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This thesis is a study of the changes in the Ban-Mai Market Community in Mueang, in the 

province of Chachoengsao, from 1904-1974 through the analysis of essential and primary documents and 
evidence such as photos or obtaining information through interviews.  The study found that during the years 
1904-1974, the Ban-Mai Market Community, along the Bang Pakong River, and has had a population of both 
Thai and Chinese nationals since the time of the Rattanakosin dynasty.  There have been numerous changes 
since the reign of Rama V, from being a small community into a commercial and transportation center. From 
that time on, there were different nationals who came to work as merchants and gradually settled in the locality. 
The factors that caused these changes included the expansion of the rice industry, becoming a commercial 
port junction, the designation of Chachoengsao as the official center in Prachinburi county, and the building 
of railways from 1917, before World War II.  The creation of the main railway, additional railways and the 
expansion of the river boats which connected Chachoengsao to other towns have made the Chachoengsao 
province a commercial and transportation center. The prosperity it had achieved, the people, and the new 
lifestyles had been integrated into the way of life of Chachoengsao, especially along the Ban-Mai Market 
Community, which was the economic or commercial center.  After the World War II until 1967, the Ban-Mai 
Market Community declined in terms of importance as a commercial center and resulted in the development 
focused on building roads. Hence, the community expanded according to the first National Economic 
Development Plan issued from 1961-1967 and onwards.  It made the eastern region an industrial 
estate.  Chachoengsao used to have small and medium industries which were mostly agricultural, and rice 
mills which consequently made the community along the river less important.  However, the Ban-Mai Market 
Community is still a significant traditional community with Thai and Chinese cultural roots and traditions and 
other people of different origins. Nowadays, the Ban-Mai Market Community has been converted from a 
commercial center in the past into a community of historical value. 
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บทที่ 1  
บทน า  

1.1 ที่มาและความส าคัญ  
จังหวัดฉะเชิงเทราตัง้อยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยบริเวณลุ่มแม่น า้บางปะกง  

และอยู่ใกล้กับชายฝ่ังทะเล  ดงันัน้พืน้ท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทราจึงมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
เพาะปลูกและการประมง  มีเส้นทางคมนาคมทัง้ทางบกและทางน า้ท่ีสามารถติดต่อค้าขายกับ
กรุงเทพฯ  และหวัเมืองชายทะเลได้สะดวก  สภาพภูมิศาสตร์เช่นนีส้่งเสริมให้เมืองฉะเชิงเทราเป็น
เมืองท่ีมีผู้คนตัง้ถ่ินฐานอยูม่าตัง้แตอ่ดีต  ดงัปรากฏหลกัฐานในฐานะหวัเมืองส าคญัในสมยัอยธุยา  
ผู้คนท่ีอยูใ่นฉะเชิงเทราตัง้แตอ่ดีตนอกจากชาวไทยแล้วยงัมีลาว  เขมร  ญวน  จีนและกลุม่ผู้นบัถือ
ศาสนาอิสลาม ท าให้ฉะเชิงเทราเป็นชมุชนขนาดใหญ่และเป็นแหลง่เศรษฐกิจท่ีส าคญัมาตัง้แต่ต้น
รัตนโกสินทร์1  โดยเกิดตลาดการค้าขึน้หลายแหง่ในเมืองฉะเชิงเทรา 

ชุมชนตลาดบ้านใหม่ซึ่งผู้ วิจัยสนใจจะศึกษาเป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ตัง้อยู่ริมฝ่ังตะวนัตกของแม่น า้บางปะกง  ถนนศภุกิจ  ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา  บริเวณนีเ้ป็นท่ีตัง้ของชมุชนเก่าแก่ตัง้แตรั่ชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั 
(พ.ศ. 2367 – 2394)  มีประชากรทัง้ชาวไทย ชาวจีน  จงึเกิดการผสมผสานวฒันธรรมแบบไทยและ
แบบจีนทัง้ทางด้านวิถีชีวิต  ค่านิยม  ประเพณีการปฏิบัติ  ชาวจีนส่วนใหญ่เป็นชาวจีนแต้จิ๋ว  
รองลงมาคือ  จีนฮกเกีย้น ซึ่งเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในตลาดบ้านใหม่ตัง้แตรั่ชสมยัพระบาทสมเด็จพระ
นัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั  และมีการตัง้ศาลเจ้าตามความเช่ือของชาวจีน  2 แห่ง ได้แก่  ศาลเจ้าพ่อโกมิ
นทร์  ศาลเจ้าปนุเถ่าม้า เป็นศาลเจ้าท่ีเก่าแก่สร้างขึน้ในสมัยใดไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัด  แต่มี
ข้อความปรากฏอยูใ่นนิราศเมืองแกลงของสนุทรภู่ใน พ.ศ.2350  ท่ีกลา่ววา่เม่ือผ่านบางปะกงก็จะ
พบศาลเจ้าของคนจีน  ท่ีว่า  “ถึงหย่อมย่านบ้านบางมงักรนัน้  ดูเรียงรันเรือนเรียบชลาสินธุ์   แต่
ลว้นบา้นตากปลาริมวาริน  เหม็นแต่กล่ินเน่าอบตลบไป  เห็นศาลเจ้าเหล่าเจ๊กอยู่เซ็งแซ่  ปนูทะก๋ง
องค์แก่ข้างเพศไสย  เกเลเอ๋ยเคยข้ามคงคาลยั  ช่วยคุ้มภยัปากอ่าวเถิดเจ้านาย”2  ปัจจบุนัตลาด
บ้านใหม่เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงในฐานะท่ีเป็นตลาดริมน า้โบราณ  มีอาคารบ้านเรือนท่ียงั
รักษาเอกลกัษณ์ตลาดห้องแถวแบบท่ีสร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 5   

                                                           
1 วรรณี แพลกูอินทร์.  (2538). ความส าคญัของการผลิตเพือ่การคา้ของเมืองฉะเชิงเทราในสมยั

รตันโกสินทร์ก่อนสนธิสญัญาบาวริง. หน้า ก-ข.  
2 เสาวณีย์ นิวาศะบตุร.  (2558).  นิราศเมืองแกลง โดย สนุทรภู่.  หน้า 58. 
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ในคร่ึงแรกของคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ชาวจีนในเมืองจีนประสบปัญหาความยากล าบากใน
การด ารงชีวิตจากปัญหาภัยธรรมชาติ อาหารขาดแคลน ท าให้ชาวจีนบริเวณเมืองชายฝ่ังทะเล
ตะวันออกอพยพออกไปยังรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึน้  ดังมีหลักฐานว่าท่ีเมือง
ฉะเชิงเทรามีแรงงานชาวจีนอพยพเข้ามามากขึน้เม่ือ  พ.ศ. 2373  โดยเฉพาะชาวจีนแต้จิ๋วเข้ามา
มากท่ีสดุ รองลงมาคือพวกฮกเกีย้น1  ชาวจีนเหล่านีเ้ข้ามาท่ีเมืองฉะเชิงเทราเพราะมีชาวจีนชาติ
พนัธุ์เดียวกนั หรือมาจากหมูบ้่านหรือเมืองเดียวกนัเข้ามาตัง้ถ่ินฐานท ามาหากินอยูก่่อนแล้ว ท าให้
อพยพตามมา ชาวจีนเหล่านีเ้กาะกลุ่มกนัด้วยการเป็นชาติพนัธุ์เดียวกนั  พดูภาษาถ่ินเดียวกนัคือ
แต้จิ๋ว ฮกเกีย้น  และมีชาวจีนท่ีเป็นกลุ่มอัง้ย่ีควบคมุดแูลเหนือชาวจีนในสงักดั  ชาวจีนอพยพเข้า
มาท าอาชีพแรงงานรับจ้างในโรงงานหีบอ้อย รับจ้างท าสวนท านา และค้าขาย   

ความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ท่ีท่ีตัง้อยู่บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น า้บางปะกง  เหมาะแก่การท า
การเกษตร  และอยูใ่นหวัเมืองภาคตะวนัออกท่ีเช่ือมตอ่กบัรัฐภายนอก เชน่ กมัพชูา เวียดนาม ท่ีมี
ชาวจีนอาศยัอยูม่ากเช่นกนั  ท าให้มีการติดตอ่ค้าขายกบัหวัเมืองและรัฐเพื่อนบ้าน  ท าให้บริเวณนี ้
กลายเป็นชมุชนชาวจีนท่ีขยายตวัมากขึน้เป็นชมุชนเชือ้สายจีนขนาดใหญ่  มีการสร้างวดัและศาล
เจ้าแบบจีนไว้ประกอบพิธีกรรมความเช่ือ  ดงัในจดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3  กล่าวถึงศาลเจ้าของชาว
จีนท่ีปากน า้บางปะกงท่ีเข้ามาตัง้ถ่ินฐาน2  และจดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 จ.ศ. 1207 (พ.ศ. 2388) 
กลา่วถึงฉะเชิงเทรามีโรงน า้ตาลทรายทัง้ของหลวง  ของเจ้านาย  ขนุนาง  และของเอกชนท่ีเป็นชาว
จีน  เช่น โรงหีบอ้อยของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท  ตัง้อยู่ท่ีบ้านใหม่  แขวง
เมืองฉะเชิงเทรา3  โรงหีบอ้อยหลายแห่งมีชาวจีนประกอบอาชีพหลงจู๊  หรือผู้ จดัการโรงหีบอ้อย4  
แสดงให้เห็นวา่ชมุชนนีน้า่จะเป็นยา่นเศรษฐกิจของเมืองฉะเชิงเทรามาแตเ่ดมิ  สอดคล้องกบัข้อมลู
จากหนงัสือ  “เล่าเร่ืองกรุงสยาม”  ของสงัฆราชปาลเลกัวซ์  ท่ีเดินทางเข้ามาในสยามเม่ือ พ .ศ. 
2372  ได้กลา่วถึงสภาพเศรษฐกิจของเมืองฉะเชิงเทราระหว่างการเดินทาง ใน พ.ศ. 2381 วา่  “ทัง้
จงัหวดัเป็นทีร่าบใหญ่  อดุมไปดว้ยนาข้าว  สวนผลไม้และไร่ออ้ย  มีโรงหีบออ้ยไม่ต ่ากว่า  20  โรง  
ซ่ึงเจ้าของเป็นคนจีน”5   

                                                           
1 จี.วิลเลียม สกินเนอร์ (2548).  สงัคมจีนในประเทศไทย : ประวติัศาสตร์เชิงวิเคราะห์.  หน้า 82-83. 
2 วรรณี แพลกูอินทร์.  (2538).  เล่มเดิม.  หน้า 30-31.  
3 ส านกัหอสมดุแหง่ชาติ.  เลขที่ 281.  จดหมายเหตรุชักาลที ่3.  จ.ศ.1207. 
4 ส านกัหอสมดุแหง่ชาติ.  เลขที่ 155/ข.  จดหมายเหตรุชักาลที ่3.  จ.ศ. 1210.  
5 ปาลเลกวัซ์.  (2520).  เล่าเร่ืองกรุงสยาม.  หน้า 72-73. 
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นอกจากนีใ้นรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวัได้เกิดสงครามอนันมัสยามยทุธ์
ระหว่างสยามกับญวนระหว่าง  พ.ศ. 2376 - 2390   จึงโปรดเกล้าฯ  ให้ขุดคลองแสนแสบเช่ือม
คลองบางขนาก  จากหลกัฐานพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์  รัชกาลท่ี 3  เม่ือวนัเสาร์ท่ี  30  
ธันวาคม  พ.ศ. 2380  การขดุคลองบางขนาก  “ครั้นมาถึงเดือน  2 ข้ึน  4 ค ่า  จ่ึงโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้พระยาศรีพิพฒันรัตนราชโกษาเป็นแม่กองจ้างจีนขุดคลองตัง้แต่หวัหมากไปถึงบาง
ขนาก  เป็นทาง  1,337  เส้น  19  วา  2  ศอก  กว้าง  6  ศอก  ราคา  ส้ินพระราชทรัพย์  5,040 
บาท1  ระหว่างแม่น า้เจ้าพระยากับแม่น า้บางปะกง  เพ่ือใช้เป็นเส้นทางเดินเรือผ่านไปยังเขมร  
ขนส่งเสบียงอาหารในการรบไปให้กองทพัไทย  เม่ือสงครามสิน้สดุลง  คลองบางขนากกลายเป็น
แหลง่ท่ีท ามาหากินของประชาชน  จากหลกัฐานมีคนมาตัง้ถ่ินฐานในบริเวณเมืองฉะเชิงเทรา  และ
มีการอพยพเข้ามาของแรงงานชาวจีนมากขึน้ 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (พ.ศ. 2394 - 2411)  สยามได้ท า
สนธิสญัญาเบาว์ริงกับองักฤษเม่ือ  พ.ศ. 2398  ท าให้ต่อมาเศรษฐกิจของสยามเปล่ียนเป็นการ
ผลิตข้าวเพ่ือการสง่ออก2  สง่ผลให้นบัตัง้แตรั่ชสมยันีจ้นถึงรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  (พ.ศ. 2411 – 2453)  บริเวณเมืองฉะเชิงเทรามีการขุดคลองขึน้หลายสายในพืน้ท่ี
ฉะเชิงเทรา  เชน่  คลองนครเน่ืองเขต  คลองเปร็ง  คลองอดุมชลจร  คลองประเวศบรีุรมย์  เป็นการ
เปิดพืน้ท่ีเพาะปลกูข้าวริมฝ่ังคลองในเมืองฉะเชิงเทราเพิ่มขึน้3  (ดงัภาพประกอบ 1) 

การขยายตวัของเศรษฐกิจจากการส่งออกข้าว  การขยายพืน้ท่ีท านา  และการเป็นชมุชน
ชาวจีนเก่าแก่ของฉะเชิงเทรา  ท าให้ตลาดริมน า้บางปะกงขยายตวัขึน้กลายเป็นศนูย์รวมสินค้า
ตา่งๆ  ทัง้ข้าว  อาหารทะเลและสินค้าเกษตร  เชน่ มะมว่ง  มะพร้าว  หมาก พล ู จากท่ีชาวสวนใน
ละแวกนัน้ท่ีน าผลผลิตมาขาย  รวมทัง้พ่อค้าทัง้ไทย จีน ลาว เขมรเดินทางค้าขายไปยงัหัวเมือง
ตา่งๆ สินค้าจากหวัเมืองภาคตะวนัออก เช่น อาหารทะเล สินค้าของป่า และสินค้าจากลาว เขมร 
เช่น ของป่า ก ายาน คร่ัง แพรญวน พลอยแดง เป็นต้น นอกจากนีต้ัง้แต ่พ.ศ. 2416  เร่ิมมีการท า
เหมืองทองท่ีกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ  ท าให้มีผู้คนเดินทางไปมามากขึน้  ส่งผลให้ฉะเชิงเทรา
ซึ่งอยู่ใกล้เคียงเป็นเมืองท่ีมีผู้คนต่างถ่ินเข้ามาค้าขายและประกอบอาชีพต่างๆ อย่างคกึคกั  จาก

                                                           
1 เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ข า บนุนาค).  (2560).  พระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสินทร์  

รชักาลที ่3.  หน้า 194. 
2 ฉตัรทิพย์ นาถสภุา และคณะ.  (2524).  เศรษฐศาสตร์กบัประวติัศาสตร์ไทย.  หน้า 123-124. 
3 องัคณา แสงสวา่ง.  (2550).  บทบาททางเศรษฐกิจของชาวจีนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ระหว่าง               

พ.ศ.2398 – 2475.  หน้า 48-49.   
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บันทึกประจ าวันของอัครราชทูตอังกฤษประจ าประเทศสยามของ  เซอร์  เออร์เนสท์ ซาโทว  
(Sir  Ernest  Satow) ท่ีเดนิทางเข้ามายงัลุม่แมน่ า้บางปะกงกบันาย เอส เอส ฮอลเล็ตและพระเทพ
ผล ู ในเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2427  กล่าวว่า   “เห็นหมู่บ้านขนาดใหญ่อยู่ทางด้านซ้ายมือ  มีการ
ซ้ือขายเนื้อหอยนางรมกันอย่างมากมาย1”  รวมทัง้มีโรงสีของชาวจีน  และชาวยุโรป  ดงัท่ีเซอร์  
เออร์เนสท์ ซาโทว บนัทึกไว้ว่า   “เราไปถึงโรงสีเมื่อราวบ่ายสามโมงและได้ข้ึนบกเพื่อรับประทาน
อาหารเย็น  กว่าจะออกเดินทางอีกทีก็ราวสี่ทุ่ม  โรงสีเหล่านี้สร้างข้ึนเมื่อราว  10  ปีก่อน  โดยมี
พระเทพผลู  คร้ังยังเป็นนายสิบ  เป็นผู้จัดการ  ส่วนเจ้าของตอนนั้นเป็นชาวยุโรปชาติต่างๆ  
ภายหลงัเหลือเพียงนายสิน  มิสเตอร์ยกุเกอร์  (Jucker)  และมิสเตอร์วินเซอร์  ต่อมานายสินก็ซ้ือ
หุน้จากพวกเขาทัง้หมด”2   

เมืองฉะเชิงเทรามีความส าคัญมากขึน้  เม่ือมีการจัดการการปกครองแบบมณฑล
เทศาภิบาลขึน้ใน  พ.ศ. 2435  มณฑลปราจีนบรีุ  (มณฑลปราจีนบรีุ หมายถึง พืน้ท่ีเมืองส าคญั  5 
เมือง คือ นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี  และกบินทร์บุรี)  ได้รับการจดัตัง้ขึน้  มีเมือง
ปราจีนบรีุเป็นท่ีว่าการมณฑล3  ตอ่มาใน พ.ศ. 2445  ได้ย้ายท่ีว่าการมณฑลมาท่ีเมืองฉะเชิงเทรา  
ความเจริญจงึหลัง่ไหลเข้ามาสู่เมืองฉะเชิงเทรามากขึน้โดยเฉพาะบริเวณตลาดริมน า้  ซึง่เป็นตลาด
ดัง้เดิมและต่อมากลายเป็นชุมทางท่ีผู้คนมาต่อเรือไปยงัท่ีต่างๆ  และมีร้านค้าขายของมากมาย  
เช่น  ร้านขายผ้าทัง้ผ้าม้วนและผ้าส าเร็จรูป  ร้านขายข้าวสาร  ร้านขายของใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ชาวจีนท่ีมาจากเมืองจีนและมาหาญาติก็ต้องมาท่ีตลาดริมน า้  เพราะเป็นท่ีรวมตวัของชาวจีนท่ี
อพยพเข้ามาอยูเ่ป็นจ านวนมากและเข้ามาเพ่ือสร้างหลกัแหลง่ท ามาหากินในฉะเชิงเทรา  ดงัข้อมลู
จ านวนชาวจีนในมณฑลปราจีนบุรีเ ม่ือ  พ .ศ . 2447  ระบุว่ามีคนจีนในมณฑลปราจีนบุรี 
ราว  35,912  คน4  ท าให้เมืองฉะเชิงเทรากลายเป็นศูนย์กลางความเจริญแทนเมืองปราจีนบุรี  
ชมุชนชาวจีนท่ีส าคญัในฉะเชิงเทรา คือ ท่ีตลาดริมน า้บางปะกงท่ีตัง้รกรากมาตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 3  
ตลาดริมน า้ขยายตวักลายเป็นสถานท่ีแลกเปล่ียนซือ้ขายสินค้าส าคญัของเมืองแปดริว้และเมือง
ใกล้เคียง     
                                                           

1 วินยั พงศ์ศรีเพียร.  (2548).  ภาษาและหนงัสอื: เซอร์ เออร์เนสท์ ซาโทว (Sir Ernest  Satow) กบั
ท้องถ่ินภมูิภาคตะวนัออกของไทย.  โลกประวติัศาสตร์ เล่ม 3 พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจ้าอยู่หวักบั
พระราชวงัสนามจนัทร์.  หน้า 36-37.  

2 แหล่งเดิม.  หน้า 36-37.  
3 องค์การบริหารสว่นจงัหวดัฉะเชิงเทรา.  (2554).  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนือ่ง

ในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7  รอบ  5  ธนัวาคม  2554.  หน้า 33-34.   
4 จี.วิลเลยีม สกินเนอร์.  (2548).  สงัคมจีนในประเทศไทย : ประวติัศาสตร์เชิงวิเคราะห์.  หน้า 73-74. 
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ภาพประกอบ 1 แผนท่ีแสดงแมน่ า้และล าคลองส าคญัในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

หมายเหต ุ :  ต้นฉบบัไมไ่ด้บอกทิศและมาตราสว่น 

ท่ีมา:  วรรณี แพลูกอินทร์.  (2538).  ความส าคัญของการผลิตเพ่ือการค้าของเมือง
ฉะเชิงเทราในสมยัรัตนโกสินทร์ก่อนสนธิสญัญาบาวริง.  หน้า 9.               

ใน  พ.ศ. 2447  เกิดเพลิงไหม้ครัง้ใหญ่ขึน้ท่ีตลาดริมน า้  ด้วยสภาพบ้านเรือนในตลาดท่ี
ปลูกด้วยไม้แบบเรือนเคร่ืองผกูมุงจากอยู่กันอย่างเบียดเสียดท าให้เกิดเพลิงไหม้ขึน้อย่างรวดเร็ว  
ส่งผลให้บ้านเรือนเสียหายเป็นอย่างมาก1  ใน  พ.ศ. 2447 – 2448  มีการสร้างตลาดขึน้มาใหม่

                                                           
1 สรัญญา สมนกึ.  (2555).  พฒันาการชมุชนริมน ้า ตลาดบา้นใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา.   

หน้า 45.  
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แทนตลาดริมน า้เดิมซึ่งถูกไฟไหม้  แบ่งเป็นตลาดบนและตลาดล่าง  เรียกกันว่า  ตลาดใหม่หรือ
ตลาดบ้านใหม่  ตลาดบนขุนอินทรนรกิจสร้างขึน้  แบง่ตลาดท่ีคลองล่องเรือพายไปวดัเทพนิมิตร   
ส่วนตลาดล่างเร่ิมจากหน้าวดัอภุยัภาติการาม ขนุอษัฏาริวานวุตัร(จีนฮี)้ กบัขนุพิพิธพาณิชย์กรรม 
(จีนแดง) คหบดีชาวจีนเป็นผู้สร้างขึน้1  หลงัจากไฟไหม้ก็มีการปลูกบ้านขึน้มาใหม่แทนบ้านเดิม 
จากเดิมท่ีตวับ้านเป็นไม้  ก็มีการใช้สงักะสีร่วมด้วย  เน่ืองจากสงักะสีสามารถปลกูได้อย่างรวดเร็ว  
ไมเ่สียเวลาเหมือนกบัใช้ไม้  คา่แรงถกู  ดงันัน้บางบ้านจงึนิยมใช้สงักะสีปลกูแทน  แตบ่างบ้านก็ยงั
ใช้ไม้  ส าหรับหลังคาบางบ้านใช้กระเบือ้งว่าว  ส่วนบางบ้านก็ใช้สังกะสี  เน่ืองจากหลังคา  
ใบจากนัน้ง่ายต่อการเกิดเพลิงไหม้  ดังนัน้ชาวบ้านจึงไม่ใช้หลั งคาท่ีท าจากใบจากอีก   
ลกัษณะของบ้านหนัหน้าเข้าหากนัซ้ายขวา  เป็นบ้านไม้เรียงรายตอ่เน่ืองกนัเป็นแนวยาวขนานกบั
แม่น า้บางปะกง  ในตลาดมีทางเดินตรงกลางและมีสะพานข้ามคลองบ้านใหม่ท่ีเช่ือมระหว่าง
ตลาดบนกบัตลาดลา่ง2   

ในเอกสารจดหมายเหตพุระราชกิจรายวนัในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
วันท่ี  25  มกราคม ร.ศ.126  (พ.ศ. 2450)  เม่ือครัง้เสด็จพระราชด าเนินเมืองฉะเชิงเทราเพ่ือ
เปิดทางรถไฟสายตะวนัออก ได้เสด็จฯ ไปวดัจีนประชาสโมสร  และทอดพระเนตรย่านตลาดบ้าน
ใหม่  ความว่า“…วนัที่  25  มกราคม  126  เวลาบ่ายเกือบ  4  โมง เสด็จเรือกลไฟนมัเบอร์  1  
แต่ท่าต าหนกัที่ประทบัแรมข้ึนไปทางน ้า  เสด็จที่ท่าตลาดบ้านใหม่  ทอดพระเนตรตลาดนัน้ไปจน
สุดตลาด  แล้วเสด็จวดัพระเจ๊ก  ซ่ึงอยู่ทางตลาดตอนข้างเหนือ… แล้วเสด็จลงเรือที่ท่าสุดข้าง
เหนือ  มาเสด็จข้ึนทีบ่า้นจีนฮี้  จีนแดงสองพีน่อ้ง  ซ่ึงอยู่ใตต้ลาดลงมา ทอดพระเนตรตลาดของจีน
ทัง้สองคนนี ้ ตลาดนีไ้ม่ใหญ่โตอนัใดนกั…”3  จากข้อความดงักลา่วจะเห็นวา่ในเวลานัน้ตลาดบ้าน
ใหม่ยงัเป็นตลาดท่ีไม่ได้ใหญ่มากนกั  มีท่าเรืออยู่บริเวณตลาดล่างท่ีเป็นบ้านของสองพ่ีน้องจีนฮี ้
และจีนแดง  เพ่ือให้ผู้คนได้ใช้ในการสญัจรไปมาและแลกเปล่ียนสินค้า   

การสร้างทางรถไฟมาถึงฉะเชิงเทราใน พ.ศ. 2450  ยอ่มเป็นปัจจยัส าคญัประการหนึ่งท่ีท า
ให้เศรษฐกิจของฉะเชิงเทราซึ่งเป็นเมืองส าคญัในฐานะท่ีตัง้มณฑลปราจีนบุรีขยายตวัขึน้ การ
                                                           

1 อทิตยา แก้วพิลา.  (2553).  การจดัการท่องเทีย่วของชมุชนตลาดบา้นใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา. หน้า 55.   

  2 ภิญญลคัน์ วีรภทัรรัตน์วรา.  (2557).  การพฒันาชมุชนโดยอตุสาหกรรมภาพยนตร์ตามแนวเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ : กรณีศึกษาชมุชนตลาดบา้นใหม่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา.  หน้า 87. 

  3 จดหมายเหตพุระราชกิจรายวนัในพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั จ.ศ. 1269   
งานพระราชทานเพลงิศพ  หมอ่มเจ้ากมลปราโมทย์  เทวกลุ  ท.จ.ว.  ณ เมรุหน้าพลบัพลาอิศริยาภรณ์   
วดัเทพศิรินทราวาส  วนัท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2519.  หน้า 13. 
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เดนิทางและขนสง่สินค้าด้วยทางรถไฟ  ท าให้การขนสง่สินค้าจากกรุงเทพฯ  มายงัฉะเชิงเทราก่อน
จะกระจายสินค้าไปยงัหวัเมืองอ่ืนๆ  และสินค้าจากฉะเชิงเทราและหัวเมืองตะวนัออกเข้าไปยัง
กรุงเทพฯ  สะดวกรวดเร็วขึน้  ท าให้การค้าขายเพิ่มขึน้   จึงส่งผลให้ตลาดบ้านใหม่ท่ีเป็นแหล่ง
ชมุชนริมน า้ขยายตวัขึน้ด้วย เห็นได้จากในปีต่อมา คือ  พ.ศ. 2451 มีการเดินเรือของบริษัทสยาม
สตรีมแปกเก็ตเป็นบริษัทท่ีเดินเรือในล าน า้บางปะกงเกิดขึน้ 1  ท าให้ฉะเชิงเทราเป็นจุดรวมการ
คมนาคมทัง้ทางรถไฟและเรือโดยสารจากกรุงเทพฯ ไปยงัหวัเมืองตะวนัออก  ตลาดบ้านใหม่ซึ่งอยู่
ริมน า้บางปะกงจึงพัฒนาจากตลาดท้องถ่ินเป็นชุมทางคมนาคมท่ีเป็นท่าเรือจอดเรือโดยสาร   
มีการเดนิเรือมากขึน้ทัง้เรือเมล์แดง  เรือเมล์เขียว  เรือเมล์ขาว  และเรือสองชัน้  นอกจากนีย้งัมีเรือ
ขนาดเล็กแล่นตามเส้นทางคลองประเวศบรีุรมย์ไป แปดริว้ คลองภาษีเจริญ-ด าเนินสะดวกไปถึง
แมก่ลอง  เรือสว่นใหญ่เป็นเรือไม้    

เม่ือเรือโดยสารเข้ามามีบทบาทส าคัญมากขึน้   ข้าหลวงประจ าจังหวัดฉะเชิงเทราจึง
อนญุาตให้มีการเดนิเรือประจ าทางตามพระราชบญัญัติการเดนิเรือในนา่นน า้ไทย พ.ศ. 2477 ซึง่มี
เรือโดยสารประจ าทางอยู่  3  เจ้าของคือ  1. เรือของบริษัทขนส่ง จ ากัด (เรือแดง) เส้นทางรับส่ง
ผู้ โดยสาร ท่าตลาดต าบลหน้าเมือง – ท่าตลาดต าบลเกาะขนุน   อ าเภอพนมสารคาม  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 2. เรือของนายวิรัตน์  ฤทธาภรณ์  (เรือเขียว)  3. เรือของนายบญุธรรม  กาญจนวฒัน์  
(เรือขาว)2  ทัง้สองบริษัทนี ้ มีเส้นทางรับส่งผู้ โดยสารตลาดต าบลหน้าเมือง – ท่าต าบลท่าเกวียน  
ต าบลบางคล้า  จงัหวดัฉะเชิงเทรา การมีบริษัทเดินเรือประจ าถึง 3 เจ้า แสดงให้เห็นว่าฉะเชิงเทรา
เป็นหวัเมืองชมุทางส าคญัในชว่งเวลานัน้ จากข้อมลูค าสมัภาษณ์  ของนายเหียน  แซ่ซือ้  อายุ  
84 ปี   (วันศกุร์ท่ี 21  มีนาคม  พ.ศ. 2551)  ระบุว่า  ตลาดบ้านใหม่เจริญรุ่งเรืองจากการเป็นชุม
ทางท่าเรือ  มีการซือ้ขายสินค้ากนัมากมาย  มีเรือจากชลบุรีน าน า้ปลา  กะปิ หอยแมลงภู่มาขาย  
โดยจอดเรือทิง้ไว้ท่ีกลางคลองบ้านใหม่  แล้วผู้คนไปหาซือ้สินค้าในตลาดกัน  ซึ่งช่วงนัน้ลุงเหียน
อาย ุ 3-4 ขวบ  ประมาณ  80  ปีมาแล้ว3  ซึง่หากค านวณตามอายขุองนายเหียนแล้วเป็นช่วงปลาย
ทศวรรษ 2460 ถึงต้นทศวรรษ 2470 แสดงให้เห็นวา่นบัจาก พ.ศ. 2450 เป็นต้นมา ตลาดบ้านใหม่
ค่อยๆ ขยายตวัขึน้จากตลาดเล็กๆ ไม่ใหญ่โตนกัในปลายสมยัรัชกาลท่ี 5 เป็นตลาดท่ีมีเรือจากท่ี
                                                           

1 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  ร.5 คค. 0202.6.1/1  เอกสารกระทรวงคมนาคม  รัชกาลที่ 5 เร่ือง
ข้อบงัคบัควบคมุการเดินเรือทอ้งถ่ินจงัหวดัต่างๆ พระนคร สมทุรปราการ  นนทบุรี  มีนบรีุ  สิงห์บรีุ อยธุยา 
ปราจีนบรีุ ฉะเชิงเทรา นครสวรรค์  สมทุรสงคราม  ชยันาท  ราชบรีุ (2490-2501).  หน้า 117. 

2 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  แหล่งเดิม.  หน้า 100. 
3 ส านกัศิลปากรท่ี 5 ปราจีนบรีุ.  (2551).  รายงานผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการเครือข่ายเพือ่

การอนรุกัษ์และพฒันาย่านตลาดบา้นใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา.  หน้า 18. 
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ตา่งๆ น าสินค้ามาขายมากมาย และตลาดบ้านใหมก่ลายเป็นศนูย์รวมสินค้าจากกรุงเทพฯ และหวั
เมืองตะวนัออก  

จากข้อมูลค าสัมภาษณ์ของนายเหียน แสดงให้เห็นว่าตลาดบ้านใหม่ช่วงก่อนและต้น
สงครามโลกครัง้ท่ี 2  ในต้นทศวรรษ 2480 น่าจะมีความเจริญมาก ประกอบกับในช่วงสงครามมี
คนกรุงเทพฯ  อพยพหลบหนีภัยสงครามมาอยู่ท่ีฉะเชิงเทรามาเช่าบ้านแถวตลาดบ้านใหม่  
ประกอบอาชีพค้าขายและท าสวน1  และมีเรือจากชลบรีุท่ีน าน า้ปลา  กะปิ มาขาย ในแตล่ะบ้านท่ี
ตลาดบ้านใหม่จะมีโป๊ะท่าเรือของตวัเอง  เพ่ือให้เรือมาจอดซือ้ของและน าของมาขายด้วยหรือ
ส าหรับให้เรืออาศยัจอดนอนในขณะท่ียงัเดินทางกลบัไม่ได้  รวมทัง้มีเรือโยงลากเรือท่ีบรรทกุกะปิ  
น า้ปลาไปขายท่ีปราจีนบรีุโดยจะแวะส่งสินค้าตลอดทาง  และท่ีส าคญัผู้คนท่ีมาท่ีจากตา่งๆ  เช่น  
บางแก้ว  บางคล้า  บางน า้เปรีย้ว  พนมสารคาม  ปราจีนบรีุ ต้องมาขึน้ทา่เรือท่ีตลาดบ้านใหม่ก่อน
จะเดนิทางไปท่ีอ่ืนด้วย2   

เม่ือสงครามโลกครัง้ท่ี 2  สิน้สดุลงไมน่าน   การเดนิเรือโดยสารวิ่งรับสง่ผู้คนยงัมีอยู ่แตไ่ม่
สม ่าเสมอเพราะน า้มนัขาดแคลน   ประกอบกับเศรษฐกิจตกต ่าหลงัสงครามท าให้ในชุมชนขาด
แคลนสินค้า  ข้าว  และสินค้าคอ่นข้างหายากโดยเฉพาะวสัดกุ่อสร้าง3  การค้าในพืน้ท่ีฉะเชิงเทรา
และตลาดบ้านใหม่จึงลดลง  แตเ่ม่ือเศรษฐกิจคอ่ยๆ ฟืน้ตวัขึน้ การเดินเรือและการขนส่งสินค้าใน
เส้นทางนีก้ลบัมาคกึคกัอีกครัง้  จนทางจงัหวดัได้ออกข้อบงัคบัควบคมุการเดินเรือท้องถ่ินในแม่น า้
บางปะกง  ลงวนัท่ี  27 มีนาคม  พ.ศ. 2494  ก าหนดอตัราคา่โดยสารและเวลาออกเรือส าหรับเรือ
ประจ าทางของเรือทัง้  3  เจ้าของ เพ่ือมิให้มีการแย่งแข่งขนัในการลดค่าโดยสารและแข่งขันออก
เรือในคราวเดียวกนั  หรือตดัหน้ากนั  นอกจากนีย้งัมีเรือเมล์ขาวของนายเลิศท่ีรับสง่ผู้ โดยสารจาก
คลองแสนแสบมายงัฉะเชิงเทรา  พ.ศ. 2498  มีบริษัทเรือของฝร่ังท่ีเข้ามาด าเนินการเองในรูปของ
บริษัทขนสง่  แตก่ารบริหารไมรั่ดกมุจงึขาดทนุและเลิกกิจการไป  เม่ือกิจการเรือเมล์เลิกไป ก็มีผู้ขอ
ซือ้เรือเหล่านีไ้ปบรรทุกสินค้า  ท่าเรือบางแห่งถูกทิง้ ร้าง  บางแห่งถกูปรับให้เป็นร้านอาหารริมน า้
บ้าง4  ชุมชนตลาดบ้านใหม่เคยเป็นชุมทางท่ีผู้คนต้องเดินทางมาขึน้ท่าเรือท่ีตลาดบ้านใหม่ก็เร่ิม

                                                           
1 วีรพร นิติประภา.  (2559).  พทุธศกัราชอสัดงกบัทรงจ าของทรงจ าของแมวกหุลาบด า.  หน้า 49.  
2 สมร อร่ามวงษ์.  (2554).  กลไกการพฒันาตลาดบา้นใหม่. หน้า 2.  
3 ส านกัศิลปากรท่ี 5 ปราจีนบรีุ.  (2551).  รายงานผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการเครือข่ายเพือ่

การอนรุกัษ์และพฒันาย่านตลาดบา้นใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา.  หน้า 18-20. 
   

4 REURNTHAI Online.  (2511, July).  คูคลองในกรุงเทพจากไหนถึงไหนกนับา้ง. REURNTHAI 
Online.   
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น้อยลง  ประกอบกบัมีแผนการขยายการคมนาคมทางบกท าให้ในเวลาตอ่มาการเป็นชมุทางริมน า้
และการใช้เรือโดยสารเร่ิมหมดความส าคญัลง 

ตัง้แต ่พ.ศ. 2504  เป็นต้นมา  ประเทศไทยเร่ิมใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  ผลประการหนึ่งจากการใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1                                
(พ.ศ. 2504 – 2509) คือ  มีการขยายเส้นทางคมนาคมทางบกครอบคลุมทัว่ประเทศ  โดยการตดั
ถนนและพัฒนาการของถนนสุขุมวิท  แบ่งออกเป็น  2  ช่วงใหญ่ๆ  คือ  ช่วงก่อนและหลัง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยระยะแรกการก่อสร้างถนนสุขุมวิท พ .ศ. 2479   
เร่ิมต้นจากโครงการตดัถนนเลียบชายฝ่ังทะเลตะวนัออก  ตามโครงการ  18  ปี  ซึ่งในบริเวณภาค
ตะวนัออก  มี  2  สายทาง  คือ 1. สายกรุงเทพฯ – สมทุรปราการ – แปดริว้ – สตัหีบ – ระยอง  และ 
2. สายทางจันทบุรี – ท่าแฉลบ  ในการสร้างแบ่งออกเป็นช่วงๆ  ตามสายทาง  สายกรุงเทพฯ  – 
สมทุรปราการ   สายสตัหีบ – ระยอง ซึง่สร้างแล้วเสร็จในปี  พ.ศ. 2484  พร้อมกบัเร่ิมสร้างสายทาง
บางปะกง – ชลบุรี  ใน พ.ศ. 2483  จุดเปล่ียนแปลงส าคัญของถนนสุขุมวิท  คือ  เร่ิมก่อสร้าง
สะพานข้ามแม่น า้บางปะกงในพืน้ท่ีฉะเชิงเทรา  ซึ่งก่อนหน้านีก้ารเดินทางโดยถนนมายังพืน้ท่ี
ชายฝ่ังตะวนัออกยงัไม่สะดวก  ต้องใช้แพขนานยนต์ (Ferry) ข้ามฟากแม่น า้บางปะกงเพ่ือจะข้าม
ไปยงัชลบรีุ  จนกระทัง่  พ.ศ. 2494   การสร้างสะพานข้ามแม่น า้บางปะกง  (สะพานเทพหสัดินทร์) 
แล้วเสร็จ  ดงันัน้การเดินทางจากกรุงเทพฯ  ไปชลบรีุและสตัหีบจึงได้รับความสะดวกมากขึน้   แต่
ถนนสขุมุวิท  สายสตัหีบ – ระยอง – จนัทบรีุ – ตราด  ตัง้แตปี่  2484  จนสิน้สดุโครงการก็ยงัไมแ่ล้ว
เสร็จกระทั่ง  พ.ศ. 2510  จึงแล้วเสร็จ   และต่อมาหลังการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาต ิ พ.ศ.  2504  ได้พฒันาการก่อสร้างถนนสขุมุวิทในระยะท่ีสอง  “โครงการสายกรุงเทพฯ – 
ตราด”  แตต้่องใช้ต้นสงูในการก่อสร้าง  จงึมีการระงบัการสร้างและมาสร้างทางถนนสายกรุงเทพฯ 
– ศรีราชา  โดยแบ่งออกเป็นตอนท่ี 1  สะพานพระโขนง – บางนา  ตอนท่ี 2  บางนา – บางปะกง  
และตอนท่ี 3  บางปะกง – ศรีราชา  แล้วเสร็จตลอดทัง้  3  สายใน พ.ศ. 2512  จงึเป็นเส้นทางหลกั
ส าคญัในการเช่ือมโยงภูมิภาคตะวนัออกกับกรุงเทพฯ  นบัเป็นปัจจยัส าคญัในการกระตุ้นให้เกิด
การขยายตวัของเศรษฐกิจในภมูิภาค1  

การพฒันาเส้นทางคมนาคมทางบกตัง้แต ่พ.ศ. 2504  สง่ผลกระทบตอ่ชมุชนตลาดดัง้เดิม
ริมน า้ในบริเวณภาคตะวันออก  ดงัท่ีมีงานศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ชีว้า่ นบัตัง้แตแ่ผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ ฉบบัท่ี 1 เป็นต้นมา  ประเทศ

                                                           
1 อ าพิกา สวสัดวิงศ์.  (2558, เมษายน).  ถนนสขุมุวิทกบัการขยายตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน

ภูมิภาคตะวนัออกของประเทศไทย ช่วงทศวรรษ 2480 – 2520. ปีที่ 2 (ฉบบัท่ี 1):  หน้า 24-31. 
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ไทยมีการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมทางบกอย่างต่อเน่ือง  ท าให้การใช้รถยนต์มีมากขึน้จน
กลายเป็นวิถีในการด ารงชีวิตสมยัใหม่  อีกทัง้การพฒันาสาธารณูปโภคอ่ืนๆ  เกาะติดกบัเส้นทาง
ถนนเป็นหลกั  ท าให้เกิดการพฒันาชมุชนใหม่ตามเส้นทางถนน  ประชาชนขึน้มาตัง้บ้านเรือนบน
บกตามแนวถนน แทนการอยู่ในแพตามริมน า้ อนัเป็นผลให้เกิดการขยายชมุชนและขยายเมืองให้
กว้างขวางไปมากยิ่งขึน้ ส่งผลตอ่ความเจริญและการขยายตวัทางเศรษฐกิจของชมุชนตลาดบ้าน
ใหม ่ เป็นผลให้ชมุชนริมน า้ถกูละเลยกลายเป็นพืน้ท่ีล้าหลงัและขาดการพฒันา1  

 สภาพสงัคมและวิถีชีวิตของชมุชนตลาดบ้านใหม่เกิดการเปล่ียนแปลง  เน่ืองจากวิถีการ
ท ามาหากินท่ีเปล่ียนจากการเกษตรสู่อุตสาหกรรม  ตลอดจนท่ีตัง้ของชุมชนขยายตวัตามการ
พฒันาการคมนาคมทางบก  จึงส่งผลตอ่การเปล่ียนแปลงของชมุชนตลาดน า้อย่างตลาดบ้านใหม ่ 
เพราะการเข้ามาของภาคอุตสาหกรรมและการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างการคมนาคมทางบก
สมัยใหม่นัน้  ได้ท าให้รูปแบบการคมนาคมทางน า้ในจังหวัดฉะเชิงเทราค่อยๆ ลดบทบาท
ความส าคญัลง  ชุมชนตลาดบ้านใหม่จากท่ีเคยเป็นศูนย์กลางการค้ามีสินค้ามากมาย  พ่อค้า
แม่ค้าในชุมชนตลาดบ้านใหม่ขายสินค้ากันดี  ก็เกิดศนูย์กลางการค้าตลาดแห่งใหม่ขึน้มาแทนท่ี
เป็นชมุชนตลาดบอ่บวั  ตัง้อยู่ถนนชมุพล (ฉะเชิงเทรา – บางน า้เปรีย้ว)  ต าบลหน้าเมือง  จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา  ห่างจากชุมชนตลาดบ้านใหม่  1.9   กิโลเมตร  ลกัษณะตลาดบ่อบวั เป็นตลาดสด
ท้องถ่ิน มีพวกของสดตา่งๆ กุ้ ง หอย ป ูปลาน า้จืด ปลาทะเล เนือ้หม ูผกั ผลไม้ ดอกไม้สด รวมถึง
อาหารส าเร็จรูป กบัข้าว อาหารเช้า  ของกินตา่งๆ  มาขายเป็นจ านวนมาก  ตลาดเปิดตัง้แต่เวลา  
24.00 – 11.00 น. เป็นประจ าทกุวนั  ผู้คนจงึหนัไปซือ้ขายกนัท่ีชมุชนตลาดแหง่นีแ้ทน  

อีกปัจจยัหนึ่งคือ  การเปล่ียนแปลงกฎหมายเก่ียวกบัการเดินเรือ  ในอดีตสมยัท่ีถนนและ
ทางรถไฟยังไม่ทัว่ถึง เรือเมล์เขียว เรือเมล์แดง  เป็นพาหนะท่ีสะดวกและประหยัดท่ีสุดส าหรับ
สญัจรและขนส่งสินค้าเข้าออกระหว่างเมืองและชนบทเป็นเสมือนสายสมัพนัธ์เช่ือมโยงผู้คนท่ีไป
มาหาสู่กัน  ดงันัน้จึงมีกฎหมายเก่ียวกับพระราชบญัญัติเรือว่าด้วยการจดทะเบียน  การควบคมุ
และเง่ือนไขในการจดทะเบียนและดแูลเรือไทยขึน้  โดยมีการประกาศใช้พระราชบญัญัติเรือไทย 
พ.ศ. 2481  ในเวลาต่อมาจึงมีการแก้ไขพระราชบญัญัตินี  ้  เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์และความ
เหมาะสม  จึงมีการตราพระราชบญัญัติเรือไทย  พ.ศ. 2517  ฉบบัต่อมา  เพราะเห็นว่าเป็นเวลา  
34  ปีเศษแล้ว  ท่ีไม่ได้มีการแก้ไข  ปัจจุบนันีก้ารขนส่งทางน า้ได้วิวฒันาการไป  และมีเรือขนาด
ใหญ่เพิ่มขึน้มาก อัตราค่าธรรมเนียมท่ีก าหนดไว้เดิมอยู่ในเกณฑ์ต ่ามาก  จึงไม่เหมาะสมกับ

                                                           
1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  (2546).  กลยทุธ์ฟ้ืนฟชูมุชนเมืองริมน ้า.  

หน้า 3-4.  
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ภาวการณ์ในปัจจุบัน  สมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมเสียใหม่  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบญัญัตินีข้ึน้1  รวมถึงการดแูลแม่น า้  ล าคลอง  ซึ่งเป็นทางเดินสาธารณะให้อยู่ในสภาพ
สะดวก  ความปลอดภยัของผู้ โดยสารในการเดินเรือ  ควบคมุ  ตรวจตรา ให้ค าแนะน า  ตลอดจน
พิจารณาอนญุาตเก่ียวกบัการกระท าล่วงล า้ล าน า้ทกุชนิด   ปราบปราม  และด าเนินคดีแก่ผู้ละเมิด
กฎหมายการเดินเรือและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  และสอบความรู้เพ่ือออกประกาศนียบตัรฝ่าย
เดินเรือเพ่ือความปลอดภัยของผู้ โดยสาร   ท าให้เรือโดยสารท่ีเคยใช้กันอยู่และคณุสมบตัิของคน
เดนิเรือ  ตลอดจนความปลอดภยัของเรือแบบเก่าไมส่อดคล้องกบักฎหมายใหม ่  ท าให้เจ้าของเรือ
ท่ีต้องการเดินเรือต่อต้องปรับปรุงเรือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายประกาศ  ซึ่งมีผลตอ่ค่าใช้จ่ายของ
เจ้าของเรือ  รวมถึงการก าหนดให้สอบความรู้เพ่ือให้ได้ประกาศนียบตัรเดินเรือก็ท าให้บริษัทเรือ
หลายแหง่เลิกกิจการไป 

ด้วยปัจจยัดงักล่าวท าให้กิจการเดินเรือต้องคอ่ยๆ เลิกกิจการไป เหลือไว้เพียงเรือโดยสาร
เรือขาว และเรือเขียวท่ีชาวบ้านท าขึน้เพ่ือรับส่งผู้ โดยสารระยะใกล้ๆ ท่ีจะเดินทางข้ามฝ่ังแม่น า้   
บางปะกงเท่านัน้ ปัจจบุนัเส้นทางการคมนาคมทางน า้ได้ยกเลิกไป เหลือเพียงชาวบ้านท่ีอาศยัอยู่
ริมแม่น า้ใช้เรือในการเดินทางระยะใกล้ๆ เม่ือมีถนนตัดผ่านเส้นทางต่างๆ ท าให้ผู้ คนนิยมใช้
เส้นทางการคมนาคมทางบกมากขึน้ เหลือไว้เพียงร่องรอยของท่าเรือในอดีต   และปรับปรุงเป็น
ร้านอาหารริมน า้  ท าให้ชมุชนตลาดบ้านใหม่ท่ีเคยเป็นสถานท่ีประกอบอาชีพค้าขาย  ผู้คนก็ขยบั
ขยายเอาสินค้าไปขายท่ีอ่ืน  จ านวนร้านค้าในชมุชนตลาดบ้านใหม่มีจ านวนน้อยลง  คนในชมุชน
ย้ายถ่ินฐานไปอยู่ในเมืองท่ีขยายตวัออกไปตามเส้นทางถนนท่ีตดัใหม่มากขึน้  ประกอบกบัคนใน
ชมุชนก็ออกไปประกอบอาชีพอ่ืน  ชาวบ้านบางสว่นหนัมาเป็นแรงงานรับจ้างท างานในโรงงานมาก
ขึน้  บ้านเรือนจึงทรุดโทรมไปตามกาลเวลา2  แม้ว่าความเจริญท่ีเข้ามาถึงชมุชนตลาดบ้านใหม่ท า
ให้วิถีชีวิตในชมุชนได้เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ความส าคญัของการเป็นตลาดริมน า้ท่ีคึกคกั
หรือเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจแบบในอดีตอาจลดความส าคญัลง แตช่มุชนตลาดบ้านใหมย่งัคง
เป็นชมุชนส าคญัทัง้ในด้านการผสมผสานทางวฒันธรรมของชาวไทย ชาวจีน และคนเชือ้สายอ่ืน 
และในด้านการเป็นตลาดส าคญัของชมุชน 

จากท่ีกล่าวมาประเด็นท่ีผู้ วิจยัสนใจจะศึกษาคือ  การเปล่ียนแปลงของชมุชนตลาดบ้าน
ใหม่ตัง้แต ่พ.ศ. 2447 – 2517  ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงของชมุชนตลาดบ้านใหม่หลงัจากท่ีเกิดไฟ

                                                           
1 ราชกิจานเุบกษา.  เลม่ 91  ตอนที่ 77  ฉบบัพิเศษ หน้า 5, วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2517. 
2 ทเุรียน มงักรานนท์ชยั.  (2562,  21  มกราคม).  สมัภาษณ์โดย  (อมุาทิพย์ วรพิพฒัน์).  ที่ตลาด 

บ้านใหม.่  
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ไหม้และมีการสร้างตลาดขึน้ใหม่แทนตลาดเดิม  และได้รับผลกระทบจากการพฒันาประเทศตาม
แผนพัฒนาฉบับ ท่ี  1 นับตัง้แต่   พ .ศ . 2504  เ ป็นต้นมา  ประกอบกับมีการประกาศใ ช้
พระราชบญัญัติเรือไทย  พ.ศ. 2517  ท่ีเป็นปัจจัยส่งผลต่อเรือโดยสารในล าน า้บางปะกง  ด้วย
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ท่ีเข้มงวดกับผู้ ประกอบการและเรือโดยสาร  อีกทัง้ยังเพิ่มอัตรา
คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนเรือไทย  ดงันัน้ผู้วิจยัเห็นว่าการศกึษานีจ้ะท าให้เข้าใจถึงประวตัิศาสตร์
ของชุมชนท้องถ่ิน และเป็นตวัอย่างกรณีศึกษาท่ีจะท าให้เห็นถึงพฒันาการและการเปล่ียนแปลง
ของชมุชนตลาดบ้านใหมซ่ึง่เป็นชมุชนเก่าแก่ในท้องถ่ินได้มากยิ่งขึน้ 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพ่ือศกึษาการเปล่ียนแปลงในด้านตา่งๆ  ของชมุชนตลาดบ้านใหม ่อ าเภอเมือง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  ระหวา่ง พ.ศ. 2447 – 2517 
2.เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของชุมชนตลาดบ้านใหม่  อ าเภอเมือง  

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ระหวา่ง พ.ศ. 2447 - 2517 

1.3 ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า  
งานวิจยันีจ้ะศกึษาเร่ืองการเปล่ียนแปลงของชมุชนตลาดบ้านใหม่   อ าเภอเมือง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา ระหวา่ง พ.ศ.  2447 – 2517  โดยใช้ พ.ศ. 2447  เป็นจดุเร่ิมต้นของการศกึษา เน่ืองจาก
เป็นปีท่ีตลาดบ้านใหมถ่กูไฟไหม้  จงึมีการสร้างตลาดขึน้มาใหมแ่ทนตลาดริมน า้เดมิ  สง่ผลตอ่การ
เปล่ียนแปลง  ส่วนขอบเขตสิน้สดุของการศกึษาคือ พ.ศ. 2517  มีการประกาศใช้พระราชบญัญัติ
เรือไทย  พ.ศ. 2517  ท่ีเป็นปัจจยัส่งผลต่อเรือโดยสารในล าน า้บางปะกง  ด้วยระเบียบข้อบงัคบั
ตา่งๆ ท่ีเข้มงวดกบัผู้ประกอบการและเรือโดยสาร  อีกทัง้ยงัเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียมจดทะเบียนเรือ
ไทย  ดงันัน้ผู้ วิจยัเห็นว่าการศึกษานีจ้ะท าให้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของชุมชนท้องถ่ิน และเป็น
ตวัอย่างกรณีศกึษาท่ีจะท าให้เห็นถึงพฒันาการและการเปล่ียนแปลงของชมุชนตลาดบ้านใหม่ซึ่ง
เป็นชมุชนเก่าแก่ในท้องถ่ินได้มากยิ่งขึน้  สง่ผลให้สภาพสงัคมและวิถีชีวิตของชาวเมืองฉะเชิงเทรา
และชาวชมุชนตลาดบ้านใหมเ่ปล่ียนแปลงไป 

1.4 วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนีศ้ึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์  (Historical  Approach)  

โดยการวิจยัเอกสาร ได้แก่ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  แผนยทุธศาสตร์การพฒันา
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จงัหวดัฉะเชิงเทรา วิทยานิพนธ์ หนงัสือ บทความ  ฯลฯ  ประกอบข้อมลูจากการสมัภาษณ์บุคคลท่ี
อยูใ่นชมุชนตลาดบ้านใหมน่ ามาวิเคราะห์  ตีความ  และน าเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์   

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เข้าใจการเปล่ียนแปลงของชุมชนตลาดบ้านใหม่  อ าเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ระหวา่ง พ.ศ. 2447 - 2517 
2. เข้าใจปัจจยัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของชมุชนตลาดบ้านใหม ่ อ าเภอเมือง  จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา  ระหวา่ง พ.ศ. 2447 - 2517 

1.6 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
งานวิจยันีผู้้วิจยัมีความสนใจศกึษาประเด็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในชมุชนตลาดบ้าน

ใหม ่ ชว่ง พ.ศ. 2447 – 2517  ซึง่จากการศกึษาเอกสารและงานเขียนท่ีเก่ียวข้องพบวา่ท่ีผา่นมายงั
ไม่มีผู้ศกึษาและค้นคว้าในเร่ืองนีโ้ดยตรง  อย่างไรก็ตามมีงานเขียนจ านวนหนึ่งท่ีมีเนือ้หาบางสว่น
สามารถน ามาเช่ือมโยงกบัการศกึษาในประเด็นนีไ้ด้ คือ   

งานท่ีศกึษาเก่ียวกบัสงัคมของชมุชนริมน า้บริเวณภาคตะวนัออกเน่ืองจากการศกึษา
ในครัง้นีมุ้่งศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนตลาดบ้านใหม่เป็นส าคัญ  เพราะฉะนัน้ในการศึกษา
ดงักล่าวจึงไม่อาจละเลยการส ารวจองค์ความรู้เก่ียวกับสภาพสงัคมภายในท้องถ่ินได้ โดยตลาด
บ้านใหม่นัน้จัดเป็นชุมชนหนึ่งท่ีตัง้อยู่ในบริเวณลุ่มแม่น า้บางปะกง เพราะฉะนัน้จึงจ าเป็นต้อง
ศกึษาบริบทแวดล้อมอยา่งสภาพสงัคมของลุม่แมน่ า้บางปะกงประกอบการศกึษาครัง้นีด้้วยเชน่กนั 

ศรัญญา คันธาชีพ.  (2540).  พฒันาการทางเศรษฐกิจลุ่มแม่น ้าบางปะกง พ .ศ. 
2419 – 2475. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  (ประวัติศาสตร์)  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร .งานวิจัยนีศ้ึกษาพัฒนาการทางเศรษฐกิจลุ่มแม่น า้บางปะกง พ .ศ.        
2419 – 2475  ซึง่ชว่งเวลาดงักลา่วเป็นระยะท่ีภาวะการผลิตและการค้าขายข้าวขยายตวัอยา่งมาก  
มีผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมในพืน้ท่ีบริเวณนี ้ มีการขยายตวัทางด้าน
เศรษฐกิจของชุมชน เกิดการขยายพืน้ท่ีปลูกข้าว   มีแรงงานอพยพเข้ามาท าให้เกิดความ
หลากหลายทางเชือ้ชาต ิวฒันธรรม การค้าขยายตวั  ก่อให้เกิดชมุชนเมืองเพิ่มขึน้  จากการพฒันา
เศรษฐกิจเพ่ือยังชีพมาเป็นเศรษฐกิจเพ่ือการค้า  นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีก่อให้ เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม  เพราะน า้ตาลทรายซึง่เป็นสินค้าสง่ออกส าคญัของลุม่แม่น า้
บางปะกงมาตัง้แต่สมยัต้นรัตนโกสินทร์เร่ิมเส่ือมลงและค่อยๆ ลดความส าคญั  การผลิตลดลง
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เหลือเพียงพอส าหรับบริโภคภายในประเทศและส่งออกบ้างเล็กน้อย  ประกอบกับนโยบายของ
รัฐบาลตัง้แตใ่นสมยัรัชกาลท่ี 6  ไมส่ง่เสริมการขยายตวัของอตุสาหกรรมน า้ตาลทราย 

งานวิจัยนีใ้ห้ประโยชน์ต่อผู้ วิจัยในการศึกษาท่ีท าให้เห็นถึงพัฒนาการสภาพ
เศรษฐกิจบริเวณลุ่มแม่น า้บางปะกง  ซึ่งสมยัต้นรัตนโกสินทร์เป็นเศรษฐกิจน า้ตาลทรายท่ีมีความ
เจริญรุ่งเรือง เกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจ  หลงัจากท่ีมีการท าสนธิสญัญาเบาว์ริง  มีการผลิต
ข้าวเกิดการขยายตวัทางการค้า  รวมทัง้สภาพสงัคมและวัฒนธรรมท้องถ่ิน  ท าให้มีผลต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของกลุ่มชนต่างๆ โดยเฉพาะชาวจีนอพยพเข้ามาตัง้หลักแหล่ง  เข้ามามีบทบาท
ทางด้านแรงงาน  ผู้วิจยัสามารถน ามาเป็นกรณีศึกษาและน ามาเทียบเคียงวิเคราะห์ให้เกิดความ
เข้าใจในพฒันาการทางเศรษฐกิจและสงัคมของตลาดบ้านใหมไ่ด้ดียิ่งขึน้ 

องัคณา  แสงสวา่ง.  (2550).  บทบาททางเศรษฐกิจของชาวจีนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ระหว่าง  พ.ศ. 2398 – 2475.  ปริญญานิพนธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต.  (ประวตัศิาสตร์).  บณัฑิต
วิทยาลยั.  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

งานวิจัยฉบับนีศ้ึกษาบทบาทของชาวจีนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ผลการศกึษาพบว่าชาวจีนมีบทบาทส าคญัเป็นอย่างมาก  ทัง้ทางด้านพาณิชยกรรม  
เกษตรกรรมและอตุสาหกรรม  หลงัจากมีการท าสนธิสญัญาเบาว์ริงใน พ.ศ. 2398  แล้วเศรษฐกิจ
ของประเทศขยายตวัขึน้โดยเฉพาะการค้า  ก่อนท าสนธิสญัญาเบาว์ริง  การค้าท่ีท าให้เกิดรายได้
ของชาวจีนในพืน้ท่ีฉะเชิงเทราเป็นอยา่งมากคือ  การค้าน า้ตาลทราย  หลงัจากนัน้การค้าในจงัหวดั
ฉะเชิงเทราจึงขยายตวัเพิ่มมากขึน้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั  มีการค้าข้าวส่งออกเพิ่มมากขึน้ท าให้ฉะเชิงเทราพฒันาเป็นย่านการค้าและมีบทบาท
ส าคญัทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั   

งานเขียนท่ีกลา่วมานีใ้ห้ประโยชน์ตอ่ผู้วิจยัในการศกึษาพบว่าจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็น
ยา่นการค้าท่ีส าคญัมาตัง้แตต้่นรัตนโกสินทร์จากการท าไร่อ้อย  เกิดเป็นอตุสาหกรรมน า้ตาลทราย
ประกอบกบัการขดุคลองเช่ือมฉะเชิงเทรากบักรุงเทพฯ  ท าให้เศรษฐกิจขยายตวั  มีผู้คนอพยพเข้า
มาตัง้หลักแหล่งท ามาหากินมากขึน้  แต่หลังจากการท าสนธิสัญญาเบาว์ริงโดยเฉพาะในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  อุตสาหกรรมน า้ตาลทรายซบเซาลง  มีการปลูกข้าว
และผลิตข้าวเพ่ือการค้าเข้ามา  นับว่ามีบทบาทส าคญัทางเศรษฐกิจของฉะเชิงเทรา  ผู้ วิจัยจึง
น ามาเป็นกรณีศึกษาผลการวิเคราะห์มาเช่ือมโยงการเปล่ียนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชน
ตลาดบ้านใหมไ่ด้มากยิ่งขึน้  
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งานท่ีเก่ียวข้องกบัตลาดบ้านใหม ่
สรัญญา  สมนึก.  (2555).  พัฒนาการชุมชนริมน ้าตลาดบ้านใหม่ อ าเภอเมือง  

จังหวัดฉะเชิงเทรา.  วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  (วิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการ
บริหารจดัการ).  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยับรูพา.   

