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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยเร่ือง วิถีชุมชนสี่แยกทางน้ํา : วิถีเมือง วิถีคน ชุมชนที่แปรเปลี่ยน  เปน
การศึกษาประวัติศาสตรและอัตลักษณของชุมชนคลองบางเขนและคลองเปรมประชากร  รวม  3  
ชุมชน  คือ  ชุมชนตลาดบางเขน  ชุมชนเทวสุนทร  และชุมชนรวมพัฒนา  สามชุมชนนี้เรียกวา   
“ชุมชนสี่แยกทางน้ํา”  ในความหมายของชุมชนที่มีวัฒนธรรมรวมกัน  มีความสําคัญตอ
ประวัติศาสตรสังคมทั้งในอดีตและปจจุบัน 
 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ  เรียบเรียงประวัติศาสตรชุมชน  วิเคราะหความ
เปลี่ยนแปลง  และอัตลักษณของชุมชนบริเวณสี่แยกทางน้ํา  กําหนดกรอบระยะเวลา 135 ป  
จาก พ.ศ. 2415 ถึง พ.ศ. 2550 เปนการวิจัยเชิงประวัติศาสตร  เนนหนักประวัติศาสตรบอกเลา  
(oral history) เพ่ือใหชาวชุมชนไดบันทึกประวัติศาสตรทองถิ่นของตัวเอง  เก็บขอมูลโดยการ
สังเกต  วิเคราะหเอกสาร  และการสัมภาษณ  เขียนรายงานโดยการบรรยายเหตุการณตางๆ
ตามชวงระยะเวลา 
 ผลการวิจัยพบวา  กอนขุดคลองเปรมประชากร  ชุมชนคลองบางเขนมีความเปนมาที่
ยาวนาน  ตลาดปากคลองบางเขนในอดีต  สามารถยืนยันไดเปนอยางดี  หลังขุดคลองเปรม
ประชากรตัดกับคลองบางเขน  เกิดเปนสี่แยกทางนํ้า  ทําใหชุมชนเริ่มกอตัว  โดยกลุมชาวนา
บุกเบิกและกลุมคนจีนรับจางขุดคลอง  ชาวนาบุกเบิกบางสวนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  บางสวนเชา
ที่จากเอกชน  สําหรับคนจีนเกือบทั้งหมดอาศัยอยูบนที่ดินเอกชน  สวนที่ดินริมคลองเปนของรัฐ 
 จาก พ.ศ. 2415 ถึง พ.ศ. 2484  ชุมชนสี่แยกทางน้ําคอยๆ เจริญขึ้นจากการขยายทํานา  
และเกิดตลาดบางเขน  เกิดโรงสีสองโรง  เกิดสถานที่ทางวัฒนธรรมตางๆ มีการกอตั้งอําเภอ
บางเขน  สถานีอนามัย ฯลฯ  ชุมชนสี่แยกทางนํ้ากลายเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ  สังคม  
การเมือง  และวัฒนธรรม  เปน “ยุคทอง” ของคน “ทุงบางเขน” หลังจากมีการสรางถนน
พหลโยธิน  การคมนาคมทางบกมีความสําคัญมากขึ้น  พ.ศ. 2484 อําเภอบางเขนจึงยายออกไป
อยูริมถนนพหลโยธิน  การเปนศูนยกลางดานตางๆ จึงคอยๆ ลดความสําคัญลง  ขณะเดียวกัน
ชาวชุมชนก็ปรับตัวโดยขยายการคาออกไปที่อ่ืนๆ 
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 หลัง พ.ศ. 2500 เปนยุคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  คนอพยพเขามามาก
ขึ้น  ชุมชนส่ีแยกทางน้ําคอยๆ กลายเปนชุมชนเมืองหลังจากนั้นคอยๆ เปลี่ยนเปนชุมชนแออัด  
และขยายเขามาริมคลองและในคลองมากขึ้น  เน่ืองจากผูอพยพเขามาในชวงหลังนอกจากมี
ปริมาณมากแลว  สวนใหญเปนผูมีรายไดนอย  ขณะเดียวกันชาวชุมชนที่มีฐานะคอนขางดี
บางสวนไดขยับขยายหรือยายออกไป  หลังจากน้ันป พ.ศ. 2537 มีเหตุการณไลรื้อชุมชนตลาด
บางเขน  เปนการเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญทําใหชุมชนส่ีแยกทางนํ้าในความหมายพ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรมด้ังเดิมไดปรับตัวเปลี่ยนความหมายไป  เปนชุมชนที่รัฐเขามามีบทบาทมากข้ึน  
ปจจุบันภายใตความเปลี่ยนแปลงตางๆ เหลาน้ี  ชาวชุมชนยังคงแสดงออกซึ่งอัตลักษณรวมกัน
ทางประวัติศาสตรในวิถีชีวิตและกิจกรรมตางๆ ของชุมชน 
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Abstract 
 

The research titled The Way of Life of the Community around the Canal Intersection: The 
City, The People, and the Community Transformation, investigated the history and identity of the 
three communities living around the intersection of Bang Khen and Prem Prachakorn canals the 
Bang Khen Market Community, the Theva Soonthorn Community, and the Roum Pattana 
Community. In this study, the three communities are referred to as “the community of the canal 
intersection” in the sense that they function as a community with shared culture and history, both in 
the past and present day. 
 The purpose of this study was to collect the qualitative data, compile and analyze them in 
order to narrate the history of the community, highlighting its transformation and identity. The scope 
was the period dating back to the year B.E. 2415 (135 years ago) until the year B.E. 2550. This is a 
historical research emphasizing oral history; the members of the community recorded their own 
history. The data were collected by means of observation, document analysis, and interview; the 
researcher, then, analyzed the data and wrote the research report, narrating what happened in 
chronological order. 
 The research found that before Prem Prachakorn canal was completed, there was a 
community living along Bang Khen canal. The former Bang Khen market was an evidence of the 
vibrant community. After the new canal (Prem Pracha Korn Canal) was built, creating the intersection 
of the two canals, the community entailing Thai farmers Chinese canal laborers, began to grow. 
Some farmers were granted land rights; some rented the land from private owners. Most of the 
Chinese settled in the areas which were privately owned. The land along the canals belonged to the 
state. 
 From B.E. 2415 to B.E. 2484, the community of the canal intersection gradually grew up; 
more land was allocated for rice farming, Bang Khen market was established, two rice mills were 
constructed, cultural buildings were constructed, Ban Khen district was established, healthcare 
center, and so on.  The community became an economic, social, political, and cultural center. It was 
the golden age of the people of “Bang Khen Plain”. When Phahonyothin Road was built, land 
transport gained more significance. However, in B.E. 2484, when Bang Khen district office was 
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relocated to the new place along Phahonyothin Road, the significance of the community began to 
decline. Meanwhile, the people began to adjust themselves by relocating their businesses elsewhere.  
 Since B.E. 2500, under the implementation of the social and economic development plan, 
more people have moved into the community, transforming the community, initially, into a community 
of city dwellers, then, as a slum. More people began to live along the canals and into the water. As 
the number of the new comers was large and most of them had lower income, the existing 
community members who had higher income began to move elsewhere; some even move out of the 
community. In B.E. 2537, many people of the Bang Khen community were forced to leave their 
homes. That was a turning point, as it redefined the identity of the people of the canal intersection. It 
has become a community where the state had asserted grater influences. Nowadays, despite a 
series of changes, the people there still managed to maintain their shared cultural identity through 
their way of life and community’s activities.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

จุดเร่ิมตนการวิจัยนี้เปน “ความบังเอิญ” คลายๆ การเกิด “สี่แยกทางนํ้า” ที่นําพา
เรื่องราวตางๆ ใหเกิดขึ้นมากมายหลังจากน้ัน  จนผูวิจัยไมอาจกลาวถึงในที่นี้ไดทั้งหมด   

ผูวิจัย “บังเอิญ” ไดพบ “ชุมชนส่ีแยกทางนํ้า” และ “บังเอิญ” ไดพูดคุยกับ อาจารย ม.ล.  
ณพอร  รพีพัฒน  จนเกิด “เจตจํานง” ทํางานวิจัยน้ีทั้งๆ ที่ “องคความรู” เดิมเพียง “เฉียด”ๆ   
หรือหางไกลมากๆ จาก “องคความรู” เรื่องชุมชน ประวัติศาสตร สังคมวิทยา มานุษยวิทยา  
ฯลฯ 

ตัดสินใจแลวก็ “ออกเดินทาง” ทางที่ยังไมเคยเดินมากอน ระหวางทางยอมมีความ
หวาดหวั่นไมมากก็นอย “โชคดี” มีผูชี้ทาง แนะนําการเดินทาง สงเสียงทักทาย  เชื้อเชิญใหแวะ 
“จิบน้ําชา” ทําใหเดินทางชาไปบาง แตอบอุน เปนสุขยิ่ง 

จดหมาย “นอย”ๆ แต “อัดแนน” ไปดวยวิธีคิดฉบับแรกของศาสตราจารย ดร. ฉัตร
ทิพย  นาถสุภา เปน “แสงแรก” ที่นําผูวิจัยออกเดินทาง  จากน้ันทานก็ถูกผูวิจัย “รบกวน” อีก
หลายครั้ง ทําใหผูวิจัย “โชคดี” ไดเจอ “ครู” อีกคนหน่ึงในชีวิต ผูวิจัย “โชคดี” อีกครั้งเม่ือไดรับ
ความเห็นที่มีคุณคาอยางยิ่งของรองศาสตราจารย ดร. ม.ร.ว. อคิน  รพีพัฒน   

“ความบังเอิญ” ของการทํางานวิจัยนี้ทําใหผูวิจัยตอง “คิดถึง” และไดพบ “นองชาย” ผู
ฉายแววนักวิชาการผูทรงความรูมาตั้งแตสมัยเรียน “เกษตร” อาจารยบุญเลิศ  วิเศษปรีชา 
หลังจากไมได “จิบนํ้าชา” รวมกันหลายป 

การใหคําปรึกษาที่เต็มไปดวยความเขาใจ ความเมตตา กรุณา ของรองศาสตราจารย  
ดร.สรชัย  พิศาลบุตร  ทําใหผูวิจัยคนพบวา การคนหาความรูดวยการวิจัยนั้น  วิธีการ  
รูปแบบที่ “นิยมกลาวกัน” นั้นอาจไมไดมีอยูจริง เพราะ “ปราชญดานวิจัย” ผูนี้ไมเคยเอยคํา
เหลาน้ันใหผูวิจัยไดยินแมแตนอย 

ความเมตตา กรุณา และกําลังใจ ที่มีใหกับผูวิจัยตลอดมาของ ศาสตราจารย ดร.   
ไพฑูรย  สินลารัตน  รองศาสตราจารย ดร. วรากรณ  สามโกเศศ  รองศาสตราจารย ดร.   
สมบูรณวัลย  สัตยารักษวิทย  ดร. สุนทรี  ศาสตรสาระ  และ ดร. อภิชัย  อภิชาตบุตร   

อาจารยวันเพ็ญ  พินเผือก และพี่ๆ นองๆ ศูนยวิจัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
ทุกทาน  ไดทําใหผูวิจัยตอกย้ําความเขาใจมากขึ้นวา “หลังองคพระ” ที่สวยงามนั้นยอมมีผู “ปด
ทอง” อยูเสมอ 

อาจารยจันทรพา  ทัดภูธร ผูรูดานภาษาอังกฤษ ที่มี “องคความรู” ดานสังคมศาสตร
อยางดียิ่ง     

อบอุน สนุกสนาน และ “บานปลาย” เปนอยางยิ่ง กับ “เพ่ือนรวมทาง” อาจารยอนุชา  
สถิตยพงษ  พี่ๆ นองๆ คณาจารยในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตรและ
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วิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  โดยเฉพาะ  อาจารยเอกวิน  ขุนบุญจันทร  
และ นองๆ ชมรมคายอาสาพัฒนา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ทุกทาน 

“น้ําจิตน้ําใจ” อันมากมายเหลือลน ของ ชาว “ชุมชนสี่แยกทางน้ํา”  หากไมมีพวกทาน  
ผูวิจัยคงไมอาจเขาใจมนุษยและสังคมมากขึ้นไปกวาเดิม  และแนนอนวา  ไมมีงานวิจัยนี้ 

จาก “ความบังเอิญ” ประกอบกับ “ความโชคดี” กลายเปน “เจตจํานง” ของผูวิจัย  
นอกจากเกิดเปนงานวิจัยนี้แลว  ยังสงผลใหเกิดการการเปลี่ยนแปลงตอผูวิจัยในการเดินทางครั้ง
ตอๆ ไปอีกดวย  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความสําคัญของปญหา 
  

“เราไมเคยเหยียบลงไปในแมน้ําสายเดิมไดเปนคร้ังที่สอง”  หรือ  “สายนํ้าไมเคยไหล
กลับ”  มักจะเปนคําเปรียบเปรยเม่ือเราจะกลาวถึงความเปลี่ยนแปลง  กระแสความเปลี่ยนแปลง
เราสามารถสังเกตหรือรับรูจากสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน  ความเปลี่ยนแปลงนํามาซ่ึงเรื่องราว
ทางประวตัิศาสตร  โดยมีจุดศูนยกลางอยูที่มนุษยและสังคม  การเรียนรูและเขาใจประวัตศิาสตร
ทําใหเรารับรูความตอเน่ืองของกระแสความเปลี่ยนแปลง  สามารถเชื่อมโยงภาพตางๆ ของ
กาลเวลาเขามาเปนหน่ึงเดียวกับภาพปจจุบัน  แมวา  “สายนํ้าไมเคยไหลกลับ”  แตสายนํ้าใน
ปจจุบัน  ก็เปนผลรวมของสายน้ําตางๆ ในอดีต  ภาพปจจุบันของมนุษยและสงัคม  ลวนเปน
ผลรวมจากองคประกอบตางๆ ที่เก่ียวโยงสัมพันธตอเนื่องกันมา 
 กรุงเทพมหานครในปจจุบนั  ไดผานการเปลี่ยนแปลงเปนระยะเวลากวา  200  ป  ภาพ
กวางๆ ในปจจุบัน  จะพบวามีลักษณะเปนสังคมเมือง  (Urban)  หรอืชุมชนเมือง (Urban  
Community)  กลาวคือ  ลักษณะทางกายภาพมีตึกอาคาร  บานเรือน และผูคนอาศัยอยู
หนาแนน  ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเปนไปในลักษณะหลากหลาย  สวน
ใหญเก่ียวของกับอุตสาหกรรม  การคาขาย  และการบริการ  สมาชิกมีความเปนปจเจกบุคคลสูง  
ความสัมพันธเปนแบบทางการมากกวาสวนตวั อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นมิใชเปน
ภาพเดียวกันทั้งหมด  ภายในภาพใหญของเมือง  ยังมีภาพยอยของเมืองที่แตกตางจากภาพ
ใหญแตเก่ียวโยงสัมพันธกับภาพใหญอันนั้น  ภายยอยดังกลาวคือ  “ชุมชนแออัด” หรือในอดีตที่
คนทั่วไปเรียกวา  “สลัม”  นั่นเอง   

ชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ มีจํานวนมาก  และไมสามารถสํารวจไดอยางชัดเจนแนนอนได
เน่ืองจากความเขาใจหรือตคีวามวาอยางไรที่เรียกวาชมุชนแออัด  เพราะอาจมีความหมายรวม
ไปถึงที่อยูของคนจนโดยทั่วไปดวย  สมสุข  บุญญะปญชา  “ไดจําแนกที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย
ในเมืองออกเปน  6  ประเภทดวยกันคือ สลัมบนตึก...  ชาวเรือ...  ที่อยูอาศัยในทีก่อสราง...  ที่อยู
อาศัยของคนงาน...  สลัมบุกรุก...  และชมุชนเกา  ...ความหมายของสลัมหรือชุมชนแออัดตามที่
บุคคลทั่วไปเขาใจคือ  ที่อยูอาศัยประเภทที่  5  (สลัมบุกรุก)  และที ่ 6  (ชุมชนเกา)  ซึ่งเปนที่อยู
อาศัยของผูมีรายไดนอยกลุมใหญที่สุด (ประมาณกวาคร่ึงหน่ึงของผูมีรายไดนอยในเมือง
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ทั้งหมด)”1  ดังนั้นหากถือเอา  ชุมชนบุกรุก  และชุมชนเกา  เปนหลัก  จากขอมูลเม่ือป พ.ศ.  
2538 มีประมาณ 1,246 ชุมชน มีจํานวนคนประมาณ 1,500,0002 คน  ในปจจุบันคงมีจํานวน
ชุมชนและคนเพิ่มขึ้นกวาเดิมมากพอสมควร 

การเกิดชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ  (รวมถึงเมืองใหญอ่ืนๆ)  มีความสัมพันธกับปจจัย
หลักๆ อยางนอยสองประการคือ  การเพ่ิมขึ้นของประชากรโดยรวมของสังคมไทย  และนโยบาย
การพัฒนาที่เหลื่อมล้ําระหวางภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม  มีการกระจุกตัวของกลุม
ธุรกิจอุตสาหกรรมและการบริการในกรุงเทพฯ  ทําใหเกิดการยายถิ่นเขามาทํางานและอาศัยใน
กรุงเทพฯ  ขณะเดียวกันดวยจํานวนที่ดินมีอยูจํากัด  ทําใหที่ดินในกรุงเทพฯ มีมูลคาเพ่ิมมากขึ้น  
มีการซ้ือขายที่ดินในรูปแบบตางๆ โดยขาดมาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัทีดิ่น  ทําใหผูมี
รายไดนอยทั้งผูอาศัยด้ังเดิมและผูอพยพยายถิ่นไมอาจถือครองที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยได  นําไปสู
การตองอยูอาศัยในที่ดินเดิมโดยจํานวนคนหนาแนนมากขึ้น  หรือเชาที่อยูอาศัย  หรือเขาบุกรุก
ที่วางของเอกชนและของรฐั  ดวยการมีรายไดนอยและการบุกรุกที่ดินทําใหไมไดรบั
สาธารณูปโภคที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต    

ในบรรดาชุมชนแออัดเหลาน้ัน ชุมชนบุกรุกริมคลองเปนชุมชนทีค่นทั่วไปสามารถพบ
เห็นไดงาย เน่ืองจากสภาพทางกายภาพมีบานเรือนอยูริมคลองซึ่งมีอยูมากมายในกรุงเทพฯ  
จากการสํารวจของสํานักงานระบายน้ําและสํานักงานเขตในป พ.ศ. 2540  ในคลองประมาณ  
150  สาย  พบวามีชุมชนที่บุกรุกริมคลอง “217  ชุมชน  หรือคิดเปนจํานวนประชากร  61,463  
คน  16,593 ครอบครัว  13,196  หลังคาเรือน”3   

บริเวณคลองบางเขนและคลองเปรมประชากรในเขตกรุงเทพฯ ปจจุบันมีชุมชนอยูริม
คลองเปนจํานวนมาก  และสวนใหญมีสภาพเปนชุมชนแออัด  แนนอนวายอมเปนผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงจากอดีต  ชุมชนบริเวณนี้มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ  สังคม  วฒันธรรม  และ
สิ่งแวดลอมเปนอยางมาก เน่ืองจากคลองบางเขนเปนคลองธรรมชาตมีิมาตั้งแตสมัยอยุธยา ไหล
จากแมน้ําเจาพระยาทางจังหวัดนนทบุรีถงึถนนพหลโยธินในปจจุบัน  สวนคลองเปรมประชากร
เปนคลองที่ขดุขึ้นในรัชสมัยของพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในปพุทธศักราช 2413  สรางเสร็จใน
ปพุทธศักราช  2415  รวมอายุคลองถึงปจจุบัน  (พ.ศ. 2550)  135 ป มีความยาวถึง 1,271 เสน  
3 วา (50.90 หรือประมาณ 51 กิโลเมตร)  โดยเร่ิมจากคลองผดุงกรุงเกษมบริเวณหนาวัดโสมนัส

                                                 
1 นลินี  ตันธุวนิตย,  “วิวัฒนาการชุมชนแออัดและองคกรชุมชนแออัดในเมือง  กรณีศึกษากรุงเทพ-

มหานคร”, ใน อคิน  รพีพัฒน, ม.ร.ว. และคนอื่นๆ,  ชุมชนแออัด  :  องคความรูกับความเปนจริง,    
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2542), หนา 298-299. 

2 เร่ืองเดียวกัน, หนา  304. 
3 ปราโมทย  ชวาลา, แนวทางแกไขปญหาชุมชนแออัดริมคลองเปรมประชากรในความคิด 

เห็นของผูอยูอาศัย (ผูบุกรุก).  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคหการ  ภาควิชาเคหการ  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542, หนา 3. 
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วรวิหาร ไปทะลุตําบลเกาะใหญ แขวงกรุงเกา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วัตถุประสงคของการ
ขุดคลองมีสองประการ คอื ชวยรนระยะทางไปมาระหวางกรุงศรอียุธยากับกรงุรัตนโกสินทรให
สั้นเขา และเพื่อขยายพ้ืนที่การเพาะปลกูในบริเวณดังกลาวใหเจริญรุงเรืองขึ้น บริเวณนี้เดิมเปน
ปารก  เต็มไปดวยสตัวปานานาชนิด  ประชาชนยงัมีการบุกเบิกทําการเพาะปลูกนอย  การ
คมนาคมยังไมสะดวก  ดวยเหตุนี้นบัแตเริ่มขุดคลองมาจนถึงปจจุบัน  ทําใหเกิดชุมชนตางๆ 
รอบๆ บริเวณคลองและมีเรือ่งราวตางๆ เกิดขึ้นมากมาย   

ชุมชนและชุมชนแออัดรอบๆ บริเวณคลองบางเขนจะครอบคลุมบริเวณทั้งจังหวัด
นนทบุรีและกรุงเทพฯ  สวนบริเวณคลองเปรมประชากรสวนใหญอยูในเขตกรุงเทพฯ4    ในแตละ
ชุมชนทั้งสองคลองมีความแตกตางกันไปตามเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ในบรรดาชุมชนเหลาน้ันบริเวณพ้ืนที่ “สี่แยกทางน้ํา”5 นาสนใจเปนพิเศษ  เนื่องจาก

บริเวณนี้เปนจุดตัดของคลองสองคลองที่ไดกลาวถึง  คือคลองบางเขนและคลองเปรมฯ  ทําให
บริเวณนี้เปนชุมชนเกาแกมากกวารอยป  ในอดีตยังเปนศูนยกลางการคาขาย การคมนาคมทั้ง
ทางบกและทางน้ํา  เห็นไดจากบริเวณตลาดเกาบางเขนปจจุบันยังมีบาน  รานคาเกาแก  มีบาน
เกา 100 กวาปที่บริษทัผลติละครเขามาถายทําเม่ือตองการฉากท่ียอยยุค  มีซากโรงสีเกาขนาด
ใหญถึงสองโรง  โรงแรกมีอายุมากกวา 90 ป  เจาของยังเก็บรักษาเคร่ืองสีขาวยี่หอ  “Ruston”  

เอาไวดวยความหวังวาจะอนุรักษใหคนรุนหลังไดศึกษา โรงที่สองยังมีปลองควันสูงใหสังเกตเห็น
ไดเม่ือน่ังรถผานไปผานมาทางถนน Local Road หรือแมแตจากรถไฟก็สามารถสังเกตเห็นได  
ชาวชุมชนเลาวา  ในตลาดนี้เคยมีรานทอง  โรงสูบฝน  รานตีเหลก็  เปนตน    บริเวณนี้ในอดีต
ยังเปนศูนยบริหารราชการของกรุงเทพฯ ดวย เห็นไดจากมีการตั้งที่วาการอําเภอบางเขนในป  
พ.ศ. 2440  มีสถานีตํารวจ ตอมาทั้งสองหนวยงานไดยายไปอยูที่ถนนพหลโยธินในป พ.ศ. 
2484 บริเวณนี้มีโรงเรียนอยูถึงสองโรงคือโรงเรียนบางเขน (ไวสาลีอนุสรณ)      และโรงเรียนวัด 

                                                 
4 คลองเปรมประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเปนคลองที่มีความยาวครอบคลุมพ้ืนท่ีถึง 7 เขต คือ

เขตดุสิต เขตบางซื่อ เขตจตุจักร เขตหลักส่ี เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตดอนเมือง 
5 ผูวิจัยใชคําวา “ชุมชนส่ีแยกทางน้ํา”  สลับกับคําวา  “ชุมชนคลองบางเขนและคลองเปรมประชากร”  

ขึ้นอยูกับบริบท เพราะชุมชนส่ีแยกทางน้ํานั้นเปนศูนยกลางของชุมชนคลองบางเขนและคลองเปรมประชากร
ในบริเวณนี้  การกลาวถึงชุมชนส่ีแยกทางน้ํามีความหมายสองลักษณะคือเปนชุมชนแกนหลักในการศึกษา  
ซึ่งอยูในบริเวณ 3 ชุมชนคือชุมชนตลาดบางเขน  ชุมชนเทวสุนทร  และชุมชนรวมพัฒนา  แตผูใหขอมูลอาจ
อยูนอกชุมชนท่ีกลาวก็ไดเพราะประเด็นท่ีศึกษาเปนชุมชนท่ีมีความสัมพันธทางวัฒนธรรม  ไมใชชมุชนใน
ความหมายของพื้นท่ี  ดังนั้นในอีกความหมายหนึ่ง ชุมชน “ส่ีแยกทางน้ํา” จึงหมายถึงพ้ืนท่ีท่ีมีความสัมพันธ
ทางสังคมเชิงวัฒนธรรมและการมีอัตลักษณรวมกน  ซึ่งในอดีต คือบริเวณที่ชาวชุมชนและคนภายนอกเรียกวา  
“ทุงบางเขน”  นั่นเอง 
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เทวสุนทร  นอกจากนี้ยังมีสถานีอนามัย (สุขศาลา) เรือนไมสักหนาจ่ัว อาคารมีสัญลักษณรูป
สิงหกับเครื่องหมายกาชาด อายุกวา 100 ป นอกจากนั้นในทางประวัตศิาสตรการเมืองพื้นที่
บริเวณนี้เปนจุดที่มีการสูรบกันระหวางทหารฝายรัฐบาลกับฝายตอตานในป พ.ศ. 2476  หรือที่
เรียกกันวาเหตุการณ  “กบฏบวรเดช”  ดานวัฒนธรรมบริเวณนี้มีวัดสําคัญคือวดัเทวสุนทร  มี

โรงเจและศาลเจาแมทับทิม อายุมากกวา 100 ป  มีกลุมอาชีพทําหัวโขน  เปนตน  แสดงวา
ชุมชนบริเวณนี้มีประวัตคิวามเปนมาที่ยาวนานพอสมควร  มีความเปลี่ยนแปลงตางๆ เกิดขึ้น  
และเปนประวตัิศาสตรชุมชนที่สําคัญมีความเช่ือมโยงกับประวัตศิาสตรสังคมไทยโดยภาพรวม   

ความเปลี่ยนแปลงจากประวัตศิาสตรยอมสงผลไปสูวถิีชีวติของชาวชุมชน  ภาพที่เห็น
ในปจจุบันชุมชนส่ีแยกทางนํ้ามีประชากรอยูอยางหนาแนน  มีลักษณะเปนชุมชนแออัด  หากแต
มีอัตลักษณเปนของตัวเอง มีการนิยามความหมายในการดํารงอยูของชุมชนที่มีความเปลีย่น 
แปลงจากอดีตถึงปจจุบันในหลายๆ ดานทั้งดานความคิดและการปฏิบัติ เชน ในปจจุบันมีการ
รวมตวักับชุมชนอ่ืนๆ จัดตั้งเปนสหกรณออมทรัพยเพ่ือบานม่ันคงมีสมาชิกเขารวมทั้งชุมชน
บริเวณนี้และนอกบริเวณมากกวา 19 ชมุชน มีกลุมเครือขายอนุรักษคลองเปรมประชากร เปน
ตน  แมผานกาลเวลามากกวา 100 ป ผานยุคสมัยตางๆ ผานการตอสู ขัดแยง ผสมผสาน และ
รวมตวักันมาคอนขางยาวนาน  มีความเปลี่ยนแปลงตางๆ มากมายทั้งภายนอกและภายใน วิถี
ชีวติของชุมชนยังคงเคลื่อนไหว ถึงแมจะเปนการเคลื่อนไหวที่ไมมีชวีิตชีวาเชนดังอดีต แตชุมชน
บริเวณนี้ยังคงเปนชุมชนทีมี่ความสําคัญตอสังคมเมืองใหญและสังคมไทยโดยภาพรวม นอกจาก 
นั้นไดมีความพยายามจากหลายฝาย เชน จากชาวชุมชนเอง จากสถาบันการศึกษา จาก
หนวยงานราชการ ที่จะอนุรักษสิ่งตางๆ เอาไวทั้งดานวัตถุ วัฒนธรรมและประเพณีตางๆ รวมถงึ
การมองถึงอนาคตดานตางๆ ของชาวชุมชน 

ดวยเหตุนี้ผูวจัิยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิถชีีวติของชุมชนบริเวณนี้ วามีประวัตศิาสตร
อยางไร มีความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ จากอดีตมาจนถึงปจจุบันอยางไร  ปจจุบันชาวชุมชน
มองตัวเองและเขาใจตัวเองอยางไร มีอัตลักษณอยางไร การตอบปญหาดังกลาวนอกจากชาว
ชุมชนและสังคมจะไดทราบประวัติความเปนมาของชุมชนแลว ชาวชมุชนจะไดเขาใจในอัต
ลักษณของตวัเอง บุคคลหรือองคกรตางๆ ที่เขามาเกี่ยวของกับชุมชนสามารถเรยีนรูและเขาใจ
ซึ่งกันและกัน  เพ่ือการกาวไปสูอนาคตทีทุ่กฝายยอมรับและม่ันใจมากยิ่งขึ้น 

 
1.2  คําถามหลักในการวิจัย 

1.  ชุมชนคลองบางเขนและคลองเปรมประชากรบริเวณสี่แยกทางน้ํามีประวัตศิาสตร
อยางไรและมีผลกระทบตอความเปลี่ยนแปลงของวิถชีีวติชุมชนอยางไร  

2. อัตลักษณ  (identity) ของชาวชุมชนจากอดีตถึงปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอยางไร   
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1.3  วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือเรียบเรียงประวตัิศาสตรชุมชนบริเวณคลองบางเขนและคลองเปรมประชากรบรเิวณ

สี่แยกทางน้ํา 
2. เพ่ือวิเคราะหความเปลี่ยนแปลงวิถชีีวติชุมชนบริเวณคลองบางเขนและคลองเปรม

ประชากรบริเวณสี่แยกทางน้ํา 
3. เพ่ือวิเคราะหอัตลักษณของชาวชุมชนบริเวณคลองบางเขนและคลองเปรมประชากร

บริเวณสี่แยกทางน้ํา  
 
1.4  ระเบียบวิธีวิจยั 

1.4.1   รูปแบบในการวิจัย 
วัตถุประสงคหลักของการวิจัยนี้เพ่ือเรียบเรียงประวัติศาสตร      วิเคราะหความ 

เปลี่ยนแปลงและทางอัตลักษณของชาวชุมชนบริเวณคลองบางเขนและคลองเปรมประชากร จึง
เปนการศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณและคุณลักษณะของมนุษยการวิจัยนี้จึงใชการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ซึ่งจะทําให “สามารถรวบรวมขอมูลใหไดภาพรวม
ทั้งหมด  (Holistic)  การศึกษาปรากฏการณหรือสภาพของปญหาจะตองเปนการทําความเขาใจ
ปรากฏการณหรือสภาพของปญหาในบริบท . . .การพยายามทําความเขาใจเ ก่ียวกับ
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม  เพื่อนํามาอธิบายปรากฏการณในสังคม...ตองการที่จะ
เขาใจระบบคิด  ระบบความเชื่อและตรรกของผูที่อยูในชุมชนหรือสังคม  การศึกษาระบบ
ความคิดน้ีไมสามารถศึกษาไดจากการเก็บขอมูลเพียงคร้ังเดียว...ชวยใหสามารถคนพบคําตอบ
เก่ียวกับสาเหตุความเปนมาและความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ในลักษณะที่ชี้ใหเห็น
ความสัมพันธซึ่งกันและกัน...สามารถเก็บขอมูลที่ตองการจากแหลงขอมูลบุคคลที่เลือกสรรแลว
วาเปนผูที่รูเร่ืองน้ันๆ ดี  (Key  Informant)  และอาจใชวิธีการตีความจากขอมูลเพื่อเขาใจ
ความหมายที่ซอนอยู”6 ดังน้ันแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพจึงมีความสัมพันธกับการเก็บรวบรวม
ขอมูล  

 
1.4.2   การเก็บรวบรวมขอมูล 

         ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการ
วิเคราะหเอกสารตางๆ การสังเกต  และการสัมภาษณ  ที่เก่ียวของกับประวัตศิาสตรชุมชนคลอง

                                                 
6 อมรา  พงศาพิชญ,  “ความหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ”, ใน อุทัย  ดุลยเกษม, บรรณาธิการ,  

การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา, (พิมพครั้งท่ี 2), (ขอนแกน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน, 2537), หนา 12-15. 
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บางเขนและคลองเปรมประชากรทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม  รวมถึงอัต
ลักษณของชาวชุมชน  การรวบรวมขอมูลทั้งหมดผูวิจัยจะรวบรวมดวยตวัเอง 

เน่ืองจากการวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงคณุภาพที่ตองการตอบคําถามความเปลี่ยนแปลง
ทางประวตัิศาสตรและการแสดงออกซึ่งอัตลักษณของชาวชุมชน การเก็บขอมูลโดยการสังเกต
และการสัมภาษณจึงเปนการเก็บขอมูลทีส่ําคัญที่สุด การสังเกตและการสัมภาษณเปนการ
ทํางานรวมกันระหวางผูวิจัยกับชาวชุมชน (หรือผูใหขอมูลสําคัญนอกชุมชน)  ผูวจัิยจึงตองอาศัย
ความรวมมือกับชาวชุมชน  การเก็บขอมูลมีความสัมพันธอยางแยกไมออกกับกับความเชื่อเรือ่ง
ที่มาของความรู  ผูวิจัยเชือ่วา  นอกจากความเชื่อเรือ่งกรอบคิดทางทฤษฎีแลว  ผูวิจัยไมควร
จํากัดตัวเองอยูในฐานะคนนอก (outsider) ผูศึกษา “ความจริง”  (subjective) กับ “ความจริง”  ที่
ถูกศึกษา (objective) แยกจากกันไมได  การเปน “คนนอก” แตเพียงอยางเดียว  จะทําใหขาด
มิติของความรูสึก  ซึ่งเปนสวนสําคัญอยางหนึ่งของชุมชน  ดังนั้นการคนหาคําตอบผูวิจัยจึงควร
เปน “คนใน” (insider) ไปดวย “นั่นคือรับรูขอมูลเหมือนกับวาตนเปนสมาชิกคนหน่ึงของชุมชน”7  
ผูวิจัยจึงเปนทั้ง “เพ่ือน” และ “ผูมาเยือน” ไปพรอมๆ กัน การเลือกขอบเขตในการวิจัย
โดยเฉพาะขอบเขตดานพ้ืนที่  จึงเปนความสนใจสวนตัวของผูวิจัยที่อยากจะทํางานให  “เพ่ือน”  
ควบคูกับความสนใจองคความรูทางสังคม  การเลือกบุคคลสัมภาษณจึงมีทั้ง  “เพ่ือน”  และ
บุคคลที่ควรจะใหขอมูลสําคญัไปพรอมๆ กัน  ในการเขียนรายงานบางชวง  บางตอนจึงมีตัวตน
ผูวิจัยเขาไปรวมในเรื่องราวของชุมชนดวย  

จุดเร่ิมตนของความสนใจในการทําวิจัยเรือ่งนี้ เกิดจากผูวิจัยตองการหาชุมชนใกลๆ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูเรือ่งชุมชนใหกับนักศึกษา และตองการให
นักศึกษาไดบริการชุมชนไปดวย ในวิชา “จิตสํานึกสาธารณะเพื่อชมุชน” หลังจากมีการสํารวจก็
ไดทราบวาบรเิวณวัดเทวสนุทรมีชุมชนอยูหลายชุมชนผูวิจัยกับเพ่ือนๆ จึงไดเขาไปสํารวจโดย
ผานทางผูนําชุมชน  และไดรับความรวมมือจากผูนําชุมชนอยางดีมาก  ผูวิจัยและเพื่อนๆ จึงได
เลือกชุมชนบริเวณนี้เปนชมุชนใหนักศึกษาไดศึกษาเรยีนรูและทําโครงการบริการชุมชน  ในชวง
ที่มีการสํารวจชุมชนผูวิจัยพบวาชุมชนตลาดบางเขนเปนชุมชนเกาแก  เปนตลาดเกาบริเวณสี่
แยกทางน้ํา  มีโรงเจ  ศาลเจาแมทับทิมเกา  มีอนามัยเกามีรูปสิงหกับเครื่องหมายกาชาด  มีการ
ทําหัวโขน มีบานเกา เปนตน  ผูวิจัยรูสึกวาผูนําชุมชนเลาเร่ืองราวเกาๆ ดวยความภาคภูมิใจ  
การเลาเร่ืองของชุมชนไดมาถึงจุดที่มีการไลรื้อจากบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ทําใหชุมชนแทบลม
สลาย  ผูนําชุมชนชี้ใหดูหลังคาตลาดเกาที่ทรุดโทรมอยางมากโดยเปรียบเทียบกบัในยุคกอนไล
รื้อ  แมจะผานชวงเวลานั้นมาประมาณ 14 ปแลว  แตความรูสึกของผูนําชุมชนตอชวงเวลานัน้

                                                 
7 สุภางค  จันทวานิช, “วิธีการเก็บขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ”, ใน อุทัย  ดุลยเกษม, บรรณาธิการ,  

การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา, พิมพครั้งท่ี 2, (ขอนแกน :  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอน 
แกน, 2537), หนา 91. 
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ยังคงมีความกังขา  งุนงง  และสับสน  แมในปจจุบันปญหาเรื่องที่ดินยังไมจบ  ดูเหมือนวา
อนาคตของชมุชนบริเวณนี ้ โดยเฉพาะชุมชนตลาดบางเขนยังคงตองมีการรวมกันคิดแกปญหา
จากผูเกี่ยวของกันตอไป  หลังไดฟงเรื่องราวตางๆ  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องราวของ
ชาวชุมชนในดานตางๆ  ปจจุบันชาวชุมชนมองตัวเองอยางไร  และคิดอยางไรกับอนาคต  ผูวิจัย
จึงคิดขอบเขตการศึกษาสองลักษณะคือ  ประวัติศาสตรและอัตลักษณของชาวชมุชน  และคิดวา
อาจเปนประโยชนตอชาวชมุชนหรือผูเก่ียวของทุกฝาย 

หลังจากผูวิจัยมีความสนใจอยากรูเรื่องราวทางประวตัิศาสตร และอัตลกัษณของชาว
ชุมชนบริเวณสี่แยกทางนํ้า  ผูวิจัยเขาไปในชุมชนแนะนําตัวเองในฐานะอาจารยมหาวิทยาลยัที่
สนใจอยากรูเรื่องสถานที่เกาแก  เชนโรงเจ  ศาลเจาแมทับทิม  บานเกา  สถานีอนามัยเรือนไม
แบบเกาแตดูสวยงาม  ฯลฯ  หลังจากนั้นก็เขาไปบอยๆ  รวมถึงการนํานักศึกษาศึกษาและ
บริการชุมชน  ผูวิจัยทําความคุนเคยกับชาวชุมชนในชวงระยะเวลาหนึ่ง  โดยการเขารวมใน
กิจกรรมตางๆ ของชาวชุมชนอยางสมํ่าเสมอ  การเขารวมประชุมกับคณะกรรมการชุมชน  
แมกระทั่งงานสวนตวั เชน งานวันเกิด  งานศพ  หากไดรับเชิญหรือผูวิจัยรับทราบก็จะเขารวม  
ในชวงสองเดือนแรกผูวิจัยรูสึกวาชาวชุมชนมองผูวิจัยในฐานะ “ผูมาเยือน” ใหการตอนรับคอน 
ขางดี  ตอบคําถามตางๆ ดวยความระมัดระวังตวั  และเลาความภาคภูมิใจในการเปนศูนยกลาง
ของชุมชนบริเวณนี้  หลังจากผูวิจัยไดเร่ิมเปน “คนใน” มากขึ้น ผูวิจัยไดรับขอมูลที่ชวงแรกๆ 
ชาวชุมชนไมไดเลา  โดยเฉพาะในดานของความขัดแยง  เพราะชาวชุมชนมีความไววางใจตอ
ผูวิจัยมากขึ้น  

ในการเก็บขอมูลผูวิจัยเดินเขาไปในชุมชน (และนอกชุมชน) ดวยสมุดบันทึกไรบรรทัด  
1 เลม กลองถายรูป MP3 สําหรับอัดเสียง  หากในวันน้ันเปนเพียงการสังเกตการณ  ทั้งการ
ตั้งใจไปสังเกตการณ  หรือไปรวมงานกิจกรรมตางๆ ในชุมชน  ผูวิจัยก็กลบัมาโดยมีรูปใดรูป
หนึ่งในชุมชนติดตวัมาทั้งรูปสถานที่และรูปบุคคล  หากวันใดเปนการสัมภาษณทั้งแบบเจาะลกึ  
หรือพูดคุยทั่วไป  ผูวิจัยก็จะกลับไปดวยการบันทึกเสียงและตวัอักษรในสมุดบันทึก  หลังจาก
กลับมาแลวก็เขียนขยายความ (Expanded Note) เพ่ิมเติมเพ่ือกันลมื  หรือเปดเสียงฟงดูอีกคร้ัง  
ดวยสาเหตวุาการสัมภาษณแบบ “คนใน” นั้น  สวนใหญจะ “เพลนิ” ไปกับคําบอกเลา  ทําให
บันทึกไมทัน  หรือบางคร้ังก็ไมอยากบันทึก  การฟงอยางเดียวดูจะซึมซับกับความรูสึกไดดีกวา 

ผูวิจัยใชการสังเกตการณทัง้แบบมีสวนรวม (participant observation) และไมมีสวนรวม 
(non participant observation) และการสมัภาษณทั้งเปนทางการ (formal interview) และไมเปน
ทางการ (informal interview)  โดยการจําแนกขอมูลเปน 6 ลักษณะคือ 
 1. การกระทํา (act) คือการบันทึกเหตกุารณหรือสถานการณ หรือพฤติกรรมทีเ่กิดขึ้นใน
ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
 2. กิจกรรม (activities) คือการบันทึกเหตุการณหรือสถานการณ หรือขนบธรรมเนียม
ประเพณีและพิธีกรรมที่เกิดขึ้น และมีความสัมพันธกับบุคคลหรือกลุมคน 
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 3. ความหมาย (meanings) คือบุคคลอธิบายหรือสื่อสารหรือใหความหมายเก่ียวกับ
กิจกรรม  ลักษณะความหมายอาจเปนโลกทัศน  ความเช่ือ  คํานิยาม  บรรทัดฐาน 
 4. ความสัมพันธ (relationship) คือความเก่ียวของสัมพันธระหวางบุคคลอาจเปนความ
รวมมือ  หรือขัดแยงก็ได 
 5. การมีสวนรวมในกิจกรรม (participation) คือบุคคลมีความผูกพันในการเขารวม
กิจกรรม หรือมีการปรับตวัใหเขากับสถานการณ 
 6. สภาพสังคม (setting) คือ สถานการณที่กําลงัศึกษาอยู 

ชวงแรกๆ ของการเก็บขอมูล  มักจะเปนการสังเกตแบบไมมีสวนรวม  โดยผูวิจัย
เดินทางไปสํารวจลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะทางกายภาพ  และการเขารวมในงานกิจกรรม
ตางๆ ของชุมชนในฐานะผูรวมงานทั่วไป  เชน  งานประชุมของชาวชุมชนเพ่ือเขยีนแผนพัฒนา
ชุมชน  งานเวทีชาวบาน  งานแจกทานเทกระจาด งานศพ  เปนตน  ชาวชุมชนเพียงทราบวา
ผูวิจัยเปนอาจารยมหาวิทยาลัยที่อยากรูเรื่องของเกาๆ และเขามาคุยกับชาวชุมชน  การ
สังเกตการณแบบนี้ทําใหผูวิจัยไดทราบเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ  กิจกรรมของชาว
ชุมชน  ใครมีบทบาทในชมุชน  การมีสวนรวมในกิจกรรมของชาวชุมชน  เปนตน  ในการเขา
รวมลักษณะดังกลาวหลายๆ คร้ัง  ทําใหผูวิจัยเริ่มกลายเปนคนคุนหนา  ทําใหในกิจกรรมตอๆ 
มา  โดยเฉพาะในการประชุมหรือเวทีชาวบานผูวิจัยจะไดรับการแนะนําวา  “วันนี้เรามีอาจารย
จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยมารวมกบัเราดวย”  หลังจากการประชุมชี้แจงตางๆ เสร็จสิน้  
ผูนําในการประชุมก็จะพูดวา  “เชิญอาจารยกลาวอะไรกับชาวบานหนอยครับ”  โดยไมไดแจงให
ผูวิจัยทราบลวงหนาแมแตคร้ังเดียว  ผูวิจัยก็  “ดนสด”  ไปเรื่อยๆ รูสึกตื่นเตนและสนุกสนานดี  
ในชวงหลังๆ ผูวิจัยจึงมักจะถูกเชิญใหเขารวมกิจกรรมในฐานะผูรวมประชุมทั้งในชุมชนและเขต
หลักส่ี  มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น  ผูวิจัยเขารวมกิจกรรมในงานกินเจในฐานะผู
รวมกินเจซึ่งเปนการกินเจคร้ังแรกในชีวติถึงแมจะกินไดไมครบทั้งสัปดาหก็ตาม ในการเขา
สังเกตการณทั้งแบบไมมีสวนรวมและมีสวนรวม ทําใหผูวิจัยไดรับทราบถึงสถานการณ 
เหตุการณ กิจกรรม พฤติกรรมและความสัมพันธของชาวชุมชนตางๆ  และไดพยายาม
ตีความหมายตอกิจกรรมเหลาน้ัน  เพ่ือนํามาประกอบกับการสัมภาษณซึ่งเปนการเก็บขอมูลที่
สําคัญในงานวิจัยนี ้

การเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูวิจัยใชการเลือกกลุมตวัอยางสองขั้นตอน  คือ   
ข้ันตอนแรก การพูดคุยกับชาวชุมชนโดยทั่วไป โดยเนนไปที่ผูนําชุมชนทั้งเปนทางการ

และไมเปนทางการเพื่อสอบถามเก่ียวกบัประวตัิชุมชนในแนวกวางๆ ไมเจาะลึก เปนการสํารวจ
เบื้องตน (preliminary exploration) เก่ียวกับชุมชน เพ่ือนํามากําหนดประเด็นในการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (in-depth interview) คําถามของผูวิจัย เชน “ปา โรงเจนี้สรางมาตั้งแตเม่ือไร”  
คําตอบมักจะไดวา “ปาก็ไมรูเหมือนกัน ตอนปาเกิดมาก็มีแลว” ผูวิจัยจึงไดนําไปกําหนดประเด็น
คําถามเพ่ือเจาะลึกวา “การสรางโรงเจนาจะสรางเม่ือไร มีการบูรณะหรือสรางเพ่ิมเติมเม่ือไร  
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และนําไปสูคําถามเรื่องการทํามาหากิน  ความสัมพันธทางสังคมในชวงนั้น เพราะตามสมมุติฐาน
การสรางโรงเจ หรือการบูรณะสรางใหมที่ใหญกวาเดิม แสดงวาในชวงนั้นชุมชนเริ่มเจริญแลว
หรือเจริญมากแลว และมีความสัมพันธกับการผลติของชาวชุมชนในชวงนั้น” เปนตน  นอกจาก 
นั้นการสํารวจเบื้องตนไดรับทราบวาใครจะเปนผูใหขอมูลสําคัญๆ เพ่ือนําไปสูการสัมภาษณแบบ
เจาะลึก  บางคร้ังหลังจากผูวิจัยไดพูดคยุเพ่ือสํารวจขอมูลเบื้องตน  ชาวชุมชนเหลาน้ีจะแนะนํา
ผูวิจัยในทํานองวา “เรื่องนี้ตองถามยายเตียง  แกรูดี” หรือ “ยายเภาซิแกอยูที่นี่ตั้งแตเกิด” หรือ 
“ผมก็เกิดที่นี่แตตอนนั้นเปนวัยรุน  ตอนนั้นรูวาเขาประทวงกัน  ตองถามพี่ธานี  แกเปนคนพูดกับ
ชาวบานเกือบทุกวัน” หรือ “โรงสีนายเกียรติหรือแมเพ็ญศรีลูกสาวยังเก็บเอาไวนะ” หรือ “เรื่อง
โรงเจตองถามนาบุญชวยแกเปนกรรมการอยู” หรือ “สมัยนั้นยังมีกํานัน ผูใหญบาน อยูเลย  
ผูใหญปรวนไงอาจารยไปถามดู” หรือ “เรื่องสหกรณบานม่ันคง  พ่ีเสริฐ  แกเปนคนเริ่มนะ”  หรือ  
“พ่ีชาติแกทํางานอยูกรมประมงในเกษตรมานานแลว” หรือ “โชหวย (เกา) หลังนี้บานพ่ีวลัลี”  
บางคร้ังผูวิจัยถามขอมูลทั่วไปจากผูที่สามารถใหขอมูลสําคัญดวยความบังเอิญ เชน พ่ีปดพูดกับ
ผูวิจัยวา “กงผมก็เปนกรรมการโรงเจ  พอผมก็เปน  จนมาถึงรุนผม  อาจารยรูเปลา  หนังเรื่องอยู
กับกงภาคแรกนะ  มาถายที่ตลาดนี”้  เปนตน  

ข้ันตอนที่สอง  การสัมภาษณแบบเจาะลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ  ผูวิจัยเลือกผูใหขอมูล
สําคัญในกลุมตอไปน้ีคือ  กลุมผูนําชุมชน  กลุมชาวชุมชนทั้งในฐานะชาวนา  ผูคาในตลาด  และ
ขาราชการ  ที่อยูมาตั้งแตเกิด  กลุมชาวชุมชนที่ยายถิน่เขามาตอนหลัง  กลุมรวมประวัตศิาสตร
ชุมชนแตอยูนอกชุมชน  และกลุมขาราชการ  รวมจํานวนทั้งหมดประมาณ 25 คน  

การสัมภาษณเจาะลึกจะเปนการคุยกันอยางไมเปนทางการ  และมีความยืดหยุนได   
กลาวคือ  จะตองทําใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางผูวิจัยและผูถูกสัมภาษณ หรือเปนการสื่อ
ความหมายแบบตอบโตกันทั้งสองฝาย (two-way communication)  โดยผูใหสัมภาษณสามารถ
แสดงความเห็นหรือใหขอมูลที่นาสนใจไดอยางเต็มที่   ในการสัมภาษณเจาะลึกจะมีการกําหนด
แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ โดยจะตองบันทึกการสัมภาษณอยางละเอียด  ซึ่งอาจ
จําเปนตองทําการสัมภาษณซ้ําหลายคร้ัง8 ผูวิจัยสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญโดยมีประเด็นในการ
สัมภาษณที่ไดมาจากกรอบความคิดและการสํารวจเบื้องตน  และขออนุญาตบันทึกเสียงซ่ึงผูให
ขอมูลยินดีใหบันทึกเสียงทุกคน ประเด็นในการสัมภาษณอาจเร่ิมตนดวยประวัติชีวิตสวนตัว  
ประวัติการตั้งชุมชน สภาพทางกายภาพในชวงเวลาตางๆ คนมากนอยเพียงใด  มีความสัมพันธ
กับคลองอยางไร  การทํามาหากินและเทคโนโลยีในการผลิตในแตละชวงเวลา  การเขามาของ
ถนน  ไฟฟา  บานจัดสรร  มีการรวมกลุมทําอะไรหรือไม  รัฐเขามาเกี่ยวของมากนอยเพียงใด มี
เงินเก็บหรือกูหน้ียืมสินหรือไม  ความสัมพันธในการผลิตระหวางกลุมอาชีพตางๆ รวมถึงกับรัฐ

                                                 
8 ชาย  โพธิสิตา, ศาสตรและศิลปแหงการวิจัยเชิงคุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรพริ้น 

ติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2547), หนา 190 – 196. 
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และวัด เปนอยางไร  การขายที่ดินมีการติดตอกับชุมชนอ่ืนๆ อยางไร  บทบาทของกลุมอ่ืนๆ 
นอกชุมชนเปนอยางไร  มีประเพณีและวัฒนธรรมอะไรบาง  โรงเจและศาลเจาแมทับทิมทํา
กิจกรรมอะไรบาง  เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางไรบาง  ใครเปนบุคคลพิเศษหรือผูนําในชุมชน 
และสุดทายมองปจจุบันของตัวเองและชุมชนอยางไร  ความคาดหวังในอนาคตเปนอยางไร  เปน
ตน  ในการถามคําถามตางๆ อาจไมมีการเรียงลําดับไปตามที่ผูวิจัยตองการ  และอาจไมได
ครบถวนในการสัมภาษณคร้ังเดียว  ขณะที่สัมภาษณผูวิจัยจะจดคําสําคัญหรือประเด็นสําคัญ
เอาไวดวยทั้งน้ีขึ้นอยูกับวาผูใหสัมภาษณจะมีการพูดคุยแบบใด  บางคนพูดเร็วมาก  และชอบ
เปนผูเลาโดยเปดโอกาสใหถามนอยมาก  ผูวิจัยจึงเนนฟงอยางเดียว  ซึ่งมักจะเปนผูอาวุโสใน
ชุมชน  บางคนมีการหยุดแลวถามผูวิจัยวา  “ตรงตามที่อาจารยตองการไหม”  หรือ  “อาจารยจะ
ถามอะไรไหม”  หรือมองผูวิจัยเปนเพ่ือนรวมสนทนาดวย  เชนถามวา  “ถาเปนอาจารย  
อาจารยจะทําอยางไร”  หรือ  “อาจารยวาอยางไร” เปนตน  ซึ่งสวนใหญมักจะเปนผูนําชุมชนวัย
กลางคนและวัยผูใหญ  สวนวัยรุนและเด็กมักจะไมคอยพูด  ประเภท  “ถามคํา  ตอบหาคํา”  
กรณีอยางน้ีทําใหผูวิจัยไดโอกาสถามเพื่อใหอยูในประเด็นที่ตองการได เม่ือสัมภาษณจนไดเวลา
อันสมควรหรือนาจะไดประเด็นครบถวน  ผูวิจัยกลับมาฟงเสียงที่บันทึกไวแลวเขียน (พิมพ)  
ตามไปดวยในประเด็นสําคัญตามคําพูดจนครบถวนแลวคอยกลับมาอาน  ทําเคร่ืองหมายในคํา
สัมภาษณในประเด็นที่คิดวาสําคัญ  นําไปจัดระเบียบขอมูล (data organizing) เพ่ือนํามา
วิเคราะหและเขียนรายงานตอไป  จากน้ันหากคิดวาขอมูลยังไมครบถวนหรือคิดวาผูให
สัมภาษณทานน้ันนาจะมีขอมูลบางอยางเพ่ิมเติมหรือนาสนใจก็จะกลับมาสัมภาษณอีกคร้ัง 

ในการจัดระเบียบขอมูลผูวิจัยแบงเปนสองลักษณะกวางๆ คือ  (1)  ขอมูลทั่วไปทาง
กายภาพ ประชากร กิจกรรม ประเพณีของชาวชุมชนเปนตน และ (2) คําสัมภาษณที่ไดเขียน
ออกมาแลว  ในสวนคําสัมภาษณผูวิจัยมีประเด็นในการสัมภาษณตามแบบสัมภาษณ  ดวย
สาเหตุวางานวิจัยน้ีเปนการวิเคราะหในเชิงประวัติศาสตร  ชวงวิเคราะหในอดีตที่ยาวนาน  การ
เนนไปที่ผูสูงอายุนาจะไดขอมูลที่นาเชื่อถือ  แตก็ไมไดหมายความวาผูใหขอมูลอายุนอยกวาจะ
ไมรูเหตุการณหรือบรรยากาศในชวงน้ันๆ ผูใหขอมูลที่อายุนอยกวาอาจไดรับคําบอกเลาจากพอ  
แม  ปู  ยา  ตา  ยาย  หรือผูใหญอ่ืนๆ ในชุมชน  เพียงแตไมใชประสบการณตรงเทานั้น  
ขณะเดียวกันผูสูงอายุก็รวมในประวัติศาสตรในชวงหลังดวย  นอกจากนั้นภายใตเหตุการณใน
ประวัติศาสตรมุมมองความสัมพันธของกลุมตางๆ  เชน  ผูนําชุมชน  ชาวชุมชนโดยกําเนิด  
ชาวชุมชนที่อพยพเขามาในชวงหลัง  ผูรวมประวัติศาสตรแตอยูนอกชุมชน  ขาราชการ  อาจมี
ความแตกตางกัน  ในดานวิเคราะหอัตลักษณก็เชนกัน  เนื่องจากอัตลักษณมีการเปลี่ยนแปลงมา
จากประวัติศาสตรกลุมอายุตางๆ จึงมีความสําคัญตอการวิเคราะห  เพียงแตมุมมองตอชุมชนใน
ปจจุบันและอนาคตตองนํามาวิเคราะหรวมกันซ่ึงอาจมีลักษณะรวมกันหรือแตกตางกันไป 

ดานการเก็บขอมูลจากเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ  เชน  สํารวจขอมูลจากสํานักงานเขตที่
ชุมชนนั้นๆ สงักัดอยู จากหอสมุดแหงชาติ หนังสือ วารสารตางๆ หนังสือพิมพ เว็บไซตตางๆ 

DPU



11 

เปนตน จะเปนเอกสารที่เก่ียวของกับภาพรวมของประเทศที่มีความเก่ียวของกบัชุมชน  เอกสาร
ที่เก่ียวของกับชุมชนโดยตรง เชน ขอมูลจากเขตหลักส่ีดานตางๆ เชน จํานวนประชากร  
กิจกรรมที่เขตจัดรวมกับชุมชน นโยบายของเขต เปนตน  นอกจากนั้นยังมีเอกสารสําคัญที่
เก่ียวของกับชมุชนโดยตรงคือการบันทึกอัตชีวประวตัขิองบุคคลสําคัญในชุมชนคอื เจาของโรงสี
ไทยเสรี  เอกสารในชวงการตอสูของชาวชุมชนกบับริษัทเอกชนรายหนึ่ง  โฉนดที่ดินที่ตั้งของ
ชุมชนตลาดบางเขน เอกสารการประชุมสหกรณเคหสถานบานม่ันคง คลองเปรมประชากร  
จํากัด วิทยานิพนธและรายงานการศึกษาของนักศึกษาที่เขามาศกึษาชุมชนตลาดบางเขน เปน
ตน 

 
1.4.3   การตรวจสอบความนาเชือ่ถือของขอมูล  (Reliability) 

งานวิจัยเชิงคณุภาพน้ัน   “ไมเนนการใชแบบสอบถาม  ประเด็นจึงไมไดอยูที่วา 
คําถามของนักวิจัยและคําตอบที่ไดเชื่อถือไดหรือไม...ไมสามารถทดสอบประโยคคําถามเพ่ือดูวา
ประโยคคําถามนั้นสื่อความหมายตรงตามที่ตองการหรือไม  หรือการทดสอบวาคําตอบที่ไดมา
นั้นนาเชื่อถือหรือไม...  สําหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพน้ัน  การทดสอบความเชื่อถือไดและความ
ถูกตองของขอมูล  ทําโดยนักวิจัยในขณะที่ทําการสัมภาษณ  โดยดูวาคําตอบทีไ่ดมาสอดคลอง
กับบริบทของชุมชนและสังคมน้ันๆ  สอดคลองกับขอมูลเดิมที่มีอยู  และสอดคลองกับขอสังเกต
ของนักวิจัยหรือไม... วิธีการทดสอบคือการตรวจสอบขอมูลแบบ “สามเสา” หรือ Triangulation  
ในภาษาอังกฤษ หมายถึงวามีการเก็บขอมูลดวยหลายวธิีเพือ่ใหปรากฏการณที่ศึกษานัน้มี
ความหมาย”9  การตรวจสอบขอมูลอาจทาํไดดังนี้10 

1. การตรวจสอบขอมูลจากแหลงขอมูลที่ตางกัน 
ผูวิจัยใชการสัมภาษณเรื่องราวทางประวตัิศาสตรและความคิดทางอัตลักษณ โดยใช 

กลุมตัวอยางจนกวาขอมูลจะ “นิ่ง” หรือมีความเปลีย่นแปลงนอย  และนําขอมูลมาประมวลเพื่อ
หาความสอดคลอง  เพ่ือตรวจสอบวาขอมูลที่ไดนาเช่ือถือมากนอยเพียงใด 

2. การตรวจสอบขอมูลในสถานที่และเวลาที่ตางกัน 
ผูวิจัยสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญแตละคนมากกวา 1 คร้ัง   ทั้งแบบเปนทางการและ 

ไมเปนทางการ  ในที่ตางๆกัน  เชน  ผูวิจัยไดสัมภาษณผูนําชุมชนคนหนึ่งทีบ่าน  ในชวงค่าํ  
หลังจากเลิกงาน  บรรยากาศไมเปนทางการ  เปนบรรยากาศของการพักผอน  ผูวิจัยไดรบั
ขอมูลแบบหนึง่  วันหนึ่งผูวิจัยไดรับเชิญใหไปรวมงานทําบุญในชุมชนไดนั่งคุยกับผูนําชุมชน
ทานเดิม  พบวาขอมูลบางสวนที่ไดคยุกันที่บานมีความแตกตางกันบางบางชวง  บางตอน  
ผูวิจัยจึงตองนําไปตรวจสอบจากผูใหสัมภาษณคนอ่ืนๆ อีกคร้ัง 

                                                 
9 อมรา  พงศาพิชญ,  เรื่องเดียวกัน, หนา 16. 
10 สุภางค  จันทวานิช, เร่ืองเดียวกัน, หนา 108 – 109.   
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3. การตรวจสอบขอมูลกับเจาของขอมูล 
ประเด็นน้ีมีความสําคัญตอความม่ันใจของผูวิจัย และเปนจรรยาบรรณที่ดีในการวิจัย   

หลังจากเขียนรายงานหรือวิเคราะหขอมูล  ควรนําไปใหผูใหขอมูลอานและแสดงความเห็นวา
ตรงกับทีใ่หขอมูลหรือไม หลังจากนํามาประกอบกับกรอบคิดในการวิจัยแลวผูใหขอมูลเขาใจ
ความหมายวาอยางไร รูสึกอยางไร ยอมรับไดหรือไม เปนตน  การเสนอคําพูดหรือคําบอกเลา  
(direct quote) ของผูใหขอมูลที่ชัดเจนก็สามารถตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลไดดีอยาง
หนึ่ง 

4.   การตรวจสอบโดยดูความสอดคลองจากการเก็บขอมูลทีแ่ตกตางกัน 
     เปนการตรวจสอบวาในขอมูลเรื่องเดียวกันหากมีความสอดคลองกับเอกสาร    การ 

สังเกต และคาํสัมภาษณ  จะมีความนาเชื่อถือมากขึ้น  ขณะเดียวกันหากพบวาขอมูลมีความ
แตกตางกันจะสามารถหาขอมูลเพ่ิมขึ้นหรือหาผูใหขอมูลสําคัญเพ่ิมขึ้นเปนตน 

 
1.4.4   การวิเคราะหขอมูล 

  จากการเก็บขอมูลโดยการสังเกตและการสัมภาษณ  ไดจําแนกลักษณะของ
ขอมูล เปน 6 ลักษณะ และการเกบ็รวมรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ การวิเคราะหขอมูลจึง
สามารถวิเคราะหไดสองลักษณะและสามารถใชรวมกัน คือ 

1. การวิเคราะหโดยการจําแนกชนิดขอมูล (Typological Analysis) โดยการอธิบายวา  
มีรูปแบบอยางไร เกิดขึ้นไดอยางไร เพราะเหตุใด มีผลกระทบตอสถานการณตางๆ อยางไร  
เปนลักษณะการหาสาเหตุทีท่ําใหกระบวนการตางๆ มีความตอเน่ือง  โดยมีที่มาจากกรอบคิด 
หรือทฤษฎีที่ไดตั้งไว  อยางไรก็ตามขอสรุปที่ไดวิเคราะหอาจสอดคลองกับกรอบคิดหรือทฤษฎี
หรือไมก็ได   

2. การวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic induction) โดยการตีความสรางขอสรุปจากขอมูล
ที่ไดมา  ขอสรุปที่ไดอาจมาจากความสอดคลองทางกรอบคิด หรือทฤษฎี หรือสมมุติฐานทีต่ั้ง
หรือไมก็ได 

การวิเคราะหทั้งสองลักษณะเขียนรายงานโดยการบรรยาย (descriptive) และลกัษณะ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาประวัตศิาสตรทองถิ่น ซึ่งยังไมมีขอมูลเปนเอกสารที่เก่ียวของโดยตรง  
สวนใหญเปนขอมูลที่เก่ียวของ  ผูวิจัยจึงเลือกแนวทางในการเขียนในแนวประวัตศิาสตรบอกเลา   
(oral history) โดยเนนการอางอิงจากคําสัมภาษณของชาวชุมชนที่เปนผูใหขอมูลคนสําคัญ (key  
informant)   

แนวคิดในการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาน้ี จะมีความสัมพันธกับกรอบความคดิหรือ
สมมุติฐานเบือ้งตนของผูวจัิย แนวคิดในการวิเคราะหที่เปนพ้ืนฐานคือการคนหาทางประวัต-ิ
ศาสตร โดยคํานึกถึงสภาพแวดลอม นําไปสูการเลือกวิถีการทํามาหากินของชาวชุมชน 
ความสัมพันธของชาวชุมชนตามวิถีการทํามาหากิน การกอเกิดวัฒนธรรมและรัฐในชวงเวลา

