายมั้ว (พ.ศ. 2429 –
2516) ภายหลังได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น นายไมตรี ซึ่งมีความสนิทสนมรักใคร่กับบาทหลวง การิเอ
เป็นคนตั้งชื่อและสกุล เป็น “นายไพบูลย์ สายวาณิชย์” เป็นบิดาของนายเลอสรร สายวาณิชย์
นายกเทศมนตรีตาบลนครเนื่องเขตคนปัจจุบัน และคุณลุงเลอศักดิ์ สายวาณิชย์ เป็นผู้ให้บริการทั้ง
ไฟฟ้า และน้ามัน กับทางชุมชนยุคที่ 2 ที่จะกล่าวต่อไป เริ่มแรกเดิมที่ คุณมั้ว เป็นคนจีนเชื้อสายแต้จิ๋ว
มีความสามารถทั้งการทานา และการค้า ตอนสมัยโล้สาเภามาจากเมืองจีน ขึ้นท่าน้าทรงวาด และ
ล่องเรือมาตามคลอง เริ่มแรกตั้งถิ่นฐาน รับจ้างทั้งขายหมู ข้าวสารที่คลอง 12 แล้วจึงได้ย้ายมาอยู่ที่
ตลาดสี่แยกทางไข่ โดยเช่าบ้านของนายฉลอง นิโครธานนท์ และประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย ทา
มากินมีฐานะมัน่ คงต่อมา(เลอศักดิ์ สายวาณิชย์,สัมภาษณ์,14 ม.ค.2555
ตระกูลชัยวัฒน์ ต้นตระกูลคือนายหมุย (พ.ศ. 2426 – 2511) ภายหลังมีนามสกุล
“ชัยวัฒน์” โดยเริ่มต้นมาจาก เมืองจีนขึ้นเรือมาที่ทรงวาดเช่นเดียวกัน ส่วนคนจีนคนอื่นๆได้เดินทาง
ไปตามหัวเมืองต่างๆ และล่องเรือมาตามคลองและขึ้นท่าทีแ่ ยกนครเนื่องเขต ประกอบอาชีพค้าขาย
ภายในพื้นที่ (นิตยสารที่นี้แปดริ้ว,2551:14)
ตระกูลหยกอุบล ต้นตระกูลคือนายเง็กเจ่ง แซ่ตั๊น (พ.ศ. 2433 – 2515) ภายหลังมี
นามสกุล “หยกอุบล” มาจาก เมืองจีน แต้จิ๋ว มณฑลกวางตุ้ง ล่องเรือมาที่สี่แยกท่าไข่ มาตั้งรกราก
กิจการค้าขาย โรงสี รับซื้อขายข้าว (นิตยสารที่นี้แปดริ้ว,2551:14)
บุคคลทั้งสามตระกูลนี้มาจากเมืองจีน แต่มาจากคนละตาบล รู้จักกันเมื่อต่างมาลงหลักปัก
ฐานอยู่ที่สี่แยกท่าไข่ คลองนครเนื่องเขตนี้ ได้เช่าห้องแถวไม้ของนายฉลองเป็นที่พัก ห้องแถวนี้เคย
ตั้งอยู่อยู่บริเวณเขตต่อเนื่องของชุมชนโรงหมูกับชุมชนคลองขวางบน ในปัจจุบัน ต่อมาทั้งสาม มี
ครอบครัว ทามาหากินจนมีฐานะมั่งคั่ง ได้รับการเรียกขานจากชาวเนื่องเขตว่า “เถ้าแก่”
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ด้วยความมานะ อดทน ขยันของวิถี คนจีนทาให้ เก็บหอบรอบริมหุ้นเงินกันซื้อที่ดินผืนใหญ่ริมคลอง
นครเนื่องเขตหมู่ 12 บริเวณชุม ชนโรงหมู ตรงข้ามศาลาท่าน้าเทศบาลเนื่องเขตในปัจจุบัน จาก
คุณนายสาย นิโครธานนท์ พี่ส าวของนายฉลอง ที่เป็นเจ้าของห้องเช่า ด้วยเงิน 30 ชั่ง ภายหลัง
ประมาณ พ.ศ. 2480 ได้แบ่งแยกที่ดินกัน ต่างคนต่างปลูกเรือนแถว เถ้าแก่หมุยปลูกเรือนแถวไม้สอง
ชั้ น 8 คู ห า ของตระกู ล ชั ย วั ฒ น์ เ พื่ อ ขายของช า รั บ ซ่ อ มแซมเครื่ อ งเรื อ และขายยาแผนโบราณ
ภายหลังเป็นปั้มน้ามันเชลล์ ซึ่งสมัยก่อนการขายน้ามัน จะใส่เป็นแกลลอนขนาดใหญ่ และแบ่งขาย
ปลีกส่วน เถ้าแก่มั้วปลูกเรือนแถวไม้สองชั้นเพื่อเป็นร้านค้าชื่อ “เคียมย่งเชียง” ภายหลังเป็นปั้มน้ามัน
ตราม้าบิน และเถ้าแก่เง็กเจิ่ง ปลูกโรงสีชื่อ “ตั้งธัญญะการ” พร้อมสร้างที่อยู่อาศัยด้านข้าง (ปัจจุบัน
โรงสียังมีสภาพที่สมบูรณ์อยู่)รวมทั้งเปิดร้านขายข้าวสาร ชื่อ คุนง่วงหมง ให้บริการขายข้าวสาร ซึ่งมี
อยู่ในเอกสารรายชื่อพ่อค้าพาณิชย์ของเมืองแปดริ้ว ปีพ.ศ. 2482 (พาณิชยภูธร,2482)
สังคมในช่วงยุคบุกเบิก ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนจีนที่มาตั้งรกรากและสร้างครอบครัวกับ
กลุ่มคนดั้งเดิม มีการนับถือศาสนา 2 ศาสนาคือ พุทธเถรวาท พุทธมหายาน และศาสนาคริสต์ โดย
สามารถแบ่งกลุ่มตระกูลประกอบอาชีพทานา ตั้งแต่รุ่นดั้งเดิม โดยแบ่งตามกลุ่มศาสนาได้ 2 กลุ่มคือ
(1) กลุ่มคนไทยดั้งเดิม นับถือศาสนาพุทธ ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณคลองนครเนื่องเขต
ฝั่งไปทางเมืองฉะเชิงเทรา เช่น นาคมงคล ซึ่งทานาตั้งแต่ดั้งเดิม จนปัจจุบันได้ขายที่ให้กั บโรงงาน
นูทริกซ์ และมีที่สาหรับอยู่อาศัยเท่านั้น ปัจจุบันค้าขายเปิดร้านกาแฟ คือร้านกาแฟลุงแกละในตลาด
โบราณนครเนื่องเขต
(2) กลุ่มคนไทยคริสตัง นิกายโรมันคาทอลิก ในปัจจุบันยังคงเหลือเพียงไม่กี่ครัวเรือน ที่
เห็นเด่นชัดคือ ครอบครัวภัทรกูล และครอบครัวผังรักษ์
ครอบครัวภัทรกูล (ถวิล ภัทรกูล,สัมภาษณ์, 22 ม.ค. 2557) ตั้งครอบครัวตั้งแต่อาก๊งถวิลจา
ความได้ อาก๊งถวิลเป็นทายาทรุ่นที่ 2 ต้นตระกูลเป็นคนจีนที่คาดว่ามาตั้งแต่สมัยขุดคลอง ซึ่งอยู่ตั้งแต่
หมู่ 3 (ที่ นาและบ้านตอนอยู่หมู่ 3 เป็นที่ของวัดเซนต์ร็อค) พอสร้างครอบครัวย้ายมาอยู่หมู่ที่ 8
เทศบาลนครเนื่องเขต ซึ่งที่อยู่และที่นาปัจจุบันเป็นของเจ้าของเองคือเลขที่ 21 และ 21/1 หมู่ 8 แต่
ไม่มีประเพณีแรกนาขวัญ หรือการไหว้พระแม่โพสพเมื่อข่าวตั้งท้องออกรวง
ครอบครัวผังรักษ์ ตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่ สร้างบ้านเรือนและที่นาตั้งแต่ดั้งเดิม
จนถึงปัจจุบัน ครัวเรือนนับถือศาสนาคริสต์ แต่ภรรยานับถือพุธ เนื่องจากยังมีการไหว้พระแม่โพสพ
ช่วงเดือนที่ข้าวตั้งท้อง
ด้านประเพณีและวัฒนธรรมประเพณีแข่งเรือ เป็นประเพณีประจาของท้องถิ่นที่สาคัญ จะ
จัดที่วัดชนะสงสารช่วงหน้าน้ากลุ่มที่เข้าร่วมประเพณีก็มีทั้งคนไทย คนไทยเชื้อสายจีน และคนคริสตัง
ด้วย(ดูภาพที่ 5.9)
งานงิ้วประจาปี จะจัดขึ้นทุกปี ทั้งสองฝั่ง โดยแบ่งเป็น ในช่วงเดือนมี.ค. จัดงานงิ้ว ไหว้เจ้าปุน
เถ้ากง ส่วนในช่วง เดือน ก.ย. เป็นงานงิ้วศาลเจ้าไท่จือเอี้ย
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ประพณีแรกนาขวัญ (สาราญ นาคมงคล,สัมภาษณ์,12 ม.ค. 2557)ทาในเดือน 6 โดยใช้ควายไปไถแรก
นา ถึงฤดูปักดานาประมาณเดือน 7 – 8 ช่วงเข้าพรรษา มีประเพณี ลงแขกเกี่ยวข้าว (ดานา เจ้าของ
บ้านเจ้าของนาเป็นคนจัดเลี้ยงอาหาร) เดือน 10 ข้าวเริ่มตั้งท้องออกรวง จัดพิธีการไหว้พระแม่โพสพ
ช่วงข้าวตั้งท้อง ด้วยชะลอมขนมหวาน ของคาว ส้ม ส้มโอ เป็นต้น ส่วนช่วงสุดท้ายเป็นการเก็บเกี่ยว
ประมาณ กลางเดือน 11 หรือเดือน 12 ดั้งเดิมจะใช้เครื่องมือสีข้าว หรือครกตาข้าว งกสี (ดูภาพ
5.10) หรือควายนวดข้าวเช่นนี้ เป็นต้น

ภาพที่ 5. 9 : การแข่งเรือประจาปีของชุมชน
ที่มา : เทศบาลตาบลนครเนื่องเขต

ภาพที่ 5. 9 : (ซ้ายบน) เรือมาด (ซ้ายล่าง) งกสี (ขวา) สีฟัด
ที่มา

: ผู้วิจัย ณ วัดหนามแดง ต.นครเนื่องเขต
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5.2.2 การขยายตัวของชุมชนยุคบุกเบิก (พ.ศ.2421-2495)

ภาพที่ 5. 10 : การขยายตัวของมวลอาคาร พ.ศ.2495
ที่มา : กรมแผนที่ทหาร

จากการตั้งถิ่นฐานเริ่มแรกทาให้มีการเปิดพื้นที่ดินและการได้รับเอกสิทธิ์การจับจองที่ดินจากทาง
รัฐทาให้เกิดการขยายตัวของ 2 ฝั่งคลอง จากมวลอาคารที่มีการขยายตัวทางแนวตะวันออกและ
ตะวันตกของคลองนครเนื่องเขต และทางใต้ของคลองขวางไปทางคลองเปร็ง สามารถอนุมานได้ว่า
การตั้งถิ่นฐานของชุมชนตามแนวคลองมีการเชื่อมต่อการสัญจรทางน้าทั้งส่วนของกรุงเทพฯและเมือง
ฉะเชิงเทรา และในส่วนของคลองเปร็ง ซึ่งต่อกับคลองประเวศบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นคลองที่มีความสาคัญ
อย่างมากด้วยเช่นกันในขณะนั้น (ภาพที่ 5.11)
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5.2.3 บทบาทชุมชนต่อพื้นที่รอบนอก
เป็นจุดเชื่อมต่อของการเข้ามาตั้งถิ่นฐาน และตั้งรกราก รวมทั้งเปิดพื้นที่การค้าขาย การขนส่งสินค้า
ทั้งระดับภูมิภาคและระดับเมือง เป็น ศูนย์กลางที่สาคัญของการเป็นจุดกระจายสินค้าและบริการ ซึ่ง
เริ่มต้นก่อเกิดเป็นชุมชนการค้า ทั้งการบริการภายนอกเข้ามาซื้อของภายใน และภายในส่งผลผลิตไป
ยังภายนอก อีกทั้งเป็นทาเลที่ตั้งที่สาคัญ ทาให้เกิดการขยายตัวทั้งชุมชนตลาดริมน้า และการตั้งถิ่น
ฐานในชุมชนในยุคต่อมา (ดูที่ภาพ 5.12)
นครนายก
องครักษ์

กรุงเทพฯ

สี่แยกท่าไข่

เมือง
ฉะเชิงเทรา

ภาพที่ 5. 11 : บทบาทเชื่อมต่อพื้นที่ศึกษากับพื้นที่รอบข้าง
(ซ้าย) เรือขนข้าว (ขวา)วิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ
ที่มา : กรมแผนที่ทหาร ,2555
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5.3 ยุคตลาดเฟื่องฟู (พ.ศ. 2496 – 2520)
ในยุคที่ 2 เป็นช่วงต่อจากรุ่นกลุ่มผู้บุกเบิกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่เข้ามาจับจองพื้นที่ ภาครัฐ
รังวัดที่นาออกโฉนดตราจอง ให้กับเจ้าของที่นั้นๆแล้ว กรรมสิทธิ์ที่ดินของผู้ครอบครองยังเป็นคนไทย
ดั้งเดิมในพื้นที่ และคนจีนที่รับจ้างขุดคลองมาจับจองที่ดินแถบนี้ ยังมีกลุ่มคนจีนล่องเรือมาตั้งหลักปัก
ฐานที่ทากินอย่างที่กล่าวมาแล้วในยุคแรกนั้น ทาให้เพิ่มจานวนการตั้งถิ่นฐานขยายตัวภายในชุมชน
ส่วนใหญ่คนจีนที่มาตั้งถิ่นฐานที่เมืองไทยและแต่งงานกับคนไทยในพื้นถิ่น ทาให้เกิดการขยายตัวของ
คนในชุมชนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน เหตุการณ์และนโยบายที่มีผลต่อพื้น ที่ในช่วง พ.ศ.2496 – 2520 มี
ดังต่อไปนี้
พ.ศ. 2496 มีเรือเมล์ขาว(ของนายเลิศ) เป็นเรือโดยสารวิ่งระหว่างประตูน้าท่าไข่ กับ
ประตูน้าสระปทุม ในกรุงเทพฯ โดยเรือโดยสารวิ่งตอนกลางคืนออกจากท่าทั้งแปดริ้วและกรุงเทพฯ
เวลาประมาณ 6 โมงเย็น เรือจากแปดริ้วมาถึงสี่แยกท่าไข่- เนื่องเขต ราวๆ 3 ทุ่ม ชาวบ้านจึงเรียกว่า
“เรือ ตี 9”ซึ่งเรือจะแวะให้ผู้โดยสารซื้อของกิน เช่น กาแฟ ข้าวต้ม และเข้าห้องน้า พร้อมเดินต่อไปถึง
กรุงเทพฯ ช่วงเช้าพอดี ส่วนเรือที่ออกจากกรุงเทพฯจะมาถึงบริเวณสีแยกท่าไข่ -เนื่องเขต เวลา ตี 5
แวะให้ผู้โดยสารซื้ อปาท่องโก๋ ขนมครก กาแฟ และเข้าห้องน้าได้ที่นี่ เสร็จแล้วจึงไปต่อ ถึงแปดริ้ว
ประมาณ 8-9 โมงเช้า (นิยมชัย ชัยวัฒน์, 10 ก.ย. 2556)
พ.ศ. 2500 เกิดน้าท่วมใหญ่ในชุมชน ซึ่งสูงประมาณ 80 ซม.(เลอสรร สายวาณิชย์,16 ม.ค.
2556)
พ.ศ. 2500 เริ่มมีห้องแถวร้านค้าของตระกูลวรรณดิลก และตระกูลเวียรศิลป์
(สาราญ นาคมงคล, 2556)พ.ศ. 2502 นายเลอศักดิ์ สายวาณิชย์ ก่อตั้งโรงปั่นไฟสาหรับ
แจกจ่ายไฟไปตามบ้าน บริเวณหมู่ที่ 9 (ลานจอดรถทางเข้าห้องแถววรรณดิลกและเวียรศิลป์ ใน
ปัจจุบัน) และช่วง พ.ศ. 2505 ได้ขายกิจการให้กับการไฟฟ้าแต่ยังคงปั่นไฟจากโรงปั่นจ่ายตามบ้าน
จนถึง พ.ศ. 2510 ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เดินเสาฟังรับกระแสไฟฟ้ามาใช้ยังตาบล (เลอสรร สาย
วาณิชย์,16 ม.ค. 2556)
พ.ศ. 2502 – 2506 มีรถเมล์โดยสารของบริษัทศิลปชัย วิ่งรถไปแปดริ้ว โดยตัดถนนส่วน
บุคคล (ถนนศรีหม่น) เป็นทางเข้าถึงท่ารถ (สาราญ นาคมงคล,สัมภาษณ์,12 ม.ค. 2557)
พ.ศ. 2504 – 2509 แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 มุ่งเน้นด้านพัฒนาทางการ
เกษตรกรรมและโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจประเภทสาธารณูปโภคด้ านต่างๆ(ปิยนาถ บุนนาค,
2553) ได้แก่ คมนาคม มีการเพิ่มเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคด้วยการ
สร้างทางรถไฟ และทางหลวงแผ่นดินเพิ่มขึ้น รวมทั้งการสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ กับ
ชนบท และท้องถิ่นทุรกันดาร นอกจากนี้ รัฐบาลยังส่งเสริมการสร้างเขื่อนชลประทาน เขื่ อนผลิต
พลั ง งานไฟฟ้ า และการขยายการใช้ ไ ฟฟ้ า ไปสู่ พื้ น ที่ ส่ ว นต่ า งๆ ของประเทศ (ปิ ย นาถ บุ น นาค
,2553:275)
พ.ศ. 2505 – 2506 นายเลอสรร สายวาณิชย์ ทายาทรุ่นที่ 2 ของตระกูลสายวาณิชย์ จากที่
อยู่เดิม ชุมชนโรงหมู หมู่ 12 ย้ายมาสร้างครอบครัวที่ชุมชนสวนมะม่วง หมู่ 11
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พ.ศ. 2510 ถนนทางหลวงหมายเลข 304 ลาดยางถนนสาหรับการคมนาคมระหว่างเมือง
และได้ตัดถนนสุขาภิบาล 1 เข้าทางเทียบเรือของชุมชน เป็นถนนสาธารณะให้รถบรรทุกเข้าได้โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย (เลอสรร สายวาณิชย์, 14 เม.ย. 2556)
พ.ศ. 2510 ตระกูล เจริญบูลย์วิวัฒน์ โดยเถ้าแก่กิมฮง แซ่ก๊วย ได้ตั้ง “โรงสีรุ่งเรืองธัญญะกิจ” เป็นโรงสีเครื่องจักรไอน้า ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลง ตั้งอยู่บริเวณริมคลองนครเนื่อ งเขต ปัจจุบัน
ยังคงดาเนินการอยู่ (งิ้ม เจริญบูลย์วิวัฒน์ , 15 ส.ค. 2556)พ.ศ. 2513 เริ่มมีคนจีนทั้งจากทาง
กรุงเทพฯ หรือทางแปดริ้ว มาตั้งหลักปักฐานอยู่ในเขตพื้นที่เช่นเดียวกัน(นวลจันทร์ กิตติภักดี, 7 ก.ย.
2556)
พ.ศ. 2514 นายนิยมชัย ชัยวัฒน์ ทายาทรุ่นที่ 2 ของตระกูลชัยวัฒน์ ได้ซื้อกิจการจาก
ตระกูลแซ่ฉ้อ มาเปิดกิจการเปิดร้าน “ส.เสนีย์พาณิชย์” เป็นร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง และค้าส่งไม้
และตระกูลแซ่ฉ้อ ก็ย้ายที่อยู่อาศัยไปยังพื้นที่ชุมชนสวนมะม่วง หมู่ 11 บริเวณที่สร้างทานบกั้นน้าแต่
ก่อน(พระสัญญา อิงคโร, 22 ส.ค. 2556)
พ.ศ. 2517 ไฟไหม้โรงสีเจียยู่ฮวด ของตระกูลอนันตชัย ซึ่งทาให้โรงสีเลิกกิจการและไม่ได้
ปลูกสร้างหรือสานต่อกิจการใหม่แต่อย่างไร (รัชนก อนันตชัย, 2556)
พ.ศ. 2518 โรงสี “เคียมย่งเส็ง” เปิดกิจการ เป็นโรงสีพลังงานไอน้า ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลง
ซึ่งสีข้าวประเภทขายส่ง ประมาณวันละ 60 ตัน ส่งลูกค้าที่กรุงเทพฯ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงสี
ธนาสินธัญญะ” (เลอสรร สายวาณิชย์, 14 เม.ย. 2556)
พ.ศ. 2515 – 2519 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 เนื้อหาส่วนหนึ่งมี
วัตถุประสงค์หรือประสานโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเข้าด้วยกัน โดยให้สนับสนุนซึ่งกัน
และกัน เช่นโครงการอุตสาหกรรมก็ให้ประสานกับโครงการขยายผ่านชุมชน โครงการเร่งรัดเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรก็ให้สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาสังคมชนบท (ปิยนาถ บุนนาค,2553:286) เมื่อ
แผนพั ฒ นาฯฉบั บ ที่ 3 ได้ เ กิ ด ขึ้ น ส่ ง ผลต่ อการขยายตั ว ของเมือ งและเกิ ด ชุม ชนใหม่ เนื่ อ งจากให้
ความสาคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมมากกว่าด้านเกษตรกรรม แม้ จะมีความพยายามการพัฒนา
เกษตรกรรมแต่ก็ไม่ สู้ ได้ผล เมื่ อภาคการเกษตรประสบปัญ หาประกอบกับประชากรเพิ่มขึ้นมาก
ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาการขาดแคลนด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย ฯลฯ ท าให้ แ รงงานภาคเกษตรกรรมจ าเป็ น ต้ อ ง
เปลี่ยนแปลงมาสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ การอพยพแรงงานย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง จากชนบท
สู่กรุงเทพฯ การขยายตัวของเมืองและชุมชนใหม่จึงเพิ่มขึ้นจานวนมากอย่างรวดเร็ว
มีกลุ่มอาชีพกลุ่มใหม่ เกิดขึ้นในชุมชนคลองนครเนื่องเขตในช่วงนี้มี 3 กลุ่มใหญ่คือ
กลุ่มนักธุรกิจ ได้แก่นักธุรกิจการธนาคาร สถาบันการเงิน นักธุรกิจการค้า และผู้ลงทุนอุตสาหกรรม
และกิจการบริการ เรียกได้ว่าเป็น กลุ่มชนชั้นกลางใหม่ หรือ เศรษฐีใหม่ ในสังคมไทย 2) กลุ่มผู้ใช้
แรงงานหรือกรรมกร ได้แก่ ผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม และบริการ เพิ่มจานวนมากขึ้น 3) กลุ่ม
นักศึกษา เนื่องจากผลขยายการพัฒนาและขยายการจัดการศึกษาแก่ประชาชนโดยทั่วถึง (ปิยนาถ
บุนนาค,2553:288)
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พ.ศ. 2520 – 2524 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 เน้นการขยายพื้นที่
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกให้เพิ่มมากขึ้น ทาให้มีการขยายแหล่งพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมจาก
กรุงเทพฯไปยังส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น
5.3.1 การตั้งถิ่นฐาน
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานในช่วงที่ 2 มีการเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณริมคลองนครเนื่องเขต และ
คลองขวางเพิ่มมากขึ้น (ดูภาพที่ 5.15) ในยุคช่วงแรก มีการขยายกิจการร้านค้า การบริการ ร้านค้า
ห้องแถวริมน้ากระจุกตัวบริเวณสี่แยกของคลอง มีทั้งค้าส่งและค้าปลีก บ้านเรือนเรียงตัวกันตามริมน้า
เริ่มมีคนเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้น ประกอบอาชีพทั้งค้าขายรับจ้างเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน เมื่อเริ่มเข้าสู่
ช่วงการสัญจรทางบกมีบทบาทมากขึ้น มีการตัดถนนภายในพื้นที่ รถโดยสารสาธารณะให้บริการ เกิด
การขยายตัวการตั้งถิ่นฐานมาทางถนนสายรองด้วยเช่นกัน
(1) ด้านกายภาพ
การใช้ที่ดิน พื้นที่นาขยายตัวประมาณช่วงปลายปี 2495 – ช่วงปี 2520 เป็นปีแห่งความ
รุ่งเรือง เฟื่องฟู ของตลาดนครเนื่องเขต สี่แยกท่าไข่ ทั้งเป็นชุมทางของร้านค้าสาหรับเรือเมล์วิ่ง
ระหว่างเมือง คือกรุงเทพฯ ไปฉะเชิงเทรา ส่วนมากเป็นอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เพิ่ม ขึ้นมาตามการ
ขยายตัวดังกล่ าว รวมทั้งการเริ่มมีเทคโนโลยีเครื่องจักรอุตสาหกรรมการผลิตทางการเกษตรคื อ
ข้าวสาร มีโรงสีก่อตั้งเพิ่มขึ้น อันสืบเนื่องมาจากผลของการส่งเสริมการส่งออกข้าวเป็นส่วนสาคัญ
นอกจากนี้ คลองยังช่วยส่งเสริมด้านการชลประทานทางการเกษตร นาข้าวสลับกั บปลูกสวนผัก สวน
กล้วยก็มีบ้างเช่นกัน (ดูภาพที่ 5.13)
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ภาพที
12 : ่มแผนที
ม่ วลอาคารและการใช้
ทีด่ ิ น2516
พ.ศ. 2516
5.13่ 5.: แผนที
วลอาคารและการใช้
ที่ดิน พ.ศ.
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ที่อยู่อาศัย การขยายตัวของอาคารบ้านเรือนริมคลอง โดยบ้านพักอาศัยที่เป็นเรือนแถว
ร้านค้า ที่ยังคงโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ภายในชุมชนคือ (1) เรือนแถวของตระกูล “ชัยวัฒน์” จากที่
ได้กล่าวถึงการรวมหุ้นซื้อที่ ดินของ 3 ตระกูลในพื้นที่ จนเมื่อ พ.ศ. 2480 ได้มีการแบ่งจัดสรรที่ดิน
ให้แก่ผู้ที่หุ้นทั้ง 3 โดยตระกูลทั้ง 3 ได้แบ่งที่ดินในการปลูกเรือน ร้านค้า โรงสี (นิยมชัย ชัยวัฒน์
,สัมภาษณ์,17 ม.ค.2556) เพื่อทากิจการภายในครอบครัวนั้นแล้ว เรือนแถวตระกูลชัยวัฒน์ เป็นเรือน
แถวหนึ่งซึ่งมีความโดดเด่นในด้านอัตลักษณ์ของการผสมผสานวิถีชีวิตริมน้ากับรูปแบบของวิถีชีวิตชาว
จีน โดยเฉพาะวัสดุในการสร้างบ้านที่ใช้วัสดุที่ทันสมัยมากที่สุดในเวลานั้น ตระกูลชัยวัฒน์ ประกอบ
อาชีพ ค้าขายวัสดุก่อสร้าง โรงไม้ และรับซื้อข้าวสารโดยสามารถแบ่งการจัดสรรพื้นที่ในการประกอบ
กิจการ และการใช้อาคารตามการแบ่งสัดส่วนให้กับทายาทในตระกูล ขนาดเรือนแถวแต่ละคูหากว้าง 3.50
ม. 8 คูหายาวรวม 28 ม.ลึก 40 ม. (นิตยสารที่นี่ 8 ริ้ว,2551;14) (ดูภาพที่ 5.14)