งานวิจยันีศ้กึษาพฒันาการของชมุชนริมน า้ตลาดบ้านใหม่  ผลการวิจยัพบว่ามีการ
เปล่ียนแปลงของชมุชนทัง้ทางด้านกายภาพ  เศรษฐกิจและสงัคม  มีการแบง่พฒันาการทางด้าน
ต่างๆ ของชุมชนริมน า้ตลาดบ้านใหม่ออกเป็น  5  ยุค  ตัง้แต่ พ.ศ. 2310 – 2555  อย่างไรก็ตาม  
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ย่อมส่งผลกระทบต่อชุมชน  ทัง้ทางด้านการตัง้ ถ่ินฐาน  วิถีชีวิต  
วฒันธรรม  และประเพณี  แต่ก็ไม่ก่อให้เกิดความขดัแย้งกับวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชน  ยงัคง
ด าเนินชีวิตแบบดัง้เดิมเป็นเอกลักษณ์ท้องถ่ินของชุมชนริมน า้ตลาดบ้านใหม่ได้ไว้เป็นอย่างดี      
ใน พ.ศ. 2547  ชาวบ้านรวมตวักนัจดัตัง้ชมรมเพ่ืออนรัุกษ์วฒันธรรมของชมุชนริมน า้ท่ีมีอายุกว่า 
100  ปีขึน้มาใหม่  เพ่ือให้คนรุ่นหลงัได้รับรู้การด ารงชีวิตของคนไทยเชือ้สายจีนในสมยัก่อน  และ
ช่วยส่งเสริมตลาดบ้านใหม่ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์และเป็นท่ีรู้จกัของคนในประเทศและ
ชาวต่างชาติ  ผู้ วิจยัจึงสามารถใช้เป็นกรณีศึกษาและเช่ือมโยงกับงานวิจยัการเปล่ียนแปลงของ
ชมุชนตลาดบ้านใหมไ่ด้ดียิ่งขึน้ 

อทิตยา  แก้วพิลา.  (2553).  การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนตลาดบ้านใหม่ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา.  วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมศาตรมหาบณัฑิต  (วิชาการวางแผนภาคและ
เมือง).  บณัฑิตวิทยาลยั  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

งานวิจยันีศ้ึกษาเก่ียวกับการจัดการท่องเท่ียวของชุมชนตลาดบ้านใหม่  มีรูปแบบ
ของการจดัการผ่านองค์กรชุมชน 2 องค์กร คือ 1) ชมรมรักษ์ตลาดบ้านใหม่  ซึ่งมีคณะกรรมการ
ชมรมฯ ท าหน้าท่ีจัดการท่องเท่ียวและประสานภายในชุมชนและหน่วยงานภายนอก 2) คณะ  
กรรมการจดัระเบียบขายของในตลาดบ้านใหม่ ท าหน้าท่ีจัดท าทะเบียนผู้ ค้าขาย ออกใบอนุญาต
ขายของ จดัต าแหน่งการตัง้ขายสินค้าให้เหมาะสม พิจารณาประเภท สินค้าและราคาสินค้า และ
ช่วยแก้ไขปัญหาทัว่ไปท่ีเกิดขึน้ภายในตลาด ซึ่งทัง้ 2 องค์กร  ด าเนินงานและกิจกรรมตา่งๆ โดยมี
หนว่ยงานท่ีส าคญัเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการทอ่งเท่ียวของตลาดบ้านใหม ่ได้แก่ เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานภาคกลาง เขต 8  และส านกัศิลปากรท่ี 5 
ปราจีนบรีุ เป็นต้น  ซึ่งงานวิจยันีน้อกจากจะศึกษาการจดัการท่องเท่ียวของชมุชนตลาดบ้านใหม่  
ในรูปแบบขององค์กรและหน่วยงานเข้ามาดูแล  ยังท าการศึกษาสภาพทั่วไปของพืน้ท่ี  ทัง้ทาง
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ประวัติศาสตร์  ลักษณะทางกายภาพ  เศรษฐกิจ  และสังคม  ผู้ วิจัยจึงสามารถน าข้อมูลมา
วิเคราะห์และเช่ือมโยงกบังานวิจยัเร่ืองการเปล่ียนแปลงของชมุชนตลาดบ้านใหมไ่ด้ดียิ่งขึน้     

งานท่ีเก่ียวกบัสงัคมของชมุชนริมน า้ 
สุภาภรณ์  จินดามณีโรจน์.  (2554).  ประวติัศาสตร์ท้องถ่ินลุ่มน ้าแม่กลอง  ความ

หลากหลายของผู้คน  ชุมชน  และวฒันธรรมบ้านโป่ง – บ้านเจ็ดเสมียน.  ราชบุรี : พิพิธภัณฑ์
พืน้บ้านวัดม่วง .  เป็นหนังสือท่ีศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตร์ท้องถ่ินลุ่มน า้แม่กลอง  ความ
หลากหลายของผู้คน  ชมุชนและวฒันธรรมทางสงัคมและวฒันธรรมลุม่น า้แม่กลองบริเวณนี ้ ซึง่มี
ชาวมอญเป็นส่วนใหญ่  แม่น า้แม่กลองมีความส าคญันอกจากเป็นแม่น า้ท่ีอดุมสมบรูณ์เหมาะแก่
การตัง้ถ่ินฐาน  มีการขุดคลองเช่ือมแม่น า้ท่าจีนและแม่น า้เจ้าพระยาแล้วยงัเป็นเส้นทางการค้า
ตัง้แต่สมัยทวารวดี  ลพบุรี  อยุธยา  ธนบุรี  จนถึงสมัยกรุงเทพฯ  รวมทัง้เป็นสมรภูมิในการท า
สงครามระหว่างไทยกับพม่าด้วย  ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มแม่น า้แม่กลองจึงมีผู้ คน
หลากหลายเผ่าพนัธุ์ทัง้เชือ้สายไทย  มอญ  ลาว  เขมร  และจีน  อาศยัอยู่ร่วมกนั  โดยมีมอญเป็น
ประชากรส่วนใหญ่และกระจุกตวัหนาแน่นอยู่บริเวณบ้านโป่งถึงบ้านโพธาราม   มีฐานะเป็นเมือง
หน้าด่านตะวนัตกรามญั  7  เมือง  จากเมืองกาญจนบุรี    ชาวมอญเหล่านีอ้ยู่ในระบบไพร่ต้อง
เกณฑ์แรงงานในสงักดัของ  “รามญั  7  เมือง”  สว่นชาวจีนมีบทบาทในเร่ืองของการค้าโดยเฉพาะ  
“ข้าว”   เร่ิมเป็นสินค้าท่ีส าคญัในสมยัรัชกาลท่ี 5  นอกจากนีใ้นสมยัรัชกาลท่ี 5  ยงัสง่เสริมให้มีการ
ขุดคลองด าเนินสะดวกเช่ือมแม่น า้แม่กลองกับแม่น า้ท่าจีน  และโปรดให้สร้างทางรถไฟสาย
กรุงเทพฯ – เพชรบุรี ท าให้การคมนาคมสะดวกขึน้   ผู้ วิจัยจึงสามารถใช้เป็นกรณีศึกษาและ
เช่ือมโยงกับงานวิจยัการเปล่ียนแปลงชุมชนตลาดบ้านใหม่ในเชิงประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินได้เข้าใจ
มากยิ่งขึน้ 

1.7 แหล่งข้อมูล 
1. ส านกัหอสมดุแหง่ชาติ   
2. ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ 
3. ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    

ประสานมิตร  มหาวิทยาลยัศลิปากร  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
ฉะเชิงเทรา  

4. ส านกังานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
5. การสมัภาษณ์บคุคล 
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บทที่ 2 
การเปล่ียนแปลงของชุมชนตลาดบ้านใหม่  พ.ศ. 2350 – 2446 

บทนีศ้ึกษาเก่ียวกับความเป็นมาของชุมชนตลาดบ้านใหม่ในเมืองฉะเชิงเทราตัง้แต่สมยั
รัชกาลท่ี 3  ท่ีเกิดการก่อตวัของอุตสาหกรรมน า้ตาลทรายในชุมชนนี ้ ส่งผลให้มีผู้คนหลายชาติ
พนัธุ์อพยพเข้ามาประกอบอาชีพท่ีชุมชนแห่งนี ้ นอกจากการประกอบอาชีพการท าน า้ตาลทราย
แล้ว  หลงัการท าสนธิสญัญาเบาว์ริงใน  พ.ศ. 2398  ข้าวกลายเป็นสินค้าส่งออกส าคญัของไทย
และมีพ่อค้าชาติตะวนัตกเข้ามาค้าขายมากขึน้   ท าให้เกิดการขยายตวัของการท านาและการค้า
ในเมืองฉะเชิงเทรามากขึน้  ซึ่งรัฐก็ให้การสนบัสนุนท าให้ฉะเชิงเทรากลายเป็นเมืองส าคญัทาง
เศรษฐกิจสมยัใหม ่ น ามาสูก่ารขยายตวัของชมุชน  

2.1 ประวัตศิาสตร์เมืองฉะเชิงเทรา   
“ฉะเชิงเทรา”  กับ  “แปดริว้”  เป็นช่ือท่ีเรียกขานเมืองนี ้ “ฉะเชิงเทรา” เป็นช่ือท่ีใช้ใน

ทางการส่วน  “แปดริว้”  เป็นภาษาท้องถ่ินท่ีชาวบ้านใช้เรียกขานกนัมานาน   ทัง้สองช่ือมีเร่ืองราว
เลา่ถึงความเป็นมาอยา่งหลากหลาย  ช่ือ  ฉะเชิงเทรา  ในงานเขียนของพระอมราภิรักขิต (เกิด)  ซึง่
เขียนถึงเมืองฉะเชิงเทราว่า  “ชื่อบ้านเมืองเหล่านีเ้ป็นชื่อไทยบ้าง  เขมรบ้าง  อย่างฉะเชิงเทราเป็น
ชื่อเขมร  แปดร้ิวเป็นชื่อไทย”1  นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีบางท่านจึงมีความเห็นว่า  
ฉะเชิงเทรา  น่าจะเพีย้นมาจากค าเขมรว่า  สตรึงเตรง  หรือ ฉ่ทรึงเทรา  ซึ่งแปลว่า คลองลึก 
ความเห็นนีค้งอาศยัเหตผุลทางภมูิศาสตร์ด้วยเพราะเมืองฉะเชิงเทราตัง้อยูส่องฝ่ังแมน่ า้บางปะกง2  
ส่วนค าว่า  “แปดริว้”  เป็นค าท่ีเรียกช่ือเมืองนีท่ี้แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น า้  
มีปลาช่อนขนาดใหญ่  จนสามารถน ามาแล่เนือ้เพ่ือตากท าปลาแห้งได้ถึง   แปดริว้  และยังมี
ต านานนิทานพืน้บ้านท่ีคนในท้องถ่ินพนมสารคามเล่าถึง  เร่ือง “พระรถ-เมรี  ซึ่งเป็นนิทานเร่ือง
หนึ่งในปัญญาสชาดกว่า  ยกัษ์ได้ฆ่านางสิบสองแล้วลากศพไปยงัท่าน า้ในบริเวณคลองท่าลาด
แล้วช าแหละศพออกเป็นริว้ๆ  รวมแปดริว้  ซึ่งเป็นริว้เนือ้ริว้หนงัของนางสิบสองลอยมายงัแม่น า้       
บางปะกงไปจนถึงฉะเชิงเทรา  เมืองนีจ้งึได้ช่ือวา่  แปดริว้3     

ตอ่มาเม่ือกรุงศรีอยธุยาเรืองอ านาจ  พบวา่ฉะเชิงเทราเป็นเมืองท่ีมีบทบาทส าคญัทางการ
ปกครองในฐานะหวัเมืองชัน้ในหรือหัวเมืองจตัวาท่ีอยู่ใกล้กับกรุงศรีอยุธยา  โดยในสมยัสมเด็จ

                                                           
1 พระอมราภิรักขิต (เกิด).  (2516).  ประชมุพระราชนิพนธ์ในรชักาลที ่4.  หน้า 87.  
2 สดุใจ ตระกลูศภุชยั.  (2544).  ประวติัศาสตร์เมืองฉะเชิงเทรา.  หน้า 8. 
3 แหล่งเดิม.  หน้า 9. 
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พระนเรศวรมหาราช  ฉะเชิงเทราได้เป็นขมุก าลงัและแหล่งเสบียงส าคญัของกองทพัหลวงอยธุยาท่ี
เดินทางไปตีเขมร  และเป็นเส้นทางท่ีพม่ามาดกัตีก าลังพลของพระเจ้าตากสินท่ีบริเวณปากน า้    
โจ้โล้ซึง่เป็นท่ีตัง้เมืองฉะเชิงเทราในขณะนัน้1  ดงัพระราชพงศาวดารกรุงธนบรีุ ฉบบัพนั  จนัทนมุาส 
(เจิม) ความว่า  “ครั้นเพลาบ่ายประมาณ  4  โมง  พะม่าไล่แทงฟันคนซ่ึงเลื่อยล้าอยู่นัน้  ว่ิงหนี
ตามทาง  ครั้นได้ทอดพระเนตรเห็น  จึงให้นายบญุมีข้ึนม้าใช้สวนทางลงไปประมาณ  200  เส้น  
พบกองทพัพะม่ายกข้ึนมาแต่ปากน ้าโจ้โลท้ัง้ทพับกทพัเรือมาข้ึนทีท่่าข้าม”2 

เมืองฉะเชิงเทราตัง้อยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย  อาณาเขตของเมืองโดยรอบ
ติดต่อกับกรุงเทพฯ  จากจดหมายเหตุรัชกาลท่ี 3  หนังสือถึงพระยาปราจีนบุรีเร่ืองให้หลวงทรง
พินิจเลกเขมรสว่ยเร่วขึน้อีกกองหนึง่  กลา่ววา่เขตพรมแดนเมืองฉะชิงเทราอยูต่ดิกบัเมืองปราจีนบรีุ  
จันทบุรี  กบินทร์บุรี อรัญประเทศและนครนายก 3  ท าให้ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเมือง
ฉะเชิงเทราเป็นเมืองทางผ่านระหว่างหัวเมืองชายทะเลตะวันออก  เมืองทางภาคตะวันออก          
หัวเมืองเขมรและหัวเมืองอีสาน  อีกทัง้ตัง้อยู่บนสองฝากฝ่ังแม่น า้บางปะกงซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีอุดม
สมบรูณ์เหมาะแก่การเพาะปลกูและการประมง  รวมทัง้มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัจ านวนมาก  
(ดงัภาพประกอบ 2) 

สภาพภูมิศาสตร์ส่งเสริมให้เมืองฉะเชิงเทราเป็นเมืองเศรษฐกิจ  การท่ีมีสภาพเป็นเมือง
เปิดเป็นทางผ่านของการคมนาคม  ท าให้ติดต่อกับหวัเมืองต่างๆ โดยรอบและเมืองของประเทศ
ใกล้เคียงได้ทัง้ทางบกและทางน า้ทัง้เส้นทางแม่น า้ล าคลองและทางทะเล  จอห์น   ครอว์ฟอร์ด  ซึง่
เป็นผู้ ท่ีส าเร็จราชการอินเดียขององักฤษสง่มาเจรจาเร่ืองการค้ากบัสยาม ได้เดนิทางผา่นเส้นทางนี  ้
(วนัท่ี  27  มิถนุายน  พ.ศ. 2366)  ได้กลา่วถึงเส้นทางคมนาคมติดตอ่กบัเขมร  โดยทางแมน่ า้ไว้ว่า  
“กรุงสยามมีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับกัมพูชาทางแม่น ้าบางปะกงและคลองต่างๆ หลายสาย  
การเดินทางใช้เวลาประมาณ  20  วนั”4  และหวัเมืองอีสาน  ท่ีจะเดินทางเข้าเมืองหลวงหรือออก
ทะเลทางด้านอ่าวไทย  เมืองฉะเชิงเทราจึงเป็นศนูย์รวมสินค้า  เพราะอยู่ใกล้ปากแม่น า้บางปะกง  
และเป็นเมืองท่าขนถ่ายสินค้าก่อนท่ีจะขนสง่ตอ่ไปยงักรุงเทพฯ  ดงัท่ีจดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3  ระบุ

                                                           
1 ฉะเชิงเทรา.  (2539).  ฉะเชิงเทราเมืองแห่งอนาคต.  หน้า 26.  
2 ประพต เศรษฐกานนท์.  (2551).  พระราชพงศาวดารกรุงธนบรีุ ฉบบัพนัจนัทนมุาส (เจิม).  หน้า 38. 
3 ส านกัหอสมดุแหง่ชาติ.  เลขที ่68.  จดหมายเหตรุชักาลที ่3.  จ.ศ. 1212.    
4 จอห์น ครอว์ฟอร์ด.  (2515).  เอกสารของครอว์ฟอร์ด  แปลโดย ไพโรจน์ เกษแม่นกิจ.  หน้า 99.  
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ว่า การส่งส่วยจากหวัเมืองอีสาน  หวัเมืองเขมร มายงัเมืองกบินทร์บรีุ  ปราจีนบรีุ จะรวบรวมไว้ท่ี
เมืองฉะเชิงเทรา1 

การท่ีเมืองฉะเชิงเทราเป็นศูนย์รวมสินค้าและเมืองท่าท่ีขนถ่ายสินค้าก่อนส่งต่อไปยัง
กรุงเทพฯ ส่งผลให้เกิดชมุชนท่ีพกัตามเส้นทางริมฝ่ังแม่น า้บางปะกง  เช่น ชมุชนริมน า้ตลาดบ้าน
ใหม ่ ชมุชนปากคลองบางขนาก  ชมุชนบ้านบางคล้า  เป็นต้น   

 

 
 

ภาพประกอบ 2 แผนท่ีแสดงท่ีตัง้เมืองฉะเชิงเทราโบราณถึงสมยัรัชกาลท่ี 3 

ท่ีมา: วรรณี แพลูกอินทร์.  (2538).  ความส าคัญของการผลิตเพ่ือการค้าของเมือง
ฉะเชิงเทราในสมยัรัตนโกสินทร์ก่อนสนธิสญัญาบาวริง.  หน้า 22.   

 
นอกจากนี ้ การเดินทางจากเมืองฉะเชิงเทราไปยงัเมืองนครนายกใช้เส้นทางเรือล่องไป

ตามล าน า้บางปะกง2  และเส้นทางคลองต่างๆ  ท่ีแยกสาขาออกไปจากแม่น า้บางปะกง  เช่น  
คลองแสนแสบ  (คลองบางขนาก)  คลองส าโรง  เป็นเส้นทางร่วมในการคมนาคมไปยงัหวัเมืองทาง
ตะวันออก  หัวเมืองอีสานและหัวเมืองเขมรได้  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัวทรง       
                                                           

1 ส านกัหอสมดุแหง่ชาติ.  เลขที ่312.  จดหมายเหตรุชักาลที ่3.  จ.ศ. 1201.   
2 ปาลเลกวัซ์.  (2520).  เล่าเร่ืองกรุงสยาม.  หน้า. 76 
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พระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้พระยาศรีพิพฒัน์    รัตนราชโกษาธิบดีเป็นแม่กองจ้างกุลีจีนขุดคลอง
ตัง้แตห่วัหมากไปถึงบางขนาก  ซึง่อยูใ่นเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา  คลองขดุใหม่นีมี้ช่ือเรียกตามต าบล
ท่ีตัง้ว่า  “คลองบางขนาก”1  เพ่ือเป็นเส้นทางส าหรับล าเลียงเสบียงอาหารและยุทโธปกรณ์ไปยงั
กองทพัท่ีท าสงครามในประเทศกมัพชูา  (ดงัภาพประกอบ 3)  

ดงัท่ีปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์  รัชกาลท่ี 3  ของเจ้าพระยาทิพากร 
วงศมหาโกษาธิบดี  (ข า  บนุนาค) วา่   
 

            “ครัน้มาถึงเดือน  2 ขึน้  4  ค ่า  (ตรงกบัวนัเสาร์ท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2380)   
            จึง่โปรดเกล้าโปรดกระหมอ่มให้พระยาศรีพิพฒันราชโกษาธิบดีเป็นแมก่อง 
            จ้างจีนขดุคลองตัง้แตห่วัหมากไปถึงบางขนาก  เป็นทาง 1,337  เส้น 19 วา 
             2  ศอก  ลกึ  4  ศอก  กว้าง  6  ศอก ราคาเส้นละ  70  รวม  เป็นเงินทัง้คา่ 
             ตอ่ไม้  คา่แก้คลองพระโขนงและคา่ขดุรวมเป็นเงิน 1,206  ชัง่ ต าลงึ 2 บาท 
             1 สลงึ 1 เฟือ้ง  ขดุอยูถ่ึงปีชวดโทศก  ศกัราช 1202 (พ.ศ. 2383)  จึง่ส าเร็จ”2 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 ศานติ ภกัดีค า.  ( 2557).  ยทุธมรรคา เสน้ทางเดินทพัไทย-เขมร.  หน้า 105-106. 
2 เจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ข า บนุนาค).  (2560).  พระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสินทร์  

รชักาลที ่3.  หน้า 194. 
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ภาพประกอบ 3 แผนท่ีแสดงเส้นทางจากกรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรามาทางคลองส าโรง 
และคลองแสนแสบ 

ท่ีมา:  กิตติ ตนัไทย.  (2520).  คลองกับระบบเศรษฐกิจของไทย (พ.ศ. 2367 – 2453).  
หน้า 4 

นอกจากท าเลท่ีตัง้ของเมืองฉะเชิงเทราท่ีมีความส าคญัดงักล่าวมาข้างต้น   บริเวณลุ่ม
แม่น า้บางปะกงยงัเหมาะแก่การท านา  ท าสวน  ท าไร่  ดงัท่ี  ชยั  เรืองศิลป์  กล่าวถึงการท าสวน
หมากวา่หมากท่ีไหนก็ไม่อร่อยและมีปริมาณมากเหมือนกบัหมากแปดริว้1 (ฉะเชิงเทรา)  ตลอดจน
การเดินทางผ่านมายงัเมืองฉะเชิงเทราของสงัฆราชปาลเลกวัซ์  พ.ศ. 2381  ก็กล่าวถึงความอุดม
สมบรูณ์ของเมืองฉะเชิงเทราท่ีมีทัง้นาข้าว  สวนผลไม้และไร่อ้อย2  และยงัเป็นเส้นทางผา่นของการ
ล าเลียงส่งส่วยของป่า   เช่น  เร่ว  กระวาน  รง  น า้ผึง้  ขีผ้ึง้  ชนั  น า้มนัยาง  ไปยงัหวัเมืองอีสาน  
หัวเมืองเขมร  หัวเมืองในภาคตะวันออก  ซึ่งเมืองทัง้หลายในภูมิภาคเหล่านีต้้องส่งส่วยโดยใช้
เส้นทางผ่านเมืองฉะเชิงเทราไปยังกรุงเทพฯ เมืองฉะเชิงเทราจึงเป็นเส้นทางการค้าจากภาค
ตะวนัออกไปกรุงเทพฯ  โดยมีเมืองส าคญัตา่งๆ เชน่ บางปะกง  บางปลาสร้อย  บางละมงุ  บางพระ  

                                                           
1 ชยั เรืองศิลป์.  (2545).  ประวติัศาสตร์ไทยสมยั พ.ศ. 2352-2453 ดา้นสงัคม.  หน้า 258.  
2 ปาลเลกวัซ์.  (2552).  เล่าเร่ืองกรุงสยาม.  หน้า 73. 
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ระยอง  จนัทบรีุ  ประแส  ตราดและเกาะกง  และเช่ือมตอ่ไปยงัเขมรและญวน  เมืองฉะเชิงเทราจึง
เปรียบเสมือนพอ่ค้าคนกลางท่ีใช้ระบบสง่ผา่น 1  โดยสง่ของจากภมูิภาคหนึง่ไปยงัอีกภมูิภาคหนึง่ 

2.2 ความส าคัญของชุมชนตลาดบ้านใหม่  ตัง้แต่สมัยรัชกาลที่ 3  (พ.ศ. 2367 – 2435)  
การเป็นเส้นทางผ่านส าคัญระหว่างหัวเมืองภาคตะวันออกกับกรุงเทพฯ ท าให้เมือง

ฉะเชิงเทรามีความส าคญัทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์  ชุมชนในพืน้ท่ีหลายแห่งจึงขยายตวัขึน้
จากการเป็นชมุทาง เชน่ ชมุชนตลาดบ้านใหม ่ริมฝ่ังแมน่ า้บางปะกง  ชมุชนตลาดบ้านใหม่  ตัง้อยู่
ริมฝ่ังตะวนัตกของแม่น า้บางปะกง  ถนนศภุกิจ  ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
มีพืน้ท่ีตลาด  9,400  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  5.82  ไร่  ปัจจบุนัตลาดบ้านใหม่เป็นแหล่ง
ทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงในฐานะท่ีเป็นตลาดริมน า้โบราณอายมุากกว่า 100 ปี   

ชุมชนตลาดบ้านใหม่เป็นย่านตลาดของชุมชนชาวไทยเชือ้สายจีน  และเป็นแหล่ง
เศรษฐกิจเก่าแก่ของเมืองแปดริว้  บริเวณหวัเมืองตะวนัออก เชน่ ฉะเชิงเทรา  ตราด  จนัทบรีุ  และ
บางปลาสร้อย มีชาวจีนตัง้ถ่ินฐานอยู่มานานแล้วส่วนใหญ่เป็นชาวจีนแต้จิ๋ว รองลงมาคือชาว
ฮกเกีย้น คนจีนในหวัเมืองภาคตะวันออกโดยเฉพาะท่ีบางปะกงน่าจะมีจ านวนมากมาตัง้แต่ต้น
รัตนโกสินทร์แล้ว ท าให้ชาวจีนสร้างศาลเจ้าปนุเท่ากงไว้เป็นท่ีเคารพบูชา  ดงัข้อความในนิราศ
เมืองแกลงของสุนทรภู่  พ.ศ. 2350 ความว่า  “ถึงหย่อมย่านบ้านบางมังกรนั้น  ดูเรียงรันเรือน
เรียบชลาสินธุ์  แต่ล้วนบ้านตากปลาริมวาริน  เหม็นแต่กล่ินเน่าอบตลบไป  เห็นศาลเจ้าเหล่าเจ๊ก
อยู่เซ็งแซ่  ปูนทะก๋งองค์แก่ข้างเพศไสย  เกเลเอ๋ยเคยข้ามคงคาลัย  ช่วยคุ้มภัยปากอ่าวเถิด
เจ้านาย”2  ซึ่งบ้านบางมงักรในนิราศนีมี้ช่ือเรียกอ่ืน คือ บางมงักง  หรือ บางปลากง สนันิษฐานว่า
ช่ือเดิมเรียกกันว่า “บางมงักร” ตามช่ือปลามงักร แต่ชาวจีนอาจเรียกเพีย้นเป็น บางมงักง  ต่อมา
เรียกเป็น  “บางปะกง”3  

ในสมยัรัชกาลท่ี 3 อตุสาหกรรมน า้ตาลทรายขยายตวัขึน้ในเมืองฉะเชิงเทรา  โดยมีชาวจีน
แต้จิ๋วเป็นผู้ ริเร่ิมบกุเบิกอตุสาหกรรมน า้ตาลทราย4   มีการท าไร่อ้อยขนาดใหญ่ในบริเวณท่ีราบลุม่

                                                           
1 พลบัพลงึ คงชนะ.  (2534).  บทบาทของอยธุยาในฐานะท่ีเป็นเมอืงทา่.  ประวติัศาสตร์ ฉบบัรวม

งานวิจยั.  หน้า 21. 
2 เสาวณีย์ นิวาศะบตุร.  (2558).  นิราศเมืองแกลง โดย สนุทรภู่.  หน้า 58. 

              3 สภาวฒันธรรม จงัหวดัระยอง.  (2558). บางปะกง (บางมงักร).  https://www.facebook.com/ 
300677406805783/ posts/339550016251855. 

4 อทิตยา แก้วพิลา.  (2553).  การจดัการท่องเทีย่วของชมุชนตลาดบา้นใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา.  หน้า 53.   
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แม่น า้บางปะกงและมีการตัง้โรงหีบอ้อยผลิตน า้ตาลทรายตามหวัเมืองต่างๆ  ในพืน้ท่ี เช่น  เมือง
ปลาสร้อย  เมืองพนสันิคม  และเมืองฉะเชิงเทรา  การขยายตวัของอตุสาหกรรมน า้ตาลท าให้มีชาว
จีนอพยพเข้ามามากขึน้ทัง้เป็นแรงงานในไร่อ้อยและในโรงงานน า้ตาล    รวมทัง้ประกอบอาชีพ
ค้าขายหรือรับจ้างอ่ืนๆ  สงัฆราชปาลเลกวัซ์  ท่ีเดนิทางเข้ามาในสยาม  เม่ือ พ.ศ. 2372 และได้มา
ยงัหวัเมืองตะวนัออก ได้กล่าวถึงการผลิตน า้ตาลท่ีเมืองฉะเชิงเทราไว้ว่า  “...ส่วนราษฎรนัน้เรียง
รายกนัไปทัง้สองฝั่งฟากแม่น ้า  มีพลเมืองรวมทัง้ส้ินราว  10,000  คน  ทัง้จงัหวดัเป็นที่ราบใหญ่  
อดุมไปด้วยนาข้าว  สวนผลไม้และไร่อ้อย  มีโรงหีบอ้อยไม่ต ่ากว่า  20  โรง  ซ่ึงเจ้าของเป็นคนจีน
...”1  ในจดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 จ.ศ. 1207 (พ.ศ. 2388) กล่าวว่าฉะเชิงเทรามีโรงน า้ตาลทรายทัง้
ของหลวง  ของเจ้านาย  ขุนนาง  และของเอกชนท่ีเป็นชาวจีน  เช่น โรงหีบอ้อยของพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท  ตัง้อยูท่ี่บ้านใหม ่ แขวงเมืองฉะเชิงเทรา2  โรงหีบอ้อยหลายแห่ง
มีชาวจีนประกอบอาชีพหลงจู๊  หรือผู้จดัการโรงหีบอ้อย3  และจากรายงานการวิจยัของ  ม.ล. วลัย์
วิภา  บรุุษรัตนพนัธ์  เร่ืองการเพาะปลกูอ้อยและอุตสาหกรรมน า้ตาลทรายในคริสต์ศตวรรษท่ี 19  
ระบวุ่าเมืองฉะเชิงเทรามีโรงหีบอ้อยตัง้อยู่กว่า  30  โรง4   ดงันัน้จึงเห็นว่าพืน้ท่ีฉะเชิงเทราจึงเป็น
แหลง่ส าคญัในการผลิตน า้ตาลทรายรวมถึงชมุชนตลาดบ้านใหม่ 

ตัง้แต ่พ.ศ. 2373  เป็นต้นมา ท่ีเมืองฉะเชิงเทรามีแรงงานชาวจีนอพยพเข้ามามากขึน้  โดย
ชาวจีนแต้จิ๋วเข้ามามากท่ีสุด  รองลงมาคือพวกฮกเกีย้น 5  จึงท าให้บริเวณตลาดบ้านใหม่นี ้
กลายเป็นชมุชนชาวจีนท่ีขยายตวัมากขึน้เป็นชุมชนเชือ้สายจีนขนาดใหญ่ หลงัจากนัน้ก็มีชาวจีน
ทัง้จากเมืองจีนและจากหวัเมืองอ่ืนๆ ในสยามเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในพืน้ท่ีนี ้ จากค าสมัภาษณ์ของ
นายประยรู  ทองถาวร  อาย ุ 61  ปี  (วนัพฤหสับดีท่ี 20  มีนาคม  พ.ศ. 2551)  เล่าว่าคนจีนท่ีเข้า
มาท าการค้าขายท่ีตลาดบ้านใหม่   บางคนก็อพยพหนีภยัธรรมชาตแิละความไม่สงบทางการเมือง
เข้ามาในเมืองไทย  มีคนรู้จกัท่ีเป็นชาวสวนด้วยกนัเป็นคนไทยได้ภรรยาเป็นคนไทยเชือ้สายจีน  มี
มารดาซึ่งอพยพมาจากเมืองจีนมีเท้าท่ีเล็กมากเน่ืองจากถูกมดั  ซึ่งเป็นความนิยมว่าหากมีเท้าท่ี

                                                           
1 ปาลเลกวัซ์.  (2552).  เล่าเร่ืองกรุงสยาม.  หน้า 72-73. 
2 ส านกัหอสมดุแหง่ชาติ.  เลขที ่281.  จดหมายเหตรุชักาลที ่3.  จ.ศ.1207.   
3 ส านกัหอสมดุแหง่ชาติ.  เลขที ่155/ข.  จดหมายเหตรุชักาลที ่3.  จ.ศ. 1210.  
4 องัคณา แสงสวา่ง.  (2550).  บทบาททางเศรษฐกิจของชาวจีนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ระหว่าง พ.ศ. 

2398-2475.  หน้า 76. 
5 จี.วิลเลยีม สกินเนอร์.  (2548).  สงัคมจีนในประเทศไทย : ประวติัศาสตร์เชิงวิเคราะห์.  หน้า 82-83. 
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เล็กแล้วจะสวยงาม  ชาวจีนท่ีเข้ามายงัตลาดบ้านใหม่มีหลายชาติพนัธุ์   ชาวจีนฮกเกีย้นท่ีเข้ามา
อาศยัอยูท่ี่ตลาดบ้านใหมช่อบท าการค้าขาย1     

นับตัง้แต่สมัยรัชกาลท่ี 3  ท่ีอุตสาหกรรมน า้ตาลขยายตวัและมีการขุดคลองเช่ือมจาก
กรุงเทพฯ มายงับางปะกงโดยใช้แรงงานรับจ้างชาวจีน  ท าให้ชมุชนขยายตวัมากขึน้และมีชาวจีน
เข้ามาอยูอ่าศยัมากขึน้   หลงัการท าสนธิสญัญาเบาว์ริงใน พ.ศ. 2398  ข้าวกลายเป็นสินค้าสง่ออก
ท าให้อตุสาหกรรมข้าวขยายตวั จงึมีการขยายพืน้ท่ีท านาและตัง้โรงสีข้าวทัง้ของเอกชนชาวจีนและ
ของเจ้านายและขนุนางไทย ข้าวจากฉะเชิงเทราและหวัเมืองตะวนัออกถูกส่งไปขายในตลาดโลก 
รวมถึงฉะเชิงเทราเป็นพืน้ท่ีสง่ผา่นสินค้าระหวา่งกรุงเทพฯ และหวัเมืองตะวนัออก และเขมร  

ในสมัยรัชกาลท่ี 5 บริเวณชุมชนนีข้ยายตัวเป็นชุมทางคมนาคมท่ีเป็นท่าเรือจอดเรือ
โดยสาร  ผู้คนท่ีมาจากต่างๆ  เช่น  บางแก้ว  บางคล้า  บางน า้เปรีย้ว  พนมสารคาม  ปราจีนบุรี
ต้องมาขึน้ท่าเรือท่ีตลาดบ้านใหม่ก่อนจะเดินทางไปท่ีอ่ืน2 บริเวณนีจ้ึงเป็นศนูย์รวมสินค้า  มีพ่อค้า
แม่ค้าชาวจีนเปิดร้านค้าเพ่ือท าการค้าขายในบริเวณตลาดบ้านใหม่  ร้านค้าเหล่านีข้ายสินค้า
หลายประเภท  เชน่  สินค้าพวกอาหารทัง้ของสดและของแห้ง  เสือ้ผ้าและสินค้าท่ีมีความจ าเป็นใน
การด ารงชีวิตประจ าวนั   ท าให้ตลาดริมน า้บางปะกงขยายตวัเพิ่มมากขึน้กลายเป็นศนูย์รวมสินค้า
ตา่งๆ  ทัง้ข้าว  อาหารทะเลและสินค้าเกษตร  เชน่ มะมว่ง  มะพร้าว  หมาก พล ู จากท่ีชาวสวนใน
ละแวกนัน้ท่ีน าผลผลิตมาขาย  รวมทัง้พ่อค้าทัง้ไทย จีน ลาว เขมรเดินทางค้าขายไปยงัหัวเมือง
ตา่งๆ สินค้าจากหวัเมืองภาคตะวนัออก เช่น อาหารทะเล สินค้าของป่า  เกลือสินเธาว์ ข้าว น ้าตาล

และสินค้าจากลาว เขมร เช่น ของป่า ก ายาน คร่ัง แพรญวน พลอยแดง ปลาแห้ง ปลาเค็ม ปลา
กรอบ เป็นต้น  

นอกจากนีต้ัง้แต ่พ.ศ. 2416  เร่ิมมีการท าเหมืองทองท่ีกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ  และ
ใน พ.ศ. 2418  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ  ให้พระปรีชากลการ  
(ส าอาง  อมาตยกุล) เจ้าเมืองปราจีนบุรีไปท าบอ่ทองท่ีเมืองกบินทร์บุรี  ให้สร้างโรงถลงุแร่ทองท่ี
เมืองปราจีนบรีุ  และให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ  เจ้าฟ้าจาตรุนต์รัศมี เสด็จฯ  เป็นองค์ประธาน
เปิดโรงท าทอง  หลังจากนัน้จึงมีบริษัทเอกชนและต่างชาติเข้ามาท าเหมืองทอง 3   ท าให้มีผู้คน
หลายเชือ้ชาตทิัง้ไทย  จีน  ลาว  และชาวตะวนัตกเดนิทางไปมามากขึน้  สง่ผลให้ฉะเชิงเทราซึ่งอยู่

                                                           
1 ส านกัศิลปากรท่ี 5 ปราจีนบรีุ.  (2551).  รายงานผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการเครือข่ายเพือ่

การอนรุกัษ์และพฒันาย่านตลาดบา้นใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา.  หน้า 13. 
2 สมร อร่ามวงษ์.  (2554).  กลไกการพฒันาตลาดบา้นใหม่. หน้า 2.  
3 ศิริวรรณ ศิลาพชัรนนัท์.  (2556).  อตัลกัษณ์ชมุชนริมน ้าแม่กลองและบางปะกง.  หน้า  17 -18 
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ใกล้เคียงเป็นเมืองท่ีมีผู้ คนต่างถ่ินเข้ามาค้าขายและประกอบอาชีพต่างๆ อย่างคึกคัก   เมือง
ฉะเชิงเทราจงึมีความส าคญัมากขึน้    

ใน  พ.ศ. 2435  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงปฏิรูปการปกครองส่วน
ภมูิภาคเป็นมณฑลเทศาภิบาล โดยตัง้มณฑลปราจีนบรีุขึน้ (มณฑลปราจีนบรีุ หมายถึง พืน้ท่ีเมือง
ส าคญั  5 เมือง คือ นครนายก ปราจีนบรีุ ฉะเชิงเทรา ชลบรีุ  และกบนิทร์บรีุ)  มีเมืองปราจีนบรีุเป็น
ท่ีว่าการมณฑล1  ตอ่มาใน พ.ศ. 2445  ท่ีว่าการมณฑลถกูย้ายมาท่ีเมืองฉะเชิงเทรา  ความเจริญ
จงึหลัง่ไหลเข้ามาสูเ่มืองฉะเชิงเทรามากขึน้โดยเฉพาะบริเวณตลาดริมน า้  ซึง่เป็นตลาดดัง้เดิมและ
เป็นชมุทางท่ีผู้คนมาตอ่เรือไปยงัท่ีตา่งๆ  และมีร้านค้าขายของมากมาย  (ดงัภาพประกอบ 4) 

 

 

ภาพประกอบ 4 แผนท่ีมณฑลปราจีนบรีุ  (พ.ศ. 2468) 

ท่ีมา:  กระทรวงศกึษาธิการ.  (2468).  แบบเรียนภมูิศาสตร์ประเทศสยาม. ไมมี่เลขหน้า.  

                                                           
1 องค์การบริหารสว่นจงัหวดัฉะเชิงเทรา.  (2554).  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนือ่ง

ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7  รอบ  5  ธนัวาคม  2554.  หน้า 33 – 34.   
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2.3 การเข้ามาตัง้ถิ่นฐานของกลุ่มคนในเมืองฉะเชิงเทรา  สมัยรัชกาลที่ 3  
(พ.ศ. 2367 - 2394)  

ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นตัง้แตป่ลายรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยั
และรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั  ชาวจีนอพยพเข้ามาในประเทศไทยเป็นจ านวน
มาก  เน่ืองจากเกิดความไม่สงบทางภาคใต้ของประเทศจีน  เช่น  เกิดทพุภิกขภยั  เกิดสงครามฝ่ิน  
(พ.ศ. 2382 – 2385)  ท าให้ชาวจีนจ านวนมากอพยพหนีภยัไปอยู่ดินแดนอ่ืนๆ  โดยเฉพาะประเทศ
ไทย  นอกจากนัน้สมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีนโยบายส่งเสริมให้ชาวจีนอพยพเข้ามาในประเทศ
ไทย  เพราะได้ประโยชน์จากการใช้พวกชาวจีนในกิจการต่างๆ   เช่น เป็นแรงงานจ้างในการขุด
คลอง ท าไร่อ้อย ท าสวน จึงยอมให้ชาวจีนอพยพเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่จ ากดัจ านวน1   ชาว
จีนเป็นชนกลุ่มใหญ่ท่ีเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  บริเวณลุ่มแม่น า้บางปะกงและ
บริเวณคลองสายตา่งๆ นอกจากนีแ้ล้วยงัมีการตัง้ถ่ินฐานของกลุ่มชาติพนัธุ์อ่ืนๆ  เช่น  ลาว  เขมร  
และมอญ  การอพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐานของชาวจีนในจงัหวดัฉะเชิงเทราไม่ปรากฏหลกัฐานชดัเจน  
สนันิษฐานว่าในสมยัอยธุยาหวัเมืองชายทะเลตะวนัออกรวมทัง้จงัหวดัฉะเชิงเทรา  เป็นบริเวณท่ีมี
ชาวจีนอพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐานท ามาหากินอยู่แล้ว  เพราะเห็นได้จากการท่ี   พระยาวชิรปราการ  
(พระเจ้าตากสิน)  ตีฝ่าวงล้อมของทหารพม่าออกมาทางด้านนี ้ พระองค์ได้รับการสนบัสนุนด้าน
ก าลงัคนและก าลงัทรัพย์จากชุมชนชาวจีนตามหวัเมืองชายทะเลตะวนัออก  เร่ิมมีคนจีนแต้จิ๋วท่ี
เข้ามาและส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย  เป็นแรงงานรับจ้างในไร่อ้อย  โรงหีบอ้อย  รับจ้างขดุ
คลอง  และเป็นกรรมกรในโรงสี 

จี. วิลเลียม สกินเนอร์  กล่าวว่าชาวจีนท่ีอพยพเข้ามาอยู่ในสยามในชว่งต้นคริสต์ศตวรรษ
ท่ี 19  มกัจะอยู่ในเขตชายฝ่ังทะเลและบริเวณท่ีลุ่มแถบแม่น า้ใหญ่ๆ มีการตัง้หลกัแหล่งชาวจีนใน
ทกุๆ  เมืองรวมทัง้เมืองฉะเชิงเทราด้วย2  เช่น  หลกัแหล่งของชาวจีนตัง้อยู่บริเวณแม่น า้บางปะกง  
บ้านโพธ์ิ  บางพระ โสธร  บ้านใหม่ บ้านหมู่  บางคล้า  บางน า้เปรีย้ว พนมสารคาม  เป็นต้น   และ
จากการศกึษาของอาจารย์ศรีศกัร  วลัลิโภดม  ได้กล่าวถึงการอพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐานของชาวจีน
ในจงัหวดัฉะเชิงเทราไว้ดงันีคื้อ   
 
 

                                                           
1 กนิษฐา  ไทเตชะวฒัน์.  (2534).  ขนุนางไทยเชือ้สายจีนในประวตัิศาสตร์ไทยแหง่กรุงรัตนโกสนิทร์ 

(พ.ศ. 2367-2453).  ประวติัศาสตร์ ฉบบัรวมงานวิจยั.  หน้า 38-42. 
2 จี.วิลเลยีม สกินเนอร์.  (2548).  สงัคมจีนในประเทศไทย : ประวติัศาสตร์วิเคราะห์.  หน้า  80. 
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                        “ชาวจีนเข้ามาตัง้แตค่รัง้รัชกาลท่ี 3  สว่นใหญ่เป็นคนจีนท่ีมาจากเมืองจีนเข้า 
                         มาแสวงโชค  ในครัง้แรกเข้าไปตัง้หลกัแหลง่อยูใ่นเขตเมืองฉะเชิงเทรา  และ  
                         เมืองปราจีนบรีุก่อน  ซึง่ตอ่มาได้เกิดอัง้ย่ีก าเริบขึน้  ท าให้ทางรัฐบาลในสมยั 
                         รัชกาลท่ี 3   ต้องใช้ก าลงัปราบปรามจงึสงบในราวสมยัรัชกาลท่ี  4  ชาวจีน 
                         จากเมืองฉะเชิงเทรา  ก็ขยายตวัพากนัมาตัง้หลกัแหลง่ในเขตบ้านทา่เกวียน 
                         และเกาะขนนุ   เพราะเป็นแหลง่ชมุชนในทางการค้าและคมนาคม  ในสมยั 
                         หลงัๆ  ลงมาชาวจีนก็เคล่ือนย้ายเข้าไปยงัหมูบ้่านตา่งๆ  ในเขตอ าเภอพนม 
                         สารคามและต าบลใกล้เคียง”1   
 

จากท่ีกล่าวมานีแ้สดงให้ทราบว่าคนจีนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองฉะเชิงเทราก่อน  
ตอ่มาใน รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วัเกิดเหตกุารณ์จีนอัง้ย่ีในฉะเชิงเทราก่อความ
วุ่นวายปล้นฆ่าหลงจู๊ โรงหีบอ้อย รวมถึงตอ่สู้จนพระยาวิเศษฤๅไทย ผู้ว่าราชการเมือง เสียชีวิต ท า
ให้เกิดการปราบปรามชาวจีนอัง้ย่ีอย่างรุนแรง   หลังเหตุการณ์สงบชาวจีนจากบางปะกงจึงได้
ขยายตัวออกไปท่ีอ าเภอพนมสารคามบริเวณท่าเกวียน  บ้านเกาะขนุน  และบริเวณหมู่บ้าน
ใกล้เคียง  เน่ืองจากบริเวณดงักลา่วเป็นแหลง่ชมุชนทางการค้า  และการคมนาคม  และหลกัฐานท่ี
แสดงให้เห็นวา่ชาวจีนได้อพยพเข้ามาตัง้หลกัแหลง่  คือ  ศาลเจ้าและโรงเจ  จากข้อความท่ีปรากฏ
อยูใ่นนิราศเมืองแกลงของสนุทรภู่  ใน พ.ศ.2350  ท่ีกลา่ววา่เม่ือผา่นบางปะกงก็จะพบศาลเจ้าของ
คนจีนอยู่สองฝ่ังแม่น า้บางปะกง  และในตลาดบ้านใหม่ยงัมีศาลเจ้าพ่อโกมินทร์และศาลเจ้าแม่
ทบัทิมตัง้อยูใ่นชมุชนตลาดบ้านใหม ่ แสดงวา่ชมุชนแหง่นีจ้งึมีชาวจีนอาศยัอยู ่ 

ชาวจีนท่ีอพยพเข้ามามีทัง้ท่ีมาเป็นแรงงานและช่างฝีมือ  ซึ่งมีลกัษณะแตกตา่งกันแต่ละ
ตระกลูตามท้องถ่ินท่ีอยู่อาศยั  เช่น จีนแต้จิ๋วมกัประกอบอาชีพด้านการค้า  กรรมกรในโรงสี  ในไร่
อ้อย  ไร่ยาสูบ  และโรงงานน า้ตาล  จีนกวางตุ้ง  กลุ่มนีช้ านาญด้านการช่าง  งานเคร่ืองจกัรกล  
เม่ือเข้ามาอยูท่ี่เมืองฉะเชิงเทราจงึมีอาชีพ  ด้านโรงเล่ือย  โรงสี  ก่อสร้าง  การชา่งตา่งๆ รวมทัง้เป็น
กรรมกรในงานก่อสร้าง  จีนไหหล า  ประกอบอาชีพเป็นชา่งตอ่เรือ  ชา่งไม้  ชา่งเหล็ก  และประกอบ
อาชีพค้าขาย  ท าสวน  ปลกูผกัและเลีย้งหม ู จีนแคะประกอบอาชีพเป็นช่างไม้  ช่างหนงั  ช่างตดั
เสือ้  ช่างตดัผม  ช่างทองและพ่อค้าเร่  จีนฮกเกีย้น  ประกอบอาชีพการท าเหมืองแร่  พ่อค้าท า
ประมง  เป็นนายเรือและลกูเรือ  ท าสวนหมาก  มะพร้าว  สบัปะรดและปลกูผกั  ชาวจีนเหล่านีใ้น
ระยะแรกๆ เม่ือเข้ามาตัง้ถ่ินฐานท ามาหากินในเมืองฉะเชิงเทรา  ประกอบอาชีพและเป็นกรรมกร

                                                           
1 ศรีศกัร  วลัลโิภดม  (2523).  พนมสารคาม ประวติัศาสตร์จากการบอกเล่า.  หน้า 22-23. 
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ผู้ ใช้แรงงาน  แล้วท าการสะสมทุนด้วยตนเองจนสามารถยกระดบัฐานะของตนเองเป็นเจ้าของ
กิจการการผลิตสินค้า  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอตุสาหกรรมน า้ตาลทราย ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีนิยมท ากัน
มากในหมูช่าวจีนในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั  ดงักรณีของจีนโป๊ะซึง่ปรากฎใน
ค าให้การเร่ืองตัว้เห่ียท่ีฉะเชิงเทราในจดหมายเหตเุร่ืองจีนโป๊ะ กล่าวว่า  เขาได้เร่ิมต้นท างานเป็น
ผู้ชว่ยท าบญัชีกบับดิาในโรงหีบอ้อย  7  ปี  จนกระทัง่ได้เป็นหลงจู๊ โรงหีบอ้อย1   คนจีนจงึได้รับสิทธิ
พิเศษในการท่ีไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานไพร่เพ่ือท างานให้หลวง  แต่จะต้องเสียค่าผูกปีเ้ป็นรายปี  
คนจีนท่ีมีทุนสามารถน าเข้าแรงงานจีนและจบัจองพืน้ท่ีรกร้างเพ่ือบุกเบิกการท านาและไร่อ้อย  
พริกไทย  ยาสบู  รวมทัง้การตอ่เรือ  ท าโรงงานหีบอ้อยตามชมุชนตา่งๆ  เช่น  บ้านใหม่  บางคล้า  
ในลุม่น า้บางปะกง  ฯลฯ  ดงันัน้เม่ือชมุชนชาวจีนเตบิโตขึน้  จงึมีนายทนุสร้างห้องแถวเพ่ือเป็นท่ีอยู่
อาศยัและร้านค้าให้เช่า  จึงเกิดเป็นชุมชนตลาดขึน้  โดยมีองค์ประกอบของชุมชนต่างๆ  ได้แก่  
ศาลเจ้า  วดัจีน (วดัจีนประชาสโมสร)  โรงเจ  โรงฝ่ิน  โรงเหล้า  โรงสี  โรงหีบอ้อย  โรงตีเหล็ก  ฯลฯ  
ทัง้นีช้มุชนเมืองท่ีเกิดจากการตัง้ถ่ินฐานของคนจีน  มกัตัง้อยูใ่นเส้นทางเช่ือมระหวา่งแม่น า้และล า
คลองต่างๆ  ในจงัหวดันครนายก  ฉะเชิงเทรา  และปราจีนบุรี  ได้แก่  บ้านท่าเกวียน  (พนมสาร
คาม)  ชุมชนตลาดเก่า  นครนายก  ชุมชนตลาดเก่ากบินทร์  แปดริว้เก่า  (บางคล้า)  ตลาดบ้าน
ใหม ่ ตลาดนครเน่ืองเขต  ตลาดคลองสิบเจ็ด  ตลาดคลองสวน  ตลาดบางพลีน้อย   

ชาวจีนเข้ามาในพืน้ท่ีนีม้ากขึน้ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวัเม่ือมีการ
จ้างชาวจีนมาเป็นแรงงานขุดคลองเช่ือมระหว่างกรุงเทพฯ กับภาคตะวันออกเม่ือเกิดสงคราม      
อานามสยามยุทธ์ พ.ศ. 2376-2390 ช่วงแรกยงัไม่มีการขุดคลองแสนแสบ  เส้นทางเดินทพับกท่ี
เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)  ใช้ในการยกทพัไปกมัพชูาและเวียดนามต้องเดินทางไป
ทางคลองส าโรง  ผ่านเมืองฉะเชิงเทราแม่น า้บางปะกง  ซึ่งไม่สะดวกและเสียเวลาในการล าเลียง
ยุทโธปกรณ์ส าหรับกองทัพ  เพราะต้องใช้เส้นทางอ้อมและย้อนลงไปเข้าคลองส าโรงท่ีเมือง
สมทุรปราการ  แล้วจึงไปถึงแม่น า้บางปะกง  เส้นทางคลองส าโรงนีเ้ป็นเส้นทางการคมนาคมหลกั  
ด้วยเหตุผลทางยุทธศาสตร์เพ่ือการล าเลียงเสบียงอาหารและยุทโธปกรณ์ไปยังกองทัพท่ีท า
สงครามในกมัพชูา  พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวัจงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยา
ศรีพิพฒัน์รัตนราชโกษาธิบดีเป็นแม่กองจ้างกลีุจีนขดุคลองตัง้แตห่วัหมากไปถึงบางขนาก  ซึ่งอยู่
ในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา  คลองท่ีขดุใหมนี่มี้ช่ือเรียกวา่  “คลองบางขนากหรือคลองแสนแสบ”2  ใน
สงครามอานามสยามยทุธ์  จงึท าให้ชาวเขมรถกูกวาดต้อนเข้ามาในเมืองฉะเชิงเทราด้วย   

                                                           
1 ส านกัหอสมดุแหง่ชาติ.  เลขที ่155.  จดหมายเหตรุชักาลที ่3.  จ.ศ. 1210.   
2 ศานติ ภกัดีค า.  (2557).  ยทุธมรรคา เสน้ทางเดินทพัไทย-เขมร.  หน้า 105. 
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ส่วนกลุ่มคนอ่ืนๆ เช่น  ชาวลาว ในสมยัรัชกาลท่ี 3  ภายหลงัยกทพัไปท าสงครามท่ีลาว  
เพ่ือปราบการก่อกบฏโดยเจ้าอนวุงศ์แห่งเวียงจนัทน์  ได้กวาดต้อนผู้คนท่ีเมืองเวียงจนัทน์  เรียกว่า  
ลาวเวียง  ลาวท่ีเมืองพวน  เรียกว่า  ลาวพวน  และเมืองอ่ืนๆ มาตัง้ถ่ินฐานในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 1  
คือบริเวณอ าเภอพนมสารคาม  อ าเภอสนามชยัเขต  ในข้อมูลไม่ปรากฏหลกัฐานว่าอยู่ในชมุชน
ตลาดบ้านใหม ่  นอกจากนีแ้ล้วชาวลาวท่ีเข้ามาในฉะเชิงเทรามีความช านาญในการดแูร่และหาแร่
ทองค า  ชาวลาวในเมืองฉะเชิงเทรายงัเป็นแรงงานรับจ้างขดุคลองบางขนากเช่ือมระหว่างแม่น า้
เจ้าพระยากบัแมน่ า้บางปะกง  ในสมยัรัชกาลท่ี 3  ด้วย2   

ส่วนชาวมอญท่ีพากันอพยพเข้ามาในเมืองไทย  สาเหตุส าคญัเน่ืองจากพม่าได้เกณฑ์
แรงงานชาวมอญ  ชาวมอญจึงอพยพเข้ามาในประเทศไทยด้วยความสมัครใจมากกว่าท่ีจะเข้ามา
ในลกัษณะของการถูกกวาดต้อนเป็นเชลย   จดหมายเหตุรัชกาลท่ี 3  ได้กล่าวถึง  “กองรามัญ”  
และกล่าวถึงชาวมอญ “มะโอกมอญ  มะเชา  มะตุ”3  เป็นหลกัฐานยืนยนัว่ามีชาวมอญอยู่ในเมือง
ฉะเชิงเทรา  บริเวณปากน า้บางปะกงโดยอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม  ชาวมอญท่ีอาศัยอยู่ในเมือง
ฉะเชิงเทราประกอบอาชีพเกษตรกรรม  การตดัไม้  หาของป่า  รับราชการและค้าขาย  นอกจากนี ้
ชาวมอญยงัมีความถนดัและความสามารถในการท าอิฐ  เม่ือมีการตัง้เมืองฉะเชิงเทราใหมใ่นสมยั
พระบาทสมเด็จพระนั่ง เกล้าเจ้าอยู่หัว  อิฐท่ีน ามาใช้ในการสร้างป้อมก าแพงเมืองและ
ศาลหลักเมืองของเมืองฉะเชิงเทราก็ได้มาจากการท าอิฐของกลุ่มชาวมอญ  ก่อนการท า
สนธิสัญญาเบาว์ริง  ท่ีเมืองฉะเชิงเทรามีการผลิตน า้ตาลเพ่ือการค้า  อิฐท่ีชาวมอญท าก็มี
ความส าคญัต่อกิจกรรมการผลิตน า้ตาลทรายนีด้้วย  เพราะการท าโรงหีบน า้ตาลทรายจ าเป็นท่ี
จะต้องใช้อิฐในการก่อท าเตาเคี่ยวน า้ตาล4 

จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนี ้ จะเห็นได้ว่าฉะเชิงเทราเป็นเมืองท่ีมีความพร้อมทัง้ในแง่ของ
ความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ท่ี  เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ในท่ีราบลุ่มแม่น า้บางปะกง   และมี
ภมูิอากาศท่ีเหมาะส าหรับการปลกูพืชอยู่หลายชนิด  มีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก  จงึมีสว่นส าคญั
ในการดงึดดูให้กลุ่มคนชาติตา่งๆ พากนัอพยพเข้ามาตัง้หลกัแหล่งท ามาหากินและรวมตวักนัมาก

                                                           
1 ศิริวรรณ ศิลาพชัรนนัท์.  (2556).  อตัลกัษณ์ชมุชนริมน ้าแม่กลองและบางปะกง.  หน้า 241 

              2 วรรณี แพลูกอินทร์.  (2538).  ความส าคัญของการผลิตเพื่อการค้าของเมืองฉะเชิงเทราในสมัย
รตันโกสินทร์ก่อนสนธิสญัญาบาวริง.  หน้า 105. 

