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The main purpose of this thesis is to study the economic and social 

development of Suphanburi as a result of the expansion of the rice economy between 
1855 and 1925.  Studies have shown that the Treaty of Bowring in 1855 led Siam to fully 
enter the capitalist economy and create a situation to produce specific products, namely 
rice, for export to foreign countries. The domestic rice economy expanded rapidly after 
changing the mode of production from subsistence to capitalist production. Suphanburi, 
as one of the important rice cultivation areas, was also affected. For example, the 
expansion of rice cultivation areas between 1867 and 1912 increased 12 times. With 
regard to the population responsible for the cultivation of rice, they caused the 
expansion of the economy and the monetary system. However, Suphanburi farmers 
were significantly affected by the expansion of the capitalist economy and their 
dependence the rice economy. If farmers suffered from low rice yields or experienced 
natural fluctuations, they had to borrow money and go into debt to finance their life and 
career capital. These problems are the important social images of modern social 
transformation as driven by the economy and an important result. 
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กิ ต ติก รรมประกาศ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
  

การเดินทางท่ียาวนานก าลงัจะจบลงในอีกไม่นานนี้ เมื่อเริ่มตน้เขียนกิตติกรรมประกาศ
แสดงวา่ถึงช่วงเวลาท่ีจะประกาศความส าเรจ็และขอบคณุผูม้ีอปุการคณุตลอดเวลาท่ีท าการเขียนธี
สิสเล่มนี ้การเดินทางครัง้นีจ้ะว่านานก็นานจะว่าไม่นานก็ไม่นานเท่าไร แต่ความทรงจ าทั้งสขุและ
ทกุขท่ี์ไดจ้ากการเขียนงานคงตราตรงึไปอีกนานแสนนาน เพ่ือตอกย า้สิ่งท่ีเกิดขึน้ใหจ้ารในความทรง
จ าเมื่อครัง้กลบัมาอ่าน ในย่อหน้านีจ้ึงขอกล่าวถึงความรูส้ึกในช่วงเวลาราวๆ  2 ปีกว่าท่ีอยู่กับการ
เขียนธีสิส ยอ้นกลบัไปช่วงเวลาท าธีสิสขอยอมรบัวา่จ  าไมไ่ดว้า่ไปท าอีท่าไหนถึงสามารถเขียนออกมา
เป็นรูปเป็นร่างได ้สิ่งท่ีจ  าไดด้ีคือการไปหาขอ้มลูใน หจช. และตรงดิ่งไปนั่งเขียนงานท่ีหอสมดุกลาง 
มศว แต่ช่วงเวลาตอนลงมือเขียนหรือคิดอะไรอยู่ตอนเขียนกลบัจ าไม่ได้ เอาเป็นว่ามนัอาจจะเป็น
ช่วงเวลาท่ีไมน่่าจดจ าสมองจึงลบออกไปจากความทรงจ าเรียบรอ้ย เรื่องน่าจดจ าเก่ียวกบัการท าธีสิส
อีกอย่างหนึ่งคือการใชเ้ป็นขอ้อา้งไมต่อ้งเขา้สูร่ะบบแรงงาน ซึ่งเป็นความรูส้กึท่ีเกิดขึน้ในช่วงแรกท่ีหา
เหตผุลในการเรียนและมีคนถามเท่านัน้ แตใ่นความเป็นจริงเมื่อเวลาผา่นไปธีสิสตวัรา้ยกลบัท าใหเ้กิด
ความรูส้กึว่างเปล่าและเบ่ือหน่าย คลา้ยใชชี้วิตในแตล่ะวนัอย่างวา่งเปล่านกั ความรูส้กึท่ีถามตวัเอง
ตลอดเวลาวา่เรียนไปเพ่ืออะไรวนเวียนอยู่ตลอดเวลาท่ีท าธีสิส จนวนัท่ีเขียนงานส าเรจ็ลลุว่งแลว้ก็ยัง
ไมไ่ดค้  าตอบต่อค  าถามนี ้เอาเถอะในอนาคตอาจจะมีค  าตอบเมื่อสามารถเก็บเก่ียวดอกผลของธีสิส
ได ้ตอนนีธี้สิสอาจจะโวยวายวา่ท าไมการจดจ าถึงมีแต่เรื่องในเชิงลบนัก เอาเขา้จริงความทรงจ าใน
เชิงบวกก็คงมีแหละ แตข่ณะท่ีเขียนเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองและดื่มด  ่ากบัความส าเรจ็ในการ
หลดุพน้ท่ีเกิดขึน้ ซึ่งบรรยายการท่ีเติมไปดว้ยความฟุ้งของความยินดีอนัเขม้ขน้มนัไปกลบฝังขอ้ดี
ของธีสิสซะจนคิดไม่ออก แต่เอาเป็นว่าธีสิสเล่มนีท้  าให้ความรูท่ี้มีเก่ียวกับสพุรรณฯ ขยายขอบเขต
กวา้งขวางอย่างน่าตกใจ 

สิ่งส  าคญัท่ีตอ้งเขียนในหนา้กิตติกรรมประกาศท่ีขาดไมไ่ดค้ือการแสดงความขอบคณุผูค้น
ท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการท าธีสิส ก่อนจะขอบคณุคนอ่ืนก็ขอแสดงความขอบคณุตวัเองอย่างหาท่ีสดุ
ไมไ่ด ้โดยเฉพาะตวัเองในอดีตท่ีอดทนและฝ่าฟันเขียนงานมาจนส าเรจ็จนถึงวนันีแ้มว้า่จะโคตรเบ่ือ
และไมอ่ยากเขียนก็ตาม ถา้ในอนาคตกลบัมาอ่านประเด็นหรือเนือ้หางานในเล่มนีก้็อย่าลืมขอบคณุ
ตวัเอง ณ ตอนนั้นดว้ยและจงอย่าโทษว่าเขียนงานช่างห่วยนัก  เพราะตวัเองในตอนนั้นคงท าเตม็ท่ี
แลว้แหละ แมม้นัจะห่วยแตก่็จงภมูิใจท่ีงานเลม่นีจ้ะเป็นบนัไดใหไ้ตไ่ปในท่ีท่ีสงูขึน้ (ถา้มีวนันัน้นะ) 

นอกจากขอบคณุตวัเองใหท้  ารูปเลม่ส  าเรจ็แลว้สิ่งท่ีลืมไมไ่ดค้ือบรรดาอาจารยท์ัง้หลายท่ีมี
สว่นในการช่วยเหลือใหธี้สิสเล่มนีส้  าเร็จลลุ่วง โดยเฉพาะคณาจารยภ์าควิชาประวตัิศาสตร์ มศว ท่ี

 



  ช 

 

ถ่ายทอดความรูม้าตัง้แตป่ริญญาตรี ตอ้งขอขอบคณุมา ณ ท่ีนี ้ขอขอบคณุอาจารยว์ารุณี โอสถารมย์
ท่ีมีสว่นช่วยในการแนะน าประเดน็น่าสนใจ รวมถึงมอบความรูอ้นัเป็นประโยชนเ์ก่ียวกบัสพุรรณฯ ให้
มาตอ่ยอดในธีสิส ขอบคณุอาจารยท์วีศิลป์ สืบวฒันะ ท่ีใหเ้กียรติมาเป็นประธานสอบ ขอ้เสนอแนะท่ี
ไดร้บัในวนัสอบลว้นเป็นประโยชนท่ี์สามารถพัฒนาธีสิสใหม้ีความน่าสนใจมากขึน้ในอนาคตตอ่ไป  
ขอบคณุอาจารยโ์ดม ไกรปกรณ์ท่ีมีส่วนช่วยในการแนะน าหนังสือ ติดตามเอกสาร และกระตุน้ให้
กระตือรือรน้ในการท าธีสิสตลอดมา และอาจารยค์นสดุทา้ยท่ีสมควรตอ้งยกพานพุ่มไปขอบคณุคือ
อาจารยช์าติ มกุสง อาจารยใ์นท่ีปรกึษาท่ีช่วยเสนอไอเดีย ขดัเกลาเนือ้หา และทนอ่านร่างแรก ร่าง
สอง สามจนถึงอินฟินิตีท่ี้ค  าผิดไมเ่คยลดลงเสมอมาจนผูเ้ขียนเคยเกิดความละอายใจในชั่วแวบหนึ่ง
เมื่อยามกลบัมาแกต้ามปากกาแดง แตแ่น่นอนวา่ค  าผิดก็ไมเ่คยลดลงและยงัเช่ือเสมอมาวา่ในเนือ้หา
ท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้จะตอ้งมีค  าผิดให้เห็นบา้งประปรายแน่นอน  ถา้ใครท่ีหลงอ่านหนา้นี้ก่อนเขา้สู่
เนือ้หาก็ขอจงเริ่มท าใจและเสพแต่ขอ้มลู จงคิดว่าค  าผิดคือธรรมชาติท่ีช่วยสรรคส์รา้งความบันเทิง
ไมใ่หเ้กิดความรูส้กึง่วงหงาวหาวนอนยามอา่น 

ขอบคณุปิยวฒัน ์สีแตงสกุท่ีมีสว่นช่วยในการเขียนงานมาตัง้แต ่ป.ตร ีจนถึงอา่น ตรวจทาน
และพฒันาประเดน็ใหไ้ปในทิศทางท่ีควรจะเป็น รวมถึงใหค้  าปรกึษาตลอดเวลาท่ีเรียน ป.โท โดยเป็น
หนึ่งในอีกหลายคนท่ีควรยกพานพุ่มไปถวาย ขอบคณุจรสัศรี สมตน ซึ่งมีท่ีปรกึษาคนเดียวกนั ผูค้อย
ช่วยเหลือในหลายๆ ดา้น โดยเฉพาะเอกสาร ขอบคณุวิทวสั อภิญ ท่ีคอยใหห้ยิบยืมหอ้ง Zoom มาใช้
พดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกบัธีสิส และสดุทา้ยเพ่ือนๆ ในโครงการ 4+1 ท่ีเหลือไมว่า่จะเป็น 
เครือมาศ มารอด, เปรมกมล ขนุรตัน,์ สวรรยา  มงคลวรเดช ท่ีมีส่วนรว่มในการฝ่าฟันและทัง้ผลกัทั้ง
ดนัใหป้ระสบความส าเรจ็ในการเรียน ป.โท ขอกราบขอบพระคณุมา ณ ท่ีนีด้ว้ย 

ย่อหน้าสุดท้ายจะขออุทิศให้เพ่ือนทั้งสมัยมัธยมและมหาลัยท่ีไม่ได้กล่าวไปข้างต้น
เน่ืองจากมีหลายสิบคนเกินกวา่จะสาธยายความดีความชอบใหจ้บภายในระยะเวลาอนัจ ากัดของ
การเขียนกิตติกรรมประกาศ แต่โปรดจงรูไ้วว้า่อยากขอบคณุทุกคนท่ีคอยเป็นก าลงัใจ ไมเ่คยกดดนั
และสรา้งความล าบากเวลาท่ีเขียนงาน พรอ้มทัง้ส่งเสริมและสนบัสนนุอย่างดี รวมถึงชวนไปเท่ียวหา
ประสบการณ์ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา แมห้ลายครัง้ทิปจะล่มโดยเฉพาะในช่วงเกิดวิกฤติ โควิดตั้งแต่
มีนาคม พ.ศ. 2463 ลากยาวมาจนถึง ณ ขณะเขียนกิตติกรรมประกาศนีท่ี้ทิปลม้แลว้ล่มอีกจนทอ้ท่ี
จะออกไปเท่ียวเพราะโควิดเขา้มามีบทบาทและแทรกแซงการใชชี้วิตในวยัท่ีควรเฉิดฉายมากท่ีสดุ 

การขอบคณุในครัง้นีจ้ะขาดครอบครวัท่ีเป็นประหนึ่งเกราะคุม้ภยัไปมิได้ ขอบคณุพ่อ แม่ท่ี
เช่ือเหลือเกินวา่ลกูสาวมีความสามารถและเก่งท่ีสดุจนผลกัดนัและพรอ้มสง่เสริมเสมอทกุอย่างอย่าง
ไมเ่คยมีขอ้กังขา ซึ่งหาไดย้ากจริงๆ ท่ีครอบครวัจะเช่ือมั่นขนาดนี ้สดุทา้ยแลว้ก่อนท่ีจะจบการเขียน
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ครัง้นีไ้ปอยากขอบขอบคณุ BTS และ BLACKPINK ท่ีมอบความสขุ แรงใจและสรา้งจุดมุง่หมายใน
การลืมตาตื่นขึน้มาในแตล่ะวนับนความเควง้ควา้งในโลกใบนีช้่วงท าธีสิส จฟุ 
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บทที ่1  
บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคัญ 
ค าว่า “รุ่งเรืองเกษตรกรรม”1 ในค  าขวัญจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นความพยายามสะท้อน

ตวัตนของจงัหวดัในฐานะเมืองอู่ขา้วอูน่  า้ในพืน้ท่ีราบลุม่ภาคกลาง ปัจจบุันสพุรรณฯ ถือเป็นเมือง
หนึ่งท่ีมีความสามารถในการผลิตพืชเศรษฐกิจอย่างขา้วสง่ออกสูท่อ้งตลาดไดเ้ป็นอนัดบัตน้ ๆ ของ
ประเทศ ใน พ.ศ. 2552 จังหวดัสพุรรณฯ ผลิตขา้วไดม้ากเป็นอนัดบัหนึ่งของประเทศ โดยผลิตขา้ว
ได้จ  านวน 1,763,754 ตัน จากผลผลิตขา้วรวมทั้งประเทศ 31,944,929 ตัน แม้ในปีต่อ ๆ มา
จังหวัดสุพรรณฯ มีผลผลิตข้าวท่ีลดลงแต่ผลผลิตขา้วท่ีผลิตไดย้ังติด 1 ใน 5 อันดับแรกของ
ประเทศ  และจากสถิติผลผลิตขา้วใน พ.ศ. 2561 พบว่าสพุรรณฯ สามารถผลิตขา้วได ้1,534,027 
ตนั จากผลผลิตขา้วรวมทั้งประเทศจ านวน 33,142,410 ตนั ซึ่งผลิตขา้วไดม้ากเป็นอนัดบั 2 ของ
ประเทศ2 ส่วนหนึ่งสุพรรณฯ มีลักษณะทางภูมิศาสตรท่ี์เหมาะสมในการเพาะปลูก เน่ืองจาก
สพุรรณฯ มีพืน้ท่ีอยู่ในบริเวณท่ีราบลุม่แมน่  า้เจา้พระยาท่ีเรียกกนัวา่ “พืน้ท่ีราบลุม่แมน่  า้เก่า” (Old 
Delta) ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีครอบคลมุอาณาเขตทางฝ่ังตะวนัตกของแมน่  า้เจา้พระยาอนัประกอบไปดว้ย
จังหวดัชัยนาทเรื่อยไปถึงจังหวดัพระนครศรีอยุธยาและสพุรรณบุรี3 พื้นท่ีลุ่มน า้เก่ามีความอดุม
สมบรูณจ์ากการทบัถมของตะกอนแม่น  า้หลายสายเป็นเหตใุหพื้น้ท่ีบริเวณนี้มีความเหมาะสมใน
การตัง้ถ่ินฐานและเพาะปลกู ร่องรอยการตัง้ถ่ินฐานของชุมชนเกษตรกรรมจึงมีมาอย่างตอ่เน่ือง
และยาวนานกวา่พืน้ท่ีอ่ืน ๆ  ในเขตภาคกลาง4 โดยพืน้ท่ีสพุรรณฯ มีแมน่  า้สายส  าคญั เช่น แมน่  า้ท่า
จีนหรือเรียกอีกช่ือว่าแม่น  ้าสุพรรณฯ เมื่อเข้าเขตสุพรรณฯ แม่น  ้าสายนี้ไหลแยกจากแม่น  ้า
เจา้พระยาบริเวณปากคลองมะขามเฒ่ามาทางอ าเภอเดิมบางนางบวชทอดผา่นกลางเมืองไปสดุ

                                                             
1 สพุรรณบุร ีเมืองยทุธหตัถี วรรณคดีขึน้ชื่อ เลื่องลอืพระเครื่อง รุง่เรืองเกษตรกรรม สงูล  า้ประวติัศาสตร ์

แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถ่ินชวนฟัง ที่มา : ส านักงานจังหวัดสุพรรณบุรี. (2562). ค ำขวัญประจ ำจังหวดั. 
(ออนไลน)์ 

2 ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร. (2562). ขอ้มูลกำรผลติสนิคำ้เกษตร. (ออนไลน)์ 
3 สภุาภรณ ์จินดามณีโรจน.์ (2554). ประวตัศิำสตรส์งัคมของชมุชนลุม่น ำ้ทำ่จีน. หนา้ 33. 
4 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เมอืงสพุรรณบนเสน้ทำงกำรเปลีย่นแปลงทำงประวตัศิำสตรพ์ทุธศตวรรษ

ที ่8-ตน้พทุธศตวรรษที ่25. หนา้ 71. 
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เขตท่ีอ  าเภอสองพ่ีนอ้ง ตลอดเสน้ทางแม่น  ้าท่ีทอดยาวสายน า้ไดแ้ตกแขนงไปตามล าคลองเพ่ือ
หลอ่เลีย้งชีวิตผูค้นและเศรษฐกิจในจงัหวดัสพุรรณบรุี1 
 ความส าคญัของพืน้ท่ีบริเวณสพุรรณฯ นัน้เมื่อไลเ่ลียงศกึษาประวตัิศาสตรต์ัง้แตส่มยัก่อน
ประวตัิศาสตรม์าจนถึงสมยัรตันโกสินทรพ์บวา่พืน้ท่ีในอาณาเขตจงัหวดัสพุรรณบรุีมกัปรากฏอยูใ่น
ช่วงเวลาต่าง ๆ ของหน้าประวัติศาสตรไ์ม่ว่าจะในฐานะเมืองศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและ
การเมืองในสมยัทวารวดี เมืองลกูหลวงและหัวเมืองชั้นในสมยัอยุธยา เมืองในมณฑลนครชัยศรี
หลงัการปกครองเทศาภิบาล จนมาถึงจงัหวดัสพุรรณบรุีอย่างในปัจจบุัน แม้ความส าคญัทางการ
เมืองของสพุรรณฯ จะไม่โดดเดน่แต่ความส าคญัทางเศรษฐกิจท่ีสพุรรณฯ มีต่อราชธานีมาตัง้แต่
สมัยอยุธยาในฐานะหนึ่งในพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากรต่อทั้งคนและธรรมชาติ 
รวมถึงเป็นพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมในการปลกูขา้วท่ีอยู่ใกลร้าชธานีกลบัมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะในตอนปลายสมยัอยธุยาท่ีสง่ออกขา้วจ านวนมากไปขายยงัประเทศจีน จากหลกัฐาน
ปรากฏว่าสพุรรณฯ เป็นแหล่งปลกูขา้วท่ีส  าคญัท่ีถูกดึงผลผลิตไปยังราชธานีไม่ว่าจะในรูปแบบ
ภาษีหางข้าว หรือการน าข้าวส่งขึน้ไปขายยังอยุธยา 2 สิ่งเหล่านี้ผลักดันให้เมืองสุพรรณฯ มี
ความส าคญัต่อเศรษฐกิจไทยเรื่อยมาจนถึงสมยัรตันโกสินทรต์อนตน้ และย่ิงทวีความส าคญัมาก
ย่ิงขึน้หลงัสยามท าสนธิสญัญาเบาวร์ิงกบัประเทศองักฤษ 
 สภาพเศรษฐกิจของไทยในสมยัตน้รตันโกสินทรจ์ากการศกึษาของนิธิ เอียวศรีวงศเ์สนอว่า
หน่อออ่นของเศรษฐกิจแบบทนุนิยมไดป้รากฏขึน้แลว้ หลงัการขยายตวัของการคา้ระหวา่งประเทศ
โดยเฉพาะกับจีนในช่วงรชักาลท่ี 3 ท าให้เกิดการคา้ขยายตัวและเกิดเศรษฐกิจแบบเงินตราขึน้ 
อา้งอิงจากการเกิดวัฒนธรรมกระฎุมพี โดยนิธิได้ใช้วรรณกรรมในการวิเคราะห์3 และจาก
การศึกษาหลกัฐานวรรณกรรมนิราศสพุรรณทั้ง 2 เรื่องของวารุณี โอสถารมย์ไม่ว่าจะเป็นนิราศ
สพุรรณของสนุทรภู่ท่ีแต่งขึน้ราว พ.ศ. 2379 จากการเดินทางมาคน้หาแรเ่หล็กไหลในพืน้ท่ีเมือง
สพุรรณฯ เพ่ือน าไปแปรธาตเุป็นทอง และนิราศสพุรรณของหมื่นพรหมสมพัตสร (เสมียนมี) นาย
อากรสวนและตลาดท่ีแตง่ขึน้ราว พ.ศ. 2387 หลงัจากเขา้มาตรวจราชการในพืน้ท่ี พบวา่สพุรรณฯ 
เป็นหนึ่งในพืน้ท่ีท่ีไดร้บัผลกระทบจากการเขา้มาของเศรษฐกิจแบบเงินตรา กลา่วไดว้า่ในทศวรรษ 

                                                             
1 เสาวภา  พรสริพิงษ์และคณะ. (2548). วถิชีมุชนลุม่น ำ้นครชยัศร.ี หนา้ 11. 
2 รตันา หนูนอ้ย. (2529). ฐำนะของเมืองสุพรรณบุรีในประวตัิศำสตร์อยุธยำระหว่ำง พ.ศ. 1893 ถึง 

พ.ศ. 2231. หนา้ 53-71. 
3 นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2538). ปำกไก่และใบเรือ : ว่ำด้วยกำรศึกษำประวัติศำสตร์วรรณกรรมต้น

รตันโกสนิทร.์ หนา้ 169-171. 
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2370-2380 สพุรรณฯ มีพืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นป่าดงชนบท การเดินทางล  าบากเขา้ถึงยาก ท าใหม้ีแค่
บางพืน้ท่ีของสพุรรณฯ เท่านั้นท่ีเริ่มเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจแบบเงินตราท่ีขยายตวัเขา้มาผ่านทาง
คมนาคมเช่นตวัเมืองสพุรรณฯ สองพ่ีนอ้ง และบางปลามา้ ในขณะท่ีพืน้ท่ีตอนเหนือเมืองขึน้ไปเป็น
พืน้ท่ีทุรกันดารท่ีเศรษฐกิจแบบเงินตรายังไปไม่ถึง วิถีชีวิตและความเป็นอยู่มีพืน้ฐานเป็นสังคม
เกษตรกรรม ปลูกพืชหลากหลายชนิดผสมผสานกันไม่ว่าจะเป็นฝ้าย กล้วย ข้าว ฯลฯ โดย
ทรพัยากรส่วนเกินบางชนิดจะถูกส่งขายนอกพื้นท่ี  เช่น ปลา ขา้ว นอกจากนีย้ังมีอุตสาหกรรม
พืน้บา้น เช่น โรงขนมจีนและโรงเหลก็ท่ีด  าเนินการโดยชาวจีน1  

นอกจากนี้พื ้นท่ีสองฟากฝ่ังท่ีตั้งด่านล้วนคลาคล ่าไปดว้ยผูค้น เน่ืองจากด่านเป็นจุด
ควบคมุการเดินทาง เรียกเก็บภาษีและจุดรวบรวมแลกเปลี่ยนสินคา้ทัง้ภายในและภายนอกชมุชน 
ท าให้บริเวณดังกล่าวมีบ้านเรือนและตลาดกระจุกตัวอยู่หนาแน่น ด่านท่ีตั้งอยู่ในเขตเมือง   
สพุรรณฯ ไดแ้ก่ ด่านบางสองพ่ีนอ้ง เป็นหนา้ด่านก่อนเขา้เมืองสพุรรณฯ เมื่อออกนอกตวัเมืองมา
จะพบกับดา่นบา้นศรีจนั (ศรีประจนัต)์ และด่านสดุทา้ยคือดา่นขนอนเป็นชมุชนใหญ่ตัง้อยู่ไมไ่กล
จากบา้นศรีจนั2 ภาพบรรยายทอ้งถ่ินสพุรรณในวรรณกรรมดงักลา่วไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นการคา้และ
ความเป็นเมืองท่ีเขา้มาพรอ้มระบบเศรษฐกิจแบบเงินตราจากการถกูผนวกเป็นทนุนิยม  
 การท าสนธิสญัญาเบาวร์ิงใน พ.ศ. 2398 ส่งผลใหส้ยามเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจโลกและได้
เขา้สู่ภาวะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเต็มตวั ซึ่งมีลกัษณะของการแบ่งงานกันท าอย่างชัดเจนและใช้
ระบบเงินตราเป็นตวักลางในการแลกเปลี่ยนสินคา้ สยามเขา้สู่สภาวการณก์ารผลิตสินคา้เฉพาะ
อย่างจากการแบ่งงานกันท าในระบบเศรษฐกิจโลก เน่ืองจากแต่ละประเทศมีศักยภาพด้าน
ทรพัยากรและความเช่ียวชาญทางการผลิตไมเ่หมือนกนัท าใหส้ยามซึ่งมีความสามารถในการผลิต
สินคา้ขัน้ปฐมภมูิไดด้ีรบัหนา้ท่ีผลิตขา้ว ซึ่งเป็นท่ีตอ้งการอย่างมาก ณ ขณะนั้นในประเทศอาณา
นิคมแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ขา้วไดก้ลายเป็นสินคา้สง่ออกและขยายตวัเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็ว
แซงหนา้สินคา้สง่ออกประเภทอ่ืน ๆ การขยายตวัของเศรษฐกิจขา้วท าใหก้ระบวนการแบ่งงานกัน
ท าเกิดขึน้ภายในประเทศพืน้ท่ีราบภาคกลางถูกผกูติดกับการคา้โลกและมีหนา้ท่ีปลกูขา้วเพ่ือ
สง่ออกเป็นหลกั ความจ าเป็นในการผลิตวตัถุดิบท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัทกุอย่างภายในครอบครวั
เดียวลดลง ขณะเดียวกันก็ใช้เงินท่ีไดจ้ากการขายขา้วมาซื้อสินคา้อุปโภคบริโภคอ่ืน  ๆ ท าให้
เงินตรามีความส าคญัในชุมชน เมืองสพุรรณฯ ก็เช่นเดียวกับเมืองปลกูขา้วอ่ืน ๆ ในภาคกลางท่ี

                                                             
1 วารุณี โอสถารมย.์ (2550). นิราศเมืองสพุรรณของสนุทรภู่และเสมียนมี: บันทึกการเดินทางและการ

อ่านเพื่อเขา้ถงึเรื่องเลา่ทอ้งถ่ิน. รฐัศำสตรส์ำร. หนา้ 345-352. 
2 แหลง่เดมิ. หนา้ 353-355. 
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ไดร้บัผลกระทบจากการแบ่งงานกนัท าในประเทศหลงัการท าสนธิสญัญาเบาวร์ิง การเติบโตของ
ภาคเศรษฐกิจขา้วในสพุรรณฯ สมัพนัธก์บัการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผูค้นในพืน้ท่ีอย่างแยกไมไ่ด ้
ดงักรณีเขตสามชุกชุมชนปลายแดนของสพุรรณฯ ท่ีขยายตวัทางเศรษฐกิจในทศวรรษ 2450 เกิด
ตลาดขนาดใหญ่ท่ีมีทัง้รา้นคา้ โรงบ่อน โรงฝ่ิน และโรงสี ซึ่งแสดงถึงเศรษฐกิจแบบเงินตราอย่าง
ชดัเจน1 เน่ืองจากเกิดการไหลเวียนของเงินตราผา่นการจบัจ่ายของชาวบา้น นอกจากนีก้ารเติบโต
ของภาคเศรษฐกิจขา้วยังท าใหเ้กิดการอพยพเขา้มาของผูค้นตา่งถ่ินเพ่ือแสวงหาพืน้ท่ีท  านา การ
ขดุคลองหรือการท่ีรฐัสว่นกลางน าระบบการปกครองราชการแบบใหมม่าควบคมุผลประโยชนเ์ขา้สู่
ส่วนกลาง ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ ท่ี เกิดขึน้ท  าให้ความสัมพันธ์ของผู้คนกับพื้น ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

การขดุคลองเป็นหนึ่งในปัจจยัส  าคญัท่ีสง่เสริมเศรษฐกิจขา้วในพืน้ท่ีสพุรรณฯ ก่อนท่ีคลอง
จะมีความส าคญัในการเกษตรกรรม เมื่อยอ้นดวิูวฒันาการของคลองขดุพบวา่จดุประสงคข์องการ
ขดุเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ อย่างในช่วงตน้รตันโกสินทร  ์เพ่ือสรา้งความมั่นคง
ใหก้บัประเทศการขดุคลองจงึมีจดุมุง่หมายในดา้นยทุธศาสตรก์ารทหารเป็นหลกั เชน่ การขดุคลอง
แสนแสบเช่ือมแม่น  า้บางประกงเพ่ือน ากองทัพไปท าศึกกบัเขมรช่วงรชักาลท่ี 3 เป็นตน้2 ตอ่มาใน
สมัยรชักาลท่ี 4 การท าสงครามกับประเทศเพ่ือนบ้านลดลง เศรษฐกิจและการคา้เจริญรุ่งเรือง
โดยเฉพาะเศรษฐกิจน า้ตาลท าใหก้ารขดุคลองมีจดุประสงคใ์นการคมนาคมขนส่ง โดยมีผลพลอย
ไดเ้ป็นพื้นท่ีเพาะปลูกสองฟากคลอง เช่น การขุดคลองด  าเนินสะดวกเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม
น า้ตาล และคลองเจดียบ์ูชาท่ีขดุขึน้เพ่ือประโยชนใ์นการสญัจรไปองคพ์ระปฐมเจดีย ์รวมถึงใช้
ขนสง่ออ้ยและน า้ตาลจากนครชยัศรี3 

เมื่อการสง่ออกขา้วมาแทนท่ีน า้ตาลในปลายทศวรรษ 2410 จากความตอ้งการขา้วสยาม
ในต่างประเทศสูงขึน้ สังเกตได้จากจ านวนข้าวส่งออกเฉลี่ยต่อปีในช่วง พ.ศ. 2400-2402 มี
ปริมาณส่งออกเฉลี่ยต่อปีเพียง 990,000 หาบแต่ในช่วง พ.ศ. 2418-2422 มีจ  านวนปริมาณการ
ส่งออกเพ่ิมเป็น 3,530,000 หาบ และ 2428-2432 มีจ  านวน 5,320,000 หาบ4 การเพ่ิมขึน้อย่าง
                                                             

1 คณะกรรมการพัฒนาตลาดสามชุกเชิงอนุรักษ์. (2555). กำรศึกษำภูมิหลังทำงประวัติศำสตร ์
กระบวนกำรเปลีย่นแปลงทำงสงัคมและวฒันธรรม กรณศีกึษำชมุชนตลำดสำมชกุ. หนา้ 32-43. 

2 เดวิด บรูซ จอหน์สตนั. (2530). สงัคมชนบทและภำคเศรษฐกิจขำ้วของไทย พ.ศ. 2423-2473. (พรภิ
รมณ ์เอีย่มธรรมและคณะ, แปล). หนา้ 23. 

3 ธีระ แกว้ประจนัทร.์ (2534). สภำพเศรษฐกิจมณฑลนครชยัศร ีพ.ศ.2438-2475. หนา้ 35. 
4 เจมส ์ซี อินแกรม. (2552). กำรเปลีย่นแปลงทำงเศรษฐกิจในประเทศไทย 1850-1970. แปลโดย ชศูร ี

มณีพฤกษ์และเฉลมิพจน ์เอี่ยมกมลา. หนา้ 59. 
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กา้วกระโดดอย่างตอ่เน่ืองของเศรษฐกิจขา้วท าใหพื้น้ท่ีริมแมน่  า้ล  าคลองถกูจบัจองอย่างกวา้งขวาง
โดยเฉพาะพืน้ท่ีปลกูขา้วเก่า ทัง้นีพ้บวา่พืน้ท่ีส่วนใหญ่ยงัเป็นป่าดงไมเ่หมาะสมต่อการเพาะปลกู 
การขดุคลองคือการแกปั้ญหาใหเ้กิดการเพ่ิมพืน้ท่ีการเพาะปลกู และท าใหก้ารคมนาคมมีความ
สะดวกแก่การขนส่งขา้ว ดงันั้นจุดประสงคก์ารขดุคลองในรชักาลท่ี 5 จึงมีไวเ้พ่ือการเกษตรเป็น
ส  าคัญ ในขณะท่ีเหตุผลดา้นการสัญจรแมเ้ป็นเรื่องรองแต่ก็มีความส าคญัในการขนส่งสินคา้สู่
ตลาด โดยพืน้ท่ีลุม่แมน่  า้ท่าจีนปรากฏขอ้มลูการขดุคลองกว่า 200 สาย1 และไดร้บัการขดุมากขึน้
ในทศวรรษ 2420-2430 สองฟากคลองไดร้บัการจับจองและบุกเบิกเป็นพืน้ท่ีท  านาของชาวบา้น 
มณฑลนครชัยศรีเป็นพืน้ท่ีปลกูขา้วท่ีมีความส าคญัแห่งหนึ่งในพืน้ท่ีราบภาคกลาง จ  านวนพืน้ท่ี
ปลกูขา้วในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2398-2453 คิดเป็นรอ้ยละ 8.21 ของพืน้ท่ีทั้งหมด 16 มณฑล โดย
เมืองสพุรรณมีพืน้ท่ีท  านามากท่ีสดุในมณฑลนครชยัศรีคิดเป็นรอ้ยละ 58.58 ของพืน้ท่ีท  านา2 

แมพื้น้ท่ีสพุรรณฯ ไม่พบหลักฐานอย่างชัดเจนว่ามีการขดุคลองจากนโยบายขยายพืน้ท่ี
เพาะปลูกแต่ก็พบว่าดว้ยความอดุมสมบูรณ์ของพืน้ท่ีไดด้ึงดดูใหป้ระชาชนจากหลากหลายเชื้อ
ชาติทัง้คนไทยและกลุม่ชนตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นกลุ่มลาว มอญ และ จีน ใหเ้ขา้มาบกุเบิกพืน้ท่ีท  านา
ในสพุรรณฯ การอพยพเขา้มาสว่นหนึ่งเกิดขึน้ในทศวรรษ 2420 เป็นตน้มา เมื่อพืน้ท่ีบริเวณอยธุยา
และอา่งทองถกูชาวนาจบัจองเพาะปลกูจนเตม็พืน้ท่ี ท าใหช้าวนาสว่นหนึ่งอพยพมายงัสพุรรณฯ ท่ี
ประชากรเบาบางกวา่เพ่ือมาตัง้ถ่ินฐานและเพาะปลกู3 ซึ่งพืน้ท่ีเพาะปลกูอยู่ในพืน้ท่ีริมน า้ สะดวก
ในการสญัจรและติดต่อคา้ขายกับเมืองอ่ืน ๆ อย่างอ  าเภอสองพ่ีนอ้ง อ  าเภอบางปลามา้ อ  าเภอ
เมือง และอ าเภอศรีประจนัต ์ตอ่มาราวทศวรรษ 2430 การจบัจองพืน้ท่ีท  านาเริ่มขยบัขยายขึน้ไป
ทางตอนบนของแมน่  า้สพุรรณฯ อย่างสามชกุและพืน้ท่ีตอนในตามล าคลองท่ีไหลแยกจากแมน่  า้ท่ี
ยงัรกรา้ง เช่น กลุม่ญวนในพืน้ท่ีคลองสองพ่ีนอ้งและกลุม่ลาวพวนบริเวณบา้นมะขามลม้ อ  าเภอ
บางปลามา้4 เป็นตน้ รวมถึงหักรา้งถางพงบริเวณพืน้ท่ีดอนตอนใน เช่น พ.ศ. 2434 กลุ่มลาวโซ่ง
จากเพชรบรุีอพยพขึน้ไปตัง้ถ่ินฐานยงัอูท่อง5  

                                                             
1 มณฑล คงแถวทอง. (2527). เศรษฐกิจขำ้วและน ้ำตำลทรำยในลุ่มแม่น ้ำท่ำจีน พ.ศ. 2398-2453. 

หนา้ 108. 
2 มณฑล คงแถวทอง. (2527). เลม่เดมิ.  หนา้ 103. 
3 เดวิด บรูช จอหน์สตนั. (2530). เลม่เดมิ. หนา้ 21. 
4 สภุาภรณ ์ จินดามณีโรจน.์ (2554). เลม่เดมิ. หนา้ 46-49. 
5 มณฑล คงแถวทอง. (2527). เลม่เดมิ. หนา้ 111. 
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นอกจากนีก้ารเสื่อมสลายของระบบการเกณฑแ์รงงานก็เป็นหนึ่ งในปัจจัยท่ีเพ่ิมจ านวน
ชาวนาเขา้มาบกุเบิกท่ีดินท านาในสพุรรณฯ การเสื่อมสลายของระบบการเกณฑแ์รงงานเกิดจาก
การหลีกเลี่ยงการเกณฑแ์รงงานของไพรท่ี่มีมาโดยตลอด ไมว่า่จะเป็นการจ่ายเงินราชการแทนการ
เขา้เวร หรือหลบหนีเขา้ป่า แต่การหลบเลี่ยงการเกณฑ์แรงงานย่ิงทบทวีมากขึ ้นเมื่อเศรษฐกิจ
ขยายตวัหลงัการท าสนธิสญัญาเบาวร์ิง แมม้ีการแกไ้ขปัญหาการหลบเลี่ยงการเกณฑแ์รงงาน เช่น 
ลดระยะเวลาการเกณฑ์แรงงาน จา้งแรงงานชาวจีน ฯลฯ แต่ก็ไม่เคยประสบผลส าเร็จ ในปลาย
ทศวรรษ 2410 รฐัไดเ้ริ่มตน้ท าการยกเลิกระบบการเกณฑแ์รงงาน โดยออกนโยบายใหไ้พรเ่สียภาษี
รชัชูปการแทนการเรียกเกณฑแ์รงงาน ส่วนทาสนั้นรฐัไดอ้อกกฎหมายใหท้าสท่ีเกิด พ.ศ. 2411 
เป็นตน้ไปมีอิสระเมื่อมีอาย ุ21 ปีบริบรูณแ์ละลดคา่ตวัทาสลงในทุกปี เหตผุลส าคญัของนโยบาย
ดงักล่าวคือการก าจัดอปุสรรคการขาดแคลนแรงงานการผลิตในระบบเศรษฐกิจท่ีขยายตวัอย่าง
รวดเร็ว ราวทศวรรษ 2430 แรงงานเริ่มเป็นอิสระจากนโยบายเลิกทาสและไพร่ท่ีริเริ่มเมื่อ 2 
ทศวรรษก่อนหน้านี้ จ  านวนชาวนาท่ีเป็นอิสระไดเ้พ่ิมจ านวนขึน้1 การอพยพเป็นไปไดง้่ายและ
สามารถเพาะปลกูในพืน้ท่ีกวา้งขึน้ไดโ้ดยไม่ตอ้งกังวลท่ีจะตอ้งไปเกณฑ์แรงงาน การเพ่ิมขึน้ของ
ชาวนาในทศวรรษนี้สมัพันธก์ับการขยายพื้นท่ีการท านาเขา้สู่ท่ีดอนตอนในและขึน้เหนือแม่น  ้า
สพุรรณฯ ไปยังบริเวณสามชุก เมื่อมีการยกเลิกระบบการเกณฑ์แรงงานทั้งหมดใน พ.ศ. 2448 
แรงงานท่ีถูกดึงออกมาสู่ภาคเกษตรกรรมไดบุ้กเบิกพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีดอนตอนในเขา้ไปจนถึง
อ  าเภอเดิมบาง2ดินแดนปลายเขตแดนสพุรรณฯ  

การขยายพืน้ท่ีเพาะปลกูยงัท าใหเ้กิดการเคลื่อนยา้ยแรงงานท่ีเขา้มารบัจา้งท าการเกษตร 
โดยเฉพาะแรงงานจากอีสานท่ีลงมาเป็นแรงงานภาคกลางในฤดทู  านา และมีบา้งท่ีเป็นแรงงาน
ทอ้งถ่ิน แต่แรงงานประเภทนีม้กัเป็นชาวนายากจนมาใชแ้รงงานต่างหนีท่ี้ยืมไว้3 การท่ีประชากร
เพ่ิมขึน้นอกจากท าใหก้ารผลิตขา้วในสพุรรณฯ เติบโตขึน้แลว้ แต่ก็พบปัญหาเก่ียวกับขอ้พิพาท
ท่ีดินอยู่เนือง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคดีการบุกรุกท่ีดิน การยึดท่ีดินไวต้่างหนี้ หรือปัญหาการถือครอง
กรรมสิทธ์ิท่ีดินขา้งคลองระหวา่งชาวบา้นท่ีอาศยัมาแตด่ัง้เดิมกบัเจา้ของโฉนด เช่น กรณีท่ีเกิดจาก
การขดุคลองไผ่ตาแบแ้ละคลองยายบ๊วย อ  าเภอสองพ่ีนอ้งท่ีเป็นคดีความกันกว่า 200 คดีในปี 

                                                             
1 ผาสกุ พงษ์ไพจิตร และ ครสิ เบเคอร.์ (2546). เศรษฐกิจกำรเมอืงไทยสมยักรุงเทพฯ. หนา้ 29-30. 
2 พืน้ที่การปกครองเมืองสพุรรณบุร ีพ.ศ. 2450 แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ  าเภอเมือง 

อ  าเภอสองพี่นอ้ง อ  าเภอบางปลามา้ อ  าเภอศรปีระจนัต ์อ  าเภอจระเขส้ามพัน (อู่ทอง) อ  าเภอนางบวช อ  าเภอเดิม
บาง ที่มา: มณฑล คงแถวทอง. (2527). เลม่เดมิ. หนา้ 167. 