ภาพที่ 5. 13 : (ซ้าย)ผังบริเวณบ้าน (ขวาบน) พื้นทีด้านหลังบ้าน
(ขวาล่าง) ภาพด้านล่างของเรือนแถว 8 ห้องของตระกูลชัยวัฒน์
ที่มา : ผู้วิจัย , 2556
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ภาพที่ 5. 14 : (ซ้าย)โรงไฟฟ้าปั่นไฟ ใช้เองภายในครัวเรือน (กลาง) ศาลาบรรพบุรุษ
(ขวา) หน้าร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง
ที่มา : ผู้วิจัย , 2556

การแบ่งพื้นที่ใช้สอยสมัยแรกสร้ างเรือนแถวชั้นล่างพื้นที่โล่งด้านหน้ากั้นด้วยลูกกรงสายบัว
ตั้งแต่พื้นจรดเพดาน (นิตยสารที่นี่ 8 ริ้ว,2551;14) ออกแบบให้เลื่อนไปมาได้ทุกช่อง ภายในด้านซ้ายมีตู้
โชว์สินค้าด้านใน ตรงกลางทายกพื้นรูปวงรี รอบเสาไว้ 2 ช่วง มีชั้นโชว์สินค้าพวกกระป๋องสีรอบต้น
เสา ด้านในเป็นโถตรงกลางบ้าน มีโถงบันไดใช้อยู่อาศัย ซ้ายกั้นเป็นห้องรับแขกเล็กๆไว้หนึ่งห้อง ส่วน
หลังบ้านเป็นโถงรับประทานอาหารและครัว ซึ่งยังคงความดั้งเดิมอยู่ มีการเก็บกักแท็งน้าใต้ดินเพื่อ
ประกอบอาหาร ด้านหลังบ้านเป็นส่วน มีสัดส่วนตั้งศาลาบรรพบุรุษ สาหรับลูกหลานมากราบไหว้ใน
วันตรุษจีน (นิยมชัย ชัยวัฒน์,สัมภาษณ์,17 ม.ค.2556) (ส่วนตัวเฉพาะภายในครอบครัว)
(ดูภาพที่ 5.15)

ภาพที่ 5. 15 : (ซ้ายสุด)โถงห้องรับประทานอาหาร (กลางซ้าย) โถงรับประทานอาหารเชื่อม
ชั้น บน (กลางขวา) เตาดั้งเดิม (ขวา) แท็งน้าใช้สาหรับครัวเรือน
ที่มา : ผู้วิจัย , 2556
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ห้องโถงรับประทานอาหาร ช่วงทายาทรุ่นที่ 2 ได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่จากอาคารไม้เป็นปู
กระเบื้องหินขัด สมัยนั้นขัดด้วยมือ ในห้องรับแขกปูกระเบื้องดินเผาจากอิตาลี ใต้บันไดก่ออิฐสาหรับ
ซ่อนตู้เซฟ (ปัจจุบันย้ายแล้ว) มีการทาฝ้าเพดานไม้อัดเดินคิ้วทาสี ในครัวก่อเตา 3 หัว ติดกระเบื้อง
เคลือบ มีช่องทิ้งขยะ ช่องเก็บถ่าน ทาถังเก็บน้าฝน ใต้พื้นครัวขนาด 3x7 ม.ลึก 4 ม. (นิตยสารที่นี่ 8 ริ้ว
,2551;14) ซึ่งทาให้สามารถเก็บน้าได้มากในหน้าแล้ง บ้านที่น้าฝนหมดก็จะมาขอปันน้าฝนที่นี่ไปใช้
(ดูภาพที่ 5.16)
นับได้ว่า เรือนแถวตระกูลชัยวัฒน์ เป็นเรือนแถวหนึ่งซึ่งมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมชุมชน
สามารถสะท้อนความเฟื่องฟูของการค้าด้านอุปกรณ์ก่อสร้างที่ทันสมัย พร้อมทั้งการสะท้อนวิ ถีชีวิต
ของกลุ่มคนจีนในรูปแบบของการแบ่งสัดส่วนการใช้ประโยชน์ภายในบ้านได้อย่างลงตัว
ห้องแถวริมน้า ร้านค้ามีเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากเริ่มมีคนเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้น เปิดร้านค้า
หลากหลาย ไม่เพียงเท่านี้ ช่วงรุ่นที่ 2 ที่ขยายครอบครัว บางตระกูลบ้านเดิมอยู่ฝั่งหนึ่ง ซื้อกิจการหรือ
ซื้อที่ สร้างบ้าน สร้างกิจการในพื้นที่อีกฝั่งเป็นการขยายพื้นที่การใช้ที่ดินสองฝั่งคลอง อีกทั้งการ
เดินทางคมนาคมทางน้าคึกคัก เป็นทั้งจุดแวะพัก มีกิจการประเภทให้บริการเพิ่มขึ้นเช่น ปั้มน้ามัน
ไปรษณีย์ ทาให้กลุ่มอาคารที่วางตัว กระจุกขยายตัวทั้งสองฝั่งของสี่แยกท่าไข่ ทั้งทางไปกทม. แปดริ้ว
และอีกทั้งมีการสร้างบ้านเรือนตามคลองขวางบน-ล่าง เห็นได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน
มีการขยายตัวของห้องแถวริมน้าของตระกูลวรรณดิลกและเวียรศิลป์ ทาให้มีการเพิ่มขึ้นของ
ร้านค้ามากมาย มีการปรับปรุงโครงสร้างอาคารมาแล้ว 2 ครั้งโดยยังคงรักษาโครงสร้างเดิมไว้ห้องแถว
เป็นโครงสร้างไม้ 2 ชั้นประมาณ 15-20 ห้อง แต่ในปัจจุบันเจ้าของมีการขายต่อ ให้เช่าเป็นห้องแถว
ของเอกชนรายอื่นไปแล้ว (สาราญ นาคมงคล,สัมภาษณ์,12 ม.ค.2557) (ดูภาพที่ 5.17)
ช่วงตลาดเฟื่องฟู ห้องแถวริมน้าด้านชุมชนโรงหมูและฝั่งชุมชนคลองนครเนื่องเขตมีร้านค้า
คึกคัก(ภาพที่ 5.18) จากการบอกเล่าของอาจารย์อัญชัน เล่าว่าสมัยก่อนเป็นย่านการค้าที่คึกคัก ร้าน
รวงมากมาย มีโรงเหล้า หมายถึงร้านขายส่งสุราของเถ้าแก่มั้ว โรงฝิ่นของนายเต็กกี่ (ดูภาพที่ 5.19)
พ่อตาเฮียอู๋ร้านแปดริ้วพานิช ร้านขายผ้า ร้านตัดกางเกงผู้ชาย ร้านตัดเสื้อผู้หญิงชื่อนารีรัตน์ มีร้าน
ตัดผม 4 ร้าน คือร้านนายใจ นายสิทธิ์ นายหล่า นายหรุ่น ร้านขายเครื่องมือจับสัตว์น้า แห อวน ไม้
รวก หม้อดิน ร้านขายยาจีนชื่อไท้ง่วนตึ้ง กับจี่อันตึ้ง ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตาเป้ ร้านส่งน้าแข็ ง ร้านของ
ชา ร้านขนม พวกถ้วยฟู ข้าวเหนียวหน้าต่างๆ มีปั้มน้ามันตาดาวของตระกูลอนันตชัย ปั้มน้ามันตรา
ม้าบินต่อมาเปลี่ยนเป็นตรามงกุฎของตระกูลสายวาณิชย์ กับปั้มเชลล์ของตระกูลชัยวัฒน์ (นิตยสาร
ที่นี่ 8 ริ้ว,2551) นอกจากนี้ในบริเวณชุมชนโรงหมูตรงข้ามศาลาท่าเทียบเรือปัจจุบัน ยังเคยเป็นที่ตั้ง
ห้องแถว ร้านกาแฟ ร้านค้าเครื่องดนตรีไทย สังฆภัณฑ์ต่างๆ มีที่นั่งด้านหน้าสาหรับ เป็นที่พบปะ
สมาคมของชุมชนแต่ก่อน(พิชัย ผังรักษ์, 27 ส.ค. 2556)
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ภาพที่ 5. 17 : (ซ้าย)ห้องแถวร้านค้าดั้งเดิม โดยด้านบนจะมีการแขวนกระป๋องสาหรับไว้ดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุ
(ขวา) ห้องแถวร้านค้าของตระกูลวรรณดิลกและเวียรศิลป์
ที่มา : ผู้วิจยั , 2556

ภาพที่ 5. 16 : โรงฝิ่น โรงขายเหล้าและร้านค้า ชุมชนโรงหมูด้านศาลเจ้าไท่จือเอี้ย
ที่มา : ผู้วิจัย , 2556

โรงสี มีการสร้างโรงสีเพิ่มขึ้น อีก 3 โรงตามลาดับดังนี้
1) โรงสีเคียมย่งเส็ง เป็นโรงสีประเภทเครื่องจักรไอน้า (ดูภาพที่ 5.19) ใช้แกลบเป็น
เชื้อเพลิง โดยสีข้าวสาหรับขายปลีกให้กับคนในพื้นที่ และขายส่งยังกรุงเทพฯเป็นหลัก สภาพอาคาร
เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว ภายในโรงสีเป็ นอาคารที่อยู่อาศัยด้วย เครื่องสีข้าวยังคงความสมบูรณ์อยู่ด้วย
เช่นกัน เจ้าของคือนายเลอสรร สายวาณิชย์ (นายกเทศมนตรีของเทศบาลตาบลนครเนื่องเขตใน
ปัจจุบัน) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2518 หลังจากที่โรงสีเจี่ยยู่ฮวดประสบกับเพลิงไหม้
ในการก่อสร้างครั้งนั้น นายเลอสรรเล่าว่าได้ลากซุงจากทางบางน้าเปรี้ยวเป็นไม้หน้ากว้างต้น
เดียวมาใช้ในการก่อสร้างโรงสี โดยให้จีนกวางตุ้งเป็นคนออกแบบและก่อสร้างให้ ทางเจ้าของเป็น
ผู้ดูแลเรื่องวัสดุในการก่อสร้างเองทั้งหมด(เลอสรร สายวาณิชย์,สัมภาษณ์, 16 เม.ย.2556) ไม่เพียงแต่
ตั้งโรงสีเพียงเท่านั้นยังเปิดเป็นร้านค้าขายอุปกรณ์ทานาทุกชนิด ไม้ชนิดต่างๆ ลูกค้าสามารถมาเลือก
ซื้อสินค้าที่นี้ได้
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ภาพที่ 5. 17 (ซ้ายสุด)ระบบเครื่องจักรของโรงสีเคียมย่งเส็งใช้ (ซ้ายกลาง) ภาพรวมของเครื่องจักรของโรงสี
(ขวา)ผังบริเวณ ที่มา : ผู้วิจัย , 2556

2) โรงสีรุ่งเรืองธัญญะกิจ เป็นโรงสีที่ยังคงมีการสีข้าวอยู่ในปัจจุบัน อาคารสร้างด้วยไม้
ติดกับลาคลอง ในปัจจุบันใช้เป็นหน้าร้านเปิดขายของจาพวก ของที่ระลึกสาหรับนักท่องเที่ยว ส่วนตัว
โรงสีเป็นอาคารขนาดใหญ่ด้านในมีการใช้พื้นที่บ้านพัก 2 ชั้น (ดูภาพที่ 5.20)

ภาพที่ 5. 18 (ซ้ายบน)ภายในโรงสี (ขวา)ผังบริเวณการใช้อาคารของโรงสี
ที่มา : ผูว้ ิจัย , 2556

107

ภาพที่ 5. 19 แผนที่มวลอาคารและการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2516
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โครงข่ายการสัญจรและการเข้าถึง คลองนครเนื่องเขต เป็น ลาคลองที่ใช้ในการสัญจร
ระหว่างเมืองเป็นหลัก มีการบริการเรือเมล์ (รถเมล์ขาวของนายเลิศ) เมื่อมีนโยบายการปรับปรุงถนน
สายทางหลวงทั่วประเทศเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม ทาให้ถนนทางหลวง 304 เพิ่มศักยภาพในการ
สัญจรระหว่างเมืองเพิ่มขึ้น เป็นผลให้ต่อมามีการตัดถนนจากถนนสุวินทวงศ์ เข้ามาในตลาด 2 สาย
คือถนนสุขาฯ 1 ในปัจจุบัน บทบาทในอดีต เป็นทางให้ร ถบรรทุกสามารถเข้าสู่ภายในชุมชนได้ไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ส่วนถนนหมู่ 9 (ถนนศรีหม่น)เป็นถนนส่วนบุคคล รถโดยสารศิลปะชัยให้บริการระหว่าง
ฉะเชิงเทรา ถึง คลองกระเจ้า (ดูภาพที่ 5.22)

ภาพที่ 5. 20 : (ซ้ายบน)ทางเข้าถนนสุขาภิบาลฯ 1 (ขวา)ทางเข้าถนนหมู่ 9 (ศรีหม่น)
ที่มา : เทศบาลตาบลคลองนครเนื่องเขต , 2556

(2) ด้านเศรษฐกิจ กิจการร้านค้าเพิ่มขึ้น เริ่มมีบริการจาพวกปั้มน้ามันมีจานวน 3 ยี่ห้อ ทั้ง
ตรามงกุฎ เชลล์ และเอสโซ่ รวมทั้งมีโรงปั่นไฟให้บริการภายในชุมชนช่วงเวลาค่าถึงรุ่งสว่ าง มีร้านค้า
ต่างๆทั้งเครื่องมือการเกษตร ข้าว ของชา เครื่องสังฆทาน ร้านทอง ซึ่งเป็นจุดแวะพักชุมทางของการ
สัญจรทางเรือ และการเป็นศูนย์กลางบริการจาหน่ายจ่ายแจกของสินค้าทางการเกษตรทั้ง ผลผลิตทาง
การเกษตร เครื่องมือเกี่ยวกับทางการเกษตร และของใช้ในชีวิตประจาวันเป็นต้น
(3) ด้านสังคม กลุ่มคนไทยจีนในพื้นที่ขยายครอบครัว จากเดิมส่วนมากอยู่ฝั่งชุมชน
คลองขวางบน ชุมชนโรงหมูมีการขยายครอบครัว ซื้อที่ ซื้อกิจการจากบางครอบครัว หรือได้ขยาย
ครอบครัวมายังพื้นที่ฝั่งตรงข้ามด้วยเช่นกัน ครอบครัวที่มีฐานะมักไปซื้อบ้าน หรือที่ดินที่ กรุงเทพฯ
บางตระกูลมีการติดต่อกลับไปบ้านที่ประเทศจีนด้วยเช่นกัน
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ด้านประเพณีและวัฒนธรรม เมื่อกลุ่มคนจีนที่มาตั้งลงหลักปักฐานอยู่ที่คลองนครเนื่อง
เขต มั กแต่งงานกับคนไทยในพื้นถิ่น สร้างครอบครัว ขยายครัวเรือน ทาให้มีการกลืนกลายทาง
วัฒนธรรมไทยจีน ซึ่งทายาทลูกหลานต่างก็เป็นกลุ่มไทยจีน วัฒนธรรมประเพณีจะมีการผสมผสาน
ทั้งไทยและจีน เห็นได้จาก บริเวณศาลเจ้าปุนเถ้ากง ก่อนไหว้ศาลจะต้องไหว้ฟ้าดินก่อน รวมทั้ง
ด้านหน้ามีศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย ที่ตั้งอยู่หน้าศาลถัดจากตาแหน่งไหว้ฟ้าดิน สะท้อนเห็นความ
เชื่อ ความศรัทธาของคนในพื้นที่ที่มีต่อสิ่งศักดิ์ในพื้นที่ ที่จะคุ้มครองดูแลให้คนในชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
ด้านในศาลเจ้ามีทั้งศาลเจ้าปุนเถ้ากงและรูปปั้นรูปเคารพของไทยก็รวมอยู่ด้วยเช่นกัน(ดูภาพที่ 5.23)
ส่วนบริเวณศาลเจ้าไท่จือเอี้ย มีต้นไกรอายุกว่า 100 ปี ที่สมัยนั้น เติบโตมาอยู่ถัดจากศาลเจ้า มีความ
เชื่อว่า เจ้าแม่ต้นไกร ได้คุ้มครองมิให้ไฟเพลิงไหม้ซึ่งเริ่มจากโรงสีเจียยู่ฮวด ไม่ขยายวงกว้างไปยังพื้นที่
ของตลาดโรงหมู ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่มีความเชื่อของการเคารพสักการะเพื่อปกป้องจากพวกอัคคีภัย
หรือพวกไฟต่างๆ
ชุมชนวิถีทางน้า มีประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละศาสนาด้วยเช่นกัน ได้แก่
- ศาสนาพุทธ มีวัฒนธรรมพระบิณฑบาตทางน้าโดยใช้เรือหมู การแห่กฐินผ้าป่าทางน้า
- ศาสนาพุทธนิกายมหายาน (กลุ่มคนจีน) มีแห่เจ้า งานไหว้ศาลเจ้า งานงิ้ว
- ศาสนาคริสต์ มีประเพณีของบาทหลวงเดินทางมาทางเรือ มาสวดให้ที่บ้านทุกอาทิตย์
โดยส่วนใหญ่ทั้งศาสนาพุทธ หรือศาสนาพุทธนิกายมหายาน หรือกลุ่มคนจีน คนไทยและคน
จีนก็มี ส่ วนร่วมทางวัฒนธรรมและประเพณีทั้งสิ้น ส่วนงานที่ได้หล่อรวมใจของทุกศาสนาไว้ คือ
ประเพณีแข่งเรือหน้าวัดชนะสงสาร ทั้งชาวพุทธ ชาวพุทธนิกายมหายาน หรือชาวคริสต์ก็จะร่วมงาน
ประเพณีประจาปี นี้ทั้งสิ้น (ดูที่ภาพ 5.24)