3 ส านกัหอสมดุแหง่ชาติ.  เลขที ่14. จดหมายเหตรุชักาลที ่3.  จ.ศ. 1196.   
4 ส านกัหอสมดุแหง่ชาติ.  เลขที ่5.  จดหมายเหตรุชักาลที ่3.  จ.ศ. 1200.   
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ขึน้จนกลายเป็นชุมชน  หมู่บ้าน  และเมืองท่ีมีความพร้อมในด้านแรงงานผู้คน  ซึ่งแต่ละกลุ่มคน
ตา่งก็มีความสามารถและเป็นแรงงานส าคญัของเมืองฉะเชิงเทรา   

2.4 การประกอบอาชีพในสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนสนธิสัญญาเบาว์ริง  พ.ศ. 2398   
ก่อนการท าสนธิสญัญาเบาว์ริง  เศรษฐกิจของไทยเป็นแบบยงัชีพ  ราษฎรท่ีอาศยัอยู่ใน

หมู่บ้านตา่งๆ ของเมืองฉะเชิงเทรา  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม   การก่อตวัของ
อตุสาหกรรมน า้ตาลทรายใน  พ.ศ. 2350  ท าให้อ้อยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัท่ีสดุของเมือง
ฉะเชิงเทรา  ฉะเชิงเทราเป็นเมืองหนึง่ท่ีมีการผลิตน า้ตาลเพ่ือการค้า  จงึมีการตัง้โรงหีบอ้อยเพ่ือท า
น า้ตาลทรายภายในเมืองนีเ้ป็นจ านวนมาก   ก่อนการท าสนธิสญัญาเบาว์ริงพบว่ามีการท าไร่อ้อย
ขนาดใหญ่และตัง้โรงหีบอ้อยเพ่ือท าน า้ตาลทรายอยู่หลายเมือง  เช่น เมืองนครชยัศรี  สาครบุรี   
บางปลาสร้อย พนัสนิคม  และเมืองฉะเชิงเทรา  (ชุมชนตลาดบ้านใหม่)  โดยเฉพาะเมือง
ฉะเชิงเทรานี ้ ปรากฏหลกัฐานจากหนงัสือ  เร่ืองเล่ากรุงสยาม  ของสงัฆราชปาลเลกวัซ์  ได้กล่าว
ไว้ว่า  “ทัง้จงัหวดัเป็นที่ราบใหญ่  อดุมไปด้วยนาข้าวสวนผลไม้และไร่อ้อย1  และในจดหมายเหตุ
รัชกาลท่ี 3 กล่าวถึงชาวจีนในฉะเชิงเทรา ว่า  “พวกจีนก็ตัง้บ้านเรือนท าสวนใหญ่ไร่อ้อยชุกชมุ” 2  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวจีนเป็นผู้ มีบทบาทส าคญัในการเพาะปลูกอ้อยและบุกเบิกอุตสาหกรรม
น า้ตาลทรายภายในเมืองฉะเชิงเทรา  การผลิตน า้ตาลทรายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว   จน
กลายเป็นสินค้าส าคญัอนัดบัหนึง่ของไทย  จากรายงานของจอห์น  ครอว์ฟอร์ด  (John  Crawfurd)   
ตวัแทนขององักฤษท่ีเข้ามาเจรจาเร่ืองการค้ากับไทยใน พ.ศ. 2364  สมยัรัชกาลท่ี 2  ได้กล่าวถึง
อตุสาหกรรมน า้ตาลทรายในสมยันีไ้ว้ในรายงานของเขาตอนหนึ่ง  ว่า  “สยามสามารถผลิตน า้ตาล
จากอ้อยได้  เป็นเวลา  13  ปีมาแล้ว”3   หลงัจากนัน้อีกไม่ก่ีปีตอ่มาอุตสาหกรรมการผลิตน า้ตาล
ทรายเติบโตและเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว  จนกลายเป็นสินค้าออกอันดับหนึ่งท่ี ส่งไปขาย
ต่างประเทศ  โดยในปี  พ.ศ.  2365  ส่งเป็นสินค้าออกราว  80,000  หาบ  พ.ศ. 2387  ส่งเป็น
สินค้าออกราว  100,000  หาบ  และ พ.ศ.  2392  สง่เป็นสินค้าออกราว   107,000  หาบ4   

การท่ีอุตสาหกรรมการผลิตน า้ตาลทรายเจริญรุ่งเรืองมาก  เพราะน า้ตาลทรายของไทย
เป็นท่ีต้องการของตลาดตา่งประเทศ  อีกทัง้เป็นแหลง่รายได้ของรัฐในรูปของภาษีสินค้าออก ท าให้

                                                           
1 ปาลเลกวัซ์.  (2520).  เร่ืองเล่ากรุงสยาม.  หน้า  72-73. 
2 ส านกัหอสมดุแหง่ชาติ.  เลขที ่21.  จดหมายเหตรุชักาลที ่3.  จ.ศ. 1210.   
3 จอห์น ครอว์ฟอร์ด.  (2515).  เอกสารของครอว์ฟอร์ด.  แปลโดย  ไพโรจน์ เกษแม่นกิจ.  หน้า 102.   
4 ศภุรัตน์ เลศิพาณิชย์กลุ.  เศรษฐกิจไทยสมยัรตันโกสินทร์ตอนตน้ (พ.ศ. 2325 – 2398).  

ในเศรษฐกิจไทย. 2533. หน้า 86. 
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ราชส านกัสยามได้ก าไรจากการค้าน า้ตาลสงูถึงร้อยละ 84 โดยค านวณจากข้อมลูของเฮนร่ี เบอร์นี  
ทตูองักฤษท่ีเข้ามาสยาม  ใน พ.ศ. 2368  ท่ีรายงานวา่ คา่ภาษีสินค้าออกท่ีเป็นน า้ตาล 2,136 หาบ 
เป็นเงิน 3,204 บาท1  เหตนีุรั้ฐจึงส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกอ้อยและตัง้โรงหีบอ้อยทัง้ของหลวง
และเอกชนขึน้และเมืองฉะเชิงเทราก็เป็นพืน้ท่ีหลกัพืน้ท่ีหนึง่ท่ีรัฐให้การสนบัสนนุ   

ด้วยเหตนีุ ้ ท่ีเมืองฉะเชิงเทราก่อนการท าสนธิสญัญาเบาว์ริง  จงึมีโรงน า้ตาลทรายทัง้ของ
หลวงและของเอกชนทัง้ท่ีเป็นของพระมหากษัตริย์  เจ้านาย  ขุนนาง  และเอกชนท่ีเป็นชาวจีน
อพยพ  เช่น  โรงน า้ตาลของพระมหากษัตริย์ในเมืองฉะเชิงเทรา  คือ โรงน า้ตาลทรายของหลวง  
ส่วนของเจ้านาย  คือโรงหีบอ้อยของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท   ตัง้อยู่ท่ีบ้าน
ใหม่  แขวงเมืองฉะเชิงเทรา2  และการเข้ามาตัง้โรงหีบอ้อยของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง
วงศาธิราชสนิท  ได้ส่งชาวจีนน าเงินมาจดัซือ้ท่ีดินท่ีบ้านใหม่  แขวงเมืองฉะเชิงเทรา  เป็นจ านวน  
30  ไร่  เพ่ือตัง้โรงหีบอ้อยผลิตน า้ตาลทราย   ซึง่ถือเป็นอตุสาหกรรมแปรรูปชนิดแรกของสยาม โรง
หีบอ้อยท่ีตัง้ขึน้ท่ีเมืองฉะเชิงเทรากระจายอยู่ตามชมุชนต่างๆ ภายในเมืองฉะเชิงเทรา  เช่น  บ้าน
บางกุ้ ง  บ้านจุกเฌอ  บ้านบางคล้า  บ้านท่าไข่  บ้านใหม่  บ้านท่าคา  บ้านสมัปทวน  และบ้าน
สนามจนัทร์  เป็นต้น  การเพาะปลกูอ้อยของราษฎรเมืองฉะเชิงเทราขยายตวัออกไปอย่างรวดเร็ว  
เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการในการผลิตอ้อยป้อนโรงงานน า้ตาลทราย  ท าให้ราษฎรเมือง
ฉะเชิงเทราท าการเพาะปลกูอ้อยเพ่ือการค้าขึน้  และใน พ.ศ. 2380  พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้า
เจ้าอยูห่วัโปรดเกล้าฯ  ให้เจ้าเมืองฉะเชิงเทรารับผิดชอบในการท าไร่อ้อยท่ีเมืองฉะเชิงเทราในพืน้ท่ี  
223  ไร่   เพ่ือส่งเข้าโรงน า้ตาลของหลวง  แหล่งเพาะปลกูอ้อยของเมืองฉะเชิงเทราอยู่บริเวณใกล้
กับโรงหีบอ้อย  เพ่ือความสะดวกในการขนส่งมายังโรงหีบอ้อยและเพ่ือไม่ให้อ้อยแห้งจนท าให้
ความหวานลดลง  ซึง่จะท าให้คณุภาพของน า้ตาลลดลงไปด้วย   

ผู้ปลกูอ้อยขายให้แก่โรงหีบอ้อยมีทัง้ชาวไร่ชาวนา  ชาวไทย ลาว มอญ และแรงงานรับจ้าง
ชาวจีนอพยพ  และจะมีชาวไทยบางส่วนท่ีเข้ามาเป็นแรงงานรับจ้างชาวจีนปลกูอ้อยขาย  เพราะ
จากหลกัฐานจดหมายเหตบุางฉบบัได้กล่าวถึงชาวจีนอพยพบางคนท่ีมาแตง่งานกบัหญิงชาวไทย  
ท าให้หญิงชาวไทยท่ีเป็นภรรยาชาวจีนอพยพมีฐานะร ่ารวยขึน้  และน่าจะส่งเสริมหรือออกเงิน
ลงทุนให้แก่ญาติพ่ีน้องชาวไทยของตนท าสวนอ้อย  เพาะปลูกอ้อยขายโรงหีบ ซึ่งเป็นไปได้ว่าโรง
หีบอ้อยนัน้เป็นของชาวจีนท่ีเป็นสามีของตนด้วย  หรือว่าสามีชาวจีนบางคนเป็นแค่เจ้าของสวน
อ้อย  ก็น่าจะมีลูกจ้างหรือแรงงานในสวนอ้อยบางส่วนท่ีเป็นชาวไทยท่ีตัง้บ้านเรือนอยู่ใกล้แหล่ง

                                                           
1 เฮนร่ี เบอร์นี่.  (2514).  เอกสารของเฮนร่ี เบอร์นี ่เล่ม 1. แปลโดย สาวิตรี สวุรรณสถิตย์.  หน้า 229.  
2 ส านกัหอสมดุแหง่ชาติ.  เลขที ่281.  จดหมายเหตรุชักาลที ่3.  จ.ศ.1207.   
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เพาะปลกูอ้อยของชาวจีนเหลา่นี ้ นอกจากชาวไทยจะปลกูอ้อยเพ่ือขายแล้ว  นา่จะมีชาวลาว  และ
เขมรบางส่วนปลูกอ้อยเพ่ือการค้าท่ีเมืองฉะเชิงเทราด้วย  ดงัข้อความท่ีปรากฏในร่างตราสารถึง
พระยาวิเสทฤๅไชย  เจ้าเมืองฉะเชิงเทราตอนหนึง่ท่ีวา่  “จดัแจงชกัชวนและสนบัสนนุให้ราษฎรชาว
ไทย  จีน  ลาว  และเขมรท าไร่อ้อยให้มากขึน้”1   

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นวา่  การประกอบอาชีพปลกูอ้อยเป็นอาชีพท่ีส าคญัของ
เมืองฉะเชิงเทรา  มีอุตสาหกรรมน า้ตาลท่ีมีความส าคญัต่อเมืองฉะเชิงเทรา  เพ่ือสนองนโยบาย
ของรัฐในการผลิตน า้ตาลทรายเพ่ือส่งออกไปขายยงัต่างประเทศ  เพราะจะเห็นได้ว่ามีการตัง้โรง
หีบอ้อยท าน า้ตาลทรายภายในเมืองนีม้าก  ดงัท่ีจดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 กล่าวว่า  “พวกจีนก็ตงั
บ้านเรือน  ท าสวรไหญไรออยชุกชมุโรงหีบท าน าตานทรายก็มีเป็นหลายโรง   ทิ่วเมืองฉเชิงเทร้า”2  
และในหนงัสือ  “เลา่เร่ืองกรุงสยาม”  ของสงัฆราชปาลเลกวัซ์  ท่ีได้กลา่วถึงการผลิตน า้ตาลทรายท่ี
เมืองฉะเชิงเทราไว้ว่า  เมืองฉะเชิงเทราเป็นท่ีราบเต็มไปด้วยนาข้าว  สวนผลไม้และไร่อ้อย   
มีโรงหีบอ้อยไมต่ ่ากวา่  20  โรง ท่ีคนจีนเป็นเจ้าของ3   

แรงงานการผลิตน า้ตาลทรายเมืองฉะเชิงเทราไม่ว่าจะเป็นขัน้ตอนของการเพาะปลูกอ้อย  
การท าน า้ตาลทราย  การขนส่ง  ทัง้ภายในเมืองฉะเชิงเทราและการส่งออกไปต่างประ เทศ  
ส่วนมากจะเป็นชาวจีนอพยพเกือบทัง้หมด  ซึ่งชาวจีนก็อาศยัอยู่ในตลาดบ้านใหม ่และบริเวณลุม่
น า้บางปะกง  มีชาวจีนเป็นพอ่ค้ารายย่อย  และอาศยัแรงงานของพวกชาวจีนเป็นหลกัท าหน้าท่ีใน
โรงหีบอ้อยตัง้แต่ผู้ จัดการหลงจู๊หรือนายโรงหีบอ้อย  และแรงงานในหน้าท่ีต่างๆ เพราะชาวจีน
เหล่านี ้ โดยเฉพาะชาวจีนแต้จิ๋วท่ีมีความรู้ความช านาญในการท าน า้ตาลทรายจากอ้อยมาตัง้แต่
อยูป่ระเทศจีนแล้ว  เม่ืออพยพเข้ามาตัง้หลกัแหลง่อยูท่ี่เมืองฉะเชิงเทรา  ก็ได้น าเอาประสบการณ์ท่ี
มีอยู่มารับจ้างท างานในโรงหีบอ้อยท าน า้ตาลทรายในเมืองฉะเชิงเทราด้วย  ซึ่ง จี วิลเลียม         
สกินเนอร์  ได้กล่าวไว้ในงานเขียนเร่ือง  สงัคมจีนในประเทศไทย : ประวติัศาสตร์เชิงวิเคราะห์  ว่า
ผู้ประกอบอาชีพด าเนินธุรกิจการค้าน า้ตาลทรายและแรงงานจีนท่ีท างานในไร่อ้อยและโรงหีบอ้อย  
ส่วนใหญ่เป็นจีนแต้จิ๋ว  โดยให้เหตผุลว่า  ถ่ินฐานเดิมของพวกจีนแต้จิ๋วในประเทศจีนเป็นเมืองท่ี
ผลิตน า้ตาล4  และหลักฐานส าเนาค าให้การของจีนโป๊  ว่าด้วยอัง้ย่ีเมืองฉะเชิงเทราก าเริบก็

                                                           

              1 วรรณี แพลูกอินทร์.  (2538).  ความส าคัญของการผลิตเพื่อการค้าของเมืองฉะเชิงเทราในสมัย
รตันโกสินทร์ก่อนสนธิสญัญาบาวริง.  หน้า 120. 

2 ส านกัหอสมดุแหง่ชาติ.  เลขที ่ 21.  จดหมายเหตรุชักาลที ่3.  จ.ศ. 1210.  
3 ปาลเลกวัซ์.  (2520).  เร่ืองเล่ากรุงสยาม.  หน้า 73. 
4 จี.วิลเลยีม สกินเนอร์.  (2548).  สงัคมจีนในประเทศไทย : ประวติัศาสตร์เชิงวิเคราะห์.  หน้า 53.  
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กลา่วถึงจีนโป๊  (แต้จิ๋ว)  โดยสารเรือส าเภามาจากเมืองจีน  เพ่ือมาตามหาบิดาซึง่มาเป็นเสมียนอยู่
ท่ีโรงหีบอ้อย  ตอ่มาได้เล่ือนเป็นหลงจู๊ โรงหีบ1  นอกจากแรงงานของชาวจีนแต้จิ๋วแล้ว  ยงัมีชาวจีน
อพยพอ่ืนๆ ท่ีเข้ามาเป็นแรงงานรับจ้างเก่ียวกับอุตสาหกรรมการผลิตน า้ตาลทรายของเมือง
ฉะเชิงเทรา  เช่น  จีนฮกเกีย้น  ท าหน้าท่ีเป็นหลงจู๊ โรงหีบและลูกจ้างในโรงหีบ  จีนไหหล าเป็น
ลูกจ้างในโรงหีบอ้อย  และจีนแคะ  ดงัหลกัฐานท่ีกล่าวถึง  “จีนย่ี (แคะ)  เป็นจีนเตงโรงน า้ตาลท่ี
บ้านใหม ่ แขวงเมืองฉะเชิงเทรา”2 

จากท่ีได้กลา่วถึงผู้ลงทนุตัง้โรงหีบอ้อยน า้ตาลทรายท่ีเมืองฉะเชิงเทราในสมยัรัตนโกสินทร์
ก่อนสนธิสัญญาเบาว์ริง  ว่ามีทัง้เจ้านายและขุนนางท่ีมาลงทุนในเมืองฉะเชิงเทรานัน้  บุคคล
เหล่านีไ้ม่ได้เข้ามาควบคมุดแูลด าเนินกิจการตา่งๆ  ด้วยตนเอง  แตว่่าจ้างชาวจีนท่ีมีความรู้ความ
ช านาญเก่ียวกบัการผลิตน า้ตาลทรายมาเป็นผู้ด าเนินการ  โดยเรียกชาวจีนพวกนีว้่า  “หลงจู๊นาย
โรงหีบ”3  

ส าหรับชนชาติอ่ืนๆ ท่ีเข้ามามาตัง้ถ่ินฐานอยูใ่นเมืองฉะเชิงเทราและเข้ามามีส่วนเก่ียวข้อง
กับการผลิตน า้ตาลทรายของฉะเชิงเทรา  เช่น  ชาวลาวท่ีตัง้หลกัแหล่งท ามาหากินท่ีฉะเชิงเทรา  
ประกอบอาชีพตดัฟืนส่งขายให้แก่โรงหีบอ้อย4  ชาวมอญท าอิฐขายให้แก่ผู้ลงทุนตัง้โรงหีบอ้อย  
เพ่ือน ามาก่อเป็นเตาส าหรับเค่ียวน า้ตาล5  ส่วนแรงงานชาวไทย  จะเข้ามาเก่ียวข้องในการ
เพาะปลกูอ้อยขายให้แก่โรงหีบอ้อย  แตจ่ะน้อยกว่าแรงงานของชาวจีน เพราะแรงงานไทยยงัต้อง
เข้ารับราชการตามสงักัดในระบบไพร่ ส าหรับเทคนิคการผลิตท่ีใช้อยู่ในโรงหีบอ้อยผลิตน า้ตาล
ทรายท่ีเมืองฉะเชิงเทราใช้เทคนิคการผลิตแบบง่ายๆ  โดยอาศยัแรงงานคนและสัตว์เป็นปัจจยั
ส าคญั  ดงัท่ี  สงัฆราชปาลเลกวัซ์  ได้กลา่วถึงวิธีการผลิตน า้ตาลทรายในช่วงสมยันี ้ ไว้วา่ 

 
                      “ท่ีริมฝ่ังแมน่ า้  เราจะเห็นฟืนกองพะเนินเทินทกึ  2-3  กอง  สงูตัง้ 15-20   

เมตร  ใกล้ๆ  กองฟืนนัน้ มีโรงหลงัคากลม  มีควายสองตวัดงึกว้านลกู 
หีบท าด้วยไม้แข็งสองลกูให้หมนุขบกนัเพ่ือบดล าอ้อย  น า้อ้อยไหลลง 
ในบอ่ซิเมนต์ด้านหลงั  โรงหีบก่อเป็นเตาอิฐรูปร่างคล้ายๆ  กบัคอหอย 

                                                           
1 ส านกัหอสมดุแหง่ชาติ.  เลขที ่ 155.  จดหมายเหตรุชักาลที ่3.  จ.ศ. 1210.   
2 ส านกัหอสมดุแหง่ชาติ.  เลขที ่ 155/ข.  จดหมายเหตรุชักาลที ่3.  จ.ศ. 1210.  
3 ส านกัหอสมดุแหง่ชาติ.  เลขที ่ 155/ก.  จดหมายเหตรุชักาลที ่3.  จ.ศ. 1210.     
4 ส านกัหอสมดุแหง่ชาติ.  เลขที ่ 37.  จดหมายเหตรุชักาลที ่3.  จ.ศ. 1209.   
5 ส านกัหอสมดุแหง่ชาติ.  เลขที ่ 5.  จดหมายเหตรุชักาลที ่3.  จ.ศ. 1200.   
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ชัน้บนของเตานีมี้แทง่เหล็กใหญ่ขวางอยู ่ 3  ทอ่น  เป็นท่ีตัง้หม้อขนาด 
มหมึา 3  หม้อ เช่ือมถึงกนัด้วยการโบกปนู  เม่ือสมุไฟแรงแล้วเค่ียวน า้ 
อ้อยในหม้อเหลา่นีจ้นงวดแล้วเทลงเก็บไว้ในกรวยดิน  วนัรุ่งขึน้เขาริน 
น า้ตาลแดงออกแล้วฟอกด้วยดนิเหนียวแฉะๆ ได้น า้ตาล  ซึง่คอ่นข้าง 
ขาวมากการเค่ียวน า้ตาลแดงกบัฟองของมนัอีกครัง้หนึง่  ก็ยงัได้น า้ตาล 
อีกเป็นจ านวนมาก  โรงใหญ่ๆ สองโรง  กว้างยาวตัง้โรงละ  50  เมตร   

                         ยงัไมค่อ่ยพอท่ีจะบรรจเุคร่ืองมือเคร่ืองใช้ของโรงหีบได้หมดสิน้  ช า้ยงั 
ใช้เป็นท่ีอยูอ่าศยัของพวกคนงานตัง้  200  คนอีกด้วย1 
 

การผลิตแบบนีเ้ป็นเทคนิคการผลิตของชาวจีนอพยพท่ีเข้ามาเผยแพร่และใช้ผลิตน า้ตาล
ทรายท่ีเมืองฉะเชิงเทรา  ดงันัน้ในสมยัรัตนโกสินทร์ก่อนการท าสนธิสญัญาเบาว์ริง  อตุสาหกรรม
น า้ตาลทรายเจริญรุ่งเรืองขึน้  ประกอบกับความต้องการน า้ตาลทรายของตลาดต่างประเทศ  
รวมทัง้ยังได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากรัฐ  จึงท าให้อุตสาหกรรมการผลิตน า้ตาลทราย
ขยายตวัออกไปอยา่งรวดเร็ว 

ส่วนการปลูกข้าวในสมยัรัตนโกสินทร์ก่อนการท าสนธิสญัญาเบาว์ริง  การผลิตข้าวส่วน
ใหญ่เป็นการผลิตเพ่ือยงัชีพ  คือท าการปลกูข้าวเพ่ือการบริโภคภายในครอบครัว  รัฐได้ส่งข้าวเป็น
สินค้าออกไปขายยงัตา่งประเทศบ้างในปีท่ีผลผลิตข้าวมีมาก  แตก็่ไม่มากนกัและไม่ใช่เป็นสินค้า
ส าคญัในอนัดบัต้นๆ  ของประเทศท่ีสัง่ซือ้ข้าวจากไทยเป็นสินค้าเข้าท่ีส าคญั  คือประเทศจีน  ตัง้แต่
สมยัรัชกาลท่ี 1 เป็นต้นมา  เน่ืองจากประเทศจีนผลิตข้าวไมเ่พียงพอส าหรับการบริโภค 

2.5 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของฉะเชิงเทราหลังสนธิสัญญาเบาว์ริง  พ.ศ. 2398 - 2446 
ก่อนการท าสนธิสญัญาเบาว์ริง  การประกอบอาชีพการผลิตน า้ตาลเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี

ความส าคญัต่อเศรษฐกิจไทย  เพราะน า้ตาลทรายของไทยเป็นท่ีต้องการของต่างประเทศ  อีกทัง้
น า้ตาลทรายยงัเป็นแหล่งรายได้ของรัฐในรูปของภาษี  ด้วยเหตนีุรั้ฐจึงพยายามส่งเสริมให้มีการ
เพาะปลูกอ้อย  และตัง้โรงหีบอ้อยทัง้ของหลวงและเอกชนขึน้  แต่ภายหลังการท าสนธิสัญญา  
เบาว์ริง  พ.ศ. 2398   แล้ว ปริมาณการผลิตน า้ตาลทรายในเมืองฉะเชิงเทราเร่ิมลดลง  เน่ืองจาก
ราคาของน า้ตาลทรายท่ีผลิตภายในประเทศสู้ราคาน า้ตาลทรายตา่งประเทศท่ีมีราคาถกูกวา่ไมไ่ด้   

                                                           
1 ปาลเลกวัซ์.  (2520).  เร่ืองเล่ากรุงสยาม.  หน้า 73. 
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รวมทัง้ต้นทนุการผลิตสงูน า้ตาลทรายท่ีผลิตได้ไมส่ามารถแขง่ขนักบัน า้ตาลจากยโุรปได้  ประกอบ
กับการเก็บภาษีน า้ตาลทรายท่ีซับซ้อนมากเกินไป  ประกอบกับ ท่ีในสนธิสัญญาเบาว์ริงระบุว่า
อนญุาตให้ข้าวเป็นสินค้าออกได้  ประชาชนเมืองฉะเชิงเทราเร่ิมเปล่ียนจากการประกอบอาชีพท า
โรงหีบอ้อยมาประกอบอาชีพท านาเพิ่มมากขึน้เพราะข้าวมีราคาสงูกว่า หลงัจากนัน้การค้าน า้ตาล
ทรายก็ซบเซาลงเร่ือยๆ  จนกระทั่งใน พ .ศ. 2423  ประเทศไทยจึงหยุดส่งน า้ตาลทรายเป็น
สินค้าออก1      

เม่ือเศรษฐกิจของสยามเปล่ียนเป็นการผลิตข้าวเพ่ือการส่งออก พระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั   จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายพืน้ท่ีในการเพาะปลกูข้าวให้มากขึน้
โดยการขดุคลองเข้าไปในพืน้ท่ีวา่งเปลา่เพ่ือเปิดท่ีดนิในการเพาะปลกูข้าว2   โดยคลองเป็นเส้นทาง
คมนาคมหลกั  เทา่กบัเป็นการขยายชมุชนเพิ่มขึน้  บริเวณเมืองฉะเชิงเทรามีการขดุคลองขึน้หลาย
สายในพืน้ท่ีฉะเชิงเทรา  เช่น  คลองนครเน่ืองเขต  คลองเปร็ง  คลองอุดมชลจร  คลองประเวศ      
บรีุรมย์  เป็นการเปิดพืน้ท่ีเพาะปลกูข้าวริมฝ่ังคลองในเมืองฉะเชิงเทราเพิ่มขึน้3  เม่ือความต้องการ
ข้าวจากตา่งประเทศเพิ่มมากขึน้   โรงสีข้าวด้วยมือไมส่ามารถตอบสนองความต้องการได้เพียงพอ 
การสีข้าวจึงต้องพฒันาให้สูงขึน้เพ่ือให้ทนักบัความต้องการข้าวจากตา่งประเทศ  กิจการโรงสีข้าว
จึงขยายตวัเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดข้าวในต่างประเทศ  ใน พ .ศ. 2401  มีการน า
เคร่ืองจกัรมาใช้ในการสีข้าว  โรงสีข้าวเคร่ืองจกัรเรียกกนัในสมยันัน้วา่  “โรงสีกลไฟ”  หรือ  “กลไฟ
สีข้าว”  ลกัษณะของโรงสีข้าวเป็นกล่องกลมสงูพ้นหลงัคาหลายวา  เวลาสีข้าวจะมีควนัไฟพวยพุง่
ออกมาจากปลอ่งไมข่าดสาย4 (ดงัภาพประกอบ 5) 

                                                           
1 วลัย์วิภา บรุุษรัตนพนัธุ์ ม.ล.  (2526).  การเพาะปลูกออ้ยและอตุสาหกรรมน ้าตาลไทยใน

คริสต์ศตวรรษที ่19.  หน้า  66-70. 
2 ฉตัรทิพย์ นาถสภุา และคณะ.  (2524).  เศรษฐศาสตร์กบัประวติัศาสตร์ไทย.  หน้า 123-124. 
3 กรมสง่เสริมคณุภาพสิง่แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม.  (2546).  สายน ้า

บางปะกง  หน้า 62-63.   
4 ชยั เรืองศิลป์.  (2522).  ประวติัศาสตร์ไทยสมยั พ.ศ. 2352-2453 ดา้นสงัคม.  หน้า 213. 
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ภาพประกอบ 5 คลองขดุใหมใ่นสมยัรัชกาลท่ี 5 

ท่ีมา:  กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม .  
(2546).  สายน า้บางปะกง  หน้า 57.   

โรงสีข้าวในเมืองฉะเชิงเทราก่อตัง้ขึน้ใน พ.ศ. 2420  ช่ือวา่โรงสีพระยาสมทุร  หรือชาวบ้าน
เรียกว่า  “โรงสีล่าง”  โรงสีนีมี้ความเจริญเกิดขึน้ได้ก็เพราะมีการขุดคลองประเวศบุรีรมย์  และ
คลองนครเน่ืองเขต  โรงสีแหง่นีต้ัง้อยู่ต าบลท่าพลบั  อ าเภอบ้านโพธ์ิ  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  เป็นโรงสี
ข้าวแห่งแรกท่ีมีการขยายกิจการโรงสีออกไปยังต่างจังหวัด 1  จากหลักฐานพระราชด ารัสใน
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  ใน พ.ศ. 2421  กลา่ววา่  “ทีน่าทัง้ปวงทีเ่กิดข้ึนในแขวง
เมืองฉะเชิงเทราเหล่านี ้ คงจะมีเข้าเปนสินคา้ในล าน ้าบางปะกงเกิดข้ึนเปนอนัมาก  ทกุวนันีลู้กค้า
ก็ไดไ้ปตัง้โรงสี  ณ  เมืองฉะเชิงเทรา  เปนตวั อย่างข้ึนแลว้  ต่อไปภายน่าก็คงจะมีโรงสีเพ่ิมเติมข้ึน
อีก  พอสมควรกนักบัเข้าในล าน ้านัน้  เมื่อเข้าแลโรงสีตัง้ข้ึนแล้ว  เรือลูกค้าก็คงจะไปจอดบรรทุก

                                                           
1 สดุใจ ตระกลูศภุชยั.  (2544).  ประวติัศาสตร์เมืองฉะเชิงเทรา.  หน้า  236. 
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เข้าที่ปากน ้าบางปะกง”1  จากพระราชด ารัสชีใ้ห้เห็นว่า  โรงสีข้าวมีขึน้ท่ีเมืองฉะเชิงเทรา  ใน พ.ศ.  
2420  นบัเป็นแห่งแรกในหวัเมืองท่ีมีโรงสีข้าว  เพราะฉะเชิงเทราเป็นแหล่งปลกูข้าวท่ีมีความอดุม
สมบูรณ์และอยู่ใกล้กับเมืองหลวง  รัฐบาลได้สนับสนุนการสร้างโรงสีข้าวโดยเสรีและไม่มีการ
ควบคมุ  เน่ืองจากข้าวเป็นสินค้าออกท่ีส าคญัของไทยในชว่งหลงัสนธิสญัญาเบาว์ริง  ท าให้พ่อค้า
ชาวจีนอาศยัอยูใ่นชมุชนตลาดบ้านใหม่ท่ีพอจะมีทนุสามารถสร้างโรงสีข้าวได้ลงทนุในกิจการโรงสี
ข้าว โรงสีในเมืองฉะเชิงเทราจึงมีชาวจีนเป็นเจ้าของจ านวนมาก  กิจการโรงสีข้าวด าเนินไปอย่าง
ตอ่เน่ืองและขยายตวัมากขึน้ตามการสง่ออกข้าวไทยสูต่ลาดโลก  

ดงัข้อมลูในรายงานการส ารวจท าบญัชีส ามะโนครัว  พ.ศ. 2450  มีประชากรในลุ่มน า้บาง
ปะกง  298,639  คน  ครัน้  พ.ศ. 2468  มีประชากรเพิ่มขึน้ถึง  398,000  คน  มีพืน้ท่ี  5,000  
ตารางกิโลเมตร  มีประชากร  130,000  คน  ความหนาแน่น  26.00  ตอ่ตารางกิโลเมตร2   ท าให้
ชมุชนเมืองขยายออกไปเกิดหมู่บ้านใหม่ๆ  และพฒันาเป็นชมุชนเมืองตามมา  นอกจากนีย้งัมีการ
ผสมผสานกันของกลุ่มชนทัง้ชาวจีน  ไทยและลาว  และมีการคมนาคมขนส่งทางน า้ ระหว่าง
หมูบ้่าน   

จากข้อมลูการสมัภาษณ์อาจารย์บศุรา  พิพฒันโกศลศกัดิ์  เป็นลกูสาวของร้านขายกาแฟ
แป๊ะเอ๊ยซึง่อดีตเคยเป็นร้านโชห่วยและกาแฟมาตัง้แตป่ระมาณปี พ.ศ. 2449   เตี่ยของอาจารย์บศุ
ราเข้ามาอยู่ท่ีตลาดบ้านใหม่ตัง้แต่อาย ุ 14  ปี  เล่าว่าผู้คนท่ีมาอาศยัอยู่ท่ีตลาดบ้านใหม่แรกเร่ิม
เป็นคนจีนซึ่งอพยพมาจากเมืองจีนเกือบทัง้หมด  รวมทัง้เต่ียและแม่ของอาจารย์บุศรา  การ
เดินทางของเต่ียนัง่เรือเข้ามาซึ่งใช้เวลาในการเดินทางนานมาก  คนจีนท่ีเดินทางมาตา่งคนตา่งมา
โดยมีญาติมาอยู่ก่อนแล้วคอ่ยๆ  ตามกนัมา  คนส่วนมากในตลาดบ้านใหม่เป็นคนจีน  ตลาดบ้าน
ใหม่จึงเป็นจดุรวมตวัของคนจีนในแปดริว้3  (ดงัภาพประกอบ 6)  จึงเห็นได้ว่าข้อมลูค าสมัภาษณ์
จะมีชาวจีนอพยพเข้ามาอาศยัอยูท่ี่ตลาดบ้านใหม ่ สง่ผลให้จ านวนประชากรเพิ่มขึน้ 

                                                           
1 ประไพ อมาตยกลุ และ พระยาราชพินิจฉยั ผู้รวบรวม.  “พระราชด ารัสตอบพระบรมวงศานวุงศ์ผู้แทน

รัฐบาลตา่งประเทศ  แลข้าทลูละอองธุลพีระบาท  ในการเฉลมิพระชนมพรรษา  เดือน  10 แรม 10  ค ่า  จ.ศ. 
1240.”   ใน  “พระราชด ารัสในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  พ.ศ. 2417 – 2453.”   หน้า  28.  
อ้างองิจาก  องัคณา  แสงสวา่ง.  (2550).  บทบาททางเศรษฐกิจของชาวจีนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ระหว่าง  
พ.ศ.2398 – 2475.  หน้า 107. 

2 กระทรวงศกึษาธิการ.  (2468).  แบบเรียนภูมิศาสตร์ประเทศสยาม.  หน้า 116-121. 
3 ส านกัศิลปากรท่ี 5 ปราจีนบรีุ.  (2551).  รายงานผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการเครือข่ายเพือ่

การอนรุกัษ์และพฒันาย่านตลาดบา้นใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา.  หน้า 9. 
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ภาพประกอบ 6 ร้านกาแฟแป๊ะเอ๊ย 

ท่ีมา: ถ่ายโดยผู้วิจยั  เม่ือวนัท่ี  20  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

2.6 สรุป  
การเปล่ียนแปลงของชุมชนตลาดบ้านใหม่  พ.ศ. 2350 – 2398 เกิดขึน้จากหลายปัจจัย 

การท่ีเมืองฉะเชิงเทราตัง้อยู่บนสองฟากฝ่ังแม่น า้บางปะกงซึ่งเป็นพืน้ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์   
มีทรัพยากรธรรมชาติจ านวนมาก  และมีเส้นทางคมนาคมได้ทัง้ทางบก  ทางน า้และทางทะเล  ท า
ให้เมืองฉะเชิงเทราเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นศนูย์รวมสินค้า  ส่งผลให้ผู้คนอพยพเข้ามามากขึน้เกิด
เป็นชุมชนทางการค้าท่ีส าคญั  คือ ตลาดบ้านใหม่หรือตลาดริมน า้โบราณ  เป็นย่านตลาดของ
ชมุชนชาวไทยเชือ้สายจีน  และเป็นแหลง่เศรษฐกิจเก่าแก่ของเมืองฉะเชิงเทรา  มีชาวจีนโดยเฉพาะ
จีนแต้จิ๋วเดินทางเข้ามาเพ่ือประกอบอาชีพ   จนกระทั่งทศวรรษ 2350 เกิดการก่อตัวของ
อตุสาหกรรมน า้ตาลทรายขึน้ท่ีเมืองฉะเชิงเทรา   โดยมีชาวจีนแต้จิ๋วเป็นผู้ ริเร่ิมบกุเบิกอตุสาหกรรม
น า้ตาลทรายขึน้  ตอ่มาพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้มี
การปฏิรูปการปกครองโดยตัง้มณฑลเทศาภิบาลขึน้ใน  พ.ศ. 2435  มณฑลปราจีนบุรีได้รับการ
จดัตัง้ขึน้และต่อมาย้ายท่ีท าการมณฑลจากเมืองปราจีนบุรีมาท่ีเมืองฉะเชิงเทรา  ความเจริญจึง
หลัง่ไหลเข้ามาสู่เมืองฉะเชิงเทรามากขึน้โดยเฉพาะบริเวณตลาดริมน า้  ซึ่งเป็นตลาดดัง้เดิมและ
ตอ่มากลายเป็นชมุทางท่าเรือท่ีผู้คนมาตอ่เรือไปยงัท่ีตา่งๆ  นอกจากนีแ้ล้วยงัมีการตัง้ถ่ินฐานของ
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กลุ่มชาติพนัธุ์อ่ืนๆ  เช่น  ลาว  เขมร  และมอญ  การอพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐานของชาวจีนในจงัหวดั
ฉะเชิงเทราไมไ่ด้ปรากฏหลกัฐานชดัเจน   

ด้านการประกอบอาชีพสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนการท าสนธิสัญญาเบาว์ริง  ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม  ใน พ.ศ. 2350  การก่อตวัของอตุสาหกรรมน า้ตาลทราย  ท า
ให้อ้อยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญท่ีสุดของเมืองฉะเชิงเทรา  และมีการส่งออกไปขาย
ตา่งประเทศ   ภายหลงัสนธิสญัญาเบาว์ริง  พ.ศ. 2398   แล้วปริมาณการผลิตน า้ตาลทรายในเมือง
ฉะเชิงเทราเร่ิมลดลง  หลงัจากนัน้การค้าน า้ตาลทรายก็ซบเซาลงเร่ือยๆ  จนกระทัง่ใน พ .ศ. 2423 
ประเทศไทยจงึหยดุสง่น า้ตาลทรายเป็นสินค้าออก 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  สยามได้ท าสนธิสัญญาเบาว์ริงกับ
องักฤษเม่ือ  พ.ศ. 2398  ท าให้ต่อมาเศรษฐกิจของสยามเปล่ียนเป็นการผลิตข้าวเพ่ือการส่งออก  
เม่ือความต้องการข้าวจากตา่งประเทศเพิ่มมาก  ส่งผลให้รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั  มีการขุดคลองขึน้หลายสายในพืน้ท่ีฉะเชิงเทรา  เช่น  คลองนครเน่ืองเขต  คลองเปร็ง  
คลองอุดมชลจร  คลองประเวศบุรีรมย์  เป็นการเปิดพืน้ท่ีเพาะปลูกข้าวริมฝ่ังคลองในเมือง
ฉะเชิงเทราเพิ่มขึน้  นอกจากนีเ้มืองฉะเชิงเทราเกิดเป็นย่านท่ีเป็นศูนย์กลางทางการค้าขายมี
ลกัษณะเป็นตลาดชุมทางค้าขายทางน า้เพราะสะดวกต่อการคมนาคมขนส่ง  ท าให้ตลาดริมน า้
บางปะกงขยายตวัขึน้  เช่น  ตลาดท้องน า้เมืองแปดริว้  ชมุชนตลาดบ้านใหม่  ตลาดสนามจนัทร์  
ตลาดท่าถั่ว  ตลาดคลองสวน  เป็นต้น  ตลาดเหล่านีเ้ป็นศูนย์กลางท่ีซือ้ขายสินค้าในชุมชน
กลายเป็นศูนย์รวมสินค้าต่างๆ  ทัง้ข้าว  อาหารทะเลและสินค้าเกษตร    และจากท่ีชาวสวนใน
ละแวกนัน้ท่ีน าผลผลิตมาขาย  รวมทัง้พ่อค้าทัง้ไทย จีน ลาว เขมรเดินทางค้าขายไปยงัหัวเมือง
ต่างๆ สินค้าจากหวัเมืองภาคตะวนัออก  ชุมชนตลาดบ้านใหม่จึงเติบโตขึน้จากการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ การคมนาคม และการปฏิรูปการปกครอง  
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บทที่ 3   
การเปล่ียนแปลงของชุมชนตลาดบ้านใหม่ พ.ศ. 2447 – 2488  

การเปล่ียนแปลงของชุมชนตลาดบ้านใหม่  พ.ศ. 2447 – 2488  เกิดขึน้จากหลายปัจจยั  
การขยายตวัของเมืองฉะเชิงเทราเร่ิมจากยุคอุตสาหกรรมน า้ตาลในทศวรรษ 2350 เข้าสู่ยุคการ
เพาะปลกูข้าวเพ่ือการส่งออกตัง้แต่ทศวรรษ 2410  ท าให้ฉะเชิงเทรามีผู้คนอพยพเข้ามาท ามาหา
กินมากขึน้ มีการตัง้ถ่ินฐานของหลากหลายกลุ่มชาติพนัธุ์  ศนูย์กลางชมุชนอยู่บริเวณตลาดริมน า้
ซึ่งเป็นตลาดดัง้เดิมและต่อมากลายเป็นชุมทางท่าเรือท่ีผู้ คนมาต่อเรือไปยังท่ีต่างๆ เมือง
ฉะเชิงเทราขยายตวัจากการเป็นศนูย์รวมสินค้า ศนูย์กลางการคมนาคม  โดยมีชมุชนทางการค้าท่ี
ส าคญั  คือ ตลาดบ้านใหม่หรือตลาดริมน า้  ซึ่งเป็นย่านตลาดของชมุชนเชือ้สายจีน  ชมุชนตลาด
บ้านใหมจ่งึเติบโตขึน้จากการขยายตวัทางเศรษฐกิจ  บทนีศ้กึษาการเปล่ียนแปลงของชมุชนตลาด
บ้านใหม่ในช่วง พ.ศ. 2447 – 2488  ซึ่งเกิดการเปล่ียนแปลงหลายด้าน ทัง้การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของฉะเชิงเทรา  ลกัษณะทางสงัคมประชากร  วิถีชีวิตและวฒันธรรมประเพณีของชมุชน 

และการพฒันาการคมนาคมในด้านตา่งๆ  การสร้างทางรถไฟและถนน  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้
ล้วนสง่ผลตอ่ชมุชนตลาดบ้านใหม ่

3.1 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของฉะเชิงเทรา  
3.1.1 การขยายตัวของอุตสาหกรรมข้าวสมัยรัชกาลที่ 5 ถงึ ทศวรรษ 2470  

วิถีชีวิตชาวไทยเชือ้สายจีนในชมุชนตลาดบ้านใหม่  ก่อนการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
หลงัการท าสนธิสญัญาเบาว์ริงนัน้ส่วนใหญ่จะเป็นการเกษตร  เน่ืองจากสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ี
เอือ้อ านวยในสมยันัน้  สภาพเศรษฐกิจในชมุชนสามารถพึ่งตนเองได้ในเกือบทุกด้าน  การค้าใน
บริเวณชุมชนริมน า้บางปะกงโดยภาพรวมจึงเป็นการค้าขายเล็กๆ น้อยๆ หรือการแลกเปล่ียน
ระหวา่งหมูบ้่าน  มีตลาดเป็นจดุศนูย์รวมของพอ่ค้าแม่ค้าท่ีประกอบอาชีพ  ทัง้ชาวไทย  เขมร  ลาว  
มอญ  มีอาชีพหลกัอยู่ท่ีการท านาและท าการค้าเป็นงานเสริมจากอาชีพหลกั  ส่วนชาวบ้านตามท่ี
ตา่งๆ ในลุม่น า้บางปะกงท่ีบรรทกุสินค้ามีทัง้ผลไม้  ปลาแห้ง  เกลือ  น า้ตาล  น า้มนัมะพร้าว  ผ้า 
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ฝา้ย  และอ่ืนๆ  โดยล าเลียงข้าวมาขายโดยทางเกวียน  เช่น  ท่ีท่าประชมุชนุ *  ท่าบ้านปากแม่น า้
หนมุานในเขตเมืองปราจีนบรีุ และท่าอ่ืนในเขตนครนายกและฉะเชิงเทรา 1  นอกจากนีย้งัมีโรงหีบ
อ้อยท าน า้ตาลและยงัมีสินค้าส่งออกของประเทศไทยไปยงัประเทศอ่ืนๆ  มีชาวจีนจ านวนมากท่ี
อพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐานท าโรงหีบอ้อย  และบกุเบกิพืน้ท่ีเพ่ือเพาะปลกูอ้อย  เม่ือได้ผลผลิตจงึสง่เข้า
เมืองหลวง  และเป็นสินค้าออกท่ีส าคญั  การค้าน า้ตาลของไทยเจริญรุ่งเรืองสงูสดุ  ในช่วง พ.ศ. 
2394 – 2410 หลงัจากนัน้การค้าอ้อยและน า้ตาลเร่ิมซบเซาลง  ในขณะเดียวกนัข้าวก็มีบทบาทเข้า
มาแทนท่ี   

หลงัการท าสนธิสญัญาเบาว์ริง  ข้าวกลายเป็นสินค้าออกท่ีส าคญัของไทยและเพิ่ม
ความส าคัญมากขึน้เร่ือยๆ  เพราะเป็นท่ีต้องการของตลาดโลก  ส่งผลให้ทางการไทยในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเห็นความส าคัญของการผลิตและการค้าข้าวกับ
ต่างประเทศมากขึน้  จึงได้มีการส่งเสริมการผลิตให้มากขึน้  โดยการขุดคลองเพ่ือขยายพืน้ท่ี
เพาะปลกูในการท านาเพ่ือเพิ่มผลผลิตข้าว การขยายตวัของการผลิตข้าวท าให้เมืองฉะเชิงเทราใน
พืน้ท่ีลุม่แมน่ า้บางปะกงตอนลา่งเปล่ียนจากพืน้ท่ีปลกูอ้อยเพ่ือท าอตุสาหกรรมน า้ตาลมาเป็นพืน้ท่ี
ปลูกข้าวโดยเฉพาะตัง้แต่หลัง พ.ศ. 24192  การขยายตวัของการปลูกข้าวท าให้โคกระบือเป็นท่ี
ต้องการมาก ใน พ.ศ. 2435 รัฐเลือกเมืองฉะเชิงเทราเป็นตลาดส าหรับซือ้ขายสตัว์พาหนะ  เมือง
ฉะเชิงเทราจึงกลายเป็นแหล่งซือ้ขายโคกระบือแหล่งส าคญัในภาคตะวนัออกส่งผลให้มีผู้คนเชือ้
ชาตติา่งๆ เข้ามาในพืน้ท่ีลุม่น า้บางปะกงทัง้ไทย จีน ลาว เขมร แขก3  

การขยายตวัของการค้าข้าวท าให้ชาวจีนท่ีฉะเชิงเทราหันมาปลูกข้าวกันเป็นอาชีพ  
ชาวจีนจงึมีสว่นกระตุ้นให้มีการขยายตวัในการผลิตข้าว   ซึง่นอกจากชาวจีนจะเป็นแรงงานแล้วยงั
มีชาวจีนเป็นเจ้าของท่ีนาด้วย  ดงัข้อมูลว่า “พืน้ท่ีในลุ่มแม่น า้บางปะกง โดยเฉพาะอ าเภอเมือง 
ฉะเชิงเทรา มีจีน  150 คน  เป็นเจ้าของท่ีนา  4,000  ไร่  อ าเภอบ้านโพธ์ิ  มีจีน  350  คน  เป็น

                                                           

*เดิมเรียกทา่ เขมร  เป็นแหลง่ที่พวกชาวป่าน าไม้ประดู ่ และไม้แกน่ลอ่งมาสง่ยงัโรงเลื่อยของคนจีน  
ซึง่ตัง้อยูห่ลายโรง และเป็นแหลง่ที่ชาวนาน าข้าวบรรทกุเกวียนมาสง่ยงัทา่นีเ้ช่นเดียวกนั  เพื่อสง่ตอ่เข้ามายงั
กรุงเทพฯ 
   1 ศรัญญา คนัธาชีพ.  (2540).  พฒันาการทางเศรษฐกิจลุ่มแม่น ้าบางปะกง พ.ศ. 2419-2475.   
หน้า 72-73. 