3 มณฑล คงแถวทอง. (2527). เลม่เดมิ. หนา้ 110-113. 
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24591 เป็นตน้ สิ่งเหลา่นีท่ี้เกิดขึน้จากการขยายตวัของเศรษฐกิจขา้วส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง
วิถีการผลิตและวิถีชีวิตชาวบา้นขนานใหญ่ใหเ้ขา้มาผกูติดกบัการคา้โลกเป็นเหตใุหค้วามสมัพนัธ์
ของผูค้นกบัพืน้ท่ี และผูค้นกบัผูค้นเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งความสมัพนัธรู์ปแบบใหมท่ี่เกิดขึน้ในพืน้ท่ี
เป็นสิ่งท่ีตอ้งศกึษาอย่างละเอียดในงานวิจยั 

 การอพยพและเคลื่อนย้ายแรงงานข้างต้นสอดคล้องกับสถิติประชากรท่ีเพ่ิมขึน้ของ
มณฑลนครชัยศรี จากขอ้มูลปรากฏว่าใน พ.ศ. 2445 มีประชากรอยู่ราว 205,686 คน ใน พ.ศ. 
2449 หลงัยกเลิกระบบการเกณฑแ์รงงานไปหนึ่งปีประชากรในมณฑลเพ่ิมขึน้เป็น 253,799 คน2 
และเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองในทุก ๆ ปี ขณะเดียวกันใน พ.ศ. 2458 พบขอ้มูลจ านวนประชากรใน
เมืองสพุรรณฯ คิดเป็นรอ้ยละ 45.6 ของจ านวนประชากรทัง้มณฑลนครชยัศรี3 ซึ่งสมัพนัธก์บัขอ้มลู
การขยายตวัของชมุชนและการบุกเบิกพืน้ท่ีออกไปสู่ดินแดนตอนใน เท่าท่ีมีหลกัฐานจ านวนพืน้ท่ี
เพาะปลกูในเมืองสุพรรณช่วง พ.ศ. 2410-2411 เฉลี่ยอยู่ท่ี 58,029 ไร่ ขณะท่ี พ.ศ. 2455-2458 
เฉลี่ย 758,880 ไร่ การเพ่ิมขึน้ของพื้นท่ีเพาะปลูกยังส่งผลต่อจ านวนการผลิตขา้ว  โดยขา้วได้
กลายเป็นสินคา้หลักในการส่งออกท่ีส  าคัญของสุพรรณฯ ผลผลิตขา้วมากกว่ารอ้ยละ 50 ถูก
ส่งออกไปขายยังกรุงเทพฯ แทนผลผลิตส่งออกดัง้เดิมท่ีมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นน า้ตาล
โตนด ถั่ว งา หรือแมแ้ตป่ลาท่ีเคยเป็นหนึ่งในสินคา้ส  าคญัของพืน้ท่ีก็ลดจ านวนการสง่ออกลง4  

ความรุ่งเรืองของการปลูกข้าวท่ีมีมาตลอดท าให้ในทศวรรษ 2450 เป็นตน้มา มีการ
ขยายตวัของโรงสีขา้วกระจายออกไปยงัมณฑลรอบนอกกรุงเทพฯ ในทศวรรษ 2450-2460 ปรากฏ
วา่สพุรรณฯ มีการก่อตัง้โรงสีขนาดเล็กทั้งสิน้ 16 โรง5 ซึ่งนับเฉพาะโรงสีท่ีระบุปีเปิดชัดเจน ท าเล
ท่ีตัง้โรงสีอยู่ใกลแ้มน่  า้สพุรรณฯ และคลองสายตา่ง ๆ เพ่ือสะดวกตอ่การขนสง่ขา้วจากแหลง่ท่ีปลกู
และสง่ขายไปยงักรุงเทพฯ การเพ่ิมขึน้ของจ านวนขา้วท่ีผลิตไดแ้ละการปรากฏขึน้ของโรงสีสามารถ
บ่งบอกถึงภาวะท่ีประชาชนหนัมาใหค้วามส าคญักับการปลกูขา้วในฐานะพืชเศรษฐกิจและพึ่งพา
การคา้ขา้วในการสรา้งรายไดห้ลักแก่ครอบครวั เพราะมีความตอ้งการสินคา้อุปโภคบริโภคใน
ชีวิตประจ าวนัเป็นแรงจงูใจในการผลิตขา้วเพ่ือขาย 

                                                             
1 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มท.0601.2.9/2 บนัทกึทีด่นิฝั่งคลองไผต่ำแบ ้ (22 มนีำคม 2459). 
2 มณฑล คงแถวทอง. (2527). เลม่เดมิ. หนา้ 124. 
3 กระทรวงมหาดไทย. (2460). ยอดทะเบียนส  ามโนครัวมณฑลต่าง ๆ ในพระราชอาณาเขตร ์

พทุธศกัราช 2460. หนา้ 3. 
4 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เลม่เดมิ. หนา้ 305. 
5 ธีระ แกว้ประจนัทร.์ (2534). เลม่เดมิ. หนา้ 210-212. 
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 ลกัษณะการท านาในสพุรรณฯ มีทัง้นาด  าและนาหวา่นขึน้อยู่กบัสภาพความเหมาะสมของ
พืน้ท่ี กลา่วคือการท านาหวา่นสว่นมากอยู่ในพืน้ท่ีลุม่ติดริมแมน่  า้หรือมีน  า้ท่วมถึงและเป็นพืน้ท่ีท่ีมี
ความอดุมสมบูรณ์เน่ืองจากการท านาหว่านตอ้งการน ้ามาก ส่วนนาด  านั้นมักพบอยู่ในบริเวณ
พืน้ท่ีดอน ดงันั้นจึงมีการกั้นท านบกักน า้เพราะอาศยัน า้ฝนในการท านาเป็นหลกั ระยะเวลาท่ีเริ่ม
การเพาะปลกูเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม แต่ทั้งนีไ้ม่มีความแน่นอน ขึน้อยู่กับเง่ือนไขของฝน
และพนัธุข์า้ว โดยเก็บเก่ียวแลว้เสรจ็ในเดือนพฤศจิกายนถึงธนัวาคม พนัธุข์า้วท่ีใช้ในการเพาะปลกู
ของชาวนาในสพุรรณฯ เป็นพันธุข์า้วท่ีใชส้ืบกันมาตัง้แตรุ่น่บรรพบรุุษ โดยการเก็บขา้วเปลือกสว่น
หนึ่งหลงัการเก็บเก่ียวมาท านาในรอบตอ่ไป ท าใหผ้ลผลิตไมม่ีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร1 แตส่งัเกตได้
ว่าแม้คุณภาพการผลิตไม่มีประสิทธิภาพแต่ปริมาณผลผลิตท่ีได้กลับมีแนวโน้มสูงขึน้ตั้งแต่
ทศวรรษ 2440 โดยในช่วง พ.ศ. 2445-2452 การผลิตข้าวของเมืองสุพรรณฯ  เพ่ิมมาเป็น 
14,760,000 เกวียน ในขณะท่ีช่วง พ.ศ. 2413-2417 ผลิตไดเ้พียง 1,870 เกวียนเท่านัน้2 เน่ืองจาก
ผลผลิตสมัพนัธก์บัการขยายพืน้ท่ีและจ านวนชาวนาอิสระท่ีเพ่ิมขึน้ในสพุรรณฯ  

นอกจากนีร้าคาสตัวพ์าหนะอย่างววั ควาย ซึ่งเป็นแรงงานหลกัในการท านายงัพุ่งสงูขึน้
ตามความรุง่เรืองของภาคเศรษฐกิจขา้ว มีรายงานส ารวจราคาของววัและควายในพืน้ท่ีสพุรรณฯ 
พ.ศ. 2456 พบว่าราคาควายอยู่ท่ีตัวละ 80-120 บาท ในขณะท่ีวัวราคาตัวละ 40-60 บาท3 ซึ่ง
สงูขึน้เกือบ 3 เท่าจากราคาในทศวรรษก่อนหนา้ ดงันั้นวัวและควายจึงเป็นทรพัย์สินท่ีมีค่าต่อ
ชาวนา ประกอบกบัจ านวนววั ควายท่ีมีอยู่ในภาคกลางมีนอ้ยไม่สมัพันธก์ับความตอ้งการใชง้าน
ของชาวนาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจขา้ว การลกัขโมยววั ควายในพื้นท่ีภาค
กลางจึงเป็นเรื่องปกติท่ีสามารถพบเจอไดท้ั่วไป  

พฤติกรรมขโมยควายในพืน้ท่ีสพุรรณฯ นัน้มีมาตัง้แตย่คุก่อนสนธิสญัญาเบาวร์ิง จากงาน
ศกึษาเรื่องพฤติกรรมการขโมยและปลน้ควายในพืน้ท่ีสพุรรณฯ ของวารุณี โอสถารมย์4 ท่ีเสนอว่า
พฤติกรรมการลกัขโมยควายเป็นกลไกรกัษาสมดลุจากความไมเ่ทา่เทียมทางฐานะของคนในชมุชน
และเป็นการปกป้องตนเองของสงัคมชนบทในยุคการผลิตแบบยังชีพท่ีกลไกของรฐัยงัไม่สามารถ
เอือ้มมือไปถึง โดยการขโมยและปลน้ควายเป็นการกระจายรายไดไ้ปจนถึงผลผลิตส่วนเกินไม่ให้

                                                             
1 ธีระ แกว้ประจนัทร.์ (2534). เลม่เดมิ. หนา้ 108-110. 
2 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เลม่เดมิ. หนา้ 305. 
3 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.13/749 เลม่ 74 มณฑลนครไชยศรสีง่รำยงำนงบปี 2455. 
4 วารุณี โอสถารมย.์ (2546). ทอ้งถ่ินเมืองสพุรรณกับพฤติกรรมขโมยและปลน้ควายในยุคเศรษฐกิจยัง

ชีพปลายพทุธศตวรรษที่ 24-ตน้พทุธศตวรรษที่ 25. รฐัศำสตรส์ำร. หนา้ 125-159.   
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กระจุกตวัอยู่ท่ีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและเป็นพฤติกรรมท่ีชาวบา้นยอมรบัให้เป็นส่วนหนึ่งของสงัคม
เกษตรกรรม แต่เมื่อความตอ้งการผลผลิตขา้วขยายตวัสงูพฤติกรรมดงักลา่วกลบัเป็นอปุสรรคใน
กระบวนการผลิต รฐัเล็งเห็นผลประโยชนท่ี์เสียไปจากพฤติกรรมดงักล่าว การเขา้มาปราบปราบ
และก าจดัโครงสรา้งท่ีเป็นภยัตอ่การปกครองของรฐัจึงเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสดุ  

ในทศวรรษ 2430 รฐัไดป้ฏิรูปการปกครองทอ้งถ่ินโดยจดัตัง้มณฑลเทศาภิบาลขึน้มีการใช้
ขา้ราชการจากส่วนกลางท่ีได้รบัการศึกษาแบบสมัยใหม่มาแทนขา้ราชการท้องถ่ิน ทั้งนี ้เพ่ือ
ควบคมุผลประโยชนแ์ละเพ่ิมประสิทธิภาพในการปกครองไมว่่าจะเรื่องการเก็บภาษีหรือการศาล 
รวมถึงแกปั้ญหาเรื่องความปลอดภยัของราษฎรจากผูม้ีอ  านาจท้องถ่ิน โดยใน พ.ศ. 2438 เมือง
สพุรรณฯ ไดถู้กรวมเขา้ไปอยู่ในมณฑลนครชัยศรี1 การเขา้มาจัดระเบียบของส่วนกลางและการ
ปฏิรูปกฎหมายตามแบบตะวนัตกท าใหพ้ฤติกรรมการขโมยควายกลายเป็นพฤติกรรมของโจรและ
เป็นคดีอาชญากรรม การปราบปรามท่ีเต็มไปดว้ยอาวธุยุทโธปกรณ์ของส่วนกลางมีผลให้ตัง้แต่
ทศวรรษ 2430 เป็นตน้มา พฤติกรรมการขโมยไดท้วีความรุนแรงขึน้เพ่ือตอบโตร้ฐั จากแตเ่ดิมการ
ขโมยควายจะขโมยในจ านวนไม่มากและไม่ใช้ความรุนแรงแต่หลงัจากการเขา้มาปราบปรามของ
รฐั การขโมยควายในแต่ละครัง้จะเป็นการขโมยในจ านวนมากและเกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
ของชาวบา้นร่วมดว้ยในการก่อเหต ุการเขา้มาปราบปรามของรฐัแมท้  าใหปั้ญหาเรื่องโจรผูร้า้ยใน
พืน้ท่ีลดลง แต่เป็นการลดลงเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น สงัเกตไดจ้ากเสือมีช่ือท่ีออกปลน้ใน
พืน้ท่ีสพุรรณฯ และใกลเ้คียง ซึ่งเป็นการแสดงใหเ้ห็นการไมย่อมรบัอ  านาจสว่นกลางของทอ้งถ่ิน2 

ในทศวรรษ 2450-2460 แนวโนม้การลกัขโมยควายมีจ  านวนสงูขึน้ เน่ืองจากราคาควายท่ี
เพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็ว ควายกลายเป็นทรพัยส์ินมีราคาท่ีสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินไดร้วดเรว็และ
ง่าย การออกปลน้ควายในทศวรรษนีน้อกจากเป็นการทา้ทา้ยอ านาจรฐัแลว้ยังเป็นการปลน้เพ่ือ
ขายควายแลกเงิน โดยเฉพาะในช่วงท่ีเกิดภาวะขา้วยากหมากแพง เช่น เกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติ
ในทศวรรษ 2460 การปลน้ควายในพืน้ท่ีสพุรรณฯ จะเกิดจ านวนมากกวา่ปกติ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการขโมยควายท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีสพุรรณฯ ช่วงเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจสะทอ้นใหเ้ห็น
การปรับตัวของพฤติกรรมการขโมยควายในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และเป็นหนึ่งใน
ผลกระทบทางสงัคมท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีสพุรรณฯ ท่ีจะท าการศกึษารายละเอียดตอ่ไป 

                                                             
1 ธีระ แกว้ประจนัทร.์ (2534). เลม่เดมิ. หนา้ 35. 
2 พีรศักด์ิ ชัยได้สุข. (2545). โจรในบริเวณที่รำบลุ่มภำคกลำงยุคกำรปฏิรูปกำรปกครอง รัชสมัย

พระบำทสมเดจ็พระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยูห่วั. หนา้ 176-180. 
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 ความรุ่งเรืองของธุรกิจขา้วยังส่งผลต่อวิถีชีวิตของผูค้นในทอ้งถ่ิน รูปแบบการใชชี้วิตของ
ชาวนาไดเ้ปลี่ยนไปจากเดิมท่ีในแต่ละครวัเรือนสามารถผลิตวตัถุดิบส  าหรบัอปุโภคบริโภคจ าเป็น
ในชีวิตประจ าวนัไดเ้อง แต่พอหลงัสนธิสญัญาเบาวร์ิงชาวนาคน้พบว่าย่ิงผลิตขา้วมากเงินท่ีได้
สามารถน ามาซือ้สินคา้ชนิดอ่ืน ๆ ไดม้ากขึน้โดยไมจ่  าเป็นตอ้งผลิตสินคา้อปุโภคบริโภคเองเพราะ
ไม่คุม้ค่ากับเวลาท่ีเสียไป เงินจึงกลายเป็นสิ่งมีค่าท่ีใช้แลกเปลี่ยนสินคา้อุปโภคบริโภคทั่วไปท่ี
หลั่งไหลเขา้มาผ่านการคมนาคมและคา้ขายกับพืน้ท่ีอ่ืน ๆ พบวา่มีชาวนาในพืน้ท่ีตอนในบรรทุก
ขา้วใสเ่กวียนมาขายยงัตลาดและซือ้สินคา้อปุโภคบริโภคชนิดอ่ืน ๆ กลบัไป  

การคา้ขา้วยงัท าใหเ้กิดพ่อคา้คนกลางซึ่งรบับทบาทโดยคนจีนเขา้มารบัซือ้ขา้วจากชาวนา
ออกไปส่งถึงโรงสีในกรุงเทพฯ หรือโรงสีท่ีใกลเ้คียง พ่อคา้คนกลางมีอิทธิพลต่อชาวนาเป็นอย่าง
มากเพราะเป็นทั้งผูป้ล่อยเงินกู ้ผูร้บัซื ้อ ผูก้  าหนดราคาขา้ว และเป็นผูท่ี้เช่ือมโยงชาวนาเขา้กับ
ระบบเศรษฐกิจโลกอีกทางหนึ่ง1 นอกจากนีพ้่อคา้คนกลางบางรายท่ีเขา้มาในสพุรรณฯ ยงัสามารถ
สะสมทรพัยส์ินจากกิจการคา้ขา้วจนเกิดเป็นนายทนุและผูม้ีอิทธิพลในทอ้งถ่ินอีกดว้ย เช่น ตระกูล
รกัซอ้น และตระกลูเศษธะพานิช อนัจะกลา่วตอ่ไปในบทตอ่ ๆ ไป  

การแลกเปลี่ยนสินคา้ท าใหแ้หลง่ชมุชนริมแมน่  า้สพุรรณฯ พฒันามาเป็นตลาดขนาดใหญ่
เพ่ือเป็นศนูยก์ลางการคา้ขายแลกเปลี่ยนสินคา้ระหว่างคนในพืน้ท่ีและนอกพื้นท่ี  โดยตลาดมัก
สรา้งโดยชาวจีนท่ีมีฐานะร  ่ารวย เช่น อดีตนายภาษีอากรหรือพ่อคา้รายย่อยใหเ้ช่าท่ีคา้ขาย ใน
ตลาดสว่นมากผูป้ระกอบกิจการมกัเป็นคนจีน สินคา้ท่ีมีขายในตลาดเป็นสินคา้เบ็ดเตลด็ทั่วไปเช่น 
เสือ้ผา้ สบู่ ฯลฯ2 นอกจากรา้นคา้ภายในตลาดยังประกอบดว้ยโรงบ่อน โรงหวย ศาลเจ้า และ
ท่าเรือ อาจกลา่วไดว้่าตลาดคือชุมชนของคนจีน สว่นกลุม่ชนอ่ืน ๆ ตัง้ถ่ินฐานในพืน้ท่ีไกลออกไป
ตลาดดั้งเดิมท่ีตั้งมาก่อน พ.ศ. 2398 เช่น ตลาดท่าพ่ีเลีย้ง ตลาดศรีประจันต ์เป็นตน้ แต่เมื่อ
เศรษฐกิจของสพุรรณฯ ขยายตวัจากการคา้ขา้วราวทศวรรษ 2430-2440 ไดเ้กิดตลาดริมน า้ขนาด
ใหญ่กระจายไปทั่วลุม่น า้สพุรรณฯ มีการหมนุเวียนของเงินตราในทอ้งถ่ินจ านวนมาก3  

ความคึกคกัจากการคา้ขายท าใหต้ลอดล าน า้สพุรรณฯ มีเรือคลาคล ่าเต็มคุง้น  า้ไม่ว่าจะ
เป็นเรือบรรทุกขา้ว เรือส่งสินคา้เป็นเรือท่ีพ่อคา้คนกลางใชบ้รรทกุสินคา้มาขายยังพืน้ท่ีสพุรรณฯ 

                                                             
1 สุวิทย์ ไพทยวัฒน์. (2521). วิวฒันำเศรษฐกิจชนบทในภำคกลำงของประเทศไทย ระหว่ำง พ.ศ. 

2394-2475. หนา้ 199,243-252. 
2 มณฑล คงแถวทอง. (2527). เลม่เดมิ. หนา้ 130-132. 
3 สภุาภรณ ์จินดามณีโรจน.์ (2554). เลม่เดมิ. หนา้ 131, 133. 
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ซึ่งมีช่ือเรียกตามแต่ชนิดสินคา้ท่ีน  ามาขาย เช่น เรือโชห่วย เรือน า้ปลา เรือผา้ เป็นตน้1 และเรือท่ีใช้
ในการสญัจร มีทัง้เรือเลก็ของชาวบา้นและเรือไฟของบริษัทสพุรรณขนสง่ท่ีก่อตัง้ขึน้ใน พ.ศ. 2446 
เพ่ือรบัส่งชาวสพุรรณฯ ท่ีตอ้งการเดินทางไปท าธุระท่ีกรุงเทพฯ หรือเมืองนครชัยศรี โดยเรือไฟจะ
ลอ่งลงใตไ้ปตามแม่น  า้ท่าจีนและหยุดตามท่าเรือต่าง ๆ ก่อนหมดระยะท่ีสถานีรถไฟงิว้ราย เมือง
นครชัยศรี ถา้ผูโ้ดยสารตอ้งการเขา้กรุงเทพฯ ก็ท  าการต่อรถไฟไดใ้นสถานีงิว้ราย การเดินทางมี
ความสะดวกและย่นระยะเวลากวา่การเดินทางแบบเดิมท่ีตอ้งเดินทางดว้ยเรือจากสพุรรณฯ ไปยัง
ผกัไห่ เมืองอยธุยาเพ่ือต่อเรือเมลไ์ปยังกรุงเทพฯ อีกทีหนึ่ง2 ภาพสงัคมและความสมัพันธรู์ปแบบ
ดงักลา่วนีเ้ป็นความสมัพันธท่ี์สะทอ้นการเขา้เป็นสงัคมแบบทุนนิยมท่ีพัฒนามาจากการขยายตวั
ของภาคเศรษฐกิจขา้วหลงัสนธิสญัญาเบาวร์ิง 

เมื่อการท าเกษตรกรรมของชาวบา้นยังคงพึ่งพาสภาพอากาศและความอดุมสมบูรณข์อง
พืน้ท่ีเป็นส  าคญั ดงันัน้เมื่อสภาพอากาศไมเ่อือ้อ  านวย เช่น เกิดน า้ท่วม พ.ศ. 2460 หรือเกิดภยัแลง้
ครัง้ใหญ่ใน พ.ศ. 2462 ท่ีท  าใหพื้น้ท่ีการเพาะปลกูใน 14 มณฑลซึ่งมีกวา่ 15,492,515 ไร ่สามารถ
เก็บเก่ียวผลผลิตไดเ้พียง 8,773,130 ไร่ จ  านวนขา้วสารท่ีผลิตไดล้ดลง 68 % จากเวลาปกติและ
จ านวนขา้วเปลือกลดลง 67.64 %3 ภยัแลง้ครัง้นีท้  าใหผ้ลผลิตขา้วขาดแคลนไม่เพียงพอบริโภค
และสง่ออก ราคาขา้วสงูขึน้กวา่เท่าตวั ผลกระทบจากภยัแลง้ท่ีเกิดขึน้ครัง้นีส้ง่ผลตอ่เศรษฐกิจและ
สงัคมของสพุรรณฯ โดยตรง เช่น เกิดปัญหาการปลน้และชิงทรพัย ์เกิดภาวะหนีส้ิน และการอพยพ
ยา้ยถ่ินฐาน ฯลฯ การประสบปัญหาการท านาติดกนัหลาย ๆ ครัง้ท  าใหร้ฐับาลหนัมาใหค้วามสนใจ
โครงการชลประทานฝ่ังตะวนัตกแมน่  า้เจา้พระยา เช่นโครงการสพุรรณฯ ของท่ีปรกึษาชาวตา่งชาติ
อย่างนายเจ โฮมาน วนัเดอร ์ไฮเด (Mr. J. Homan Vander Heide) ชาวฮอลนัดาและเซอรโ์ทมสั 
วอรด์ (Sir. Thomas Ward) ชาวองักฤษ ท่ีเสนอใหผ้นัน า้เขา้สูทุ่่งตะวนัตกและกักเก็บน า้ไวใ้ชย้าม
หนา้แลง้4 ครัน้ใน พ.ศ. 2465 รฐัไดเ้ลือกท าโครงการประตรูะบายน า้โพธ์ิพระยาซึ่งเป็นโครงการ
ย่อยของโครงการสพุรรณฯ มาจัดสรา้งก่อน เน่ืองจากงบประมาณของรฐัมีจ  ากัด โดยโครงการ
ดงักล่าวเป็นโครงการชลประทานแห่งแรกท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีสพุรรณฯ ประโยชนค์ือเป็นท่ีพักน า้และ
ผันน ้าจากแม่น  ้าสุพรรณฯ สู่คลองส่งทั้ง 2 ฟากฝ่ัง สามารถช่วยเหลือพื้นท่ีท านาไดป้ระมาณ 

                                                             
1 เกสรบัว อุบลสรรค.์ (2559). ซงฮ่วยจุ๊น: เรือสินคา้แห่งสายน า้เมืองสพุรรณ. เมืองโบรำณ. หนา้ 56-

60. 
2 กระทรวงมหาดไทย. (2555). เลม่เดมิ. หนา้ 335. 
3 ธีระ แกว้ประจนัทร.์ (2534). เลม่เดมิ. หนา้ 97. 
4 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เลม่เดมิ. หนา้ 304-305. 
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344,177 ไร่ และป้องกันน า้ท่วมไดม้ากกว่า 6,515 ไร่1 การเกิดขึน้ของระบบชลประทานในพืน้ท่ี
เป็นจดุเริ่มตน้ท่ีท  าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่เศรษฐกิจและสงัคมเมืองสพุรรณฯ ครัง้ใหญ่อีกครัง้ 

การเปลี่ยนแปลงของเมืองสพุรรณฯ ท่ีกล่าวมา โดยเฉพาะในช่วงหลงัการท าสนธิสญัญา
เบาวร์ิงท่ีการคา้ขา้วขยายตวั สพุรรณฯ ในฐานะพืน้ท่ีปลกูขา้วจึงไดร้บัผลกระทบทั้งเศรษฐกิจและ
สงัคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ เริ่มจากการเปลี่ยนวิถีผลิตแบบยงัชีพมาเป็นการคา้อย่าง
เตม็ตวั เกิดการขยายพืน้ท่ีเพาะปลกูดงึดดูใหเ้กิดการอพยพและเคลื่อนยา้ยแรงงานเขา้สูพื่น้ท่ี พืน้ท่ี
ท  านาไดร้บัการบุกเบิกขึน้ไปตอนเหนือและพื้นท่ีดอนตอนใน เกิดความสมัพันธรู์ปแบบใหม่ของ
ผูค้นท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีไมว่่าจะเป็นเจา้หนี ้ลกูหนี ้พ่อคา้คนกลาง นายทนุทอ้งถ่ิน ผกูพันไปจนถึงวิถี
ชีวิตท่ีเปลี่ยนไปตามเศรษฐกิจขา้วในพืน้ท่ี ก่อนจบลงดว้ยการสรา้งโครงการโพธ์ิพระยาท่ีเป็นจุด
เปลี่ยนภาคเศรษฐกิจขา้วอีกครัง้ในสพุรรณฯ ซึ่งช่วงเวลาท่ีเกิดการเปลี่ยนผ่านดงักล่าวมีความ
น่าสนใจในการศึกษา และเมื่อท าการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องท่ีศึกษาเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกิจของสพุรรณฯ ในช่วงหลงัสนธิสญัญาเบาวร์ิงพบว่าไม่มีงาน
ศกึษาท่ีเจาะจงพืน้ท่ีสพุรรณฯ ในเชิงลึกอย่างเดี่ยว ๆ งานศึกษาส่วนใหญ่เลือกศึกษาพืน้ท่ีมณฑล
นครชัยศรีหรือไม่ก็ลุ่มแม่น  า้ท่าจีนตลอดไปถึงพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัออกอย่างทุ่งรังสิตเป็นส  าคญั ถึงแม้
สพุรรณฯ เป็นสว่นหนึ่งของการอธิบายภาพกวา้งในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมของ
งานเหล่านั้น แต่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดขึน้อย่างเฉพาะในพืน้ท่ีสพุรรณฯ 
ยังไม่มีการหยิบยกมาวิเคราะหแ์ละอธิบายทั้งท่ีการขยายตวัทางเศรษฐกิจหลังเปิดการคา้เสรีมี
ผลกระทบกบัวิถีชีวิตของเกษตรกรในพืน้ท่ีอย่างมาก ดงันั้นการศึกษาเพ่ือเขา้ใจพลวตัในมิติของ
เศรษฐกิจท่ีสมัพันธก์ับสงัคมและส่งผลไปถึงการเมืองท่ีเกิดขึน้ในสพุรรณฯ ช่วงเปลี่ยนผ่านมาสู่
สมยัใหม่หลัง 2398 จนมาจบท่ี พ.ศ. 2465 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนผนัทางเศรษฐกิจและสงัคมอีกครัง้
ของสพุรรณฯ จึงจ  าเป็นตอ้งไดร้บัการศกึษาวิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบ 

 

1.2 วัตถุประสงค ์
1.2.1.เพ่ือศึกษาพัฒนาการทางดา้นเศรษฐกิจ และสงัคมเมืองสพุรรณบุรีใน พ.ศ. 2398-

2465 
1.2.2.เพ่ือศึกษาการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจขา้วท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสงัคมเมืองสพุรรณบรุีใน พ.ศ. 2398-2465 

                                                             
1 โครงการชลประทานสพุรรณบรุ.ี (2542). ประวตัโิครงกำรชลประทำนสพุรรณ. (ออนไลน)์ 
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1.3 ค าถามหลักในการวจิยั 
1.3.1 การขยายตวัของภาคเศรษฐกิจขา้วหลงั พ.ศ. 2398 สง่ผลอย่างไรตอ่เศรษฐกิจและ

สงัคมเมืองสพุรรณบรุีซึ่งเป็นพืน้ท่ีเพาะปลกูขา้วท่ีส  าคญัมาตัง้แตค่รัง้อดีต   
1.3.2 รูปแบบทางเศรษฐกิจและสงัคมเมืองสพุรรณบรุีท่ีเกิดขึน้จากการขยายตวัของภาค

เศรษฐกิจขา้วมีลกัษณะเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
 

1.4 ขอบเขตการศกึษา 
 ช่วงเวลาท่ีท าการศกึษาคือ พ.ศ. 2398-2465 โดยการเริ่มตน้ศกึษาท่ี พ.ศ. 2398 เน่ืองจาก
เป็นช่วงเวลาท่ีความสมัพนัธท์างการคา้ระหว่างไทยและต่างประเทศเปิดการคา้เสรี ขา้วกลายเป็น
สินคา้สง่ออกอนัดบัแรก ๆ ของประเทศ ดว้ยเหตนีุร้ฐับาลจึงหนัมาใหค้วามส าคญักบัการผลิตขา้ว
เพ่ือสง่ขาย เมืองสพุรรณฯ ในฐานะท่ีมีพืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีปลกูขา้วจึงไดร้บัผลกระทบจากการ
ขยายตัวของภาคเศรษฐกิจขา้วตามไปดว้ย ภาคเศรษฐกิจและสังคมเมืองสุพรรณฯ เกิดการ
เปลี่ยนแปลง วิถีการผลิตท่ีแตเ่ดิมเป็นการผลิตเพ่ือยงัชีพเป็นส  าคญักลายมาเป็นผลิตเพ่ือการคา้
เป็นหลกั และยังท าใหเ้มืองสพุรรณฯ ถูกผนวกเป็นสว่นหนึ่งของระบบทุนนิยมแบบเงินตราอย่าง
เตม็ตวั  

ส่วน พ.ศ. 2468 เป็นปีท่ีโครงการชลประทานย่อยในพื้นท่ีสุพรรณฯ  อย่างโครงการ
ประตนู  า้โพธ์ิพระยาแลว้เสร็จ โดยโครงการประตนู  า้โพธ์ิพระยาเป็นหนึ่งในโครงการตอ่ขยายของ
โครงการใหญ่ เช่น โครงการเจ้าพระยาท่ีนายเจ โฮมาน วันเดอร ์ไฮเด (Mr. J. Homan Vander 
Heide) และเซอรโ์ทมสั วอรด์ (Sir. Thomas Ward) ผูเ้ช่ียวชาญตา่งชาติดา้นชลประทานเคยเสนอ
ในการท าระบบชลประทานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตขา้วแก่พืน้ท่ีทุ่งฝ่ังตะวนัตกใน พ.ศ. 
2445 และ พ.ศ. 2458 ตามล าดบั โดยโครงการโพธ์ิพระยาเป็นประตรูะบายน า้ท่ีสามารถควบคมุ
ปริมาณน า้ใหเ้พียงพอตอ่ความตอ้งการในการท านา ไมต่อ้งกงัวลเรื่องน า้ท่วมพืน้ท่ีนาท่ีเป็นนาลุ่ม 
รวมถึงยงัมีน  า้ใชท้  านาในยามท่ีฝนไมต่กตอ้งตามฤดกูาล ท าใหก้ารท านาของเกษตรกรเพ่ิมขึน้จาก
ท าปีละ 1 ครัง้เป็นปีละ 2 ครัง้ และขยายพืน้ท่ีการเพาะปลกูใหก้วา้งออกไป รวมถึงดงึดดูใหค้นตา่ง
ถ่ินอพยพเขา้มาเพาะปลกูในพืน้ท่ีเพ่ิมขึน้ ส่ิงเหล่านีท่ี้เกิดจากโครงการโพธ์ิพระยาสง่ผลกระทบต่อ
สงัคมและเศรษฐกิจของสพุรรณบรุีเป็นวงกวา้ง  
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1.5 วธิีด าเนินงานวจิยั 
 ในแง่ของหลักฐานและวิธีการด  าเนินการศึกษาวิจัยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร ์
(Historical Approach) โดยค้นคว้าวิจัยเชิ งเอกสาร (Documentary Research) มีการใช้ทั้ ง
เอกสารชัน้ตน้และเอกสารชัน้รอง ดงันี ้
 1.5.1 เอกสารชัน้ตน้ ประกอบดว้ย เอกสารจากส  านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติโดยเฉพาะ
เอกสารของกระทรวงต่าง ๆ ท่ีบันทึกขอ้มลูเก่ียวกับจังหวดัสพุรรณบุรี ซึ่งไดแ้ก่เอกสารกระทรวง
เกษตร กระทรวงมหาดไทย กรมราชเลขาธิการ ราชกิจจานุเบกษา และประกาศค าสั่งทางราชการ 
ฯลฯ นอกจากนีย้งัมีนิราศตามเสดจ็ของพระยาอนศุาสนจิ์ตรกร เขียน พ.ศ. 2466 รวมถึงบนัทึกการ
เสด็จประพาสตน้ของรชักาลท่ี 5 พ.ศ. 2447 และการเสด็จล  าน า้มะขามเฒ่า พ.ศ. 2451 ซึ่งงาน
เขียนทั้ง 3 ชิน้จะแสดงใหเ้ห็นสภาพสงัคมและวิถีชีวิตของผูค้นในพืน้ท่ีสพุรรณฯ และเน่ืองจากมี
ขอ้จ  ากดัในหลกัฐานท่ีท าขึน้ในทอ้งถ่ิน ดงันัน้ในงานชิน้นีห้ลกัฐานจ านวนมากท่ีใชจ้ะเป็นหลกัฐาน
ท่ีมาจากรฐัสว่นกลาง ซึ่งไดจ้ากส  านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ แมผู้วิ้จยัจะพยายามสกดัหลกัฐาน
เพ่ือแสดงใหเ้ห็นการเปลี่ยนแปลงในดา้นสงัคมของวิถีชีวิตของประชาชนในพืน้ท่ีสพุรรณฯ แต่ใน
บางประเดน็ก็ยงัไมม่ากพอท่ีจะสรา้งความชดัเจนได ้ดว้ยเหตนีุใ้นโอกาสตอ่ไปเมื่อมีแหลง่หลกัฐาน
ทอ้งถ่ิน หรือมีขอ้มลูจากทอ้งถ่ินมากพอก็จะท าการศกึษาตอ่ไปในอนาคต 
 1.5.2 เอกสารชั้นรอง ประกอบดว้ย งานวิชาการ งานวิจัย หรือวิทยานิพนธท่ี์ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกิจในพืน้ท่ีสพุรรณฯ หรือลุ่มแม่น  า้ท่าจีน และงานศึกษาบริบท
ทางประวตัิศาสตรใ์นขอบเขตเวลาของการศกึษา รวมถึงแหลง่ขอ้มลูออนไลน ์
 ส่วนการน าเสนอผลการคน้ควา้จะน าเสนอขอ้มูลแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห ์(Analytic 
Description) โดยแบ่งการอธิบายเนือ้หาและวิเคราะหเ์อกสารทัง้ชัน้ตน้และชัน้รองออกเป็น 2 ส่วน
ดงัท่ีไดก้ลา่วไปแลว้ก่อนหนา้นี ้ 
 

1.6 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถแบ่งออกได ้3 กลุม่ดงันี ้
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 1.6.1 งานทีศึ่กษาเกีย่วกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองในจังหวัดสุพรรณบุรี 

วิทยานิพนธเ์รื่อง ฐำนะของเมืองสุพรรณบุรใีนประวตัิศำสตร์อยุธยำระหว่ำง พ.ศ. 1893 
ถงึ พ.ศ. 223 1 โดย รตันา หนนูอ้ย ศกึษาการเมืองของเมืองสพุรรณบุรีในสมยัอยธุยาเพ่ือชีใ้หเ้ห็น
ปัจจยัและผลกระทบทางการเมืองท่ีท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงฐานะของสพุรรณบรุีจากเมืองอิสระ
ในช่วงตน้อยธุยาสูก่ารถกูผนวกเป็นเมืองลกูหลวงและเมืองชัน้ในตามล าดบั โดยในระยะแรกเมือง
สพุรรณบุรียังคงความส าคญัในแง่การเป็นฐานการเมืองและเศรษฐกิจของราชวงศส์ุพรรณภูมิ 
ก่อนท่ีเมืองสพุรรณบุรีถูกลดความส าคญัทางการเมืองลงเมื่อราชวงศส์พุรรณภมูิสามารถลงหลกั
ปักฐานในอยธุยาอย่างมั่นคง แตบ่ทบาทของเมืองสพุรรณบุรียงัไมจ่างหายไปเมื่อพบวา่สพุรรณบุรี
เป็นเมืองท่ีอยู่ในท่ีตัง้ของเสน้ทางเดินทพัระหวา่งอยธุยากบัพมา่ และเป็นท่ีแน่นอนวา่สพุรรณบรุียงั
มีความส าคญัในแง่เศรษฐกิจและสงัคมใหแ้ก่ราชธานีเรื่อยมาจนถึงรตันโกสินทรต์อนตน้ ดงันัน้ช่ือ
ของเมืองสพุรรณบุรีจึงยังเป็นท่ีรูจ้ักในประวตัิศาสตร ์ส่ิงเหล่านีส้ะทอ้นใหเ้ห็นความสมัพันธท์าง
โครงสรา้งอ  านาจของผูน้  าในอยธุยากบัสพุรรณบรุี 

งานวิจยัเรื่อง เมอืงสพุรรณบนเสน้ทำงกำรเปลีย่นแปลงทำงประวตัศิำสตร ์พทุธศตวรรษที ่
8-ตน้พทุธศตวรรษที ่252 โดย วารุณี โอสถารมย ์ศกึษาพฒันาการของเมืองสพุรรณบรุีตัง้แตส่มยั 
ทวารวดีจนถึงรตันโกสินทรต์อนตน้ โดยชีใ้หเ้ห็นความเปลี่ยนแปลงของเมืองสพุรรณบรุีผ่านดา้น
กายภาพและองคป์ระกอบตา่ง ๆ ของเมืองไมว่า่จะเป็นเศรษฐกิจ วิถีชีวิต ประชากร การผลิต ฯลฯ 
ซึ่งการศึกษาในแต่ละดา้นดงักล่าวเป็นการพยายามเลี่ยงการเล่าเรื่องแบบศนูยก์ลาง โดยหันมา
เนน้ความเคลื่อนไหวทางดา้นสงัคมและเศรษฐกิจของพืน้ท่ีแทนเพ่ือสะทอ้นภาพประวตัิศาสตรข์อง
สพุรรณบรุีในฐานะท่ีเป็นศนูยก์ลางของเรื่องเลา่ทางประวตัิศาสตรแ์ละแสดงใหเ้ห็นพฒันาการของ
สพุรรณบุรีท่ีมีความสมัพันธแ์อบอิงอยู่กับศนูย์กลางและเมืองอ่ืน ๆ ในลุ่มแม่น  า้เจา้พระยาอย่าง
แยกไมไ่ด ้
 ขอ้เขียนทัง้สองเลม่มีวิธีการเขียนท่ีคลา้ยกนัตรงท่ีใชพื้น้ท่ีของสพุรรณบรุีเป็นศนูยก์ลางการ
อธิบายความสมัพันธ์ในระดบัย่อยสู่การเช่ือมโยงให้เห็นภาพรวมทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สงัคมในระดบัประเทศ ซึ่งเป็นการพยายามสกัดขอ้มลูและตีความนยัท่ีแฝงอยู่ในเอกสารราชการ

                                                             
1 รตันา หนูนอ้ย. (2529). ฐำนะของเมืองสุพรรณบุรีในประวตัิศำสตร์อยุธยำ ระหว่ำง พ.ศ. 1893 ถึง 

พ.ศ.2231. (วิทยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑิต). จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ. 
2 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เมอืงสพุรรณบนเสน้ทำงกำรเปลีย่นแปลงทำงประวตัศิำสตรพ์ทุธศตวรรษ

ที ่8-ตน้พทุธศตวรรษที ่25. กรุงเทพฯ : ส  านกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ 
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ของส่วนกลางเพ่ือสะท้อนให้เห็นประวัติศาสตรข์องสุพรรณบุรีท่ีเล่ามาจากมุมมองคนใน แต่
เน่ืองจากทัง้สองเลม่มีขอบเขตการศกึษาอยู่ในช่วงก่อนท าสนธิสญัญาเบาวร์ิงท าใหป้ระวตัิศาสตร์
สพุรรณบุรหีลงัการท าสนธิสญัญาเบาวร์ิง ซึ่งเป็นหนึ่งในช่วงเวลาท่ีเกิดการเปลี่ยนผา่นครัง้ส  าคญั
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองยังไม่ได้รับการศึกษา ดังนั้นเพ่ือให้ภาพประวัติศาสตร์
สพุรรณบรุมีีความสมบรูณย่ิ์งขึน้ผูวิ้จยัจงึเลือกศกึษาชว่งเวลาดงักลา่วท่ีเป็นช่องวา่งและยงัไมไ่ดร้บั
การศึกษา ทั้งนี ้คุณูปการของหนังสือทั้งสองเล่มท่ีมีต่อผู้วิจัยคือชี้ให้เห็นภาพรวมของการ
เปลี่ยนแปลงในพืน้ท่ีเมืองสพุรรณบุรีเพ่ือท่ีเป็นพืน้ฐานในการท าความเขา้ใจสงัคมและเศรษฐกิจ
ของสพุรรณบรุีเพ่ือตอ่ยอดเป็นประเดน็ในการศกึษาวิจยัตอ่ไป  

ต่อมาเป็นบทความเรื่อง ทอ้งถิ่นเมืองสุพรรณกับพฤติกรรมขโมยและปลน้ควำยในยุค
เศรษฐกิจยงัชีพปลำยพุทธศตวรรษที่ 24-ตน้พุทธศตวรรษที่ 251 โดย วารุณี โอสถารมย์ ศึกษา
ปรากฏการณก์ารขโมยควายในเมืองสพุรรณบรุจีากมมุมองทอ้งถ่ินในยคุเศรษฐกิจแบบยงัชีพ โดย
เสนอวา่สภาพภมูิศาสตรข์องสพุรรณบุรีเป็นพืน้ท่ีชนบทห่างไกลและเต็มไปดว้ยป่าดง อ  านาจจาก
สว่นกลางเขา้ไมถ่ึงท าใหช้มุชนมีอ  านาจอิสระจากสว่นกลาง สงัคมชาวนาในระบบการผลิตแบบยัง
ชีพมีความสมัพนัธท์างสงัคมแบบอปุถมัภพ์ึ่งพาอ านาจทอ้งถ่ินท่ีเป็นนกัเลงในฐานะผูคุ้ม้ครองและ
ผูล้ดทอนความเหลื่อมล  า้ทางรายไดร้ะหว่างคนรวยและคนจนในชมุชน โดยวิเคราะหว์า่พฤติกรรม
ลกัขโมยควายถือเป็นการกระจายรายไดใ้นระบบเศรษฐกิจเชิงศีลธรรมและยอมรบัใหเ้ป็นสว่นหนึ่ง
ของวิถีชีวิตชนบท ซึ่งเป็นการปรบัตวัของชาวบา้นใหอ้ยู่รอดในสงัคมท่ีมีการขโมยควายเกิดขึน้เป็น
ประจ า พฤติกรรมของนกัเลงท่ีเกิดขึน้เป็นการรกัษาสมดลุของสงัคมชนบทในสพุรรณบรุีท่ีมีพืน้ฐาน
ทางสงัคมไม่เสมอภาค แต่เมื่อกลไกของส่วนกลางเขา้มายังพื้นท่ีชนบทท าใหพ้ฤติกรรมการลัก
ขโมยควายจึงกลายเป็นปัญหาอาชญากรรมรา้ยแรงของรฐั ผลท่ีตามมาคือพฤติกรรมของนกัเลงใน
การขโมยควายเปลี่ยนไปมีความรุนแรงขึน้เพ่ือตอบโตก้ับอ  านาจรฐั และเกินกว่าการยอมรบัของ
ชาวบา้นในทอ้งท่ีสพุรรณบรุ ี
 บทความเรื่อง นิรำศเมืองสุพรรณของสุนทรภู่และเสมียนมี: บนัทึกกำรเดินทำงและกำร
อ่ำนเพื่อเขำ้ถึงเรือ่งเล่ำทอ้งถิ่น2 โดย วารุณี โอสถารมย ์เป็นการศึกษาและประเมินค่านิราศเมือง
สพุรรณในฐานะหลกัฐานประวตัิศาสตรท่ี์สะทอ้นภาพท้องถ่ินไม่ว่าเป็นเสน้ทาง ภมูิทัศน์ชุมชน 

                                                             
1 วารุณี โอสถารมย.์ (2546). ทอ้งถ่ินเมืองสพุรรณกับพฤติกรรมขโมยและปลน้ควายในยุคเศรษฐกิจยัง

ชีพ ปลายพทุธศตวรรษที่ 24 - ตน้พทุธศตวรรษที่ 25. รฐัศำสตรส์ำร. ปีที่ 24, ฉบบัที่ 1 (2546), หนา้ 117-160. 
2 วารุณี โอสถารมย.์ (2550). นิราศเมืองสพุรรณของสนุทรภู่และเสมียนมี: บันทกึการเดินทางและการ

อ่านเพื่อเขา้ถงึเรื่องเลา่ทอ้งถ่ิน. รฐัศำสตรส์ำร. ปีที่ 28, ฉบบัที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2550), หนา้ 323-384. 
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เศรษฐกิจไปจนถึงวิถีชีวิต โดยนิราศทั้งสองเรื่องแมม้ีจุดมุ่งหมายการประพันธท่ี์ต่างกันแต่พบว่า
เมืองสพุรรณบรุีในสมยัรตันโกสินทรต์อนตน้ในราวทศวรรษ 2370-2380 มีลกัษณะพืน้ท่ีสว่นใหญ่
เป็นป่าและเป็นชนบทห่างไกลความเจริญ ประชากรมีหลายชาติพันธุป์ระกอบอาชีพเกษตรกรรม
ในวิถีผลิตแบบยังชีพ ผลผลิตส่วนเกินของชาวบ้านจะส่งออกไปขายยังชุมชนอ่ืน โดยในช่วง
ทศวรรษ 2370-2380 พบว่าบางพื้นท่ีของสุพรรณบุรีเริ่มเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจแบบเงินตราท่ี
ขยายตวัเขา้มาผา่นทางคมนาคม เช่น พืน้ท่ีสองพ่ีนอ้งและตวัเมืองสพุรรณบรุี ในขณะท่ีพืน้ท่ีตอน
เหนือตวัเมืองสพุรรณบุรีขึน้ไปเป็นพืน้ท่ีทุรกันดารท่ีเศรษฐกิจแบบเงินตรายังไปไม่ถึง ดงันั้นการ
บรรยายภาพท่ีเกิดขึน้ตลอดการเดินทางของสนุทรภู่และเสมียนมีเป็นขอ้มลูทอ้งถ่ินท่ีมีคณุค่าใน
ฐานะเรื่องเลา่ทอ้งถ่ิน  