ภาพที่ 5. 21 : (ซ้าย)ศาลเจ้าปุนเถ้ากง แท่นฟ้าดิน ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย
(ขวา) ภายในศาลเจ้าปุนเถ้ากง และรูปเคารพของคนไทย
ทีม่ า : ผู้วิจัย , 2556
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ภาพที่ 5. 22 : (ซ้าย) งานงิ้ว ไหว้ศาลเจ้า (ขวา)แห่กฐินทางน้า
ที่มา : เทศบาลตาบลคลองนครเนื่องเขต , 2556

5.3.2 การขยายตัวของชุมชนยุคตลาดเฟื่องฟู (พ.ศ. 2496-2520)
ช่วงแรกของยุคมีการเพิ่มขึ้นของมวลอาคารตามริมคลองนครเนื่องเขต เนื่องจากการ
เฟื่องฟูของการเป็นชุมทางการค้าทางน้า อาคารจะเป็นทั้งที่อยู่อาศัยด้านบนและเปิดเป็นห้องแถว
ริมน้าด้านล่าง จนกระทั่งช่วงปีพ.ศ. 2502 ได้ตัดถนนเข้ามาในชุมชนจากถนนสายหลักคือ ถนนทาง
หลวงหมายเลข 304 มี 2 เส้นทางคือ (1) ถนนสุขาภิบาล 1 และ (2) ถนนศรีหม่น เข้าหมู่ 9 เป็นส่วน
สาคัญทาให้เกิดการเข้าถึงทางบกสะดวกมากขึ้นกว่าการสัญจรทางน้า เริม่ มีการขยายตัวของบ้านเรือน
มายังตามถนนศรีหม่น (ดูภาพที่ 5.25) เริม่ มีการขยายตัวตามเส้นทางคมนาคมทางบกนอกจากลา
คลอง ด้วยปัจจัยที่เส้นทางสายหลัก ต่อกับเส้นทางสายย่อยในพื้นที่ชุมชน เป็นจุดเริ่มต้นของการ
ขยายตัวของการตั้งถิ่นฐาน ขยายตัวเพิ่มมากด้วยเช่นกัน

111

ภาพที่ 5. 23 การขยายตัวของชุมชน พ.ศ. 2516
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5.3.3 บทบาทชุมชนต่อพื้นที่รอบนอก
เป็นย่านชุมทางการค้าอย่างแท้จริง โดยเฉพาะคนที่เดิ นทางไปฉะเชิงเทราต้องผ่านชุมชน
คลองนครเนื่องเขต และแวะพัก แวะทานอาหาร ระบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นศูนย์กลางของการ
ตั้งถิ่นฐานริมน้า เป็นส่วนสาคัญที่ทาให้บริบทของชุมชนมีความโดดเด่นและ มีทั้งคนนอกพื้นที่เข้ามา
ติดต่อค้าขาย ร่วมประเพณีเช่นงานงิ้ว เป็นทางผ่านสาหรับเข้าไปตัวเมืองในงานฉลองวัดหลวงพ่อโสธร
ทาให้บริเวณสี่แยกท่าไข่-เนื่องเขต มีความคึกคักของผู้คนเป็นอย่างมาก
5.4 ยุคการสัญจรทางบก (พ.ศ. 2520 – 2545 )
เมื่อเริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การพัฒนาทางด้านคมนาคม การแผ่กระจายความเจริญจากเมือง
หลวงมายังพื้นที่เชื่อมต่อของเมือง มีการแบ่งพื้นที่ทางด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมได้
อย่างชัดเจน ทางหลวงหมายเลข 304 เป็นเส้นทางคมนาคมระดับจังหวัดที่สาคัญ ทาให้มีการตั้งถิ่น
ฐานขยายตัวตามคมนาคม จึงทาให้ถนนมีบทบาทอย่างมากต่อการสัญจร การเปลี่ยนการคมนาคมจาก
ฐานน้ามาสู่บก จนทาให้การใช้เรือน้อยลง เมื่อคลองไม่ค่อยได้ใช้จึงตื้นเขิน คนส่วนใหญ่ไม่ได้สัญจร
ทางน้าอีกต่อไป ได้สรุปเหตุการณ์และนโยบายที่มีความสาคัญต่อพื้นที่มีดงั นี้
พ.ศ. 2525 – 2529 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 เน้นทางด้านการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมภาคตะวันออก (Eastern Seaboard Development Program(ESB) จัดให้
มีเขตอุตสาหกรรมขนาด พื้นที่ 8.3 ล้านไร่ บริเวณแหลมฉบัง จ.ชลบุรี บริเวณมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง และพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พัฒนาพื้นที่เกษตรเพื่ออุตสาหกรรม เกษตรก้าวหน้า มีการจ้าง
แรงงานที่มีฝีมือ ผู้เชี่ยวชานาญการ ให้เป็นเขตเกษตรขนาดใหญ่ครบวงจร ผนวกกับนโยบายส่งเสริม
การลงทุน (BOI) (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2556:ออนไลน์)
พ.ศ. 2525 เริ่มใช้เครื่องจักรไถนาแทนควาย เนื่องจากใช้ควายมีค่าใช้จ่ายสูง ราคาควาย
ตัวละ 700 บาท (สาราญ นาคมงคล,สัมภาษณ์,12 ม.ค.2557)
พ.ศ. 2525 ตระกูลอนันตชัย เริ่มแบ่งมรดกที่ดินให้กับลูกหลาน และอาก๊งฮวดได้บริจาค
ที่ ดิ น บริ เ วณบ้ า นให้ กั บ ทางราชการเพื่ อ ท าถนนสาธารณะเข้ า ขุ ม ชนด้ า นใน ซึ่ ง ปั จ จุ บั น เป็ น ถนน
สุขาภิบาล 2 ทางเข้าวัดบางสาย และเข้าถึงชุมชนโรงหมู หมู่ 12 และชุมชนคลองขวางหมู่ 13
พ.ศ. 2525 รถเมล์โดยสายบริษัท ศิลปะชัย และเวียรศิลป์ ได้เลิกกิจการ
พ.ศ. 2527 เริ่มมีการย้ายถิ่นที่อยู่ของครัวเรือนฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่ง ส่วนใหญ่มาอยู่
บริเวณคลองขวางล่าง โดยการเช่าที่กับทางตระกูลตัณสงวนวงศ์ และคุณชไมพร สุวรรณธนโชติ
สร้างบ้านเก็บค่าเช่าต่อปี (โรม ประเสริฐพันธ์,สัมภาษณ์,7 ส.ค.2556)
พ.ศ. 2530 กรมทางหลวงขยายถนน ทางหลวงหมายเลข 304 จาก 2 เลน เป็น 4
เลน เพื่อรองรับการขนส่งภาพอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นตามแนวนโยบาย ESB ข้างต้น
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พ.ศ. 2530 ตระกูลนาคมงคล ซึ่งเป็นชาวนาดั้งเดิมในพื้นที่ตั้งแต่สมัยขุดคลองนครเนื่อง
เขต ได้ขายที่นาต่อให้กับบุคคลธรรมดาที่มาขอซื้อที่นา จากนั้นที่นาได้มีการขายช่วงให้กับบริษัท
นูทริกซ์ ทากิจการโรงงานอาหารสัตว์ เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ในปัจจุบัน คุณสาราญ นาคมงคลไม่มีที่
นาริมคลองเหมือนแต่เดิม และได้ย้ายมาเปิดกิจการร้านกาแฟลุงแกละอยู่ที่ตลาดโบราณนครเนื่องเขต
พร้อมทั้งเป็นผู้ดูแลห้องแถวให้ตระกูลวรรณดิลกและเวียรศิลป์อีกด้วย
พ.ศ. 2530 มีการสร้างห้องแถวให้เช่าเพิ่มขึ้น ในบริเวณตรงข้ามโรงฝิ่นเป็นห้องแถวชั้น
เดียว 8 คูหา และบริเวณที่ตั้งโรงสีเจียยู่ฮวดเก่าด้วยเช่นกัน
พ.ศ. 2530 ที่นาลดลง โรงงานอุตสาหกรรมทยอยเข้ามาสร้างภายในพื้นที่ (สาราญ นาค
มงคล,สัมภาษณ์,12 ม.ค.2557)
พ.ศ. 2535 โรงสีเคียมย่งเส็ง เลิกกิจการ (เลอสรร สายวาณิชย์,สัมภาษณ์,16 เม.ย. 2556)
พ.ศ. 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาบลตามพระราชบัญญัติการ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
ฉบับฎิกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ วันที่ 25 พฤษภาคม
พ.ศ. 2542 (เลอสรร สายวาณิชย์,สัมภาษณ์,16 เม.ย. 2556)
พ.ศ. 2552 เริ่มต้นการฟื้นฟูตลาด (เลอสรร สายวาณิชย์,สัมภาษณ์,16 เม.ย. 2556) มี
ความร่วมมือระหว่างเทศบาลตาบลนครเนื่องเขต สานักงานพาณิชย์จังหวัด สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด และหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการเริ่มต้นศึกษากระบวนการฟื้นฟูตลาดริมน้า โดยนา
ต้นแบบการศึกษาตลาดริมน้าจากอัมพวามาปรับใช้
5.4.1 การตั้งถิ่นฐาน
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของช่วงยุคที่ 3 สัญจรทางบก (พ.ศ.2520-2545) พื้นที่ริมน้า ลดจานวน
ของห้องแถวร้านค้า มีการขยายตัวของการตั้งถิ่นที่อยู่บริเวณเส้นทางคมนาคมที่ตัดเข้ามาภายในพื้นที่
ชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่วางตัวแนวยาวตามถนน กระจุกตัวบริเวณพื้นที่ริมคลองเชื่อมต่อยังถนนภายใน ทั้ง
ในส่วนของถนนศรีหม่น เข้าหมู่ 9 และถนนเทศบาลที่ตัดใหม่จากตระกูลอนันตชัยมอบที่ดินบางส่วน
เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถตัดถนนเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่นาด้านในให้เป็นถนนสาธารณะ
(1) ด้านกายภาพ
การใช้ที่ดิน การที่พื้นที่นาลดลง ปรับเปลี่ยนเป็นบ่อปลา เลี้ยงไก่ ทาการเกษตร
หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งบางพื้นที่ปรับเปลี่ยนเป็นนากุ้ง แต่เมื่อนากุ้งประสบสภาวะถดถอย ก็ถม
ที่ดินเพื่อสร้างเป็นพื้นที่เปล่าหรือขายที่ดินเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมเช่นกัน (ดูภาพที่ 5.26)
ที่อยู่อาศัย มีการปรับปรุงเพิ่มขึ้น บ้านไม้ได้ปรับให้เป็นตึกผสมบ้านไม้ บางครัวเรือน
ปรับปรุงซ่อมแซม รื้อทิ้งสร้างขึ้นใหม่ก็มีเช่นกัน การกระจายตัวของบ้านเรือนตามแนวถนน บาง
ครัวเรือนมีกิจการหรือสร้างครอบครัวที่อื่น ส่วนมากย้ายไปอยู่บริเวณกรุงเทพฯหรือพื้นที่ใกล้เคียง
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ห้องแถวให้เช่า มีกลุ่มอาคารห้องแถวสาหรับเช่าพักอาศัยเพิ่มขึ้น หรือปรับเปลี่ยน
บ้านพักสาหรับเช่าอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น โดยหมู่ 9 และหมู่ 12 เป็นตึกแถวชั้นเดียว
ร้านค้าห้องแถว มีการปิดตัวลง บางอาคารรื้อทิ้ง เช่น ห้องแถวบริเวณชุมชนโรงหมูหมู่ที่
12 ริมคลองนครเนื่องเขตด้านบน และลดจานวนห้องแถวลง เช่น ห้องแถวตัณสงวนวงศ์ จากแต่เดิม
เป็นห้องแถว 2 คูหาแต่ปรับเปลี่ยนเหลือเพียง 1 คูหาอยู่ริมคลอง(ชนาพร สุวรรณธนโชติ , 18 ก.ค.
2556)
โรงฝิ่น เลิกกิจการ ปรับห้องแถวให้เช่าทั้งเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นร้านค้า
โรงสี ปิดกิจการจานวน 2 โรงคือ โรงสีเคียมย่งเส็ง และ โรงสีตั้งธัญญะการ เนื่องจาก
ต้องใช้ทุนในการปรับปรุงสูง และปัญหาแข่งขันกับภาคอุตสาหกรรม
โครงข่ายการเข้าถึงภายในชุมชน มีการตัดถนนหลักภายในชุมชนคือถนนสุขาภิบาล 2
เป็นถนนสาธารณะของทางสุขาภิบาลเข้าไปยังชุ มชนที่อยู่ในพื้นที่นา ทาให้เป็นผลต่อการเข้าถึงและ
การขยายการตั้งถิ่นฐานเข้าไปยังพื้นที่นาด้านในด้วยเช่นกัน ช่วงปลายของยุคเมื่อตลาดซบเซา การ
ฟื้นฟูตลาด จึงได้มีการจัดทาสะพานข้ามคลองเพื่อเอื้อประโยชน์ในการใช้งานระหว่างพื้นที่ฝั่งคลอง
พร้อมปรับปรุงบริเวณท่าน้า ท่าเทียบเรือ สร้างเพิ่ม เพื่อรองรับการเป็นตลาดริมน้าโบราณ
โครงข่าย ลาคลองตื้นเขิน เพราะคนส่วนใหญ่เปลี่ยนจากการสัญจรทางน้ามาเป็นทางบก
ดังนั้น การเดินทางไปยังเมืองฉะเชิงเทราไม่จาเป็นต้องผ่านตลาดเหมือนแต่เดิม จึงทาให้ตลาดน้าเริ่ม
ซบเซา ประกอบกับมีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 304 เป็นถนนเชื่อมจังหวัดสาหรับรองรับ
ภาคอุตสาหกรรม
การถือครองที่ดิน มีการแบ่งพื้นที่นาเป็นมรดก ขายต่อเปลี่ยนมือของผู้ครอบครอง
ประกอบกับภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีบทบาทต่อการใช้ที่ดิน ที่ดินเปลี่ยนแปลงจากที่นามาตั้งเป็น
โรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้ นจึงมีการที่เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอย่างเห็นได้ชัด บล็อกอาคารมีการ
ขยายตัว การใช้สอยอาคารหลากประเภทมากขึ้น
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(2) ด้านเศรษฐกิจ ร้านค้าเริ่มปิดตัวลง บางครัวเรือนขยายกิจการอยู่ที่กรุงเทพฯ หรือ
ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อื่น บางรายขายที่ดิน หรือให้เช่า แต่บางรายยังคงเก็บบ้านไว้และกลับมาดูแลบ้างเป็น
ครั้งคราว ทาให้ชุมชนตลาดเกิดความซบเซา รวมทั้งรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการปรับเปลี่ยน
จากแต่เดิมประกอบอาชีพทานา เกษตรกรรม เมื่อมีโรงงานเข้ามาตั้งคนในพื้นที่บางส่วนก็เข้าไป
ทางานในโรงงาน จานวนคนที่ต้องการทางานในโรงงานยังไม่เพียงพอ ทาให้เกิดการดึงดูดคนจาก
ภายนอกเข้ามาอาศัยอยู่ภายในชุมชนเพื่อประกอบอาชีพโรงงานอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน
(3) ด้านสังคม ยังคงมีสังคมคนไทยเชื้อสายจีน รวมกลุ่มเป็นครอบครัวภายในพื้นที่และ
ขยายครอบครัวอยู่ภายนอกพื้นที่ เริ่ มมีกลุ่มคนที่เข้ามาเพื่อเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมาก
ขึ้น เกิดกลุ่มผู้อยู่ใหม่จากต่างถิ่น ส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5.4.2 การขยายตัวของชุมชนยุคการสัญจรทางบก (พ.ศ.2520-2545)
การตั้งถิ่นฐานของชุมชนมีการขยายตัวออกไปตามเส้นทางของถนนที่เกิดขึ้นมาภายใน
และถนนใหญ่ภายนอก เริ่มมีการกระจุกตัวตามเส้นทางคมนาคมสายหลัก คือถนนทางหลวงหมายเลข
304 (ดูภาพที่ 5.27) มีการอพยพย้ายถิ่นของผู้คนมาพักอาศัย โดยเป็นในแบบบ้านเช่า ครัวเรือน
ภายในชุมชนบางครัวเรือนย้ายออก ส่วนมากจะเข้าไปตั้งถิ่นฐานที่กรุ งเทพฯ หรือฉะเชิงเทรา ชลบุรี
จันทบุรี ตราด ก็มีบ้างเช่นกัน กลุ่มคนกลุ่มใหม่ที่เข้ามาจากถิ่นที่อื่น ทั้งมาเช่าห้องเช่า หรือเช่าที่ปลูก
บ้านเรือน โดยกระจายการตั้งถิ่นฐานตามสิ่งก่อสร้างพักอาศัยที่เพิ่มขึ้นมาตามถนนสุขาภิบาล 2 ถนน
ทางเข้าหมู่ 9 (ถนนศรีหม่น) รวมทั้งบ้านริมคลองขวางบนอีกด้วย
5.4.3 บทบาทของชุมชนต่อพื้นที่รอบนอก
การลดบทบาทของตลาดชุ ม ทางด้ ว ยการค้ า ทางน้ าซบเซา ด้ ว ยการคมนาคมสั ญ จร
เปลี่ยนแปลงจากทางน้ามาเป็นทางบก บทบาทของทางหลวงหมายเลข 304 เพิ่มขึ้นเชื่อมต่อกับพื้นที่
รอบนอกได้ ส ะดวก พื้ น ที่ ด้ า นในเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการเข้ า ถึ ง ด้ ว ยถนนสายย่ อ ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ถนน
สุ ข าภิ บ าล 2 ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง พื้ น ที่น าด้ า นใน ท าให้ พื้ น ที่ น าด้ า นใน เป็ น เหตุ ใ ห้ มี ก ารตั้ ง โรงงาน
อุตสาหกรรมภาคอิเล็คโทรนิกส์ภายในพื้นที่นาด้านในด้วย ส่วนพื้นที่นารอบนอกปรับเปลี่ยนการใช้ที่
นาเป็นพื้นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเป็นแรงดึงดูดให้แรงงานเข้ามาอาศัยอยู่ พื้นที่มีบทบาทภาคบริ
การในการรองรับเป็นที่อยู่อาศัยของแรงงานอุตสาหกรรม