2 แหล่งเดิม.  หน้า 83-89. 
3 สมุาล ีพนัธุ์ยรุา. (2558). นกัเลงควายเมืองชลบรีุ. ใน ธนาพล ลิม่อภิชาต และสวุิมล รุ่งเจริญ 

บรรณาธิการ. เจ้าพ่อ ประวติัศาสตร์ จอมขมงัเวทย์ รวมบทความเพือ่เป็นเกียรติในโอกาสครบรอบ 60 ปี ฉลอง 
สนุทราวาณิชย์. หน้า 332-333.   
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เจ้าของท่ีนา  และอ าเภอศรีมหาโพธ์ิ  จงัหวดัปราจีนบรีุ  มีจีน  60  คน  เป็นเจ้าของท่ีนา  1,500  ไร่  
การท านาเหมือนไทย”1   ข้อมลูแสดงปริมาณและมลูคา่ข้าวท่ีส่งออกระหว่าง  พ.ศ. 2400 – 2477  
ดงัตารางท่ี 1 

ตาราง 1 ตารางแสดงปริมาณและมลูคา่ข้าวท่ีสง่ออกระหวา่ง พ.ศ. 2400 – 24772 

พ.ศ. – พ.ศ. ปริมาณสง่ออกตอ่ปี 
(000  หาบ) 

มลูคา่สง่ออกตอ่ปี 
(000 หาบ) 

ราคาเฉลีย่ตอ่หาบ 

2400 – 2402 990 -  
2403 – 2407 1,840 -  
2408 – 2412 1,630 -  
2413 – 2417 1,780 5,100 2.70 
2418 – 2422 3,530 10,110 2.90 
2423 – 2427 3,580 9,610 2.70 
2428 – 2432 5,320 15,080 2.80 
2433 – 2437 7,250 23,780 3.30 
2438 – 2442 11,130 61,280 5.50 
2443 – 2452 14,760 81,020 5.50 
2453 – 2457 15,220 81,230 5.30 
2458 – 2462 15,790 108,140 6.90 
2463 – 2467 17,680 115,350 6.50 
2468 – 2472 23,390 169,600 7.20 
2473 – 2477 25,720 91,240* 3.50* 

* การลดลงของมลูคา่ส่งออกและราคาอย่างผิดสงัเกตในปีนีเ้น่ืองจากเศรษฐกิจตกต ่าทัว่
โลก 

                                                           
1 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  ร.7 กส. 15.2/25.  เอกสารกรมสารบญั รัชกาลที่ 7  กระทรวง 

เกษตราธิการ  เร่ืองค าถามของอนกุรรมการสภาเผยแผ่พาณิชย์พิจารณาสินเข้าภายใน กบัค าตอบจากมณฑล
ต่างๆ  พ.ศ. 2474. 

2 เจมส์ ซี.  อินแกรม. (2552).  การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 1850-1970 Economic 
Change in Thailand 1850 – 1970.  หน้า 60.    
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จากหลกัฐานข้อมลูบญัชีโรงสีข้าว  ในพระราชอาณาจกัรสยาม  พ .ศ. 24721  จะเห็น
ได้ว่ามีโรงสีข้าวตัง้ขึน้ใหม่ท่ีฉะเชิงเทราทัง้ในสมยัรัชกาลท่ี 6 และ 7 เน่ืองจากการขยายท่ีดินเพ่ือ
ตอบสนองการค้าข้าวท่ีขยายตวัจึงเป็นแรงสนบัสนุนให้กิจการโรงสีข้าวขยายตวัด้วย  จากข้อมูล
บญัชีโรงสีข้าวใน พระราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 2472  พบว่า  จากจ านวนโรงสี  82  โรง  มีคนจีน
เป็นเจ้าของถึง  64  โรง  ขนุนางไทย  15  โรง  และของพระราชวงศ์  1  โรง  กบัคนไทยอีก  2  โรง2  
แสดงให้เห็นวา่อตุสาหกรรมข้าวของสยามมีความส าคญัทางเศรษฐกิจมาก  ดงัตารางท่ี 2 และการ
ขยายตวัของอุตสาหกรรมข้าวท่ีฉะเชิงเทราสอดคล้องกับการขยายตวัของจ านวนประชากรท่ีเพิ่ม
มากขึน้ดงัท่ีกลา่วมาข้างต้น 

ตาราง 2 ตารางข้อมลูบญัชีโรงสีข้าว ในพระราชอาณาจกัรสยาม  พ.ศ. 2472 

เลขที ่ ช่ือโรงส ี เปิดเมื่อ 
พ.ศ. 

ตัง้อยูท่ี่
ต าบล 

อ าเภอ ช่ือ
เจ้าของ 

ชะนิด
เคร่ือง 

ก าลงั
เคร่ือง 

จ านวน
เข้าที่สไีด้
ตอ่ 1 
ชัว่โมง 

1 จินเซง่สนู 2463 เนื่อง
เขตต์ 

เมือง
ฉะเชิงเทรา 

นายแป๊ะ
แซ 

กลไฟ แรงม้า 
20 

หาบ 
9 

2 ยูฮ่วด 2464 เนื่อง
เขตต์ 

เมือง
ฉะเชิงเทรา 

นายฮิด กลไฟ 12 7 

3 เมง่เซง่
ฮวด 

2466 เปร็ง เมือง
ฉะเชิงเทรา 

นายนิด กลไฟ 30 12 

4 ยี่ฟง 2460 บ้านใหม ่ เมือง
ฉะเชิงเทรา 

นายเสยีว กลไฟ 20 8 

5 ง่วนฮัง่เสง็ 2460 บ้านใหม ่ เมือง
ฉะเชิงเทรา 

นายฟ ู กลไฟ 35 30 

6 กวงเมง่
เสง็ 

2462 บ้านใหม ่ เมือง
ฉะเชิงเทรา 

นายเมง่ 
กือ้ 

กลไฟ 30 12 

 
                                                           

1 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  สบ. 2. 41/27.  เอกสารจดหมายเหตลุายลกัษณ์  สมเดจ็กรมพระยา
ด ารงราชานภุาพ.  เร่ืองบญัชีโรงสข้ีาวในพระราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 2472.  หน้า 23-26.  

2 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  สบ.2. 41/27  เอกสารสว่นพระองค์ สมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพ  กระทรวงมหาดไทย  เร่ือง บญัชีโรงสีเข้าในพระราชอาณาจกัร์สยาม พ.ศ. 2472.  หน้า 23-25. 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 
เลขที ่ ช่ือโรงส ี เปิดเมื่อ 

พ.ศ. 
ตัง้อยูท่ี่
ต าบล 

อ าเภอ ช่ือ
เจ้าของ 

ชะนิด
เคร่ือง 

ก าลงั
เคร่ือง 

จ านวน
เข้าที่สไีด้
ตอ่ 1 
ชัว่โมง 

7 ฮะงว่นฮง 2462 บ้านใหม ่ เมือง
ฉะเชิงเทรา 

นายใช้ กลไฟ 36 18 

8 ใช่ฮวด 2462 บ้านใหม ่ เมือง
ฉะเชิงเทรา 

นาย
ถนอม 

กลไฟ 20 8 

9 กิมเซง่ลงั 2462 บ้านกรูด บ้านโพธ์ิ นายเบ๊า กลไฟ 30 12 
10 หยองเฮง

หล ี
2462 เทพราช บ้านโพธ์ิ พระยาวร

เดช
ศกัดา 

กลไฟ 20 9 

11 ง่วนเฮก 
หล ี

2471 เทพราช บ้านโพธ์ิ นายฮกลี ้ กลไฟ 12 4 

12 ยง่เฮงเสง็ 2471 ทา่พลบั บ้านโพธ์ิ นายหม้อ กลไฟ 30 12 
13 กวงฮะเฮง 2469 บ้านโพธ์ิ บ้านโพธ์ นายชุย่ 

หงวน 
กลไฟ 20 9 

14 ไชโย 2469 ค ล อ ง
บ้านโพธ์ิ 

บ้านโพธ์ิ พระยา
รัถยานุ
รักษ์ 

กลไฟ 20 4 

15 ซินฮวั
เชียง 

2471 ค ล อ ง
บ้านโพธ์ิ 

บ้านโพธ์ิ นายเอง็ กลไฟ 28 25 

16 กิมเซง่เฮง 2466 เกาะไร่ บ้านโพธ์ิ นายเฮง กลไฟ 30 12 
17 เจียเฮง

เสง็ 
2470 ศ า ล า

แดง 
บางน า้
เปรีย้ว 

ม.ร.ว. 
จวง 

กลไฟ 20 7 
 

18 ง่วนฮะหล ี 2466 ศ า ล า
แดง 

บางน า้
เปรีย้ว 

นายทู้ กลไฟ 30 8 

19 ชินเฮงหล ี 2468 ศ า ล า
แดง 

บางน า้
เปรีย้ว 

นายทู้ กลไฟ 30 10 

20 เซง่เฮงหล ี 2467 โพรง
อากาศ 

บางคล้า นายคี
เซ็น 

กลไฟ 25 10 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

 
 

เลขที ่

 
 
ช่ือโรงส ี

 
เปิดเมื่อ 
พ.ศ. 

 
ตัง้อยูท่ี่
ต าบล 

 
 
อ าเภอ 

 
ช่ือ
เจ้าของ 

 
ชะนิด
เคร่ือง 

 
ก าลงั
เคร่ือง 

 
จ านวน
เข้าที่สไีด้
ตอ่ 1 
ชัว่โมง 

21 ฮัว่เชียง 2467 บ า ง
ขนาก 

บางคล้า นายเสง่ กลไฟ 20 10 

22 จิน้เสง็ 2464 บางคล้า บางคล้า นายเภา กลไฟ 20 14 
23 กวางน ่า

ฮอง 
2462 บางคล้า บางคล้า นายฟู

เทนห
ยอ่ง 

กลไฟ 30 14 

24 บ้วนเสง็ 2471 บางคล้า บางคล้า นายกิม กลไฟ 12 14 
25 เว้งเชียง 2472 บางคล้า บางคล้า นาย

เทียนสุน่ 
กลไฟ 35 14 

26 กวงฮัว่ฮะ 2471 เสม็ดใต้ บางคล้า นายเสีย่ง ยนตร์ 18 14 
27 ฮงฮะเฮง 2432 แ ป ล ง

ยาว 
บางคล้า นางศกัดิ์

ทีฆาวาส 
ยนตร์ 25 14 

28 เซ็งก่ี 2462 บางปกง บางปกง นายเซ็งก่ี ยนตร์ 16 1 
29 ไฮ้เฮงเสง็ 2465 บางววั บางปกง นายไฮ้ กลไฟ 25 8 
30 กิมเซง่สนู 2471 บางววั บางปกง นายลกั

กิมเช่ง
สนู 

กลไฟ 40 18 

31 กวงฮก
เสง็ 

2471 ทา่สอ้าน บางปกง นายฮกลี ้ ยนตร์ 17 2 

32 แซนโอ
เชียง 

2465 เมืองเก่า พนมสาร
คาม 

นางหล ี กลไฟ 60 5 

33 ไทยวร
สวุรรณ 

2470 พนม พนมสาร
คาม 

นายมา กลไฟ 50 4 
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จากข้อมูลงานวิจยัของ  กิตติ  ตนัไทย  ท่ีแบ่งระยะของการเพิ่มขึน้ของผลผลิตข้าว
ออกเป็น  2  ช่วง คือ  ช่วงแรกตัง้แต ่ พ.ศ. 2413 – 2423  เป็นช่วงท่ีการค้าข้าวเฟ่ืองฟู  รัฐบาลได้
ขุดคลองเพ่ือเปิดพืน้ท่ีปลูกข้าวจ านวน 296,480  ไร่  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ  72  ของการขยายพืน้ท่ี
เพาะปลูก  และในช่วงท่ี 2  พ.ศ. 2431 – 2447  ซึ่งเป็นระยะท่ีภาวะการค้าข้าวเฟ่ืองฟูขึน้อีกครัง้  
พืน้ท่ีท่ีเพิ่มจากการขดุคลองในช่วงนีเ้พิ่มถึง  1,017,525  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  64.3  ของพืน้ท่ีในลุม่
แมน่ า้บางปะกง1  และจากหลกัฐานข้อมลูโรงสีข้าว จะเห็นวา่มีโรงสีข้าวตัง้อยู่ท่ีบ้านใหม ่ ซึง่มีชาว
จีนเป็นผู้ด าเนินกิจการโรงสีข้าว  และเป็นผู้ควบคมุงานทัง้หมดในโรงสี  เรียกวา่  หลงจู๊หรือผู้จดัการ  
มีหน้าท่ีดแูลและควบคมุงานทัง้หมดภายในโรงสีแทนเจ้าของ อุตสาหกรรมข้าวท่ีฉะเชิงเทราจึง
ขยายตวัทกุระบบทัง้การท่ีท่ีดินถกูบกุเบิกมากขึน้ ชาวนาปลกูข้าวมากขึน้ กิจการโรงสีเพิ่มมากขึน้  
และมีการส่งออกข้าวจากฉะเชิงเทรามากขึน้  และจากข้อมูลการสัมภาษณ์อาจารย์ลดัดา  นพ
รัตนาพร  อาย ุ 62 ปี   เป็นข้าราชการบ านาญครู  อาศยัอยู่ท่ีชมุชนตลาดบ้านใหม่ตัง้แตเ่กิด  พ.ศ. 
2501 ในวยัเด็กครอบครัวมีอาชีพค้าขาย  เช่น  ปลาทู  ปลาโอ  หอยแมลงภู่  คนในชุมชนตลาด
บ้านใหม่มีการประกอบอาชีพอ่ืนๆ ท่ีหลากหลาย  อาจารย์ลัดดาเล่าว่ามีโรงสีข้าวตัง้อยู่บริเวณ
ใกล้ๆ กบัชมุชนตลาดบ้านใหม ่  คนในชมุชนตลาดบ้านใหมส่ว่นใหญ่จะเป็นชาวจีนแต้จิ๋ว2  

จากภาวะการค้าข้าวเร่ิมขยายตวัอย่างรวดเร็ว  รัฐบาลเร่งเพิ่มปริมาณการผลิตข้าว  
โดยใช้วิธีการขยายพืน้ท่ีเพาะปลูก ซึ่งมีข้อมูลเก่ียวกับพืน้ท่ีเพาะปลูกข้าวพบเพียงบางปี  พบว่า  
พืน้ท่ีเพาะปลกูตามข้อมลูระหวา่ง  พ.ศ. 2438 – 2474  มีการขยายพืน้ท่ีเพาะปลกูเพิ่มขึน้ทกุปี  
ดงัตารางท่ี 3  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 กิตติ ตนัไทย.  (2520).  คลองกบัระบบเศรษฐกิจของไทย พ.ศ. 2367 – 2453.  หน้า 129 – 132. 
2 ลดัดา นพรัตนา.  (2562,20 พฤษภาคม).  สมัภาษณ์โดย  (อมุาทิพย์ วรพิพฒัน์).  ที่ตลาดบ้านใหม.่ 
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ตาราง 3 การขยายตวัของท่ีนาในลุม่น า้บางปะกง พ.ศ. 2438 – 24741 

พ.ศ. เนือ้ที่นา (ไร่) 
2438 393,502 
2447 1,022,279 
2448 1,141,607 
2449 1,058,845 
2450 1,178,576 
2451 1.306,901 
2452 1,325,594 
2453 1,170,000 
2460 1,472,314 
2461 1,512,547 
2462 1,529,893 
2463 1,527,647 
2464 1,529,893 
2465 1,372,360 
2467 1,633,340 
2468 1,696,920 
2469 1,748,140 
2472 1,875,890 
2473 1,841,550 
2474 1,841,501 

 

ที่มา : พ.ศ. 2438 อ้างจาก สจช., ร.5 ม.50/4, “เร่ือง ราชการมณฑลปราจีนบรีุ,”  
พ.ศ. 2446 – 2452 อ้างจาก กระทรวงมหาดไทย, เทศาภิบาล เล่ม 13, แผน่ท่ี 73 (1 เมษายน ร.ศ. 131) : 20. 
พ.ศ. 2453  อ้างถงึ สจช., ร.6 กส.1.2/666, “เร่ือง บาญชีงบยอดรายงานการท านามณฑลปราจีนบรีุ ตัง้แต ่พ.ศ. 
2460 – 2464,”พ.ศ. 2465 อ้างจาก สจช., ร.6 ค. 16 – 1/5, “จดหมายเหตขุองสภาเผยแพร่พาณิชย์ ฉบบัท่ี 26,” 
กรกฎาคม 2470, หน้า 207.พ.ศ. 2472 – 2474 อ้างถึง “จดหมายเหตขุองสภาเผยแพร่พาณิชย์ เลม่ 11”  
(กรกฎาคม 2474 – เมษายน 2475), หน้า 20.  อ้างอิงจาก ศรัญญา คนัธาชีพ.  (2540).  พฒันาการทางเศรษฐกิจ
ลุ่มแม่น ้าบางปะกง พ.ศ. 2419-2475.  หน้า 96. 
                                                           

  1 ศรัญญา คนัธาชีพ.  (2540).  พฒันาการทางเศรษฐกิจลุ่มแม่น ้าบางปะกง พ.ศ. 2419-2475.   
หน้า 96. 
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3.1.2 การประกอบอาชีพต่างๆ  
นอกจากชาวบ้านประกอบอาชีพท านาแล้ว  ยงัมีอาชีพท าสวน  ท าไร่   เห็นได้จาก

หลกัฐานร่วมสมยัท่ีว่า  “ล่องตามแม่น า้บางปะกง  ลงมาคลองท่าถัว่… ล าน า้ตอนนีริ้มน า้มกัเป็น
สวนหมาก  มะพร้าว  สวนถัว่งา  สวนฝา้ย  สวนยาสบูตา่งๆ หลงับ้านออกไปก็เป็นไร่นาทัง้สิน้…1  
รวมทัง้มีการท าประมงน า้จืด  ส่วนใหญ่ท ากันในเขตท่ีติดกับแม่น า้ล าคลอง  มีการเลีย้งปลาช่อน  
ปลาสลิด  ปลาดกุ  ปลาหมอ  ปลาหมอเทศ  และชนิดอ่ืนๆ  ซึง่มีช่ือเสียงมาแตโ่บราณวา่  เป็นเมือง
ท่ีท าปลาแห้งขาย2  และค าทัว่ไปเรียกเมืองฉะเชิงเทราวา่  “แปดริว้”  น่าจะสืบเน่ืองมาจากต านาน
ท่ีเลา่วา่มีปลานานาชนิดชุกชมุมาก  โดยเฉพาะปลาช่อนมีขนาดใหญ่มาก  สามารถน ามาช าแหละ
ได้ถึงแปดริว้เป็นท่ีเล่ืองลือไปทัว่  จนชาวบ้านเรียกกันติดปากมาจวบจนทุกวนันี ้ พ่อค้าแม่ค้าใน
ชุมชนตลาดบ้านใหม่ได้น าปลาช่อนตากแห้งมาขายกันทัว่หน้า  และอีกอาชีพคือ  การท าป่าไม้  
ด้วยสภาพภมูิศาสตร์ของพืน้ท่ีท่ีอดุมสมบรูณ์  มีการท าป่าไม้บริเวณท่ีเป็นป่าอยูท่างตอนเหนือและ
ตอนกลางของพืน้ท่ี  ในชมุชนตลาดบ้านใหมจ่งึมีชาวจีนเป็นแรงงานโรงเล่ือยไม้ 

ส่วนการผลิตน า้ตาลทรายหลงัจากท่ีซบเซาลง  จนกระทัง่ราว  พ.ศ. 2432  ประเทศ
ไทยส่งน า้ตาลออกจ าหน่ายบ้างเป็นครัง้คราว  แต่ไม่เป็นสินค้าส าคญัเหมือนเม่ือก่อน  การผลิต
เพียงพอเพ่ือการบริโภคภายในประเทศเท่านัน้  และการผลิตสว่นใหญ่ก็เป็นน า้ตาลทรายแดง  จาก
หลกัฐานรายงานมณฑลนครไชยศรีส่งรายงานงบปี  พ.ศ. 2455  กล่าวว่า  ก่อน พ.ศ. 2453  พืน้ท่ี
เพาะปลกูอ้อยมีอยู่อย่างกว้างขวางบริเวณมณฑลนครไชยศรี  หลกัจากท่ีอตุสาหกรรมน า้ตาลของ
ไทยเร่ิมเส่ือมลงนัน้  พืน้ท่ีเพาะปลกูอ้อยบริเวณนีก็้ลดน้อยลงไป  90  ส่วน  ใน  100  ส่วน  ยงัคง
เหลือเนือ้ท่ีเพาะปลกูอยู่ประมาณร้อยละ  10  และโรงหีบอ้อยท าน า้ตาลก็ล้มเลิกไปเกือบหมดสิน้  
ใน พ.ศ. 2455  ยังคงมีโรงหีบอ้อยอยู่  2  โรง  และในจ านวน  2  โรงนี ้ ก็ไม่มีหีบอ้อยตลอดปี  
เพราะไมมี่อ้อยจะหีบ3 

ในขณะเดียวกนัสินค้าจากตา่งประเทศได้กระจายเข้าสู่ท้องถ่ินด้วย  สินค้าท่ีส่งออก
จากท้องถ่ิน  และสินค้าท่ีพ่อค้าน าเข้ามาขายในชมุชนริมน า้  และลุ่มน า้บางปะกงจะส่งผา่นตลาด

                                                           
1 หลวงเทศาจิตรพจิารณ์.  (2471).  ว่าดว้ยแม่น ้าทีมี่ในประเทศสยาม.  พิมพ์ในงานปลงศพ นายหนึง่  

สวุารี  เมื่อปีมะโรง พ.ศ. 2471.  หน้า 28-29.   
2 ศรัญญา คนัธาชีพ.  (2540).  พฒันาการทางเศรษฐกิจลุ่มแม่น ้าบางปะกง พ.ศ. 2419-2475.  อ้างอิง

จาก  กิจจา วฒันสนิธุ์.  (2523). ประวตัิความเป็นมาของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา. พิมพ์เนื่องในงาน
พระราชทานเพลงิศพ นายกิจจา  วฒันสนิธุ์  17 มีนาคม, 2523).  หน้า 28-29. 

3 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  กส.13/749. กระทรวงเกษตราธิการ เร่ืองมณฑลนครไชยศรี  
ส่งรายงานงบปี พ.ศ. 2455  (ตอนที ่1). 
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กรุงเทพฯ  ก่อนเพราะตลาดสินค้ากรุงเทพฯ  เป็นท่ีรวบรวมสินค้าทุกอย่างทัง้ ท่ีผลิตขึน้
ภายในประเทศและต่างประเทศ  สินค้าใหญ่ๆ  ท่ีส่งจ าหน่ายไปต่างพืน้ท่ีมีหลายอย่ างเช่น 
ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ปลาน า้จืด ปลาน า้เค็ม เกลือ น า้ตาลทราย แตงโม สับปะรด ฟักเขียว 
ฟักทอง หมากแห้ง ไม้แดง ไม้ประดู ่กระดาน  ไม้กระยาเลย  แจวพาย ไต้ ชนั น า้มนัยาง ถ่าน  ถัว่ 
มนัและเผือก ซึ่งจ าแนกสินค้าต่างๆ  เหล่านีม้าจากเมืองนครนายกเป็นข้าวเปลือกเสียส่วนใหญ่  
นอกนัน้เป็นสินค้าเล็กน้อย เช่น ไม้หอม ไต้ ชัน น า้มันยาง เขาหนัง กระดูกสัตว์ต่างๆ  เมือง
ฉะเชิงเทรา สินค้าท่ีสง่ไปขายเป็นข้าวเปลือกเป็นสินค้าใหญ่นอกนัน้จ าพวกหมาก มะพร้าว   สินค้า
ต่างเมืองท่ีมาทางมณฑลเขมรและมณฑลลาวกาว น ามาขายในพืน้ท่ีมีรายช่ือ ดงันี  ้โค กระบือ 
หนังต่างๆ เขาต่างๆ ผลเร่ว คร่ัง ไหม ปลาเค็ม ปลาย่าง ส่วนสินค้าท่ีมาจากกรุงเทพฯ  มณฑล
ราชบรีุและจนัทบรีุ  เป็นสินค้าจ าพวกเคร่ืองดองเค็มตา่งๆ เคร่ืองทองเหลืองท าเป็นรูปพรรณตา่งๆ 
เคร่ืองนุง่หม่  ผ้าขาว ผ้าแดง  ผ้าตา่งๆ1 

เศรษฐกิจท่ีขยายตวัในฉะเชิงเทราท าให้เกิดการเติบโตของชมุชนริมน า้  โดยมีปัจจยั
ทางด้านเศรษฐกิจและชาวจีนมีส่วนก าหนดบทบาทส าคญัในการเกิดชุมชน  และย่านศนูย์กลาง
ทางตลาดและการค้าขึน้  การค้าขายภายในท้องถ่ินขยายตวัขึน้ตามสภาพเศรษฐกิจ   
 

3.1.3 เศรษฐกิจและวิถีชีวิตระหว่างสงคราม พ.ศ. 2482 – 2488  
เม่ือสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เกิดขึน้ในยุโรปเม่ือ พ.ศ. 2482  ประเทศไทยได้ประกาศ

นโยบายเป็นกลางและท ากติกาสัญญาไม่รุกรานกับฝร่ังเศส  อังกฤษ  และท าสัญญาเจริญ
สัมพันธไมตรีกับญ่ีปุ่ น  ทัง้นีเ้พราะว่าไทยไม่ต้องการเข้าไปเก่ียวข้องกับสงครามครัง้นี  ้  ต่อมา
สภาวการณ์ตา่งๆ ในเอเชียตงึเครียดมากเม่ือประเทศญ่ีปุ่ นขยายก าลงัทหารและท าสงครามกับจีน 
(พ.ศ. 2480 – 2488) ได้ท าสนธิสญัญาไตรภาคีกับเยอรมนั  และอิตาลี  และท าสญัญาความเป็น
กลางกบัรัสเซีย ท าสญัญาเม่ือวนัท่ี 13 เมษายน  พ.ศ. 2484  การท าสนธิสญัญาดงักลา่วของญ่ีปุ่ น
เป็นผลพวงจากนโยบายจกัรวรรดินิยมของญ่ีปุ่ นก็เพ่ือให้การขยายของเขตทางทหารของญ่ีปุ่ นให้
ปลอดภยัยิ่งขึน้  จึงเป็นท่ีคาดหมายกนัในหมู่ผู้น าไทยว่าสงครามใหญ่ในเอเชียเป็นสิ่งท่ีหลีกเล่ียง
ไม่ได้และเป็นท่ีคาดหมายกันว่า  สงครามครัง้นีจ้ะกระทบกระเทือนถึงประเทศไทย  โดยเฉพาะ
ในทางเศรษฐกิจ  เพราะไทยพึ่งสินค้าอุปโภคบริโภคจากยุโรป  เช่น เคร่ืองจักร  ยารักษาโรค   
ผ้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  อาหารส าเร็จรูปอนัได้แก่ นมกระป๋อง  นมผง  สรุาชนิดตา่งๆ เป็นต้น  เม่ือสินค้า

                                                           
1 ศรัญญา คนัธาชีพ.  (2540).  พฒันาการทางเศรษฐกิจลุ่มแม่น ้าบางปะกง พ.ศ. 2419-2475.   

หน้า 146. 



  50 

จากยุโรปมาไม่ได้ท าให้เกิดขาดแคลนและมีราคาสูงขึน้ ท าให้ค่าครองชีพสูงขึน้  ประชาชนจึง
ประสบปัญหา1   

ประเทศไทยเข้าสู่สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2484 เม่ือถกูญ่ีปุ่ นบุก
และรัฐบาลจอมพล ป. พิบลูสงคราม ยินยอมให้กองทพัญ่ีปุ่ นเดินทพัผ่านประเทศไทยไปประเทศ
มาเลเซียและพมา่ ตอ่มารัฐบาลไทยลงนามใน “กตกิาสญัญาทางทหารระหวา่งไทยกบัญ่ีปุ่ น” และ 
“กติกาสญัญาพนัธไมตรีระหว่างประเทศ”  เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม  พ.ศ. 2485 ซึ่งน าไปสู่การท่ีไทย
ประกาศสงครามกบัองักฤษและสหรัฐอเมริกา  ท าให้ถกูฝ่ายสมัพนัธมิตรทิง้ระเบิดในกรุงเทพฯ ทัง้
ท่ีชมุชน  สถานท่ีส าคญัทางยทุธศาสตร์ จดุท่ีทิง้ระเบดิเป็นครัง้แรกเม่ือ พ.ศ. 2485 ได้แก่ หวัล าโพง  
เยาวราช  ตรอกบี.แอล.ฮัว้  (บริษัทจ าหน่ายยารักษาโรคแผนปัจจบุนัจากยุโรปและอเมริกา) และ
ฝ่ังธนบุรี  ท าให้ตึกพงัทลายมีคนเสียชีวิตจ านวนมาก  การโจมตีครัง้นีท้ าให้ประชาชนเร่ิมอพยพ
ออกจากกรุงเทพฯ  มากขึน้  สถานท่ีผู้คนอพยพออกไปอยู่ ได้แก่  บริเวณท่ีเป็นสวนในเขตจงัหวดั
ธนบรีุและนนทบรีุ  บริเวณชานกรุง  เชน่ ริมคลองแสนแสบ (คลองบางขนาก)  คลองบางกะปิ  และ
หวัเมือง เช่น อยธุยา ฉะเชิงเทรา เป็นต้น  หลงัจากนีแ้ล้วก็ยงัมีการทิง้ระเบิดท่ีกรุงเทพฯ อีก 2 ครัง้  
เม่ือ  พ.ศ. 2486  และ พ.ศ. 24872  ภาวะสงครามท าให้สินค้าขาดแคลนมากยิ่งขึน้โดยเฉพาะ
สินค้าจ าเป็น  เช่น ผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม  ราษฎรในต่างจังหวัดขาดแคลนเคร่ืองนุ่งห่มและไม้ขีดไฟ   
ตามจงัหวดัต่างๆ  ราษฎรไม่มีผ้าส าหรับตดัเสือ้ การพยาบาล  ขาดแคลนผ้าก๊อซและส าลีถึงกับ
ต้องใช้กระดาษสาแทน  ขาดแคลนโลหะและสายไฟฟ้า3  ซึง่จากค าสมัภาษณ์ของนายเหียน  แซซื่อ้  
อาย ุ84  ปี ชาวชมุชนตลาดบ้านใหม่  เล่าว่าในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2  มีคนกรุงเทพฯ อพยพหนี
ภยัสงครามมาเชา่บ้านอยูท่ี่ตลาดบ้านใหมแ่ละท าอาชีพค้าขาย  และลงุเหียนเลา่วา่ในชว่งสงคราม 

สินค้าจะขาดแคลนและหายากโดยเฉพาะวสัดกุ่อสร้าง  ไม่มีสินค้าขาย  เช่น ผ้าท่ีมา
จากญ่ีปุ่ นก็ไม่มี4 สภาวการณ์สงครามโลกครัง้ท่ี 2  จงึสง่ผลกระทบตอ่วิถีการด าเนินชีวิตของคนใน
ชมุชนตลาดบ้านใหม ่

                                                           
1อบุล จิระสวสัดิ์.  (2517).  สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศไทย ในระหว่าง

สงครามโลกครัง้ทีส่อง.  หน้า 272.  
2 แหล่งเดิม.  หน้า 296. 
3 แหล่งเดิม.  หน้า 275. 
4 ส านกัศิลปากรท่ี 5 ปราจีนบรีุ.  (2551).  รายงานผลการด าเนินงานโครงการบูรณาการเครือข่ายเพือ่

การอนรุกัษ์และพฒันาย่านตลาดบา้นใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา. หน้า 18-20.  
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3.2 ลักษณะทางสังคมประชากรและการขยายตัวของชุมชนเชือ้สายจีน 
ชมุชนตลาดบ้านใหม่เป็นชุมชนชาวไทยเชือ้สายจีนท่ีอาศยัอยู่บริเวณริมน า้  มีแม่น า้บาง  

ปะกงซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลกัใช้ในการสญัจรไปมา  ชาวจีนอพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐานมาก
ขึน้  ความเจริญจึงหลัง่ไหลเข้ามาเศรษฐกิจข้าวท่ีเจริญเติบโตขึน้   ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้าน
การด าเนินวิถีชีวิต  

ฉะเชิงเทราหรือแปดริว้เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกท่ีมีชาวจีนโดยเฉพาะชาวจีน
แต้จิ๋วท่ีอพยพมาตัง้ถ่ินฐานในบริเวณนีม้าก เพราะเป็นพืน้ท่ีท่ีไม่มีคนอยู่อาศยัและเป็นพืน้ท่ีป่าท่ี
อดุมสมบรูณ์โดยเฉพาะป่าไผท่ี่ตดัขายท าเป็นเรือแพและปลกูสร้างบ้าน  และท าการค้าเป็นจ านวน
มากในสมยัรัชกาลท่ี 3 อตุสาหกรรมน า้ตาลขยายตวั ฉะเชิงเทราเป็นแหล่งเพาะปลกูอ้อยท่ีส าคญั
ในการผลิตน า้ตาล โดยมีกลุ่มท่ีเป็นนกัลงทนุ ได้แก่  ชาวจีนอพยพท่ีมีทนุและประสบการณ์ซึ่งเป็น
กลุ่มท่ีบุกเบิกการท าน า้ตาล เจ้านายและขุนนาง โรงน า้ตาลของหลวง และบริษัทของนักลงทุน
ตะวนัตกท่ีเข้ามาลงทนุภายหลงั เม่ืออตุสาหกรรมน า้ตาลทรายเจริญรุ่งเรืองจึงท าให้ชาวจีนอพยพ
เข้ามาจ านวนมาก ทัง้กลุม่นายทนุตัง้โรงหีบน า้ตาลทราย  กลุม่แรงงานจีนท่ีรับจ้างท างานในไร่อ้อย 
และกลุ่มท่ีท าการค้าขายต่างๆ เป็นต้น  ซึ่งการอพยพเข้ามาของชาวจีนในครัง้นีก้่อให้เกิดการ
รวมตวักันเป็นชุมชน  ชุมชนชาวจีนในฉะเชิงเทรา เช่น ชุมชนริมน า้บางปะกงหรือต่อมาเรียกว่า  
ชมุชนตลาดบ้านใหมแ่ละชมุชนตลาดคลองสวน  

 
3.2.1 สังคมประชากรและการขยายตัวของชุมชนเชือ้สายจีน 

ชุมชนตลาดบ้านใหม่เป็นชุมชนเชือ้สายจีนท่ีอาศยัอยู่บริเวณริมแม่น า้บางปะกงซึ่ง
เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลกัใช้ในการสญัจร เม่ือการค้าขายและการส่งออกน า้ตาลเจริญขึน้ ท า
ให้ตลาดริมน า้ท่ีเป็นชมุชนชาวจีนดัง้เดมิขยายตวักลายเป็นสถานท่ีแลกเปล่ียนซือ้ขายสินค้าส าคญั
ของเมืองแปดริว้และเมืองใกล้เคียง นอกจากนีต้ัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 3  ถึงรัชกาลท่ี 5  มีการขดุคลอง
แสนแสบ  คลองประเวศบุรีรมย์  คลองนครเน่ืองเขต  และคลองสายย่อยอ่ืนๆ เพิ่มเติม ท าให้การ
เดินทางคมนาคมเช่ือมต่อกันมากขึน้และเป็นการเปิดพืน้ท่ีเกษตรกรรมเม่ืออุตสาหกรรมข้าว
ขยายตวัหลงัการท าสนธิสญัญาเบาว์ริง พืน้ท่ีริมแม่น า้บางปะกงและคลองสายต่างๆ มีการขยาย
พืน้ท่ีเพาะปลกูข้าวเพิ่มขึน้  การเติบโตของอตุสาหกรรมข้าวส่งผลให้กลุ่มคนเชือ้ชาติต่างๆ  ทัง้คน
ไทย  คนจีน  แขก  มลาย ู และแขกอ่ืนๆ  ลาว  เขมร  และมอญ ท่ีอพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐานบริเวณนี ้
มากขึน้ โดยเฉพาะบริเวณฝ่ังตะวันตกของแม่น า้บางปะกงท่ีกลายเป็นชุมชนเกษตรกรรม  
เน่ืองจากเป็นท่ีลุ่มต ่าจึงเหมาะแก่การปลกูข้าว  ส่วนบริเวณท่ีเป็นเส้นทางคมนาคมส าคญับริเวณ
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ริมน า้หรือล าคลองเกิดเป็นชุมชนการค้าขนาดใหญ่ท่ีมีทัง้โรงสี  ท่าเรือ  โรงเล่ือย  ตลาด  โรงฝ่ิน  
บอ่นการพนนั และท่ีตัง้ของศาสนสถานทัง้วดั  ศาลเจ้า  และโรงเรียน 

การขยายตวัของอุตสาหกรรมข้าวท าให้เกิดการขยายตวัของชมุชนและเศรษฐกิจในพืน้ท่ี
ภาคตะวนัออก  และมีชาวจีนเข้ามาอยู่อาศยัมากขึน้ ดงัข้อมลูจ านวนชาวจีนในมณฑลปราจีนบุรี
เม่ือ  พ.ศ. 2447  ระบุว่ามีคนจีนในมณฑลปราจีนบุรีราว  35,912  คน1 ซึ่งนับว่าเป็นจ านวน
คอ่นข้างสงู และเม่ือท่ีท าการมณฑลปราจีนบุรีย้ายมาอยู่ท่ีเมืองฉะเชิงเทรา ท าให้ฉะเชิงเทราเป็น
ทัง้ศนูย์กลางการปกครองมณฑลและเศรษฐกิจ ชุมชนริมน า้หลายแห่งขยายตวัขึน้จากการเป็น
แหล่งค้าขายและชมุทางท่าเรือ โดยเฉพาะชมุชนตลาดบ้านใหม ่(ซึ่งเป็นช่ือท่ีเรียกมาตัง้แตใ่นสมยั
รัชกาลท่ี 5 จากการสร้างตลาดใหม่หลังไฟไหม้) ท่ีเป็นชุมชนเชือ้สายจีนท่ีเก่าแก่มาตัง้แต่ต้น
รัตนโกสินทร์ และมีชาวจีนแต้จิ๋วตัง้ถ่ินฐานในบริเวณนีจ้ านวนมาก   

ชุมชนตลาดบ้านใหม่ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ยังเป็นชุมชนท่ีไม่ใหญ่นัก ดงัข้อมูลในเอกสาร
จดหมายเหตพุระราชกิจรายวนัในพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  วนัท่ี  25  มกราคม 
ร.ศ.126  (พ.ศ. 2450)  เม่ือครัง้เสด็จพระราชด าเนินเมืองฉะเชิงเทราเพ่ือเปิดทางรถไฟสาย
ตะวนัออก ได้เสด็จฯ ไปวดัจีนประชาสโมสร  และทอดพระเนตรย่านตลาดบ้านใหม่ ท่ีสร้างขึน้ใหม่
หลงัไฟไหม้เม่ือ พ.ศ. 2447  สรุปได้ว่า   ตลาดบ้านใหม่เป็นตลาดท่ีไม่ได้ใหญ่มากนกั  มีท่าเรืออยู่
บริเวณตลาดล่างท่ีเป็นบ้านของสองพ่ีน้องจีนฮีแ้ละจีนแดง2   ซึ่งทัง้สองคนนีเ้ป็นคนจีนท่ีอาศยัอยู่
ในตลาดบ้านใหม่ การขยายตวัของตลาดบ้านใหม่จึงน่าจะเพิ่มมากขึน้ตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 6 เป็น
ต้นมา เม่ือกิจการเรือเมล์ขยายตวัและมีการขยายเส้นทางรถไฟไปยงัหวัเมืองอ่ืนในภาคตะวนัออก 
และสร้างถนนเช่ือม ดงัจะกลา่วตอ่ไปในบทท่ี 4 

ในสมยัรัชกาลท่ี 5  มีการส ารวจประชากรในมณฑลปราจีนบุรี  ซึ่งครอบคลุมพืน้ท่ี
เมืองนครนายก  ปราจีนบุรี  ฉะเชิงเทรา  พนมสารคาม  บางละมุงและชลบุรี  พบว่ามีประชากร  
297,100  คน  (ในระหว่าง พ.ศ. 2448 – 2452)  ประกอบด้วยคนเชือ้ชาติตา่งๆ   ท่ีมีมากท่ีสดุ  คือ
คนไทยมีร้อยละ  50. 95)  นอกนัน้เป็นคนลาว  คนจีน  คนเขมร  และคนแขก  ดงัตารางท่ี 4  ได้
แสดงจ านวนประชากรในมณฑลปราจีนบรีุ พ.ศ. 2448 – 2452   

                                                           
1 จี.วิลเลยีม สกินเนอร์.  (2548).  สงัคมจีนในประเทศไทย : ประวติัศาสตร์เชิงวิเคราะห์.  หน้า 73-74. 
2
 จดหมายเหตพุระราชกิจรายวนัในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั จ.ศ. 1269  งาน

พระราชทานเพลิงศพ  หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์  เทวกลุ  ท.จ.ว. ณ เมรุหนา้พลบัพลาอิศริยาภรณ์   
วดัเทพศิรินทราวาส  วนัที ่ 11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2519.  หน้า 13. 
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ตาราง 4 ประชากรในมณฑลปราจีนบรีุ พ.ศ. 2448 – 24521 

เชือ้ชาต ิ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ไทย 151,365 50.95 
ลาว 89,757 30.21 
จีน 35,293 11.88 
แขก (มลาย,ู จาม,  แขกเทศ, แขกขาว) 6,328 2.13 
ญวน 581 0.20 
มอญ, ทวาย, พมา่ 1,555 0.52 
เขมร 11,397 3.84 
อื่นๆ (เกรียง, กลุา, ฝร่ัง, ญ่ีปุ่ น) 824 0.27 
รวม 297,100 100.00 

            

ท่ีมา :  สจช. ร.5 ม.2  19/4  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาด ารงราชานุภาพ
ทลูเกล้าถวายบญัชีการส ารวจส ามะโนครัวเรือน  (22 พฤศจิกายน  ร.ศ. 124 – 15 กนัยายน         ร.
ศ. 128)   

จากข้อมูลในรายงานการส ารวจบญัชีส ามะโนครัวประชากรในมณฑลปราจีนบุรี  
พ.ศ. 2447  มีจ านวนประชากร  35,912  คน   พ.ศ. 2448 – 2452  จ านวน  297,100  คน  และ
เพิ่มเป็น 398,000 คน ใน พ.ศ. 24682  การเพิ่มขึน้ของจ านวนประชากรเป็นผลมาจากการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะชาวจีนท่ีอพยพเข้ามาในประเทศไทย  ส าหรับเส้นทางการอพยพและ
ตระกลูภาษาของชาวจีนท่ีอพยพมาตัง้ถ่ินฐานในจงัหวดัฉะเชิงเทรานัน้  เป็นชาวจีนท่ีอพยพเข้ามา
ในประเทศไทยทางเรือจากทะเลจีนใต้แล่นเข้าสู่อ่าวไทย  ชาวจีนเหล่านีข้ึน้ท่ีเมืองท่าจนัทบุรีหรือ
เมืองท่ากรุงเทพฯ3  แล้วเดินทางต่อมาจังหวัดฉะเชิงเทราโดยทางเรือซึ่งใช้แม่น า้บางปะกงและ
คลองสาขาต่างๆ  แล้วค่อยๆ ขยายถ่ินฐานอาศยัไปอยู่ริมน า้  ส่วนตระกูลภาษาของชาวจีนใน
จงัหวดัฉะเชิงเทรามีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัแตล่ะตระกลูตามท้องถ่ินท่ีอยู่อาศยั  แบง่ได้  6  ตระกลู  
คือจีนแต้จิ๋ว  ไหหล า  กวางตุ้ง  ฮกเกีย้น  จีนแคะ  และพวกอ่ืนๆ ท่ีมาจากไต้หวนั  เซ่ียงไฮ้และ  นิง

                                                           
1 ศิริวรรณ ศิลาพชัรนนัท์.  (2556).  อตัลกัษณ์ชมุชนริมน ้าแม่กลองและบางปะกง.  หน้า 238. 
2 กระทรวงศกึษาธิการ.  (2468).  ภูมิศาสตร์ประเทศสยาม.  หน้า  116-121.  
3 มลูนิธิสารานกุรมวฒันธรรมไทย.  (2542).  สารานกุรมวฒันธรรมไทย ภาคกลาง.  หน้า  1531. 
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โป  ชาวจีนท่ีเข้ามาตัง้ถ่ินฐานส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาวจีนแต้จิ๋วมากท่ีสดุถึงร้อยละ  50  ชาวจีนแคะ
ร้อยละ  15  ชาวจีนไหหล าร้อยละ 12 ชาวจีนกวางตุ้งร้อยละ 10 ชาวจีนฮกเกีย้นร้อยละ 10 และ
พวกอ่ืนๆ ร้อยละ 31 

การลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์ครอบครัวเชือ้สายจีนจ านวน 5 ครอบครัว ท่ีตลาดบ้านใหม่ท า
ให้ได้เห็นร่องรอยความเป็นชมุชนการค้าในอดีต และเห็นว่าท่ีชมุชนตลาดบ้านใหม่มีคนจีนอพยพ
เข้ามาอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 5 จนถึงทศวรรษ 2490  ครอบครัวแรก คือ ร้านอาหารบ้าน
ปา้หน ูผู้ให้ข้อมลูคือ นางอภิรดี  เข็มกลดัทอง  อาย ุ 68  ปี   ซึง่เป็นหลานรุ่นท่ี 3  ของปา้หน ู กลา่ว
ว่า  ปา้หนเูกิดเม่ือ พ.ศ. 2459  ในต้นสมยัรัชกาลท่ี 6 และเสียชีวิตเม่ือวนัท่ี 4  ตลุาคม  พ.ศ. 2533  
ครอบครัวของป้าหนูอาศยัอยู่ในชุมชนนีม้านานแล้วตัง้แต่รุ่นพ่อแม่ของป้าหนู ในสมยัรัชกาลท่ี 5  
บ้านปา้หนเูปิดเป็นโรงบ่อนซึ่งมีการพนนัหลายอย่างเช่น  การเล่นถัว่ เล่นหวย ไพ่งา   ไฮโล  ป๊อก
เด้ง  มีคนจากกรุงเทพฯ  และคนจีนในชมุชนตลาดบ้านใหมม่าเลน่เป็นประจ า  โรงบอ่นบ้านปา้หนู
เป็นโรงบ่อนถูกกฎหมาย  นอกจากเป็นท่ีเล่นการพนันของคนในละแวกนัน้  ยังขายอาหารเพ่ือ
บริการให้นกัเลน่พนนัและมีบริการพายเรือสง่ข้าวตามโรงฝ่ินใกล้เคียง ใกล้ๆ กบัร้านปา้หนู  บริเวณ
ตลาดมีบ้านให้คนเชา่เดือนละ  2 - 5 บาท  นอกจากนีบ้้านปา้หนยูงัเป็นท่าเรือส าหรับการสญัจรไป
มาในสมยันัน้ด้วย  มีเรือมาจากบางคล้า  เรือบรรทกุข้าวสาร  อิฐ  เคร่ืองปัน้ดินเผา หม้อมาขายท่ี
ตลาดบ้านใหม่  ในส่วนของประเพณีต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับคนจีนบ้านป้าหนซูึ่งมีเชือ้สายจีนยงัคง
ปฏิบตัแิละสืบทอดประเพณีมาแตโ่บราณ2   

ครอบครัวท่ีสอง คือ ร้านกาแฟแป๊ะเอ๊ยในตลาดบ้านใหม่  ผู้ ให้ข้อมูลคือ อาจารย์
บุศรา พิพฒันโกศลศกัดิ์  อายุ 65 ปี  ข้าราชการบ านาญครูโรงเรียนดดัดรุณี  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
เจ้าของร้าน   แป๊ะเอ๊ย  เลา่วา่บดิามารดาของอาจารย์เป็นคนไทยเชือ้สายจีนมาจากเมืองจีน  บดิา
ช่ือ นายเล่ียมหย ู แซก่๋วย  เสียชีวิตเม่ือ  พ.ศ. 2538  มารดาช่ือ นางทงยิม้  แซซ่ิม้ เสียชีวิตเม่ือ พ.ศ. 
2541  มีพ่ีน้องทัง้หมด  4  คน  บิดาและมารดาของอาจารย์มีอาชีพขายกาแฟมาตัง้แต่แรก  
หลงัจากบดิามารดาเสียชีวิตจงึสืบทอดกิจการตอ่3  

                                                           
1 ลขิิต ธีรเวคิน.  (2521).  ชนกลุ่มนอ้ยในประเทศไทย.  หน้า  23.  
2 อภิรดี  เข็มกลดัทอง.  (2563, 27 มกราคม).  สมัภาษณ์โดย  (อมุาทิพย์ วรพิพฒัน์).  ที่ตลาด 

บ้านใหม.่ 
3
 บศุรา พิพฒันโกศลศกัดิ์.  (2563, 23 ตลุาคม).  สมัภาษณ์โดย (อมุาทิพย์ วรพิพฒัน์).  ที่ตลาด 

บ้านใหม.่ 
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ครอบครัวท่ีสาม คือ ร้านขายของในตลาดบ้านใหม่  ผู้ ให้ข้อมูลคือ นางสาววิตรี        
จ.คโุณปกรณ์  อาย ุ 73 ปี  เจ้าของร้านและเป็นบคุคลส าคญัท่ีคนในชมุชนให้ความนบัถือและเป็น
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของชุมชนตลาดบ้านใหม่  ป้าเล่าว่าป้าเกิดในตระกูลครอบครัวเชือ้สายจีน  
บิดาช่ือ นายใช่ข่ี  แซ่เจ่ีย  มารดาช่ือ นางฮุ่ยลัง้   แซ่ค ู พ่ออพยพมาจากเมืองจีนได้มาแตง่งานกบั
แมแ่ละมีลกูเกิดท่ีฉะเชิงเทรา  และตัง้ถ่ินฐานท่ีตลาดบ้านใหม่  มีพ่ีน้องทัง้หมด  10  คน  พอ่ของปา้
มีบทบาทส าคญัในชุมชนตลาดบ้านใหม่  เม่ือถึงเทศกาลส าคญัของชาวจีนในชุมชนก็เข้าร่วมพิธี
และบริจาคสิ่งของให้1  

ครอบครัวท่ีส่ีเป็นร้านขายขนมโบราณข้าวต ู ผู้ ให้ข้อมลูคือ นางสาวสาคร กนกทิพย์
พรชัย อายุ 73  ปี  บิดามารดาเป็นคนจีนมาจากเมืองจีนตระกูลแซ่ก๋วย  บิดาช่ือ นายเพ่งจิง  
แซ่ก๋วย  มีอาชีพขายหมูในตลาดบ้านใหม่ เสียชีวิตเม่ือ พ.ศ. 2500  มารดาช่ือนางไซ้เตียง  แซ่ลี ้ 
เสียชีวิตเม่ือ พ.ศ. 2537 มีพ่ีน้องทัง้หมด  5  คน  คนแรกครอบครัวส่งไปอยู่ประเทศจีน  พ่ีน้องท่ี
เหลือพักอาศัยอยู่ท่ีกรุงเทพฯ  ทัง้หมดเพราะพ่อกับแม่ส่งให้ไปเรียนหนังสือท่ีกรุงเทพฯ  ท าให้
ลูกหลานรุ่นต่อมาอาศยัอยู่ท่ีกรุงเทพฯ เป็นส่วนใหญ่ และครอบครัวท่ีห้า คือ ร้านอาหารสามแม่
ครัว ผู้ ให้ข้อมลูคือ นางสาววชัราภรณ์  วฒันศิริสขุ  หรือปา้หมวยเจ้าของร้าน อาย ุ75 ปี  เกิดเม่ือ 
พ.ศ. 2487  บิดาช่ือ นายเป็งกวง แซ่โง้ว  มารดาช่ือนางภู่ย้ง  แซ่จิว  ทัง้สองท่านได้เสียชีวิตไปแล้ว  
มีพ่ีน้องทัง้หมด  6 คน ก่อนท่ีจะมาเปิดร้านอาหารบิดามารดามีอาชีพขายปลาทู ขายผกัท่ีตลาด
บ้านใหม่ โดยรับซือ้ปลาทูจากพ่อค้าท่ีน าอาหารทะเลมาขายและรับซือ้ผกัจากชาวบ้านในชุมชน
ใกล้เคียง2 

จากข้อมลูเหล่านีเ้ห็นได้ว่า ครอบครัวเชือ้สายจีนหลายครอบครัวท่ีตลาดบ้านใหม่ตัง้
ถ่ินฐานสืบมาตัง้แต่สมัยรัชกาลท่ี 5 และประกอบอาชีพต่างๆ บางครอบครัวได้สืบทอดกิจการ
ร้านค้าต่อมา บางครอบครัวยังอาศัยอยู่ในชุมชนแต่ปรับเปล่ียนอาชีพไป และบางครอบครัว
ลูกหลานรุ่นหลงัได้ย้ายท่ีอยู่อาศยัไปยงัจงัหวดัอ่ืน ท าให้ปัจจุบนัประชากรส่วนใหญ่ท่ีตลาดบ้าน
ใหม่เป็นผู้สูงอายุ และคนต่างถ่ินท่ีย้ายเข้ามาประกอบอาชีพ แต่การท่ีในชุมชนยังมีครอบครัวท่ี
อาศยัอยู่ตอ่เน่ืองกนัมาท าให้ชมุชนมีความเหนียวแน่นและยงัคงปฏิบตัิวฒันธรรมประเพณีของคน
ไทยเชือ้สายจีนสืบตอ่มา 
 

                                                           
1 วิตรี จ.คโุณปกรณ์.  (2563, 23 ตลุาคม).  สมัภาษณ์โดย (อมุาทพิย์ วรพิพฒัน์).  ที่ตลาดบ้านใหม.่   
2 สาคร กนกทิพย์พรชยั.  (2563, 23 ตลุาคม).  สมัภาษณ์โดย (อมุาทิพย์ วรพิพฒัน์).  ที่ตลาด 

บ้านใหม.่   
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3.2.2 สภาพบ้านเรือนในชุมชนตลาดบ้านใหม่   
ตลาดบ้านใหม่ถกูไฟไหม้เม่ือ พ.ศ. 2447 จากนัน้ได้มีการสร้างตลาดขึน้ใหม่ใน พ.ศ. 

2448 บ้านเรือนในตลาดปัจจุบนัยงัมีส่วนท่ีหลงเหลือมาจากบ้านเรือนท่ีสร้างในสมยันัน้ท าให้ได้
เห็นสภาพบ้านเรือนท่ีปลูกสร้างมาตัง้แต่สมยัรัชกาลท่ี 5 และบางส่วนสร้างและปรับปรุงในสมัย
ตอ่ๆ มา  บ้านเรือนส่วนใหญ่ปลกูเป็นห้องแถวไม้ส าหรับค้าขาย คือ ปลกูติดๆ กนัแบง่เป็น 2 ฝ่ัง มี
ทางเดนิตรงกลาง และอยูริ่มน า้แทบทกุหลงั  หลงัคาบ้านใช้กระเบือ้งว่าว บางบ้านใช้สงักะสีในการ
มุงหลงัคา  ทางเดินเข้าตลาดบ้านใหม่หลงัคาท าด้วยสงักะสี  ส่วนประตบู้านจะใช้เป็นประตูไม้
เฟีย้มทัง้หมด  แต่บางบ้านก็จะใช้เป็นประตไูม้ยก  ลกัษณะภายในบ้านพืน้จะใช้วสัดท่ีุท าด้วยไม้
เป็นส่วนใหญ่  บ้านท่ีอยู่ริมน า้มีท่าน า้ ชานบ้านท่ีย่ืนออกไปในน า้หรือปลูกเป็นระเบียงริมน า้  (ดงั
ภาพประกอบ 7-11) 

 

 

ภาพประกอบ 7 ชมุชนตลาดบ้านใหม ่ (พ.ศ. 2488) 

ท่ีมา: ภาพส านักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ .  (2547).  แนะน า
จงัหวดัฉะเชิงเทรา.  หน้า  90. 
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ภาพประกอบ 8 หลงัคาบ้านในชมุชนตลาดบ้านใหมใ่นปัจจบุนั  

ท่ีมา:  ถ่ายโดยผู้วิจยั  เม่ือวนัท่ี  21  มิถนุายน  พ.ศ. 2562 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 ประตบู้านไม้เฟีย้ม  

ท่ีมา:  ถ่ายโดยผู้วิจยั  เม่ือวนัท่ี  21  มิถนุายน  พ.ศ. 2562 
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ภาพประกอบ 10 ประตบู้านไม้ยก  

ท่ีมา :  ภิญญลัคน์ วีรภัทรรัตน์วรา .  (2557) .  การพัฒนาชุมชนโดยอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาชุมชนตลาดบ้านใหม่ จงัหวดัฉะเชิงเทรา .  
หน้า 92.   