บทความทัง้สองเรื่องของวารุณี โอสถารมยส์ะทอ้นใหเ้ห็นสภาพสงัคมของพืน้ท่ีสพุรรณบุรี
ช่วงรตันโกสินทรต์อนตน้มาจนถึงตน้รชักาลท่ี 5 ซึ่งเห็นความแตกตา่งของสภาพสงัคมสพุรรณบุรี
ช่วงก่อนและหลงัการท าสนธิสัญญาเบาวร์ิง โดยเฉพาะการวิเคราะห์พฤติกรรมขโมยควายใน
บทความแรกท่ีพยายามหาค  าอธิบายผา่นแง่มมุทางศีลธรรมท่ีท าใหช้าวบา้นเกิดการยอมรบัและ
อยู่ร่วมกับพฤติกรรมการขโมยควายในสังคมชนบท แมพ้ฤติกรรมดังกล่าวในสายตารฐัไม่ใช่
พฤติกรรมท่ียอมรบัได ้และวิเคราะหใ์หเ้ห็นความแตกตา่งของพฤติกรรมการขโมยควายท่ีเกิดใน
พื้นท่ีสุพรรณฯ ทั้งก่อนและหลังการเขา้มาปราบปรามของรฐั ประโยชน์ท่ีมีต่อวิจัยของทั้งสอง
บทความคือสรา้งความเขา้ใจการเปลี่ยนผา่นและขอ้แตกต่างบางประการท่ีเกิดขึน้ในสงัคมเช่น วิถี
การผลิต วฒันธรรมในชนบท ฯลฯ ซึ่งเป็นขอ้มลูพื้นฐานท าความเขา้ใจเมืองสุพรรณบุรีและใช้
อธิบายภาพผลกระทบทางสงัคมท่ีเกิดจากเศรษฐกิจในประเดน็วิจยั 

นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาเมืองสพุรรณบุรีในลกัษณะหนังสือแนะน าจังหวดั ซึ่งเป็นการ
รวบรวมองค์ความรูแ้ละขอ้มูลพื้นฐานในจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นดา้นประวัติศาสตร ์เศรษฐกิจ 
ทรพัยากรท้องถ่ิน ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ เช่นเรื่อง สุพรรณบุรี1 โดยสมัย สุทธิธรรม  เรื่อง 
สพุรรณบรุี: ทวำรวดศีรสีุพรรณภูมิเมอืงแห่งประวตัิศำสตร์และโบรำณคดี2 โดยสายน า้ เสฎฐพงศ ์
และเรื่อง สุพรรณบุรเีมอืงหนำ้ด่ำนและเมอืงอู่ขำ้วอู่น ้ำของไทย3 โดยปิติชยั พงษ์วานิชอนันต ์และ 

                                                             
1 สมยั สทุธิธรรม. (2539). สพุรรณบุร.ี กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.์ 
2 สายน ้า เสฏฐพงศ์. (2542). สุพรรณบุรี: ทวำรวดีศรีสุพรรณภูมิ เมืองแห่งประวัติศำสตร์และ

โบรำณคด.ี กรุงเทพฯ: แสงปัญญาเลศิ.  
3 ปิติชัย พงษ์วานิชอนันต ์และ วิมล ไทรนิ่มนวล. (2543). สุพรรณบุรเีมอืงหนำ้ด่ำนและเมืองอู่ขำ้วอู่น ้ำ

ของไทย. กรุงเทพฯ: องคก์ารคา้ครุุสภา. 
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วิมล ไทรน่ิมนวล เน่ืองจากงานทั้งสามเล่มเป็นการรวมองคค์วามรูเ้ก่ียวกับจังหวดัสพุรรณบุรีใน
แขนงตา่ง ๆ ท าใหส้ามารถมองเห็นภาพรวมของจงัหวดัอย่างครา่ว ๆ แต่ทัง้สามเล่มเมื่ออธิบายใน
ส่วนของประวัติศาสตรส์ุพรรณบุรีจะอธิบายในลักษณะของหลักฐานทางโบราณคดีและให้
ความส าคญักบัประวตัิความเป็นมาช่วงเวลายคุก่อนประวตัิศาสตรม์าจนถึงอยธุยาโดยเฉพาะช่วง
พระเจา้อู่ทอง ราชวงศส์พุรรณภมูิและสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในขณะท่ียุครตันโกสินทรถ์ูก
ละเลย ซึ่งแสดงใหเ้ห็นวา่การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ไมว่า่จะเป็นดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง
ของสพุรรณบรุใีนยคุรตันโกสินทรย์งัไมไ่ดร้บัการศกึษาเพียงพอในแง่มมุประวตัิศาสตร  ์

1.6.2 งานศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ และสังคมพืน้ทีลุ่่มน า้ท่าจนี 
 งานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งเล่มแรกคืองานวิจัยประวัติศาสตรท์้องถ่ินเรื่อง วิถีชุมชนลุ่มน ้ำ     
นครชยัศรี1 โดย เสาวภา พรสิริพงษ์และคณะ ศกึษาการเปลี่ยนแปลงดา้นการเมือง เศรษฐกิจและ
สงัคมในบริเวณลุม่น า้นครชยัศรีตัง้แตก่่อนท าสนธิสญัญาเบาวร์ิงจนถึง พ.ศ. 2543 การศกึษาเป็น
ในลักษณะประวตัิศาสตรท์้องถ่ินท่ีเน้นใชข้อ้มูลจากทอ้งถ่ินเช่น ค  าสมัภาษณ์และการลงพื้นท่ี 
เพ่ือใหข้อ้มลูท่ีออกมาเป็นขอ้มลูท่ีเกิดจากทอ้งถ่ินอย่างเท่ียงธรรม โดยท าการศึกษาครอบคลมุ 3 
อ าเภอในจังหวดันครปฐมท่ีแม่น  า้นครชัยศรีไหลผ่านไดแ้ก่ อ  าเภอสามพราน อ  าเภอบางเลนและ
อ าเภอนครชยัศรี เพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็นประวตัิศาสตรพื์น้ท่ี ความเคลื่อนไหวทางพลวตัทางเศรษฐกิจ 
บทบาทและการปรบัตวัของชมุชนลุม่แมน่  า้ท่ีมีต่อนโยบายการพฒันาประเทศของภาครฐัในแตล่ะ
ยคุสมยัเพ่ือคงไวซ้ึ่งความอยู่รอดของชมุชน  
 งานวิจยัประวตัิศาสตรท์อ้งถ่ินเลม่ตอ่มาเรื่อง ประวตัศิำสตรส์งัคมของชุมชนลุ่มน ้ำท่ำจีน2 
โดยสุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ เป็นการศึกษาชุมชนลุ่มน ้าท่าจีนในช่วงรัตนโกสินทรเ์พ่ือดู
พฒันาการของชมุชนในพืน้ท่ีลุม่แมน่  า้ท่าจีนท่ีมีการเปลี่ยนผา่นจากหมูบ่า้นมาเป็นเมืองตัง้แต่ก่อน
สนธิสญัญาเบาวร์ิงมาถึงทศวรรษ 2500 เมื่อถนนเขา้มาเป็นจดุเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและสงัคมใน
พืน้ท่ีลุ่มน า้ท่าจีนแทนการสญัจรทางน า้ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมใน
พืน้ท่ีลุ่มน ้าท่าจีนส่วนหนึ่งเกิดจากการกระท าของท้องถ่ินภายในท่ีพยายามผสมผสานวิถีชีวิต
ดัง้เดิมกับปัจจยัภายนอกท่ีเขา้มาสู่ชมุชนลุม่แมน่  า้ แตท่ัง้นีพ้บวา่การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ภายใน
ลว้นไดร้บัผลมาจากนโยบายของรฐับาลไม่ว่าจะเป็นการเปิดเสรีขา้ว การส่งเสริมอุตสาหกรรม

                                                             
1 เสาวภา พรสิริพงษ์และคณะ. (2548). วิถีชุมชนลุ่มน ้ำนครชยัศรี. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและ

วฒันธรรมเพื่อพฒันาชนบท มหาวิทยาลยัมหิดล.  
2 สุภาภรณ์  จินดามณีโรจน์. (2554). ประวัติศำสตร์สังคมของชุมชนลุ่มน ้ำท่ำจีน. กรุงเทพฯ: 

สรา้งสรรค.์  
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น า้ตาล หรือการสรา้งเครือข่ายคมนาคมอย่างรถไฟและถนน ซึ่งการปรบัตวัของชมุชนลุม่น า้ท่าจีน
เป็นการอธิบายภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีภาคกลาง  
 งานเขียนทั้งสองเลม่เป็นงานวิจัยประวตัิศาสตรท์อ้งถ่ินท่ีอาศยัหลกัฐานทอ้งถ่ินอย่างค  า
สัมภาษณ์ และการลงพื้นท่ีมาประกอบการวิเคราะห์ โดยทั้งสองเล่มแสดงให้เห็นภาพการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดกบัพืน้ท่ีลุม่แมน่  า้ทา่จีนตัง้แตห่ลงัท าสนธิสญัญาเบาวร์ิงมาจนถงึ พ.ศ. 2543 แต่
ทัง้นีเ้น่ืองจากทัง้สองเลม่ เลม่หนึ่งเนน้พืน้ท่ีแถบแมน่  า้นครชยัศรีและอีกเล่มหนึ่งเป็นพืน้ท่ีลุม่น  า้ท่า
จีน ท าให้การอธิบายการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับพื้นท่ีสุพรรณบุรีมีลักษณะไม่เจาะลึกและเป็น
ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงเท่านัน้ แต่ขอ้ดีคือสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของพืน้ท่ีสพุรรณบรุีท่ี
มีความเช่ือมโยงกบัเมืองลุม่น า้ท่าจีนอ่ืน ๆ ภายใตบ้ริบททางเศรษฐกิจและสงัคมในแตล่ะยคุสมยั 

วิทยานิพนธเ์รื่อง เศรษฐกิจขำ้วและน ้ำตำลในลุ่มแม่น ้ำท่ำจีน พ.ศ. 2398-2453 1 โดย 
มณฑล คงแถวทอง เป็นการศกึษาสภาพเศรษฐกิจแถบลุม่น า้ท่าจีน ซึ่งกินพืน้ท่ีบริเวณมณฑลนคร
ชัยศรี โดยชีใ้หเ้ห็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของภาคกลางผ่านการอตุสาหกรรมขา้วและ
น า้ตาล ซึ่งพบวา่ก่อนท่ีจะเปิดการคา้เสรี ในช่วงรชักาลท่ี 2 ถึงตน้รชักาลท่ี 4 พืน้ท่ีแถบเมืองนครชยั
ศรีเป็นพืน้ท่ีเศรษฐกิจของการท าอตุสาหกรรมน า้ตาล สว่นเศรษฐกิจขา้วเป็นการปลกูเพ่ือยงัชีพ แต่
หลงัเปิดการคา้เสรีอตุสาหกรรมน า้ตาลกลบัตกต  า่ลง ในขณะท่ีตลาดโลกตอ้งการขา้วท าใหเ้กิดการ
ขยายพืน้ท่ีการเพาะปลกูขา้วในพืน้ท่ีลุม่น  า้ท่าจีน คนหันมาปลกูขา้วแทนออ้ย เศรษฐกิจและสงัคม
เปลี่ยนไปจากการผลิตขา้วเพ่ือยังชีพมาสู่การผลิตเพ่ือการคา้ สงัคมลุ่มน า้ท่าจีนไดร้บัผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว คนจีนเขา้มามีบทบาทในธุรกิจขา้ว เกิดการอพยพของแรงงาน วิถี
ชีวิตชาวบา้นถกูผกูติดกบัความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก ซึ่งทัง้หมดเป็นพืน้ฐานของเศรษฐกิจและ
สงัคมทอ้งถ่ินในปัจจบุนั 

ปริญญานิพนธเ์รื่อง สภำพเศรษฐกิจมณฑลนครชัยศรี พ.ศ. 2438-24752 โดย ธีระ แกว้
ประจันทร ์ศึกษาเศรษฐกิจของมณฑลนครชัยศรีท่ีถูกจดัตัง้ขึน้มาเป็นมณฑลใน พ.ศ. 2438 โดย
ครอบคลุมทั้งด้านเกษตรกรรม ประมง และบทบาทของคนจีนในฐานะเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อ
เศรษฐกิจ แตท่ั้งนีจ้ะเนน้ศึกษาขา้วท่ีเป็นสินคา้สง่ออกส  าคญัของมณฑลนครชัยศรี รวมถึงศกึษา
การเก็บผลประโยชนข์องรฐัและปัจจยัภายนอกและภายในเพ่ือเช่ือมโยงใหเ้ห็นความเปลี่ยนแปลง

                                                             
1 มณฑล คงแถวทอง. (2527). เศรษฐกิจข้ำวและน ้ำตำลทรำยในลุ่มแม่น ้ำท่ำจีน พ.ศ. 2398-2453. 

(วิทยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศิลปากร, กรุงเทพฯ 
2 ธีระ แก้วประจันทร.์ (2534). สภำพเศรษฐกิจมณฑลนครชัยศรี พ.ศ. 2438-2475. (วิทยานิพนธ์

ปรญิญามหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร, กรุงเทพฯ. 
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ทางเศรษฐกิจท่ีเติบโตขึน้จากการกระท าของรฐัทัง้การจัดตัง้มณฑล การขดุคลอง ฯลฯ การสรา้ง
ทางรถไฟ และการสรา้งพระปฐมเจดีย ์ซึ่งเนน้ดกูารเติบโตของเศรษฐกิจท่ีเมืองนครชยัศรีเป็นหลกั  

ทั้งสองเล่มเป็นงานศึกษาท่ีคลา้ยเป็นส่วนต่อขยายของกันและกัน โดยศึกษาเศรษฐกิจ
พื้นท่ีมณฑลนครชัยศรีผ่านการเปลี่ยนแปลงการผลิตจากน ้าตาลมาเป็นขา้ว การอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเป็นการอธิบายจากสายตาของส่วนกลางและใหค้วามส าคญักับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้จากโครงสรา้งการปกครองท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจและสงัคมท าให้ไม่เห็นการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากภายในทอ้งถ่ินเอง และเน่ืองจากการศกึษาดงักลา่วครอบคลมุพืน้ท่ี 3 เมือง
ในมณฑลและให้น  า้หนักท่ีเมืองนครชัยศรีซึ่งเป็นศูนยก์ลางของมณฑลค่อนขา้งมาก ท าใหก้าร
อธิบายถึงเมืองสพุรรณบุรเีป็นในลกัษณะท่ีชีใ้หเ้ห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างกวา้ง ๆ ท่ีอิงอยู่กบัการ
เปลี่ยนแปลงของทั้งมณฑล งานศึกษาทั้งสองเล่มนีม้ีประโยชนใ์นการเป็นพืน้ฐานท าความเขา้ใจ
ดา้นเศรษฐกิจและสงัคมของพืน้ท่ีสพุรรณบุรีในช่วงหลงัสนธิสญัญาเบาวร์ิงท าใหส้ามารถน ามาต่อ
ยอดในงานวิจยัตอ่ไป 

1.6.3 งานศึกษาเกี่ยวกับระบบชลประทานและการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ
ข้าวในประเทศ 

วิทยานิพนธเ์รื่อง คลองกบัระบบเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2367-24531 เขียนโดย กิตติ ตนัไทย 
ศกึษาปัจจยัการขดุคลองและผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบัเศรษฐกิจไทยในช่วงเวลาดงักลา่ว โดยชีใ้หเ้ห็น
ว่าการขุดคลองในสมัยรตันโกสินทรต์อนตน้มีวัตถุประสงคส์  าคัญในดา้นยุทธศาสตรแ์ละการ
คมนาคม แตห่ลงัจากการท าสนธิสญัญาเบาวร์ิงการขดุคลองมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการคมนาคมเปิด
พืน้ท่ีเพาะปลกูใหม่ เน่ืองจากสภาพภมูิทศันข์องพืน้ท่ีสมยันั้นเตม็ไปดว้ยป่า ประชาชนไมส่ามารถ
เขา้ไปท าการเพาะปลูกได้ การขุดคลองจึงเป็นการหักรา้งถางพงน าประชาชนเขา้ไปยังพื้นท่ี
เหลา่นัน้ไดส้ะดวก และการขดุคลองยงัท าใหเ้กิดพืน้ท่ีเพาะปลกูท่ีน ามาซึ่งผลผลิตท่ีเพ่ิมขึน้ แตท่ัง้นี ้
พบวา่คนท่ีไดป้ระโยชนจ์ากการขดุคลองลว้นเป็นเจา้นายและชนชัน้น  าจากการเป็นเจา้ของท่ีดินริม
ฝ่ังคลอง มากกวา่เป็นชาวบา้นสามญัชน  

วิทยานิพนธเ์รื่อง กำรพัฒนำระบบชลประทำนในประเทศไทยตัง้แต่ พ.ศ. 2431- พ.ศ. 
24932 โดย สนุทรี อาสะไวย ์เสนอวา่โครงการสรา้งคลองชลประทานของรฐับาล ซึ่งเป็นการพฒันา

                                                             
1 กิตติ ตันไทย. (2520). คลองกับระบบเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2367-2453. (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต). จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ. 
2 สนุทรี อาสะไวย.์ (2521). กำรพฒันำระบบชลประทำนในประเทศไทยตัง้แต ่พ.ศ. 2431- พ.ศ. 2493. 

(วิทยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑิต). จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ. 



  21 

ระบบชลประทานแบบสมยัใหม่แบ่งการด  าเนินงานออกเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกคือ พ.ศ. 2431-2455 
ช่วงท่ีสองคือ พ.ศ. 2456-2488 และช่วงท่ีสาม คือ พ.ศ. 2489-2493 ในสองช่วงแรกแมร้ฐัตระหนัก
ถึงความส าคัญของการชลประทาน แต่เน่ืองจากยังมีปัญหาเรื่องความมั่นคงของประเทศท าให้
ความสนใจของรฐัไปอยู่ท่ีการรกัษาความมั่นคงของประเทศ สว่นช่วงท่ีสามเน่ืองจากความตอ้งการ
ขา้วช่วงหลงัสงครามโลกเพ่ิมสงูขึน้ รฐัจึงน าโครงการชลประทานมาปัดฝุ่ นและก่อสรา้งขึน้ใหม ่โดย
งานศกึษาชีใ้หเ้ห็นวา่ระบบชลประทานแบบสมยัใหมม่ีความส าคญัในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ผลิตพืชผลทางการเกษตร การตดัสินใจของรฐับาลในการสรา้งระบบชลประทานในแต่ละยุคจึง
ส่งผลกระทบต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากหลงัท าสนธิสญัญาเบาวร์ิงการ
สง่ออกท่ีส  าคญัของประเทศคือขา้ว ดงันัน้การตดัสินใจไมส่รา้งโครงการชลประทานของรฐับาลจึง
เป็นการตดัสินใจท่ีผิดพลาด เพราะการเพาะปลกูจ าเป็นตอ้งพึ่งพาปัจจยัท่ีไมแ่น่นอนจากธรรมชาติ
ผลท่ีตามมาคือปัญหาทางสงัคมท่ีตามมาจากการไมส่ามารถผลิตผลผลิตไมไ่ดห้รือไดน้อ้ย  

ประเดน็ของทัง้สองเลม่คือศกึษาผลกระทบท่ีมาจากการด  าเนินนโยบายการบริหารจดัการ
น า้ของรฐัท่ีมีผลตอ่เศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจปลกูขา้วในภาคกลาง ซึ่งงานทัง้สองมีประโยชน์
ในการอธิบายใหเ้ห็นความพรอ้มและความสนใจของรฐับาลท่ีมีต่อภาคเกษตร รวมถึงประโยชน์
จากนโยบายการบริหารจัดการน ้าของรัฐท่ีมีต่อพื้นท่ีฝ่ังตะวันตก ค  าอธิบายดังกล่าวสามารถ
น ามาใชใ้นการท าความเขา้ใจความส าคญัของทุง่ตะวนัตกในสายตาของรฐับาลในยคุนัน้ไดอี้กทาง
หนึ่ง และค  าอธิบายท่ีทัง้สองเลม่มีใหต้อ่นโยบายการขดุคลองนั้นสามารถน ามาปรบัใชก้บัประเด็น
เก่ียวกับคลองในวิจัย ทั้งนีพ้บว่าทั้งสองเลม่ลว้นมีสถิติและตวัเลขไม่วา่จะเป็นจ านวนพืน้ท่ี คลอง 
หรือแมแ้ตก่ารคา้ขา้วท่ีเป็นพืน้ฐานท าความเขา้ใจแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีมีหลงั
เกิดนโยบายการจดัการน า้ของรฐับาล  

วิทยานิพนธเ์รื่อง กำรผลิตและกำรคำ้ขำ้วในภำคกลำงตัง้แต่รชัสมยัพระบำทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลำ้เจำ้อยู่หวั รชักำลที ่5 จนถงึรชัสมยัพระบำทสมเดจ็พระปกเกลำ้เจำ้อยู่หวั รชักำลที ่7 
(พ.ศ. 2411-2475)1 โดยทวีศิลป์ สืบวัฒนะ ศึกษาการผลิตและการค้าข้าวในพื้นท่ีลุ่มแม่น  ้า
เจา้พระยาตอนล่าง อนัไดแ้ก่ปัจจัยการผลิตดา้นต่าง ๆ กระบวนการการผลิต และการท าธุรกิจ
การคา้ขา้วทั้งภาครฐัและเอกชน รวมไปถึงนโยบายรฐับาลท่ีมีต่อการเกษตร ซึ่งการศกึษาดงักลา่ว
ชีใ้หเ้ห็นถึงการขยายตวัของเศรษฐกิจการปลกูขา้วหลงัสนธิสญัญาเบาวร์ิงและปัญหาท่ีเกิดขึน้กับ

                                                             
1 ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ. (2521). กำรผลิตและกำรคำ้ขำ้วในภำคกลำงตัง้แตร่ชัสมยั พระบำทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลำ้เจำ้อยู่หัว รชักำลที ่5 จนถึงรชัสมยัพระบำทสมเด็จพระปกเกลำ้เจำ้อยู่หัว รชักำลที ่7 (พ.ศ.2411-
2475). (วิทยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑิต). จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ. 
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ชาวนาเมื่อชาวนาขาดแคลนปัจจยัทางการผลิต รวมถึงขาดการสนบัสนนุอย่างเตม็ท่ีจากภาครฐัไม่
ว่าจะเป็นการท าชลประทานหรือการควบคุมการผกูขาดการก าหนดราคาคา้ขา้วโดยพ่อคา้คน
กลางท าใหผ้ลประโยชนท่ี์ชาวนาควรไดก้ลบัไปตกอยู่กบักลุม่นายทนุ  

งานวิจัยเรื่อง สงัคมชนบทและภำคเศรษฐกิจขำ้วของไทย พ.ศ. 2423-24731 โดยเดวิด 
บรูช จอหน์สตนั เป็นการอธิบายสภาพสงัคมและเศรษฐกิจของสยามในช่วงระยะเวลาท่ีการคา้ขา้ว
รุง่เรืองท่ีสดุหลงัเปิดการคา้เสรี โดยศกึษาโครงสรา้งความสมัพันธข์องคนกบัระบบเศรษฐกิจและ
การปกครองท่ีไดร้บัผลกระทบจากการขยายตวัภาคเกษตร ซึ่งผลกระทบท่ีเกิดจากการผลิตเพ่ือ
ตอบสนองต่อการค้าขา้วโลก ท าให้เกิดปัญหาทางสังคมรูปแบบใหม่ตามมา กล่าวคือผู้คน
กระตือรือรน้ท่ีจะบกุเบิกพืน้ท่ีท  านาแตก่ลบัไมส่ามารถผลิตผลผลิตไดเ้ตม็เมด็เตม็หน่วยเพราะขาด
แคลนแรงงานและทนุ นอกจากนีค้วามเป็นอยู่ของชาวนายังถูกผกูติดกบัความผนัผวนของสภาพ
เศรษฐกิจและธรรมชาติ ดงันั้นชาวนาจึงเกิดหนีส้ินจากการกูยื้มหรือคดีพิพาทท่ีดินท่ีสามารถพบ
เห็นไดท้ั่วไป ความสมัพนัธร์ะหวา่งกลุ่มโจรปลน้ขโมยกบัชาวบา้น ซึ่งเป็นวฒันธรรมในชนบทท่ีไม่
สามารถยอมรบัไดใ้นยคุนีส้ง่ผลใหร้ฐัเขา้มาควบคมุเพ่ือใหเ้กิดเสถียรภาพทางการเมือง การอธิบาย
สภาพสงัคมท่ีเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจของงานชิน้นี้ถึงแมจ้ะเน้นการอธิบายสงัคมในทุ่งฝ่ัง
ตะวนัออก แต่ประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ทางสงัคมท่ีเกิดขึน้มีประโยชนก์ับงานวิจัยในประเด็น
ความสมัพนัธข์องคนกับพืน้ท่ีในสพุรรณบรุีท่ีเปลี่ยนแปลงไปหลงัท าสนธิสญัญาเบาวร์ิง ในแง่การ
ใหภ้าพโดยรวมของสงัคม 

งานวิจยัดา้นประวตัิศาสตรเ์ศรษฐกิจเรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจในประเทศไทย 
1850-19702 โดยเจมส ์ซี อินแกรม ศึกษากระบวนการและพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหลงัเขา้ไปผกูติดกับการคา้โลกผ่านการรบัอิทธิพลตะวนัตกในทศวรรษ 
1850-1970 โดยผูเ้ขียนเนน้ใหเ้ห็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไทยท่ีมาจากการขยายตวัของ
การคา้ขา้ว ซึ่งเป็นสินคา้ส่งออกท่ีมีความส าคญัของไทยมาตัง้แตก่่อนท าสนธิสญัญาเบาวร์ิงและ
ขยายตวัสงูสดุในช่วง ค.ศ. 1909-1934 จากความตอ้งการขา้วของตลาดโลก และชีใ้หเ้ห็นวา่การ
หนัมาผลิตขา้วเพ่ือการคา้ท าใหอ้ตุสาหกรรมพืน้บา้นแตกสลายลงผูค้นสามารถใชเ้งินจากการผลิต
ขา้วในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ และกล่าวถึงการ

                                                             
1 เดวิด บรูซ จอหน์สตัน. (2530). สงัคมชนบทและภำคเศรษฐกิจขำ้วของไทย พ.ศ. 2423-2473. (พรภิ

รมณ ์เอี่ยมธรรมและคณะ, แปล). กรุงเทพฯ: มลูนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศ์าสตร.์  
2 เจมส ์ซี อินแกรม. (2552). กำรเปลีย่นแปลงทำงเศรษฐกิจในประเทศไทย  1850-1970. (ชูศรี มณี

พฤกษ์และเฉลมิพจน ์เอี่ยมกมลา, แปล). สมทุรปราการ: มลูนิธิโตโยตา้ประเทศไทย.  
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เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในเศรษฐกิจไทยหลังการท าสนธิสัญญาเบาวร์ิงว่าส่วนมากมาจากการ
กระตุน้จากปัจจยัภายนอกและเป็นการเปลี่ยนแปลงทางดา้นปริมาณมากกวา่ดา้นประสิทธิภาพ ดู
ไดจ้ากกรณีการขยายตวัในดา้นปริมาณผลผลิตของขา้วท่ีสวนทางกบัคณุภาพท่ีผลิตได ้ 

งานทัง้ 3 ชิน้หลงัสดุเป็นการอธิบายใหเ้ห็นภาพรวมของเศรษฐกิจและสงัคมภาคกลางท่ีมี
ผลมาจากการขยายตวัของการคา้ขา้ว แต่ทัง้นี ้น  า้หนักการอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสงัคมจะอยู่ในพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัออกอย่างทุ่งรงัสิตคอ่นขา้งมาก ท าใหบ้ทบาทของสพุรรณบรุีใน
ฐานะเมืองผลิตขา้วไม่ไดร้บัการเนน้ย า้ความส าคญั แตจ่ะเห็นเป็นภาพรวมการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของภาคกลาง ซึ่งมีประโยชน์ในการท าความเข้าใจบริบทท่ีแวดลอ้มเมือง
สพุรรณบรุหีลงัสนธิสญัญาเบาวร์ิง รวมถึงขอ้มลูตวัเลขตา่ง ๆ ในงานทัง้สามเลม่ท่ีสามารถน ามาใช้
ประกอบการวิเคราะหเ์ศรษฐกิจเมืองสพุรรณบรุีไดท้ัง้ตรงและออ้ม 

 

1.7 ประโยชนท์ีค่าดวา่จะได้รับ 
1.7.1 เพ่ือเขา้ใจพัฒนาการทางดา้นเศรษฐกิจ และสังคมเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ. 2398-

2465 
1.7.2 เพ่ือเขา้ใจการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจขา้วท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสงัคมเมืองสพุรรณบรุีใน พ.ศ. 2398-2465 
 

1.8 แหล่งศึกษาค้นคว้า 
1. ส  านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
2. หอสมดุมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครกัษ์ 
3. ส  านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ ท่าวาสกุรี 
4. ส  านกัหอสมดุแห่งชาติ 
5. หอจดหมายเหตแุห่งชาติ จงัหวดัสพุรรณบรุี 
6. หอสมดุแห่งชาติจงัหวดัสพุรรณบรุี เฉลิมพระเกียรติ 
7. หอสมดุปรีดี พนมยงค ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจันทร ์
8. ส  านกัวิทยทรพัยากร จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
9. แหลง่ขอ้มลูออนไลน ์
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บทที ่2  
เมืองสุพรรณฯ ในปลายทศวรรษ 2390-2420 ยุคบุกเบิกและการขยายพืน้ทีท่ า

นา 

บทนี้จะกล่าวถึงลกัษณะทางภมูิศาสตรข์องสุพรรณฯ อนัเป็นพื้นท่ีราบลุ่มน า้เก่าและมี
ความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการตั้งถ่ินฐานและเพาะปลูกเป็นพื้นฐานท่ีท าให้สุพรรณฯ มี
ความส าคญัทางเศรษฐกิจต่อราชาธานีมาตั้งแต่อดีต สพุรรณฯ เขา้ไปมีปฏิสมัพันธท์างการคา้
ระดบัประเทศโดยออ้มผา่นของป่าและขา้วตัง้แตส่มยัอยธุยา ดว้ยเหตนีุเ้มื่อการคา้ส  าเภาเติบโตขึน้
ในช่วงรตันโกสินทรต์อนตน้ท าให้หลายพืน้ท่ีในสุพรรณฯ ไดร้ับผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจ
เงินตรา ระบบไพรเ่ขา้ไปสมัพนัธก์บัเศรษฐกิจเพ่ือการคา้ในฐานะก าลงัการผลิตสว่ยและเงินตราท า
ใหก้ารคา้และการปลกูขา้วในพืน้ท่ีค่อย ๆ เติบโตขึน้ แมก้ารขายขา้วยังคงจ ากดัปริมาณอยู่ภายใต้
วิถีการผลิตเพ่ือยังชีพ ประชาชนในพืน้ท่ีท่ีมีการติดต่อกับคนเมืองเริ่มคุน้ชินกับการใชเ้งินตราใน
การแลกเปลี่ยนสินคา้ 

ภายใตก้ารเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้หลังท าสนธิสญัญาเบาวร์ิงไดเ้ปลี่ยนวิถีการผลิตของ
ชาวบ้านจากการผลิตเพ่ือยังชีพมาเป็นการผลิต เพ่ือขาย รัฐมีเป้าประสงคใ์นการขยายพื้นท่ี
เพาะปลกูและเพ่ิมการสง่ออกขา้ว ดงันัน้จึงมีการสง่เสริมนโยบายเรง่การเพาะปลกูไมว่า่จะเป็นการ
ขดุคลอง การลดและงดเวน้อากรนา ไปจนถึงการยกเลิกระบบการเกณฑแ์รงงาน ซึ่งการยกเลิกการ
เกณฑแ์รงงานเป็นปัจจยัส  าคญัท่ีท าใหเ้กิดการขยายตัวของพืน้ท่ีเป็นวงกวา้งในทศวรรษถดัมา ผล
จากการผลิตขา้วเพ่ือการขายท าให้ระบบเงินตราเขา้ไปอยู่ในชีวิตประจ าวนัของชาวบ้านในทุก
ล  าดบัชัน้เกิดเป็นการท างานเพ่ือเงิน ดงันัน้เมื่อปีไหนขา้วไมด่ี หรือขา้วถกูกดราคาปีนัน้ชาวนาจะมี
ชีวิตท่ีล  าบากตอ้งกูห้นียื้มสิน จ านองจ าน าเพ่ือหาเงินมาใชจ้่ายในชีวิตประจ าวนั และก่อนท่ีจะมี
การยกเลิกไพร่และทาสอย่างเด็ดขาดใน พ.ศ. 2448 พบว่ามีการขายตวัเป็นทาสเพ่ือด  ารงชีวิตให้
อยู่รอดในสงัคมทนุนิยมดงัจะกลา่วในเนือ้หาตอ่ไป  

2.1 ลักษณะทางกายภาพเมืองสุพรรณบุรี 
 2.1.1 ภูมิศาสตรแ์ละพืน้ที ่

 สุพรรณบุรีตั้งอยู่บนพื้นท่ีราบลุ่มแม่น  ้าเจ้าพระยาตอนล่าง มีพื้นท่ีประมาณ 555,339 
ตารางกิโลเมตร อาณาเขตทิศเหนือติดจังหวดัชัยนาทและอทุัยธานี ทิศตะวันออกติดกับจังหวดั
อ่างทอง อยุธยาและสิงห์บุรี ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนทิศใต้ติดกับจังหวัด
นครปฐม ลกัษณะภมูิประเทศแบ่งออกเป็น  3 เขต (ดภูาพประกอบ 1) คือท่ีราบลุ่มน ้าเก่า (Old 
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delta) เป็นพืน้ท่ีราบลุม่อยู่บริเวณทิศตะวนัออกตลอดแนวเหนือจรดใตแ้มน่  า้สพุรรณฯ ครอบคลมุ
พืน้ท่ีสว่นใหญ่ โดยมีลกัษณะเป็นราบดินตะกอนทบัถมเกิดเป็นคนักั้นน า้ธรรมชาติเหมาะแก่การ
เพาะปลกูและตัง้บา้นเรือน ดงันั้นพืน้ท่ีบริเวณนีจ้ึงมีร่องรอยการอยู่อาศยัมานานกว่าพื้นท่ีอ่ืน  ๆ 
ต่อมาคือเขตพืน้ท่ีรูปพัด (Fan complex) อยู่บริเวณทางดา้นตะวนัตกของจังหวดัลากยาวตัง้แต่
เหนือจรดใต ้พืน้ท่ีมีความลาดชนัและอยู่ห่างจากแมน่  า้ท่าจีน1 รวมถึงบางพืน้ท่ีมีลกัษณะเป็นพืน้ท่ี
ลกูคลื่นลาดสลบัเนินเขาลาดเทลงมาทางทิศตะวนัออกจนถึงแมน่  า้ท่าจีน2 โดยกินพืน้ท่ีบริเวณเดิม
บางนางบวช ด่านช้างและอู่ทอง ความอุดมสมบูรณ์จึงมีน้อยกว่าท่ีราบลุ่มแม่น  ้าเก่า พื้น ท่ี
เพาะปลกูอาศยัน า้ฝนเป็นหลกัท าใหม้ีประชากรอาศยัอยู่บางเบา 

สดุทา้ยคือท่ีราบลุม่น า้ใหมต่อนลา่ง (new delta) อยู่บริเวณตวัเมืองทางทิศตะวนัออกและ
บางสว่นของบางปลามา้และสองพ่ีนอ้ง มีลกัษณะเป็นพืน้ท่ีราบลุม่ต  ่ากวา่พืน้ท่ีอ่ืน ท าใหใ้นฤดนู  า้
หลากน า้จะท่วมสงูและขงัเป็นเวลานาน แต่เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีเกิดจากการทบัถมของดินตะกอน
ทะเลเก่าจึงมีความอดุมสมบูรณข์องดินท าใหเ้หมาะแก่การเพาะปลกู3 ความอดุมสมบูรณเ์หล่านี้
ท  าใหส้พุรรณฯ เป็นเมืองอู่ขา้วอู่น  า้ท่ีมีความสามารถปลกูขา้วไดจ้  านวนมากและส่งขา้วป้อนราช
ธานีมาตัง้แต่สมัยอยุธยา การขดุคลองและพัฒนาพื้นท่ีเพาะปลกูบริเวณแม่น  ้าเจา้พระยาและ
แม่น  ้าแม่กลองในช่วงรชักาลท่ี 4-5 ไดเ้พ่ิมปริมาณน ้าให้แก่พืน้ท่ีลุ่มแม่น  ้าท่าจีนตอนกลางและ
ตอนลา่งใหย่ิ้งเหมาะสมแก่การเพาะปลกูมากขึน้4  

                                                             
1 มณฑล คงแถวทอง. (2527). เลม่เดมิ. หนา้ 11. 
2 กรมศิลปากร. (2499). อักขรำนุกรมภูมศิำสตร ์3 จังหวดัคือ สพุรรณบุร ีกำญจนบุร ีนครปฐม. พิมพ์

เป็นบรรณาการงานพระราชทานเพลิงศพ  พระยามีนบุรีศรีมหาอุทยาน  (ขัน  ธูสรานนท์) ณ  เม รุวัด
มกฏุกษัตรยิาราม วนัอาทิตยท์ี่ 7 ตลุาคม พทุธศกัราช 2499. หนา้ 40. 

3 มณฑล คงแถวทอง. (2527). เลม่เดมิ. หนา้ 12. 
4 โศจิลกัษณ ์กมลศักดาวิกุล.(2556). ตลำดยอ้นยุคสำมชุก: กำรเมอืงเรือ่งพืน้ทีแ่ละธุรกิจแห่งกำรถวิล

หำอดตี. หนา้ 47-48. 
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ภาพประกอบ 1 แผนท่ีแสดงลกัษณะภมูิประเทศมณฑลนครชยัศร ี

ท่ีมา: มณฑล คงแถวทอง. (2527). เศรษฐกิจขำ้วและน ้ำตำลทรำยในลุ่มแม่น ้ำท่ำจีน 
พ.ศ. 2398-2453. หนา้ 13. 

เมืองสพุรรณฯ มีทรพัยากรน ้าใหใ้ชค้่อนขา้งหลากหลายทั้งแม่น  า้ ห้วย หนอง คลอง บึง 
โดยแมน่  า้ท่าจีนหรือแมน่  า้สพุรรณฯ เป็นแมน่  า้สายเดียวท่ีไหลผา่นกลางเมืองจากทิศเหนือไปจนถึง
ทิศใต ้แม่น  า้สพุรรณฯ มีความส าคญัอย่างมากกับการด  ารงชีวิตของชาวสพุรรณฯ และเป็นปัจจัย
ส  าคัญท่ีสรา้งใหเ้มืองสพุรรณฯ เป็นเมืองอู่ขา้วอู่น  า้ แม่น  า้ท่าจีนแยกตวัมาจากแม่น  า้เจา้พระยา
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บริเวณปากคลองมะขามเฒ่า อ  าเภอวดัสิงห ์จังหวดัชัยนาทเป็นแม่น  า้ท่ีไหลพาดผ่าน 4 จังหวดั 
โดยแต่ละพื้นท่ีมีช่ือเรียกแม่น  ้าสายนี้แตกต่างกัน เช่น เมื่อไหลผ่านจังหวัดชัยนาทเรียกแม่น  ้า
มะขามเฒา่ ผา่นสพุรรณฯ เรียกว่าแมน่  า้สพุรรณบรุี ไหลผา่นจงัหวดันครปฐมเรียกแมน่  า้นครชยัศรี 
และจังหวดัสมทุรสาครเรียกวา่แม่น  า้ท่าจีน ซึ่งจังหวดัสมทุรสาครเป็นจุดปลายสายแม่น  า้ไหลลง
อา่วไทย1 เพ่ือความเขา้ใจท่ีตรงกนัจึงมีการก าหนดช่ือแม่น  า้ทางภมูิศาสตรอ์ย่างเป็นทางการวา่แม่
น  า้ท่าจีนเพ่ือใชเ้รียกแมน่  า้ตลอดสายนี ้ 

แมน่  า้ท่าวา้หรือล  าน า้ท่าวา้เป็นแมน่  า้สายเก่าท่ีไหลคูข่นานไปกบัแมน่  า้ท่าจีน เป็นแมน่  า้ท่ี
แคบบางช่วงและยาวไมต่่อเน่ือง โดยมีตน้น า้มาจากแมน่  า้สะแกกรงั อทุยัธานี ไหลมาทางบึงฉวาก
มาออกท่ีกระเสียวแลว้บรรจบกับแม่น  ้าท่าจีนบริเวณสามชุกก่อนไหลลงใตผ้่านบริเวณ 4 สระ
ศกัดิ์สิทธ์ิ (ต  าบลสระแกว้ อ  าเภอเมือง) สวนแตง ไปชนกับคลองบางย่ีแส (ต  าบลกระจนั อ  าเภออู่
ทอง) ซึ่งเป็นคลองท่ีไหลมาจากเมืองอู่ทองแลว้ไหลไปออกแม่น  า้ท่าจีนท่ีคลองสองพ่ีนอ้ง2 แม่น  า้
สายนีม้ีช่ือเรียกท่ีแตกตา่งกนัในแต่ละพืน้ท่ีตามสถานท่ีท่ีแมน่  า้ไหลผา่น เช่น  พืน้ท่ีอ  าเภอสามชุก
เรียกวา่ “คลองระก า” พืน้ท่ีอ  าเภอเมืองเรียกว่า “ล  าน า้ท่าวา้” และพืน้ท่ีอ  าเภอดอนเจดียเ์รียกว่า 
“ล  าน า้ท่าคอย” เป็นตน้3  

สดุทา้ยแม่น  ้าจรเขส้ามพันมีตน้ก าเนิดมาจากเขาหัวนอน จังหวัดกาญจนบุรี ไหลผ่าน
อ าเภออูท่องและแตกตวัออกเป็นสองสาย สายแรกไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ มีปลายทางท่ี
แม่น  า้สพุรรณฯ บริเวณวดัประตสูาร อ  าเภอเมือง อีกสายหนึ่งไปทางทิศตะวนัออกไหลมาบรรจบ
กับแม่น  า้ท่าวา้ท่ีหลงับา้นวดันก อ าเภอดอนเจดีย ์และยังมีคลองสองพ่ีนอ้งท่ีเป็นเสน้เลือดหลัก
คอยหล่อเลีย้งประชาชนในพื้นท่ีแถบสองพ่ีนอ้ง โดยคลองมีความยาวประมาณ 40 กิโลเมตรโดย
เป็นคลองท่ีแยกมาจากแมน่  า้สพุรรณฯ บริเวณวดับางสาม ต  าบลบางตะเคียน โดยมีประตนู  า้ถาวร
ท่ีปากคลองสองพ่ีนอ้งและมีประตรูะบายน า้ท่ีสรา้งขึน้ราวทศวรรษ 2460 ท าใหก้ารไหลเวียนของ
น า้มีประสิทธิภาพ4 

                                                             
1 โศจิลกัษณ ์กมลศกัดาวิกลุ.(2556). เลม่เดมิ. หนา้ 48-49. 
2 กรมศิลปากร. (2505). พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสล  าน  า้มะขามเฒ่า พิมพเ์ป็นอนุสรณใ์น

งานฌาปนกิจศพ นางจ่าง พิทักษ์บรหิาร (จ่าง มิลินทวณิช) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันพุธที่ 24 มกราคม 
พ.ศ. 2505. หนา้ 22. 