117

ภาพที่ 5. 25 การขยายตัวของชุมชนและเส้นทางคมนาคมภายในชุมชน พ.ศ.
2533

ถนนสายรองเข้ าพื ้นที่

118

5.5 ยุคฟื้นฟูตลาด (พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน)
เหตุการณ์และนโยบายที่เกิดขึ้นในช่วงยุคฟื้นฟูตลาด มีดังต่อไปนี้
พ.ศ. 2548 การสร้างประตูน้ากั้นคลองนครเนื่องเขต พื้นที่ตาบลศาลาแดง
พ.ศ. 2552 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารพัฒนาตลาดโบราณฯ จานวน 12 คน มีภาคส่วน
ต่างๆเข้าร่วม ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลฯ สมาชิก
สภาเทศบาลฯ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชุมชน ผู้ประกอบการ มีอานาจหน้าที่ในการเข้าร่วม
ประชุม จัดทาข้อมูลและแผนงานบริหารพัฒนาตลาดฯ ทะเบียนประวัติผู้จาหน่ายสินค้า สรุปผลการ
ดาเนินงานทุก 3 เดือน เสนอต่อที่ประชุม ให้ความเห็นขอบในการถอดถอนสิทธิการเป็นผู้จาหน่าย
สินค้าในตลาดฯ ตรวจสอบ การรับเงิน จ่ายเงิ น การเก็บรักษาเงิน พร้อมจัดทาบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สิน เป็นต้น (เลอสรร สายวาณิชย์,สัมภาษณ์,16 เม.ย. 2556)
พ.ศ. 2552 เข้าร่วมกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาย่านการค้า ของกระทรวง
พาณิชย์ คือ การพัฒนาระบบข้อมูล พัฒนาผู้ประกอบการ การส่งเสริมการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ และการปรับภูมิทัศน์ โดยใช้กระบวนการจัดอบรม ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ พร้อม
จัดทาปฏิบัติงานเกี่ยวกับทั้งการประชาสัมพันธ์ จัดระบบข้อมูลของตลาด ให้ความรู้กับผู้ประกอบการ
รวมทั้งการสร้างสะพานเชื่อมต่อของ 2 ฝั่งคลอง ปรับทางเดินริมคลอง ศาลาแวะพัก และท่าเทียบเรือ
ให้เหมาะสม เป็นส่วนทั้งพัฒนาการใช้งานภายในชุมชน พร้อมส่งเสริมการฟื้นฟูภูมิทัศน์ในการเปิด
ตลาดอีกด้วย
พ.ศ. 2553 มีการออกร้านครั้งแรกด้วย การจัดงานโครงการคนไทยไร้พุง ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการร้านค้าออกร้าน และคนในชุมชนเข้าร่วมการแข่งขันเปตอง มีกิจกรรมเอโรบิคโดยใช้
พื้นที่บริเวณหมู่ 9 พื้นที่ลานจอดรถ บริเวณตลาดห้องแถววรรณดิลกและเวียรศิลป์(สุวิมล สายวาณิชย์
, 16 เม.ย. 2556)
พ.ศ. 2554 เกิดน้าท่วมครั้งใหญ่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและชานเมืองทั้งฝั่งตะวันตก
ตะวันออก ส่งผลให้พื้นที่ริมคลองนครเนื่องเขตเกิดภาวะน้าท่วมร่วมด้วย
พ.ศ. 2555 กรมชลประทาน มีการจัดสร้างคั้นกั้นน้าบริเวณริมคลองนครเนื่องเขต เพื่อช่วย
ในการป้องกันน้าท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น
พ.ศ. 2556 – 2557 ภูมิทัศน์ของริมคลองนครเนื่องเขตเปลี่ยนไปจากเดิม การซบเซาตลาด
น้าเริ่มเกิดขึ้นอีกครั้ง
เมืองเกิดการเติบโตที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม ทาให้การใช้
ที่ดินเปลี่ยนแปลง มีการเสื่อมโทรมของตลาดริมน้า คนตั้งถิ่นฐานที่อยู่รอบนอกหรือเมืองหลวงมาก
ขึ้น แต่ยังคงมีชุนชนดั้งเดิมอยู่ในพื้นที่ของที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า
การเกษตร มีวิวัฒนาการจากดั้งเดิมมาเป็นอุตสาหกรรมการผลิตปัจจุบันที่ยังคงอยู่ รวมทั้งการรักษา
สภาพโครงสร้ า งดั้ ง เดิ ม ด้ ว ยสาเหตุ ที่ ป ระสบปั ญ หาตลาดซบเซา ทางชุ ม ชนร่ ว มกั น จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการทั้งผู้นาท้องถิ่น ชาวบ้าน และหน่วยงานรัฐร่วมกันฟื้นฟูตลาดน้าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยว
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5.5.1 การตั้งถิ่นฐาน
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของช่วงยุคที่ 4 ฟื้นฟูตลาด (พ.ศ.2546-ปัจจุบัน) การตั้งถิ่นฐานตาม
แนวริมน้าลดลง ส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานตามแนวเส้นทางคมนาคมถนนสุขาภิบาล 2 ซึ่งเป็นถนนสาธารณะ
ของทางเทศบาล โดยวางตัวตามแนวริมถนน และพื้นที่นาที่ถนนตัดผ่านเข้าไปด้านใน
(1) ด้านกายภาพ
การใช้ที่ดิน ระบบคลองไม่สามารถเชื่อมต่อได้เช่นเดิม มีการสร้างประตูน้าเพิ่มทาให้
คลองที่ ใ ช้ ใ นการสั ญ จรเป็ น คลองระบายน้ า พื้ น ที่ น าปรั บ เปลี่ ย นบ่ อ ปลา นากุ้ ง มาเป็ น โรงงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น แต่ด้วยโครงการฟื้นฟูตลาด ทาให้มีการดูแลอนุรักษ์ลาคลอง รักษาระบบ
นิเวศน์ ปัจจุบันสามารถเลี้ยงปลาในกระชังในลาคลอง (ดูภาพที่ 5.28)
ที่อยู่อาศัย มีห้องแถว บ้านเช่าเพิ่มมากขึ้น ทั้งภายในเขตและภายนอกเขต ส่วนใหญ่
เกาะตามถนนภายใน มีการฟื้นฟูบ้านเก่า ห้องแถว สาหรับเปิดเป็นตลาดอีกครั้งหนึ่ง ทางเดินเท้า
สะพานข้ามคลอง
โรงงานอุตสาหกรรม มีโรงงานเพิ่มขึ้นในพื้นที่และบริเวณข้างเคียง เช่นโรงงานแปรรูป
ลูกชิ้นหมู โรงงานอิเล็คโทรนิกส์ โรงงานแปรรูปอาหารสัตว์ โรงงานเฟอร์นิเจอร์ และศูนย์อบรมทาง
วิชาการของโตโยต้า เป็นต้น
โรงสี มี 1 แห่งคือ โรงสีรุ่งเรืองธัญญะกิจ เป็นโรงสีที่ยังคงมีการสีข้าวอยู่ในปัจจุบัน ตัว
อาคารไม้ของโรงสีเก่าติดลาคลอง หน้าร้านเปิดขายของที่ระลึก และร้านขายต้นไม้ ซึ่งร้านขายต้นไม้
โครงสร้างร้านใช้ไม้ที่เป็นส่วนประกอบของเรือดั้งเดิมนามาสร้างต่อเติมเป็นร้านค้าและที่อยู่อาศัยเพิ่ม
ในปัจจุบัน ส่วนโรงสีเป็นอาคารขนาดใหญ่ ภายในตัวอาคารยังเป็นบ้านพักตึก 2 ชั้น แต่โรงสี 2 โรง
ก่อนหน้านี้เจ้าของได้เก็บรักษาให้มันคงอยู่ได้เป็นอย่างดี
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ภาพที่ 5. 26 แผนที่มวลอาคารและการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2545
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การถือครองที่ดิน มีการแบ่งพื้นที่นาเป็นมรดก ขายต่อเปลี่ยนมือของผู้ครอบครอง
ประกอบกับภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีบทบาทต่อการใช้ที่ดิน มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากที่นา
เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงมีการที่เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอย่างเห็นได้ชัด บล็อกอาคารมีการ
ขยายตัว การใช้สอยอาคารหลากประเภทมากขึ้น
แปลงที่ดินและการถือครองที่ดิน
รูปแบบของแปลงที่ดินของเทศบาลตาบลนครเนื่องเขตในปัจจุบัน (ดูภาพที่ 5.29) มีลักษณะ
แปลงเป็นแนวยาว ด้านหัวแปลงติดริมคลองเพื่อทดน้าเข้านา เป็นที่น่าสังเกตว่าต่อมาภายหลังมีการ
แบ่งซอยย่อยของแปลงที่ดินตามเส้นถนนเนื่องจากมีการขยายตัวของการตั้งถิ่นฐานภายหลังการตัด
ถนน ลักษณะการถือครองที่ดินในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นทีด่ ินเอกชนที่เป็นเจ้าของแบ่งเป็น
(1) ที่ดินที่เจ้าของถือกรรมสิทธิ์และเป็นที่พกั อาศัยตั้งแต่ดั้งเดิม เช่น ตระกูลสายวาณิชย์ ,
ตระกูลชัยวัฒน์ , ตระกูลหยกอุบล ตระกูลอนันตชัย ตระกูลตันสงวนวงศ์ วรรณดิลก และเวียรศิลป์
เป็นต้น ส่วนใหญ่จะเป็นที่ดนิ ติดริมคลองแบ่งเป็นเรือนพักอาศัย และห้องแถวร้านค้าริมน้า โดยห้อง
แถวร้านค้า แบ่งซอยย่อยให้เช่าสาหรับพักอาศัยและทาการค้าด้วยเช่นกัน
(2) ที่ดินเจ้าของให้ผู้อื่นเช่าปลูกบ้าน ซึ่งให้เช่ามาตั้งแต่แรกเริ่ม คือริมคลองขวางล่างชุมชน
สวนมะม่วง หมู่ที่ 10 มีบ้านริมคลองตั้งอยู่บริเวณนี้เป็นส่วนมาก โดยค่าเช่าสาหรับปลูกบ้านอยู่ที่
ตารางวาละ 2,100 บาทต่อปี สัญญาเช่าเป็นปีต่อปี
(3) ที่ดินสาหรับทานา ส่วนใหญ่ เจ้าของนาจะไม่ได้ทานาเอง แต่จะให้ชาวบ้านเช่าทานา (4)
ที่ดินของเทศบาลและโรงงาน เป็นการซื้อต่อจากเจ้าของที่ดินเดิม ส่วนใหญ่จะเป็นที่นา
และเปลี่ยนการใช้ที่ดินเป็นอาคารสานักงานของเทศบาล และโรงงานที่เกิดขึ้นในพื้นทีด่ ังกล่าว
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ภาพที่ 5. 27แปลงที่ดินและการถือครอง พ.ศ. 2550
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สถาปัตยกรรมชุมชนที่สาคัญในพืน้ ที่ศึกษา
ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลเนื่องเขตมีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 อีกทั้งยังเคยมี
บทบาทเป็นศูนย์กลางการค้าทางน้า และโรงสีข้าว รวมทั้งการมีอัตลักษณ์ของวิถีชีวิตชาวจีนอยู่ใน
ชุมชน จึงทาให้ชุมชนในพื้นที่ศึกษามีอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่เป็นอัตลัษณ์ข องวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
ชุมชนที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ดังนี้
 ห้องแถวและที่อยู่อาศัยแบ่งเป็นช่วงอายุได้ดังนี้
กลุ่มอาคารรุ่นแรกอายุ 100 ปีขึ้นไป ซึ่งยังคงเหลืออยู่ทั้ง 2 ฝั่งคลอง ได้แก่บริเวณสี่แยกท่า
ไข่ บริเวณศาลเจ้าปุนเถ้ากง และบริเวณศาลเจ้าไท่จือเอี๊ย โรงฝิ่นเดิมในชุมชนโรงหมู รวมทั้งโรงงิ้วถาวรที่
ยังเหลืออยู่ ส่วนใหญ่เป็นห้องแถวไม้ชั้นเดียว ในปัจจุบันคงเหลือประมาณ 30-40 ห้อง (ดูภาพที่ 5.30)

ภาพที่ 5. 28 : (บน) ห้องแถวตระกูลนิโครธานนท์
(ล่าง) โรงฝิ่น
ที่มา : สารวจชุมชน ปีพ.ศ. 2556
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กลุ่มอาคารรุ่นที่สอง เป็นกลุ่มห้องแถวไม้ 2 ชั้นและบ้านไม้ 2 ชั้น อายุราว 70 ปีขึ้นไปมีประมาณ
20-30 ครัวเรือน หลังคามุงด้วยกระเบื้อง (ภาพที่ 5.31)

ภาพที่ 5. 29 : (ซ้าย) ห้องแถวตระกูลอนันตชัย
ที่มา : สารวจชุมชน ปีพ.ศ. 2556

(ขวา) บ้านทนายถนอมศักดิ์ สมบูรณ์เจริญ

กลุ่มอาคารรุ่นที่สาม อายุราว ๕๐-๓๐ ปี ถึงปัจจุบัน เป็นห้องแถวไม้ ๒ ชั้น จานวน ๒๐-๓๐ คูหา
มุงด้วยหลังคาสังกะสีและกระเบื้อง ปัจจุบันกลุ่มห้องแถวและบ้านเรือนริมคลองแห่งนี้ยังอยู่ในสภาพดี มี
การใช้งานเป็นที่อยู่อาศัยและเปิดเป็นร้านค้าในวันหยุดสุดสัปดาห์ (ภาพที่ 5.32)

ภาพที่ 5. 30 : ห้องแถวตระกูลเวียรศิลป์ วรรณดิลก และเจริญบูลย์วิวัฒน์
ชุมชนคลองนครเนื่องเขต หมู่ 9
ที่มา : สารวจชุมชน ปีพ.ศ. 2556
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โรงสี เป็นสถาปัตยกรรมชุมชนที่ยังคงอยู่และเด่นชัด แสดงให้เห็นถึงบทบาท
สาคัญของที่ตั้งหนึ่งของแหล่ง นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรดั้งเดิมของประเทศ โรงสี
ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์มีจานวน 2 แห่ง และในจานวนนี้ยังคงมีโรงสีที่ดาเนินการอยู่อีก 1 แห่ง โดย
โครงสร้างของโรงสีดั้งเดิมเป็นโครงสร้างไม้เป็นหลัก โดยอุปกรณ์เครื่องสีข้าว โครงสร้างกลไกเป็นโครง
ไม้ผสมเหล็ก และโครงสร้างคลุมหลังคาก็จะเป็นโครงสร้างไม้พร้อมมุงด้วยสังกะสี พร้อมมีพื้นที่ใช้สอย
ภายใน ที่ใช้ในการเก็บกักข้าวด้วยเช่นกัน ด้านข้างเทคโนโลยีของโรงสีในสมัยก่อนใช้เป็นโครงสร้างไม้
เป็นหลัก
(1) โรงสีตั้งธัญญะการ เป็นโรงสีเก่าดั้งเดิม โครงสร้างของอาคารและเครื่องจักรยังมีความ
สมบูรณ์ โครงสร้างเครื่องจักรสีข้าวใช้โครงไม้เป็ นหลัก ตัวผนังและหลังคากรุด้วยสังกะสี พร้อมบาน
หน้าต่างเปิดสมัยโบราณ มีการปรับปรุงซ่อมแซมด้วยกาแพงอิฐบล๊อค ในปัจจุบันหยุดใช้งาน
(ดูภาพที่ 5.33)

ภาพที่ 5. 31 โรงสีตั้งธัญญะการ ชุมชนโรงหมู่12
ที่มา : ผู้วิจัย ,2556
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(2) โรงสีเคียมย่งเส็ง
โรงสีเคียมย่งเส็งเป็นโรงสีอยู่ในพื้นที่บ้านของ นายกเลอสรร สายวาณิชย์ ซึ่งก่อนที่ท่านจะ
มาลงสมัครเป็นนายกเทศมนตรี เป็นโรงสีที่ขายข้าวแบบขายปลีกให้กับคนในพื้นที่เป็นหลัก สภาพ
อาคารเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว ภายในโรงสีจะเป็นอาคารที่อยู่อาศัยด้วย เครื่องสีข้าวยังคงความสมบูรณ์
อยู่ด้วยเช่นกัน ซึ่งโรงสีส่วนใหญ่จะให้ทางจีนกวางตุ้งเป็นผู้ก่อสร้าง แต่ไม้และวัสดุก่อสร้างเป็นของ
เจ้าของกิจการเอง โรงสีเลิกกิจการเมื่อประมาณ พ.ศ. 2524 แต่ยังคงสภาพเดิมอยู่อย่างสมบูรณ์เป็น
โครงสร้างทางสถาปัตย์ด้านอุตสาหกรรมแปรรูปดั้งเดิมของพื้นที่ที่ควรจะเก็บรักษาไว้ให้เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชน (ดูภาพที่ 5.34)

ภาพที่ 5. 32 โรงสีเคียมย่งเส็ง ชุมชนสวนมะม่วง หมู่ 11
ที่มา
: ผูว้ ิจัย ,2556

(3) โรงสีรุ่งเรืองธัญญะกิจ
ยังคงมีการสีขา้ วอยู่ในปัจจุบัน ตัวอาคารไม้ของโรงสีเก่าติดกับลาคลอง ในปัจจุบันใช้
เป็นหน้าร้านเปิดขายของเซรามิค ของตกแต่ง ส่วนตัวโรงสีเป็นอาคารขนาดใหญ่ด้านในตัวอาคาร
เป็นบ้านพักตึก 2 ชั้นเป็นของตระกูลเจริญบุญวิวัฒน์ เป็นโรงสีรุ่นหลัง พืน้ ที่ติดริมคลองแต่เดิมเป็น
ร้านค้าไม้รับสร้างบ้านเช่นไม้ตะแบก สัก และไม้รวก พร้อมทั้งเป็นยุ้งข้าวสาหรับเก็บข้าวไว้ขาย
(ดูภาพที่ 5.35) เมื่อเลิกกิจการได้นาไม้จากเรือทาเป็นพื้นบ้าน ร้านค้าต่อเติม ร่วมทั้งทาเป็น
เฟอร์นิเจอร์ ทาเป็นร้านขายต้นไม้เป็นต้น
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ภาพที่ 5. 33 (ซ้ายบน) ร้านขายต้นไม้ ร้านค้าริมคลองนครเนื่องเขต
(ขวาบน) โรงสีรุ่งเรืองธัญญะกิจ (ปัจจุบันยังเปิดดาเนินการอยู่)
(ซ้ายล่าง) ร้านขายตกแต่งสวน ตกแต่งบ้าน
(ขวาล่าง) หน้าร้าน ร้านค้าริมคลองนครเนื่องเขต
ทีม่ า : ผู้วิจัย, 2556

องค์ประกอบของชุมชนจีนในอดีตและทีย่ ังคงอยู่
ในอดีต พื้นที่การตั้งถิ่นฐานของเทศบาลตาบลเนื่องเขต ประกอบด้วยองค์ประกอบของชุมชน
เช้าจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน โดยปรากฏให้เห็นคือ โรงฝิ่นดั้งเดิม โรงเรียนจีน ศาลเจ้า โรงหมู โรงงิ้วถาวร
ในปัจจุบันสิ่งทีย่ ังคงเหลืออยู่ที่สาคัญอันได้แก่ โรงฝิ่นดั้งเดิม ศาลเจ้า โรงงิ้วถาวร (ดูภาพที่ 5.42)
โรงฝิ่นดัง้ เดิม เป็นโครงสร้างไม้ 2 ชั้นโดยชั้น 2 เป็นชั้นลอยที่เรียกว่า “เล๊าเต็ง”
เป็นลักษณะของห้องแถวของจีน ลักษณะที่แตกต่างจากห้องแถวร้านค้าทั่วไปคือด้านบนจะไม่มี
หน้าต่างแต่เป็นระแนงไม้ช่องระบายอากาศ และช่องรับแสงสว่างฝ้าผนังติดกับหลังคา แทนการเจาะ
ช่องหน้าต่าง โครงสร้างโรงฝิ่นดั้งเดิมยังคงอยู่ ปัจจุบันเป็นบ้านเช่า และร้านค้า(ดูภาพที่ 5.36)
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ภาพที่ 5. 34 (ซ้ายบน) ภาพโรงฝิ่นติดกับห้องแถวร้านค้า
(ขวาบน) ประตูบานเฟื้ยม
(ล่าง) ภาพมุมกว้าง โรงฝิ่นดั้งเดิม (ปัจจุบันเป็นบ้านเช่า)
ที่มา
: ผู้วิจัย , 2556

ศาลเจ้า แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบชุมชนจีน (มานพ ถนอมศรี,2539:37) ที่
สาคัญ โดย ศาลเจ้าและโรงเจ เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่ประกอบพิธีกรรม คนจีนนิยมสร้างศาลเจ้า
ไว้สาหรับเป็นที่ประกอบพิธีกรรมและเซ่นไหว้เทพเจ้าที่ตนนับถือ ซึ่งอาจสร้างเป็นรูปเคารพในแบบ
ต่างๆตามความเชื่อของตน (ดูภาพที่ 5.37-5.38)
ศาลเจ้าจีน (มานพ ถนอมศรี,2539:38)หมายถึงอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้น เพื่อ
จุดประสงค์ในการใช้เป็นที่สถิตของเทพเจ้าและการประกอบพิธีกรรม โดยยึดถือแบบแผนการก่อสร้าง
ตามแบบดั้งเดิม ประกอบด้วยฐาน ตัวอาคารและหลังคาทีม่ ีความสง่างดงามตามที่เคยสร้างกันมา
ประดับตกแต่งด้วยลวดลายดอกไม้ มังกรคู่ ภาพเขียนสีที่บอกเล่าเรื่องราว ชาวจีนเชื่อว่า สีทุกสีมี
ความหมายและมีอิทธิพลต่อชีวิตของผู้ใช้สีนั้น บ่งบอกถึงฐานะและความสาคัญของบุคคล การเลือกใช้
สีในศาลเจ้าจึงเป็นไปตามแบบแผนนิยม เช่นสีเขียวและสีน้าเงินเป็นสีแห่งความสง่าและหรูหรา สี
น้าตาลเป็นสีแห่งธาตุไฟ แสดงถึงความมียศถาบรรดาศักดิ์ มีโชคมีลาภและความอุดมสมบูรณ์ ส่วนสี
เหลืองเป็นสีแห่งอานาจวาสนาจะใช้ได้ก็แต่เฉพาะจักรพรรดิเท่านั้น สีขาวเป็นสีแห่งธาตุทองที่หมายถึง
ความโศกเศร้า เงียบเหงา เสียใจ สีดาเป็นสีแห่งการทาลายและจบสิ้น
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ความเชื่อและศรัทธาที่คนจีนยึดถือ เมื่อเดินทางมาจากจีนตอนใต้มักอัญเชิญเทพ
เจ้าที่นับถือมาด้วย เมื่อตั้งหลักแหล่งที่กินได้อย่างถาวรแล้ว ก็มักมีการสร้างศาลเจ้าเพื่อปกป้อง
คุ้มครองชุมชน ตรงกับคาบอกเล่าของคนในชุมชนถึงประวัติชุมชน มีว่า “ชาวจีนนาขี้ธูปและก้านธูปที่
ใช้แล้วมาจากเมืองจีน จึงได้มีการจัดตั้งศาลเจ้าขึ้นในชุมชนสองฝั่งคลอง คือ ศาลเจ้าปุนเถ้ากง
(ตั้งอยู่บริเวณโรงงิ้วของชุมชนสวนมะม่วงปัจจุบัน) และ ศาลเจ้าไท่จือเอี๊ย” (ปัจจุบันตั้งอยู่ในชุมชน
โรงหมู)” (ชนาพร สุวรรณธนโชติ,สัมภาษณ์,14 เม.ย.2556) โดยความเชื่อของคนในชุมชน การย้ายที่
ของศาลหรือตั้งศาลนั้นจะต้องมีคนทรงเป็นคนกลางสาหรับ เป็นผู้สื่อสารกับเจ้าผ่านทางพิธีกรรม
ต่างๆ

ภาพที่ 5. 35 (ซ้ายบน) ภายนอกของศาลเจ้า
ปุนเถากง
ชุมชนสวนมะม่วง หมู่ที่ 10
(ขวาบน) ภายในของศาลเจ้าปุน
เถากง
(กลางล่าง) พื้นลายมังกรภายใน
ศาลเจ้าปุนเถากง

ภาพที่ 5. 36 (ซ้าย) ศาลเจ้าไท่จือเอี้ย ชุมชนโรงหมู หมู่ที่ 12
(ขวาบน) ภายในของศาลเจ้าไท่จือเอีย้
(ขวาล่าง) ภาพวาดกระเบื้องโต๊ะถวายสิ่งของ
ที่มา : ผู้วิจัย , 2556
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ต้นไกรใหญ่ 100 ปี เป็นต้นไม้ที่อยู่คู่ชุมชนตั้งแต่เริ่มตั้งชุมชน โดยเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่คนในชุมชนเข้ามาบูชา ส่วนมากก็จะเป็นคนไทยในพื้นที่ ที่เข้ามาไหว้ สักการะพร้อมบน
บาลศาลกล่าวขอในสิ่งที่ตนเองปรารถนา จะเห็นได้จากการผูกผ้าสีล้อมรอบ และการถวายชุดไทยแก่
เทวดานางฟ้า ที่สิงสถิตย์อยู่ทตี่ ้นไกรใหญ่ (ดูภาพที่ 5.39)

ภาพที่ 5. 37 ต้นไกร อายุกว่า 100 ปี ชุมชนโรงหมู
ที่มา : ผู้วิจัย ปีพ.ศ. 2556

โรงงิ้วถาวรเป็นโรงงิ้วโครงสร้างไม้ ซุ้มประตูทางเข้าโครง โรงไม้สูงแบบดั้งเดิม ซึ่ง
จะมีแสดงงิ้วประจาปีทุกปีในช่วงหน้าแล้ง(ดูภาพที่ 5.40)