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 11 บ้านของนายแดง  กลดัสวุรรณ  อาย ุ 78 ปี  สร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 5   
(เลขท่ี 84 ถ. ศภุกิจ ต. หน้าเมือง อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา)  

ท่ีมา: ถ่ายโดยผู้วิจยั  เม่ือวนัท่ี  21  มิถนุายน  พ.ศ. 2562 
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3.3 ศาสนสถานและโรงเรียน  
ชุมชนบ้านใหม่เป็นชุมชนไทย-จีนท่ีเก่าแก่ของฉะเชิงเทรา จึงมีวัฒนธรรมประเพณี 

ศาสนสถานและสถานท่ีส าคัญท่ีสะท้อนความเป็นชุมชนไทย-จีน ท่ีสืบทอดมาตัง้แต่อดีต        
ศาสนสถานจีนจึงมีอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมประเพณีของชาวจีนอย่างมากเป็นสถานท่ีท่ีมี
ความส าคญัในด้านประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือของชาวจีน  สนบัสนนุให้ประเพณีของชาวจีน
บรรพบรุุษมีความเข้มแข็ง  ศาสนสถานจีนบริเวณชมุชนตลาดบ้านใหม่ มีดงันี ้

ศาลเจ้าพอ่โกมินทร์ หรือศาลเจ้าไท่จือเอ๊ียะกง  เป็นเทพท่ีคุ้มครองและดแูลชาวตลาดแห่ง
นีเ้ทพเจ้าไท่จือเอ๊ียะกงเป็นเทพเจ้าเด็กน้อยซึ่งมีห่วงทองและทวนเป็นอาวุธ  มีกงล้อเพลิงเป็น
พาหนะ  เทพเจ้าไท่จือเอ๊ียะกงมี  2  ปาง  ปางหนึ่งวางท่าเป็นมือขวาถือทวนซึ่งยกขึน้มา  อีกมือ
หนึ่งจบัห่วงทอง  เท้าเหยียบกงล้อเพลิง  มีผ้าแพรแดงคล้องคอ  ส่วนอีกปางหนึ่งมีสามหน้าหกมือ
ท่ีสง่างาม  เทพเจ้าไท่จือเอ๊ียะกงเป็นลูกของขุนพลสวรรค์ท่ีช่ือว่าหล่ีจิง้  ซึ่งมีอาวุธคู่กายและถือ
สัญลักษณ์คือ  เจดีย์ทอง  7  ชัน้  นับถือกันว่าไท่จือเอ๊ียะกงมีอิทธิฤทธ์ิสูงมาก  มีหน้าท่ีป้องกัน
สวรรค์ให้ปลอดภัย  สามารถสู้มงักรเจ้าสมทุรได้  คนจีนให้ความเคารพสร้างศาลเจ้าไหว้บูชาทัว่
ประเทศ  คนจีนท่ีอพยพเข้ามาอยู่เมืองไทยจึงต้องน ารูปปัน้เทพเจ้า ไทจือเอ๊ียะกงมาด้วย  ตาม
ต านานเล่าว่า  หลายพนัปีแล้วก่อนท่ีไท่จือเอ๊ียะกงจะได้เป็นเทพบนสวรรค์เคยมีความแค้นกับเจ้า
มงักรสมทุรตะวนัออกซึง่เจ้ามงักรสมทุรตะวนัออกอยากแก้แค้นไทจื่อเอ๊ียะกงมาก  แตสู่้ ไท่จือเอ๊ียะ
กงไม่ได้  การท่ีศาลเจ้าไท่จือเอ๊ียะกงประดิษฐานท่ีตลาดบ้านใหม่ก็เพราะตลาดบ้านใหม่ติดกับ
แมน่ า้บางปะกงซึง่เป็นเขตอ านาจควบคมุของเจ้ามงักรสมทุรตะวนัออก  ชมุชนชาวจีนท่ีตลาดบ้าน
ใหม่มีความเช่ือนีจ้ึงสร้างศาลเจ้าขึน้เพ่ือบูชาเทพเจ้าไท่จือเอ๊ียะกงปกปักรักษา  ไม่ให้เจ้ามงักร
สมทุรตะวนัออกใช้แมน่ า้บางปะกงมาท าร้ายชาวตลาดแหง่นี ้1 

ศาลเจ้าปนุเถ่าม้า หรือศาลเจ้าแม่ทบัทิม คืออีกศาลเจ้าหนึ่งท่ีคนในตลาดบ้านใหม่ยืนยนั
เชน่เดียวกบัชาวจีนอ่ืนๆ  วา่ต้องมีคูก่บัศาลเจ้าไท่จือเอ๊ียะกง  ก็เพราะวา่ไทจื่อเอ๊ียะกงกบัเจ้ามงักร
สมทุรตะวนัออก  มีความแค้นระหว่างกนั  เจ้าสมทุรตะวนัออกต้องการล้างแค้นมากถ้าเม่ือทัง้สอง
ฝ่ายเกิดการทะเลาะกนัหรือวา่ใช้ก าลงักนั  ต้องมีใครมาห้ามไว้หรือไกลเ่กล่ีย  ไมใ่ห้เกิดการทะเลาะ
ตอ่สู้กนั  และการท่ีชาวจีนท่ีตลาดบ้านใหม่แม้ไม่ได้เห็นว่าปนุเถ่าม้าหรือเจ้าแมท่บัทิมจะเก่ียวข้อง
กับการสร้างความร ่ารวยด้วยการค้าขายโดยตรงแต่ก็เห็นว่าเจ้าแม่ทบัทิมเก่ียวข้องในเร่ืองความ

                                                           
1 Shengpu Xiong.  (2555).  คติความเชื่อทีเ่กีย่วกบัคา้ขายของคนไทยเชื้อสายจีนในตลาดบา้นใหม่ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา.  หน้า  49. 
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ปลอดภยัขณะเดินทางไปค้าขายยงัต่างแดน  ฉะนัน้หากกล่าวถึงสิ่งเคารพบชูาประจ าชมุชน  เจ้า
แมท่บัทิมจงึเป็นองค์ท่ีผู้คนพากนัมาบชูา1 

ผู้ วิจัยลงพืน้ท่ีได้สัมภาษณ์  คุณวิตรี  จ . คุโณปกรณ์  ได้กล่าวว่า  การไหว้ศาลเจ้า           
พ่อโกมินทร์นัน้เราไม่จ าเป็นต้องไหว้ตามเทศกาล  แตค่วรไหว้เป็นประจ าเหมือนไหว้พ่อแม่ท่ีบ้าน  
ชาวชมุชนตลาดบ้านใหมไ่มว่่าจะเดินทางออกไปไหนขอให้เดินทางราบร่ืน  ปลอดภยั  แล้วท่านจะ
คุ้มครองเราหรือตอนกลบัเข้าบ้านก็ไหว้เคารพศาลเจ้าพ่อบอกกลา่วท่าน  ขอบคณุเจ้าพ่อท่ีปกป้อง
คุ้มครองลกูให้ปลอดภยัจากอนัตรายทัง้ปวง ซึง่เป็นความเช่ือของคนในชมุชนตลาดบ้านใหม่2  และ
อีกหนึ่งท่าน  คุณสมศรี  จ. คุโณปกรณ์  กล่าวว่า  ตนเป็นลูกของคนจีนอพยพ  แต่เป็นคนจีน
ฮกเกีย้น  วฒันธรรมแตกตา่งกบัชาวจีนแต้จิ๋ว  แตเ่ม่ือแตง่งานกบัเฮีย (คณุทรงศกัดิ ์จ. คโุณปกรณ์)  
ปรับตวักบัครอบครัวของสามีได้อยา่งไม่มีปัญหา  เพราะเป็นคนจีนเหมือนกนัมีความคล้ายคลึงกนั
ด้านวฒันธรรมแม้จะแตกตา่งไปบ้างเล็กๆ น้อยๆ  แตค่รอบครัวของตนนัน้ปฏิบตัิตามธรรมเนียมจีน
อย่างเคร่งครัดเหมือนกัน  เม่ือมาอยู่ท่ีบ้านเต่ียกับแม่ท่ีชุมชนตลาดบ้านใหม่  (คุณไช่ข่ีและคณุ
ฮยุลัง้)   คอยสอนคอยบอกทกุอย่างเพราะทา่นเข้าใจวา่เราเป็นชาวจีนฮกเกีย้น  แตส่ามารถปรับตวั
และท าได้ดีในเร่ืองของพิธีกรรมในเทศกาลต่างๆ  ต่อมาเม่ือเต่ียกับอาม้าเสีย  ตนก็ยังคงยึด
ตามท่ีเต่ียกบัอาม้าสอนทกุๆ อย่าง3  จากการสมัภาษณ์คณุวิตรีท าให้ทราบว่า  ศาสนสถาน  ศาล
เจ้าซึง่ถือได้วา่มีความส าคญัตอ่คนจีนในชมุชนตลาดบ้านใหมม่าอยา่งช้านาน  เพราะเป็นท่ีพึง่ทาง
จิตใจและส าหรับไว้ประกอบพิธีกรรมในช่วงวนัส าคญัของคนไทยเชือ้สายจีนในชุมชนตลาดบ้าน
ใหมท่ี่สืบบทอดกนัมา 

วดัจีนประชาสโมสร (วดัเลง่ฮกย่ี)  ตัง้อยูถ่นนศภุกิจตรงข้ามตลาดบนของชมุชนตลาดบ้าน
ใหม่  เป็นพุทธสถานจีนฝ่ายมหายาน  สร้างขึน้เม่ือ พ.ศ.  2449  ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  โดยนายเทียนอิง  แซ่ลี ้ และพระอาจารย์จีนวงัส์  สมาธิวตัร  หรือหลวงจีน
สกเหง  ศษิย์ของวดัมงักรกมลาวาส  (เลง่เนย่ย่ี)  กรุงเทพมหานคร  (ดงัภาพประกอบ 12) 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสวดัจีนประชาสโมสรเม่ือ  พ .ศ.  
2450  ในคราวเสด็จพระราชด าเนินเมืองฉะเชิงเทรา  เพ่ือเปิดเส้นทางรถไฟสายตะวันออกดงั

                                                           
1 Shengpu Xiong.  (2555).  คติความเชื่อทีเ่กีย่วกบัคา้ขายของคนไทยเชื้อสายจีนในตลาดบา้นใหม่ 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา.  หน้า  53-57. 
2 วิตรี จ. คโุณปกรณ์.  (2562, 1 ธนัวาคม).  สมัภาษณ์โดย  (อมุาทพิย์ วรพิพฒัน์).  ที่ตลาดบ้านใหม.่ 
3 สมศรี  จ. คโุณปกรณ์.  (2562, 25 ธนัวาคม).  สมัภาษณ์โดย  (อมุาทิพย์ วรพิพฒัน์).  ที่ตลาด 

บ้านใหม.่ 
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ปรากฎหลักฐานในเอกสารจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่วั  จ.ศ. 1269  (พ.ศ. 2450)  ความวา่  

 
“เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 126  เวลาบา่ยเกือบ 4 โมง  เสด็จทรงเรือกลไฟนมั

เบอร์ 1  แต่ท่าต าหนักท่ีประทับแรมขึน้ไปเหนือน า้ เสด็จขึน้ท่ีท่าตลาดบ้านใหม่  
ทอดพระเนตรตลาดนัน้ไปจนสดุตลาด  แล้วเสด็จวดัพระเจ๊กซึ่งอยู่ห้องตลาดตอน
ข้างเหนือ  วดันีเ้ป็นวดัจีนอย่างแท้  พระพุทธรูปก็เป็นเจ๊ก ได้พระราชทานเงินช่วย
บ ารุงวดันี ้ 80  บาท”1 

 

 

ภาพประกอบ 12 พระพทุธรูปท่ีวดัจีนประชาสโมสร 

ท่ีมา :  ท่ี น่ี…8 ริว้.  (2551).  ร าลึก 100 ปี พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จฯ เมืองแปดริว้ .  
หน้า 16. 

วดัอุภัยภาติการาม  (ซ าปอกง)  ตัง้อยู่ท่ีต าบลบ้านใหม่อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  อยู่ห่าง
จากวดัจีนประชาสโมสรราว  1  กิโลเมตร  ซึง่ปรากฏประวตัวิา่สร้างในสมยัแผน่ดินพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เม่ือ ร.ศ. 125  (พ.ศ. 2449)  โดยขุนพิพิธพานิชกรรม  ได้สละท่ีดิน
ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  สร้างวิหารเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปขึน้   (ดัง
ภาพประกอบ 13-14) 

                                                           
1 ที่น่ี…8 ริว้.  (2551).  ร าลึก 100 ปี พระพทุธเจ้าหลวงเสด็จฯ เมืองแปดร้ิว.  หน้า 16. 
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ในร.ศ.  126  (2450)  พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  ได้เสด็จประพาสเมือง
ฉะเชิงเทราเพ่ือเปิดทางรถไฟ  สายกรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา  และได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราช
ด าเนินมายงัวิหารเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปด้วย  ทรงบริจาคเงิน  200  บาท1  พระราชทาน
สมทบในการสร้างอารามและปฏิสงัขรณ์วดัและพระราชทานนามวัดนีว้่า  “วดัอุภัยภาติการาม”  
พระราชทานนามพระพทุธรูปว่า  “พทุธไตรรัตนนายก”  ดงัหลกัฐานท่ีปรากฏอยู่ในใบแผ่นปลิวซึ่ง
พิมพ์ขึน้ในปี ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451)  ความบางตอนวา่  

 
“ฎีกา  ข้าพเจ้า  หลงจู๊ อี ้ หลงจู๊แดง  แผก่ศุลมายงัทา่นทัง้หลายทราบ  ด้วย 
ข้าพเจ้าได้จ าลองรูปพระเจ้านางเชิง  คือจีนเรียกวา่ส าปอกงมาจากกรุงเก่า   
ท่ีวิหารนัน้ต าบลบ้านใหมต่ลาดล่างแขวงเมืองฉะเชิงเทราเป็นท่ีสกัการบชูา 
สร้างมาแตศ่กก่อน  เม่ือวนัท่ี  25  มกราคม  126  พระบาทสมเดจ็พระเจ้า 
อยูห่วั  แลได้เสดจ็พระราชด าเนินไปท่ีวดันัน้ ได้พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระ 
ราชทานเงิน  200  บาท  ปฏิสงัขรณ์วดันัน้  มีพระบรมราชานญุาต พระราช 
ทานนามวา่  วดัอภุยัภาตกิาราม  พระพทุธรูปมีนามพระไตรรัตนนายก  บดั 
นีจ้ะมีการสมโภชปิดทองพระพทุธรูปไตรรัตนนายกเพิ่มเตมิอีก ก าหนดการ 
ณ  วนัท่ี 8  เมษายน  ศก  127  รวม  5  วนั”2 

 
จากข้อความข้างต้นการสร้างวดัใกล้กบัชมุชนตลาดบ้านใหมซ่ึง่เป็นชมุชนของชาวไทยเชือ้

สายจีนท่ีอาศยัอยู่บริเวณเป็นส่วนใหญ่  อาจกล่าวได้ว่าท่ีแห่งนีมี้การขยายตวัของชมุชน  จึงต้องมี
การสร้างวัดขึน้เพ่ือใช้ในการประกอบพิธีกรรมของคนในชุมชนและยังบ่งบอกถึงความเจริญ
เน่ืองจากมีการสร้างทางรถไฟขึน้ในสมยันีด้้วย 

 

                                                           
1 ที่น่ี…8 ริว้.  (2551).  ร าลึก 100 ปี พระพทุธเจ้าหลวงเสด็จฯ เมืองแปดร้ิว.  หน้า 16. 
2 หลงจู๊ ฮ๊ี หลงจู๊แดง. (2451).  ใบฎีกาก าหนดงานสมโภชปิดทองพระพทุธรูปวดัอภุยัภาติการาม 2451.  
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ภาพประกอบ 13 วดัอภุยัภาตกิาราม 

ท่ีมา :  ท่ี น่ี…8 ริว้.  (2551).  ร าลึก 100 ปี พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จฯ เมืองแปดริว้ . 
หน้า 16. 
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ภาพประกอบ 14 พระไตรรัตนนายก 

ท่ีมา :  ท่ี น่ี…8 ริว้.  (2551).  ร าลึก 100 ปี พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จฯ เมืองแปดริว้ .   
หน้า 16. 

ศาสนสถานจีนมีอิทธิพลทางด้านวฒันธรรมประเพณีของชาวจีน  ไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้า   
โรงเจ  หรือแม้แตว่ดัจีนท่ีสร้างขึน้ในช่วง พ.ศ. 2449-2450  ล้วนมีความส าคญัในด้านการประกอบ
พิธีกรรมตามความเช่ือของชาวจีน  เม่ือถึงช่วงเทศกาลหรือประเพณีท่ีส าคัญเก่ียวกับชาวจีน  
สถานท่ีเหล่านีจ้ะมีบทบาทตอ่คนในชมุชนตลาดบ้านใหม่  เป็นศนูย์รวมท่ีเชิญชวนให้ผู้คนท่ีอยู่ใน
ชุมชนเข้าร่วมพิธีกรรม  ท าบุญเสริมดวง  สะเดาะเคราะห์หรือแก้ปีชงตามความเช่ือท่ีพวกเขา
ส่งเสริมกันมา  ทัง้ชุมชนตลาดบ้านใหม่และบริเวณโดยรอบชุมชนตลาดบ้านใหม่ต่างก็มีความ
เข้มแข็งในการประกอบพิธีกรรมค่อนข้างสูง นอกจากจะประกอบพิธีกรรมท่ีบ้านแล้ว ยังต้อง
เดนิทางไปประกอบพิธีกรรมยงัศาสนสถานตา่งๆ  อีกด้วยเพ่ือความเป็นสิริมงคล  

ผู้ วิจัยลงพืน้ท่ีได้ สัมภาษณ์  ป้าวัชราภรณ์  วัฒนศิริสุข   (ป้าหมวย)  อายุ 75  ปี   
ข้าราชการเกษียณส านกังานท่ีดินจงัหวดัฉะเชิงเทรา  มีพ่ีน้อง  6  คน   ปัจจบุนัขายก๊วยเต๋ียวร้าน
สามแม่ครัวในตลาดบ้านใหม่  ซึ่งตัง้มาร้อยกว่าปี  ปา้หมวยกล่าวว่าพ่อแม่ของปา้มาจากเมืองจีน
นัง่เรือมามีแค่เส่ือผืนหมอนใบ  ตระกูล “แซ่โง้ว” มาประกอบอาชีพและตัง้ถ่ินฐานท่ีชุมชนตลาด
บ้านใหม่  ช่วงท่ีป้ายังไม่เกิดพ่อแม่ประกอบอาชีพขายปลาทู  พอป้าจ าความได้พ่อกับแม่ก็มา
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ขายก๊วยเต๋ียว  ชว่งนัน้ตลาดคกึคกัมาก  มีร้านค้าหลายร้าน  เชน่  ร้านทอง  ร้านตดัเสือ้  ร้านตดัผม  
ร้านข้าวสาร  ร้านขายหมู  เป็นต้น  ในวัยเด็กป้าหมวยเรียนหนังสือท่ีวัดเทพนิมิตร   เด็กๆ  ใน
ละแวกนีไ้ปเรียนท่ีโรงเรียนแห่งนีเ้พราะใกล้บ้านและเดินไปเรียน  ในช่วงเทศกาลวัฒนธรรม
ประเพณีทางบ้านปา้มีการจดัพิธีกรรมเหมือนคนเชือ้สายจีน  พ่อกบัแม่ของปา้พอถึงช่วงวนัส าคญั  
วนัสารทจีน  ตรุษจีน  ไหว้พระจนัทร์  เช็งเม้ง  และฉลองวนัเกิดเจ้าพอ่โกมินทร์และเจ้าแมท่บัทิม  ท่ี
ตลาดบ้านใหมจ่ะมีการเล่นงิว้มาแสดงให้คนในชมุชนด ู เทศกาลกินเจ  ชาวจีนในตลาดบ้านใหม่ก็
จะพากนัไปวดัจีนประชาสโมสร  วดัอภุยัภาติการาม  และโรงเจใกล้เคียง  เพราะท่ีน่ีเปิดให้ผู้คนมา
รับประทานอาหารเจฟรี   

วัดเทพนิมิตร ตัง้อยู่ต าบลหน้าเมือง (สมัยก่อนเป็นต าบลบ้านใหม่)  อ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา  สร้างขึน้เม่ือ พ.ศ. 2411  โดยมีท่านพระครูสิริปัญญามุนี  (อ่อน  เทวนิโภ) นามสกุล 
(ตงติ๊ด)  โดยท่านเป็นพระมาจากวดัสมัพนัธวงศารามวรวิหาร  (วดัเกาะ)  กรุงเทพมหานคร  ได้
ธุดงค์ผ่านมา  ญาติโยมเกิดความศรัทธาโดยมีอบุาสิกาอิน  อบุาสิกาง่วน  และคนอ่ืนๆ ได้ซือ้ท่ีดิน
จากอุบาสิกาเล็ก  เป็นราคา  3  ชัง่ (250 บาท) ส่วนอุบาสิกาเล็กเจ้าของท่ีดินช่วยออก 20 บาท 
พร้อมกบัยกเหย้าเรือนถวายเพ่ือสร้างวดั ท่านอ่อน เทวนิโก  เม่ือได้รับถวายท่ีดินได้ลงมือสร้างกุฎิ
สงฆ์  ส าหรับเป็นท่ีพกัส าหรับพระภิกษุสงฆ์  สามเณร  ปลกูเป็นหมูก่ฎิุล้อมหอฉนั  มีท่ีสวดมนต์อยู่
ตรงกลางปลกูตามแนวริมคลองบ้านใหม ่ หา่งจากตลาดบ้านใหมป่ระมาณ  500  เมตร 

ผู้วิจยัลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์  เจ้าอาวาสวดัเทพนิมิตร  พระเทพวิสุทธินายก  (บุญธรรม  
ธมฺมปญุโญ ป.ธ. 4)  อายุ  80  ปี   อุปสมบทเม่ือ  พ.ศ. 2506  อาศยัอยู่ท่ีวดัเทพนิมิตรประมาณ  
50  ปี  เป็นเจ้าอาวาสรูปท่ี  9  กล่าวว่า  วดัเทพนิมิตรอยู่ติดกบัคลองบ้านใหม่  มีท่าเรืออยู่ข้างวดั
ซึง่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมในอดีต  ผู้คนก็ใช้เส้นทางน า้นีเ้ป็นหลกัในการสญัจรไปมา   คนในชมุชน
ตลาดบ้านใหม่พายเรือมาท าบญุในช่วงวนัส าคญั  และออกมาซือ้กบัข้าวในตลาดบ้านใหม่  ซึ่งถือ
ได้วา่เป็นศนูย์รวมจิตใจของคนในชมุชนตลาดบ้านใหม่1   

เม่ือมีชมุชนเกิดขึน้  นอกจากวดัจะเป็นศนูย์กลางของคนในตลาดบ้านใหม่แล้วยงัมี
โรงเรียนวดัเทพนิมิตร  สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ตัง้อยูเ่ลขท่ี  1/3  หมูท่ี่ 
14 ต าบลท่าไข่  อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา  เปิดท าการสอนครัง้แรกท่ีศาลาการ
เปรียญวดัเทพนิมิตร  เม่ือ พ.ศ. 2454  ตอ่มาโอนไปสงักดัเทศบาลช่ือ โรงเรียนเทศบาล 2  วดัเทพ
นิมิตร  ท าการสอนตัง้แตช่ัน้ประถมศกึษาปีท่ี  1 - 4  ตอ่มาย้ายไปสอนท่ีโรงเรียนสอนนกัธรรม  เม่ือ
จ านวนนักเรียนมากขึน้สถานท่ีคับแคบ  ในขณะนัน้พระครูธรรมสารวิจิตรเป็นเจ้าอาวาส              

                                                           
1 พระเทพวิสทุธินายก.  (2562, 8 ธนัวาคม).  สมัภาษณ์โดย  (อมุาทิพย์ วรพิพฒัน์).  ทีว่ดัเทพนิมิตร. 
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วดัเทพนิมิตร   ได้สร้างอาคารเรียนให้สองหลงั  เม่ือประมาณ พ.ศ. 2471 – 2493)   ใน พ.ศ. 2487  
โรงเรียนโอนมาขึน้กบักรมสามญัศกึษา  กระทรวงศกึษาธิการ  ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีชาวบ้านสว่นใหญ่
ส่งลกูหลานไปเรียน  และเม่ือโรงเรียนปรีชาวิทยาสร้างขึน้ใกล้กับโรงเรียนวดัเทพนิมิตร  ชาวบ้าน
บางสว่นก็สง่ลกูหลานไปเรียนท่ีโรงเรียนแหง่นี ้  

จากข้อมูลการสัมภาษณ์  นางพรเพ็ญ  ศาลาน้อย  ปัจจุบันเป็นครูโรงเ รียน           
เซนต์หลยุส์ฉะเชิงเทรา  อาย ุ59  ปี  กล่าวว่า เคยเรียนอยู่ท่ีโรงเรียนปรีชาวิทยาและเป็นครูผู้สอน
อยู่ท่ีโรงเรียนแห่งนีม้าก่อน ใน พ.ศ.  2524  ซึ่งโรงเรียนปรีชาวิทยาก่อตัง้เม่ือ  พ.ศ. 2501  เจ้าของ
โรงเรียนช่ือนายปรีชา  สิงคิรัตน์  มีเนือ้ท่ีประมาณ  3  ไร่  เป็นอาคารเรียน 2  ชัน้  จ านวนนกัเรียน
ประมาณ  350  คน  ชัน้ท่ีเปิดสอน  ป. มูล  และ   ป.1  - ป.7  เด็กท่ีเข้าเรียนโรงเรียนปรีชาวิทยา  
สว่นใหญ่จะมีเชือ้สายจีนมีภมูิล าเนาอยู่บริเวณตลาด บ้านใหมโ่ดยการเดินเท้ามาโรงเรียน  บริเวณ
ริมฝ่ังแม่น า้บางปะกง  บ้านคลองจุกเฌอ  จะพายเรือข้ามฟากมาเรียนและมาขึน้ท่าเรือท่ีคลอง
บ้านใหม่จากนัน้ก็เดินเท้าเข้าโรงเรียน   ซึ่งในละแวกนีก็้มีโรงเรียนอยู่หลายโรง   แตผู่้ปกครองส่วน
ใหญ่จะส่งลกูของตวัเองมาเรียนท่ีโรงเรียนปรีชาวิทยา  แม้ว่าจะประกอบอาชีพค้าขาย  ท านา ก็มี
รายได้พอท่ีส่งลูกเข้าเรียน  เพราะเป็นโรงเรียนเอกชนท่ีมีช่ือเสียงด้านวิชาการ  โดยเฉพาะ
ภาษาองักฤษ  เน้นการทอ่งศพัท์ภาษาองักฤษและฝึกให้นกัเรียนคิดเลขเก่ง  ลายมือสวย  อา่นออก
เขียนได้เป็นหลกั  ในช่วงเทศกาลตรุษจีนโรงเรียนปรีชาก็จะสัง่ปิดเรียนเพ่ือลูกหลานคนจีนจะได้
ไหว้บรรพบุรุษ  ในส่วนของโรงเรียนวดัเทพนิมิตร  ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีอยู่ใกล้กับเป็นโรงเรียนปรีชา
วิทยา  เป็นโรงเรียนของวดัถ้าเปรียบเทียบกบัโรงเรียนเอกชน  ยงัไม่คอ่ยพฒันาเทา่ท่ีควรและไมไ่ด้
เรียนภาษาองักฤษ  ครูพรเพ็ญกล่าวอีกว่า พ.ศ. 2532  โรงเรียนปรีชาวิทยาได้ปิดท าการเรียนการ
สอน  เน่ืองจากผู้บริหารโรงเรียนซึง่เป็นบตุรสาวของนายปรีชา  สิงครัิตน์  มีภารกิจท่ีต้องกระท า  จงึ
ไม่มีผู้ ใดรับช่วงบริหารโรงเรียนตอ่  จึงต้องยตุิบทบาท  ปิดโรงเรียนตัง้แตน่ัน้มา 1  (ดงัภาพประกอบ 
15) 

 

                                                           
1 พรเพ็ญ ศาลาน้อย.  (2562, 18 ธนัวาคม).  สมัภาษณ์โดย  (อมุาทิพย์ วรพิพฒัน์).  ทีโ่รงเรียน 

เซนต์หลยุส์ ฉะเชิงเทรา. 
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ภาพประกอบ 15 นางพรเพ็ญ   ศาลาน้อย  (ขณะเป็นครูโรงเรียนปรีชาวิทยา) 

ท่ีมา: นางพรเพ็ญ  ศาลาน้อย   

การเปล่ียนแปลงในด้านศาสนสถานและโรงเรียนอาจจะไม่มากนัก  แต่บ่งบอกการ
ขยายตวัของชุมชนชาวจีนท่ีเพิ่มขึน้ได้  ไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้า โรงเจหรือแม้แต่วัดจีน  อยู่ใกล้กับ
บริเวณชุมชนตลาดบ้านใหม่  นัน่แสดงว่ามีจ านวนคนชาวจีนเพิ่มขึน้ล้วนมีความส าคญั  ซึ่งเป็น
สถานท่ีเคารพบชูาของชาวชมุชนด้านประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือของชาวจีน  เป็นศนูย์รวมท่ี
เชิญชวนให้ผู้คนท่ีอยู่ในชมุชนเข้าร่วมพิธีกรรม  ท าบญุเสริมดวง  สะเดาะเคราะห์หรือแก้ปีชงตาม
ความเช่ือของพวกเขา  ซึ่งปฏิบตัิกันมาตัง้แต่อดีตและยงัสะท้อนให้เห็นถึงประเพณี  ความเช่ือท่ี
ปฏิบตัสืิบทอดกนัมา   

เม่ือเกิดการรวมตวัของคนขึน้ก็จะมีวดัเป็นศนูย์รวม  มีโรงเรียนตัง้ขึน้ใกล้ชมุชนตลาดบ้าน
ใหม่ดงันัน้จึงมีลูกหลานชาวจีนและคนไทยในชุมชนละแวกใกล้เคียงไปเรียนท่ีโรงเรียนวัดเทพ
นิมิตรจากนักเรียนไม่ก่ีคนก็เพิ่มขึน้ขึน้ต้องมีการขยายโรงเรียนและสร้างใหม่  เน่ืองจากจ านวน
นกัเรียนท่ีเพิ่มขึน้ตามช่วงเวลา  จนกระทัง่มีโรงเรียนปรีชาวิทยาก็ส่งผลท าให้นกัเรียนโรงเรียนวดั
เทพนิมิตรลดจ านวนลง 

3.4 การเปล่ียนแปลงจากการพัฒนาการคมนาคม 
ชมุชนตลาดบ้านใหม่เป็นแหล่งชมุชนท่ีมีการค้าขายทางน า้เป็นส าคญั  โดยเฉพาะแม่น า้

บางปะกงและคลองตา่งๆ  เรือท่ีใช้ในการสญัจรและบรรทกุสินค้ามีทัง้ประเภท  เรือพาย  เรือแจว
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และเรือกลหรือเรือยนต์  ส่วนใหญ่เป็นการพายเรือแจวหรือถ่อ  ส่วนประเภทเรือกลหรือเรือยนต์
ได้แก่  เรือกลไฟ  เรือเมล์  เป็นต้น  แม่น า้จึงมีประโยชน์ด้านการคมนาคมท่ีส าคญัท่ีสดุของจงัหวดั
ฉะเชิงเทราและใช้เป็นเส้นทางการค้าส าหรับขนส่งสินค้าจากอ าเภอตา่งๆ  มาท่ีตวัจงัหวดัและส่ง
ตอ่ไปยงักรุงเทพฯ  นอกจากนีย้งัมีคลองสาขาท่ีใช้เส้นทางการค้าได้อีก เชน่  บริเวณคลองบ้านใหม่
ซึง่มีชาวจีนอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก   

แม่น า้บางปะกงเป็นแหล่งน า้ส าคญัท่ีผู้คนใช้เป็นแหล่งอปุโภคบริโภค ท าการเกษตรกรรม  
นอกจากนีย้งัเป็นเส้นทางการคมนาคมสายหลกั  เป็นจดุแวะพกัเรือสายตา่งๆ รวมทัง้คลองท่ีใช้ใน
การสัญจรไปมา  เม่ือมีเส้นทางคมนาคมจากทางน า้ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ริมแม่น า้ใช้เรือในการ
เดินทาง เข้าสู่เมือง นอกจากการสญัจรทางน า้ท่ีเป็นเส้นทางการค้าจากอ าเภอต่างๆ ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ยงัมีกิจการเรือกลไฟขึน้ล่องตามแม่น า้และริมชายฝ่ัง
ทะเล  โดยรับคนโดยสารและบรรทุกสินค้าจ านวนมากจากกรุงเทพฯ  ผ่านจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ถึง
จงัหวดัปราจีนบุรี  ส่งผลให้การค้าขายการขนส่งภายในจงัหวัดและระหว่างเมืองมีความสะดวก
และรวดเร็วมากขึน้ 

3.4.1 การคมนาคมทางเรือ 
แม่น า้บางปะกงเป็นเส้นทางการคมนาคมสายหลักก่อนท่ีจะมีการสร้างถนนและ

สาธารณูปโภคอ่ืนๆ เป็นจุดแวะพักเรือสายต่างๆ ก่อนจะเดินทางเข้าสู่อ าเภอเ มือง จังหวัด
ฉะเชิงเทราและผู้ คนสามารถเดินทางด้วยรถไฟมายังกรุงเทพฯ  ด้วยเรือโดยสารต่างๆ  
ใน พ.ศ. 2451  มีเรือกลไฟท่ีรับคนโดยสารไปมาจากแม่น า้บางปะกง  คือ บริษัทสยามสตีม 
แพคเก็ตต์  ซึ่งเป็นบริษัทองักฤษเดินเรือในแม่น า้บางปะกง  ส่งไปเดินเรือ  2 ล า  เรือของบริษัท
สยามสตีมแพคเก็ตต์เป็นสีแดงเลือดหม ู ช่ือบริษัทจะติดอยู่ข้างเรือ  เรือแตล่ะล าจะมีปา้ยบอกช่ือ
ทา่เรือต้นทางและปลายทางให้ผู้ โดยสารทราบ  เรือท่ีเดนิเส้นทางระยะไกลจะเป็นเรือสองชัน้ขนาด
ใหญ่  ชัน้บนจุผู้ โดยสารได้ประมาณ  80-90 คน  และมีท่ีส าหรับระวางบรรทุกสินค้าอุปโภคและ
บริโภค  นิยมบรรจุในกระบุง  ตะกร้า  สินค้าท่ีบรรทุกเข้ากรุงเทพฯ  ส่วนใหญ่จะเป็นพืชสวน ขา
ออกเป็นสินค้าจิปาถะ  เช่น  เสือ้ผ้า  เหล้า  บุหร่ี  อาหารแห้ง  อาหารกระป๋อง  เป็นต้น  มีท่าเรือ
ใหญ่อยูท่ี่ทา่เตียน  เดนิเรือในเส้นทาง ทา่เตียน-อยธุยา-อา่งทอง-สิงห์บรีุ-ชยันาท-ปากน า้โพ  

นอกจากนีย้งัมีเรือขนาดเล็กแล่นตามเส้นทางคลองประเวศบรีุรมย์ไป แปดริว้ คลอง
ภาษีเจริญ-ด าเนินสะดวกไปถึงแม่กลอง เรือส่วนใหญ่เป็นเรือไม้   และบริษัทมอเตอร์ทรานสปอร์ต  
ซึง่เจ้าของคือประเทศเยอรมนัของสยามมอเตอร์เป็นสีแดงสด  แตจ่ดทะเบียนเป็นบริษัทไทยส่งเรือ
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มอเตอร์ออกไปรับคนโดยสารในระหว่างเมืองฉะเชิงเทรากับเมืองพนมสารคาม 1  ต่อมาเม่ือเรือ
โดยสารเข้ามามีบทบาทส าคญัมากขึน้   ข้าหลวงประจ าจังหวัดฉะเชิงเทราจึงอนุญาตให้มีการ
เดินเรือประจ าทางตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน า้ไทย พ.ศ. 2477 ซึ่งมีเรือโดยสาร
ประจ าทางมีอยู ่ 3   เจ้าของคือ  1. เรือของบริษัทขนสง่ จ ากดั (เรือแดง) ซึง่แตเ่ดมิเป็นบริษัทสยาม
สตีมแพคเก็ตต์แล้วเปล่ียนเป็นบริษัทขนส่ง จ ากัด และได้ปรับปรุงแก้ไขกิจการสายเดินเรือ  มี
เส้นทางรับสง่ผู้ โดยสาร ทา่ตลาดต าบลหน้าเมือง – ทา่ตลาดต าบลเกาะขนนุ  อ าเภอพนมสารคาม 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา  2. เรือของนายวิรัตน์  ฤทธาภรณ์  (เรือเขียว)  3. เรือของนายบญุธรรม  กาญ
จนวฒัน์  (เรือขาว)2  ทัง้สองบริษัทนี ้ มีเส้นทางรับสง่ผู้ โดยสารทา่ตลาดต าบลหน้าเมือง – ต าบลทา่
เกวียน  ต าบลบางคล้า  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ด้วยกิจการเดินเรือรุ่งเรือง  ฉะเชิงเทรากลายเป็นหวั
เมืองชุมทางส าคัญ  ผู้ คนนิยมใช้เส้นทางสัญจรทางเรือเพิ่มมากขึน้  ข้าหลวงประจ าจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ได้ก าหนดอตัราคา่โดยสารและเวลาออกเรือส าหรับเรือประจ าทางของเรือทัง้ 3 เจ้าของ  
เพ่ือมิให้มีการแย่งแข่งขนัในการลดคา่โดยสารและแขง่กนัออกเรือในเวลาเดียวกนั    เพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนอาศยัอ านาจตามความในมาตรา  68  แห่ง
พระราชบัญญัติการเดินเรือน่านน า้สยาม พุทธศักราช 2456  แก้เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เดนิเรือในนา่นน า้สยาม  พทุธศกัราช  2477  มาตรา 3  ข้าหลวงประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา  เห็นควร
ออกข้อบงัคบัควบคมุการเดินเรือจากท่าในตลาดหน้าเมือง  อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ถึง
ต าบลทา่เกวียน  และต าบลเกาะขนนุ  อ าเภอพนมสารคาม  จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในเวลาท่ีตา่งกนัใน
การรับสง่ผู้ โดยสาร3   

เรือทกุสายท่ีออกจากฉะเชิงเทรา  ได้รับคนโดยสารจากท่าตา่งๆ  ซึ่งส่วนมากมาจาก
รถไฟขบวน 103 กรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา  จากหนงัสือ  ชีวิตพ่อเล่า ของ ดร.โกวิท  วรพิพฒัน์  เล่า
ว่า ท่ีแปดริว้มีท่าเรืออยู่บริเวณสถานีรถไฟตรงบ่อบวั  มีเรือแดงจอดและเรือเขียวจอดเต็มไปหมด  
เรือแดงเป็นของบริษัทขนสง่ จ ากดั  มีเรือโมรา  เรือไพฑรูย์   ชัน้เดียวและสองชัน้  และเรือเขียวเป็น

                                                           
1 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.5 บ.12/16  เอกสารกรมราชเลขาธิการ  รัชกาลที่ 5 

กระทรวงมหาดไทย  (เร่ืองรวมบริษัทเรือเมล์แม่น ้าบางปะกง  4 มีนาคม ร.ศ. 127).  หน้า 2.  
2 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  ร.5 คค. 0202.6.1/1  เอกสารกระทรวงคมนาคม  รัชกาลที่ 5 เร่ือง

ข้อบงัคบัควบคมุการเดินเรือทอ้งถ่ินจงัหวดัต่างๆ พระนคร สมทุรปราการ  นนทบรีุ  มีนบรีุ  สิงห์บรีุ อยุธยา 
ปราจีนบรีุ ฉะเชิงเทรา นครสวรรค์  สมทุรสงคราม  ชยันาท  ราชบรีุ (2490-2501).  หน้า 100. 

3 แหล่งเดิม.  หน้า 94. 
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เรือของญาติแม่  ช่ืออาเต๊ียม เรือเขียวมีลกัษณะเป็นเรือหวัแหลมสองชัน้  และชัน้เดียวก็มี1  และ
ชาวบ้านเล่าว่าลกัษณะของเรือแดงจะมีสีแดงทัง้ล า เป็นเรือขนาดใหญ่ มีปล่องระบายควนัถึง 2 
ปล่อง วิ่งรับผู้ โดยสารจากจังหวัดปราจีนบุรี แล้วมาหยุดพักเรือท่ีอ าเภอบางคล้าประมาณ 1-2 
ชัว่โมงแล้วจงึเดนิทางไปยงัอ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพ่ือไปสง่ผู้ โดยสารท่ีจะเดนิทางตอ่ไปยงั
จงัหวดักรุงเทพมหานคร   เรือเขียวจะมีลกัษณะเป็นสีเขียวทัง้ล า  วิ่งรับผู้ โดยสารจากอ าเภอพนม
สารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทราแล้วมาหยุดพกัท่ีอ าเภอบางคล้าประมาณ 1 ชัว่โมงแล้วจึงเดินทางไป
ส่งผู้ โดยสารท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทราเช่นเดียวกับเรือแดงและเรือขาว จะมีความแตกต่าง
จากเรือแดงและเรือเขียวคือเป็นเรือกระแชงขนาดกลางท่ีชาวบ้านท าขึน้เพ่ือรับส่งผู้ โดยสาร
ระยะใกล้ๆ ท่ีจะเดนิทางข้ามฝ่ังแมน่ า้บางปะกงเทา่นัน้2  

ในอดีตสมยัท่ีถนนและทางรถไฟยงัไม่ทัว่ถึง เรือเมล์เขียว เรือเมล์แดง คือสิ่งท่ีผู้คน
ต้องการ  เพราะเป็นพาหนะท่ีสะดวกและประหยัดท่ีสุดส าหรับสัญจรและขนส่งสินค้าเข้าออก
ระหวา่งเมืองและชนบทเป็นเสมือนสายสมัพนัธ์เช่ือมโยงผู้คนจ านวนมากท่ีอาศยัอยูริ่มแมน่ า้เข้าไว้
ด้วยกนั   เม่ือมีถนนตดัผ่านเส้นทางตา่งๆ ท าให้ผู้คนนิยมใช้เส้นทางการคมนาคมทางบกมากขึน้   
การคมนาคมทางน า้จงึคอ่ยๆ  ลดบทบาทลง 

 
3.4.2 การสร้างทางรถไฟ 

ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัมีการพฒันาการคมนาคมทาง
บก โดยปรับปรุงทางเกวียน  ตดัถนนและสร้างทางรถไฟเพ่ือเช่ือมระหว่างเมือง  มณฑลกบัมณฑล  
และกรุงเทพฯ  กบัมณฑลตา่งๆ  เพ่ือการขยายตวัทางเศรษฐกิจรวมทัง้เป็นการชกัชวนให้ประชาชน
ขึน้มาตัง้บ้านเรือนบนบกแทนการอยู่ในแพตามริมน า้  อนัเป็นผลให้เกิดการขยายชมุชนและขยาย
เมืองให้กว้างขวางไปมากยิ่งขึน้  ภายในชมุชนตลาดบ้านใหม่ซึ่งจากท่ีกล่าวมาการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึน้  ล้วนส่งผลต่อความเจริญและขยายตวัของเศรษฐกิจในชุมชน  โดยร้านค้าภายในชุมชน
เพิ่มขึน้  ตลาดมีความคึกคกั  ขายสินค้าได้ดี  ชาวจีนท่ีมีอาชีพค้าขายสินค้าอุปโภคและบริโภค  
เช่น  ผ้า  เคร่ืองใช้ถ้วยชาม  พืชผลทางการเกษตร  เช่นถัว่  งา  ผกักาดหอม  ต้นหอม  มนั  ใบพลู

                                                           
1 โกวิท วรพิพฒัน์.  (2544).  ชีวิตพ่อเล่า อนสุรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ม.ป.ช.,ม.ร.ม.,ท.จ.  

หน้า 529. 
2 Museumthailand.  (2561).  บางปะกงทีร่กั.   Museumthailand. Online. 
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และหมาก  ปลาแห้ง เกลือ  น า้ตาล  มะพร้าว  มะม่วง  และพ่อค้าชาวจีนจะซือ้ข้าวจากชาวบ้าน
แล้วเอาไปขายตอ่อีกทอดหนึง่1  เปรียบเสมือนพอ่ค้าคนกลาง  

เม่ือการคมนาคมทางบกได้พฒันาความเจริญขึน้เร่ือยๆ   ท าให้การคมนาคมทางน า้
ลดบทบาทลงจึงมีผลให้ชมุชนตลาดบ้านใหม่เปล่ียนแปลงไปตามตลาดบกมากขึน้  การมีเส้นทาง
คมนาคมทางบกมีการตดัถนนผ่านเส้นทางต่างๆ ท าให้ผู้คนนิยมใช้เส้นทางการคมนาคมทางบก
มากขึน้  มีการสร้างทางรถไฟ  และประชาชนสามารถเดินทางด้วยรถไฟมายงักรุงเทพฯ  ได้สะดวก  
ซึ่งการพฒันาการคมนาคมทางบกทัง้การรถไฟและการสร้างถนนอย่างเป็นรูปธรรมท่ีเกิดขึน้ในรัช
สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  นบัเป็นจุดเร่ิมต้นของการปรับเปล่ียนลักษณะ
ทางการคมนาคมและการขนส่งของไทยในสังคมไทย  ซึ่ง ไม่เพียงแต่จะท าให้ไทยทันสมัยและ
ทดัเทียมประเทศตะวนัตกเท่านัน้  แตย่งัเป็นประโยชน์ทางการปกครอง การทหารและการประกอบ
อาชีพของประชาชนด้วย 

ทางรถไฟของไทยมี  2  ประเภท  คือ  ทางรถไฟของรัฐและทางรถไฟราษฎร์  ทาง
รถไฟของรัฐหมายถึงทางรถไฟท่ีรัฐบาลเป็นเจ้าของและลงทนุสร้าง  ส่วนทางรถไฟราษฎร์เป็นของ
เอกชนต่างประเทศท่ีได้สมัปทานมาจากรัฐ  แต่พระมหากษัตริย์เข้ามาถือหุ้น  ในสมยัรัชกาลท่ี 5  
ทรงให้ยืมพระราชทรัพย์ไปสมทบท าให้ทรงกลายเป็นผู้ ถือหุ้น  ทางรถไฟราษฎร์สายแรกในประเทศ
ไทยเป็นของบริษัทเอกชนเดนมาร์กท่ีสร้างขึน้ใน  พ .ศ. 2434  เป็นทางรถไฟระหว่างกรุงเทพฯ   
ไปยงัสมทุรปราการ  ระยะทาง  21  กิโลเมตร  พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงเสด็จ
ไปท าพิธีแซะดินเป็นปฐมฤกษ์ของการสร้างทางรถไฟสายแรกในไทยเม่ือวันท่ี  16  กรกฎาคม   
พ.ศ. 2434  ทางรถไฟสายนีเ้ปิดบริการแก่ประชาชน  เม่ือ  พ.ศ. 2436 

ส่วนทางรถไฟรัฐหรือทางรถไฟหลวงสายแรก คือ  สายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา  เร่ิม
งานการสร้างทางรถไฟสายนีใ้นปลาย  พ.ศ. 2434  และสร้างเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ – อยธุยา  
แล้วเสร็จในพ.ศ.  2439   รวม  71  กิโลเมตร  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้เสด็จ
มาประกอบพระราชพิธีการเดินรถในเส้นทางนี ้ เม่ือวนัท่ี  26  มีนาคม  พ.ศ. 2439  จึงก าหนดให้
วันท่ี  26 มีนาคม  พ.ศ. 2439  เป็นวันก าเนิดของกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย2  นอกจากนัน้
รัฐบาลไทยก็เร่ิมด าเนินการสร้างทางรถไฟสายอ่ืนๆ  เช่น  เส้นทางสายใต้ช่วงกรุงเทพฯ - เพชรบรีุ  

                                                           
1 องัคณา แสงสวา่ง.  (2550).  บทบาททางเศรษฐกิจของชาวจีนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ระหว่าง พ.ศ. 

2398-2475.  หน้า 42.   
2 สญัชยั สวุงับตุร.  (2556).  ประวติัศาสตร์ใน “Twentieth Century Impressions  of  Siam :  Is 

History, Commercial, Industries, and Resources.  หน้า  103 – 105.  
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เส้นทางรถไฟสายเหนือระหว่างกรุงเทพฯ – เชียงใหม่  เส้นทางรถไฟสายนครราชสีมา  สายเหนือ  
และสายตะวนัออก 

ส าหรับสายตะวันออก  “ฉะเชิงเทรา”  เป็นแขวงเมืองส าคญัจะเห็นได้จากการเป็น
ศนูย์กลางการปกครองของมณฑลปราจีนบรีุ  เป็นท่ีตัง้ของศาลาวา่การมณฑลปราจีนบรีุในรัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดัการปกครองแบบ
มณฑลเทศาภิบาล  เม่ือพ.ศ. 2435  โดยรวมหวัเมืองตะวนัออก  5  หวัเมือง  นครนายก  ปราจีนบรีุ  
ฉะเชิงเทรา  ชลบรีุ  และ  กบินทร์บรีุเข้าเป็นมณฑลปราจีนบุรี  และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้กรมรถไฟสายเหนือสร้างเส้นทางรถไฟสายตะวนัออก  แยกจากเส้นสายหลกัท่ีหอประแจยมราช  
มุ่งหน้าสู่สถานีแปดริว้  โดยหมายให้เป็นเส้นทางเช่ือมพระนครกับมณฑลปราจีนบุรีให้สะดวก
ยิ่งขึน้  จนกระทัง่การก่อสร้างทางรถไฟแล้วเสร็จจึงได้มีการย้ายท่ีท าการมณฑลมาอยู่ท่ีเมืองแปด
ริว้  ตัง้แต่ พ.ศ. 24451 ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้เสด็จฯ เมือง
ฉะเชิงเทราถึง  3  ครัง้  คือ  ครัง้แรกก่อน  พ.ศ.  2420  ครัง้ท่ี 2  วันท่ี  24 – 30 มกราคม  พ.ศ. 
2450  และครัง้ท่ี 3  วนัท่ี  20 – 23  ธันวาคม  พ.ศ. 2451  การเสด็จฯ ครัง้ท่ี 2  เป็นการเสด็จพระ
ราชด าเนินทรงประกอบพิธีเปิดการเดินรถไฟสายตะวนัออกท่ีสถานีหวัล าโพง  และประทบัขบวน
รถไฟมายงัสถานีรถไฟแปดริว้   ในคราวประกอบพระราชพิธีเปิดการเดินรถไฟไปสู่ภมูิภาคครัง้แรก
ของไทย  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้  โดยพิธีเปิดนีเ้ปิดเดินรถไฟสายเหนือจากหวั
ล าโพงถึงพิษณุโลก  และสายตะวนัออกจากหวัล าโพงถึงแปดริว้  พร้อมกนัเม่ือวนัท่ี  24  มกราคม  
ร.ศ. 126  (พ.ศ. 2450)  โดยรถไฟทัง้สองสายนีเ้ปิดให้บริการแก่ราษฎรทัว่ไปในวนัรุ่งขึน้คือ  วนัท่ี  
25 มกราคม  พ.ศ. 2450  เป็นต้นมา  ซึง่นบัเป็นครัง้แรกท่ีเมืองแปดริว้ได้มีรถไฟไปแขวงเมืองต่างๆ 
และยงัทรงประทบัขบวนรถไฟมายงัแปดริว้  ในคราวนัน้พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
ประทบัแรมถึง 6  คืน ท่ีเรือนเทศาภิบาลมณฑลปราจีนบุรี  คือต าหนกักรมหม่ืนมรุพงษ์ศิริพัฒน์  
หรือจวนผู้ ว่าราชการจงัหวัดฉะเชิงเทราในปัจจุบนั ส่วนการเสด็จครัง้ท่ี 3  เป็นการเสด็จฯ  แขวง
เมืองตา่งๆ ทางภาคตะวนัออก  ทัง้นครนายก  ปราจีนบรีุ  ชลบรีุ  และฉะเชิงเทรา  (ดงัภาพประกอบ 
16) 

 ในการเสด็จฯ  มาเมืองฉะเชิงเทรานัน้  พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงเรือ

พระท่ีนัง่ไปตามแมน่ า้บางปะกงและเข้าคลองตา่งๆ  ท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ขดุขึน้ในสมยั

รัชสมยัของพระองค์  เช่น  คลองนครเน่ืองเขต  และคลองประเวศบรีุรมย์  เสด็จมาทางคลองแสน

                                                           
1 การรถไฟแหง่ประเทศไทย.  (2553).  สถานีรถไฟ บนัทึกความทรงจ า ความผูกพนัและการ

เปลีย่นแปลง.  หน้า 180. 
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แสบ  เม่ือเดือน 10  พ.ศ. 2418  สมยัพระยาวิเศษฤๅไชย เป็นเจ้าเมืองฉะเชิงเทรา  ทรงมาตรวจ

ปากคลองส าโรง (ปากตะคลอง)  บางขวญั  บางขนาก  รวมถึงคลองบ้านใหมด้่วย1 

 

ภาพประกอบ 16 ผงัเส้นทางการเสดจ็ฯ ฉะเชิงเทรา ครัง้ท่ี 2 และครัง้ท่ี 3. 

ท่ีมา :  ท่ี น่ี  8 ริ ว้ .  (2551) .  ร าลึก 100 ปี พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จฯ เมืองแปดริว้ .   
หน้า 11. 

ส าหรับทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา  ท่ีเร่ิมสร้างในเดือนพฤศจิกายน  2448  
และเสร็จเม่ือราวปลายปี พ.ศ. 2499  นัน้  ได้เปิดเดินรถในวันท่ี  24  มกราคม  พ.ศ. 2450  โดย
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  ได้เสดจ็ฯ  มาเปิด  จากหลกัฐานในจดหมายเหต ุ เร่ือง
เปิดรถไฟสายตะวนัออกและสายเหนือและเสด็จพระราชด าเนินประพาสเมืองฉะเชิงเทรา กลา่ววา่   

 
 
 
 

                                                           
1 ที่น่ี…8 ริว้.  (2551).  ร าลึก 100 ปี พระพทุธเจ้าหลวงเสด็จฯ เมืองแปดร้ิว.  หน้า 7-8 . 
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“พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ก าหนดการ 
เปิดรถสายเหนือและสายตะวนัออก  มีก าหนดในวนัท่ี  24 มกราคม 
ร.ศ. 126 (พ.ศ. 2450)  เจ้าพนกังานกรมรถไฟได้เตรียมจดัพิธีท่ีสถานี 
รถไฟหวัล าโพงท าเป็นท้องพระโรงอยา่งเมืองฝร่ังโบราณ ปฐมฤกษ์  
เช้า  3  โมง  4  นาที  58  วินาที”1 (ดงัภาพประกอบ 17) 
 

 

ภาพประกอบ 17 พิธีเปิดเส้นทางรถไฟสายแปดริว้ เม่ือวนัท่ี  24  มกราคม  2450  ท่ีสถานี
หวัล าโพง ในภาพมี มร. หลยุส์ไวเลอร์และวิศวกร  (ภาพของทายาท มร. หลยุส์ไวเลอร์) 

ท่ีมา : ท่ี น่ี…8 ริว้.  (2551).  ร าลึก 100 ปี พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จฯ เมืองแปดริว้ .   
หน้า 14. 

ทางรถไฟสายตะวันออกกรุงเทพฯ – เมืองฉะเชิงเทรา  ทางสายนีไ้ด้สร้างขึน้เม่ือเดือน
พฤศจิกายน  ร.ศ.  124  (พ.ศ.2448)  มีระยะยาว  63.4  กิโลเมตร  และขนาดใหญ่กว้างเทา่กบัทาง
สายนครราชสีมาและสายเหนือ  ทางสายนีส้ร้างผา่นไปในต าบลท่ีนาอนัอดุมดีตอ่เน่ืองกนัในระวาง

                                                           
1 ราชบณัฑิตยสภา.  (2476).  จดหมายเหต ุเร่ืองเปิดรถไฟสายตะวนัออกและสายเหนือ และ เสด็จพระ

ราชด าเนินประพาสเมืองฉะเชิงเทรา เจ้าจอมมารดาอ่อน รชัการที ่5  พิมพ์ในการบ าเพ็ญกศุลหนา้พระศพ  พระ
เจ้าพีน่างเธอ พระองค์เจ้าอรประพนัธร าไพ ครบ 100  วนั. หน้า 1 – 12.   
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แม่น า้เจ้าพระยาและแม่น า้บางปะกง  รวมงบประมาณท่ีได้ตัง้ไว้ทัง้หมด  3,200,000  บาท1  โดย
แบ่งเป็นค่าจดัซือ้ท่ีดินเป็นเงินประมาณ  45,000  บาท   ค่าการเสริมดินเป็นเงิน  500,000  บาท  
การสร้างสถานีฉะเชิงเทรา  ท่ีพกัส าหรับพนกังานกองเดนิรถและกองบ ารุงรักษาทาง  โดยสัง่การสัง่
เคร่ืองล้อเล่ือน  เคร่ืองเล่ือนส าหรับทางทัง้สองสาย  มีการประมูลจากประเทศเยอรมนั   รถจกัร  
ราคา  56,714  ปอนด์*  (737,282 บาท)  รถโดยสารจากประเทศองักฤษ  เป็นเงิน  37,375  ปอนด์ 
(485,875  บาท)  และรถบรรทุก จากประเทศเบลเยียม  ราคาเงิน  25,130  ปอนด์  (326,690  
บาท)  แตร่าคาท่ีใช้จริงยงัไมส่ามารถสรุปได้จนกวา่จะแล้วเสร็จ2  (ดงัภาพประกอบ 18 - 19) 

 

 

ภาพประกอบ 18 สถานีรถไฟแปดริว้ ซึง่รัฐบาลจ้างนายชา่งเยอรมนัก่อสร้าง 

ท่ีมา : ท่ี น่ี  8 ริ ว้ .  (2551) .  ร าลึก 100 ปี พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จฯ เมืองแปดริว้ .   
หน้า 12. 