3 วลยัลกัษณ ์ทรงศิร.ิ (2559). “สำมชกุ” เมอืงตน้น ำ้สพุรรณ. (ออนไลน)์. 
4 กรมศิลปากร. (2499). เลม่เดมิ. หนา้ 9. 
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นอกจากแม่น  า้แลว้สพุรรณฯ ยังมีแหล่งน า้ธรรมชาติอย่างล  าหว้ยกระเสียวซึ่งเป็นล  าน ้า
สาขาของแม่น  า้ท่าจีน โดยมีตน้น า้อยู่ท่ีอ  าเภอบา้นไร ่จงัหวดัอทุยัธานี ไหลผา่นอ าเภอเดิมบางและ
นางบวชก่อนไหลไปรวมกบัแมน่  า้สพุรรณฯ ทางฝ่ังขวาท่ีต  าบลเขาพระ อ  าเภอเดิมบาง1 ล  าหว้ยกระ
เสียวมีความส าคญักับพืน้ท่ีดอนตอนในบางต  าบลในอ าเภอเดิมบางเพราะประชาชนท่ีท านามัก
อาศยัขดุล  าเหมืองเช่ือมกับล  าหว้ยกระเสียวเพ่ือไขน า้มาเลีย้งตน้ขา้วในนา เช่น ล  าเหมืองบา้นเก่า
และล าเหมืองท่าเกวียนท่ีไขน า้มาจากล  าหว้ยกระเสียว เป็นตน้2 
 แมส้พุรรณฯ มีแม่น  า้และแหลง่น า้หลายแห่งคอยหล่อเลีย้งประชากรทั้งจังหวดั แต่พบว่า
ในหลายพื้นท่ีของจังหวัด ประชากรยังประสบอุปสรรคในการเพาะปลกูและเลีย้งสตัวจ์ากการ
พ่ึงพาแหล่งน ้าในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนหรือฤดูแลง้ จากรายงานการตรวจราชการของ
เจา้หนา้ท่ีเกษตรพบว่าในหลาย ๆ พื้นท่ีท่ีอยู่ห่างไกลจากแหล่งน ้า โดยเฉพาะพืน้ท่ีดอนตอนใน
ประชาชนต้องขุดบ่อน ้าเพ่ือใช้ในการด  ารงชีพ ปริมาณน ้าไม่เพียงพอต่อการปลูกข้าว 3 
ขณะเดียวกนัในพืน้ท่ีท่ีติดแมน่  า้สพุรรณฯ ก็ประสบปัญหาเรื่องน า้เช่นเดียวกนัสาเหตมุาจากตน้น า้
ทางแยกของแมน่  า้สพุรรณฯ บริเวณคลองมะขามเฒา่ตรงวดัสิงหม์ีโขลดดินสงูท่ีกัน้น  า้ไมใ่หไ้หลเขา้
แมน่  า้ท่าจีนไดส้ะดวก และปากคลองแคบ เมื่อกระแสน า้ป่ันป่วน จึงพาใหท้รายมาทับถมพืน้แมน่  า้
จนตืน้เขิน กับมีจีนมาตัง้โรงหลอมเหล็กในต  าบลนีไ้ดถ้่ายเทมลูเหล็กท่ีหลอมลงคลอง ดงันั้นเมื่อ
กระแสน า้พดัทรายจากเหนือลงมาตามแมน่  า้ท  าใหล้  าน า้ตืน้เขิน เมื่อเขา้สูฤ่ดแูลง้บางช่วงของล  าน า้
มกัประสบปัญหาน า้แหง้จนสนัดอนทรายโผลจ่นสามารถเดินขา้มได้4 และจากรายงานการตรวจ
คลองของไฮเด พบวา่ในหนา้แลง้แมน่  า้สพุรรณฯ จะถกูรุกล  า้ดว้ยน า้เคม็เน่ืองจากน า้จืดในแมน่  า้มี
นอ้ยกวา่ 
 

“เรื่องแม่น  า้สพุรรณแลสาขาของแม่น  า้นั้นไม่ควรจะมีความสงไสประการใดเลย ใน
ฤดแูลง้ในเขตบริเวณนั้นน  า้ไหลลงมาจากเหนือเกือบไม่มีเลย เพราะชนัน้ในแม่น  า้สพุรรณแล
คลองสาขาทั้งหลายมีแต่น  า้เค็มในปีหนึ่งนานกว่าน  า้ เหนือในแม่น  ้าเจ้าพระยาจะไหลเข้า

                                                             
1 แหลง่เดมิ. หนา้ 5. 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1316 มณฑลนครไชยศรีส่งรำยงำนตรวจกำร จังหวัด

สพุรรณบุร.ี 
3 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1203 เล่ม111 จังหวดัสุพรรณบุรีส่งรำยงำนกำรตรวจกำร

เพำะปลูกของขุนสกลสำลกิีจ. 
4 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5 ม/45 เรือ่งคลองมะขำมเฒ่ำเมอืงสพุรรณบุร ี (12 ส.ค. 129). 
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คลองในเมืองมโนรมยแ์ลไชยนาทมากจนลน้คลองแลว้ถงึจะมีน  า้จืดในแม่น  า้สพุรรณส าหรบั
รบัประทานแลท าไรไ่ถนาได”้1 

 

  นอกจากนีใ้นการส  ารวจของไฮเดยงัแสดงถึงสภาพภมูิลกัษณะของพืน้ท่ีท่ีเป็นท่ีลุ่มวา่ใน
ฤดนู  า้หลากเมื่อฝนตกมาก ๆ เขา้ก็จะประสบปัญหาน า้ลน้ตลิ่งไหลท่วมขา้ว เก็บเก่ียวไดผ้ลผลิตไม่
เต็มเม็ดเต็มหน่วยอีกเช่นกัน2 โดยปัญหาของประชาชนท่ีอาศยัพื้นท่ีแม่น  ้าจะถูกบรรเทาความ
เดือดรอ้นเหล่านีล้งไมม่ากก็นอ้ยเมื่อรฐัจัดท าโครงการสพุรรณฯ หรือคือโครงการประตรูะบายน า้
โพธ์ิพระยา ซึ่งไดร้บัการกลา่วถึงอีกครัง้ในบทท่ี 4 การควบคมุน า้ในแมน่  า้ท่าจีนจะมีประสิทธิภาพ
มากขึน้เมื่อรฐัท าเขื่อนเจา้พระยาแลว้เสรจ็ใน พ.ศ. 2493 ซึ่งท  าใหโ้ครงการเจา้พระยาท่ีมีโครงการ
สพุรรณฯ เป็นสว่นหนึ่งเสรจ็สมบรูณ์3 

                                                             
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.11/39 กล่อง 5 มิตเตอร์โฮมัน วนัเดอร์เฮอร์ด ยืน่รำยงำนกำร

ตรวจคลอง. 
2 แหลง่เดมิ. 
3 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เลม่เดมิ. หนา้ 305. 
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ภาพประกอบ 2 แผนท่ีแสดงเสน้ทางน า้ในสพุรรณบรุ ี

ท่ีมา: ผูวิ้จยั 
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เมืองสพุรรณบรุีใน พ.ศ. 2450 ประกอบไปดว้ย 7 อ าเภอ 102 ต าบลไดแ้ก่ 
 อ าเภอท่าพี่เลี้ยง (อ าเภอเมือง) มีทั้งหมด 16 ต าบลประกอบไปดว้ยต  าบลโคกหมอ้ 
ต  าบลท่าระหดั ต  าบลไผข่วาง ต  าบลโคกโคเฒา่ ต  าบลดอนตาล ต  าบลดอนมะสงั ต  าบลโพธ์ิพระยา 
ต  าบลพิหารแดง ต  าบลหัวเวียง ต  าบลรัว้ใหญ่ ต  าบลทบัตีเหลก็ ต  าบลดอนก ายาน ต  าบลสวนแตง 
ต  าบลศาลาขาว ต  าบลท่าวา้ และต  าบลบางกุง้ ดว้ยความท่ีเป็นพืน้ท่ีศนูยก์ลางการปกครองของ
สพุรรณฯ มาตัง้แตอ่ดีตท าใหม้ีประชากรอาศยัหนาแน่นกวา่พืน้ท่ีอ  าเภออ่ืน ๆ อยู่มาก ตวัเมืองเดิม
นัน้ตัง้อยู่บริเวณทางฝ่ังตะวนัตกของแมน่  า้สพุรรณฯ ก่อนมีการมาสรา้งเมืองใหม่โดยยา้ยสถานท่ี
ราชการพวกจวนเจา้เมือง ศาล ท่ีว่าการ ฯลฯ มาอยู่ทางฝ่ังตะวนัออกของแม่น  า้สพุรรณฯ ราวสมยั
รตันโกสินทรต์อนตน้ ขา้งหนา้จวนผูว้่าบริเวณริมน า้เป็นตลาดและโรงบ่อนท่ีมีผูค้นจับจ่ายซือ้ของ
และด  าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างคึกคักดังตอนหนึ่งในนิราศตามเสร็จ ท่ีเขียนขึน้ใน พ.ศ. 
2466 ท่ีวา่ 
 

“ไปครูห่นึ่งถงึจงัหวดัสพุรรณ  ดเูชิงชัน้ภูม์ิฐานลว้นบา้นใหญ่ 
เรอืแพจอดแน่นท่าชลาลยั   ตลาดใหญ่ของขายมากมายครนั 

เยือ้งท่าหนา้บา้นสขุมุราม  เรอืที่ตามจอดเบียดเสยีดไสว 
ตลอดคุง้ต่อติดชิดกนัไป   ทัง้เรอืไฟเรอืยนตจ์อดปนกนั”1 

 

 แมท้างตะวนัออกของแมน่  า้เป็นศนูยก์ลางการปกครองและท่ีอยู่อาศยัของเหลา่ขา้ราชการ 
แต่บริเวณท่ีผูค้นอยู่อย่างหนาแน่นกลบัเป็นพืน้ท่ีบริเวณฝ่ังตะวนัตก2 สภาพบา้นเรือนประชาชน
ทั่วไปท่ีอยู่ริมล  าน า้เป็นเรือนไมห้ลงัคามงุแฝก สว่นเหลา่คหบดีและกรมการเมืองจะเป็นบา้นไมฝ้า
กระดานมงุกระเบือ้ง อ  าเภอท่าพ่ีเลีย้งไดเ้ปลี่ยนช่ือเป็นอ าเภอเมืองใน พ.ศ. 24813 อาชีพของคนใน
อ าเภอนีโ้ดยส่วนมากท านาหวา่นเพราะพืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นท่ีลุม่อาศยัน า้ท่าบา้ง น า้ฝนบา้ง พืน้ท่ีท่ี

                                                             
1 อนศุาสนจ์ิตรกร, พระยา. (2552). ประชมุนิราศ ภาคที่ 1. หนา้ 79-80. 
2 กระทรวงมหาดไทย. (2555). กำรเสดจ็ตรวจรำชกำรหวัเมอืงของสมเดจ็พระเจำ้บรมวงศเ์ธอกรมพระ 

ยำด ำรงรำชำนภุำพ. หนา้ 341. 
3 กรมศิลปากร. (2499). เลม่เดมิ. หนา้ 23-24. 
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ท านาไดด้ีท่ีสดุมี 2 ต าบลคือต  าบลโคกโคเฒ่ากับต  าบลดอนตาล สองต  าบลนีม้ีพืน้ท่ีตัง้อยู่ทางทิศ
ตะวนัออกจรดอา่งทอง โดยเป็นพืน้ท่ีเหมาะสมปลกูขา้วและท านาไมค่อ่ยเสียหาย1 

อ าเภอบางปลาม้ามีทั้งหมด 21 ต าบลประกอบดว้ยต  าบลบา้นตะฆ่า ต  าบลดาบเงิน 
ต  าบลบางใหญ่ ต  าบลกฤษณา ต  าบลสาลี ต  าบลไผ่กองดิน ต  าบลองครกัษ์ ต  าบลทองขาอย่าง 
ต  าบลจรเขใ้หญ่ ต  าบลบา้นแขก ต  าบลป่าพฤกษ์ ต  าบลบา้นแหลม ต  าบลวดัโบถ ์ต  าบลมะขามลม้ 
ต  าบลแสกย่างหม ูต  าบลวงัมะขาม ต  าบลเกา้ห้อง ต  าบลโคกคราม ต  าบลบา้นยอด ต  าบลวงัตา
เพ็ชร ต  าบลสามหมื่น  

บางปลามา้มีท  าเลท่ีตัง้และลกัษณะภมูิศาสตรท่ี์เอือ้ตอ่การด  าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ไม่ว่าจะการอยู่กึ่งกลางระหวา่งอ  าเภอสองพ่ีนอ้งและอ าเภอเมือง การมีเขตติดต่อกับอยุธยาทาง
ทิศตะวนัออก รวมถึงสภาพภูมิศาสตรท่ี์มีพืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ มีบึงหนอง
คลองอยู่ทั่วไปท าใหเ้หมาะสมตอ่การท าการเกษตร ดงันัน้อ  าเภอบางปลามา้จึงเป็นพืน้ท่ีแรก ๆ ท่ีมี
การอพยพเขา้มาท านาของประชาชนจากต่างถ่ิน พบว่ามีการตัง้ชุมชนทั้งกลุ่มคนลาว จีน ไทย
อาศยัปะปนกนัในหลายพืน้ท่ี นอกจากนีบ้ริเวณท่ีวา่การอ าเภอก็เป็นจุดน า้ตืน้เขินในหนา้แลง้ไม่
สามารถเดินเรือใหญ่ไดท้  าใหบ้ริเวณดงักลา่วกลายเป็นจดุแวะพักเรือเพ่ือขนถ่ายสินคา้ของบรรดา
เรือสินคา้ชนิดตา่ง ๆ การรวมตวัของคนจ านวนมากท าใหเ้กิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย
ตามมา2  

 

“เวลาบ่าย 2 ถึงบา้นบางปลามา้มีโรงบ่อน มีบา้นหมู่ใหญ่ประมาณ 80 หลงัมีแพ
ขายของเบ็ตเหลด็ทั้งน่าบา้น 7 แพ ราษฎรหากินดว้ยการท านาแลการท าปานาติบาศเปนตน้
ดว้ยทอดหญ้ากล  ่า เวลาบ่าย 4 โมง 50 มินิตถึงบา้นตลาดแกว้มีบา้นหมู่ใหญ่ประมาณ 50 
หลงั กบัแพจอดหนา้บา้น 6 แพ เวลาย ่าค ่าแลว้ 40 มินิต ถึงบา้นยอดมีบา้นหมู่ใหญ่ประมาณ 
60 หลงั แลมีเรือเขา้ใหญ่ ๆ จอดอยู่ตามล  าแม่น  ้าประมาณ 40 ล าเปนที่ส  าหรับเรือเข้ามา
คอยล าเลยีงเพราะเรอืเขา้ใหญ่ติดน า้ไปไม่ได”้3 

 

                                                             
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1315 เล่ม 121 มณฑลนครไชยศรี ส่งรำยงำนตรวจกำร

อ ำเภอทำ่พีเ่ลีย้ง,อ ำเภอศรปีระจนัตข์องขุนสกลสำลีกิจ. 
2 กระทรวงมหาดไทย. (2555). เลม่เดมิ. หนา้ 340. 
3 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5ม/29/2 เรือ่งสพุรรณบุร ี(22 พ.ค. 115). 
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และดว้ยเป็นพืน้ท่ีใกลแ้ม่น  า้อาชีพท าประมงน า้จืดจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพท่ีประชาชนใชห้า
เลีย้งชีพนอกจากปลกูขา้ว1 

อ าเภอสองพี่น้องมีทัง้หมด 15 ต าบลประกอบดว้ยต  าบลทุ่งคอก ต  าบลศรีส  าราญ ต  าบล
หวัโพ ต  าบลบางพลบั ต  าบลบางลี่ ต  าบลสองพ่ีนอ้ง ต  าบลบางสนุ่น ต  าบลตน้ตาล ต  าบลบางเลน 
ต  าบลบางตะเคียน ต  าบลบางสะแก ต  าบลบา้นกุ่ม ต  าบลบา้นขา้ง ต  าบลบางปลารา้ ต  าบลบางตา
เถร สองพ่ีน้องมีพรมแดนติดกับอยุธยา นครชัยศรี และกาญจนบุรี โดยลักษณะทางกายภาพ
นอกจากทางตะวนัตกท่ีมีพืน้ท่ีดอนและป่าเบญจพรรณแลว้พืน้ท่ีอ่ืนลว้นเป็นท่ีลุม่เหมาะสมแก่การ
เพาะปลกูท าใหอ้าชีพหลกัของคนอ าเภอนีค้ือท านา ส่วนบางครอบครวัท่ีอาศยัอยู่ริมคลองก็มกัท า
อาชีพประมงน า้จืด แมไ้มม่ากเท่าการปลกูขา้วแตร่ายไดก้็มากพอเลีย้งชีพ2 โดยปลาถือวา่เป็นของ
ขึน้ช่ือท่ีใครไปใครมาสองพ่ีนอ้งตอ้งซือ้กลบัไปยืนยนัจากหลกัฐานการตรวจราชการของสมเดจ็พระ
เจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด  ารงราชานภุาพ พ.ศ. 2446  

 

“พวกสปัรุษยช์าวกรุงเทพฯ และชาวเมืองตามล  าน  า้ที่จะขึน้นมสัการพระแท่นดงรงั
มาขึน้เดินที่สองพี่นอ้งก็มีมากทางบกประมาณ 1000 เสน้เศษไกลกว่าเดินจากพระปฐมหรือ
จากท่าเรอืพระแท่น แต่ทางเรอืใกลแ้ละสะดวกกว่า และที่สดุขากลบับา้นสปัรุษยม์ักซือ้ปลา
บรรทกุเรอืกลบัไปดว้ย” 3  

 

นอกจากนีด้ว้ยความท่ีเป็นเขตติดตอ่กาญจนบรุีท  าใหม้ีประชาชนจ านวนหนึ่งในพืน้ท่ีสอง
พ่ีนอ้งขึน้ไปประกอบอาชีพตดัไมไ้มว่า่จะเป็นไมไ้ผ ่ไมเ้สา ไมร้อด ไมก้ระดานจากกาญฯ ล่องลงมา
ขายยังคลองสองพ่ีนอ้งและสง่ออกไปขายยังกรุงเทพฯ เป็นล  ่าเป็นสนั ดว้ยท าเลและการรวมตวัมา
ท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนจ านวนมากท าให้สองพ่ีน้องมีประชากรเขา้มาอยู่อาศัยอยู่
หนาแน่นไม่ว่าจะเป็นคนไทย ลาว ญวน จีน โดยเฉพาะบริเวณคลองสองพ่ีนอ้งท่ีสองฟากฝ่ังล  า
คลองลว้นเตม็ไปดว้ยบา้นเรือนราษฎร ล  าคลองสองพ่ีนอ้งเองเมื่อถึงฤดฝูนสามารถเดินเรือไดจ้นถึง
อ  าเภอจระเขส้ามพนั ใน พ.ศ. 2445 ทางการไดต้ดัพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพืน้ท่ีป่าดอน
ขนาดใหญ่ออกมาเป็นอ าเภอจรเขส้ามพนั4  

                                                             
1 กรมศิลปากร. (2499). เลม่เดมิ. หนา้ 17. 
2 กรมศิลปากร. (2499). เลม่เดมิ. หนา้ 28. 
3 กระทรวงมหาดไทย. (2555). เลม่เดมิ. หนา้ 338. 
4 แหลง่เดมิ. หนา้ 132, 337. 
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อ าเภอจรเข้สามพันมีทั้งหมด 10 ต าบลประกอบต าบลจรเขส้ามพัน ต  าบลบ้านโขง้ 
ต  าบลดอนคา ต  าบลหนองโอง่ ต  าบลหนองบัว ต  าบลสระยายโสม ต  าบลหัวข่อย ต  าบลบา้นดอน 
ต  าบลยุง้ทลาย ต  าบลกระจัน อ  าเภอจรเขส้ามพันมีพรมแดนติดกบักาญจนบรุีเป็นแนวยาวทางฝ่ัง
ตะวนัตก โดยจรเขส้ามพัน แยกพืน้ท่ีบางส่วนมาจากอ าเภอสองพ่ีน้องและอ าเภอเมืองใน พ.ศ. 
2445 ลกัษณะพืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีดอน มีป่าจ านวนมากไม่วา่จะเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าละเมาะ 
และป่าไผ่ สว่นพืน้ท่ีราบอยู่บริเวณตะวนัออก เน่ืองจากอ าเภอนีก้ันดารและมีเพียงแมน่  า้จรเขส้าม
พนัไหลผ่านบางพืน้ท่ี ท  าใหช้าวบา้นท่ีไกลจากแม่น  า้จึงจ  าเป็นท่ีตอ้งขดุบ่อไวใ้ชใ้นฤดแูลง้ อาชีพ
ของประชาชนส่วนใหญ่ในอ าเภอนี ้นอกจากท านาก็จะท าไร่ ตดัไมข้าย เผ่าถ่าน หาของป่า เป็น
ตน้1 เน่ืองจากมีป่าเขาจ านวนมาก การน าสินคา้ออกมาขายนอกพื้นท่ีส่วนมากชาวบ้านบรรทุก
สินคา้มาทางคลองสองพ่ีนอ้งและขายท่ีตลาดสองพ่ีนอ้ง แตย่ามหนา้แลง้บรรทกุสินคา้ใสเ่กวียนมา
คา้ขาย 

อ าเภอศรีประจันต์มีทั้งหมด 14 ต าบลประกอบดว้ยต  าบลวงัยางน้อย ต  าบลมดแดง 
ต  าบลบา้นกรา่ง ต  าบลบา้นไร ่ต  าบลปลายนา ต  าบลวงัน า้ซบั ต  าบลหวัวงั ต  าบลหนองเทียน ต  าบล
บางงาม ต  าบลบ้านคอย ต  าบลดงขีเ้หล็ก ต  าบลกระพัง ต  าบลศรีจันต ์และต  าบลวังยางใหญ่ 
อ  าเภอศรีประจนัตม์ีพรมแดนทิศตะวนัตกติดกับอ  าเภอวิเศษไชยชาญ จงัหวดัอ่างทอง2 ภมูิศาสตร์
พืน้ท่ีทางทิศตะวนัตกเป็นป่าไมเ้บญจพรรณ แตพื่น้ท่ีสว่นใหญ่มกัเป็นท่ีดอนท าใหก้ารท านาเป็นนา
ด  าและมีท  านาไร่บ้างเล็กน้อย ต  าบลท่ีท านาได้ดีกว่าต  าบลอ่ืน  ๆ คือ ต  าบลบ้านกร่างอยู่ทาง
ตะวนัตกของแมน่  า้สพุรรณฯ3 

ในสมยัรตันโกสินทรต์อนตน้ ศรีประจันตเ์ป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจตอนเหนือของเมือง
เพราะเป็นจดุตัง้ดา่นเก็บภาษีท าใหพื้น้ท่ีบริเวณดงักลา่วมีชมุชนขนาดใหญ่ท่ีประกอบไปดว้ยผูค้น
หลากหลายเชือ้ชาติไมว่า่จะเป็นไทย จีน ลาว มอญ อาศยัอยู่จ  านวนมาก4 และมีการตัง้ชมุชนมาก
ขึน้หลงัการขยายตวัของเศรษฐกิจขา้วท าใหใ้น พ.ศ. 2445 อ  าเภอศรีประจนัตจ์ึงถือก าเนิดขึน้ โดย
แบ่งพืน้ท่ีส่วนหนึ่งมาจากอ าเภอเมืองและอ าเภอนางบวช มีท่ีวา่การอ าเภอตัง้อยู่ฝ่ังซา้ยของแมน่  า้
สพุรรณฯ5 แม่น  ้าสุพรรณฯ บริเวณศรีประจันตเ์ป็นช่วงท่ีท้องน ้าตืน้เขินจากการทับถมของดิน
                                                             

1 กรมศิลปากร. (2499). เลม่เดมิ. หนา้ 9. 
2 แหลง่เดมิ. หนา้ 26. 
3 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1315 เล่ม 121 มณฑลนครไชยศรี ส่งรำยงำนตรวจกำร

อ ำเภอทำ่พีเ่ลีย้ง, อ ำเภอศรปีระจนัตข์องขุนสกลสำลกิีจ. 
4 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เลม่เดมิ. หนา้ 193-194. 
5 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5ม/6 เรือ่งปันแขวงปกครองหวัเมอืง (25 ต.ค. 112- 6 ต.ค. 129). 
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ตะกอน เมื่อกระแสน า้ท่ีไม่แรงพอท่ีจะชะลา้งดินดอนกลางแม่น  า้ท  าใหเ้มื่อถึงหนา้แลง้พืน้ท่ีบริเวณ
นีจ้ึงสามารถใชเ้กวียนขา้มแม่น  า้ได ้แต่เมื่อมีการสรา้งประตนู  า้โพธ์ิพระยาใน พ.ศ. 2465 ปัญหา
การตืน้เขินของทอ้งน า้ก็หมดไปทกุฤดสูามารถเดินเรือขึน้เหนือลอ่งใตไ้ดส้ะดวก1 

อ าเภอนางบวชมีทั้งหมด 13 ต าบลประกอบดว้ยต  าบลกระเสียว ต  าบลหนองสะเดา 
ต  าบลหนองโพ ต  าบลวดัไทร ต  าบลล าพันบอง ต  าบลหนองผกันาก ต  าบลบา้นสระ ต  าบลสามชุก 
ต  าบลบ้านทึง ต  าบลโป่งแดง ต  าบลวงัลึก ต  าบลวงัหิน ต  าบลย่านยาว อ  าเภอนางบวชตั้งขึน้ใน 
พ.ศ. 2439 แตเ่ดิมเรียกอ  าเภอบา้นทึงเพราะท่ีท าการอ าเภออยู่บริเวณบา้นทึงก่อนท่ียา้ยมาอยู่ทาง
ทิศตะวนัตกของแม่น  า้สพุรรณฯ ในบริเวณสามเพง (สามชุก) ใน พ.ศ. 2441 และเปลี่ยนช่ือเป็น
อ าเภอนางบวชมาแตน่ัน้ ก่อนท่ีใน พ.ศ. 2454 เปลี่ยนช่ือมาเป็นอ าเภอสามชกุในปัจจบุนั ลกัษณะ
พืน้ท่ีทางทิศตะวนัตกและตะวนัตกเฉียงเหนือเป็นเขตป่า สว่นใหญ่เป็นป่าไมป้ระเภทเบญจพรรณ 
รวมถึงพืน้ท่ีตอนในมกัเป็นท่ีดอน พื้นท่ีอุดมสมบูรณ์อยู่บริเวณตอนกลางท่ีแม่น  า้สุพรรณฯ ไหล
ผา่น2  

อ าเภอนีม้ีคลองท่ีน า้ไหลลงมารวมกับแม่น  า้สพุรรณฯ อยู่ 4 คลองคือ คลองโป่งแดง ตน้
คลองอยู่ท่ีบา้นกอ้นแกว้ อ  าเภอนางบวช คลองกระเสียวตน้คลองอยู่ตอ่จากเขตกาญจนบรุี คลอง
บางขวากอยู่ท่ีบา้นคอทราย จงัหวดัสิงหบ์ุรี และสดุทา้ยคลองตาจางหรือคลองท่าระก า ตน้คลอง
อยู่ทุ่งกระบัง อ  าเภอนางบวช ในหนา้น า้หลากถา้ปีไหนน า้มากจะเอ่อลน้คลองเน่ืองจากล าคลอง
ตืน้เขิน และพืน้ท่ีท่ีไดร้บัน า้ท่วมเมื่อหนา้น า้หลากคือต  าบลบา้นสระ สามชกุ วงัลกึ  วงัหิน ย่านยาว 
และบา้นทึง สว่นพืน้ท่ีดอนห่างแมน่  า้กนัดารน า้ในหนา้แลง้จนววัควายผอมซูบ3 

อ าเภอเดิมบางมีทัง้หมด 13 ต าบลประกอบดว้ยต  าบลนางบวช ต  าบลเขาดิน ต  าบลโคก
ชา้ง ต  าบลเดิมบาง ต  าบลท่าชา้ง ต  าบลก ามะเชียน ต  าบลหัวเขา ต  าบลวงัศรีราช ต  าบลป่าสะแก 
ต  าบลหัวนา ต  าบลเขาพระ ต  าบลบ่อกรุ ต  าบลท่านางเริง อ าเภอเดิมบางตัง้ขึน้ใน พ.ศ. 2445 โดย
แบ่งพืน้ท่ีบางสว่นมาจากอ าเภอบา้นเชียนและอ าเภอเดิมบางจงัหวดัชยันาท ท่ีวา่การเดิมอยู่ท่ีบา้น
ท่าชา้งก่อนยา้ยมาตัง้ท่ีบา้นเขาพระใน พ.ศ. 24574 ภมูิศาสตรข์องพืน้ท่ีคือมีภเูขาและป่ามาก มี
แมน่  า้สพุรรณฯ และหว้ยกระเสียวเป็นแหลง่น า้ส  าคญั พืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นท่ีดอนโดยเฉพาะทางฝ่ัง

                                                             
1 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เลม่เดมิ. หนา้ 193-194. 
2 กรมศิลปากร. (2499). เลม่เดมิ. หนา้ 15-16. 
3 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1316 มณฑลนครไชยศรีส่งรำยงำนตรวจกำร จังหวัด

สพุรรณบุร.ี 
4 กรมศิลปากร. (2499). เลม่เดมิ. หนา้ 13. 
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ตะวนัตก ลกัษณะดินมีความพิเศษคือเป็นดินปนทรายมีทรายมากกว่าดินท าใหก้่อนท่ีน าพืน้ท่ีมา
ใชป้ระโยชนจ์  าเป็นท่ีจะตอ้งเตรียมดินก่อนหลายปีเพ่ือใหด้ินสมบรูณพ์อท่ีจะเพาะปลกูได้1  
 

                                                             
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1316 มณฑลนครไชยศรีส่งรำยงำนตรวจกำร จังหวัด

สพุรรณบุร.ี 
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ภาพประกอบ 3 แผนท่ีมณฑลนครชยัศรี พ.ศ. 2468 

ท่ีมา: กระทรวงศึกษาธิการ. (2468). แผนทีม่ณฑลสยำมประเทศ พ.ศ. 2468. กรุงเทพฯ: 
สถาบนัพิพิธภณัฑก์ารเรียนรูแ้ห่งชาติ. 
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2.2 เศรษฐกิจและสังคมเมืองสุพรรณบุรีก่อน 2498  
2.2.1 ลักษณะทางเศรษฐกจิ 

สพุรรณฯ มีความส าคญัทางดา้นเศรษฐกิจอย่างโดดเดน่ตอ่เมืองหลวงมาตัง้แตส่มยัอยธุยา
ในฐานะพืน้ท่ีท่ีมีความสมบรูณท์ั้งทรพัยากรธรรมชาติและแรงงานไพรพ่ล รตันา หนนูอ้ย ไดศ้กึษา
ฐานะของเมืองสพุรรณบุรีในช่วงอยธุยาแลว้พบวา่ระยะแรกสพุรรณบุรีเป็นเมืองอิสระท่ีมีอ  านาจ
ทางการเมืองและเศรษฐกิจเป็นของตนเอง ก่อนถูกผนวกเป็นเมืองเมืองหนึ่งของราชธานีในฐานะ
เมืองลกูหลวงในสมยัพระนครินทราธิราช ก่อนถกูลดความส าคญัลงมาเป็นหวัเมืองชัน้ในในรชักาล
ตอ่มา1 ความส าคญัทางการเมืองท่ีลดลงกลบัไปเพ่ิมความโดดเดน่ทางดา้นเศรษฐกิจท่ีสพุรรณฯ มี
ตอ่ราชธานีแทน ดว้ยความท่ีเมืองสพุรรณฯ เป็นหนึ่งในหัวเมืองชั้นในท่ีมีความใกลชิ้ดกบัราชธานี
ท าใหป้ระชาชนในเมืองมีพันธะต่อราชธานีมากกวา่หวัเมืองชัน้นอก ไม่วา่จะการถกูเกณฑแ์รงงาน
ทัง้ไพรห่ลวงและไพร่สมไปช่วยงานในราชธานีทั้งยามปกติและยามสงคราม หรือการส่งส่วยการ
เขา้เวร ขณะเดียวกันราชธานีก็เรียกเก็บสว่ยเป็นสิ่งของชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะของป่าท่ีเป็นรายได้
ส  าคัญของราชธานี รวมไปถึงภาษีจากผลผลิตขา้ว และภาษีชนิดต่าง  ๆ ท่ีสรา้งรายไดใ้ห้กับ
อยธุยา2 

จากความอดุมสมบรูณข์องผืนดินท าใหส้พุรรณฯ ถูกก าหนดใหเ้ป็นพืน้ท่ีนาหลวง ผลผลิต
ขา้วท่ีผลิตไดจ้ะถูกส่งเขา้ไปบริโภคภายในราชธานี โดยเป็นหนึ่งใน 4 พืน้ท่ีผลิตขา้วส  าคญัในการ
หล่อเลีย้งราชธานีและกองทัพยามท าสงคราม อย่างไรก็ตามการเติบโตทางการคา้กับต่างชาติ
โดยเฉพาะกบัจีนในชว่งปลายอยธุยาไดส้รา้งผลกระทบใหก้บัไพรใ่นเมืองสพุรรณฯ มากย่ิงขึน้ในแง่
การสรา้งภาระงานแก่ประชาชน เน่ืองจากพืน้ท่ีสพุรรณฯ ไดพ้ัฒนาพืน้ท่ีปลกูขา้วเพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการส่งออกขา้วของราชธานี ชาวนาจึงตอ้งเสียอากรขา้ว ไปพรอ้ม ๆ กับการเกณฑ์
แรงงาน3 

ขณะท่ีประชาชนรบัภาระทางดา้นภาษีราชธานีกลับไดผ้ลประโยชน์จากการเก็บค่านาท่ี
เพ่ิมขึน้จากการขยายตวัของพื้นท่ีนา การขยายพื้นท่ีนายังสรา้งระบบจัดการเก่ียวกับกรรมสิทธ์ิ
ท่ีดินใหมจ่ากแตเ่ดมิหา้มมีการซือ้ขายเพราะท่ีดินทัง้หมดในราชอาณาจกัรเป็นของพระมหากษัตรยิ์
กลายเป็นวา่ในปลายสมยัสมเดจ็พระนารายณไ์ดม้ีการอนุญาตใหเ้กิดการซือ้ขายท่ีดินได ้โดยใน
สพุรรณฯ ถกูก าหนดอตัราภาษีแบบนาคู่โคท่ีท านาไดท้ั้งน  า้ท่าและน า้ฝน เมื่อผลผลิตส  าคญัท่ีรฐั

                                                             
1 รตันา หนนูอ้ย. (2529). เลม่เดมิ. หนา้ 53-71. 
2 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เลม่เดมิ. หนา้ 156-161. 
3 แหลง่เดมิ. หนา้ 161-168. 
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ตอ้งการส่งออกคือขา้วจ านวนมาก เมืองสพุรรณฯ ในฐานะท่ีเป็นแหล่งปลกูขา้วก็ไดพ้ัฒนาพืน้ท่ี
ปลกูขา้วเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของราชธานี 1  

นอกจากผลผลิตขา้วแลว้ สพุรรณฯ ยงัสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกิจใหร้าชธานีจากการสง่สว่ย
ของป่าใหแ้ก่ราชธานี ซึ่งของป่าในขณะนั้นเป็นสินคา้สง่ออกส  าคญัท่ีสรา้งรายไดใ้หอ้ยธุยา แมข้อง
ป่าท่ีส่งจากเมืองสพุรรณฯ เป็นของป่าหาง่าย เช่น กระวาน เรว่ รง ซึ่งมีราคานอ้ยกวา่ของป่าท่ีมา
จากเมืองทางเหนือและกัมพูชาอย่างพวกครั่ ง กฤษณา นอแรด ฯลฯ แต่เน่ืองจากของป่าท่ีหาได้
จากเมืองสพุรรณฯ เป็นของป่าท่ีไม่ไดผ้กูขาดพระคลงัสินคา้ ดงันัน้จึงมีความเป็นไปไดว้่าราษฎร
ชาวสพุรรณฯ น าของป่าเหลา่นีพ้รอ้มกบัขา้วบรรทกุลงเรือมาขายในราชธานีเพ่ิมเตม็จากสว่นท่ีเก็บ
สว่ยสง่รฐั2 ความสมัพนัธด์งักล่าวสมัพันธก์บัการเติบโตทางเศรษฐกิจของอยุธยาอย่างหลีกเลี่ยง
ไมไ่ด ้นอกจากของป่าจ านวนนีท่ี้มาจากสพุรรณฯ ยงัพบหลกัฐานพบวา่สพุรรณฯ ยงัส่งส่วยท่ีเป็น
ดีบุกเขา้มายังราชธานี รวมทั้งถ่านท่ีเผาจากไมใ้นป่าใหก้ับราชส  านัก สิ่งเหล่านีผ้ลักดนัใหเ้มือง
สพุรรณมีความส าคญัทางดา้นเศรษฐกิจตอ่ราชธานีเรื่อยมาจนถึงรตันโกสินทรต์อนตน้ 

งานศึกษาหลายเล่มท่ีศึกษาเก่ียวกับพื้นท่ีลุ่มแม่น  า้ท่าจีนในช่วงรตันโกสินทรต์อนตน้มัก
ชีใ้หเ้ห็นความส าคญัของธรุกิจน า้ตาลท่ีสรา้งความเปลี่ยนแปลงใหก้ับเศรษฐกิจและสงัคมอนัเป็น
ผลจากการเติบโตของการคา้น า้ตาลทรายกบัต่างประเทศ ท่ีท ากนัเฟ่ืองฟมูากในพืน้ท่ีแถบนครชัย
ศรีช่วงรตันโกสินทรต์อนตน้ แต่ค  าอธิบายเหล่านั้นใช้อธิบายไม่ไดม้ากกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจของเมืองสพุรรณฯ ในยคุเดียวกนัเน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีไม่ไดเ้ขา้ไปปฏิสมัพันธก์ับการคา้
ตา่งประเทศผา่นธรุกิจน า้ตาล บทบาททางเศรษฐกิจของสพุรรณฯ ในยคุนีแ้ทบไมต่า่งจากยคุปลาย
อยธุยาท่ีเขา้ไปสมัพนัธก์บัเศรษฐกิจในตลาดโลกผา่นก าลงัคนและทรพัยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ
ในยคุท่ีรฐัขยายการคา้ส  าเภากบัจีนในสมยัรชักาลท่ี 3  

การเติบโตของเศรษฐกิจในยุคนีไ้ดด้งึใหป้ระชาชนสพุรรณฯ เขา้ไปเป็นสว่นหนึ่งของการคา้
ส  าเภาในทางออ้มผา่นสว่ยท่ีสง่จากไพรใ่นเมืองสพุรรณฯ ท่ีมีพันธะกบัเมืองหลวง โดยไพรห่ลวงใน
เมืองสุพรรณฯ บางส่วนท่ีอาศัยใกลชิ้ดกับธรรมชาติมีหน้าท่ีจัดหาของป่าส่งเป็นส่วยให้กับ
สว่นกลางส่งออกขายไปกับส  าเภา ชนิดของป่าเป็นประเภทเดียวกับสมยัอยธุยา เช่น ฝ้าย เรว เสา 
กระวาน ฯลฯ ส่วนมากไพรท่ี่ส่งส่วยเป็นพวกกะเหรี่ยง ละวา้ เขมร และลาว ซึ่งมีท่ีอยู่อาศยัในป่า
สามารถเก็บผลผลิตเหลา่นีไ้ดง้่าย3 ในยคุนีไ้พรห่ลวงและไพรส่มในเมืองสพุรรณฯ ลว้นถกูดงึเขา้ไป

                                                             
1 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เลม่เดมิ. หนา้ 164-168. 
2 แหลง่เดมิ. หนา้ 170-173. 
3 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เลม่เดมิ. หนา้ 210-221. 
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เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจแบบเงินตรากล่าวคือมีการอนุญาตใหไ้พรห่ลวงและไพรส่มสามารถจ่ายเงิน
แทนการเขา้เวรได ้พรอ้มลดเวลาเขา้เวรลง การอนโุลมในการเกณฑแ์รงงานนัน้ลว้นเป็นผลมาจาก
การเพ่ิมแรงจูงใจให้ไพร่น  าเวลาไปเพ่ิมผลผลิตและส่งขายรฐัมากขึน้ แต่ก็ไม่ได้มากเกินกว่า
ขอ้จ  ากัดของการผลิตแบบยังชีพท่ีชาวบา้นยึดถืออยู่ ดงันั้นไพรท่ี่เป็นชาวนาบางส่วนท่ีไมต่อ้งการ
เขา้เวรจึงจ่ายเงินแทนการเขา้เวร เงินท่ีน าไปจ่ายลว้นมาจากการขายขา้วสว่นเกินจากการบริโภค1 

การคา้ส  าเภาท่ีเติบโตขึน้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนและน าพาใหร้ะบบ
เศรษฐกิจแบบเงินตราเขา้มาขบัเคลื่อนบนวิถีการผลิตแบบยงัชีพในทอ้งถ่ิน คนสพุรรณฯ มีวิถีชีวิต
และความเป็นอยู่บนพืน้ฐานเป็นสงัคมเกษตรกรรมท าให้ในหนึ่งพื้นท่ีปลูกพืชหลากหลายชนิด
ผสมผสานกันไม่ว่าจะเป็นฝ้าย กลว้ย ขา้ว ฯลฯ และแต่ละครอบครวัสามารถผลิตสินคา้อปุโภค
บริโภคไดเ้อง เมื่อมีทรพัยากรสว่นเกินจ านวนมากผลผลิตบางชนิดจึงถกูน าไปขายแลกเปลี่ยนเป็น
เงินบา้ง ส่ิงของบา้ง การใชเ้งินตราจึงยงัไมแ่พรห่ลายนกัในพืน้ท่ีห่างไกล 

การศกึษาหลกัฐานวรรณกรรมนิราศสพุรรณทัง้ 2 เรื่องของวารุณี โอสถารมย์2 ไมว่า่จะเป็น
นิราศสพุรรณของสนุทรภู่ท่ีแต่งขึน้ราว พ.ศ. 2379 จากการเดินทางมาคน้หาแรเ่หล็กไหลในพืน้ท่ี
เมืองสพุรรณฯ และนิราศสพุรรณของหมื่นพรหมสมพัตสร (เสมียนมี) นายอากรสวนและตลาดท่ี
แต่งขึน้ราว พ.ศ. 2387 หลังจากเข้ามาตรวจราชการในพื้นท่ี พบว่า พื้น ท่ีสุพรรณฯ ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจแบบเงินตราคือพืน้ท่ีท่ีมีปฏิสมัพนัธก์บัพืน้ท่ีภายนอกผา่นการคา้ขาย 
คมนาคม เช่น ตวัเมืองสพุรรณฯ สองพ่ีนอ้ง บางปลามา้และศรีประจนัต ์ในขณะเดียวกนัพืน้ท่ีตอน
เหนือเมืองขึน้ไปเป็นพื้นท่ีทุรกันดารท่ีเศรษฐกิจแบบเงินตรายังไปไม่ถึง การคา้ในสุพรรณฯ 
คอ่นขา้งคกึคกัโดยเฉพาะในพืน้ท่ีดา่นซึ่งเป็นจดุรวบรวมและตรวจตราสินคา้เขา้ออก อนัไดแ้ก่ดา่น
สองพ่ีนอ้ง เป็นหนา้ดา่นก่อนเขา้เมืองสพุรรณฯ เมื่อออกนอกตวัเมืองมาจะพบกบัด่านบา้นศรีจัน 
(ศรีประจนัต)์ และดา่นสดุทา้ยคือดา่นขนอนเป็นชมุชนใหญ่ตัง้อยู่ไมไ่กลจากบา้นศรีจนั นอกจากนี้
ยงัพบวา่มีการอตุสาหกรรมพืน้บา้น เช่น โรงขนมจีนและโรงเหลก็ท่ีด  าเนินการโดยชาวจีนอยู่ท่ีบา้น
ศรีจัน (ศรีประจันต)์3 ซึ่งภาพดังกล่าวท่ีสะท้อนมาจากวรรณกรรมท าให้เห็นว่าเศรษฐกิจแบบ
เงินตราเริ่มเขา้มาคอ่ย ๆ  เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเมืองสพุรรณฯ ตัง้แตส่มยัรตันโกสินทรต์อนตน้จาก

                                                             
1 กุลลดา เกษบุญช ูมีด้. (2562). ระบอบสมบูรณำญำสิทธิรำชย์ : วิวฒันำกำรรฐัไทย. (อาทิตย ์เจียม

รตัตญัญ,ู แปล).หนา้ 46. 
2 วารุณี โอสถารมย.์ (2550). นิราศเมืองสพุรรณของสนุทรภู่และเสมียนมี: บันทึกการเดินทางและการ

อ่านเพื่อเขา้ถงึเรื่องเลา่ทอ้งถ่ิน. รฐัศำสตรส์ำร. หนา้ 345-352. 
3 แหลง่เดมิ. หนา้ 353-355. 
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การติดตอ่การคา้กบัคนนอกพืน้ท่ี รวมถึงไพรท่ี่ไมต่อ้งการเขา้เวร เพียงแตก่ารเปลี่ยนแปลงยงัจ  ากดั
อยู่ในเขตเมืองท่ีการคา้ทั่วถึงเท่านัน้ นอกจากนีล้กัษณะการเริ่มเขา้มาของระบบเศรษฐกิจเงินตรา
ในเมืองสพุรรณฯ ยังเป็นพืน้ฐานในการขยายตวัอย่างรวดเรว็ของเศรษฐกิจแบบทนุนิยมในทอ้งถ่ิน
ท่ีเกิดหลงัสนธิสญัญาเบาวร์ิง 

2.1.2 ประชากรและการต้ังชุมชน 
หลงัจากเสียกรุงครัง้ท่ี 2 เมืองสพุรรณฯ มีจ  านวนประชากรเบาบางลงจากการถกูเกณฑล์ง