ภาพที่ 5. 38 โรงงิ้วดั้งเดิม ชุมชนสวนมะม่วง หมู่ที่ 10
ที่มา : ผู้วิจัย, 2556
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(2) ด้านเศรษฐกิจ ร้านค้าเริ่มปิดตัวลง บางครัวเรือนขยายกิจการอยู่ที่กรุงเทพฯ หรือตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ที่อื่น บางรายขายที่ดิน หรือให้เช่า แต่บางรายยังคงเก็บบ้านไว้และกลับมาดูแลบ้างเป็นครั้ง
คราว ทาให้ชุมชนตลาดเกิดความซบเซา ฐานเศรษฐกิจของชุมชนจากภาคบริการด้านการค้า ชุมทาง
ศูนย์กลางทางด้านอุปกรณ์การเกษตร ทานา ทาสวน หรือของใช้ต่างๆ คนส่วนใหญ่เปลี่ยนจากภาค
การเกษตรสู่แรงงานภาคอุตสาหกรรม ทาให้ตลาดเริ่มซบเซา จนหยุดกิจการไป มารื้ อฟื้นตอนช่วง
ตลาดน้า และตลาดริมน้ามีความนิยม ประมาณช่วง 2552 – 2553 ทาให้เกิดกระบวนการฟื้นฟูชุมชน
เกิดขึ้น ผู้คนหันมาประกอบอาชีพเสริมการค้าขายอีกครั้งในวันเสาร์อาทิตย์เริ่มฟื้นฟูฐานเศรษฐกิจของ
ภาคการค้าขาย มีการฟื้นฟูร้านค้าขึ้นมาตามนโยบายการฟื้นฟูตลาดของชุ มชน มีการจัดตั้งคณะกรรม
ชุมชนเพื่อพูดคุยปัญหา ร่วมฟื้นฟูตลาด ทาให้รายได้เข้ามาภายในชุมชน ส่วนประเพณีและวัฒนธรรม
ของงานงิ้วยังคงยึดถือไว้เช่นเดิม
(3)ด้านสังคม ยังคงมีสังคมคนไทยเชื้อสายจีน รวมกลุ่มเป็นครอบครัวภายในพื้นที่และขยาย
ครอบครัวอยู่ภายนอกพื้นที่ เริ่มมีกลุ่มคนที่เข้ามาเพื่อใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น บริเวณที่
อยู่ของกลุ่มคนส่วนใหญ่ในพื้นที่จะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนทั้งที่อยู่ริมคลอง และคนไทยที่เข้ามาอยู่ทา
โรงงานอุตสาหกรรม ส่วนคนไทยแท้ดั้งเดิม จะมีบ้าง และอยู่นอกพื้นที่บ้าง และมีกลุ่มคนไทยดั้งเดิมที่
นับถือศาสนาคริสต์ ยังคงอยู่และประกอบอาชีพดั้งเดิมเช่นเดียวกัน แต่สามารถเพิ่มรายได้ในเวลาที่
ตลาดเปิดทาการด้วยอีกครั้ง กลุ่มคนภายในชุมชนดั้งเดิมเช่น ชุมชนโรงหมู หรือคลองขวาง คลองนคร
เนื่องเขต เป็นกลุ่มคนที่มีอายุ เป็นทายาทของตระกูลดั้งเดิมที่ยังคงอยู่ มีตระกูลดั้งเดิมบางกลุ่ม เป็น
เจ้าของที่แต่ก็มีส่วนน้อยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ เช่นตระกูลนิโครธานนท์ ตระกูลวรรณดิลก ตระกูลเวียร์
ศิลป์ และตระกูลชัยวัฒน์ แต่ยังกลับมาดูแลบ้านเรือน รวมถึงมาเปิดร้านค้าในช่วงวันหยุดเมื่อมีตลาด
โบราณ
ประเพณีและวัฒนธรรม กลุ่มคนไทยเชื้อสายจีน ยังคงสืบสานวัฒนธรรมงานงิ้วศาลเจ้า
ทั้ง 2 ศาลเจ้า รวมทั้งการไหว้เจ้าทั้งเทศกาลตรุษจีนและที่เกี่ยวข้อง (ดูภาพที่ 5.41) ส่วนประเพณีที่
ยังคงสานต่อคือประเพณีสงกรานต์ ประเพณีเทศกาลงานบุญ และเริ่มฟื้นฟูประเพณีแข่งเรือในงาน
ครบรอบตลาด การไปวัดของคนในชุมชนจะมีวั ดที่ไปทาบุญ 2 ที่คือ วัดชนะสงสาร และวัดหนามแดง
รวมทั้งการนากระดูกอัฐิของบรรพบุรุษด้วยเช่นกันบางตระกูลศรัทธาในวัดใดก็สั่งให้ลูกหลานนาอัฐิไว้
วัดนั้น
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ภาพที่ 5. 39 : (ซ้ายบน) ศาลเจ้าไท่จือเอี้ย (ซ้ายล่าง) คนในชุมชนจะไหว้ศาลเจ้า
( ขวาบน) ปวงเซียงเมื่อมีงานงิ้ว (ขวาล่าง) คนทุกรุ่นร่วมงานศาลเจ้าไท่จือเอี้ย
ที่มา : ผู้วิจัย, 2556

5.5.2 การขยายตัวของชุมชนยุคฟื้นฟูตลาด (พ.ศ.2545-ปัจจุบัน)
ในช่วงยุคการฟื้นฟูตลาด ช่วงปี 2545 – ปัจจุบัน มีการพัฒนาทางด้านการคมนาคมทาง
บกเพิ่มมากขึ้น มีการขยายตัวทิศทางตามแนวถนนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแนวถนนที่เชื่อมต่อกับถนนสาย
หลัก มีการเพิม่ ขึ้นของจานวนโรงงานอุตสาหกรรมในช่วงยุคนี้ เรียงตัวตามแนวถนนเพื่อการเข้าถึง
และการขนส่งของภาคอุตสาหกรรม เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการใช้ที่ดินที่มีความ
หลากหลาย
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ภาพที่ 5. 40 : แผนที่องค์ประกอบชุมชนชาวจีน
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ภาพที่ 5. 41 การขยายชุมชน ของมวลอาคาร พ.ศ. 2545
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5.5.3 บทบาทชุมชนต่อพื้นที่รอบนอก
เมื่อตลาดซบเซาในช่วงการสัญจรทางบกเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตในท้องถิ่น ชุมชน
จาเป็นต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งเกิดกระแสการท่องเที่ยวตลาดริมน้า เป็นตัว
ผลักดันทาให้ชมุ ชนหันมาร่วมพูดคุยในการฟื้นฟูตลาด สร้างฐานรายได้และความมีชีวิตชีวาของชุมชน
พื้นที่ให้กลับคืนมา จึงทาให้เกิดโครงการ 130 ปีตลาดโบราณนครเนื่องเขตเป็นจุดเริ่มต้นการปรับ
บทบาทของพื้นที่จากดั้งเดิม เป็นชุมทางการค้าทางน้า เปลี่ยนภาคบริการรองรับการย้ายถิ่นของ
แรงงานที่เข้ามา และทาให้เกิดภาคการบริการของการสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน และจังหวัด เป็น 1 ใน
4 ตลาดริมน้าของจังหวัดฉะเชิงเทรา อันได้แก่ ตลาดบ้านใหม่ ตลาดคลองสวน ตลาดบางคล้า และ
ตลาดนครเนื่องเขต แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด โดยเฉพาะการเป็นทางผ่านสาหรับ
นักท่องเที่ยวที่เข้าไปวัดหลวงพ่อโสธรตามทางหลวงหมายเลข 304 (ภาพที่ 5.44)

ภาพที่ 5. 42 : ผังตลาด และภาพการท่องเที่ยวตลาดโบราณนครเนื่องเขต
(ที่มา : ผังตลาดจากนิตยสาร “ที่นี่…8 ริว้ ” และภาพการท่องเที่ยวจากสารวจชุมชน ปี พ.ศ.2555)
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การฟื้นฟูเพื่อการท่องเที่ยวตลาดนครเนื่องเขต ย่านการค้าโบราณ จัดเป็นการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชน โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะเป็นผูท้ ี่อาศัยอยู่ในตลาดและชุมชน มีบ้าง
บางส่วนที่เป็นผู้ที่ย้ายออกไปอยู่นอกชุมชนแล้วกลับมาเพือ่ ดูแลบ้าน หรือเปิดร้านเพื่อประกอบการ
ค้าขาย เปิดขายเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 – 16.00 น. สามารถสร้าง
รายได้เสริมให้กับคนในชุมชน เพราะส่วนใหญ่คนในชุมชนจะประกอบอาชีพรับจ้าง ทางานโรงงาน
และเกษตรกรรม
พื้นที่ท่องเที่ยวเป็นการสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมทางวัตถุอาคารบ้านเรือน ความเป็นดั้งเดิม
ของชุมชนเรือนแถวริมน้าที่เป็นศูนย์กลาง สี่แยกทางน้าทีส่ าคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา แม้ว่าจะลบ
เลือนจางหายไปบ้างแต่ก็ยังมีกลิ่นอายของความเป็นวิถีชีวิต และความดัง้ เดิมทั้งสถาปัตยกรรม สถาน
ศาสนาของวิถีชาวจีนที่ยังคงอยู่
จากสถิติครั้งแรกของการเปิดตลาดในเดือนมิถุนายน 2552 (เทศบาลตาบลนครเนื่องเขต
,2554:49) มีผู้เข้าร่วมจาหน่ายสินค้าจานวน 17 รายในปี 2553 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจานวน 182
ราย นักท่องเที่ยว - ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ มาเยี่ยมชมตลาด เมื่อช่วงเปิดตลาด
มีผู้เยี่ยมชมราวๆสัปดาห์ละ 1,000 คน ส่วนในปี2553 มีจานวนประมาณ สัปดาห์ละ 15,000 คน
รายได้ – รายได้เมื่อเปิดตลาด ปี 2552 รายได้ประมาณสัปดาห์ละ 70,000 บาท ปี 2553 รายได้
ประมาณสัปดาห์ละ 460,000 บาท
จากการสังเกตในปี พ.ศ. 2555 ประกอบกับ ข้อมูลการให้สัมภาษณ์จากผูป้ ระกอบการหลังจากการ
เกิดปัญหาน้าท่วมเมื่อปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมานั้นทาให้จานวนยอดของนักท่องเที่ยวลดลง จานวน
ผู้ประกอบการก็มีการถอนจานวนลดลงอีกด้วย ส่วนใหญ่จะมีพ่อค้าแม่ขายที่เป็นคนดั้งเดิมมีบ้านอยู่ใน
ชุมชนนั้นก็จะเปิดหน้าร้านค้าขายตามปกติ
การท่องเที่ยวชุมชนของตลาดโบราณนครเนื่องเขต ถือได้ว่าเริ่มต้นจากความซบเซาที่เกิดขึ้น
ภายในชุมชน ทาให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่มีก ารคิดริเริ่มจากกลุ่มผู้นาในตลาดที่
ปัจจัยสาคัญหลักในการผลักดัน ตั้งแต่ฝ่ายบริหารทางเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ กลุ่มเจ้าของตลาด
หน่วยงานเทศบาลเป็นตัวผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มของคนในการฟื้นฟูตลาดขึ้น พร้อมทั้งได้แรง
สนับสนุนจากส่วนกลางช่วยส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่จะพัฒนาก่อรูปให้เป็นตลาดริมน้า
เกิดขึ้น เกิดเป็นนโยบายการจัดตั้งคณะกรรมการตลาดรวมทุกภาคส่วน เห็นได้ว่าความชัดเจนในด้าน
นโยบายท้องถิ่นที่ส่งต่อถึงในกระบวนการฟื้นฟู ทาให้เกิดโครงการแรกเริมคือ โครงการคนไทยไร้พุง ที่
จัดเป็นกิจกรรมการออกกาลังกาย และการออกร้านของผู้ประกอบการภายในชุมชน เป็นต้นกาเนิด
ของกระบวนการจัดการด้านตลาดชุมชนขึ้น กระบวนการจัดการนี้ เป็นกลไกหลักที่สาคัญในการสร้าง
อาชีพ สร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ชักชวนให้เจ้าของบ้านปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดีขึ้น หน้าร้านน่า
มอง ส่งเสริมการค้าขายภายในชุมชน คนที่ว่างงานหรือต้องการหารายได้พิเศษก็จะตั้งร้านค้าขาย
ในช่วงตลาดเปิดทาการ ร่วมทั้งแรงผลักดันจากภายนอกของสานักงานพาณิชย์จังหวัด และหอการค้า
จังหวัดเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งเสริมทั้งกระบวนการจัดการ การเปิดแหล่งตลาดริมน้าของจังหวัด
เกิดขึ้น
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แนวโน้มของการฟื้นฟูตลาดและการส่งเสริมการตลาดของการท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชน
ซึ่งสามารถพัฒนาหรือส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การวางแผนการท่องเที่ยวแบบ เรียนรู้
ชุมชนให้เกิดขึ้น โดยวางแผนทางการตลาดเป็นระยะ พร้อมกิจกรรมที่เป็นแรงกระตุ้นอยู่เสมอ แต่
ประเด็นสาคัญที่ควรมุ่งเน้นคือ การพัฒนาศักยภาพโดยชาวชุมชน การคิดที่เกิดจากชาวชุมชนโดย
หน่วยงานภายนอกเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมนั้นถือว่าสาคัญและช่วยสร้างประสิทธิภาพให้เกิดแก่
ชุมชนได้มากที่สุด
5.6 สรุปพัฒนาการ การตั้งถิ่นฐานของชุมชนเทศบาลนครเนื่องเขตและบริเวณโดยรอบ
ชุมชนเริ่มการตัง้ ถิ่นฐานจากสี่แยกทางน้าและมีการขยายตัวตามเส้นทางของนครเนื่องเขต
ไปยังเมื องฉะเชิ งเทราและด้ านคลองขวางบนและล่า งบ้ า งบางส่ว น ซึ่ งเริ่มจากการขยายตั ว ของ
ศูนย์กลางของการค้าและบริการทางเส้นทางคมนาคมสัญจรทางน้าไปยังพื้นที่เชื่อมต่อของเมือง เมื่อมี
การตัดถนนเพิ่มขึ้นทาให้เกิดการขยายตัวของชุมชนไปตามคมนาคมทางบก พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของ
การใช้ประโยชน์อาคารเป็นพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมท้องถิ่น เช่น โรงสี โรงฝิ่น อาคารบ้านเรือน
ที่เพิ่มมาขึ้นของสองฝั่งคลอง การขยายตัวของร้านบริการทั้งทางด้านข้าว ไม้ ร้านขายของชา อุปกรณ์
การเกษตรและการก่อสร้าง เป็นต้น จนเกิดการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและคมนาคมเกิดขึ้น การ
ขยายพื้นที่การเข้าถึงชุมชนขยายตัวออกมาทางคมนาคมทางบก เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวคือการทานาอย่างเดียว เป็นการทาพืชสวน บ่อปลา เลี้ยงสัตว์น้าเพื่อการค้าขาย ในช่วง
สุดท้ายการเพิ่มขึ้นของประชากร เมืองขยายตัวและเกิดโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเพิ่มขึ้นและ
อุตสาหกรรมเครื่องจักร อิเล็คโทรนิกส์ มีการเพิ่มการใช้ประโยชน์อาคารขยายตัวเปลี่ยนแปลงจาก
บ้านอาศัยอยู่ของคนดั้งเดิม โรงฝิ่นเปลี่ยนมาเป็นบ้านเช่า การอพยพย้ายถิ่นของกลุ่มอื่นมาอยู่ใ น
พื้นที่เพิ่มมากขึ้น(ดูภาพที่ 5.45 )
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ภาพที่ 5. 43 แผนภูมิสรุปพัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเทศบาลนครเนื่องเขตและ
บริเวณโดยรอบ
ที่มา : ผู้วิจัย
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บทที่ 6
ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน
การเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐาน และการเปลี่ยนแปลงบทบาทของชุมชน
การตั้งถิ่นฐาน เป็นการจัดรูปแบบของพื้นที่โดยมนุษย์ตั้งอยู่บนความอยู่รอด ยกระดับความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้น เป็นการรวมตัวกันในฐานะปัจเจกบุคคล รวมเป็นครอบครัว และสังคม อัน
เกิดจากหลักแหล่งถิ่นที่อยู่ทั้งชั่วคราวและถาวร หลอมรวมกับปัจจัยทั้งทางด้านสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้น โดยสะท้อนให้เห็นจาก การใช้พื้นที่ และระบบกิจกรรม โดยปัจจัยร่วมที่
เกิดจากกลุ่มก้อนของสังคมการตั้งถิ่นฐาน มีทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อต่างๆ ที่สังคมได้กาหนด
ขึ้น หรือสืบทอดกันชั่วอายุคน
ดังนั้น เมื่อพิจารณาแนวความคิดในเรื่องของการตั้งถิ่นฐาน พร้อมอธิบายถึงพัฒนาการ
ตั้งถิ่นฐานของชุมชนเทศบาลตาบลนครเนื่องเขต ที่กล่าวในบทที่ 5 แล้วนั้น สามารถวิเคราะห์ปัจจัย
ของการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ในการตอบคาถามงานวิจัยคือ ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานและ
บทบาทของชุมชนมีอะไรบ้าง โดยใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่างเป็ นครัวเรือนของกลุ่ม
ตระกูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในช่วงพัฒนาการชุมชน โดยแบ่งประเด็นของการวิเคราะห์เป็น 3 ประเด็นคือ
(1) ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน (2) ปัจจัยที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (3)การเปลี่ยนแปลงของ
บทบาทชุ ม ชน ทั้ ง 3 ส่ ว นมี ผ ลต่ อ รู ป แบบการตั้ ง ถิ่ น ฐาน ปั จ จั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามเหตุ ก ารณ์ แ ละ
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานได้ดังต่อไปนี้
ปัจจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานทั้งในด้านการเลือกที่ตั้งและการเปลี่ยนแปลง โดย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และมีบทบาทที่สาคัญในแต่ละช่วงยุค โดยวิเคราะห์ตัวแปรของนโยบายและ
การวางแผน ซึ่งมีผลโดยตรงต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานของบาร์ บารา วอร์ด ผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งถิ่น
ฐานของมนุ ษ ย์ (อ้ า งถึ ง ฉั ต รชั ย พงศ์ ป ระยู ร ,2536) ซึ่ ง มี ส่ ว นส าคั ญ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ สภาพแวดล้ อม
เศรษฐกิจ สังคมที่เกิดขึ้นตามปัจจัยที่ส่งผล ซึ่งวิเคราะห์รายละเอียดได้ดังต่อไปนี้
6.1 ปัจจัยที่มผี ลต่อการตั้งถิน่ ฐาน
6.1.1 ปัจจัยนโยบายของรัฐในการขุดคลองและถือครองที่ดิน
เป็นปัจจัยภายนอกของการเลือกที่ตั้งในช่วงยุคบุกเบิก พ.ศ.2421 ที่ส่งผลให้เกิดแรง
ดึงดูดการเข้ามาเปิดพื้นที่และจับจองที่ดิน จากแนวทางของประกาศขุดคลองเมื่ อสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุล จอมเกล้ าเจ้าอยู่หัว โดยประเด็นหลักที่ทาให้เกิดการขุดคลองคือ เพื่อใช้ในการคมนาคม
เชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพฯและฉะเชิงเทรา พร้อมกับการเปิดพื้นที่นาเพื่อทาการเกษตร ด้วยการเลิก
ทาส ไพร่ ในสมัยนั้นก็เป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งของการเปิดโอกาสที่ให้ คนมาจับจองที่นา รวมทั้งกลุ่ม
คนจีนสามารถครอบครองที่นาได้และไม่ต้องทางานให้กับหลวง คือการเสียภาษีให้กับรัฐอยู่แล้ว จึง
เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวผลักดันในการจับจองที่นาได้อีกทางหนึ่ง
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การออกประกาศรังวัดที่นาครั้งแรกให้ราษฎรสามารถถือเอกสิทธิ์ในการถือครองที่ดิ นเมื่อ
พ.ศ. 2420 และพ.ศ.2485 พรบ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ ให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแก่ประชาชนที่จับจอง
ไว้เพื่อการประกอบอาชีพ จึงท าให้พื้นที่ส่วนใหญ่ ของเทศบาลชุมชนนครเนื่องเขตเป็นพื้นที่ของ
ชาวบ้านต้นตระกูลที่มาจับจองแต่ก่อน ทาให้เกิดนายทุนเก็งกาไรกับที่ดิน เมื่อ ความต้องการในที่ดิน
เพิ่มสูงขึ้นจึงทาให้ราคาของที่ดินเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน จากหลักฐานของราคาที่ดิน จากการที่กรมนาได้
ตรวจที่ดินแล้วนั้น พบว่าที่ดินบริเวณบึงหนามแดงถึงคลองนครเนื่องเขต ตกไร่ละ 8 บาท คลองนคร
เนื่องเขตถึงบางขนาก บางน้าเปรี้ยว ราคาไร่ละ 5.6 บาท(อ้างถึงในพิมพ์อุมา โตสินธพ,2550:111)
อาจจะเป็นเพราะเป็นแกนคลองสายหลักจากกรุงเทพฯไปฉะเชิงเทราเป็นสาคัญก็ได้ ซึ่งในช่วงยุค
บุกเบิกจะเห็นได้ว่าคนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณสี่แยกท่าไข่ ไปทางเมืองฉะเชิงเทรา และบริเวณสี่
แยกท่าไข่ไปยังบึงหนามแดงอีกด้วย
จากการสั ม ภาษณ์ของตระกูลของผู้บุกเบิก(กรรณิการณ์ โกมลภมร,สัมภาษณ์, 15 ม.ค.
2556)(ชนาพร สุวรรณธนโชติ,สัมภาษณ์,15 ม.ค. 2556)(สุรพงษ์ หยกอุบล,สัมภาษณ์ 15 ม.ค. 2556)
ตั้งแต่แรกเริ่มของการตั้งถิ่นฐานพบว่า มีจานวน 3 ตระกูลที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานด้วยการใช้แรงงานขุด
คลอง โดยที่ดินที่ขุดคลองนั้นจะนาไปถมบริเวณที่ดินทั้ง 2 ข้างของฝั่งคลองทาให้มีความอุดมสมบูรณ์
ของเนื้ อ ดิ น ชั้ น ล่ า งมี ผ ลต่ อ การเกษตรกรรมของบริเ วณนั้น เป็ นอย่ า งมาก มี ต ระกู ล นิ โ ครธานนท์
ตระกูลอนันตชัย ตระกูลธัญญะศิริ ตันสงวนวงศ์ และตระกูลสมบูรณ์เจริญ ซึ่งเป็นตระกูลใหญ่ที่เข้ามา
ตั้งหลักปักฐานในยุคแรกเริ่ม เนื่องจากแรกเริ่มมีการจับจองที่ดินสองฝั่งโดยเริ่มมีตลาดบริเวณสี่แยก
ทางไข่ เป็นที่กรรมสิทธิ์ทั้งของ ตระกูลนิโครธานนท์และตระกูลตันสงวนวงศ์
6.1.2 ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ และทาเลที่ตั้ง
ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ส่ ว นหนึ่ ง ของการตั้ ง ถิ่ น ฐานของมนุ ษ ย์ คื อ ปั จ จั ย ด้ า นสภาพแวดล้ อ มตาม
ธรรมชาติ สภาพภูมิประเทศ อากาศ ดิน แร่ธาตุ แหล่งน้าเพื่ออุปโภคและบริโภค ดินที่อุดสมบูรณ์
เหมาะแก่การเกษตร ความปลอดภัยจากการรุกราน พื้นที่ซึ่งไม่ถูกน้าท่วม แหล่งกาบังจากธรรมชาติ
ทั้งส่วนที่เป็นธรรมชาติและส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นจะเป็นตัวกาหนดแหล่งที่อยู่ของมนุษย์ในใช้พื้นที่ เช่น
บริเวณพื้นที่ราบลุ่มแม่น้า ที่ราบชายฝั่งทะเล ที่ราบลูกคลื่น ภูเขาสูง ลักษณะดังกล่าวมีผลต่อการตั้ง
ถิ่นฐานมากน้อยต่างกัน คือ ที่ราบลุ่มแม่น้า ที่ราบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้า ที่ราบชายฝั่งทะเล
(นาพวัลย์ กิจรักษ์กุล,2536:15) ซึ่งจะมีความแตกต่างกัน ดังนั้นสามารถแบ่งประเด็นย่อยของปัจจัย
ทางสภาพแวดล้อมและภูมิศาสตร์ที่ตั้ง ของการตั้งถิ่นฐานชุมชนเทศบาลนครเนื่องเขตคือ
(1) คลองนครเนื่องเขต ขุดเมื่อ พ.ศ.2419 -2420 ด้วยเหตุประสงค์ข้างต้นที่ได้กล่าวมา
และยังมีการขุดจากภาคเอกชนคือ คลองเปร็ง เพื่อการดึงน้าจากคลองบางขนากมาช่วยลดปัญหา
น้าเค็มของคลองเปรมประชากรนั้นแล้ว จึงทาให้เกิด “สี่แยกทางน้า” การตัดกันของลาน้า เป็นตัว
ส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานที่ทาให้เกิดหนาแน่นกว่าบริเวณอื่นๆ เป็นตัวดึงดูดที่สนับสนุนระบบเศรษฐกิจ
ทาให้เกิดการเข้าถึงได้หลากหลายที่มากขึ้น
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นอกจากจะเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯกับฉะเชิงเทราแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางในการ
เชื่อมต่อนครนายก บางน้าเปรี้ยว หรือคลองเปร็งต่อกับตลาดคลองสวน ทาให้เกิดแหล่งของการ
จาหน่ายจ่ายแจก เชื่อมต่อกับฐานการผลิตในพื้นที่คือ ข้ าว ด้วยเช่นกัน และการที่เป็นยุทธศาสตร์
ของที่ตั้ง ทาให้เป็นศูนย์กลางในการจาหน่ายจ่ายแจก และชุมทางการค้า พร้อมจุดแวะพัก จึงเป็น
ปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งในการเลือกที่ตั้ง โดยวิเคราะห์จาก วัตถุประสงค์การเข้ามาของ 3 ตระกูล คือ
ตระกูลชัยวัฒน์ ตระกูลสายวาณิชย์ และตระกูลหยกอุบล มีความสัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐานเริ่มแรก
ของกระจุกตัวของสี่แยกทางน้าและขยายออกไปทางเข้าเมืองฉะเชิงเทรา
(2) ภูมิประเทศของพื้นที่ ชุมชนเทศบาลตาบลนครเนื่องเขต เป็นพื้นที่ฝั่งตะวันตกของ
แม่น้าบางปะกง เป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่อการเพาะปลูกโดยเฉพาะปลู กข้าว เพราะเป็นลุ่มที่
เกิดจากการทับถมของดินตะกอนแม่น้าพัดพาทับถมพอกพูนจนกลายเป็นแผ่นดินยื่นมาจากแผ่นดิน
เดิม โดยเป็นทุ่งราบลุ่มน้าใหม่(Delta high) ซึ่งไม่ค่อยมีความลาดชัน (ชิเกฮารุ ทานาเบ้,2529:206)
6.1.3 ปัจจัยโครงข่ายการสัญจรทางน้าและทางบก
การสัญจรทางน้า เป็นปัจจัยหนึ่งของการเข้าถึงพื้นที่แหล่งตั้งถิ่นฐานของเทศบาลตาบล
นครเนื่องเขต การตั้งถิ่นฐานของชุมชนในสมัยยุคบุกเบิกเกิดจากการขุดคลองและต้องสัญจรทางน้า
เป็นหลัก ทั้งการตั้งบ้านเรือน บ้านหมู่บ้าน ชุมชน เป็นองค์ประกอบรวมของชุมชน ซึ่งมีชีวิตอยู่ริมน้า
พึ่งพาอาศัยกับน้า ทั้งในด้านที่อยู่อาศัย การทามาหากิน และการคมนาคม (ศิริวรรณ ศิลาพัชรันนท์
,2556:12)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงในพื้นที่ของการหาทาเลตั้งถิ่นฐาน จากการสัมภาษณ์ของตระกูล
ผู้บุกเบิกและยุคของตลาดการค้าริมน้าเฟื่องฟูของ 3 ตระกูลคือ ตระกูลชัยวัฒน์ ตระกูลสายวาณิชย์
และตระกูลหยกอุบล ต่างก็ได้อพยพย้ายถิ่นเข้ามาอยู่โดยการทามาค้าขายทางน้า อาทิ การเร่ขายข้าว
ขายหมู ฯลฯเป็นต้น จึงทาให้เปิดโอกาสในการค้นหาเลือกทาเลที่ตั้งของการตั้งถิ่นฐาน นอกจากการ
สัญจรทางน้าเป็นปัจจัยหนึ่งของการเลือกทาเลการตั้งถิ่นฐานของชุมชนแล้วนั้น การสัญจรทางน้ายัง
เป็นปัจจัยสาคัญของการกระจายตัวของเศรษฐกิจของชุมชน การคมนาคมส่วนใหญ่ขนถ่ายกันทางน้า
หรือการเข้าถึงแหล่งผลิตและการจาหน่ายก็ใช้เส้นทางการคมนาคมทางน้าเป็นหลักด้วยเช่นกัน การ
สัญจรทางน้านี้สามารถติดต่อไปยังศูนย์กลางเชื่อมต่อทั้งระดับชุมชน ชุมชนคลองสวน ชุมชนบึงหนาม
แดง ชุมชนท่าไข่ ฯลฯเป็นต้น หรือ การเชื่อมต่อการเดินทางระดับเมืองคือ เมืองมีนบุรี ศูนย์กลาง
กรุงเทพฯย่านประตูน้า คลองมหานาค หรือเมืองฉะเชิงเทราที่ต้องผ่านคลองท่าไข่ไปยังประตูน้าท่าไข่
ก็ ไ ด้ ด้ ว ยเช่ น กั น ส่ ว นในระดั บ ภาค มี ก ารขนส่ ง ซุ ง ไม้ ข้ า วสาร ไปยั ง เส้ น ทางสายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยเหมือนกัน ล่องไปตามคลองขวางออกคลองบางขนาก ดังนั้นการสัญจรทาง
น้าของพื้นที่ศึกษาสามารถเชื่อมต่อเส้นทางได้ในระดับการเข้าถึงทั้งในระดับชุมชนและระดับเมือง
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6.1.4 ปัจจัยเศรษฐกิจ กลุ่มสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม
กลุ่มคนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน ส่วนมากจะเป็นคนจีนทั้งจีนที่มาจากการขุดคลองหรือคนจีน
ที่มาจากการอพยพย้ายถิ่นมาประกอบอาชีพและลงหลักปักฐานในการสร้างครอบครัวทามาหากิน
ขยายครอบครัวในพื้นที่ ปัจจัยหนึ่งที่เป็นส่วนในการเลือกที่ตั้งถิ่นฐานของกลุ่มตระกูลที่เข้ามาตั้ งตั้งแต่
ช่วงยุคบุกเบิก และยุคของตลาดเฟื่องฟู คือการเกาะเกี่ยวทางสังคมของชุมชนคนจีน รวมทั้งการ
ชักชวนในการให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานของญาติพี่น้องอีกด้วย เป็นการขยายครอบครัววงกว้างอีกทางหนึ่ง
แม้ว่ากลุ่มคนที่เข้ามาเป็นคนจีน ด้วยการแต่งงานกับคนไทยในพื้นที่ทาให้เกิ ดกลุ่มสังคมเชื้อ
สายไทยจีนขึ้นมา ประกอบกับเมื่อคนจีนมาแต่งงานกับคนไทยมีข้อดีที่สามารถครอบครองที่ดินดังนั้น
ผสมผสานกันของกลุ่มสังคม 2 กลุ่ม และบุคลิกของคนจีนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆ
ได้โดยง่าย ด้วยอัตลักษณ์ของกลุ่มคนจีนซึ่งมีวิถีชีวิต ความเชื่อ วัฒนธรรมที่สั่งสมสืบทอดกันมา ตั้งแต่
การดารงชีวิต ศาลเจ้า เป็นองค์ประกอบชุมชนของคนจีนที่สาคัญ เป็นสถานที่บ่งบอกถึงความเชื่อ
ความศรัทธา การรวมใจของคนจีนเป็นสาคัญในการนับถือเทพเจ้ารูปเคารพ โดยเฉพาะการทรงเจ้า
ก่อนการย้ายศาลหรือการตั้งศาลจะต้องมีการทรงเจ้าก่ อนทั้งสิ้น เพราะถือว่าเป็นตัวกลางที่คนจะ
สามารถสื่อสารกับเจ้าได้ ศาลเจ้าเปรียบเสมือนเป็นศาสนสถานของคนจีนที่อยู่ร่วมกัน โดยมีธรรม
เนียมปฏิบัติในการไหว้เจ้าตามปฏิทินจีน หรืองานเทศกาลต่างๆ คนไทยในพื้นที่ก็มีวัดเป็นศูนย์รวมใน
การทากิจกรรม เทศกาล ประเพณีต่างๆ รวมทั้งในพื้นที่จะมีคนคริสตัง นิกายโรมันคาโทริค ความเชื่อ
ของนักบุญ ก็จะมีพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ตามปฏิทินของศาสนาด้วยเช่นกัน
6.1.5 สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยการตั้งถิ่นฐาน
จากภาพที่ 6.1 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยของการเลือกที่ตั้งถิ่นฐานที่มีผลต่อ
การตั้งถิ่นฐานปรากฏให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของมวลอาคาร การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ และการ
ขยายตัวของกลุ่ ม คนโดยวิเคราะห์จากมวลอาคารที่เพิ่มขึ้นในแต่ละยุค โดยเห็นเด่นชัดที่สุดการ
เปลี่ ย นแปลงจากยุค บุ กเบิ ก (พ.ศ.2420-2495) เป็ น ยุ ค ตลาดเฟื่ อ งฟู (พ.ศ.2496-2520) เนื่ อ งจาก
ภูมิศาสตร์ทาเลที่ตั้งที่ทาให้เกิดศูนย์กลางทางการค้า ผลผลิต อุปกรณ์การเกษตร การบริการในด้าน
ชุมทางการค้าเพื่อการสัญจรทางน้า ทาให้ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยการสัญจรทาง
น้าดังกล่าวทาให้เกิดการเชื่อมต่อของพื้นที่รอบข้างในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเกิดการขยายตัว
ของกลุ่มคน ซึ่งเป็นกลุ่มคนจีนที่มีการตั้งถิ่นฐานของช่วงยุคบุกเบิก การขยายตัวของการตั้งถิ่นฐาน
กลุ่มตระกูล เกิดกระบวนการดึงดูดของกลุ่มเครือญาติเข้ามาตั้งรกรากภายในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เป็น
ปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเช่นเดียวกัน ประกอบกับการกลืนกลายทางชาติพันธุ์ของกลุ่มคน
ไทยดั้งเดิมกับกลุ่มคนจีนที่มาตั้งรกรากทาให้เกิดกลุ่มเชื้อชาติของคนไทย-จีน ทาให้เกิดประเพณี
วัฒนธรรมที่ผสมผสานของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีนเข้าด้วยกัน
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ปัจจัยการสัญจร
ทางน้า