                                                           

* ปอนด์ - เนื่องจากในสมยัรัชกาลที่ 5  มีการตราพระราชบญัญตัมิาตราทองค า ร.ศ. 127  ออกมาใช้
เป็นครัง้แรกเมื่อวนัท่ี  11  พฤศจิกายน  2451 เพื่อเปลีย่นระบบเงินจากมาตราเงินเข้าสูม่าตราทองค าตามหลกั
สากลนิยมของสมยันัน้  เมื่อเทียบกบัคา่ทองค าของเงินปอนด์สเตอร์ลงิ  ก าหนดให้เงินสยาม  13  บาท  มีคา่
เทา่กบัเงินองักฤษ  1  ปอนด์สเตอร์ลงิ 

1
 ราชกิจจานเุบกษา.  เลม่ 34  แผนท่ี 44  หน้า 1186, วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ รัตนโกสนิทรศก 126.   

2 ราชกิจจานเุบกษา.  เลม่ 34  แผนท่ี 44  หน้า 1185-1186, วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ รัตนโกสนิทรศก 126.   
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ภาพประกอบ 19 ตวัอาคารสถานีรถไฟแปดริว้ 

ท่ีมา : ท่ี น่ี…8 ริ ว้ . (2551) .  ร าลึก 100 ปี พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จฯ เมืองแปดริว้ .  
 หน้า 13. 

หลงัจากสมยัรัชกาลท่ี 5  รถไฟกลายเป็นเส้นทางคมนาคมหลกัท่ีมายงัฉะเชิงเทรา ใน 
พ.ศ. 2470 มีการสร้างสถานีรถไฟชมุทางฉะเชิงเทราขึน้  เดิมช่ือว่าสถานีเมืองแปดริว้  อยู่ท่ีตลาด
บ่อบวั  ต่อมา พ.ศ.  2496  ได้ย้ายมายังท่ีตัง้ใหม่ปัจจุบนั  ถนนมหาจักรพรรดิ  ต าบลหน้าเมือง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  และเปล่ียนช่ือใหม่เป็นสถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรา   ผู้ วิจัย
สัมภาษณ์  นางภาพร  วรรณแจ่ม  อายุ  78  ปี   อดีตครูโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  
ปัจจุบนัขายขนมครองแครงกรอบท่ีตลาดบ้านใหม่  เล่าว่า  สมัยก่อนในชุมชนตลาดบ้านใหม่    
มีชาวจีนพวกอัง้ย่ีเข้ามาอาศยัอยู่ค่อนข้างมาก  เข้ามาจบัจองท่ีดินประกอบอาชีพต่างๆ  คนท่ีน่ี
สว่นใหญ่เป็นคนไทยเชือ้สายจีนประกอบอาชีพค้าขายในชมุชน   ตลาดคกึคกัมาก  มีชาวสวนและ
ละแวกใกล้เคียงพายเรือมาจอดบริเวณท่าเรือชมุชนตลาดบ้านใหม ่ จนแทบจะไมมี่ท่ีจอด  บางคน
พายเรือมาจอดท่ีตลาดท้องน า้ และมีชาวบ้านท่ีมาจากท่ีอ่ืน  มีเรือก าป่ันจากนครนายกบรรทุก
ข้าวสาร  ชาวบ้านจากบางคล้าเอามะม่วงมาขายท่ีชมุชนตลาดบ้านใหม่และสมยันัน้มีรถไฟสถานี
แปดริว้  คุณป้าเล่าว่าในช่วงนัน้สถานีรถไฟแปดริว้ไม่ได้ตัง้อยู่ท่ีในเมืองปัจจุบนั  แต่สถานีอยู่ท่ี
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ตลาดบอ่บวัมาก่อน  ชาวบ้านจะอาศยัการเดินทางโดยรถไฟ  จากตลาดบ้านใหม่ก็สามารถเดนิไป
ขึน้รถไฟสถานีแปดริว้ท่ีตลอดบอ่บวัได้  สามารถเดนิทางไปกรุงเทพฯ  ปราจีนบรีุ  และกบนิทร์บรีุได้
สะดวกรวดเร็วขึน้1  (ดงัภาพประกอบ 20 - 21) 

 

 

ภาพประกอบ 20 สถานีรถไฟแปดริว้ เคยตัง้อยูห่ลงัตลาดบอ่บวั  
(ตลาดเกิดหลงัจากมีสถานีรถไฟ) ภาพนีร้าว  พ.ศ. 2506) 

ท่ีมา : ท่ี น่ี…8 ริว้.  (2551).  ร าลึก 100 ปี พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จฯ เมืองแปดริว้ .   
หน้า 13. 

                                                           
1 นางภาพร  วรรณแจม่.  (2563, 18 กมุภาพนัธ์).  สมัภาษณ์โดย  (อมุาทิพย์ วรพิพฒัน์).  ที่ตลาด 

บ้านใหม.่ 
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ภาพประกอบ 21 สถานีรถไฟแปดริว้ 

ท่ีมา : ท่ี น่ี…8 ริว้.  (2551).  ร าลึก 100 ปี พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จฯ เมืองแปดริว้ .  
หน้า 13. 

การคมนาคมและความส าคัญทางเศรษฐกิจของเมืองฉะเชิงเทราและหัวเมือง
ตะวันออกมีความส าคัญมากขึน้  ท าให้ได้มีการก่อสร้างขยายทาง รถไฟสายตะวันออกจาก
ฉะเชิงเทราไปจนถึงอรัญประเทศใน  พ .ศ. 2462 แล้วเสร็จและเปิดเดินรถใน วันท่ี  5  มกราคม 
พ.ศ. 2464  โดยพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้จอมพล 
สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาภานพุนัธวงศ์วรเดช  เสดจ็แทนพระองค์  ในพระราช
พิธีการวางรางและตรึงตะปรูางเป็นพระฤกษ์  และวนัท่ี  1  มกราคม พ.ศ. 2467  ทางรถไฟขยาย
จากเมืองฉะเชิงเทราขึน้ไปถึงอรัญประเทศ  ชายแดนไทยท่ีอรัญประเทศเปิดด าเนินการขนสง่สินค้า
และผู้คนจากพืน้ท่ีตอนบนของลุ่มแม่น า้บางปะกงซึ่งเคยเป็นท้องท่ีห่างไกลจากศนูย์กลางการค้า 
เส้นทางรถไฟท าให้การเดินทางติดต่อถึงกันสะดวกยิ่งขึน้ด้วยเวลาอนัรวดเร็ว  เส้นทางรถไฟสาย
กรุงเทพฯ  ถึงอรัญประเทศแบง่ออกเป็น  2  ชว่ง  คือ  

 1. กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา  ออกจากสถานีหัวล าโพง  แยกกับทางรถไฟสาย
นครราชสีมาท่ีสะพานยมราช  มาทางตะวันออกผ่านย่านอุรุพงษ์  - พญาไท - ราชปรารภ - 
มกักะสนั  อโศก - คลองตนั – สขุมุวิท – หวัหมาก – บ้านทบัช้าง – บ้านลานบญุ - ลาดกระบงั - หวั
ตะเข้ - คลองหลวงแพ่ง – คลองแขวงกลัน่ - คลองบางพระ - บางเตย - ฉะเชิงเทรา  รวมระยะทาง  
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65  กิโลเมตร  การสร้างเส้นทางครัง้แรกรัฐก าหนดสถานีไว้ท่ีบ้านทา่ไข่ริมแมน่ า้บางปะกงเพื่อเช่ือม
เส้นทางท่ีรัฐจะขยายออกไปยงัฝ่ังตะวนัออกถึงบางพระ1  

 2. ฉะเชิงเทรา – อรัญประเทศ  เลีย้วจากสถานีรถไฟฉะเชิงเทราขึน้ไปทางเหนือ
ตามแมน่ า้ บางปะกง - บางน า้เปรีย้ว - คลอง 19 – โยทะกา - บ้านสร้าง - บ้านปากพลี - ปราจีนบรีุ 
- โคกมะกอก - ประจนัตคาม – บ้านดงบงั - บ้านพรมแสง - กบินทร์บรีุ - หนองสงั - พระปรง - บ้าง
เก้ง - ศาลาล าดวน - สระแก้ว – ท่าเกษม - ห้วยโจด - วัฒนานคร - ห้วยเด่ือ - อรัญประเทศ  
ระยะทาง  189  กิโลเมตร  

มีการเปิดการเดินรถไฟ  จากสถานีฉะเชิงเทราถึงสถานีกบินทร์บุรี  ซึ่งทางสายนีต้ดั
ไปเช่ือมกับรถไฟกัมพูชา  ท่ีต าบลคลองลึก  อ าเภออรัญประเทศ  และได้เปิดให้มีการขนส่งถึง
ไปรษณีย์ระหว่างกรุงเทพฯ กบัฉะเชิงเทรา  ปราจีนบรีุและกบินทร์บุรี   โดยทางรถไฟด้วย 2  ท าให้
การเดนิทางไปยงัพืน้ท่ีดงักลา่วสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้กว่า3  

 
“ทางไปมาระหวา่งกรุงเทพฯ กบัฉะเชิงเทรา  เคยใช้เส้นทาง 
ล าคลองและทะเลอยูแ่ล้ว  สว่นผลประโยชน์ในการขนสง่สิน 
ค้าข้าว โดยทางรถไฟจะไมม่ากนกั  แตก็่หวงัวา่จะมีผู้ โดยสาร 
และพอ่ค้าน าสินค้าเบาๆ  บรรทกุรถไฟเข้ามายงักรุงเทพฯได้   
ประกอบกบัใช้เวลาเพียง  2  ชัว่โมงเทา่นัน้ ในการเดินทาง 
จากกรุงเทพฯ ถึงฉะเชิงเทรา  ซึง่แตก่่อนใช้เวลาถึง  2  วนั”4  
 

จากข้อความดงักลา่ว  แสดงให้เห็นวา่การสร้างทางรถไฟสายตะวนัออกสร้างขึน้ 
เพ่ือใช้ในการขนสง่สินค้า  เชน่  พืชผกั  ผลไม้  และสิ่งอ่ืนๆ  ตลอดจนการบรรทกุข้าวมายงักรุงเทพฯ  
นอกจากเส้นทางน า้ท่ีเคยใช้อยูเ่ป็นประการส าคญั 

 
                                                           

1 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.5 5.4/7  กระทรวงโยธาธิการ เร่ือง “รถไฟบางปะกง”  
(28 ธนัวาคม - 12 มกราคม  ร.ศ. 128). 

2 การรถไฟแหง่ประเทศไทย.  (2528).  บรุฉตัรร าลึก  อทิุศถวายเป็นพระราชกศุล แด่ พลเอก 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก าแพงเพชรอคัรโยธิน.  หน้า 60. 

3 อ าพิกา สวสัดวิงศ์.  (2558, เมษายน).  ถนนสขุมุวิทกบัการขยายตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ในภูมิภาคตะวนัออกของประเทศไทย ช่วงทศวรรษ 2480 – 2520. ปีที่ 2 (ฉบบัท่ี 1):  หน้า 20-21. 

4 ราชกิจจานเุบกษา.  เลม่ที่ 24, ตอนท่ี 1181  (2 กมุภาพนัธ์ ร.ศ. 126) : 8-9.  
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3.4.3 การสร้างถนน 
นอกจากจะมีการพัฒนาการคมนาคมทางรถไฟนับเป็นจุดเ ร่ิมต้นของการ

เปล่ียนแปลงลกัษณะทางการคมนาคมและการขนสง่ของไทยในสงัคมไทย  มีการปรับปรุงเส้นทาง
ถนนเป็นเส้นทางคมนาคม ทางบก  เม่ือมีการสร้างทางรถไฟในภูมิภาคตะวนัออกได้ส าเร็จ  มีการ
สร้างถนนเพ่ือเช่ือมต่อกับทางรถไฟ  ในช่วงนีถื้อเป็นช่วงจุดก าเนิดของถนนสขุุมวิทซึ่งเร่ิมต้นจาก
โครงการตัด “ถนนเลียบชายฝ่ังทะเลตะวันออก”  ตาม  “แผนการทางหลวงแผ่นดินทั่ว
ราชอาณาจกัร  พ.ศ. 2479  แผนการดงักลา่วมีเปา้หมายในการสร้างเส้นทางรัศมีออกไปเช่ือมพืน้ท่ี
ใกล้เคียงให้ติดตอ่ถึงกนั  และเช่ือมตอ่กบักรุงเทพฯ ได้โดยทางรถไฟ  ท าให้เกิดการสร้างทางเลียบ
ชายฝ่ัง  ในระยะแรกยงัต้องเช่ือมโยงกบัทางรถไฟสายตะวนัออก  เน่ืองจากสภาพการคมนาคมทาง
บกในพืน้ท่ีภาคตะวันออกขณะนัน้  มีเพียงทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา –ปราจีนบุรี – 
อรัญประเทศ  ส่วนบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออกยังคงใช้การเดินเรือเลียบชายฝ่ังเป็นหลัก
เหมือนเดิม   การสร้างทางสายใหม่ตามแผนการทางหลวง พ.ศ.  2479  ดงักล่าว  ได้ก าหนดสาย
ทางไว้ทัง้หมด  43  สายทาง  ส่วนท่ีอยู่ในภาคตะวันออกมี  2  สายทาง  คือ สายกรุงเทพฯ  
สมทุรปราการ – แปดริว้ –  สตัหีบ – ระยอง  และสายทางจนัทบรีุ - ทา่แฉลบ นัน้ท าให้การเดนิทาง
เลียบชายทะเลโดยถนนยงัไม่สะดวกเท่าไรนกั  เน่ืองจากผู้ เดินทางจะต้องขึน้ไปท่ีแปดริว้ก่อนแล้ว
จึงวกลงมาทางอ าเภอพนสันิคม  เข้าสู่ชลบรีุแล้วตอ่ไปยงัสตัหีบ1  เม่ือมีถนนหนทางสายท่ีส าคญัก็
จะเป็นประโยชน์โดยตรงตอ่กิจการรถไฟท าให้มีทางไปมาสะดวกขึน้  ราษฎรก็จะบรรทกุสินค้าโดย
ทางรถไฟไปค้าขายยงัท่ีตา่งๆ ได้กว้างขวางขึน้  และเม่ือตดัถนนสองข้างทางก็จะมีความส าคญัขึน้
ในการท ามาหากินหรือท าการเพาะปลกูเทา่กบัเป็นการสง่เสริมการค้าและการเกษตรไปด้วย2 

การสร้างทางถนน  ได้มีการแบ่งออกเป็นช่วงๆ ตามสายทางต่างๆ  ได้แก่  สายทาง
กรุงเทพฯ – สมุทรปราการ  และสายทางชลบุรี – สตัหีบ  ซึ่งสร้างแล้วเสร็จใน  พ.ศ. 2480  และ  
พ.ศ. 2482  ตามล าดบั  สว่นสายทางสตัหีบ – ระยอง  สร้างเสร็จในปี  2484  พร้อมๆ  กบัสายทาง
บางปะกง – ชลบุรี  ท่ีเร่ิมสร้างในปี 24833  การสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการขนส่งทางบก
ใหม่ๆ มีผลต่อการเปล่ียนแปลงคือการตัง้หลักแหล่งของชาวจีนซึ่งก่อนหน้านีจ้ะเป็นไปตาม

                                                           
1 อ าพิกา สวสัดิว์งศ์.  (2545).  ถนนสขุมุวิทกบัการพฒันาการทางเศรษฐกิจในภาคตะวนัออกของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2477 – 2539.  หน้า 70-71. 
2 เพชรรุ่ง เทียนป๋ิวโรจน์.  (2560).  พฒันาการทางเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวนัออกของไทย ตัง้แต่ พ.ศ. 

2398 – 2519.  หน้า  119-118. 
3 แหลง่เดิม.  หน้า หน้า  71.  
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โครงสร้างน า้ตามธรรมชาติ  เช่น การสร้างทางรถไฟสายใหม่ๆ ได้อ านวยให้ชาวจีนในดินแดนนอก
กรุงเทพฯ เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว  ส าหรับภาคตะวนัออกนัน้จ านวนประชากรจีนเพิ่มขึน้เป็นสองเท่า
ระหว่าง พ.ศ. 2462  จ านวน  557,230  คน  ถึง  พ.ศ. 2480  จ านวน  843,235  คน  ส่วนหนึ่งก็
เพราะมาจากการขยายทางรถไฟสายตะวนัออกจากแปดริว้ไปยงัชายแดนเขมรท่ีอรัญประเทศ1 

3.5 สรุป      
การเปล่ียนแปลงของชุมชนตลาดบ้านใหม่ พ.ศ. 2447 – 2488  เกิดขึน้จากหลายปัจจัย 

กล่าวคือ จ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึน้  จากการอพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐานและท าการค้าของชาวจีน
โดยเฉพาะแต้จิ๋ว ดงัข้อมูลจ านวนชาวจีนในมณฑลปราจีนเม่ือ  พ .ศ. 2447  ระบุว่ามีคนจีนใน
มณฑลปราจีนราว  35,912  คน  พืน้ท่ีริมแม่น า้บางปะกงและคลองสายตา่งๆ ได้มีการขยายพืน้ท่ี
เพาะปลูกข้าวเพิ่มขึน้  ส่งผลให้กลุ่มคนเชือ้ชาติต่างๆ  ทัง้คนไทย  คนจีน  แขก  มลายู  และแขก
อ่ืนๆ  ลาว  เขมร  และมอญ ท่ีเข้ามาตัง้ถ่ินฐานตัง้แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา   ตัง้แต่สมัย
รัชกาลท่ี 3  ถึงรัชกาลท่ี 5  และในชว่ง  พ.ศ. 2430 – 2450  ทัง้โดยภาครัฐและเอกชนในสมยัรัชกาล
ท่ี 5  มีการส ารวจประชากรในมณฑลปราจีนบุรี  ซึ่งครอบคลุมพืน้ท่ีเมืองนครนายก  ปราจีนบุรี  
ฉะเชิงเทรา  พนมสารคาม  บางละมุงและชลบุรี  พบว่ามีประชากร  297,100  คน  (ในระหว่าง 
พ.ศ. 2448 – 2452)  ประกอบด้วยคนเชือ้ชาติต่างๆ   ท่ีมีมากท่ีสุด  คือคนไทยมีร้อยละ  50. 95)  
นอกนัน้เป็นคนลาว  คนจีน  คนเขมร  และคนแขก 

จากข้อมูลในรายงานการส ารวจบัญชีส ามะโนครัว  พ .ศ. 2447  จ านวนประชากร  
35,912  คน พ.ศ. 2448 – 2452  จ านวน  297,100  คน  จนกระทัง่  พ.ศ. 2468  จ านวน   398,000 
คน2  ซึ่งการเปล่ียนแปลงของจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึน้ เกิดจากการขยายตวัของการผลิตข้าวเพ่ือ
การค้า  ชาวนาจึงหนัมาสนใจท่ีจะปลูกข้าว  โดยการขยายพืน้ท่ีในการเพาะปลกูให้มากขึน้   การ
ขยายพืน้ท่ีในการเพาะปลูกก็คือ  การขุดคลองเข้าไปในพืน้ท่ีรกร้าง  โดยคลองจะเป็นเส้นทาง
คมนาคมและช่วยในการชลประทาน  ท าให้ขยายชุมชนเพิ่มมากขึน้  ส่งผลให้จ านวนประชากร
เพิ่มขึน้ตามมาด้วย 

ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  ทรงเห็นความส าคญัของการผลิต
และการค้าข้าวกับต่างประเทศมากขึน้  จึงได้มีการส่งเสริมการผลิตให้มากขึน้  ชาวจีนจึงมีส่วน

                                                           
1 จี.วิลเลยีม สกินเนอร์.  (2548).  สงัคมจีนในประเทศไทย : ประวติัศาสตร์เชิงวิเคราะห์.   

หน้า 203-204. 
2 กระทรวงศกึษาธิการ.  (2468).  ภูมิศาสตร์ประเทศสยาม.  หน้า 116-121.  
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กระตุ้นให้มีการขยายตวัทางการผลิตข้าว  ได้แรงงานจากชาวจีนและชาวจีนยงัเป็นเจ้าของท่ีนา  
สง่ผลให้การค้าข้าวเร่ิมขยายตวัอยา่งรวดเร็ว  ซึง่มีข้อมลูเก่ียวกบัพืน้ท่ีเพาะปลกูข้าวพบเพียงบางปี  
พบวา่พืน้ท่ีเพาะปลกูตามข้อมลูระหว่าง  พ.ศ. 2438 – 2474  มีการขยายพืน้ท่ีเพาะปลกูเพิ่มขึน้ทกุ
ปี   ส่งผลต่อกิจการโรงสีข้าวเพิ่มขึน้จากข้อมูลบญัชีโรงสีข้าวในพระราชอาณาจักรสยาม พ .ศ. 
2472  พบวา่  จากจ านวนโรงสี  82  โรง  มีคนจีนเป็นเจ้าของถึง  64  โรง  ขนุนางไทย  15  โรง  และ
ของพระราชวงศ์  1  โรง  กบัคนไทยอีก  2  โรง1  ในขณะเดียวกนัสินค้าจากตา่งประเทศได้กระจาย
เข้าสู่ท้องถ่ิน  สินค้าท่ีส่งออกจากท้องถ่ิน  และสินค้าท่ีพ่อค้าน าเข้ามาขายในชมุชนริมน า้  และลุม่
น า้บางปะกงจะส่งผ่านตลาดกรุงเทพฯ  ก่อนเพราะตลาดสินค้ากรุงเทพฯ  เป็นท่ีรวบรวมสินค้าทุก
อย่างทัง้ท่ีผลิตขึน้ภายในประเทศและต่างประเทศ  เศรษฐกิจเกิดการขยายตัว    จนกระทั่ง
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 เกิดขึน้ในยโุรป  จึงส่งผลกระทบถึงประเทศไทย  รวมถึงพืน้ท่ีโดยรอบก็ได้รับ
ผลกระทบ  โดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจ   

ปัจจยัด้านศาสนสถานท่ีสง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงตอ่วิถีชีวิตของผู้คนในชมุชนตลาด
บ้านใหม่ บ่งบอกถึงการขยายตวัของชุมชนชาวจีนท่ีเพิ่มขึน้ได้  ไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้า โรงเจ  หรือ
แม้แต่วดัจีน  เช่น  วดัจีนประชาสโมสร (วดัเล่งฮกย่ี)  วดัอุภัยภาติการาม  (ซ าปอกง) และวดัเทพ
นิมิตร  อยู่ใกล้กับบริเวณชมุชนตลาดบ้านใหม่  ล้วนมีความส าคญัซึ่งเป็นสถานท่ีเคารพบชูาของ
ชาวชมุชนด้านประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือของชาวจีน  เป็นศนูย์รวมท่ีเชิญชวนให้ผู้คนท่ีอยูใ่น
ชุมชนเข้าร่วมพิธีกรรม  ท าบุญเสริมดวง  สะเดาะเคราะห์หรือแก้ปีชงตามความเช่ือของพวกเขา  
ซึ่งปฏิบตัิกันมาตัง้แต่อดีต  ยงัคงมีความเช่ือท่ีปฏิบตัิกันอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปล่ียนแปลงไป
จากเดมิมากนกั   

ปัจจยัอีกด้านท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของชุมชนตลาดบ้านใหม่  คือ  การสร้าง
ทางรถไฟและถนนมีพฒันาการคมนาคมทางบกทัง้การรถไฟและการสร้างถนนอย่างเป็นรูปธรรม
เกิดขึน้ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  นบัเป็นจดุเร่ิมต้นของการปรับเปล่ียน
ลกัษณะทางการคมนาคมและการขนส่งของไทยในสงัคมไทย  ส าหรับทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – 
ฉะเชิงเทรา  ซึ่งชุมชนตลาดบ้านใหม่เป็นแหล่งชุมชนท่ีมีการค้าขายทางน า้   หลังจากนัน้เม่ือมี
เส้นทางคมนาคมทางบกมีรถไฟและการตดัถนนผ่านเส้นทางตา่งๆ  ท าให้ผู้คนนิยมใช้เส้นทางการ
คมนาคมทางบกมากขึน้  ประชาชนสามารถเดินทางด้วยรถไฟมายงักรุงเทพฯ  ได้สะดวก  จากท่ี

                                                           
1
 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  สบ.2. 41/27  เอกสารสว่นพระองค์ สมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารง 

ราชานภุาพ  กระทรวงมหาดไทย  เร่ืองบญัชีโรงสีเขา้ในพระราชอาณาจกัร์สยาม พ.ศ. 2472.  หน้า 23-25.  
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เคยใช้เส้นทางน า้ล าคลองในการขนสง่สินค้าจากกรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา  เป็นเวลา  2  วนั  ก็เหลือ
เพียง  2  ชัว่โมงเทา่นัน้ ท าให้การเดนิทางทางน า้ลดความส าคญัลง 

นอกจากจะมีการพัฒนาการคมนาคมทางรถไฟนับเป็นจุดเ ร่ิมต้ นของการ
เปล่ียนแปลงและยงัมีการสร้างถนนเพ่ือเช่ือมต่อกับทางรถไฟ  ในช่วงนีถื้อเป็นช่วงจดุก าเนิดของ
ถนนสุขุมวิทซึ่งเร่ิมต้นจากโครงการตดั “ถนนเลียบชายฝ่ังทะเลตะวันอก”  ตาม  “แผนการทาง
หลวงแผน่ดนิทัว่ราชอาณาจกัร  พ.ศ. 2479  ได้ก าหนดสายทางไว้ทัง้หมด  43  สายทาง  สว่นท่ีอยู่
ในภาคตะวนัออกมี  2  สายทาง  คือ สายกรุงเทพฯ  สมุทรปราการ – แปดริว้ –  สตัหีบ – ระยอง  
และสายจนัทบุรี – ท่าแฉลบ  เม่ือมีถนนหนทางสายท่ีส าคญัก็จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกิจการ
รถไฟท าให้มีเส้นทางไปมาสะดวกขึน้  ราษฎรก็จะบรรทุกสินค้าทางรถไฟไปค้าขายยงัท่ีต่างๆ ได้
กว้างขวางขึน้  และเม่ือตดัถนนสองข้างทางก็จะมีความส าคญัขึน้ในการท ามาหากินหรือท าการ
เพาะปลกูเทา่กบัเป็นการสง่เสริมการค้าและการเกษตรไปด้วย 

ส าหรับชมุชนตลาดบ้านใหม่การมีทางรถไฟและต่อมามีการตดัถนน  ท าให้เกิดการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจ  รวมทัง้เป็นการชกัชวนให้ประชาชนขึน้มาตัง้บ้านเรือนบนบกแทนการอยู่ใน
แพตามริมน า้  อันเป็นผลให้เกิดการขยายชุมชนและขยายเมืองให้กว้างขวางไปมากยิ่งขึน้  ซึ่ง
ส่งผลตอ่ความเจริญและการขยายตวัทางเศรษฐกิจของชุมชนตลาดบ้านใหม่  โดยร้านค้าภายใน
ชุมชนเพิ่มขึน้  ตลาดมีความคึกคกั  ขายสินค้าได้ดี  ชาวจีนท่ีมีอาชีพค้าขายสินค้าอุปโภคและ
บริโภค พอ่ค้าชาวจีนจะซือ้ข้าวจากชาวบ้านแล้วเอาไปขายตอ่อีกทอดหนึง่  เปรียบเสมือนพอ่ค้าคน
กลาง  ผลของการสร้างถนนท่ีมีต่อกิจกรรมทางเกษตรกรรมท่ีส าคญัคือ  ภาวการณ์ขยายตวัของ
พืน้ท่ีเพาะปลูก  การเพิ่มขึน้ของผลผลิตทางการเกษตรเป็นจ านวนมากเพ่ือส่งออกนอกประเทศ  
พืน้ท่ีบกุเบิกใหมจ่ านวนมากถกูแปรเป็นพืน้ท่ีท าไร่ซึง่มีการพฒันาเทคโนโลยี  เป็นการเกษตรท่ีเน้น
การสร้างผลก าไรจากการค้าโดยมีถนนเป็นตวักระตุ้นส าคญัท่ีเอือ้ให้การเปิดพืน้ท่ีได้สะดวกยิ่งขึน้  
หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2  ประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต ่า  มีการพฒันาการคมนาคมทางบกการ
สร้างทางหลวงจงัหวดั  ทางหลวงชนบทหรือถนนสายย่อยๆ  ท าให้เกิดการติดตอ่ระหวา่งเมืองหรือ
ชมุชนท าให้สะดวกยิ่งขึน้  ผู้คนหนัไปใช้เส้นทางสญัจรทางรถยนต์  การคมนาคมทางน า้คอ่ยๆ  ลด
บทบาทลง  จงึมีผลให้ชมุชนตลาดบ้านใหมเ่ปล่ียนแปลงไปตามตลาดบกมากขึน้  ถึงอยา่งไรชมุชน
ตลาดบ้านใหมก็่ยงัคงเป็นตลาดโบราณท่ีส าคญัของคนในชมุชน  ดงัจะกลา่วถึงในบทตอ่ไป  
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บทที่ 4  
การเปล่ียนแปลงของชุมชนตลาดบ้านใหม่  พ.ศ. 2488 - 2517 

ในบทท่ี 3 ได้กลา่วถึงการเปล่ียนแปลงของชมุชนตลาดบ้านใหมใ่นชว่ง พ.ศ. 2447 – 2488  
ทัง้ในด้านวิถีชีวิตของประชากร   วฒันธรรมประเพณีของชุมชน การขยายตวัทางเศรษฐกิจ และ
การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลมาจากการสร้างทางรถไฟและถนนท่ีเช่ือมฉะเชิงเทรากบัเมืองตา่งๆ และ
ถนนสายย่อยในเมือง  ท าให้การติดตอ่ระหว่างเมืองหรือชมุชนสะดวกยิ่งขึน้  ส าหรับในบทท่ี 4  นี ้
จะศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงของชุมชนตลาดบ้านใหม่ใน พ .ศ. 2488 – 2517   ซึ่งเกิดจากหลาย
ปัจจยัท่ีส าคญัคือ การสร้างถนนฉะเชิงเทรา –  อ าเภอบางน า้เปรีย้ว  ข้อก าหนดในพระราชบญัญัติ
เรือไทย พ.ศ. 2517  ท่ีมีผลท าให้การเดินเรือเมล์ลดลง การพฒันาพืน้ท่ีตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 - 2   และการขยายตวัของอุตสาหกรรมในเมืองฉะเชิงเทรา  จนท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงศนูย์กลางชมุชนจากริมน า้สูช่มุชนริมถนนท่ีตดัใหม ่ ชมุชนตลาดบ้านใหมห่รือ
ตลาดริมน า้จงึไมไ่ด้เป็นศนูย์กลางเศรษฐกิจเชน่ในอดีต 

4.1 การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมทางบกหลัง พ.ศ. 2488  
การคมนาคมในภาคตะวนัออกในอดีตอาศยัการสญัจรทางน า้เป็นหลกั เส้นทางส าคญั คือ 

แมน่ า้บางปะกง  ซึง่ไหลมาจากนครนายก  ปราจีนบรีุ  ฉะเชิงเทรา  แล้วไหลลงสูอ่า่วไทยท่ี  บางปะ
กง  บางตอนของแม่น า้สายนีต้ัง้แต่ปราจีนบุรีลงมาจนออกทะเลท่ีบางปะกงสามารถเดินเรือได้
ตลอดฤดนู า้  ส่วนแนวชายฝ่ังทะเลมีแม่น า้สายสัน้ เช่น  แม่น า้จนัทบรีุ  แม่น า้ระยอง   แม่น า้ตราด 
ใช้ในการขนส่งสินค้าและผู้คนออกมาสู่เมืองท่าตามชายฝ่ังทะเลแต่แม่น า้เหล่านีใ้ช้ได้เฉพาะบาง
ฤดกูาล แม่น า้บางปะกงเป็นทัง้เส้นทางคมนาคมภายในภมูิภาคและเป็นเส้นทางส าคญัท่ีใช้ติดตอ่
กับเมืองหลวง  โดยเดินทางตามล าน า้บางปะกงออกสู่อ่าวไทยและแล่นเรือเลียบชายฝ่ังเข้าปาก
แม่น า้เจ้าพระยาเข้าสู่กรุงเทพฯ  แตเ่ส้นทางดงักล่าวใช้เวลาเดินทางนาน  จึงมีการขดุคลองเช่ือม
แม่น า้หรือขดุคลองแยกคลองเล็กๆ  เพ่ือช่วยย่นระยะทางและเวลา เช่น  คลองแสนแสบหรือคลอง
บางขนาก  คลองนครเน่ืองเขต  คลองประเวศบรีุรมย์  และคลองเปร็ง1  ตอ่มามีการสร้างทางรถไฟ
สายตะวนัออกจากกรุงเทพฯ ถึงแปดริว้ (ฉะเชิงเทรา) พ .ศ. 2448  และเปิดการเดินรถครัง้แรกใน 
พ.ศ. 2450  และสร้างต่อจากฉะเชิงเทราไปถึงอรัญประเทศใน พ.ศ. 2462  เปิดเดินรถใน พ.ศ. 
2464  ส่งผลให้การเดินทางของผู้คนและการขนส่งสินค้าสะดวกรวดเร็วขึน้ การค้าขยายตวัไปตาม
                                                           

1ปรารถนา แซอ่ึง้.  (2556).  การตัง้ถ่ินฐานและพฒันาการของกลุ่มชาติพนัธุ์ลาวในภาคตะวนัออก : 
พลวตัในบริบทสงัคมไทย.  หน้า 151-152. 
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ชมุทางรถไฟ ในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2  มีการพฒันาการคมนาคมทางบกด้วยการสร้างถนน
สายใหม่ๆ และสร้างทางหลวงเพิ่มขึน้  รวมถึงทางหลวงจังหวัดหรือถนนสายย่อยๆ ในเมือง
ฉะเชิงเทรา ท าให้การติดตอ่ระหว่างเมืองกบัชมุชนง่ายขึน้  การคมนาคมทางน า้คอ่ยๆ ลดลง  การ
สร้างถนนขยายตวัอย่างรวดเร็วนบัตัง้แต ่พ.ศ. 2504 ซึ่งเป็นปีแรกของการใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ  ท าให้เมืองขยายจากชุมชนริมน า้ ริมสถานีรถไฟ มาเป็นชุมชนท่ีขยายตวัไป
ตามถนนท่ีตดัใหม่ ประกอบกบัการเดินเรือเมล์ลดลง ชมุชนบ้านใหม่จงึไม่ใช่ศนูย์กลางการค้าและ
ชมุทางท่าเรือของฉะเชิงเทราเหมือนอดีต แต่เกิดชุมชนใหม่ๆ ตามการขยายตวัของเมืองและการ
เดนิทางทางรถยนต์เพิ่มขึน้แทนการเดนิทางทางเรือ 

 
4.1.1 การสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา   

หลัง พ.ศ. 2494  การรถไฟได้ก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเพิ่มเติมหลาย
เส้นทาง คือ สายฉะเชิงเทรา – สตัหีบ  ระยะทาง  33.054  กิโลเมตร1 สายศรีราชา - แหลมฉบงั  
ระยะทาง  9.3  กิโลเมตร  สายเขาชีจรรย์ - มาบตาพุต  ระยะทาง  24.07   กิโลเมตร  และสาย
คลองสิบเก้า - แก่งคอย  ระยะทาง 82.57  กิโลเมตร  ซึ่งทางรถไฟทัง้  4  เส้นทางสร้างขึน้เพ่ือ
สนบัสนนุโครงการพฒันาเมืองชายฝ่ังทะเลตะวนัออก2  การขยายทางรถไฟท าให้เมืองฉะเชิงเทรา
กลายเป็นศนูย์กลางการคมนาคมในภูมิภาคเพราะมีความสะดวกรวดเร็วกว่าการใช้เส้นทางสาย
อ่ืน  ตลาดบ้านใหม่ยงัคงเป็นศนูย์กลางของชมุชนท่ีผู้คนต้องไปซือ้สินค้าจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาด 
และสามารถเดินทางไปยงักรุงเทพฯ ได้ง่ายขึน้เพราะการเดินทางจากชุมชนตลาดบ้านใหม่ไปยงั
สถานีรถไฟฉะเชิงเทรา ใช้เวลาในการเดินทางไม่ถึง  10  นาที  เป็นระยะประมาณ  3.8 กิโลเมตร  
(ดงัภาพประกอบ 22)  

 

 

 

 

                                                           
1
 การรถไฟแหง่ประเทศไทย.  (2553).  สถานีรถไฟ บนัทึกความทรงจ า ความผูกพนัและการ

เปลีย่นแปลง.  หน้า 145. 
2
 การรถไฟแหง่ประเทศไทย.  (2540).  100 ปี รถไฟไทย พ.ศ.2439 – 2540.  หน้า 145 
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ภาพประกอบ 22 แผนท่ีทางรถไฟสายกรุงเทพฯ ผา่นลุม่แมน่ า้บางปะกง 

ท่ีมา:  พิมพ์อุมา โตสินธพ.  (2548).  คลองเช่ือมกับพัฒนาการของชุมขนในลุ่มแม่น า้        
บางปะกง ระหวา่ง พ.ศ. 2420 – 2500.  หน้า 152. 

4.1.2 การสร้างถนนกับการขยายตัวของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ใน พ.ศ. 2495  จังหวัดฉะเชิงเทรามีการขยายถนนภายในเพิ่มขึน้โดยตดัถนนสาย

ย่อยเข้าสู่ชุมชนและเช่ือมเส้นทางหลวงท่ีตดัเข้าสู่ฉะเชิงเทรา ได้แก่  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
304  (ฉะเชิงเทรา –กรุงเทพฯ)  ระยะทาง  75   กิโลเมตร  ผ่านบางเขน  มีนบุรี  และทางหลวง
แผน่ดนิหมายเลข  34  ระยะทาง  90  กิโลเมตร  เร่ิมจากส่ีแยกบางนาแยกเข้าถนนหมายเลข  314   
ผ่านบางปะกง1  เป็นถนนท่ีตดัผ่านจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง 
กล่าวคือ การเดินทางสะดวกมากขึน้เพราะสามารถเดินทางไปยงัเมืองอ่ืนๆ ได้หลายเส้นทาง  เช่น 
ไปอ าเภอบางน า้เปรีย้ว จากอ าเภอพนสันิคมไปถึงจงัหวดัชลบรีุ  ระยอง  จนัทบรีุ  และตราด  จาก
อ าเภอพนมสารคามสามารถเดินทางไปจงัหวดัปราจีนบรีุ  นครนายก สระแก้ว  นครราชสีมา  และ
อ าเภอบางปะกงเข้ากรุงเทพฯ สมุทรปราการ เมืองฉะเชิงเทราจึงเปรียบเสมือนเป็นศนูย์กลางใน

                                                           
1 สดุใจ ตระกลูศภุชยั.  (2544).  ประวติัศาสตร์ฉะเชิงเทรา.  หน้า 211. 
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ด้านเศรษฐกิจ  การท่องเท่ียว ท่ีผู้คนและสินค้าจากทัว่ทกุสารทิศเดินทางเข้าออกมากขึน้  การตดั
ถนนจึงท าให้พืน้ท่ีเศรษฐกิจและชุมชนย้ายจากริมคลองสู่ทางบกท่ีตัดใหม่ เมืองขยายตัวไปสู่
เส้นทางถนน  (ดงัภาพประกอบ 23 – 27)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 23 ภาพถ่ายทางอากาศใน พ.ศ. 2495  แสดงเส้นทางทางหลวงแผน่ดนิ
หมายเลข  304  และทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข  314 ท่ีตดัจากกรุงเทพฯ มายงัฉะเชิงเทรา 

ท่ีมา:  สยาม ค้าสุวรรณ .  (2549).  การพัฒนาพืน้ท่ีเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา .   
หน้า 97. 
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ภาพประกอบ 24 ภาพถ่ายทางอากาศใน พ.ศ. 2510  แสดงเส้นทางทางหลวงแผน่ดนิ 
หมายเลข  3200  (ถนนจงัหวดัฉะเชิงเทรา – อ าเภอบางน า้เปรีย้ว) 

ท่ีมา:  สยาม ค้าสุวรรณ.  (2549).  การพัฒนาพืน้ท่ีเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา .   
หน้า 98. 
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    ภาพประกอบ 25 แผนท่ีแสดงการตัง้ถ่ินฐานแบบตามแนวยาวริมฝ่ังถนน  

ท่ีมา : สยาม ค้าสุวรรณ .  (2549).  การพัฒนาพืน้ท่ีเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา .   
หน้า 109. 

 
   พ.ศ. 2495             พ.ศ.2510 

ภาพประกอบ 26 แผนท่ีแสดงการขยายพืน้ท่ีของอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
ในระหวา่ง พ.ศ. 2495 – 2510 

ท่ีมา:  สยาม ค้าสุวรรณ .  (2549).  การพัฒนาพืน้ท่ีเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา .   
หน้า 110. 

สญัลกัษณ์    
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     พ.ศ. 2495                                       พ.ศ. 2510 

 
                          พืน้ท่ีในเมือง พ.ศ. 2495              โครงขา่ยถนนหลกั 
                 พืน้ท่ีเมืองที่ขยายตวั    สะพาน 

ภาพประกอบ 27 แผนท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีของเมืองฉะเชิงเทรา 
ระหวา่ง พ.ศ. 2494 กบั พ.ศ. 2510  

ท่ีมา : สยาม ค้าสุวรรณ .  (2549).  การพัฒนาพืน้ท่ีเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา .   
หน้า 114. 
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จากภาพประกอบท่ี 25 – 27 แสดงให้เห็นว่ามีการตัง้ถ่ินฐานท่ีอยู่อาศยักระจายตวั
เพิ่มขึน้ตามเส้นทางคมนาคมท่ีเกิดตามแนวยาวของถนนแผ่นดินหมายเลข 304  ทางหลวง
หมายเลข 314 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3200  ซึ่งเป็นเส้นทางหลกัท่ีเกิดจากการผ่านของ
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทราไปยังอ าเภอใกล้เคียงของจังหวัดฉะเชิงเทรา 1  รวมทัง้มีการตัง้ถ่ินฐาน
เพิ่มขึน้ตามริมฝ่ังถนนมหาจกัรพรรดิ ถนนชมุพล  ถนนศภุกิจ  ถนนมรุพงษ์ ถนนศรีโสธร  ถนนศรี 
โสธรตดัใหม่  ถนนพระยาศรีสุนทร  ถนนประชาสรรค์และถนนเทพคณุากร  ซึ่งเป็นถนนท่ีตดัขึน้
ใหมภ่ายในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราเพิ่มมากขึน้กวา่อดีตและเห็นวา่มีสะพานข้ามแมน่ า้บางปะ
กงไปยังถนนศุขประยูร  ท าให้ประชากรย้ายมาตัง้ถ่ินฐานตลอดแนวถนนท่ีตัดขึน้ใหม่เพิ่มขึน้ 
เพราะเป็นถนนสายหลกัท่ีตดัผ่านพืน้ท่ีในเมืองฉะเชิงเทราด้วยเช่นกัน  ซึ่งถนนสายฉะเชิงเทราไป
ยงับางน า้เปรีย้วเป็นถนนท่ีตดัผ่านบริเวณตลาดบ้านใหม่  และผู้คนเร่ิมขยายตวัไปตามแนวของ
ถนนแผ่นดินหมายเลข 3200 และตามริมทางรถไฟสายตะวนัออก (กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา) อย่าง
ตอ่เน่ือง  มีการสร้างบ้านเรือนตามแนวยาวของริมฝ่ังถนน  หน่วยงานส าคญัและโรงเรียนถกูสร้าง
ขึน้ในช่วงเวลานี ้ได้แก่ ส านักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  สถานีขนส่งผู้ โดยสารจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  หน่วยกู้ ภัยสมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา สถานธนานุบาลเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา  โรงเรียนเซนต์แอนโทนี  โรงเรียนเซนต์หลยุส์ ฉะเชิงเทรา โรงเรียนศรีวรการ  เป็นต้น   

1. ศาลากลางจงัหวดัฉะเชิงเทรา  เดิมเป็นท่ีท าการมณฑลปราจีนบรีุสร้างขึน้เม่ือ 
พ.ศ. 2449  ในสมยัรัชกาลท่ี 5  ตอ่มาเม่ือการปกครองแบบมณฑลถกูยกเลิกและตัง้จงัหวดัขึน้ตาม
พระราชบัญญัติการบริหารราชการส่วนภูมิภาค พุทธศักราช 2476  จึงเปล่ียนเป็นศาลากลาง
จงัหวดั  และใน พ.ศ. 2506  ได้ใช้เป็นท่ีตัง้ส านกังานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จนกระทัง่ใน พ .ศ. 
2518 ส านกังานเทศบาลได้ย้ายไปตัง้ท่ีท าการใหม่ในปัจจบุนั คือบริเวณถนนเรืองวฒุิ  ต าบลหน้า
เมือง  อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา2  และเทศบาลได้ให้เอกชนเช่าช่วงท่ีดินบริเวณนี ้ 
จากการท่ีให้เอกชนเช่าท่ีดินส่งผลให้อาคารศาลากลางหลงัเก่ากลายมาเป็นห้างสรรพสินค้า (ห้าง
ถูกใจสโตร์) และบริเวณโดยรอบตวัอาคารก็มีอาคารพาณิชย์ตัง้ขึน้โดยรอบ  ซึ่งห่างจากชุมชน
ตลาดบ้านใหม่ประมาณ  3  กิโลเมตร จากการสมัภาษณ์  นางวรนชุ  บนุะจินดา อาย ุ 76  ปี  และ 
ดร.ลาวลัย์  บนุะจินดา  อาย ุ 51  ปี  บริษัทห้างขายยาหมอใฝจ ากดั  ทัง้สองเล่าให้ฟังว่า เปิดร้าน
ขายยามาตัง้แต่สมยัรุ่นคณุปู่ ซึ่งเป็นซินแสมาจากเมืองจีน เป็นเวลา  48  ปี ตัง้แต่  พ.ศ. 2515 – 
ปัจจบุนั ในสมยันัน้มีการสร้างตกึและอาคารพาณิชย์บริเวณนี ้ ซึ่งใกล้คิวรถสถานีขนส่งผู้ โดยสาร

                                                           
1 สยาม ค้าสวุรรณ.  (2549).  การพฒันาพืน้ทีเ่ขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา.  หน้า 101. 
2 ฉะเชิงเทรา.  (2539).  ปมูเมืองฉะเชิงเทรา.  หน้า 75. 
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ฉะเชิงเทราหรือตอ่มาคือ“ขนสง่เก่า” ซึ่งในช่วงเวลานีเ้กิดการขยายตวัของชมุชนมากขึน้  ผู้คนจาก
ท่ีอ่ืนเดินทางเข้ามาในชุมชนเมืองมากขึน้  ร้านขายยาหมอไฝจึงขายดี  ถึงแม้ว่าความเจริญจะ
หลัง่ไหลเข้ามาท าให้มีร้านขายยาเพิ่มขึน้ในบริเวณนี ้ แตร้่านขายยาหมอไฝยงัคงขายได้ตามปกติ  
เน่ืองจากยาร้านนีเ้ป็นยาท่ีมีคุณภาพได้รับความไว้วางใจจากผู้ ซือ้ และได้มาตรฐานสั่งซือ้ยา
โดยตรงมาจากบริษัทขายยา  ไม่มียาปลอมแปลงและเม่ือซือ้ยาก็จะได้รับค าแนะน าจากเภสชักร
ก่อน  และเป็นตวัแทนขายยาในราคาส่งเพ่ือให้พ่อค้าแม่ค้าในฉะเชิงเทรารับไปขายอีกทอดหนึ่ง  
ประกอบกับขายอุปกรณ์ทางการแพทย์  ส่งผลให้กิจการเจริญขึน้ตามล าดับ 1  และผู้ วิจัยได้
สมัภาษณ์นายไพโรจน์  อมรอรรถกิจ  อาย ุ 74  ปี  เจ้าของร้านเคร่ืองใช้ไฟฟ้าแหลมทองโทรทัศน์  
เลา่วา่  ลงุมาเชา่ตกึเป็นอาคารพาณิชย์ตัง้แตมี่การสร้างตกึเม่ือ พ.ศ. 2514  ซึง่ตกึท่ีลงุอาศยัอยู่ติด
กับคิวรถสถานีขนส่งผู้ โดยสารฉะเชิงเทรา  มีคิวรถไปบางคล้า พนสันิคม บางปะกง  ชลบุรี  และ
ควิรถอ่ืนๆ ท่ีได้ย้ายมาจากถนนพาณิช  ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
ซึ่งมีหลายสายมาจอดตรงนีท้ัง้หมดเพ่ือให้บริการผู้ โดยสาร บริเวณนีจ้ะมีห้างสรรพสินค้า  ตลาด
สด  และของขายมากมาย2  

2. สถานีขนส่งผู้ โดยสารจงัหวดัฉะเชิงเทรา  เดิมเป็นคิวรถอยู่บริเวณถนนพานิช  
ต าบลหน้าเมือง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  เม่ือความเจริญเข้ามามีการตดัถนนประกอบกบั
ผู้ คนมากขึน้เกิดการขยายตัวของชุมชน  ท าให้บริเวณดังกล่าวกลายเป็นสถานท่ีคับแคบและ
จ านวนรถไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการ  ดงันัน้ใน พ.ศ. 2513  หนว่ยงานในสงักดักรมการขนสง่ทาง
บก กระทรวงคมนาคม ได้เช่าพืน้ท่ีเป็นสถานท่ีท าการแห่งแรกตัง้อยู่ ณ ถนนชุมพล  ต าบลหน้า
เมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  สถานีขนส่งผู้ โดยสารฉะเชิงเทราแห่งใหม่จึงย้ายมาอยู่บริเวณนี ้ ซึ่ง
ห่างจากตลาดบ้านใหม่ประมาณ  1 กิโลเมตร  ผู้ วิจยัลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์คณุวนัชยั มีวฒันะ อดีต
ข้าราชการบ านาญผู้จดัการธนาคารออมสิน  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  อาย ุ72 ปี  เล่าว่า  การท่ีมีสถานี
ขนส่งไว้บริเวณถนนพานิชแตเ่ดิมนัน้ก็สะดวกในการเดินทางไปมาของผู้คน และบริเวณนีมี้ท่าเรือ
เมล์แดง  เม่ือผู้คนขึน้จากเรือเมล์จะสามารถตอ่รถโดยสารได้ทนัทีจงึมีความสะดวกขึน้  ซึ่งมีคิวรถ
ฉะเชิงเทรา – เอกมยั  ฉะเชิงเทรา - มีนบรีุ  ไว้บริการ แตด้่วยความเจริญท่ีเกิดขึน้เม่ือการคมนาคม
ทางถนนสะดวกมีรถยนต์เพิ่มมากขึน้  ชมุชนเกิดการขยายตวั  จงึท าให้บริเวณนีค้บัแคบไมเ่พียงพอ

                                                           
1 วรนชุ และ ดร.ลาวลัย์ บนุะจินดา.  (2563, 24 ตลุาคม).  สมัภาษณ์โดย (อมุาทิพย์ วรพิพฒัน์).  