DPU



13 

ตางๆ ขณะเดียวกันผูวิจัยจะวิเคราะห ตีความ คําพูดและการกระทําตางๆของชาวชุมชนไปดวย  
ทั้งหมดจะทําใหเห็นความเปลี่ยนแปลงตางๆ และสามารถหาปจจัยหรือสาเหตุของความเปลี่ยน 
แปลงและเห็นความเปลี่ยนแปลงอัตลักษณของชาวชุมชนได เพราะอัตลักษณจะมีความสัมพันธ
กับประวัตศิาสตรรวมกันหรือสํานึกรวมกันของชุมชน (collective identity) โดยมีความเก่ียวของ
กับความสัมพันธเชิงอํานาจของกลุมคนตางๆ ทั้งในชุมชนและนอกชมุชน   

ในการวิจัยเชงิคุณภาพน้ัน “ในชวงของการเก็บขอมูลตองมีการวิเคราะหขอมูลไปดวย
พรอมๆ กัน... อาจทําใหมองเห็นความจําเปนที่จะตองปรับสมมุตฐิานที่มีการตั้งไวลวงหนา  ใน
ขณะเดียวกัน  เม่ือเก็บขอมูลเพ่ิม ไดขอมูลใหม วิเคราะหใหมแลว จะปรับสมมุตฐิานอีกก็อาจทํา
ได... กระบวนการเกิดปรากฏการณและความเชื่อมโยงกับทฤษฎีแนวคิดงานวิจัยเชิงคุณภาพจึง
ไมสามารถแยกขั้นตอนการเขียนรายงานออกจากการเก็บขอมูล และการวิเคราะหอยางส้ินเชิง”11  
ในการวิจัยนี้ก็เชนกันหลังจากผูวิจัยกําหนดกรอบคิดและวัตถุประสงคของการวิจัยแลว เม่ือมีการ
เก็บขอมูลไปไดเล็กนอยผูวจัิยทดลองวิเคราะห และเขยีนรายงานไปดวย  เม่ือเก็บขอมูลเพิ่มเตมิ  
ก็วิเคราะหขอมูลใหมวาสอดคลองกับขอมูลที่เขียนไปหรือไม หากสอดคลองกันก็สามารถเขยีน
เพ่ิมเติมทําใหมีรายละเอียดมากขึ้น  ขอมูลอางอิงในประเด็นน้ันมีมากขึ้น  หากไมสอดคลองกัน
อาจตองมีการปรับเปลี่ยนกรอบคิด  หรือหาขอมูลเพิ่มเติมอีกจนกวาจะไดขอสรุปที่ผูวิจัยคิดวา
สอดคลองหรือนาพอใจที่สุด ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวตัถุประสงคการวิจัยทั้งสามขอ  
ผูวิจัยจะอางอิงจากขอมูลที่ไดมาท้ังหมดไมวาจะเปนเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ 
ขึ้นอยูกับวาในการวิเคราะหเรื่องนั้นๆ จะใชขอมูลจากสวนไหนนาเชื่อถือมากที่สุด    
 
1.5   ขอบเขตของการวิจยั 
     

การศึกษานี้มีขอบเขตครอบคลุมทั้งหมด 4 ดาน คือ 
 1. ดานพ้ืนที่ การศึกษานีจ้ะครอบคลุมพื้นที่ชุมชนบริเวณคลองบางเขนและเปรมประชา 
กร โดยมีจุดศูนยกลางบริเวณสี่แยกทางน้ํา ซึ่งเปนขอบเขตทางดานวิถีชวีิตที่บรเิวณนี้มีความ 
สัมพันธทางสงัคมระหวางกัน อยางไรก็ตามปจจุบันหากมองในมุมมองของเขตการปกครอง
บริเวณนี้มีชุมชนที่ไดจดทะเบียนกับเขตหลักส่ีอยูหลายชุมชน เพ่ือความสะดวกตอความเขาใจ
ผูวิจัยจะเรียกชื่อชุมชนตางๆ ตามที่ปรากฏในการจดทะเบียนในปจจุบัน โดยจะเลือกชุมชน
บริเวณสี่แยกทางนํ้า 3 ชุมชนเปนแกนหลักของพ้ืนที่ คือ ชุมชนตลาดบางเขน ชุมชนเทวสุนทร    
และชุมชนรวมพัฒนา  ดวยเหตุผลหลักๆ  คือ เปนชมุชนที่ตั้งอยูใกลสี่แยกทางนํ้าที่สุด ทั้งสาม
ชุมชนตั้งอยูตดิกัน  ในอดีตตั้งอยูในอําเภอบางเขนเหมือนกัน  ในปจจุบันตั้งอยูในเขตหลักสี่

                                                 
11 อมรา  พงศาพิชญ, เร่ืองเดียวกัน, หนา 16 – 17. 
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เหมือนกัน  ปจจุบันทั้งสามชุมชนยังทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน  มีการรวมมือชวยเหลือกัน ดังนั้น
ทั้งในอดีตและปจจุบันทั้งสามชุมชนจึงเปรียบเสมือนหมูบานเดียวกนั  ผูวิจัยจึงเรียกทั้งสาม
ชุมชนรวมกันวา  “ชุมชนสีแ่ยกทางน้ํา”  อยางไรก็ตาม  มีชุมชนที่ตั้งอยูใกลสี่แยกทางนํ้าและใน
อดีตเปรียบเสมือนหมูบานเดียวกันอีกสามชุมชน  คือ ชุมชนชินเขต  ปจจุบันตั้งอยูในเขตหลักส่ี
เชนเดียวกัน แตเน่ืองจากเปนชุมชนทีกิ่นพ้ืนที่กวางมากไมสะดวกตอการศึกษารายละเอียดและ
ไกลออกไปจากสี่แยกทางน้ําอีกสองชุมชน คือ ชุมชนสามัคคเีทวะ และชุมชนโรงสูบใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในปจจุบันทั้งสองชุมชนตั้งอยูในเขตจตุจักรจึงไมสะดวกตอการ 
ศึกษารายละเอียดเชนเดียวกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกชมุชนสามชุมชนเปนแกนหลกัในการศึกษา  
อยางไรก็ตามในการหาขอมูลจะตองหาขอมูลจากชุมชนอ่ืนๆ ประกอบดวย โดยเฉพาะเร่ือง
ประวตัิศาสตรในชวงแรกๆ ที่ชุมชนทั้งหมดยังอยูในเขตอําเภอบางเขน ชุมชนบริเวณนี้ทั้งหมด
จึงเปน “ชุมชนสี่แยกทางน้ํา” ในความหมายของพื้นที่ทางวัฒนธรรม เพราะความสัมพันธทาง
สังคมที่เปนจริงมีขอบเขตดานพ้ืนที่มากกวาพ้ืนที่ที่กําหนด 

2. ดานเวลา การศึกษานี้จะครอบคลุมเวลานับตั้งแตหลังขุดคลองเปรมประชากรเปนตน
มาจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2550) รวมเวลา 135 ป มิติดานนี้จะเนนการศึกษาเชิงประวัตศิาสตร ทีมี่
ความสัมพันธกัน 3 ดานคือ  เศรษฐกิจ  สังคม  และวฒันธรรม 
 3. ดานเน้ือหา การศึกษานี้จะครอบคลมุเน้ือหาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ใน
ลักษณะบูรณาการขึ้นอยูกับคําถามในการศึกษา ซึ่งจะครอบคลมุเน้ือหาดานปรัชญา ประวัต-ิ
ศาสตร สังคม วัฒนธรรม สังคมวิทยา แนวคิดเร่ืองสังคมเมือง ชุมชนแออัด เปนตน 
 4. ดานประชากร การศึกษานี้จะครอบคลุมประชากร 5 กลุมหลักๆ คือ กลุมผูนําชุมชน
ทั้งสองลักษณะ  คือผูนําอยางเปนทางการและผูนําอยางไมเปนทางการ  กลุมชาวชุมชนที่อยูมา
ตั้งแตเกิด  กลุมชาวชุมชนท่ียายถิ่นเขามาตอนหลัง  กลุมรวมประวตัิศาสตรชมุชนแตอยูนอก
ชุมชน  และกลุมขาราชการ  รวมจํานวนทั้งหมดประมาณ  25  คน   
 
1.6   นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 

ชุมชนและความเปนชุมชน หมายถึง การที่ปจเจกชนจํานวนหนึ่ง อาศัยในอาณา
บริเวณเดียวกนัหรือไมก็ได มีการรวมกลุมกัน มีการติดตอส่ือสาร  มีประสบการณ ความ 
รูสึก ความสัมพันธ มีการเรียนรู  มีการกระทําและพึ่งพาอาศัยระหวางกันมีการยอมรับในวิถีชวีติ
ตางๆ เชน วัฒนธรรม ระเบียบ กฎเกณฑบางอยางรวมกัน ทั้งหมดนี้ก็เพื่อวัตถปุระสงคตางๆ ใน
ชีวติรวมกัน 

ชุมชนเมือง หมายถึง พ้ืนที่ตั้งของกลุมชุมชนที่มีประชากรอยูกันอยางหนาแนน สวน
ใหญประกอบอาชีพและกิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกภาคเกษตรกรรมเปนหลัก  มีการรวมกลุมที่
หลากหลายนาํไปสูการมีวฒันธรรมที่หลากหลาย 
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ชุมชนแออัด  หมายถึง  ชุมชนที่มีผูอยูอาศัยอยางแออัด  สวนใหญไมมีกรรมสิทธิใน
ที่ดินอาจมีการเชาที่ดินหรือบุกรุกที่ดินโดยไมไดรับอนุญาต  ดวยเหตุผลตางๆ12, 13, 14  

ผูนําชุมชน  มีความหมายสองลักษณะคอื 
1. ผูนําอยางเปนทางการที่มีการเลือกตั้งในระบบการบรหิารงานของกรุงเทพมหานคร  

เชน ประธานชุมชน  คณะกรรมการชุมชน  เปนตน 
2. ผูนําอยางไมเปนทางการ  เชน  ผูอาวโุสที่ชาวชุมชนใหความเคารพนับถือ  หรือ

เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป   
 
1.7  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
       1. ไดชุดขอมูลตามวัตถุประสงคของงานวิจัยชุมชนคลองบางเขนและคลองเปรมประชากร
บริเวณสี่แยกทางนํ้าอยางนอยสองชุด   
               ชดุแรกเปนการนําเสนอในรูปแบบการวิจัย 
               ชดุที่สองเปนการเรียบเรียงเปนเรื่องราวกลับคืนสูชุมชน 
       2. สรางความเขาใจและสํานึกดานบวกระหวางชาวชุมชนและสังคม 
       3. เปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของชุมชน  
 
 
 
 
                                                 

12 ชุมชนแออัดมีความหมายท่ีหลากหลายสวนใหญ เปนเรื่องของมุมมองของผูใหความหมายท้ังดาน
สภาวะแวดลอมทางกายภาพที่มักจะใหความหมายวาไมพึงปรารถนา เชน “ทรุดโทรม ขาดการดูแล ไมได
สรางตามแบบแผน ไมเปนระเบียบ ไมมีผัง ทางเดินเทาไมเหมาะสม ระบบระบายน้ําไมเหมาะสม อากาศ
ถายเทไมดี  ขาดระบบจํากัดขยะ” เปนตน  รวมถึงใหความหมายของคนที่อยูในสลัมวา  “มีปญหาความ
ขัดแยงในครอบครัวและมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน  มีปญหาศีลธรรม  เปนแหลงท่ีอาจกอใหเกิดการกระทําผิด
กฎหมาย  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”  เปนตน  การใหความหมายในเชิงสงสาร  ดอยโอกาส  ยากจน
หรือใหภาพวาเปนท่ีถูกเอาเปรียบ  ในสังคมท่ีเหล่ือมลํ้า  รวมถึงการใหความหมายของชาวชุมชนแออัดเองซึ่ง
มีความแตกตางกันไป   

13 นลินี  ตันธุวนิตย, เร่ืองเดียวกัน, หนา 299-308.   
14 เปนการสรุปความหมายจากการนิยามของบุคคลตางๆ ท่ีนลินีไดศึกษา  ไมใชขอสรุปหรือความ 

คิดของนลินี ในความหมายตางๆ เหลานี้ผูวิจัยคิดวาไมใชคํานยิามท่ีเหมาะสม แมกระท่ังคําวา “ชุมชนแออัด”  
ก็มีความหมายในลักษณะประเมินคาวา  มคีวามแออัดโดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานของอะไรบางอยาง  
ผูวิจัยคิดวาชุมชนแออัดไมนาจะนิยามใหชัดเจนได  การนิยามในงานวิจัยนี้เพียงเพ่ือความสะดวกในการ
อธิบายลักษณะพ้ืนท่ีของผูวิจัยเทานั้น 
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1.8  กรอบคิด  ทฤษฎี  และวรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัยนี้มีอยูสองลักษณะคือ  การศึกษาประวัตศิาสตรดานตางๆ ของ

ชุมชนบริเวณคลองบางเขนและคลองเปรมประชากร โดยมีจุดศูนยกลางบริเวณสี่แยกทางน้ํา  
และการศึกษาอัตลักษณของชาวชุมชน  การศึกษาทั้งสองลักษณะนีมี้ความสัมพันธกัน  

กรอบคิดของผูวิจัยคือ ชุมชนในปจจุบันแบงออกไดสองลักษณะคือ สภาพทางกายภาพ
และอัตลกัษณของชาวชุมชน  สองลักษณะนี้ไดผานกระบวนการเปลี่ยนแปลงมาตามลําดับ  การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากทั้งภายนอกและภายใน  ภายนอกคือ  การเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมในระดับมหภาค  ภายในคือการเลอืกเพ่ือปรับตวั  
ผสานกลมกลนื  ตั้งรับ  การตอตาน  การตอสู  รวมถึงความหวังในอนาคตซึ่งแสดงออกได
ดวยอัตลักษณของชาวชุมชน  ซึ่งชาวชุมชนมักจะใชเหตุการณในอดีต (ประวัตศิาสตร) “เพ่ือ
อธิบายความชอบธรรมใหกับการกระทําหรือสถาบันในระบบปจจุบนัอยูเสมอๆ”15  ดังนั้น  การ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ทางประวตัิศาสตร  ยอมมีผลตอความเปลี่ยนแปลงทางอัตลักษณ
ชาวชุมชนจนถึงปจจุบัน  และอัตลักษณของชาวชุมชนในปจจุบันใหความหมายตางๆ 
ตอความเปลีย่นแปลงและกําหนดความคาดหวังในอนาคต 

กรอบความคดิน้ีเชื่อวาระบบหรือโครงสรางทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงนั้น  มีผลกระทบตอ 
อัตลักษณของคนสวนใหญในสังคม  มีผลตอความสัมพันธหรือบทบาทตางๆ ของคนในสังคม 
แตไมไดหมายความวาคนที่อยูภายใตระบบเหลาน้ัน จะใหความหมายตอประวัติศาสตรใน
ลักษณะเดียวกัน  ประวัติศาสตรไดถูกตีความ  นิยามความหมายไปตามเงื่อนไขตางๆ  คนใน
สังคมจึงเดินไปตามประวัติศาสตรพรอมๆ กับเลือกที่จะนิยามตัวเองจากประวัติศาสตรนั้นดวย  
เน่ืองจากคนในสังคมมีความตองการในชีวิตที่มีความหลากหลายและซับซอน  การอยูรวมกันใน
สังคมจึงมีทั้งการรวมมือและความขัดแยง การนิยามอัตลักษณเพ่ือการดํารงอยูอยางมีความ 
หมายตามที่ตองการ จึงเปนความจําเปนในการดํารงชีวิตในสังคม เพราะอัตลักษณจะทําใหเห็น
วาเราสัมพันธกับคนอ่ืนอยางไรและคนอ่ืน (สังคม) จะมีความสัมพันธตอเราอยางไร การจะเขาใจ 
อัตลักษณของคนในสังคมไดก็ดวยการพิจารณาความหมายจากที่แสดงออกทางดานสัญลักษณ 
(symbolic)  ตางๆ ทั้งภาษาและการกระทํา  ดังน้ันอัตลักษณในปจจุบันของชาวชุมชนบริเวณ
คลองบางเขนและเปรมประชากรจึงสามารถเขาใจไดจากสัญลักษณตางๆ  ที่ชาวชุมชนไดแสดง
ออกมา 

ความเปลี่ยนแปลงตางๆ เหลาน้ันเกิดขึน้จากทั้งภายนอกและภายใน  ภายนอกคือโครง 
สรางทางสังคมในระดับประเทศ  (รวมถงึระดับโลก)  มีความเปลี่ยนแปลง  ทําใหชุมชนมีความ

                                                 
15 สุเทพ  สุนทรเภสัช, มานุษยวิทยากับประวัติศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : สารคดี, 2548), หนา 

52.   
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เปลี่ยนแปลงตามมา  ภายในคือชาวชุมชนเอง  ชาวชุมชนไดเลือกที่จะปรับตัว  ผสานกลมกลืน  
ตั้งรับ  การตอตาน  การตอสู  รวมถึงความหวังในอนาคต  การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายในดังกลาวอยูภายใตบริบทของประวตัิศาสตร  กรอบคิดในลักษณะนี้ทางวิชาปรัชญาเม่ือจะ
ตอบคําถามวา  “มนุษยเรามีเจตจํานงเสรีหรือไม”  หรือ  “เราเลอืกดําเนินชีวติไดอยางอิสระ
หรือไม”  คําตอบตามกรอบคิดน้ีคือ  “มนุษยเลือกไดในขอบเขตที่จํากัด  เราเลือกได  เรามี
เจตจํานงเสรี  มีทางใหเลือกหลายอยาง  แตการเลือกของเราอยูภายใตบริบทของธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม”16   

ผูวิจัยพบวามีการศึกษาชุมชนบริเวณคลองเปรมประชากรในวัตถุประสงคตางๆ  เชน  
งานวิทยานิพนธเร่ือง  แนวทางแกไขปญหาชุมชนแออัดริมคลองเปรมประชากรในความคิดเห็น
ของผูอยูอาศัย (ผูบุกรุก)17  เปนการศึกษาแนวสถาปตยกรรมศาสตร  ใหความสนใจลักษณะทาง
กายภาพ  สังคม  และเศรษฐกิจ  โดยมีสมมุติฐานวาบริเวณนี้มีปญหาท่ีอยูอาศัย  และจะแกไข
ปญหาไดอยางไร  โดยผูวิจัยไดเสนอความเห็นวา  “แนวทางการยายไปอยูที่ใหมนาจะสงผลตอ
การแกไขปญหาชุมชนแออัดริมคลองเปรมประชากรอยางยั่งยืนโดยอยูภายใตกรอบความคิดที่
ใหชุมชนเปนพื้นฐานที่สําคัญในการแกปญหา”18  การศึกษานี้ไดใหภาพกวางๆ ลักษณะทาง
กายภาพของการเปนชุมชนแออัดบริเวณคลองเปรมประชากรโดยไมไดศึกษาประวัติความ
เปนมาอยางละเอียดและไมไดแยกชุมชนสําคัญๆ ที่มีอัตลักษณแตกตางจากชุมชนอ่ืนๆ เชน  
ชุมชนตลาดบางเขน  ชุมชนเทวสุนทร  และชุมชนรวมพัฒนา เปนตน  ซึ่งมีกลุมคนอาศัยอยู
ด้ังเดิม  ในฐานะ  “เจาบาน”  ที่ไมทราบถึงระบบกฎหมายกรรมสิทธิที่ดิน  ไมเคยคิดวาตนเอง
เปน  “ผูบุกรุก”  อยางไรก็ตามแนนอนวายอมตองมี  “ผูบุกรุก”  ในชวงหลังๆแตผูบุกรุกเหลาน้ี
สวนใหญเปนคนยากจนที่ เปนผลจากการพัฒนาเมืองใหญเชนกรุงเทพฯ  การศึกษา
ประวัติศาสตรชุมชนที่ละเอียดจะทําใหเห็นถึงความแตกตางของแตละชุมชน  และนําไปสูการ
คิดถึงแนวทางแกปญหาท่ีสอดคลองกับความเปนจริงมากขึ้น  และนําไปสูการคิดถึงคุณคาของ
ชุมชนในอนาคต 
 การศึกษาอีกเร่ืองหนึ่งในแนวสถาปตยกรรม คือ โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ยานชุมชน
ตลาดบางเขน กทม.19  การศึกษานี้เนนทางดานกายภาพโดยเฉพาะอาคารในชุมชนตลาด
บางเขน เปนการศึกษาที่ใหความสําคัญตอประวัติศาสตรและตองการเสนอการอนุรักษดาน
สถาปตยกรรมเกาแกของชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูวัฒนธรรม  การเสนอใหมีพิพิธภัณฑ  และ

                                                 
16 วิทย  วิศทเวทย, ปรัชญาท่ัวไป, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน, 2543), หนา 93 – 97. 
17 ปราโมทย  ชวาลา, เร่ืองเดียวกัน, หนา ก. 
18 เร่ืองเดียวกัน, หนา ง.  
19 ชีวัฒน  ฐิติวงศทวีเวช, โครงการปรับปรุงพื้นท่ียานชุมชนตลาดบางเขน  กทม., วิทยานิพนธ

ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549, หนา ( 1 ). 
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การทํากิจกรรมทองเที่ยวในชุมชน20  การศึกษานี้ไมไดศึกษาประวัติศาสตรอยางละเอียด  มี
ลักษณะเปนประวัติสั้นๆ  มีการนําเสนอโดยการแยกสวนระหวางสถานที่และอาคารตางๆ  ขาด
มิติการมีสวนรวมของทุกฝายในชุมชน  การเสนอโดยออกแบบการปรับปรุงพ้ืนที่นั้นตองอาศัย
ความรูดานสังคมวิทยา  ดานรัฐศาสตร  เขามาชวยคอนขางมาก  เน่ืองจากภายในชุมชนยอมมี
ปญหาขัดแยง  การมีสวนรวมของทุกกลุม  ทุกฝายเปนสิ่งจําเปน  การวิเคราะหความสัมพันธ
ของกลุมคนโดยใหรายละเอียดทางประวัติศาสตรจากคําบอกเลาของคนทุกกลุมทั้งในชุมชนและ
นอกชุมชนจะชวยใหทุกอยางในอนาคตดําเนินไปไดอยางเหมาะสม 
 การศึกษาอีกเร่ืองหน่ึง คือ เร่ือง บทบาทของผูหญิงในชุมชนเมือง : ผลกระทบจากการ
ไลรื้อที่อยูอาศัย และการปรับตัวทางเศรษฐกิจ และสังคมในชุมชนตลาดบางเขน หลักส่ี   
กรุงเทพมหานคร21 เปนการศึกษาแนวมนุษยวิทยาและสังคมวิทยา  โดยมีประวัติศาสตรชุมชน
ตลาดบางเขนที่ใหรายละเอียดพอสมควร  การศึกษาน้ีมีเปาหมายดานวิถีชีวิตของผูหญิงใน
ชุมชน  ตามทฤษฎีสตรีศึกษา  การศึกษานี้ไมไดใหรายละเอียดทางประวัติศาสตรและการ
สัมพันธกับชุมชนอ่ืนๆ นอกจากชุมชนตลาดบางเขน  แตสามารถนํามาวิเคราะหอัตลักษณของ
ผูหญิงไดและขยายเปนอัตลักษณของชุมชนทั้งหมด  โดยเฉพาะประวัติศาสตรชวงสําคัญของ
ชุมชนคือชวงที่มีการไลรื้อจากบริษัทเอกชน 

นอกจากนั้นยังมีการศึกษาอีก 2 เรื่อง เรื่องแรกคือ การรุกไลที่ของชุมชนตลาดบางเขน22  
เร่ืองที่สองคือ  การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของชุมชนตลาดบางเขน  หมู  1  แขวงตลาดบางเขน  
เขตหลักส่ี  กทม.23  ทั้งสองงานน้ีเปนการศึกษาที่แสดงขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน  เชน ประชากร  
ที่อยูอาศัย  สุขภาพอนามัย  กลุมตางๆ  ความเชื่อและวัฒนธรรม  สิ่งแวดลอม  กิจกรรมชุมชน
ตางๆ  และเอกสารสําคัญบางอยางในชวงที่ชาวชุมชนมีการตอสูกับบริษัทเอกชน 

ขอสังเกตคือ  การศึกษาที่ไดกลาวถึงทั้ง  5  เร่ืองนั้น  มีอยู  4 เร่ืองที่ศึกษาเฉพาะ
ชุมชนตลาดบางเขน  อาจเปนเพราะชุมชนนี้เปนชุมชนที่เปนที่ตั้งสถานที่เกาแกทางวัฒนธรรม  
และเปนจุดศูนยกลางของชุมชนสี่แยกทางน้ําในอดีต  และในปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอยาง

                                                 
20 ชีวัฒน  ฐิติวงศทวีเวช, เร่ืองเดียวกัน, หนา (2). 
21 จิราพร  แซเตียว, บทบาทของผูหญิงในชุมชนเมือง  :  ผลกระทบจากการไลร้ือท่ีอยูอาศัย  

และการปรับตัวทางเศรษฐกิจ  และสังคมในชุมชนตลาดบางเขน  หลักส่ี  กรุงเทพมหานคร, 
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546. 

22 ไตรรงค  ศรีจุมพล และคนอ่ืนๆ, การรุกไลท่ีของชุมชนตลาดบางเขน, ภาคนิพนธหลักสูตร
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา สายมัธยมศึกษา  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา สถาบันราชภัฏ
พระนคร, 2544. 

23 ณัฐกมล  เหลืองสะอาด และคนอ่ืนๆ, การศึกษาขอมูลพื้นฐานของชุมชนตลาดบางเขน  หมู  
1  แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่  กทม., รายงานวิชา สค 312 กระบวนการพัฒนาชุมชน  ภาคเรียนท่ี  2  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2544. 
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มาก  โดยเฉพาะชวงที่มีการไลรื้อจากบริษัทเอกชนรายหนึ่ง  และหากไมนับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสองเรื่องซ่ึงเนนรายงานพื้นฐาน  การศึกษาในรูปแบบวิทยานิพนธระดับปริญญาโท
และตรีสองเรื่องเปนเรื่องทางสถาปตยกรรม  เนนในเรื่องวัตถุ  อาคาร  สถานที่  โดยขาดมิติทาง
มนุษย  สังคม  และประวัติศาสตร  ซึ่งเปนมิติที่สําคัญที่สุดในดานการพัฒนาชุมชนและสังคม  
รวมถึงการแกไขปญหาตางๆ ที่มีอยู  มีการศึกษาเพียงเร่ืองเดียวของจิราพร  แซเตียว  ที่ให
ความสําคัญกับมิติของมนุษยและสังคมในชุมชนในแนวคิดแบบสตรีนิยมซ่ึงผูวิจัยคิดวาไม
เพียงพอในการทําความเขาใจมิติทางมนุษยและสังคมของชุมชนบริเวณนี้  การศึกษาของผูวิจัย
จะกลับไปเร่ิมตนจุดที่เปนพื้นฐานคือ  การสืบคนประวัติความเปนมาของชุมชน  การเขามาของ
กลุมบุคคลในระยะเวลาตางๆ  การมีจิตสํานึกรวมทางประวัติศาสตรและอัตลักษณของชุมชนใน
ระดับที่กวางขึ้นมากกวาชุมชนตลาดบางเขน  เม่ือทุกฝายเขาใจเรื่องเหลาน้ีแลวการเดินไปสู
อนาคตของชุมชนบริเวณนี้อาจสามารถทําไดอยางม่ันใจมากขึ้น 

การศึกษาในดานประวัติศาสตรชุมชนคลองบางเขนและคลองเปรมประชากรโดยมีจุด
ศูนยกลางบริเวณสี่แยกทางน้ําน้ัน  ใชองคความรูจากหลายๆ แนวคิดดวยกัน  ดานพ้ืนฐานและ
แนวทางศึกษาเปนการศึกษาในแนวสังคมวิทยาและมนุษยวิทยานครทั้งแนวทางเชิงโครงสราง
และแนววัฒนธรรม24 ประกอบกัน  เชิงโครงสรางเปนการศึกษาในดานประวัติศาสตร  เชิง
วัฒนธรรมเปนการศึกษาอัตลักษณของชาวชุมชน  ทั้งสองสวนมีความสัมพันธตอกัน   

ดานประวัติศาสตรเปนการศึกษาโดยใชทฤษฎีในแนวทางประวัติศาสตรสังคม   
การศึกษาตามแนวทางนี้มีกรอบคิดวาระบบหรือโครงสรางทางสังคมทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม 
และวัฒนธรรมมีความสัมพันธตอกัน  การจะเขาใจความจริงทางสังคมหรือเรื่องเฉพาะที่เราจะ
ศึกษาไดตองเขาใจความสัมพันธตางๆ ของระบบเหลาน้ันในระบบสังคมใหญ  โดยจัดวางเร่ือง
เฉพาะที่เราจะศึกษาน้ันวาอยู ณ ตําแหนงใดในระบบสังคมใหญ  ซึ่งจะสามารถพบรูปแบบ  
(Pattern)  ของปรากฏการณหรือเรื่องเฉพาะที่เราจะศึกษาที่เผยตัว คลี่คลายมาในประวัติศาสตร  
นอกจากน้ันจุดเนนในการศึกษาเชิงประวัติศาสตรลักษณะนี้จะใหความสําคัญกับประวัติของคน
สวนใหญ  หรือบุคคลธรรมดา  ซึ่งเปนผูขับเคลื่อนประวัติศาสตรอยางแทจริง  เพื่อความหวังวา
หากสังคมจะพัฒนาข้ึนก็จะเปนการพัฒนาเพ่ือคนสวนใหญในสังคม25  การศึกษาประวัติศาสตร
ลักษณะนี้จะเริ่มจากการพิจารณากิจกรรมเพ่ือการดํารงชีวิตของคนสวนใหญหรือมวลชน  ซึ่งก็
คือการผลิตหรือพลังในการผลิต  ความสัมพันธในการผลิต  จะนําไปสูโครงสรางทางสังคมและ
วัฒนธรรม ขณะที่กระบวนการทางประวัติศาสตรดังกลาวดําเนินไปอัตลักษณก็เกิดขึ้นตามและ

                                                 
24 ปรีชา  คุวินทรพันธุ, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยานคร, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2545). 
25 ฉัตรทิพย  นาถสุภา, แนวทางและวิธีวิจัยสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : สรางสรรค, 2547), 

หนา 135 – 144. 
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เม่ือกระบวนการทางประวัติศาสตรเปลี่ยนแปลงไป  อัตลักษณก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 
การศึกษาประวัติศาสตรชุมชนในงานวิจัยน้ีเนนใชองคความรูแนวประวัติศาสตรบอกเลา  (oral  
history)  เน่ืองจากเหมาะสมกับการตอบคําถามดานประวัติศาสตรของชุมชนเล็กๆ หรือ
ประวัติศาสตรเมืองหรืออําเภอ26 ที่ยังไมไดมีการบันทึกเร่ืองราวตางๆ มากนั้น  และเนนโดยมี
จุดยืนของชาวชุมชนที่มีความทรงจํารวมกัน  มีการศึกษาประวัติศาสตรชุมชนหรือทองถิ่นเพ่ือ
ตอบปญหาเร่ืองความเปลี่ยนแปลงที่สามารถนํามาเปนกรอบความคิดหรือแนวทางในการศึกษา
ได  เชน ในบริเวณกรุงเทพฯ  การศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นวิถีชีวิตยานตลาดพลูจากคลอง
บางหลวงถึงคลองดาน27  การศึกษาน้ีเปนการศึกษาชุมชนโดยมีภูมิศาสตรบริเวณคลอง
เชนเดียวกันและมีการวิเคราะหอัตลักษณของชาวชุมชน  ภาพรวมเปนการเปลี่ยนแปลงจากยาน
คาขายและการทําสวนพลูจนเปนเมืองในปจจุบัน  เพียงแตชุมชนที่ผูวิจัยศึกษามีลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงจากชุมชนชาวนามีตลาดเปนจุดศูนยกลางกลายเปนชุมชนแออัดในปจจุบัน  
การศึกษาในตางจังหวัดที่นาสนใจ เชน ประวัติศาสตรทองถิ่น : วิถีคนบนปาตะวันออกผืน
สุดทาย28  การศึกษาเรื่องนี้เนนรูปแบบอธิบายตามกรอบคิดแนว “วัฒนธรรมหมูบานไทย”29  มี
การอธิบายใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของชุมชนหมูบานเขาสูสังคมทุนนิยม  ซึ่งเปนรูปแบบที่
สามารถปรับใชกับเนื้อหาของชุมชนริมคลองบางเขนและคลองเปรมฯ ไดถึงแมเน้ือหาจะ
แตกตางกันก็ตาม และในประเด็นเดียวกันนี้  อภิชัย  พันธเสน ไดสรุปแนวคิด ทฤษฎี และ
ภาพรวมของการพัฒนา30  โดยเฉพาะประเด็นวิวัฒนาการของชนบทไทย  ทําใหชวยในการ
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของชุมชนสี่แยกทางน้ําหรือ “ทุงบางเขน” ชนบทในอดีตได 

อยางไรก็ตามเนื่องจากลักษณะของชุมชนสี่แยกทางน้ําในปจจุบันมีสภาพเปนชุมชน
แออัด  และมีปญหาเร่ืองการบุกรุกที่ดินทั้งของเอกชนและราชการ  องคความรูอีกชุดหน่ึงที่จะ
เขามาเก่ียวของคือ  องคความรูดานชุมชนแออัด  ซึ่งไดมีการศึกษาอยางเปนระบบ  เชน  
การศึกษาเรื่อง ชุมชนแออัด : องคความรูกับความเปนจริง31  ในการศึกษาเรื่องนี้ในกรุงเทพฯได

                                                 
26 ฉัตรทิพย  นาถสุภา, เร่ืองเดียวกัน, หนา 79 – 88. 
27 พวงรอย  กลอมเอี้ยง และคนอื่นๆ, ประวัติศาสตรทองถิ่นวิถีชีวิตยานตลาดพลูจากคลองบาง

หลวงถึงคลองดาน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2547). 
28 วิบูลย  เข็มเฉลิม และคนอื่นๆ, ประวัติศาสตรทองถิ่น : วิถีคนบนปาตะวันออกผืนสุดทาย,   

(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2548). 
29 ฉัตรทิพย  นาถสุภา และพรพิไล  เลิศวิชา, วัฒนธรรมหมูบานไทย, (กรุงเทพมหานคร : 

สรางสรรค, 2537). 
30 อภิชัย  พันธเสน,  แนวคิด ทฤษฎี และภาพรวมของการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิ

ปญญา, 2539). 
31 อคิน  รพีพัฒน, ม.ร.ว. และคนอ่ืนๆ, ชุมชนแออัด : องคความรูกับความเปนจริง, 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2542). 
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เสนอภาพวิวัฒนาการของชุมชนแออัดในชวงตางๆ  และนิยามของชุมชนแออัดและการจัด
องคกรชุมชน  จะสามารถนํามาใชอธิบายหรือเปรียบเทียบกับการเกิดชุมชนแออัดในบริเวณสี่
แยกทางนํ้าได  การศึกษาอีกเร่ืองที่มีความสัมพันธกันคือ  โครงการวิจัยและปฏิบัติการ  
วิวัฒนาการชุมชนแออัดและองคกรชุมชนแออัดในเมือง32  ในการศึกษาเรื่องนี้นอกจากจะไดองค
ความรูเพ่ิมขึ้นดานชุมชนแออัดแลวยังไดกลาวถึงชองวางและจุดออนในองคความรูเรื่องชุมชน
แออัดท่ีควรไดรับการสงเสริมประเด็นหน่ึงวา   

“เน่ืองจากชุมชนแออัดทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดมีความแตกตางหลาก 
หลายแตถูกจับมารวมกันอยูใต “รหัสหมาย” เดียวกันคือ “ชุมชนแออัด” ซึ่ง
หมายถึงพ้ืนที่สกปรก  นารังเกียจ  เปนที่บมเพาะอาชญากรรม  และความไมดี
ทั้งปวง  เปนพ้ืนที่ที่ไมควรมีในที่เจริญแลว  ดังน้ันจึงเปนการแบงแยกกีดกันคน
ในพื้นที่ออกจากคนในสวนอ่ืนๆ ของเมือง...ไดมีการเสนอวาการที่จะลบลางรหัส
หมายแหงมลทินเชนนี้ได  ก็ดวยการสรางความเขาใจ...วาความจริงแลวชุมชน
และคนในชุมชนแออัดเปนเชนไร  และสรางความเขาใจใหแกคนในพ้ืนที่เองถึง
ศักยภาพและความสามารถของตนในการทําประโยชนใหเมืองและสังคม
สวนรวม  ทั้งน้ีทําไดโดยการศึกษาวัฒนธรรม  วิถีชีวิตและสังคมของคนในพื้นที่
ชุมชนแออัด”33 

 ประเด็นนี้เปนประเด็นหนึ่งที่ผูวิจัยเชื่อวาชุมชนส่ีแยกทางนํ้าเปนชุมชนแออัดที่บาง
ลักษณะมีความแตกตางกับชุมชนแออัดอ่ืนๆ  ขอสรุปของการศึกษาอาจชวยเติมชองวางของ
องคความรูดังกลาวได 

การเปลี่ยนแปลงจากชุมชนหมูบานเปนชุมชนแออัดของชุมชนบริเวณสี่แยกทางน้ําใน
ปจจุบันทําใหชุมชนบริเวณนี้กลายเปนชุมชน “ชายขอบ” มีความแปลกแยก (alienation) ทั้งกับ
ตัวเองและสังคม  บทความของนฤพนธ  ดวงวิเศษ  ไดแสดงใหเห็นถึงกระบวนการให
ความหมายของความเปนชายขอบจนถึงการศึกษา “วัฒนธรรมยอย” (subculture) ที่เกิดจากการ
กลายเปนเมืองวา   

“ปญหาสังคมท่ีเกิดจากการพัฒนาดานตางๆ  ไมวาจะเปนที่อยูอาศัย  การ
คมนาคม  การบริโภค  สุขภาพอนามัย  และการศึกษา  เพราะเมืองกลายเปน
แหลงรวมความเจริญ  และเปนแหลงดึงดูดใหประชากรจากชนบทเขามาอยู
อาศัยรวมกันมากขึ้น เกิดความแออัดยัดเยียด  เกิดความเหลื่อมล้ําทาง

                                                 
32 อคิน  รพีพัฒน, ม.ร.ว. และคนอ่ืนๆ, โครงการวิจัยและปฏิบัติการ  วิวัฒนาการชุมชนแออัด

และองคกรชุมชนแออัดในเมือง, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนเมือง สํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย, 2541). 

33 เร่ืองเดียวกัน, หนา 32.   
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เศรษฐกิจ  และเปนที่มาของการแบงแยกกลุมคนที่อพยพเขามาอยูในเขตเมือง
หรือ immigrant ทําใหเมืองเกิดกลุมตางๆ ที่คิดตางกัน  ซึ่งคนเหลาน้ียังคงมี
วัฒนธรรมและความเชื่อของตนเองภายใตสภาพดังกลาวเมืองจึงกลายเปนที่อยู
อาศัยขนาดใหญของคนที่ไมรูจักกันเลย”34 

ชุมชนบริเวณสี่แยกทางน้ําก็เชนเดียวกัน  การเปลี่ยนแปลงจากชุมชนหมูบานจนกลาย 
เปนชุมชนแออัดในปจจุบัน ชาวชุมชนยังคงมีการเคลื่อนไหวผานกิจกรรมตางๆท้ังดานสังคมและ
วัฒนธรรม มีการนิยามความหมายและการสํานึกตัวตนอยูตลอดเวลา  นลินี  ตันธุวนิตย  ได
ศึกษาชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ  กลาววา  “ทัศนะของคนสลัมที่มีตอตัวเอง  ตอชุมชน  ตอสังคม
และตอโลก  หรือโลกทัศนของคนสลัม  เปนทั้งที่มาและผลผลิตของประสบการณในการมีชีวิตอยู
ในชุมชน (lived experience)  การจะเขาใจโลกทัศนตองเขาใจประสบการณและความสัมพันธที่
คนมีกับสังคม ชุมชน เพ่ือนบาน ครอบครัว และตัวเอง  การเขาใจประสบการณไดจะตองเขาใจ
ประวัติศาสตรของชุมชน”35  ดวยเหตุนี้แนวคิดที่เก่ียวของกับงานวิจัยนี้อีกแนวคิดหน่ึงคือ  
แนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ (identity)  ดานกรอบคิดเร่ืองอัตลักษณ  อภิญญา  เฟองฟูสกุล  ได
ศึกษาเรื่อง อัตลักษณ : การทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิด36  การศึกษาเรื่องนี้ไดแสดงใหเห็น
วาความหมายหรือกรอบความคิดเร่ืองอัตลักษณนั้นมีการเปล่ียนแปลงไปตามอิทธิพลของกรอบ
ทฤษฎีหรือความเชื่อในการหาความรูทางสังคมศาสตร  เชน ตามแนวคิดยุคสมัยใหม 
(modernism) ตามแนวคิดหลังสมัยใหม (postmodernism) อัตลักษณจึงมีความทางสังคม
วัฒนธรรม  เปนลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของคนและชุมชนที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ   
อัตลักษณไมใชเพียงสิ่งที่สมาชิกในกลุม “มี” และ “สืบตอ” มารวมกันเทาน้ัน  หากแตเปน
ความสัมพันธและกระบวนการในการสรางความแตกตางระหวางคน  ที่เต็มไปดวยการตอรอง  
ความไมคงที่  และความไมแนนอนอยูตลอดเวลา  สิ่งที่เชื่อกันวาเปน  “กําเนิดรวม”  อันเปนที่มา
ของความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันจึงอาจเกิดขึ้นจากการสรางส่ิงที่ไมเหมือนกัน  อัตลักษณจึงเปน
สิ่ งที่ แยกออกไดยากจากการวิ เคราะหกระบวนการสราง  หรือถูกทําให มี อัตลักษณ 
(identification) อัตลักษณจึงมีลักษณะเปนกระบวนการ (process) มากกวาคุณลักษณะที่ถาวร
และตายตัว (trait) 

 ดังน้ันในบริบทของปจจุบันอัตลักษณจึงมีการศึกษาไดหลายแนวทางตามกรอบคิดของ
ผูศึกษา  ในงานวิจัยน้ีสนใจวิเคราะหการสรางอัตลักษณรวมกันของชาวชุมชนที่ผานการสํานึก
                                                 

34 นฤพนธ  ดวงวิเศษ, “ขอพิจารณาเรื่อง  ความเปนชายขอบกับการศึกษาวัฒนธรรม,” ใน ปริตตา  
เฉลิมเผา  กออนันตกูล, บรรณาธิการ, ชีวิตชายขอบ : ตัวตนกับความหมาย, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย
มานุษยวิทยาสิรินธร, 2546), หนา 15. 

35 นลินี  ตันธุวนิตย, เร่ืองเดียวกัน, หนา 318. 
36 อภิญญา  เฟองฟูสกุล, อัตลักษณ : การทบทวนทฤษฏีและกรอบแนวคิด, (กรุงเทพมหานคร :   

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2546). 
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ทางประวัติศาสตรเพ่ือปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น  อัตลักษณเปนความ 
สัมพันธเชิงอํานาจอยางหนึ่ง  การแสดงอัตลักษณของชาวชุมชนในรูปแบบตางๆ เชน การตั้ง
องคกรตางๆ และกิจกรรมขององคกร  พิธีกรรม  การดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน  มี
ความหมายบางอยาง  เปนการสื่อสารเก่ียวกับความสัมพันธเชิงอํานาจ  ชวงชิงการสรางวาท
กรรม  การนิยามความหมาย  ตีความหมาย  เปนความสัมพันธเชิงอํานาจทั้งในกลุมชาวชุมชน
ดวยกัน  และภายนอกเชน  รัฐและหนวยงานเอกชนอ่ืนๆ “ในการปฏิบัติจริงนั้นชาวบานตองตอสู
และปรับตัวผานกระบวนการสื่อสาร  การสรางวาทกรรมและแสดงตัวตนเพื่อตอรองในการปรับ
ความสัมพันธเชิงอํานาจกับอํานาจตางๆ ในสังคมที่พวกเขาตองเผชิญอยูตลอดเวลาในชวงการ
เปลี่ยนผาน”37   

ตัวอยางการศึกษาอัตลักษณชุมชนแออัดโดยเช่ือมโยงกับประวัติศาสตรในระยะยาว  
เชน การศึกษาของ นิศากร  รพีพัฒน  เร่ือง การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณทางสังคมในชุมชนแออัด  
โดยใชกรณีศึกษาชุมชนหัวฝาย  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  โดยมีกรอบคิดวา  

“การทําความเขาใจอัตลักษณชุมชนแออัดที่ถูกสรางขึ้นมาเม่ือไมนานมาน้ี
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําความเขาใจในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกอนหนา  
เพราะอัตลักษณทางสังคมยอมมีความแปรเปลี่ยนไปตามปริบททาง
ประวัติศาสตร  ไมมีอัตลักษณใดสถิตอยูกับความหมายเดิมไดหากสังคมมีความ
เปลี่ยนแปลง  ที่สําคัญการทําความเขาใจความเปล่ียนแปลงอัตลักษณในแตละ
ชวงเวลาจะทําใหเขาใจลึกซ้ึงขึ้น  ถึงการดํารงอยูของอัตลักษณเดิม  การ
ซอนทับกันของอัตลักษณที่หลากหลาย”38  

การศึกษาเร่ืองน้ีนอกจากสามารถสรางกรอบคิดบางสวนใหกับการศึกษาของผูวิจัยแลว  
ผลการศึกษาบางสวนอาจสามารถนํามาเปรียบเทียบกับบริเวณชุมชนส่ีแยกทางนํ้าไดวา
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณระหวางชุมชนเมืองเหนือกับชุมชนที่ราบลุมกรุงเทพฯ มี
ลักษณะเหมือนหรือตางกันอยางไร   

การนิยามอัตลักษณของชาวชุมชนในปจจุบันไดผานจุดวิกฤติจุดหน่ึงคือ  การถูกไลรื้อ
จากเจาบริษัทเอกชนผูถือกรรมสิทธิรายใหมในปลายป พ.ศ. 2536  และมีการรวมมือกันตอสู
อยางเขมแข็ง  แตโดดเด่ียวจากชาวชุมชนรอบขางและสังคมภายนอกของชาวชุมชนตลาด
บางเขน  ผลจากการตอสูชาวชุมชนพายแพ  แตกพายกระจัดกระจายออกไปนอกพ้ืนที่  แตยังมี
สวนหนึ่งเหลืออยูในบริเวณพื้นที่ของทางราชการ สงผลใหชาวชุมชนตลาดบางเขนและชุมชน
                                                 

37 อานันท  กาญจนพันธ, “มองขามวัฒนธรรม สูการเรียนรูท่ีชายขอบสังคมไทย”, ใน ปริตตา  เฉลิม
เผา  กออนันตกูล, บรรณาธิการ, คนใน, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, 2545), หนา 64–65. 

38 นิศากร  รพีพัฒน, การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณทางสังคมของคนในชุมชนแออัด : กรณี 
ศึกษาชุมชนหัวฝาย อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม, วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพัฒนาสังคม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2550. 
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อ่ืนๆ รอบขางไมอาจม่ันใจในอนาคตอีกตอไป  ประเด็นน้ีจึงมีความเก่ียวของกับเร่ืองสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิของชุมชน  องคความรูที่สามารถนํามาวิเคราะหหรือเทียบเคียงไดเชน  
งานวิจัยเรื่อง สิทธิชุมชนทองถิ่นบานครัว กรณีการสรางทางดวนทับชุมชน39  โดยเฉพาะ
ประเด็นเรื่องการใชอัตลักษณรวมในประวัติศาสตรที่เกาแกของชุมชนมาใชในการตอสู  เพียงแต
กรณีชุมชนตลาดบางเขนมีความแตกตางกับกรณีบานครัวดวยสาเหตุตางๆ 

ผลจากการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตรทั้งหมด  สงผลใหในปจจุบันชาวชุมชนมีความ 
เห็นแตกตางกันในอนาคตของชุมชนในหลายประเด็น  ประเด็นหนึ่งที่สําคัญคือ โครงการบาน
ม่ันคง  ซึ่งชุมชนบริเวณนี้บางสวนกําลังเริ่มเขาสูโครงการ  ชาวชุมชนกลุมหน่ึงมองวาเปน
ความหวังในอนาคต  ขณะเดียวกันชาวชุมชนอีกกลุมหน่ึงเห็นวายังไมจําเปนและเปนภาระตอ
พวกเขามากจนเกินไป  องคความรูที่จะสามารถวิเคราะหประเด็นน้ีเพ่ิมเติมจากองคความรูเร่ือง
ชุมชนแออัด  คือรายงานโครงการวิจัยการประเมินผลโครงการบานม่ันคง เร่ือง คนจนเมือง : 
การเปลี่ยนแปลงโลกทัศนและทัศนะที่มีตอตนเองและสังคม40  ในการศึกษากรณีกรุงเทพฯ  บุญ
เลิศ  วิเศษปรีชา  ไดแสดงใหเห็นวาชุมชนสองชุมชนท่ีศึกษามีความแตกตางกันในดาน
ความสําเร็จของโครงการบานม่ันคง  ดวยสาเหตุจากประวัติศาสตรการรวมตัวที่มีความแตกตาง
กัน  และขอสรุปบางขอมีความนาสนใจโดยเฉพาะโลกทัศนของชาวชุมชนท่ีมีแนวโนมสูการเปน
ชุมชนแนวรัฐ (Governmental Communitarianism) ซึ่งมีความแตกตางจากการเปนชุมชนตาม
แนวคิดแบบชุมชนนิยมที่ชุมชนตองแกปญหาตางๆดวยตัวเองกอนพึ่งพารัฐ41  กรอบความคิด
เร่ืองชุมชนแนวรัฐและแนวคิดแบบชุมชนนิยมนี้สามารถชวยวิเคราะหอัตลักษณของชาวชุมชนส่ี
แยกทางนํ้าในปจจุบันได  ขอสรุปดานอัตลักษณของชาวชุมชนบริเวณสี่แยกทางนํ้าหรือรายงาน
บางสวนของผูวิจัยนอกจากสามารถมีสวนเพ่ิมเติมการทําโครงการบานม่ันคงของชาวชุมชน
บริเวณนี้แลว  อาจเปนกรณีที่สนับสนุนการเกิดชุมชนแนวรัฐหรืออาจสนับสนุนแนวคิดแบบ
ชุมชนนิยมในประเทศไทย 

ปจจุบันมีหนวยงานตางๆ ทั้งของรัฐและเอกชนเขามามีบทบาทตอชุมชนบริเวณนี้มาก
ขึ้นดวยวัตถุประสงคตางๆ กัน ดานการปกครองและการพัฒนา เชน สํานักงานเขตหลักส่ี  
รวมถึงบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  สมาชิกสภาเขต

                                                 
39 ชลธิรา  สัตยาวัฒนา และคนอื่นๆ, สิทธิชุมชนทองถิ่นบานครัว : กรณีการสรางทางดวนทับ

ชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2547). 
40 อคิน  รพีพัฒน, ม.ร.ว. และคนอ่ืนๆ, รายงานโครงการวิจัยการประเมินผลโครงการบาน

มั่นคง เร่ือง คนจนเมือง : การเปลี่ยนแปลงโลกทัศนและทัศนะท่ีมีตอตนเองและสังคม, 
(กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ส., 2550).   

41 เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักดิ์, ชุมชนนิยม : ฝาวิกฤตชุมชนลมสลาย, (กรุงเทพมหานคร : 
สถาบันอนาคตศึกษาเพ่ือการพัฒนา (ไอเอฟดี), 2544), หนา 49. 
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หลักสี่  สภาวัฒนธรรมเขตหลักสี่  สํานักงานปราบปรามยาเสพติด  (ปปส.)  ทหาร  ตํารวจ  
ดานการพัฒนาโดยองคกรเอกชน เชน องคกรพัฒนาเอกชน  มูลนิธิการกุศลตางๆ  องคกรธุรกิจ
เอกชน เปนตน  ดานการศึกษาและเรียนรูของสถาบันการศึกษาตางๆ  เชน  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต  เปนตน  การเขามาทํากิจกรรมตางๆ ขององคกรตางๆ เหลาน้ีมีผลตอการ
นิยามอัตลักษณในปจจุบันและความหวังในอนาคตของชาวชุมชน ทั้งหมดนี้จึงเปนกรอบคิดที่
ผูวิจัยจะใชในการวิเคราะหหาคําตอบในบทตอๆ ไป  

 
 DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



 
บทที่ 3 

วิถีชุมชนส่ีแยกทางนํ้า  : พ.ศ. 2413 – พ.ศ. 2500 
 

วิถีชีวิตของชาวชุมชนสี่แยกทางน้ําในยุคน้ี  เร่ิมตนหลังสนธิสัญญาเบาริ่ง (พ.ศ. 2398)  
15 ป  การขุดคลองเปรมประชากรป พ.ศ. 2413  ทําใหคลองเปรมประชากรตัดกับคลองบางเขน
เกิดเปนสี่แยกทางนํ้า คลองสองสายเชื่อมเปนน้ําสายเดียวกัน  ชวงบุกเบิกสภาพทางกายภาพ
ริมคลองบางเขน  ริมคลองเปรมประชากรและพื้นที่ลึกเขาไปในบริเวณรอบๆ สี่แยกทางน้ําเปน
ปาละเมาะ  ชาวบานไดหักรางถางพงและสรางบานเรือน ใชคลองเปนเสนทางติดตอสัมพันธซึ่ง
กันและกันและติดตอกับชุมชนภายนอกทางแมน้ําเจาพระยา ใชน้ําจากคลองในการอุปโภค
บริโภค  และเปนแหลงอาหารที่สําคัญ  หลังจากน้ันชาวบานไดขยายพื้นที่ทํานา  ทําสวน  เลี้ยง
สัตว ผลผลิตมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน โดยผานลําคลองทั้งสอง  เกิดตลาดน้ําบริเวณสี่แยก 
ทางน้ํา  และไดพัฒนาเปนตลาดบางเขน  หรือ  “ตลาดมืด”  อันโดงดังในอดีต   โดย
ผูประกอบการเกือบทั้งหมดเปนคนเชื้อสายจีน  เดิมเปนผูรับจางขุดคลองและอพยพเขามา
เรื่อยๆ ในชวงหลัง  ในชวงน้ีเกิดสถานที่ทางความเชื่อและวัฒนธรรมคือวัดเทวสุนทร (วัดส่ีแยก) 
โรงเจซินซุนตั๋ว และศาลเจาแมทับทิม  เม่ือบริเวณนี้เร่ิมเปนจุดศูนยกลางดานเศรษฐกิจและ
สังคม  ในชวงที่รัฐปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5  รัฐไดจัดตั้งอําเภอบางเขน  สถานีตํารวจ  
หลังจากนั้นมีการตั้งโรงเรียนบริเวณนี้ถึงสองโรง  จากน้ันอีกไมนานสถานีอนามัยก็เกิดขึ้น การ
ขยายพื้นที่ทํานาทําใหมีโรงสีเกิดขึ้นถึงสองโรง  เม่ือยายที่ตั้งอําเภอออกไปอยูริมถนนพหลโยธิน  
เปนชวงที่ชุมชนบริเวณนี้เร่ิมมีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นจนถึง พ.ศ. 2500  ยุคนี้จึงเปน “ยุค
ทอง” ของชุมชนสี่แยกทางน้ํา  ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม  โดยมีจุด
ศูนยกลางบริเวณชุมชนตลาดบางเขน  ชาวชุมชนแสดงอัตลักษณเปน “คนบางเขน”  ดวยความ
ภาคภูมิใจเปนอยางมาก 

 
3.1  “สวัสดิ์เปรมประชากร” : เม่ือ “เมือง” สัมพันธกับ “บาน”  
 

บริเวณชุมชนที่ศึกษาในปจจุบันเม่ือมองจากสะพานขามไปชุมชนวดัเทวสุนทร    จะเห็น 
ภาพคลองเปรมประชากรตัดกับคลองบางเขน เปนส่ีแยกทางน้ํา ดูแปลกตา เพราะเราจะคุนเคย
กับสี่แยกไฟแดงบนถนนมากกวา   
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คลองเปรมประชากรคอนขางตรง  ยาวสุดตา  กวางกวาคลองบางเขน  บานเรือนริม

คลองมีลักษณะเปน “ชุมชนแออัด” ริมคลองทั่วไป  อยางไรก็ตามเม่ือสังเกตในรายละเอียด จะ
พบวาบริเวณชุมชนตลาดบางเขนมีบานบางหลังเปนไมเกาหลังใหญ  มีลายฉลุบนประตู  บาน
เกาบางหลังยังมุงกระเบื้องวาว  มีโรงเจและศาลเจาแมทับทิมเกา  ที่นาสนใจคือสถานที่เหลาน้ี
เดิมหันหนาเขาหาคลองทั้งสิ้น 

 
 

สี่แยกทางนํ้าบริเวณท่ีคลองเปรมประชากรตัดกับคลองบางเขนในปจจุบัน 

 

บานเกาท่ียังเหลืออยูหันหนาเขาหาคลองเปรมประชากร 
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 ชาวชุมชนสี่แยกทางน้ํากลุมหน่ึงไดแสดงความรูสึกตอคลองเปรมประชากรและวิถีชีวิต
ชุมชนในอดีตและปจจุบันไววา 

 “เด็กๆ ผมลองเรือกับเตี่ยไปซื้อขาว  ทอดแห  โดดเลนน้ํา  สนุกมาก  เด๋ียวนี้
หรอขยะมันเยอะ  น้ํามันดํา  ตั้งแตมี “จัดสรร” นี่”1    
“ความรูสึกมันพูดยากนะ  ผมรูสึกวามันเปนทุกส่ิงทุกอยาง  คลองเปรมฯน่ี  
ชาวบานใชคลองรวมกัน  เดินทาง  หาปลา  ผมเคยเลนน้ํา  ดํานํ้า  พายเรือไป
เที่ยว  ไปจับปลา  ไปซื้อขาว  เอาของในตลาดไปขายตามทองนา  เด๋ียวน้ีมีแต
ถุงพลาสติก   ใครๆ  ก็ทิ้งขยะลงคลอง   ผมยังเคยคิดเอาตาขายดักขยะ  
ถุงพลาสติก  เอามาอัดแทงเปนเชื้อเพลิง  ผมเคยเห็น  เคยไปดูเขาทํา  ผมวา
ชวยไดเยอะ  แตชาวบานไมมีใครอยากทําหรอก”2   
“สมัยกอนผมรูสึกวา  คลองเปรมฯ สวยงามมาก  สนุก  สดชื่น  เปนแหลงทํามา
หากิน  น้ําด่ืม  น้ําใช ก็ใชน้ําคลอง  เด๋ียวน้ีไมรูสึกเหมือนเดิม  ความรูสึก

                                                 
1 สัมภาษณ  คุณลุงเลิศ  ตุลาธร อายุ 63 ป, เลขที่ 130 / 13  หมู 1  แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักส่ี  

กรุงเทพฯ, วันท่ี 3 สิงหาคม 2550. 
2 สัมภาษณ  คุณบรรเลง  ลิมปนุสรณ อายุ 55 ป, เลขท่ี 30  หมู 1  แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักส่ี  

กรุงเทพฯ, วันท่ี 3 สิงหาคม 2550. 

ภาพคลองเปรมประชากรและชุมชนริมคลองเปรมประชากรในปจจุบัน 
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แตกตางจากเดิมมาก  แตก็ยังรักมันอยู  ทําอยางไรที่เราจะอยูกับมันได  ไมให
แยไปกวาน้ี”3 … 

 
กอนที่เร่ืองราวเหลาน้ีจะเกิดขึ้นยอนกลับไปหลังสนธิสัญญาเบาร่ิง 15 ป  ความเปลี่ยน 

แปลงคร้ังสําคัญของชาวชุมชนคลองบางเขนเกิดขึ้น    เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจา 
อยูหัว (รัชกาลที่ 5) มีพระบรมราชโองการใหขุดคลองเปรมประชากร  เม่ือ พ.ศ. 2413  และขุด
เสร็จเม่ือ พ.ศ. 2415  ดวยวัตถุประสงคหลักสองประการคือ  ประการแรกเพ่ือความสะดวกใน
การคมนาคม  “ทรงสังเกตไดวาลําแมน้ําใหญ(แมน้ําเจาพระยา)ที่ใชอยูทุกวันนี้เปนทางน้ําออม
วกมาเวียนไป  ถาโดยกําลังเรือแจว  เรือพายจะไปถึงกรุงเกาก็ชาเปนเวลาหลายวัน  ในคราวฤดู
น้ํามาจะเดินเรือใหญนอยขึ้นไปลําบากมากนัก”4  ประการที่สองเปนการขยายพื้นที่ทําการ
เพาะปลูกโดยเฉพาะทํานาเน่ืองจากสภาพพื้นที่ “เปนปาพงรกชัดอยู  เปนที่ชางเถื่อนชางปาไป
มาอาศัย  ไมมีผูที่จะคิดหักรางถางปาทําเปนที่นาที่สวนใหเกิดขึ้นไดเพราะไมมีคลองนํ้า” 5  

การดําเนินการขุดคลองทรงโปรดฯ ใหเจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค)  เปน
ผูอํานวยการขุด  พระยาสุรวงศไวยวัฒน  (วร  บุนนาค)  เปนแมกอง  พระชลธารวินิจฉัยเปนผู
ปกหมายกรุยแนวคลอง  โดยดําเนินการ 2 ชวงคือ  ขุดลัดในแมน้ําเจาพระยาตั้งแตคลองโคออก
ลํานํ้าเกาะเกิดมาถึงดอนเมืองระยะทาง 29.086 กิโลเมตร  และจากดอนเมืองมากรุงเทพฯ
ทางดานทิศเหนือมาบรรจบคลองผดุงกรุงเกษม6  หนาวัดโสมนัสวิหาร  ระยะทาง 21.760  
กิโลเมตร  รวมเปนระยะทางทั้งหมด 50.846 กิโลเมตร  (จากบางปะอิน – คลองผดุงกรุงเกษม)  
โดยพระราชทานเงินสวนพระองค 203,528 บาท  จางแรงงานคนจีนเปนหลัก 

                                                 
3 สัมภาษณ  คุณธานี  สุริภนทกุล, อายุ 52 ป, เลขท่ี 126 / 1  หมู 1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี  

กรุงเทพฯ, วันท่ี 3 สิงหาคม 2550. 
4 “ประกาศเรื่อง  คลองสวัสดิ์เปรมประชากร  เอกสารจากหอจดหมายเหตุแหงชาติ” ใน ไตรรงค  

ศรีจุมพล  และคนอื่นๆ,  สัมมนาสังคมศึกษา  เร่ืองการรุกไลท่ีของชุมชนตลาดบางเขน  ภาคนิพนธ
หลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา  สายมัธยมศึกษา  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  
สถาบันราชภัฎพระนคร, 2544, หนา (ภาคผนวก) 

5 เร่ืองเดียวกัน. 
6 คลองผดุงกรุงเกษมเปนคลองที่ขุดในสมัยรัชกาลท่ี 4  เมื่อ พ.ศ. 2394  ขุดเสร็จ พ.ศ. 2395  มี

วัตถุประสงคเพ่ือขยายพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ (พระนคร) ออกไปดานทิศตะวันออกและเปนการปองกันขาศึกเขาโจมตี
พระนคร  คลองผดุงกรุงเกษมมีเจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง  บุนนาค)  เปนแมกองและจางคนจีนขุด
เชนเดียวกับคลองเปรมประชากร  การท่ีคลองเปรมประชากรขุดตอไปจากคลองผดุงกรุงเกษมโดยมี
วัตถุประสงคแตกตางกันแสดงใหเห็นถึงนโยบายรัฐกอนและหลังสนธิสัญญาเบาริ่ง (พ.ศ. 2398)  นาสนใจวา
เจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง  บุนนาค) เปนผูมีบทบาทสําคัญมากตอนโยบายรัฐ  นอกจากเปนแมกองคลองทั้ง
สองแลวยังเปนหัวหนาในการทําสนธิสัญญาเบาร่ิงดวย 
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จุดเร่ิมตนคลองเปรมประชากรแยกจากคลองผดุงกรุงเกษมหนาวัดโสมนัสในปจจุบัน 

คลองผดุงกรุงเกษมหนาวัดโสมนัสในปจจุบัน 
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คลองเปรมประชากรมองจากจุดเร่ิมตนตรงสะพานอรทัยในปจจุบัน  ดานซายคือทําเนียบรัฐบาล 

คลองหลอดตรงบริเวณวังสราญรมยสมัยรัชกาลท่ี 5  ลักษณะท่ัวไปสามารถเทียบเคียงกับ
คลองเปรมประชากรชวงตนสาย  ในยุคหลังเปดใชคลองใหมๆ ได   
(ภาพจาก  อเนก  นาวิกมูล, หนังสือสมุดภาพ, กรุงเทพฯ, 2545)   
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หลังขุดเสร็จรัชกาลที่  5  โปรดใหจัดพระราชพิธีเปดคลองโดยนิมนตพระสวดในพิธีสอง
จุดคือ  นิมนตพระ  30  รูปสวดที่คลองโคจุดหนึ่งและอีก  20  รูป  สวด  “ณ ที่ประทับปากคลอง
ที่บรรจบคลองผดุงกรุงเกษม  พระราชทานนามวา  “คลองสวัสด์ิเปรมประชากร”  ใหจาฤกนาม
ปกเสาธงไวเปนสําคัญในระยะรอยเสนๆ  จนตลอดมา  แลวเสด็จกลับโดยขบวนพยุหยาตราตาม
คลองน้ีเปนปฐมมงคลฤกษถึงคลองผดุงกรุงเกษมแลวเสด็จกลับมหาราชวัง”7     “และมีพระบรม
ราชานุญาตใหราษฎรท่ีผานไปมาตามคลองนี้ไมตองเสียเงินคาคลอง  และภาษีคลองเพื่อให
ราษฎรไดรับประโยชนจากการใชคลองน้ีโดยทั่วหนากันเพ่ือใหปรากฏเปนพระราชเกียรติยศและ
เปนการพระราชกุศล”8 

คลองเปรมประชากรเปนคลองแรกที่ขุดในสมัยรัชกาลที่ 5  หลังจากพระองคเสด็จขึ้น
ครองราชยสมบัติ 2 ป  ขณะน้ันพระองคมีพระชนมายุ 17 พรรษา  จึงตองมีผูสําเร็จราชการแทน  
คือ เจาพระยาศรีสุริยวงศ  (ชวง  บุนนาค)  ซึ่งเปนผูที่มีบทบาทสําคัญตอการเมือง  การปกครอง
ไทย  ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 3 และทานเปนหัวหนาฝายไทยในการเจรจาทําสนธิสัญญาเบาริ่งในป 
พ.ศ. 2398  
 พิจารณาวัตถุประสงคในการขุดคลองเปรมประชากรนอกจากความสะดวกในการ
คมนาคมแลว  ยังเปนการขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกโดยเฉพาะขาว  และทางราชการไดบันทึก
ไววา  “พระราชหฤทัยจะใหราษฎรไดความเย็นใจ  ราษฎรชายหญิงทั้งคฤหัฐ   บรรพชิต   ลูกคา
วานิช  และตางภาษาคาขายขึ้นลองคลองนี้โดยสะดวกทุกทาน”9 แสดงใหเห็นวาในสมัยนั้นมีการ
คาขายติดตอกับตางชาติ  และประเทศไทยตองการขยายการผลิตขาว  อันเปนผลมาจาก
สนธิสัญญาเบาริ่งโดยตรง  กลาวคือ 

“ไทยยอมใหพอคานําสินคามาขายไดทุกชนิด  และขายไดอยางเสรี  ยกเวน
อาวุธยุทธภัณฑ  ตองขายใหแกรัฐบาลไทย  และฝนตองขายใหแกเจาภาษีฝน
เทาน้ัน...พอคาชาวตางประเทศก็สามารถซื้อสินคาจากไทยไดทุกชนิด  ยกเวน
ขาว  เกลือ  และปลา  ซึ่งรัฐบาลสงวนที่จะประกาศหามไมใหสงออกไดเม่ือเกิด
ทุพภิกขภัย...การเก็บภาษีไทยจะเก็บภาษีสินคาขาเขาไดแตเพียงในอัตรารอย
ละสาม สวยภาษีสินคาขาออกเก็บตามพิกัดที่กําหนดไวในหนังสือสัญญา...
ประกอบกับขอกําหนดในสนธิสัญญาที่เก่ียวกับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเปน 
 
 

                                                 
7 ไตรรงค  ศรีจุมพล  และคนอื่นๆ, เร่ืองเดียวกัน. 
8 ปยนาถ  บุนนาค, คลองในกรุงเทพฯ : ความเปนมา การเปลี่ยนแปลง และผลกระทบตอ

กรุงเทพฯ ในรอบ 200 ป (พ.ศ.  2325-2525), (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), หนา 
67. 