ปัจจัยนโยบายใน
การขุดคลองและ
ถือคลองที่ดิน

การตั้งถิ่นฐาน
ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภูมิศาสตร์ที่ตั้ง

การเพิ่มขึ้นของมวลอาคาร

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
และสังคม

ปัจจัยทางด้านกลุ่มสังคม
วิถีชีวิตและวัฒนธรรม

การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ

การขยายตัวของกลุ่มคน

ภาพที่ 6. 1 แผนภูมิรูปภาพความสัมพันธ์ของปัจจัยเลือกที่ตั้งถิ่นฐานกับการตั้งถิ่นฐาน
ที่มา : ผู้วิจัย ,2556

ดังนั้นสามารถสรุปการเชื่อมโยงปัจจัยข้างต้นที่มีผลต่อการตั้งถิ่ นฐานของยุคบุกเบิก(พ.ศ.
2421-2495) และยุคตลาดเฟื่องฟู(พ.ศ.2496-2520) ได้ดังต่อไปนี้
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ยุคบุกเบิก (พ.ศ. 2421-2495) เป็นยุคของบุกเบิกการทานา ซึ่งปัจจัยการขุดคลองและการ
ถือเอกสารสิทธิ์ พร้อมด้วยปัจจัยการสภาพแวดล้อมทาเลที่ตั้งและระบบนิเวศน์คูคลอง ปัจจัยของกลุ่ม
คนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน ปัจจัยทางระบบเศรษฐกิจ และวัฒนาธรรมที่ทาให้เกิดชุมชนริมน้า การตั้งถิ่น
ฐานบ้านเรือนริมน้า ห้องแถวร้านค้า โรงสี ซึ่งเชื่อมโยงกับโครงข่ายการสัญจรทางน้าของคูคลองทาให้
เกิดบทบาทการเข้ามาตั้งถิ่นฐานและระบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งจากภายในระบบคลองย่อยต่างๆ
และภายนอกอ.บางน้าเปรี้ยวทางทิศเหนือ เมืองฉะเชิงเทราทางทิศตะวันออก เชื่อมต่อกรุงเทพฯทาง
ทิศตะวันตก และทางคลองประเวศบุรีรัมย์ทางตอนใต้ (ดูภาพที่ 6.2)

ชุมชนริมน้า
ร้านค้า โรงสี

นโยบายการขุด
คลองและถือ
ครองที่ดิน
กลุ่มคนจีน
(เข้ามา)
คนไทยดั้งเดิม

ทาเลที่ตั้ง
ระบนิเวศน์

โครงข่ายการ
สัญจรทางน้า

ระบบเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม
บทบาทเชื่อมต่อพื้นที่ภายในชุมชนการเข้ามาตั้งถิ่น
ฐานกับพื้นที่รอบข้าง
ภาพที่ 6.2 แผนภูมิภาพความสัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัยที่สง่ ผลยุคบุกเบิก (พ.ศ.2421-2496)
ที่มา : ผู้วิจัย ,2556

ยุคตลาดเฟื่องฟู (พ.ศ. 2496-2520) เป็นยุคของอุตสาหกรรมการเกษตรดั้งเดิมและการ
ตั้งโรงสี เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตดั้งเดิม พร้อมทั้งเป็นจุดจาหน่ายและกระจายสินค้าทาง
การเกษตร ร้านค้าเป็นส่วนที่ทาให้รายได้หมุนเวียนทั้งภายในชุมชนและพื้นที่รอบข้างที่มีบทบาทต่อ
เศรษฐกิจของชุมชน
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ดังนั้นปัจจัยที่สาคัญของยุคนี้คือปัจจัยทางด้ านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ทาให้เกิดการขยาย
การตั้งถิ่นฐานของกลุ่มคนในพื้นที่ พร้อมทั้งกลุ่มสังคมของวัฒนธรรมคนจีนที่เป็นส่วนสาคัญที่บอกต่อ
ญาติพี่น้องหรือการขยับขยายครัวเรือน ที่ทาให้เกิดการเพิ่มขึ้นของพื้นที่อยู่อาศัย รวมทั้งสัมพันธ์กับ
ระบบเศรษฐกิจทางด้านการค้าและการบริการ ศูนย์รวมการค้าทางน้า จึงทาให้อาคารร้านค้า เพิ่มมาก
ขึ้น ให้เขามาตั้งถิ่นฐานภายในพื้นที่เพิ่มขึ้นเห็นได้จากการขยายตัวของกลุ่มตระกูลสายวาณิชย์และ
ชัยวัฒน์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมทาเลที่ตั้ง คูคลองทาให้เกิดชุมทางการค้าทางน้า เกิดการขยายตัวของ
อาคารร้านค้ า และคลองขวางทิศเหนือ ด้วยเช่นกัน ต่อมาเมื่อมีการเกิดนโยบายการพัฒนาถนน
ภายนอกคือตัดถนนสาย 304 และภายในถนนเข้าภายในท่าเทียบเรือ (สุขาภิบาล1) และถนนเอกชน
คือถนนศรีหม่น (เข้าภายในหมู่ที่ 9) ทาให้เกิดการเข้าถึงภายในพื้นที่ทั้งการเป็นท่าเทียบเรือและท่า
เทียบรถระหว่างชุมชนและเมือง ทาให้เกิดระบบโครงข่ายการสัญจรทางน้าที่มีเป็นฐานการสัญจรที่
สาคัญเชื่อมต่อระหว่างชุมชนและระหว่างเมือง อีกทั้งการเริ่มเข้ามาของการสัญจรทางบกที่สามารถ
เข้าถึงพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองคือถนนสาย 304 และถนนภายใน 2 สาย ทาให้เริ่มมีการขยายตัว
ของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยบริเวณแนวตามถนนเชื่อมต่อของถนนสายหลักและถนนสายรองด้วยเช่นกัน
ทาให้บทบาทของชุมชนตั้งแต่เริ่มยุคตลาดเฟื่องฟูทาให้เกิดการค้าทางน้าที่สาคัญจนเริ่มผันตัวของการ
เป็นพื้นที่เชื่อมต่อทางบกตามปัจจัยที่มีการพัฒนาทางด้านคมนาคมทางบกเข้ามา(ดูภาพที่ 6.3)