บ้านเลขท่ี 137,139 ถ.ชมุพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา.   
2 ไพโรจน์ อมรอรรถกิจ.  (2563, 13 ตลุาคม).  สมัภาษณ์โดย (อมุาทิพย์ วรพิพฒัน์).  บ้านเลขท่ี 

131/21-22  ถ.ชมุพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา. 
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ตอ่ความต้องการ  จึงได้ย้ายสถานีขนส่งไปตัง้ท่ีถนนชมุพล  เป็นสถานีขนส่งผู้ โดยสารฉะเชิงเทรา
แหง่ใหมด่งัท่ีกลา่วมา1  

3. หน่วยกู้ภยัสมาคมสงเคราะห์การกศุลฉะเชิงเทรา  เร่ิมก่อตัง้โดยพ่อค้าชาวจีน
ในตลาดอ าเภอเมืองฉะเชิงเทราเม่ือ พ.ศ. 2495 ท่ีท าการอยู่ท่ีห้องแถวไม้ในตลาดเกือ้กลู ตอ่มาได้
ย้ายมาอยู่ท่ีบ้านไม้สองชัน้ริมถนนวรรณยิ่ง (ห่างจากตลาดบ้านใหม่  700  เมตร) ตัง้ท่ีท าการ
ช่วยเหลือผู้คนทกุข์ไร้ญาติจนถึง พ.ศ. 2500 ได้เร่ิมก่อสร้างสสุานสมาคมฯ แล้วเสร็จใน พ.ศ.2501 
คณะกรรมการสมยันัน้ได้เร่ิมซือ้ท่ีดนิเพ่ือก่อสร้างท่ีท าการสมาคมฯ และเร่ิมก่อสร้างจนแล้วเสร็จใน 
พ.ศ. 2517 จึงได้ย้ายท่ีท าการมาอยู่ท่ีใหม่จนถึงปัจจุบัน (295/1 ถนนศุภกิจ ต าบลหน้าเมือง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา) ซึ่งอยู่ในชุมชนสะดวกต่อการช่วยเหลือผู้คน  และอยู่ห่างจากตลาดบ้านใหม่ 
ประมาณ  700  เมตร  

4. สถานธนานบุาลเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตัง้ขึน้เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2507 
พืน้ท่ีตัง้เป็นอาคารส านกังานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  เทศบาลให้เชา่ไว้ประกอบกิจการ เพ่ือ
ช่วยเหลือคนในชมุชนท่ียากจนขดัสนเงิน  โดยไม่ต้องไปกู้ เงินจากเอกชนซึ่งเสียดอกเบีย้ในอตัราท่ี
สูงกว่า  ไม่มีการขูดรีดเอารัดเอาเปรียบและป้องกันการซือ้ของโจร (สถานธนานุบาลอยู่ห่างจาก
ชมุชนตลาดบ้านใหมป่ระมาณ  1  กิโลเมตร) 

จะเห็นได้ว่า การตัดถนนท าให้เมืองฉะเชิงเทราขยายตัว อาคารสถานท่ีราชการ 
กิจการค้าขายหลายแห่งตัง้ขึน้ในเส้นทางถนนท่ีตดัใหม่  จากการสมัภาษณ์นายชยัพล  อปัญจพล  
อาย ุ80 ปี เจ้าของโรงแรมมิตรสมัพนัธ์  ตัง้อยู่เลขท่ี 76-92 ริมคลองท่าไข่ ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. 
ฉะเชิงเทรา อยู่ห่างจากตลาดบ้านใหม่ประมาณ  750 เมตร  เล่าว่าคณุพ่อและคณุแม่ของลุงเป็น
คนเชือ้สายจีนมาจากเมืองจีน  ได้สร้างโรงแรมให้ลงุมาดแูลกิจการเปิดให้บริการตัง้แต่ พ.ศ. 2506  
เพ่ือให้คนมาเช่าพกัค้างคืนคิดค่าบริการคืนละ 80 บาท  มีคนท่ีท างานโรงงาน  บริษัท  และจาก
กรุงเทพฯ รวมถึงต่างจังหวัดมาพักค้างคืน  ในอดีตมีคนมาเช่าเยอะมากนั่งเรือโดยสารมาขึน้ท่ี
ทา่เรือซึง่อยู่ตดิกบัควิรถเก่าบริเวณถนนพาณิชก่อนท่ีจะย้ายไปตัง้ท่ีถนนชมุพลเดินมาประมาณ 50  
เมตร ก็ถึงโรงแรม เม่ือมีการตดัถนนด้วยความเจริญของการคมนาคมสะดวกขึน้  มีหลายเส้นทาง
ให้สญัจรไปมาผู้ คนก็มีโอกาสเลือกและไปท่ีอ่ืนหมด  ส่งผลให้โรงแรมมีคนมาพกัค้างคืนน้อยลง  
อีกสาเหตหุนึ่งคือเม่ือมีถนนผู้คนสามารถขบัรถไป – กลบั ได้สะดวกยิ่งขึน้จงึไมจ่ าเป็นท่ีจะต้องเชา่

                                                           
1 วนัชยั มวีฒันะ.  (2563, 14 ตลุาคม).  สมัภาษณ์โดย  (อมุาทิพย์ วรพิพฒัน์).  บ้านเลขท่ี 89  

ถ.ศภุกิจ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา. 
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โรงแรมนอนพักค้างคืน1  เม่ือความเจริญหลั่งไหลเข้ามามากขึน้การขยายตัวของเมืองใหม่ใน
เส้นทางถนนส่งผลให้ตลาดบ้านใหม่ท่ีเป็นตลาดริมน า้หมดความส าคญัลง  ในฐานะศนูย์กลาง
เศรษฐกิจและชมุทางท่าเรือ จากนัน้ตลาดบ้านใหม่เร่ิมซบเซาลง ดงัค าบอกเล่าของนางสดุา  แจ่ม
จรัส  อาย ุ 78  ปี  อดีตข้าราชการบ านาญ โรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธาธรรม (วดัปากแยก)  จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา  ซึง่มีภมูิล าเนาอยูท่ี่ตลาดบ้านใหม ่ เลา่ให้ฟังวา่ ในอดีตตลาดบ้านใหมเ่ป็นเหมือนศนูย์
รวมสินค้า มีชาวสวนจากบางคล้า  จกุเฌอ  เอาเรือมาจอดมีชาวบ้านมาซือ้ขายสินค้าท่ีตลาดบ้าน
ใหม่  ร้านค้าขายของได้ดีมาก  ตอ่มามีการตดัถนนสายฉะเชิงเทรา - บางน า้เปรีย้ว    ชาวบ้านจึง
สะดวกในการเดินทางมากขึน้สามารถใช้รถยนต์ในการเดินทางได้  เม่ือเส้นทางสญัจรทางน า้ปิด
ประตูระบายน า้คลองบ้านใหม่ไม่สามารถสัญจรได้  น า้ในคลองน ามาใช้ในการเกษตรกรรม  
ชาวบ้านไม่สามารถพายเรือออกมาได้จึงหนัไปซือ้ของท่ีตลาดอ่ืนแทน  เช่น ตลาดบ่อบวั  ตลาด
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์   เม่ือมีการตดัถนนเข้าถึงในหมู่บ้าน  ชุมชน  ชาวบ้านก็ไม่ต้องมา
ทางเรือแตน่ัง่รถโดยสารหรือขบัรถไปเอง  และมีการย้ายถ่ินฐานออกไปอยูข้่างนอกบ้างให้ผู้สงูอายุ
อยูบ้่าน  หลงัจากคนรุ่นเก่าหรือผู้สงูอายเุสียชีวิตไป  คนรุ่นใหมล่กูหลานได้เรียนหนงัสือก็ไมไ่ด้ขาย
ของและสืบทอดกิจการเพราะเรียนจบแล้วไปท างานท่ีอ่ืน  ตลาดบ้านใหมเ่ร่ิมขายของได้ไม่ดีบ้านท่ี
เคยเป็นอาคารร้านค้าก็ปลอ่ยทิง้ร้างไว้เงียบๆ 2  (ดงัภาพประกอบ 28) 

 
 
 

 

                                                           
1 ชยัพล อปัญจพล.  (2563, 23 ตลุาคม).  สมัภาษณ์โดย  (อมุาทพิย์ วรพิพฒัน์).  บ้านเลขท่ี 76-92  

ริมคลอง ทา่ไข ่ต.หน้าเมือง อ.เมอืง จ.ฉะเชิงเทรา. 
2 สดุา แจ่มจรัส.  (2563, 27 เมษายน).  สมัภาษณ์โดย  (อมุาทิพย์ วรพิพฒัน์).  ที่ตลาดบ้านใหม.่  
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ภาพประกอบ 28 โรงแรมมิตรสมัพนัธ์ 

ท่ีมา:  ถ่ายโดยผู้วิจยัเม่ือวนัท่ี 23 ตลุาคม  พ.ศ. 2563 

ใน พ.ศ. 2517  มีโครงการบรูณะลาดยางสายฉะเชิงเทรา – บางน า้เปรีย้ว  ระยะทาง  
17.779  กิโลเมตร1 ท าให้ความเจริญเข้ามาสูบ่ริเวณใกล้เคียงคือบริเวณวดัจีนประชาสโมสร  ซึง่อยู่
หา่งจากตลาดบ้านใหมเ่พียง 100  เมตร  กลบัมีความเจริญเข้ามาแทนท่ีเพราะอยูต่ิดกบัถนน  และ
ในชว่ง พ.ศ. 2510  ท่ีมีการตดัถนนสายฉะเชิงเทรา - บางน า้เปรีย้ว  เจ้าอาวาสวดัจีนประชาสโมสร
ให้การสนบัสนนุเงินในการสร้างถนนสายนี ้จากการสมัภาษณ์นางจิตญาดา  บญุญฤทธ์ิ  อาย ุ 52 
ปี เป็นอาจารย์สอนอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ฉะเชิงเทรา และเป็นเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ประชาสมัพนัธ์ของวดัจีนประชาสโมสร  อาจารย์ทราบประวตัิความเป็นมาของวดัจีนประชาสโมสร 
(วดัเลง่ฮกย่ี) พอสมควร  เน่ืองจากคณุพอ่คณุแม่ของอาจารย์เป็นเสมือนลกูศิษย์วดั ซึง่อาจารย์ก็ได้
ติดตามคณุพ่อคณุแม่ไปวดัและมีส่วนร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ของวดัในวนัส าคญัของชาวไทยเชือ้
สายจีนตัง้แตเ่ด็กๆ  อาจารย์เล่าให้ฟังว่า วดัจีนประชาสโมสรเป็นวดัเก่าแก่มีเจ้าอาวาสทัง้หมด  7  
รูป ในสมยัเจ้าอาวาสรูปท่ี  6  ช่ือพระคณุเจ้าจงฉ่ือ   เป็นชว่งเวลาท่ีวดัมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็น
ช่วงท่ีพฒันา  ใน พ.ศ. 2502 - 2507  พระคณุเจ้าจงฉ่ือบริจาคเงินส่วนตวัจ านวน 100,000 บาท 
เงินบริจาคสมทบจากชาวบ้านและคณุลี ้ เทียนอิง ซึ่งมีบ้านอยู่ท่ีตลาดบ้านใหม่ อทุิศท่ีดินจ านวน  
                                                           

1
 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา.  เลขที่ 247 ถนนมหาจกัรพรรดิ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา. 
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5 ไร่  3  งาน  80 ตารางวา เพ่ือด าเนินการสร้างวดัและมีชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงช่วยสมทบเพ่ือ
บรูณะและซ่อมแซมวดัจีนประชาสโมสรให้สวยงามและยงัสร้างคลงัสุวรรณรูปเจดีย์  5  ชัน้  และ
บรูณะปฏิสงัขรณ์วิหารพระเจ้าสิ่งล้ง  ใน พ.ศ. 2509  ได้เข้าเฝา้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัเพ่ือ
ถวายรูปภาพของวัดและพระเคร่ืองหล่อด้วยทองค า 6 องค์  ใน พ.ศ. 2511  ได้สร้างพระศรีอริย
เมตตรัยองค์มหมึา ท้าวจตมุหาราชทัง้ 4 พระเวทธรรม พระภมูิเจ้าท่ีและจดังานสมโภชฉลองตลอด 
3 วัน 3 คืน  มีผู้ เข้าร่วมพิธีมหากุศลนีน้ับจ านวนเป็นพันๆ คน มีการแข่งขันตะกร้อ มี งิว้  ลิเก  
ภาพยนตร์  ดนตรี  การแสดงตลอดงานอย่างมโหฬารนบัว่าเป็นประวตัิการณ์ของวัดนี ้ ในวนัท่ี 15 
มีนาคม พ.ศ. 2512 ได้ประกอบพิธีเบิกรัศมี  โดยผู้ ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (นายจาด           
อุรัสยะนนัทน์) เป็นประธานในพิธี  พระคณุเจ้าจงฉ่ือ เป็นภิกษุท่ีสุภาพเรียบร้อย มีความเมตตา
กรุณา ช่วยเหลือเด็ก ให้ทุนการศึกษากับเด็กท่ียากจนในชุมชน  แตกฉานในพระไตรปิฎกและ
เช่ียวชาญทางด้านอกัษรศาสตร์  เข้าร่วมการกศุลตา่งๆ  และเม่ือทางจงัหวดัจะสร้างถนนสายทาง
บางน า้เปรีย้ว - ฉะเชิงเทรา  พระคณุเจ้าได้บริจาคเงินสว่นตวัแก่ทางราชการจ านวน  20,000 บาท1  
อาจารย์ยงัเล่าอีกว่า ท่ีวดันีมี้การอุปการะเลีย้งดูคนชรา  ผู้ สูงอายุไร้ญาติ  วนัส าคญัก็จัดพิธีทิง้
กระจาด แจกของให้ชาวบ้าน  มีคนในตลาดบ้านใหม่มาท าบุญและยังมีคนจากกรุงเทพฯ  มา
ร่วมงานและกราบไหว้  เน่ืองจากการสัญจรจากกรุงเทพฯ  มายังฉะเชิงเทราได้ง่ายและสะดวก
รวดเร็วขึน้สง่ผลให้วดัมีการพฒันาขึน้ตามกาลเวลาจนถึงทกุวนันี ้2  (ดงัภาพประกอบ 29) 

 
 
 
 

                                                           
1 ฉะเชิงเทรา.  (2513).  วดัจีนประชาสโมสร “วดัเล่งฮงยี”่.  หน้า 41-42. 
2 จิตญาดา บญุญฤทธ์ิ.  (2563, 24 ตลุาคม).  สมัภาษณ์โดย  (อมุาทิพย์ วรพิพฒัน์).  บ้านเลขท่ี  143  

ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา. 
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ภาพประกอบ 29 งานฉลองสมโภชน์ พทุธาภิเศกเบิกพระพทุธรัศมีท้าวจตโุลกบาลส่ีทิศ (ส่ี
ใตกิ๋มกงั) พระอาจารย์จีนวงัสส มาธิวตัร  (พระส าเร็จเซ่ียงหงีโจว๋ซือ) โดยมีทา่นผู้วา่ราชการ

จงัหวดัเป็นประธานในพิธี ณ วดัจีนประชาสโมสร อ. เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  
เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2512 

ท่ีมา:  ฉะเชิงเทรา.  (2513).  วดัจีนประชาสโมสร “วดัเลง่ฮงย่ี”.  หน้า 91-92. 

ตัง้แตท่ี่มีถนนตดัผ่านก็ส่งผลให้เมืองฉะเชิงเทราเจริญขึน้  ในทางกลบักนัตลาดบ้าน
ใหม่ก็ค่อยๆ ซบเซาลง  เพราะชาวบ้านในตลาดบ้านใหม่ขยับขยายพืน้ท่ีออกไปสู่ชุมชนเมืองท่ี
เกิดขึน้ใหม่ตามแนวถนนมากขึน้ อย่างไรก็ตาม แม้เมืองจะขยายออกไปตามแนวถนนท่ีตัดใหม่
และท าให้ตลาดบ้านใหม่ซบเซาลงดงัข้อมลูจากผู้ ท่ีอยู่ร่วมสมยั แตก่ารท่ีท่ีตัง้ของสถานท่ีส าคญัทัง้
หน่วยงานราชการ สถานีขนส่ง โรงเรียน ท่ีอยู่บริเวณไม่ไกลจากตลาดบ้านใหม่ ก็ยงัท าให้ตลาด
บ้านใหม่มีผู้คนมาจับจ่ายซือ้ขายสินค้าอยู่ บ้างเพียงแต่ไม่ได้เป็นศูนย์กลางการค้า ชุมทางการ
เดนิทางและแหลง่รวมผู้คนเชน่ในอดีต เพราะเมืองขยายตวัไปยงับริเวณตา่งๆ มากขึน้ 

 
4.1.3 การสร้างถนนสุขุมวิทกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 1 - 2 
ช่วงทศวรรษ  2460  ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัมีการสร้างถนน

ขึน้  ถนนสายแรกของภาคเหนือตดัจากสถานีรถไฟเดน่ชยัล าปางไปยงัจงัหวดัเชียงใหม ่ ตอ่มาเป็น
ส่วนหนึ่งของเส้นทางถนนหมายเลข 1 หรือถนนพหลโยธิน  เป็นการเร่ิมต้นการสร้างถนนเพ่ือการ
คมนาคมขนส่งสินค้าเป็นหลัก การสร้างถนนมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพ่ือเสริมการคมนาคมของ
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เส้นทางรถไฟในพืน้ท่ีท่ีเส้นทางรถไฟตดัไปไม่ถึง การขยายเส้นทางรถไฟและการตดัถนนในสมยั
รัชกาลท่ี 6 ท าให้บริเวณสถานีรถไฟกลายเป็นชมุทางแหง่ใหมข่องเมือง ชมุชนตลาดบ้านใหม่ซึ่งอยู่
ไม่ไกลสถานีรถไฟมีความคึกคกัมากขึน้เช่นกัน การตดัถนนเช่ือมทางรถไฟท่ีฉะเชิงเทราท าให้มี
พ่อค้าแม่ค้าจ านวนมากทัง้จากในชุมชนและต่างถ่ินเข้ามาท าการค้าขาย  เพราะรถไฟท่ีเดินทาง
ประจ าตามก าหนดเวลาและเดินทางได้เร็วกว่าเรือได้บรรทุกสินค้าน าสินค้าจากภายนอกเข้ามา
ฉะเชิงเทรา และสง่สินค้าในท้องถ่ินกบัสินค้าจากหวัเมืองตะวนัออกออกไปจากฉะเชิงเทรามากขึน้  

การสร้างถนนหยุดชะงักลงในปลายสมัยรัชกาลท่ี 6 และในรัชกาลท่ี 7 เพราะใช้
งบประมาณสงูซึ่งขณะนัน้รัฐบาลก าลงัประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจทัง้ภาคการเงินการคลงั ภาค
การขนส่งออก  จนกระทัง่ พ.ศ. 2477 ได้เร่ิมสร้างถนนใหม่อีกครัง้แต่การสร้างถนนเป็นไปอย่าง
ล่าช้า  เน่ืองจากรัฐบาลเกรงว่าเม่ือสร้างถนนแล้วจะท าให้รายได้ของการรถไฟได้ไม่ดีเหมือนเดิม  
แต่ถึงอย่างไรประเทศไทยก็ยังต้องมีทางหลวงแผ่นดินเพ่ือจะรองรับในการขนส่งด้านเศรษฐกิจ  
และกิจการรถไฟมีความเจริญมากพอแล้ว จนใน พ.ศ. 2479  สภาผู้แทนราษฎรอนมุตัแิผนการทาง
หลวงแผ่นดินฉบับแรกของประเทศไทยเพ่ือสร้างทางหลวงทั่วราชอาณาจักร  เป็นระยะทาง
ประมาณ  14,900  กิโลเมตร  เพ่ือเช่ือมจังหวัดต่างๆ  และช่วยให้การใช้รถไฟและท่าเรือมี
ประสิทธิภาพมากขึน้  มีแผนการก่อสร้างทัง้สิน้  18 ปี1 การสร้างถนนเช่ือมกบัทางรถไฟท าให้การ
ตัง้บ้านเรือนขยายจากริมน า้มายงัพืน้ท่ีท่ีมีถนนตดัผ่านมากขึน้  อาคารร้านค้าถูกสร้างขึน้ใหม่ใน
บริเวณท่ีใกล้กบัสถานีรถไฟและพืน้ท่ีริมถนน   

ภายหลังการอนุมัติโครงการทางหลวงแผ่นดินได้เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา   
(พ.ศ. 2484 -2488)  ขึน้ท าให้การสร้างเส้นทางสายตะวันออกจากกรุงเทพฯ ถึงเมืองชลบุรี
หยดุชะงกั ทางหลวงแผ่นสายสมทุรปราการ บางปะกง ชลบรีุ จึงได้รับการสร้างขึน้เม่ือ พ.ศ. 2493  
นบัเป็นถนนสายแรกท่ีเช่ือมกรุงเทพฯ กบัลุม่แมน่ า้บางปะกงบริเวณชายฝ่ังทะเล2   

ถนนสายกรุงเทพฯ - ชลบรีุ  เปิดใช้ในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2485  มีการก่อสร้างเพิ่ม
เข้ามายังศรีราชาและสัตหีบ  ต่อมาได้ขยายทางหลวงแผ่นดินสายสมุทรปราการโดยเร่ิมจาก
กรุงเทพฯ ผ่านบางนา  สมุทรปราการ  บางป ู คลองด่าน  บางปะกง  ชลบุรี  บางละมุง  สตัหีบ  
ระยอง  จนัทบรีุ และสิน้สดุท่ีตราด  เพ่ือให้เป็นเส้นทางติดตอ่กบัหวัเมืองชายทะเลตะวนัออก เป็น
ทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 3  (สายกรุงเทพฯ - ตราด)  มีความยาว  399.90  กิโลเมตร  เปิดใช้เม่ือ

                                                           
1 อ าพิกา สวสัดิว์งศ์.  ถนนสขุมุวิทกบัการพฒันาการทางเศรษฐกิจในภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

 พ.ศ. 2477 – 2539.  หน้า 24-25.  

2
 แหล่งเดิม.  หน้า 172.  
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วนัท่ี 10 ธันวาคม 24931  รัฐบาลมีมติให้ตัง้ช่ือว่า  ถนนสุขุมวิท (Sukhumvit) เพ่ือเป็นเกียรติแด่
พระพิศาลสุขุมวิท (ประสพ  สุขุม) อธิบดีกรมทางหลวงคนท่ี 5 ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกท่ีส าเร็จ
การศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแมสสาซูเซตส์ (M.I.T. Massachusetts 
Institute of Technology) ประเทศสหรัฐอเมริกา  

การเปิดใช้ถนนสขุมุวิทท าให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วขึน้  การพฒันาเศรษฐกิจของ
ไทยได้รับแรงกระตุ้นเร่ิมจากการตดัถนนสขุมุวิท ท าให้การเดนิทางจากกรุงเทพฯ สะดวกขึน้  และมี
การสร้างสะพานข้ามแม่น า้บางปะกงไปยงัชลบรีุบนถนนสขุมุวิทช่วงกิโลเมตรท่ี 3.760  สะพานท่ี
สร้างขึน้คือ  สะพานเทพหสัดิน  ตัง้แต่ พ.ศ. 2484  แตจ่ากวารสารทางหลวงออนไลน์ท่ีอ้างข้อมูล
จากวารสารทางหลวงปีท่ี 46 ฉบบัท่ี 1 มกราคม-กมุภาพนัธ์  2552  ระบไุว้ว่าสะพานดงักล่าวเร่ิม
สร้างเมื่อวนัท่ี 28 ตลุาคม 2492 แล้วเสร็จบริบรูณ์ เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 24942 สะพานนีท้ าให้การ
เดินทางไปชลบุรีสะดวกมากยิ่งขึน้ จากเดิมท่ีต้องผ่านแปดริว้ก่อนหรือใช้แพขนานยนต์ (Ferry) 
ข้ามแม่น า้บางปะกงไปยังชลบุรี 3  ท าให้การติดต่อระหว่างเมืองหรือชุมชนแถบชายฝ่ังทะเลกับ
ชมุชนภายในสะดวกยิ่งขึน้ ถนนสขุมุวิทท าให้เศรษฐกิจของภาคตะวนัออกขยายตวัมากขึน้  เพราะ
ท าให้การขนส่งกระจายสินค้าเข้ามายงักรุงเทพฯ ได้รวดเร็ว4 การมีถนนมากขึน้ทัง้พืน้ท่ีเมืองและ
ชนบทท าให้การคมนาคมขนส่งทางน า้และการสญัจรทางน า้ลดความส าคญัลง  (ดงัภาพประกอบ 
30) 
 

                                                           
1 อ าพิกา สวสัดิว์งศ์.  ถนนสขุมุวิทกบัการพฒันาการทางเศรษฐกิจในภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

พ.ศ. 2477 – 2539.  หน้า 173.   
2 Mo Memoir.  (2557).  ข้ามบางปะกงทีท่่าขา้ม (ก่อนจะเลือนหายไปจากความทรงจ า ตอนที ่60). 

http://tamagozzilla.blogspot.com/2014/03/mo-memoir-2557-mar-31-mon.html. 
3 เพชรรุ่ง เทียนป๋ิวโรจน์.  (2560).  พฒันาการทางเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวนัออกของไทย ตัง้แต่ พ.ศ. 

2398 – 2519.  หน้า 121. 
4
 อ าพิกา สวสัดิว์งศ์.  (2545).  ถนนสขุมุวิทกบัการพฒันาการทางเศรษฐกิจในภาคตะวนัออกของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2477 – 2539.  หน้า 13. 
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ภาพประกอบ 30 แผนท่ีสะพานเทพหสัดนิ พ.ศ. 2484 

ท่ีมา: Mo Memoir.  (2557).  ข้ามบางปะกงท่ีทา่ข้าม (ก่อนจะเลือนหายไปจากความทรง
จ า  ตอน ท่ี  60) . http://tamagozzilla.blogspot.com/2014/03 /mo-memoir-2557-mar-31-
mon.html. 

เม่ือมีการประกาศใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 พ .ศ. 2504- 
2509  แผนการก่อสร้างและการบูรณาการทางหลวงได้รับการสนับสนุนให้เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ  การด าเนินงานก่อสร้างถนนสายตะวนัออกนีส้อดรับกบัการ
พฒันาอุตสาหกรรมของประเทศตามท่ีระบุในแผนพฒันาฯ ท าให้ภาคตะวนัออกเร่ิมพฒันาเป็น
แหล่งนิคมอุตสาหกรรม เป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเติบโต  งาน
ก่อสร้างถนนเป็นสาระส าคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติในส่วนของระบบการ
คมนาคมทางบก  เป้าหมายของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัแรกๆ จะเน้นการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาอุตสาหกรรม  และส่งเสริมภาคเอกชนโดยการทุ่มเท
งบประมาณท่ีใช้ในการพฒันาประเทศในการสร้างโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ  ซึ่งงบประมาณด้าน
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คมนาคมส าหรับกรมทางหลวงแผน่ดินสงูท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 47.38  เป็นเงิน  151.00  ล้านบาท1 
การทุม่งบประมาณในการพฒันาคมนาคมทางถนน  สง่ผลให้การคมนาคมทางถนนหรือทางหลวง
เตบิโตอยา่งรวดเร็วนบัตัง้แต ่พ.ศ. 2504   

ในช่วงทศวรรษท่ี 2510 – 2520  เป็นยคุแห่งการพฒันาระบบถนนให้ครอบคลุมเป็น
โครงข่ายทัว่ภูมิภาค มีถนนสายหลกั คือ  ถนนสขุมุวิทท่ีลาดยางแล้วเสร็จตลอดทัง้สายตัง้แต ่พ.ศ. 
2510 และบริเวณชายฝ่ังทะเลจากถนนสขุุมวิทเข้าไปยงัพืน้ท่ีตอนใน  เน้นการสร้างทางสายย่อย
คือทางหลวงจงัหวดัและทางชนบทให้เสริมกบัทางหลวงสายหลกัท่ีมีอยู ่ โดยมีนโยบายหลกัในการ
พฒันาทางหลวงในชนบทเพ่ือให้เข้าถึงทุกอ าเภอ มีทางหลวงเช่ือมโยงกับทางหลวงสายหลกัท า
การลาดยางเข้าสู่อ าเภอทกุแห่ง  การตดัถนนสายย่อยจากถนนสขุมุวิทเข้าสู่พืน้ท่ีตอนในท าให้เกิด
พืน้ท่ีเพาะปลูกใหม่ท่ีมีผู้คนขยายตวัเข้าไปตัง้ถ่ินฐานท าเกษตร ส่วนทางหลวงสายหลกัหรือทาง
หลวงแผ่นดินก็ปรับปรุงขยายเส้นทางและก่อสร้างทางเล่ียงเมือง  (By Pass)  เช่น ทางหลวง
หมายเลข  311  (สตัหีบ – พนมสารคาม)  และสายฉะเชิงเทรา – กบินทร์บรีุ  ท่ีเกิดขึน้ด้วยเหตผุล
ทางยทุธศาสตร์2 ระบบถนนท่ีขยายตวัขึน้ในภาคตะวนัออกและท่ีฉะเชิงเทรากลายเป็นระบบขนส่ง
พืน้ฐานท่ีให้ความสะดวกรวดเร็วถึงจุดหมายปลายทางโดยตรง  และเป็นการขนส่งท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุดส าหรับการขนส่งในช่วงสัน้ๆ  นอกจากนีร้ะบบถนนยังมีข้อได้เปรียบทาง
ภูมิศาสตร์มากกว่าระบบการขนส่งทางน า้ซึ่งมีข้อจ ากดัทางธรรมชาติ3  ท าให้การคมนาคมขนส่ง
ทางน า้ท่ีเป็นเส้นทางสญัจรหลกัในอดีตลดความส าคญัลง ซึ่งการสร้างถนนในภาคตะวนัออกและ
ในฉะเชิงเทราท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัตอ่ชมุชนริมน า้อย่างชมุชนตลาดบ้านใหม่ 

 
4.1.4  เรือโดยสาร   

ฉะเชิงเทรามีการเดินเรือโดยสารจากกรุงเทพฯ และหวัเมืองอ่ืนไปท่ีฉะเชิงเทรา ท าให้
ในยุคหนึ่งตลาดบ้านใหม่เป็นชุมทางการเดินเรือท่ีส าคญัของภูมิภาค กิจการเรือท่ีมีช่ือเสียงและ
เป็นท่ีรู้จักในสมัยนัน้  คือ บริษัทมงคลรัศมี จ ากัด  (เรือเมล์เขียว) บริษัทสยามสตีมแพคเก็ตต์  
จ ากดั  (เรือเมล์แดง)  บริษัทนายเลิศ (เรือขาว)  และบริษัทเดินเรือ ได้แก่ เรือพ่วงบริษัทแหลมทอง 

                                                           
1
 อ าพิกา สวสัดิว์งศ์.  (2545).  ถนนสขุมุวิทกบัการพฒันาการทางเศรษฐกิจในภาคตะวนัออกของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2477 – 2539.  หน้า 35. 
2อ าพิกา สวสัดิวงศ์.  (2558, เมษายน).  ถนนสขุมุวิทกบัการขยายตวัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน 

ภูมิภาคตะวนัออกของประเทศไทย ช่วงทศวรรษ 2480 – 2520. ปีที่ 2 (ฉบบัท่ี 1):  หน้า 44 – 45. 
3 ประจกัษ์ ศกนุตะลกัษณ์.  (2529).  เศรษฐศาสตร์การขนส่ง.  หน้า 303.   
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จ ากัด และเรือพ่วงบริษัทประเวศน์ จ ากัด ส. พลายน้อย กล่าวว่า  เรือกลไฟท่ีแล่นรับผู้ โดยสาร
ระหว่างกรุงเทพฯ  กบัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เร่ิมมีมาตัง้แตใ่นสมยัรัชกาลท่ี 5   เรือโดยสารล า
แรกเข้าใจว่าเป็นเรือ “เจ้าพระยา”  ท่ีใช้ลากแพซุงมานานแล้ว  ขนุพิทกัษ์บริหาร (พึ่ง  มิลินทวนิช)  
ไ ด้ เ ร่ิม กิจการ เ รือโดยสาร  โดยเช่า เ รือกลไฟจากกรุง เทพฯ  รับผู้ โดยสารจากผัก ไห่   
(พระนครศรีอยธุยา)  ลงมากรุงเทพฯ ตัง้แต ่พ.ศ. 2435  แตไ่ม่ส าเร็จจึงล้มเลิกกิจการไป  ใน พ.ศ. 
2437  กลบัมาเดนิเรือโดยสารอีกครัง้   เรือโดยสารในแมน่ า้เจ้าพระยาระหวา่งกรุงเทพฯ  กบัจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยาในสมยันัน้มีอยู่  2  บริษัท  คือเรือของขุนพิทกัษ์บริหาร  ชาวบ้านเรียกว่า เรือ
เขียว  กบัเรือของบริษัทฝร่ัง (บริษัทสยามสตีมแพคเก็ตต์ จ ากดั) ท่ีเรียกว่า  เรือแดง  ส. พลายน้อย 
เลา่วา่  ทา่นได้โดยสารเรือแดงมีช่ือวา่เรืออินทนิลและเรือนิลวรรณ  และมีเร่ืองเลา่วา่เรือโดยสารใน
สมยันัน้แย่งผู้ โดยสารกันถึงขัน้ยอมลดค่าโดยสารกันแบบยอมขาดทุน  ความวุ่นวายระหว่างเรือ
เขียวกบัเรือแดงยตุิลงเม่ือบริษัทสยามสตีมแพคเก็ตต์  คือเรือแดงของฝร่ังได้โอนกิจการขายให้แก่
บริษัทเรือไทย จ ากดั เม่ือ พ.ศ. 24831 

ส่วนเรือเมล์ขาวมีนายบญุธรรม  กาญจนาพร  เดินเรือโดยสารวิ่งในล าน า้บางปะกง 
จากทา่เรือปากคลองทา่ไข ่ ไปบ้านหมู ่ บางคล้าและวิ่งกลบัมาท่ีทา่เรือปากคลองทา่ไข ่ ในตวัเมือง
ฉะเชิงเทรา นายบญุลือ  นนัทมานพ  นายชา่งซอ่มเคร่ืองยนต์ท่ีท่าใหญ่  ปากคลองทา่ไข่2   และยงั
มีเรือเมล์ขาวบริษัทนายเลิศจ ากดั  วิ่งตามคลอง ได้แก่  คลองประเวศบรีุรมย์  คลองพระองค์เจ้าไช
ยานชุิต  และคลองบางขนาก (คลองแสนแสบ)  เป็นเรือท่ีทาสีขาวทัง้ล า  และมีวงกลมมีสีแดงคาด
กลาง  (ตราขนมกรง)  มีช่ือเรือ  ดงันี ้ ทรายกองดิน, ถ่ินประเวศน์,เขตสามวา, นาหลวงแพ่ง จิระ
บ ารุง  และไผด่ า  นายวีระ  พานิชเจริญ  อดีตนายกเทศมนตรีชลบรีุ   

นอกจากนีย้ังมีเรือเมล์ขาวของนายหมั่น  ตันสิทธิพันธ์  มีช่ือเรือว่า  ศรีกัลยา   
(เป็นเรือรับ -ส่ง  ผู้ โดยสาร  และศรีสมยั  เป็นเรือพ่วง  วิ่งจากประตนู า้ท่าไข่  ไปถึงคลอง  16 และ
ของนายเหลือ  มี  2  ล า คือ  บวัแย้มและบวับาน  เรือเมล์ขาวของนายหมัน่เลิกกิจการไปเน่ืองจาก
คนไมน่ิยม  (นางกลัยา กิจสิพงษ์  ลกูสาวของลงุหมัน่  ตนัสิทธิพนัธ์   20 กรกฎาคม  2540)3 

จะเห็นได้ว่าในสมยัก่อนนัน้เรือนบัเป็นพาหนะส าคญัมากถึงขนาดเรียกได้ว่าเรือคือ
ปัจจยัท่ี 5 ท่ีขาดไม่ได้เช่นเดียวกบัรถ จากหนงัสือ บนเส้นทางข้าแผ่นดิน  ของตติพงษ์  กิตยารักษ์  

                                                           
1 ส. พลายน้อย.  (2537).  เกิดในเรือ.  หน้า  94-95. 
2 สดุใจ ตระกลูศภุชยั.  (2546).  ยอ้นอดีต “ฉะเชิงเทรา” หรือ “แปดร้ิว” ประตูทองของภาคตะวนัออก.  

หน้า 324.  
3 แหล่งเดิม.  หน้า 325. 
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เล่าเร่ือง  ภาพแห่งความทรงจ าของชีวิตในวยัเด็กว่า  บิดารับราชการเป็นปลดัจงัหวัดฉะเชิงเทรา
ตัง้แต ่พ.ศ. 2504 – 2512  สมยันัน้เวลาไปบ้านของบิดาท่ีคลองสวนจากจงัหวดัฉะเชิงเทราต้องนัง่
รถจากตวัจงัหวัดมาประมาณ 15 นาที  เพ่ือมาขึน้เรือหางยาวท่ีประตูน า้ท่าถั่วซึ่งอยู่บนเส้นทาง
จากฉะเชิงเทรามาบางปะกง  จากท่าถัว่ต้องนัง่เรือหางยาวอีก 15 นาที จึงจะถึงบ้านย่า  เม่ือเห็น
วดัเทพราชก็เตรียมขึน้ได้เพราะใกล้ถึงบ้านย่า  ในสมยัท่ีบดิาของเขายงัเป็นเดก็หากจะเดนิทางจาก
ฉะเชิงเทราเข้ากรุงเทพฯ  จะใช้เส้นทางเรือจากฉะเชิงเทราผ่านคลองประเวศบรีุรมย์เป็นหลกัโดยมี
ท่าถั่วเป็นท่าเรือใหญ่ท่ีเป็นจุดส าคญัของการคมนาคม  ท่าถั่วอยู่ห่างจากชุมชนตลาดบ้านใหม่
ประมาณ  20  กิโลเมตร  การเดนิทางจากฉะเชิงเทราไปกรุงเทพฯ ก็เร่ิมท่ีทา่ถัว่นี ้ โดยมีเรือเมล์ขาว
ของบริษัทนายเลิศอยู ่ 1  ล า เดนิทางจากทา่ถัว่ผา่นตลาดคลองสวน  แล้วตอ่ไปยงัลาดกระบงั  เข้า
คลองแสนแสบ  ผ่านประตนู า้ (สระปทมุ)  เข้าคลองมหานาคไปยงัพระนคร 1  อาจกล่าวได้ว่า ใน
อดีตสมัยท่ีถนนและทางรถไฟยังไม่ทั่วถึง เรือเมล์เขียว เรือเมล์แดง คือเจ้าแห่งท้องน า้โดยแท้ 
เพราะเป็นพาหนะท่ีสะดวกและประหยดัท่ีสุดส าหรับสญัจรและขนส่งสินค้าเข้าออกระหว่างเมือง
และชนบทเช่ือมโยงผู้คนจ านวนมากท่ีอาศยัอยู่ริมฝ่ังแมน่ า้  (ดงัภาพประกอบ 31 - 32) 

 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1 กิตติพงษ์ กิตติยารักษ์.  (2558).  Bon Voyage บนเสน้ทางขา้แผ่นดิน.  หน้า 35 – 49.  
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ภาพประกอบ 31 เรือโดยสาร  “เรืออินทนิล  918”  ในแม่น า้เรียกกนัวา่  “เรือเขียว เรือแดง  
เป็นเรือโดยสารท่ีบรรทกุผู้ โดยสารและสินค้าจากกรุงเทพฯ  ไปตา่งจงัหวดั 

ท่ีมา: ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  รหสัภาพ  78 M 00066.  ภาพเรือโดยสาร. 

ตาราง 5 แสดงเรือท่ีรับ – สง่ ผู้ โดยสารในแมน่ า้บางปะกง  

ผู้เดินเรือ เส้นทางที่เดนิเรือ 
1. เรือพว่งบริษัทแหลมทอง จ ากดั 
(เจ้าของ นายประกนั  กาญจนวฒัน์)  

ปากคลองทา่ไขไ่ปบางคล้า  ปราจีนบรีุ 

2. เรือพว่งบริษัทประเวศน์ จ ากดั   
(เจ้าของ นายกิจจา  วฒันสนิธุ์) 

ปากคลองท่าไข่ไปกรุงเทพฯ  คลองประเวศบุรีรมย์  
หวัตะเข้  ทา่เรือเฉลมิโลกจนถึงแมน่ า้เจ้าพระยา 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

ผู้เดินเรือ เส้นทางที่เดนิเรือ 
3. บริษัทมงคลรัศมี จ ากดั  (เรือเมล์เขียว) 
(เจ้าของ นายวิรัตน์  ฤทธิทาพร) 
มีเรือที่อยูใ่นบริษัททัง้หมด  จ านวน  6  ล า  ได้แก่ 
1)มงคลรัศมี 1 เป็นเรือสว่นตวัเพื่อใช้ส าหรับวิ่งตรวจ
ซ่อมเรือของบริษัทเมื่อเกิดปัญหาเสียหรือตาย ก็ใช้
รับสง่ช่างซอ่มเคร่ือง 
2) มงคลรัศมี 2 เป็นเรือใช้ส าหรับรับ – สง่ ผู้ โดยสาร
เป็นเรือหวัแหลมชัน้เดียว 
3) มงคลรัศมี 5  เป็นเรือโดยสารหวัแหลมชัน้เดียว 
4) มงคลรัศมี 7  เป็นเรือโดยสารหวัแหลมชัน้เดียว 
5) มงคงรัศมี 8  เป็นเรือโดยสารหวัปา้นชัน้เดียว 
6) มงคลรัศมี 9  เป็นเรือโดยสาร 2 ชัน้  หวัแหลม 
 

แม่น า้บางปะกง ท่าเรือบางปะกงท่าสะอ้าน  ท่าอิฐ  
ท่าเรือเทศบาล  (ปากคลองท่าไข่)  ไปบ้านหมู่  บาง
คล้า  และเกาะขนนุ  แล้ววกกลบัไปจอดที่ทา่เกวียน   

4. บริษัทสยามสติมแป๊กเก็ต จ ากดั  (เรือเมล์แดง) 
  

ระหว่างแปดริว้  ถึงปราจีนบุรี  บางคล้า  พนนสาร
คาม  บางปะกง   

5. บริษัทนายเลิศ สมันตา (พระยาภักดีนรเศรษฐ)
จ ากดั  (เรือเมล์ขาว) 

ท่าเรือต้นทางอยู่ที่ประตูน า้สระปทุม  สะพานเฉลิม
อโศก  55    ไปหนองจอกมีนบรีุ  คลองประเวศบรีุรมย์  
คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต  และคลองบางขนาก 
(คลองแสนแสบ)  ไปจนถึงฉะเชิงเทรา1 

6. เรือเมล์ขาว 
(เจ้าของ นายหมัน่  ตนัสทิธิพนัธ์ และนายเหลอื) 
7. เรือเมล์ขาว 
(เจ้าของ นายบญุธรรม  กาญจนาพร)   

วิ่งจากประตนู า้ทา่ไข ่ ไปถึงคลอง  16 
แม่น า้บางปะกง จากท่าเรือปากคลองท่าไข่  ไปบ้าน
หมู่  บางคล้า  ท่าเรือปากคลองท่าไข่  ในตัวเมือง
ฉะเชิงเทรา   

 
จากตารางท่ี  5  กิจการเรือเมล์แดง  บริษัท สยามสตีมแพคเก็ตต์ จ ากัด  ได้ลดการ

เดินเรือในแม่น า้บางปะกงไปหลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2  ประมาณ  พ.ศ. 2495  จึงเลิกกิจการไป  
และมี 2 บริษัท คือ เรือพ่วงบริษัทแหลมทอง จ ากดัและเรือพ่วงบริษัทประเวศน์ จ ากดั  เลิกกิจการ
เม่ือประมาณ พ.ศ. 2509 – 2510 เน่ืองจากคนหันไปใช้เส้นทางถนนมากขึน้ รถยนต์เป็นท่ีนิยม

                                                           
1 สรศลัย์ แพง่สภา.  (2554).  ของเก่าเรา (ไม่) ลืม.  หน้า 193. 
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เน่ืองจากสะดวกและรวดเร็วกว่าทางเรือ1  ส่วนเรือเมล์เขียวและเรือเมล์ขาว ไม่ได้กล่าวไว้ว่าเลิก
กิจการเม่ือใด 

 

ภาพประกอบ 32 ท่าเรือเขียว 

ท่ีมา: ส านกังานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

จากการลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์นางสาวพลูทรัพย์  รักษาสขุ  อาย ุ 60  ปี  อดีตครูเกษียณ
โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ซึ่งเกิดท่ีสมุทรปราการและย้ายมาอยู่ ท่ีฉะเชิงเทราเม่ือ            
พ.ศ. 2509  เข้าเรียนโรงเรียนปรีชาวิทยาจนจบชัน้ ป.7 เม่ือ พ.ศ. 2516  จากนัน้ศกึษาตอ่ท่ีโรงเรียน
ดดัดรุณี  (โรงเรียนสตรีประจ าจงัหวดั ฉะเชิงเทรา)  คณุครูเล่าให้ฟังว่า ในวยัเด็กนัง่รถสามล้อถีบ
ไปโรงเรียนหรือบางครัง้ก็เดินไปโรงเรียนปรีชาวิทยาบ้างเพราะบ้านอยู่ใกล้โรงเรียน  ถนนในสมยั
นัน้เป็นลูกรังสองข้างทางจะเป็นป่ากระถิน ความเจริญยังไม่ค่อยทั่วถึง รถยนต์มีค่อนข้างน้อย  
ส่วนใหญ่เป็นรถจกัรยาน  ถ้าไปตลาดบอ่บวัก็ต้องข่ีจกัรยานหรือเดินไป ในช่วงนัน้ตลาดบ้านใหม่
ร้านค้าคอ่นข้างน้อย  เพราะมีตลาดเกิดขึน้หลายท่ีชาวบ้านท่ีอยู่นอกเมืองก็จะเลือกเดินทางมาซือ้
ของท่ีตลาดบ่อบวัมากกว่าเพราะตลาดบ่อบวัตัง้อยู่ริมถนนเส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  
3200   และมีสินค้าท่ีตลาดบอ่บวัคอ่นข้างเยอะ  ท าให้ชาวบ้านมีโอกาสในการเลือกซือ้สินค้ามาก
ขึน้  ส่วนเรือก็ยงัมีเรือโดยสารมาจากต าบลจกุเฌอ ต าบลสาวชะโงก  บรรทกุคนได้ประมาณ  20-
30  คน มาขึน้ท่ีทา่เรือตลาดทรัพย์สินสว่นพระมหากษัตริย์ (ศาลากลางเก่าของจงัหวดัฉะเชิงเทรา)  

                                                           
1 สดุใจ ตระกลูศภุชยั.  (2546).  ยอ้นอดีต “ฉะเชิงเทรา” หรือ “แปดร้ิว” ประตูทองของภาคตะวนัออก.  

หน้า 324. 
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ปัจจบุนัเป็นส านกังานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึง่ตรงนีเ้ป็นท่าเรือเมล์เขียวและโรงหนงัเก่าใน
สมยันัน้  คา่โดยสารเรือประมาณ  20  บาท เรือจะแล่นเป็นคิวจากต้นทางและรับชาวบ้านตาม ท่า
ตา่งๆ ริมฝ่ังแมน่ า้  ชาวบ้านท่ีตลาดบ้านใหมถ้่าต้องการโดยสารเรือจะรอท่ีท่าเรือบริเวณตลาดบ้าน
ใหม ่ แตผู่้ โดยสารก็ไมไ่ด้มากนกั  เพราะถนนหนทางสะดวกสบายมากขึน้ ชาวบ้านใช้รถสว่นตวักนั
บ้าง  เรือจึงค่อยๆ หายไป  เรือโดยสารบางล าก็ลดเท่ียวรับผู้ โดยสารลง  ผู้ โดยสารน้อยลงจนอยู่
ไมไ่ด้สดุท้ายก็เลิกกิจการไป1 

นายพนัธ์พงษ์  สิมะโรจนา  อาย ุ 75  ปี   กล่าวว่า  สมยัก่อนบ้านลงุเป็นร้านตีเหล็ก  
ช่วงลงุยงัเด็กๆ  ก็ช่วยเต่ียท างานในร้านตีเหล็กนี ้ การเดินทางไปโรงเรียนของลงุส่วนใหญ่จะเดิน
เท้า  หรือบางครัง้ก็นัง่รถสามล้อถีบไปโรงเรียน  จนลงุเรียนจบชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  3 จากโรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ  หลงัจากนัน้ก็ท างานเก่ียวกับท่อสูบน า้ท่ีร้านประดิษฐ์ยนต์ซึ่งเป็นร้านของ
ญาติ  ขายอุปกรณ์เก่ียวกับเรือหางยาว  เคร่ืองยนต์ของเรือหางยาว  เคร่ืองมือการเกษตร  ให้
ส าหรับชาวสวน  รถยนต์มีน้อยมากใช้เรือโดยสารเป็นส่วนใหญ่  เม่ือมีการตดัถนนหน้าตลาดบ้าน
ใหม่  เรือโดยสารก็เร่ิมน้อยลงเกิดการเปล่ียนแปลงการคมนาคมมีรถยนต์ใช้มากขึน้  จากร้านค้าท่ี
เคยขายสินค้าดีก็ขายไม่ดี  ส่งผลให้เรือหางยาวท่ีเคยรับ - ส่งผู้ โดยสารค่อยๆ หายไป จากล าน า้
บางปะกง   ตลาดก็เงียบเหงาไปตามกาลเวลา2   

นายชยัเลิศ  แสงจนัทรา  อาย ุ  76  ปี   เดมิบ้านอยูใ่นชมุชนตลาดบ้านใหม ่ หลงัจาก
พ.ศ. 2555  บ้านท่ีอยู่อาศยัถกูรือ้ถอนโดยเจ้าของท่ีให้เช่าจึงได้ย้ายบ้านออกจากชมุชนตลาดบ้าน
ใหม่มาซือ้บ้านในเมืองอยู่  เล่าให้ฟังว่าพ่อของลุงเป็นนกัเล่นการพนนั ชอบเล่นท่ีตลาดบ้านใหม่  
แมมี่อาชีพหัน่หมากท าพลขูาย  ลงุเรียนจบจากโรงเรียนวดัเทพนิมิตร  คนตลาดบ้านใหม่สว่นใหญ่
เรียนท่ีโรงเรียนนี ้ แม่น า้บางปะกงแถวชมุชนตลาดบ้านใหม่มีเรือเอ๊ียมจุ๊นล่องมาขายของอยู่เป็น
ประจ า  มีโรงงิว้  โรงเจ  อยู่ข้างวดัจีนประชาสโมสร  ช่วงกินเจมีชาวบ้านจากท่ีตา่งๆ นัง่เรือมาไหว้
เจ้าท่ีตลาดบ้านใหม่ค่อนข้างมาก มีเรือเมล์ขาว เรือเมล์แดง  มาจอดท่ีท่าเ รือตลาดบ้านใหม่    

                                                           
1 พลูทรัพย์ รักษาสขุ.  (2563, 27 เมษายน).  สมัภาษณ์โดย  (อมุาทิพย์ วรพิพฒัน์).  บ้านเลขท่ี  443/3   

ถ.ศภุกิจ  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา.  
2 นายพนัธ์พงษ์  สมิะโรจนา.  (2563, 27 เมษายน).  สมัภาษณ์โดย  (อมุาทิพย์  วรพิพฒัน์). ที่ตลาด

บ้านใหม.่ 
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แตช่ว่งประมาณ  พ.ศ. 2516 – 2518  ชาวบ้านหนัไปใช้รถยนต์มากขึน้ เรือโดยสารคอ่ยๆ ลดลง ไม่
คอ่ยมีเรือแลน่ในแมน่ า้บางปะกง1   

นายวิโรจน์  ธรรมปัญญวฒัน์  อายุ  84  ปี  กล่าวว่าบิดามารดาอพยพมาจากเมือง
จีน  บ้านเดิมอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์  มีพ่ีน้องทั ง้หมด  10  คน  เม่ือ  พ .ศ. 2486  สมัยจอมพล               
ป. พิบูลสงคราม ได้ไล่คนจีนออกมาจากทางภาคเหนือ  ครอบครัวของลุงจึงย้ายมาอยู่กรุงเทพฯ  
เม่ืออาย ุ8  ปี  พอ่แมข่องลงุย้ายมาเชา่บ้านอยู่ท่ีตลาดบ้านใหม ่ พอ่ของลงุท าอาชีพขายผ้าขาวม้า 
ผ้าหอ่  เย็บกางเกง  สมยันัน้ขายดี  มีโรงกระดาษ  กระเป๋า เสือ้ผ้าคนตาย  เคร่ืองเขียน สมดุดินสอ  
เป็นต้น  มีเรือเมล์ขาว เรือเมล์แดง  รับ – ส่ง ผู้ โดยสารไป - กลบั  อ าเภอพนมสารคาม  บางคล้า  
และมีเรือหางยาวรับ – ส่ง  ผู้ โดยสารจากต าบลจุกเฌอ  ต าบลสาวชะโงก  ขึน้ท่ีท่าเรือตลาดบ้าน
ใหม่   เม่ือความเจริญเข้ามาในเมืองมากขึน้มีการตดัถนนทางไปบางน า้เปรีย้ว  เรือโดยสารท่ีเคย
แล่นก็เลิกรับส่งผู้คนเพราะไม่คุ้มกับค่าน า้มนั  สุดท้ายก็เลิกกิจการไป  ตลาดบ้านใหม่เงียบเหงา
และสดุท้ายก็ปิดตลาดไปชว่งประมาณ  พ.ศ. 25162 

นางลัดดา นพรัตนาพร  อายุ  61  อาชีพข้าราชการบ านาญอดีตครูวัดเทพนิมิตร  
กล่าวว่า  ป้าฟังจากบิดามารดาและผู้สูงอายุในชุมชนตลาดบ้านใหม่เล่าให้ฟังในช่วงประมาณ 
พ.ศ. 2500  ท่ีตลาดบ้านใหม่จะคึกคกั  มีสินค้าขายมากมายและสินค้าจะขายดีมาก  ป้ามีอาชีพ
ช่วยแม่ขายปลาทูอยู่ในตลาดบ้านใหม่   ช่วงป้าอายุประมาณ  16  ปี  มีตลาดบ่อบวัเกิดขึน้แล้ว
ชาวบ้านในตลาดก็ทยอยเอาสินค้าท่ีเคยขายในตลาดบ้านใหม่ไปขายท่ีตลาดบอ่บวัแทน  เพราะท่ี
ตลาดบ่อบวัขายของดีกว่าด้วยท าเลท่ีตัง้ติดริมถนนและริมคลองท่าไข่  สะดวกต่อการเดินทาง
สญัจรไปมาเปรียบเสมือนเป็นศนูย์รวมของสินค้าทกุประเภท  ดงันัน้คนเร่ิมหนัไปซือ้ของท่ีตลาดบอ่
บวัไมม่าซือ้ของท่ีตลาดบ้านใหม ่ บริเวณบ้านปา้หนซูึง่เป็นโป๊ะเรือจงึไมค่อ่ยมีเรือมาจอดเทียบและ
เอาสินค้ามาขาย  มีเรือหางยาวส่งของไปตลาดบอ่บวัโดยผ่านคลองทา่ไข่  ท าให้ไม่แวะตลาดบ้าน
ใหม่และชาวบ้านท่ีพายเรือมาจากอีกฝ่ังของแม่น า้บางปะกงเอาสินค้าท่ีปลกูในสวนมาขาย  เช่น  
ผกั หมากพลู  คะน้า ผดักาดขาว  ไปขายท่ีอ่ืนแทนตลาดบ้านใหม่  ร้านค้าและคนมาซือ้ของจึง
น้อยลง  เพราะชาวบ้านไมค่อ่ยน าของมาขายท่ีตลาดบ้านใหม ่ ร้านค้าในตลาดบ้านใหมเ่ร่ิมซบเซา
ลงไป  เรือเมล์หรือเรือหางยาวขนาดใหญ่ท่ีบรรทกุคนได้ 30- 40 คน  เร่ิม ลดจ านวนเท่ียวเพราะไม่

                                                           
1 ชยัเลศิ  แสงจนัทรา. (2562, 20 พฤษภาคม).  สมัภาษณ์โดย  (อมุาทิพย์ วรพิพฒัน์).  บ้านเลขท่ี  

453/36  ถ.ศภุกิจ  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา.  
2 นายวิโรจน์ ธรรมปัญญวฒัน์.  (2563, 4 กมุภาพนัธ์).  สมัภาษณ์โดย  (อมุาทิพย์ วรพิพฒัน์).  