9 ไตรรงค  ศรีจุมพล  และคนอื่นๆ, เร่ืองเดียวกัน. 
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สิ่งจูงใจใหชาวตางประเทศเขามาคาขายและตั้งถิ่นฐานในเมืองไทยมากยิ่งขึ้น 
(ทําให) การคาขายทั้งภายในและนอกประเทศขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็ว”10  
(ดวยเหตุนี้)  “การเปดใหนานาประเทศขนขาวไปจําหนายเมืองอ่ืน...ก็มีผูทํานา
มากเต็มที่...นาเกิดขึ้นใหมๆ ทุกป...ปหน่ึงขนขาวไปหลายหมื่นเกวียน...ราษฎร
ก็กดราคาขาวใหแพงอยูเปนนิตย  ดวยคิดจะหมายเอาเงินใหมาก  ฝายลูกคา
นานาประเทศเมื่อเห็นขาวในกรุงเทพฯ ราคาแพงเพียงพอจะซื้อเอาไปขายมี
กําไรไดก็เอาเงินมาบาง  เอาทองมาบาง  แตเมืองอ่ืนมาซ้ือขาวไปก็เอาเงินทอง
มาเม่ือเขามาในบานเมือง...เงินทองในพื้นบานพ้ืนเมืองก็มากขึ้นทุกป”11... 
 

 หลังสนธิสัญญาเบาริ่งราคาขาวในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้น  การสงออกขาวในชวงนี้จึง
เพ่ิมขึ้น “หลัง พ.ศ. 2398  อนุญาตใหสงขาวออกขายตางประเทศแลว  สินคาออกขาวก็เพ่ิมขึ้น
จนมีมูลคาสูงกวาสินคาออกอ่ืนแตละชนิดมากในป พ.ศ. 2408  สินคาออกขาวคิดเปน 55%  ของ
สินคาสงออกทั้งหมด  ป พ.ศ. 2413 – 2423  (ค.ศ. 1870 – 1880)  เพ่ิมเปน 60%”12  การสงออก
ขาวกอนหนาสนธิสัญญาเบาร่ิงน้ันอยูในปริมาณที่นอยกวาหลังสนธิสัญญาเบาร่ิงมาก  “จาก
จํานวนเล็กนอยคือประมาณ  15,200 ตัน  ในป พ.ศ. 2493  ซึ่งเปนปริมาณไมตางจากท่ีเคยคาใน
สมัยอยุธยาเม่ือสามทศวรรษที่แลว  ชวง พ.ศ. 2400 ถึง 2403  ปริมาณขาวสงออกเพ่ิมเปนปละ
หกหม่ืนสองพันตัน  การสงออกขาวเริ่มพุงสูงขึ้นนับตั้งแตกลางทศวรรษ 2410  เปนตนมา  เปน
ผลมาจากแรงกระตุนของอุปสงคที่เพ่ิมขึ้นและตนทุนคาขนสงทางเรือที่ลดลง”13 ดวยเหตุนี้สงผล
ใหความตองการขยายพ้ืนที่ทํานาเพ่ิมตามมา  การขุดคลองจึงเปนนโยบายที่ตอบสนองความ
ตองการทุกๆ ดาน  นอกจากปริมาณนํ้าสามารถขยายพ้ืนที่ทํานาไดมากแลว  การคมนาคมก็
สะดวกมากขึ้นอีกดวย   

การขุดคลองโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือขยายพื้นที่เพาะปลูกขาวอันเปนผลจากสนธิสัญญา
เบาริ่งมีมากอนขุดคลองเปรมประชากร14 แมแตเสนทางเดียวกันในการขุดคลองเปรมประชากร   
อเนก  นาวิกมูล  พบหลักฐานวา พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระราชดําริใหขุด

                                                 
10 ปยนาถ  บุนนาค, เร่ืองเดียวกัน, หนา 46. 
11 ชัย  เรืองศิลป, ประวัติศาสตรไทยสมัย พ.ศ. 2352 – 2453 ดานเศรษฐกิจ, (กรุงเทพฯ : ไทย

วัฒนาพานิช, 2522), หนา 205. 
12 ฉัตรทิพย  นาถสุภา, “วิวัฒนาการเศรษฐกิจหมูบานในภาคกลาง (พ.ศ. 2394 – 2453)”, ใน  ฉัตร

ทิพย  นาถสุภา และสมภพ  มานะรังสรรค, บรรณาธิการ, ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยจนถึง พ.ศ. 2484, 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527), หนา 171 – 172.  

13 ผาสุก  พงษไพจิตร และ คริส  เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ, พิมพครั้งท่ี 3, 
(เชียงใหม : ซิลคเวอรม, 2546), หนา 19. 

14 ปยนาถ  บุนนาค, เร่ืองเดียวกัน, หนา 45 – 62.  
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คลองตามเสนทางดังกลาว  ดังปรากฏในหนังสือพิมพบางกอกรีคอรของหมอบรัดเลย  ฉบับวันที่  
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2408  (กอนขุดคลองเปรมฯ 5 ป) หนา 158 – 159  มีรายละเอียดดังน้ี 
(เปนภาษาเกา) 

“ขาพเจา...ไดยินวาพระเจาแผนดินกรุงสยามทรงพระมหากรุณา, จะใหขุดคลอง
ตั้งแตวัดเจาพระนางเชิง,  ตัดทองทุงดอนเมือง,  ตรงตลอดมาโดยลําดับมาออก
ตรงวัดโสมนัศวิหาร.  ขาพเจามีความยินดีดวยนักหนา.  ขาพเจาเหนวา, ถาขุด
คลองตลอดไปไดแลว,  ก็จะเปนคุณเปนประโยชนแกบานเมืองเปนอันมาก.  
เพราะพวกราษฎรจะไดอาใศรยทํานา.  คร้ังเน้ือนาเกิดทวีมากขึ้นแลว, ก็
จะเปนประโยชนสองฝาย.  คือผลเม็ดเขาจะมีมากขึ้นในพ้ืนบานเมืองประการ
หน่ึง.  ภาษีแลคานาก็จักเจริญมากขึ้น,  ในทองพระคลังประการหนึ่ง.  แลวพวก
อาณาประชาราศฎร,  ก็จะไดอาใศรยน้ําในคลองนั้นแลว.  ก็จะชวนกันตั้ง
บานเรือนอยูเปนศุขสบายเพราะพระบารมีโพธิสมภาร,  ของสมเด็จพระเจา
แผนดินกรุงสยามนี้แล”15 

 
 หลักฐานน้ีแสดงใหเห็นวาแนวคิดของรัฐในการขุดคลองเปรมประชากร   ตามเสนทาง
จากพระนครศรีอยุธยา  ผานดอนเมือง  มาบรรจบที่คลองผดุงกรุงเกษมหนาวัดโสมนัส  มีมา
ตั้งแตในสมัยรัชกาลที่ 4  เพียงแตในการขุดจริงสมัยรัชกาลที่ 516  ไดตัดทอนระยะทางลงจาก
วัดพนัญเชิงใกลตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา มาเปนตรงบางกระสัน  อําเภอบางปะอิน  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   

อยางไรก็ตามขอเท็จจริงและที่มาที่ไปของการขุดคลองเปรมประชากรที่ไดกลาวไปใน
ขางตนน้ัน  ชาวชุมชนท่ีเกิด เติบโต และทํามาหากินมากับคลองเปรมประชากรในปจจุบันกลาว
ไปในทํานองเดียวกันวา   

“ผมเกิดและเติบโตที่นี่เห็นคลองเปรมฯ มาตั้งแตเด็กๆ  ผมไมเคยรูวาใครเปนคน
ขุดคลองเปรมฯ  เตี่ยก็ไมเห็นเคยพูดถึง  เด็กๆ ผมก็เห็นมันแลว  ชาวบานไมมี
ใครรูหรอก  มารูเรื่องรัชกาลที่ 5 ก็ตอนที่มีปญหาเรื่องที่ดิน  ตอนที่ถูกไลที่”17 
…“ผมก็ไมเคยรูเร่ือง  ไมคอยมีใครสนใจหรอกสมัยกอน  ชาวบานก็ทํามาหากิน
กันไป เหมือนเฮีย (นายเลิศ) พูด  มารูก็ตอนที่มีปญหา  เรื่องถูกไลที่กับบริษัท
(เอยชื่อบริษัทเอกชนรายหนึ่ง)  นี้แหละ  เรารูสึกวาไมม่ันคง18  

                                                 
15 อเนก  นาวิกมูล, เท่ียวทองครรลองไทย เลม 1, (กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2548), หนา 63. 
16 ปยนาถ  บุนนาค, เร่ืองเดียวกัน, หนา 63 – 107.  
17 สัมภาษณ  นายเลิศ  ตุลาธร  อายุ 63 ป, วันท่ี 3 สิงหาคม 2550. 
18 สัมภาษณ  นายบรรเลง  ลิมปนุสรณ อายุ 55 ป, วันท่ี 3 สิงหาคม 2550.  
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ชาวชุมชนอีกทานหน่ึงถึงแมจะเกิดที่อ่ืน  แตสัมผัสกับคลองเปรมประชากรมามากกวา
คร่ึงชีวิต  กลาววา   

“ไมมีใครพูดวาคลองนี้ใครขดุ  หรือ  ร. 5  ขุด  วิถีชวีติคนไทยก็อยูทํามาหากิน
กันไป  ไมไดคิด  ที่มาคิดเพราะมันมีปญหา  เราตองขุดคนประวตัศิาสตรเพ่ือเอา
มาตอสูกับ (เอยชื่อบริษัทเอกชนรายหนึ่ง) ผมไปที่หอจดหมายเหตุ หอสมุด
แหงชาติใหเจาหนาที่เขาคนให  เปนเลมหนาๆ   ผมจึงรูในตอนนั้น”19  

 
 สรุปไดวาการขุดคลองเปรมประชากรในสมัยรัชกาลที่ 5 เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายจากการทําสนธิสัญญาเบาริ่งในรัชกาลที่ 4  พ.ศ. 2398  คลองเปรมประชากรเปนการ
เปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติเพ่ือเอ้ือตอวิถีการผลิตโดยรัฐ เปน “เมือง” ที่เขามาในวิถีของ  
“บาน” ทําใหความสัมพันธทางการผลิตเปลี่ยนแปลงไป  มีการติดตอคาขายผลผลิตเปนแบบ
การคาเสรีทั้งในประเทศและตางประเทศ  ความตองการผลผลิตในตลาดโลกมีมากขึ้นโดยเฉพาะ
ขาว  ทําใหวิถีการผลิตของชาวบานตองปรับเปลี่ยนตาม  เน่ืองจากชาวบานเห็นวาการผลิต
สินคาเฉพาะอยางโดยเฉพาะขาวดีกวาการผลิตอยางอ่ืน  เพราะลงทุนนอยแตอาจขายไดกําไร
มาก   

อยางไรก็ตามเนื่องจากการขุดคลองในสมัยนั้นเปนนโยบายของรัฐ  ผูไดรับประโยชน
มากที่สุดจากการขุดคลองสวนใหญเปนรัฐและพอคา ชาวบานสวนใหญไดรับประโยชนจากการ
ใชคลองในการคมนาคม  อุปโภค  บริโภค  และมีบางสวนที่สามารถขยายพื้นที่ในการทํากินแต
เปนสวนนอย  ดังเชน  “กรณีคลองมหาสวัสด์ิที่ขุดขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2400  ทางตอนใตของกรุงเทพฯ  
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ทรงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 16,200 ไร ตามแนวสองฝง
คลองและไดพระราชทานกรรมสิทธิ์แกพระราชโอรสและพระราชธิดา  ปลายทศวรรษ 2,400 ขุน
นางระดับสูงรายหนึ่งไดรับสิทธิขุดคลองดําเนินสะดวกเพ่ือขนสงน้ําตาล  ขุนนางผูนั้นจับจองที่ดิน
สองฝงคลองแจกจายลูกและญาติ  ทั้งยังขายบางสวน”20  สําหรับ  “ที่ดินริมฝงคลองเปรม
ประชากร ขุดเม่ือตนรัชกาลที่ 5 ก็ตกเปนของพระราชโอรส ขุนนางและบริวาร”21 “บางแปลงมี
มากถึง 2,000 ไร...มีนอยคนที่จะมีกําลังคนใตบังคับบัญชาพอที่จะทําไรไถนาในผืนดินขนาดใหญ
เชนน้ี  ดูเหมือนวาจะเปนไปไดวา  เอกชนที่เก่ียวของกําลังจะขายหรือไมก็ใหเชาผืนดินเหลาน้ัน

                                                 
19 สัมภาษณ  นายธานี  สุริภนทกุล  อายุ 52 ป, วันท่ี 3 สิงหาคม 2550. 
20 ผาสุก  พงษไพจิตร  และ คริส  เบเคอร, เร่ืองเดียวกัน, หนา 21. 
21 ฉัตรทิพย  นาถสุภา, “วิวัฒนาการเศรษฐกิจหมูบานในภาคกลาง (พ.ศ. 2394 – 2453)”, ใน  ฉัตร

ทิพย  นาถสุภา และสมภพ  มานะรังสรรค, บรรณาธิการ, ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยจนถึง พ.ศ. 2484, 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527), หนา  185. 
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ในอนาคต”22  ที่ดินบริเวณสี่แยกทางน้ําบริเวณตลาดบางเขนก็เชนเดียวกัน  ผูวิจัยจะกลาว
รายละเอียดในหัวขอ 3.2  และประเด็นเรื่องที่ดินที่เก่ียวเนื่องจากอดีตน้ีเองที่เปนปจจัยสําคัญตอ
ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในป พ.ศ. 2537  ผูวิจัยจะกลาวรายละเอียดในบทที่ 4    
 สรุปไดวาผลจากการขุดคลองเปรมประชากรสงผลตอความเปลี่ยนแปลงของชุมชน
บริเวณนี้ทั้งทางดานกายภาพ  และวิถีชีวิตของชุมชน  กลาวคือ  คลองเปรมประชากรไดตัดกับ
คลองบางเขนเกิดเปนสี่แยกทางน้ํา  เชื่อมคลองทั้งสองเขาดวยกัน  ที่ดินริมคลองเปรมประชากร
สวนใหญตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูเก่ียวของกับรัฐ   ภายใตนโยบายการคาเสรีหลังสนธิสัญญาเบา
ริ่ง  การคาขาวและสินคาอ่ืนๆ ขยายตัว  นําไปสูการขยายพื้นที่ทํานาบริเวณคลองเปรม
ประชากร  และเปนเสนทางการคมนาคมที่สําคัญ  ทําใหมีการขยายตัวของประชากรจากคลอง
บางเขนและการอพยพยายถิ่นจากที่อ่ืนๆ เขามาบริเวณสี่แยกทางน้ํามากขึ้น 
 
3.2  วิถีชุมชนส่ีแยกทางนํ้า : ชุมชนหมูบานและการทํามาหากิน 
 

การเกิดขึ้นของชุมชนสี่แยกทางน้ําในอดีต  เร่ิมจากการขยายชุมชนริมนํ้าเจาพระยา
บริเวณปากคลองบางเขนเกา  คอยๆ ขยายตัวเขาไปในคลองบางเขน  เกิดเปนชุมชนหรือ
หมูบานขึ้น  สําหรับภาคกลาง  “หมูบานเกาแกด้ังเดิมตั้งอยูริมสองฟากฝงแมน้ํา  ใชเสนทางน้ํา
ในการไปมาหาสูซื้อขายกัน  โดยมากมีชื่อเปนคําแรกวา  บาง  หรือ  ทา”23  สาเหตุของการเกิด
ชุมชนหมูบานในภาคกลางสวนใหญเปน “ความตองการไปต้ังหลักแหลงทํามาหากินอยูในแหลง
ใหม  หรือเนื่องจากภัยสงครามหรือภัยธรรมชาติ  กลุมคนพวกนี้จะไปกอตั้งหมูบานในที่แหลง
ใหมใหดีกวาแหลงเดิม  ในแงของความสะดวกในการทํามาหากินและอ่ืนๆ”24  ประกอบกับสภาพ
พ้ืนที่มีความเหมาะสมเพราะวา 

“เกิดจากการทับถมของโคลนตะกอนที่แมน้ําและลํานํ้าพัดพาลงมาจากภูเขาและ
พ้ืนที่สูง  จึงเปนดินอุดมสมบูรณดวยปุยธรรมชาติ  เหมาะกับการเพาะปลูกพืช
พันธุธัญญาหารที่เลี้ยงผูคนไดมาก  ที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาจึงเปนที่ตั้งหลัก

                                                 
22 เดวิด  บรูช  จอหนสตัน, สังคมชนบท  และภาคเศรษฐกิจขาวของไทย  พ.ศ. 2423 – 2473, 

แปลโดย พรภิรมณ  เอ่ียมธรรม และคนอื่นๆ, (กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2530), หนา 25.  
23 ฉัตรทิพย  นาถสุภา และ พรพิไล  เลิศวิชา, วัฒนธรรมหมูบานไทย, (กรุงเทพฯ : สรางสรรค, 

2537), หนา 196. 
24 สุวิทย  ไพทยวัฒน,  “วิวัฒนาการเศรษฐกิจหมูบานในภาคกลาง (พ.ศ. 2394 – 2453)”, ใน  ฉัตร

ทิพย  นาถสุภา และสมภพ  มานะรังสรรค, บรรณาธิการ, ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยจนถึง พ.ศ. 2484, 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527), หนา 248. 
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แหลงของกลุมชนหลากหลายเชื้อชาติที่อพยพเขามาจากภายนอกเปนที่
เหมาะสมกับการสรางบานเรือนและเรือกสวนและชุมชน”25  

 บริเวณคลองบางเขนเปนบริเวณที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาก็เชนเดียวกันมีความอุดม
สมบูรณเปนอยางมากสภาพพื้นที่กอนมีการบุกเบิกน้ัน  

“เปนที่ราบลุมกวางใหญไพศาลที่มีระดับสูงกวานํ้าทะเลไมถึงสองเมตร  เม่ือนํ้า
ทะเลขึ้นในชวงฤดูรอนก็จะหนุนนํ้าในแมน้ําเออขึ้นมาพรอมกับน้ํากรอย  ทวม
บริเวณสวนใหญของที่ราบดังกลาว  พอชวงฤดูมรสุมฝนตกมากขึ้นบริเวณ
เหลาน้ีก็จะกลายเปนทะเลสาบ…บริเวณดังกลาวจึงมีลักษณะเปนหนองน้ํากวาง
ใหญผสมปาและมีจระเขชุกชุม”26  

บริเวณคลองบางเขนจึงเปนพ้ืนที่ในลักษณะเดียวกันกลาวคือ  ในบริเวณที่น้ําทวมถึงก็
จะเปนหนองน้ํา  ลักษณะปาริมคลองจะเปนปาละเมาะ27 ชาวบานจึงบุกเบิกสรางบานเรือน  

 
 

                                                 
25 พอพันธ  อุยยานนท, เศรษฐกิจชุมชนหมูบานภาคกลาง, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิวิถีทรรศน, 2546),

หนา 3 – 4. 
26 ผาสุก  พงษไพจิตร และ คริส  เบเคอร, เร่ืองเดียวกัน, หนา 20 – 21. 
27 ในปจจุบันผูวิจัยยังเห็นสภาพการเปนปาริมคลองบางเขนยังมีอยูบางสวน  เปนบริเวณที่ยังไมมี

บานคนอยูอาศัย  เปนปาละเมาะริมคลองที่ยังรกมาก  ทําใหเห็นภาพของอดีตริมคลองวาสภาพกอนท่ีมีการ
หักรางถางปา  ทําสวน  ทํานา  เปนอยางไร 
 
 

สภาพปาริมคลองบางเขนที่ยังเหลืออยูในปจจุบันบริเวณจุดรวมกันระหวางคลองบางเขนเกากับ
คลองบางเขนใหม 
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หลังการเกิดคลองเปรมประชากร  เกิดการขยายตัวของชุมชนจากคลองบางเขนเขามา
บริเวณคลองเปรมประชากรโดยเฉพาะบริเวณสี่แยกทางน้ํา  ประกอบกับการเพ่ิมประชากรใน
กรุงเทพฯ โดยเฉพาะคนจีนอพยพ  และการคาขายที่เจริญรุงเรือง  ทําใหมีการขยายท่ีดินทํากิน  
สภาพทางธรรมชาติบริเวณสี่แยกทางนํ้าในยุคน้ันเหมือนๆ กันกับบริเวณคลองบางเขน  มีสภาพ
เปนปาละเมาะสลับกับหนองน้ํา  หลังจากขุดคลองเปรมประชากรเสร็จใหมๆ  นายตาบไดตาม
เสด็จรัชกาลที่ 5  ไปยังอยุธยาไดแตงเพลงยาวบรรยายสภาพภูมิประเทศในชวงระหวางบางเขน
และดอนเมืองไววา  “...ตามแถวคลองรอยเสนเห็นหลักมี  บอกวิถีทุกระยะที่จะไป  ไมนาชมทุง
นาลวนปารก  มีแตกกออแขมแซมไสว  ตลอดโลงแลลิ่วเห็นทิวไม  เราเรียกยานบาน
ใหมไกลสุดตา...”28  จะเห็นไดวาในสายตาของนายตาบเห็นบริเวณนี้เปนทุงและเปนปารกการ
บุกเบิกทํานาเพ่ิงเริ่มขึ้น  เปน  “ชนบท”  ที่หางไกลจาก  “เมือง”  เปนอยางมาก  เปนชวงชาย
ขอบของ  “เมือง”  สองแหงคือ  กรุงเทพฯ  กับพระนครศรีอยุธยาจึงไมนาแปลกใจที่  สําหรับ  
“คนเมือง”  อยางนายตาบที่เห็นวา  “ไมนาชม” 

ชวงที่เจาของโรงสีไทยเสรีในอดีตไดเขามาทํามาหากินบริเวณสี่แยกทางน้ํา  หลังจาก
เกิดส่ีแยกทางน้ําประมาณ 40 ป  ไดเลาใหลูกๆ ฟงวา 

“บางเขนในสมัยนั้น  (ประมาณป 2455 หรือประมาณ 95 ปกอน)  ยังเปนปา
ละเมาะอยู  บานคนก็มีไมมาก  ถนนหนทางก็ยังไมมี  ไดอาศัยทางนํ้าอยางเดียว  
รถไฟก็นานๆ จะมาสักคร้ังคนจึงไมคอยนิยม  ปายังไดเห็นอีเกงเดินเพนพานอยู
แถวหลังวัด  (วัดเทวสุนทร)  ซึ่งเปนปาละเมาะมองสุดลูกหูลูกตา”29 
 

การเขามาบุกเบิกที่ดินทํากินบริเวณคลองเปรมประชากร  การถือครองที่ดิน  มีความ
แตกตางจากการถือครองที่ดินบริเวณคลองบางเขน  บริเวณคลองบางเขนเปนการบุกเบิกทีท่ํา
กินสมัยโบราณ  การเขาจับจองเปนไปตามธรรมชาต ิ  ใครบุกเบิกทําไร  ไถนาที่ใดก็เปนของคน
นั้น  ประกอบที่ดินทํากินมีมากพอกับจํานวนประชากร  และประเด็นสําคัญคือคลองบางเขนเปน
คลองธรรมชาติ ไมไดเกิดจากการขุดอยางมีวัตถปุระสงคชัดเจนเหมือนคลองเปรมประชากร  
ดวยเหตุนี้หลงัขุดคลอง รัฐและขาราชการ ซึ่งเปนผูกําหนดนโยบายไดเล็งเห็นประโยชนที่จะ
เกิดขึ้นจึงเปนกลุมแรกที่ไดจับจองที่ดินกอน  รัฐก็เห็นถึงปญหาน้ีเชนกันดังปรากฏในคําประกาศ
เรื่องคลองนครเนื่องเขตร  ซึ่งเปนคลองที่ขุดป พ.ศ. 2419  ขุดเสร็จ พ.ศ. 2420  หลังจากการขุด
คลองเปรมประชากร 5 ป  สรุปใจความไดวา (เปนภาษาเกา) 

                                                 
28 อเนก  นาวิกมูล, “หลักส่ี – คลองเปรมฯ (2)”, เนชั่นสุดสัปดาห, 13, 665, (28 กุมภาพันธ 2548), 

หนา 57.   
29 หนังสือพระราชทานเพลิงศพ  นายเกียรติ  เกียรติสกุล  ณ  วัดพระศรีมหาธาตุ  อําเภอ

บางเขน  จังหวัดพระนคร, (พระนคร : ม.ป.ท., 2514), หนา 141. 
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“แตกอนทรงพระกรุณาโปรดกลาฯ ใหขุดคลองเปรมประชากร  ขาราชการ
และราษฎรก็ไปจับจองนาตามใจชอบ  เสนากรมการก็ทําใบจองใหกับเจาของนา
แตขาราชการที่มีบันดาศักด์ิจองนาไวรายหนึ่งตามยาวของคลอง 30 เสนบาง  
40 เสนบาง  คิดเปนนาประมาณ 1,000 ไรก็มีบาง  2,000  ไรก็มีบาง  ใหบาว
ไพรไปทําก็ไมหมด...ทิ้งใหที่นารกราง  วางเปลาอยูเปนอันมาก  ราษฎรไมมีที่
ทํานาจะเขามาจับจองก็กลัวบุญวาสนา  ไมอาจจับจองได  ที่นาน้ันก็เปลาอยู  ไม
มีประโยชนสิ่งใด…แตคลองที่ขุดขึ้นแตกอน ขาเจาบาวนายขาราชการจับจองที่
นาไวมากๆ  เกินกําลังทําไมหมดหวงแหนที่ไวใหรกรางวางเปลา  ไมเปนประ
โยชนแกแผนดินแลราษฎรทั่วไปเพราะเจาของผูจับจองนาไวถือใจเสียวาได
เปลา  จึงไมมีความอุสาหปลูกสรางเปนนาเปนไรเปนสวน  ใหที่นาที่ไรที่สวน
เปนผลประโยชน  คร้ังผูอ่ืนที่มีความอุสาหจะจับจองทําบาง  ก็ไมได  ดวยมี
เจาของหวงแหนอยู  แลเปนที่กอการวิวาทดวยแยงชิงกันจับจองทับโฉนดตรา
แดงใบจองซึ่งกันแลกันเปนดังนี้โดยมาก”30 
 

 ไมแนใจวาหลังจากประกาศของรัฐ  การจับจองที่ดินบริเวณคลองอ่ืนๆ ที่ขุดหลังคลอง
เปรมประชากรไดรับการแกไขตามประกาศหรือไม  แตที่ดินบริเวณคลองเปรมประชากร  
บริเวณสี่แยกทางน้ําโดยเฉพาะชุมชนตลาดบางเขนในปจจุบัน  ไดตกเปนกรรมสิทธิ์ของหลวงสา
ธรราชายุตก  (ยม  พิศยบุตร) หรือ “เจาสัวยม”  เปนบุตรของพระยาพิสณฑสมบัติบริบูรณ  (ยิ้ม  
พิศยบุตร)  หรือ ”เจาสัวยิ้ม”  ผูเปนแมกองขุดคลองภาษีเจริญ  เม่ือ พ.ศ. 2410  สมัยรัชกาลที่ 4  
หลวงสาธรราชายุตกเปนผูที่เก่ียวของกับการควบคุมการกอสรางอาคารและขุดคลอง  เปน
ผูสรางตึกสถานทูตโซเวียตเดิมที่ถนนสาธรและขุดคลองสาธรอีกดวย31  นอกจากนั้นทานยังเปน
ผูควบคุมการกอสรางพระที่นั่งเวหาศนจํารูญในพระราชวังบางปะอินใน พ.ศ. 2432  สมัยรัชกาล
ที่ 532  จึงสันนิษฐานไดวาหลวงสาธรราชายุตกนาจะเปนผูหนึ่งที่ควบคุมการขุดคลองเปรม
ประชากรในป พ.ศ. 2413 ดวย  และเปนผูไดรับพระราชทานที่ดินริมคลองเปรมประชากรใน
บริเวณสี่แยกทางนํ้าน้ีจนเปนมรดกตกทอดมาถึงคุณหญิงเวียน  รักตประจิต  สุดทายตกทอด

                                                 
30 เสถียร  ลายลักษณ และคนอื่นๆ, “ประชุมกฎหมายประจําศก  เลม  9”, ใน ชยั  เรืองศิลป,  

ประวัติศาสตรไทยสมัย พ.ศ. 2352 – 2453 ดานเศรษฐกิจ, (กรุงเทพฯ : โครงการตําราสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร, 2522), หนา 241 – 247.   

31 “ขอมูลทองถ่ินเขตภาษีเจริญ” [ออนไลน], เขาถึงไดจาก : (http://arcbs.bsru.ac.th/local/pdb/pj. 
pdf.), 22 กันยายน 2550, หนา 3. 

32 “พระท่ีนั่งเวหาศนจํารูญ” [ออนไลน], เขาถึงไดจาก : (http://th.wikipedia.org/wiki), 22 กันยายน 
2550, หนา 1. 
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มาถึงนางสาวอุบล  รักตประจิต บุตรสาว  และไดขายใหบริษัทเอกชนรายหนึ่งจนเกิดกรณีไลรื้อ
ชุมชนในป พ.ศ. 253733 

ชาวบานโดยทั่วไปที่สามารถจับจองที่ดินทํากินบริเวณคลองเปรมประชากรมีเพียง
จํานวนนอย  โดยเฉพาะบริเวณริมคลอง  อดีตชาวนาแถวลาดโตนด  เขตหลักส่ี  มีที่ดินเปน
มรดกจากปูประมาณ 15 ไร  ที่ดินอยูหางจากคลองเปรมประชากรพอสมควร เลาวา “แถวๆ ริม
คลอง  (เม่ือ 50 กอน ตรงชุมชนวัดเทวสุนทรและรวมพัฒนาในปจจุบัน)  มีบานอยูไมถึง 10 หลัง  
ทํานากันหมด  มีที่ดินอยูไมก่ีไร  เชานาเขาทําทั้งนั้น  คนจีนในตลาดก็เชาที่คุณหญิงเวียน”34 

ขอเท็จจริงในประเด็นการถือครองที่ดินบริเวณชุมชนสี่แยกทางน้ํามีความสอดคลองกับ
ขอสรุปการศึกษาหมูบานภาคกลางของศาสตราจารย ดร. ฉัตรทิพย  นาถสุภา และ คุณพรพิไล  
เลิศวิชา  ที่วา 

“หมูบานภาคกลางจํานวนหนึ่งเปนหมูบานเกาแกตั้งขึ้นหรือขยายตัวขึ้นใจกลาง
ราชธานีหรือใกลชิดกับเมืองหลวง...บริเวณสวนหนึ่งของดินดอนสามเหลี่ยม
แมน้ําเจาพระยาหรือที่ราบกรุงเทพฯ  หมูบานเหลาน้ีเจาของที่ดินมักไดแกพวก
เจานายและคนชั้นสูง...และมีชาวนาบางสวนเปนเจาของที่ดินของตนเอง  บางก็
ขายไป  แตสวนมากเกิดจากชนชั้นสูงมีโอกาสซื้อหาจับจองหรือเปนเจาของ
ที่ดินมากกวาชาวบานธรรมดา  โดยเฉพาะที่ดินริมคลองขุดใหมเปนจํานวนมาก  
เจานายและขาราชการมีโอกาสจับจองกอนแลวแบงใหชาวนาเชาที่ดิน  หมูบาน
แบบนี้พบไดงายในอยุธยา  ปทุมธานี  อางทอง  โดยเฉพาะตามเสนทางน้ํา  
(รวมทั้งกรุงเทพฯ  ธนบุรี  นนทบุรี  แตเดิม)  เปนตน...  หมูบานริมแมน้ําหรือ
คลองเหลาน้ีก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงตอบสนองตอเศรษฐกิจการคาอยาง
รวดเร็ว  และสูญเสียชีวิตหมูบานแบบโบราณไปเร็วกวาหมูบานอ่ืน  บางแหงก็
กลายสภาพเปนเมืองไป  ดังเชน  สุนทรี  อาสะไวย  ไดรายงานวา  เขตที่ราบ
ภาคกลางคือมณฑลกรุงเทพ  กรุงเกา  นครไชยศรี  ราชบุรี เปนมณฑลท่ีเปน
แหลงผลิตขาวเพื่อการคาที่สําคัญย่ิง  เมืองเหลาน้ีแทบทั้งหมดเร่ิมแปร
เปลี่ยนเปนเขตรองรับอุตสาหกรรมหรือไมก็กลายเปนพ้ืนที่รองรับการ
เจริญเติบโตของเมืองหลวง”35 

การจับจองและถือครองที่ดินบริเวณสี่แยกทางนํ้าจึงมีอยูสามลักษณะคือ  การถือครอง
ที่ดินของชาวชุมชนคลองบางเขนซึ่งมีมาด้ังเดิมกอนขุดคลองเปรมประชากร  การถือครองที่ดิน
สวนใหญบริเวณคลองเปรมประชากร โดยรัฐและขาราชการ  และการถือครองที่ดินของชาวบาน
                                                 

33 ในประเด็นนี้ผูวิจัยจะไดกลาวถึงอยางละเอียดบทท่ี 4  ชวงประวัติศาสตรการไลรื้อ 
34 สัมภาษณ  คุณลุงแสน  เอมเอี่ยม  อายุ 63 ป, เลขท่ี 2 / 2  หมู 4  แขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  

กรุงเทพฯ, วันท่ี 20 สิงหาคม 2550. 
35 ฉัตรทิพย  นาถสุภา และ พรพิไล  เลิศวิชา, เร่ืองเดียวกัน, หนา 199 - 200. 
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หรือชาวนารายยอยๆ  สวนใหญครอบครัวละไมเกิน 25 ไร  ที่ดินสวนใหญของชาวบานจะอยู
หางจากริมคลองออกไปในยุคที่มีการทํานาถือวาเปนที่ดินที่ไมคอยดีนักหากเปรียบเทียบกับริม
คลองที่มีความสะดวกมากกวา  ทั้งในการคมนาคมและน้ําที่ใชในการเพาะปลูก  เห็นไดจากท่ีนา
บริเวณลาดโตนด  อยูหางจากคลองเปรมประชากรประมาณหนึ่งกิโลเมตร  หลังขุดคลองเปรม
ประชากรไมนานนักชาวนาที่จับจองที่ดินบริเวณนั้นไดรวมตัวกันขุดคลองซอยออกจากคลอง
บางเขนขนานไปกับคลองเปรมประชากรประมาณ 900 เมตร  เพ่ือชักนํ้าเขานาและการคมนาคม
ที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ปจจุบันเรียกวาคลองลาดโตนด คลองลาดโตนดจึงเปนตัวอยางหน่ึงของการ
รวมแรงรวมใจ  รวมตัวกันของชาวนารายยอยที่ตองการบุกเบิกที่ดินทํากินของตัวเองโดยไมตอง
อาศัยรัฐมาชวยเหลือแตประการใด  การบุกเบิกของชาวนารายยอยบริเวณคลองลาดโตนดนี้
เกิดขึ้นกอนและสอดคลองกับการบุกเบิกของชาวนาในกลางทศวรรษ 244036 

สวนคนจีนซ่ึงเพิ่มจํานวนมากขึ้นเปนอยางมากในกรุงเทพฯ และคิดที่จะตั้งหลักแหลงใน
เมืองไทยน้ันสวนใหญเลือกที่จะทํามาคาขายมากกวาการจับจองที่ดินเพื่อเปนชาวนา  ทั้งๆ ที่  
“แทบทั้งหมดเปนชาวนาชาวสวนชาวไรที่ยากจนขนแคน  นาประหลาดที่พวกเขาไมใครทําไรทํา
นาอันเปนอาชีพเดิมของเขา  แตมักจะหาเลี้ยงชีพดวยการเปนกุลีตามโรงสี  โรงเลื่อย  โรงน้ําตาล  
(รวมถึงรับจางขุดคลอง)  ผูที่มีทุนรอนหรือไดคนแซเดียวกันอุปถัมภมักตั้งหนาคาขายบางทํา
ธุรกิจอยางอ่ืนบาง”37  ที่เปนเชนน้ีเปนไปไดวาชาวจีนเหลาน้ีคงเห็นวาการทําการคาในเมืองไทย
คงเปนโอกาสที่จะเจริญกาวหนามากกวาทําสวนทํานาทําไรที่ตัวเองเคยลําบากมากอน  ดวยเหตุ
นี้ชาวจีนที่รับจางขุดคลองเปรมประชากรและตัดสินใจอยูบริเวณสี่แยกทางนํ้าจึงเลือกที่จะคาขาย
และเปนที่มาของตลาดบริเวณสี่แยกทางน้ําในสมัยตอมา (ดูรายละเอียดใน  3.2.4) 
 

3.2.1  วิถีชุมชนส่ีแยกทางน้ํา : “สรางบาน  แปลงเมือง”   
 

สภาพชุมชนส่ีแยกทางนํ้าในชวงแรกๆ  เปนภูมิปญญาของการดํารงชีวิตใหสอดคลอง
กับสภาพธรรมชาติ  การตองอยูริมคลอง  เม่ือถึงฤดูฝนอาจมีน้ําทวม  ลนตลิ่ง  พ้ืนที่ปลูก
บานเรือนจึงตองหาที่ริมคลองที่สูงที่สุด  “ตัวเรือนก็ยกพ้ืนเรือนใหสูงใชประโยชนของใตถุนเปนที่
ประกอบกิจการประจําวัน เชน ทํางานหัตถกรรมหรือคอกสัตว แมในที่ดอนนํ้าทวมไมถึง  ราษฎร
ก็ยังปลูกเรือนยกพ้ืนสูงอยูเพ่ือกันอันตรายในเวลาค่ําคืน”38   

                                                 
36

 ผาสุก  พงษไพจิตร และ คริส  เบเคอร, เร่ืองเดียวกัน, หนา 24 – 28. 
37 ชัย  เรืองศิลป, เร่ืองเดียวกัน, หนา 216. 
38 “ท่ีอยูอาศัยในภาคกลาง”, ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เลม 6, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิ

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย  ธนาคารไทยพาณิชย, 2542), หนา 2,600.    
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ลักษณะตัวเรือนของชาวบานทั่วไปมีโครงสรางเปนไม  มีทั้งแบบเรือนสับ  และแบบ
เรือนผูก ลักษณะเรือนสับนั้น  “ใชมีดขวานสับบากไมเขาปากเดือย  เจาะตรึงหมุดตัวไม...วัสดุทํา
ฝาเรือนและหลังคามีหลายชนิด..ตามฐานะของผูเปนเจาของ”39 สวนเรือนผูกมี “ลักษณะเปน
กระทอม  หรือเรือนโครงสรางไมไผลวน  วัสดุทําฝาเรือนและหลังคามีตางชนิดกันตามที่หาได
สะดวกในแตละทองถิ่นในการประกอบสวนตางๆ ของโครงสรางเปนตัวเรือนใชหวายหรือตอก
ผูกมัด”40   
 การเปนเจาของเรือนแบบเรือนสับและเรือนผูกน้ันขึ้นอยูกับฐานะของเจาของเรือน  
ชาวบานบริเวณคลองบางเขนสวนใหญทําสวน  ทํานามายาวนานจึงมีฐานะคอนขางดี  เปน  
“เศรษฐีคลองบางเขน  มีสวน  มีนา  อยูมานานแลว  คนคลองบางเขนเขาเปนเศรษฐีแลว  คนแถว
นี้ไปรับจางเขา”41  ลักษณะเรือนจึงมีลักษณะเปนเรือนสับ  สวนบริเวณส่ีแยกทางนํ้าสวนใหญ
เปนชาวนาที่เพ่ิงกอรางสรางตัว  ประกอบกับสวนใหญเปนผูเชาที่ดินทํานา  ลักษณะเรือนจึงเปน
แบบเรือนผูก  ชาวบานบริเวณนี้สวนใหญเขามาทํามาหากินหลังขุดคลองเปรมประชากร 
ชาวบานจากคลองบางเขนเดิมน้ันมีอยูเปนจํานวนนอย  เพราะเปนชวงปลายๆ ของคลอง
บางเขน   จากคําบอกเลาของชาวบานบริเวณคลองบางเขนเมื่อประมาณ 70 ปกอน   มีบานอยู 
3 – 4 หลังคาเรือน42 เทาน้ัน  สอดคลองกับคําบอกเลาของชาวบานอีกทานหน่ึงในยุคถัดมาเม่ือ
ประมาณ  50  ปกอนเลาวา  “ปาพายเรือไป  “ตลาดมืด” มีบานไมเยอะ  ไมเกิน 30  หลัง  อยู
หางๆ กัน”43 
 คุณปาชาวคลองบางเขนบริเวณสี่แยกทางนํ้าเลาวา  “บานปาสรางใหมมาสามคร้ังแลว  
หลังเดิมตอนปาเล็กๆ เปนไม ฝาบานใหญ  มีใตถุน  หนาฝนน้ํามันทวม”44 เม่ือ 95 ปกอนเจาของ
โรงสี “ไทยเสรี” เลาใหลูกฟงวา “ปาปลูกบานทรงไทยปนหยา  หลังคาและฝาบานใชจากเพราะยัง
อัตคัตเงินทองอยู  แลวลงมือปลูกกลวย  ปลูกออย  มะพราว  มะมวงและผลไมเกือบทุกอยาง
เทาที่จะหาได  เพ่ือจะไดเก็บไวกินและขายเลี้ยงชีพไปบาง”45  ประมาณ 80 ปกอนคุณพอของ

                                                 
39 เร่ืองเดียวกัน,  หนา 2,599.   
40 เร่ืองเดียวกัน.  
41 สัมภาษณ  คุณปรัชญา  ประทับ  อายุ 53 ป, เลขท่ี 108  หมู 5  แขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  

กรุงเทพฯ, วันท่ี 27 เมษายน 2550. 
42 สัมภาษณ  คุณปาวิไล  นาคเนียม  อายุ 71 ป, เลขท่ี 44  หมู 1  แขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  

กรุงเทพฯ, วันท่ี 8 กรกฎาคม 2550. 
43 สัมภาษณ  คุณปาปน  โพธิรัศมี  อายุ 68 ป, เลขท่ี 50 / 203  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  

กรุงเทพฯ, วันท่ี 24 กรกฎาคม 2550, (คุณแมคุณปาปน คือ คุณทวดเปา โพธิรัศมี เสียชีวิตเมื่อ เดือนเมษายน  
พ.ศ. 2550  อายุ 99 ป 9 เดือน)   

44 สัมภาษณ  คุณปาวิไล  นาคเนียม  อายุ 71 ป, วันท่ี 8 กรกฎาคม 2550. 
45 หนังสือพระราชทานเพลิงศพ  นายเกียรติ  เกียรติสกุล, เรื่องเดียวกัน, หนา 143. 
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ชาวชุมชนตลาดบางเขนทานหนึ่งมาจากเมืองจีนเลาใหทานฟงวา  “ตอนพอมาสภาพเหมือน
ชนบทในหนังไทยนี้เหละ... บานมุงหลังคาจาก  ไมแฝก ”46 คุณปาชาวคลองบางเขนอีกทานหนึ่ง  
เลาวา  “คุณแม  บอกวาสมัยกอนใชจากมุงหลังคา  ฝาก็ใชจากไมรวก  หรือไมไผ  เพ่ิงมามุง
สังกะสีเม่ือปาเล็กๆ นี้เอง”47 

ปจจุบันเรือนผูกริมคลองไมเหลือใหเห็นอีก มีเพียงเรือนไมในยุค 70 – 100 ปกอน
หลงเหลืออยูบางไมมากนัก  บางบานยังมุงกระเบื้องวาว  บางบานเปลี่ยนเปนสังกะสี  สภาพ
บานในปจจุบันสําหรับผูเปนเจาของที่ ดินท่ีพอมีฐานะบานเปลี่ยนจากบานแบบเรือนสับ
สมัยกอนๆ เปนบานปูนสมัยใหมแบบตางๆ  สําหรับผูเชานาสวนใหญอาศัยเรือนผูกแบบด้ังเดิม
หลังจากเจาของที่ดินไดขายท่ีดินในยุคพัฒนาอุตสาหกรรมหรือยุคบานจัดสรรเฟองฟู  ไดยายมา
อยูริมคลองซึ่งเปนที่ราชการผสมผสานกับกลุมผูยายถิ่นรุนใหมกลายเปน “ชาวชุมชนแออัด”  มี
ปญหาเรื่องบุกรุกที่ริมคลองในปจจุบัน  
 

 
 
 
 

                                                 
46 สัมภาษณ  คุณบรรเลง  ลิมปนุสรณ  อายุ 55 ป, วันท่ี 9 มิถุนายน 2550. 
47 สัมภาษณ  คุณปาปน  โพธิรัศมี  อายุ 68 ป, วันท่ี 24 กรกฎาคม 2550.   

 

 

ลักษณะบานเการิมคลองบางเขนชวงตน  เจาของบานเลาวาเปนแบบน้ีมาสมัยคุณทวด  
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บานเการิมคลองบางเขนชวงปลาย  ชุมชนโรงสูบ  ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    
หลังน้ีเปนบานทวดเปา  โพธิรัศมี  อายุ  99  ป  9  เดือน 

บรรยากาศเกาๆ  ในบริเวณคลองบางเขนชวงปลาย  ชุมชนโรงสูบ  ในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ชาวบานเลาวาคลายเมื่อ  70  ปกอน  เพียงแตตอนนี้นํ้าดําสนิท 
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3.2.2  วิถีชุมชนส่ีแยกทางน้ํา : การคมนาคม 
 
ยุคน้ีเปนยุคที่ชาวชุมชนยังใชคลองเปนเสนทางคมนาคม  ทุกบานจะมีศาลาริมนํ้า  เปน

ทาเรือประจําบาน บางบานใชเปนที่จอดเรือ  นอกจากน้ันยังใชเปนที่พักผอน  หยอนใจ  นั่ง
พูดคุยหลังเสร็จการงานประจําวัน  รวมถึงเปนที่รับแขกดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาลาริมนํ้าคลองบางเขนในปจจุบัน 
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ชาวคลองจึงตองคูกับเรือหรือแพ ยุคนี้เรือจึงเปนเครื่องมือทํามาหากินที่สําคัญ น ณ   
ปากนํ้า ไดบรรยายวิถีชีวิตของผูคนบริเวณนี้ไววา   

“แถวแถบทางเหนือ การสัญจรไปมาก็ใชเรือ ดวยไมมีถนน ถนนพหลโยธิน  พ่ึง
มาตัดเม่ือไมนานมานี้  สมัยกอนเขาจะไปทางเหนือเขาจะไปรถไฟกัน หรือ
มิฉะนั้นก็ไปเรอืเมลทางแมน้ํา หรือไมถาจะสัญจรไปเยี่ยมผูคนก็ไปตามคลอง  
ดวยมีคลองมาก  คลองเปนเสนสัญจรสมัยโบราณ”48  

 
 

 
 

                                                 
48 ประยูร  อุลุชาฎะ (น ณ ปากน้าํ),  ย่ําตอก...ท่ัวกรุงเทพ, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544), หนา  

156. 

 

ซากเรือเกาอายุประมาณ  100 ป  ชาวชุมชนเรียกวา “เรือกง” 

เรือท่ีมีอยูในปจจุบันของชาวชุมชนสี่แยกทางนํ้า 
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ชาวชุมชนสี่แยกทางน้ําไปทํานาก็ใชเรือ  เอาขาวไปสีหรือเอาไปขายก็ใชเรือ  พอคาไป
รับซ้ือขาวหรือเอาของไปขายก็ใชเรือ ไปตลาดก็ใชเรือ  ไปวัดก็ใชเรือ “หลังบานมีกระไดทั้งน้ัน  
เรือมาจอดขายของ”49  ไปมาหาสูกันก็ใชเรือ  “ตอนเด็กๆ ปาไปไหนมาไหนใชแตเรือ  ริมคลอง
ปารูจักหมด”  ชาวชุมชนริมคลองจึงมีวัฒนธรรมที่เก่ียวของกับน้ํา ประเพณีชักพระวัดเวตวัน
ธรรมมาวาส  (วัดเซิงหวาย)  เปนตัวอยางหน่ึงที่แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมอันนั้น  (ดูบทที่ 2 
(2.3.2))  

นอกจากทางเรือแลวชาวชุมชนติดตอสัมพันธกันโดยการเดินเทาตามคันนาหรือถนน
ทางเกวียน  หากไปไกลๆ ก็จะเปนรถไฟ  สําหรับชาวชุมชนสี่แยกทางน้ํายุคน้ี  บางเขนคือ
ชนบท  ไมใชเมือง  ระหวางบางเขนเขาตัวเมืองในความรูสึกชาวชุมชนไกลและลําบาก
พอสมควร  เจาของโรงสีไทยเสรีไดเลาใหลูกฟงถึงบรรยากาศการเดินทางโดยรถไฟเขาเมืองวา  
“การไปบางกอกสมัยน้ัน  (ประมาณกอน พ.ศ. 2475)  ลําบากมาก  รถยนตยังไมมี  ไดอาศัย
รถไฟอยางเดียว  สถานีรถไฟอยูหัวมุมตลาดบางเขน  มีคนจีนแกๆ คนหนึ่งคอยเก็บตั๋ว  เวลา
รถไฟยังไมมาแกก็นั่งหลับสัปหงก  พอเสียงหวูดแกก็กุลีกุจอขึ้นไปคอยเก็บตั๋วจากคนโดยสาร  
รถไฟก็มีนอยสายกวาจะมา  แตละทีก็ชามากๆ  วิ่งๆ ไปบางทีก็ตองคอยจอดเติมนํ้าเด๋ียวหมอน้ํา
รอนมากจะระเบิด"50 

  สําหรับรถราง รถลาก จะมีก็เฉพาะในใจกลางเมือง  สวนรถยนตนัน้เพิ่งมีในชวงที่ถนน
ตางๆ เริ่มสรางหลัง พ.ศ. 2476  มีคํากลาวเปนคําพังเพยในยุค 70 กวาปกอน วา “ที่ไมรูจัก
รถยนตมีอยูสามคือ หมาฝงธน คนบางโพ ควาย – โคบางเขน”51, 52  แมในชางที่สรางถนนงาม
วงศวานใหมๆ พ.ศ. 2490  ชาวชุมชนเลาวา  “ปาทํานาใกลถนนๆ นานๆ จะมีรถวิ่งมาสักคัน”53  

สรุปไดวาชวงกอน พ.ศ. 2500  ชาวชุมชนใชการคมนาคมดวยการเดินเทาและเรือเปน
หลัก  มีการใชรถไฟเม่ือจําเปนตองเดินทางบกและไกลๆ  สวนรถยนตนั้นเพ่ิงมีหลังจากมีการ
สรางถนนสายสําคัญ เชน ถนนพหลโยธิน งามวงศวาน เปนตน  แตชาวบานทั่วไปนอยคนที่จะ
ไดนั่งรถยนตในยุคน้ัน 

 
 

                                                 
49 สัมภาษณ  คุณปาบัวคล่ี  สุขประทุม  อายุ 77 ป, เลขท่ี 55  หมู 1  แขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี 

กรุงเทพฯ, วันท่ี 26 พฤษภาคม 2550. 
50 หนังสือพระราชทานเพลิงศพ  นายเกียรติ  เกียรติสกุล, เรื่องเดียวกัน, หนา 163. 
51 ลาวัลย  โชตามระ, ชีวิตชาวกรุงเมื่อคอนศตวรรษมาแลว, (กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, 2527), 

หนา 31. 
52 ผูวิจัยคิดวาคํากลาวนี้มีนัยบงบอกถึงคนที่อยูแถวๆ บางเขนเปนคนชนบท  หางไกลความเจริญ  

นาจะเปนการใหความหมายจากคนนอกหรือคนเมือง 
53 สัมภาษณ  คุณปาวิไล  นาคเนียม  อายุ 71 ป, วันท่ี 11 มิถุนายน 2550. 
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3.2.3  วิถีชุมชนส่ีแยกทางน้ํา : เรือกสวน ไรนา การทํามาหากิน 
 
คลองบางเขนและคลองเปรมประชากรในยุคนั้นมีสัตวน้ําจืดอยูเปนจํานวนมาก  เชน 

ปลา  กุง  หอย  ปู  กบ  เตา  ตะพาบ  เปนตน  คุณปาชาวชุมชนสี่แยกทางนํ้าทานหน่ึงเลาวา 
“ในคลองบางเขนมีปลาเยอะ ในหนาฝนน้ํามากขางๆตลิ่งมีปลา  มีกุงลอยอยูเต็มไปหมด  เอามือ
จับเอาเลย”  ยอนไปอีก 60 กวาปกอน  คุณปาชาวคลองอายุ 77 ป  สองทาน 71 ปอีกหนึ่งทาน
เลาเหมือนกับไดนัดแนะกันไวกอน  “คลองปลาเยอะ  ไปจับไดเลย  เอามือจับยังไดเลย54  แมใน
ยุคหลัง พ.ศ. 2500  คุณปาชาวคลองบางเขนอีกทานหน่ึงเลาวา  “ปาตอนรุนๆ ดํานํ้าไปงมหอย  
จับปลา  ยกยอ  ปลาเยอะมากหากินเม่ือไรก็ได”55   คุณลุงชาวนาคลองเปรมประชากรเลาวา 
“อยากกินปลาก็ไปจับในคลอง  ในนา  สมัยกอนปลาเยอะ”56  ยอนไปเม่ือ 40 กวาปกอนผูนํา
ชุมชนตลาดบางเขนทานหน่ึงเลาวา  “ในคลองทั้งคลองบางเขนกับคลองเปรมฯปลาเยอะมาก  
พอผมมาซื้อบาน  ยังมีสวิง  มียอติดไวให”57  ผูนําชุมชนเทวสุนทรทานหน่ึงเลาดวยความภูมิใจ
ตามสไตสคนพูดชัดเสียงดังวา  “สมัยกอนปลาเยอะ  คนแถวนี้ถาพูดถึงปูปลา  เอาอยางนี้ซิ
อาจารยถาเปนปลากรายเขาไมกินกัน”58  แมชาวคลองรุนใหมยังเลาวา  ““ตอนผมเด็กๆ 10 กวา
ขวบ  ผมยังเคยพายเรือตกปลา  ริมคลองพอก็ทอดแห  ยกยอ  ปลาเยอะ”59 เคร่ืองมือในการจับ
ปลาก็มีหลายประเภท เชน “แห ยอ สวิงขาคีม สวิงทรงกลม สุม ลอบ ไซ เบ็ด รันดักปลาไหล  
เฝอก กล่ํา”60  แสดงใหเห็นวาชาวชุมชนส่ีแยกทางนํ้าอาศัยสัตวน้ําเปนอาหารหรือจับขายเปน
อาชีพเสริมอยางนอยถึง พ.ศ. 2520  นอกจากสัตวน้ําแลวพืชพันธุที่ใชเปนอาหารก็มีมากมาย
เจาของโรงสีไทยเสรีเลาใหลูกๆ ฟงวา  “กับขาวบางวันก็ไมตองจายเน่ืองดวยอาหารการกิน
บริบูรณ  ผักบุงในบอในคลองชูยอดอวบขาวสลอนไปหมด  ผักแวนสะเดาดินก็ชุม  เก็บกินได
ตามสบาย  ในน้ําหรือทั้งปลาปู  กุงชุมเหลือเกินพวกคนงานเวลาอาบน้ําตอนเชาๆ  แคเอามือดัก

                                                 
54 สัมภาษณ  คุณปาจําเนียน  เนียมใจวงษ  อายุ 77 ป, เลขท่ี 75 หมู 5 แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี  

กรุงเทพฯ, วันท่ี 5 มิถุนายน 2550. 
55 สัมภาษณ  คุณปาปน  โพธิรัศมี  อายุ 68 ป, วันท่ี 24 กรกฎาคม 2550.    
56 สัมภาษณ  คุณลุงแสน  เอมเอี่ยม  อายุ 63 ป, วันท่ี 27 กรกฎาคม 2550. 
57 สัมภาษณ  คุณธานี  สุริภนทกุล  อายุ 53 ป, วันท่ี 28 เมษายน 2550. 
58 สัมภาษณ  คุณปรัชญา  ประทับ  อายุ 53 ป, เลขท่ี 108 หมู 5 แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี  

กรุงเทพฯ, วันท่ี 27 เมษายน 2550. 
59 สัมภาษณ  คุณก็อด  ประทับ  อายุ 30 ป, เลขที่ 108 หมู 5 แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี 

กรุงเทพฯ, วันท่ี 27 เมษายน 2550. 
60 คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, วัฒนธรรม  พัฒนาการทางประวัติ- 

ศาสตร  เอกลักษณ  และภูมิปญญาจังหวัดนนทบุรี, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), หนา 206 – 207.  
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จับตามโคนเสายังไดกันเปนชามลวนตัวโตๆ  อวนๆ ทั้งน้ัน”61  ความมั่นคงทางอาหารของชาว
ชุมชนจึงมีอยูสูงมาก  เขาทํานอง  “มีขาวในนา  มีปลาในคลอง  ริมหนองมีผัก”  นั้นเอง 

หลังจากชาวบานไดอพยพเขามาในบริเวณสี่แยกทางน้ําน้ัน  ไดจับจองที่ดิน  โดยการ
หักรางถางปาริมคลอง  สรางบานเรือน  พรอมๆ กับขยายพ้ืนที่ทําสวนไปดวย  การทําสวนมีทั้ง
ปลูกพืชผักสวนครัว  ไปจนถึงผลไมตางๆ เม่ือประมาณ 70 ปกอน “ริมคลองบางเขนตั้งแตตลาด
(สี่แยกตลาดบางเขน)  ไปจนถึงปากคลอง  มีแตสวนทั้ง  มะมวง  กลวย  มะพราว  มะไฟ  
สมเขียวหวาน  ฝร่ัง  ทุเรียน”62    

สวนของชาวคลองบางเขนเปนสวนที่อยูบริเวณรอบๆ บาน  หรือหลังบาน  แตไมหาง
จากคลองมากนัก  ลักษณะการทําสวนมีการยกคันดิน (ยกรอง)  ปลูกตนไม  เพ่ือปองกันนํ้าทวม   
มีการขุดคลองเล็กๆ หรือลําประโดงเปนรองคูสวน  สวนใหญจะปลูกพืชหลายอยางคละกันไป  
เน่ืองจากพ้ืนที่สวนของชาวบานสวนใหญมีไมมากนัก เชน ปลูกกลวย ปลูกสมโอ มะมวง  
กระทอนบนรองสวน ปลูกมะพราวรอบขนัดสวน 

นอกจากการหาปลาในคลอง  ทําสวน  ทํานาแลว  ชาวบานยังมีการปลูกพืชผักสวนครัว  
พืชพื้นบานริมคลอง  ทํางานหัตกรรมครัวเรือนที่สอดคลองกับการทํามาหากิน เชน ทํารังงอบไว
ใสผลไม  เครื่องมือหาปลา  และทําขนมไวรับประทานและในงานบุญ  เปนตน 

 
 

 

                                                 
61 หนังสือพระราชทานเพลิงศพ  นายเกียรติ  เกียรติสกุล, เรื่องเดียวกัน, หนา 170. 
62 สัมภาษณ  คุณปาบัวคล่ี  สุขประทุม  อายุ 77 ป, วันท่ี 26 พฤษภาคม 2550. 

สภาพสวนโบราณที่พอหลงเหลืออยูริมคลองบางเขนเกาทําใหเห็นรองรอยของสวนในอดีต 
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นอกจากนั้นพ้ืนที่บริเวณบานหรือสวนสามารถใชเปนที่เลี้ยงสัตวตางๆ ทั้งที่ไวใชงาน

และเปนอาหาร  เชน “วัว  ควาย  หมู  ไก”63 เปนตน  หลังจากนั้นชาวบานคอยๆ ขยายพื้นที่
ออกไปทํานา  “นาอยูเลยบานออกไป  ชาวนาอยูริมคลอง  แบบปาน้ีแหละ  ใชน้ําจากคลอง  หนา
ฝนใชน้ําฝน”64 

การทํานาถือวาเปนอาชีพสําคัญของชาวคลองบางเขนและคลองเปรมประชากรในยุคน้ี  
จากคําบอกเลาของพระครูนนทกิจพิบูล (หลวงปูเก) อายุ 96 ป เจาอาวาสวัดปากนํ้า ปากคลอง
บางเขนชวงตอนกลางของคลองบางเขนเปนบริเวณที่ทํานากันมาก ตั้งแตบางซ่ือ  สี่แยกพงษ
เพชร  บริเวณวัดบัวขวัญ  วัดเทวสุนทร  ไปจนถึงบางบัวในปจจุบัน  น ณ ปากนํ้า ไดบรรยาย
สภาพของกรุงเทพฯ ฝงตะวันออกหรือฝงเหนือในชวงประมาณ พ.ศ. 2460 ไววา “ทางแถบ
เหนือกรุงเทพฯ ขึ้นไปเปนทองนาทั้งน้ัน  สองขางคลองประปาเปนทุงนา  สะพานควายก็คือ
สะพานไมขามคลองประปาสําหรับใหควายขาม  ทางทุงพญาไท สนามเปาก็ทุงนา”65 

แมหลังสนธิสัญญาเบาริ่งจะทําใหราคาขาวสูงขึ้นทําใหมีการขยายการสงออกขาวแต
ชาวนาในยุคน้ีสวนใหญปลูกขาวเพ่ือเลี้ยงตัวเองเปนหลัก เหลือจึงคอยขาย “ชาวบานสวนใหญ
แตละครอบครัวมีที่นาผืนเล็กๆ ไมเกิน 25 ไร …จะปลูกขาวเพียงเพ่ือพอกินในครอบครัว

                                                 
63 สัมภาษณ  คุณปาวิไล  นาคเนียม  อายุ 71 ป, วันท่ี 2 กรกฎาคม 2550. 
64 สัมภาษณ  คุณปาวิไล  นาคเนียม  อายุ 71 ป, วันท่ี 11 มิถุนายน 2550. 
65 ประยูร  อุลุชาฎะ (น ณ ปากน้าํ), เร่ืองเดียวกัน, หนา 156. 