นโยบายพัฒนา
คมนาคมทาง
บก
ทาเลที่ตั้ง
ระบบนิเวศน์

โครงข่ายการ
สัญจรทางน้า
และทางบก

กลุ่มคน
ไทยจีน
ระบบเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม

ห้องแถวร้านค้า
และที่อยู่อาศัย
โรงสี

บทบาทการเป็นชุมทางการค้าทางน้าและเริ่มการ
เชื่อมต่อพื้นที่ทางถนน
ภาพที่ 6.3 แผนภูมิภาพความสัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลยุคตลาดเฟื่องฟู(พ.ศ.2496-2520)
ที่มา : ผู้วิจัย, 2556
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6.2 ปัจจัยที่มผี ลต่อการเปลี่ยนแปลงของการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
การเปลี่ ย นแปลงของชุ ม ชนนั้ น สามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้ จ ากภาพถ่ า ยทางอากาศ และการ
สัมภาษณ์กับกลุ่มครัวเรือนตัวอย่างในการหาปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐาน ที่ทาให้เห็น
การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมตามสภาวการณ์และบริบทของชุมชนเทศบาล
ตาบลนครเนื่องเขตตามช่วงยุคของพัฒนาการ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้
6.2.1 นโยบายและแผนพัฒนาการคมนาคมทางบก
เมื่อมีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนตามพัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของชุมชน มีปัจจัยภายนอกที่
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญและเห็นได้ชัดคือนโยบายการสร้างถนนสายหลักที่เป็นถนนสาย
ระหว่ า งภาคที่ ส าคั ญ ถนนทางหลวงหมายเลข 304 ที่ เ ชื่ อ มต่ อ จากกรุ ง เทพมหานครไปยั ง ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งมีการตัดถนนภายในเพื่อเชื่อมต่อระหว่างชุมชนและเข้า
ไปในพื้นที่นาเพื่อการสัญจรด้วยเช่นกัน เป็นผลทาให้เกิดการขยายตัวการตั้งถิ่นฐานมายังเส้นทางของ
ถนนจะเห็นได้จาก ถนนหมู่ 9 ถนนสุขาภิบาล 2 ถนนสุขาภิบาล 1 เป็นต้น
การพั ฒ นาระบบถนนท าให้ ก ารใช้ ที่ ดิ น เปลี่ ย นแปลงไปตามแรงดึ ง ดู ด ของนโยบายและ
ฐานเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป โดยการเข้ามาของการส่งเสริมพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งเกิดจากนโยบายการลด
จานวนโรงงงานภายในกรุงเทพฯให้กระจายออกมายังพื้นที่ชานเมือง ดังนั้นจะเห็นได้ว่า รูปแบบของ
แปลงที่ดินมีการซอยย่อยในการแบ่งขายช่วงต่อ ทั้งที่เป็นปัจเจกบุคคลมาซื้อต่อและขายช่วงให้กับ
โรงงานอุตสาหกรรม เมื่อพิจารณาพื้นที่ข้างเคียงจะเห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมและ
ศูนย์ฝึกอบรมที่มีอยู่ภายในพื้นที่ อย่างมาก ทั้งอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ การเปลี่ยนรูปของที่ดินโดยรับกับ
นโยบายการพัฒนาคมนาคมนั้นเห็นได้ชัดจากแต่เดิมการสัญจรภายในพื้นที่ชุนชนจะเดินทางคันนา แต่
เมื่อเวลาเปลี่ยนไปการสัญจรเปลี่ยนจากทางน้าเป็นทางบก มีการสร้างถนนโดยใช้คันนาเป็นแนวถนน
ตัดผ่าน
การพัฒนาระบบถนน ยังเป็นกลไกสาคัญที่ทาให้มีการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดินในพื้นที่ด้วย
เช่นกัน เป็นผลให้ด้านในของหมู่ 12 เส้นถนนไปทางคลองแพรกนวล ยังมีอุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิกส์
เข้าไปตั้งอยู่ ซึ่งเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่หลากหลายมากขึ้น โดยส่วนใหญ่เปลี่ยน
จากที่นาเป็นโรงงานอุตสาหกรรม เปลี่ยนการใช้ประโยชน์อาคารของบ้านเป็นบ้านให้เช่า สาหรับ
แรงงานเช่นนี้เป็นต้น
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6.2.2 การอพยพย้ายถิ่น
การอพยพย้ายถิ่นที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงนั้น พบว่าการอพยพย้าย
ถิ่นเกิดขึ้นใน 2 ช่วงคือ (1) ช่วงตลาดซบเซา ที่เกิดจากการพัฒนาคมนาคมที่เกิดขึ้น ทาให้คนที่อยู่เดิม
อพยพออกไปตั้งถิ่นฐาน ซึ่งพบว่าช่วงของทายาทรุ่นที่ 2-3 บางตระกูลมีการอพยพออกไปตั้งรกรากที่
กรุงเทพฯ หรือจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆ โดยอาจมีกลุ่มคนดั้งเดิมอยู่ในพื้นที่บ้าง หรือไม่มีกลุ่มตระกูลอยู่
ในพื้นที่เลยก็มี ซึ่งมีปัจจัยผลักดันของด้านเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับการอพยพย้ายถิ่นของคนใน
พื้นที่ รูปแบบการตั้งถิ่นฐานในช่วงตลาดซบเซามีบางครัวเรือนหรือบางอาคารที่รื้อทิ้ง เช่น ห้องแถว
ร้านค้าจากแต่เดิมมีด้านหลังแต่ปัจจุบันถูกรื้อทิ้งรวมทั้งด้านของฝั่งตันสงวนวงศ์ก็เช่นเดียวกัน บ้าน
ดั้งเดิมบางหลังก็มีการรื้อทิ้งทั้งสร้างใหม่เปลี่ยนวัสดุโครงสร้างหรื อการรื้อย้ายทั้งหลัง (2) ช่วงการ
เปลี่ ย นแปลงจากฐานน้ ามาเป็ น ฐานบก มี ปั จ จั ย ดึ ง ดู ด ในการเข้ า มาอาศั ย ในพื้ น ที่ เ นื่ อ งจากการ
ปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่ให้รองรับภาคอุตสาหกรรม โดยในช่วงแรกเป็นคนภายในพื้นที่ปรับเปลี่ยนจาก
การประกอบอาชี พ เกษตรกรรมเป็ น แรงงานของภาคอุ ต สาหกรรม ส่ ง ผลที่ เ ห็ น ได้ ชั ด จากการ
เปลี่ ย นแปลงของการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และอาคาร กล่ า วคื อ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น พื้ น ที่ น า
เปลี่ยนเป็นพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม การขยายเพิ่มขึ้นของพื้นที่อยู่อาศัย ห้องแถว อพาทเม้นท์ และ
ร้านค้า บริการ ร้านสะดวกซื้อภายนอกพื้นที่ศึกษา ส่วนการใช้ประโยชน์อาคารมีปรับเปลี่ยนจากห้อง
แถวร้านค้าเป็นห้องให้เช่า โรงฝิ่นเก่า ห้องแถวนิโครธานนท์ ห้องแถวเวียรศิลป์ด้านในพื้นที่ติดกับถนน
เข้าหมู่ 9 (ถนนศรีหม่น)
ที่โล่งว่าง เป็นที่ตั้งของตลาดนัด ตอนเย็นทุกวันซึ่งให้บริการทั้งกลุ่มคนทั้งภายในพื้นที่และ
ภายนอกพื้นที่ รวมทั้งการเกิดศูนย์กลางพาณิชยกรรมใหม่ตามพื้นที่รอบข้าง ยกตัวอย่างเช่น สี่แยก
ปองพล ก่อนถึงเขตเทศบาลตาบลนครเนื่องเขตประมาณ 2 กม.
6.2.3 การฟื้นฟูตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
ช่วงยุคเวลาของตลาดซบเซา บริบทของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้ความมีชีวิตชีวาของ
เมืองกาลังเลือนหายไป คนที่เคยอยู่อาศัยดั้งเดิม ก็มีการอพยพย้ายถิ่นที่อยู่ไปอยู่ที่อื่นบ้าง กลุ่มคนที่
อยู่อาศัยเปลี่ยนจากระบบเครือญาติแบบสังคมชนบท เป็นระบบปัจเจกบุคคลของสังคมเมืองมากขึ้น
แต่ด้วยพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่ซึ่งมีการเกาะกลุ่มของเครือญาติของทั้งรุ่นที่ 2-3 ของ 3 ตระกูลที่มีบทบาท
จึงทาให้ความเป็นเครือญาติหรือการเกาะกลุ่มกันทางสังคมยังคงมีอยู่ เมื่อความมีชีวิตชีวาของชุมชน
เริ่มจะหมดไป ประกอบช่วงพ.ศ. 2542 เป็นต้นมา เป็นช่วงของการเฟื่องฟูตลาดน้าและตลาดริมน้า จึง
เป็นส่วนสาคัญให้ชุมชน ผู้นาท้องถิ่น หันกลับมาดูถึงเอกลักษณ์และบทบาทของตนที่มีมาในอดีต
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การเริ่มต้นครั้งแรกด้วยการศึกษาเรียนรู้อบรมต่างๆ ให้สามารถมีฐานในการคิดต่อยอดของ
การปรับปรุงฟื้นฟูของตลาดริมน้า บทบาทดั้งเดิมของชุมชนให้กลับคืนมา รวมทั้งการหาแหล่งเงินทุน
โดยการประสานความร่วมมือกับ พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุน
ในการดูงาน ฝึกอบรมทั้งผู้ประกอบการร้านค้า รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการตลาดเพื่อมีบทบาท
หน้าที่ในการควบคุม ดูแล ดาเนินการทั้งด้านของค่าใช้จ่าย การพัฒนาตลาด การประสานความ
ร่วมมือของคนชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนของจัง หวัดทาให้เกิดกระบวนการการมี
ส่วนร่วม การเรียนรู้ในการจัดทาโครงการตลาดโบราณนครเนื่องเขตให้เกิดขึ้นได้ ชุมชนคิดว่า “การ
ฟื้นฟูตลาด” นั้นเป็นกระบวนการที่สร้างทั้งแหล่งอาชีพ การปรับปรุงบ้านเรือน การปรับปรุงภูมิทัศน์
องค์ประกอบชุมชนเช่นศาลาริมน้า ท่าน้า สาหรับการให้บริการนักท่องเที่ยว แต่ส่วนสาคัญคือการ
พัฒนา ปรับปรุงเชิงพื้นที่ของชุมชนเอง
การฟื้นฟูตลาดขึ้นมาทาให้เห็นว่า คนดั้งเดิมที่ไปตั้งถิ่นที่อยู่ที่อื่นก็กลับมาปรับปรุงบ้านให้ดูดี
ขึ้น หรือคนในชุมชนบางรายออกจากอาชีพรับจ้างมาปลูกสวน ปลูกผักเพื่อขายใน วันที่ทาการของ
ตลาดโบราณ สร้างความมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ในขณะนี้ชุมชนประสบปัญหาในด้านของภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการสร้างคันกั้นน้าของ
ชลประทาน ทาให้ลดทอนความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ที่เป็นชุมชนริมน้าดั้งเดิม ท่าน้า ทางเรียบริม
คลองไม้ ศาลาท่าน้าสาหรับ พักผ่อน ที่สาคัญท่าเทียบเรือที่แต่เดิมจะต้องมีกันเกือบทุกบ้าน แต่ใน
ปั จ จุ บั น มี แ ค่ ไ ม่ กี่ แ ห่ ง ของท่ า เที ย บเรื อ เนื่ อ งจาก ถู ก ทดแทนด้ ว ยการสร้ า งผนั ง กั้ น น้ าโดยกรม
ชลประทานที่ต่อเนื่องกับทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กราวจับแสตลเลส ทาให้เกิดผลเสียต่อภูมิทัศน์ของ
ความเป็นชุมชนตลาดริมน้าของคนในชุมชนอย่างมาก ปัจจัยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้น
ในขณะนี้ โดยกลุ่ ม คนส่ ว นมากจะให้ ความส าคัญ ต่ อ การเกิ ด ปั ญ หานี้ และคิ ด ว่ า น่า ส่ ง ผลต่ อ การ
ท่องเที่ยวในระยะยาวด้วยเช่นกัน
สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐาน
จากภาพที่ 6.4 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการตั้ง
ถิ่นฐานปรากฏให้เริ่มตั้งแต่มีนโยบายการพัฒนาคมนาคมทางบกและอุตสาหกรรมเข้ามาในช่วงยุคการ
สัญจรทางบก (พ.ศ.2521-2545) เป็นส่วนสาคัญของการขยายการตั้งถิ่นฐานจากแนวริมคลองไปสู่
แนวถนน พร้อมทั้งการขยายการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้ามาในพื้นที่เกิดการปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดิน
จากที่นามาเป็นการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เป็นปัจจัยดึงดูดให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นเข้าของภาค
แรงงาน ประกอบกับการซบเซาของตลาดน้าคนดั้งเดิมเกิดการอพยพย้ายถิ่นออกไปพื้นที่กรุงเทพฯ
และจังหวัดใกล้เคียง เป็นส่วนสัมพันธ์ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคารจากเดิมเป็น
ห้องแถวร้านค้า หรือโรงฝิ่นเก่า เปลี่ยนมาเป็นห้องเช่า
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รวมทั้งการปลูกสร้างตึกแถวชั้นเดียวเพื่อการเช่าอยู่สาหรับแรงงานด้วยเช่นกัน นโยบาย
ภาครัฐที่เข้ามาเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิ นเพื่อภาคอุตสาหกรรมทาให้ราคาที่ดินเปลี่ยนแปลงไป
ราคาสูงขึ้น มีการขายเช่าช่วง ซึ่งเป็นส่วนสัมพันธ์กับการแบ่งแปลงที่ดินของผู้ถือครองรวมทั้งการตัด
ของถนนทาให้หัวแปลงจากเป็นแปลงที่นาลักษณะเส้นก๋วยเตี๋ยวเปลี่ยนเป็นซอยย่อยเข้าหาถนน
รวมทั้ งยุคของการฟื้นฟูตลาดเป็นผลมาจากการซบเซาของตลาดริมน้าดั้งเดิม ระบบเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งนโยบายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนมีบทบาทสาคัญในการ
ผลั ก ดั น ให้ ท างชุ ม ชนร่ ว มกั น ฟื้ น ฟู ต ลาดริ ม น้ าขึ้ น มา เป็ น ผลท าให้ เ กิ ด การฟื้ น ฟู ทั้ ง ทางด้ า น
สภาพแวดล้อมคูคลอง เศรษฐกิจ สังคมของชุมชนภายในพื้นที่
นโยบายและ
แผนพัฒนาการ
คมนาคมทางบกและ
อุตสาหกรรม

การตังถิ
้ ่นฐาน
การฟื น้ ฟูตลาด
เพื่อการ
ท่องเที่ยว

การอพยพ
ย้ ายถิ่น

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

การขยายการตั้งถิ่นฐานจากฐานน้าสู่ฐานบก
การใช้ที่ดินจากการเกษตร รองรับภาคอุตสาหกรรม
การเพิ่มขึ้นของราคาที่ดิน การแบ่งแปลงที่ดิน
มีทั้งการอพยพย้ายถิ่นเข้าและออก
การฟื้นฟูบทบาททางเศรษฐกิจ ผันจากการตลาดแบบแจกจ่ายมา
เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ภาพที่ 6. 4 แผนภูมิรูปภาพความสัมพันธ์ของปัจจัยการเปลี่ยนแปลงกับการตั้งถิ่นฐาน
ที่มา : ผู้วิจัย ,2556

ดังนั้นสามารถสรุปการเชื่อมโยงปัจจัยข้างต้นที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐานของยุค
สัญจรทางบก (พ.ศ.2521-2545) และยุคฟื้นฟูตลาด (พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน)ได้ดังต่อไปนี้
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ยุคการสัญจรทางบก (พ.ศ. 2521-2545) เป็นยุคของของอุตสาหกรรมสมัยใหม่เข้ามามี
บกบาทที่สาคัญ ด้วยเหตุปัจจัยของนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมและพัฒนา
ทางด้านอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมจาก
พื้นที่ กรุงเทพฯไปยังพื้นที่เมื องรอบข้าง ทาให้เกิดการเข้ามาของภาคอุตสาหกรรมจะเห็นได้จาก
โรงงานอุตสาหกรรมที่ เข้ามาตั้งในพื้นที่ทั้งเปลี่ยนภาคการเกษตรเป็นภาคอุตสาหกรรมผ่านทาง
โครงสร้ า งชุ ม ชน จึ ง เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ของการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง พื้ น ที่ โ ดยวิ เ คราะห์ ไ ด้ จ ากการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน มีความสัมพันธ์ต่อการเข้ามาของกลุ่มคนแรงงานที่อพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่
ระบบเศรษฐกิจจากการเกษตรดั้งเดิมเริ่มเปลี่ยนเป็นภาคแรงงานอุตสาหกรรม โครงสร้างทางสังคมใน
ชุมชนมีทั้งคนดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่และการเข้ามากลุ่มแรงงาน ซึ่งวิเคราะห์ได้จากการเปลี่ยนแปลงโรง
ฝิ่นดั้งเดิมเป็นห้องเช่า พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของตึกแถวห้องเช่าภายในพื้นที่ ซึ่งทาเลที่ตั้งของอาคาร
บ้านเรือนขึ้นอยู่กับเส้นทางคมนาคม ถนนที่ตัดผ่านเข้าไปด้านในของพื้นที่นา ทาให้ลดบทบาทของการ
สัญจรทางน้า คูคลองที่ไว้สาหรับเพื่อการเกษตรสาหรับที่นาข้าว นากุ้ง บ่อปลา บทบาทของพื้นที่
ศึกษาเป็นแหล่งรองรับภาคอุตสาหกรรมผสมกั บภาคการเกษตร และเริ่มรองรับแหล่งที่อยู่อาศัย
ภาคอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน (ดูภาพที่ 6.5)
โครงข่ายการ
สัญจรทางบก

นโยบายพัฒนา
คมนาคมทางบกและ
พัฒนาอุตสาหกรรม
กลุ่ม
แรงงาน

ทาเลที่ตั้ง
ระบบนิเวศน์
ระบบเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม

ที่อยู่อาศัย ห้อง
แถวสาหรับบ้าน
เช่า

บทบาทของพื ้นที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรรวมทัง้
การเป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยของแรงงานภาคอุตสาหกรรม
ภาพที่ 6. 5 แผนภูมิภาพความสัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลยุคสัญจรทางบก(พ.ศ.2521-2545)
ที่มา : ผู้วิจัย ,2556
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ยุคการการฟื้นฟูตลาด (พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน) เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของการ
พัฒนาท้องถิ่นส่วนสาคัญ คือการกระจายอานาจการปกครองจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นให้มีบทบาทของ
การพัฒนาชุมชน คือเทศบาลทาให้เป็นผลเกิดการฟื้นฟูตลาด ประกอบนโยบายการท่องเที่ยวชุมชนที่
เข้ามาเพื่อทาให้เกิดการฟื้นฟูทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
โดยเมื่อมีการซบเซาของชุมทางการค้าทางน้าเนื่องจากการพัฒนาคมนาคมและอุตสาหกรรม
ที่ทาให้เกิดการขยายตัวของแหล่งตั้งถิ่นฐานของชุมชนออกตามถนนที่ตัดเข้ามาภายในและภายนอกที่
เป็นเส้นทางถนนสายหลัก คนดั้งเดิมอพยพย้ายออก แรงงานย้ายเข้า เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวทางผู้นา
ท้องถิ่นและชุมชนรวมกันเพื่อฟื้นฟูชุมชนให้กลับฟื้น มองเห็นประเด็นการท่องเที่ยวตลาดริมน้าที่ เป็น
นโยบายหลักที่สาคัญในช่วง พ.ศ. 2542 จึงทาให้เกิดกระบวนการฟื้นฟูชุมชน สร้างตลาดริมน้าขึ้นมา
อีกครั้ง รวมทั้งคูคลอง ระบบนิเวศน์เปลี่ยนแปลงจากคลองสาหรับการสัญจรทางน้า เป็นคลองระบาย
น้า การสัญจรลดลงด้วยการสร้างประตูน้าพื้นที่เชื่อมต่อของเทศบาลตาบลเนื่องเขตกั บพื้นที่ศาลาแดง
ทาให้การสัญจรทางน้ามีเพียงเพื่อสัญจรภายในพื้นที่ของบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมน้าเท่านั้น ด้วยโครงข่าย
การสัญจรทางบกขยายตัวด้านในทาให้ระบบเศรษฐกิจภายในพื้นที่ส่วนใหญ่รองรับภาคอุตสาหกรรม
แต่เมื่อมีนโยบายการท่องเที่ยวตลาดริมน้าเกิดขึ้นทาให้คนในชุ มชนสามารถมีรายได้เสริมเพื่อยั้งชีพ
สร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน ไม่เพียงเท่านั้นกลุ่มคนที่มีบ้านพักอาศัยดึงดูดให้กลับมาดูแล
บ้านพักอาศัยในการเป็นตลาดริมน้าด้วยเช่นกัน (ดูภาพที่ 6.6)
นโยบายการท่องเที่ยว
ตลาดริมน้า
การฟื้นฟูตลาดริมน้า

ปรับปรุงที่อยู่
อาศัย
ตลาดริมน้า
กลุ่มคนไทย-จีน
(ดั้งเดิม)และ
กลุ่มแรงงาน

ทาเลที่ตั้ง
ระบบนิเวศน์
ระบบเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม

โครงข่าย
การสัญจร
ทางบก

บทบาท
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
ภาพที่ 6.6 แผนภูมิภาพความสัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลการตั้งถิ่นฐานยุคฟื้นฟูตลาด

(พ.ศ.2545-ปัจจุบัน)
ที่มา : ผู้วิจัย ,2556
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6.3 การเปลีย่ นแปลงของบทบาทชุมชนเทศบาลตาบลนครเนื่องเขต
การเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการในด้านการตั้งถิ่นฐานของชุมชน และคงอยู่ของชุมชนนั้น ทา
ให้เห็นถึงพัฒนาการและบทบาทในปัจจุบันของชุมชนที่มีมาตั้งแต่ยุคแรก คือ ในช่วงยุคแรกบทบาท
ของชุมชนเป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานของพื้นที่นา การรวมตัวกันของกลุ่มคนที่เป็นคนกลางของการจาหน่าย
และการกระจายผลผลิต(หรือสินค้า) รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
ดั้งเดิม ทาให้เกิดการขยายตัวของการแปรรูปสินค้าข้างต้นเพิ่มจานวนเพิ่มขึ้นสอดรับกับแนวโน้มของ
เศรษฐกิจการค้าข้าวที่มีความสาคัญ เกิดการตั้งถิ่นฐานที่เป็นจุดศูนย์กลางของการค้าและการบริการ
ทางน้า จุดแวะพัก เกิดการค้าขายและบริการคึกคัก จนมีปัจจัยที่ทาให้เกิดความซบเซาของตลาด
เกิดขึ้นทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบคมนาคมทางบก และการสร้างประตูน้าทาให้การสัญจรทางน้า
ลดลง ประกอบกับการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวจากกรุงเทพฯมายังพื้นที่ ทาให้เป็นฐานการ
รองรับการอยู่อาศัยของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย เมื่อเกิดความซบเซาของตลาด เป็น
ประเด็นสาคัญให้เกิดการฟื้นฟูตลาดเกิดขึ้น จึงเป็นบทบาทของย่านตลาดของชุมชนในปัจจุบันของ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่จะต้องมีการฟื้นฟู สานต่อการดาเนินงาน และการอนุ รักษ์สิ่งก่อสร้าง
เพื่อสร้างฐานของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นกลไกสาคัญที่ทาให้เกิดการพัฒนาและการฟื้นฟู
ชุมชนได้อีกทางหนึ่ง
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ภาพที่ 6. 7 สรุปพัฒนาการการตั้งถิ่นฐาน
ที่มา : ผู้วิจัย, 2556

บทที่ 7
สรุปผล แนวโน้ม และข้อเสนอแนะ
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการค้นหาคาตอบในคาถามที่ว่า ปัจจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อการตั้งถิ่น
ฐานและบทบาทของชุ ม ชนมี อ ะไรบ้ า ง โดยมี ข้ อ ค้ น พบในการตอบวั ต ถุ ป ระสงค์ ทั้ ง 3 ข้ อ คื อ (1)
พัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเทศบาลตาบลนครเนื่องเขตและพื้นที่โดยรอบตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
(2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเทศบาลฯ (3) สรุปผลวิเคราะห์ปัจจัยที่มีต่อ
การเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐาน และบทบาทของชุมชนเทศบาลตาบลนครเนื่องเขต
ชุมชน ได้อธิบายบทสรุปของการศึกษาดังกล่าวใน 3 หัวข้อด้วยกันคือ (1) สรุปผลการศึกษา (2)
ปัญ หาและแนวโน้ม ที่ เกิดจากปัจจัยที่สาคัญ ที่มีผลต่อรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน (3) ข้อเสนอแนะใน
งานวิจัย เพื่อสร้างความเข้าใจในการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อัตลักษณ์ของชุมชน
ที่สะท้อนถึงการใช้พื้นที่ ระบบกิจกรรมและวิถีชีวิตของชุมชน ที่เป็นส่วนสาคัญในการวางแผนเพื่อ
พัฒนาอย่างเข้าใจและมีส่วนร่วมกับชุมชนได้อย่างแท้จริง โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
(ดูภาพที่ 7.1)
พัฒนาการตังถิ
้ ่นฐาน
ของชุมชนและพื ้นที่
โดยรอบ

ปัจจัยของการตั้งถิ่นฐาน
แบ่งเป็น
(1) การเลือกที่ตั้ง
(2) การเปลี่ยนแปลง

สรุปวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลง การ
ตั้งถิ่นฐาน และบทบาท
ของชุมชน

การอธิบายลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
ตามช่วงเวลาเหตุการณ์ที่สาคัญ
แบ่งเป็น 4 ช่วง

การเลือกที่ตั้ง
สภาพแวดล้อม
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ
ขนบธรรมประเพณี
และความเชื่อ

องค์ประกอบการตั้งถิ่นฐานทั้ง 4 ช่วงคือ
การใช้ที่ดิน โครงสร้างทางกายภาพ
มนุษย์ สังคม เครือข่าย

การเปลี่ยนแปลง
นโยบายพัฒนา
คมนาคม
การอพยพย้ายถิ่น
การฟื้นฟูตลาด

ภาพถ่ายดาวเทียมดูการขยายตัวและ
ความสัมพันธ์กับปัจจัยทั้งการเลือกที่ตั้ง
และการเปลี่ยนแปลงพร้อมบทบาท

ภาพที่ 7. 1 กรอบการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา
ที่มา : ผู้วิจยั

อธิบายการเลือกที่ตั้งที่
สอดคล้องกับปัจจัยและ
การเปลี่ยนแปลงของการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินและ
อาคาร