บ้านเลขท่ี 207 ถ.ศภุกิจ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา. 
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คุ้ มกับค่าน า้มันท่ีใช้โดยสาร  จนประมาณ  พ.ศ. 2517- 2520 เรือโดยสารจึงลดลงไปเร่ือยๆ 
บ้านเรือนในตลาดบ้านใหมเ่ร่ิมปิดตวั เพราะคนรุ่นลกูหลานออกไปเรียนหนงัสือและประกอบอาชีพ
อ่ืนไมไ่ด้ค้าขายตามบรรพบรุุษ  และหาซือ้ท่ีอยูอ่าศยัในเมืองเพิ่มมากขึน้  บ้านในตลาดบ้านใหม่จึง
เงียบเหงาลง จนกระทัง่  พ.ศ. 2547   เร่ิมพฒันาตลาดบ้านใหม่ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว  ชาวชมุชน
ส่วนหนึ่งได้ตระหนกัถึงศกัยภาพและต้องการอนรัุกษ์วิถีชีวิตของชมุชนย่านตลาดแห่งนี ้ เพ่ือการ
สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชมุชนจึงร่วมมือกับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  และการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย  ส านกังานภาคกลางเขต  8  ก่อตัง้เป็นชมรมตลาดบ้านบ้านใหมข่ึน้  เพ่ือร่วมกนัพลิก
ฟืน้ตลาดบ้านใหมใ่ห้เป็นศนูย์กลางการพบปะซือ้ขายแลกเปล่ียนสินค้าอีกครัง้1 

4.2 พระราชบัญญัตเิรือไทย พ.ศ. 2481 กับผลกระทบต่อชุมชนตลาดบ้านใหม่ 
การท่ีเรือโดยสารในพืน้ท่ีนีเ้ลิกกิจการไป นอกจากสาเหตท่ีุศนูย์กลางของเมืองเปล่ียนเป็น

เส้นทางถนนท่ีตดัใหม ่การขยายตวัของเมืองไปตามเส้นทางถนน ซึง่ท าให้ตลาดบ้านใหมไ่มไ่ด้เป็น
ศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจแบบแต่ก่อนอีกแล้ว รวมถึงวิถีชีวิตท่ีคนรุ่นใหม่ย้ายออกจาก
ชมุชนท าให้ตลาดคอ่ยๆ ปิดตวัลงแล้ว ยงัเกิดจากปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมายการเดินเรือท่ีสง่ผล
กระทบตอ่เรือโดยสารในลุ่มแมน่ า้บางปะกง ได้แก่ พระราชบญัญัติเรือไทย  พทุธศกัราช 2481  ซึ่ง
เป็นกฎหมายท่ีก าหนดถึงหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการจดทะเบียนเรือไทย  ได้ก าหนดกฎเกณฑ์
ตา่งๆ เก่ียวกบัระบบทะเบียนเรือ  หลกัเกณฑ์การจดทะเบียนเรือ  และการให้สญัชาตแิก่เรือท่ีได้จด
ทะเบียนในประเทศไทย2  พระราชบญัญัตินีต้ราขึน้เพ่ือต้องการท่ีจะยกเลิกกฎหมายสองฉบบัท่ีมี
ผลบงัคบัใช้มาเป็นเวลานานแล้ว  คือพระราชบญัญัติว่าด้วยการจดทะเบียนและออกใบอนุญาต
ส าหรับเรือจบัสัตว์น า้  พุทธศกัราช  2477  และพระราชบญัญัติว่าด้วยการจดทะเบียนและออก
ใบอนญุาตส าหรับเรือจบัสตัว์น า้สยาม  (ฉบบัท่ี 2) พทุธศกัราช  2479   

พระราชบญัญัติเรือไทย พทุธศกัราช 2481 จดัแบง่หมวดหมู่และเนือ้หาออกเป็น 9 หมวด
ย่อย  ใน 70  มาตรา หมวดท่ีเก่ียวข้องกับเรือท่ีแล่นในแม่น า้บางปะกง คือ  หมวดท่ี 1 การจด
ทะเบียนเรือไทย (มาตรา 6 – 15) ในสว่นนีก้ฎหมายได้วางหลกัในเร่ืองของคณุสมบตัผิู้ ท่ีมีสิทธ์ิท่ีจะ
ขอจดทะเบียนและถือกรรมสิทธ์ิเรือท่ีได้จดทะเบียนเป็นเรือไทย  ไมว่า่จะเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคล  คุณลักษณะของเรือท่ีสามารถจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้  รวมถึงข้อยกเว้นเรือท่ีได้รับ

                                                           
1 ลดัดา นพรัตนาพร.  (2562, 20 พฤษภาคม).  สมัภาษณ์โดย  (อมุาทิพย์ วรพิพฒัน์).  ที่ตลาด 

บ้านใหม.่ 
2 ราชกิจจานเุบกษา  เลม่ที่ 56 หน้า 230,  วนัท่ี 10 เมษายน 2482. 
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สัญชาติไทยโดยไม่ต้องจดทะเบียน  ขัน้ตอนต่างๆ ในการขอจดทะเบียนเรือและเมืองท่าขึน้
ทะเบียนของเรือ   กล่าวคือตามมาตรา 8 แบ่งประเภทของเรือท่ีต้องจดทะเบียนเป็นเรือไว้  2  
ประเภท คือ  เรือท่ีใช้ส าหรับการค้าในน่านน า้ไทย คือ เฉพาะการขนส่งคนโดยสาร  หรือของเรือ
ลากจงูเพ่ือหาก าไรจากเมืองท่าหรือถ่ินท่ีแห่งหนึง่ภายในนา่นน า้ไทยไปยงัเมืองท่าหรือถ่ินท่ีอีกแหง่
หนึ่งหรือหลายแห่งภายในน่านน า้ไทยเท่านัน้ 1  โดยมีเรือโดยสารท่ีวิ่งรับ - ส่ง ผู้ คนในแม่น า้         
บางปะกง ได้แก่ เรือพ่วงบริษัทแหลมทอง จ ากดั  เรือพ่วงบริษัทประเวศน์ จ ากดั  เรือเมล์เขียวของ
บริษัทมงคลรัศมี จ ากัด  เรือเมล์แดงของบริษัทสยามสตีมแพคเก็ตต์ จ ากัด  และเรือเมล์ขาวของ
บริษัทนายเลิศ  บริษัทเดินเรือเหลา่นี ้ นอกจากเป็นเรือโดยสารแล้วยงัเป็นเรือพว่ง มีคนขบัเรือและ
นายชา่งประจ าเรือด้วย     

ข้อบงัคบักรมเจ้าท่าว่าด้วยหลกัสูตรความรู้และความช านาญ ส าหรับผู้ควบคมุเรือ 
และผู้ ควบคุมเคร่ืองจักร พุทธศักราช 2506   ประกาศนียบัตรแสดงความรู้และความช านาญ
ส าหรับผู้ควบคมุเรือ และผู้ควบคมุเคร่ืองจกัร  ให้แยกเป็นฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ  ผู้ ได้รับ
ใบประกาศนียบัตร  มีสิทธ์ิท าหน้าท่ีช่วยในการควบคุมเรือหรือควบคุมเคร่ืองจักร และเสีย
ค่าธรรมเนียมส าหรับการสอบความรู้เพ่ือรับประกาศนียบัตรตามข้อบงัคบันี ้  ให้เรียกเก็บจาก
ผู้สมคัรสอบ  เม่ือครบภายในก าหนด  5  ปี  นบัแต่วนัประกาศใช้ข้อบงัคบันีใ้ห้อธิบดีกรมเจ้าท่า  
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  มีอ านาจผ่อนผนัคณุสมบตัิผู้ ขอสมคัร
สอบความรู้เพ่ือรับประกาศนียบตัรของกรมเจ้าท่า  และคณุสมบตัิท่ีได้รับการผ่อนผนัตามความใน
ข้อนี ้ ให้ถือว่าไม่ขัด หรือแย้งกับคุณสมบตัิท่ีก าหนดไว้  กรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักสูตรความรู้และ
ความช านาญส าหรับผู้ควบคมุเรือ  และ  ผู้ควบคมุเคร่ืองจกัร  พทุธศกัราช 25072  ในเวลาตอ่มาจงึ
มีการแก้ไขพระราชบัญญัตินี  ้ เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์และความเหมาะสม  จึงมีการตรา
พระราชบญัญัติเรือไทย พ.ศ.25173   ฉบบัตอ่มา  เพราะเห็นว่าเป็นเวลา  34  ปีเศษแล้ว  ท่ีไม่ได้มี
การแก้ไข  ปัจจุบนันีก้ารขนส่งทางน า้ได้วิวฒันาการไป  และมีเรือขนาดใหญ่เพิ่มขึน้มาก อตัรา
คา่ธรรมเนียมท่ีก าหนดไว้เดมิอยูใ่นเกณฑ์ต ่ามาก  จงึไมเ่หมาะสมกบัภาวการณ์ในปัจจบุนั  สมควร
แก้ไขเพิ่มเตมิอตัราคา่ธรรมเนียมเสียใหม ่ จงึจ าเป็นต้องตราพระราชบญัญตันีิข้ึน้4  รวมถึงการดแูล

                                                           
1 ส านกัคณะกรรมการกฤษฎีกา.  (2482). พระราชบญัญตัิเรือไทย พทุธศกัราช 2481 มาตรา 5 (7). 
2 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. คค. 0501.1/8  เอกสารกระทรวงคมนาคม  เร่ือง บนัทกึการประชมุ

กองทะเบยีนเรือ (18 ธ.ค. 2513 – 6 ส.ค. 2516).  หน้า 77-79. 
3 ราชกิจจานเุบกษา เลม่ที่ 91 ตอนท่ี 77  ฉบบัพิเศษ หน้า 1, วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2517. 
4 ราชกิจานเุบกษา.  เลม่ 91  ตอนที่ 77  ฉบบัพิเศษ หน้า 5, วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2517. 
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แมน่ า้  ล าคลอง  ซึง่เป็นทางเดนิสาธารณะให้อยูใ่นสภาพสะดวก  ความปลอดภยัของผู้ โดยสารใน
การเดินเรือ  ควบคุม  ตรวจตรา ให้ค าแนะน า  ตลอดจนพิจารณาอนุญาตเก่ียวกับการกระท า
ล่วงล า้ล าน า้ทุกชนิด   ปราบปราม  และด าเนินคดีแก่ผู้ละเมิดกฎหมายการเดินเรือและกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  และสอบความรู้เพ่ือออกประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือเพ่ือความปลอดภัยของ
ผู้ โดยสาร   

ดงันัน้จากกฎหมายท่ีก าหนดกฎเกณฑ์ตา่งๆ มีผลให้บริษัทท่ีเดินเรือต้องปรับปรุงเรือ
และใบอนญุาตของคนขับเรือตามกฎหมาย ท าให้เรือโดยสารท่ีเคยใช้กนัอยู่และคณุสมบตัิของคน
เดินเรือ  ตลอดจนความปลอดภัยของเรือแบบเก่าไม่สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ เจ้าของเรือท่ี
ต้องการเดินเรือตอ่ต้องปรับปรุงเรือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายประกาศ  ซึ่งอาจท าให้เพิ่มคา่ใช้จ่าย
จนไม่คุ้มทนุ หรือมีความยุ่งยากมากขึน้ จนท าให้เม่ือเรือโดยสารมีผู้ โดยสารน้อยลง การเดินเรือไม่
มากเหมือนเม่ือก่อน บริษัทเดินเรือจึงตดัสินใจเลิกการเดินเรือ  เหลือเพียงชาวบ้านท่ีอาศยัอยู่ริม
แมน่ า้ใช้เรือพายหรือแจว บ้างก็อาจจะมีเรือหางยาว ในการเดนิทางระยะใกล้ๆ ท่ีจะเดนิทางข้ามฝ่ัง
แม่น า้บางปะกงเท่านัน้  เม่ือมีถนนตดัผ่านเส้นทางต่างๆ ท าให้ผู้คนนิยมใช้เส้นทางการคมนาคม
ทางบกมากขึน้ เหลือไว้เพียงร่องรอยของทา่เรือในอดีต   

จากการลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์  นายชยัเลิศ  แสงจนัทรา  อาย ุ 76  ปี  เลา่วา่ในแมน่ า้บาง
ปะกงมีเรือเมล์เขียว  เรือเมล์แดง   เรือเมล์ขาวของบริษัทต่างๆ  รับ -ส่งผู้ โดยสารเต็มท้องน า้  
แล้วแตใ่ครอยากไปล าไหน  ปัญหาเร่ืองของเรือโดยสารในสมยันัน้เกิดปัญหา เช่น  เรือโดยสารมี
การแย่งแข่งขันในการลดค่าโดยสารและแข่งกันออกเรือในคราวเดียวกันหรือตัดหน้ากัน  
นอกจากนีมี้เรือไม่ประจ าทางเข้ามาเดินแย่งเวลาของเรือประจ าทางย่อมท าให้เดือดร้อนแก่บรรดา
เรือท่ีปฏิบัติตามเง่ือนไข  และอาจจะท าให้ไม่ปลอดภัยแก่การเดินเรือ  ส่วนความรู้และความ
ช านาญ ส าหรับผู้ควบคมุเรือ และ ผู้ควบคมุเคร่ืองจกัร และใบประกาศนียบตัรแสดงความรู้และ
ความช านาญส าหรับผู้ควบคมุเรือ และผู้ควบคมุเคร่ืองจกัร  ลงุกล่าวว่า  ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดว่า
ต้องมีไหม  แตส่นันิษฐานวา่นา่จะมีเพราะมิฉะนัน้จะไมส่ามารถขบัเรือได้  เพราะคงผิดกฎข้อบงัคบั
ของพระราชบัญญัติเรือไทย1  และนางสุดา  แจ่มจรัส  อายุ  78  ปี  อดีตข้าราชการบ านาญ 
โรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธาธรรม (วดัปากแยก)  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ปา้เล่าให้ฟังว่า  พ่อแม่ของปา้มี
อาชีพค้าขาย  ในอดีตบริเวณตลาดบ้านใหม่เป็นท่าเรือจะมีชาวสวนเอาเรือมาจอด และเป็น
สถานท่ีท่ีผู้คนมาซือ้สินค้า  ต่อมาเม่ือมีการตดัถนนชาวบ้านได้ไปซือ้สินค้าท่ีตลาดอ่ืนแทน  เช่น  

                                                           
1 ชยัเลศิ แสงจนัทรา.  (2563, 13 เมษายน).  สมัภาษณ์โดย  (อมุาทิพย์ วรพิพฒัน์).  บ้านเลขท่ี  

453/36  ถ. ศภุกิจ  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา.  
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ตลาดบอ่บวั  ตลาดทรัพย์สิน  และบางครัง้ก็มีการปิดคลองบ้านใหม่  คลองชลประทานเพ่ือทดน า้
ไปใช้ในการเกษตร  ส่งผลให้เรือเข้ามาไม่ได้  เรือโดยสารจึงต้องค่อยๆ ลดลงจ านวนเท่ียวในการ  
รับ - ส่งชาวบ้านจนอาจท าให้ต้องยกเลิกกิจการ  ชาวบ้านท่ีใช้เรือในการสญัจรไปมาเปล่ียนมาใช้
รถยนต์ในการเดนิทางท่ีมีการตดัถนนเพ่ือความสะดวกสบายมากขึน้1 

จากหลักฐานจดหมายเหตุ  เร่ืองข้อบังคับการเดินเรือท้องถ่ินในแม่น า้บางปะกง   
ให้อ านาจกรมเจ้าท่าท าการควบคมุเรือเดินประจ าทางและเรือท่ีไม่ประจ าทางเพ่ือความปลอดภัย
แก่ประชาชนโดยสาร เพ่ือให้การขนส่งทางน า้ได้เป็นไปโดยเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ให้มีการ
แก่งแย่งแข่งขนักนัในการเดินเรือ  ในการเก็บคา่โดยสาร  คา่ระวาง คา่ลากจงู  เวลาออกเรือ และ
การเดินเรือของเรือท่ีได้รับอนุญาตให้เดินประจ าทาง  ถ้าไม่ใช้เรือเดินประจ าทาง  ให้เจ้ากรมท่า
หรือพนักงานนัน้มีอ านาจท่ีจะห้ามหรือจ ากัดมิให้ เดินเรือในเขตหรือทางใดๆ  เรือใดท่ีถูกยึด
ใบอนุญาตหรือถูกสัง่ให้งดการเดินเรือ หรือถูกจ ากัดมิให้เดินเรือในเขตหรือทางใดๆ แล้ว ยงัขืน
เดินเรือ ผู้ควบคุมเรือหรือเจ้าของเรือมีความผิดต้องระวางโทษตามท่ีบญัญัติไว้ในมาตรา 1812  
ชมุชนตลาดบ้านใหม่เป็นตลาดท่ีเติบโตจากตลาดริมน า้และเป็นชมุทางเรือ แตเ่ม่ือมีการสร้างทาง
รถไฟและถนนเข้ามาถึงชุมชน  ย่อมส่งผลกระทบให้เกิดชุมชนใหม่  เส้นทางใหม่ รวมถึง
พระราชบญัญัติ   เรือไทย พ.ศ. 2517  และกฎหมายใหม่ท่ีมีการก าหนดระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ  
อาจท าให้บริษัทเดินเรือหรือเจ้าของเรือเสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มขึน้  สวนทางกบัจ านวนลกูค้าท่ีลดน้อยลง
จึงส่งผลกระทบตอ่การเดินเรือโดยตรง  ท าให้ความเป็นศนูย์กลางการเดินเรือและตลาดศนูย์กลาง
ชมุชนลดความส าคญัลงท าให้กิจการการเดนิเรือจงึยกเลิกกิจการไป   

4.3 การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมไทยเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมากในช่วงเวลาสิบกว่าปีหลังสงครามโลก 

ครัง้ท่ี 2  จากนโยบายพฒันาอตุสาหกรรมท่ีเน้นเร่ืองการลงทนุโดยรัฐ ตัง้แตแ่ผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมฉบบัท่ี 1 - 2  ประเทศไทยสนบัสนุนภาคอุตสาหกรรม มีการก่อตัง้รัฐวิสาหกิจเพ่ือผลิต
สินค้าอตุสาหกรรมหลายแหง่ สินค้าอตุสาหกรรมท่ีผลิตโดยรัฐวิสาหกิจมีอยู่หลายอย่าง เชน่ สิ่งทอ 
น า้ตาล กระดาษ การทอกระสอบ การด าเนินนโยบายของรัฐวิสาหกิจโดยทัว่ไปไม่มีประสิทธิภาพ 
และกิจการเอกชนมีความลังเลใจในการลงทุนผลิตสินค้าอุตสาหกรรม เพราะต้องแข่งขันกับ
                                                           

1 สดุา แจ่มจรัส.  (2563, 27 เมษายน).  สมัภาษณ์โดย  (อมุาทิพย์ วรพิพฒัน์).  ที่ตลาดบ้านใหม.่ 
2 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  ร.5 คค. 0202.6.1/1  เอกสารกระทรวงคมนาคม  รัชกาลที่ 5 เร่ือง

ข้อบงัคบัควบคมุการเดินเรือทอ้งถ่ินจงัหวดัต่างๆ พระนคร สมทุรปราการ  นนทบรีุ  มีนบรีุ  สิงห์บรีุ อยธุยา 
ปราจีนบรีุ ฉะเชิงเทรา นครสวรรค์  สมทุรสงคราม  ชยันาท  ราชบรีุ (2490-2501). หน้า 110-116. 
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รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมท่ีเกิดขึน้จากการลงทุนของเอกชนในช่วงเวลานัน้จึงมีไม่มาก และ
สว่นมากมีขนาดเล็ก เชน่ โรงสีข้าว โรงเล่ือย และสินค้าหตัถกรรม  ภาคอตุสาหกรรมจงึเป็นหนึ่งใน
กลไกส าคญัท่ีเป็นแนวทางท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และน าไปสูค่วามเจริญก้าว
ทางด้านอ่ืนๆ   

จงัหวดัฉะเชิงเทรามีการประกอบการอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองกับการเกษตร  เป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก  ส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  อ าเภอ              
พนมสารคาม  อ าเภอบางน า้เปรีย้ว  และอ าเภอบางคล้า  นอกจากโรงงานอตุสาหกรรมตา่งๆ  ทาง
จงัหวดัได้ส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนให้เป็นอาชีพรองภายหลงัจากการประกอบอาชีพหลกั  
ได้แก่  การจักสานไม้ไผ่  การทอเส่ือกก  การท าเคร่ืองปัน้ดินเผา  การปลูกหม่อน  เลีย้งไหม        
และทอผ้า  ในท้องท่ีอ าเภอพนมสารคาม  อ าเภอบ้านโพธ์ิ  อ าเภอบางน า้เปรีย้ว  และอ าเภอสนาม
ชยัเขต   

จากท่ีน าเสนอในบทท่ี 3  ปริมาณและมูลค่าข้าวท่ีส่งออกในช่วง  พ.ศ. 2400 – 2477  
สูงขึน้  จนกระทัง่หลงัจาก  พ.ศ. 2477  ปริมาณและมูลค่าข้าวท่ีส่งออกน้อยลง  เน่ืองจากเพราะ
เศรษฐกิจตกต ่าทั่วโลกและกลับมาส่งออกข้าวได้ดีอีกครัง้ใน พ.ศ. 2489 – 2494  ดงันัน้โรงงาน
อตุสาหกรรม (โรงสีข้าว)  จงึยงัมีมากอยูใ่นจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ดงัตารางท่ี 6 

ตาราง 6 ตารางแสดงปริมาณและมลูคา่ข้าวท่ีสง่ออกระหวา่ง พ.ศ. 2489 – 2494 

พ.ศ. – พ.ศ. ปริมาณส่งออกต่อปี 
(000  หาบ) 

มูลค่าส่งออกต่อปี 
(000 หาบ) 

ราคาเฉลี่ยต่อหาบ 

2489 7,580 267,340 35.30 
2490 6,535 384,605 59.00 
2491 13,540 1,255,335 92.00 
2492 20,260 1,869,410 92.00 
2493 24,820 1,996,190 80.00 
2494 26,290 2,223,610 85.00 

ท่ีมา: อินแกรม, เจมส์ ซี.  (2552).  การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 1850-
1970 Economic Change in Thailand 1850 – 1970.  หน้า 60.    
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อตุสาหกรรมท่ีมีอตัราการขยายตวัสงูสดุ  4  อนัดบัแรก  เป็นอตุสาหกรรมท่ีตอ่เน่ือง
จากการภาคเกษตรท่ีส าคัญของภาคตะวันออกทัง้สิน้  คือ โรงสี  โรงท าแป้ง  โรงน า้ตาลและ
โรงเล่ือย ตามล าดบั  จากจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมทัง้หมด 1,659  โรง  ยกตวัอย่างโรงงานท่ีมี
ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ทัง้หมด  199  โรง  ดงัตารางท่ี  7 

ตาราง 7 แสดงจ านวนโรงงานอตุสาหกรรม พ.ศ. 25041 

ประเภท/จังหวัด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง รวม 
โรงส ี 83 116 317 19 122 92 749 
โรงท าแปง้ 2 9 166 3 - 265 447 
โรงน า้ตาล 6 - 275 1 - 16 298 
โรงเลือ่ย 7 10 13 5 14 18 67 
โรงน า้แข็ง 4 3 2 1 5 4 19 
โรงพิมพ์  4 2 1 4 4 15 
โรงน า้อดัลม  2   1 1 4 
โรงสกดัน า้มนัพืช   2    2 
โรงย้อมผ้า  3     3 
โรงทอผ้าด้วยมือ   1    1 
โรงช่างกลและ
ช่างเหลก็ 

3 16 6 1   26 

โรงซอ่มเรือ  4    4 8 
โรงสร้างตวัถงัรถยนต์   1   3 4 
โรงซอ่มเคร่ืองจกัร  17 3   10 30 
โรงท าน า้ผลไม้ 1      1 
โรงกลงึ  1 1   6 8 
โรงท าไม้ 2  6   3 11 
โรงหลอ่ยาง   1 2  1 4 
โรงท าภาชนะ
กระเบือ้งและอฐิ 

4 2 5  3 3 17 

โรงท าภาชนะสงักะส ี  3    2 5 

                                                           
1 เพชรรุ่ง เทียนป๋ิวโรจน์.  (2560).  พฒันาการทางเศรษฐกิจของภมูภิาคตะวนัออกของไทยตัง้แต ่พ.ศ. 

2398-2519.  หน้า 133. 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

โรงซอ่มวิทย ุ  8  1  2 11 
โรงซอ่มเคร่ืองยนต์ 6 1  2 7 9 25 
โรงเช่ือมและท าแผน่
โลหะ 

    3 3 6 

ห้องเย็น      2 2 
โรงกลัน่สรุา   1    1 
โรงตากหนงัแห้ง      4 4 
โรงซอ่มแบตเตอร่ี      4 4 
โรงเจียระนยัเพชร
พลอย 

4      4 

โรงท าส ี      2 2 
โรงท าไม้ขีด   5    5 
โรงผลติยาง      2 2 
รวม 122 199 627 36 159 460 1,659 

ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  อ้างอิงในแผนพัฒนาภาค
ตะวนัออกพ.ศ. 2507 – 2509.  
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จากตารางท่ี  7  พบว่า จ านวนโรงสีข้าวมีมากท่ีสุดของจังหวัดในภาคตะวันออก 
ได้แก่ ชลบุรี  ปราจีนบุรี  และฉะเชิงเทรา  การเพิ่มขึน้ของจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมในพืน้ท่ี
ภูมิภาคตะวนัออกมาจากปัจจยัในเร่ืองความพร้อมของพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเป็นหลกั  ทัง้ทางด้าน
วตัถดุิบและระบบการคมนาคม  ซึ่งมีถนนสขุมุวิทเป็นถนนสายหลกั  และถนนรองท่ีถกูจดัขึน้เพ่ือ
เช่ือมระหว่างพืน้ท่ีตอนในของภาคกับถนนสุขมุวิท  ซึ่งเป็นตวักระตุ้นธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ให้
ขยายตวัขึน้  ส่วนในจงัหวดัฉะเชิงเทราอตุสาหกรรมท่ีได้จดทะเบียนจากกระทรวงอตุสาหกรรม ใน
ระหวา่ง พ.ศ. 2514 – 2519  มีดงันี ้

1. โรงสีข้าว             158 โรง 

2. โรงน า้แข็ง     6 โรง 

3. โรงงานท าแปง้โดยใช้เคร่ืองจกัร 25 โรง 

4. โรงงานแก้และซอ่มเคร่ืองยนต์ 25 โรง 

5. โรงงานท าน า้อดัลม   2 โรง 

6. โรงงานแปรรูปไม้ด้วยเคร่ืองจกัร 8 โรง 

7. โรงงานแปรรูปไม้ด้วยแรงงานคน 1 โรง 

8. โรงงานแปรรูปไม้ด้วยเคร่ืองจกัรเพ่ือประดษิฐกรรม 12 โรง 

9. โรงงานแปรรูปไม้ด้วยแรงคนเพ่ือประดษิฐกรรม 19 โรง 

10. โรงค้าไม้แปรรูป   42 โรง1 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 แผนกศกึษาธิการจงัหวดั.  (2513).  แผนพฒันาการศึกษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา (2514-2519).  หน้า 3. 
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ภาพประกอบ 33 โรงสีข้าว สร้างขึน้ประมาณรัชกาลท่ี 5  

ท่ีมา:  ถ่ายโดยผู้วิจยั  เม่ือวนัท่ี 1 มิถนุายน  พ.ศ. 2563 

ส าหรับโรงงานอตุสาหกรรมท่ีตัง้อยู่ต าบลบ้านใหม ่ จงัหวดัฉะเชิงเทราใน พ.ศ. 2506 
ซึ่งมีครอบครัวทัง้ต าบล  144  ครัวเรือน  คนทัง้ต าบลบ้านใหม่  762  คน   มีโรงฆ่าสัตว์  1  โรง  
และโรงสีข้าว   1  โรง1  จากการลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์นายจิรวฒัน์   ศรีสวสัดิ์  อายุ  60  ปี  ปัจจุบนั
เป็นครูผู้สอนโรงเรียนเซนต์หลยุส์ ฉะเชิงเทรา  บ้านของนายจิรวฒัน์หรือมาสเตอร์อยูห่า่งจากตลาด
บ้านใหม่ประมาณ  1  กิโลเมตร บิดามารดาของมาสเตอร์ประกอบอาชีพรับจ้าง  มีบ้านอยู่ใกล้กบั
โรงสีข้าวมานานก่อนท่ีมาสเตอร์เกิด  คนในต าบลบ้านใหมท่ี่อาศยัอยู่ใกล้กบัโรงสีข้าวมีส่วนน้อยท่ี
ไปรับจ้างท างานในโรงสีข้าว  เพราะส่วนใหญ่เป็นกิจการโรงสีข้าวท่ีท ากันภายในครอบครัว  และ
ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพท าสวนท าไร่  เม่ือตลาดบ้านใหม่เร่ิมซบเซาลงเพราะการค้าขายไม่ดี  มี
เพียงรุ่นปู่ ยา่ตายายท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชนประกอบอาชีพค้าขายเล็กๆ น้อยๆ  และสง่ลกูหลานไปเรียน

                                                           
1 กระทรวงอตุสาหกรรม.  (2507).  สถิติขัน้มูลของอตุสาหกรรม  พ.ศ. 2506.  หน้า 92-93. 
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หนงัสือในเมือง  หรือไปอยู่กรุงเทพฯ  เหลือเพียงผู้สงูอายแุละรุ่นพ่อแม่  ลงุปา้น้าอาท่ียงัประกอบ
อาชีพค้าขายอยู่บ้าง  เม่ือลูกหลานไปเรียนต่อจบการศึกษามีงานท า  เป็นข้าราชการ   ท างาน
รัฐวิสาหกิจ  และไปท างานในโรงอตุสาหกรรมในเมืองก็ไมค่ิดท่ีจะกลบัมาค้าขายเหมือนเดมิ  แคส่ง่
เงินมาจุนเจือและเลีย้งดูครอบครัว  จึงส่งผลให้ตลาดบ้านใหม่ค่อยๆ เงียบเหงาลงในท่ีสุด 1   
(ดงัภาพประกอบ 33) 

4.4 ชุมชนตลาดบ้านใหม่กับการเปล่ียนแปลง 
ปัจจัยท่ีท าให้ชุมชนตลาดบ้านใหม่เปล่ียนแปลง  คือ  การคมนาคมขนส่งทางถนนท่ี

เจริญเตบิโตอยา่งรวดเร็วนบัตัง้แต ่พ.ศ. 2504  ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบบัท่ี 
1  ได้แก่  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  304  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  314  ซึ่งเป็นถนนท่ีตดั
ผ่านจงัหวดัฉะเชิงเทรารวมไปถึงถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3200  จงัหวดัฉะเชิงเทราไปยงั
อ าเภอบางน า้เปรีย้วและถนนมหาจกัรพรรรดิ์  ถนนชมุพล  ถนนศภุกิจ ถนนศรีโสธร  ถนนศรีโสธร
ตดัใหม่  เป็นถนนสายหลกัท่ีตดัผ่านภายในพืน้ท่ีเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  ท าให้ มีการขยายตวั
ไปยังพืน้ท่ีบริเวณทางรถไฟและบริเวณริมถนนมหาจักรพรรดิ์  ถนนชุมพล  ถนนศุภกิจ  ถนน       
มรุพงษ์  ซึง่อยูใ่นเขตอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

ชาวบ้านมีการตัง้ถ่ินฐานตามแนวยาวของการคมนาคมทางถนนริมฝ่ังแมน่ า้บางปะกงและ
บริเวณสองฝ่ังคลองท่าไข ่ คลองบ้านใหมแ่ละคลองโสธร  เม่ือเร่ิมมีประชากรเข้ามาตัง้ถ่ินฐานมาก
ขึน้ ก่อให้เกิดสิ่งปลูกสร้างอาคารท่ีมีลักษณะต่างๆ เพิ่มขึน้  รูปแบบการขยายตัวของเมืองจึง
เปล่ียนแปลงไปตามเส้นทางของถนน  บ้านเรือนสมยัใหมก่่อสร้างด้วยปนูมากขึน้  อาคารบ้านเรือน
ปลกูสร้างตามเส้นทางคมนาคมท่ีสร้างขึน้มาใหม่  ท าให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึน้ในการเข้าถึง
พืน้ท่ี  เม่ือมีถนนเข้าถึงความเจริญก็ตามมา  เช่น  ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ตลาดบ่อ
บวั  สมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทราและโรงเรียนต่างๆ   การเดินทางสัญจรไปมาค่อยๆ  
เปล่ียนรูปแบบจากทางน า้มาเป็นทางบก  การด าเนินชีวิตของผู้ คนท่ีเก่ียวข้องกับทางน า้ลด
ความส าคญัลง  บริเวณท่าน า้เร่ิมไม่มีการขนสง่สินค้า  การติดตอ่ซือ้ขายแลกเปล่ียนสินค้ายงัคงมี
อยู ่ แตเ่ปล่ียนสถานท่ีจากเดมิท่ีตลาดบ้านใหม่อดีตเคยเป็นจดุพกัสินค้าและมีการค้าขายในตลาด
คอ่ยๆ เปล่ียนวิถีการด าเนินชีวิตเพียงเพราะปัจจยัท่ีมีการสร้างถนนเพิ่ม  เส้นทางคมนาคมทางบก
ท่ีสมบรูณ์ขึน้ท าให้การเข้าถึงพืน้ท่ียิ่งมีมากยิ่งขึน้  แหลง่การค้ามีเพิ่มมากขึน้  ศนูย์กลางการค้าขาย

                                                           
1 นายจิรวฒัน์ ศรีสวสัดิ์.  (2563, 30 มิถนุายน).  สมัภาษณ์โดย  (อมุาทิพย์ วรพิพฒัน์). ที่บ้านเลขที่ 

110 ถ.ศภุกิจ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา. 
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แลกเปล่ียนสินค้าทางน า้มีขอบเขตการใช้บริการท่ีลดน้อยลง  ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงจากการ
คมนาคมขนส่งทางน า้มาเป็นการคมนาคมขนส่งทางบกแทน  บริเวณตลาดบ้านใหม่เร่ิมมีการ
ปรับปรุงภายในบ้านให้มีความเหมาะสมกับการอยู่อาศยัมากยิ่งขึน้  ชาวบ้านท่ีอยู่ในตลาดบ้าน
ใหม่ออกมาซือ้บ้านในชุมชนเมือง  มีการขยับขยายท่ีอยู่อาศยั  ถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านีจ้ะกลายเป็น
ปัจจยัท่ีท าให้บทบาททางน า้ลดความส าคญัลง  แตช่มุชนตลาดบ้านใหมย่งัคงเป็นชมุชนท่ีส าคญั  

จากการลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์  นายแดง  สง่พิทกัษ์ชยั  อาย ุ  85  ปี  เลา่วา่  อาศยัอยู่ท่ีตลาด
บ้านใหม่มาตัง้แต่เกิด  เต่ียและแม่เป็นคนจีนอพยพมาจากเมืองจีน  เป็นช่างตดัผมอยู่ในตลาด
บ้านใหม ่ คณุลงุเล่าวา่สมยัเดก็เรียนท่ีโรงเรียนวดัเทพนิมิตร อายปุระมาณ  20  ปี  ลงุท าอาชีพเป็น
ชา่งทองรับจ้างทัว่ไป  ลงุแดงบอกวา่ท่ีตลาดบ้านใหมเ่ร่ิมซบเซาเน่ืองจากมีการตดัถนนสายจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา - บางน า้เปรีย้ว ผ่านเข้ามาหน้าตลาดบ้านใหม่ท าให้การเดินทางสะดวกมากขึน้  เม่ือ
การเดินทางสะดวกขึน้ผู้ คนก็หันไปใช้รถยนต์ในการเดินทาง  ไม่ใช้การเดินทางโดยอาศัยเรือ
โดยสาร  เม่ือไม่มีการโดยสารทางเรือตลาดริมน า้อย่างตลาดบ้านใหม่จึงไม่รู้จะขายของให้กับใคร  
ท าให้ร้านค้าในตลาดค่อยๆ ลดลง เม่ือความเจริญเข้ามาถึงตลาดใหม่ๆ ท่ีอ่ืนเกิดขึน้  ท าให้คนใน
ตลาดบ้านใหม่จากท่ีเคยมีอาชีพค้าขายเร่ิมขายไม่ดีเพราะผู้คนมีทางเลือกในการซือ้สินค้าท่ีตลาด
อ่ืนๆ มากขึน้ เม่ือรุ่นพอ่รุ่นแมก็่แก่เฒา่ลงไป  ลกูหลานท่ีได้เรียนหนงัสือเม่ือเรียนจบได้เลือกท างาน
นอกบ้านไม่ได้สานต่ออาชีพหรือร้านค้าของพ่อแม่ และหาซือ้บ้านขยายเข้ามาอยู่ในเมืองมากขึน้  
หรือไปซือ้ท่ีอยู่อาศยัตา่งจงัหวดั  และพาญาติไปอยู่อาศยัปล่อยบ้านทิง้ร้างไว้  รวมถึงร้านค้าท่ีเคย
ค้าขาย  ท าให้ตลาดเงียบเหงาลงไปบ้าง ถึงอย่างไรตลาดนีก็้ยงัคงอยู่คูก่บัคนในชมุชนมานานกวา่  
100  ปี1  

หลัง พ.ศ. 2517  กิจการเรือโดยสารค่อยๆ หมดไป  เพราะการขนส่งทางน า้ลดลง  การ
คมนาคมทางบกเข้ามาแทนท่ีเพราะใช้เวลาในการเดินทางน้อยกว่า  ทัง้ยงัสะดวกและปลอดภัย
กว่าการโดยสารเรือ ท่าเรือบางแห่งถูกทิง้ร้าง  บางแห่งถูกปรับเปล่ียนให้เป็นร้านอาหารริมน า้  
ปัจจบุนัเส้นทางการคมนาคมทางน า้ได้ยกเลิกไป เหลือเพียงชาวบ้านท่ีอาศยัอยู่ริมแม่น า้ใช้เรือใน
การเดินทางระยะใกล้ๆ เม่ือมีถนนตดัผ่านเส้นทางต่างๆ ท าให้ผู้คนนิยมใช้เส้นทางการคมนาคม
ทางบกมากขึน้ ร่องรอยของทา่เรือในอดีตสว่นใหญ่ไมห่ลงเหลืออยู่ 

                                                           
1 นายแดง สง่พิทกัษ์ชยั.  (2563, 29 มิถนุายน).  สมัภาษณ์โดย  อมุาทิพย์ วรพิพฒัน์ ที่ตลาดบ้านใหม.่ 
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4.5 สรุป  
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงของชมุชนตลาดบ้านใหมใ่นระหว่าง  พ.ศ. 2488 – 2517  

เร่ิมจากการพฒันาเส้นทางถนนหลงั พ.ศ. 2488  การพฒันาเศรษฐกิจของไทยได้รับแรงกระตุ้นเร่ิม
จากการตัดถนนสุขุมวิทท่ีมีความต่อเน่ืองมา  พ.ศ. 2479 – 2503  จนกระทั่งมีการประกาศใช้
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัแรก (พ.ศ. 2504 – 2509)  การทุ่มเทงบประมาณใน
การพัฒนาคมนาคมทางถนนส่งผลให้การคมนาคมทางถนนหรือทางหลวงเติบโตอย่างรวดเร็ว
นบัตัง้แต ่พ.ศ. 2504  ซึ่งเป็นปีแรกของการใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  โดยทุ่มทนุ
ในการคมนาคม การสร้างถนน เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันในระบบทางเศรษฐกิจ  การพัฒนาการ
คมนาคมและการขนส่งเป็นส่วนส าคญัดงัจะเห็นได้จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 1 และฉบบัท่ี 2  (พ.ศ. 2510 – 2514)   

การสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา  เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีสง่เสริมการคมนาคมให้มี
ความเจริญ  ส าหรับการก่อสร้างทางรถไฟภายหลัง  พ.ศ. 2494  การรถไฟไทยได้มีการก่อสร้าง
เส้นทางรถไฟสายตะวนัออกเพิ่มเติมคือ  ทางรถไฟสายฉะเชิงเทรา – สตัหีบ  ระยะทาง  33.054 
กิโลเมตร1 ภายหลังการสร้างทางรถไฟเมืองฉะเชิงเทราได้กลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมใน
ภูมิภาคเพราะมีความสะดวกและรวดเร็วกว่าการใช้เส้นทางสายอ่ืน2 พืน้ท่ีริมทางรถไฟกลายเป็น
ชมุชนอาคารร้านค้าท่ีมีความส าคญัขึน้มาแทนตลาดริมน า้ 

ในพ.ศ. 2495  มีการขยายการคมนาคมเพิ่มขึน้ โดยสร้างถนนสายย่อยเข้าสู่ชมุชน  ได้แก่  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  304  (ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพฯ)  เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงนอกจากนีถ้นนท่ีสร้างขึน้ในเมืองฉะเชิงเทรามีหลายสายดงัท่ีกล่าวมา  ยงัมีปัจจัย
ส าคญัท่ีส่งผลตอ่การเปล่ียนแปลงของตลาดบ้านใหม่  กล่าวคือ  พ.ศ. 2510  มีการสร้างถนนสาย
หลกัภายในเมืองฉะเชิงเทราคือเส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3200  ซึ่งเป็นถนนท่ีเกิดจาก
การผ่านเมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังอ าเภอบางน า้เปรีย้วเช่ือมกับถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  314  ท่ีไปอ าเภอบางปะกง  และมีการตดัเส้นทางคมนาคมภายในเขตเมืองฉะเชิงเทรา
เพิ่มขึน้  ซึง่ถนนสายฉะเชิงเทราไปยงับางน า้เปรีย้วเป็นถนนท่ีตดัผ่านบริเวณตลาดบ้านใหม ่ ตัง้แต่
ท่ีมีถนนตดัผา่นก็สง่ผลให้เมืองฉะเชิงเทราเจริญขึน้   

                                                           
1
 การรถไฟแหง่ประเทศไทย.  (2553).  สถานีรถไฟ บนัทึกความทรงจ า ความผูกพนัและการ

เปลีย่นแปลง.  หน้า 145. 
2 พิมพ์อมุา โตสนิธพ.  (2548).  คลองเชื่อมกบัพฒันาการของชมุขนในลุ่มแม่น ้าบางปะกง ระหว่าง 

พ.ศ. 2420 – 2500.  หน้า  151. 
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แม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการเส้นทางคมนาคมทางบกท่ีพัฒนาน ามาซึ่งการ
เปล่ียนแปลง  แตถ่ึงอย่างไรเน่ืองจากสภาพภูมิศาสตร์ของเมืองฉะเชิงเทราผู้คนด าเนินชีวิตอยู่ริม
แม่น า้บางปะกงจึงหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะมีเรือโดยสารคอยรับ - ส่งผู้คน  ซึ่งมีเรือของหลายบริษัทเข้า
มารับผู้ โดยสาร  เช่น  บริษัทมงคลรัศมี จ ากัด  (เรือเมล์เขียว) บริษัทสยามสตีมแพคเก็ตต์ จ ากัด  
(เรือเมล์แดง)  บริษัทนายเลิศ (เรือขาว)  และบริษัทเดินเรือ ได้แก่ เรือพ่วงบริษัทแหลมทอง จ ากดั 
และเรือพ่วงบริษัทประเวศน์ จ ากดั  ตอ่มาได้เลิกกิจการ เน่ืองจากการตดัถนนและเส้นทางถนนมี
ความส าคญัขึน้มาแทนการคมนาคมทางน า้  

ปัจจยัการขยายตวัของภาคอตุสาหกรรมเป็นหนึง่ในกลไกส าคญัท่ีเป็นแนวทางท าให้เกิด
ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และน าไปสู่ความเจริญก้าวทางด้านอื่นๆ  จึงนับว่าเป็น
ปัจจัยหนึ่งท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของชมุชนตลาดบ้านใหม่  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ซึ่งในเมือง
ฉะเชิงเทรามีการประกอบการอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองกับการเกษตรเป็นส่วนใหญ่  มีโรงงาน
อตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก  โรงงานอตุสาหกรรมสว่นใหญ่จงึเป็นโรงสีข้าว  จากโรงงาน
อตุสาหกรรมในจงัหวดัฉะเชิงเทราท่ีจดทะเบียนกบักระทรวงอตุสาหกรรม ในระหวา่ง พ.ศ. 2514 – 
2519  มีโรงสีข้าวมากถึง  158  โรง  และโรงอตุสาหกรรมแบบอ่ืนๆ รองลงมา   

ดงันัน้จะเห็นว่าปัจจยัดงัท่ีกล่าวมาส่งผลท าให้ชมุชมตลาดบ้านใหม่เกิดการเปล่ียนแปลง  
ในด้านตา่งๆ  การพฒันาพืน้ท่ีตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1-2   การสร้าง
ถนนฉะเชิงเทรา –  บางน า้เปรีย้ว  พระราชบญัญัติเรือไทย พ .ศ. 2517   และการขยายตัวของ
อตุสาหกรรมในเมืองฉะเชิงเทรา  จนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงศนูย์กลางชมุชนจากริมน า้สู่ชมุชน
ริมถนนท่ีตดัใหม่  แต่ชุมชนตลาดบ้านใหม่ยังคงเป็นชุมชนส าคญัทัง้ในด้านการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมของชาวไทย ชาวจีน และคนเชือ้สายอ่ืนและในด้านการเป็นตลาดส าคญัของชุมชน 
ชุมชนตลาดบ้านใหม่ได้เปล่ียนบทบาทจากการเป็นศนูย์กลางการค้าขายและชุมทางในอดีตมา
เป็นตลาดโบราณท่ีมีคณุคา่ทางประวตัิศาสตร์เชน่ในปัจจบุนั  
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บทที่ 5  
สรุป 

งานวิจัยนี  ้ศึกษาการเปล่ียนแปลงของชุมชนตลาดบ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ระหว่าง พ.ศ. 2447 - 2517 โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารชัน้ต้น ท่ีส าคญัคือ  
เอกสารจดหมายเหตุ เอกสารราชการ และหลักฐานชัน้รอง รวมทัง้เอกสารประเภทแผนท่ีและ
ภาพถ่ายมาประกอบการวิเคราะห์ด้วย นอกจากนีย้งัใช้วิธีการเก็บข้อมลูจากการสมัภาษณ์บุคคลท่ี
อาศยัอยูใ่นชมุชนตลาดบ้านใหม ่ผู้ซึง่อยูอ่าศยัมาเป็นเวลานานและสามารถให้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องได้ 
โดยมีวตัถปุระสงค์การวิจยั 2 ประการ ได้แก่  

1) เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ของชุมชนตลาดบ้านใหม่ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ระหวา่ง พ.ศ. 2447 – 2517   

2) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของชุมชนตลาดบ้านใหม่ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ระหวา่ง พ.ศ. 2447 – 2517  

ผลการศกึษาพบว่า ชมุชนตลาดบ้านใหม่ ซึ่งเป็นชมุชนริมน า้โบราณอายมุากกว่า 100 ปี 
ตัง้อยู่ริมฝ่ังตะวนัตกของแม่น า้บางปะกง  ถนนศภุกิจ  ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มี
ความส าคญัมาตัง้แตใ่นสมยัรัชกาลท่ี 3 ในฐานะท่ีเป็นย่านตลาดของชมุชนเชือ้สายจีน ส่วนใหญ่
เป็นชาวจีนแต้จิ๋ว รองลงมาคือชาวจีนฮกเกีย้น  การขยายตัวของอุตสาหกรรมน า้ตาลในภาค
ตะวนัออกในสมยัรัชกาล ท่ี 3 ท าให้มีชาวจีนอพยพเข้ามาท่ีฉะเชิงเทรามากขึน้ทัง้เป็นแรงงานในไร่
อ้อย เจ้าของโรงหีบอ้อย และพ่อค้า มีการท าไร่อ้อยขนาดใหญ่ในบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น า้บางปะกง
และมีการตัง้โรงหีบอ้อยผลิตน า้ตาลทรายท่ีบ้านใหม ่และตามหวัเมืองตา่งๆ โดยชาวจีนแต้จิ๋วเป็นผู้
ริเร่ิมบุกเบิกอุตสาหกรรมน า้ตาลทราย ประกอบกับในรัชสมยันีมี้การขุดคลองบางขนากระหว่าง
แม่น า้เจ้าพระยากับแม่น า้บางปะกงเพ่ือใช้เป็นเส้นทางสัญจรทางเรือผ่านไปยังเขมร ท าให้การ
เดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพฯ  กบัหวัเมืองภาคตะวนัออกสะดวกมากขึน้ ชมุชนตลาด
บ้านใหมจ่งึคอ่ยๆ ขยายตวัในฐานะชมุชนการค้าของคนจีน  

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  สยามได้ท าสนธิสัญญาเบาว์ริงกับ
องักฤษเม่ือ  พ.ศ. 2398  ท าให้ตอ่มาข้าวกลายมาเป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคญัแทนน า้ตาล  ในพืน้ท่ี
ฉะเชิงเทราอตุสาหกรรมข้าวเติบโตขึน้โดยส่วนใหญ่มีชาวจีนเป็นเจ้าของโรงสีและพ่อค้าข้าว  ชาว
จีนจึงมีส่วนกระตุ้นให้มีการขยายตวัทางการผลิตข้าว  ได้แรงงานจากชาวจีนและชาวจีนยังเป็น
เจ้าของท่ีนาส่งผลให้การค้าข้าวเร่ิมขยายตัวอย่างรวดเร็ว และกิจการโรงสีข้าวเพิ่มขึน้ ใน
ขณะเดียวกนัสินค้าจากตา่งประเทศได้กระจายเข้าสู่ท้องถ่ิน สินค้าท่ีส่งออกจากท้องถ่ินและสินค้า
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ท่ีพ่อค้าน าเข้ามาขายในชมุชนริมน า้และลุ่มน า้บางปะกงจะส่งผ่านตลาดกรุงเทพฯ เศรษฐกิจเกิด
การขยายตวั ส่งผลให้รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  มีการขดุคลองขึน้หลาย
สายในพืน้ท่ีฉะเชิงเทรา นอกจากนีเ้มืองฉะเชิงเทราเกิดเป็นย่านท่ีเป็นศนูย์กลางทางการค้าขายมี
ลกัษณะเป็นตลาดชุมทางค้าขายทางน า้เพราะสะดวกต่อการคมนาคมขนส่ง  ท าให้ตลาดริมน า้
บางปะกงขยายตวัขึน้  เช่น  ตลาดท้องน า้เมืองแปดริว้  ตลาดบ้านใหม่  ตลาดสนามจนัทร์  ตลาด
ท่าถั่ว  ตลาดคลองสวน  เป็นต้น  ตลาดเหล่านีเ้ป็นศนูย์กลางท่ีซือ้ขายสินค้าในชุมชนกลายเป็น
ศูนย์รวมสินค้าต่างๆ  ส าหรับชุมชนตลาดบ้านใหม่นัน้ได้ขยายตัวเป็นตลาดรวมสินค้าจาก
กรุงเทพฯ และหวัเมือง มีพ่อค้าทัง้ไทย จีน ลาว เขมรเดินทางมาซือ้ขายสินค้าจากกรุงเทพฯ และ
จากหวัเมืองภาคตะวนัออกเพ่ือไปขายยงัหวัเมืองตา่งๆ ทัง้ข้าว อาหารทะเล อญัมณี สินค้าเกษตร 
และผลผลิตจากท่ีชาวสวนในละแวกนัน้น ามาขาย  ชุมชนตลาดบ้านใหม่จึงเติบโตขึน้จากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ การคมนาคม และการปฏิรูปการปกครองเม่ือพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตัง้มณฑลเทศาภิบาลขึน้ใน  พ .ศ. 2435  
มณฑลปราจีนบรีุได้รับการจดัตัง้ขึน้และใน พ.ศ. 2445 ได้ย้ายท่ีท าการมณฑลจากเมืองปราจีนบรีุ
มาท่ีเมืองฉะเชิงเทรา  ความเจริญและผู้คนจึงหลัง่ไหลเข้ามาสู่เมืองฉะเชิงเทรามากขึน้โดยเฉพาะ
บริเวณตลาดริมน า้ซึ่งเป็นตลาดดัง้เดิม และชมุชนตลาดบ้านใหม่ได้กลายเป็นชมุทางทา่เรือท่ีผู้คน
มาตอ่เรือไปยงัท่ีตา่งๆ   

จากการศกึษาการเปล่ียนแปลงด้านวิถีชีวิตของชุมชนตลาดบ้านใหม่ พ .ศ. 2447 – 2488 
พบว่าจากเดิมชมุชนนีมี้ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทย และชาวจีนแต้จิ๋ว  จีนฮกเกีย้น ท่ี เข้ามาตัง้
ถ่ินฐานอยู่มาตัง้แต่สมยัต้นรัตนโกสินทร์ ท าการค้าขายและเป็นแรงงาน เม่ือมีการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมข้าว และการเป็นชุมทางท่าเรือ ท าให้มีประชากรกลุ่มต่างๆ เข้ามา
ค้าขายและตัง้ถ่ินฐานเพิ่มขึน้ เช่น ชาวลาว  เขมร  และมอญ ซึ่งปัจจยัส าคญัประการหนึ่งของการ
เปล่ียนแปลงของจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึน้เกิดจากการขยายตวัของการผลิตข้าวเพ่ือการค้า  ท าให้
มีการขยายพืน้ท่ีในการเพาะปลกู โดยการขดุคลองเข้าไปในพืน้ท่ีรกร้าง  คลองกลายเป็นเส้นทาง
คมนาคมส าคญัและช่วยในการชลประทาน  ท าให้ชุมชนขยายเพิ่มมากขึน้ มีแรงงานทัง้จีน ไทย 
เขมรอพยพเข้ามาท านา การขยายตวัของอุตสาหกรรมข้าวจึงส่งผลให้จ านวนประชากรในพืน้ท่ี
เพิ่มขึน้ตามมาด้วย โดยมีทัง้เจ้าของนาและโรงสีท่ีเป็นชาวจีนและขุนนางไทย ในขณะเดียวกัน
สินค้าจากตา่งถ่ินและตา่งประเทศได้กระจายเข้าสูท้่องถ่ิน ท าให้วิถีชีวิตของคนในชมุชนตลาดบ้าน
ใหม่และหัวเมืองใกล้เคียงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจการค้า มีสินค้าใหม่ๆ จากภายนอกใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั โดยต้องใช้เงินตราในการซือ้หาสินค้า นอกจากนีก้ารเดินทางท่ีขยายตวัทัง้ทางเรือ 
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ทางรถไฟ ท าให้การติดต่อกับกรุงเทพฯ และหัวเมืองอ่ืนสะดวกสบายและรวดเร็วขึน้ ท าให้คน
ท้องถ่ินได้รับรูปแบบการใช้ชีวิตแบบสมยัใหมเ่ข้ามา วิถีชีวิตของคนในชมุชนจงึเปล่ียนไป  

ปัจจยัส าคญัอีกประการท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงของชมุชนตลาดบ้านใหม ่คือ การสร้าง
ทางรถไฟและการสร้างถนน เม่ือมีทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัท าให้การเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้ามายงัฉะเชิงเทรา
สะดวกรวดเร็วมากขึน้ จากท่ีเคยใช้เส้นทางน า้ล าคลองในการขนส่งสินค้าจากกรุงเทพฯ – 
ฉะเชิงเทรา เป็นเวลา 2 วนั ก็เหลือเพียง 2 ชัว่โมงเท่านัน้ ท าให้การเดินทางทางน า้ลดความส าคญั
ลงซึ่งท าให้ความส าคญัของการเป็นชมุทางท่าเรือของตลาดบ้านใหมล่ดลง หลงั พ.ศ. 2494 มีการ
สร้างเส้นทางรถไฟเพิ่มเติมคือ  ทางรถไฟสายฉะเชิงเทรา – สตัหีบ  ระยะทาง  33.054 กิโลเมตร 
ภายหลงัการสร้างทางรถไฟเมืองฉะเชิงเทราได้กลายเป็นศนูย์กลางการคมนาคมในภูมิภาคเพราะ
มีความสะดวกและรวดเร็วกว่าการใช้เส้นทางสายอ่ืน  พืน้ท่ีริมทางรถไฟกลายเป็นชุมชนอาคาร
ร้านค้าท่ีมีความส าคญัขึน้มาแทนตลาดริมน า้  อย่างไรก็ตาม การมีทางรถไฟและสถานีรถไฟท่ีอยู่
ไม่ไกลจากชุมชนตลาดบ้านใหม่ก็ส่งผลดีในแง่ท่ีท าให้การซือ้สินค้าจากภายนอกและการขาย
สินค้าท้องถ่ินของพ่อค้าท่ีชมุชนตลาดบ้านใหมเ่พิ่มมากขึน้และรวดเร็วขึน้  ชมุชนตลาดบ้านใหม่จึง
ยงัคงเป็นศนูย์กลางการค้าส าคญั 

นอกจากนีก้ารสร้างถนนเพ่ือเช่ือมต่อกับทางรถไฟจากโครงการตัด “ถนนเลียบชายฝ่ัง
ทะเลตะวนัออก” ตามแผนการทางหลวงแผ่นดินทัว่ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2479 ซึ่งได้ก าหนดสาย
ทางไว้ทัง้หมด 43 สายทาง ส่วนท่ีอยู่ในภาคตะวันออกมี 2 สายทาง คือ สายกรุงเทพฯ  
สมทุรปราการ – แปดริว้ – สตัหีบ – ระยอง  ท าให้มีเส้นทางเช่ือมต่อไปมาสะดวกขึน้ การตดัถนน
สขุมุวิทมีความตอ่เน่ืองจาก  พ.ศ. 2479 – 2503 และการขยายการคมนาคมโดยการสร้างถนนสาย
ย่อยเข้าสู่ชมุชน ใน พ.ศ. 2495 ได้แก่  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  304  (ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพฯ) 
และใน พ.ศ. 2510  มีการสร้างถนนสายหลกัภายในเมืองฉะเชิงเทราคือเส้นทางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  3200 ซึ่งเป็นถนนท่ีเกิดจากการผ่านเมืองของจงัหวัดฉะเชิงเทรา ไปยงัอ าเภอบางน า้
เปรีย้วเช่ือมกบัถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  314  ท่ีไปอ าเภอบางปะกง  และมีการตดัเส้นทาง
คมนาคมภายในเขตเมืองฉะเชิงเทราเพิ่มขึน้ ซึ่งถนนสายฉะเชิงเทราไปยงับางน า้เปรีย้วเป็นถนนท่ี
ตดัผ่านบริเวณตลาดบ้านใหม่ ส่งผลตอ่การเปล่ียนแปลงต่อคนในชมุชนตลาดบ้านใหม่ ท าให้คน
ในชมุชนขยบัขยายพืน้ท่ีออกไปสูช่มุชนเมืองมากขึน้ 
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ส าหรับชุมชนตลาดบ้านใหม่นัน้ การมีทางรถไฟและถนนท าให้เกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ รวมทัง้เป็นการชกัชวนให้ประชาชนขึน้มาตัง้บ้านเรือนบนบกตามแนวถนน แทนการอยู่
ในแพตามริมน า้ อนัเป็นผลให้เกิดการขยายชมุชนและขยายเมืองให้กว้างขวางมากยิ่งขึน้ ซึ่งส่งผล
ตอ่ความเจริญและการขยายตวัทางเศรษฐกิจของชุมชนตลาดบ้านใหม่ โดยร้านค้าภายในชุมชน
เพิ่มขึน้ ตลาดมีความคกึคกั ขายสินค้าได้ดี ชาวจีนท่ีมีอาชีพค้าขายสินค้าอุปโภคและบริโภค พอ่ค้า
ชาวจีนจะซือ้ข้าวจากชาวบ้านแล้วเอาไปขายต่ออีกทอดหนึ่ง เปรียบเสมือนพ่อค้าคนกลาง เม่ือมี
การพฒันาการคมนาคมทางบกการสร้างทางหลวงจงัหวดั ทางหลวงชนบทหรือถนนสายยอ่ยๆ ท า
ให้เกิดการติดต่อระหว่างเมืองหรือชุมชนสะดวกยิ่งขึน้ ผู้ คนหันไปใช้เส้นทางสัญจรทางรถยนต์ 
ในขณะท่ีความเจริญเข้ามาถึงชมุชนตลาดบ้านใหม่แต่ก็ส่งผลดีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนท่ีเป็น
ตลาดริมน า้ ท าให้คนในชุมชนตลาดบ้านใหม่เปล่ียนแปลงไปตามตลาดบกมากขึน้ ถึงแม้ว่าการ
คมนาคมทางน า้จะคอ่ยๆ ลดบทบาทลง   

ปัจจัยประการสุดท้ายท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของชุมชนตลาดบ้านใหม่ คือ การ
ขยายตวัของภาคอตุสาหกรรมตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติตัง้แต ่พ.ศ. 2504 เป็น
ต้นมา ซึ่งในเมืองฉะเชิงเทรามีการประกอบการอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับการเกษตรเป็นส่วน
ใหญ่  มีโรงงานอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก  โรงงานอตุสาหกรรมสว่นใหญ่เป็นโรงสีข้าว  
จากจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัฉะเชิงเทราท่ีจดทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรม ใน
ระหวา่ง พ.ศ. 2514 – 2519  มีโรงสีข้าวมากถึง  158  โรง  และโรงอตุสาหกรรมแบบอ่ืนๆ รองลงมา   

ดงันัน้จะเห็นว่าปัจจยัดงัท่ีกล่าวมาท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะชว่งเวลาส่งผลท าให้ชมุชมตลาดบ้าน
ใหม่เกิดการเปล่ียนแปลงในด้านตา่งๆ จากการเป็นชมุชนตลาดริมน า้ ศนูย์รวมสินค้าและชมุทาง
ท่าเรือ สู่ชุมชนริมถนนท่ีตัดใหม่ ปัจจุบันเส้นทางการคมนาคมทางน า้ได้ยกเลิกไป เหลือเพียง
ชาวบ้านท่ีอาศยัอยูริ่มแมน่ า้ใช้เรือในการเดนิทางระยะใกล้ๆ เม่ือมีถนนตดัผา่นเส้นทางตา่งๆ ท าให้
ผู้คนนิยมใช้เส้นทางการคมนาคมทางบกมากขึน้ เหลือไว้เพียงร่องรอยของท่าเรือในอดีต  ความ
เจริญท่ีเข้ามาถึงชุมชนตลาดบ้านใหม่ท าให้วิถีชีวิตในชุมชนได้เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 
ความส าคญัของการเป็นตลาดริมน า้ท่ีคึกคกัหรือเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจแบบในอดีตอาจลด
ความส าคัญลง แต่ชุมชนตลาดบ้านใหม่ยังคงป็นชุมชนส าคัญทัง้ในด้านการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมของชาวไทย ชาวจีน และคนเชือ้สายอ่ืน และในด้านการเป็นตลาดส าคญัของชุมชน 
ชุมชนตลาดบ้านใหม่ได้เปล่ียนบทบาทจากการเป็นศนูย์กลางการค้าขายและชุมทางในอดีตมา
เป็นตลาดโบราณท่ีมีคณุคา่ทางประวตัิศาสตร์เชน่ในปัจจบุนั  
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