สวนริมคลองบางเขนในปจจุบัน 
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เทาน้ัน”66  “ทํากินไมไดทําขาย พ่ีนองชวยกันทํา ปานวดขาวเอง  ครกตําเอาไวกินเอง...มีนาอยู
25 ไร”67  ชาวนาบริเวณนี้นอกจากทํานาบนที่ดินของตัวเองแลว  ยังเชาที่ดินทํานาเพ่ิมเติมดวย  
และยังมีชาวนาอีกจํานวนหนึ่งไมมีที่นาเปนของตัวเอง  เชาที่ทํานาอยางเดียว คุณยายเภาเลาวา  
“ยายทํานาตั้งแตเด็กๆ  พอแมก็ทํานา  เชาที่ทํานา 10 ไร  ของคุณหญิงสุน  อยูหัวลําโพง  ชาวนา
แถวนี้เชาที่ทํากินกันทั้งน้ัน”68  สวนลุงแสนมีที่นาของตัวเองแตยังตองเชาที่ดวย  “ลุงมีที่นา 20 
ไร  เชาที่เขาทําดวย 40 ไร”69  

การทํานาใชแรงงานคนและสัตวเปนหลัก ปาจําเนียนอดีตชาวนาเลาวา  ““ใชควายทํานา  
ไมมีเคร่ืองไถนาหรอก  ปาใชเคร่ืองสูบน้ําสูบเขานา  ตอนจะทํานาครั้งหน่ึง  พอเดือน 6  ฝนก็ตก
ไมตองสูบน้ําแลว”70  ปาวิไลชาวนาคลองบางเขนเลาวา  “บานปามีสวนรอบๆ บาน  มีที่นา 20  
กวาไร   ใชควายทํานา 4 ตัว  หลังเลิกทํานาเม่ือ 37 ปกอน  เลี้ยงจนควายตายไปเอง  ปายังปน
รูปควายเก็บไวเปนที่ระลึกเลย  ใชน้ําจากคลอง  ขุดคลองเปนทางน้ําเขาไปในนา”71 ลุงแสน
ชาวนาลาดโตนดเลาวา  “คนแถวๆ นี้ใชควายอยางเดียว  แถวน้ีทํานากันทั้งน้ัน  จําไดวาทุงนามี
ไปถึงบางซอน  นนทบุรี  ฝงทางนี้ไมตองพูดถึง  ทํานาทั้งน้ันจากหลักส่ี  ดอนเมือง  ไปถึงปทุมฯ  
อยุธยา”72 

สรุปไดวาชาวชุมชนสี่แยกทางน้ํากอน พ.ศ. 2500 สวนใหญมีอาชีพทํานา (ยกเวนกลุมผู
คาขายในตลาดบางเขน) ควบคูกับการทํามาหากินจากธรรมชาติรอบตัว  เปนวิถีชีวิตแบบเลี้ยง
ตัวเองเปนหลัก  ผลผลิตที่เหลือจึงคอยนํามาขายเน่ืองจากขอจํากัดเร่ืองที่ดิน  ยกเวนผูเชาที่ทํา
นามากๆ  ที่ผลิตเพื่อขายเปนหลัก   วิถีการผลิตใชแรงงานคนและสัตว เปนหลักตาม
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 

 
 
 
 

                                                 
66 สุวิทย  ไพทยวัฒน, “วิวัฒนาการเศรษฐกิจหมูบานในภาคกลาง (พ.ศ. 2394 – 2453)”, ใน  ฉัตร

ทิพย  นาถสุภา และสมภพ  มานะรังสรรค, บรรณาธิการ, ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยจนถึง พ.ศ. 2484, 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527), หนา 251 – 252.  

67 สัมภาษณ  คุณปาจําเนียน  เนียมใจวงษ  อายุ 77 ป, เลขท่ี 75 หมู 5 แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี  
กรุงเทพฯ, วันท่ี 5 มิถุนายน 2550. 

68 สัมภาษณ  คุณยายทองคํา  เกิดแกว  อายุ 80 ป, วันท่ี 9 กันยายน 2550. 
69 สัมภาษณ  คุณลุงแสน  เอมเอี่ยม  อายุ 63 ป, วันท่ี 20 สิงหาคม 2550. 
70 สัมภาษณ  คุณปาจําเนียน  เนียมใจวงษ  อายุ 77 ป, วันท่ี 7 มิถุนายน 2550.   
71 สัมภาษณ  คุณปาวิไล  นาคเนียม  อายุ 71 ป, วันท่ี 11 มิถุนายน 2550. 
72 สัมภาษณ  คุณลุงแสน  เอมเอี่ยม  อายุ 63 ป, วันท่ี 27 กรกฎาคม 2550. 
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3.2.4  วิถีชุมชนส่ีแยกทางน้ํา : ตลาดบางเขน ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจ  
 
การตัดกันระหวางคลองบางเขนกับคลองเปรมประชากรอาจเทียบเคียงกับการขุดคลอง

ผดุงกรุงเกษมตัดกับคลองมหานาคในสมัยรัชกาลที่ 4  คลองมหานาคเปนคลองที่ขุดสมัยรัชกาล
ที่ 1  สมัยสรางกรุงเทพฯ  ชาวบานตางก็เรียกบริเวณนั้นวา  “สี่แยกมหานาค”  นาสนใจวาเปน
การเรียกชื่อตามคลองที่มีอยูกอนเกิดส่ีแยก  ตรงสี่แยกทางนํ้าก็เชนกัน  ชาวบานตางก็เรียกกัน
วา “สี่แยกบางเขน” และสี่แยกบางเขนก็มีความสัมพันธกับสี่แยกมหานาค  เน่ืองจากคลองเปรม
ประชากรขุดตอจากคลองผดุงกรุงเกษม  จากส่ีแยกบางเขนจึงสามารถเชื่อมไปถึงสี่แยกมหานาค
ได  สี่แยกมหานาคเปนส่ีแยกทางน้ําที่อยูในเมืองเปนยานการคาที่สําคัญของกรุงเทพฯ ดาน
ตะวันออก  เปนแหลงรวมสินคานานาชนิดจากเกษตรกรทั้งพืชไร  สัตวเลี้ยง  สัตวปา  ปลา  
สัตวน้ํานานาชนิด  ขณะเดียวกันก็มีสินคาที่เกษตรกรตองการ เชน เสื้อผา  เคร่ืองนุงหม  ยา
รักษาโรค  เครื่องใชในครัวเรือน  ตลอดจนเครื่องเหล็ก  เครื่องกอสราง  เปนตน  สี่แยกบางเขน
จึงมีลักษณะคลายๆ กันกับส่ีแยกมหานาคเพียงแตหากเทียบเคียงในยุคสมัยเดียวกันสี่แยก
บางเขนอยูในชนบทและมีขนาดเล็กกวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศ  ในคลองมหานาค  เมื่อ พ.ศ. 2490  ถายโดย  เจากาวิละวงศ  ณ  เชียงใหม   
(ภาพจาก อเนก  นาวิกมูล, หนังสือสมุดภาพ  กรุงเทพฯ : 2545)  สามารถเทียบเคียงกับตลาดน้ําใน
บริเวณส่ีแยกบางเขนได 
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การเกิดส่ีแยกทางน้ําเปน  “ทําเลทอง”  ของผูเล็งเห็นอนาคต  ชาวจีนผูรับจางขุดคลอง
เปรมประชากร  ไดเล็งเห็นอนาคตจากบริเวณนี้  แมวาสวนใหญหลังขุดคลองเสร็จไดจากไป  
อาจกลับแผนดินเกิด  หรือไปรับจางแรงงาน  หรือไปตั้งรกรากที่อ่ืนๆ  แตมีอยูสวนหนึ่งเลือกที่
จะตั้งรกรากอยูบริเวณนี้  คูกับการอพยพเขามาของชาวคลองบางเขนและจากที่อ่ืนๆ  การที่ผูมี
กรรมสิทธิ์ที่ดินปลอยใหที่ดินรกรางวางเปลา  ทําใหผูที่เขามาตั้งรกรากบริเวณนี้สามารถตั้ง
บานเรือนทํามาหากินไดอยางอิสระและสวนหนึ่งไดขอเชาที่ดิน 

ภาพของชาวจีนอพยพเขามาบริเวณสี่แยกทางนํ้ามีความสัมพันธและสอดคลองกับ
ภาพรวมของประเทศในยุคสมัยนั้น  

“ในทศวรรษ 2370 ทุกป มีแรงงานจีนประมาณ 6,000 - 8,000 คน อพยพมาจาก
ภาคใตของจีน...ประมาณครึ่งหนึ่ง...ทํางานในสยาม 1 ป แลวกลับบานเกิด  ตก 
คางอยูประมาณ 3,000 คน พระมหากษัตริยไทยทรงสงเสริมและทรงยอมให...
เดินทางไปไหนมาไหนไดโดยอิสระ  และไมตองถูกเกณฑแรงงานเหมือนกับคน
ไทย...จนถึงทศวรรษ 2400  ทําใหคนงานจีนอพยพมาทํางานในประเทศสยาม
เพ่ิมขึ้นทุกป”73 
 

สมัยรัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2394 – 2411) 
“ชาวจีนที่อพยพเขามาตั้งรกรากในผืนแผนดินไทย...ชาวจีนอพยพเหลาน้ียังได
เขาควบคุมการคาขายภายในประเทศซ่ึงเปนการคาขายกันระหวางภาคทั่วทุก
หนทุกแหงดวย...การคาในสมัยน้ันเปนแบบเล็กๆ นอยๆ เพราะทุกคนตางก็
สามารถผลิตส่ิงของสนองตอบความตองการขั้นมูลฐานของตนไดอยาง
พอเพียง”74 
 

ดวยเหตุนี้ชาวจีนยุคแรกของสี่แยกทางน้ําสวนใหญเลือกที่จะทําการคามากกวาการทํา
นา ทําสวน ดวยการมีทักษะทางการคา และความขยันหม่ันเพียร  จึง “ยึด” บริเวณสี่แยกทางนํ้า
เปนที่อยูอาศัยและทําการคา  และคอยๆ เจริญเติบโตเปนตลาดบางเขนหรือ “ตลาดมืด” ที่โดงดัง  
 
 
 

                                                 
73 ผาสุก  พงษไพจิตร  และ คริส  เบเคอร, เร่ืองเดียวกัน, หนา 297. 
74 อคิณ  รพีพัฒน,ม.ร.ว., สังคมไทยสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร  พ.ศ. 2325 – 2416, แปลโดย  

ประกายทอง  สิริกุล, ม.ร.ว. และพรรณี  ฉัตรพลรักษ, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2523), หนา 
16 – 17.   
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65 ปกอน (พ.ศ. 2485)  หนูนอยชาวจีนแตจ๋ิวอายุ 6 ขวบ ลงเรือจากซัวเถา ประเทศจีน

กับปา  เขามาอยูกับอาที่ตลาดบางเขน  ปาเตียงเลาถึงตอนที่มาอยูใหมๆ วา 
“ตลาดนี้เหรอ  ยังไมมีคนมาก  เขายายอําเภอไปแลว  ยังไมมีของขายเทาไร  จะ
ขายของตองลงเรือไปขายตามคลองตางๆ ขายคนทํานา  สมัยกอนรอบๆ ตลาด
ไปไมไกลมีแตนาทั้งนั้น  คนทํานาเปนคนไทย  อาโก (อา) เอาของไปขายแลว
ซื้อขาวกลับมา  คนทํานาก็เอาของมาขายที่โรงสี  สมัยนั้นตลาดยังไมคึกคัก... 
ทางนี้ไมมีรานขายของ (เลยโรงเจมา)  ตรงนี้มีบานไมก่ีหลังเอง  ยังเปนปาอยู
เลย  ตรงโนนทั้งน้ัน (ตรงสะพานขามคลองบางเขน)  ทางโนนมีรานขายยา  มี
รานกาแฟ  โรงยาฝน  หลังคาน้ีเหรอ  แตกอนหนาบานใครก็หนาบานมัน  
(ตลาด) มีสองขาง  ตอนหลังเขาเลยหารกันสรางหลังคา  หลังคามีถึงตีนสะพาน
ฝงน้ีไมมี…ตอนนั้นมีน้ําทวม  ทวมเละเลย  (น้ําทวมใหญกรุงเทพฯ ป พ.ศ. 
2485) อายุ 9 ขวบ  ทวมสูงถึงหนาอก  โรงเจตองพายเรือไปไหวเจา  ทวมเดือน
หนึ่ง  อาโกไปซื้อของมาตุน...  แลวมีสงคราม (สงครามโลกครั้งที่ 2)   หนีเรือบิน 

ตลาดบางเขนในอดีต  ในภาพเปนงานบวชนาค 
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ไปอยูสิงหบุรี...หลังสงครามคนคอยเร่ิมเขามาอยู  ตอนโต  อายุสักยี่สิบ  เร่ิมเปน
สาว  ตลาดก็เจริญ  บานมากขึ้น  ตลาดคึกคัก  ตอนนั้นยังไมแตงงาน  (ประมาณ
ป 2497)”75 
 

 ตลาดบางเขนจึงเปนตลาดที่โตชาๆ ชวงแรกๆ เปนการคาขายเล็กๆ นอยในฐานะผูคา
คนกลางในการแลกเปลี่ยนสินคา  ซึ่งมีอยูสองลักษณะ  ลักษณะแรก  เดินทางไปซื้อ  “ของสวน”  
หรือขาวจากชาวนา  ทางหนึ่งนําไปขายตอที่ตลาดอ่ืน  เชน  เขาไปในเมือง  โดยผานคลองเปรม
ประชากรไปทางบางซื่อ  ไปตลาดมหานาค  อีกทางหนึ่งนําไปทางคลองบางเขนขายท่ีตลาดปาก
คลองริมแมน้ําเจาพระยา  หรือบริเวณตลาดแกวที่ไดกลาวถึงน้ันเอง (ดูบทที่  2 (2.4))  ลักษณะ
ที่สอง  ในชวงหลังๆ ชาวสวน ชาวนาเริ่มรูวามีคนรับซ้ือ จึงเดินทางมาขายกับผูคาในตลาด  
ผูคาในตลาดก็นําไปขายตอ 
 ในทางกลับกัน  ผูคาขายเหลาน้ีหลังจากไปขายของ  ไดซื้อของและผลิตของตางๆ 
นํามาขายใหลูกคาดวย  ทั้งนําไปขายใหชาวสวน  ชาวนาถึงที่  และขายที่รานคาบริเวณตลาด
รวมถึงในคลองดวย  ผูคาเหลาน้ีจึงทํามาหากินทั้ง  “ขึ้นและลอง” 
 ปาเตียงเลาวา  “ตอนมาอยูกับปาใหมๆ  ขายกวยเตีย๋วผัด  พายเรือไปขายแลก (ซื้อ)  
ขาวเขามา  เอามาใสยุงขาว  พอเยอะก็เอาไปขายแลกของ  เอาของไปแลกขาว  ตีสี่ชาวนาหาบ
ขาวมาแลกของ”76  ลุงเลิศเลาวา “ผมพายเรือไปซ้ือขาว  มีเรือชะลาลําหน่ึงซื้อขาวไปสงโรงสี”77  
นาปดเลาสอดคลองกันวา  “กงผมพายเรือไปซ้ือขาวเปลอืกมาสีที่โรงสีปาหมวย78” 
 ดวยการคาขายในลักษณะดังกลาว  ตลาดจึงคอยๆ โตขึ้น  ทําใหมีคนจีนซ่ึงสวนใหญ
เปนญาติกับผูคาในตลาดไดอพยพเขามาทําการคามากขึ้น  อยางไรก็ตามการเตบิโตของตลาด
เปนไปอยางชาๆ  เนื่องจากชาวสวน  ชาวนา  ทํามาหากินแบบพอยงัชีพเปนหลัก  เหลือจึงคอย
ขาย  จํานวนชาวนาและผลผลิตขาวคอยๆ เพ่ิมขึ้น   
  

 
 
 
 

                                                 
75 สัมภาษณ  คุณปาเตียง  แซโลว  อายุ 73 ป, แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ, วันท่ี 2 

เมษายน 2550. 
76 สัมภาษณ  คุณปาเตียง  แซโลว  อายุ 73 ป, วันท่ี 5 พฤษภาคม 2550. 
77 สัมภาษณ  คุณลุงเลิศ  ตุลาธร  อายุ 63 ป, วันท่ี 3 สิงหาคม 2550. 
78 สัมภาษณ  คุณสมศักด์ิ  สุขพิพัฒน  อายุ 46 ป, เลขท่ี 55 / 4  หมู 1  แขวงตลาดบางเขน  เขต

หลักส่ี  กรุงเทพฯ, วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2551. 
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ปจจัยสําคัญที่ทําใหตลาดบางเขนกลายเปนศูนยกลางการคาบริเวณนี้คือ กอน พ.ศ. 

2455  เกิดโรงสีขึ้นมาหนึ่งโรงบริเวณสถานีรถไฟบางเขนในปจจุบัน “เปนโรงสีไฟขนาดปาน
กลาง  ซึ่งสีทั้งกลางวันกลางคืนเกือบไมมีเวลาหยุดในชวงหนาขาว”79  หลังจากนั้นประมาณป 
พ.ศ. 2460  นายเกียรติ  เกียรติสกุล ไดเปดโรงสีอีกโรง “เปนโรงสีใชน้ํามันหลอลื่น  กําลังเคร่ือง 
24 แรงมาสามารถสีขาวไดถึงวันละ 24 เกวียน”80  และโรงสีไดเจริญกาวหนามาตามลําดับ  
อยางไรก็ตามประมาณป พ.ศ. 2465  โรงสีที่ตั้งอยูบริเวณสถานีรถไฟบางเขนนี้ไดปดกิจการลง
ดวยเหตุผลทางการบริหารงาน  ไมไดเกิดจากไมมีผลผลิตขาวมาปอนโรงสี  โรงสีนี้แทบไมเปนที่
รูจักของชาวชุมชนในยุคหลังๆ หลังจากน้ันประมาณป พ.ศ. 2491  ไดเกิดโรงสีของยายหมวย
ขึ้นมาอีกหน่ึงโรง  และกิจการก็เจริญกาวหนามาตามลําดับเชนเดียวกับโรงสีนายเกียรติ   

                                                 
79 หนังสือพระราชทานเพลิงศพ  นายเกียรติ  เกียรติสกุล, เรื่องเดียวกัน, หนา 155. 
80 เร่ืองเดียวกัน, หนา 143. 

 

สภาพตลาดขางเขนในอดีต   ในภาพชาวชุมชนกําลังยกศพไปเผา 
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ประมาณป พ.ศ. 2465 (หลังขุดคลองเปรมประชากร 55 ป) เจาของโรงสีไทยเสรี  ไดเลา
ไววา “ตลาดบางเขนเพิ่งจะมีคนอยูไมเทาไรเรียกวานับหลังคาเรือนกันได”81 จนถึงป พ.ศ. 2475 
ความเจริญมีความชัดเจนขึ้น กลาวคือ   

“ตลาดบางเขนเริ่มมีคนมาอยูหนาตาข้ึน  ความเจริญในดานอ่ืนๆ ก็ตามติดมา  
หลังจากมีโรงงาน (โรงสี) แลวมีตลาด  ที่วาการอําเภอบางเขน...มีสถานีตํารวจ
อยูเย้ืองไปทางทิศตะวันตกของอําเภอบางเขน  มีโรงเรียนซึ่งตั้งอยูที่เดิมจนทุก
วันน้ี  เปดคร้ังแรกเม่ือ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2475  ใชชื่อวา  โรงเรียน
ประชาบาลตําบลคลองบางเขน 3 (อนุบาลวิชา)  ลักษณะเปนเรือนไมชั้นเดียว  ผู
ที่ ริ เ ร่ิมและเปนหัวแรงสําคัญก็คือรองอํามาตย เอกขุนอนุบาลสิมารักษ  
นายอําเภอบางเขน  มีนายเชย  ชีวกานนท  เปนครูใหญ”82 
 

 หลัง พ.ศ. 2475  จึงเปนชวงที่ตลาดเจริญรุงเรืองขึ้นเรื่อยๆ จนถึง พ.ศ. 2484  ความ
เปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญไดเกิดขึ้น  เม่ือที่วาการอําเภอยายไปตรงถนนพหลโยธิน สมัยจอมพล  
ป. พิบูลสงคราม  การยายที่ตั้งอําเภอแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ และ
การคมนาคม  ความสําคัญของถนนเขามาแทนที่คลอง  เกิดการขยายตัวเมืองออกไปทางทิศ
เหนือและทิศตะวันออกมากขึ้น  จากเดิมศูนยกลางของอําเภออยูบริเวณสี่แยกทางนํ้า  ในรัศมี
ของอําเภอทางทิศเหนือและตะวันออกเปนชนบท  ภาพโดยรวมเปนทุงนา  เม่ือศูนยกลางของ
อําเภอยายไป  แสดงวาฐานทางเศรษฐกิจไดขยายออกไปดวย  ชาวชุมชนก็ปรับตัวใหสอดคลอง
กับความเปลี่ยนแปลงอันน้ัน  ชาวชุมชนเลาวา  “หลังจากยายอําเภอคนในตลาดไดขยายการคา
ขายออกไปที่สามแยกเกษตรฯ  บางบัว  สะพานใหม”83 อยางไรก็ตาม  ดวยเหตุที่ตลาดบางเขน
ไดเจริญเติบโตมายาวนานความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไมไดทําใหความเปนศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจของสี่แยกทางน้ําลดนอยลงมากนัก  เน่ืองจากบริเวณนี้ไดเปลี่ยนแปลงจาก “ชนบท”มา
เปนเมืองมากขึ้น  บริเวณนี้ยังเปนศูนยกลางการคมนาคมทั้งทางน้ําและทางรถไฟ   มีประชากร
หนาแนน เปนชุมชนตลาดที่ “อยูตัว”  มีเพียงชวงนํ้าทวมใหญกรุงเทพฯ ป พ.ศ. 2485  และชวง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ป พ.ศ. 2486  เทาน้ันที่ตลาดรวงโรยไปตามสถานการณชวงสั้นๆ  แตหลัง
สงครามตลาดกลับมาเหมือนเดิมอีกคร้ัง  การเกิดโรงสี “ยายหมวย” หลังจากนั้นแสดงใหเห็นถึง
การเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของที่นี้ไดเปนอยางดี   
 ดังน้ันจากคําบอกเลาของชาวชุมชนยืนยันเหมือนกันหมดวาตลาดอยูในชวงเจริญสูงสุด 
หรือ “อยูตัว” ประมาณ พ.ศ. 2490 – 2500  ปาบัวคลี่อดีตแมคาในตลาดเลาวา  “ตอนปาเด็กๆ 
                                                 

81 เร่ืองเดียวกัน, หนา 148. 
82 เร่ืองเดียวกัน, หนา 174. 
83 สัมภาษณ  คุณลุงบุญชวย  คงคาเขตร  อายุ 67 ป, เลขท่ี 57 / 6  หมู 6 เขตสายไหม แขวงออเงิน  

กรุงเทพฯ, วันท่ี 19 ตุลาคม 2550. 
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รุนๆ (ประมาณ พ.ศ. 2495)  ตลาดสนุกมาก  เด็กเยอะ  ทําอะไรก็ขายได  บางบัว  ลาดโตนด  คน
คลองบางเขนมาซื้อที่นี้หมด  หลักหก  ดอนเมือง  เอาของมาขาย  เอาขาวเปลือกมาแลก
ขาวสาร”84  ปาจําเนียนในฐานะชาวนาเลาถึงความคึกคักของตลาดวา  “ตอนเด็กๆ ชวยพอแมทํา
นา  ราวๆ อายุ 18  (พ.ศ. 2491)  โรงสีปาหมวยสราง  พอฉันยังมาสรางเลย  ตลาดสมัยน้ันมี
รานคา  ขายหมู  ขายปลา  ขายยา  ขายผา  ขายทอง  มีโรงฝน  ชวงหลังคนยายเขามาเยอะ  
ประมาณ  50  ป (ประมาณ พ.ศ. 2500)  ตลาดคนยิ่งเยอะ  ของขายดี”85  ปาเตียงเลาวา  “ตอนโต
แลวอายุสัก 20 (พ.ศ. 2497)  เปนสาวแลว  ตลาดก็เจริญ  บานมากขึ้นตลาดคึกคัก”86  ลุงแสนใน
ฐานะเด็กชาวนาเรียนที่โรงเรียนบางเขนเลาวา  “สมัยลุงเด็กๆ ทุกบานแถวน้ี (ลาดโตนด) ตองไป
ซื้อของที่ตลาด (บางเขน)  เดินขามสะพานมา  สะพานมีเชือก  มีไมกระดานแผนใหญ  ตลาด
คึกคักทั้งวัน  คนเยอะมาก  เต็มไปหมด  ในตลาดมีทุกอยาง  จําไดวาถาไดมาตลาดจะสนุกมาก 
(พ.ศ. 2496) โรงเรียนเลิกก็ตองมาตลาดกอนกับเพ่ือน มาซื้อลูกอมกินแลวคอยกลับบาน  บานใน
ตลาดเปนของคนจีน  ในคลองก็มีเรือขายของเหมือนกัน  สวนใหญเปนผลไม  เชน  มะมวง  
กลวย  ขาวโพด  ฟกทอง  กวยเตี๋ยว  กาแฟ  จําไดวาเวลาซื้อหมูจะหอใบตอง  ซื้อปลาทูหอใบบัว  
ซื้อนํ้าแข็งมีเชือกกลวยผูกตรงกลางกลับถึงบานน้ําแข็งก็ละลายเกือบหักกลาง”87 ลุงเลิศในฐานะ
ผูคาในตลาดเลาวา  “สมัยเด็ก (พ.ศ. 2497) ตลาดรุงเรืองมาก  มีโรงยาฝน  มีรานทอง  มีโรงสีอยู
ถึง 2 โรง  โรงแรกเปนของคุณเกียรติ  คุณหลง  (นางหลง  ไวสาลี)  ผูรวมกอตั้งโรงเรียนบางเขน
(ไวสาลีอนุสรณ)  เปนโรงสีน้ํามัน  โรงที่สองเปนของปาหมวยเปนโรงสีไฟ  ใชแกลบเปนเชื้อเพลิง
ทําใหเปนไอน้ําไปปนเครื่องจักร  เปนโรงสีที่ประหยัดมาก”88 
 แมหลังป พ.ศ. 2500 หรือหลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจะเปนชวงที่
ตลาดเร่ิมหมดความสําคัญลง  แตสําหรับชาวชุมชนยังเห็นวาความเจริญรุงเรืองของตลาดมีไป
จนถึงประมาณป 2510  ผูนําชุมชนเทวสุนทรทานหนึ่งเลาในชวงนั้นไววา “ตลาดมันเจริญ มัน
เปนหัวเมืองคาขาย  ใครๆ ก็หลั่งไหลมาที่นี้  โรงสีก็มี  ตรงไหนมี “มหาลัย” (เกษตรศาสตร)  
อาจารยวาตรงน้ันเจริญไหม  ตรงไหนมีวัด (วัดเทวสุนทร) อาจารยวาเจริญไหม  ตรงไหนมีสถานี
รถไฟอาจารยวาเจริญไหม  มันมาเสียตรงที่เปนที่เชาจากคนอ่ืนน่ีแหละ  ถาที่ตรงน้ีเปนที่เขาเขา
ก็ยังอยูตรงนี้”89 
 ตลาดบางเขนชาวบานมักจะเรียกวา  “ตลาดสี่แยก”  เพราะคาขายกันตรงสี่แยกทางน้ํา  
สอดคลองกับการเรียกชื่อวัดเทวสุนทรที่ชาวบานเขาเรียก  “วัดส่ีแยก”  ดวยเหตุผลเดียวกัน  อีก

                                                 
84 สัมภาษณ  คุณปาบัวคล่ี  สุขประทุม  อายุ 77 ป, วันท่ี 5 มิถุนายน 2550. 
85 สัมภาษณ  คุณปาจําเนียน  เนียมใจวงศ  อายุ 77 ป, วันท่ี 5 มิถุนายน 2550. 
86 สัมภาษณ  คุณปาเตียง  แชโลว  อายุ 73 ป, วันท่ี 26 เมษายน 2550. 
87 สัมภาษณ  คุณลุงแสน  แอมเอี่ยม  อายุ 63 ป, วันท่ี 2 พฤษภาคม 2550. 
88 สัมภาษณ  คุณลุงเลิศ  ตุลาธร  อายุ 63 ป, วันท่ี 10 สิงหาคม 2550.   
89 สัมภาษณ  คุณปรัชญา  ประทับ, อายุ 53 ป, วันท่ี 27 เมษายน 2550. 
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ชื่อหนึ่งที่นิยมกันมากคือ  “ตลาดมืด”  ตลาดมืดในที่นี้ไมไดหมายถึงตลาดที่ขายของผิดกฎหมาย 
แต “เม่ือกอนมันมืดจริงๆ”90  มืดเพราะพอคาแมคาสรางหลังคาครอบทางเดินเพ่ือเชื่อมกับหอง
แถวสองฝงทางเดินในตลาด  ทําใหแสงสองเขามาในตลาดไดนอย  แมตอนกลางวันบางรานยัง
ตองจุดตะเกียงเพ่ือขายของ  ในชวงที่มีไฟฟาใชแลวจึงเปดไฟฟาขายของในตอนกลางวัน 
 สรุปไดวาในยุคน้ีหลังจากเกิดส่ีแยกทางนํ้ากลุมคนจีนที่รับจางขุดคลองและคนจากคลอง
บางเขนไดปกหลักคาขายเกิดเปนตลาดบางเขน การเกิดโรงสีขึ้นมาสองโรงหลักๆ ทําใหตลาด
บางเขนเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจในบริเวณสี่แยกทางน้ํา   
 
3.3  วิถีชุมชนส่ีแยกทางนํ้า : อํานาจรัฐ 
  

ชุมชนสี่แยกทางนํ้าชวงป พ.ศ. 2415 – 2450 หรือชวง 35 ปหลังขุดคลองเปรมประชา 
กรเปนชุมชนชายขอบของอํานาจรัฐในเขตกรุงเทพฯ  เปนชวงรอยตอระหวางอํานาจรัฐสวน 
กลางกับหัวเมืองสําคัญดานทิศตะวันออกและทิศเหนือ  เห็นไดชัดจากจุดประสงคหน่ึงของการ
ขุดคลองเปรมประชากรเพื่อตองการเชื่อมกรุงเทพฯ กับพระนครศรีอยุธยา  ถึงแมจะมี
วัตถุประสงคเพ่ือขยายพ้ืนที่ปลูกขาวแตมิไดตั้งใจใหเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของทองถิ่น  รัฐ
ตองการผลผลิตขาวที่สูงขึ้นเพ่ือนําไปขายในตลาดโลก  ผูที่รับผลประโยชนมากที่สุดคือเจาของ
ที่ดินบริเวณริมคลองซึ่งสวนใหญเปนของขุนนางหรือขาราชการ  ชาวบานโดยท่ัวไปเปนเพียง
ชาวนารายยอยที่เขาจับจองที่ดินผืนเล็กๆ เปน “ชองวาง” ระหวางผืนใหญไกลออกไปจากริม
คลอง  และเปนผูเชาที่ทํานา ดังไดกลาวไป  

ชุมชนสี่แยกทางน้ําในชวงน้ีจึงบุกเบิกการทํานา  กอรางสรางตัว   การเปนส่ีแยกทางนํ้า  
เปนทําเลทอง ที่เอ้ืออํานวยตอการคมนาคมและแหลงนํ้าในการทํานา  ประกอบกับความชํานาญ
ทางการคาของคนจีน  ทําใหเกิดตลาดบางเขน  บริเวณนี้จึงกลายเปนจุดศูนยกลางทางดาน
เศรษฐกิจและคมนาคมระดับทองถิ่น  ความสัมพันธทางสังคมมีความซับซอนมากขึ้น  รัฐเล็งเห็น
ถึงการเขามาสถาปนาอํานาจอยางเปนทางการ  ดวยเหตุนี้ชวงที่มีการปฏิรูประบบราชการสมัย
รัชกาลที่ 5 ในป พ.ศ. 2435  ไดจัดตั้งกระทรวงตางๆ ขึ้นทั้งหมด 12 กระทรวง  โดยหัวเมืองชั้น 
ในคือ พระนคร ธนบุรี ปทุมธานี นครเขื่อนขันธ (พระประแดง) สมุทรปราการ และนนทบุรี  
ขึ้นอยูในการปกครองของกระทรวงนครบาล  ชวงกอน พ.ศ. 2450  กรุงเทพฯ แบงทองที่การ
ปกครองออกเปน 7 อําเภอ คือ  อําเภอตําบลบางขุนพรหม  อําเภอตําบลบางลําพูบน  อําเภอ
ตําบลสามเสน  อําเภอตําบลวัดชนะสงคราม  อําเภอสี่แยกถนนบํารุงเมือง  อําเภอตําบลพาหุรัด  
และอําเภอทาเตียน  สมัยนั้นที่ทําการอําเภอตั้งอยูที่บานขาราชการ   

ตอมาเม่ือป พ.ศ. 2450 ปลายรัชกาลที ่5   

                                                 
90 สัมภาษณ  คุณปาเตียง  แซโลว  อายุ 73 ป, วันท่ี 26 เมษายน 2550. 
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“เม่ือความเจริญไดแผขยายไปสูทุงหลวงเหนือพระนคร  ซึ่งมีการขุดคลองรังสิต
ขึ้นแลวจึงโปรดใหตั้งเมืองธัญบุรีและเมืองมีนบุรีขึ้นอีก 2 เมือง  รวมเขาไวใน
มณฑลกรุงเทพพระมหานคร  มณฑลนี้จึงมีพ้ืนที่ถึง 3,091 ตารางกิโลเมตร  
เฉพาะตัวพระนครก็มีพ้ืนที่ถึง 400 ตารางกิโลเมตร  แบงการปกครองออกเปน
อําเภอชั้นใน 8 อําเภอ ไดแก อําเภอในพระนคร  อําเภอสําเพ็ง อําเภอบางรัก  
อําเภอปทุมวัน  อําเภอดุสิต  อําเภอบางกอกนอย อําเภอบางลําพูลาง  อําเภอ
บางกอกใหญ  ตอมายุบ 7 อําเภอ  โดยยกอําเภอประทุมวันไปขึ้นกับอําเภอดุสิต  
สวนอําเภอชั้นนอกก็มี 8 อําเภอเทากันคือ  อําเภอบางซื่อ  อําเภอบางเขน  
อําเภอบางกะป  อําเภอบางขุนเทียน  อําเภอราษฎรบูรณะ  อําเภอตลิ่งชัน  
อําเภอภาษีเจริญ  และอําเภอหนองแขม”91  

 
การตั้งอําเภอในชวงนี้มีนายอําเภอเปนหัวหนาและตั้งที่วาการอําเภอเปนการเฉพาะ  

สําหรับอําเภอชั้นในมีกรมการอําเภอขึ้นตรงตอกระทรวงนครบาล  ไมมีกํานัน  ผูใหญบาน  สวน
อําเภอชั้นนอกใหมีกรมการอําเภอและกํานัน  ผูใหญบานปกครองเหมือนอยางหัวเมืองที่ขึ้นกับ
กระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) ตอมา
พ.ศ. 2458 สมัยรัชกาลที่ 6  ไดประกาศยกเลิกอําเภอชั้นในทั้ง 7 อําเภอ  และตั้งขึ้นใหม เปน  
25 อําเภอ  สวนอําเภอชั้นนอกยังมี 8 อําเภอเชนเดิม  และใชพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ทองที่ พ.ศ. 2457      

อําเภอบางเขนจึงเปนหน่ึงในอําเภอชั้นนอกของกรุงเทพมหานครหรือพระนครในสมัย
นั้น โดยมีที่วาการอําเภอเปนเรือนไมสองชั้น  ตั้งใกลๆ กับสี่แยกทางนํ้า  การตั้งอําเภอบางเขน
บริเวณนี้แสดงใหเห็นวาเปนแหลงชุมชนที่มีประชากรอยูพอสมควร  เพราะการตั้งเปนอําเภอ
ในชวงนั้นมีเกณฑกวางๆ อยูวาในระดับเล็กสุดคือหมูบานควรจะมีประชากรอยูประมาณ 100 
คนขึ้นไป  หรือมีบานประมาณ 10 บาน  มีผูใหญบานมาจากการเลือกของลูกบานคอยดูแล  
ประมาณ 10 หมูบานจะเปนตําบล  มีกํานันที่ไดเลือกมาจากผูใหญบานคอยดูแล  สวนอําเภอจะ
มีก่ีตําบลนั้นไมปรากฏแตอยางนอยนาจะมีสองตําบลขึ้นไป สําหรับอําเภอบางเขนพิจารณา
เทียบเคียงจากป พ.ศ. 2458  ไดมีประกาศกระทรวงนครบาล  เรื่องกําหนดเขตทองที่การ
ปกครองกรุงเทพมหานครไดบรรยายสภาพสังคมในอําเภอบางเขนไววา 

“ที่วาการอําเภอบางเขนตั้งที่ขางวัดบางเขน ใกลกับตลาดบางเขน  ไปจากพระ
นครไดโดยทางรถไฟสายเหนือ  ลงที่สถานีบางเขน  แบงทองที่เปนตําบล 5 
ตําบล  มีพลเมืองราว 10,905 คน  มีกํานันผูใหญบาน  อาณาเขตทางทิศใต

                                                 
91 ทองตอ  กลวยไม  ณ  อยุธยา, “อดีต  ปจจุบัน  อนาคต  ของกรุงเทพมหานคร”, ใน 100ป  

มหาดไทย, (กรุงเทพฯ : ศิริวัฒนาการพิมพ, 2535), หนา 297.    
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ติดตอกับอําเภอบางซื่อ  ทิศตะวันตกติดตอกับจังหวัดนนทบุรี  ทิศตะวันออก
ติดตอกับจังหวัดมีนบุรี  และทิศเหนือติดตอกับจังหวัดธัญบุรี  มณฑลอยุธยา  
ทองที่อําเภอนี้เปนทองนาทั้งสิ้น  เวนไวแตริมทางรถไฟมีไรผักอยูบาง  ที่ดอน
เมืองเปนที่ตั้งกรมอากาศยานทหารบก...ที่บางเขนมีตลาดขายของและเปน
ตลาดขายเขา (ขาว)  มีของเบ็ดเตล็ดตางๆ ขาย...ที่ปากคลองบางเขนที่ออก
แมน้ําเจาพระยาเปนตลาดผลไมที่มาจากสวนเรียกวา  ตําบลตลาดแกว”92 
 

 จากขอมูลน้ีแสดงใหเห็นวาอําเภอบางเขนในชวงป พ.ศ. 2458 หรือหลังจากตั้งอําเภอ 8 
ป ประชากรเพ่ิมขึ้นและเปนอําเภอที่ใหญพอสมควร เปนการยืนยันถึงการเปนศูนยกลางในดาน
ตางๆ โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจของสี่แยกทางน้ําไดเปนอยางดี 
 ป พ.ศ. 2475  ไดโอนพ้ืนที่สวนหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีฝงตะวันตกมาอยูในเขตปกครอง
ของอําเภอบางเขน คือ ตําบลทุงสองหองจากอําเภอปากเกร็ด  และสวนหนึ่งของตําบลลาดโตนด  
จากอําเภอเมือง  ทําใหแนวแบงเขตระหวางกรุงเทพฯกับจังหวัดนนทบุรีขยายออกมาจากคลอง
เปรมประชากรเปนคลองประปาจนถึงปจจุบัน  อําเภอบางเขนในชวงนี้จึงมีอาณาเขตกวางมาก  
มองจากภาพกวางๆ ในปจจุบัน  อําเภอบางเขนคือพ้ืนที่รวมกันของเขตบางเขน  เขตจตุจักร  
เขตหลักส่ี  เขตดอนเมือง และเขตสายไหม 

พ.ศ. 2484  สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม  เปนนายกรัฐมนตรี  ที่วาการอําเภอไดยาย
ไปอยูริมถนนพหลโยธิน  ตรงขามวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารในปจจุบัน  การยายอําเภอคร้ัง
นี้เกิดจากสองปจจัยหลักๆ คือ ประการแรก การคมนาคมเปลี่ยนจากทางนํ้าเปนทางบก  การ
สรางถนนพหลโยธินเม่ือป พ.ศ. 2476 การตัดถนนสายรองตางๆ เชน ถนนแจงวัฒนะ  ถนนราม
อินทรา  ทําใหบริเวณนี้เกิด “สี่แยกถนน” หรือส่ีแยกพหลโยธิน ความสําคัญทางดานเศรษฐกิจจึง
มีมากขึ้น  ประกอบกับการเพ่ิมของประชากรทําใหเกิดการขยายตัวเมืองออกไป  ประการที่สอง  
มีความสัมพันธกับปจจัยแรก  กลาวคือรัฐบาลยุคนั้นโดยเฉพาะจอมพล ป. พิบูลสงคราม ให
ความสําคัญกับพ้ืนที่บริเวณนั้นเปนพิเศษ  หลัง “กบฏบวรเดช” (พ.ศ. 2476)  รัฐบาลไดสราง
อนุสาวรียพิทักษรัฐธรรมนูญ  หรือที่เรียกกันวา อนุสาวรียปราบกบฏ ขึ้นตรงสี่แยกถนน  
หลังจากนั้นป พ.ศ. 2483 ไดสรางวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร  ในชวงนั้นเรียกวาวัด
ประชาธิปไตย  ขึ้นบริเวณดานตะวันตกของถนนพหลโยธิน  เหตุปจจัยทุกอยางจึงสอดคลองกัน  
เม่ือศูนยกลางอํานาจทางเศรษฐกิจเปลี่ยน  สังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยน  อํานาจการเมืองก็ตอง
เปลี่ยนตามไปดวย 

 

                                                 
92 สมพงษ  เกรียงไกรเพชร, กรุงเทพฯ เอกลักษณไทย, (กรุงเทพฯ : สัมพันธการพิมพ, 2528), 

หนา  140. 
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ในระยะตอมาเม่ือชุมชนหนาแนนขึ้น ป พ.ศ. 2490  กระทรวงมหาดไทยไดแบงพ้ืนที่

ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของตําบลสายไหมตั้งเปนตําบลออเงิน  รวมพ้ืนที่บางสวนของตําบล
อนุสาวรียและตําบลตลาดบางเขนตั้งเปนตําบลคลองถนน  และแบงพ้ืนที่ทางทิศเหนือของตําบล
ทุงสองหองตั้งเปนตําบลสีกัน   

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2489  ไดมีเหตุการณที่สําคัญสําหรับชาวทุงบางเขน  เม่ือ  
รัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล และพระอนุชา (รัชกาลที่ 9) ไดเสด็จพระ
ราชดําเนินเยี่ยมทุกขสุขประชาชนชาวบางเขน  ในครั้งนั้นนอกจากไดทรงเยี่ยมหนวยงาน
ราชการคือเกษตรกลางบางเขนและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแลว  ทั้งสองพระองคยังได
ประทับทอดพระเนตร  การสาธิตวิธีการทํานา  และกระบวนการผลิตขาวของชาวนาอยางใกลชิด  
และพระองคไดหวานขาวลงบนนาทุงบางเขนดวย  หลังจากนั้นเพียงสี่วัน คือวันที่ 9 มิถุนายน  
พ.ศ. 2489  พระองคไดเสด็จสวรรคต  การเสด็จทุงบางเขนในครั้งน้ันยังอยูในความทรงจําของ
ประชาชนชาวบางเขน  แสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญของรัฐตอการเกษตรหรือการทํานา
ของทุงบางเขนในอดีต 

 
 

รูปจอมพล ป. และคุณหญิงละเอียด  พิบูลสงคราม กับ ชาวนา ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหา 
วิหาร  เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2485  
(รูปจากหนังสือ  ประวัติศาสตรกรุงรัตนโกสินทร  เลม 3  (2475 – ปจจุบัน (2525),  
คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร  200  ป 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล  เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมประชาชนชาว
ทุงบางเขน  บริเวณวัดพระศรีมหาธาตุ  เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2489   (ภาพจากหนังสือ  
ในหลวงอานันท, ณัฐวุฒิ  สุทธิสงคราม และประยุทธ  สิทธิพันธ) 
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ป พ.ศ. 2515  มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการปกครองสวนภูมิภาคไปสูการปกครอง
สวนทองถิ่น  โดยรวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเขาดวยกันเปนจังหวัดนครหลวงกรุงเทพ
ธนบุรีและเปลี่ยนเปนกรุงเทพมหานคร  ยุบการปกครองแบบเทศบาลและสุขาภิบาล  แบงหนวย
การปกครองออกเปนเขตและแขวงแทนอําเภอและตําบล  อําเภอบางเขนจึงมีสถานะเปน  เขต
บางเขน  ชวงป พ.ศ. 2522  ทําเนียบทองที่  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยบันทึกไววา  
เขตบางเขนมีทั้งหมด 9 แขวงคือ ตลาดบางเขน ลาดยาว ทุงสองหอง คลองถนน อนุสาวรีย ทา
แรง ออเงิน สีกัน และสายไหม  มีประชากรรวมกันประมาณ 352,148 คน  เฉพาะบริเวณใกลๆ 
สี่แยกทางน้ํา คือ ลาดยาว ตลาดบางเขน และทุงสองหอง  มีประชากรรวมกัน 205,728 คน 
แสดงใหเห็นวาบริเวณนี้มีประชากรอยูหนาแนนที่สุดในเขตบางเขน 
 ตอมาป พ.ศ. 2532 เม่ือประชากรหนาแนนขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม  เพ่ือความสะดวกในการปกครองของรัฐจึงแบงพ้ืนที่ทางทิศตะวันตกของเขตบางเขน
จัดตั้งเปนเขตดอนเมืองและแบงพ้ืนที่ทิศตะวันตกเฉียงใตของเขตไปจัดตั้งเปนเขตจตุจักร  
และในป พ.ศ. 2540  แบงพ้ืนที่ทิศเหนือจัดตั้งเปนเขตสายไหม  และในปเดียวกันแบงพ้ืนที่เขต
ดอนเมืองสองแขวงคือตลาดบางเขนและทุงสองหองจัดตั้งเปนเขตหลักส่ี   ชุมชนส่ีแยกทางนํ้า 3 
ชุมชนที่ผูวิจัยศึกษาในปจจุบันจึงอยูในเขตหลักส่ี  

การสรางอําเภออยางเปนทางการ เม่ือ พ.ศ. 2450  ชุมชนบริเวณสี่แยกทางน้ําจึง
กลายเปนศูนยกลางทองถิ่นทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และวัฒนธรรม  การสถาปนา
อํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรมในทองถิ่นบางเขนครั้งน้ีมีความสอดคลองกันในหลายดาน กลาวคือ  
หลังจากรัฐไดเริ่มสรางทางรถไฟสายแรกจากกรุงเทพฯ ไปอยุธยา    ในป พ.ศ. 2439 มีสถานีอยู  
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9 สถานี คือ กรุงเทพฯ  บางซื่อ  หลักส่ี93  หลักหก  คลองรังสิต  เชียงราก  เชียงรากนอย  บาง
ปะอิน  และกรุงเกา  จะเห็นวาชวงนั้นยังไมมีสถานีบางเขน  แตก็แสดงใหเห็นถึงการเขามาของ
การคมนาคมโดยทางรถไฟที่ควบคูกับทางน้ําในยุคน้ัน หลังจากนั้นสถานีรถไฟบางเขนได
เกิดขึ้นเยื้องๆ กับตลาดบางเขนทางทิศใต  มีคลองบางเขนคั่นกลาง  คาดวานาจะสรางขึ้นในชวง 
พ.ศ. 2443  หลังเปดเดินรถตลอดสายจากกรุงเทพฯ ไปนครราชสีมา  การเกิดสถานีรถไฟ
บางเขนนั้น  แสดงใหเห็นวาบริเวณนี้กลายเปนแหลงชุมชนที่ประชากรอยูกันหนาแนน  หลัง
สรางอําเภออยางเปนทางการ  และในป พ.ศ. 2475 สมัยรัชกาลที่ 7 กอนเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง  ไดมีแผนการศึกษาชาติ  อําเภอบางเขนในขณะนั้นมีรองอํามาตยเอกขุนอนุบาล สิมา
รัก เปนนายอําเภอ  รัฐจึงไดสถาปนาอํานาจทางความรูหรืออุดมการณรัฐผานทางการศึกษา  
โดยตั้งโรงเรียนบางเขน (ไวสาลีอนุสรณ)  อาคารของโรงเรียนชวงที่ตั้งใหมๆ เปนที่ใชพิจารณา
คดีความตางๆ ของอําเภอชาวชุมชนจึงเรียกโรงเรียนนี้วา “โรงเรียนศาล”  ในปเดียวกันนั้น
โรงเรียนวัดเทวสุนทรไดเกิดขึ้น  บริเวณนี้จึงมีโรงเรียนอยูถึงสองโรง  หากใชสี่แยกทางน้ําเปน
แกนกลางโรงเรียนทั้งสองโรงตั้งอยูเย้ืองกัน  โรงเรียนบางเขนอยูทางทิศเหนือฝงตะวันออกของ
คลองเปรมประชากร  โรงเรียนวัดเทวสุนทรอยูทางทิศใตฝงคลองบางเขนและคลองเปรม
ประชากรฝงตะวันตก  โดยมีตลาดบางเขนเปนจุดศูนยกลาง  แสดงใหเห็นวาในชวงนี้ชุมชน
บริเวณนี้ในรัศมีจากส่ีแยกทางน้ําหรือตลาดบางเขนมีประชากรหนาแนนขึ้น   

จากน้ันในป พ.ศ. 2482  สมัยนายทวี  อุชชิน เปนนายอําเภอ  สถานีอนามัยหรือสุข
ศาลาชั้น 2 ไดเกิดขึ้น  กอนหนาน้ันชาวชุมชนสวนใหญดูแลรักษาสุขภาพโดยภูมิปญญาของชาว
ชุมชนเอง  การใชยาสมุนไพร  ทั้งแผนไทย  แผนจีน  เห็นไดจากในตลาดบางเขนในชวงกอน
หนาน้ันมีรานขายยาจีนอยูดวย  และชาวชุมชนคลอดโดยใชหมอตําแย94  นาสนใจวาสถานี
อนามัยแหงนี้ไมไดเกิดจากรัฐทั้งหมดแตเปนการรวมแรงรวมใจของชาวตลาดบางเขนดวย  

                                                 
93 อเนก  นาวิกมูล ไดตั้งสมมุติฐานและสรุปวาชื่อหลักส่ีหรือหลักหกมาจากหลักบอกระยะในชวงขุด

คลองเปรมประชากร  โดยปกเปนเสาหลักเอาไว  ระยะหางของหลักประมาณ 4 กิโลเมตร ปจจุบันยังไมพบ
หลักฐานแตสามารถเทียบเคียงกับหลักริมคลองดําเนินสะดวกได (โปรดดูในบทความ  “หลักส่ี – คลองเปรมฯ” 
เนชั่นสุดสัปดาห, 664-667, (21 กุมภาพันธ – 14 มีนาคม 2548)  หลักส่ีของคลองเปรมฯ หากเริ่มจากคลอง
ผดุงกรุงเกษมจึงอยูท่ี 16 กิโลเมตร  จึงสอดคลองเปนอยางยิ่งกับระยะทางของสถานีรถไฟจากสถานีกรุงเทพฯ  
(หัวลําโพง) ถึงหลักส่ีจะอยูท่ีประมาณ 17.57 กิโลเมตร เพราะสถานีกรุงเทพฯ ไกลกวาจุดเร่ิมของคลอง
เปรมฯ  (คลองผดุงกรุงเกษม) ประมาณ 1.5 – 2  กิโลเมตร  จึงสามารถสันนิษฐานไดวาหลักหนึ่งของคลอง
เปรมประชากรนาจะอยูบริเวณสามเสน  หลักสองอยูบริเวณบางซื่อ  และหลักสามคือบริเวณบางเขนนั้นเอง 
สอดคลองกับระยะทางของสถานีรถไฟจากกรุงเทพฯถึงบางเขนจะอยูท่ี 13 กิโลเมตร  หากวัดจากจุดเร่ิมของ
คลองเปรมประชากร(คลองผดุงกรุงเกษม)ถึงหลักสามจะมีระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร 

94 สัมภาษณ  คุณลุงเลิศ  ตุลาธร  อายุ 63 ป, วันท่ี 10 สิงหาคม 2550.   
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เน่ืองจากสุขศาลาชั้น 2  เปนนโยบายของรัฐชวงจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี 
“โดยรัฐบาลออกเงินคากอสรางใหคร่ึงหน่ึงเปนเงินแหงละ 2,500 บาท  อําเภอใดจะสรางสุขศาลา
ชั้น 2  ตองหาเงินสบทบเปนคากอสรางอีกคร่ึงหน่ึงคือ  2,500 บาท  หากขาดเหลือรัฐบาลจะออก
เพ่ิมเติมให  ตลอดจนจัดหาผูชวยแพทยไปประจํา95”  การสาธารณสุขในชวงนี้ยังอยูในความ
รับผิดชอบโดยกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2475 – 2485)  ดวยเหตุนี้สถานีอนามัยตลาดบางเขน
จึงมีเครื่องหมายรูปสิงหซอนทับอยูบนเครื่องหมายกากบาทจนถึงปจจุบัน 
 สําหรับชุมชนสี่แยกทางน้ํารัฐเขามาปกครองและเก็บภาษีมากกวาสงเสริมหรือการทํานุ
บํารุงคุณภาพชีวิตดานอ่ืนๆ  ไมวาจะเปนการสงเสริมหรือดูแลการผลิต  สาธารณูปโภค  และ
สุขภาพอนามัย  หลังจากขุดคลองเปรมประชากรแลวชาวชุมชนทําการผลิตดวยตัวเอง  การขุด
คลองแยก  คลองยอยเกิดจากชาวชุมชนรวมแรงรวมใจกันทํา  เชน การขุดคลองลาดโตนดแยก
ออกไปจากคลองบางเขน  ขนานไปกับคลองเปรมประชากรเพื่อชักนํ้าเขานา  และนําขาวจากนา
มาขาย  ดังไดกลาวไป  ชาวชุมชนเลาวา  “ทํานา  อําเภอไมเคยมาเยี่ยม  ถาไมไปอําเภอก็ไม
เจอ  ตอนนํ้าทวมนาก็เจอบางแตไมไดชวยอะไร”96  ชาวชุมชนอีกทานเลาวา  “อําเภอไมคอยมา
ยุงอะไร  มีเม่ือ 50 ปกอนคนจากอําเภอมาหาที่บานบอกใหประกวดบานที่ทําการเกษตร  มีเลา
ไก  บอปลา  มีพืชผักสวนครัว  ทําสวน  ทํานา”97   สําหรับตลาดบางเขนแหลงการคาที่สําคัญ
เพ่ิงมีน้ําบาดาลใชหลังป พ.ศ. 2500  สวนไฟฟามีใชหลัง พ.ศ. 2512  สวนน้ําประปานั้นมีใช
ในชวงหลัง พ.ศ. 2530 
 สรุปไดวาหลังจากชุมชนสี่แยกทางนํ้าเร่ิมเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม  รัฐไดเขามาสถาปนาอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรมโดยการตั้งอําเภอ  สถานีตํารวจ  
และการศึกษา  การเกิดสถานที่ราชการดังกลาวแสดงใหเห็นการเขามาของอํานาจรัฐหลังจาก
เกิดการรวมตัวกันของชาวชุมชนอยูกอนแลว  และดูเหมือนบทบาทของรัฐจะเนนไปท่ีการ
ควบคุมและการเก็บภาษีมากกวาการสงเสริมการอยูดีกินดีของชาวบาน  แมแตการสรางสถานี
อนามัยชาวชุมชนยังตองชวยรัฐสรางครึ่งหน่ึง  ชุมชนสี่แยกทางน้ําจึงเปนกรณีตัวอยางหนึ่งของ
การเกิดชุมชนตามธรรมชาติกลาวคือ  เร่ิมจากภูมิประเทศท่ีมีความเหมาะสม  ผูคนกอรางสราง
ตัว  จนชุมชนกลายเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมทองถิ่น  จากน้ันรัฐก็เขา
มามีบทบาทอยางเต็มตัว  ทําใหชุมชนมีความสัมพันธทางสังคมครบทุกดานทั้งดานเศรษฐกิจ  
สังคม  วัฒนธรรมและการเมือง 
 
                                                 

95 คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร  200  ป,  ประวัติศาสตรกรุงรัตนโกสินทร เลม 
2 (รัชกาลท่ี 4 – พ.ศ. 2475), (กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, 2525), หนา 596. 

96 สัมภาษณ  คุณลุงประวิง  เพ็งสาตร  อายุ 71 ป, แขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  กรุงเทพฯ, วันท่ี  
20 ธันวาคม 2550. 

97 สัมภาษณ  คุณปาวิไล  นาคเนียม  อายุ 71 ป, วันท่ี 11 มิถุนายน 2550. 
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3.4  วิถีชุมชนสีแ่ยกทางนํ้า : ความสัมพันธทางสังคมและการรวมตวัของชาวชุมชน 
 
3.4.1  วิถีชุมชนส่ีแยกทางน้ํา : ความสัมพันธทางสังคม 

 
การตั้งบานเรือนของชาวชุมชนสี่แยกทางนํ้าเปนการกระจายไปตามลําคลองบางเขน

และคลองเปรมประชากร  มีลักษณะเปน “หมูบานที่มีการจัดตั้งยาวไปตามสองฝงแมน้ําลําคลอง
ที่เรียกวาหมูบานริมนํ้า (river – linear  village)”98  หรือลักษณะหมูบานที่เรียกวา  

“หมูบานเปนแนว  (strip villages)...  ประกอบดวยบานปลูกเปนแถวยาวแคบๆ  
ตามแมน้ําลําคลอง...มีสวนผักและนาอยูหลังบาน  ศูนยกลางจะอยูที่การมีชาย
น้ํารวมกันมากกวาจะอยูในใจกลางหมูบาน  หมูบานเปนแนวหลายๆ หมูบานใน
ที่ที่มีประชากรหนาแนนมักจะกลายเปนบริเวณการตั้งหลักแหลงที่ยาวนาน
ตอเน่ือง” 99 

 อยางไรก็ตามดวยลักษณะภูมิศาสตรที่ “พิเศษ”  เปนสี่แยกทางน้ําทําใหเกิดจุด
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่ตลาดบางเขน  จากน้ันเกิดสถานที่ทางความเชื่อและวัฒนธรรม เชน 
วัดเทวสุนทร  โรงเจ  ศาลเจาแมทับทิม  และเกิดหนวยงานราชการตางๆ  ตามมา  ในอดีต
บริเวณนี้จึงเปนที่รวมของความสัมพันธทางสังคมที่หลากหลายและมีชีวิตชีวาเปนอยางยิ่ง   

หลังจากมีการตั้งบานเรือนกระจายไปตามลําคลองและลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุม
ขนาดใหญ  การทํามาหากินหลักของชาวชุมชนคือการทํานา   

“ที่ราบอันกวางใหญของภาคกลางนั้นมักแบงซอยออกเปนทุงตามสภาพอัน
เหมาะสม...ทําใหลักษณะการถือครองท่ีดินแทนที่จะโยงความเปนสมาชิกของ
ชุมชนเขากับอาณาเขตหมูบานกลับใชวิธีโยงความเปนสมาชิกของชุมชนเขากับ
ทองทุงมากกวา  ดังน้ันชาวนาภาคกลางคุนเคยกับการเรียกตัวเองวา  ชาวทุง  
มากกวา  ชาวนา  และแทนที่จะถามวาเขาเปนคนบานไหน  ก็มักจะถามวาเขา
เปนคนทุงไหนจึงจะส่ือความหมายไดดี”100   
 
 
 

                                                 
98 สุวิทย  ไพทยวัฒน, “วิวัฒนาการเศรษฐกิจหมูบานในภาคกลาง (พ.ศ. 2394 – 2453)”, ใน  ฉัตร

ทิพย  นาถสุภา และสมภพ  มานะรังสรรค, บรรณาธิการ, ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยจนถึง พ.ศ. 2484, 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2527), หนา 250. 