ไปท าศกึกบัพม่า พืน้ท่ีวา่งเปลา่จึงยงัมีอยู่มากดว้ยเหตนีุต้ัง้แต่สมยัธนบรุีเป็นตน้มา พืน้ท่ีสพุรรณฯ 
จึงเป็นหนึ่งในพืน้ท่ีท่ีรองรบักลุม่คนเชือ้ชาติตา่ง ๆ ท่ีถูกกวาดตอ้นมาจากสงครามเพ่ือเพ่ิมแรงงาน
การผลิตในประเทศ โดยเฉพาะชนชาติลาวท่ีเป็นประชากรกลุม่ใหญ่ท่ีถกูกวาดตอ้นมาจากสงคราม 
2 ระลอกใหญ่ ๆ ครั้งแรกในสมัยธนบุรี พ .ศ. 2322 พระยามหากษัตริย์ศึก (ทองด้วง) และ
เจา้พระยาสรุสีห ์(บญุมา) ยกทพัไปตีลา้นชา้งไดก้วาดตอ้นทรพัยส์ินตา่ง ๆ รวมถึงครวัลาวทรงด  า 
ลาวเวียง ลาวพวนกลบัมา โดยครวัลาวทรงด  าถกูกวาดตอ้นมาอยู่แถบเพชรบรุีและราชบรุี สว่นครวั
ลาวเวียงถูกกวาดตอ้นมาอาศยัอยู่แถบสระบุรี ราชบุรี สพุรรณบุรี  กาญจนบุรีและจันทบุรี ครัง้ท่ี
สองเกิดขึน้ใน พ.ศ. 2370 ครัง้พระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ไดย้กทัพไปปราบกบฏเจ้า
อนวุงศท่ี์เวียงจนัทรไ์ดท้  าการกวาดตอ้นชาวเวียงจนัทรจ์  านวนมากกลบัมา ซึ่งสพุรรณฯ เป็นหนึ่งใน
หลาย ๆ พืน้ท่ีท่ีชาวเวียงจนัทรไ์ดเ้ขา้มาอยู่อาศยั1 

พืน้ท่ีท่ีชนชาติลาวอาศยัอยู่นั้นสว่นมากอยู่บริเวณริมน า้และเกาะกลุม่อยู่ตามชาติพันธุ ์เช่น 
ลาวทรงด  าอยู่แถบสวนแตง (อ  าเภอเมือง) และอู่ทอง ลาวเวียงอาศัยอยู่ท่ีบา้นกุฎีทอง บา้นโคก
หมอ้ บา้นโพธ์ิคลาน บา้นโพธ์ิหลวง บา้นโพธ์ิพระยา (อ  าเภอเมือง)2 นอกจากนีย้ังมีลาวพวนจาก
เชียงขวางเขา้มาตัง้ถ่ินฐานในช่วงรชักาลท่ี 3 บริเวณบา้นโคกคราม (อ  าเภอบางปลามา้)3 สว่นลาว
ครั่งอาศยัอยู่บริเวณ หนองตาสาม บา้นท่ามา้ บา้นโคก (อ  าเภออูท่อง) 4 ลาวครั่งหรือลาวภคูรั่งใน
สพุรรณฯ ไดถู้กกวาดตอ้นมาราว พ.ศ. 2358 หลังจากท่ีสยามไปตัง้กองทัพชั่วคราวท่ีเมืองภูครั่ง
คราท่ีท าสงครามกบัเวียดนามและเขมร5  

                                                             
1 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เลม่เดมิ. หนา้ 195-196. 
2 แหลง่เดมิ. หนา้ 196. 
3 สภุาภรณ ์จินดามณีโรจน.์ (2554). เลม่เดมิ. หนา้ 159. 
4 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เลม่เดมิ. หนา้ 196. 
5 บงัอร ปิยะพนัธ ์. (2541). ลาวในกรุงรตันโกสนิทร.์ หนา้ 49-50. 
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นอกจากกลุม่คนลาวท่ีเขา้มาตัง้ถ่ินฐานในเมืองสพุรรณฯ จากการถูกกวาดตอ้นและอพยพ
แลว้ ความเฟ่ืองฟขูองอตุสาหกรรมน า้ตาลในสมยัรตันโกสินทรต์อนตน้ไดด้งึคนจีนเขา้มาประกอบ
อาชีพรับจ้างบริเวณแม่น  ้าท่าจีนจ านวนมากเช่นกัน คนจีนบางส่วนก็เขา้มาตัง้ถ่ินฐานในเมือง
สพุรรณฯ โดยเฉพาะในช่วงรชักาลท่ี 3 ท่ีคนจีนเขา้มายังสพุรรณฯ จ านวนมากจากการขยายตัว
ทางการคา้ โดยเขา้มารบัหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการน าสินคา้และแลกเปลี่ยนผลผลิตออกไปขาย
นอกพืน้ท่ี คนจีนในสมยัรตันโกสินทรต์อนตน้มกัตัง้ถ่ินฐานปะปนกบัชนชาติอ่ืน ๆ ไมไ่ดอ้ยู่เป็นกลุม่
กอ้นและชมุชนเดี่ยว ๆ ยึดอาชีพการคา้ขายและปลกูผกัท าสวนท าใหม้ีถ่ินฐานอยู่ใกลแ้มน่  า้และใน
ตวัเมืองท่ีมีความเจริญ1  

ชนชาติละวา้และกะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณ
ชายแดนพม่า โดยคนกลุ่มนีต้ัง้ถ่ินฐานอยู่ในเขตภเูขาและท่ีราบสงูบริเวณเกือบสดุชายเขตสพุรรณ
ฯ ทางดา้นตะวนัตกในเขตสามชกุ ชาวกะเหรี่ยงและละวา้มีอาชีพปลกูฝา้ยและหาของป่ามาขายใน
เขตเมือง นอกจากกลุ่มชนท่ีกล่าวมาแลว้ในช่วงรตันโกสินทรต์อนตน้ก็ไดป้รากฏกลุ่มชาติพันธุ์
มอญและเขมรมาตั้งถ่ินฐานอยู่ในพื้นท่ีเช่นเดียวกับหัวเมืองอ่ืน  ๆ ในภาคตะวันตกท่ีมีความ
หลากหลายในชาติพนัธุ ์สว่นประชาชนพืน้เมืองดัง้เดิมท่ีคาดวา่เหลือรอดจากสงครามคาดวา่ตัง้ถ่ิน
ฐานอยู่บริเวณตัวเมือง2 การเพ่ิมขึน้ของจ านวนประชากรและการขยายพื้นท่ีอยู่อาศัยในช่วง
รตันโกสินทรต์อนตน้สอดคลอ้งกบันโยบายของสว่นกลาง ประชากรเหลา่นีเ้ป็นก าลงัในการรงัสรรค์
เศรษฐกิจในเมืองสพุรรณฯ ต่อไป ในขณะเดียวกันลกัษณะการตัง้ชมุชนในแตล่ะพืน้ท่ีก็จะไดร้บั
อิทธิพลทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน ชุมชนท่ีอยู่ริมฝ่ังแม่น  ้าและตามล าคลอง ซึ่งสะดวกกับการ
คมนาคมมีแนวโนม้ขยายตวัไดร้วดเรว็กวา่พืน้ท่ีดอนตอนในเมื่อเปิดการคา้เสรีใน พ.ศ. 23983 

2.2 การขยายตัวของเศรษฐกิจขา้วหลังสนธสัิญญาเบาวริ์ง 
2.2.1 การส่งเสริมการปลูกข้าว  

งานของกุลดา เกษบุญชู ชีใ้หเ้ห็นว่าการท าสนธิสญัญาเบาวร์ิงใน พ.ศ. 2398 เป็นการเปิด
ประตกูารคา้ของสยามสู่เศรษฐกิจระดบัโลก ส่งผลใหส้ยามเขา้สูร่ะบบเศรษฐกิจโลกและไดเ้ขา้สู่
ภาวะเศรษฐกิจแบบทนุนิยมเต็มตวั ซึ่งมีลกัษณะของการแบ่งงานกันท าอย่างชดัเจนและใชร้ะบบ
เงินตราเป็นตวักลางในการแลกเปลี่ยนสินคา้ สยามเขา้สู่สภาวการณก์ารผลิตสินคา้เฉพาะอย่าง
จากการแบ่งงานกันท าในระบบเศรษฐกิจโลก เน่ืองจากแต่ละประเทศมีศกัยภาพดา้นทรพัยากร
                                                             

1 สภุาภรณ ์จินดามณีโรจน.์ (2554). เลม่เดมิ. หนา้ 126-131. 
2 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เลม่เดมิ. หนำ้ 209-221. 
3 มณฑล คงแถวทอง. (2527). เลม่เดมิ. หนา้ 23-24. 
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และความเช่ียวชาญทางการผลิตไมเ่หมือนกนัท าใหส้ยามซึ่งมีความสามารถในการผลิตสินคา้ขัน้
ปฐมภมูิไดด้ีรบัหนา้ท่ีผลิตขา้ว ซึ่งเป็นท่ีตอ้งการอย่างมาก ณ ขณะนัน้ในประเทศอาณานิคมแถบ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ขา้วไดก้ลายเป็นสินคา้สง่ออกและขยายตวัเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็วแซงหนา้
สินคา้สง่ออกประเภทอ่ืน ๆ การขยายตวัของเศรษฐกิจขา้วท าใหก้ระบวนการแบ่งงานกนัท าเกิดขึน้
ภายในประเทศ1 สนธิสญัญาเบาวร์ิงท าใหร้ายไดข้องรฐับาลเพ่ิมขึน้จากการส่งออกขา้วไปขายยัง
ประเทศอาณานิคม รฐัพยายามสนบัสนนุใหม้ีการขยายพืน้ท่ีท  านาจนมีรายไดเ้พ่ิมขึน้เป็นกอบเป็น
ก าแต่ผลประโยชนส์่วนใหญ่กลบัตกอยู่ในมือขนุนาง ดว้ยเหตนีุท้  าใหร้ชักาลท่ี 5 พยายามปฏิรูป
การปกครองเพ่ือดึงทรพัยากรเหล่านี้กลับมาสู่มือพระมหากษัตริย์จนเกิดเป็นกระบวนการรัฐ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ขึน้ในท่ีสุด  สุพรรณฯ ถูกดึงเขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ทัง้ในดา้นเศรษฐกิจและการเมืองระดบัประเทศในฐานะพืน้ท่ีผลิตขา้วท่ีสรา้ง
ผลประโยชนใ์หร้ฐั 
 การท าสนธิสญัญาเบาวร์ิงสง่ผลใหไ้ทยเกิดการคา้เสรี หา้มผกูขาดโดยรฐั ตอ้งลดก าแพง
ภาษี ฯลฯ นโยบายเหลา่นีท้  าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและวิถีการผลิตของประชาชน
อย่างชา้ ๆ โดยเฉพาะขา้วท่ีแตเ่ดิมเคยเป็นสินคา้ผกูขาดและจ ากัดการส่งออกไปขายต่างประเทศ 
ขา้วไดก้ลายเป็นสินคา้ส่งออกท่ีมีความส าคญักับเศรษฐกิจสยามแทนท่ีการส่งออกน า้ตาลท่ีลด
จ านวนลงอย่างรวดเรว็ในปลายทศวรรษ 24102 การท่ีสามารถสง่ออกขา้วไปขายตา่งประเทศอย่าง
เสรีตามก าลงัซือ้ขา้วจากต่างประเทศท่ีมีแนวโนม้สงูขึน้อย่างต่อเน่ือง สง่ผลใหข้า้วมีราคาแพงขึน้
ตามกลไกตลาดโลกอนัจะกล่าวถึงในบทตอ่ไป ซึ่งราคาขา้วท่ีสงูนีเ้ป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีท าใหร้าษฎร
หนัมาท านากันเป็นล  ่าเป็นสนัยึดเป็นอาชีพหลกัหาเลีย้งครอบครวั จากแต่เดิมท่ีปลกูขา้วกันเพ่ือ
บริโภคในครวัเรือนเมื่อมีขา้วสว่นเกินก็น  ามาขายในตลาดบา้ง สลบักบัปลกูพืชชนิดอ่ืน ๆ3  

ภาคกลางกลายเป็นพืน้ท่ีปลกูขา้วขนาดใหญ่ เน่ืองจากมีพืน้ฐานเป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรมอยู่
แลว้จึงท าหนา้ท่ีในการปลกูขา้วเพ่ือใหร้ฐัสง่ออกขายตา่งประเทศ หลงัสนธิสญัญาเบาวร์ิงปรากฏ
วา่จ  านวนการส่งออกขา้วเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็วสงัเกตไดจ้ากจ านวนขา้วส่งออกเฉลี่ยต่อปีในช่วง  
พ.ศ. 2400-2402 มีปริมาณส่งออกเฉลี่ยต่อปีเพียง 990,000 หาบแต่ในช่วง พ.ศ. 2418-2422 มี
จ  านวนปริมาณการส่งออกเพ่ิมเป็น 3,530,000 หาบ ภายในเวลา 20 ปีการสง่ออกขา้วเพ่ิมขึน้ถึง 

                                                             
1 กลุลดา เกษบญุช ูมีด้. (2562). เลม่เดมิ. หนา้ 63. 
2 มณฑล คงแถวทอง. (2527). เลม่เดมิ. หนา้ 93. 
3 แหลง่เดมิ. หนา้ 93-94. 
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2,540,000 หาบ ซึ่งผลผลิตกว่าครึง่มาจากท่ีนาในภาคกลาง1 เป็นท่ีแน่นอนว่ารายไดข้องรฐัย่อม
สงูขึน้ไมว่า่จะเป็นรายไดจ้ากการขายขา้วและรายไดจ้ากการเก็บคา่นาท่ีกลายเป็นรายไดห้ลกัท่ีรฐั
ปฏิเสธไมไ่ดว้า่เศรษฐกิจในประเทศตัง้แตห่ลงัสนธิสญัญาเบาวร์ิงเป็นตน้มาเริ่มพึ่งพิงการคา้ขา้ว  

ดว้ยเหตุนี ้ตั้งแต่ปลายรัชกาลท่ี 4 เป็นต้นมาภาครัฐจึงความส าคัญกับการเกษตรผ่าน
นโยบายตา่ง ๆ เพ่ือเพ่ิมจ านวนขา้วในทอ้งตลาดใหไ้ดม้ากขึน้ เช่น การขดุคลอง การงดเวน้ภาษีค่า
นาในพืน้ท่ีเพาะปลกูใหม ่การยกเลิกการเกณฑแ์รงงาน ฯลฯ สพุรรณฯ เป็นหนึ่งในพืน้ท่ียทุธศาสตร์
การปลกูขา้วตัง้แตอ่ดีตย่อมไดร้บัผลทัง้โดยตรงและโดยออ้มจากนโยบายการสง่เสริมการเกษตรใน
ท่ีนีเ้ช่นกนั 

2.2.2 นโยบายการขุดคลอง  
 นโยบายการขุดคลองเพ่ือการเกษตรเป็นหลกัเริ่มขึน้อย่างจริงจังในช่วงทศวรรษ 2420 
หลงัจากอตัราการสง่ออกขา้วสงูขึน้อย่างตอ่เน่ืองทกุปีหลงัท าสนธิสญัญาเบาวร์ิง เศรษฐกิจท่ีพึ่งพา
การสง่ออกของขา้วไดส้ง่ผลใหร้ฐัตอ้งการเรง่การผลิตขา้วจ านวนมากออกสูท่อ้งตลาด หนึ่งในวิธีท่ี
รฐัใชค้ือการขยายพื้นท่ีเพาะปลกูดว้ยพืน้ท่ีบริเวณภาคกลางอนัเป็นฐานผลิตขา้วอันส  าคญัยังมี
ท่ีดินรกรา้งอีกจ านวนมากท่ีไมไ่ดถ้กูจบัจองโดยประชาชน ดงันั้นในทศวรรษ 2420 รฐัจึงมีแนวคิด
ในการขดุคลองเพ่ือพัฒนาท่ีดินรกรา้งให้เป็นท่ีนา ซึ่งไดม้ีการด  าเนินการอย่างกวา้งขวางทั้งใน
รูปแบบรฐัและเอกชนตลอดหลายทศวรรษต่อมา ซึ่งจุดประสงคข์องการขดุคลองท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่
ทศวรรษนีเ้ป็นตน้ไปจะตา่งกบัการขดุคลองในอดีตท่ีผา่น ๆ มา 
 เมื่อลองมองย้อนกลับไปดูการขุดคลองท่ีเกิดขึน้ก่อนหน้าล้วนเป็นการขุดคลองท่ีมี
วตัถุประสงคเ์นน้หนักไปทางดา้นการสงครามและการสญัจรเป็นหลกั ส่วนเรื่องพืน้ท่ีเพาะปลูก
พืชผลทางการเกษตรเป็นเพียงผลพลอยได ้ซึ่งวตัถปุระสงคก์ารขดุคลองดงักล่าวปรากฏชดัเจนมา
ตัง้แตส่มยัอยธุยาจนถึงช่วงตน้รชักาลท่ี 4 เช่น การขดุคลองลดัเมืองนครเขตขนัธใ์นรชักาลท่ี 2 เป็น
คลองลดัเช่ือมระหว่างแม่น  า้เจ้าพระยา เพ่ือลดความคดเคีย้วของแม่น  า้เจา้พระยาใหเ้กิดความ
สะดวกและรวดเร็วในการสัญจร2 หรือการขุดคลองแสนแสบเช่ือมต่อกับแม่น  า้บางประกงเพ่ือ
ล  าเลียงทหารไปท าสงครามกบัเขมรในช่วงรชักาลท่ี 3 การขดุคลองผดงุกรุงเกษมเพ่ือป้องกันเมือง
หลวงในรชักาลท่ี 4 ก็เช่นเดียวกนั3 

                                                             
1 เจมส ์ซี อินแกรม. (2552). เลม่เดมิ. หนา้ 59. 
2 กิตติ ตนัไทย. (2520). คลองกบัระบบเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2367-2453. หนา้ 46-47. 
3 เดวิด บรูซ จอหน์สตนั. (2530). เลม่เดมิ. หนา้ 23. 
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สถานการณ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศท่ีเฟ่ืองฟูขึน้ในปลายรชักาลท่ี 4 ท  าใหก้ารขดุ
คลองเป็นไปเพ่ือจดุประสงคท์างเศรษฐกิจเป็นหลกั ตวัอย่างเช่นการขดุคลองในพืน้ท่ีบริเวณลุม่แม่
น  า้ท่าจีนซึ่งเป็นแหล่งปลกูออ้ยและผลิตน า้ตาลท่ีส  าคญัแห่งหนึ่ง1 รฐับาลไดเ้ขา้มาขดุคลองหลาย
สายเพ่ือขนสง่น า้ตาลเขา้สูเ่มืองหลวง เช่น คลองเจดียบ์ชูา (พ.ศ. 2401) ขดุขึน้มาเพ่ือเป็นเสน้ทาง
ในการขึน้ไปนมสัการองคพ์ระปฐมเจดีย์และเป็นเสน้ทางล  าเลียงออ้ยและน ้าตาลออกจากพืน้ท่ี 
หรือคลองมหาสวสัดิ์ (พ.ศ. 2403) ท่ีขดุเพ่ือเช่ือมแม่น  า้ท่าจีนและแม่น  า้เจา้พระยา นอกจากนี้ก็มี
คลองด  าเนินสะดวก (พ.ศ. 2409) และคลองภาษีเจริญ  (พ.ศ. 2410) ท่ีมีวตัถุประสงคแ์รกเพ่ือ
ความสะดวกในสญัจรและบรรทุกสินคา้ในระหว่างแม่น  า้เจา้พระยา แม่น  า้ท่าจีน และแม่น  า้แม่
กลองไดร้วดเร็วขึน้2การขดุคลองท่ีเกิดขึน้เหล่านีม้ีผลพลอยไดค้ือพืน้ท่ีทั้งสองฟากคลองไดร้บัการ
บุกเบิกจากท่ีเคยเป็นป่าดงไม่สามารถสญัจรเขา้ไปถึงได ้ก็กลายเป็นพืน้ท่ีติดคลองท่ีง่ายต่อการ
บกุเบิกเป็นท่ีอยู่อาศยัและเป็นนาขา้ว  
 จุดประสงคก์ารขุดคลองเพ่ือการสัญจรเป็นหลักด  าเนินมาจนถึงทศวรรษ 2420 และได้
เปลี่ยนไปเมื่อการคา้ขา้วเริ่มเฟ่ืองฟมูาแทนท่ีน า้ตาล การขดุคลองหลายสายตัง้แต่ทศวรรษนีเ้ป็น
ตน้มาจึงมีจดุมุง่หมายบกุเบิกพืน้ท่ีรกรา้งทัง้ฝ่ังตะวนัตกและตะวนัออกของแมน่  า้เจา้พระยาเพ่ือท า
การเกษตรควบคู่กับใชเ้ป็นทางสญัจรส่งผลผลิต ซึ่งเห็นไดว้่าในช่วงเวลาดงักล่าวรฐัตระหนักถึง
ความส าคญัท่ีมีตอ่การขยายพืน้ท่ีปลกูขา้วดไูดจ้ากพระราชด  าริของรชักาลท่ี 5 ท่ีวา่ 
 

"การขุดคลอง เพื่อที่จะใหเ้ป็นที่มหาชนทั้งปวงไดไ้ปมาอาศัย แลเป็นทางที่จะให้
สินค้าไดบ้รรทุกไปมาโดยสะดวก ซึ่งให้ผลแก่การเรือกสวนไร่นา ซึ่งจะไดเ้กิดทวีขึน้ในพระ
ราชอาณาจกัร เป็นการอดุหนนุการเพาะปลกูในบา้นเมืองใหว้ฒันาเจริญย่ิงขึน้"3 

 

 พ.ศ. 2420 รฐัไดอ้อกประกาศขดุคลองวา่ดว้ยเรื่องมาตรการการจบัจองท่ีดินริมฟากคลอง
ท่ีขดุใหม่ ประกาศเก่ียวกบัการขดุคลองบ่งบอกว่านับแตนี่ไ้ปรฐัใหค้วามส าคญักับการปรบัปรุงคู
คลองเพ่ือขยายการเกษตรในอนาคต คลองท่ีขดุในทศวรรษนีไ้ดแ้ก่ คลองประเวศบุรีรมย ์(พ.ศ. 
2421-2423) คลองทวีวฒันา (พ.ศ.2421) คลองเปรง (พ.ศ.2430) ฯลฯ ซึ่งการขดุในช่วงนีเ้ป็นการ

                                                             
1 ทวีศิลป์ สบืวฒันะ. (2521). เลม่เดมิ. หนา้ 3-4. 
2 กิตติ ตนัไทย. (2520). เลม่เดมิ. หนา้ 66-72. 
3 เสถียร ลายลกัษณแ์ละคณะ. “ประกาศเรื่องอนุญาตขดุคลอง” ประชมุกฎหมายประจ าศกรชักาลที่ 5 

เลม่ 9 หนา้ 8 อา้งอิงจาก กิตติ ตนัไทย. (2520). คลองกบัระบบเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2367-2453. หนา้ 73. 
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ด าเนินการโดยรฐับาล1 พอทศวรรษ 2430 รฐัไดอ้นญุาตใหบ้ริษัทเอกชนคือบริษัทขดุคลองแลคนูา
สยามรบัสมัปทานปรบัปรุงท่ีดินในพืน้ท่ีบริเวณทุ่งรงัสิตใน พ.ศ. 2433 ซึ่งเป็นพืน้ท่ียังคงวา่งเปล่า
รกรา้งควรคา่แก่การลงทุนบกุเบิกพืน้ท่ีท  านา โดยท่ีดินสองฝ่ังคลองเป็นของบริษัท จดุประสงคข์อง
โครงการนอกจากท่ีดินเพาะปลกูท่ีไดเ้พ่ิมขึน้แลว้ คลองรงัสิตจะเป็นตวัช่วยรกัษาระดบัน า้ใหอ้ยู่ใน
ระดบัท่ีสามารถใชอ้ปุโภคบริโภคไดต้ลอดปี ซึ่งเป็นจุดเริ่มตน้ของการออกแบบท าชลประทานท่ีมี
ระบบมากกว่าการขดุคลองแห่งอ่ืน ๆ ในยุคเดียวกัน แมใ้นทางปฏิบัติคลองรงัสิตจะไม่สามารถ
รกัษาระดบัน า้ใหท้  านาไดท้ัง้ปีก็ตาม2 

แต่ผลในแง่เปิดพืน้ท่ีใหมถื่อว่าประสบผลส าเร็จเพราะการขดุคลองรงัสิตสรา้งพืน้ท่ีท  านา
ไดร้าว 1,337,225 ไร่3 บริษัทสามารถขายพืน้ท่ีสองฝ่ังคลองอย่างเป็นล  ่าเป็นสนั ท่ีดินส่วนใหญ่ถูก
จบัจองดว้ยนายทนุและเจา้นาย แตข่ณะเดียวกนัก็มีคนจ านวนมากอพยพเขา้มาตัง้ถ่ินฐานบริเวณ
ทุ่งรงัสิต ทัง้ท่ีเขา้ไปเป็นเจา้ของนาและผูเ้ช่า  
 ช่วงตน้ทศวรรษ 2430 หลงัจากมีการอนมุตัิใหบ้ริษัทขดุคลองแลคนูาสยามขดุคลองรงัสิต 
เริ่มมีเอกชนเขา้มาเสนอโครงการพัฒนาท่ีดินใหม่ ๆ กับรัฐหลายโครงการและมีผูป้ระกอบการ
หลายรายท่ีย่ืนเสนอโครงการพัฒนาท่ีดินฝ่ังตะวนัตก เช่น ขอ้เสนอของขา้หลวงอยุธยาท่ีจะขุด
คลองไปทางทิศใตข้องอ าเภอผกัไห่ หรือขอ้เสนอปรบัปรุงท่ีดินทางตะวนัตกของบริษัทขดุคลองแล
คนูาสยาม เป็นตน้ แตท่ั้งนีม้ีเพียง 2 โครงการเท่านัน้ท่ีไดร้บัการอนุญาตใหจ้ดัท าคือ โครงการขดุ
คลองของพระราชาภิมล (พ.ศ. 2433-2438) ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับนักลงทุนอีก 20 คนถือหุน้ใน
บริษัทขดุคลองบางบัวทอง โดยจะขดุคลองจากทุ่งบางบวัทอง แขวงนนทบรุีมาทะลแุม่น  า้ท่าจีนท่ี
ต  าบลบางปลา แขวงนครปฐม ซึ่งสามารถเปิดพืน้ท่ีเพาะปลกูได ้40,000 ไร่4 และอีกโครงการคือ
โครงการคลองพระยาบรรฤา (พ.ศ. 2435) เป็นอีกหนึ่งคลองท่ีด  าเนินการขดุดว้ยเอกชน น าโดย
พระยาบรรฤาสิงหนาถ (เจ๊ก) ไดข้ออนญุาตขดุคลองจากบริเวณต าบลบางประกอกหลงัเกาะใหญ่
แขวงอยุธยาไปออกยังแม่น  า้สพุรรณฯ จุดประสงคข์องโครงการนี้เพ่ือให้พวกญวนท่ีอยู่ภายใต้

                                                             
1 ทวีศิลป์ สบืวฒันะ. (2521). เลม่เดมิ. หนา้ 12-13. 
2 สนุทร ีอาสะไวย.์ (2521). กำรพฒันำระบบชลประทำนในประเทศไทยตัง้แต ่พ.ศ. 2431- พ.ศ. 2493. 

หนา้ 34. 
3 ทวีศิลป์ สบืวฒันะ. (2521). เลม่เดมิ. หนา้ 19. 
4 เดวิด บรูซ จอหน์สตนั. (2530). เลม่เดมิ. หนา้ 33-35. 
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บังคับไดม้ี ท่ีท  ากิน บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นท่ีรกรา้งไม่ค่อยมีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งโครงการนี้
สามารถสรา้งพืน้ท่ีท  านาไดร้าว 11,600 ไร่1  

หลงัจาก 2 โครงการนีแ้ลว้ก็ไม่พบการเขา้มาพฒันาพืน้ท่ีในทุ่งฝ่ังตะวนัตกอีก แมม้ีผูส้นใจ
จะเขา้มาพฒันาท่ีดินในทศวรรษ 2440 หากแตถ่กูรฐัปฏิเสธไปทั้งสิน้จนกระทั่งในทศวรรษ 2460 ท่ี
รฐัจะกลบัมาใหค้วามสนใจกับการพัฒนาท่ีดินฝ่ังตะวนัตกอีกครัง้ในการท าชลประทานโครงการ
สพุรรณฯ ดงันั้นจะเห็นไดว้่าการขดุคลองในทศวรรษนีน้อกจากโครงการคลองพระยาบรรฤา ซึ่ง
เป็นคลองเดียวท่ีมีการขดุคลองเขา้ไปเช่ือมพืน้ท่ีบางส่วนของอ าเภอสองพ่ีนอ้ง จังหวดัสพุรรณฯ 
แลว้ นอกนัน้ก็ไม่ปรากฏขอ้มลูการขดุคลองในพืน้ท่ีสพุรรณฯ อีก ทางหนึ่งเป็นไดว้่าอาจมีการขดุ
คลองแตเ่ป็นในลกัษณะล าเหมืองท่ีประชาชนขดุกนัเองจึงไมม่ีบนัทึกในทางการ  

คลองมีผลกับการท าการเกษตรในพื้นท่ีมณฑลนครชัยศรีเพราะเป็นการระบายน ้าและ
ขยายพืน้ท่ีท  านา โดยเฉพาะคลองท่ีขดุใหมใ่นช่วงรชักาลท่ี 4-5 ไดส้รา้งพืน้ท่ีท  านาเพ่ิมจ านวนมาก 
มีหลกัฐานปรากฏวา่คลองท่ีขดุขึน้ในนครชยัศรีสามารถเพ่ิมพืน้ท่ีทางการเกษตรไดถ้ึง 270,822 ไร ่
แตข่ณะเดียวกนังานของทวีศิลป์ สืบวฒันะไดชี้ใ้หเ้ห็นวา่การขดุคลองท่ีรฐัและเอกชนด าเนินการมา
ทัง้สิน้ 21 โครงการ ไม่ไดเ้พ่ิมพืน้ท่ีเพาะปลกูขา้วมากขนาดนั้นจากการค  านวณเนือ้ท่ีเพาะปลกูท่ีได้
จากการขดุคลองทัง้ 21 โครงการเป็นเนือ้ท่ี 2,308,771 ไร่หกัลบกบัพืน้ท่ีเพาะปลกูขา้ว 4 มณฑลท่ี
ขดุคลองอนัไดแ้ก่มณฑลกรุงเทพฯ นครชัยศรี ปราจีนบรุี และกรุงเก่าท่ีมีเนือ้ท่ีเพาะปลกูรวมกนัใน 
พ.ศ. 2460 อยู่ 6,745,000 ไร ่พืน้ท่ีท่ีขยายตวัจากคลองคิดเป็นรอ้ยละ 35 เท่ากบัการขยายตวัของ
พืน้ท่ีปัจเจกไมเ่ก่ียวกบัคลองคิดเป็นรอ้ยละ 65 ของพืน้ท่ีเพาะปลกูทัง้หมด2 

เมื่อน าวิธีคิดเดียวกันมาคิดกบัมณฑลนครชัยศรี พบวา่จ  านวนพืน้ท่ีเพาะปลกูท่ีไดจ้ากการ
ขดุคลองคิดเป็นรอ้ยละ 24.3 ของพื้นท่ีทั้งหมด ซึ่งเป็นอัตราส่วนท่ีน้อยและเมื่อค  านึงว่าเมือง
สพุรรณฯ แทบไม่มีการสนับสนุนการบุกเบิกพืน้ท่ีใหม่จากการขดุคลองของรฐั มีเพียงคลองพระ
ยาบรรฤาเท่านั้นท่ีขุดมาถึงสุพรรณฯ ในส่วนปลาย ๆ ของคลองเพ่ือทะลุปลายคลองท่ีแม่น  ้า
สพุรรณฯ ก็แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจัยการขดุคลองในยุคนีแ้ทบไม่มีผลต่อการขยายพืน้ท่ีเพาะปลกูใน
สพุรรณฯ ซึ่งแสดงว่าทศวรรษต่อ ๆ มาการขยายตวัท่ีเกิดขึน้ลว้นมาจากปัจจัยอ่ืนและเป็นการ
ด  าเนินการแบบปัจเจกเท่านัน้ 

                                                             
1 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5 กษ/1 พระยำบรรฦำสงิหนำท (เจ็ก) ขอพระบรมรำชำนญุำตขุด

คลองนำ ต ำบลหลงัเกำะใหญ่ไปออกแมน่ ำ้สพุรรณ. 
2 ทวีศิลป์ สบืวฒันะ. (2521). เลม่เดมิ. หนา้ 38-39. 
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2.2.3 นโยบายลดหย่อนอากรค่านา  
 การออกนโยบายลดหย่อนเงินค่านามีเป้าประสงคเ์พ่ือกระตุน้ใหป้ระชาชนบุกเบิกพืน้ท่ี
ใหมใ่นการเพาะปลกู นโยบายนีเ้ริ่มมีมาตัง้แตร่ชักาลท่ี 4 ในขัน้แรกเป็นการปรบัปรุงการเก็บเงินคา่
นาให้มีความสมเหตสุมผลและปรบัเปลี่ยนเนื้อหาของกฎหมายให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ท่ี
เกิดขึน้ โดยใน พ.ศ. 2398 ไดม้ีการน ากฎหมายใน พ.ศ. 2396 มาปรบัอตัราการเสียค่านาและวิธี
วดัท่ีนา พรอ้มทัง้เปิดเสรีการคา้ขา้ว ซึ่งสรุปไดด้งันี ้1 

1. จากเดิมนาตราแดงตอ้งเสียเงินเท่าจ  านวนขา้วท่ีปลกูเปลี่ยนเป็นจ่ายเงินเท่าพืน้ท่ีท่ีจับ
จอง นาตราแดงคิดไรล่ะสลงึเฟ้ือง สว่นนาฟางลอยเสียไรล่ะสลงึเฟ้ืองเหมือนกนั 

2. การท านานอกนาตราแดงแตเ่ดิมใหข้า้หลวงเสนาเป็นคนตรวจสอบฝ่ายเดียวแต่ครัง้นี ้
ใหร้าษฎรตอ้งแจง้ขา้หลวงและใหก้  านันท าบัญชีหางว่าวท่ีนาพรอ้มช่ือราษฎรใหช้ัดเจน พรอ้มทั้ง
กลบัมาใชวิ้ธีใหช้าวนาสาบานต่อหนา้พระรตันตรยัอีกครัง้ การรงัวดัท่ีนาขา้หลวงจ าเป็นตอ้งออก
ใบส าคญัใหช้าวนาน ามาแลกใบเสร็จตอนมาเสียคา่นา 

3. นาท่ีไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งเสียค่านาไม่ว่าจะเป็นของเจา้นาย ขนุนาง ตลอดจนกลุ่ม
ครวัมอญ ลาว เขมร ญวน แขกท่ีเป็นไพร่หลวงและทหารปืนปลายหอกใหเ้จา้ของนามาแจง้แก่
ทางการเพ่ือขอยกเวน้อากรคา่นาถา้มิแจง้ตอ้งเสียคา่นาเช่นประชาชนทั่วไป 

4. หา้มเจา้เมืองกรมการเมืองน าเงินอากรคา่นาท่ีเก็บไดม้าซือ้ขา้วเขา้ฉางหลวง 
5. ยกเลิกขอ้หา้มการซือ้ขายขา้วระหวา่งประชาชนกบัชาวตา่งชาติโดยตรง 
และเน่ืองจากมีการประทว้งของเจา้ของนาคู่โคใหม้ีการลดคา่นาลงเน่ืองจากบางปีฝนแลง้

ผลผลิตไมด่ี รวมถึงราคาขา้วท่ีต  ่ากวา่นาฟางลอยท าใหช้าวนาเดือดรอ้น ประกอบกบัคนสว่นมากท่ี
ท านาคูโ่คมกัเป็นไพรห่ลวงท่ีตอ้งรบัราชการหนกั ดงันัน้จึงมีการลดคา่นาคูโ่คเป็นไรล่ะสลงึเก็บตาม
เนือ้ท่ีในตราแดง และหา้มขอการลดหย่อนใด ๆ อีก2 นอกจากการปรบัปรุงการเก็บค่านาแลว้ยงัมี
นโยบายสนบัสนนุการท านาอย่างกวา้งขวางโดยเฉพาะในพืน้ท่ีปลกูขา้วเก่า การชกัจงูใหป้ระชาชน
ท านานั้นไดแ้ก่ คนท่ีไม่มีท่ีนาเป็นของตนเองให้ขา้หลวงเสนาและกรมการจัดหาพื้นท่ีมาจัดสรร 
ประทานท่ีดินคนละ 20 ไร่ให้ทหารปืนปลายหอกพระราชวงัโดยไม่เก็บอากรค่าในท่ีดินนี้แต่ถ้า

                                                             
1 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เลม่เดมิ. หนา้ 249-250. 
2 ประกาศแกว้ิธีและพิกัดเก็บเงินค่านา. (124, 25 มิถุนายน). รำชกิจจำนุเบกษำ. เล่ม 22 หนา้ 256-

258. 
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ครอบครวัของคนกลุม่นีม้ีประสงคท์  านาเพ่ิมก็สามารถท าไดแ้ตน่าสว่นเกินตอ้งเสียอากรคา่นาแบบ
ปกติ วิธีนีท้  าใหม้ีการจบัจองพืน้ท่ีวา่งเปลา่ใหเ้กิดประโยชนแ์ละเพ่ิมผลผลิตขา้วในปริมาณมาก1 

ต่อมาใน พ.ศ. 2400 ด้วยสถานการณ์การซื้อขายขา้วเสรีท  าให้สยามเริ่มสรา้งรายได้
จ  านวนมากจากการส่งออกขา้ว ดังนั้นจึงได้มีการก าหนดอัตราค่านาใหม่ซึ่งถูกกว่าเดิมและ
ลดหย่อนใหน้าท่ีบกุเบิกพืน้ท่ีในปีแรกไมต่อ้งเสียคา่นาไมว่า่จะนาฟางลอยหรือนาคูโ่ค แตใ่นปีตอ่ ๆ 
ไปตอ้งเสีย ซึ่งการเสียคา่นาของนาทัง้สองชนิดมคีวามแตกตา่งกนัเลก็นอ้ย กลา่วคือนาคูโ่คปีท่ี 2-3 
เสียค่านาครึง่สลึงแต่ปีท่ี 4 เป็นตน้ไปเสียคา่นาสลึงเดียวเท่าเดิม ส่วนนาฟางลอยปีท่ี 2-4 เสียค่า
นา 1 สลึง ส่วนปี 5 และปีต่อ ๆ ไปเสียค่านาสลึง 1 เฟ้ืองเท่าเดิม การเก็บภาษีในลักษณะนี้
นอกจากสามารถชักจูงใหป้ระชาชนเร่งการขยายท่ีนาใหม่ ๆ ไดโ้ดยเร็วแลว้ ยังเป็นการกระตุน้
ทางออ้มใหป้ระชาชนผลิตเพ่ือขายขา้วแลว้เอาเงินมาจ่ายค่านาใหก้บัรฐั กฎหมายอตัราคา่นาฉบับ
นีไ้ดร้บัการแกไ้ขอี้กครัง้ใน พ.ศ. 2417-2418 โดยรชักาลท่ี 5 ใหง้ดเวน้การเก็บค่านาเพ่ิมจาก 1 ปี 
เป็น 3 ปีส  าหรบันาท่ีไดร้บัการบกุเบิกใหม ่สว่นปีท่ี 4 เป็นตน้ไปเสียในอตัราเท่าเดิม2  

 
ตาราง 1 แสดงอตัราการเสียคา่นา 
 

ปี อัตราค่านาใน พ.ศ. 2400 อัตราค่านาใน พ.ศ. 2417-2418 
นาคู่โค นาฟางลอย นาคู่โค นาฟางลอย 

ปีท่ี 1 ไมเ่สีย ไมเ่สีย ไมเ่สีย ไมเ่สีย 
ปีท่ี 2 ครึง่สลงึ สลงึ ไมเ่สีย ไมเ่สีย 
ปีท่ี 3 ครึง่สลงึ สลงึ ไมเ่สีย ไมเ่สีย 
ปีท่ี 4 สลงึ สลงึ สลงึ สลงึ 1 เฟ้ือง 

ปีท่ี 5 และตอ่ ๆ 
ไป 

สลงึ สลงึ 1 เฟ้ือง สลงึ สลงึ 1 เฟ้ือง 

 ท่ีมา: เจมส ์ซี อินแกรม. (2552). กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจในประเทศไทย 1850-
1970. (ชศูรี มณีพฤกษ์และเฉลิมพจน ์เอ่ียมกมลา, แปล). หนา้ 114-115.    