สรุปผลวิเคราะห์
แนวโน้ม บทบาทของ
ชุมชน พร้อมข้อเสนอแนะ
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7.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาองค์ประกอบของการตั้งถิ่นฐานด้วยการศึกษาพัฒนาการที่มีผลต่อการตั้งถิ่น
ฐานของชุมชนเทศบาลตาบลนครเนื่องเขตนั้น ทาให้ทราบถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมีปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานต่อการเลือกที่ตั้งและการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน โดยจะเป็นทั้งปัจจัยที่
เป็นแรงผลักดันและเป็นปัจจัยที่เป็นแรงดึงดูดให้กลุ่มคนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ โดยเฉพาะนโยบาย
ของรัฐในการขุดคลองและการให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินทากินแก่ประชาชน ทาให้เกิดการตั้งถิ่นฐานของ
กลุ่มคนโดยดั้งเดิมนั้น จึงอาจเกิดปัญหาในช่วงแรกของกลุ่มนายทุนที่เข้าเก็งกาไรที่ดิน จึงต้องมีการ
ออกโฉนดตราจอง รังวัดที่นา ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับทั้งกลุ่มคนจีนและคนไทยที่เข้ามาจับจองที่ดินทา
กิ น นั้ น ๆ โดยสามารถสรุ ป ผลการศึ ก ษาของพั ฒ นาการตามองค์ ป ระกอบของการตั้ ง ถิ่ น ฐานที่ มี
ความสัมพันธ์กันดังนี้
7.1.1 ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
เมื่อศึกษาถึงพัฒนาการ การวิเคราะห์จากภาพถ่ายทางอากาศพร้อมการสัมภาษณ์บอก
เล่าเรื่องราวของการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของคนในชุมชนแต่ละช่วงพัฒนาการทาให้สามารถทราบถึงปัจจัย
ของการตั้งถิ่นฐานเข้ามาอยู่และการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชน โดยแบ่งพื้นที่ชุมชนออกเป็น 4
ชุมชน ส่วนมากการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มคนดั้งเดิมจะอยู่บริเวณริมคลองนครเนื่องเขตจึงมุ่งประเด็นไปที่
กลุ่มตัวอย่างที่มีบทบาทสาคัญของการเข้ามาอยู่และการขยายตัวของเครือญาติตั้งแต่ดั้งเดิม รวมทั้ง
การแยกประเภทของกลุ่มที่เข้ามาตั้ง 2 ประเภทคือ 1, ประกอบอาชีพทานา 2.ประกอบอาชีพโรงสี
ค้าขาย เป็นตัวกลางด้านการค้าที่สาคัญ รวมทั้งการแบ่งประเด็นของปัจจัยได้ 2 แกนหลักสาคัญคือ
ปัจจัยการเลือกที่ตั้ง และปัจจัยที่เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ได้วิเคราะห์ในบทที่ 6 ใน
เรื่องของการปัจจัยของผลต่างๆแล้วนั้น กล่าวคือ
ปัจจัยของการเลือกที่ตั้งถิ่นฐาน พิจารณาเป็นปัจจัยแรงดึงดูดและผลักดันให้เกิดการเลือก
ที่ตั้งของพื้นที่ โดยส่ วนใหญ่เกิดจาก (1) นโยบายของรัฐตั้งแต่การเริ่มการขุดคลอง การจับจองที่นา
การให้สิทธิในการถือครองที่ดินอันมีผลมาจากการให้จับจองที่นา การรังวัดที่นา รวมทั้งการที่คนไทยมี
อิสระในการถือครองด้วยเช่นกัน (2) ปัจจัยสภาพแวดล้อมและภูมิศาสตร์ที่ตั้ง การเป็นสี่แยกทางน้าที่
ทาให้เกิดการกระจุกตัวของการตั้งถิ่นฐานตามสี่แยกเพื่อระบบเศรษฐกิจภายในพื้นที่ เป็นทาเลที่ตั้ง
ของศู น ย์ ก ลางทางด้ า นการค้ า และการบริ ก ารทั้ ง เป็ น ปั จ จั ย เกื้ อ หนุ น ให้ เ กิ ด การเติ บ โตทางด้ า น
เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น เป็นแหล่งจาหน่ายจ่ายแจกผลผลิตให้กับพื้นที่และนอกพื้นที่ คนส่วนใหญ่ทั้งบาง
น้าเปรี้ยว หนองจอก คลองสวน หรือแม้กระทั่งเมืองฉะเชิงเทราก็จะเข้ามาใช้บริการในพื้นที่ และด้วย
ภูมิประเทศที่เหมาะกับการเพาะปลูกจึงเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สาคัญแหล่งหนึ่งอีกด้วย (3) โครงข่ายการ
สัญจรทางน้า เป็นปัจจัยของการเข้าถึงที่สาคัญของการเลือกที่ตั้งถิ่นฐาน เหมือนเช่นตระกูลของเถ้าแก่
ในชุ ม ชนที่ ส ร้ า งตลาดโรงหมู เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ในการเลื อ กท าเลที่ ตั้ ง เพื่ อ การตั้ ง บ้ า นเรื อ น สถาน
ประกอบการ และการติดต่อค้าขายทั้งระหว่างเมือง และระหว่างพื้นที่ชุมชนด้วยกัน (4) ปัจจัยของ
กลุ่มสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นอันอันเดียวกัน ระบบเครือญาติเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้เกิด
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การตั้งถิ่นฐาน การบอกต่อ การขยายแหล่งที่อยู่ ทาให้เกิดทั้งแรกเริ่มของการตั้งถิ่นฐานและการ
ขยายตัวของชุมชนด้วยเช่นกัน จะเห็นได้ว่า ระบบการปกครองเป็นส่วนสาคัญในการช่วยเป็นแรง
พัฒนา การฟื้นฟู การปรับปรุ งในส่วนต่างๆให้ดีขึ้น ด้วยการรวมตัวของชุมชนในปัจจุบัน ระบบการมี
ส่วนร่วมจึงเป็นส่วนสาคัญในการรวมตัวกันเพื่อการแก้ไขปัญหา การพัฒนา หรือการฟื้นฟูให้ชุมชนดี
ขึ้นไป จากพัฒนาการของช่วงการซบเซา และการฟื้นฟูของตลาด แสดงให้เห็นว่า การรวมกลุ่ม
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นแรงผลักดัน และเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดการฟื้นฟูของตลาดที่
แท้จริง (5) ปัจจัยทางด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้าง เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่เข้ามา
ตั้งถิ่นฐานโดยมีการใช้พื้นที่ และกิจกรรมของการใช้ประโยชน์อาคารแต่ละกลุ่มคน การประกอบอาชีพ
วิถีชีวิต ของแต่ละตระกูล ทาให้เกิดอัตลักษณ์ของที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนขึ้น เช่นห้องแถวร้านค้าริมน้า
ของคนจีน โรงสี โรงฝิ่น ศาลเจ้า ซึ่งมีความแตกต่างกันตามแต่กรรมสิทธิ์ที่ดินที่กลุ่มตระกูลนั้นถือ
ครอง ประโยชน์ใช้สอยทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือครอบครัวเช่นกัน
7.1.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
พบว่า(1) นโยบายการพัฒนาทางคมนาคมและภาคอุตสาหกรรมของภาครัฐเป็นปัจจัยสาคัญ
ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นพื้นที่ริมน้าในบริเวณอื่น ทาให้เกิดการขยายตัวของชุมชนตาม
เส้นทางคมนาคมที่พัฒนาขึ้น ความหลายหลายของที่ดินยังเป็นมาจากปัจจัยของการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมด้ ว ย ปรั บ เปลี่ ย นการใช้ ที่ ดิ น จากส าหรั บ ท านาในภาคการเกษตรเป็ น การรองรั บ
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ งนโยบายส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของภาครัฐ ยังเป็นตัว
สนับสนุนให้เกิด การฟื้นฟูชุมชนผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนชุมชนจากความซบเซามาเป็นย่านตลาด
การค้าทางน้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประจาจังหวัดให้กับชุมชนได้อีกทางด้วย (2) ปัจจัย
เศรษฐกิ จ กลุ่ ม คน การอพยพย้ า ยถิ่ น เป็ น ปั จ จั ย ทั้ ง แรงดู ด และแรงผลั ก ดั น คื อ การเข้ า มาของ
ภาคอุตสาหกรรมทาให้เกิดการอพยพของแรงงานเนื่องจากฐานของแรงงานภายในพื้นที่ไม่เพียงพอจึง
ทาให้เกิดการจ้างงานของภายนอกพื้นที่ และแรงงานได้เข้ามาเช่าบ้านพักอาศัยเกิดสังคมใหม่เกิดขึ้น
รวมทั้งการอพยพย้ายออกของคนภายในในช่วงยุคของตลาดซบเซา ทาให้เกิดการหมุนเวียนของกลุ่ม
คน แต่ด้วยระบบเครือญาติและการถือครองที่ดินในพื้น ที่ทาให้ การสร้างระบบครอบครัวที่ยังคงอยู่
ของคนในชุมชนก็ยังคงมีอยู่มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ได้ย้ายออกไป แต่หลายครัวเรือนที่ยังคงมีบ้านอยู่
และกลับมาดูแลบ้านเมื่อถึงยุคการฟื้นฟูตลาด ดังนั้นการฟื้นฟูตลาดเป็นปัจจัยดึงดูดให้คนเข้ามาดูแล
บ้าน ปรับปรุงฟื้นฟูให้มีชี วิตชีวาได้อีกครั้ง (3)โครงข่ายการสัญจร ซึ่งเปลี่ยนจากทางน้าเป็นทางบก
เน้นการเข้าถึงภายในด้วยถนนเป็นหลัก เกิดการขยายตัวของแหล่งตั้งถิ่นฐานและการตั้งโรงงานภายใน
พื้นที่นา (4) ธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ คูคลองจากแต่เดิมเป็นการใช้ประโยชน์เพื่อการสัญจร และภาค
การเกษตร และสาหรับอุปโภคบริโภค แต่ในปัจจุบันใช้เป็นลาคลองสาหรับภาคการเกษตร และการ
เป็นคลองระบายน้าเป็นสาคัญ จึงทาให้การใช้ประโยชน์จากลาคลองลดน้อยถอยลง (5) อาคารที่อยู่
อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งของสิ่งปลูกสร้าง อาคารบ้านเรือนที่จะต้องได้รับการ
พัฒนา ด้วยเหตุปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ อาคารบ้านเรือน โรงสี โรงฝิ่น
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ทาให้เกิดการขยายตัวของชุมชน เป็นบ้านพักอาศัยของกลุ่มแรงงาน หรือปล่อยทิ้งร้าง ทาให้
สภาพแวดล้อมทรุดโทรม และการต่อเติมหรือก่อสร้างที่ลดถอนความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งเป็น
สิ่งที่มีคุณค่ าที่ชุมชนควรอนุรักษ์นั้นอาจจะหายไป เช่นกลุ่มห้องแถวร้านค้าดั้งเดิม โรงสี โรงฝิ่น
อาคารบ้านเรือนที่มีอายุเก่าแก่ดั้งเดิม
7.2 ปัญหาและแนวโน้มที่เกิดจากปัจจัยสาคัญที่มผี ลต่อรูปแบบการตัง้ ถิ่นฐาน
7.2.1 สภาพปัญหาที่เกิดจากปัจจัยนโยบายของภาครัฐที่ส่งผลต่อการพัฒนาคมนาคม
และอุตสาหกรรมในพื้นที่
จากการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในพัฒนาการของช่วงยุคตลาดเฟื่องฟู (พ.ศ.2496 -2520)
มาจนถึงยุคของการสัญจรทางบก (พ.ศ.2520-2545) ทาให้เห็นได้ชัดเจนว่า การพัฒนาคมนาคมและ
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมมีผลทางตรงต่อรูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่เปลี่ยนแปลงไป การย้าย
ออกของกลุ่มคนและมีการขยายตัวการตั้งถิ่นฐานตามแนวถนน ทาให้เกิดการขยายพื้นที่ของกลุ่มการ
ตั้งถิ่นฐาน อีกทั้งการเข้ามาของภาคอุตสาหกรรมทาให้ขยายตัวของตึกแถวห้องเช่า เพิ่มขึ้น จากการ
พัฒนาทางด้านทางหลวงหมายเลข 304 ทาให้เป็นผลต่อการพัฒนาระบบเชื่อมต่อคมนาคมเข้ามายัง
พื้นที่ภายในเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการพิจารณาพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้นแล้วนั้น การเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่นาจะ
ลดลง เป็นการก่อตั้งของโรงงานภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น และยิ่ งสามารถรุกล้าเข้าไปในพื้นที่นาที่
สามารถตัดถนนเชื่อมต่อไปยังบางน้าเปรี้ยวได้อีกด้วยเชนกัน
7.2.2 ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของทีอ่ ยู่อาศัย อาคารสิ่งก่อสร้าง
มองเห็นถึงการปรับเปลี่ยนการใช้สอยของมวลอาคาร หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อ
เป็นที่ อยู่อาศัยของภาคแรงงานท าให้ ความเป็นอัตลักษณ์ของสภาพอาคารบ้านเรือนอาจจะถู ก
เปลี่ยนแปลงไปได้ หรือการขยายตัวของตึกอาคารสิ่งก่อสร้างที่ทาให้รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงของอาคาร
บ้านเรือน หรือการปลูกสร้างแบบใหม่ทับความเป็นดั้งเดิม มีความหลากหลายของรูปแบบอาคาร
วัสดุอุปกรณ์ ซึ่งอาจจะลดทอนของภูมิทัศน์ความเป็นตลาดน้าดั้งเดิมได้ โดยเห็นได้จากการสร้างเขื่อน
ของกรมชลประทานทาให้สภาพแวดล้อมของความเป็นชุมชนเก่าดั้งเดิมเปลี่ยนสภาพเป็น ชุม ชน
สมัยใหม่รูปแบบ โครงสร้างที่มองเห็นได้ทั่วไป ทาให้เอกลักษณ์ของชุมชนหายไป
(ดูภาพที่ 7.2)
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ภาพที่ 7. 2 : (ซ้ายบน-ล่าง )ภูมิทัศน์ก่อนสร้างคันกั้นน้า (ขวาบน-ล่าง) ภูมิทัศน์หลังสร้างคันกั้นน้า
ที่มา : ผู้วิจัย, 2556

7.2.3 ปัญหากลุ่มคน
กลุม่ คนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในภาคอุตสาหกรรม ทั้งที่เป็นกลุม่ แรงงานจากภายนอกพื้นที่รวมทั้ง
การประกอบอาชีพของกลุ่มคนที่เปลี่ยนแปลงลักษณะประกอบอาชีพแรงงานภาคอุตสาหกรรม ทาให้
เกิดการลดลงของแรงงานภาคการเกษตร แต่ก็มีอยู่บ้างที่รับจ้างทานาในภาคการเกษตรโดยที่จะจัด
ทีมในการทานา ทั้งที่เป็นคนภายในพื้นที่ และที่เป็นคนภายนอกพื้นที่ด้วยเช่นกัน การตั้งถิ่นฐานของ
การกระจายตัวของภาคแรงงาน จะมีผลต่อการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนไทยจีน
7.2.4 แนวโน้มของปัญหาที่ส่งผลต่อรูปแบบการตั้งถิน่ ฐาน
(1) การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเสริมโครงข่าย Logistics ภาคตะวันออก จาก
แนวนโยบายของจั ง หวั ด เชื่ อ มต่ อ ระบบขนส่ง ระหว่า งภู มิภ าคและพื้ นที่ร อบนอก และโครงการ
ยกระดับถนนสาย มีนบุรี-ฉะเชิงเทรา จาก 4 เลน เป็น 6 เลน เพื่อยกระดับถนนสูง 50 ซม.ปรับปรุง
สะพานข้ามแม่น้าลาคลอง ตามโครงการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้า อาจ
กล่าวได้ว่าแนวโน้มของโครงการดังกล่าว อาจจะมีผลต่อการตัดถนนเชื่อมต่อเข้าไปในพื้นที่และ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้นอีกด้วย จึงเป็นแนวทางที่สาคัญที่ควรจะคานึงถึงต่อการขยายตัวการ
ตั้งถิ่นฐานของกลุ่มคนภายในและภายนอก
(2) ระบบคูคลอง จากการที่ระบบคูคลองเปลี่ยนจากการใช้เพื่อการสัญจรทางน้า และ
ภาคการเกษตร เป็นการใช้สาหรับระบายน้าเพื่อการเกษตรและคลองระบายน้า รวมทั้งการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมภายในพื้นที่กระจายตัวมาก ทาให้อาจจะต้องมีการพัฒนา อนุรักษ์ ระบบคูคลองให้ยังคง
อยู่ และมีสภาพแวดล้อมที่ธรรมชาติ
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(3) การใช้ประโยชน์อาคาร สิ่งก่อสร้าง ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ของ
กระบวนการพัฒนาทางภาคอุตสาหกรรมและความเป็นเมืองที่เพิ่มมากขึ้น จากที่มีการพัฒนาระบบ
โครงข่ายการสัญจรพื้นที่รอบนอก อาจจะเป็นแรงผลักดันทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
อาคารดั้งเดิม เป็นการทาเพื่ออุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรมเพิ่มขึ้น
7.3 ข้อเสนอแนะ
7.3.1 มีมาตรการทางผังเมืองในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือการจัดโซนนิ่งใน
การพัฒนาชุมชนด้วยการจัดพื้นที่เป็นชุมชนอนุรักษ์ ชุมชนที่อยู่อาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม ที่จะ
ทาให้มีผลต่อการขยายตัวของชุมชน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงข่ายการสัญจร ซึ่งมีผลกระทบ
โดยตรงต่อการสัญจรทางบกที่เกิดขึ้น ถ้าไม่ได้มีการวางแผนที่มีความสัมพันธ์กับโครงข่ายเดิมของ
ชุมชน จะเป็นผลสู่การสูญเสียความเป็นย่านดั้งเดิม
7.3.2 มีการควบคุมการใช้ประโยชน์อาคาร ด้วยการจัดโซนนิ่งกลุ่มอาคารดั้งเดิม อนุรักษ์
สาหรับการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มอาคารบ้านพักอาศัย ศาสนสถานที่เป็น
องค์ประกอบของวิถีชีวิตชาวไทย-จีน
7.3.3 มีการวางแผน และการอนุรักษ์ ลาน้าคูคลองซึ่งเป็นระบบนิเวศน์ที่สาคัญของการ
ตั้งถิ่นฐานของชุมชนทั้งในด้านภาคเกษตรกรรม วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนที่คงอยู่กับสายน้า เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่าง มนุษย์กับธรรมชาติที่ควรอนุรักษ์ให้ดารงอยู่
7.3.4 ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ชุมชนให้ยั่งยืน
การศึกษาด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น รวบรวมเป็นการเรียนรู้ชุมชนทั้งด้านการใช้สอยของพื้นที่ดั้งเดิม
และอนุรักษ์ด้าน Industrial heritage

รายการอ้างอิง
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานชุมชนเทศบาลนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์…………………………………….. วันที…
่ ………………………………เวลา…………………
บ้านเลขที่………………………………ชุมชน………………………………………เชื้อสาย……………….
เพศ…………..อายุ……………..ระดับการศึกษา………………………รายได้………อาชีพ………………………………….
ส่วนที่1 : ข้อมูลด้านการตั้งถิ่นฐาน
1.1 ครอบครัวเข้ามาตั้งถิ่นฐานในชุมชนนี้กี่ปีและเข้ามาได้อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.2 ชีวิตความเป็นมาสมัยก่อนเป็นอย่างไร ทาอาชีพอะไร (ถามถึงบรรพบุรุษ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.3 เหตุผลที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.4 สภาพการตั้งถิ่นฐานของครอบครัวในสมัยก่อน (ตามที่ได้รับการบอกเล่าจากบรรพบุรุษ)เป็นอย่างไร
ด้านสภาพแวดล้อมคูคลอง……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลักษณะการตั้งบ้านเรือน…………….……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ตลาด และห้องแถวร้านค้า…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
โรงสี………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
วัด ศาลเจ้า …………………………………………………………………………………………………………………….
โรงฝิ่น…………………………………………………………………………………………………………………………….
โรงงิ้ว……………………………………………………………………………………………………………………………..
โรงเรียนจีน………………………………………………………………………………………………………………………
โครงข่ายการสัญจรในแต่ละช่วงยุค……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.5 ลักษณะพืน้ ทีต่ ั้งถิ่นฐานที่แรกของชุมชนเป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………
1.6 ลักษณะการขยายตัวของชุมชน ในแต่ละช่วงยุคเป็นอย่างไร
.……………………………………………………….………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.7การขยายครอบครัวในแต่ละช่วงยุคเป็นอย่างไร……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
1.8 การครอบครองเอกสิทธิ์ในที่ดินตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นอย่างไร ราคาที่ดิน ค่าเช่าในอดีตและปัจจุบนั
อย่างไร…………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.9 บทบาทของชุมชนมีความสัมพันธ์และการติดต่อกับพื้นที่รอบข้างของแต่ละช่วงยุคเป็นอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ส่วนที่ 2 : เศรษฐกิจ/สังคม/วัฒนธรรม
2.1 ลักษณะการประกอบอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษเป็นอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.2 กลุ่มคนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานกลุ่มแรกเป็นกลุ่มใด และส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ใด
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.3 บริเวณการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มคน คนไทย คนจีน อยู่ตรงบริเวณใด
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.4 กลุ่มตระกูลที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานกลุ่มแรกคือกลุ่มใด และมีบทบาทสาคัญกับชุมชนอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.5 ลักษณะการรวมกลุ่ม ประเพณี วัฒนธรรมในสมัยดั้งเดิม และแต่ละช่วงยุคเป็นอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.6 ลักษณะประเพณีดั้งเดิมเป็นอย่างไร พื้นที่ใดจัดงานประเพณี
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.7 ลักษณะวัฒนธรรมและประเพณี ในปัจจุบันเป็นอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ส่วนที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนตังแต่
้ อดีต จนถึงปั จจุบนั ในแต่ละช่วงยุค
3.1 เหตุการณ์อะไรที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงยุคของการเข้ ามาอยู่
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..

3.2 ที่อยูอ่ าศัย ตลาด สิง่ ก่อสร้ างที่มีความสาคัญในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงของในแต่ละช่วงยุคอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.3 ลักษณะโครงข่ายการสัญจรทางน ้าและทางบก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.5 ลักษณะการเข้ ามาของกลุม่ คนส่วนใหญ่อยู่บริเวณใด
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.6 ในระยะเวลาที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดที่สดุ และเป็ นอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.7 สภาพปัญหาที่สาคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.8 บทบาทของชุมชนที่มีต่อการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
.ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์

169
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
นางสาววิลาวรรณ ทองย้อย เกิดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2522 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จบการศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชนเมือง จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิ
โรฒ เมื่อปีการศึกษา 2545 หลังจากนั้นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรการวางแผนภาค
และเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2553
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