99 พอพันธ  อุยยานนท, เร่ืองเดียวกัน, หนา 13. 
100 ฉัตรทิพย  นาถสุภา และพรพิไล  เลิศวิชา, เร่ืองเดียวกัน, หนา 196 – 197. 
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 ชวงแรกๆ กลุมชาวนาไดกระจายการตั้งถิ่นฐานบานเรือนออกไปตามคลองเปนบริเวณ
กวาง  หากมองจากจุดส่ีแยกทางน้ําเปนจุดศูนยกลางออกไปเปนรัศมีวงกลม  ทางดานทิศใตจาก
บริเวณประชาชื่น  จตุจักร  บางซื่อ  ทางดานทิศตะวันออกจากถนนวิภาวดีรังสิต  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรไปจนถึงถนนพหลโยธิน  คลองบางเขนไปเชื่อมกับคลองบางบัว  คลองลาดพราว  
ทางดานทิศตะวันตกฝงนนทบุรี  คลองบางเขนไปถึงปากแมน้ําเจาพระยา  ทางดานทิศเหนือ
จากชุมชนรวมพัฒนาไปถึงลาดโตนด  หลักส่ี  ดอนเมือง  เปนตน  บริเวณนี้ในยุคหลังขุดคลอง
เปรมประชากรเรียกวาบางเขน และดวยมีการทํานากันมากบริเวณนี้จึงเรียกวา  “ทุงบางเขน”  
การเรียกชื่อวาบางเขนในยุคน้ีจึงเปนเชนเดียวกับการเรียกบางเขนในสมัยอยุธยาและกอนขุด
คลองเปรมประชากร  เพราะเรียกตามชื่อคลองบางเขนที่มีมายาวนาน  เพียงแตมีจุดศูนยกลาง
ใหม  บางเขนบริเวณนี้จึงเปนบางเขนในยุคที่สองที่มีความสัมพันธกับบางเขนในยุคแรก  ชุมชน
บางเขนในยุคแรกมีอัตลักษณเปนชาวสวน  เปนชาวตลาดแกว  ตลาดริมแมน้ําเจาพระยาที่อยู
เหนือกรุงเทพฯ  มีความแตกตางจากชาวตลาดขวัญ (เมืองนนทบุรี) ที่อยูเหนือขึ้นไป  เปนชาย
ขอบของกรุงเทพฯ และเมืองนนทบุรี    แตอัตลักษณของชาวชุมชนบางเขนยุคที่สองคือชาวนา 
ชาวนาแหงทุงบางเขน101  ที่อาศัยอยูริมคลองบางเขนและคลองเปรมประชากร  เปนชาวบาน
อําเภอรอบนอกกรุงเทพฯ  เปนชาวชนบทหรือคนตางจังหวัด 

ดวยการตั้งหลักแหลงเปนชุมชนริมคลอง  แตละหลังคาเรือนสวนใหญทํานาท้ังในที่ดิน
ของตัวเองและเชา  ถึงแมแตละครัวเรือนสามารถใชแรงงานในครัวเรือนได  แตชาวชุมชนได
รวมตัวกันเพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกันทั้งดานการผลิตและวิถีชีวิตดานอ่ืนๆ เชน งานดานความ
เชื่อและวัฒนธรรม  ปาวิไลชาวนาคลองบางเขนเลาวา  “ปาทํานา  เลี้ยงควาย  เพ่ือนบานก็มา
ชวยกัน  ลงแขกกัน  จะไดเสร็จเร็วๆ  แตละบานทํานาไมพรอมกัน  เมือ  37  ปกอนยังลงแขก
กันอยูเลย”102  ปาจําเนียนชาวนาคลองเปรมประชากรเลาสอดคลองกันวา  “ทํานา  ชวยๆ กันทํา  
คนรูจักกันทั้งน้ัน  แถวนี้ไปถึงลาดโตนดคนเขาลงแขกกันเยอะ  มาชวงหลังๆ ก็มีบางจางดํานา  
จางเก่ียว”103   แมคาในตลาดบางเขนอยางปาเตียงพายเรือไปซ้ือขาวกับชาวนาก็เห็นการลงแขก
กัน  เลาวา “สมัยโนน (สวนใหญ) เขาไมมีจางกันหรอก   เขาแลกงานกันทํา  บานไหนลงแขก
บานน้ันก็ทําขาวเลี้ยงเขา”104  เชนเดียวกับลุงเลิศในฐานะพอคาในตลาดที่จะตองไปซื้อขาวจาก
ชาวนาเลาวา  “สมัยนั้นเขารวมกลุมกันลงแขก  ชวยกันทํานา ไถนา  จางก็มี  ชวยก็มี”105  

 
 

                                                 
101 ผูใหสัมภาษณทุกคนท่ีเคยเปนชาวนาตางเรียกตัวเองวาเปนคน “ทุงบางเขน” ท้ังส้ิน  
102 สัมภาษณ  คุณปาวิไล  นาคเนียม  อายุ 71 ป, วันท่ี 11 มิถุนายน 2550. 
103 สัมภาษณ  คุณปาจําเนียน  เนียมใจวงษ  อายุ 77 ป, วันท่ี 5 มิถุนายน 2550. 
104 สัมภาษณ  คุณปาเตียง  แซโลว  อายุ 73 ป, วันท่ี 26 เมษายน 2550. 
105 สัมภาษณ  คุณลุงเลิศ ตุลาธร  อายุ 63 ป, วันท่ี 20 พฤษภาคม 2550.    
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นอกจากการทํามาหากินแลว  ชาวชุมชนยังรวมตัวกันชวยเหลือกันในโอกาสตางๆ ดวย
การเปนหมูบานริมน้ําทําใหชาวชุมชนติดตอพบปะกันระหวางบานผานลําคลอง  “มีงานอะไรท่ี
บานก็มาชวยกัน  งานศพ  งานแตง  งานบวช  ทํากันที่บานทั้งน้ัน  คนก็มาชวยกัน”106 ชาวชุมชน
อีกทานเลาวา “งานบวช  งานแตง  ตอนลูกชายบวชคนมาเพียบ  คนมาชวยทํากับขาวไมตองจาง  
คนมาชวยกันเยอะ”107 
 วัดเทวสุนทรเปนสถานที่หน่ึงที่ชาวชุมชนมารวมตัวกันในโอกาสตางๆ “คนแถวน้ีไปวัด  
วันพระก็ไปวัด  มีงานเทศกาลก็ไปวัด  ทําบุญตางๆ ก็ไปวัด  คนจีนในตลาดก็ไปวัด  ตอนเชาพระ
บิณฑบาตทางเรือปาใสบาตรที่ศาลาน้ีเหละ”108  เพราะ “ชีวิตของคนไทยมีความผูกพันอยาง
ใกลชิดกับวัดในหมูบานของตน...วัดเปนสถานยานกลางที่ชุมนุมของชาวบาน...เพราะชาวบาน
จะไดวิสาสะพบปะกันมากๆ ไดเปนคราวๆ  อยางงานสังคมก็มีที่วัด...เม่ือยกเวนการทํามาหากิน
แลว  วัดก็เปนสถานที่ทุกส่ิงทุกอยางที่ดีๆ ในชีวิตของชาวบานตั้งแตเกิดจนกระทั่งตายไป” 109 

ความขัดแยงระหวางชาวชุมชนที่จะนําไปสูความรุนแรงมีนอยมาก  “สมัยกอนคนไมเกเร  
คนคลองบางเขนตีกันยิงกันไมคอยมี”110  “สมัยกอนไมมีตีกัน  ไมมีลักขโมย  หนีน้ําทวม  สงคราม
ไมไดเปดประตูไวของยังไมหาย”111 “หลังสงครามคอยมีขโมยบาง  กอนสงครามบานไมไดใส
กลอนเลย หนีเรือบินไปอยูสงิหบุรีเดือนหนึ่ง  กลับมาของในบานยังอยูเหมือนเดิม”112  แมในชวง
40 ปกอน  “อาชญากรรมมีนอยมาก  คนไมคอยทําอะไรกันรุนแรง”113  “สมัยกอนทําบุญเขากท็ํา
กันสนุกสนาน  เดี๋ยวนี้มีงานอะไรมันก็ตีกันอีกตางหาก”114 
 นอกจากความสัมพันธระหวางชาวชุมชนดวยกันแลว  ชาวชุมชนยังไดมีความสัมพันธ
กับผูคาขายในตลาดรวมถึงเจาของโรงสีดวย  ความสัมพันธโดยทั่วไปคือ  ชาวนา  ชาวสวน  ไป
ซื้อของและขายของที่ตลาด  ผูคาในตลาด “พายเรือไปซ้ือผลไมถึงปากคลองบางเขน (ริมแมน้ํา
เจาพระยา) ชวงน้ําตื้นตองเข็นเรือขามไป ชาวนา (รวมถึงชาวสวน)  ไดพายเรือมาขายในคลอง 
 

                                                 
106 สัมภาษณ  คุณปาวิไล  นาคเนียม  อายุ 71 ป, วันท่ี 11 มิถุนายน 2550. 
107 สัมภาษณ  คุณปาแจมสี  ตุลาธร  อายุ 61 ป, เลขท่ี 130 / 13  หมู 1  แขวงตลาดบางเขน  เขต

หลักส่ี  กรุงเทพฯ, วันท่ี 20 พฤษภาคม 2550. 
108 สัมภาษณ  นางวิไล  นาคเนียม  อายุ 71 ป, วันท่ี 11 มิถุนายน 2550. 
109 อคิณ  รพีพัฒน, ม.ร.ว., เร่ืองเดียวกัน, หนา 17.    
110 สัมภาษณ  คุณปาวิไล  นาคเนียม  อายุ 71 ป, วันท่ี 14 กรกฎาคม 2550. 
111 สัมภาษณ  คุณปาจําเนียน  เนียมใจวงษ  อายุ 77 ป, วันท่ี 5 มิถุนายน 2550. 
112 สัมภาษณ  คุณปาเตียง  แซโลว  อายุ 73 ป, วันท่ี 26 เมษายน 2550. 
113 สัมภาษณ  คุณธานี  สุริภนทกุล  อายุ 52 ป, วันท่ี 3 เมษายน 2550. 
114 สัมภาษณ  คุณปรัชญา  ประทับ  อายุ 53 ป, วันท่ี 27 เมษายน 2550. 
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ดวย”115 นอกจากผูคาขายในตลาดจะไปซื้อของที่ตลาดมาขายแลว  ยังไดเขาไปซ้ือของ
โดยเฉพาะขาวจากชาวนา  ชาวสวนโดยตรง116  สวนชาวนา  ชาวสวนมีของอะไรที่เหลือจากกิน
จากใชก็นํามาขายที่ตลาด  “จําไดวาที่บานพอเอาไกมาขายที่ตลาดเพราะมีเยอะ  ไดตังคมาก็เอา
ไปซื้อพวกน้ําปลา  เกลือ  กะป  หรือใหลูกไปโรงเรียน  พวกผมก็เอาตังคมาซ้ือของในตลาดนี้
แหละ”117 
 ผูคาขายในตลาดกลาวถึงบุคลิกหรือนิสัยของชาวนาซึ่งสวนใหญเปนคนไทยไววา  “พอ
ผมมาจากเมืองจีน  ขายปลาทูตามคลอง  ตอนมาจากเมืองจีนใหมๆ ยังพูดภาษาไทยไมได  พอ
บอกวาสงเสียงดังๆ หรือตะโกนคําเดียว  ชาวบานยังไมรูเลยวาขายอะไร  ก็เรียกใหหยุด  แลวมา
ดูวาขายอะไรพอบอกวาอยางน้ีไมอดตายแลว  คนไทยชอบซื้อ”118 ปาเตียงแมค า ในตลาดได
กลาวถึงชาวนาวา  “คนทองนาวางาย  พูดกันแปบเดียวเขาก็ขาย”119 
 การติดตอคาขายของชาวนากับผูคาขายในตลาดนั้นสวนใหญชาวนาจะเปนหนี้กับผูคา
ในตลาด  ทั้งการยืมเงินและยืมเปนขาวของเครื่องใช  ดังคําบอกเลาของอดีตผูใหญบาน  แถบทุง
สองหอง  ดังตอไปน้ี  “แทบทุกบานกูคนจีนในตลาด  เขาออกใหกอน  ออกปุย  น้ํามันก็าด  
แมแตปลาทูกัง”120  ... “ชาวนากวาจะเก็บเก่ียวบางครั้งก็กูเขามาจากคนจีนในตลาดนั้นแหละ  เอา
เงิน  เอาของไปกอน  ไมมีกะปน้ําปลาก็เอาไปกิน  บางทีกูมาซ้ือเคร่ืองครัว  ของใหเด็กไป
โรงเรียน”121 …ชาวนามีหน้ีสิน  ไปเอาปุย  ไปเอาของเขามากอน  ไปเอาจากคนจีนในตลาด  ขาย
ขาวแลวคิดเปนตังคใชหน้ี”122  

นาสนใจวาการใชหนี้คืนนั้นสวนใหญใชการแลกเปลี่ยนกับขาวเปลือก  หรือการคิดของที่
กูยืมเปนเงินและตีราคาขาวเปลือกเปนเงิน  ใหชาวนาใชหนี้ดวยขาวเปลือก  “หลังเกี่ยวขาว  เขา
ก็มาเอา  เขาคิดเปนขาว อยางปลาทูกังตัวใหญๆ  ตัวหนึ่งก็คิดเปนขาวหนึ่งถัง”123… ถึงเวลาหนา
เก็บเก่ียวก็เอามาคืนเปนขาว เหลือจากน้ันเราก็เอาไวกิน…”124  การแลกเปลี่ยนลักษณะนี้ชาวนา
ไดสะทอนความรูสึกไววา  “ขาวมันไดกําไรมากกวา  เราตั้งราคาไมได  คนจีนตั้งราคา  เขาเอาไป

                                                 
115 สัมภาษณ  คุณปาบัวคล่ี  สุขประทุม  อายุ 77 ป, วันท่ี 26 พฤษภาคม 2550. 
116 ดูเร่ืองตลาดบางเขน  หัวขอ  2.3.4   
117 สัมภาษณ  คุณลุงแสน  เอมเอี่ยม  อายุ 63 ป, วันท่ี 27 กรกฎาคม 2550. 
118 สัมภาษณ  คุณบรรเลง  ลิมปนุสรณ  อายุ 55 ป, วันท่ี 3 สิงหาคม 2550. 
119 สัมภาษณ  คุณปาบัวคล่ี  สุขประทุม  อายุ 77 ป, วันท่ี 26 พฤษภาคม 2550. 
120 สัมภาษณ  คุณตาปรวน  อินทอง  อายุ 81 ป, เลขท่ี 36 แขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  กรุงเทพฯ, 

วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2550. 
121 สัมภาษณ  คุณปาจําเนียน  เนียมใจวงษ  อายุ 77 ป, วันท่ี 5 มิถุนายน 2550. 
122 สัมภาษณ  คุณลุงแสน  เอมเอี่ยม  อายุ 63 ป, วันท่ี 27 กรกฎาคม 2550. 
123 สัมภาษณ  คุณตาปรวน  อินทอง  อายุ 81 ป, วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2550. 
124 สัมภาษณ  คุณปาจําเนียน  เนียมใจวงษ  อายุ 77 ป, วันท่ี 5 มิถุนายน 2550. 
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หกสิบ  เราเอาไปสี่สิบ  เขารูดีปไหนฝนดี  ปไหนฝนแลง  เขามาตวงเอาที่นาเลย  ตวงเกินดวย  
เปนหนี้รอยถัง  แถมไปอีกหนึ่งถัง”125  ผูคาขาวคนกลางในตลาดทานหน่ึงหลังจากเวลาผานไป
จนถึงปจจุบันไดมองยอนกลับไปในชวงนั้นกลาววา  “มันคลายๆ  “ตกเขียว”  นั้นแหละขาวที่
ไดมาจะไมเหลือ  บางทีชาวนาตองซ้ือขาวกิน  แปลกไหม  ยกเวนชาวนาที่มีที่ดินมากๆ  คน
กําหนดเปนคนจีน  เราจึงพูดกันวา  “ทํานาป  มีแตหนี้กับฟาง”126 

ความสัมพันธระหวางชาวนากับเจาของโรงสีเปนความสัมพันธหนึ่งที่สําคัญของชุมชนใน
ยุคน้ี  โรงสีเปรียบเสมือนโรงงานในชุมชนน้ันเอง ชาวนานําขาวมาโรงสีดวยวัตถุประสงคสอง
อยางคือ  เพ่ือนําขาวเปลือกมาขายโดยตรงโดยนําใสเรือหรือหาบมาทางบก  กับนําขาวเปลือก
มาสีเปนขาวสารไปบริโภค  หากเหลือจึงคอยขายขาวสาร  โรงสีจึงเปนสถานที่ที่ผูคนเขามา
เก่ียวของสัมพันธกันมากพอๆ กับตลาด  และท้ังหมดมีความสัมพันธตอกัน  กลาวคือชาวนามา
ตลาดขายขาวใหผูคาคนกลางในตลาดแลวซื้อของตางๆ กลับบาน หรือ “ชาวนามาขายขาวที่
โรงสีแลวซื้อของจากตลาดกลับบาน”127  ผูคาขาวคนกลางในตลาดรับซื้อขาวทั้งในตลาดและพาย
เรือไปรับซ้ือถึงในนานํามาขายหรือสีเปนขาวสารที่โรงสี  (ขณะเดียวกันนําของอ่ืนๆ ไปขายในนา
ดวย)  ขณะเดียวกันโรงสีไมไดรอคนมาขายหรือสีขาวอยางเดียว  แตไดออกไปซ้ือขาวจาก
ชาวนามาสีเองดวย 

การออกไปซื้อขาวจากชาวนามาสี  ชาวโรงสีเรียกวา  “ตวงขาว”  เพราะทางโรงสีตองนํา
ถังนํากระสอบไปบรรจุมา 1 ถังบรรจุได 20 ลิตร  กอนที่จะไปตวงขาวไดจะตองมีการตอรอง
ราคา  และ “ตรวจสอบสินคา” กันกอน  ชาวนานําขาวเปลือกตัวอยางมาที่โรงสี  “เทลงบนมาที่
บากเปนขั้นๆ  คลายขั้นบันได...   ใชไมกลมๆ หัวทายเรียวแตไมถึงกับแหลมเล็ก  ตรงกลางปอง  
กดลงไปบนขาวเปลือก  กดหัวกดทายโยกไปขางหนาที  ขางหลังทีทําอยูหลายๆ คร้ัง จนเปลือก
กะเทาะออกจากเมล็ด  ก็เอาใสกระดงขนาดจ๋ิว  ฝดใหเปลือกหลุดจากขาว  ถาขาวดีเมล็ดจะลื่น
ขึ้นเงาเรียวยาว  สวนที่หักยอยจะมีเพียงเล็กนอย  บางทีไมแนใจตองบดซ้ําหลายหนถึงจะตก
ปากใหราคากันได  ชาวนาก็อยากขายของแพง  ผูซื้อก็อยากไดราคาถูกตองตอรองกันอยูนาน
เหมือนกันจึงจะถูกใจดวยกันทั้งสองฝาย”128 
  เจาของโรงสีจึงมีบทบาทสําคัญตอชุมชนมากทั้งดานการสาธารณประโยชนและการกูยืม  
เพราะมีฐานะคอนขางดี  ชาวตลาดเลาวา  “มีงานตางๆ ในตลาด  เจาของโรงสีบริจาคเงิน”129 
“ตลาดตรงหนาวัดตอนนั้นยังไมเจริญ  เปนบอนไก  เลิกบอนไกก็เทปูน  อาจารยนวลวัดเทวะขอ

                                                 
125 สัมภาษณ  อดีตชาวนา  อายุ 81 ป, วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2550. 
126 สัมภาษณ  อดีตพอคาขาวคนกลางตลาดบางเขน  อายุ 56 ป, วันท่ี 5 สิงหาคม 2550. 
127 สัมภาษณ  คุณปาบัวคล่ี  สุขประทุม  อายุ 77 ป, วันท่ี 2 มิถุนายน 2550. 
128 หนังสือพระราชทานเพลิงศพ  นายเกียรติ  เกียรติสกุล, เรื่องเดียวกัน, หนา 158. 
129 สัมภาษณ  คุณปาบัวคล่ี  สุขประทุม  อายุ 77 ป, วันท่ี 26 พฤษภาคม 2550. 
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นายเกียรติทําถนนเขาวัด”130  เจาของโรงสีไทยเสรีเลาใหลูกๆ ฟงวา  “บางที่ขณะหลับก็ยังมีคน
มาปลุกซ่ึงก็เปนพวกชาวนานั่นเอง  มาติดตอธุระสวนตัวบาง  เรื่องขาวบาง  คนไหนสนิทชิดชอบ
กันก็ชวยเหลือกันเปนพิเศษ  การกูเงินระยะส้ันปาก็ไมคิดดอกเบี้ย  ที่รูจักหางๆ ก็คิดดอก
พอสมควรเพราะตองเอาใจไวเพ่ือติดตอซ้ือขายขาวกันอีก  บางรายก็รับจํานองที่เอาไว  บางทีก็
เปนทองบาง”131 
 เจาของโรงสีไทยเสรีไดเลาถึงความสัมพันธ  ระหวางเจาของโรงสีและชาวนา  ซึ่ง
สะทอนใหเห็นบรรยากาศ  กลยุทธ  การบริหารจัดการ  ลักษณะของลูกคา  รวมถึงความ
เปลี่ยนแปลงดานทางสังคมดวย 

“ลูกคาสวนใหญของปามักเปนชาวนา...ชาวนาท่ีมาติดตอกับปามีหลายจําพวก
ดวยกัน  บางก็มาสีขาว  คือเอาขาวเปลือกมาใหสีเปนขาวสารกลับไปหุงกิน  
บางก็มาขายขาวเปลือกซ่ึงวากันเปนเกวียน  เกวียนละไมก่ีสิบบาท  และบางก็
มาแลกขาวคือเอาขาวเปลือกมาแลกขาวสารที่ปาสีไวเอาไป  พวกนี้คลายกับ
พวกมาสีขาว  ตางกันตรงที่วาตัวขาวเปลือกที่เอามาสีนั้นทางโรงสีเก็บไว  แลก
เอาขาวที่สีเรียบรอยแลวไปไดทันที  ไมตองเสียเวลาคอย...ถาขาวที่เอามาแลก
คอนขางดี  เชนขาวเหลืองออน  ขาวหอมมะลิ  แลวไดขาวสารชนิดไมสูดีไป  ปา
ก็จะตีเปนเงินใหไปพอดีกับราคาขาวเปลือกชนิดน้ันๆ  แตพวกที่มามากที่สุด
ไดแกพวกสีขาว  ชาวนานิยมมากเพราะทุนแรงซึ่งรวดเร็วและสะดวกสบายไม
ตองมาใชครกตําเหมือนแตกอน”132 …“ปารูจักเอาใจลูกคาเวลาตรุษจีน  สารท
จีนก็ทําอาหารการกินเลี้ยงกันอยางเต็มที่  ใครที่ไมไดมาปาก็ฝากของเอาไปให  
บานไหนใกลหนอยก็แจกเอง  ปาจึงมีลูกคาเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว  จนตองสีทั้ง
กลางวันกลางคืน  พวกชาวนาที่คอยขาวที่สีจนถึงเย็นปาก็จะจัดขาวปลาอาหาร
ใหกิน  พวกที่เปนไทยอิสลามปาก็แยกไปพวกหนึ่งโดยตมไขให  พวกนี้สวนมาก
มาจากคลองบางตลาดนนท  การแตงตัวก็เหมือนชาวนาทั่วๆ ไปเวนแตไมกิน
หมูไหวพระเทาน้ัน”133 
 
 
 

 
                                                 

130 สัมภาษณ  คุณปาเตียง  แซโลว  อายุ 73 ป, วันท่ี 26 เมษายน 2550. 
 

131 หนังสือพระราชทานเพลิงศพ  นายเกียรติ  เกียรติสกุล, เรื่องเดียวกัน, หนา 156. 
132 เร่ืองเดียวกัน, หนา 155. 
133 เร่ืองเดียวกัน, หนา 148. 
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 เจาของโรงสีไดสะทอนสภาพชีวติของชาวนาไววา 
“พอถึงฤดูแลงนํ้าในคลองก็จะแหงขอด...น้ําจะข้ึนเออเฉพาะตอนเชาๆ เทาน้ัน  
พอตกบายนํ้าก็จะเร่ิมงวดลงๆ จนถึงเย็นก็จะเหลือแตโคลนตม  จึงไมสะดวกแก
ชาวนาที่จะมาทางเรือ...สวนมากพากันหาบคอนมาเปนแถวๆ  เสียงไมคาน
เบียดสาแหรกดังออดแอดๆ ๆ แลวมันก็ยวบข้ึนยอยลงราวกับจะหักเสียใหได  
พวกที่หาบมาสวนใหญเปนเด็กสาวรุนๆ กับพวกหนุมๆ  พวกนี้แข็งแรงไมรูจัก
เหน่ือย  เห็นหาบกันไปก็คุยหัวเราะตอกระซิกกันไป...มีอยูคนหนึ่งที่ปาเห็นแลว
อดสงสารไมไดเปนเด็กผูหญิงรางผอมบางอายุคงไมเกิน 12 ป  แตก็แข็งแรง
เพราะทํางานหนักแตอายุยังนอยเวลาหาบกระบุงแทบจรดพ้ืนดิน  พอวางหาบ
ลงก็แทบจะเปนลมเพราะตองตากแดดมาเปนเวลานานซึ่งของก็หนัก  นี่แหละ
ชีวิตคนจนหนักเหนื่อยก็ตองทน  ตองทําเพ่ือการอยูรอดของชีวิต”134 
 

สําหรับคนภายนอกในยุคน้ันมีการใหความหมายตอชาวนาในลักษณะลําบาก  ยากจน  
เปนคนนาสงสาร  ในนิราศสุโขทัย  ของคุณหญิงสมจีน  อุณหะนันทน  เขียนเม่ือ พ.ศ. 2473  
เม่ือทานไดนั่งรถไฟไปสุโขทัย  รถไฟออกจากสถานีหัวลําโพง  พอพนสถานีบางเขนก็ถ ึงสถานี
หลักส่ี  ทานพรรณนาไววา 

“...ถึงหลักส่ีมีนาธัญญาไสว  ของขอบใจชาวนามหาศาล 
สูเหน่ือยยากตรากตรํากระทําการ ไถคราดหวานเก็บเกี่ยวดวยเรี่ยวแรง 
การกินอยูดูทุเรศสมเพชเหลือ  กะปเกลือปลารานาแสยง 
นอนโรงจากฟากปูสูตะแคง  โคลนตมแหงเกรอะกรังเขายังทน 
เราลําบากยากใจอะไรหนอย  บนตะบอยกันวันตั้งพันหน  
มีที่อยูดังวิมานสําราญตน  กินดังปนเพ็ชรทองยังรองคราง 
เอาแตสุขสวนตัวทั่วทุกผอง  ขอเชิญมองดูคั่นคนชั้นลาง 
ตรองสักนิดคิดสักหนอยอยางปลอยวาง  จะเห็นทางเพ่ือนมนุษยสะดุดใจ…”135 
 

สําหรับตัวชาวนาเองไดมองตัวเองวา  “ชาวนายากจน  ลําบาก  ไมทําก็ไมมีกิน  มีหน้ีสิน
กันเกือบทุกคน  พออยูพอกินไปวันๆ”136  อยางไรก็ตามในมุมมองของชาวนาหรือชาวบานทั่วไป
ตอผูคาขายในตลาด (รวมถึงเจาของโรงสี)  มีอยูหลากหลาย  ภาพหนึ่งมองวาเปนผูไดเปรียบใน
ความสัมพันธทางการผลิต  แตอีกภาพหนึ่งชาวนามองผูคาในตลาดดวยมิตรภาพที่ดีพอสมควร  
                                                 

134 เร่ืองเดียวกัน, หนา 157 – 158. 
135 อเนก  นาวิกมูล, “หลักส่ี-คลองเปรมฯ (3)”, เนชั่นสุดสัปดาห, 13, 666, (7 มีนาคม 2548) : หนา  

57.   
136 สัมภาษณ  อดีตชาวนาคลองลาดโตนด  อายุ 63 ป, วันท่ี 2 พฤษภาคม 2550. 
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ดังเชนอดีตชาวนาคนนี้ “ปารูจักคนจีนในตลาดเกือบหมด  ไปตลาดเกือบทุกวัน  ไปซ้ือกับขาว  
ซื้อของ  คนจีนเขาก็ดีนะ  มีบางที่ไมดี  เขามีง้ิว  มีลิเก  เราก็ไปดูกัน”137  เชนเดียวกับพอคาใน
ตลาดแมภาพหนึ่งมองวาชาวนาลําบาก  ยากจน  แตอีกภาพหนึ่งไดสะทอนวา  “ผมเปนชาวทุง
บางเขน  ตั้งแตเกิดมันผสมผสานไปดวยกันหมด  เราไดสัมผัส  ไดคลุกคลี  คุณยายคุณปา  พอ
ไปทําบุญที่วัดมาก็จะเหลือขนมอยางสองอยาง  มาแจก “ลูกหลาน”  เราลูกหลานเจก  ลูกหลาน
จีน  ก็ยังเอามาให  ไอตี๋คนอ่ืนๆ ก็เหมือนกัน”138 
 หลังจากมีการสรางอําเภอ  โรงพัก  โรงเรียน  สถานีอนามัยทําใหบริเวณนี้เปนศูนย
ราชการ  นําไปสูความสัมพันธระหวางชาวบานทั่วไป  ผูคาในตลาดรวมถึงเจาของโรงสี  และ
ขาราชการ ความสัมพันธระหวางชาวชุมชนกับขาราชการน้ันเปนความสัมพันธที่คอนขางหาง  
(ดูในเร่ืองอํานาจรัฐ)  นอกจากเปนเรื่องปกติที่ชาวชุมชนตองจายภาษีและมีการติดตอกับทาง
ราชการดานตางๆ  ซึ่งสวนใหญมักจะผานทางผูใหญบาน  ผูใหญบานจึงเปน  “ราชการ”  ที่
ใกลชิดกับชาวบานที่สุด  จากน้ันก็คอยหางจากชาวบานไปเรื่อยๆ  “มีอะไร  นายอําเภอมาหา
กํานัน  กํานันมาหาผม  ใหผมดูแล  นายอําเภอไมคอยมาหรอก  มีอะไรไปเจอกันที่อําเภอ”139  
สําหรับผูคาในตลาดและเจาของโรงสีสวนหนึ่งจะมีความสัมพันธและมีสวนรวมกับทางราชการ
คอยขางดีดังที่เจาของโรงสีไทยเสรีเลาใหลูกๆ ฟงวา   

“เม่ือมีเวลาปามักจะไปคุยกับคุณทวี  อุชชิน  ขณะน้ันเปนนายอําเภออยูที่
บางเขน  ทานเปนผูที่มีความคิดสรางสรรคและมองการณไกลอยูเสมอทาน
กับปามีความคิดเหมือนกันจึงคุยกันถูกคอ  เร่ืองที่คุยกันสวนมากจึงเกี่ยวกับ
การสรางสรรคความเจริญใหกับทองถิ่นซ่ึงทานกับปาไดรวมมือกันทําประโยชน
สวนรวมไวหลายอยางเชนในราวปพ.ศ. 2482  ทานกับปาไดรวมแรงรวมใจกับ
ประชาชนชาวตลาดบางเขนสรางสุขศาลาชั้น  2  ...พ.ศ.2483  ปาไดบริจาคเงิน
...สมทบกับเงินเริ่มแรกบํารุงทองที่ของรัฐบาลขุดคลองซอยหลักส่ีที่ตื้นเขินใหมี
น้ําใชตลอดป  ปาเล็งเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัวจึงพยายาม
ชวยเหลือทางราชการทุกวิถีทางเทาที่จะชวยไดและในปลายปเดียวกันปาได
บริจาคเงินชวยชาติ...ขณะนั้นกําลังเกิดสงครามอยูในยุโรปและขยายเขามาใน
อินโดจีน...ปาอยูแนวหลังคอยจัดสงเสบียงคลัง”140 
 
 

                                                 
137 สัมภาษณ  อดีตชาวนาคลองบางเขน  อายุ 71 ป, วันท่ี 14 กรกฎาคม 2550. 
138 สัมภาษณ  อดีตพอคาขาวคนกลางตลาดบางเขน  อายุ 56 ป, วันท่ี 5 สิงหาคม 2550.  
139 สัมภาษณ  อดีตผูใหญบานตําบลทุงสองหอง  อายุ 81 ป, วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2550. 
140 หนังสือพระราชทานเพลิงศพ  นายเกียรติ  เกียรติสกุล, เรื่องเดียวกัน, หนา 179 – 181. 
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 สําหรับผูใหญบานซึ่งเปนตัวกลางระหวางชาวบานกับรัฐก็มีมุมมองตอราชการคอนขางดี  
อดีตผูใหญบานทานหนึ่งกลาววา  “ราชการเขาก็ดี  ผมไดชวยทางอําเภอก็ดีใจ  ไมมีบําเหน็จ  
บํานาญอะไร”141  อยางไรก็ตามสําหรับผูคาในตลาดสวนหนึ่งถึงแมจะมีความสัมพันธใกลชิดกับ
อําเภอแตเม่ือพูดถึงการติดตอกับอําเภอหรือราชการไดสะทอนอีกมุมหน่ึงของความสัมพันธ  
ดังน้ี  “เวลาจะจัดง้ิวทีตองไปเขียนคํารองขอจัดกับทางอําเภอ  ทางตํารวจ  เขาบอกใหเขียนคํา
รอง  ธรรมดา  2 บาท  เขาบอกของเราตอง  20  บาท  เราถามวาทําไม  20  บาท  เขาบอก  “ของ
เจา”  “ง้ิวเจา”  ตองแพงหนอยซิ”142 
 ในชวงที่เกิดสงครามโลกคร้ังที่สอง (พ.ศ. 2486)  รัฐใชตลาดเปนที่ขายสินคาขาดแคลน
ใหกับชาวบานทําใหเห็นความสัมพันธอีกมุมหนึ่งระหวางผูคาในตลาดกับรัฐดังคําบอกเลา
ตอไปนี้  “ลุงของปาเปนผูใหญบาน สมัยจอมพล ป. จึงมีสิทธิขาย  ไมขีดไฟ  น้ํามันกาด  น้ําตาล
ทราย  ผูซื้อตองมีคูปอง  น้ําตาลทรายซื้อไดคนละกิโล หลังจากขายตองทําบัญชีไปใหอําเภอ  
พายเรือไปจอดที่วัดพระศรีฯ  แลวซื้อของกลับ”143 
 เฉพาะพ้ืนที่บริเวณตลาดบางเขนชาวชุมชนสวนใหญเปนผูคาขายในตลาดเปนผูเชา
ที่ดินคุณหญิงเวียน  รักตประจิต  ความสัมพันธระหวางผูใหเชากับผูเชาในชวงนี้คอนขางดีดัง
คําพูดชาวชุมชนตอคุณหญิงเวียนดังนี้  “พวกเราเชาท่ีคุณหญิงเวียน  ทานเปนคนดี  มีเมตตา 
ทานบอกวาอยูไปเถอะ  อยูไปชั่วลูกชั่วหลาน  ปหนึ่งก็มีคนมาเก็บคาเชา”144  
 นอกจากความสัมพันธระหวางชาวชุมชนสี่แยกทางน้ําดวยกันแลว  ชุมชนสี่แยกทางน้ํา
ยังมีความสัมพันธกับชุมชนภายนอกที่กวางขวางมาก  ดวยเหตุที่ชุมชนส่ีแยกทางน้ําเปนชุมชน
เปด  การเคลื่อนไหวทางสังคมจึงมีมากและหลากหลาย  กอนยายอําเภอ พ.ศ. 2484  สายน้ํา
เปนตัวเชื่อมความสัมพันธหลักอยางนอยดานตะวันตกกินขอบเขตไปถึงริมนํ้าเจาพระยาดาน
จังหวัดนนทบุรี  ดานทิศใตเชื่อมกับคลองบางซื่อ  ไปถึงผดุงกรุงเกษม  เขาไปถึงคลองมหานาค  
ดานตะวันออกไปถึงคลองลาดพราว  ดานทิศเหนือไปถึงดอนเมือง  มีนบุรี  เปนตน  ประเพณี
ชักพระวัดเวตวันธรรมมาวาส  (วัดเซิงหวาย) เปนสัญลักษณหน่ึงของรูปแบบความสัมพันธ
ดังกลาว  ชาวชุมชนสี่แยกทางน้ําหลายคนจึงมีญาติๆ อยูในคลองบางเขน  บางซื่อ  ลาดพราว  
ดอนเมือง  มีนบุรี หลังจากยายอําเภอถนนไดมีบทบาทเพ่ิมเขามายิ่งทําใหความสัมพันธของชาว
ชุมชนตอชุมชนภายนอกเพ่ิมและหลากหลายมากขึ้น   

 
 
 

                                                 
141 สัมภาษณ  อดีตผูใหญบานตําบลทุงสองหอง  อายุ 81 ป,  วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2550. 
142 สัมภาษณ  อดีตคณะกรรมการโรงเจ  อายุ 67 ป, วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2551. 
143 สัมภาษณ  อดีตแมคาตลาดบางเขน  อายุ 77 ป, วันท่ี 26 พฤษภาคม 2550. 
144 สัมภาษณ  ชาวชุมชนตลาดบางเขน  อายุ 56 ป, วันท่ี 12 พฤษภาคม 2551.   
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3.4.2  วิถีชุมชนส่ีแยกทางน้ํา : การรวมตัวของชาวชุมชน 
 
ยุคน้ีชาวชุมชนส่ีแยกทางนํ้ามีการรวมตัวกันทํากิจกรรมตางๆ โดยสามารถแบงเปนสอง

กลุมหลักๆ คือ  กลุมชาวนากับกลุมพอคาในตลาด  และกิจกรรมบางอยางทั้งสองกลุมก็ทํา
รวมกัน  กลุมแรกคือชาวนา  ดวยพื้นฐานการผลิตในยุคน้ีชาวบานใชแรงงานคนและแรงงานสัตว
เปนหลัก  การรวมตัวกันระหวางครอบครัวเพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการทํามาหากินจึงเปน
กิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป  “การลงแขก”  ทํานาดังไดกลาวไปในเร่ืองความสัมพันธทางสังคม
จึงเปนวัฒนธรรมของกลุมชาวนาโดยทั่วไป  นอกจากนั้นยังมีการรวมตัวกันในกิจกรรมอื่นๆ อยู
ตลอดเวลา  ชาวนาทุงบางเขนทานหนึ่งทานเลาวา  “งานบวช  งานแตง  งานศพคนไปชวยกัน
เต็มไปหมด  สมัยกอนเขาจัดงานกันที่บานทั้งน้ัน”  145  นอกจากนั้นสําหรับวัฒนธรรมชาวพุทธ  
วัดเปนสถานที่หน่ึงที่ชาวชุมชนไปรวมตัวกันในการทํากิจกรรมรวมกันในงานหรือวาระตางๆ ดัง
ไดกลาวไป (ดูบทที่ 2  (2.3.3)) 

การรวมตัวกันของชาวนาที่นาสนใจมากที่สุดในยุคน้ีคือการรวมตัวกันขุดคลองลาดโตนด  
แยกออกไปจากคลองบางเขน  ขนานไปกับคลองเปรมประชากร  ยาวประมาณ 900 เมตร  โดย
กอนหนาน้ันพ้ืนที่ทํานาและที่อยูอาศัยของประชาชนคอยๆ ขยายออกไปจากริมคลองเปรม
ประชากรทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเปนบริเวณกวาง  ทําใหการนํานํ้าเขานา  การเดินทาง  
และการขนผลผลิตมีความไมสะดวก  ดวยเหตุนี้ประมาณ 100 กวาปกอน  คลองลาดโตนดจึง
เกิดขึ้นจากการรวมมือกันขุดของชาวชุมชนบริเวณนั้น    ทําใหบริเวณนี้มีคลองที่เชื่อมโยงกันถึง
สามคลอง  คือคลองบางเขน  คลองเปรมประชากร  และคลองลาดโตนด  ในอดีตจึงเปนพ้ืนที่ทํา
นาที่มีความอุดมสมบูรณเปนอยางมาก  เปนสวนหนึ่งของ  “ทุงบางเขน”  ที่มีชื่อเสียงในอดีต  
และการเลือกขุดคลองลาดโตนดออกจากคลองบางเขนจะทําใหการเดินทางออกไปบริเวณปาก
แมน้ําเจาพระยาทําไดสะดวกขึ้นอีกดวย  อดีตชาวนาคลองลาดโตนด เลาวา  “คลองลาดโตนดมี
มาตั้งแตสมัยรุนปู  พอเลาวาคนรุนกอนชวยกันขุด เปนลําราง  ออกไปจากนา  เอาขาวลงเรือไป
ขายโรงสี  บางทีมีเรือจากโรงสีมาซ้ือ  ไปไหนมาไหนก็ไปตามคลองนี้แหละ146  นอกจากนั้น
บริเวณชุมชนสี่แยกทางน้ํายังมีคลองซอย  คลองเล็กคลองนอยเปนจํานวนมากแทบทุกคลอง
ลวนเกิดมาจากการรวมแรงรวมใจกันขุดของชาวชุมชนทั้งกลุมผูคาในตลาดและชาวนาทั้งสิ้น 

สําหรับกลุมคนจีนผูคาขายในตลาดโรงเจเปนสถานที่สําคัญที่ชาวชุมชนโดยเฉพาะ
ชุมชนตลาดบางเขนมารวมตัวกัน  (ดูบทที่ 2  (2.3.3))  โรงเจเปรียบเสมือน  “หลักเมือง”  ของ
ชุมชนตลาดบางเขน  หรือชุมชนสี่แยกทางนํ้า  ประธานชุมชนตลาดบางเขนเคยกลาวในงานเวที

                                                 
145 สัมภาษณ  คุณปาวิไล  นาคเนียม  อายุ 71 ป, วันท่ี 11 มิถุนายน 2550. 
146 สัมภาษณ  คุณลุงวิสิทธิ์  สมิตะมาน  อายุ 71 ป, แขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  กรุงเทพฯ, วันท่ี  

19 พฤศจิกายน 2550. 
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ชาวบานคร้ังหน่ึงวา  “โรงเจของพวกเรา  เราตองดูแลรักษาไวใหดีที่สุด  ที่ชาวชุมชนตลาด
บางเขนอยูเย็นเปนสุขมายาวนานจนทุกวันน้ีเพราะเจาคุมครอง”147  การรวมตัวกันที่โรงเจนั้น
นอกจากในงานพิธีตางๆ ของโรงเจ  เชน  งานไหวเจา  แจกทาน  กินเจ ฯลฯ  แลวยังเปนที่
ประชุมของชาวชุมชนในโอกาสตางๆ  เชน ประชุมจัดง้ิวประจําป  ประชุมงานฉลองตลาด  หรือ
ประชุมวางแผนทํางานสาธารณะประโยชนตางๆ  “สมัยกอน (กอนไลรื้อป2537) โรงเจเขาเปด
เลย  คนในตลาดเขามาน่ังพูดคุยกัน...คณะกรรมการโรงแจกมี  20  คน  10  คนเปนคนเกาคนแก  
อีก 10 คนมาจากการเสี่ยงทายคนท่ีกินเจ  คนที่ไดเปนคณะกรรมการตองชวยทํางาน”148  ชาว
ชุมชนทานหนึ่งเลาวา  “การรวมตัวกลุมทางความเช่ือชัดเจนมาก  โรงเจทําใหคนรวมตัวกันป
หน่ึงไมต่ํากวา 3 ครั้ง  มีแจกทาน  มีง้ิว  กินเจ  ไหวเจา  คนมากันเยอะ”149  ชาวชุมชนอีกทาน
หน่ึงเลาวา  “ชวงกินเจมีพระจีนมาอยูโรงเจทั้งวัน  กลางคืนมีคนอยู  โรงเจอยูไดเพราะคนมา
ชวยกัน”  150 

การรวมตัวกันของชาวชุมชนชุมชนสี่แยกทางน้ําโดยผานสถานที่สําคัญคือโรงเจนั้น  
ดํารงอยูภายใตสายใยของวัฒนธรรมคนจีน  ที่เชื่อมโยงชาวชุมชนใหเกาะเก่ียว  ผูกพันกัน  การ
รวมตัวกันภายใตวัฒนธรรมจีนน้ีมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการทํามาหากินของชาวชุมชนที่
ทําการคาในตลาดบางเขน  ชาวชุมชนเชื่อวาหากพวกเขาไดประกอบพิธีกรรมตางๆ อยาง
สมํ่าเสมอ  เทพเจาจะคุมครองและใหความเจริญรุงเรืองตอการคาและครอบครัว  ขณะเดียวกัน
เม่ือทําการคาเจริญรุงเรืองแลวก็จะตองตอบแทนกลับตอสังคมดวย  ดังเชนการแจกทานประจําป
ของโรงเจ  ซึ่งของตางๆ ที่นํามาแจกสวนใหญหรือทั้งหมดเกิดจากการบริจาคของผูเชื่อถือ
ศรัทธาตอโรงเจ  แมหลังจากมีการไลรื้อชุมชนตลาดบางเขนเมื่อป พ.ศ. 2537  แลว  (ดูบทที่  4  
(4.3))  ชาวชุมชนที่ตองยายออกไปยังเขารวมบริจาคเงินทํากิจกรรมตางๆ  อยูเสมอ  บางคนยัง
เปนคณะกรรมการโรงเจอยู  บางคนยังกลับมากินเจที่โรเจ  คนกลุมน้ีสวนใหญเปนผูอาวุโสที่เคย
อาศัยอยูที่ตลาดบางเขน  นอกจากนั้นยังมีกลุมลูกหลานบางคนที่เคยอยูที่ตลาดบางเขนตอน
เล็กๆ ปจจุบันมีฐานะเศรษฐกิจและสังคมดีไดกลับมาบริจาคเงินและทํากิจกรรมรวมกับโรงเจ
บอยครั้ง  ลูกหลานชาวตลาดบางเขนคนหนึ่งเลาความรูสึกที่ไดกลับมารวมกิจกรรมวันแจกทาน

                                                 
147 คํากลาวตอชาวบานงานเวทีชาวบานของนายสมพร  มัชฌิมาดิลก  ประธานชุมชนตลาดบางเขน,  

เลขท่ี 55 / 9 หมู 1  แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักส่ี  กรุงเทพฯ, วันท่ี 15 กันยายน 2550. 
148 สัมภาษณ  คุณสมศักด์ิ  สุขพิพัฒน  (ประธานคณะกรรมการโรงเจคนปจจุบัน (2550))  อายุ 46 

ป, เลขท่ี 55 / 4  หมู 1  แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักส่ี  กรุงเทพฯ, วันท่ี 4 สิงหาคม 2551. 
149 สัมภาษณ  คุณธาณี  สุริภนทกุล  อายุ 52 ป, วันท่ี 3 สิงหาคม 2550. 
150 สัมภาษณ  คุณปาแจมสี  ตุลาธร  อายุ 61 ป, เลขท่ี 130 / 13  หมู 1  แขวงตลาดบางเขน  เขต

หลักส่ื  กรงเทพฯ, วันท่ี 20 พฤษภาคม 2550. 
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ป  พ.ศ. 2550  วา  “ผมเกิดที่นี้  พอแมเคยอยูที่นี้  ลูกหลานชาวตลาดบางเขนไปทํามาหากินมี
เงินมีทองอยากกลับมาทําบุญกับชุมชน”151   

โรงเจจึงเปนสถานที่สําคัญที่ชาวชุมชนวัฒนธรรมจีนมารวมตัวกันในโอกาสตางๆ ดวย
เหตุนี้ในชวงมีการไลรื้อชุมชนตลาดบางเขนป พ.ศ. 2537  การรวมตัวกันอยางเปนรูปธรรมเพ่ือ
ตอสูกับบริษัทเอกชนรายหนึ่งเกิดจึงขึ้นที่โรเจ 

ชุมชนส่ีแยกทางน้ําตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  เปนการผสมผสานกันระหวางวัฒนธรรม
ไทยพุทธเถรวาทกับวัฒนธรรมจีน  คนจีนในตลาดทํากิจกรรมวันสําคัญๆ ทางศาสนาที่วัดเทว 
สุนทร  ทําบุญตักบาตรในตลาดบางเขน  ขณะเดียวกันก็มีพิธีกงเตกที่วัดเทวสุนทร  (ดูรูปในบท
ที่ 4 (4.1))  ดานกลุมคนไทยบางคนก็มากินเจที่โรงเจ  เวลามีงานตางๆ ที่ตลาดคนไทยก็เขารวม
เชน  งานแสดงง้ิวประจําป  เปนตน 

สรุปไดวาชุมชนส่ีแยกทางน้ําในยุคนี้  เร่ิมจากการเขามาตั้งหลักแหลงบริเวณสี่แยกทาง
น้ําหลังขุดคลองเปรมประชากร  โดยการเขาจับจองท่ีดินเปน  “เกษตรกรรายยอย” หรือเปน
เกษตรกรผูเชาที่  หรือทั้งเปนเกษตรกรรายยอยและเชาที่ไปพรอมๆ กัน ขณะเดียวกันชาวจีนผู
รับจางขุดคลองและจากที่อ่ืนๆ ไดประกอบการคาเกิดตลาดขึ้นบริเวณใกลสี่แยกทางนํ้า  ชุมชนสี่
แยกทางนํ้าในชวงนี้จึงประกอบขึ้นมาจากกลุมคนสองกลุมหลักๆ โดยรัฐยังอยูหางๆ  มีบทบาท
สําคัญในการเก็บภาษีหรือเกณฑแรงงานเปนหลัก  การทํามาหากินชวงแรกๆ อาชีพหลักคือทํา
นา  มีทําสวนบางในคลองบางเขน  ในตลาดก็มีอาชีพคาขาย  วิถีชีวิตพ่ึงพิงธรรมชาติ  ชาว
ชุมชนมีการพึงพาชวยเหลือซึ่งกันและกันมีความแตกตางทางฐานะระหวางชาวชุมชนนอย  เกิด
สถานที่ทางความเชื่อและวัฒนธรรม  หากเปรียบกับชีวิตคนชุมชนสี่แยกทางนํ้าชวงน้ี
เปรียบเสมือนเด็กที่เพ่ิงเริ่มเจริญเติบโต  ดวยสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการ  “เจริญเติบโต”  ขาวมี
ราคา  ผูคาในตลาดคาขายไดมากขึ้น  หลากหลายขึ้น 35 ปผานไป  (พ.ศ. 2450)  ชุมชนจึงเปน  
“ผูใหญ”  เต็มตัว  มีอํานาจรัฐเขามาอยูอยางใกลชิด  กลุมราชการจึงประกอบเขามาเปนชุมชน
กลุมที่สาม  ทําใหความสัมพันธระหวางชาวชุมชนมีความหลากหลายและซับซอนมากขึ้น  
ชุมชนเติบโตอยางคอยเปนคอยไปและคอนขางเปนลําดับไมมีจุดวิกฤติที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบ
ฉับพลัน 60 – 67 ปผานไป  (พ.ศ. 2475 – 2482)  ชุมชนมีครบเกือบทุกอยาง  เปนผูใหญที่ยาง
สูวัยชราที่คอนขางมีพรอมทั้งทรัพยสิน  เกียรติยศ  และความภาคภูมิใจ    ในชวงนี้ถือวาเปน  
“ยุคทอง”  ของชุมชนสี่แยกทางนํ้าก็วาได  ยางเขา 70 ป  (พ.ศ. 2484)  การยายอําเภอบางเขน
ไปอยูที่ถนนพหลโยธิน  เปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญ  ยุคทองเริ่มผานพนไป    ความภาคภูมิใจใน
อํานาจเร่ิมสั่นคลอน  เปนชวงเริ่ม “วัยชรา” เปนวัยชราที่ยังแข็งแรง  เพียงแตกําลังเริ่มถดถอยลง   
จนเวลาลวงเลยเขาสู 86 ป  (พ.ศ. 2500) 

                                                 
151 สัมภาษณ  ลูกหลานชาวตลาดบางเขน  อายุ 41 ป, ในวันแจกทานประจําป, วันท่ี 16 สิงหาคม 

2550. 
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ในชวงเวลา 86 ป  ชาวชุมชนมีการรวมตัวกัน  ชวยเหลือกันในการทํามาหากินและวิถี
ชีวิตดานอ่ืนๆ  โดยมีแรงเกาะเก่ียวเชื่อมโยงสําคัญคือวัฒนธรรม  ทั้งวัฒนธรรมไทยพุทธเถรวาท  
วัฒนธรรมจีน  และการผสมผสานทางวัฒนธรรมทั้งสอง  ความขัดแยงทั้งภายนอกและภายใน
ชุมชนเปนความขัดแยงแบบปจเจกบุคคลทั่วไป ไมมีปญหากระทบถึงการดํารงอยูหรือลมสลาย
ของชุมชน     

การเจริญเติบโตหรือการเปลี่ยนแปลงของชุมชนสี่แยกทางน้ํานําไปสูการกอตัวและการ
เปลี่ยนทางอัตลักษณ  ชวงกอนสรางคลองเปรมประชากร  ดวยสภาพทางกายภาพ  การทํามา
หากิน  ความสัมพันธ  และวัฒนธรรมของชาวชุมชน  หากมองในภาพรวมของสังคมไทยคน
นอกชุมชนมองวาเปนชาวบานในชนบททั่วๆ ไป  เปนคนตางจังหวัด  ถึงแมจะอยูใกลกรุงเทพฯ
มาก  แตไมใช  “ชาวกรุง” ชาวชุมชนก็ยอมรับอัตลักษณลักษณะนี้  แตชาวชุมชนมิไดยอมรับ
ทั้งหมด  ชาวชุมชนไดนิยามตัวเองวา  เปน “ชาวคลองบางเขน”  มีประวัติความเปนมาอัน
ยาวนานตั้งแตสมัยอยุธยา  สมัยตลาดแกว  มี  “ของสวน”  ที่มีคุณภาพเปนที่ตองการของคน
ภายนอก  หลังขุดคลองเปรมประชากรเกิดส่ีแยกทางน้ํา  ผูคนจากคลองบางเขนเริ่มเขามาตั้งถิ่น
ฐานพรอมกับผูคนจากที่อ่ืนๆ  รวมถึงคนจีนในตลาดบางเขน อัตลักษณใหมจึงกอตัวขึ้นมา  คน
ภายนอกมองวาเปนคนชนบท  เปนคนอําเภอบางเขน  อําเภอชั้นนอกหรือชายขอบพระนคร  
เปนชาวนา  มีตลาดบางเขนเปนจุดศูนยกลาง และไดรับการยอมรับจากรัฐใหเปนศูนยกลางทาง
การเมืองทองถิ่น   

  ชาวชุมชนยอมรับและนิยามตัวเองเปนคนชนบท  เปน  “คนทุงบางเขน”  เปน  “คน
บางเขน”  ยุคที่สอง  ตอจากคนบางเขนสมัยตลาดแกว  หากเปนชาวนาก็จะเปน  “ชาวนาทุง
บางเขน”  หากเปนผูคาขายในตลาดก็จะเปน  “คนตลาดบางเขน”  คนทุงบางเขนจึงหลอม
รวมอัตลักษณยอยๆ เขาไวดวยกัน  ชาวชุมชนมีความภาคภูมิใจในการเปนศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจ  เปนศูนยกลางดานสังคม  วัฒนธรรม  และการเมือง  ทองถิ่นบางเขน  หลังจากมีการ
ยายอําเภออัตลักษณของชุมชนสี่แยกทางน้ําเริ่มเปลี่ยนไปอีกคร้ัง  “คนบางเขน”  ยุคที่สามเริ่ม
กอตัว  เปนยุคที่ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมและการเมือง  ถูกเคลื่อนไหวดวย
ถนน  ดวยรถยนต  สําหรับคนสี่แยกทางน้ํา  ความเปน  “คนทุงบางเขน”  ยังอยู  แตเร่ิมเปน 
“คนเมือง”  มากข้ึน  ชาวนาทุงบางเขน  ยังคงเปนชาวนาอยูแตเร่ิมเห็นรถยนตมากข้ึน  บาน
หนาแนนขึ้น  ตึกหองแถวเริ่มมีมากขึ้น  คนตลาดบางเขนเริ่มปรับตัว  ขยับขยายการคาออกไปสู
ถนน  อัตลักษณของคนทุงบางเขนจึงเริ่มปรับเปลี่ยนกอตัวใหมอีกครั้ง 
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บทที่ 4 
วิถีชุมชนส่ีแยกทางนํ้า : พ.ศ. 2501 – 2550 

 
วิถีชีวิตชาวชุมชนสี่แยกทางน้ําในยุคนี้ มีความเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน การเปลี่ยน 

แปลงเกิดจากการปรับตัวของชาวชุมชนตอความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก  ยุคน้ีเปนชวงที่รัฐมี
นโยบายพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1  แรงงานจาก
ตางจังหวัดอพยพเขากรุงเทพฯ มากขึ้น  ความตองการใชที่ดินจึงมีมากขึ้นตามมา  เจาของที่ดิน
ทั้งผูใหเชาและชาวนารายยอยเลือกขายที่ดินใหผูประกอบการตางๆ เชน เจาของโรงงาน
อุตสาหกรรม  ผูจัดสรรที่ดินในโครงการตางๆ  ผูตองการที่ดินเพ่ือเปนที่อยูอาศัย  เปนตน  ดวย
สาเหตุหลักคือ  การทํานาไมไดผลเพราะหนูกินและนํ้าทวมที่นา  การขาดแคลนแรงงานชาวนา
รุนใหม  และประการสําคัญคือการตัดสินใจเลือกความคุมคาระหวางการขายที่ดินที่ราคาสูงมาก
กับความเหนื่อยยากลําบากจากการทํานา  ชาวนาบางคนกลาววา  “ทํานามาสิบปยังไมไดเงิน
เทาน้ีเลย” ดังน้ันจากชวงป พ.ศ. 2501 – 2536  ปจจัยภายนอกเปนกระแสการพัฒนาจากยุค
พัฒนาอุตสาหกรรม  ไปถึงยุคจัดสรรที่ดินทําบานจัดสรร การเกิดคนชั้นกลางยุคประชาธิปไตย  
ยุคพัฒนาที่ ดินดานตางๆ เชน  ทําอาคารแถว  หองเชา  คอนโดมิเนียม  สนามกอลฟ  
หางสรรพสินคา  เปนตน  หัวใจสําคัญของกระแสนี้คือ  ความตองการใชที่ดินและคานิยมวิถีชีวิต
ในยุคทุนนิยม  ชวงป 2537 เปนชวงที่เจาของที่ดินไดขายที่ดินใหกับบริษัทเอกชนรายหนึ่ง  
นําไปสูการไลรื้อบานชาวชุมชน  ทําใหชุมชนแทบลมสลาย  หลังจากน้ันเปนชวงการปรับตัวครั้ง
ใหมของชาวชุมชน  การรวมตัวกันตั้งสหกรณเพ่ือบานม่ันคง การรวมตัวอนุรักษสิ่งแวดลอม การ
พยายามรื้อฟนวัฒนธรรมประเพณี  การเห็นคุณคาวิถีชีวิตชุมชนจากภายนอก เชน จากราชการ    
บริษัทเอกชน  สถาบันการศึกษา  เปนตน   
 
4.1 “ความเจรญิ”  ของชุมชนสี่แยกทางน้ํา 

 
กอน พ.ศ. 2516  ชาวชุมชนส่ีแยกทางน้ําเลาถึงสภาพทั่วไปของชุมชนไววา   

“หลังคาตลาดยาวมาถึงสะพาน (ขามไปชุมชนเทวสุนทรสะพานแรก)  คนที่เชา
ที่คุณหญิงเวียนด้ังเดิมมีประมาณ 136 หลังคาเรือน  บานวัลลี คือ ลักษณะบาน
ในตลาดบางเขน (ดูรานโชหวยเกาของคุณวัลลี  เทิดไตรรงค  บทที่  2) ใน
ตลาดมีโรงตีเหล็ก  บานหมอ  โรงไม  รานทําเฟอรนิเจอร  รานขายยาจีน  โรง
ฝน ฯลฯ  ขางตลาดมีสระน้ํา  จากอนามัยขางทางรถไฟเปนทุงนา  หนานํ้าชอน
ปลากัด  หนาแลงเตะฟุตบอล  หลังอนามัยมีคลองเชื่อมกับคลองบางเขน  มี
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สวนฝรั่ง  ฝงคลองบางเขนไปทางสถานีรถไฟมีโรงหนัง (เฉลิมเกียรติสกุล)  
หนาโรงหนังมีบานเชา...ฝงเทวสุนทรรวมพัฒนามีบานหางๆ  ตอนเด็กๆ ลงเลน
น้ําสนุกมาก  จับเรือโยง (เรือบรรทุกขาวขนาดใหญ)  เรือชะลาเอาขาวมาสี  
หลังโรงสีเลิกเรือก็หายไป”1 
 

หลังสรางถนนพหลโยธิน พ.ศ. 2476  ยายที่วาการอําเภอบางเขนไปตั้งริมถนนพลโยธิน
เม่ือ พ.ศ. 2484 และตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2486  ทําใหจุดศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจ  การเมือง  และวัฒนธรรมเร่ิมเปลี่ยนแปลงจากบริเวณสี่แยกทางนํ้าเปนแยกถนนแทน  
ทั้ง ”สามแยกเกษตร”  (สี่แยกเกษตรในปจจุบัน)  และสี่แยกอนุสาวรียที่ตั้งอําเภอบางเขนใหม  
ชวงนี้เปนชวงเริ่มตนกระแสพัฒนาในยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง  หรืออาจเรียกไดวาเปน 
“ยุคจอมพล ป.”  ก็วาได  จากนั้นจึงเขาสูชวงที่มีความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหรือที่เรียกวายุค
พัฒนาอุตสาหกรรม หลัง พ.ศ. 2500   

ภาพรวมของประเทศ  เปนชวงที่ประเทศไทยเริ่มมีแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแผน
แรกในสมัยจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต พ.ศ. 2504  

“นโยบายของแผนเปนความพยายามที่จะเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาประเทศจาก
ประเทศเกษตรกรรมมาเปนประเทศอุตสาหกรรม  ในยุคน้ีเมืองหลวงมีการ
ขยายตัวอยางรวดเร็ว  จากเมืองซึ่งเคยเปนศูนยรวมสินคาภาคเกษตรจาก
ปริมณฑล  ที่อาศัยการสัญจรทางน้ําเปนหลัก  มาสูเมืองที่เปนศูนยกลางการคา  
การสงออก  มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย”2   

 
นโยบายดังกลาวนําไปสูภาคปฏิบัติอยางไดผล  เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับมหาภาค

ของสังคมไทยชนิดที่อาจเรียกไดวา  “เปลี่ยนหนามือเปนหลังมือ”  เลยทีเดียว  ดังภาพรวม
สภาพสังคมและเศรษฐกิจไทยในยุคน้ัน  

“พ.ศ. 2503  ถึง พ.ศ. 2528  Real  GDP  Growth  Rate  ของไทยเฉลี่ยปละรอย
ละ 7.1  ซึ่งนับวาสูงเปนรองเฉพาะญี่ปุนกับสิงคโปรเทาน้ัน  ในชวงนี้โครงสราง
การผลิตของไทยก็ไดเปลี่ยนแปลงไป  ภาคเกษตรซึ่งในป พ.ศ. 2503  มีสัดสวน
มากถึงรอยละ 44 ของ GDP  ของประเทศไดลดลงมาเหลือเพียงรอยละ 22  ในป
พ.ศ. 2529  ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเคยมีสัดสวนใน GDP  ของประเทศเพียงรอย

                                                 
1 สัมภาษณ  คุณชาติ  มงคลมาลย  อายุ 57 ป, เลขท่ี 93 / 1  หมู 1  แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักส่ี  

กรุงเทพฯ, วันท่ี 27 พฤษภาคม 2551. 
2 นลินี  ตันธุวนิตย, วิวัฒนาการชุมชนแออัดและองคกรชุมชนแออัดในเมือง : กรณีศึกษา

กรุงเทพมหานคร, (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนเมือง  สํานักงานทรัพยสินสวนพระมาหา
กษัตริย, 2541), หนา 191. 
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ละ 18  ในป พ.ศ. 2503 กลับขยายเพิ่มขึ้นเกือบเทาตวั  มามีสัดสวนใน  GDP  
ถึงรอยละ 30  ในป พ.ศ. 2529  นอกจากนั้นแลวภาคบริการซ่ึงมีสัดสวนใน GDP  
อยูรอยละ 38  ในป พ.ศ. 2503  ก็ไดขยายตัวขึ้นมาเปนรอยละ 48  ในป 2529  
ดังนั้นภายในระยะเวลา 25 ปนั้น  โครงสรางการผลิตของประเทศไดเปลี่ยนโฉม  
การอุตสาหกรรมกลับมามีความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจมากกวาเกษตรกรรม”3 
 

ดวยเหตุนี้ผูคนอพยพเขามากรุงเทพฯ มากขึ้น  ภาพรวมดานประชากรในกรุงเทพฯ  
รวมถึงธนบุรี  นนทบุรี  และสมุทรปราการ สมัยนั้น   

“ไดเพ่ิมขึ้นจาก  1,475,641 คน  ในป พ.ศ. 2490 มาเปน  2,567,209 คน  ในป  
พ.ศ. 2503 และ 3,649,471 คนในป พ.ศ. 2513  ในพ.ศ. 2523  ภาค
กรุงเทพมหานคร  มีประชากร 5,153,902 คน  อัตราการเปลี่ยนแปลงในชวงป  
พ.ศ. 2490 ถึง 2513  มีอัตรารอยละ 4.0  ในขณะที่อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวน
ประชากรทั่วราชอาณาจักรในชวงเวลาเดียวกันมีอัตรารอยละ 3.0  ดังน้ันการ
เพ่ิมประชากรของภาคกรุงเทพมหานครจึงมีสวนที่เกิดขึ้นจากการอพยพยายถิ่น
เขามาในเมืองเปนจํานวนไมนอย...สาเหตุของการอพยพโยกยายถิ่นฐานของ
ประชากร  มีปจจัยที่พิจารณาอยู 2 ดาน  ซึ่งมีความสัมพันธซึ่งกันและกันอยาง
ใกลชิดคือ  ปจจัยที่ผลักดันใหคนอพยพออกจากทองที่ที่ตนอยูอาศัย  กับปจจัย
ที่ดึงดูดคนใหเขามาอยูที่ใดที่หน่ึง...  สําหรับผูยายถิ่นตลอดชีพ...เพ่ือหางานทํา
และเพื่อทํางานรอยละ 39.7  สําหรับผูยายถิ่น 5 ปก็เชนเดียวกัน...รอยละ 43.4 
สวนเหตุผลอ่ืนๆ ที่สําคัญรองลงมา คือ เพ่ือศึกษาตอ รอยละ 16.5…นอกน้ันมี
เหตุผลอ่ืนๆ กระจายกันไปและมีจํานวนนอยมากสําหรับแตละเหตุผล  ดังน้ัน
สาเหตุแหงการอพยพโยกยายมาจากการเสาะแสวงหางานและความเจริญกาว 
หนาทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากฐานะของเศรษฐกิจชนบทในโครงสรางสวน 
รวมของประเทศซึ่งกอใหเกิดสภาพความเหลื่อมล้ําในฐานะรายไดตลอดจนชีวิต
ความเปนอยูตางๆ”4 

 
ผลจากความเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสรางภาพรวมของประเทศมีความสัมพันธกับการ

เปลี่ยนแปลงบริเวณสี่แยกทางน้ําเชนเดียวกัน  ในชวงเวลาเดียวกันนั้นพบวาตลาดบางเขนใน
                                                 

3 อคิน  รพีพัฒน, ม.ร.ว., “การศึกษาและวิเคราะหชุมชนในการวิจัยเชิงคุณภาพ”, ใน อุทัย  ดุลย
เกษม, บรรณาธิการ, การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่องานพัฒนา, (ขอนแกน : สถาบันวิจัยและพัฒนา   
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2537), หนา 77.  

4 อคิน รพีพัฒน, ม.ร.ว., สลัม : ปญหาและแนวทางแกไข, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2525), หนา 12 – 14.  
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ฐานะเปนศูนยกลางเศรษฐกิจทองถิ่นมีผูคนเขามาเชาอาศัยเพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะผูเขามา
ทํางานในโรงงาน  งานกอสราง  นอกจากน้ันยังมีบรรดาขาราชการ  เชนตํารวจ  พนักงาน
ทํางานรถไฟ  ขาราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ครู  เปนตน 

ชวงป พ.ศ. 2503  นายเกียรติ  เกียรติสกุล  เลาใหลูกๆ ฟงวา 
“คนตางถิ่นเร่ิมอพยพมาอยูที่บางเขนมากขึ้น  ปาเล็งเห็นความเจริญของทองถิ่น  
จึงปลูกหองแถวไมชั้นเดียวขึ้น 3 หอง...มีคนมาเชาทํารานตัดผม  หองกลางเปน
คลินิก มีแพทยทหารคนหนึ่งมาเปดกิจการ  หองริมสุดคนมาอยูรับตอตูกับขาว
กับงานเก่ียวกบัชางไมเล็กๆ นอย  กิจการของผูมาเปดใหม 3 รายเจริญรุดหนา
อยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะหองกลางมีคนไขมารับการรักษาแนนขนดัทุกเย็น...มี
คนมาอยูใหมในตลาดบางเขน ขายพวกน้ําอัดลม...ปาจึงสรางหองแถวไม 2 ชั้น  
3 หอง  ใหญาติทางฝายภรรยานาชายของลูกๆ เชาขายเครื่องด่ืม...ในไมชาขาว
ของตางก็ลนรานเพราะปาสนับสนุนใหขายของใชอยางอ่ืน เชน ยาสีฝน แปรงสี
ฟน สบู ผาหม ผาขนหนู ฯลฯ  ซึ่งขายดีจนปาตองปลูกหองแถวเพิ่มขึ้นอีกทาง
ฝงตรงขามถึง 14 หองเปนเรือนไม 2 ชั้น...สวนหองเกาไดใหนายสมุทรซึ่งเปน
ผูแทนกรมฝนเชาเพ่ือขายฝน  โดยทําสัญญากันไวถึง  2  ป หองแถวสรางใหมมี
คนมาอยูเต็มหมดทุกหอง  คลินิกก็ยายมาอยูดวย อาศัยอยูก็มี  ตัดผมมี 2 หอง  
ตัดเส้ือผา รับซักรีด และขายของจุกจิกสําหรับเด็กๆ  ปาคอยสบายใจขึ้นถึงเดือน
ก็คอยเก็บเงินไมตองทํางานใหยุงสมอง  เหมือนทําโรงสี”5 

 
 ชวง พ.ศ. 2501 – 2516 ตลาดบางเขนเริ่มมีความเปลี่ยนแปลง มีคนเขามาอยูอาศัยมาก
ขึ้น  ดวยสาเหตุหลักสองประการคือ  ประการแรกถึงแมที่วาการอําเภอไดยายออกไปแลวแต
ดวยการขยายของตัวเมืองจากเขตพระนคร  ดุสิต  ขึ้นมาจนถึงบางเขน  ตลาดบางเขนในฐานะ
ชุมชนเกาแกด้ังเดิม  ยังคงมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และสังคมอยู  ตลาดยังคึกคักไปดวยผูคน 
วัดเทวสุนทร  โรงเจและศาลเจาแมทับทิมยังคงมีบทบาททางวัฒนธรรม  โรงเรียนบางเขนและ
โรงเรียนวัดเทวสุนทร  รวมถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรยังคงเปนจุดศูนยกลางทางการศึกษา  
ลุงเลิศเลาวา  “ยายอําเภอ  เกิดตลาดพงษเพชร (ประมาณป 2514)  มีผลเพียงเล็กนอย  ตอนนั้น
ตลาดยังรุงอยู  เพราะคนตองกินตองใช”6  ประการที่สอง  แมวาการคมนาคมทางน้ําไดลด
ความสําคัญลง  การคมนาคมทางบกมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ  แตชุมชนสี่แยกทางนํ้า  ไมได

                                                 
5 หนังสือพระราชทานเพลิงศพ  นายเกียรติ  เกียรติสกุล  ณ  วัดพระศรีมหาธาตุ  อําเภอ

บางเขน  จังหวัดพระนคร, (พระนคร : ม.ป.ท., 2514), หนา 193. 
6 สัมภาษณ  คุณลุงเลิศ  ตุลาธร  อายุ 63 ป, เลขท่ี 130 / 13  หมู 1  แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักส่ี  

กรุงเทพฯ, วันท่ี 5 กรกฎาคม 2550.  
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ไกลจากถนนพหลโยธิน  และงามวงศวานมากนัก  ชาวชุมชนและผูคนภายนอกสามารถปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงทางคมนาคมไดงาย  บทบาทของตลาดบางเขนจึงไมไดลดความสําคัญลง  
ลุงเสริฐอพยพมาจากตางจังหวัดแหงหนึ่งในภาคกลางเม่ือ พ.ศ. 2500  เขามาอยูบริเวณใกลๆ 
กับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยเคยเขาไปในตลาดบางเขนบอยๆ ในชวงป 2514  เลาวา  “ตรง
นั้นเขาเรียกตลาดมืด  หลังคาปดเลยมืดทั้งวัน  ผมขับรถไปสงคน  สงของ  เขา (ถนน) งามวงศ
วาน  ไปวัดเทวะ  เขาตลาด  ทาง (ในตลาด) แคบหนอยสามลอ (เคร่ือง) เขาไดพอดี..ในตลาด
ขายทั้งน้ัน  กับขาว  กวยเตี๋ยว  กาแฟ...รานทําดวยไม  มุงสังกะสี  ตลาดยาวเกิน 50 วา  คนซ้ือ
ของทั้งวัน ชายคลองคนปลูกบานแนน หนาวัดเทวะเปนตลาดเชา  โรงสีนายเกียรติยังสีอยู”7   

ดังนั้นประมาณชวง พ.ศ. 2501 – 2516 ตลาดบางเขนจึงมีผูคนเขามาอาศัยอยูหนาแนน
มากข้ึนกวาเดิมอยางเห็นไดชัดเจน  ผูคนที่เขามาอยูใหมนี้อาจกลาวไดวาเปนกลุมคนยุคที่สอง
หลังจากเกิดส่ีแยกทางนํ้า  เปนกลุมคนที่เขามาซอนทับกับกลุมคนด้ังเดิมในตลาดบางเขน  
ตลาดบางเขนนอกจากเปนสถานที่ซื้อขายของอุปโภคบริโภคตางๆ แลว ยังเปนสถานที่อยูอาศัย
ของคนที่เขามาทํามาหากินในเมือง  โดยผูคาขายในตลาดที่อาศัยอยูเดิมไดแบงพ้ืนที่ใหเชา   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
7 สัมภาษณ  คุณลุงเสริฐ  สมภักดี  อายุ 71 ป, เลขท่ี 88 / 17  ตําบลบางเขน  อําเภอเมือง  จังหวัด 

นนทบุรี, วันท่ี 12 ธันวาคม 2550. 