                                                             
1 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เลม่เดมิ. หนา้ 250. 
2 เจมส ์ซี อินแกรม. (2552). เลม่เดมิ. หนา้ 114-115. 
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การงดเวน้ค่านา 3 ปีแสดงใหเ้ห็นความตอ้งการผลผลิตขา้วจ านวนมากของรฐัจึงเร่งการ
ขยายพืน้ท่ีให้เกิดขึน้อย่างรวดเร็ว เมื่อย้อนไปดปูริมาณการส่งออกพบว่าใน พ.ศ. 2407 สยาม
สง่ออกขา้วราว 2,400,000 หาบในอีก 26 ปีตอ่มาสง่ขา้วออก 8,100,000 หาบหรือคิดเฉล่ียการส่ง
ขา้วออกนอกประเทศเพ่ิมขึน้ในแต่ละปีราวรอ้ยละ 9.11 ซึ่งการส่งออกขา้วจ านวนมากหมายถึง
จ  านวนรายไดข้องรฐัท่ีเพ่ิมขึน้ทกุปี ดงันั้นการลดเงินคา่นาลว้นสง่ผลดีต่อรฐัเมื่อหมายถึงผลผลิตท่ี
สามารถส่งออกจะเพ่ิมขึน้ โดยกฎหมายฉบับนีถ้กูใชต้อ่ไปอีกราว 43 ปี ก่อนใหม้ีการยกเลิกการงด
เวน้ค่านา 3 ปี แต่ก็ยังคงใหเ้ก็บค่านาในอตัราเท่าเดิม2 ซึ่งกฎหมายฉบับนีเ้ป็นการสนับสนุนการ
ปลกูขา้วใหร้าษฎรอยากเป็นชาวนาระหวา่ง พ.ศ. 2417- 2443 ประสบความส าเรจ็อย่างมากเมื่อดู
จากตัวเลขการเพ่ิมจ านวนพื้นท่ี ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากนโยบายการลดหย่อนค่านาท าให้ท่ีนาใน
ทศวรรษ 2430 เพ่ิมขึน้จาก 5,800,000  ไรจ่ากทศวรรษ 24003 เป็น 7,938,000 ไร่ใน พ.ศ. 2434-
24384 แมปั้จจัยจากนโยบายการลดหย่อนค่านาจะไม่ใช่ทั้งหมดท่ีท าใหท่ี้นาเพ่ิมขึน้ แต่ก็ปฏิเสธ
ไมไ่ดว้า่นโยบายงดเวน้และลดหย่อนคา่นาเป็นแรงจงูใจชัน้ดีใหค้นขยายพืน้ท่ีท  านาจ านวนมากใน
พืน้ท่ีสพุรรณฯ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นในบทตอ่ไป 

2.2.4 นโยบายเลกิไพร่และทาส 
 ความเสื่อมสลายของระบบการเกณฑแ์รงงานมีเคา้ลางมาใหเ้ห็นตัง้แต่สมยัรตันโกสินทร์
ตอนตน้ เมื่อเศรษฐกิจแบบเงินตราเขา้มามีบทบาทตอ่ชีวิตประชาชน โดยเฉพาะในช่วงรชักาลท่ี 3 
ท่ีการคา้ส  าเภาเฟ่ืองฟูรฐัไดป้รบัเปลี่ยนระบบการคลงัแยกกรมพระคลงัมหาสมบัติและกรมพระ
คลงัขา้งท่ีออกจากกัน พรอ้มทั้งจัดการวิธีการเก็บภาษีใหม่โดยเลิกการเก็บแบบผกูขาดผ่านพระ
คลงัสินคา้สู่การเก็บผ่านการประมลูของเอกชน เรียกการเก็บชนิดนีว้่า “เจา้ภาษีนายอากร” การ
เก็บดว้ยวิธีใหม่นีท้  าใหร้ฐัสามารถรบัประกันไดว้า่รฐัจะไดเ้งินในจ านวนท่ีแน่นอนและสม ่าเสมอ 
การเก็บภาษีในรูปแบบนีท้  าใหร้ายไดข้องแผ่นดินเพ่ิมมากขึน้ เพราะแนวโนม้การจ่ายภาษีเป็นไป
ในรูปแบบเงินตรามากกวา่รูปแบบผลผลิตเช่นเดิม เช่น เงินคา่นาท่ีเคยเสียเป็นหางขา้วก็เปลี่ยนมา
เป็นเงิน หรือเงินค่าตอบแทนการไม่เขา้เวร ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งการคลังสะท้อน
ความส าคญัของเงินตราและผลประโยชนข์องการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชน5  

                                                             
1 สวุิทย ์ธีรศาศวตั. (2548). ประวตัศิำสตรเ์ทคโนโลยกีำรเกษตร. หนา้ 335. 
2 ประกาศการเก็บค่านา. (119, 2 ธันวาคม). รำชกิจจำนเุบกษำ. เลม่ที่ 17 หนา้ 508. 
3 เจมส ์ซี อินแกรม. (2552). เลม่เดมิ. หนา้ 66. 
4 สวุิทย ์ธีรศาศวตั. (2548). เลม่เดมิ. หนา้ 380. 
5 กลุลดา เกษบญุช ูมีด้. (2562). เลม่เดมิ. หนา้ 47-48. 
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 เศรษฐกิจแบบเงินตราไดดู้ดดึงไพร่จ  านวนมากออกจากระบบแรงงาน สังเกตได้จาก
แนวโนม้การหลบหนีการเกณฑแ์รงงานไปอยู่ป่าเขาบา้ง หรือเขา้ไปอยู่ภายใตค้วามคุม้ครองของผู้
มีอิทธิพลทอ้งถ่ิน นอกจากนีย้ังมีไพรบ่างส่วนท่ีปลอมสกัเลขเพ่ือหลบเลี่ยงการเกณฑแ์รงงาน ดงั
กรณีกรมพระสรุสัวดีออกช าระบัญชีไพรใ่นเมืองสพุรรณฯ ในปีท่ีรชักาลท่ี 4 เสด็จเถลิงถวลัยราช
สมบตัิปรากฏวา่ไพรห่ลวงลาวอาสาเมืองสพุรรณฯ 102 คนคบคิดกนัปลอมสกัเลขเพ่ือหลบเลี่ยงไม่
ท  าราชการ บทลงโทษของการปลอมสกัครัง้นีน้อกจากนายไพร่ 9 คนท่ีใหไ้ปเป็นไพร่หลวงตะพุ่น
ชา้ง คนท่ีเหลือใหเ้ป็นไพรต่ามกรมกองเดิมแตม่ีเง่ือนไขพิเศษคือตอ้งเขา้เวรเดอืนออกสองเดือนเป็น
เวลา 3 ปีติด1  

ใน พ.ศ. 2431 ก็ปรากฏกรณีเดียวกันโดยกรมพระเจา้น้องยาเธอเจา้ฟ้าภาณุรงัศรีสว่าง
วงศม์ีค  าสั่งมายังพระยาสนุทรสงครามใหส้ืบสวนเรื่องไพร่ทหารเมืองสพุรรณฯ หลบหนีราชการ 
โดยสง่ตวัหลวงแกว้ศรีนายกองคมุไพรพ่ลทหารใหล้งมาคมุตวันายรอ้ยเอกและนายเฟ่ืองไพรท่หาร
ท่ีหลบหนีราชการมาสืบสวนยังกรุงเทพฯ2 และดว้ยความท่ีสพุรรณฯ มีพืน้ท่ีเป็นป่าดงมาก ง่ายต่อ
การหลบซ่อนท าใหม้ีไพรจ่ากตา่งถ่ินพากนัหลบหนีมาอาศยับารมีผูม้ีอิทธิพลทอ้งถ่ินดงักรณี “อเีลก็
อฃี ำพวกโขลนพำกนัหลบหนมีำอยู่ทีเ่มอืงสพุรรณ” โดยมาอาศยัอยู่ท่ีบา้นขนุภกัดี บา้นสองพ่ีนอ้ง3 
ขณะเดียวกันใน พ.ศ. 2433 ก็พบกรณีไพร่กรมทหารมา้หลบหนีราชการมาอยู่สุพรรณฯ 38 คน 
โดยโปรดใหน้ายรอ้ยโทนายอยู่และนายสิบโทนายจุนและพระสนุทรสงครามพิไชยแต่งกรมการ
เมืองมาน าทหารมา้เหล่านีก้ลบัไป4 นอกจากนีย้งัพบกรณีท่ีไพร่บางส่วนไม่ตอ้งการเสียเงินและถูก
เกณฑแ์รงงานดงันั้นจึงขอไปอยู่ใตบ้ังคบัคนต่างชาติ ดงัเช่น รายงานของขนุละแวกอาสาเจา้หมู่
ไพรเ่ขมรสว่ยท่ีย่ืนเรื่องต่อกระทรวงมหาดไทยกล่าววา่ ไพรเ่ขมรบางส่วนในเมืองสพุรรณฯ เขา้ไป
อยู่ในบงัคบัฝรั่งเศสเพ่ือไมต่อ้งเสียเงินราชการ5 

การหลบเลี่ยงของแรงงานไพรท่วีมากขึน้จนรฐัตอ้งออกมาตรการโดยการลดการเกณฑ์
แรงงานไพรล่งจากแตเ่ดิมไพรห่ลวงตอ้งถูกเกณฑปี์ละ 6 เดือน ไพรส่มเกณฑปี์ละ 3 เดือน แต่ใน
ทศวรรษ 2340 และทศวรรษ 2350 ไพร่หลวงมีการเปลี่ยนแปลงการถูกเกณฑโ์ดยลดเวลาลงมา

                                                             
1 จอมเกลา้เจา้อยู่หวั, พระบาทสมเด็จพระ. (2511). ประชมุประกาศรชักาลที่ 4. หนา้ 244-246. 
2 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5 ม2.12ก/74 เรือ่งใบบอกเมอืงสพุรรณ. 
3 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มร.5 ม2.12 ก/73 เรือ่งใบบอกเมืองสุพรรณบุรี (พ.ค. 104- มี.ค. 

106). 
4 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5 ม2.12ก/74 เรือ่งใบบอกเมอืงสพุรรณ. 
5 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5ม/5/1 เรือ่งเลขเขมรสว่ยเมอืงสพุรรณบุร ี ร.ศ. 114. 
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เป็นปีละ 4 เดือน และ 3 เดือนต่อปีตามล าดับ1 แต่ถ้าไพร่เหล่านี้ไม่อยากมาเขา้เวรก็สามารถ
จ่ายเงินแทนไดซ้ึ่งวิธีนีค้อ่นขา้งไดร้บัความนิยมอย่างมากทัง้จากรฐัและไพรฟ่้าหนา้ใสสงัเกตไดจ้าก
กรณีท่ีมีตราพระราชคชสีหล์งวนัพธุขึน้ 4 ค ่า พ.ศ. 2431 สง่มายงัเมืองสพุรรณฯ ใหเ้กณฑไ์พรโ่ยม
พระสงฆ์มาท าการซ่อมแซมวดัพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แต่ให้ไพร่ขึน้มากรุงเทพก็เป็นการ
ล  าบาก จึงใหเ้ก็บเงินคา่แรงแก่ไพรค่นหนึ่งปีละสามเดือน ๆ 6 บาท พระโยมสงฆค์นหนึ่ง 4 ต าลงึ 2 
บาทมอบใหเ้จา้หมูน่ายหมวดคมุเงินเขา้กรุงเทพฯ2  

เช่นเดียวกับตราพระราชสีหโ์ปรดเกลา้ฯ ลงวนัท่ี 30 กันยายน 2432 ว่าดว้ยพระเจา้บรม
วงศเ์ธอ เจ้าฟ้านภาจรจ ารสัศรี ภัทรวดีราชธิดาทรงประชวรสิน้พระชนม ์จึงให้เกณฑ์เฉลี่ยขอ
แรงงานไพร่รกัษาสระน ้าเมืองสุพรรณฯ 50 คนไปช่วยสรา้งพระเมรุเป็นเวลา 3 เดือนระหว่าง
ตลุาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2433 แต่เพ่ือความสะดวกส่วนกลางจึงเรียกเก็บเงินค่าแรงไพรล่ะ 6 
บาทแทนการเกณฑ ์และใหน้ายคลองน าเงินมาสง่ท่ีกรุงเทพฯ3 กรณีเหลา่นีเ้ป็นตวัอย่างท่ีแสดงให้
เห็นถึงความส าคญัของเงินตราแทนการเกณฑแ์รงงานแบบเดิม รวมถึงไพร่เหลา่นีก้็มีความส าคญั
ในฐานะแรงงานการผลิตขา้ว ซึ่งมีประโยชนม์ากกวา่น าแรงงานเหล่านีไ้ปใชใ้นงานโยธาท่ีสามารถ
ใชเ้งินจา้งพวกจีนได ้นอกจากนีก้ารท่ีไพรส่ามารถหาเงินมาจ่ายแก่มลูนายไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าการ
เติบโตของเศรษฐกิจขา้วมีสว่นท าใหฐ้านะทางเศรษฐกิจของไพรเ่หลา่นีอ้ยู่ในระดบัท่ีดี 
 แนวโนม้การเสียเงินแทนการเขา้เวรมีเพ่ิมขึน้มาตัง้แต่รตันโกสินทรต์อนตน้ สงัเกตไดจ้าก
ชาวต่างชาติท่ีเขา้มาสังเกตการณ์ในสยามช่วงรตันโกสินทรต์อนตน้ไม่ว่าจะเป็นจอห์น คอรว์
ฟอรด์  (John Crawford, พ.ศ. 2326-2411) ฌ็อง-บาติสต์ ปาลกัว (Jean-Baptiste Pallegoix, 
พ.ศ. 2348-2405)ไดก้ลา่วไปในท านองเดียวกันวา่รายไดแ้ผ่นดินจ านวนมากสว่นหนึ่งมาจากเงิน
ตอบแทนการเกณฑแ์รงงาน อย่างปาลากวัซไ์ดป้ระมาณการรายไดแ้ผน่ดินใน พ.ศ. 2397 ไวว้่ามี
ราว 27 ลา้นบาท ในจ านวนนีม้ีเงิน 2 ลา้นบาทเป็นเงินรายไดจ้ากการจ่ายเงินแทนเขา้เวรของเหล่า
ไพร่พล แมต้ัวเลขท่ีคาดการณ์ของปาลากัวซ์จะสูงกว่าความเป็นจริง 4 แต่ก็ให้ภาพการใช้เงิน
แกปั้ญหาของไพรท่ี่ตอ้งการซือ้เวลามาท ามาหากินเลีย้งชีพมากกวา่เอาเวลาไปท าโยธาใหร้ฐัแบบ
ไม่ไดอ้ะไรตอบแทน การขยายตวัของเศรษฐกิจในยุคนี้ส่งเสริมใหไ้พรพ่ยายามออกจากระบบมา

                                                             
1 ผาสกุ พงษ์ไพจิตร และ ครสิ เบเคอร.์ (2439). เศรษฐกิจกำรเมอืงไทยสมยักรุงเทพฯ. หนา้41-43. 
2 ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มร.5 ม2.12ก/75 เรือ่งใบบอกเมืองสพุรรณบุรี (มี.ค. 107-30 มี.คง 

109). 
3 แหลง่เดมิ. 
4 เจมส ์ซี อินแกรม. (2552). เลม่เดมิ. หนา้ 41-42. 
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เป็น “แรงงานอิสระ” ผา่นการจ่ายเงินจนรฐัตอ้งทดแทนการขาดแรงงานโดยการจา้งงานชาวจีนมา
เป็นแรงงานโยธาแทน นอกจากนีจ้ากการปรบัโครงสรา้งการคลงัตอนรชักาลท่ี 3 ท าใหร้ฐัมีเงินมาก
เพียงพอจา้งแรงงานมาท าสาธารณปูโภคซึ่งสะดวกและจดัการไดง้่ายกวา่1 

แมไ้พร่ในเมืองสุพรรณฯ สามารถจ่ายเงินเพ่ือไม่ตอ้งถูกเกณฑ์แรงงานแต่บางครัง้ก็มี
เง่ือนไขท่ีบีบบังคับให้ตอ้งมีการเกณฑ์แรงงานเป็นครั้งคราวเมื่อยามท่ีส่วนกลางมีแรงงานไม่
เพียงพอ ยกตวัอย่าง เช่น ลงวนัเสารแ์รม 1 ค ่าเดือน 6 พ.ศ. 2430 งานพระบรมศพสมเด็จพระเจา้
บรมวงศเ์ธอเจา้ฟ้ามหามาลากรมพระยาบ าราบปรปักษ์ เน่ืองจากคนไมพ่อในการแห่พระศพเขา้สู่
ทอ้งสนามหลวงจึงเกณฑไ์พรเ่มืองสพุรรณฯ 116 คนเขา้ร่วมกระบวนแห่2 นอกจากเกณฑแ์รงงาน
ในยามคบัขนัแลว้ยังพบหลกัฐานการเกณฑส์ิ่งของประเภทไมช้นิดต่าง ๆ ไปยังส่วนกลางเวลามี
งานส าคัญ เช่น ลงวันพฤหัสบดีแรม 5 ค ่า เดือน 2 พ.ศ. 2429 ดว้ยมีตราสารมายังหัวเมืองให้
เกณฑไ์พรก่องนอกกองในพระราชวงัฟันไมม้าท าเสาพระเมรุมาศของวงัหนา้ โดยสพุรรณฯ ไดส้ง่ไม้
ยาง 6 ล า ไมไ้ผป่่า 300 ล า หนงั 5 เสน้ไปยงักรุงเทพฯ3 เป็นตน้  

การท่ีไพร่พยายามหลุดจากระบบการเกณฑ์แรงงานผ่านวิธีการต่าง ๆ นั้นทวีมากขึน้ 
โดยเฉพาะหลงัจากการท าสนธิสญัญาเบาวร์ิงท่ีการคา้เริ่มเป็นไปอย่างเสรี ไพรจ่  านวนมากตอ้งการ
ท างานหาเงินมาใชด้  ารงชีพมากกวา่เสียเวลาไปกบัการเกณฑแ์รงงาน ขณะเดียวกันรฐัก็ตอ้งการ
กอบโกยผลประโยชนท์างเศรษฐกิจและลดบทบาทของขนุนางท่ีเรืองอ  านาจจากการมีทาสและไพร่
ในครอบครองจ านวนมากลง ปลายทศวรรษ 2410 เมื่อรชักาลท่ี 5 ขึน้ครองราชยจ์ึงออกกฎหมาย
ลดคา่ตวัทาสและก าหนดใหท้าสท่ีเกิดหลงั พ.ศ. 2411 เมื่ออาย ุ21 ปีเป็นอิสระทนัที รวมถึงหา้มซือ้
ขายกลบัมาเป็นทาสอีก4   

ไม่เพียงแต่ออกกฎหมายเก่ียวกับทาสเท่านั้น เพ่ือลดอ านาจของขนุนาง ตัง้แต่ทศวรรษ 
2420 รฐัเริ่มเรง่รดัใหข้นุนางสง่เงินทดแทนการถกูเกณฑแ์รงงานของไพรส่มภายใตป้กครองของขนุ
นางท่ีคงคา้งเขา้หลวง พรอ้มย่ืนขอ้เสนอโอนยา้ยไพรส่มในสงักดัมาเป็นไพรห่ลวงเพ่ือปลดภาระเงิน
คงคา้งหลวงท่ีเหลืออยู่ของขนุนาง แน่นอนว่าขนุนางส่วนใหญ่เลือกโอนยา้ยไพรแ่ทนช าระเงินท่ี
เหลือท าใหใ้นทศวรรษ 2430 รฐัสามารถเก็บเงินราชการจากไพรไ่ดโ้ดยตรงและมีประสิทธิภาพขึน้ 

                                                             
1 กลุลดา เกษบญุช ูมีด้. (2562). เลม่เดมิ. หนา้ 47-48. 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มร.5 ม2.12 ก/73 เรือ่งใบบอกเมืองสุพรรณบุรี (พ.ค. 104- มี.ค. 

106). 
3 แหลง่เดมิ. 
4 เจมส ์ซี อินแกรม. (2552). เลม่เดมิ. หนา้ 87-88. 



  54 

และในทศวรรษนีเ้องก็ไดม้ีการเปลี่ยนแปลงอตัราการเสียเงินคา่เขา้เวรจากปีละ 18 บาทมาเป็นปี
ละ 6 บาท นอกจากนีใ้น พ.ศ. 2440 และ 2443 ก็ไดม้ีการออกกฎหมายอีกหลายฉบบัท่ีสง่เสริมให้
ทาสกลายเป็นไทไดร้วดเร็วขึน้ นโยบายดังกล่าวท าให้ทาสและไพร่กลายเป็น “แรงงานอิสระ” 
จ  านวนมากในอีก 2 ทศวรรษตอ่มาหลงัออกกฎหมายฉบบัแรก1 

ระบบการเกณฑ์แรงงานถูกยกเลิกอย่างสิน้เชิงใน พ.ศ. 2448 เปลี่ยนมาเป็นการเก็บเงิน
รชัชูปการแทนสรา้งความเปลี่ยนแปลงใหก้ับประชาชนอย่างมาก กล่าวคือพันธะท่ีเป็นโซ่ตรวน
พนัธนาการใหค้นเหลา่นีท้  างานรบัใชเ้จา้นายถกูฟันทิง้ ประชาชนมีชีวิตเพ่ือตวัเอง ซึ่งจะเห็นในบท
ตอ่ ๆ ไปวา่ “แรงงานอิสระ” ท่ีเกิดจากการถกูปลดปลอ่ยออกจากระบบแรงงานสามารถเคลื่อนไหว
ทางเศรษฐกิจไดม้ากมาย ยกตวัอย่างชาวนาสามารถท านาไดต้ลอดฤดกูาลโดยไม่ตอ้งกังวลตอ้ง
ออกไปใชแ้รงงาน ประชาชนสามารถอพยพยา้ยถ่ินท่ีอยู่อาศัยไปแสวงหาท่ีดินท่ีเหมาะสมมา
เพาะปลกูขา้วขายไดอ้ย่างเสรีเพราะไม่จ  าเป็นตอ้งอยู่ใตบ้ังคบัของมลูนายคนใดคนหนึ่ง แต่เป็น
การเสียเงินราชการใหส้ว่นกลาง เศรษฐกิจท่ีมี  “แรงงานอิสระ” จ  านวนมากย่อมตอ้งสง่ผลใหส้งัคม
สพุรรณฯ ขบัเคลื่อนและพฒันาไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.5 การขายตัวเป็นทาสในทศวรรษ 2420 
 เมืองสพุรรณฯ ระหวา่งท่ีมีการด  าเนินนโยบายปลดปลอ่ยทาสในช่วงรชักาลท่ี 5 ปรากฏว่า
มีหลกัฐานเก่ียวกับการขายตวัเองตลอดจนคนในครอบครวัเป็นทาส สาเหตหุลกั ๆ มาจากความ
ตอ้งการเงินมาด  าเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นการกู้แลว้ส่งดอกเบี้ยก็ดีหรือการส่งคนใดคนหนึ่งใน
ครอบครวัไปเป็นทาสขดัดอก เช่น คดีของอีพันท่ีขายตวัเองและขายลกูสลบักันใหน้ายเงิน 4 คน
เป็นเงินกวา่ 7 ชั่งเศษเพ่ือน าเงินมาใชด้  าเนินชีวิต แตเ่น่ืองจากไมม่ีเงินสง่นายเงินจึงจ  าตรวนอยู่ 2 
ปีและขายทอดตลาด2 นอกจากนีย้งัพบวา่บางรายขายตวักบันายเงินมากกวา่ 1 นายเงินเพ่ือน าเงิน
จากนายเงินคนหนึ่งไปจ่ายดอกเบีย้กบันายเงินอีกคนหนึ่ง อย่างคดีของอีหณุท่ีถกูนายหณุสามีพา
ไปขายผกูดอกเบีย้กับนายทองดีอ  าแดงบุกเป็นเงินตน้ 1 ชั่ง 8 ต าลึง 3 บาท เมื่อนายทองดีใหน้  า
ดอกเบีย้มาสง่ นายหุณจึงพาอีหุณไปท าสารกรมธรรมก์บัจีนเทศเป็นเงินตน้ 1 ชั่ง ครัน้เมื่อจีนเทศ

                                                             
1 ผาสกุ พงษ์ไพจิตร และ ครสิ เบเคอร.์ (2439). เลม่เดมิ. หนา้ 43-44. 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก-ร.5รล.ตรำนอ้ย/23 เรือ่งเมืองสุพันบูรีให้หำตวันำยประกันนำย

หรุ่นมำท ำผตัสง่นำยหรุน่ตวัควำมเรง่พิจำรณำสบัศกัขีพยำนรำยควำมนำยปลืมนำยหรุนคนมีชือ่ใหถู้กตอ้งตำม
กฎหมำย. 
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ไปเจออีหณุท่ีเรือนปลดัปลอ้ง นายทองดีและจีนเทศจึงเกิดการฟ้องรอ้งกนัแยง้อีหณุกนั1 ซึ่งกรณีนี้
แสดงใหเ้ห็นการพยายามดิน้รนใหต้นเองหลดุพน้จากการเป็นทาส 

การขายตวัเป็นทาสไม่อาจสรุปอย่างผิวเผินวา่คนเหล่านั้นสิน้เนือ้ประดาตวั เพราะภาวะ
ดงักล่าวสามารถบ่งบอกถึงการขยายตัวในระบบเศรษฐกิจเงินตราอีกทางหนึ่งอา้งอิงจากงาน
ศกึษาของณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว ท่ีศึกษาเก่ียวกับการขายตวัเป็นทาสในหัวเมืองฝ่ายเหนือในช่วง
รชักาลท่ี 5 ไวว้า่การขายตวัเป็นทาสนัน้เก่ียวพนักบัการเตบิโตของเศรษฐกิจเงินตราและการคา้ขาย
ท่ีเฟ่ืองฟูในหัวเมืองฝ่ายเหนือ การขายตัวหรือคนในครอบครัวไปเป็นทาสสะท้อนให้เห็น
ความส าคญัของเงินตราท่ีผกูพนัซอกซอนเขา้ไปอยู่ในชีวิตประจ าวนัของประชาชน2  
 ค าอธิบายดงักล่าวของณัฏฐพงษ์ สกลุเลี่ยว สามารถใชอ้ธิบายปรากฏการณก์ารขายตวั
ของทาสในเมืองสพุรรณฯ แมร้ายละเอียดปลีกย่อยบางอย่างไม่เหมือนหวัเมืองฝ่ายเหนือ แตค่วาม
คลา้ยคลึงของคดีความท่ีเกิดขึน้ทั้งในเมืองสุพรรณฯ และหัวเมืองฝ่ายเหนือท าให้ทราบว่า ณ 
ขณะนั้นเงินตรากลายเป็นสิ่งส  าคัญในการด  าเนินชีวิตของประชาชน และพบวา่ในบางคดีความ
สงัเกตไดว้า่มีการขายคนในครอบครวัมารบัใชน้ายเงินแทนดอกเบีย้ ดงัเช่น  
 

“เดิมอ าแดงแพเอานายโมบุ้ตรไปท าศาลกรมธรรมขายเปนทาษจีนหัวผวัอ  าแดงงิว้
ภรรยาไต่ต้นเปนเงินตรา 2 ชั่ง 9 บาท นายโมร้บัราชการอยู่กับนายเงินไดป้ระมาณ 4-5 ปี 
ครัน้นายโมส้มศกเจา้หมู่กรมทหารก็เอาตัวนายโมม้าศักเปนทหารรบัราชการต่อไป ถึงคราว
เวรนายโมอ้อกก็ไดม้ารบัใชส้อยการงานอยู่ที่เรอืนนายเงิน”3 

 

 การขายตวัเป็นทาสย่อมสมัพันธก์ับเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงเป็นทุนนิยมท่ีเขม้ขน้ เพราะ
เมื่อเกิดการผลิตสินคา้เฉพาะอย่าง ชาวนาจ าเป็นตอ้งมีเงินในครอบครองเพ่ือซือ้สินคา้อุปโภค
บริโภคในครวัเรือน ดังนั้นเมื่อฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีจึงจ  าเป็นตอ้งขายตัวเพ่ือหาเงินมาเป็น

                                                             
1 ส านักหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ก-ร.5รล.ตรำนอ้ย/15 เรือ่งเมืองสพุนับูรตีอบสง่ค ำลูกขุนปฤกษำเรือ่ง

ควำมจีนเทศนำยทองฟอ้งแยง่กนัเรือ่งทำส. 
2 ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว. (2561). สามัญชนในหัวเมืองฝ่ายเหนือกับการก่อตัวของรฐัสมัยใหม่สยาม

ทศวรรษ 2400-2450. หนา้ 288-292. 
3 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก-ร.5รล.ตรำนอ้ย/27 เรือ่งเมืองสุพันบูรี ใหห้ำตวัจีนหัวอ ำแดงมำ

ช ำระกับอ ำแดงแพใหไ้ดค้วำมเทจจริงเรือ่งนำยโมท้หำรตำยในรำชกำรทพัจีนหัวนำยเงินเอำตวัอ ำแดงแพผูข้ำย
มำเรง่ใหส้ง่ตวัอำยพมิทำษ. 
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คา่ใชจ้่ายในชีวิตประจ าวนั ในความเป็นจริงผูท่ี้ไดผ้ลประโยชนจ์ากการขายตวัของทาสก็คือนาย
เงิน เพราะทาสเหล่านีม้ีประโยชนห์ลายดา้นไม่ว่าจะมาเป็นแรงงานท่ีเอาไวใ้ชส้อยในบา้นเรือน 
หรือเป็นในลกัษณะเงินดอกเบีย้ นอกจากนีท้าสยังเป็นทรพัยส์ินชนิดหนึ่งท่ีสามารถน าไปใชใ้นการ
ช าระหนี้และขายต่อเอาเงินได้1 ประโยชน์เหล่านี้ลว้นส่งผลดีต่อนายเงินทั้งสิน้ ดังนั้นเมื่อทาส
พยายามเป็นไทตามกฎหมาย “พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไทย” พ.ศ. 2417 
กฎหมายนีเ้ป็นการเปิดโอกาสใหท้าสสามารถไถ่ถอนตวัเองในระยะเวลานอ้ยลงและลดภาระท่ีทาส
แบกไว ้แมก้ฎหมายฉบบันีมี้ผลดีกบัทาสแตก่บันายเงินแน่นอนวา่เป็นกฎหมายท่ีขดัผลประโยชนท่ี์
นายเงินเคยไดจ้นท าใหบ้างครัง้นายเงินจึงมีการตกุติกไม่ยอมใหท้าสไถ่ถอนตนเองเป็นอิสระจน
เกิดการขึน้โรงขึน้ศาล ยกตวัอย่างกรณีนายกลั่มท่ีเป็นคดีความลงวนัเสารข์ึน้ 12 ค ่าเดือน 9 พ.ศ. 
2429 
 

“เดิมเปนวัน เดือน ปี ใดจ าไม่ไดป้ระมารณ 8-9 ปีมาแลว้นายกลั่มผัวอ  าแดงเอมไป
ท าสารกรมธรรม์กู้เงินนายจ้อยอ าแดงนุ่มเป็นเงินตรา 5 ชั่ง นายกลั่มอ  าแดงเอมได้ส่งเงิน
ดอกเบี ้ยรายปี ๆ ละ 15 รวม 5 ปีเปนเงิน  3 ชั่ ง 15 ต าลึง ครัน้ ณ  ปีมโรงโทศกนายกลั่ม
อ  าแดงเอมได้เอาตน้เงิน 5 ชั่ง ดอกเบี ้ย 15 ต าลึงไปส่งให้จอ้ยอ าแดงนุ่มแลว้ว่าสารกรรม
ธรรมห์ายหาคืนสารกรมธรรมใ์หไ้ม่ ครัน้ ณ ปีมแมเบญจศก นายจอ้ยกับนายเรอืงอ  าเภอคบ
คิดกัน เกาะเอาตัวนายกลั่มไปบังคับให้ท  าสารกรมธรรม์ใหม่ นายกลั่มหายอมท าสาร
กรมธรรมไ์ม่ นายเรืองอ  าเภอบังคับเอาตวันายกลั่มล่ามโซ่ลั่นกุนแจไวจ้ะใหท้  าสารกรมธรรม ์
แลว้นายกลั่มท  าเรื่องย่ืนต่อพยาสุพันกรมการกล่าวโทษนายเรือง  นายจ้อยว่าธรรมสาร
กรมธรรม ์พยาสพุันส่งใหน้ายหลกัเปนกระลาการช าระว่ากลา่วถงึสืบพยาน ๆ เบิกความสม
เรื่องราวนายกลั่ม”2  

 

นอกจากนี้ยังมีกรณีของนายเอ่ียมกับนายฤทธิลงไปฟ้องอุทธรณ์ต่อลูกขุนศาลหลวง 
กล่าวโทษหลวงศรีสพุันณครเขตผูช้่วยหลวงสุพมาตรา หลวงรกัษาบุรี หลวงคลงั ขนุพรมอายา
พระตลาการ ขนุอิน นายเขียว นายอาตผูค้มุเรื่องไม่ยอมคืนสารกรมธรรมล์งเป็นคดีความไวว้ัน
เสารแ์รม 14 ค ่าเดือน 8 พ.ศ. 2431 เป็นเนื้อความว่า “นำยเอียมนำยฤทธิเอำเงินตรำ 4 ชั่ง 10 
ต ำลงึ ไปวำงค่ำตวัอีนุ่มภรรยำนำยฤทธิต่อหลวงพรมสุภำ อ ำแดงถมยำ ๆ รบัเงินไวแ้ลว้ ๆ หำคืน
                                                             

1 ณฏัฐพงษ์ สกลุเลี่ยว. (2561). เลม่เดมิ. หนา้ 291-292. 
2 ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก-ร.5 รล-ตรำนอ้ย/8 เรือ่งเมืองสพุนับูร ีใหบ้อกสง่ตวันำยจอยอ ำแดง

นมุโจทยน์ำยกลบัอ ำแดงเอมจ ำเลยควำมเดมิหำวำ่ท ำสำรกรมธรรมกูเ้งนิ 
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สำรกรมทรรมใหไ้ม่ กลบัคดิเอำเงนิค่ำกระเศยีรอำยบุุตรทีไ่ม่มชีื่อในสำรกรมทรรมอกี 13 บำท” จึง
ตอ้งการเอาคนท่ีมีช่ือทัง้หมดไปพิจารณา ณ ศาลหลวง1  

จากสองกรณีพบว่าทาสเองก็พยายามท่ีตอบโตค้วามอยุติธรรมของนายเงิน โดยการดึง
อ  านาจสว่นกลางมาเป็นขอ้ต่อรอง แตน่ายเงินเองก็พยายามหาทางรกัษาผลประโยชนข์องตนดว้ย
การไม่ใหส้ารกรมธรรมบ์า้ง หรือบังคบัท าสารกรมธรรมใ์หม่ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นการเสียผลประโยชน์
ดา้นแรงงานและการสะสมทรพัยข์องนายเงิน ขณะเดียวกันความสมัพนัธข์องทาสกบันายเงินจาก
ภาวะการขายตวัเป็นทาสหมดไปใน พ.ศ. 2448 เมื่อมีการเก็บเงินรชัชูปการแทน ทาสกลายเป็น 
“แรงงานอิสระ” ความตอ้งการแรงงานของเหลา่นายเงินถกูแทนท่ีดว้ยการจา้งงาน ภาวการณเ์ป็น
ทาสกับนายเงินถกูแทนท่ีดว้ยการเป็นเจา้หนีแ้ละลกูหนี ้ซึ่งเป็นความสมัพนัธรู์ปแบบใหมท่ี่เจา้หนี้
ไมส่ามารถจ ากดัอิสระในตวัของลกูหนีไ้ดเ้หมือนกบันายเงินท่ีมีตอ่ทาส  

2.3 สรุป 
สพุรรณบรุีมีลกัษณะทางภมูิศาสตรท่ี์เหมาะสมในการเพาะปลกู เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีราบ

ลุ่มน า้เจา้พระยาท่ีมีความอดุมสมบูรณจ์ากการเป็นพืน้ท่ีทับถมของดินตะกอนปากแม่น  า้หลาย
สายตัง้แต่อดีตท่ีเรียกกันว่า “พื้นท่ีราบลุ่มแม่น  ้าเก่า” (Old Delta) ท  าใหส้พุรรณฯ มีร่องรอยการ
เพาะปลกูและตัง้ถ่ินฐานมาอย่างยาวนานกวา่พืน้ท่ีอ่ืน ๆ ในภาคกลาง ตัง้แต่สมยัอยธุยาสพุรรณฯ 
มีความส าคญัในแง่พืน้ท่ีท่ีมีความสมบูรณข์องทรพัยากรทั้งคนและธรรมชาติ รวมถึงเป็นพืน้ท่ีท่ี
เหมาะสมในการปลกูขา้ว ซึ่งในตลอดสมยัอยธุยาโดยเฉพาะตอนปลายของอยธุยามีความตอ้งการ
ขา้วเพ่ือส่งไปขายยังประเทศจีนจ านวนมากมีหลกัฐานปรากฏว่าสพุรรณฯ เป็นแหล่งปลกูขา้วท่ี
ส  าคญัท่ีถูกดึงผลผลิตไปยังราชธานีไม่ว่าจะเป็นในรูปของภาษีหางขา้ว หรือการน าขา้วส่งขึน้ไป
ขายยังอยุธยา ส่ิงเหล่านี้ผลกัดนัใหเ้มืองสพุรรณฯ มีความส าคญัทางดา้นเศรษฐกิจต่อราชธานี
เรื่อยมาจนถึงรตันโกสินทรต์อนตน้ 

เศรษฐกิจของสพุรรณฯ เป็นเศรษฐกิจท่ีผลิตเพ่ือยงัชีพ แตล่ะครอบครวัสามารถพึงตวัเอง
ไดม้ีผลผลิตหลากหลายในพืน้ท่ี เมื่อมีผลผลิตสว่นเกินก็น  ามาขายหรือแลกเปลี่ยน การเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศจากการคา้ส  าเภาในรชักาลท่ี 3 สง่ผลใหเ้ศรษฐกิจเงินตรากระจายเขา้มาสู่
ประชาชนในพืน้ท่ี โดยเฉพาะพืน้ท่ีท่ีมีการติดต่อคา้ขายกบัพืน้ท่ีภายนอก เช่น ตวัเมือง สองพ่ีนอ้ง 
บางปลามา้ และศรีประจนัต ์ประชาชนเริ่มใชเ้งินในตวักลางในการแลกเปลี่ยนสินคา้ การขยายตวั

                                                             
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก-ร.5รล-ตรำนอ้ย/17 เรือ่งเมืองสุพันบูรี ให้ส่งตวักรมกำรมีชื่อรำย

นำยฤทธิฟอ้งอุธรหำกนัเรือ่งทำษ. 
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ทางการคา้ภายในไดด้งึดดูใหช้าวจีนเขา้มาตัง้ถ่ินฐาน ซึ่งคนจีนอยู่นอกระบบการเกณฑแ์รงงานท า
ใหค้นจีนเหล่านีร้บัหนา้ท่ีในการเป็นคนกลางรบัส่งสินคา้ “เจา้ภาษีนายอากร” และอาชีพรบัจา้ง 
เป็นตน้ นอกจากคนจีนแลว้ก็พบว่ามีการอพยพเขา้มาตัง้ถ่ินของกลุ่มชนต่าง ๆ กระจายไปแต่ละ
พืน้ท่ีในสพุรรณฯ ไม่ว่าจะเขา้มาเพ่ือท ากิน คา้ขายไปจนถึงถูกกวาดตอ้นมา คนเหล่านีเ้ป็นก าลงั
ส  าคญัในฐานะไพรท่ี่ผลิตสว่ยและอากรใหก้บัรฐั 

ในยุคท่ีการคา้กับจีนเติบโตขึน้อย่างต่อเน่ืองไพร่จ  านวนมากถูกดึงเขา้ไปในระบบเงินตรา
ผา่นการจ่ายเงินแทนการเขา้เวร เน่ืองจากรฐัอนญุาตใหไ้พร่สามารถจ่ายเงินแทนการเขา้เวรได ้ซึ่ง
การอนุโลมในครัง้นีร้ฐัไดป้ระโยชน์ทั้ง 2 ทางไม่ว่าจะเงินค่าเขา้เวรและผลผลิตท่ีไพร่เหล่านีต้อ้ง
น ามาขายเพ่ือน าเงินมาจ่ายค่าเขา้เวรอีกทีหนึ่ง การค่อย ๆ เขา้ไปมีปฏิสมัพันธก์ับเศรษฐกิจแบบ
เงินตราท าใหป้ระชาชนสพุรรณฯ เกิดความคุน้เคยกับเงินตรา ดงันัน้เมื่อมีการเขา้มาของทุนนิยม
หลงัท าสนธิสญัญาเบาวร์ิงจึงไมต่อ้งปรบัตวัมากสามารถตอบรบัและคลอ้ยตามไดใ้นทนัที 

การเกิดขึน้ของสนธิสญัญาเบาวร์ิงเป็นการพลิกโฉมภาคการผลิตใหข้ยายตวัอย่างรวดเร็ว
ตามภาวการณแ์บ่งงานกันท า ภาคกลางซึ่งเป็นฐานผลิตขา้วท่ีส  าคญัของประเทศเป็นพืน้ท่ีท่ีไดร้บั
ผลกระทบมากท่ีสุดเน่ืองจากหลังสนธิสัญญาเบาวร์ิงเป็นตน้มารฐัตอ้งการท่ีเพ่ิมผลผลิตการ
สง่ออกขา้วใหไ้ดจ้  านวนมากจึงพยายามออกนโยบายต่าง ๆ เพ่ือกระตุน้ให้ประชาชนหันไปปลกู
ขา้ว เป็นต้นว่าการขุดคลองเพ่ือเปิดพื้นท่ีใหม่ การงดเวน้ค่านาและลดค่านาลงเพ่ือจูงใจให้
ประชาชนหนัมาขยายพืน้ท่ีการเพาะปลกูใหไ้ดม้ากท่ีสดุ การยกเลิกการเกณฑแ์รงงาน ซึ่งนโยบาย
ทั้ง 3 อย่างของรฐันั้นลว้นสมัพันธก์ันอย่างแยกไม่ไดแ้ละส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
ชาวบ้าน กล่าวคือเมื่อขยายพื้นท่ีการเพาะปลูกแลว้ชาวนาก็จ  าตอ้งหาเงินมาจ่ายค่านา ซึ่ง
หมายความว่าราษฎรต้องการผลิตสินค้าให้ได้มากขึ ้นกว่าเดิมเพ่ือน าเงินมาใช้สอยใน
ชีวิตประจ าวนั ซึ่งส่งผลต่อการหลดุออกจากระบบการเกณฑแ์รงงานเน่ืองจากรฐัก็ตอ้งการสินคา้
เพ่ือน าไปขายจึงตอ้งการส่วยและเงินมากกว่าการเกณฑแ์รงงาน เป็นเหตใุหร้ะบบการณเ์กณฑ์
แรงงานไม่ตอบโจทยจ์ึงเสื่อมลงอย่างตอ่เน่ืองเป็นผลใหร้ฐัออกกฎหมายยกเลิกการเกณฑแ์รงงาน 
เมื่อราษฎรกลายเป็น  “แรงงานอิสระ” การผลิตก็จะขยายตวัอย่างรวดเรว็ซึ่งจะกลา่วตอ่ไปในบทท่ี 
3  
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บทที ่3  
เมืองสุพรรณฯ ในทศวรรษ 2430-2440 ยุครุ่งเรืองของเศรษฐกิจขา้ว 

 บทนี้จะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจขา้วส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางดา้น
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของสพุรรณฯ อย่างไร หลงัจากท าสนธิสัญญาเบาวร์ิงแลว้ขา้วได้
กลายเป็นสินคา้ส่งออกท่ีส  าคญัของประเทศ เศรษฐกิจไทยหันมาพึ่งพาการผลิตขา้วเป็นสินคา้
สง่ออกหลกั การเขา้เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจทุนนิยมของสยามไดเ้ปลี่ยนวิถีการผลิตไดเ้ปลี่ยน
จากการผลิตเพ่ือยงัชีพมาเป็นการการผลิตเพ่ือการคา้ในระบบทนุนิยม  

นโยบายการส่งเสริมการปลกูขา้วของรฐัมีผลต่อการขยายตวัของพืน้ท่ีปลกูขา้วในเมือง
สพุรรณฯ และเน่ืองจากสพุรรณฯ เป็นพืน้ท่ีปลกูขา้วเก่าและมีพืน้ท่ีอดุมสมบรูณจ์ึงท าใหถ้กูดึงเขา้
ไปเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลก  ทรพัยากรท่ีผลิตไดจ้ากพืน้ท่ีถูกรฐัดึงเขา้สู่ส่วนกลางผ่านการ
จดัการและเขา้มาควบคมุทางดา้นการปกครองและสงัคม เช่น การปรบัโครงสรา้งการปกครอง การ
จดัตัง้โรงเรียนสมยัใหม ่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างใหเ้ป็นไปตามขนบของเมืองหลวง ไป
จนถึงการปราบปราบโจรในพืน้ท่ี ซึ่งการจัดการท่ีกรุงเทพฯ มีต่อสพุรรณฯ เป็นกระบวนการสรา้ง
อาณานิคมภายในดว้ยการกระชับอ านาจเขา้สู่ส่วนกลางเช่นเดียวกับการจัดการพื้นท่ีหัวเมือง
อีสานหรือหวัเมืองเหนือ ดว้ยลกัษณะท่ีคอ่ย ๆ กระชับอ านาจของส่วนกลางท าใหก้ารต่อตา้นของ
ประชาชนสุพรรณฯ ไม่ไดช้ัดนัก ประชาชนมีการปรับตัวในลักษณะโอนอ่อนผ่อนตามและใช้
ประโยชน์จากสิ่งท่ีรฐัมอบให ้เช่น การไต่บันไดทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนสถานะทางสงัคม การ
บริโภควฒันธรรมของเมืองหลวงผา่นสินคา้และการแตง่กาย เป็นตน้  

3.1 ลักษณะทางกายภาพทีเ่ปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกจิข้าวขยายตัวเข้าสู่พืน้ทีสุ่พรรณบุรี  
3.1.1 ความสัมพันธข์องแรงงานกับพืน้ที ่

 ปัจจัยทางภมูิศาสตรเ์ป็นสว่นหนึ่งในตวัก าหนดการตัง้ถ่ินฐานของประชากร ในทศวรรษ 
2390 ดินแดนสพุรรณฯ ยงัมีพืน้ท่ีว่างเปลา่ท่ีตอ้งการคนมาจับจองเป็นเจา้ของจ านวนมาก การตัง้
ชมุชนจ ากัดอยู่ตามริมแมน่  า้สพุรรณฯ และปากคลองท่ีการเดินทางสะดวกอย่างปากคลองสองพ่ี
นอ้ง อาจมีบา้งบางชมุชนท่ีเขา้ไปตัง้ถ่ินฐานอยู่พืน้ท่ีตอนใน เช่น ชมุชนบริเวณล าน า้กระเสียว แตก่็
เป็นประชากรส่วนน้อยและมีความบางเบาของจ านวนคนเมื่อเทียบกับพื้นท่ี พื้นท่ีท่ีพอจะมี
ประชากรอาศยัเป็นชมุชนขนาดใหญ่ตัง้แต่รตันโกสินทรต์อนตน้ไดแ้ก่ ตวัเมืองสพุรรณฯ บริเวณท่า
พ่ีเลีย้งและบา้นรัว้ใหญ่ ซึ่งเป็นชมุชนเก่าฝ่ังตะวนัตก มีจวนผูว้า่ท่ีตัง้อยู่ฝ่ังตะวนัออกเป็นศนูยก์ลาง
การปกครอง  
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 ต่อมาคือสองพ่ีน้อง เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีปลายแดนทางใตท่ี้ติดต่อกับนครชัยศรี ท าให้มี
ชมุชนตัง้ถ่ินฐานอยู่มาก บริเวณปากคลองสองพ่ีนอ้งซึ่งเป็นท่ีตัง้ของด่านท่ีคอยตรวจตราเรือเขา้
ออกเป็นศนูยก์ลางของชุมชนท่ีเกิดการซือ้ขายแลกเปลี่ยนสินคา้นานาชนิด ผูค้นจากหลายชาติ
พนัธุม์าตัง้หลกัปักฐานเป็นหมู่บา้นขนาดใหญ่ริมแมน่  า้สพุรรณฯ เคียงขา้งดา่นสองพ่ีนอ้ง เมื่อลอ่ง
แมน่  า้สพุรรณฯ ขึน้ไปเมืองก็จะพบชมุชนย่อยในพืน้ท่ีสองพ่ีนอ้งอีก เช่น บางซอ บางตาเถร สีสนุก 
ฯลฯ1 แต่ละชุมชนก็จะหักรา้งถางพงท าไร่ท  านาใกลก้ับท่ีอยู่อาศยั ถึงอย่างนั้นในทศวรรษ 2420 
พืน้ท่ีป่าวา่งเปล่าท าเลดีติดล  าน า้ยังคงมีเหลือพอใหค้นทั่วไปจบัจองตรวจสอบจากใบบอกเมือง
สพุรรณฯ พ.ศ. 2428 กรณีการรอ้งขอจับจองพืน้ท่ีป่าว่างเปล่าบริเวณคลองสองพ่ีนอ้งเพ่ือท านา
ของจีนเซียงอายเป็นเนือ้ท่ี 30 ไร่2 หลกัฐานชิน้นีท้  าใหพ้บวา่เริ่มมีการขยบัขยายพืน้ท่ีการท านาเข้า
ไปสูพื่น้ท่ีตอนใน แตก่็เป็นพืน้ท่ีท่ีติดล  าน า้เพ่ือความสะดวกในการเพาะปลกูและสญัจร  

หลงัจากการขยายพืน้ท่ีการเพาะปลกูขา้วตัง้แต่ทศวรรษ 2430 เป็นตน้มาเกิดการอพยพ
ของกลุ่มชนต่าง ๆ จ  านวนมากมาตัง้ถ่ินฐานในสพุรรณฯ เน่ืองจากแรงงานเริ่มเป็นอิสระจากระบบ
การเกณฑแ์รงงานท่ีเป็นผลจากนโยบายการเลิกทาสและไพร่ของรชักาลท่ี 5 ตัง้แต่ปลายทศวรรษ 
2410 ท าใหเ้กิดการเคลื่อนยา้ยแรงงานอิสระเขา้มาบกุเบิกพืน้ท่ีท  านา ตวัอย่างของการอพยพ เช่น 
การอพยพของลาวโซ่งใน พ.ศ. 2434 จากเพชรบรุีมาอยู่ท่ีบริเวณบา้นดอน บา้นดอนมะเกลือและ
บ้านสระข่อย อ  าเภอสองพ่ีน้อง3 มากกว่า 180 คน4 นอกจากนี้ยังมีกรณีของลาวพวนท่ีเขา้มา
กระจายตัง้หมู่บา้นอยู่ท่ีบา้นเกา้หอ้ง บา้นมะขามลม้ อ  าเภอบางปลามา้ และท่ีบา้นกรา่ง อ  าเภอศรี
ประจันต์5 ซึ่งหักรา้งถางพง โก่นสรา้งท่ีอยู่อาศยัและท านาในพืน้ท่ีดอนตอนในทั้งสิน้  พ.ศ. 2436 
จากรายงานการตรวจราชการของสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด  ารงราชานภุาพ (พ.ศ. 
2405-2486) พบวา่เมืองสพุรรณฯ มีชาวลาวโซ่งอพยพมาท านาจากเพชรบรุี 3,000 คน6 

การขยับขยายชุมชนในทศวรรษ 2430 มีลกัษณะการขยายตัวออกไปทางทิศตะวนัตก
เฉียงใต ้(อู่ทอง) และทิศเหนือจากตัวเมืองสุพรรณฯ (สามชุก และนางบวช) รวมถึงตะวันออก

                                                             
1 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เลม่เดมิ. หนา้ 191. 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มร.5 ม2.12 ก/73 เรือ่งใบบอกเมืองสุพรรณบุรี (พ.ค. 104- มี.ค. 