วิถีชีวิตชุมชนในตลาดบางเขนประมาณป พ.ศ. 2511 
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ชวงที่คนเขามาอยูหนาแนนขึ้นนี้  ทําใหชุมชนหมูบานคอยๆกลายเปนเมืองมากขึ้น

นอกจากในตลาดบางเขนแลว   บริเวณริมคลองบางเขนและคลองเปรมประชากรเริ่มมีคนเขามา
อาศัยเพิ่มขึ้น ลุงประวิง  ประธานชุมชนรวมพัฒนาเลาวา  “สมัยกอนริมคลองเปรมฯ บานมีไม

 

พีธีกงเตกของชาวตลาดบางเขนท่ีวัดเทวสุนทรเมื่อป พ.ศ. 2515 
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มากขนาดนี้  ประมาณ 50 ปมาแลวบานมีมากขึ้นเรื่อยๆ”8  อยางไรก็ตามชวงกอน พ.ศ. 2516  
บริเวณรอบๆ ตลาดจากแนวบานริมคลองยังคงมีการทํานาอยู  สภาพหรือบรรยากาศคลายๆ 
กับชนบทอยูเพียงแตเปนชนบทที่คอยๆ เจริญขึ้น  ลุงเลิศเลาถึงสภาพชุมชนในชวงนั้นวา  “ผม
ไปอยูกับพ่ีชายที่ตางจังหวัดประมาณ  4  ปกลับมาตอนอายุ  20  (พ.ศ. 2507)  ผมรูสึกวาคนมา
อยูมากขึ้น  แตก็ไมไดเปลี่ยนแปลงอะไรมาก  ยังเปนชนบทอยู” 9  พ่ีธานีลูกขาราชการยายตาม
คุณพอมาอยูที่ตลาดบางเขนในป พ.ศ. 2508 ขณะอายุได 10 ขวบ เลาวา “แถวฝงวัดเทวะ  ชิน
เขตเปนทุงนา  หมูบานมืดมาก  เงียบเหมือน  “บานนอก”  คนใชควายใชวัวไถนา  สมัยน้ันเปน
ชานเมืองไมเรียกวากรุงเทพฯ  กรุงเทพฯ ในความคิดผมตั้งแตสะพานควายขึ้นไป หลังป พ.ศ. 
2516 เริ่มมองไมเห็นทุงนาแลว”10  ปาแจมสีเขามาอยูเม่ือ พ.ศ. 2510  เลาสอดคลองกันวา  “ขาง
หลังเปนทองนาหมด  จากหลังโรงเรียน (โรงเรียนบางเขน) ถึงตลาดเปนนา  คนยายมาจาก
ตางจังหวัดมาทํางานโรงงาน  เชาที่ คนในตลาดปลูกหองแถวใหเชา  เรือไมคอยมีหลังป พ.ศ. 
2516”11 

ดานสาธารณูปโภคในชวงนี้สังคมไทยสวนใหญเร่ิมมีไฟฟาใช  แตชุมชนบริเวณสี่แยก
ทางนํ้าโดยเฉพาะตรงตลาดบางเขนซึ่งเปนจุดศูนยกลางกลับไมมีไฟฟาใช  พ่ีธานีเลาดวยความ
สงสัยวา “ผมมาอยูที่นี้ไมมีไฟฟาใช  อยูอรัญ (ปราจีนบุรี) ยังมีไฟฟาใช  เพ่ือนแซววามาอยู
กรุงเทพฯ แตไมมีไฟฟาใช  ผมตองรีดผาดวยเตาถาน  มาอยูใหมๆ ใชตะเกียง  ตอนหลังใช
เคร่ืองปนไฟฟาใชน้ํามัน  ตอมาป พ.ศ. 2512  พอไปติดตอไดไฟฟามาใช  ชาวบานคนอ่ืนยังใช
ตะเกียงอยู”12  พ่ีแมวเลาวา  “35 ปกอน (พ.ศ. 2515)  ยังตามตะเกียงอยูเลย  ความรูสึกตอนนั้น
ไมเปนกรุงเทพฯ มีแตปากับนา  ถาเปนกรุงเทพฯ อยางนอยตองสะพานควายไป  ผมเอา
อนุสาวรีย (ชัยสมรภูมิ) เปนกรุงเทพฯ”13 

สําหรับนํ้าอุปโภคบริโภคชาวชุมชนยังคงใชน้ําจากคลอง  รองนํ้าฝน  สวนในตลาด
บางเขนไดเริ่มมีน้ําบาดาลใชในป พ.ศ. 2503  ดังขอความที่นายเกียรติเลาใหลูกฟงวา  “ในฐานะ
ประธานกรรมการพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2503)  ปาไดยกที่ดินใหใชตั้งที่สูบน้ําบาดาลไวใชสําหรับ

                                                 
8 สัมภาษณ  คุณลุงประวิง  เพ็งสาตร  อายุ 71 ป, แขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  กรุงเทพฯ, วันท่ี 20  

ธันวาคม 2550. 
9 สัมภาษณ  คุณลุงเลิศ  ตุลาธร  อายุ 63 ป, วันท่ี 5 กรกฎาคม 2550.  
10 สัมภาษณ  คุณธานี  สุริภนทกุล  อายุ 52 ป, เลขท่ี 126 / 1  หมู 1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี  

กรุงเทพฯ, วันท่ี 3 สิงหาคม 2550. 
11 สัมภาษณ  คุณปาแจมสี  ตุลาธร  อายุ 61 ป, เลขท่ี 130 / 13 หมู 1  แขวงตลาดบางเขน  เขต

หลักส่ี  กรุงเทพฯ, วันท่ี 20 พฤษภาคม 2550.  
12 สัมภาษณ  คุณธานี  สุริภนทกุล  อายุ 52 ป, วันท่ี 3 สิงหาคม 2550. 
13 สัมภาษณ  คุณปรัชญา  ประทับ  อายุ 53 ป, เลขท่ี 108  หมู 5  แขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  

กรุงเทพฯ, วันท่ี 27 เมษายน 2550. 
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ชาวตลาดบางเขนและที่วัด (เทวสุนทร)  โดยเสียเงินเปนรายเดือน  บานใหญมีคนอยูมากก็เก็บ
มากกวาบานเล็กที่มีคนอยูนอย”14  

กอน พ.ศ. 2516  ชุมชนสี่แยกทางน้ําจึงยังคงคงสภาพเปนชุมชนหมูบานหรือเปน  
“ชนบท” อยู  เพียงแตมีผูคนเขามาอาศัยหนาแนนมากขึ้น  ความหนาแนนน้ียังไมอาจจัดไดวา
เปนชุมชนแออัด  เปนชุมชนหมูบานที่มีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสยุคพัฒนาอุตสาหกรรม
และการปรับตัวของชาวชุมชน  ชาวชุมชนที่อพยพเขามาในชวงหลัง พ.ศ. 2500 และไดอาศัยอยู
ถาวรไดซึมซับวิถีชีวิตของชาวชุมชนยุคบุกเบิก พ่ีธานีเขามาอยูเม่ือ พ.ศ. 2508  ปาแจมสีเขามา
อยูเม่ือ พ.ศ. 2510  และพ่ีแมวเขามาอยูเม่ือ พ.ศ. 2512  ตางก็มีความภูมิใจที่เรียกตัวเองวา  
“คนบางเขน”  เหมือนคนยุคกอน 
 
4.2 ชุมชนสี่แยกทางนํ้า : จากชุมชนหมูบานเปนชุมชนเมือง 
 

ประมาณหลังป พ.ศ. 2516 เปนชวงที่ชาวชุมชนสี่แยกทางน้ําสังเกตเห็นความเปลี่ยน 
แปลงอยางชัดเจน  ความเปลี่ยนแปลงมีอยูสองลักษณะคือบริเวณตลาดบางเขนคนเขามาอยู
หนาแนนและรวดเร็ว  และเจาของที่ดินขายที่ใหกับผูประกอบการตางๆ เชน โรงงาน  บาน
จัดสรร  สนามกอลฟ และอ่ืนๆ 

 
4.2.1  ชุมชนสี่แยกทางน้ํา : ชุมชนเมือง 
 
หลัง พ.ศ. 2500 เปนตนมาการเพ่ิมประชากรในกรุงเทพฯเปนไปอยางรวดเร็ว  จากราย 

งานทางสถิติ “ในป พ.ศ. 2500 มีประมาณ 1,908,059 คน ในป พ.ศ. 2516 มีประมาณ  
3,967,081 คน  เพิ่มขึ้นมากกวาเทาตัว  จนถึงป พ.ศ. 2524 มีประมาณ 5,331,402 คน ประชากร
ที่เพ่ิมขึ้นมากนี้ประมาณสองในสามเกิดจากอัตราการเกิดในกรุงเทพฯ และประมาณหนึ่งในสาม
เกิดจากการอพยพเขามาทํางานในกรุงเทพฯ  จากป พ.ศ. 2518 ถึงป 2522  มีแรงงานจากชนบท
อพยพเขามาทํางานในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะในฤดูแลงจะมีการอพยพแรงงานมากกวาในฤดูอ่ืนๆ 
สาเหตุเน่ืองจากการเพาะปลูกพืชผลในฤดูแลงไมไดผลดีเทาที่ควร”15   

การเพ่ิมขึ้นของประชากรในกรุงเทพฯ ทําใหมีการขยายการใชที่ดินหรือขยายตัวเมือง
ออกมาจากจุดศูนยกลางจากเขตกรุงเทพฯ ชั้นในออกมาสูรอบนอกตามถนนเสนหลักเชน  ถนน

                                                 
14 หนังสือพระราชทานเพลิงศพ  นายเกียรติ  เกียรติสกุล, เรื่องเดียวกัน, หนา 199. 
15 ปยนาถ  บุนนาค, คลองในกรุงเทพฯ : ความเปนมา การเปลี่ยนแปลง และผลกระทบตอ

กรุงเทพฯ ในรอบ 200 ป (พ.ศ. 2325 – 2525), (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), หนา  
136. 
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สุขุมวิท  ถนนพหลโยธิน  ถนนเพชรบุรีตัดใหมและอ่ืนๆ  “การขยายการใชที่ดินในกรุงเทพฯ ป
พ.ศ. 2475  ทั้งหมดประมาณ 40 ตารางงกิโลเมตร  ในป พ.ศ. 2501  ขยายออกประมาณ 97 ตา
รางงกิโลเมตร  ในป พ.ศ. 2511  ประมาณ 290 ตารางงกิโลเมตร  เม่ือมาถึงป พ.ศ. 2519  ขยาย
ไปถึงประมาณ 1,589 ตารางงกิโลเมตร”16   

พิจารณาดานเหนือและตะวันออกของกรุงเทพฯ  การขยายตัวเมืองจากจุดศูนยกลาง
กรุงเทพฯ ชั้นใน  จากเขตพระนคร  เขตพญาไท เขตดุสิต และเขตบางเขน  ทําใหบริเวณเขต
บางเขนมีประชากรหนาแนนมากขึ้น  “ในป พ.ศ. 2523  เขตบางเขนมีประชากรประมาณ  
388,333  คน  ความหนาแนนตอพ้ืนที่หน่ึงตารางกิโลเมตรประมาณ  2,294  คน17 จัดอยูในเขตที่
มีความหนาแนนของประชากรระดับ 3  ในการแยงออกเปน 5 เขตของระดับความหนาแนนของ
ประชากร”18 

สําหรับบริเวณรอบๆ ชุมชนสี่แยกทางนํ้าย่ิงมีความเปนชุมชนเมืองมากกวาสวนอ่ืนๆ ของ
เขนบางเขน  พิจารณาเฉพาะจํานวนประชากรรวมกันของแขวงลาดยาว  ตลาดบางเขน  และทุง
สองหองเพียง 3 แขวง  “ในป พ.ศ. 2522  มีประชากรรวมกันถึง 205,728 คน  จากจํานวน
ทั้งหมดใน  9  แขวงรวมกันคือ  352,143  คน”19   แนนอนวาการทํามาหากินมีความหลากหลาย
มากขึ้นไมไดเนนหนักไปในภาคเกษตรเปนหลักเหมือนแตกอน  มีภาคอุตสาหกรรม  และภาค
บริการตางๆ เพ่ิมมากขึ้น  เห็นไดจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน  (จะไดกลาวในขอ 4.2.3)  
ดังน้ันบริเวณชุมชนสี่แยกทางน้ําในชวงนี้โดยภาพรวมจึงเปลี่ยนแปลงจากชุมชนหมูบานชนบท
เปนชุมชนเมือง 
 

4.2.2 ชุมชนสี่แยกทางนํ้าแออัดหนาแนน 
 
พ่ีธานีในฐานะชาวตลาดบางเขนเลาวา  “กอนนั้น (ตลาด) เราคิดวาเหมือนตลาดในหมูบาน

ชนบท  มีสระน้ําตรงกลางตลาด  หลังป 16  บานอยูเต็มไปหมด  คนมาทํางานโรงงาน  อยาง
บริษัทเสริมสุขนี้  คนงานก็มาเชาบานอยูในตลาดเยอะ  จนชวงหนึ่งในตลาดเราเรียกวา “หมูบาน
เปบซี่...ริมคลองคนก็เขามาจับจองกันมากขึ้น”20  ลุงแสนในฐานะชาวนาดั้งเดิมสังเกตวา  “คนที่
                                                 

16 บุญทัน  ดอกไธสง, กรุงเทพมหานครกับการเจริญเติบโตท่ีผิดปกติ, (กรุงเทพฯ : โอเดียน 
สโตร, 2521), หนา 16 – 17.  

17 ปยนาถ  บุนนาค, เร่ืองเดียวกัน, หนา 140. 
18

 นลินี  ตันธุวนิตย, เร่ืองเดียวกัน, หนา 195. 
19 ทําเนียบทองท่ี พ.ศ. 2522, (กรุงเทพฯ : กองปกครองทองท่ี  กรมการปกครอง  

กระทรวงมหาดไทย, 2522), หนา 12.   
20 สัมภาษณ  คุณธานี  สุริภนทกุล  อายุ 52 ป, วันท่ี 3 สิงหาคม 2550. 
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อยูริมคลองแถวๆ ตลาดในตอนนี้ (ปจจุบัน) เพ่ิงมาอยูในชวงประมาณ 30 ป (2520)  มาน้ีเอง
คอยๆ เขามาจนเต็มและขยายออกไปเรื่อยๆ  “คลายๆ หนอไม”  คนที่อยูริมคลองในปจจุบันสวน
ใหญมาจากที่อ่ืน  มาทํางาน  มารูจักกับคนพื้นที่  เปนชาง  หรือเขามาทํางานรับจางตางๆ แลวไม
อยากกลับเห็นวาบริเวณริมคลองมีที่วางมากจึงเขามาอยู”21  พ่ีแมวในฐานะบุคคลแรกๆ (พ.ศ. 
2512)  ที่เขามาอยูบริเวณชุมชนเทวสุนทรเลาวา “ตอนผมมาอยูใหมๆ ตรงนี้ (เทวสุนทร) มีบาน
ไมก่ีหลัง  จําเสียงเดินกันได  คนอพยพทยอยเขามา  มาที่แรกปลูกกระตอบ  ประมาณ 2,520 คน
ถึงจะเยอะ  จําเสียงเดินไมไดแลว  มาเปนสิบๆ หลังเลย  ตรงนี้เรารูวาเปนของหลวงไมไดเก็บคา
เชา”22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ตลาดบางเขนชวงน้ีจึงมีความหนาแนนจากคนที่อพยพเขามาหางานทํา  การเขามา
อาศัยในบริเวณนี้ไดเชาหองจากชาวตลาดที่อาศัยอยูเดิมซ่ึงเปนผูเชาที่ของคุณหญิงเวียน  รัตน 
ประกิจ อีกตอหนึ่ง  บานในตลาดจึงขยายออกไปจนเกือบถึงทางรถไฟหรือถึงถนน local road  

                                                 
21 สัมภาษณ  คุณลุงแสน  เอมเอี่ยม  อายุ 63 ป, เลขท่ี 2 / 2  หมู 4  แขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  

กรุงเทพฯ, วันท่ี 2 พฤษภาคม 2550. 
22 สัมภาษณ  คุณปรัชญา  ประทับ  อายุ 53 ป, วันท่ี 27 เมษายน 2550. 

 

วิถีชีวิตของคนตลาดบางเขนเมื่อป พ.ศ. 2529  ในภาพเปนเทศกาลกินเจ  จะเห็นวาโครงสราง
หลังคาของตลาดทําใหในตลาดมืด  มีแสงเขานอย  จึงเปนท่ีมาของคําวา “ตลาดมืด” 
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ในปจจุบัน  ชาวชุมชนเลาวามีบานอยูมากกวา 300 หลังคาเรือน  มีประชากรมากกวา 1,300 
คน23 ขณะเดียวกันบริเวณริมคลองจากเดิมชวงกอนป พ.ศ. 2516  คนเร่ิมเขามาอยูหนาแนน
บริเวณชุมชนตลาดบางเขนหรือริมคลองรอบๆ ตลาดบางเขน  แตในชวงหลังป พ.ศ. 2516  
ความหนาแนนไดขยายไปถึงบริเวณชุมชนเทวสุนทรและรวมพัฒนา  คนที่เขามาอยูใหม
นอกจากเชาบานจากคนที่อยูเดิมแลวยังไดแบงซื้อที่ริมคลองจากคนที่อยูเดิมดวย  ลุงประวิงเลา
วา  “คนมาแนนมากๆ ประมาณป 31 – 34  คนมาหางานทํา  ทํางานโรงงานกันแลวไมกลับ  เขา
เขามา “ซื้อที่”  คนที่อยูเดิม  “ขายสิทธิ” กัน  กอนหนาขอบานเลขที่ไมไดตอนหลังชวง “จําลอง” 
ใหมีบานเลขที่ไดคนอยูกันเต็มไปหมด”24  นาสนใจวาที่ดินริมคลองนั้นเปนที่ของทางราชการหรือ
เปนที่ราชพัสดุไมไดมีกรรมสิทธิ์ในทางกฎหมายแตผูที่อยู ด้ังเดิมมีความรูสึกวาตนเองเปน
เจาของที่เหลาน้ัน  ดวยเหตุนี้ระยะเวลาประมาณ 20 ป (2517 – 2537) บริเวณริมคลองจาก
ชุมชนตลาดบางเขนถึงชุมชนรวมพัฒนากลายเปนชุมชนแออัดในความหมายทางวิชาการ25

กลาวคือ  สภาพชุมชนทั้งสามชุมชนมีประชากรอยูหนาแนนมากกวา 80 คนตอไร  ไมมีการ
วางแผนจัดผัง  บานเรือนไมคอยเปนระเบียบ  มีการตอเติมลงไปในลําคลอง  การใชวัสดุตางๆ 
ผิดจากบานเรือนทั่วๆ ไป  สวนใหญมีสภาพทรุดโทรม  ไมไดรับการดูแล  สภาพแวดลอม
ภายในชุมชนทางเดินเทา  ระบบระบายน้ํา  ระบบกําจัดขยะไมเหมาะสม  ขาดที่วางสาธารณะ  
อากาศถายเทไมสะดวก  เปนตน 

เง่ือนไขของการเปนชุมชนแออัดของชุมชนสี่แยกทางน้ํามีลักษณะใกลเคียงกับทฤษฎีการ
เกิดชุมชนแออัดโดยทั่วไปกลาวคือ  ผูคนที่อพยพเขามาทํางานมีรายไดไมเพียงพอตอการหาที่
อยูอาศัยเปนของตัวเองไดเพราะที่ดินราคาแพง  เม่ือเขามาเชาหรือบุกรุกริมคลองประชากรที่
เพ่ิมขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ แตที่ริมคลองมีจํากัด  ความหนาแนนก็มีมากข้ึน  ชุมชนดั้งเดิมของชาวส่ี
แยกทางน้ําไมไดมีการวางผังหรือสาธารณูปโภคที่ดีพอ  รวมถึงระบบการจัดการของรัฐ  และ
ชาวชุมชนแออัดไมอาจเรียกรองจากรัฐไดมากนัก  ที่ดินเปนที่เชาของเอกชน (คุณหญิงเวียน)  
และที่ของรัฐ  ทําใหขาดความมั่นคงในที่อยูอาศัยจึงไมจําเปนที่จะตองดูแลใหดีขึ้น  และสุดทาย

                                                 
23 เปนจํานวนเฉพาะบริเวณชุมชนตลาดบางเขน  แตสําหรับแขวงตลาดบางเขนจากสถิติของกอง

ปกครองทองที่เมื่อป พ.ศ. 2522  แขวงตลาดบางเขนมีประชากรประมาณ 43,597 คน  5,265 หลังคาเรือน  
เฉล่ียครัวเรือนละ 4 – 5 คน  แขวงตลาดบางเขนในยุคนั้นมีอยู 9 หมูบาน  และตลาดบางเขนเปนจุดศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจ   

24 สัมภาษณ  คุณลุงประวิง  เพ็งสาตร  อายุ 71 ป, วันท่ี 20 ธันวาคม 2550. 
25 ดูเกณฑในการพิจารณาวาชุมชนใดเปนชุมชนแออัด (สลัม)  หรือไม  และเง่ือนไขท่ีทําใหเกิด

ชุมชนแออัด ใน นลินี  ตันธุวนิตย, วิวัฒนาการชุมชนแออัดและองคกรชุมชนแออัดในเมือง : 
กรณีศึกษา  กรุงเทพมหานคร, หนา  197  สําหรับชุมชนส่ีแยกทางนํ้าสามชุมชนจากคําบอกเลาของชาว
ชุมชนสามารถสรุปไดวาเขาเกณฑและเง่ือนไขอยางชัดเจนประมาณป พ.ศ. 2531 – 2534. 
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การรวมตัวของคนที่อพยพเขามาจากที่ตางๆ มีรายไดนอยทําใหสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม
เมืองไดจึงเกิดเปนชุมชนแออัดขึ้นมา 

อยางไรก็ตามสําหรับชาวชุมชนตลาดบางเขนบางคนผูเกิดและเติบโตที่นี้  ไดแสดง
ความรูสึกในประเด็นน้ีไววา  “เราไมเคยคิดวาเปนสลัม  กอนไลรื้อ (พ.ศ. 2537) ก็ไมคิดวาเปน
สลัม  คนแคแนน  แตไมไดเปนสลัม  เราเปนหมูบานเกา  เปนชุมชนเกา” 26 

ชวงที่ชุมชนส่ีแยกทางน้ําเริ่มแออัดหนาแนนผูคาขายดั้งเดิมในตลาดไดขยายหรือยาย
การคาขายออกไปจากตลาดบางเขนดวย  การยายหรือขยายการคาเริ่มขึ้นหลังจากยายอําเภอ
หรือหลังสงครามโลกครั้งที่สองมาแลว  เปนการคอยๆ ขยายออกมาตามการคมนาคมทางถนนที่
เขามาแทนทางน้ํา  สถานที่ที่ผูคาขายยายหรือขยายออกไปเชน  บริเวณสามแยกเกษตร (สี่แยก
เกษตรในปจจุบัน)  บางบัว  สะพานใหม  เปนตน  ตัวอยางเชนในป พ.ศ. 2515  รานขายยาจีน
ในตลาดยายไปอยูบริเวณสามแยกเกษตรหลังโรงภาพยนตรอมรพันธในปจจุบัน คนที่ขยายหรือ
ยายไปคาขายบริเวณสามแยกเกษตรหลังจากไปตั้งรานแลวไดใชชื่อเดิมที่เคยใชในตลาดบางเขน
หรือไมก็บอกวามาจากตลาดบางเขน  ชาวชุมชนเลาวา  “คนที่ยายไปคาขายแถวๆ  เกษตร  เอา
ชื่อตลาดบางเขนไปดวย  ตลาดบางเขนเปนแบรนเนม  มีรานทอง  รานตัดเสื้อผา  คําวาบางเขน  
หรือตลาดบางเขนลูกคาจะตามไป  แตเขาก็ยังขายที่นี้ดวย  คลายๆ กับเปดสาขา  เทียวไปเทียว
มา”27  การยายหรือขยายการคาเกิดขึ้นมาเร่ือยๆ จนถึง พ.ศ. 2537  ในทางกลับกันผูคนก็เขามา
อยูบริเวณสี่แยกทางน้ํามากขึ้นเรื่อยๆ การท่ีผูคาขายสามารถยายหรือขยายออกไปไดเพราะ
ฐานะทางเศรษฐกิจคอนขางดี  มีทางเลือกมากกวากลุมอ่ืนๆ เชน กลุมชาวนาด้ังเดิม  ในทาง
กลับกันผูที่ยายเขามาสวนใหญเปนผูเชาบานในตลาด  เขามาทํางานในโรงงาน  หรืองานรับจาง
ทั่วไป  ฐานะทางเศรษฐกิจอาจไมคอยดีนัก  ดวยเหตุนี้จึงทําใหบริเวณสี่แยกทางน้ํานําไปสู
เง่ือนไขการเปนชุมชนแออัดดังไดกลาวไป  ชุมชนสี่แยกทางนํ้าในป พ.ศ. 2537  จึงประกอบไป
ดวยชาวชุมชนที่ยายถิ่นเขามามากกวาคนด้ังเดิม  ลุงประวิงเลาวา  “เทียบสิบคน  มีคนด้ังเดิม
สองคน”  นั้นก็หมายความวา  หลังจากป พ.ศ. 2500  ชาวชุมชนที่ยายเขามาใหมมีมากถึง
ประมาณ 80 %  แตจํานวนนี้ชวงป พ.ศ. 2500 – 2530  ไมไดยายเขามารวดเร็วปสองป  เปน
การยายเขามาเร่ือยๆ  คอยเปนคอยไป  หลังจากป พ.ศ. 2531 เทาน้ันที่คนยายเขามาอยาง

                                                 
26 สัมภาษณ  ขาราชการชาวชุมชนตลาดบางเขน  อายุ 57 ป, วันท่ี 27 พฤษภาคม 2551. 
27 สัมภาษณ  คุณธานี  สุริภนทกุล  อายุ 52 ป, วันท่ี 3 สิงหาคม 2550 
ชวงป พ.ศ. 2534 – 2538  ผูวิจัยคุนเคยกับสามแยกเกษตรพอสมควรไดเคยเห็นคําวาตลาดบางเขน

อยูริมถนนพลโยธิน  ทราบวาบริเวณน้ีเรียกวาบางเขน  หลังจากศึกษาเรื่องนี้จึงทราบวาตลาดบางเขนดั้งเดิม
เปนตลาดส่ีแยกทางน้ํานี่เองหลังจากการคมนาคมทางน้ําเส่ือมความนิยมการคมนาคมทางบกเขามาแทนท่ี
สวนหนึ่งของตลาดบางเขนไดยายมาอยูบริเวณสามแยกเกษตรนี้เอง 
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รวดเร็ว  เพียงแค 3 ปเทาน้ัน (พ.ศ. 2534)  ชุมชนสี่แยกทางน้ํากลายเปนชุมชนแออัดสมบูรณ
แบบ  แทบไมมีพ้ืนที่วางใหขยายตอไปอีกแลวนอกจากตอเติมลงไปในคลอง  
 

4.2.3  ชุมชนสี่แยกทางน้ํา : ที่ดินเปลี่ยนมือ  เลิกทํานา  โรงสีหยุดกิจการ 
 

ที่ดินบริเวณสี่แยกทางน้ําสวนใหญเปนกรรมสิทธิ์ของผูที่ไดรับพระราชทานที่ดินหลังจาก
ขุดคลองเปรมประชากร  และเปนผูใหชาวนาเชาที่  มีสวนนอยที่เปนชาวนารายยอยมีที่ดินของ
ตัวเอง สําหรับบริเวณรอบนอกคลองจะมีชาวนาเปนเจาของที่ดินมากขึ้น  สวนในบริเวณคลอง
บางเขนนั้นผูถือครองกรรมสิทธิ์สวนใหญเปนชาวบานโดยท่ัวไปเพราะเปนพื้นที่ที่เปนชุมชนมา
แตสมัยโบราณ  ชาวนารายยอยที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งคลองบางเขนและคลองเปรมประชากร
สวนใหญมีที่ดินประมาณไมเกิน 25 ไร  เน่ืองจากเปนไปตามกําลังและการใชประโยชนจริงใน
ชีวิตประจําวันของครัวเรือน  เม่ือเวลาผานไปผูถือกรรมสิทธิ์ทั้งรายใหญและรายยอยเหลานี้ได
มอบเปนมรดกมาสูลูกหลานตอๆ มา 

หลังยุคพัฒนาอุตสาหกรรมจาก พ.ศ. 2500  จนถึงยุคพัฒนาที่ดินเพ่ือวัตถุประสงคตางๆ 
ในปจจุบันทําใหมีความตองการใชที่ดินเพ่ิมมากขึ้นทั้งดานธุรกิจและเปนที่อยูอาศัย  ราคาที่ดิน
จึงมีราคาสูงกวาเดิมมาก  เจาของที่ดินจึงเห็นวาการขายที่ดินมีความคุมคากวาที่เปนอยูกลาวคือ  
ผูใหเชาที่ดินทํานาไดรับผลตอบแทนจากคาเชาที่ดินในราคาที่นอยมากเม่ือเทียบกับราคาที่จะ
ขายออกไป  ประกอบกับที่ดินสวนใหญเปนสวนเกินไมไดใชประโยชนนอกจากใหเชาทํานา  การ
ขายจึงเปนทางเลือกที่ดีที่สุด  ไดผลตอบแทนคุมคาที่สุด  อาจมีเจาของที่ดินจํานวนนอยที่
เลือกใชที่ดินโดยเปนผูประกอบการตามกระแสพัฒนาดวยตัวเอง  เชน  ตั้งโรงงานหรือทําธุรกิจ
บานจัดสรรเอง   

การขายที่ดินทําใหตองเลิกใหเชานา  ทําใหชาวนาเชาที่จํานวนมากไมมีอาชีพและไมมีที่
อยูอาศัย  ไดเขามาอาศัยอยูริมคลองเปนผูบุกรุกที่ดินของราชการอีกกลุมหนึ่ง  ควบคูกับผู
อพยพจากที่อ่ืนในชวงเดียวกัน  และชาวนากลุมน้ีไดเปลี่ยนอาชีพเปนผูใชแรงงานหรือทําอาชีพ
อ่ืนๆ ตอมา  ยายเภาเลาวา  “ปาเชาที่ทํานาหลังจากเจาของเขาขายที่  ปาเลยเขามาอยูริม
คลอง”28 

สวนเจาของทีดิ่นรายยอยเลอืกที่จะขายทีดิ่นเชนเดียวกนัเพราะนอกจากราคาที่ดินสูงแลว
ยังมีสาเหตุใหญๆ สองประการประกอบกันคือ 

ประการแรก เน่ืองจากทํานาไมไดผลเชนอดีต  เพราะหนูกินและนํ้าทวมเสียหายเปนผลมา
จากการสรางโรงงานและการพัฒนาท่ีดินดวยวัตถุประสงคตางๆ โดยเฉพาะบานจัดสรร  ทําให

                                                 
28 สัมภาษณ  คุณยายทองคํา  เกิดแกว  อายุ 80 ป, เลขท่ี 86  หมู 5  แขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  

กรุงเทพฯ, วันท่ี 9 กันยายน 2550. 
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สภาวะแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป  ลุงแสนในฐานะชาวนาคนหลังๆ ที่เพ่ิงเลิกทํานาเลาวา  “เพ่ิงมา
เลิกทํานาเม่ือ 25 ปกอนนี้เอง  เปนรุนสุดทายที่เลิกทํานาบริเวณนี้ (ลาดโตนด)  ทํานาไมไดผล  
หนูกินหมด  หนูเยอะมาก  ทําไปก็ไมคุม  หนูไมเหมือนหนูนาสมัยกอนตัวมันใหญ  มันมีเยอะ
กวาเดิม  หลายคนไปทํางานในโรงงานหรือเปนลูกจางในสถานที่ราชการ”29  พ่ีธานีเลาวา  
“กระแสพัฒนามาจากขางนอกเปนหลัก  เร่ิมตั้งแตป พ.ศ. 2505 – 2506  แลว หลังป 16  เห็นได
ชัดเจน  ที่ดินจัดสรร  ทําโรงงาน  ทําหมูบาน  มันก็ลอมนา  น้ําก็ทวม ทํานาไมไดตองขายที่  
กฎหมายผังเมืองสิ่งแวดลอมไมมี”30 เจาของโรงงานเสื้อผาสงออกแถวคลองลาดโตนดเลา
สอดคลองกันวาไดทยอยซื้อที่เม่ือป 2520  มาเปดโรงงานเม่ือป 253031 

ประการที่สอง  ประเด็นนี้มีความสัมพันธกับประการแรกกลาวคือ  อาชีพทํานาเปนอาชีพ
ที่เหน่ือย  ลําบาก  แตไดผลตอบแทนนอย  และเปนหน้ีสิน  ภาพรวมของชุมชนหมูบานในภาค
กลางชาวนาจํานวนไมนอยทั้งมีที่ดินและไมมีที่ดินมีหน้ีสินทับถมมานาน  ดวยหลายๆ สาเหตุแต
สาเหตุหลักๆ คือ “การเกิดภัยธรรมชาติ  ฝนแลง  หรือนํ้าทวม  และขาวในนาเสียหายตองไปยืม
เงิน…ภายหลังจากที่พอคาชาวจีนเขามามีบทบาทดานการคาในทองถิ่นภาคกลางในแบบตางๆ 
แลว  ชาวนาก็เขาสูกระบวนการซื้อ – ขาย  และมีหน้ีสินขึ้น  การกูยืมทําไดงายคือยืมจากพอคา
ชาวจีน  และในที่สุดเม่ือไมมีใชหน้ีก็จะถูกยึดที่ดิน  การสูญเสียที่ดินหลัง พ.ศ. 2500  เปนตนมา  
เปนการสูญเสียที่ดินคร้ังใหญของชาวนาภาคกลาง” 32  

สําหรับชุมชนสี่แยกทางนํ้าเชนเดียวกับชุมชนหมูบานภาคกลางอ่ืนๆ ชาวนาตองกูยืมเงิน
จากคนจีนในตลาดบางเขนและเจาของโรงสี  ชาวนาบริเวณนี้สวนหนึ่งเปนผูเชา  สําหรับเจาของ
ที่นารายยอยสวนหนึ่งแมเปนหน้ีแตก็ยังไมถึงกับโดนยึดที่ดิน  เพราะสวนใหญจะผอนหน้ีสิน
หลังจากเก็บเกี่ยวขาว  เอาเงินเอาของมาใชกอน  ทํานาไดแลวคอยเอาไปคืน  แตเพราะท่ีดิน
ราคาแพง  ทํานาไมไดผล  และมีความลําบากในการทํานาชาวนากลุมน้ีจึงเลือกขายที่  อยางไรก็
ตามยังมีชาวนาอีกสวนหนึ่งที่หน้ีสินทับถมเร่ือยๆ ยากที่จะหลุดไปจากวงจรแหงหนี้ไปไดจึงเสีย
ที่ดินจากการจํานองโฉนดที่ดิน  ชาวชุมชนทานหนึ่งเลาดวยความตลกวาเจาของโรงสีรายหน่ึงมี
โฉนดที่ดินที่หลุดจํานอง  “ไมมากไมมายเทาไร  นับไดแคกระจาดเดียวเอง”33  สําหรับชาวนา
รายยอยนอกจากตองพบกับความลําบากในการทํานาดังกลาวแลว  ยังขาดผูสืบทอดการทํานา  
เน่ืองจากลูกหลานของชาวนาในยุคน้ีไมมีแรงจูงใจในการทํานาอยางเพียงพอ  บรรดาลูกหลาน

                                                 
29 สัมภาษณ  คุณลุงแสน  เอมเอี่ยม  อายุ 63 ป, วันท่ี 2 พฤษภาคม 2550. 
30 สัมภาษณ  คุณธานี  สุริภนทกุล  อายุ 52 ป, วันท่ี 3 สิงหาคม 2550. 
31 สัมภาษณ  เจาของโรงงานเสื้อผาสงออกแถวคลองลาดโตนด  แขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  

กรุงเทพฯ, วันท่ี 10 พฤษภาคม 2551. 
32 ฉัตรทิพย  นาถสุภา และพรพิไล  เลิศวิชา, วัฒนธรรมหมูบานไทย, (กรุงเทพฯ : สรางสรรค, 

2537), หนา 277.   
33 โฉนดท่ีดินนี้ไมใชเฉพาะบริเวณส่ีแยกทางน้ํา  จากคําบอกเลาครอบคลุมไปถึงเขตมีนบุรี 
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ชาวนาเหลาน้ีไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น  หลายคนไดรับราชการ  ทํางานบริษัทหรือทํางานใน
โรงงาน  มีจํานวนนอยมากที่จะยึดอาชีพทํานาเชนรุนพอแม  ลุงเลิศเลาวา  “ชวงที่มีบานจัดสรร
เยอะๆ ชาวนาขายที่กันมาก  แลวไปซ้ือที่อ่ืน  เขาก็ยังอยูนะ  แตขายที่นาไปหมด  คนเลยเลิกทํา
นา  เพราะขายที่ดีกวา  ราคาดี  ลูกหลานเขาก็ไมอยากทํานา”34  ชาวนาคลองบางเขนทานหนึ่ง
เลาวา  “คนเริ่มขายที่กันมากๆ  ป 2510 - 2515  ทยอยกันขาย  คนไมอยากทํานา  ทํานาหนูก็
กิน  ที่ราคาดี  ปาขายไป 10 ไร  ป 2520  ชวงนั้นบริษัทที่จัดสรรชินเขตใหไรละประมาณ 
110,000 บาท35”  (ตารางวางละ 275 บาท)  ลุงเสริฐอพยพเขามาบริเวณนี้เม่ือป 2500  ไดเลาถึง
ความเปลี่ยนแปลงของการใชที่ดินและความรูสึกตอราคาที่ดินวา “ชวงมาใหมๆ แถวๆ พงษเพชร 
(สี่แยกพงษเพชร)  ยังทํานา  ป 2512 - 2514  มีจัดสรรเปนแปลงๆ  ป 2514  วาละ 200 บาท  (ไร
ละ 80,000 บาท)  ผมไมซื้อ  มันแพง”36   

การขายที่ดินของชาวนารายยอยจึงเกิดจากทั้งปจจัยภายนอกและภายใน ภายนอกคือการ
เขามาของโรงงาน  บานจัดสรร  ที่ดินราคาแพง  การทํานาไมไดผล  หนูกิน  น้ําทวม  ปจจัย
ภายในคือการทํานาไมคุมคา  เหน่ือย  อายุมากขึ้น  และลูกหลานไดเปลี่ยนอาชีพไปทําอยางอ่ืน
การขายที่ดินจึงเปนทางเลือกที่ดีที่สุด 

ผลกระทบจากการเลิกทํานาและการเปลี่ยนวิถีการผลิตจากเกษตรกรรมมาเปน
อุตสาหกรรม  การพัฒนาที่ดินเปนบานจัดสรร ฯลฯ  มีผลกระทบตอการดําเนินกิจการของโรงสี
ทั้งสองโรง  ปาเพ็ญศรีลูกเจาของโรงสีไทยเสรีเลาวา  “ชวงเขาเริ่มทําจัดสรรคนมาสีขาวนอย  
โรงสีปดประมาณ 30 กวาปแลว”  (ประมาณป 2516)  สําหรับโรงสีปาหมวย ไดปดกิจการ 
ประมาณป 2520  ชาวชุมชนเลาวา  โรงสีปาหมวยไดออกไปซ้ือขาวมาสีไกลออกไปถึงมีนบุรี  
เพราะบริเวณสี่แยกทางน้ําคนทํานานอยลงมาก  จากคําบอกเลาชาวนากลุมสุดทายที่เลิกทํานา
ประมาณป พ.ศ. 2525  ทุกคนที่เลิกทํานาเลาสอดคลองกันวา  โรงสีเลิกกิจการกอนป 2520  
พวกเขาเหลาน้ันนําขาวไปขายโรงสีที่รังสิตแทนโรงสีทั้งสองโรง37 
 
 
 
 
 
 
                                                 

34 สัมภาษณ  คุณลุงเลิศ  ตุลาธร  อายุ 63 ป, วันท่ี 5 กรกฎาคม 2550.  
35 สัมภาษณ  อดีตชาวนาคลองบางเขน  อายุ 71 ป, วันท่ี 8 กรกฎาคม 2550. 
36 สัมภาษณ  คุณลุงเสริฐ  สมภักดี  อายุ 71 ป, วันท่ี 12 ธันวาคม 2550. 
37 ชาวนากลุมนี้ เชน คุณลุงประวิง  เพ็งสาตร  คุณลุงแสน  เอมเอี่ยม  คุณปาวิไล  นาคเนียม  เปน

ตน 
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4.2.4 ชุมชนสี่แยกทางนํ้า : คลองน้ําเสีย 
 
ชาวชุมชนสี่แยกทางนํ้าพรรณนาบรรยากาศสองฝงคลองเม่ือครั้งกอน พ.ศ. 2500  ไววา 

“...เชามืดขณะที่น้ํากําลังขึ้น  ดูน้ําเต็มเปยม  คลองแลใสสะอาด...อากาศเย็นสบายรม
รื่นดวยเงาไม  สองฝงเต็มไปดวยกอไผหนาแนนไปหมด  เสียงกอไผเสียดสีเบียดตัว
ตามสายลมพัดดังเสียงดนตรีที่บรรเลงกลอม  นกนานาชนิดพรอมกันสงเสียงรองอยาง
ราเริงเบิกบานใจ  ไผโยกไปโอนมาตามแรงลม  เจานกกระจิบตัวเล็กเสียงดังก็กระโดด
มาจากกอหญากอพงขางทางหัวสายไปสายมามองดูเรือที่ผานไปดวยความแปลกใจ
ระคนตื่นกลัว  นานๆ จะมีเรือผานมาสักที  เสียงแจวกระทบน้ําดังเปนจังหวะนํ้าแตก
ซานเปนฟองฝอย  ปลาหลายตัวตกใจวายน้ําหนีไป  เจานกกินปลาสีฉูดฉาดคอยหา
โอกาสจับกินรีบถลาลงมาจากยอดไผ  โฉบกินไดอยางงายดาย  ระหวางกอไผก็จะมี
ตนชมพูและมะมวงขึ้นแซมอยูดกด่ืนกําลังออกดอก  ออกลูกหอยเปนพวงสีแดงสดนา
เก็บกิน  เจาของคงไมหวงจึงปลอยใหหลนลอยมาตามน้ํา...ใกลถึงลาดโตนด  (เปน
ตําบล  ริมคลองบางเขน)  เปดฝูงใหญกําลังดําผุดดําวายอยางมีอิสรเสรี  บางตัวก็
กําลังดํานํ้าอยางสนุกสําราญใจ  บางก็ไซอยูริมตลิ่งหาหอยหาปูกินตามเรื่อง”38 
 

สําหรับชาวชุมชนท่ีเปนคนด้ังเดิม  เกิดที่นี่  อยูที่นี่  หรือผูที่อพยพเขามากอน พ.ศ. 
2520 ตางก็รูสึกผูกพันกับคลอง  คลองเปนแหลงอาหาร  การคมนาคม  ความสนุกสนาน  
ประเพณี วัฒนธรรม คลองคือสายนํ้าแหงวิถีชีวิต (ดูบทที่ 2 และ 3)  หลังยุคพัฒนาอุตสาหกรรม
ความเปลี่ยนแปลงเห็นไดอยางชัดเจน  นําไปสูความรูสึกเศรา  ไมเบิกบานดั้งแตกอน  ทุกคน
อยากใหคลองกลับมาเหมือนเกา  หรือดีกวาที่เปนอยู  แตมีเพียงบางคน  หรือบางกลุมเทาน้ันที่
ลงมือปฏิบัติใหเกิดผล  ความฝนที่จะใหคลองสวย  น้ําใส  ดูจะเลือนรางออกไป 
 เคาลางแหงความหายนะของคลองสําหรับชาวชุมชนสี่แยกทางน้ํา เร่ิมสงสัญญาณให
เห็นป 2503  เม่ือพบวา 

“น้ําในคลองบางเขน (รวมถึงเปรมประชากรบริเวณสี่แยกทางน้ํา)  สกปรก  
ประชาชนชาวตลาดบางเขนไมสามารถใชน้ําไดเน่ืองจากโรงงานสุราบางยี่ขันได
เทสาเหลาลงในแมน้ําเจาพระยา  เวลานํ้าขึ้นสาเหลาก็ไหลปนตลอดไปทั้งลํา
คลอง  ทําใหพวกปลา  พวกกุงเมาลอยคอขึ้นมากมาย  ชาวบานรานตลาดตาง
จับปลากันอยางสนุกสนาน  สงเสียงอึกทึก  ปาเสียดายปลาตัวเล็กๆ  ที่ยังใช
ทําอาหารไมไดตองมาตายเพราะสาเหลาคราวละมากๆ  ...มาระยะหลังๆ  
สาเหลาเทมาเกือบทุกวัน  พวกกุงฝอย  ปลาซิว  เลยตายไป...ในที่สุดทางการ

                                                 
38

 หนังสือพระราชทานเพลิงศพ  นายเกียรติ  เกียรติสกุล, เร่ืองเดียวกัน, หนา 179 – 180.  
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จึงสั่งหามไมใหโรงงานเทสาเหลาลงมา...ถึงจะไมมีสาเหลา  น้ําในคลองก็ไม
สะอาดพอที่จะใชบริโภค  คนสวนมากมักงายทิ้งเศษผง  เศษขยะ  ตลอดจน
ของเหลือใชในรางกาย  บอยที่เดียวจะมีเปดเนา  ไกเนา  สุนัข  ฯลฯ  ลอยสง
กลิ่นห่ึง  แมลงวันรุมตอมแทบไมเห็นตัว  อีกาก็ลงจิกกินอยางเอร็ดอรอย  ดึงไส
ออกมายาวชวนคลื่นเหียน  ลอยไปติดบานใครเขาก็ใชไมเขี่ยออกใหพนตัว
เปนอยูอยางน้ีทุกบาน”39 

 
 พ่ีธานีเลาวา  “ตอนมาอยูใหมๆ (2508)  น้ําในคลองยังใชอุปโภค บริโภคได  แกวง
สารสมแลวเอามาตมด่ืม  น้ําเร่ิมเสียป พ.ศ. 2511  บริษัทโพรโมส ทําไอศกรีม  ระบายน้ําลงคลอง  
ครูนําพวกเรา (นักเรียน) ไปประทวงบริษัทเอาไอศกรีมมาแจกพวกเราคนละแทง  แลวกลับ
โรงเรียน”40   
 การที่น้ําคลองเสียสงผลกระทบตอคุณภาพชาวชุมชนเปนอยางมากเนื่องจากในชวงหลัง
พ.ศ. 2516  เปนตนมา  ชาวชุมชนเริ่มเปนชุมชนแออัด  โดยเฉพาะหลังป พ.ศ. 2530  ที่ชุมชน
เปลี่ยนเปนชุมชนแออัดสมบูรณแบบ  เปนชวงเดียวกับที่ชาวชุมชนเลิกใชน้ําคลอง  แตชาว
ชุมชนริมคลองยังไมมีน้ําประปา  กอนหนาน้ันใชน้ําคลองในการอุปโภค  บริโภค  และจับสัตวน้ํา  
เก็บผักริมคลองเปนอาหาร  คาครองชีพจึงต่ํา  แตหลังจากนํ้าเสีย  สัตวน้ําหมดไป  ชาวชุมชนจึง
ตองซ้ือนํ้ากิน  และติดตอกับการประปาเพื่อตอนํ้าเขาชุมชน  แตดวยการเปนชุมชนแออัด  บุก
รุกริมคลองจึงเกิดปญหาในการติดตอกับทางราชการ  คร้ังเม่ือไดรับอนุญาตใหมีนําประปาได  ก็
ไดเปนจุดๆ เชน  บานผูนําชุมชน  ชาวชุมชนจึงตองตอทอประปาเขาบานตัวเอง   
 
4.3.  พ.ศ. 2537 : ไลรื้อชุมชนตลาดบางเขน 

 
พ.ศ. 2537  ชุมชนส่ีแยกทางนํ้าบริเวณชุมชนตลาดบางเขนเกิดเหตุการณสําคัญที่ยังอยู

ในความทรงจําของชาวชุมชน  เปนความทรงจําที่ขมขื่น  เจ็บปวด และงุนงง  หลายคนสงสัยวา  
ชุมชนที่มีประวัติความเปนมามากกวา 100 ป และเคยเปนศูนยกลางของชุมชนส่ีแยกทางนํ้า  
แทบสูญสลายไปในเวลาไมถึงปไดอยางไร 
 หลังจากขุดคลองเปรมประชากรที่ดินบริเวณชุมชนตลาดบางเขนตกเปนกรรมสิทธิ์ของ
หลวงสาธรราชายุตก  ผูมีความเก่ียวของกับการขุดคลองเปรมประชากรในป พ.ศ. 2413  ตอมา  
ในป พ.ศ. 2460  ไดมีการออกโฉนดใหแก  นางแชมจิตรจํานงวานิช  บุตรีหลวงสาธรราชายุตก  

                                                 
39 เร่ืองเดียวกัน, หนา 196. 
40 สัมภาษณ  คุณธานี  สุริภนทกุล  อายุ 52 ป, วันท่ี 3 สิงหาคม 2550. 
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จากน้ันในปเดียวกันนางแชมจิตรจํานงวานิช  ขายใหแกเจาพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร  
(ม.ร.ว.ลบ  สุทัศน ณ กรุงเทพฯ)  ตอมาป พ.ศ. 2461  เจาพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธรยก
ให  นางสาวเวียน  สุทัศน บุตรบุญธรรม ซึ่งตอมาคือคุณหญิงรักตประจิตธรรมจํารัส  หรือ
คุณหญิงเวียน  รักตประจิต  ที่ชาวชุมชนรูจัก  รวมที่ดินทั้งหมด 47 ไร 76 ตารางงวา 
 ชาวชุมชนเลาวา  “ปูยาตายายเราบอกมาตลอดวาเปนที่เชา ไมใชที่ของเรา”41 กอน
หนาที่คุณหญิงเวียนจะเปนเจาของที่นั้นชาวชุมชนไมทราบวาเจาของที่กอนหนาคุณหญิงเวียน
ไดเก็บคาเชาที่ดินหรือไม  แตสําหรับคุณหญิงเวียนชาวชุมชนทุกคนไดรับรูวาทานเปนเจาของที่  
เปนผูใหเชา  ทุกคนรับรูวาทานเปนคนดี  ทุกคนรับรูถึงคําพูดของทานวา  “อยูไปเถอะ  อยูไปชั่ว
ลูก  ชั่วหลาน”  อยางไรก็ตามในการเชาที่ไดมีสัญญาเชาดวยโดยทําสัญญาเชา 3 ป  เม่ือครบ
กําหนดก็จะมีการตอสัญญามาโดยตลอด  ทั้งผูเชารายเกาและรายใหม  ผูเชารายใหมจะเสียคา
เชาที่แพงกวารายเกา  การทําสัญญาเชาที่นอกจากจะเปนประโยชนตอผูใหเชาแลวยังทําใหผูเชา
สามารถนําใบสัญญาไปขอติดตั้งและจายคานํ้าประปาและไฟฟา  การทําสัญญาจะทํากับ
สํานักงานทนายความเอกชนผูดูแลผลประโยชนของคุณหญิงเวียน 
 ตอมาป พ.ศ. 2536  คุณหญิงเวียนเสียชีวิต  ไดมอบท่ีดินทั้งหมดเปนมรดกใหนางสาว
อุบล รักตประจิต ผูเปนบุตรี ผานไปไมถึง 1 ปหลังคุณหญิงเวียนเสียชีวิต วันที่ 23 กันยายน  
พ.ศ. 2537 ชาวชุมชนตื่นขึ้นมาไดพบหนังสือแจงบอกเลิกสัญญาและใหชาวชุมชนตลาดบางเขน
รื้อถอน  ขนยายสิ่งปลูกสรางออกจากพ้ืนที่  ภายในระยะเวลา 6 เดือนตั้งแตวันที่  1  
พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2538  โดยบริษัทเอกชนรายหน่ึง  ความรูสึก
ของชาวชุมชนครั้งแรกที่ไดรูขาวนี้คือ  งง  คิดไมถึง  ชาวชุมชนเลาวา  “เขามองเหมือนเราบุก
รุกที่  ที่มีเจาของเราก็รู เราเชาเขามาเปน “รอยๆ  ป”  แตเราไมรูวาเราตองออกไป”42  ชาวชุมชน
อีกทานหนึ่งเลาวา  “ชาวบานเร่ิม  “วงแตก”  ตั้งหลักไมทัน  ทําใหผมนึกยอนกลับไปกอนหนา
ประมาณสิงหา  มีกํานันทานหนึ่งเอาแบบฟอรมมาใหชาวบานกรอก  ทํานองวา  คุณอยูมานาน
เทาไร  ถามีที่อยูใหมคุณพรอมที่จะซื้อหรือผอน ฯลฯ  คิดวาเขาคงมาเก็บขอมูลอะไรซักอยาง  
พอตอนนั้นผมจึงรูเพราะกํานันคนนั้นเปนมือไมใหกับบริษัท”43  
 เหตุการณที่เสมือนฝนของชาวชุมชนดังกลาวเกิดขึ้นเม่ือนางสาวอุบล  รักตประจิต ได
ขายท่ีดินทั้งหมดใหกับบริษัทเอกชนรายหน่ึง ในสัญญาซื้อขายมีโฉนดทั้งหมด 3 แปลง  คือ
โฉนดเลขที่ 232 จํานวน 37 ไร 2 งาน 88 วา ราคา 626,152,000 บาท (หกรอยยี่สิบหกลาน
หน่ึงแสนหาหม่ืนสองพันบาทถวน)  โฉนดเลขที่  1,410  จํานวน 5 ไร 2 งาน 36 วา  ราคา  

                                                 
41 สัมภาษณ  ชาวชุมชนตลาดบางเขน  อายุ 56 ป, วันท่ี 12 พฤษภาคม 2550. 
42 สัมภาษณ  แกนนําการตอสูของชาวชุมชนตลาดบางเขน  อายุ 63 ป, วันท่ี 9 เมษายน 2550.  
43 สัมภาษณ  แกนนําการตอสูของชาวชุมชนตลาดบางเขน  อายุ 52 ป, วันท่ี 3 สิงหาคม 2550.  
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92,794,000 บาท (เกาสิบสองลานเจ็ดแสนเกาหม่ืนสี่พันบาทถวน)  และโฉนดเลขที่ 1,411 
จํานวน 3 ไร 3 งาน 52 วา ราคา 64,408,000 บาท  (หกสิบสี่ลานส่ีแสนแปดพันบาทถวน)  รวม
เปนเงินทั้งหมด  783,354,000 บาท  (เจ็ดรอยแปดสิบสามลานสามแสนหาหม่ืนสี่พันบาทถวน) 
 ที่ดินทั้งสามแปลงนี้มีที่มาจากที่ด้ังเดิมที่คุณหญิงเวียนไดรับจากเจาพระยาอภัยราชา
มหายุติธรรมธร  (ม.ร.ว.ลบ  สุทัศน  ณ  กรุงเทพฯ)  ในป พ.ศ. 2461  ทั้งหมด 47 ไร 76 วา  
จากหลักฐานในโฉนดที่ดินป พ.ศ. 2460 มีขอบเขตดังน้ี  ทิศตะวันออก  จดเขตทางรถไฟสาย
เหนือ  ทิศตะวันตกจดคลองเปรมประชากร  ทิศเหนือจดที่ดินเลขที่ 13 / 39  และทิศใตจดคลอง
บางเขน  ในประวัติการถือครองที่ดินพบวา  มีการทํารังวัดใหมแบงที่ดินออกเปนสองแปลงในป  
พ.ศ. 2474  คือที่ดินเลขที่  1,410  และ  1,411  นั้นเอง  ไมทราบสาเหตุที่แนนอนในการแบง
ที่ดินออกเปนสองแปลง สําหรับที่ดินที่เหลือคือโฉนดเลขที่ 232  เปนเลขที่ด้ังเดิมน้ันไมไดทํา
รังวัดใหม  และมีจํานวนที่ดินสวนใหญ  คือ 37 ไร 2 งาน 88 วา  ที่ดินสวนนี้จึงเปนที่มาของ
ประเด็นการตอสูของชาวชุมชน  ซึ่งจะไดกลาวตอไป 
 บริษัทรายน้ีซื้อที่ดินจากนางสาวอุบล  รักตประจิต โดยมีที่ดินที่ไมไดทํารังวัดใหมมา
ดวย  การซ้ือขายครั้งน้ีทางบริษัทไดนําที่ดินทั้งหมดไปจํานองกับธนาคารแหงหนึ่ง  ไมทราบ
จํานวนยอดเงินที่จํานองกับธนาคาร  แตคาดวานาจะเปนเงินทั้งหมดของราคาซ้ือขาย  (หรือ
มากกวา)  นั้นก็หมายความวา  ผูจายเงินใหนางสาวอุบล  รักตประจิต ทั้งหมด คือ  ธนาคาร
ดังกลาวน้ันเอง 
 มองในภาพรวมป พ.ศ. 2537  ที่ดินสวนใหญบริเวณนี้ไดถูก “พัฒนา” ไปมากแลวทั้งทํา
โรงงาน  บานจัดสรร  สนามกอลฟ  และอ่ืนๆ  การใหเชาที่ราคาถูกๆ คงเปนธุรกิจที่  “หลงยุค”  
ไปแลว  จึงสามารถเขาใจไดถึงการขายที่ดินของนางสาวอุบล  รักตประจิต   ซึ่งอาจมีหลาย
สาเหตุแตสาเหตุหลักๆ นาจะราคาท่ีดินที่สูง  การขายที่จะไดประโยชนมากกวาเก็บคาเชามาก
จนเทียบกันไมได  ประกอบกับนางสาวอุบล  รักตประจิต ขณะนั้น (พ.ศ. 2537)  มี  อายุ  67 ป
แลว  คงไมไดคิดทําประโยชนอ่ืนๆ ในที่ดินผืนนี้  สําหรับบริษัทรายนี้คงเห็นประโยชนมากมาย
กับที่ดินผืนน้ี  ที่ดินที่ “สวยงาม” เปนผืนเดียวกันถึง 47 ไร 76 วา  ในเมืองใหญอยาง
กรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2537  เปนทําเลทองที่หาไดยาก  หากสามารถทําโครงการใหมๆ    
หรือแมแตขายตอ  บริษัทคงฝนเห็นกําไรมหาศาลท่ีจะเกิดในอนาคต  
 การสงหนังสือถึงชาวชุมชนวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2537  เกิดขึ้นหลังจากทําสัญญาซ้ือ
ขายที่ดินเพียง 2 วันเทาน้ัน คือ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2537 แสดงใหเห็นถึงการวางแผนมา
เปนอยางดี  มีความม่ันใจเปนอยางมาก เปนการ  “ปดลอม”  พ้ืนที่และคนโดยมีอํานาจเหนือกวา
อยางเห็นไดชัด  มีอํานาจทางกฎหมายเปนเคร่ืองมือ  แสดงการถือครองกรรมสิทธิ์  และให
ความหมายชาวชุมชนวาเปน “ผูบุกรุก”  หนังสือวันที่ 23 กันยายน  เปนสัญญาณเตือน  เปน
ระเบิดลูกแรกที่โจมตีขมขวัญ  “ช็อก”  ความรูสึก  ชาวชุมชนในขณะนั้นทําไดก็เพียงจับกลุม
พูดคุยกัน  ปรึกษาหารือถึงอนาคตของตัวเอง  ผานไปประมาณ 1 เดือนเปนจังหวะที่ตองโจมตี
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ชุดที่สอง  คราวนี้เปนการบอกวา  “เอาจริง”  หนังสือลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2537  ของบริษัท  
ไดบอกเลิกสัญญาและขอใหขนยายออกจากบริเวณที่ดิน  ขอความตอนหนึ่งของหนังสือเขียนไว
วา   

“ตามที่บริษัทฯ ไดแจงใหทานขนยายบานและบริวารออกจากท่ีดินของบริษัทฯ 
เม่ือวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2537  แลวนั้นบริษัทฯของเรียนใหทานทราบวาตาม
กฎหมายแลวบริษัทฯ ไมตองจายคาชดเชยหรือคารื้อถอนใหทานแตอยางใด  
แตดวยความเห็นอกเห็นใจและมนุษยธรรมในสังคมหากทานไดตระหนักถึงสิทธิ
โดยชอบธรรมแลว  ทานยินดีขนยายสัมภาระและบริวารออกจากที่ดินตาม
กําหนดที่บริษัทฯ ไดประชุมและเห็นสมควรใหคาขนยายกับทาน” 
 

 หนังสือฉบับนี้ตองการสื่อสารไปถึงชาวชุมชน  (และสังคมทั่วไป)  ถึงอํานาจที่เหนือกวา
ของบริษัทและแสดงถึงกลยุทธในการ “ปดลอม”  ที่เหนือชั้น  สวนหนึ่งบริษัทคงเห็นวาอาจมีการ
ตอตานหรือเรียกรองจากชาวชุมชนดวย  หนังสือฉบับน้ีแสดงถึงการใชวาทกรรมทางกฎหมาย
และ “แสรงทํา” ถึงการมีมนุษยธรรมโดยยอมจายคาร้ือถอนและขนยายอยางมีชั้นเชิง  กลาวคือ  
ผูยายออกไปภายใน 2 เดือนจะไดรับคาขนยายมากกวาผูที่ยายออกไป ภายใน 4 เดือน  สวนผู
ยายออกไปภายใน 6 เดือนจะไดรับคาขนยายนอยที่สุด  หากชาวชุมชนตกลงบริษัทจะใหเงินมัด
จําไวกอน  ในขณะขนยายจะจายที่เหลือ  แตตองแจงใหบริษัททราบกอนลวงหนา 3 วัน  ผูที่ขน
ยายหลังวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2538   ชาวชุมชนตองจายคาเสียหายใหบริษัทวันละ 1,000  
บาท44 ตอนทายของหนังสือยังไมลืมตอกย้ําถึงอํานาจที่เหนือกวาของบริษัทขณะเดียวกันจะ
สังเกตเห็นถึงรองรอยความกังวลถึงปญหาของการใชอํานาจชุดน้ีของบริษัทดังขอความวา  
“บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงวาบริษัทฯ ตองฟองศาลทุกรายเพ่ือสิทธิ์และสิทธิเรียกคาเสียหายตาม
กฎหมาย  หากทานที่ตั้งใจในการยายออกจากที่ดินคงไมมีปญหา  และหากไมเขาใจเชิญปรึกษา
ที่บริษัทฯ ทุกวันเวลาทําการ” 
 จากการ “ปดลอม” พ้ืนที่ดวยหนังสือฉบับน้ี  ชาวชุมชนสวนหนึ่งจํานวนนอยยอมรับใน
เง่ือนไขตางๆ และยอมยายออกไป  ชาวชุมชนสวนนี้สวนใหญมีทางเลือกในการหาที่อยูใหม  มี
ฐานะทางเศรษฐกิจดีพอประมาณ  ยายไปอยูกับลูกหลานที่อ่ืน  สวนใหญเห็นวาคาร้ือถอนขน
ยายที่บริษัทใหนั้นนอยเกินไป  สูงสุดไดเพียง 100,000 บาท  เพียงเงินจํานวนนี้เปนไปไมไดที่
จะไปซื้อที่ดินและปลูกบานใหม  แตที่ยอมยายเพราะเห็นวาตัวเองเปนผูเชา  ไดรับคาขนยายแค
                                                 

44 กําหนดคารื้อถอนขนยายภายใน 2 เดือน (1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2537) บานชั้นเดียว 
50,000 บาท  ชั้นครึ่ง 75,000 บาท สองชั้น 100,000 บาท  ภายใน  4  เดือน  (1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ 
2538)   บานชั้นเดียว 40,000 บาท  ชั้นครึ่ง 60,000 บาท สองชั้น 80,000 บาท  ภายใน 6 เดือน (1 มีนาคม 
– 30 เมษายน 2538)  บานชั้นเดียว 30,000 บาท  ชั้นครึ่ง 50,000 บาท สองชั้น 70,000 บาท  คามัดจํา บาน
ชั้นเดียว 10,000 บาท  ชั้นครึ่ง 15,000 บาท สองชั้น 20,000 บาท 
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นี้ก็ดีแลว  ดีกวาไมได  ชาวชุมชนกลุมน้ีจึงเลือก  “ทิ้งพ้ืนที่” ที่เห็นแลววาไมมีกําลังเพียงพอจะ
รักษาเอาไวได  ไมมีอนาคต  ถึงแมจะรักและหวงแหนในฐานะแผนดินเกิดสักเพียงใด  แตก็
เหมือนเปนผูอาศัยไมใชเจาของที่ดินที่แทจริง 
 สําหรับชาวชุมชนที่เหลืออยูเริ่ม “ตั้งหลัก” ได  ชาวชุมชนสวนใหญรูสึกวาทุกอยาง
เกิดขึ้นเร็วเกินไป  ขอเสนอของบริษัทไมไดเกิดจากการมีสวนรวมของชาวบาน  ไมมีการบอก
กลาวกันกอน  ใชกฎหมายในการบีบบังคับ  “ปดลอม”  ใหไมมีทางเลือกอ่ืน  ชาวชุมชนรูสึกวา
ถูกกระทํา  อึดอัด  ไรศักด์ิศรี  แกนนําชาวชุมชนคนหนึ่งแสดงความรูสึกไววา  “เราคุยกันนอก
รอบวา  หาก...(ชื่อกรรมการผูจัดการบริษัทฯ)  มาคุยกันดีๆ เราก็ไป  นี้ใหรื้ออยางเดียวเลยเราก็
ตองสู”45  ดวยความรูสึกดังกลาวจึงเกิดการรวมตัวตอสูอยางมีเปาหมาย  แกนนําชาวชุมชนการ
ตอสูอีกทานหนึ่งเลาวา  “กอนนั้นเราคุยกันเปนกลุมเล็กๆ ตรงน้ัน  ตรงนี้  ตอนหลังทั้งหมดไป
รวมตัวกันที่โรงเจ  เริ่มมีการตั้งกลุมทํางาน  มีวัตถุประสงคสองอยางคือ  ดูขอเท็จจริงกอน  บาง
คนเขาใหเงินก็เอาเลย  เพื่อใหไดสิทธิอันพึงมีพึงได  ไปแลวตองยิ้ม  ตองพอใจ  (และ)  เราดูเร่ือง
ความปลอดภัย  หวงการวางเพลิง  จางคนเฝายาม  วางแผนรถเขาออก เงินไดจากการเรี่ยไรกัน
บานละ  100  บาท  ตอนนั้นไดประมาณ  300 กวาหลัง”46  
 มีขอนาสังเกตวาการที่ชาวชุมชนรวมตัวกันที่โรงเจแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับ
โรงเจในฐานะพื้นที่สาธารณะ  และอีกนัยยะหน่ึงโรงเจคือสถานที่ศักด์ิสิทธิ์  เปนที่อยูของ “เจา” 
ที่ชาวชุมชนเชื่อวาปกปองคุมครองชาวชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขมาหลายชั่วอายุคน  การรวมตัว
กันที่โรงเจจึงเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับชาวชุมชนไดในระดับหน่ึง    ซึ่งกอนหนาน้ัน
โรงเจเปนสถานที่รวมตัวกันของชาวชุมชนในโอกาสตางๆ มาตั้งแตอดีต (ดู บทที่  3  (3.4.2))   
 หลังจากการรวมตัวจึงเกิด “คณะกรรมการ” ขึ้นมา 1 ชุด เพ่ือเปนตัวแทนในการเจรจา
กับบริษัทฯ  หลังจากหนังสือของบริษัทฯ วันที่ 21 ตุลาคม เพียง 21 วัน  สิ่งที่บริษัทกังวลได
ปรากฏตัว  อํานาจฝายตรงขามที่ถูกกดทับ  แฝงเรน  ซอนตัวอยู  ไดแสดงตัวออกมาเปน
รูปธรรม  วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537  คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นไดทําหนังสือขอผอนผัน
ระยะเวลาและอัตราคารื้อถอน  ขนยาย  ถึงกรรมการผูจัดการบริษัทฯ  หนังสือฉบับนี้นอกจากได
แสดงถึงการตอรองอยางมีเหตุผลแลว  ยัง “สงสาร”  ถึงบริษัทในทํานอง “รูทัน”  ประชดประชัด  
เชื่อแนวาหลังจากผูเก่ียวของของบริษัทไดอานหนังสือฉบับน้ีแลวคงรูสึก  “แนนหนาอก”  
“หายใจไมทั่วทอง”  และคงรูสึกกังวลถึงอุปสรรคที่จะเกิดหลังจากน้ี  ในหนังสือมีขอความสรุปได
วา 

                                                 
45 สัมภาษณ  แกนนําการตอสูของชาวชุมชนตลาดบางเขน  อายุ 57 ป, วันท่ี 27 พฤษภาคม 2551.   
46 สัมภาษณ  แกนนําการตอสูของชาวชุมชนตลาดบางเขน  อายุ 52 ป, วันท่ี 3 สิงหาคม 2550. 
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“เราทราบและตระหนักดีถึงกรรมสิทธิ์ของทานที่มีในที่ดินดังกลาว  มิไดคิดจะ
ตอตานหรือขัดขืนแตประการใด  แตเพราะเหตุจําเปนสุดวิสัยอยางมาก  
เน่ืองจากเจาของที่ดินเดิมไมเคยแจงพวกเรามากอนวาจะมีการซ้ือขายที่ดิน
แปลงนี้  ซึ่งทานคงทราบดีวาเม่ือวันที่ 5 กันยายน 2537  ผูรักษาผลประโยชนยัง
มาเก็บคาเชาที่ดินของเดือนกันยายน 2537  และก็มิไดแจงวาจะมีการซ้ือขาย
ที่ดินแตอยางใด  ผูเชาที่ดินจํานวนมากจึงไมไดเตรียมหาที่อยูอาศัยใหมไว
รองรับการบอกเลิกสัญญาของทาน  เราผูเชาทราบซ่ึงในความเมตตาของทานที่
มีตอผูเชาที่กรุณาใหคาร้ือถอน  ขนยาย  แตเม่ือเปรียบเทียบกับคาครองชีพและ
สถานการณในปจจุบัน  ผูเชาจํานวนมากไมสามารถปฏิบัติตามทานเสนอได....
จึงใครของความกรุณาจากทานชวยพิจารณาคารื้อถอน  ขนยายใหมดังน้ี  บาน  
2 ชั้น  มีสัญญาเชา  ขอเปนหลังละ 350,000 บาท (มากกวาเดิม 250,000 
บาท)...บานชั้นเดียว  มีสัญญาเชา  ขอเปนหลังละ 250,000 บาท(มากกวาเดิม
20,000 บาท)...บานไมมีเลขที่ก็ขอใหบริษัทพิจารณาในอัตราเดียวกับอัตรา
ขางตนตามลักษณะบาน...ระยะเวลาการรื้อถอน  ขนยายใครขอใหทานยืด
ระยะเวลาเปน 2 ป 6 เดือน (เดิมภายใน 6 เดือน)...ถึงวันที่ 30 เมษายน 2540  
เน่ืองจากผูเชาเปนจํานวนมากยังไมสามารถที่จะหาที่อยูอาศัยใหมได  ประกอบ
กับอยูในชวงระยะเวลาปดภาคเปดภาคเรียนปกติ  และจะตองหาโรงเรียนใหม
ใหบุตรหลาน . . .ใครขอความกรุณาจากทานชวยจัดหาท่ีดินเปลาพรอม
สาธารณูปโภคที่จําเปน  เชน  ไฟฟา  ประปา  ถนนฯลฯ  รองรับผูที่ไมสามารถ
จะหาที่ปลูกสรางที่อยูอาศัยใหมไดดวยตนเอง และขอใหมิตองลดอัตราคาขน
ยายลงสําหรับผูที่รื้อถอน  ขนยายภายในวันที่ 30 เมษายน 2540…เราเชื่อวาที่
ทานประสบความสําเร็จในชีวิตและธุรกิจที่ทานดําเนินอยูนั้น  เน่ืองมาจากทาน
เปนผูมีคุณธรรมและเมตตาจิตอันสูงสง  คงจะใหความเมตตาและเห็นใจพวกเรา
ชวยบรรเทาความเดือดรอนตามที่เสนอมา...(ลงชื่อคณะกรรมการท้ังหมด 17  
ทาน)” 

 
 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ชาวชุมชนตลาดบางเขนทําหนังสือรองทุกขถึงรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย  ทําหนังสือถึงผูอํานวยการ
เขตดอนเมือง (พ้ืนที่รับผิดชอบขณะน้ัน) รองพฤติกรรมของกํานันคนหนึ่ง  ชาวชุมชนเขียนไวใน
หนังสือถึงสภาทนายความถึงพฤติกรรมของกํานันคนน้ีไววา  “ไมชวยเหลือ  ปกปองความ
เดือดรอนของชาวบาน  อีกทั้งไปเปนคนชวยบริษัทขับไลลูกบาน  ใหรีบรื้อถอนบานเรือนออกไป
โดยเร็ว”   นอกจากนั้นยังทําหนังสือขอความชวยเหลือจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขตดอน
เมืองขณะน้ันเพ่ือเชาซ้ือที่การเคหะแหงชาติ เปนตน  ผลจากการสงหนังสือสวนใหญชาวชุมชน
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ไมไดรับความชวยเหลืออันใด เชน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยไดทําหนังสือตอบ
กลับมาวาวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 วา “ไดแจงใหสํานักงานเขตดอนเมืองทราบและ
พิจารณาแลว  และจะแจงใหทราบตอไป”  ปรากฏวาเร่ืองเงียบหายไป  อยางไรก็ตามสําหรับ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทานนั้นไดดําเนินการโดยทําหนังสือลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2538  
ถึงผูวาการเคหะแหงชาติขอใหการเคหะแหงชาติดําเนินการเรงปลูกสรางที่อยูอาศัยใหคนที่
เดือดรอนโดยเร็ว 
 เดือนธันวาคมคณะกรรมการไดรองทุกขผานหนังสือพิมพเดลินิวส ตีพิมพวันที่ 5  
ธันวาคม พ.ศ. 2537  ตอมาวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2537  คณะกรรมการชุมชนไดทําหนังสือ
รองเรียนถึงสภาทนายความ 
 จะเห็นไดวาการรวมตัวกันตอสูของชาวชุมชนตลาดบางเขนโดยผานคณะกรรมการใน
ชวงแรกนั้น ไดดําเนินการเปนขั้นตอน  มีระบบการจัดการที่ดี   และมีความรวดเร็วนับจากวันที่รู
ขาวคือ 23 กันยายน ถึงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2537  เพียงสองเดือนคร่ึงเทาน้ันคณะกรรมการ
และชาวชุมชนตลาดบางเขนไดทําการ “ตอบโต” มากมาย  นอกจากการตอรองกับบริษัท
โดยตรงแลว  ยังมีการทําหนังสือถึงหนวยงานตางๆ เพ่ืออธิบายกับหนวยงานรัฐและสังคมผาน
หนาหนังสือพิมพ  และยังมีการจัดเวรยามภายในชุมชนดวย  แสดงใหเห็นถึง  “คุณภาพ”  ของ
ชาวชุมชนตลาดบางเขน  ลักษณะของเปาหมายในชวงแรกนี้เปนการเรียกรองเพ่ิมคาขนยายและ
ระยะเวลารื้อถอน  เน้ือหาในหนังสือจึงไมมีลักษณะทาทาย  และอธิบายกับหนวยงานของรัฐและ
สังคมในเชิงขอความเห็นใจ  ใหชวยเหลือ  ไมไดใชประเด็นทางกฎหมายหรือการมีสิทธิใดๆ 
 มีประเด็นที่นาสนใจในชวงนี้คือ หลังจากเกิดปญหา บริษัทฯ ไดเรียกชาวตลาดบางเขน
วา  “ผูเชา”  ในหนังสือ  “ตอบโต”  คร้ังแรกวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537  คณะกรรมการก็
เรียกชาวชุมชนตลาดบางเขนหรือกลุมของตัวเองวา “ผูเชา” เชนเดียวกัน  ขณะเดียวกันเม่ือ
คณะกรรมการทําหนังสือถึงหนวยงานอื่นๆ  ไดใชคําวา  “ชาวตลาดบางเขน”  ยังไมมีการใชคํา
วา  “ชุมชนตลาดบางเขน”  แตอยางใด 
 หลังจากชาวชุมชนตลาดบางเขนทําหนังสือถึงบริษัทในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2537  บริษัทปฏิเสธขอเรียกรองทั้งหมด  ทําใหสถานการณอยูในภาวะอึมครึมทันทีทั้งสองฝาย 
“เผชิญหนา”  กัน  ภายใตสถานการณที่ไมแนนอนน้ีชาวชุมชนตลาดบางเขนมีความวิตกกังวลสูง  
กลัววาจะมีการวางเพลิง  เพราะเห็นจากขาวบอยๆ วาชุมชนที่ถูกไลที่จะมีการวางเพลิงจึงมีการ
จัดเวรยามแนนหนา  ขอความชวยเหลือจากตํารวจ ฯลฯ  ขณะเดียวกลุมคณะกรรมการก็เร่ิม
คิดถึงกลยุทธวาจะทํากันอยางไรตอไป  ชวงนี้นี่เองที่แกนนําเริ่มหาขอมูลเก่ียวกับประวัติชุมชน  
ประวัติคลองเปรมประชากร  สิทธิทางกฎหมาย  พระราชบัญญัติตางๆ  ขอมูลเร่ืองโฉนดที่ดิน  
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แกนนําคณะกรรมการเลาวา  “เราไปคนหาประวัติจากหอจดหมายเหตุแหงชาติ  ไปคัดสําเนา
โฉนดที่ดิน  พ.ร.บ. เรียกวาทําทุกวิถีทางเพ่ือจะสูกับบริษัท”47 
 ในชวงน้ีทางคณะกรรมการพบขอสังเกตสําคัญในการตอสูอยูประเด็นหนึ่งคือ  ที่ดิน
บริเวณริมคลองเปรมประชากรและคลองบางเขนนั้นนาจะเปนที่ของทางราชการ  เชน กรม
ชลประทาน  หรือที่ราชพัสดุ  เปนตน  เน่ืองจากผูอาวุโสในชุมชนเคยเห็นหลักหมุดของกรม
ชลประทาน48  และสังเกตเปรียบเทียบที่ดินกับบริเวณริมคลองเปรมประชากรสวนอ่ืนๆ พบวา
เขตของที่ราชการมีความกวางมากกวา 15 เมตรจากริมคลองจึงสันนิษฐานวาบริเวณนี้นาจะเปน
เชนเดียวกัน  หากเปนเชนน้ันหมายความวาที่ดินของบริษัทอาจไมไดครอบคลุมถึงผูเชาทั้งหมด
เพราะผูเชาจํานวนหนึ่งตั้งบานอยูริมคลอง  ดวยเหตุนี้หลังจากชาวชุมชนพบเห็นเจาหนาที่ของ
กรมที่ดิน  กรมชลประทานและของบริษัทมาทําการรังวัดที่ดินโฉนดเลขที่ 232  ใหมเม่ือวันที่  
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 และวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2537 ชาวชุมชนจึงไมไววางใจและไดทํา
หนังสือในทํานอง “ฟอง” ผูบังคับบัญชา  ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2538  ถึงรัฐมนตรีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ  อธิบดีกรมที่ดิน  และอธิบดีกรมชลประทาน  มีขอความเหมือนกัน  
ขอความในหนังสือฉบับน้ีแสดงใหเห็นถึงการใชประเด็นทางกฎหมายและการดําเนินการของรัฐ
และบริษัทเขาตอสู เปนการไมไววางใจรัฐ  และขอความแสดงออกถึง  “ความกลา”  ในการใช
คําพูด โดยบอกวาการรังวัดที่ของบริษัทฯกับเจาหนาที่รัฐอาจทําไมถูกตอง  เปนการจุดประเด็น
ใหเห็นวาบริษัทฯอาจกําลังนําเอาที่ดินของรัฐมาเปนของบริษัทฯ  และสราง “ภาพลักษณ” ใหม
ใหบริษัทจาก  “บริษัทผูถือกรรมสิทธิ์” เปน “นายทุน” และสื่อสารวาชาวชุมชนเปนผูถูกกระทํา 
ดังขอความที่วา   

“ขาพเจา (ประธานคณะกรรมการ) พรอมดวยชาวบานหมู  5  ตําบลตลาด
บางเขน  เขตดอนเมือง  ไดรับความเดือดรอนในที่อยูอาศัยเพราะถูกไลที่จาก
บริษัทฯ อยูในขณะนี้นั้น ถูกเจาหนาที่ของรัฐ  จากกรมที่ดิน  เจาหนาที่จากกรม
ชลประทานของทานประพฤติตนเสมือนทาสรับใชนายทุน  พยายามจะยกที่ดิน
อันเปนของรัฐใหกับบริษัทฯ...ผูอาวุโสหลายทานซ่ึงเคยเห็นหลักหมุดของกรม
ชลประทาน  พยายามจะแจงใหเจาหนาที่ทราบ  แตเจาหนาที่ก็มิฟงคําทัดทาน
นั้น  กลับดําเนินการตามที่ตนเองคิด  พฤติกรรมเชนน้ีชาวบานพรอมขาพเจา 
(ประธานคณะกรรมการ) จึงสงสัยในความไมชอบมาพากลในตัวเจาหนาที่
รัฐบาลทั้งสองหนวยงานนี้อยางยิ่ง  จึงใครขอใหทานไดพิจารณาเพื่อความเปน

                                                 
47สัมภาษณ  แกนนําการตอสูของชาวชุมชนตลาดบางเขน  อายุ 52 ป, วันท่ี 3 สิงหาคม 2550. 
48 ผูวิจัยเคยเห็นหลักหมุดของกรมชลประทานที่คลองบางเขน  เพ่ือแสดงเขตของริมคลอง  ชาว

ชุมชนบอกวา  มีมามากกวา  50  ป   
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ธรรมแกพวกขาพเจา  และรักษาที่ดินเปนสมบัติของรัฐไมใหตกเปนของ
นายทุน” 

 
 ประเด็นนี้ทางกรมที่ดินไดตอบกลับมาในวันที่ 5 มิถุนายน 2538 (ผานไปประมาณ 5   
เดือน)  สรุปไดวา  โฉนดยังไมมีการปกหลักเขตที่ดิน  เนื่องจากผูขอ (บริษัท) และเจาของที่ดิน
ขางเคียงไมสามารถนําทําการรังวัดได  ผูขอจึงไดงดทํารังวัดไวกอน  หมายความวา  ยังไมมีการ
ดําเนินการใดๆ  ดังนั้นขอกลาวหาของชาวชุมชนที่บอกวาเจาหนาที่รัฐรวมมือกับบริษัทน้ันจึงไม
มีมูลแตประการใด  ผลของหนังสือฉบับนี้จึงเปนผลดีกับประเด็นการตอสูของชาวชุมชน  เพราะ
เทากับวาที่ดินบริเวณนี้ยังไมไดทํารังวัด  ยังเปนปญหาอยู  
 หนังสือของชาวชุมชนตลาดบางเขนฉบับนี้ยังมีประเด็นนาสนใจคือไดปรากฏตราประทับ
รูปทรงกลมภายในเปนรูปมือสามมือรวมกัน  มีคําวา  พลัง  สามัคคี  มีชัย  ดานลางมีลายไทย
ประยุกต  ที่นาสนใจคือดานบนมีขอความวา  “ชุมชนตลาดบางเขน”  นี้เปนคร้ังแรกที่มีการใชคํา
วา  “ชุมชน”  และปรากฏอยูบนตรงประทับ  ในขอความหนังสือชาวชุมชนยังเรียกตัวเองวา
ชาวบานหมู 5  หรือชาวตลาดบางเขนอยู  ในขณะนั้นชุมชนตลาดบางเขนยังไมไดจดทะเบียน
กับเขตในฐานะ  “ชุมชนของรัฐ”  การใชชื่อชุมชนตลาดบางเขนในตราประทับจึงเกิดขึ้นมาจาก
การตอสู  เปนเครื่องมือหนึ่งในการตอสู  แกนนําชาวชุมชนเลาวา  “จริงแลวเราอยูกันมานาน
แลว  แตไมไดเรียกวาชุมชน  ชวงนั้นเขาใชวาชุมชนกัน  เราจึงเรียกวาชุมชนเพื่อใหได 
“ความรูสึก”  วาอยูกันมานาน”49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49 สัมภาษณ  แกนนําการตอสูของชาวชุมชนตลาดบางเขน  อายุ 57 ป, วันท่ี 27 พฤษภาคม 2551. 

ตราประทับหนังสือของชาวชุมชนในชวงมีการไลร้ือ 
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 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2538  บริษัทไดใชอํานาจทางกฎหมาย “โจมตี”  อีกคร้ัง  โดย
การฟองรองทางแพงตอชาวชุมชนตลาดบางเขน 12 ราย  ชวงน้ีชาวชุมชนตลาดบางเขนหลาย
คนในชีวิตไมเคยขึ้นโรงขึ้นศาล  จําเปนตองไปเปนทั้งผูตองหาและพยาน  คุณปาวัย 77  เลาวา  
“ฉันไปขึ้นศาลสองครั้ง  เปนพยาน  ไมเคยไปมากอน  เขาพาไป  ไดพูดนิดหนอย  ปารูวาการสู
ไปก็ไมชนะเพราะเปนที่เชา  เขาขายแลวเราก็ตองไป”50  ในชวงที่คดีความกําลังดําเนินไปตาม
ขั้นตอนอยูนั้น  ฝายคณะกรรมการและชาวชุมชนกับบริษัทฯ ยังตองสูกัน “นอกศาล”  และทําให
ชาวชุมชน  “ตอบโต”  กลับหนักขึ้น  วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2538  คณะกรรมการไดทําหนังสือ
ขอใหพิจารณาทบทวนอัตราคาร้ือถอนและระยะเวลาขนยาย  ในหนังสือเขียนไววา 

“ตามที่คณะกรรมการประสานงานตลาดบางเขนไดเคยเสนออัตราคาร้ือถอนและ
ระยะขนยายใหทานพิจารณาถึง 2 คร้ัง  ปรากฏวาบริษัทฯ ไมพิจารณาทั้งสอง
ครั้ง  และเม่ือปลายเดือนกุมภาพันธ 2538 (ชวงดําเนินคดี) บริษัทฯ ฟองรอง
ชาวบานและเรียกคาเสียหายมาจํานวน 12 ราย  คณะกรรมการฯ และชาวบานที่
ถูกฟองรองไมไดตกอกตกใจตอหมายศาลแตประการใด  เปนการดีเสียดวยที่
ชาวบานจะใหปากคําในชั้นศาล  บริษัทฯ ไมควรเพิกเฉยตอคําขอรองจาก
ชาวบาน  นาจะเห็นอกเห็นใจชาวบาน  ชวยเหลือในหนทางที่เปนไปได  และ
หากบริษัทฯ ยังคิดที่จะดําเนินการเชนนี้กับชาวบานตอไปอีก  ความเสียหายที่
เกิดขึ้นมิใชวาจะตกแกชาวบานฝายเดียว  บริษัทฯ ยอมที่จะไดรับผลกระทบตอ
ความเสียหายนั้นๆ ดวยเชนกัน...คณะกรรมการประสานงานตลาดบางเขน  ได
รวมประชุมและมีมติใหนําเสนออัตรารื้อถอนและระยะเวลาใหกับบริษัทฯ  ได
พิจารณาใหมเพราะปจจุบันการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ  ภาวะคาครอง
ชีพ  วัตถุดิบที่ใชในการกอสรางมีราคาแพงมาก  ที่ดินมีราคาสูงขึ้นอยางรวดเร็ว
ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาเห็นแลววาเหมาะสมกับภาวการณในปจจุบัน  
ดังน้ี  บานชั้นเดียว  จาย 300,000 บาท  บานชั้นคร่ึงจาย 500,000 บาท  บาน
สองชั้นจาย 700,000 บาท” 

 
 เห็นไดวาชาวชุมชนตอรองราคาสูงกวาเดิมมาก  โดยเฉพาะบานสองชั้นขอเรียกรองสูง
กวาเดิมถึงสองเทาเลยทีเดียว  และมากกวาที่บริษัทฯตั้งไวหลายเทาตัว  ดูเหมือนแทบเปนไป
ไมไดที่ทางบริษัทจะยอมตามขอเรียกรอง  ขอเสนอน้ีจึงเปนกลยุทธเพ่ือยืดเย้ือกับบริษัท สวน
หนึ่งชาวชุมชนเริ่มเห็นวาการที่บริษัทฯ  “โจมตี”  ดวยความรวดเร็ว  เรงรีบ  เพราะบริษัทฯ ไปกู
เงินจากธนาคารหากจัดการ  “เคลียรพ้ืนที่”  ไมไดจะประสบปญหาการพัฒนาที่ดิน  ความลาชา
อาจเสียโอกาส  และอาจขาดทุนในอนาคต    ในชวงน้ีชาวชุมชนที่ยายออกจากพ้ืนที่เริ่มมีมาก

                                                 
50 สัมภาษณ  ชาวชุมชนตลาดบางเขน  อายุ 77 ป, วันท่ี 3 มิถุนายน 2550. 
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ขึ้น  เหลืออยูประมาณคร่ึงหนึ่ง  สวนใหญจะเปนลูกหลานชาวชุมชนตลาดบางเขนดั้งเดิม  คนที่
ยายออกไปสวนใหญจะเปนคนท่ีเขามาอยูใหม  มีขอนาสังเกตในหนังสือของชาวชุมชนฉบับน้ี  
ไดมีการตั้งชื่อคณะกรรมการวา  คณะกรรมการประสานงานตลาดบางเขน  มีตราประทับรูปเดิม  
แตไมไดเรียกชาวชุมชนวา  ชาวชุมชนตลาดบางเขน  เรียกแตเพียงวา “ชาวบาน” เทาน้ัน  
ผูวิจัยสังเกตวาแกนนําชาวชุมชนทานหนึ่งทานใชคําเรียกชาวชุมชนในการพูดคุยวา  “ชาวบาน”  
ความหมายก็คือ  ชาวตลาดบางเขน  นั้นเอง  อยางไรก็ตามการใชคําวา  “ชาวบาน”  อยางเดียว
นั้นก็แสดงใหเห็นรองรอยการลดความ “เขม”  ของอัตลักษณชาวชุมชน  ถึงแมเน้ือหาการตอสูมี
ความ “เขม”  มากขึ้นก็ตาม 
 10 มีนาคม พ.ศ. 2538 บริษัททําหนังสือกลับมา  เน้ือหาของหนังสือแสดงใหเห็นถึงการ  
“ยอมออนขอ” ใหกับชาวชุมชนในระดับหนึ่ง  ดังขอความที่วา “บริษัทฯ มีความเห็นและเขาใจ
ทานทั้งหลายโดยอนุโลมกําหนดใหเงินกับทานทั้งหลาย...บานชั้นเดียว 40,000 บาท  บานชั้น
ครึ่ง 60,000 บาท  บานสองชั้น 80,000 บาท…หวังวาทานทั้งหลายคงเขาใจเจตนารมณของ
บริษัทฯ เปนอยางดี  (ลงทาย)  ดวยความปรารถนาดี”  จะเห็นไดวาราคานี้เปนราคาคาขนยาย
ภายในกําหนด 4 เดือน (1 พฤศจิกายน 2537 – 28 กุมภาพันธ 2538) แตเวลาในชวงน้ีไดเกิน
มาแลว  แสดงใหเห็นวาการตอรองของชาวชุมชนไดผลในระดับหนึ่ง  และถอยคําของหนังสือมี
ความนิ่มนวลมากขึ้น 
 อยางไรก็ตามดูเหมือนบริษัทฯจะตอรองไมไดผลทั้งหมด ยังมีชาวชุมชนเหลืออยู
ประมาณ 160 หลังคาเรือนยังคงปกหลักตอรองตอไป  วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2538  ซึ่งเปน
เดือนที่ทางบริษัท “ขีดเสนตาย” (30 เมษายน 2538)  บริษัทไดทําหนังสืออีกคร้ัง  คร้ังน้ีบริษัท
แสดงใหเห็นถึงการยื่นคําขาดและ “ขู”  วาจะใชมาตรการทางกฎหมายเพ่ิมเติมดังขอความดังนี้   

“เม่ือส้ินระยะเวลาดังกลาวแลวทางบริษัทฯ มีความเสียใจเปนอยางยิ่งที่จะไมมี
การทําสัญญาการร้ือถอนและขนยายและจายเงินเพ่ือการร้ือถอนและขนยาย
ดังกลาว  ผูเชาทานใดที่ยังไมยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ทางบริษัทฯมี
ความเสียใจเปนอยางยิ่งที่จะตองฟองคดีกับทานทุกๆ รายไป  พรอมกับ
เรียกรองคาเสียหายจากทานดวยดังที่มีบางรายไดถูกทางบริษัทฯ ฟองขับไล  
ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินคดี 11 ราย  และทําสัญญาประนีประนอมยอมความ
ไปแลว 1 ราย”   

 
 อยางไรก็ตามทางบริษัทฯ ไดเปดชองตามความตองการของบริษัทฯ และแสดงถึงความ
ไมม่ันใจในมาตรการ “ขู” นี้จึงเขียนไวในตอนทายวา “หากผูเชาทานใดมีขอขัดของหรือมีเหตุผล
....เชิญไปปรึกษาหารือได ณ ที่ทําการบริษัทฯ ชั่วคราวหนาวัดเทวสุนทร เพ่ือทางบริษัทฯ 
สามารถชวยเหลือทานไดตามสมควรดวยเหตุและผล บริษัทฯ หวังเปนอยางยิ่งวาทุกทานคงให
ความรวมมือดวยดี” 
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 เวลาลวงเลยจนถึง “เสนตาย” แตชาวชุมชนที่เหลืออยูยังไมยอมยายออก  ยังคงตอสูเพ่ือ
ตอรองตอไป วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2538  ทางชุมชนไดทําหนังสือถึงราชเลขาธิการ  สํานัก
พระราชวัง  เลาถึงที่มาที่ไปของปญหาอยางละเอียด  และขอใหสํานักพระราชวังชวยเจรจากับ
บริษัทฯ  โดยแยกผูเดือดรอนออกเปนสองกลุม  กลุมแรกเปนกลุมที่อยูในที่ดินของบริษัทฯ  
ขอใหผอนปรนระยะเวลารื้อถอน  จนกวาการเคหะแหงชาติจะจัดซ้ือที่ดินและอนุญาตใหสราง
บานเรือนได  กลุมที่สองเปนผูที่อยูริมคลองเปนที่ของกรมชลประทาน  ตามพระราชบัญญัติ
รักษาคลอง รศ. 121 และที่สาธารณะตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง  กําหนดบริเวณซึ่ง
อาคารบางชนิดจะปลูกสรางมิได  พ.ศ. 2521  ขอ 6  และขอใหยกฟองผูที่ปลูกสรางบานอยูริม
คลอง  จํานวน 6 ราย (ใน 12 ราย)  และขอใหบริษัทอยาไดฟองรองขับไลผูเชาที่อาศัยอยูริม
คลอง  สํานักราชเลขาธิการไดทําหนังสือตอบกลับมาในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2538  วาได
รับทราบและไดรับเร่ืองไวแลว  
 ประเด็นเรื่องที่กรมชลประทานนี้เองถือวาเปน “ไมตาย” ของชาวชุมชน  จากการพบ
ขอสังเกตเรื่องที่ริมคลองของชาวชุมชน  ทําใหชาวชุมชนหาขอมูลและไดพบวา  ที่ดินในโฉนด  
เลขที่ 232  บริษัทอางวามีขอบเขตเลยไปถึงริมคลองนั้น  (ชาวชุมชนบางคนเลาวาบริษัทอางไป
ถึงกลางคลอง)  เปนที่ของกรมชลประทานหรือที่ราชพัสดุในปจจุบัน  ตามพระราชบัญญัติรักษา
คลอง รศ. 121 (พ.ศ. 2467)  สมัยรัชกาลที่ 6  โดยมีสาระสําคัญสรุปไดวา  ไดกําหนดเขตท่ีดิน 
สองฝงคลองเปรมประชากรและคลองบางเขน ไวฝงละ 1 เสน  หรือ 20 วา  เพ่ือขุดคลอง  
ซอมคลอง  กอสรางทํานบ  ประตูน้ํา  ทําคันก้ันน้ํา  ทําตลิ่งคันคลองหรืออ่ืนๆ  ดังน้ันการที่
คุณหญิงเวียนไดนําโฉนดมาทํารังวัดใหม  แตไดทําเพียง 2 โฉนดเทาน้ัน  คือ โฉนดเลขที่ 1,410  
และ 1,411  สวนโฉนดเลขที่ 232  ไมไดทํารังวัดใหม ที่ดินจึงมีขอบเขตไปถึงริมคลอง  (หรือ
กลางคลอง)  ซึ่งขัดกับพระราชบัญญัติรักษาคลอง รศ. 121  ดังน้ันบริษัทจึงไมมีสิทธิไลชาว
ชุมชนที่อยูริมคลองเพราะเปนที่ของทางราชการ  ประเด็นน้ีจึงทําใหบริษัท “คาดไมถึง” วาที่ดินที่
ตัวเองซื้อมาน้ันจะเกิดปญหาน้ี  และหากมีชาวชุมชนอยูริมคลอง  ที่ดินที่ซื้อมาก็  “ไมสวย”  
เทาที่ควร  ทํากําไรไดลําบาก  ชาวชุมชนใชประเด็นนี้ในการอธิบายตอสังคมตอๆ มา  เชน
หนังสือถึงอธิบดีกรมธนารักษ  วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2538  หนังสือถวายฎีกา วันที่ 10  
มกราคม พ.ศ. 2539  หนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดิน กรุงเทพฯ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2539 
หนังสือถึงสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 หนังสือถึง
ผูอํานวยการเขตหลักส่ี  วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2541 เปนตน  ในหนังสือทุกฉบับนอกจากได
เขียนถึงประเด็นพระราชบัญญัติรักษาคลอง รศ. 121  แลวยังมีขอความในลักษณะที่วา “ที่ดินทั้ง
สองคลองชาวบานปลูกมานานกวารอยป” เกือบทุกฉบับ  บางบานไดเขียนไวที่ประตูบานวา “ที่
ราชพัสดุ”  ในชวงที่มีการตอสู  และในขอความของหนังสือของชาวชุมชนชวงปลายป พ.ศ.   
2538  ไดแทนตัวเองวา “ชาวชุมชนตลาดบางเขน” ทุกฉบับ ซึ่งเดิมกอนหนาน้ันใชคําวา “ผู
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เชา”  บาง  “ชาวบาน”  บาง  “ชาวตลาดบางเขน”  บาง  ทั้งๆ ที่ยังไมไดจดทะเบียนขึ้นเปน  
“ชุมชนแนวรัฐ”  กับกรุงเทพมหานครแตอยางใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2538  บริษัททําหนังสือนัดประชุมชาวชุมชน ณ ศาลาวัดเทวสุนทร 
ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2538  เพ่ือเจรจาตอรองกัน  บริษัทเรียกวัตถุประสงคการเจรจา
คร้ังนี้วา  “เพ่ือสรางสรรคและประโยชนของทั้งสองฝาย”   ในหนังสือไดใหมีผูแทนชาวบาน 3 คน 
เปนผูเจรจาตอรอง โดยเลือกกันในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2538  การเกิดหนังสือฉบับนี้เปน
การยืนยันวาบริษัทใชมาตรการทางกฎหมายไมไดผลเทาที่ควร  และเวลาไดเลย “เสนตาย”  
มาแลว  ผลเสียก็จะเกิดกับบริษัทมากขึ้น  จึงตองใชการเจรจาตอรองแทน  และแสดงใหเห็นถึง
ผลการ “ตอบโตกลับ”  ของชาวบานอยางเปนรูปธรรม  เลย “เสนตาย”  มาแลว  แตชาวชุมชน
ยังอยู  และบริษัทตองมาทําหนังสือเจรจาตอรองกันที่วัด  แทนที่จะจบลงที่ศาล 
 ผลจากหนังสือเชิญประชุมวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2538  และการเลือกตัวแทน
ชาวบาน  วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2538  ตอมาวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2538  
คณะกรรมการชุมชนไดทําหนังสือถึงบริษัท  หนังสือฉบับนี้แสดงใหเห็นถึงการ “มีพลัง”  ในการ
ตอรองที่มากขึ้น  การแสดงถึง “ขอผิดพลาด” ในการดําเนินการของบริษัทตอชาวชุมชน  ดัง
ขอความสรุปไดดังนี้   

“เน่ืองดัวยวันเสารที่ 20 พฤษภาคม 2538 ...ไดมีการประชุมชาวบานเพ่ือเลือก
ตัวแทน 3 คน  ไปเจรจากับบริษัทฯ  แตปรากฏวาชาวบานไมเปนตัวแทนไป
เจรจา  แตมีมติมอบอํานาจใหคณะกรรมการไปเจรจากับบริษัทฯ  แทน...มี
ประเด็นสําคัญรวม 2 ประเด็นคือ  1.  คาร้ือถอน  ขนยายอัตราเกาทั้งหมด

บานชาวชุมชนเขียนวา  “ท่ีราชพัสดุ”  เปนกลยุทธหน่ึงในการตอสูกับบริษัท 
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ยกเลิกไป...  ตั้งอัตราเดียวกันหมดเปน 700,000 บาท  เพราะวาบริษัทฯ ได
สรางปญหาไวมาก  เชน  ครั้งแรกก็ขอคาร้ือถอนขนยายไมมาก  ครั้งที่สองก็เพ่ิม
อีกเล็กนอย  ทางบริษัทฯ  ก็ไมสนใจ  รายกวาน้ันทางบริษัทฯ ยังมาดําเนินคดี
ฟองศาลอีกดวย  ไหนจะตองหาคาทนาย  ไหนจะคาใชจาย  และเสียงานเสียการ
ตองไปศาล  อยางนอยก็เปนเวลานาน 1 – 2  ป  กวาจะจบศาลเพงเพียง  12  
ราย  แลวยังฟองเพิ่มอีก 9 รายกินเวลาเทาไร  และปจจุบันคารื้อถอน  คาแรง  
คาขนสง  คากอสรางก็แพง  2. ขอระยะเวลารื้อถอน  ขนยาย  เปนเดือนเมษายน  
2539  (เพ่ิมอีกประมาณ 1 ป)...บริษัทฯ ไมเคยมีความจริงใจในการเจรจาเลย  
ทุกคร้ังมีแตเลนเกมอยูตลอดเวลา  ถานักธุรกิจจริงๆ เขาไมฟองรองกันเลย  มี
แตเจรจากันและตกลงกันก็เรียบรอย  ชาวตลาดบางเขนไมใชคนพูดยาก  เพราะ
คนจนน้ันมีแตความจริงใจทุกคน  (ลงทายวา)  จึงหวังในความเมตตาจากทาน
อีกคร้ังและขอขอบคุณลวงหนามา ณ  โอกาสน้ี”  (มีตราประทับเหมือนเดิม) 

 
 การตอสูและการตอรองระหวางชาวชุมชนกับบริษัทไดยืดเย้ือตอไปบริษัทไดฟองรอง
เพ่ิมเติมอีกหลายราย  ชาวชุมชนที่ยินดียอมรับขอเสนอของบริษัทไดทยอยยายออกไปจาก
ชุมชนเรื่อยๆ  บริษัทไดเร่ิมไลรื้อโดยนําคนงานและรถรื้อบานชาวชุมชนในชวงปลายป พ.ศ.  
2539  บางรายชาวบานไดรวมตัวกันขัดขวางจนบริษัทไมสามารถรื้อได  บริษัทตองการยาย
สถานีอนามัยออกไปจากพ้ืนที่  เพราะจะสามารถ “เคลียร”  พ้ืนที่ใหเปนผืนเดียวกัน  ชาวชุมชน
จึงไดคัดคาน  รวมตัวกันไมใหยาย  โดยใหเหตุผลวา  “คุณหญิงเวียนบอกวาที่ดินที่ตั้งอนามัย
ตรงนี้  “ยกให”  ตลาดบางเขน  ใหชาวบานมารักษาพยาบาล  มีการประกาศตอสาธารณชน  ถือ
วาเปนการใหสมบูรณแบบ  เขา  (บริษัท)  ขอแลกที่ดินแลวใหยายไปอยูที่อ่ืน  แตชาวบานไม
ยอม”51 การใชสถานีอนามัยเปนเคร่ืองมือในการตอสูของชาวชุมชนเปนอีกเร่ืองหน่ึงที่บริษัทคาด
ไมถึง  นอกจากเรื่องที่ดินริมคลอง  การรักษาสถานีอนามัยไวไดเปนชัยชนะหน่ึงที่ชาวชุมชน
ภาคภูมิใจ  ปจจุบันสถานีอนามัยยังเปดดําเนินการตามปกติ 
 ชวงป พ.ศ. 2540  ชาวชุมชนเหลืออยูประมาณ 40 หลังคาเรือน  ไดรวมตัวจดทะเบียน
กอตั้งชุมชน  “อยางเปนทางการ”  กับเขตหลักส่ี  การจดทะเบียนชุมชนคร้ังน้ีแกนนําชาวชุมชน
พูดอยางชัดเจนวา  “กอนน้ันเราไมยอมจดทะเบียนเปนชุมชน  คนเขาใจวาชุมชนเปนสลัม  เรา
ไมใชสลัม  เรามีปญญาชวยตัวเอง  ทําไมตองจดดวย  ที่มาจดเพราะการไลรื้อ  เราตองการเอา
เขตเขามาชวย”52 

                                                 
51 สัมภาษณ  แกนนําการตอสูของชาวชุมชนตลาดบางเขน  อายุ 52 ป, วันท่ี 3 สิงหาคม 2550.    
52 สัมภาษณ  แกนนําการตอสูของชาวชุมชนตลาดบางเขน  อายุ 57 ป, วันท่ี 27 พฤษภาคม 2551.   
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กอต้ังชุมชนอยาง  “เปนทางการ”  ป พ.ศ. 2540 

ปายรณรงคใตหลังคา  “ตลาดมืด”  ชวงการตอสู 
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หลังจากน้ันประมาณป พ.ศ. 2542  ชาวชุมชนเหลืออยูประมาณ 20 หลังคาเรือน  และ
เปนกลุมสุดทายที่ตกลงกันวาจะกอดคออยูดวยกัน  อยูก็อยูดวยกัน  ไปก็ไปดวยกัน เปน  “กลุม
รอด” ที่ยังมี “ลมหายใจ” จากการ “โจมตี” ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ไมอาจทําตามขอเรียกรองได  
และคง  “ทอใจ”  ในการตอสูที่ยืดเยื้อ  ยาวนานประกอบกับการมีปญหาภายใน  การติดจํานอง
ที่ดินกับธนาคาร  การตองจายดอกเบี้ยโดยไมไดพัฒนาท่ีดิน  บริษัทจึง  “เลิกยุง” กับชาวชุมชน
กลุมสุดทายชั่วคราว  รวมระยะเวลาในการตอสูครั้งน้ีประมาณ 6 ป  แกนนําชาวชุมชนเลาวา  
“ทุกวันน้ีชุมชนตลาดบางเขน  ปญหายังไมจบ  บริษัทฯ ตองยอมรับขอเท็จจริง  เอาโฉนด  (เลขที่  
232) มาแปลงตามปจจุบัน  ตองยอมเสียที่ดินสวนหนึ่งไป  อีกอยางคือ  ถาเขาจะขายที่ดินตรงนี้
ได  ถาตองการความสวยงามริมคลอง  เขาจะตองยอมจายตามขอเรียกรองของชาวบาน  ทุก
วันน้ียังคาราคาซังอยูอยางน้ี... เราไมไดเรียกรองอะไรมากมายหรอก  เราเรียกรองสิทธิความเปน
มนุษยอันพึงมีพึงไดขั้นพ้ืนฐานเทาน้ันเอง  ถามวาบริษัทจายคาร้ือถอนให  แลวทําไมไมไป (กลุม
สุดทาย)  ปญหามีอยูสองอยางคือ  มันไปไมได  ไปแลวไปอยูไหน  ทําอะไร  เราทํามาหากินที่นี้  
กับอีกกรณีหนึ่งมันสงสัยในแนวที่ดิน  มันมีปญหาในแนวที่ดิน”53 

การตอสูของชาวชุมชนในชวงนี้คอนขางโดดเด่ียว  หนวยงานราชการและชุมชนรอบขาง
แทบไมไดเขามาชวยเหลือหรือเห็นอกเห็นใจชาวชุมชนเลาวา  “ฝงโนนหรือไมไดชวยอะไร  บาง
ที่ตะโกนวา  เขาไลแลวทําไมไมไป” 54 ผูวิจัยไดผูคุยกับชาวชุมชน “ฝงโนน” หลายคน  หน่ึงในนั้น
เปนพระภิกษุระดับสูงไดรับคําตอบที่สอดคลองกันในทํานองที่วา  เปนที่เชา  เจาของเขาไลก็ตอง
ไป ถูกตองแลวที่บริษัทฯ ทําอยางนั้น  บางคนพูดขนาดวาที่สูกันอยูเพราะตองการเงินมาก  
ผลประโยชนไมลงตัว  มองในมุมหนึ่งอาจจะใช  แตในการรวมกันทางประวัติศาสตรชุมชนสี่แยก
ทางน้ํา  มีกิจกรรมตางๆ รวมกันในระดับหนึ่ง  นาแปลกที่การไลรื้อครั้งน้ีกลับไดรับความเห็นใจ
จากชุมชนอ่ืนๆ นอยมาก 
 
4.4   ชุมชนสีแ่ยกทางน้ํา : พ.ศ. 2550 
 

หลังจากการตอสูที่ยืดเย้ือประมาณ 6 ป  บริเวณชุมชนตลาดบางเขนมีชาวชุมชนกลุม
สุดทายประมาณ 20 หลังคาเรือน  ขณะนั้นชุมชนไดจดทะเบียนเปนชุมชน “อยางเปนทางการ”  
กับเขตหลักสี่แลว  และบริษัทได “เลิกยุง” เปนการชั่วคราว  ทําใหมีชาวชุมชนที่ไดยายออกไป
แลวบางสวนไดกลับมาตั้งบานเรือนอยูริมคลองอีกคร้ัง  ประกอบกับมีคนเขามาอยูใหมอีก

                                                 
53 สัมภาษณ  แกนนําการตอสูของชาวชุมชนตลาดบางเขน  อายุ 52 ป, วันท่ี 3 สิงหาคม 2550.   
54 สัมภาษณ  แกนนําการตอสูของชาวชุมชนตลาดบางเขน  อายุ 57 ป, วันท่ี 27 สิงหาคม 2551.   
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บางสวน  จึงทําใหชุมชนตลาดบางเขนในปจจุบันมีบานอยูประมาณ 133 หลังคาเรือน  
กลายเปน “กลุมใหญ” อีกคร้ัง  และทําใหชุมชนสี่แยกทางนํ้าสามชุมชนเปนชุมชนแออัดริมคลอง
คลายๆ กัน  ทั้งหมดถูกโอบลอมดวยที่ดินเอกชน  สําหรับชุมชนตลาดบางเขน  การกลับมาของ
ชาวชุมชนที่ไดยายออกไปแลวทําให “ความรูสึก” ของผูที่อยูเดิมสูญเสียไปในระดับหนึ่ง  ความ
จริงแลวทั้งสองกลุมนี้คือผูที่รวมตอสูกับบริษัทฯมาดวยกัน  มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร
อันเกาแกของชุมชนเหมือนกัน  แตประวัติศาสตรหนาใหมหลังยุคไลรื้อทําใหชาวชุมชนทั้งสอง
กลุมเห็นแตกตางกันบางในบางเรื่อง  และเรื่องทั้งหมดมีความเกี่ยวของกับชุมชนเทวสุนทร  และ
รวมพัฒนาดวยเชนเดียวกัน  ภายใตประวัติศาสตรหนาใหม  ทําใหชาวชุมชนทั้งสามชุมชนไดทํา
กิจกรรมรวมกัน  ทั้งเห็นรวมกัน  และเห็นแตกตางกัน  

 
4.4.1 วิถีชีวติชุมชนสี่แยกทางนํ้าปจจบุัน  (พ.ศ. 2550) 
 

 ชุมชนส่ีแยกทางน้ําปจจุบันในวันทํางานปกติ  บรรยากาศคอนขางเงียบเหงา  ผูที่อยูใน
ชุมชนสวนใหญจะมีคนชรากับเด็กเล็ก  และผูที่ทํางานที่บานเชนเย็บผา  รานขายของชําใน
ชุมชน  รานขายอาหาร แมบานบางสวน  และคนวางงานที่ไมไดออกไปไหน  นอกจากนั้นสวน
ใหญอยูภายนอกชุมชน  เชน นักเรียน  นักศึกษา คนทํางานสวนใหญก็ออกไปรับจาง  ที่เหลือก็
คาขาย  เปนพนักงานบริษัทเอกชน  รับราชการ  พนักงานโรงงาน  เปนตน  จะกลับบานก็ชวง
เย็นๆ  สําหรับวันหยุดเสารและอาทิตยจะมีชาวชุมชนอยูมากและคึกคักกวาวันธรรมดามาก  
ดวยเหตุนี้การจัดกิจกรรมตางๆ จะทํากันในวันหยุดโดยเฉพาะวันอาทิตย 
 ดานกิจกรรมของชุมชนมีไปตามเทศกาลและกิจกรรมอ่ืนๆ  เชน  งานทําบุญวันปใหม  
งานวันเด็ก  ทําบุญวันสงกรานต  งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา  งานวันสําคัญๆ ทางศาสนา  
งานของโรงเจ เชน แจกทาน  กินเจ  เชิญเจา  ไหวเจา ฯลฯ  กิจกรรมตางๆ เหลาน้ีสวนใหญจะ
จัดที่ศาลาอเนกประสงคของแตละชุมชน  โรงเจ  และวัดเทวสุนทร สวนงานกิจกรรมอ่ืนๆ  เชน
งานเวทีชาวบาน  งานตอตานยาเสพติด  งานเรื่องสิ่งแวดลอม  หรืองานพัฒนาอ่ืนๆ  ในการจัด
กิจกรรมตางๆ เหลาน้ีชาวชุมชนแทบทั้งหมดรับทราบวาจะมีการจัดกิจกรรมอะไรกันบางเพราะ
แตละชุมชนจะมี  “เสียงตามสาย”  นอกจากน้ันคณะกรรมการชุมชนก็จะเดินบอกตามบาน  ติด
ประกาศ  และการบอก  “ปากตอปาก"  สําหรับการเขารวมขึ้นอยูกับลักษณะกิจกรรม  หากเปน
กิจกรรมทางศาสนา   งานแจกทาน  หรืองานวันเฉลิมพระชนมพรรษาจะมีผูเขารวมมากกวางาน
ที่จัดโดยรัฐและคณะกรรมการชุมชน  อยางไรก็ตามในแตละคร้ังจะมีชาวชุมชนเขารวมไมถึง
คร่ึงหนึ่งของทั้งหมด  มีชาวชุมชนจํานวนมากที่เขารวมกิจกรรมนานๆ คร้ัง  หลายคนไมเคยเขา
รวมเลย  ผูที่เขารวมทุกครั้งคือผูจัดงาน  หรือกลุมคณะกรรมการชุมชนและผูเก่ียวของใกลชิด  
สําหรับผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญไดใหความชวยเหลือกิจกรรมดวยการใชแรงงาน  รองลงมา
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คือการบริจาคเงินและบริจาคส่ิงของตามกําลังความสามารถ  มีจํานวนไมนอยที่ไปรวมงานเฉยๆ  
เพราะไมรูวาจะชวยเหลืออะไร  และคิดวามีเงินและคนทํางานอยูแลว 
 สําหรับเรื่องเศรษฐกิจ  ชาวชุมชนทานหนึ่งเลาวา  “ ชาวบานที่นี่สวนใหญมีรายไดกันไม
เกินหม่ืนบาทตอเดือน  สวนใหญก็ไมเหลือเก็บ  นอยมากที่เหลือเก็บ  ที่เปนหน้ีก็มีมาก  รายไดก็
ใชในครอบครัว  คาเลาเรียนลูก  ซื้อของตางๆ  ผอนจายคางวด”55 
 สําหรับปญหาของชุมชนดูเหมือนแทบทุกคนจะกังวลตอปญหายาเสพติดกันมาก  กลัว
วาลูกหลานของตัวเองจะติดยาไปดวย ตามมาดวยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
นอกจากน้ันจะพูดถึงปญหาส่ิงแวดลอม  น้ําเนา  ขยะ  ทางเดินชํารุด  การวางงาน  คานํ้าคาไฟ
แพง  และปญหาที่นาสนใจคือกลัววาจะมีการไลรื้อ  เพราะแทบทุกครัวเรือนในทางกฎหมายแลว
เปนผูบุกรุกริมคลอง  ทําใหชาวชุมชนรูสึกไมม่ันคงในเรื่องที่อยูอาศัย  ทั้งหมดนําไปสูการ
ปรับตัวทางอัตลักษณคร้ังใหมของชาวชุมชน 
 ปจจุบันชุมชนสี่แยกทางน้ํา  ไดรับความสนใจจากบุคคลภายนอกมากขึ้นดวยการเปน
ชุมชนเกาแกที่มีอัตลักษณเปนของตัวเอง  มีผูคนแวะเวียนมาเย่ียมเยือนบอยๆ  โดยเฉพาะ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาบริเวณใกลเคียง เชน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปน
ตน  มหาวิทยาลัยเหลาน้ีเห็นความสําคัญของชุมชนสี่แยกทางน้ําในฐานะแหลงเรียนรูที่มี
ความสําคัญในดานตางๆ ทั้งดานประวัติศาสตร  สังคมและชุมชน  วัฒนธรรม ฯลฯ  และไดทํา
กิจกรรมตางๆ รวมกับชุมชนบางตามโอกาสที่จะอํานวย  ซึ่งไดรับความรวมมือจากชาวชุมชน
ดวยดีตลอดมา 
 

4.4.2  การปรับตัวทางอัตลักษณของชาวชุมชนส่ีแยกทางน้ํา   
  

4.4.2.1  การปรับตัวตอบทบาทของรัฐ 
 
เดือนพฤษภาคมป 2550  ในงาน  “เวทีชาวบาน”  ของชุมชนหนึ่งบริเวณสี่แยกทางนํ้า  

จัดโดยเขตหลักสี่  รวมกับหนวยงานราชการตางๆ  เชน  ตํารวจ  ทหาร  ในการประชุมวันนั้น  
ผูเขารวมประชุมของราชการลวนเปนขาราชการระดับสูง  สถานที่จัดเปนศาลาอเนกประสงคของ
ชุมชน  นอกจากชาวชุมชนที่ใชสถานที่แลว  ยังมีผูนําและชาวชุมชนอีกสองชุมชนรวมดวย
บางสวน  เวทีชาวบานในวันน้ันถูกจัดใหผูนําหนวยราชการน่ัง  “บนเวที”  หันหนาเขาหาชาว

                                                 
55 สัมภาษณ  ชาวชุมชนรวมพัฒนา  อายุ 65 ป, แขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  กรุงเทพฯ, วันท่ี 17  

เมษายน 2551.   
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ชุมชน  แทบทั้งหมดเปนผูสูงวัยและเปนผูหญิง  “เวทีชาวบาน”  ดําเนินไปโดยขาราชการ
ระดับสูงเหลาน้ันตางทยอยกันพูดทีละคน  ถึงแนวนโยบายของหนวยงานรัฐ  การขอความ
รวมมือจากชาวชุมชนเรื่องตางๆ ตลอดทั้งงาน  แทบไมมี “เวที” ของชาวบานเลย  ชาวชุมชนที่
นั่งอยูดานลางมีเพียงผูนําชุมชนสองทานเทาน้ันที่แสดงความเห็น  อยางไรก็ตามผูเขารวม
ประชุมทุกคนก็ไมมีใครกลับกอนงานเลิก  ทุกคนยังคงอดทนฟง จน “สงแขก” จึงทยอยกันกลับ
บาน   

เดือนสิงหาคม ป 2550  ในงาน  “กิจกรรมเฝาระวังยาเสพติด”  ของชุมชนอีกชุมชนหนึ่ง
ของชุมชนสี่แยกทางน้ํา  ผูเขารวมงานนอกจากมีผูสูงวัย  (มีผูอาวุโสอายุ 80 ป ขึ้นไปถึง 3  คน) 
และผูหญิงแลว  ยังมีเด็กๆ ชั้นประถมศึกษา  เขารวมดวยประมาณครึ่งหน่ึง  งานในวันน้ันมี
เจาหนาที่รัฐจากหนวยงานดานยาเสพติด  และดานพัฒนาชุมชนของเขตหลักสี่เปนวิทยากร  
ตลอดเวลาของการบรรยายเด็กๆ และผูหญิงสูงวัยเหลาน้ัน  แทบทุกคนหันไปพูดคุยกันเอง  
เชนเดียวกันแทบไมมีชาวชุมชนแสดงความคิดเห็น  

เดือนกันยายน  ปเดียวกัน  ในงาน  “เวทีชาวบาน  จัดทําแผนชุมชน  ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง”  ของอีกชุมชนหน่ึงบริเวณสี่แยกทางนํ้า จัดโดยคณะกรรมการชุมชน  เพื่อ
เสนอโครงการใหกับเขตหลักส่ี   มีเจาหนาที่จากเขตหลักส่ีมาสังเกตการณ  ชาวชุมชนแสดง
ความเห็นมากพอสมควร เริ่มตนโดยการเสนอปญหาจากน้ัน  จัดลําดับความสําคัญของปญหา
โดยเริ่มจากปญหาเรงดวน  ปญหาระยะกลาง  และปญหาระยะยาว  โดยการใหที่ประชุม  
“โหวต”  ปรากฏวาปญหาเรงดวนอันดับแรกคือ  สุนัขจรจัด  ไดรับเสียงสนับสนุนแทบทุกคน  
จากน้ันผูเขารวมประชุมทานหนึ่งไดกลาววา  เร่ืองสุนัขจรจัด  ไมอาจนํามาเปนแผนเพื่อขอ
งบประมาณได  ปรากฏวาแทบทุกคนไดเปลี่ยนปญหาเรงดวนทันทีไปนําปญหาที่ไดรับการ
“โหวต”  อันดับหลังๆ มาเปนปญหาเรงดวนแทน 
 งานในลักษณะดังกลาวหนวยงานของรัฐเปนผูริเร่ิมจัด  โดยรวมมือกับผูนําชุมชน  แตละ
ครั้งจะมีชาวชุมชนเขารวมไมมากนัก  ในดานงานประเพณีเชนงานเทกระจาด  แจกทาน  งาน
วันสงกรานต  งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา  งานทําบุญในวันสําคัญทางศาสนา ฯลฯ  จะมีชาว
ชุมชนเขารวมมากกวา  อยางไรก็ตามแมจะเปนงานประเพณีสวนใหญจะมีหนวยงานรัฐเขา
มารวมดวยเสมอ การเขารวมของหนวยงานราชการเหลาน้ันเกิดจากการเชิญจากคณะกรรมการ
ชุมชน   
 การเขามามีบทบาทของรัฐในกิจกรรมตางๆ เกิดจากสองสาเหตุหลักคือ  การเขามาดวย
บทบาทและหนาที่ของรัฐเองที่จะตองดําเนินนโยบายตางๆ ดวยเหตุวาชุมชนสี่แยกทางน้ําใน
ปจจุบันไดจดทะเบียนเปนชุมชนตามขอบังคับของกรุงเทพมหานคร  การที่จะดําเนินนโยบาย
ตางๆ ไดตองมีการจัดกิจกรรมตามโครงการตางๆ เชน แผนพัฒนาชุมชน  โครงการตอตานยา
เสพติด  การรักษาความสงบเรียบรอยของตํารวจ  โครงการพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยว  ฯลฯ  
อีกสาเหตุหน่ึงคือ  เกิดจากชุมชนเองที่ตองการใหรัฐเห็นความสําคัญของอัตลักษณ และเพื่อให
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รัฐไดชวยเหลือในโอกาสตางๆ  เห็นไดชัดจากในการประชุมของรัฐตอชุมชนในโอกาสตางๆ  
ผูนําของรัฐจะพูดเสมอวา  ชุมชนสี่แยกทางน้ํา  โดยเฉพาะชุมชนตลาดบางเขนนั้น  เปนชุมชนที่
มีความเกาแก  มีประวัติความเปนมายาวนาน มีวัดเทวสุนทร  โรงเจ  ศาลเจาแมทับทิม ฯลฯ  
หากไดรับการพัฒนาใหดีก็จะมีคุณคา  เปนแหลงทองเที่ยวใหกับเขตหลักสี่ได  เขตจึงไดเชิญ
ขาราชการระดับสูงจากกรุงเทพมหานครมา “ทองเที่ยว” ในชุมชน  ในทางกลับกันชาวชุมชนเม่ือ
ตองการจัดงานประเพณีเกาแกของโรงเจเชนงานเทกระจาด งานกินเจ งานเชิญเจา  ฯลฯ  ก็จะ
เชิญหนวยงานรัฐเขารวม  เพ่ือใหรัฐเห็นความสําคัญของชุมชนที่มีอัตลักษณเปนของตัวเอง  
และสามารถเรียนรองขอความชวยเหลือหรือความไมสะดวกตางๆ  เชน เร่ืองปญหาขยะ  ไฟฟา  
การซอมแซมศาลาอเนกประสงค ฯลฯ  อยางไรก็ตามการที่ชาวชุมชนมีสวนรวมไมมากนักทั้ง
การเขารวมและการแสดงความคิดเห็นมีสาเหตุตางๆ กันไป  ทั้งการขัดแยงทางความคิดระหวาง
กลุมผูนําชุมชนดวยกัน หากอีกกลุมหนึ่งเขารวมอีกกลุมก็จะไมเขารวม  หรือหากไมอยูในความ
ขัดแยงของกลุมใดกลุมหน่ึงอาจเห็นจากประสบการณที่ผานๆ มาวา  “ไมเห็นมีอะไรดีขึ้น”  
สําหรับการไมคอยแสดงความเห็นมากนัก อาจเน่ืองจากผูจัดไมคอยเปดโอกาสใหพูด  หรือชาว
ชุมชนคิดวา  “ไมรูจะพูดอะไร  ก็รูๆ กันอยูแลว”  เสนอปญหาหรือเสนอแนะอะไรมากเดี๋ยวก็จะ
โดนเพงเล็งอีกวาชาวบานขัดแยงกัน  ไมใหความรวมมือ  หากมีงบประมาณหรือจะขออะไรก็จะ
ลําบาก 
 สรุปไดวาชาวชุมชนสี่แยกทางน้ําในปจจุบันจะไมขัดแยงกับรัฐ  แตจะใหความรวมมือ   
(หรือไมเขารวม) ในการรวมมือในเรื่องตางๆ นั้น  ไมไดหมายความวายอมทําตามเงื่อนไขตางๆ 
ของรัฐเสมอ  แตเปนการตอรองเพ่ือยังคงไวซึ่งอัตลักษณที่ไดรับจากประวัติศาสตรของตัวเองที่มี
ความเปลี่ยนแปลงมาตามลําดับ 

 
4.4.2.2  การปรับตัวตอองคกรเอกชนหรือบุคคลภายนอก 
 

ปจจุบันมีองคกรเอกชนและบุคคลตางๆ เขามารวมทํากิจกรรมกับชาวชุมชนหลาย  
องคกร  สวนหนึ่งเปนองคกรที่เขามาทํางานกับชุมชนแออัดทั่วไป เชน มูลนิธิที่ทํางานดานสังคม
สงเคราะหในการใหความอุปการะตอเด็กๆ ในชุมชนแออัด  ชาวชุมชนไดใหความรวมมือเปน
อยางดี  มีเด็กๆ เขารวมในโครงการของมูลนิธิมากพอสมควร  องคกรเอกชนลักษณะนี้เปน
องคกรที่ใหความชวยเหลือชุมชนแออัดทั่วไป  ในประเด็นน้ีจะพิจารณาเฉพาะองคกรเอกชนที่ให
ความสนใจตอประวัติศาสตรของชุมชน  การจัดกิจกรรมรวมกับชาวชุมชน  หรือการเขารวมเปน
รายบุคคล   

เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2550  ชาวชุมชนเขารวมประชุมกับมูลนิธิที่ทํางานเก่ียวกับ
ชุมชน  การประชุมเกิดจากการประสานงานของกลุมผูนําในชุมชนกลุมหนึ่งที่เคยทํางานรวมกับ
มูลนิธิ  โดยมูลนิธิไดเปนตัวกลางประสานกับกลุมผูนําชุมชนอีกกลุมหน่ึงที่เปนคณะกรรมการ
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ชุมชน  การประชุมในวันนั้นจึงมีกลุมตางๆ เขารวมสี่กลุมดวยกัน  คือกลุมผูนําชุมชนที่เปน
คณะกรรมการชุมชน  กลุมผูนําชุมชนอีกกลุมหน่ึง56  กลุมมูลนิธิที่ทํางานดานชุมชน  และกลุม
ของผูวิจัย การประชุมไดมีการพูดคุยกันในเรื่องตางๆ โดยมีมูลนิธิเปนผูดําเนินการประชุม  
เปาหมายในการประชุมเพ่ือตองการใหชุมชนไดรวมมือกันในการจัดการหรือพัฒนาชุมชนตาม
แนวทางของชุมชนเอง  เนื่องจากทางมูลนิธิไดเห็นความสําคัญทางดานประวัติศาสตรของชุมชน
เห็นความสําคัญตอสถานที่เกาแก  ตองการใหชาวชุมชนมีสวนรวมอนุรักษเอาไวเปนแหลง
เรียนรูใหกับสังคมตอไป  การประชุมจบลงดวยการไมมีขอสรุปใดๆ ในดานความรวมมือกัน  
เพราะทั้งสองฝายตางนําเร่ืองที่เคยสงสัย  ที่เคยมีปญหาตอกันมาพูดเสียเปนสวนใหญ  ความ
จริงแลวทั้งสองกลุมน้ีเปนกลุมลูกหลานของชาวชุมชนด้ังเดิมและเคยรวมตอสูกับบริษัทในชวงที่
มีการไลรื้อป พ.ศ. 2537 มาดวยกัน  กลุมคณะกรรมการชุมชนยืนยันในแนวทางที่จะทําในป
ตอไป  สวนอีกกลุมหนึ่งจะทําอะไรก็ทําไดแตควรใหคณะกรรมการไดรับรูดวย  หลังจากการ
ประชุมในครั้งนั้นก็ไมมีการประชุมรวมกันลักษณะนี้อีกเลยในรอบหนึ่งป   