106). 
3 ปัจจบุนัคือบรเิวณต าบลบา้นดอนและต าบลบา้นดอนมะเกลอื อ  าเภออู่ทอง 
4 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5ม/36 เรือ่งบำทหลวงบำ้นดอนแขวงเมอืงสุพรรณบุรเีกลีย่กล่อม

พวกลำวซ่งเขำ้รตี.  
5 สภุาภรณ ์จินดามณีโรจน.์ (2554). เลม่เดมิ. หนา้ 46-47. 
6 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กร.5ค/45 เรือ่งลำวทรงด ำเมอืงสพุรรณขออนญุำตท ำจุเซ่นผ.ี 
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บริเวณพืน้ท่ีรอยตอ่ระหวา่งพรมแดนสพุรรณฯ กบัอา่งทองและกรุงเก่าท่ีเคยเป็นพืน้ท่ีประชากรบาง
เบาและเป็นป่า การขยายพืน้ท่ีการท านาในทศวรรษนีส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมจ านวนของประชากร
และการขยบัขยายการตัง้ถ่ินฐานเขา้สูพื่น้ท่ีตอนใน จากหลกัฐานการตรวจราชการของกรมด ารงฯ 
ใน พ.ศ. 2441 ไดก้ลา่วถึงการขยายพืน้ท่ีท  านาความวา่ 

 

“เขา้ราคาดีคนหันลงท านามาก ที่ทางฝ่ังตะวนัออกต่อพรมแดนกรุงเก่าแลอ่างทอง 
ซึ่งเปนป่าพงอยู่เมื่อคราวมาตรวจราชการคราวก่อนเป็นอันมาก บดันีก็้เปนนาฟางตลอดถึง
กัน ทางฝ่ังตวันตกที่ก็เปนนาออกไปเปนอันมากเหมือนกัน ว่าโดยย่อ เพราะนาเปนของท า
ง่ายในเวลานีท้  าไดก้  าไรมากดว้ย คนจงึทิง้การอื่นไปหนัลงท านาเสยีเปนอนัมาก” 1 

 

นอกจากนีย้ังมีหลกัฐานการเสด็จประพาสของรชักาลท่ี 5 พ.ศ. 2451 ท่ียืนยันขอ้เท็จจริง
การขยายพืน้ท่ีไปสุดชายแดนสุพรรณฯ โดยบรรยายถึงพืน้ท่ีบริเวณนางบวชว่าสุดลกูตาเป็นนา
สลบักับป่าไผ ่ซึ่งแสดงใหเ้ห็นการขยายตวัของพืน้ท่ีท  านาและชุมชนท่ีไปถึงสดุเขตแดนสพุรรณฯ 
ดงัความวา่ 

 
“ทางมาจากคลองจันทรว์นันีเ้ขาว่า 500 เสน้ มาไม่มากนกัก็ออกทุ่งมีไผ่รมิน  า้อย่าง

แม่น  า้สพุรรณ แลเห็นนาในไผ่เป็นช่อง ๆ ไมใ้หญ่ก็ยงัมีราย ๆ บา้นเรือนค่อยหนาขึน้ เมื่อตอน
ใกลเ้ดิมบาง เห็นเขาเดิมบางอยู่ข ้างหน้า พลบัพลาท าที่วัดคงคาฝ่ังใต้ในแขวงชัยนาท มี
ราษฎรมาหามากขึน้กว่าแต่ก่อน......ขอ้ที่ เราเห็นเมื่อเวลาในดงไมใ้หญ่ แต่ที่จริงขึน้ไปที่สงู
แลว้แลเห็นว่าไม่มีดงแห่งใด หลังหมู่ไมเ้ขา้ไปก็เป็นท้องนาทั่ วไป มีท้องนากับป่าไผ่จนสุด
สายตาทุกทิศ ไม่มีที่ว่างเปล่าในที่แห่งใดเลย ป่าไผ่นีก็้เป็นลกัษณะเดียวกันกับป่าสนของ
เมืองฝรั่ง ของเขาปลกูเหยา้เรือนดว้ยไมส้น ของเราก็ส  าเรจ็ดว้ยไมไ้ผ่ เป็นที่งามบรบิูรณดี์ทุก
แห่ง”2 

 

เมื่อยอ้นกลบัไปส  ารวจพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ในทศวรรษเดียวกันพบว่าสาเหตหุนึ่งของการเพ่ิมพืน้ท่ี
ปลกูขา้วในสพุรรณฯ มาจากพืน้ท่ีลุ่มน า้เจา้พระยาอย่างกรุงเทพฯ อยุธยา รวมไปถึงรงัสิตซึ่งเป็น
พืน้ท่ีบุกเบิกใหม่ของรฐัไดร้บัการจับจองท านาแทบเตม็พืน้ท่ี เมื่อท่ีนาท่ีมีเหลืออยู่ไม่เพียงพอใหผู้้

                                                             
1 กระทรวงมหาดไทย. (2555). เลม่เดมิ. หนา้ 127. 
2 กรมศิลปากร. (2505). เลม่เดมิ. หนา้ 16, 20-21. 
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ตัง้ถ่ินฐานใหม ่ดงันัน้คนเหลา่นีจ้ึงถูกผลกัดนัใหอ้พยพไปยงัฝ่ังตะวนัตกหรือก็คือดินแดนสพุรรณฯ 
ท่ีมีพืน้ท่ีวา่งเปลา่ไรผู้จ้บัจองจ านวนมากรอคนมาบกุเบิกท านา1 
 การปลกูขา้วท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีริมแมน่  า้สพุรรณฯ ผลพลอยไดข้องการขยายตวัของชมุชน
คือการเติบโตของการคา้ภายใน ชาวจีนเขา้มามีบทบาทในฐานะกลุม่ชนท่ีมีบทบาทอยู่บนจดุสงูสดุ
ของระบบเศรษฐกิจ โดยคนจีนท่ีเขา้มาหลงั พ.ศ. 2398 มีลกัษณะการตัง้ถ่ินฐานแตกต่างกบักลุ่ม
คนจีนท่ีเขา้มาก่อนหน้า กล่าวคือคนจีนท่ีเขา้มาก่อน พ.ศ. 2398 ตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจาย
ปะปนกับคนกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน ๆ แต่กลุ่มชาวจีนท่ีเขา้มากลุ่มใหม่มกัอยู่รวมกันเป็นชุมชนตวัเอง
และมกัตัง้เป็นเรือนอยู่ริมน า้ โดยต่อมาชุมชนท่ีคนจีนอาศยัจะพัฒนาเป็นตลาด เช่น ตลาดท่าพ่ี
เลีย้ง ตลาดเกา้หอ้ง ตลาดสามชกุ ฯลฯ เพราะคนจีนมีความเช่ียวชาญดา้นการคา้ขายและลอยตวั
อยู่เหนือระบบการเกณฑแ์รงงานมาตัง้แตแ่รกจึงมีอิสระในการท าการคา้ท่ีตอ่เน่ืองกวา่กลุม่ชนอ่ืน 
ๆ คนจีนท่ีเขา้มาในพืน้ท่ีมีทัง้ท่ีเป็นแบบถาวรและแบบชั่วคราว โดยคนจีนท่ีเขา้มาอยู่แบบถาวรมีท่ี
อยู่เป็นหลกัแหล่งเรียกวา่จีนคงเมือง ขณะท่ีคนจีนท่ีเขา้มาชั่วคราวเรียกว่าจีนจร ในใบบอกเมือง
สพุรรณฯ พ.ศ. 2389 กล่าวถึงชาวจีนท่ีเขา้มาผกูป้ี เป็นจ านวนจีนคงเมือง 365 คน และจีนจร 46 
คน อาชีพสว่นใหญ่ท่ีคนจีนท ากนั เช่น ท าสวน ท าไร ่เป็นพ่อคา้เดินทางมาซือ้สินคา้ไปขายทอ้งถ่ิน
อ่ืน รวมถึงเป็นนายอากร2 ต่อมาใน พ.ศ. 2431 หรือในอีก 42 ปีต่อมาปรากฏว่ามีคนจีนมาผกูป้ี
เป็นจ านวนจีนคงเมือง 1,322 ส่วนจีนจรมี 126 คน3 ซึ่งเพ่ิมขึน้ถึง 4 เท่า อาชีพท่ีท ามากไดแ้ก่ 
คา้ขายสินคา้ปลีก นายอากร ปล่อยเงินกู ้เจา้ของโรงสี ฯลฯ อาชีพและจ านวนชาวจีนท่ีเปลี่ยนไป
ลว้นเป็นไปตามทิศทางการพฒันาของเศรษฐกิจและการคา้ภายใน ณ ขณะนัน้  
 

“พวกจีนที่ เสียเงินให้ข้าหลวงผูกป้ีไม่ได้ฎีกาพิมภ์มีอยู่ตามป่าดงในแขวงเมือง
สพุรรณบุรียังมีอีกหลายต าบล ขา้พเจา้ (พระยาสนุทรสงครามพิไชยผูว้่าราชการสพุรรณฯ -
ผูเ้ขียน)จะออกไปสืบเอาความจริงต่อไป.......สืบไดจ้ีนบา้นหัววังบ้านยานยาวบา้นวังศิลา 
แลว้ขึน้ท่าสามชุกเดินไปทางบ้านหนองพังนาก สืบได้จีนบ้านดอนมเกลือบา้นป่าสะแกถึง

                                                             
1 เดวิด บรูซ จอหน์สตนั. (2530). เลม่เดมิ. หนา้ 21. 
2 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เลม่เดมิ. หนา้ 220-221. 
3 ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มร.5 ม2.12ก/75 เรือ่งใบบอกเมืองสพุรรณบุรี (มี.ค. 107-30 มี.คง 

109). 
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บา้นท่าชา้งพรมแดนเมืองสพุรรณบุร ีรวมหกต าบลไดจ้ีนที่เสยีเงินค่าป้ีไม่ไดฎี้กาพิมภษ์าบาล
ตวัทกุคนแลว้”1 

 

ขอ้ความดงักล่าวเป็นรายงานของผูว้่าสพุรรณฯ ท่ีเขา้ไปส  ารวจจีนผกูป้ีในเมืองสพุรรณฯ 
พ.ศ. 2432 ซึ่งเห็นไดว้า่จ  านวนคนจีนท่ีเขา้มาอยู่ในสพุรรณฯ ช่วงทศวรรษนีเ้ริ่มกระจายตัง้ถ่ินฐาน
เขา้ไปในพืน้ท่ีตอนในถัดจากเมือง อาชีพของชาวจีนในสพุรรณฯ อาจจ าแนกอย่างกวา้ง ๆ ตาม
ความถนัดและหลกัฐานท่ีกล่าวถึงเก่ียวกับคนจีนพบว่าจีนท่ีเขา้มาในสุพรรณฯ ส่วนมากคือจีน
แตจ๋ิ้ว จีนไหหล า โดยจีนแตจ๋ิ้วสว่นมากท าการคา้ขายและอยู่รวมกนัจ านวนมากบริเวณตลาดไมว่า่
จะเป็นตลาดท่าพ่ีเลีย้ง ตลาดเก้าห้อง ตลาดสามชุก ฯลฯ รวมถึงท าอาชีพเป็นพ่อคา้คนกลาง
เดินทางดว้ยเรือรบัซือ้ขายสินคา้และขา้วระหว่างเมืองและชนบทอีกดว้ย ส่วนชาวจีนไหหล าท า
ธรุกิจเก่ียวกบัอูต่อ่เรือ อาศยัอยู่มากบริเวณบางปลามา้2 

การอพยพเขา้มาของประชากรท่ีเพ่ิมขึน้ในพืน้ท่ีสพุรรณฯ ท าใหเ้กิดความจ าเป็นตอ้งจดัตัง้
อ  าเภอขึน้ใหม่จากแต่เดิมสพุรรณฯ แบ่งพืน้ท่ีการปกครองออกเป็น 4 อ าเภอคือ อ  าเภอเมือง บาง
ปลามา้ สองพ่ีนอ้งและนางบวช แต่เพ่ือรองรบัการขยายตวัของชุมชนเขา้สู่พืน้ท่ีภายในและเพ่ือ
ความสะดวกในการปกครอง พ.ศ. 2445 พระยาสพุรรณฯ จึงมีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยขอ
เพ่ิมอ าเภออีก 2 อ  าเภอแรกคืออ  าเภอจรเขส้ามพันแยกมาจากอ าเภอสองพ่ีนอ้ง และอ าเภอท่ีสอง
คืออ  าเภอสีจนั (ศรีประจนัต)์3 แยกมาจากอ าเภอเมืองและอ าเภอนางบวช ตอ่มาใน พ.ศ. 2453 ได้

                                                             
1 ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มร.5 ม2.12ก/75 เรือ่งใบบอกเมืองสพุรรณบุรี (มี.ค. 107-30 มี.คง 

109). 
2 กองบรรณาธิการ. (2562). ตลำดบนคุง้น ำ้สพุรรณบุร.ี (ออนไลน)์. 
3 พ.ศ. 2445 พระยาสุนทรบุรีมีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอเพิ่มอ  าเภอ 2 อ าเภอในจังหวัด

สพุรรณฯ โดยกรมด ารงฯ ไดเ้ห็นควรอนญุาตและใหใ้ชช้ื่ออ  าเภอสจีันและอ าเภอจรเขส้ามพนั โดยชื่อสจีนัมาจาก
ชื่อบา้นสจีัน (ปัจจบุันเขียนศรจีนัต)์ ซึ่งเดิมครอบคลมุพืน้ที่สองฝ่ังแม่น  า้ท่าจีนตรงบา้นศรีจนัตปั์จจุบนัและฝ่ังตรง
ขา้มย่านวัดถั่ว แต่พระยาศรีสหเทพ ราชปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยได้ท  าการทักท้วงเรื่องการเขียนชื่อ
อ  าเภอสีจนัในเอกสารทางการ โดยท าการเสนอชื่อเพิ่มอีก 3 ชื่อใหร้ชักาลที่ 5 ทรงเลือกไดแ้ก่ ศรีปจันต ์ศรีจนัทร ์
และศรจีันทน ์ปรากฏว่ารชักาลที่ 5 ไดเ้ลือกใชว้่า ศรปีจันต ์เป็นค าเขียนอย่างเป็นทางการ เพราะสอดคลอ้งกับ
นิทานเรื่องขุนช้างขุนแผน ดังนั้นตั้งแต่ พ.ศ. 2446 เป็นต้นมาศรีปจันต์จึงเป็นชื่อเรียกอ าเภอสีจันอย่างเป็น
ทางการนบัแต่นั้นมา และใน พ.ศ. 2450 ไดป้รากฏเอกสารการเขียนชื่ออ  าเภอนีว้่าอ  าเภอศรีประจันตด์ังเช่นที่ใช้
กนัในปัจจุบัน ที่มา: ส านักหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5ม/6 เรือ่งปันแขวงปกครองหัวเมอืง (25 ต.ค. 112- 6 
ต.ค. 129). 
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มีการตัง้อ  าเภอเดิมบางเพ่ิมขึน้มา เน่ืองจากพื้นท่ีบริเวณดงักล่าวเป็นพื้นท่ีชายแดนรกรา้งและ
ห่างไกลจากศนูยอ์  านาจทุกทาง1 เดิมจึงเป็นแหล่งซ่องสมุของโจรและเลขหนีนาย เมื่อมีการขยับ
ขยายชมุชนขึน้ไปตัง้ถ่ินฐานบริเวณนีม้ากขึน้ จากปัญหาท่ีไมเ่คยเป็นปัญหาจึงเป็นปัญหาขึน้เมื่อมี
การฟ้องรอ้งเรื่องการชิงทรพัย ์ลกัขโมยววัควายอยู่บ่อยครัง้ การตัง้อ  าเภอเดิมบางท าใหง้่ายในการ
จดัการปกครองและปราบปรามผูร้า้ย2 

พื้นท่ีในอ าเภอเดิมบางเป็นส่วนผสมของพื้นท่ี 3 จังหวัด คือจังหวัดสุพรรณฯ ตัดพื้นท่ี
อ  าเภอนางบวช 12 ต าบลไดแ้ก่ ต  าบลท่านางเลิง้ เขาพระ ท่ารวก ท่าชา้ง หัวเขา วงัศรีราช หัวนา 
ป่าสะแก ล  าพันบอง บ่อกรุ หว้ยขมิน้ ส่วนจังหวดัสิงหบ์ุรีรบัโอนมา 2 ต าบลคือต  าบลท่ามะนาว 
ต  าบลโคกชา้ง และจงัหวดัชยันาทรบัมา 2 ต าบลคือต  าบลเดิมบาง และต  าบลก ามะเช่ียน รวมเป็น 
16 ต าบลตัง้เป็นอ าเภอเดิมบาง มีท่ีวา่การอ าเภอตัง้อยู่ท่ีบ่อนเก่าต  าบลท่ารวกห่างจากตลาดต  าบล
ท่าชา้ง 20 เสน้หรือ 800 เมตร ซึ่งเป็นท่ีดอนสะดวกในการติดตอ่ราชการ โดยใหช่ื้ออ าเภอใหมนี่ว้่า
เดิมบาง สว่นอ าเภอเดิมบางเก่าซึ่งตัง้ท่ีวา่การต  าบลบา้นเช่ียนไดเ้ปลี่ยนช่ือเป็นอ าเภอบา้นเช่ียนให้
ตรงกบัทอ้งท่ี3  
 การเพ่ิมขึน้ของอ าเภอใน พ.ศ. 2445 และ พ.ศ. 2453 สอดคลอ้งกับการเพ่ิมขึน้อย่าง
ตอ่เน่ืองของประชากรและการขยบัขยายพืน้ท่ีการเพาะปลกูเขา้สูพื่น้ท่ีตอนในอย่างชา้ ๆ ตลอดทั้ง
ทศวรรษ แตเ่น่ืองจากเป็นเรื่องยากท่ีจะหาหลกัฐานตวัเลขจ านวนประชากรเมืองสพุรรณฯ  อย่าง
ชดัเจนในทุกปีได ้ดงันั้นทางผูวิ้จัยจึงใชจ้  านวนประชากรท่ีมีการส  ารวจไวใ้นมณฑลนครชัยศรีเพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงการเพ่ิมขึน้ของจ านวนประชากรในพื้นท่ี ทั้งนี ้แมไ้ม่ทราบว่าจ  านวนประชากรท่ี
เพ่ิมขึน้ในสพุรรณฯ มีจ  านวนมากนอ้ยเท่าไร แต่จากตาราง 2 มาประกอบกบัหลกัฐานท่ีไดน้  าเสนอ
ก่อนหนา้นีก้็เป็นขอ้ยืนยันถึงการอพยพเขา้มาตัง้ถ่ินฐานและขยับขยายพืน้ท่ีเพาะปลกูเขา้ไปยัง
พืน้ท่ีตอนในและเขตป่าในสพุรรณฯ ไดเ้ช่นเดียวกนั  
 

                                                             
1 เพราะนางบวชเป็นพืน้ที่ชายแดนมีพรมแดนติดกบัจงัหวดัชยันาท สงิหบ์รุ ีโดยที่ว่าการของอ าเภอนาง

บวชตั้งอยู่ใต้ต  าบลนางบวชลงมามาก ในขณะเดียวกันสถานที่ตั้งที่ว่าการอ าเภอเดิมบางและที่ว่าการอ าเภอ
สรรคบ์ุรใีนจังหวกัชัยนาทก็อยู่ห่างไกลจากบ้านเดิมบาง เช่นเดียวกับที่ว่าการอ าเภอสิงห ์(อ  าเภอบางระจันใน
ปัจจบุัน) จังหวดัสงิหบ์ุรทีี่ตอ้งทางเดิน 1-2 วนั ความห่างไกลจากสายตาทางการท าใหท้อ้งที่นีก้ลายเป็นที่ซ่องสมุ
ประชมุโจรผูร้า้ย ที่มา:ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มร.5ม/6 เรือ่งปันแขวงปกครองหัวเมือง (25 ต.ค. 112- 6 
ต.ค. 129). 

2 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5ม/6 เรือ่งปันแขวงปกครองหวัเมอืง (25 ต.ค. 112- 6 ต.ค. 129). 
3 แหลง่เดมิ. 
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ตาราง 2 แสดงจ านวนประชากรในมณฑลนครชยัศร ี
 

พ.ศ. จ านวนประชากรในมณฑลนครชัยศรี (คน) 

2445 205,686 
2446 246,734 
2449 253,7991 

2450 260,065 
2451 272,363 
2452 277,842 
2453 286,079 

2454 287,631 
2455 286,461 
2459 315,4322 
2461 343,963 

2462 357,2293 
2472 474,5424 

ท่ีมา: เรื่องการส  ารวจท าบาญชีส  าโนครวั. เทศาภิบาล เลม่ 7 แผน่ 38 วนัท่ี 1 พฤษภาคม 
ร.ศ. 128. หนา้ 37-46.; เรื่องยอดส ามโนครวัการเลีย้งชีพ แลการศึกษา ศก 128. เทศาภิบาล เล่ม 
10 ฉบับพิเศษเดือนพฤศจิกายน. หนา้ 212.; เรื่องยอดส ามโนครวัการเลีย้งชีพ แลการศึกษา ศก 
129. เทศาภิบาล เลม่ 10 ฉบบัพิเศษเดือนมกราคม. หนา้ 151.; กระทรวงมหาดไทย. (2460). ยอด

                                                             
1 มณฑล คงแถวทอง. (2527). เลม่เดมิ. หนา้ 124. 
2 กระทรวงมหาดไทย. (2460). ยอดทะเบียนส ำมโนครวัมณฑลต่ำง ๆ ในพระรำชอำณำเขตร ์  

พทุธศกัรำช 2460. หนา้ 3. 
3 ธรรมรกัษ์ จ  าปา. (2539). การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจขา้วในภาคกลางกับผลกระทบต่อสงัคมไทย

ช่วง พ.ศ. 2460-2498. หนา้ 60. 
4 ธีระ แกว้ประจนัทร.์ (2534). สภำพเศรษฐกิจมณฑลนครชยัศร ีพ.ศ. 2438-2475. หนา้ 26. 
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ทะเบียนส ำมโนครวัมณฑลต่ำง ๆ ในพระรำชอำณำเขตร์ พุทธศกัรำช 2460. หนา้ 3. ; ธรรมรกัษ์ 
จ  าปา. (2539). การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจขา้วในภาคกลางกับผลกระทบต่อสงัคมไทยช่วง 
พ.ศ. 2460-2498. หนา้ 60.; ธีระ แกว้ประจันทร.์ (2534). สภำพเศรษฐกิจมณฑลนครชัยศร ีพ.ศ. 
2438-2475. หนา้ 26.  

 

 
ภาพประกอบ 4 แผนภมูิการเพ่ิมขึน้ของจ านวนประชากรในมณฑลนครชยัศรี 

ท่ีมา: ผูวิ้จยั 

3.2 การปลูกข้าวเพือ่การค้าในทศวรรษ 2430-2440  
ขา้วไดก้ลายเป็นสินคา้ท่ีมีมลูคา่ในการซือ้ขายในตลาดโลก ราคาท่ีเพ่ิมสงูขึน้ในทกุ ๆ ปี เป็น

แรงจูงใจท่ีสรา้งความสมัพันธอ์นัแนบแน่นระหว่างวิถีชีวิตชาวนากบัการผลิตขา้วเพ่ือขายใหแ้ยก
จากกันไมไ่ด ้มีหลกัฐานหลายชิน้ท่ีปรากฏใหเ้ห็นถึงการส่งขายขา้วออกจากพืน้ท่ีจ  านวนมาก จน
ในบางครัง้สรา้งความกังวลใหก้บัสว่นกลาง หลงัจากไดอ้ภิปรายการเพ่ิมจ านวนของประชาชนใน
สพุรรณฯ และการเปลี่ยนแปลงในลกัษณะพื้นท่ีทางกายภาพเรียบรอ้ย ในส่วนของหัวขอ้นี้จะ
กลา่วถึงกระบวนการการปลกูขา้ว แรงงาน และทนุในอตุสาหกรรมขา้ว พรอ้มทัง้แสดงใหเ้ห็นการ
เช่ือมโยงของคนสพุรรณฯ กบัเศรษฐกิจแบบทนุนิยมท่ีเกิดมาจากอตุสาหกรรมขา้วในพืน้ท่ี โดยเริ่ม
ท่ีกระบวนการเพาะปลกูขา้ว เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตขา้วและเทคนิคต่าง ๆ ท่ี
ชาวนาน ามาใชใ้นแตล่ะช่วงเวลาท่ีสะทอ้นถึงการขยายตวัของเศรษฐกิจขา้วท่ีเฟ่ืองฟแูละสนบัสนนุ
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ใหข้อ้เสนอท่ีกลา่ววา่ในทศวรรษ 2430-2440 เกิดการกระจายตวัของชมุชนเขา้ไปยงัพืน้ท่ีป่าดอยท่ี
ไกลแมน่  า้   

 3.2.1 กระบวนการผลติข้าวออกสู่ตลาดโลก 
สพุรรณฯ มีพืน้ท่ีการผลิตขา้วแตเ่ดิมอยู่บริเวณใกลแ้มน่  า้สพุรรณฯ รวมถึงคลองสาขาท่ีไหล

แยกออกจากแมน่  า้ แตเ่มื่อประชากรมากขึน้จึงเกิดการขยายตวัของการผลิตขา้วออกไปสูพื่น้ท่ีดอน
และพืน้ท่ีตอนใน ซึ่งห่างไกลจากแม่น  า้ ดงันั้นเทคนิคการปลกูขา้วจึงปรบัเปลี่ยนไปตามลกัษณะ
พืน้ท่ีเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมมากท่ีสดุ การท านาแบ่งเป็นนาลุ่มและนาไร ่แตเ่มื่อเทียบสดัส่วน
การท านาทัง้สองชนิดพบว่าราษฎรนิยมท านาลุม่มากกวา่ กลา่วไดว้า่นาไรท่  ากันเฉพาะบางพืน้ท่ี
ราบสูงหรือติดชายป่า วิธีท  านาไร่คือขุดหลมุโดยการใช้ไม้ไผ่หรือไมป้ลายแหลมแทงดิน เมื่อได้
ขนาดหลมุท่ีพอเหมาะก็หยอดเมลด็ขา้วลงหลมุแลว้กลบ อาจปลกูแซมกบัพืชไรช่นิดอ่ืน ๆ นาไรน่ั้น
ไมจ่  าเป็นตอ้งดแูลมากนกัเพราะพึ่งน  า้ฝนเพียงอย่างเดียว ดงันัน้หนา้ท่ีการดแูลการเจริญเติบโตจึง
เป็นหนา้ท่ีธรรมชาติ จากรายงานการเพาะปลกู พ.ศ. 2455 พบวา่อ  าเภอเดิมบางมีจ  านวนการท า
นาไร่อยู่ 2,150 ไร่1 และเช่นเดียวกันกับรายงานตรวจการของขุนสกลสาลีกิจใน พ.ศ. 2460 ท่ี
รายงานว่า อ  าเภอศรีประจันตม์ีจ  านวนนาไร่ 80 ไร่ อ  าเภอท่าพ่ีเลีย้งมีนาไร่ 200 ไร่ และอ าเภอ
จระเขส้ามพนัพบวา่ประชาชนท านาไร ่645 ไร่2 โดยผูท่ี้ท  านาไรน่ั้นส่วนมากคือวา่งเวน้จากการท า
นาแบบปกติแลว้จึงน าขา้วไปหยอดตามป่าละเมาะ ป่าไผ่ และผูท่ี้มีพืน้ท่ีติดกับชายป่าจึงใชวิ้ธีท  า
ขา้วไรใ่นการปลกูขา้ว3 เน่ืองจากการท านาไรใ่หผ้ลผลิตนอ้ยกวา่การท านาลุม่ในรายงานการตรวจ
ของขา้หลวงเกษตรจึงกลา่ววา่ไมม่ีคนยึดการท านาไรอ่ย่างเดียวเป็นอาชีพ4 

สว่นการท านาลุ่มแบ่งวิธีท  าออกเป็น 2 วิธีคือการท านาด  าและนาหวา่น การเลือกท านาแต่
ละวิธีก็ขึน้อยู่กบัท าเลนาและเจา้ของนาเป็นหลกั นาด  านั้นแต่เดิมเรียกว่านาส่วนเน่ืองจากท าใน
ทอ้งร่องในสวน ดว้ยจ านวนทอ้งรอ่งท าใหป้ลกูไดไ้มม่าก การดแูลเป็นไปอย่างทั่วถึง ขา้วท่ีออกมา
จึงมีคณุภาพดี ราคาเลยสงูตามคณุภาพ นอกจากนีน้าด  ายงัสามารถเรียกวา่นาฟางลอยไดด้ว้ย ช่ือ
นีม้าจากลกัษณะการเก็บภาษีของรฐัท่ีเก็บภาษีเฉพาะปีท่ีท านาไดเ้น่ืองจากอาศยัน า้ฝนเป็นหลกั

                                                             
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/946, 949 เล่ม 91 เมืองสุพรรณบุรีส่งรำยงำนเพำะปลูก

ประจ ำเดอืนส ำหรบั พ.ศ. 2455. 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1315 เล่ม 121 มณฑลนครไชยศรี ส่งรำยงำนตรวจกำร

อ ำเภอทำ่พีเ่ลีย้ง, อ ำเภอศรปีระจนัตข์องขุนสกลสำลกิีจ. 
3 แหลง่เดมิ. 
4 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1316 มณฑลนครไชยศรีส่งรำยงำนตรวจกำร จังหวัด

สพุรรณบุร.ี 
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โดยดจูากตอฟางท่ีเหลือจากการเก็บเก่ียว1 ฤดทู  านาเริ่มราวเดือนมิถุนายน-ตลุาคม การท านาด  า
หรือนาฟางลอยนั้นมีตน้ทุนทางดา้นทรพัยากรและแรงงานสูงกว่านาหว่าน เหตเุพราะนาด  ามี
รายละเอียดปลีกย่อยมากกว่า ขัน้แรกท่ีตอ้งท าคือเตรียมพื้นท่ีนาใหเ้หมาะสมกบัการเพาะปลกูไม่
ว่าจะเป็นคันนาท่ีกักเก็บน ้า และแหล่งน ้าใกล้เคียงเพ่ือใช้ควบคุมระดับน ้าในนาข้า วให้มี
ประสิทธิภาพ การไถคราดดินตอ้งท าใหล้ึกกว่านาหว่าน รวมถึงตอ้งเตรียมกลา้ในแปลงเพาะช า 
เมื่อกลา้โตในระดบัหนึ่งก็จะน ามาปักลงในนาจนเตม็ผืน ระหว่างรอขา้วโตก็ตอ้งคอยดแูลระดบัน า้
ใหพ้อดีกบัตน้ขา้ว พืน้ท่ีนาด  าในสพุรรณฯ สว่นมากเป็นพืน้ท่ีดอนไกลจากแมน่  า้2   

การท านาหวา่นหรือนาคูโ่คนั้นท าราวเดือนมิถนุาคม-สิงหาคม ระหวา่งรอใหถ้ึงฤดกูาลท า
นาชาวบา้นก็จะไถตากดินไวก้่อน 1-2 เดือน เมื่อฤดฝูนมาเยือนจึงเริ่มไถนาแลว้หวา่นเมลด็ลงไปให้
เตม็ทอ้งทุ่ง หลงัเสรจ็สิน้กระบวนการก็เพียงรอเวลาใหข้า้วสกุงอมเพ่ือเก็บเก่ียว เน่ืองจากการท านา
หวา่นท ากันมากในพืน้ท่ีติดแม่น  า้สพุรรณฯ ซึ่งมีความอดุมสมบูรณ์ทั้งในแง่แหล่งน า้และแร่ธาตุ
จากดินท่ีถูกแม่น  า้พัดมาท าใหร้ะหว่างรอขา้วนั้นไม่ตอ้งท าอะไรมาก นอกจากดแูลไม่ใหศ้ตัรูพืช
มากล า้กราย3 แต่ผลผลิตท่ีไดน้อ้ยกว่านาด  า รวมถึงราคาขา้วก็ถูกกว่านาด  าเพราะเมื่อเก็บเก่ียว
ขา้วหลงัน ้าท่วม ตอ้งท าให้ขา้วท่ีเก็บเก่ียวมาแหง้ก่อนโดยการน าไปตากแดด ขา้วจึงกรอบแห้ง 
เมล็ดป่นไม่สวย สอดคลอ้งกับรายงานราคาขา้วจากสพุรรณฯ พ.ศ. 2433 พบว่าขา้วนาหว่านมี
ราคาเกวียนละ 5-6 ต าลึง ขณะท่ีขา้วนาด  ามีราคาต่อเกวียนสงูถึง 10 ต าลึง 1 เฟ้ือง ซึ่งสงูกวา่นา
หวา่นถึง 1 เท่าตวั4 

พืน้ท่ีท  านาหวา่นและนาด  ายงัสามารถจ าแนกระยะเวลาการลงหลกัปักฐานของประชากร
ไดอ้ย่างกวา้ง ๆ กล่าวคือ การท านาหว่านตอ้งท าบริเวณริมฝ่ังแม่น  า้หรือบริเวณปากน า้เช่ือมกับ
แม่น  า้ ซึ่งเป็นท าเลอดุมสมบรูณท่ี์ผูเ้ขา้มาก่อนพากนัจับจองลงหลกัปักฐานก่อน สว่นคนท่ีอพยพ
เขา้มาทีหลงัมักไดพื้น้ท่ีลงหลกัปักฐานไกลจากแม่น  า้ออกไป โดยจ านวนนาหว่าน พ.ศ. 2393 มี
พืน้ท่ี 8,929 ไร ่ขณะท่ีจ  านวนนาด  ามีพืน้ท่ี 2,226 ไร ่แตห่ลงัจากท าสนธิสญัญาเบาวร์ิงจ  านวนนา
ด  ามีเพ่ิมสงูขึน้ โดยเฉพาะในทศวรรษ 2410 เป็นตน้ไปท่ีเริ่มมีการอพยพเคลื่อนยา้ยของประชากร
กลุ่มใหม่จ  านวนมากเขา้มาบกุเบิกพืน้ท่ีตอนในอย่างท่ีกล่าวในหัวขอ้ท่ีแลว้ โดยสถิติการท านาใน 

                                                             
1 สวุิทย ์ธีรศาศวตั. (2548). เลม่เดมิ. หนา้ 349. 
2 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เลม่เดมิ. หนา้ 241-242. 
3 เดวิด บรูซ จอหน์สตนั. (2530). เลม่เดมิ. หนา้ 111. 
4 ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มร.5 ม2.12ก/75 เรือ่งใบบอกเมืองสพุรรณบุรี (มี.ค. 107-30 มี.คง 

109). 
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พ.ศ. 2410 พบวา่จ านวนนาหวา่นมีพืน้ท่ี 24,532 ไร่ นาด  ามีพืน้ท่ี 29,643 ไร่1 นอกจากนีก้ารท านา
ด  าในพืน้ท่ีบกุเบิกใหมย่งัสอดคลอ้งกบัเอกสารหลายชิน้ เช่น รายงานตรวจหวัเมืองกรมด  ารงฯ พ.ศ. 
2441 “เขำ้รำคำดีคนหนัลงท ำนำมำก ที่ทำงฝ่ังตะวนัออกต่อพรมแดนกรุงเก่ำแลอ่ำงทอง ซึ่ งเป
นป่ำพงอยู่เมือ่ครำวมำตรวจรำชกำรครำวก่อนเป็นอนัมำก บดันีก้็เปนนำฟำงตลอดถงึกนั”2  

นอกจากนีน้าด  ายังสมัพันธก์ับการเพ่ิมจ านวนประชากร เพราะการขยายพื้นท่ีและการ
ดแูลตน้กลา้ตอ้งใชแ้รงงานมากกวา่นาหวา่น แตท่ัง้นีก้็ไมอ่าจฟันธงไดว้า่คนท่ีเขา้มาอยู่ทีหลงัท าแต่
นาด  าเสมอไป แมป้กติชาวนาท่ีไดร้บัน า้ฝนนอ้ยกวา่ปกติมกัเลือกท านาหวา่นแตใ่นบางกรณีชาวนา
สามารถเปลี่ยนจากการท านาหว่านไปท านาด  าเมื่อมีน  า้มากพอ เช่น ในรายงานของพระสาลีรฐั
วิภาค  

 
“การท านาด านั้นให้ผลผลิตที่สงูกว่านาหว่าน และเมื่อใดก็ตามที่มีน  า้พอเพียงแก่

การเพาะปลูก อาจจะโดยอาศัยการชลประทาน หรือจากจ านวนน ้าฝนที่ตกลงมามาก
พอสมควร ชาวนาก็จะท านาด า”3   

 

ความจริงแล้วการท านาหว่านนั้น ชาวนามักประสบปัญหาเวลาน ้าเหนือไหลบ่าใน
ช่วงเวลาขา้วก าลงัออกรวง บางครัง้ท่วมมากบางครัง้ท่วมนอ้ยขึน้อยู่กับสถานการณ์ แต่ปัญหา
ดงักลา่วลว้นไม่ใช่อปุสรรค เพราะชาวนาในพืน้ท่ีรูด้ีว่าควรใชข้า้วพันธุอ์ะไรท่ีเหมาะสมกบัพืน้ท่ีท่ี
ตวัเองท านา โดยขา้วท่ีชาวนาหว่านเลือกใชค้ือขา้วพนัธุห์นีน  า้ท่วมหรือพนัธุข์า้วลอยท่ีสามารถดีด
ล  าตน้ใหส้งูเหนือน า้ไดแ้มน้  า้ท่วมลึก 7-8 เมตรก็ไม่ยืนตน้ตาย4 เช่นตวัอย่างน า้ท่วมสพุรรณฯ ใน 
พ.ศ. 2460 พระยามหาอ ามาตยาธิบดีรายงานวา่  

 

                                                             
1 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เลม่เดมิ. หนา้ 243. 
2 กระทรวงมหาดไทย. (2555). เลม่เดมิ. หนา้ 127. 
3 หจช กษ. รายงาน 6, 119, พระสาลรีฐัวิภาคถงึพระยาสรรพกิจเกษตรการ อา้งจาก เดวิด บรูซ จอหน์

สตัน. (2530). สงัคมชนบทและภำคเศรษฐกิจขำ้วของไทย พ.ศ. 2423-2473. (พรภิรมณ ์เอี่ยมธรรมและคณะ, 
แปล). หนา้ 112. 

4 สวุิทย ์ธีรศาศวตั. (2548). เลม่เดมิ. หนา้ 364. 
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“บัดนีน้  า้ลดลงไปมากแลว้ เขา้ในนาที่ปรากฏว่าจะเสียหายในเวลาน า้ขึน้ท่วมมาก
กลบัตั้งตัวได ้เพราะเหตุว่าที่นาที่น  า้ท่วมเปนพรรณขา้วลอย เมื่อน  า้ลดลงแลว้จึงไม่ใคร่เสีย
มาก จงึพาใหก้ารเสยีหายบรรเทาลง” 1  

 
สถิติพืน้ท่ีท  านาในเมืองสพุรรณฯ ตัง้แต่ทศวรรษ 2390-2460 ดงัท่ีไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 3 

เป็นขอ้มูลท่ีเกิดจากการรวบรวมหลักฐานในแหล่งต่าง ๆ แมไ้ม่บริบูรณ์ทุกปีแต่ก็ท  าให้ทราบ
แนวโนม้การขยายพืน้ท่ีท  านาเพ่ิมขึน้ทกุปีของพืน้ท่ีท  านา โดยบางปีท่ีจ  านวนการท านาลดลงลว้นมี
สาเหตมุาจากผลกระทบจากภยัพิบัติทางธรรมชาติ เป็นตน้ใน พ.ศ. 2454 เกิดภยัแลง้ไม่สามารถ
เก็บเก่ียวขา้วไดเ้ตม็จ  านวน หรือใน พ.ศ. 2460 เกิดน า้ท่วมขา้วเสียหายจ านวนมาก2 สิ่งเหลา่นีล้ว้น
มีผลตอ่รายงานท่ีผูเ้ขา้ไปประเมินนาสง่ตอ่ส่วนกลางไมว่า่จะเพ่ือประโยชนก์ารลดจ านวนอากรค่า
นาท่ีตอ้งส่ง หรือรายงานความทุกขร์อ้นของชาวบา้นก็ตาม แต่สุดท้ายจ านวนนาท่ีปรากฏลว้น
แสดงใหเ้ห็นการบกุเบิกพืน้ท่ีและขยายพืน้ท่ีนาอย่างตอ่เน่ือง เป็นท่ียืนยนัไดว้า่ชาวนาเมืองสพุรรณ
ฯ เป็นมดงานตวัเลก็ท่ีคอยขบัเคลื่อนและตอบสนองเศรษฐกิจการคา้ขา้วทั้งในระดบัประเทศและ
ตลาดโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มร.6ม/4 เรือ่งอุทกภัยในจังหวดัต่ำง ๆ พุทธศกัรำช 2460 (9 ต.ค. 

2460-20 ม.ค. 2460).  
2 แหลง่เดมิ. 
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ตาราง 3 แสดงรวบรวมพืน้ท่ีเพาะปลกูขา้วทศวรรษ 2400-2460 
 

ทศวรรษ พ .ศ.  พืน้ทีท่ านาในประเทศ พื้นที่ท านาในมณฑล
นครชัยศรี 

พืน้ทีท่ านาในเมืองสุพรรณบุรี 

2400-2420 2393 

2398 

2403 

2410 

2411 

2425 

2426 

2427 

5.81 

ประมาณการ 

 

 

 

 11,155 

 

11,415 

54,175 

61,8832 

136,5943 

339,7524 

302,4785 

2430-2440 
2434 

2445 

2546 

2447 

2448 

2449 

 

7,909,074 

9,139,105 

9,311,749 

9,805,961 

9,017,015 

 

564,113 

671,582 

598,848 

805,009 

542,497 

228,8746 

 

 

                                                             
1 ลา้นไร ่
2 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เลม่เดมิ. หนา้ 243. 
3 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มร.5 ม2.12 ก/73 เรือ่งใบบอกเมืองสุพรรณบุรี (พ.ค. 104- มี.ค. 