นาสนใจวาการเขามาขององคกรเอกชนและคนภายนอกที่สนใจในอัตลักษณของชาว
ชุมชน  จะไดรับความรวมมือจากชาวชุมชนเปนอยางดี  สามารถนํากลุมขัดแยงในชุมชนมานั่ง
ประชุมรวมกันและแสดงความเห็นกันไดอยางอิสระ  แสดงความรูสึกทั้งดานความขัดแยงและ
การเกรงอกเกรงใจตอกันออกมา  แมวาในการประชุมแตละครั้งไมอาจนําไปสูการปฏิบัติจริงก็
ตาม  แตกตางจากการจัดประชุมของรัฐนอกจากนําทั้งสองกลุมมาประชุมพรอมกันยากแลว  แม
นั่งประชุมพรอมๆ กันจะไมมีใครแสดงความคิดเห็นในสวนที่ยังเปนปญหาออกมา  ในการจัด
กิจกรรมอีกหลายครั้งในหลายหนวยงาน เชน การเขาไปศึกษาชุมชนของมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต  ผูนําชุมชนทั้งสองกลุมรวมถึงชาวชุมชนท่ัวไปไดใหการตอนรับและใหความรวมมือเปน
อยางดี  ชาวชุมชนตางเลาถึงความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางประวัติศาสตรของตัวเอง  อยางไร
ก็ตามชาวชุมชนหวังวาองคกรตางๆ ที่เขามาจะใหความชวยเหลือชุมชนไดบางไมดานใดก็ดาน
หน่ึง  หลายคนมักจะพูดในทํานองที่วา  “เขามาหาขอมูล  หรือทํากิจกรรม  แลวหายไปเลย  
ชาวบานไมไดอะไร”  ขณะเดียวกันหากชาวชุมชนจัดกิจกรรมตางๆ ก็มักจะเชิญ  องคกรตางๆ 
เหลาน้ีเขารวมดวยเสมอ  ผูวิจัยคิดวาชาวชุมชนตองการให “พวกเรา” ไดรับรูถึงการดํารงอยู
ทางอัตลักษณของพวกเขา  “พวกเรา”  เปนทุนทางสังคมอันหนึ่งของชาวชุมชนเพ่ือจะปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตอไปได 
  
 

                                                 
56

 กลุมท้ังสองกลุมไดแขงขันกันในการเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชนชุดป พ.ศ. 2549  ในการเลือกตั้ง
ครั้งนั้นผูวิจัยไดเขารวมสังเกตการณดวย 
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4.4.2.3  การปรับตัวภายในของชาวชุมชน 
 
หลังจากผานการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตรอันยาวนานของชุมชน  สังคมภายนอก

อาจมีมุมมองตางๆ แตกตางกันไป  ในมุมของกฎหมายหรือหนวยงานของรัฐ  หรือบุคคลทั่วไป
อาจมองวาเปนชุมชนแออัดริมคลอง  ที่สมควรไดรับการปรับปรุง  ทั้งดานสิ่งแวดลอม  สภาพ
ทางกายภาพ  เปนแหลงเสื่อมโทรม  มีปญหายาเสพติด ฯลฯ  ในมุมมองของบริษัทที่เขามาซ้ือ
ที่ดินอาจมองวาเปนชุมชนบุกรุกที่ดินของเอกชน  ในมุมมองขององคกรเอกชนและคนภายนอก
ที่เขาไปศึกษาอาจมองวาเปนชุมชนเกาแก  มีอัตลักษณเปนของตัวเอง  นาสนใจศึกษา  หรือ
เปดใหมีการทองเที่ยว ฯลฯ  ในมุมมองตางๆเหลาน้ีชาวชุมชนไดรับรูและตอบรับ  เปนการตอบ
รับที่สามารถนิยามเปนอัตลักษณของตัวเองได  หรือสามารถปรับตัวใหมไดดวยตัวเอง  ในการ
วิเคราะหการปรับตัวของชุมชนสามารถทําไดหลายๆ ลักษณะ  ซึ่งการปรับตัวตอรัฐและองคกร
ภายนอกก็สามารถพิจารณาได  ดังไดกลาวไปในขางตน  ในประเด็นน้ีจะพิจารณาการปรับตัว
ของชาวชุมชนดวยกิจกรรมที่รวมมือกันจัดขึ้นจากภายในชุมชนเอง กิจกรรมเหลานี้อยู
นอกเหนือจากกิจกรรมทั่วไปตามงานเทศกาลหรือวันสําคัญตางๆ  ซึ่งชาวชุมชนไดใชเพ่ือ
แสดงออกทางอัตลักษณเชนเดียวกันและไดกลาวไปบางแลวในขางตน ในประเด็นน้ีจะ
ยกตัวอยางกิจกรรมสองกิจกรรมที่ไดมีการจัดตั้งเปนองคกรอยางชัดเจน คือ  กลุมเครือขาย
พัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอมคูคลองสายคลองเปรมประชากร  กับสหกรณเคหสถานบานม่ันคง
คลองเปรมประชากร  สองกิจกรรมนี้เกิดขึ้นมาจากกลุมคนกลุมเดียวกัน  และมีความสัมพันธตอ
กัน  กิจกรรมทั้งสองมีลักษณะเปนเครือขายขยายออกไปนอกชุมชนสี่แยกทางนํ้าดวย  โดยมี
จุดเร่ิมตนจากแกนนําชาวชุมชนสี่แยกทางนํ้า  ปจจุบันมีมากกวา 19 ชุมชน 

หลังจากชุมชนสี่แยกทางนํ้าไดผานชวงไลรื้อ  และภาพของชุมชนสี่แยกทางนํ้าเปนชุมชน
แออัด  ชาวชุมชนกลุมหน่ึงไดรวมตัวกันตั้งเครือขายพัฒนาชุมชนและส่ิงแวดลอมคูคลองสาย
คลองเปรมประชากรขึ้น  โดยทั่วไปการจัดตั้งกลุมเพ่ืออนุรักษสิ่งแวดลอมก็จะมีอยูมากมาย
เพราะแนวคิดเร่ืองสิ่งแวดลอมในปจจุบันไดรับการยอมรับไปทั่วโลก  ในสังคมไทยมีกลุมทํา
กิจกรรมเพ่ือส่ิงแวดลอมมากมายทั้งในชนบทและในเมือง  สําหรับชาวชุมชนส่ีแยกทางนํ้าหรือ
ชาวคลองเปรมประชากรคงไดรับความคิดลักษณะนี้ดวยเชนเดียวกัน  แตสําหรับที่นี้ไดเกิดขึ้น
อยางเปนรูปธรรมหลังจากผานชวงการไลรื้อ  และที่นาสนใจคือคําอธิบายกิจกรรมของกลุมไดใช
ประวัติศาสตรของชุมชนควบคูกับเรื่องปญหาสิ่งแวดลอม  ดังประธานเครือขายฯ ไดเลาถึงการ
จัดตั้งกลุมไววา “คลองเปรมฯ  เปนคลองท่ีรัชกาลที่ 5  รับสั่งใหขุด  ไปเมืองกรุงเกา...เราอยูกัน
ที่นี้มาแตสมัยปูยาตายาย  สมัยกอนคนแกบอกวาใครที่อยูริมคลองเปนคนมีบุญ  ตอนผมเด็กๆ 
คลองสวยมาก...แตเด๋ียวนี้คลองน้ําเสีย..เพราะคนบุกรุกคลอง  มีโรงงาน  โรงแรม  บานจัดสรร  
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หอพัก  ปลอยน้ําลงคลอง” 57  คําอธิบายโดยใชประวัติศาสตรชุมชนลักษณะนี้จะมีอยูบอยคร้ังใน
กลุมแกนนําของเครือขายฯ มีการกลาวถึงตลาดบางเขนเกา  อําเภอบางเขนเกา  โรงเจ  ศาลเจา
แมทับทิม ฯลฯ  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอมบริเวณคลองเปรมประชากร  
และที่นาสังเกตคือจะไมใชชื่อของคลองบางเขน  มาสนับสนุนถึงความเกาแก  หรือมีความสําคัญ  
ทั้งที่คลองบางเขนมีความเกาแกกวาคลองเปรมประชากรมาก  เห็นไดชัดจากการจัด  “พิธีสืบ
ชะตาคลองเปรมประชากร”  เม่ือวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2547  โดยศูนยกลางการจัดอยูที่วัด
เทวสุนทร  หรือบริเวณสี่แยกทางนํ้า  การที่เครือขายฯ ไมใชชื่อคลองบางเขนอาจเนื่องมาจาก
ประวัติศาสตรของคลองบางเขนไมชัดเจนเทาคลองเปรมประชากร  และการอิงคลองเปรม
ประชากรกับรัชกาลที่ 5  เปนการสรางความชอบธรรมใหกับกิจกรรมของเครือขายฯ ไดดีกวา 
 การจัดตั้งเครือขายฯ จึงเปนการแสดงออกถึงอัตลักษณของชุมชนสี่แยกทางน้ําในยุค
ปจจุบัน  เปนอัตลักษณที่ผานการปรับตัวเพ่ือคงไวซึ่งศักด์ิศรีของชาวชุมชนที่ถูกมองวาเปน
ชุมชนแออัด  เปนการนําอัตลักษณด้ังเดิมของ  “การเปนคนริมคลอง”  “การเปนชุมชนเกาแก” 
“การเปนคนสี่แยก (ทางน้ํา) บางเขน” ที่ผานการเปลี่ยนแปลงมาตามลําดับ  ประสานกับแนวคิด
เรื่องสิ่งแวดลอม  หรือ  “การเปนคนใสใจสิ่งแวดลอม”  หรือ  “การเปนนักอนุรักษสิ่งแวดลอม”  
ซึ่งเปนอัตลักษณทั่วไป  กลายเปนอัตลักษณใหม  อัตลักษณใหมนี้ไดรับการยอมรับอยาง
กวางขวาง  สามารถเชื่อมกับองคกรอ่ืนๆ ที่สนใจตอสิ่งแวดลอมได  เชน หนวยงานเอกชน  
สถาบันการศึกษา  หนวยงานราชการ  เปนตน 
 การจัดตั้งกลุมเครือขายฯมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการตั้งสหกรณเคหสถานบาน
ม่ันคง  คลองเปรมประชากร  เน่ืองจากประธานเครือขายๆ ไดเคยใหสัมภาษณถึงการจัดตั้ง
เครือขายฯ  ไววา 

“เคยเสนอใหรัฐบาลออกกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับใหแตละแหงตองมีการ
บําบัดนํ้าเสียกอนจะทิ้งลงคลอง  แตก็ไมประสบความสําเร็จ  ไมมีใครยอมรับฟง  
ชาวชุมชนริมคลองก็เลยตองทํากันเอง  ...โดยจัดตั้งเครือขายพัฒนาชุมชนและ
สิ่งแวดลอมคูคลองขึ้น  แลวชวยกันทําถังดักไขมันในครัวเรือน  ทํานํ้าชีวภาพเท
ลงคลอง  ขยับสวมขึ้นจากคลอง  นําไมไผมาก้ันไมใหขยะเขาไปอยูใตถุนบาน  
มีกิจกรรมเก็บขยะในลําคลองทุกเดือน  ซึ่งกิจกรรมแตละอยางไดรับความ
รวมมืออยางดีจากชาวชุมชน  เพราะทุกคนตางก็มีความผูกพันกับสายนํ้าแหงน้ี  
และอยากใหคลองเปรมฯ มีสภาพดีขึ้นดวย  และในอนาคตอันใกลน้ีชาว
ชุมชนมีโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยตามโครงการบานม่ันคงโดยขยับบาน
ขึ้นจากคลองเพ่ือไมใหก้ันขวางทางไหลของน้ํา  มีการพัฒนาสภาพแวดลอมให

                                                 
57 สัมภาษณ  ประธานเครือขายพัฒนาชุมชนและส่ิงแวดลอมคูคลองสายคลองเปรมประชากร, วันท่ี 

3 สิงหาคม 2550. 

DPU



 183

นาอยู  ซึ่งเราจะคอยๆ ทําไปเรื่อยๆ จนกวาคลองเปรมฯ จะกลับมามีชีวิตชีวา
อีกคร้ังหนึ่ง”58 

 
 สหกรณเคหสถานบานม่ันคง  คลองเปรมประชากร  จํากัด  ไดจดทะเบียนอยางเปน
ทางการเม่ือวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2549 โดยมีแกนนํากลุมเดียวกับเครือขายพัฒนาชุมชนและ
สิ่งแวดลอมคูคลองสายคลองเปรมประชากร  เพ่ือเขารวมกับโครงการบานม่ังคง  ตามนโยบาย
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  โดยสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  
(พอช.)  เปนหนวยงานที่รับผิดชอบ  โครงการบานม่ันคงมีแนวคิดและวัตถุประสงคโดยสรุปคือ 

“เปนโครงการพัฒนาท่ีอยูอาศัยคนจนในชุมชนแออัด  เพ่ือแกไขปญหาความไม
ม่ันคงในการอยูอาศัย  สรางชุมชนที่ม่ังคงและนาอยูตามนโยบายของรัฐบาล  
แนวทางการพัฒนาท่ีอยูอาศัยบานม่ันคงเปนแนวทางใหมที่เกิดจากการส่ังสม
ประสบการณในการพัฒนาที่อยูอาศัยของชาวชุมชนแออัดตลอด 20 ป  ที่ผาน
มา  โดยเนนใหคนจนมีสวนสําคัญในการพัฒนาที่อยูอาศัยและชุมชนของตัวเอง  
โดยหนวยงานองคกรทองถิ่นเปนเพียงผูสนับสนุนเทาน้ัน  เพ่ือใหไดที่อยูอาศัย
ที่ตรงกับความตองการและสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวชุมชนอยางแทจริง”59 

 
 ตามแนวทางของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) โครงการบานม่ันคงสามารถ
ดําเนินการไดหลายรูปแบบขึ้นอยูกับเง่ือนไขและสภาพของแตละชุมชน เชน การปรับปรุงชุมชน
ใหม่ันคงในที่เดิม เพ่ือคงรูปแบบชุมชนเดิมตอไป  การปรับผังที่ดินใหม  การแบงปนที่ดิน  การ
กอสรางที่อยูอาศัยใหมในที่เดิม  การรื้อยายชุมชนออกไปอยูในที่ใหม เปนตน  โดยมีขั้นตอน
คราวๆ 8 ขั้นตอน60  ขั้นตอนที่สําคัญคือการออมทรัพย  และเปนที่มาของสหกรณฯ ของชาว
ชุมชน 
 การท่ีชาวชุมชนกลุมหน่ึงไดเขารวมกับโครงการบานม่ันคงมีความเก่ียวของโดยตรงกับ
ชวงที่มีการไลรื้อ  และการตองถูกมองจากภายนอกวาเปนชุมชนแออัด  ประธานสหกรณฯ ได
กลาวอยางชัดเจนวา   

“หลังจากเราตองถูกไลรื้อ  บานม่ันคงเปนสิ่งที่แกปญหาได  เพราะบานม่ันคงจะ
ทําใหเรามีบานที่ถูกตองทางเดียว  เพราะทางราชพัสดุกับกรมธนารักษ  ตกลง

                                                 
58 สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (พอช.), เร่ืองเลาจากชุมชน  “สืบชะตาคลองเปรมประชากรสืบ

ความผูกพันระหวางคนกับคลอง”, กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (พอช.), (ม.ป.ป.). 
59 สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.), “มารูจักโครงการบานมั่นคงกันเถอะ”, [ออนไลน], เขาถึงได

จาก : (http://www.Chumchonthai.or.th/slidedetail.asp?sl_rec), 14 พฤศจิกายน 2550. 
60

 เร่ืองเดียวกัน.    
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ใหเชาที่โดยตองรวมกลุมกันพัฒนา  รวมกับ พอช. เพ่ือใหชาวบานเชาที่โดย
สรางบานใหดีขึ้น  สะอาดขึ้น  ที่นี้เขาก็ตองเห็นหลักประกันวาเรารวมกลุมกัน
ได  ก็มีทางออกโดยตองเปนกลุมออมทรัพยและพัฒนาเปนสหกรณ  ผมภูมิใจ
มากท่ีตั้งสหกรณได  สหกรณเราขยายไปหลายชุมชน  เพราะคนที่เขารวมเห็น
วาเปนทางเดียวที่จะมีความรูสึกวาม่ันคงในที่อยู  เขายอมรับเรา  ไมใชอยูอยาง
นี้”61 

 
 การตั้งสหกรณฯ เพ่ือเขาสูบานม่ันคงของชาวชุมชนกลุมน้ีจึงเปนการปรับตัวเพ่ือใหเกิด
ความม่ันใจในที่อยูอาศัยในอนาคตขณะเดียวกันก็เปนการสรางการยอมรับจากคนภายนอกที่
มองพวกเขาวาเปนคนในชุมชนแออัด  ครั้งหน่ึงผูวิจัยเห็นเอกสารท่ีชาวชุมชนไปประชุมกับ
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) มีคําที่ใชกับผูเขารวมโครงการบานม่ันคงวา “คนจนเมือง”  
ประธานสหกรณไดกลาวถึงเร่ืองน้ีไววา  “ที่ผมบอกวาเปนคนจนเมือง  คือ  เขาบอกวาพวกเรา
เปนสลัม  เปนชุมชนแออัด  มีปญหาเร่ืองที่ดิน  เราอยูไมถูกสุขลักษณะ  บานอยูติดๆ กัน  มี
ปญหาดานอบายมุขตางๆ  ยาบา  การพนัน  มันเปนการตองการแกปญหา  หากไมบอกอยางนี้ก็
แกปญหาไมได”62 
 การเขารวมในโครงการบานม่ันคงโดยการตั้งสหกรณฯ นั้นมีความสัมพันธใกลชิดกับ
แนวคิดเร่ืองการพัฒนาสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมเกาแกของชุมชนดังไดกลาวไปในขางตน  ดวย
เหตุนี้จึงทําใหโครงการบานม่ันคงของชาวชุมชนสี่แยกทางน้ํา  จึงมีคําอธิบายที่อยูบนพ้ืนฐาน
ของอัตลักษณของตัวเอง สําหรับชาวชุมชนกลุมน้ีพวกเขาสรางการยอมรับจากคนภายนอกโดย
การเขารวมกับแนวคิดและโครงการที่ยอมรับโดยท่ัวไปจากภายนอกขณะเดียวกันก็บอกกับคน
ภายนอกวาเรามีความแตกตาง มีอัตลักษณของตัวเอง  นอกจากคําพูดตางๆ ของชาวชุมชนท่ี
ผูวิจัยไดอธิบายไปดังกลาว  ความคิดเร่ืองนี้ไดแสดงออกในการปฏิบัติจริงดวยดังปรากฏอยูใน
บัตรเชิญเขารวมทําบุญในโอกาสวันทําบุญครบรอบ 1 ปของสหกรณฯ และสารสัมพันธสหกรณฯ 
เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ในบัตรเชิญเปนสัญลักษณ  มีขอความชื่อของสหกรณเปนคร่ึง
วงกลมอยูดานบน  มีรูปบาน  ใตรูปบานมีมือจับกัน  และมีขอความดานลางวา  “บานม่ันคง  
รณรงคสิ่งแวดลอม  พรอมวัฒนธรรม”  และดานลางสุด  มีรูปเรือกับสายนํ้า  อีกดวย  และ
นาสนใจวาชื่อของสารสัมพันธสหกรณฯ  กลับเปนชื่อวา  “คนกับคลอง”  หากไมดูเน้ือหาขาง

                                                 
61 สัมภาษณ  ประธานสหกรณเคหสถานบานมั่นคง คลองเปรมประชากร จํากัด, วันท่ี  10  

กรกฎาคม 2550. 
62 สัมภาษณ  ประธานสหกรณสหกรณเคหสถานบานมั่นคง  คลองเปรมประชากร  จํากัด, วันท่ี    

10 กรกฎาคม 2550. 
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ในอาจเขาใจผิดคิดวาน้ีคงเปนสารที่เก่ียวกับเร่ืองสิ่งแวดลอมเปนแน   ไมใชสารของสหกรณฯ  
ทั้งขอความและเครื่องหมายที่ปรากฏในสื่อทั้งสอง คือ  สัญลักษณที่แสดงรองรอยหนึ่งของ     
อัตลักษณที่ผานการเปลี่ยนแปลงมาตามลําดับในประวัติศาสตรดังผูวิจัยไดกลาวไปในบทตางๆ 
ที่ผานมา 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สารสัมพันธสหกรณฯ  ชื่อ  “คนกับคลอง” 

บัตรเชิญเขารวมงานทําบุญครบรอบวันกอต้ังสหกรณฯ 
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อยางไรก็ตามสําหรับโครงการบานม่ันคงของชาวชุมชนส่ีแยกทางน้ํา  เปนประเด็นหนึ่ง
ของความขัดแยงในชุมชน  ชาวชุมชนที่เห็นดวยกับโครงการบานม่ันคงทานหน่ึงไดสะทอนถึง
ความขัดแยงไววา  “อยางบานม่ันคง  มันแตกเปนสองฝาย  ถามีบานม่ันคง  เราเชาที่เขาทําอะไร
มันสบายใจกวา  อยูอยางนี้มันกังวล  ชาวบานเขาบอกวาอยูกันอยางนี้มาแตปูยาตายาย  ไมเห็น
ตองเสียตังค  แต  “หลวง”  เขาเอาจริงนะ  ที่อ่ืนเขาทํามาแลว เราภูมิในคนตลาดบางเขน  ที่นี้เปน
ที่ของเรา  ถาเราเชาที่ได  ความม่ันคงมันหนักแนนกวา  เราไมอยากยายไปไหน  เราทํามาหากิน  
อยูที่อ่ืนจะไปทําอะไร...  บานม่ันคงน้ีแหละหลังจากไลที่  เราหวังได  ทุกคนไมอยากจากตลาด
บางเขนไป  ทําไมจึงไมชวยกันเรื่องบานม่ันคง  แตเขาก็ไมเอา”63 

  สําหรับชาวชุมชนอีกกลุมหน่ึงที่ไมเห็นดวยกับโครงการนี้  โดยแตละคนเปนผูนําคน
สําคัญๆ ทั้งสิ้น  ผูนําชุมชนทานหนึ่งไดวิจารณโครงการบานม่ันคงวา   

“บานม่ันคงหากเปนเหมือน (เอยชื่อชุมชนหน่ึง) ผมเห็นดวย  แตที่นี้เขาอยูมา
เปนรอยๆ ป  ผมไมเห็นดวย  เขาบอกวาไมทําก็ไมใหความรวมมือ.....หากผม
ไมขึ้นกับ พอช. ไดไหม  ผมเชาที่ราชพัสดุโดยตรงเลย  แตคณะกรรมการ  
(บานม่ันคง) บอกวาไมได...เขาบอกวาหากไมใหชุมชนยายออกไป  แตตอง
ปรับปรุงใหดีขึ้น...คนที่เดือนรอนคือคนอยูในคลอง  รื้อน้ีตองเสียตังคไหม  ผม
ตองกูเงินมารื้ออีกไหม...เรื่องวิถีชีวิต  เขาบอกวามันเปนสลัม  แตบอกวาคนจน
ตองมีวิถีชีวิต  แตเขาบอกวาใหผมอยูเปนล็อก  ผมจึงไมเอาไง  มีการพูดกันวา
ถาไมเขาโครงการก็ตองออกไป...หากมาบอกวาคนแถวน้ีเปนสลัม  อาหารที่กิน
นี้  คนคงตายกันหมดแลว  เขาก็กินกันมานานแลว  มันก็ทํากับไฟเหมือนกัน”64 

 
 ผูนําชุมชนอีกทานหน่ึงกลาววา  “บานม่ันคง  มันเปนบานของคนจน  พวกที่อพยพเขา
มาตอนหลังก็คง  “happy”...ชาวบานตองรื้อเพ่ือสรางใหมเราอยูของเราดีๆ ...พอช. คิดวาเราเปน
สลัม  เปนผูบุกรุก  มัน “กวางเกินไป”    แตไมใชที่ตลาดบางเขน”65  ชาวชุมชนอีกทานหน่ึงกลาว
วา  “บานม่ันคงมันตองร้ือบานเกาแลวปลูกใหม  ตองมีคาร้ือ  คาวัสดุ  คนที่ตองการบานม่ันคง
เปนพวกที่มีบานไมคอยสวย  เปนพวกยายมาใหม...หากใหเราจายคาเชาที่ใหกรมธนารักษ  เรา
ยินดีจายคาเชา  ทุกคนรูวาบานของตัวเองเปนที่เชา  ไมตองผานรูปกรรมการ”66  ผูอาวุโสทาน
หน่ึง กลาววา  “ใหอยูอยางน้ีแหละ  ผมไมเอาหรอก  เราอยูมาด้ังเดิม  จะใหรื้อหมด  แลวใครจะ
ยอม  คนที่มาอยูใหมหลัง 33  (พ.ศ. 2533)  ก็จะไปรวมกับเขา  มาอยูใหมไมรูประสีประสา  เขา

                                                 
63 สัมภาษณ  ชาวชุมชนบริเวณส่ีแยกทางน้ําท่ีเห็นดวยกับโครงการบานมั่นคง  อายุ 61 ป     
64 สัมภาษณ  ผูนําชุมชนบริเวณส่ีแยกทางน้ํา  อายุ 53 ป    
65 สัมภาษณ  ผูนําชุมชนบริเวณส่ีแยกทางน้ํา  อายุ 52  ป  
66 สัมภาษณ  ผูนําชุมชนบริเวณส่ีแยกทางน้ํา  อายุ 56 ป     
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บอกวาใครไมรวมเขาจะไลรื้อ  ผมถามวาใครจะไลรื้อ  ใครจะมาไลเราได  มาอางเขต  อางคนนั้น  
คนน้ี (บานม่ันคง) คนมาจากอ่ืนมาทําทั้งนั้น”67 
 ชาวชุมชนที่ไมเห็นดวยกับโครงการบานม่ันคงดังกลาวสวนใหญจะเปนผูที่อยูที่บริเวณสี่
แยกทางน้ํามายาวนาน  เกือบทั้งหมดจะเปนคนที่เกิดที่นี้  สาเหตุของการไมเห็นดวยหลักๆ อยู
ที่การเชื่อวาโครงการบานม่ันคงจะรื้อบานหลังเกาเพ่ือสรางใหมตองเสียคาใชจายโดยไมจําเปน  
ชาวชุมชนกลุมน้ีคิดวาพวกเขามีบานที่ “ม่ันคง” มานานแลว  อีกประการหนึ่งคือพวกเขาไม
ไววางใจการดําเนินงานของสหกรณฯ หรือคณะกรรมการบานม่ันคง  และพวกเขาไมยอมรับการ
นิยามตัวเองวาเปน “คนจนเมือง” “คนสลัม” หรือ “คนชุมชนแออัด” สาเหตุหลักๆ เหลาน้ีเปน
สาเหตุที่ประกอบกันไป 
 เม่ือพิจารณาแนวดําเนินการของบานม่ันคงที่ไดกลาวไปดูเหมือนวาจะมีแนวทางที่ขึ้นอยู
กับแตละชุมชนวาจะเห็นรวมกันอยางไร  และแตละฝายอาจจะดําเนินการไปตามความเหมาะสม
ได  นั้นก็เทากับวาการชี้แจงขอมูลขาวสารของโครงการบานม่ันคงสําหรับชาวชุมชนสี่แยกทาง
น้ําอาจยังทําไมดีเทาที่ควร  รวมถึง “ภาพลักษณ” ของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.)  ตอ
โครงการบานม่ันคงทําใหชาวชุมชนท่ีมีประวัติศาสตรยาวนานตองรูสึกวา “เปนคนจน” ประกอบ
กับการมีความไมไวใจตอคณะกรรมการบานม่ันคง (ดวยเหตุผลตางๆ กัน) การไมเห็นดวยจึง
เกิดขึ้นคอนขางมาก อยางไรก็ตามทั้งสองกลุมตางมีความภาคภูมิใจในอัตลักษณทางประวัติ- 
ศาสตรของชุมชนเหมือนๆ กัน เพียงแตละฝายไดปรับตัวหรือตอรองเพ่ือสรางอัตลักษณใน
ปจจุบันที่แตกตางกันเทาน้ัน 
 

4.4.3  “อนาคต”  ของชาวชุมชนสี่แยกทางนํ้า  
  
สําหรับความเห็นตออนาคตของชุมชน  ดูเหมือนทุกกลุมจะ “เห็น” คลายๆ กัน  เพียงแต

อาจมีความแตกตางในการปฏิบัติเทาน้ัน  เรื่องที่ทุกกลุมอยากเห็นใหเกิดขึ้นจริงในชุมชน  เชน 
เรื่องสิ่งแวดลอม  การจัดภูมิทัศนชุมชน  ทําหนาบานหลังบานใหดีขึ้น  มีระบบการกําจัดขยะที่มี
ประสิทธิภาพ ฯลฯ  อยากใหมีการสงเสริมอาชีพตามความเหมาะสม   ดานวัฒนธรรม  ทุกคน
ตองการใหอนุรักษโรงเจ  ศาลเจาแมทับทิม  สงเสริมประเพณีการกินเจหรือพิธีกรรมอ่ืนๆ ให
มากขึ้น  ใหอนุรักษบานเกา  หรือหลังคาตลาดบางเขนใหดีขึ้น ฯลฯ  และอยากใหมีการสงเสริม
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

สําหรับเรื่องการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในทางแนวคิดไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ของรัฐหรือเขตหลักส่ีและหลายๆ ฝาย  ในการประชุมรวมกันครั้งหน่ึงไดเขียนขอความใน
ระเบียบวาระการประชุมไววา   

                                                 
67 สัมภาษณ  ผูนําชุมชนบริเวณส่ีแยกทางน้ํา  อายุ 81 ป  
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ชุมชนตลาดบางเขนเปนชุมชนเกาแกมากกวา 100 ป  เปนชุมชนที่ตั้งอยูริม
คลองเปรมประชากร  ซึ่งเปนคลองขุดขนาดใหญตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5  ...เปน
ชุมชนที่มีความสําคัญในอดีต  เปนแหลงการคาทางนํ้าที่สําคัญและมีสถานที่
สําคัญที่ชาวชุมชนใชเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  คือ  โรงเจและศาลเจาแม
ทับทิม...ปจจุบันการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดในโลก  
และมีความสําคัญย่ิงตอฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย...สามารถเพิ่มการ
จางงาน  กระจายรายไดสูชุมชน  พัฒนาชุมชนและสามารถอนุรักษศิลปะ 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม...ชุมชนตลาดบางเขนเปนชุมชนที่มีความพรอม  มี
ความเขมแข็งทั้งในดานทรัพยากรบุคคล  มีความรักสามัคคี  ความรักใน
ทองถิ่นของชุมชน  อีกทั้งยังมีเอกชนใหความสําคัญสนับสนุน  จึงไดกําหนด
โครงการพัฒนาทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรชุมชนตลาดบางเขนแบบยั่งยืน68... 

 
 จากน้ันจึงไดรางโครงการ “พัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืนในชุมชนตลาดบางเขน” ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มีรายละเอียดตางๆ ที่นาสนใจคือการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทาง
กายภาพ  ไดกําหนดไวถึง 27 รายการ เชน ปรับปรุงหลังคา  ปรับปรุงถนนหนทาง  จัดทําเกาอ้ี
ในชุมชน  ปรับปรุงหองน้ํา  ทาสีอาคาร ฯลฯ  และมีการอบรมสัมมนาใหกับชาวชุมชนดานตางๆ  
เชน การปองกันไฟไหม  การพัฒนาอาชีพ  การบริหารจัดการทองเที่ยว  การจัดตั้งธนาคารขยะ  
ฯลฯ  และมีการทองเท่ียวดูงานตามสถานที่ตางๆ  เปนตน 
 ผูวิจัยคิดวาโครงการที่ไดเขียนดังกลาวเปนโครงการที่ดีมาก  หากดําเนินการไปไดจะทํา
ใหชุมชนตลาดบางเขนและชุมชนส่ีแยกทางน้ํา “เปลี่ยนโฉมหนา” ไปในทางที่ดีอยางแนนอน  
หลังจากผานชวงไลรื้อ เพียงแตจะมีการดําเนินการตอเนื่องไปแคไหนขึ้นอยูกับการเห็น
ความสําคัญของประวัติศาสตรชุมชน  ความรวมมือรวมใจของชาวชุมชนและการสนับสนุนจาก
หนวยงานของรัฐเปนสําคัญ โดยมีหนวยงานอื่นๆ รวมสนับสนุน  เชน บริษัทเอกชน  
สถาบันการศึกษาตางๆ  เปนตน  อยางไรก็ตามการจะไปใหถึงความจริงตามที่หวังไวของชุมชน
สี่แยกทางน้ําอาจมีหนทางยาวไกล  และมีปญหาอุปสรรคไมนอย  ดังคําพูดแกนนําชาวชุมชน
ตลาดบางเขนทานหนึ่งกลาววา  “ทุกวันนี้เร่ืองที่ดินของตลาดบางเขนมันยังคาราคาซังอยู  ยังมี
ปญหาทางกฎหมาย  หากไมดําเนินการเร่ืองนี้  งบประมาณ “หลวง”  ก็เอามาดําเนินการไมได  
เราจะดําเนินการใดๆ ก็ลําบาก  ตองรอไปเรื่อยๆ”69  ผูวิจัยคิดวาคําพูดดังกลาวคงมีสวนจริงอยู

                                                 
68 ระเบียบวาระการประชุมการเตรียมความพรอมในการพัฒนาชุมชนตลาดบางเขน “Big Cleaning  

Day”  ครั้งท่ี 1 / 2550 วันท่ี 23 มีนาคม 2550 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมชั้น 3  สํานักงานเขตหลักส่ี 
69 สัมภาษณ  ผูนําชุมชนบริเวณส่ีแยกทางน้ํา  อายุ 52 ป  
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ไมนอย  ที่ผานมาไดมีการพูดกันวาจะใหเขตเปนตัวกลางในการเจรจากับบริษัทฯ  และจะ
ดําเนินการโครงการตางๆ ไปตามขั้นตอน  ผูวิจัยไมไดติดตามตอวาไดมีการดําเนินการไปถึงขั้น
ไหนแลว  จากที่เห็นในปจจุบันดูเหมือนโครงการตางๆ จะ  “เงียบ”  ไป  แตก็ยังหวังวาคงยังไม  
”หาย”  ไป  โครงการตางๆ ที่ไดรวมกันคิดคงเกิดขึ้นไดจริงในอนาคต  แตปจจัยหลักที่จะเปน
เชนนั้นไดคงไมใชจากภายนอก  แตขึ้นอยูกับชาวชุมชนเองวาจะรวมมือรวมใจกําหนดอนาคต
ของตัวเองอยางไร 
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บทที่ 5 
วิถีชุมชนส่ีแยกทางนํ้า  :  สรุปและเสนอแนะ 

 
 การตัดกันของคลองบางเขนและคลองเปรมประชากรเกิดเปนส่ีแยกทางนํ้า เม่ือ 135 ป
กอน  เปนสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสม  เอ้ือตองการทํามาหากินและอยูอาศัย  เนื่องจากพ้ืนที่
ทํานาเพิ่มมากขึ้น  และเปนจุดศูนยกลางการคมนาคมทางน้ํา  ทําใหคนอพยพเขามา  เกิดเปน
ชุมชนสี่แยกทางน้ํา 
 ชาวชุมชนสี่แยกทางน้ําในยุคเริ่มแรกมีอยูสองกลุมหลักๆ คือกลุมคนไทยและกลุมคนจีน  
กลุมคนไทยเปนกลุมที่มีวัฒนธรรมแบบไทยพุทธเถรวาทเหมือนกับชาวไทยภาคกลาง  คนกลุม
นี้สวนใหญอพยพเขามาจากคลองบางเขน  และพ้ืนที่อ่ืนๆ ในภาคกลางเหนือกรุงเทพฯ  เชน
ปทุมธานี  นนทบุรี  อยุธยา เปนตน  คนไทยกลุมน้ีไดบุกเบิกที่ทํานาทํากินเปนเกษตรกรราย
ยอย  และเชาที่ดินทํานาจากเจาของที่ดินที่ไดรับพระราชทานหลังขุดคลองเปรมประชากร  สวน
กลุมคนจีนสวนใหญเปนผูรับจางขุดคลองเปรมประชากรที่ตัดสินใจอยูอาศัยและคาขาย   
 วิถีชีวิตชุมชนจากยุคเร่ิมแรกจนถึง พ.ศ. 2500  ชาวชุมชนทั้งสองกลุมมีวิถีชีวิตที่พ่ึงพิง
ธรรมชาติ  มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  ภาพวิถีชีวิต
ในยุคนี้  ชาวนาทํางานหนัก  เหน่ือยยาก  ลําบาก  ทํานาโดยใชแรงงานของตัวเองและแรงงาน
สัตวพรอมดวยเครื่องมือทํานาแบบสังคมไทยด้ังเดิม  เก็บเก่ียวขาวนํามาสีที่โรงสีทั้งสองโรง
ใกลๆ ตลาด  สวนใหญเม่ือไดขาวจะเอาไวเลี้ยงครอบครัวที่เหลือจึงคอยขาย  สวนนอยที่เนนไป
ที่ขาย  สวนหนึ่งเก็บไวกินในครอบครัว คนจีนผูเคยใชแรงงานเหนื่อยยาก  ลําบาก  ไดเปลี่ยน
มาทําการคาดวยความวิริยะอุตสาหะ  ชาวนาและคนมีอาชีพอ่ืนๆ มาซ้ือของ คนจีนไปรับซื้อ
ขาวเปลือกจากนา  เอาของไปขาย ฯลฯ  ชุมชนสี่แยกทางนํ้าคอยๆ เจริญรุงเรือง  ตลาดบางเขน
เจริญรุงเรืองดวยการขยายการผลิตของชาวนาและการขยัน อดทน  และอดออมของผูคา  
ชาวนาก็ตองอาศัยคนจีนในตลาดเพื่อขายขาวและซื้อสินคาอ่ืนๆ  ชาวนาสวนใหญกูหนี้ยืมสิน
จากผูคาในตลาดรวมถึงเจาของโรงสี  หลังจากทํานาไดขาวแลวจึงนําเอามาใชหน้ีจากการตีราคา
ของเจาหน้ี  เจาหน้ีเปนผูกําหนดราคาขาว  ชาวนาจึงอยูในสถานะที่เสียเปรียบในระบบการ
แลกเปล่ียน  อยางไรก็ตามทั้งกลุมชาวนาและผูคาในตลาดไดรวมมือรวมใจกันในการขุดคลอง
ยอยๆ จากตลาดออกไปบริเวณที่นา  คลองยอยๆ เหลาน้ันจึงเปนเสนทางเชื่อมโยงเครือขาย
ความสัมพันธดานตางๆ  ชาวนาและผูคาในตลาดมีวัดเทวสุนทร  เปนสถานท่ีรวมตัวในดาน
วัฒนธรรมพุทธ  สําหรับผูคาในตลาดไดมีวัฒนธรรมยอยของคนจีน  โดยมีโรงเจ  ศาลเจาแม
ทับทิม  เปนจุดรวมตัว  ผูคาในตลาดจึงสามารถปรับตัวเขากับชาวพุทธเถรวาท  ขณะเดียวกันก็
ยังรักษาอัตลักษณของคนจีนไวได  วิถีทางวัฒนธรรมที่ทั้งสองกลุมมีรวมกันน้ีเปนตัวประสาน

DPU



191 

ความสัมพันธทางโครงสรางสังคมของชุมชนสี่แยกทางนํ้า  แมจะเปนโครงสรางที่กลุมคนจีนเปน
ผูไดเปรียบก็ตาม  ดูเหมือนวัฒนธรรมของคนจีนที่มีฐานความเชื่อจากพุทธมหายานจะเขามา
ประสานความขัดแยงทางสังคมไดในระดับหน่ึง  โดยการมีประเพณีบริจาค  แจกทาน  การฉลอง
ตลาด  การจัดแสดงง้ิว ฯลฯ  ทําใหชาวนาไดเขามารวมในกิจกรรมเหลาน้ัน  หลังจากชุมชนสี่
แยกทางน้ําดํารงอยูในระยะเวลาหนึ่ง  อํานาจรัฐไดเขามาเก่ียวของอยางเปนทางการ  มีการตั้ง
อําเภอและสถานที่ราชการตางๆ  จนมีการยายอําเภอ  และชุมชนสี่แยกทางนํ้าเขาสูสังคมยุค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 
 วิถีชุมชนสี่แยกทางนํ้าหลัง พ.ศ. 2500 ถึงปจจุบัน  กอน พ.ศ. 2537  ผูคนเขามาอาศัย
อยูมากขึ้น  โดยเฉพาะในชวง พ.ศ. 2531 – 2534  ทําใหชุมชนสี่แยกทางนํ้ากลายเปนชุมชน
แออัด  บานเรือนหนาแนนลนเขาไปริมคลองและในคลอง  เจาของที่ดินและชาวนาเริ่มทยอยขาย
ที่ดิน  ที่นาเปลี่ยนไปเปนบานจัดสรร  ตึกแถว  โรงงาน  สนามกอลฟ  ฯลฯ  โรงสีเลิกกิจการ  
น้ําในคลองบางเขนและคลองเปรมประชากรเสีย  ชาวชุมชนไมอาจใชน้ําจากคลองไดอีกตอไป   
จนถึงป พ.ศ. 2537  มีเหตุการณไลรื้อตลาดบางเขน  จุดศูนยกลางของชุมชนสี่แยกทางนํ้า  ทํา
ใหชุมชนสี่แยกทางน้ําแทบแตกสลาย และไดปรับตัวใหมอีกครั้งในปจจุบัน 
 

5.1 ปจจัยที่สงผลกระทบตอความเปลี่ยนแปลงของชุมชนสี่แยกทางน้ํา 
 
ปจจัยที่สงผลกระทบตอความเปลี่ยนแปลงของชุมชนสี่แยกทางน้ํามีหลายประการทั้ง

ปจจัยภายนอกและภายใน  แตละปจจัยตางมีความสัมพันธตอกันอยางซับซอน  ประกอบเปน
สาเหตุรวมกัน 

 
5.1.1  การเปลี่ยนแปลงการคมนาคม 

 
 ชุมชนส่ีแยกทางน้ํากอตัวขึ้นจากยุคสมัยการคมนาคมทางน้ํา  ความเจริญรุงเรืองจึงเกิด
จากการคมนาคมทางน้ําเปนหลัก  หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  การสรางถนน
พหลโยธิน  พ.ศ. 2476  “ทุงบางเขน”  ถูกพาดผานดวยทางรถยนต  ทําใหการคมนาคมเริ่ม
เปลี่ยนความนิยมจากทางนํ้าเปนทางรถยนต  นําไปสูการเปลี่ยนจุดศูนยกลางทางเศรษฐกิจ  
สังคม  การเมือง  และวัฒนธรรม การสรางวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารป พ.ศ. 2483  การ
ยายที่วาการอําเภอบางเขนจึงเกิดขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2484  การกอตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรป 
พ.ศ. 2486  ทําใหชุมชนสี่แยกทางนํ้าเร่ิมลดบทบาทลง  หลังจากนั้นถนนสายหลักอ่ืนๆ ก็
ตามมา  เชนถนนงามวงศวาน  ถนนแจงวัฒนะ  ถนนประชาชื่น  จนการคมนาคมทางรถยนต
เขามามีบทบาทหลักหลังป พ.ศ. 2517  และการคมนาคมทางน้ําแทบหมดสิ้นบทบาทในยุค
ปจจุบัน   
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 ชาวชุมชนสี่แยกทางน้ํามีการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงการคมนาคมมาตั้งแตแรก ผูคา 
ขายในตลาดมีการขยายการคาออกไปตามความสําคัญของถนน เชน สามแยกเกษตรฯ (สี่แยก
ในปจจุบัน) บางบัว สะพานใหม ดอนเมือง เปนตน  สําหรับชาวนาสวนใหญแมมีถนนเขามา
หลายสายแลว  แตยังคงทํานามาจนถึงประมาณป พ.ศ. 2516  และคอยๆ เลิกทํานาหลังจากนั้น 
   

5.1.2  การขยายตัวของเมืองจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 
 หลังป พ.ศ. 2500  เปนตนมาเขาสูยุคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  มีการ
สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม  โดยมีจุดศูนยกลางอยูที่กรุงเทพฯ และเมืองใหญๆ  นําไปสูการ
อพยพผูคนเขาสูเมืองใหญเพราะเชื่อวาการทํามาหากินจะดีกวาภาคเกษตร  ทําใหชุมชนส่ีแยก
ทางน้ํามีคนเขามาอาศัยมากขึ้น  และปรากฏอยางชัดเจนประมาณหลังป พ.ศ. 2517  เปนตนมา  
ชุมชนสี่แยกทางน้ําเริ่มเปลี่ยนสภาพจากชุมชนหมูบานในชนบทเปนชุมชนเมือง  จนถึงชวง
ประมาณป พ.ศ. 2531 – 2534 คนอพยพเขามาอยางรวดเร็วทําใหชุมชนสี่แยกทางนํ้ากลายเปน
ชุมชนแออัด  ผูคนที่อพยพเขามาใหมนี้สวนใหญเขามาทํางานใชแรงงาน  ทําใหมีรายไดไมมาก
นัก  จึงนําไปสูเง่ือนไขหนึ่งของการกลายเปนชุมชนแออัด  เน่ืองจากท่ีอยูอาศัยมีจํานวนจํากัด  
ราคาแพง  ไมมีรายไดมากพอที่เปนเจาของได  จึงเชาที่ผูที่อยูกอนหรือบุกรุกที่ริมคลอง  เปนตน   

การขยายตัวของเมืองทําใหราคาที่ดินสูงขึ้น  เจาของที่ดินรายใหญทยอยขายที่ดิน  ทํา
ใหชาวนาด้ังเดิมผูเชาที่ทํานา  หรือชาวนารายยอยผูสูญเสียที่ดินจากหน้ีสิน  จําเปนตองเปลี่ยน
อาชีพมาใชแรงงานและเขามาอาศัยอยูริมคลองเชนเดียวกับผูอพยพจากที่อ่ืนทําใหที่ดินริมคลอง
สวนใหญเปนที่อยูอาศัยของผูที่มีรายไดนอยในเมือง 
 สําหรับชาวนารายยอยเจาของที่ดินอีกสวนหน่ึงไดทยอยขายที่ดิน  โดยเก็บไวเฉพาะ
เปนที่อยูอาศัยและสวนรอบๆ บาน  ตอมารุนลูกหลานก็คอยๆ กลมกลืนเขากับสังคมเมืองใน
ที่สุด  สําหรับผูคาขายในตลาดบางเขน  ขาราชการ  สวนใหญเปนผูมีฐานะคอนขางดี  ไดขยับ
ขยายรานคาออกไป  หรือลูกหลานยายไปอยูที่อ่ืนๆ เพราะตลาดบางเขนไมไดเปนศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจดังเชนอดีต 
 ดังน้ันกอนป พ.ศ. 2537  ตลาดบางเขนแออัด  หนาแนน  แตยังคงสภาพเปนตลาด
ดังเชนอดีต  แตบทบาทนอยลงกวาเดิมมาก  ผูมาซ้ือของในชวงนี้สวนใหญเปนผูอยูอาศัยใน
ตลาดและชุมชนรอบๆ ตลาด  ซึ่งไดเปลี่ยนสภาพเปนชุมชนแออัด  เห็นไดจากชุมชนเทวสุนทร  
และชุมชนรวมพัฒนาไดจดทะเบียนเปนชุมชนอยางเปนทางการกับกรุงเทพมหานคร  เม่ือป 
พ.ศ. 2532  การจดทะเบียนเปนชุมชนทําใหชุมชนสี่แยกทางน้ํา  ทําใหความหมายของชุมชน
หมูบาน  มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเดียวกัน  เปนชุมชนสองชุมชนที่แยกออกจากกัน ไดถูกนิยาม
ความหมายใหม มีอัตลักษณใหมที่ซอนทับชุมชนหมูบานแบบด้ังเดิม  ยกเวนชาวตลาดบางเขน
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ที่มีรากทางวัฒนธรรมจีนและเปนผูคาขายยังไมยอมรับการนิยามความหมายใหมนี้จึงยังไมไดจด
ทะเบียนเปนชุมชนอยางเปนทางการ  
 

5.1.3 การไลรื้อตลาดบางเขนป พ.ศ. 2537 
 
การเปล่ียนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินเอกชนบริเวณตลาดบางเขน  นําไปสูเหตุการณไลรื้อป

พ.ศ. 2537  เหตุการณคร้ังน้ีทําใหตลาดบางเขนซึ่งเปนจุดศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  
และวัฒนธรรม  ของชุมชนสี่แยกทางนํ้า  แทบลมสลาย  และทําใหความเปนชุมชนสี่แยกทางนํ้า
ในความหมายดั้งเดิมหมดสิ้นไป  เพราะจุดศูนยกลางแตกสลาย  ในความรูสึกของชาวชุมชน
ตลาดบางเขน  ทุกคนพูดเปนเสียงเดียวกันวา  หากจะถามวาอะไรทําใหชุมชนเปลี่ยนแปลงไป
มากที่สุด  คําตอบคือ  การไลรื้อในคร้ังน้ี  แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเหตุการณที่ประทับลง
ในความรูสึกของชาวชุมชน  การไลรื้อในคร้ังน้ีทําใหผูคาขายในตลาดสวนใหญยายออกไปอยูที่
อ่ืน  บางสวนไดกลับมาอยูแตยายไปอยูริมคลอง  และชาวตลาดบางเขนจดทะเบียนชุมชนอยาง
เปนทางการกับกรุงเทพมหานครในป พ.ศ. 2540  ทําใหชุมชนสี่แยกทางนํ้าถูกแยกออกจากกัน
เปนสามชุมชนอยางเปนทางการ 
  

5.2  อัตลักษณของชุมชนสี่แยกทางน้ํา 
 
  จากการกอตัวของชุมชนและมีการเปลี่ยนแปลงมาตามวันเวลา  อัตลักษณของชาว
ชุมชนสี่แยกทางน้ํามีความเปลี่ยนแปลงมาตามลําดับ  ในยุคกอตัวจนถึงประมาณป พ.ศ. 2516  
ในภาพรวมเปนอัตลักษณของ  “ชาวทุงบางเขน”  โดยนิยามความหมายไดวา  ชาวทุงบางเขน  
หมายถึง  ผูคนที่อาศัยอยูบริเวณบางเขน  โดยมีสี่แยกทางน้ําเปนศูนยกลาง  ผูคนแถวนี้สวน
ใหญเปนชาวนา  เรียกวา  “ชาวนาทุงบางเขน”  และมีกลุมคนจีนผูคาขายในตลาดเรียกวา  “ชาว
ตลาดบางเขน”  หรือ  “ชาวตลาดสี่แยกบางเขน” ชาวทุงบางเขนในยุคน้ี  เปน  “คนชนบท”  ไกล
จาก  “ตัวเมือง”  สําหรับชาวตลาดบางเขน  เปนตลาดที่เปนจุดศูนยกลางของทองถิ่น  ทั้ง
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และวัฒนธรรม  แตทุกคนยอมรับวาเปน  “ตลาดในชนบท”  
คลายๆ ตลาดอําเภอในตางจังหวัด  ชาวชุมชนส่ีแยกทางน้ําโดยเฉพาะชาวตลาดบางเขน มี
ความภาคภูมิใจในตัวเองเปนอยางมาก 
 หลังจากชุมชนส่ีแยกทางนํ้าเปลี่ยนแปลงมาเปนชุมชนเมืองมากขึ้น  “ชาวทุงบางเขน” 
ไดเปลี่ยนมาเปน  “ชาวเขตบางเขน”  เปน  “คนชานเมือง”  และกลายเปน  “คนเมือง”  ใน
ปจจุบัน  การเปนคนเมืองของชาวชุมชนสี่แยกทางน้ําในปจจุบันเปนคนเมืองที่ถูกนิยามวา   เปน 
“ชาวชุมชนแออัด”  ชาวชุมชนทั้งยอมรับและไมยอมรับในความหมายน้ี  และไดตอรอง
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ความหมายเพ่ือปรับตัวแตกตางกัน  แตทั้งหมดไดใชอัตลักษณด้ังเดิมในยุค  “ชาวทุงบางเขน”  
มาใชในการสรางอัตลักษณในปจจุบันทั้งสิ้น  แสดงใหเห็นวา  อัตลักษณของชาวชุมชนส่ีแยก
ทางนํ้าไดมีการนิยามความหมายสืบตอมายาวนาน  อัตลักษณของชาวชุมชนไมไดหายไปไหน  
แตไดรับการถายทอดจากคนรุนกอนๆ และปรับเปลี่ยน  แปรรูป  หรือเปน “สภาวะแฝง”  ภายใน
ตัวตนของชาวชุมชน  ที่พรอมจะคลี่คลายหรือแสดงออกในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
  

5.3  วิถีชุมชนสี่แยกทางน้ํา  :  วิถีเมือง  วิถีคน  ชุมชนที่แปรเปลี่ยน     
 
 ชุมชนส่ีแยกทางน้ํา  เปนชุมชนที่มีอัตลักษณเปนของตัวเอง  การขุดคลองเปรม
ประชากรตัดกับคลองบางเขน  เปน  “ความบังเอิญ”  แตการเกิดชุมชนเปน  “เจตจํานง”  ของ
มนุษย    ชุมชนถูกบุกเบิกโดยคนสามัญผูแสวงหาที่ดินทํากินเพ่ือชีวิตที่ดีขึ้น  ชาวนาผูยากไร
บุกเบิกทํานา   คนจีนผูใชแรงงานปกหลักคาขาย  ชุมชนสี่แยกทางน้ํา  แสดงใหเห็นถึงการเกิด
ชุมชนแบบหนึ่ง  จนพัฒนาเปนศูนยกลางของทองถิ่นบางเขนในดานเศรษฐกิจ  สังคม  และ
วัฒนธรรม  จนรัฐเขามามีอํานาจในตอนหลัง  ใชหรือไมวาสําหรับบางชุมชน  บางชวง  บางเวลา  
(หรือตลอดไป)  สามารถดํารงอยูโดยปราศจากรัฐ 
 ชุมชนสี่แยกทางน้ําแสดงใหเห็นถึงการเปนชุมชนที่มีความเปนมายาวนานหรือเปน
ชุมชนโบราณ เปนชุมชนเกษตรกรรมรอบเขตกรุงเทพฯ  ชุมชนลักษณะนี้ไดกอตัวโดยมีอัต
ลักษณเฉพาะบางอยาง  มีวัฒนธรรมยอยๆ  ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และ
เศรษฐกิจ  ทั้งอาคารสถานที่และรูปแบบพิธีกรรม  เปนวัฒนธรรมของคนสามัญทั่วไป เวลาผาน
ไปกรุงเทพฯ ไดขยายออกไปกวางมากขึ้นจนกลืนชุมชนสี่แยกทางน้ําด้ังเดิมใหกลายเปนชุมชน
เมือง  และกลายเปนชุมชนแออัดในเมือง  สาเหตุเกิดจากการอพยพของผูมีรายไดนอยเขามา
มาก  ที่ดินบริเวณสี่แยกทางน้ําสวนใหญเปนที่ดินของรัฐและเอกชน  ผูอยูอาศัยเปนผูบุกรุกที่
ราชการและเปนผูเชา  ดวยเหตุนี้ผูคาขายที่มีฐานะเศรษฐกิจดีไดยายออกไปบางสวน  ชุมชนส่ี
แยกทางน้ําสวนใหญจึงเหลืออยูเฉพาะผูมีรายไดนอยที่อพยพเขามาในชวงหลังๆ  การดูแล
บานเรือนและเรื่องสาธารณูปโภคตางๆ จึงไมอาจทําไดเต็มที่  อยางไรก็ตาม  แมวากอนป พ.ศ. 
2537 ชุมชนสี่แยกทางนํ้าทั้งหมดจะกลายเปนชุมชนแออัดแลว  แตชาวชุมชนตลาดบางเขน
บางสวนโดยเฉพาะกลุมลูกหลานผูคาขายด้ังเดิมยังไมยอมรับอัตลักษณนี้  กลุมน้ีเปนผูเชาที่
คุณหญิงเวียนใหคนอ่ืนๆ เชาตอ  กลุมน้ีมีอัตลักษณสืบทอดจากประวัติศาสตร  มีวัฒนธรรม
รวมกันของชุมชนมากที่สุดในชุมชนส่ีแยกทางน้ํา  เหตุการณไลรื้อเม่ือป พ.ศ. 2537  ทําให
ชุมชนสี่แยกทางน้ําในความหมายด้ังเดิมเปลี่ยนแปลงไปมากหรือแทบสูญสลายก็วาได 
 เหตุการณไลรื้อในครั้งน้ีเปนความขัดแยงระหวางชุมชนกับเอกชน  โดยมีวาทกรรม
ตางๆ ของรัฐเปนผูสนับสนุนเอกชน  เชน  กฎหมายและผูรับผิดชอบกฎหมาย  เปนตน  
นอกจากนั้นวัฒนธรรมทางสังคมที่ยอมรับในกรรมสิทธิ์สวนบุคคลเปนอีกวาทกรรมหน่ึงที่
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สนับสนุนเอกชน  เชน สถาบันศาสนา  สถาบันการศึกษา  หรือหนวยงานตางๆ  เห็นไดจากชาว
ชุมชนตอสูอยางโดดเด่ียว  และจําเปนตองตอสูในเชิงตอรองเพราะรูวาเปนที่ดินของเอกชน  
ทั้งๆ ที่ชุมชนสี่แยกทางนํ้าสามารถใชประเด็นเรื่อง  “สิทธิชุมชน”1  ได  เหมือนดังเชนการตอสู
ของชุมชนบานครัว  เพียงแตชุมชนบานครัวเปนความขัดแยงระหวางชุมชนกับรัฐ  และชุมชน
บานครัวมีวัฒนธรรมแตกตางจากชุมชนสี่แยกทางนํ้า  แตทั้งสองชุมชนเปนชุมชนโบราณ  
เกาแกเกินรอยปเชนเดียวกัน  เพียงแตชุมชนบานครัวมีมาสมัยตนรัตนโกสินทร ชุมชนสี่แยก
ทางน้ํามีมาตนสมัยรัชกาลที่  5 แตทั้งสองชุมชนมีลักษณะพิเศษรวมกันในฐานะชุมชนโบราณที่
กอตัวจากคนสามัญ  ศาสตราจารย ดร.ชลธิรา  สัตยาวัฒนา  ไดอธิบายความพิเศษของชุมชน
บานครัวไววา  “เปนชุมชนที่มีอดีต  รูจักอดีต  และรูคุณคาของอดีต  เนื่องจากบรรพชนของ
ชุมชนเคยเปนกองอาสาจาม...จิตวิญญาณที่มี “สํานึกประวัติศาสตร”  สวนนี้จึงสืบทอดมา
กลายเปนผลึกของจิตสํานึกชุมชน  ที่ยืนหยัดพิทักษบานครัวมิให “ทางดวน”  มาแลนทับ” 2  
ชุมชนสี่แยกทางนํ้าเปนชุมชนที่มี  “สํานึกประวัติศาสตร”  เชนเดียวกัน  ดังไดกลาวไปในบท
ตางๆ ที่ผานมา 
 หลังจากผานชวงการไลรื้อ  ชุมชนสี่แยกทางนํ้าคลี่คลายตัวมาเปนชุมชนที่รัฐเขามามี
บทบาทมากขึ้น  เปนประวัติศาสตรหนาใหมของชุมชนที่มีอัตลักษณตอเนื่องมา  การเปลี่ยนมา
เปนชุมชนท่ีรัฐเขามามีบทบาทมากขึ้น  ทําใหชุมชนสี่แยกทางน้ําถูกแยกออกมาเปน  “หนวย”ๆ 
ภายใตวาทกรรมของรัฐรูปแบบตางๆ เชน นโยบายตางๆ ของเขต  โครงการบานม่ันคง ฯลฯ  
ประวัติศาสตรหนาใหมนี้กําลังเริ่มตนและกาวเดินไปดวยปจจัยทั้งจากภายนอกและภายใน 
  

5.4  ขอเสนอแนะ 
 
 ลักษณะพิเศษของชุมชนสี่แยกทางน้ําเกิดจากการคลี่คลายตัวจากชุมชนโบราณ  มาเปน
ชุมชนเมือง  ชุมชนแออัดในเมือง  ถูกไลรื้อ  กลายเปนชุมชนที่รัฐเขามามีบทบาท  การคลี่คลาย
ตัวลักษณะนี้มีประเด็นที่นาสนใจตอไปน้ี 
 ประการแรก  เร่ืองสิทธิชุมชน  การศึกษาเรื่องสิทธิชุมชนสวนใหญหรือเกือบทั้งหมด
เนนไปที่การปกปองสิทธิชุมชนที่เกิดจากการละเมิดของรัฐ  เร่ืองกรรมสิทธิ์ของเอกชนยังขาด
ความชัดเจนวา  กรณีชุมชนถูกละเมิดดวยกรรมสิทธิ์สวนบุคคลหรือบริษัทเอกชน  จะมีแนวทาง
อธิบายอยางไร  ยิ่งเปนชุมชนโบราณที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรจะวาอยางไร  มีกฎหมาย
บางอยางมาคุมครองไดหรือไม  อยางไร 

                                                 
1 ชลธิรา  สัตยาวัฒนา และคนอื่นๆ, สิทธิชุมชนทองถิ่นบานครัว  กรณีการสรางทางดวนทับ

ชุมชน, (กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547). 
2 เร่ืองเดียวกัน, หนา 41.  
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 ประการที่สอง  ชุมชนสี่แยกทางน้ําเปนชุมชนที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร  ควรมีการ
อนุรักษสถานที่สําคัญของชุมชนไวเปนแหลงเรียนรูการกอตัวของชุมชน  ลักษณะวิถีชีวิตผูคนใน
อดีต  เชน  โรงเจ  ศาลเจาแมทับทิม  โรงสีเกา  สถานีอนามัย  บานเกา  เปนตน  รื้อฟน  
สนับสนุน  ประเพณี  วัฒนธรรมชุมชน  ใหเกิดพลวัตตอยุคปจจุบัน   
 ประการที่สาม  การดําเนินการชุมชนตามแนวนโยบายของรัฐ  รวมถึงโครงการบาน
ม่ันคง  ควรใหความสําคัญตออัตลักษณทางประวัติศาสตรของชุมชนดวย  กลาวคือ  ดวยเหตุที่
ชุมชนตางๆ มีฐานทางอัตลักษณรวมกันมา  ควรสนับสนุนใหชุมชนตางๆ ทํากิจกรรมรวมกัน  
ทําโครงการรวมกัน ฯลฯ  นอกจากแตละชุมชนจะมีคณะกรรมการของชุมชนแลว  เปนไปได
หรือไมที่แตละชุมชนจะมีคณะกรรมรวมในฐานะการมีวัฒนธรรมรวมกัน  เปน  “คณะกรรม
ชุมชนส่ีแยกทางน้ํา”  และใหชาวชุมชนมีสวนรวมมากขึ้นกวาเดิม  เพราะนอกจากเปนการ
พัฒนาโดยมีฐานจากวัฒนธรรมแลวยังสามารถลดความขัดแยงในชุมชนได   

ความจริงแลวการตั้งสหกรณเคหสถานเพื่อบานม่ันคงคลองเปรมประชากร จํากัด  ก็เปน
องคกรหนึ่งที่ไมยึดอยูกับคณะกรรมการชุมชน  เพียงแตคณะกรรมการสหกรณฯ หรือสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน (พอช.)  ควรใหความสําคัญตออัตลักษณชุมชนแตละชุมชนใหมากกวาเดิม  
เปนไปไดหรือไมวากอนการดําเนินการโครงการในชุมชนใดใหมีการทําวิจัยประเด็นตางๆ  โดย
ใหชุมชนมีสวนรวมในการทําวิจัยนั้นดวยจะเปนประโยชนทั้งตอโครงการและชาวชุมชน 

ประการสุดทาย  ประวัติศาสตรชุมชนสี่แยกทางน้ํา  แสดงใหเห็นวาการเกิดขึ้นของตัว
เมืองบางสวนบางสถานที่  อยูภายใตชุมชนที่หลากหลายทางอัตลักษณ  เปนไปไดวาสังคมเมือง
ในประเทศไทยที่ผานมาไดหลงลืมชุมชนที่ความแตกตางหลากหลายอันน้ัน  เมืองในอนาคตควร
ใหความสําคัญกับชุมชนตางๆ ที่มีความแตกตางหลากหลายใหมากขึ้น  ดังเชนบริเวณชุมชนสี่
แยกทางน้ําควรกําหนดใหเปน “พ้ืนที่ทางวัฒนธรรม” อันหน่ึงที่ตองมีนโยบายในการดําเนินการ
เรื่องตางๆ ของกรุงเทพมหานคร 
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