106). 
4 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.4/130 ขุนแกว้เก็บเงนิคำ่เมอืงสพุรรณบุร.ี 
5 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5 ม2.12ก/74 เรือ่งใบบอกเมอืงสพุรรณ. 
6 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.4/444 เรือ่งนำยเลก็มหำดเลก็เก็บเงนิคำ่นำเมอืงสพุรรณบุรี. 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

ทศวรรษ พ .ศ.  พืน้ทีท่ านาในประเทศ พื้นที่ท านาในมณฑล

นครชัยศรี 
พืน้ทีท่ านาในเมืองสุพรรณบุรี 

2450-2460 2450 

2451 

2452 

2453 

2454 

2455 

2456 

2457 

2458 

2459 

2460 

2461 

2462 

2463 

10,752,847 

10,263,337 

 

 

 

 

 

 

13,599,0001 

13,890,600 

13,491,067 

15,492,515 

15,293,135 

16,244,160 

779,915 

703,5122 

884,000 

885,000 

 

 

 

 

1,224,377 

 

 

 

 

 

 

211,491 )แลง้(  

698,734 

 

 

641,6033 

651,246 

660,558 )น  า้ทว่ม(  

 

                                                             
1 มณฑล คงแถวทอง. (2527). เลม่เดมิ. หนา้ 103. 
2 เรื่องค าน  าบาญชีเนื ้อหาที่นาในมณฑลต่าง ๆ ทั่ วพระราชอาณาเขตร. เทศำภิบำล เล่ม 13 ฉบับ

เมษายน ร.ศ. 131 หนา้ 20. 
3 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1203 เล่ม111 จังหวดัสุพรรณบุรีส่งรำยงำนกำรตรวจกำร

เพำะปลูกของขุนสกลสำลกิีจ. 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

ทศวรรษ พ .ศ.  พืน้ทีท่ านาในประเทศ พื้นที่ท านาในมณฑล

นครชัยศรี 
พืน้ทีท่ านาในเมืองสุพรรณบุรี 

 2464 

2465 

2466 

15,795,400 

16,356,250 

17,356,120 

  

 ท่ีมา: ปรบัปรุงจาก เจมส ์ซี อินแกรม. (2552). เล่มเดิม. หนา้ 68.; วารุณี โอสถารมย์. 
(2547). เล่มเดิม. หนา้ 243.; มณฑล คงแถวทอง. (2527). เล่มเดมิ. หนา้ 92.; ธีระ แกว้ประจนัทร.์ 
(2534). เล่มเดิม. หนา้ 64-65.; ส านักหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.13/749 เล่ม 74 มณฑลนคร
ไชยศรีส่งรำยงำนงบปี  2455.; ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ . กส.13/786 เล่ม 91 เมือง
สพุรรณบรุส่ีงรำยงำนเพำะปลูกประจ ำเดอืนส ำหรบั พ.ศ. 2454.; ส านักหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. 
กส.13/1203 เล่ม111 จังหวดัสุพรรณบุรีส่งรำยงำนกำรตรวจกำรเพำะปลูกของขุนสกลสำลีกิจ.; 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.13/1286 เล่มที่ 119 มณฑลต่ำง ๆ บอกจ ำนวนเขำ้ทีเ่สียหำย
ดว้ยน ้ำท่วม พระพทุธศกัรำช 2460. ; ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5 ม2.12 ก/73 เรื่องใบ
บอกเมืองสุพรรณบุรี (พ.ค. 104- มี.ค. 106).; ส านักหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5 ม2.12ก/74 
เรือ่งใบบอกเมืองสพุรรณ.; เรื่องค  าน าบาญชีเนือ้หาท่ีนาในมณฑลต่าง ๆ ทั่วพระราชอาณาเขตร. 
เทศำภบิำล เลม่ 13 ฉบบัเมษายน ร.ศ. 131 หนา้ 20. 

เมื่อสงัเกตการขยายตวัของพืน้ท่ีปลกูขา้วในเมืองสพุรรณฯ แลว้อาจเกิดค  าถามไดว้า่ธรุกิจ
ขา้วท่ีเฟ่ืองฟใูนสพุรรณฯ นั้นอยู่ตรงไหนของธุรกิจขา้วในระดบัประเทศ ตัง้แตอ่ดีตสพุรรณฯ เป็น 1 
ใน 4 พืน้ท่ีอดุมสมบูรณซ์ึ่งมีหนา้ท่ีผลิตขา้วเลีย้งปากท้องคนในประเทศ เมื่อมาในทศวรรษ 2420 
พื้นท่ีปลูกขา้วในสุพรรณฯ ย่ิงทวีความส าคัญ ดว้ยความอุดมสมบูรณ์ของดิน น ้าและอากาศ 
ประกอบกบัเป็นพืน้ท่ีใกลก้รุงเทพฯ ท่ีการคมนาคมคอ่นขา้งสะดวกท าใหแ้มเ้กิดพืน้ท่ีเพาะปลกูใหม่ 
ๆ เช่น ทุ่งรงัสิต หรือพืน้ท่ีนาในธัญบุรี สพุรรณฯ ก็ยงัเป็นหมดุหมายใหก้บัประชาชนเขา้มาบุกเบิก
พืน้ท่ีท  านา จากตวัเลขขอ้มลูในตาราง 4 โดยเฉลี่ยมณฑลนครชัยศรีปลกูขา้วไดร้อ้ยละ 7.2 ของ
ประเทศและสพุรรณฯ ผลิตขา้วเป็นสดัสวนประมาณครึง่หนึ่งของมณฑลมาโดยตลอดยืนยนัไดจ้าก
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ขอ้มลูพื้นท่ีท  านาใน พ.ศ. 2458 ปรากฏว่าจ  านวนพื้นท่ีนาทั้งมณฑลนครชัยศรีมี 1,224,377 ไร ่
สว่นจ านวนพืน้ท่ีนาในสพุรรณฯ มี 641,603 ไร่1 จ  านวนพืน้ท่ีนาในสพุรรณฯ คิดเป็นรอ้ยละ 52.4 
ของจ านวนนาในมณฑลทั้งหมด รองลงมาคือนครชัยศรีมีพื ้นท่ี 502,039 ไร่2 คิดเป็นรอ้ยละ 41 
ของจ านวนนาในมณฑลทั้งหมด และสดุทา้ยคือสมทุรสาคร 80,735 ไร่3 คิดเป็นรอ้ยละ 6.6 ของ
จ านวนนาในมณฑลทัง้หมด สาเหตท่ีุสมทุรสาครมีพืน้ท่ีเพาะปลกูนอ้ยเพราะพืน้ท่ีบางสว่นน า้ทะเล
ท่วมถึงไมเ่หมาะกบัการเพาะปลกู 

ขณะเดียวกนัเมื่อเปรียบเทียบจ านวนพืน้ท่ีปลกูขา้วระหวา่งมณฑลนครชัยศรีกับมณฑล
อ่ืน ๆ จากขอ้มลูใน พ.ศ. 2445, 2446 และ พ.ศ. 2448 พบวา่มีพืน้ท่ีเพาะปลกูของมณฑลนครชัย
ศรมีีมากเป็นอนัดบัท่ี 5 รองจากอยธุยา กรุงเทพฯ ปราจีนบรุี และอีสาน4 เมื่อพิจารณาประกอบกับ
หลกัฐานท่ีแสดงถึงอากรคา่นาท่ีสง่รฐัน ามาเทียบกบัเงินรายไดแ้ผน่ดินท าใหท้ราบวา่พืน้ท่ีสพุรรณฯ 
มีผลประโยชนต์อ่สว่นกลางอยู่ไมใ่ช่นอ้ย ซึ่งจะไดร้บัการอธิบายในสว่นตอ่ไป 

 
ตาราง 4 แสดงพืน้ท่ีเพาะปลกูสงูสดุ 5 มณฑลแรกระหวา่ง พ.ศ. 2445-2451 

 

มณฑล 2445 (ไร่) 2446 (ไร่) 2447 (ไร่) 2448 (ไร่) 2449 (ไร่) 2450 (ไร่) 2451 (ไร่) 

กรุงเก่า 1,817,419 2,044,706 2,124,805 1,874,766 1,886,233 2,140,417 1,865,744 

กรุงเทพฯ 1,056,909 1,142,999 1,061,891 1,114,423 1,061,891 1,440,586 890,870 

ปราจีน 916,881 1,022,279 1,141,607 1,057,845 1,178,576 1,306,901 1,335,594 

 

                                                             
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1203 เล่ม111 จังหวดัสุพรรณบุรีส่งรำยงำนกำรตรวจกำร

เพำะปลูกของขุนสกลสำลกิีจ. 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1202 เล่ม111 เรือ่งมณฑลนครไชยศรี ส่งรำยงำนตรวจกำร

ของนำยอ๊อด. 
3 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1201 เล่ม111 เรือ่งมณฑลนครไชยศรีส่งรำยงำนตรวจกำร

ของนำยเลือ่ม. 
4 มณฑล คงแถวทอง. (2527). เลม่เดมิ. หนา้ 103. 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

มณฑล 2445 (ไร่) 2446 (ไร่) 2447 (ไร่) 2448 (ไร่) 2449 (ไร่) 2450 (ไร่) 2451 (ไร่) 

อีสาน 905,900 917,930 1,048,326 953,830 977,730 991,730 1,035,930 

นครชยั

ศร ี

564,133 671,582 597,848 805,009 542,497 779,915 703,532 

รวม 17 

มณฑล 

7,909,074 9,139,105 9,311,749 9,805,961 9,017,015 10,752,847 10,261,331 

สดัสว่น

พืน้ท่ีท  า

นาของ

มณฑล

นครชยั

ศร ี

(รอ้ยละ) 

7.1 7.3 6.4 8.2 6 7.2 6.9 

 หมายเหตุ พ.ศ. 2449 มณฑลนครชัยศรีไดร้บัการลดหย่อนภาษีนาคู่โค 144,803 ไร ่
และ พ.ศ. 2451 ก็ไดร้บัลดหย่อนภาษีนาคู่โค 176,935 ไร่ ซึ่งจ  านวนเนือ้ท่ีลดหย่อนภาษีไม่ไดร้บั
การบนัทึกลงในบญัชีขา้งตน้ 

ท่ีมา: เรื่องค  าน าบาญชีเนือ้หาท่ีนาในมณฑลต่าง ๆ ทั่วพระราชอาณาเขตร. เทศำภิบำล 
เลม่ 13 ฉบบัเมษายน ร.ศ. 131 หนา้ 20. 

3.2.2 ราคาข้าวแรงจูงใจในการเพิม่ผลผลิต 
 ปริมาณขา้วท่ีผลิตไดใ้นพืน้ท่ีสพุรรณฯ นั้นไม่ปรากฏขอ้มลูท่ีแน่ชัดนักแต่ก็พอจะมีบันทึก
ตรวจราชการของพนักงานเกษตรท่ีใหข้อ้มลูไวค้ร่าว ๆ เช่น ในรายงานการเพาะปลกูประจ าเดือน 
พ.ศ. 2455 บันทึกการสง่ขา้วเปลือกจากพืน้ท่ีสพุรรณฯ ไปขายยงักรุงเทพฯ ในแตล่ะเดือนรวม 1 ปี
มีจ  านวน 20,713 เกวียน และมีขา้วอีกสว่นหนึ่งท่ีถกูเก็บไวข้ายแลกเปลี่ยนกนัในพืน้ท่ี แมห้ลกัฐาน
ชิน้นีไ้มไ่ดใ้หค้วามส าคญักบัจ านวนการเก็บเก่ียวและปริมาณขา้วท่ีขายออกไปนอกพืน้ท่ีเท่าใดนัก 
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แต่จากตวัเลขท่ีจดบันทึกไวก้็แสดงใหเ้ห็นร่องรอยการขายขา้วออกไปนอกพืน้ท่ี 1 นอกจากนีย้ังมี
หลักฐานอีกหนึ่งชิ ้นท่ีพอจะให้จ  านวนผลผลิตขา้วในสุพรรณฯ คือบัญชีประมาณการพื้นท่ีท่ี
เสียหายโดยน า้ท่วมตาย ในจังหวดัสพุรรณบุรี พ.ศ. 2460 ท่ีกล่าวถึงจ  านวนขา้วท่ีผลิตไดจ้  านวน 
34,396 เกวียน ในจ านวนนีไ้ม่รวมขา้วท่ีผลิตไดใ้นอ าเภอจรเขส้ามพัน2 ขอ้มูลท่ีไม่ครบถ้วนและ
ชดัเจนอาจท าไดเ้พียงใหเ้ห็นเพียงภาพในมมุกวา้ง ๆ ท่ีไมอ่าจวิเคราะหไ์ด ้แตเ่มื่อรวมกับหลกัฐาน
บางชิน้ท่ีกลา่วถึงปริมาณการผลิตในมณฑลนครชยัศรี พ.ศ. 2443 ตอนหนึ่งวา่ 
 

   “แต่การที่ ราษฎรท านานั้นที่ ได้ผลปีหนึ่งประมาณ 204,300 เกวียนเปนราคา
ธรรมดาเกวียนละ 80 สัด ๆ ละ 25 ทะนานเกวียนละ 60 บาท แต่ที่จะได้จ  าหน่ายเปน
สนิคา้ออกจากพืน้บา้นเมืองในปีหนึ่งประมาณ 136,200 เกวียน”3 

 

จะเห็นไดว้่าจากจ านวนขา้วท่ีผลิตไดท้ั้งมณฑลมีมลูค่าการส่งออกคิดเป็นรอ้ยละ 66.57 
ของผลผลิตทัง้หมด4 ตวัเลขการส่งออกแสดงใหเ้ห็นวา่ขา้วกวา่ครึ่งถูกน าไปขายยังนอกพืน้ท่ีโดย
พ่อคา้คนกลาง และจากผลผลิตขา้วทัง้หมดพืน้ท่ีเพาะปลกูขา้วในสพุรรณฯ เป็นอนัดบัหนึ่งของใน 
3 เมืองจึงอนุมานไดว้า่จ  านวนขา้วท่ีสพุรรณฯ ผลิตไดใ้น พ.ศ. 2443 นั้นอย่างนอ้ยตอ้งมีมากกว่า 
68,100 เกวียน ซึ่งคิดเป็นหนึ่งสว่นสามของจ านวนทัง้หมด 

ปริมาณการผลิตขา้วจ านวนมากเพ่ือสง่ขายออกนอกพืน้ท่ีสมัพนัธก์ับราคาขา้วท่ีสงูขึน้ทุก
ปี ราคาขา้วท่ีสงูขึน้อย่างต่อเน่ืองจากความตอ้งการขา้วในต่างประเทศท่ีสงูขึน้ท  าให้ขา้วมีราคา
แพงขึน้เรื่อย ๆ เริ่มตัง้แตท่ศวรรษ 2420 ซึ่งเป็นยุคเริ่มตน้ความรุ่งเรืองของเศรษฐกิจขา้ว เมื่อการ
สง่ออกน า้ตาลเริ่มเสื่อมลงในช่วงปลายทศวรรษ 2410 จากปัจจัยต่าง ๆ สง่ผลใหน้  า้ตาลทรายลด
จ านวนการผลิตลง นับแต่นั้นมาเศรษฐกิจในประเทศจึงพึ่ งพาการส่งออกขา้วเป็นหลกั ราคาท่ี
สงูขึน้จากการขายขา้วในแตล่ะครัง้ลว้นเป็นแรงจงูใจใหค้นหนัมาผลิตขา้วเพ่ือขาย ในตาราง 5 เป็น

                                                             
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/946, 949 เล่ม 91 เมืองสุพรรณบุรีส่งรำยงำนเพำะปลูก

ประจ ำเดอืนส ำหรบั พ.ศ. 2455. 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1286 เล่มที ่119 มณฑลต่ำง ๆ บอกจ ำนวนเขำ้ที่เสียหำย

ดว้ยน ำ้ทว่ม พระพทุธศกัรำช 2460.  
3 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มร.5 กษ/14/1 เรือ่งไต่สวนควำมรูน้ำยเจริญในทำงกำรเพำะปลูก 

(29 ม.ิย. 119-25 ก.พ. 119). 
4 มณฑล คงแถวทอง. (2527). เลม่เดมิ. หนา้ 115. 
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ราคาขา้วท่ีซื ้อขายภายในสุพรรณฯ ซึ่งมีแนวโน้มท่ีสูงขึน้ในทุกปี นอกจากนี้ในบทถัดไปซึ่งจะ
กลา่วถึงการลดจ านวนของการประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ท่ีเคยมีมาแตอ่ดีตยังสอดคลอ้งกับราคาขา้วท่ี
สามารถสรา้งก าไรและเลีย้งปากทอ้งใหก้บัคนท่ีท านาไดด้ีกวา่อาชีพอ่ืน ๆ   

 
ตาราง 5 แสดงราคาขา้วท่ีซือ้ขายในเมืองสพุรรณบรุ ี
 

พ .ศ.  ตวงด้วย ราคาเกวียนละ 

 

ราคาข้าวสาร 

นาหว่าน นาด า ไม่ระบุนา
หว่านนาด า 

ถงัละ เกวียนละ 

2428 25 ทนาน - - 5-10 ต าลงึ - - 

2429 25 ทนาน - - 4-7 ต าลงึ 2 

บาท 

- - 

2430 30 ทนาน - - 5 ต าลงึ - - 

2431 25 ทนาน - - 4-6 ต าลงึ 2 

บาท 

- - 

2432 25 ทนาน 5-6 ต าลงึ 8 ต าลงึ - 3 สลงึ 1 

เฟ้ือง 

- 

2433 25 ทนาน 5-6 ต าลงึ 6-10 ต าลงึ 

1 เฟ้ือง 

- 3 สลงึ -1 

บาท 

- 

2435 25 ทนาน 8 ต าลงึ 10 ต าลงึ - 5 สลงึ - 

2438 27 ทนาน - - 34-40 บาท 56 อฐั - 1บาท 

16 อฐั 

- 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

พ .ศ.  ตวงด้วย ราคาเกวียนละ 

 

ราคาข้าวสาร 

นาหว่าน นาด า ไม่ระบุนา
หว่านนาด า 

ถงัละ เกวียนละ 

2439 27 ทนาน 
- - 38-48 บาท 1บาท - 1

บาท 16 อฐั 

 

2444 30 ทนาน - - 30-48 บาท - 20 ทนาน 

70-110 

บาท 

2445 30 ทนาน - - 42-65 บาท - 20 ทนาน 

90-140 

บาท 

2449 30 ทนาน - - 48-56 บาท 1 บาท 48 

สตางค ์

- 

2450 25 ทนาน - - 45-50 บาท 1 บาท 48 

สตางค ์

- 

2451 30 ทนาน - - 46-56 บาท 1 บาท 40 

สตางค ์

- 

2552 30 ทนาน - - 50-60 บาท 1 บาท 40 

สตางค ์

- 

2454 - - - 40-90 บาท 1-2 บาท - 

2455 - - - 35-125 บาท - - 
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หมายเหต ุ1 ชั่ง = 20 ต าลึง  1 ต าลึง = 4 บาท   1 บาท = 4 สลงึ  1 สลึง = 2 เฟ้ือง  400 เบีย้= 1 
เฟ้ือง ท่ีมา: กองกษาปณ.์ (2463). เงนิตรำ. (ออนไลน)์. 

ท่ีมา: ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มร.5 ม2.12ก/74 เรื่องใบบอกเมืองสุพรรณ .; 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5 ม2.12ก/75 เรื่องใบบอกเมืองสพุรรณบรุี (มี.ค. 107-30 มี.คง 
109).; ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5 กษ/15 เรื่องมณฑลนครไชยศรี (23 ก.ค. 114-6 ก.พ. 
121).; ส านักหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.13/786 เลม่ 91 เมืองสพุรรณบุรีส่งรายงานเพาะปลกู
ประจ าเดือนส  าหรบั พ.ศ. 2454. ; ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.13/946 ,949 เลม่ 91 เมือง
สพุรรณบุรีสง่รายงานเพาะปลกูประจ าเดือนส  าหรบั พ.ศ. 2455.; ส านักหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. 
มร.5ม/29 เรื่องมหาดไทยเรื่องบอกหัวเมืองต่าง ๆ (25 ก.ค. 110).; รายงานน า้ฝนตน้เขา้แลราคา
เมลด็ธญัญาหารท่ีซือ้ขายกนัในพืน้ท่ีเมืองกบัจ  านวนสตัวพ์าหะนะท่ีป่วยเปนโรคลม้ในหวัเมืองตา่ง 
ๆ ตัง้แตว่นัท่ี 1 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน ศก 126. (127, 19 เมษายน). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ท่ี 25 
หนา้ 77-79.; รายงานน า้ฝนตน้เขา้แลราคาเมล็ดธัญญาหารท่ีซือ้ขายกันในพืน้ท่ีเมืองกับจ านวน
สัตว์พาหะนะท่ีป่วยเปนโรคล้มในหัวเมืองต่าง ๆ จ  านวนเดือนพฤษภาคม ศก 127. (127, 6 
กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 25 หน้า 658-659.; บาญชีรายงานน ้าฝนและราคาเมล็ด
ธญัญาหารท่ีซือ้ขายกันกันกับจ านวนสตัวพ์าหนะท่ีลม้ในหัวเมืองต่าง ๆ จ  านวนเดือนกุมภาพันธ ์
ศก 124. (125, 22 เมษายน). ราชกิจจานเุบกษา. เล่ม 23 หนา้ 90-92.; บาญชีรายงานน า้ฝนและ
ราคาเมลด็ธัญญาหาร  ท่ีซือ้ขายกนักับสตัวพ์าหนะท่ีลม้ในหัวเมืองตา่ง ๆ จ  านวนเดือนกมุภาพนัธ ์
ศก 125. (126, 14 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 24 หน้า 36-39.; บาญชีรายงานน ้าฝน
และราคาเมล็ดธัญญาหาร  ท่ีซื ้อขายกันกับสัตวพ์าหนะท่ีลม้ในหัวเมืองต่าง  ๆ จ  านวนเดือน
เมษายน ศก 125. (126, 16 มิถนุายน). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ท่ี 24 หนา้ 264-268. 

ราคาซือ้ขายขา้วในเมืองสพุรรณฯ จากตารางพบวา่ราคาขา้วเปลือกมีแนวโนม้สงูขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะในช่วง 10 ปีจาก พ.ศ. 2429-2439 ท่ีราคาเพ่ิมสูงขึน้อย่างกา้วกระโดด โดย
พบว่าราคาขายข้าวเปลือกใน พ.ศ. 2439 มีราคาสูงมากกว่า 2 เท่าจากทศวรรษท่ีแล้ว ราคา
ขา้วเปลือกยังคงรกัษาระดบัค่อย ๆ เพ่ิมขึน้ในแต่ละปีอย่างต่อเน่ืองและใน พ.ศ. 2455 ราคาขาย
ขา้วเปลือกสงูสดุอยู่ท่ีเกวียนละ 125 บาท ซึ่งสงูจาก พ.ศ. 2429 ประมาณ 8 เท่า นอกจากนีข้อ้มลู
ในตารางสว่นของราคาขา้วเปลือกในนาด  าและนาหวา่นยงัท าใหพ้บขอ้ยืนยนัว่าราคาขา้วจากนา
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ด าสามารถขายไดร้าคามากกว่าขา้วจากนาหวา่นราว 8-16 บาท แนวโนม้ดงักล่าวย่อมเป็นปัจจัย
อย่างหนึ่งท่ีกระตุน้ให้ชาวนาจ านวนมากอพยพเขา้มาบุกเบิกพื้นท่ีปลกูขา้วแห่งใหม่ และขยาย
พืน้ท่ีท  านาอย่างรวดเร็วในช่วงเวลากว่า 50 ปีหลงัท าสนธิเบาวร์ิงท าใหพื้้นท่ีนาในประเทศจาก 
5,800,000 ไร่มาเป็น 10,752,847 ไร่ ซึ่งเพ่ิมขึน้มารอ้ยละ 100 การขยายตวัอย่างกวา้งขวางของ
พืน้ท่ีเพาะปลกูขา้วลว้นมาจากมีเป้าประสงคข์องชาวนาท่ีตอ้งการผลิตขา้วขายใหไ้ดม้ากท่ีสดุ 

ความสมัพนัธท่ี์เกิดขึน้ลว้นเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเขา้ไปมีปฏิสมัพนัธก์ับเศรษฐกิจโลก
โดยสนธิสญัญาเบาวร์ิงน าพาสยามเขา้สูท่นุนิยมอย่างเตม็ตวั ทนุนิยมท าใหท้ั่วโลกเกิด “ภาวะการ
แบ่งงานกันท าระหว่างประเทศ” ตามความถนัดของแต่ละประเทศด้วยความได้เปรียบทั้ง
ทรพัยากรธรรมชาติและแรงงาน บทบาทของสยามในเศรษฐกิจโลกคือการผลิตสินคา้ขัน้ปฐมภมูิ 
ในขณะเดียวกนัภาวะการแบ่งงานกนัท ายงัขยายมาสูภ่ายในประเทศและดงึใหพื้น้ท่ีภาคกลางเขา้
สูร่ะบบเศรษฐกิจโลก1 โดยสพุรรณฯ เป็นหนึ่งในพืน้ท่ีท่ีไดร้บัผลจากการเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจโลก
ในครัง้นี ้เน่ืองจากมีความช านาญในการผลิตขา้วซึ่งเป็นสินคา้ส่งออกท าใหอ้ตุสาหกรรมขา้วดึง
แรงงานและทรพัยากรไปสู่เศรษฐกิจขา้วเกือบหมดยืนยนัไดจ้ากการขยายตวัของพืน้ท่ีปลกูขา้วท่ี
เกิดขึน้อย่างรวดเร็ว ในขณะท่ีการท าอาชีพอ่ืน ๆ ท่ีเคยท ามาแต่ในอดีต เช่นท าตาล ท าฝา้ย หรือ
เพาะปลกูพืชชนิดอ่ืน ๆ ลว้นลดจ านวนลงเพราะคนหนัไปผลิตขา้วซึ่งจะกลา่วถึงตอ่ไป  

3.2.3 การเปลีย่นแปลงการปลูกพชืชนิดอืน่ ๆ และนาข้าวในพืน้ทีสุ่พรรณฯ  
การเข้าเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่ เศรษฐกิจข้าวของสุพรรณฯ หลังทศวรรษ 2390 ได้

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชชี้วิตของประชาชนในพืน้ท่ีอย่างชดัเจนจากแตเ่ดิมมีการปลกูพืชพนัธุท่ี์
หลากหลายแตม่าในยคุนีห้ลายอาชีพชาวบา้นไดล้ดละเลิกแลว้หนัไปท านาแทน ผลผลิตท่ีเคยเป็น
สินคา้ส่งออกขึน้ช่ืออนัไดแ้ก่  ปลา ถั่ว งา หนังเขา น ้าตาล ไมไ้ผ่ เสา ไมก้ระดาน ไมร้อด ไมฝ้าง  
และน า้ตาลโตนด2 ลดจ านวนการปลกูและสง่ขายนอกพืน้ท่ีลง ขา้วกลายเป็นสินคา้หลกัท่ีปลกูเพ่ือ
ขาย โดยปริมาณการผลิตกวา่ครึง่ถกูสง่ออกไปขายใหก้บัตลาดนอกพืน้ท่ี  

เจมส ์ซี อินแกรมไดก้ล่าวถึงพืน้ท่ีการเพาะปลกูในสยามหลงัเบาวร์ิงตามสถิติท่ีรฐัเก็บว่า
พืน้ท่ีประเทศไทยรอ้ยละ 95 เป็นพืน้ท่ีปลกูขา้วในขณะท่ีพืชชนิดอ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นขา้วโพด ยาสบู 
ถั่ว ฯลฯ ปลกูรวมกนัไมถ่ึงรอ้ยละ 5 แมส้ถิติท่ีเก่ียวกบัพืชชนิดอ่ืน ๆ จะเก็บไมค่รบถว้นแตก่็สามารถ
บอกความส าคญัของการปลกูขา้วไดเ้ป็นอย่างดี ความส าคญัของพืน้ท่ีปลกูขา้วยืนยนัไดจ้ากสติ

                                                             
1 กลุลดา เกษบญุช ูมีด้. (2562). เลม่เดมิ. หนา้ 63. 
2 กระทรวงมหาดไทย. (2555). เลม่เดมิ. หนา้ 126-127. 
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การเพาะปลกูรวม พ.ศ. 2491 โดยแยกเป็นการปลกูขา้ว 32,500,000 ไร่ ในขณะท่ีพืชอ่ืน ๆ ปลกู
รวมกนัได ้1,550,000 ไรส่ดัสว่นนอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของพืน้ท่ีเพาะปลกูทัง้หมด1  

จากรายงานการตรวจราชการจังหวดัสุพรรณฯ ของเจา้หน้าท่ีการเกษตรใน  พ.ศ. 2454 
พบว่าในบางพืน้ท่ียังมีการเพาะปลกูพืชเกษตรอ่ืน ๆ เช่น การท าไรย่าสบู ไรข่า้วโพด สวนผกัผลไม ้
ไมเ้บญจพรรณ2 รวมถึงการท าตาลโตนดอยู่บา้งแต่เมื่อเทียบกับการท านาแลว้ถือวา่มีปริมาณท่ี
นอ้ยมาก การท าพืชเกษตรอ่ืน ๆ เป็นการท าในสดัสว่นท่ีนอ้ยลงและไมส่ามารถสง่ขายไดน้อกพืน้ท่ี 
ส่วนหนึ่งทราบไดจ้ากจ านวนภาษีและพืน้ท่ีการท านาท่ีเพ่ิมขึน้ ในหัวขอ้นี้จะขับเน้นให้เห็นถึง
ความส าคญัของเศรษฐกิจขา้วในพืน้ท่ีสพุรรณฯ ผา่นการลดจ านวนของการท าเกษตรชนิดอ่ืน ๆ  

การท าตาลโตนด ช่วงรตันโกสินทรต์อนตน้การท าตาลนั้นไดร้บัความนิยมอย่างมากใน
หมู่ราษฎรชาวสพุรรณฯ เน่ืองจากโดยทั่วไปชาวบา้นในชนบทมกัใชน้  า้ตาลท่ีท าจากตาลโตนดมา
บริโภคมากกว่าน า้ตาลทราย รวมถึงน า้ตาลโตนดสามารถน ามาท าเป็นสรุาได ้ประกอบกับพืน้ท่ีมี
ความอดุมสมบรูณเ์หมาะกบัการเติบโตของตน้ตาลท าใหป้ริมาณตน้ตาลท่ีมีอยู่ในเมืองสพุรรณฯ มี
จ  านวนมากพอจนเป็นท่ีสงัเกตของคนท่ีเขา้มาเย่ียมเยือนเมืองสพุรรณฯ เช่น บาทหลวงปาเลกวัซท่ี์
ระบวุา่อาชีพท าตาลโตนดเป็นหนึ่งในอาชีพหลกัของชาวเมืองสพุรรณฯ เช่นเดียวกบัการท านา โดย
น า้ตาลโตนดเป็นหนึ่งในสินคา้ส่งออกหลกัของเมืองสพุรรณฯ ความนิยมของการท าตาลโตนดใน
ยุคก่อนท าสนธิสญัญาเบาวร์ิงนั้นสังเกตไดจ้ากการประมลูรบัเก็บภาษีตาลในพืน้ท่ีสพุรรณฯ ท่ี
เพ่ิมขึน้จาก 1 ชั่งท่ีเก็บมาตัง้แต ่พ.ศ. 2370 เพ่ิมมาเป็น 5 ชั่ง 1 ต าลงึใน พ.ศ. 2488 โดยใชวิ้ธีการ
เก็บภาษีจากราษฎรในอตัราเดียวกนั3   

ความเสื่อมความนิยมในการท าตาลโตนดในเมืองสพุรรณฯ นัน้ กรมด ารงฯ ไดก้ล่าวไวใ้น
รายงานตรวจราชการเมืองสพุรรณฯ พ.ศ. 2441 วา่การท่ีจ  านวนการท าตาลโตนดลดลงเป็นเพราะ
คนหนัมาท านามากกวา่เน่ืองจากรายไดด้ีกวา่การท าตาล  

 
“การท าตาลนั้นเฉพาะท าไดใ้นระดูแต่เดือนย่ีจนเดือน 6 คราวหนึ่ง, เดือน 10 จน

เดือน 12 คราวหนึ่ง ในเวลาเมื่อตาลออกงวง คนท าแขง ๆ คนหนึ่งท  าไดเ้สมอ 25 ตน้ เพราะ

                                                             
1 เจมส ์ซี อินแกรม. (2552). เลม่เดมิ. หนา้ 74-75. 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/786 เล่ม 91 เมืองสุพรรณบุรีส่งรำยงำนเพำะปลูก

ประจ ำเดอืนส ำหรบั พ.ศ. 2454. 
3 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เลม่เดมิ. หนา้ 234-235. 
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เหตุที่ตอ้งปีนพะองขึน้ตน้ตาลถึงวนัละ 2 เวลา 3 เวลาปีหนึ่งท  าไดผ้ลประมาณ 100 บาท แต่
ความล าบากมีมาก เพราะเหตฉุนีค้นจงึพอใจท านามากกว่าตาล” 1 

 
การท านาในทศวรรษนีย้่อมสรา้งรายไดเ้ป็นกอบเป็นก าแต่การเปลี่ยนอาชีพจากการท า

ตาลของราษฎรย่อมไมใ่ช่เพียงเพราะราคาขา้วดีกว่าราคาตาล เมื่อค  านวณรายไดจ้ากการท าตาล
จากขอ้มลูในรายงานตรวจราชการมณฑลนครชัยศรี พ.ศ. 2459 ปรากฏว่าราคาน า้ตาลโตนดซือ้
ขายอยู่ท่ีทนานละ 20 สตางค ์โดยตาลตน้หนึ่งใหผ้ลผลิตน า้ตาลปีละประมาณ 27 ทนาน ดงันั้น
ตาลตน้หนึ่งสรา้งรายไดป้ระมาณ 5 บาท 20 สตางค์2 คนหนึ่งท  าไดร้าว 25 ตน้3 เมื่อค  านวณเงิน
พบวา่รายไดอ้ย่างต  ่าท่ีตอ้งไดอ้ยู่ราวปีละ 130 บาท เมื่อน ารายไดก้ารท าตาลมาเทียบกับราคาซือ้
ขายขา้วในเมืองสพุรรณฯ ใน พ.ศ. 2455 ท่ีขา้วเปลือกขายไดร้าวเกวียนละ 35-125 บาท4 สงัเกตได้
วา่รายไดจ้ากการท าตาลไมใ่ช่นอ้ย ๆ และดมูั่นคงกวา่ราคาขา้วท่ีมีการผนัผวนในตลาดคา้ขา้ว แต่
เมื่อค  านึงถึงภาษีตาลท่ีตอ้งเสียเบีย้บา้ยรายทางย่อมไมคุ่ม้กบัการลงแรงหนกันี ้ดงันั้นการหลีกหนี
มาท านาท่ีรฐัใหก้ารสนบัสนนุย่อมเป็นหนึ่งในทางเลือกท่ีดีกวา่การขาดทุนจากการท าตาล  

สพุรรณฯ เรียกเก็บภาษีตาลโตนดตามมีดเครื่องมือเช่นเดียวกบัเมืองเพชรบรุีอนัไดแ้ก่ภาษี
กระทะ ภาษีฟืน ภาษีน ้าตาลหมอ้ และภาษีเตาตาล ในรชักาลท่ี 4 ไดม้ีการเพ่ิมภาษีหมอ้ตาล
ขึน้มาอีก 1 ชนิดโดยให้ชาวบ้านซื้อหม้อตาลจากเจ้าภาษีแทนการผลิตหม้อเอง 5 ซึ่ งใน
พระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน พ.ศ. 2435 ไดก้  าหนดให้เจ้าภาษีท าหม้อตาลขนาด 32 นิ ้ว
ประทบัตราเจา้ภาษีจ าหน่ายพนัละ 6 บาทถา้ราษฎรฝ่าฝืนปรบัเป็น 2 เท่าของความผิด6  

อตัราการเก็บภาษีในลกัษณะนีส้รา้งความล าบากและความไม่พอใจใหร้าษฎรเป็นอย่าง
มาก ซึ่งสะทอ้นไดจ้ากขอ้มลูในสารตรานอ้ยระหวา่ง พ.ศ. 2430-2432 พบวา่เจา้ภาษีตาลโตนดได้
ท  าการรอ้งเรียนไปยงักระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเรื่องการหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีตาลของราษฎรท่ี
ท าตาลจ านวนมาก ไปจนถึงลกัลอบซือ้ขายน า้ตาลกันในพื้นท่ีโดยไม่ซือ้หมอ้ตาลจากนายอากร 
เช่นใน พ.ศ. 2430 จีนฮฮูวดผูซื้อ้ผกูช่วงไปจ าหน่ายหมอ้ตาลโตนดในสพุรรณฯ แตป่รากฏวา่ราษฎร

                                                             
1 กระทรวงมหาดไทย. (2555). เลม่เดมิ. หนา้ 127. 
2 ธีระ แกว้ประจนัทร.์ (2534). เลม่เดมิ. หนา้ 120. 
3 กระทรวงมหาดไทย. (2555). เลม่เดมิ. หนา้ 127. 
4 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/946, 949 เล่ม 91 เมืองสุพรรณบุรีส่งรำยงำนเพำะปลูก

ประจ ำเดอืนส ำหรบั พ.ศ. 2455. 
5 นิพทัธพ์ร เพ็งแกว้. (2550). เลำ่เรือ่งเมอืงเพชร. หนา้ 104. 
6 พระราชบญัญัติพิกดัภาษีภายในรตันโกสนิทรศ์ก 111. รำชกิจจำนเุบกษำ. เลม่ที่ 10. หนา้ 150-151. 



  83 

ท่ีท  าน า้ตาลออกอบุายเอาโหล กระบอกไมใ้ส่น  า้ตาลไขลกัซือ้ขาย และมีราษฎรอีกหลายสว่นท่ีไม่
ยอมมาซื้อหมอ้ตาลต่อนายอากรแต่ลักซื ้อขายหมอ้ตาลกันเอง จีนฮูฮวดจึงฟ้องให้เอาราษฎร
เหล่านี้มาช าระความเน่ืองจากจีนฮูฮวดไม่สามารถน าเงินส่งใหแ้ก่เจา้ภาษีได้1 สังเกตไดว้่าแมม้ี
บทลงโทษท่ีชดัเจนในการลกัลอบซือ้ขายหมอ้ตาลแตร่าษฎรก็ยงัเสี่ยงท่ีจะฝ่าฝืนกฎหมาย  

เช่นเดียวกบักรณีของจีนฮีแกงท่ีรบัท าอากรตาลโตนดโดยใหจี้นตวัเถาเขา้ไปเรียกเก็บภาษี
แตป่รากฏวา่ไมส่ามารถเก็บอากรไดค้รบตามทอ้งตรา จีนฮิแกงจึงท าเรื่องย่ืนตอ่สมหุกลาโหมมายงั
วนัท่ี 2 ขึน้ 10 ค ่าเดือน 8 พ.ศ. 2431 ให้มีทอ้งตราไปยังเมืองสุพรรณฯ ใหร้าษฎรมาช าระภาษีท่ี
ศาลากลาง พรอ้มทัง้อายดัตวัราษฎรท่ีไมย่อมมาเสียภาษีไวแ้ก่หลวงคลงัตระลาการ2 และใน พ.ศ.
ตอ่มาจีนฮิเกงไดส้ง่รายช่ือราษฎรท่ีหลบเลี่ยงไมม่าช าระภาษีตาลโตนดกวา่ 600 รายช่ือดงัความวา่ 

 

“เดิมจีนตัวเถาไดท้  าเรื่องราวกล่าวโทษราษฎรว่าฃัตไม่ยอมเสียภาษีน า้ตาลโตนด
รวมราษฎร 600 ชื่อ ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ให้ขุนพิทักษสมบัตรเปนฃา้หลวงเชิญตราออกมาช าระ
พรอ้มด้วยผูว้่าราชการกรมการเมืองสุพรรณบุรี ได้ตัวราษฎรช าระแต่ 100 ชื่อราษฎรที่ยัง
ไม่ไดต้วัมาช าระอีก 500 ชื่อ ขนุพิพิฒนส์มบัตรขา้หลวงผูว้่าราชการเมืองกรมการเพิกเฉยเสีย
หาเกาะตวัราษฎรมาช าระต่อไปไม่”3 

 

กรณีนีส้ะทอ้นใหเ้หน็อย่างชดัเจนวา่มีราษฎรจ านวนมากประทว้งการกดขี่ของเจา้ภาษีโดย
การไม่ยอมเสียภาษี เมื่อพิจารณาจากหลักฐานดังกล่าวประกอบกับข้อมูลการจัดเก็บภาษี
ตาลโตนดท่ีขดูเลือดขดูเนือ้ จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจท่ีราษฎรจ านวนมากไม่ยอมออกมาช าระภาษี
และมีการลกัลอบการซือ้ขายหมอ้ตาลกันเองมากกวา่เสียเงินใหก้บัเจา้ภาษี เสยีงเหลา่นีเ้ป็นเสียง
สะทอ้นว่าราษฎรไดร้บัความเดือดรอ้นจากการท่ีรฐัขดูรีดเงินจากราษฎรท่ีท าตาลอย่างรุนแรงจน
ราษฎรไมน่่าไดก้  าไรจากการลงแรงในอาชีพนี ้ 

                                                             
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก-ร.5 รล-ตรำนอ้ย/12 เรือ่งเมืองสุพนับูรี ใหจ้มืน่ประทำนมนเทียน

ขำ้หลวงพระปลดักรมกำรหำตวัคนมชีือ่ผูล้กัซือ้ขำยน ำตำนมำช ำระตษัสนิตำมทอ้งตรำ. 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก-ร.5รล-ตรำนอ้ย/17 เรือ่ง เมืองสุพันบูรใีห้หำตวัรำษฎรมำพรอ้ม

ดว้ยขำ้หลวงช ำระรำยขตัไมเ่สียภำษีน ำ้ตำลตโนกใหจี้นฮแีดงเจำ้ภำษี. 
3 ส านักหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ก-ร.5รล.ตรำนอ้ย/24 เรือ่งเมืองสพุนับูรใีหพ้รอ้มดว้ยขุนพพิทิสมบตัร

ขำ้หลวงหำตวัรำษฎรซ่ึงขตัไมเ่สยีภำษีน ำ้ตำลโตนทมำช ำระตำงหำงวำ่วเดิมใหแ้ลว้โดยเรว. 
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ในประกาศแก้วิธีเก็บภาษีน ้าตาลโตนด พ.ศ. 2444 ไดม้ีการเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บภาษี
ตาลโตนดจากแตเ่ดิมท่ีเก็บภาษีตามมีดเครื่องมือใหเ้ปลี่ยนเป็นเก็บตามรายตน้เป็นตน้ละ 16 อฐั 

  
“วิธีที่ เก็บภาษีน ้าตาลโตนดรายตัวผู้ท  าตาล โดยที่เรียกเก็บตามมีดเครื่องมือนั้น

ยงัเปนการล  าบากอยู่ ดว้ยบางทีราษฎรท าน า้ตาลนอ้ยตอ้งเสยีภาษีมาก บางทีท  าไดม้ากเกิน
กว่าอตัราที่ควรจะเสยีภาษีแลการที่จะตรวจเก็บก็ยาก จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหแ้กไ้ข
วิธีเก็บภาษีน ้าตาลโตนด ซึ่งได้เคยเก็บจากราษฎรที่ท  าตาลโดยวิธีเรียกว่าเก็บตามมีด
เครื่องมือมาแต่ก่อนนั้นให้ยกเสีย จากนี ้ไปให้เก็บจากราษฎรที่ท  าตาลตามจ านวนต้น
ตาลโตนดที่ท  าน  ้าตาลเปนรายต้น คิดจ านวนภาษีปี 1 ต้นละ 16 อัฐ ให้เก็บตั้งแต่จ  านวน
รตันโกสนิทรศ์ก 119 นีเ้ปนตน้ไป 

ตน้ตาลโตนดที่ราษฎรมิไดท้  าน  า้ตาลในปีใดหา้มมิใหเ้ก็บภาษีในปีนั้น แลหัวเมือง
ใดซึ่งไดเ้ก็บภาษีน า้ตาลโตนด โดยวิธีนอกจากวิธีที่เก็บจากผูท้  าตาลรายตัวโดยที่เรียกว่าเก็บ
ตามมีดเครื่องมือนัน้แลว้ใหค้งเก็บไปตามวิธีที่ใชอ้ยู่ไม่ตอ้งแกไ้ขโดยประการนี”้1 

 

การเปลี่ยนวิธีการเก็บภาษีตาลโตนดมาเป็นวิธีใหม่ดงักล่าวเป็นขอ้ยืนยันว่าแต่เดิมการ
เก็บภาษีในลกัษณะเก็บตามมีดเครื่องมือสรา้งภาระทางรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน แมก้รมด  ารงฯ จะ
กล่าวว่าการลดจ านวนคนท าตาลไม่เก่ียวกับการเก็บภาษีตาลก็ตาม2 แต่ก็ปฏิเสธไม่ไดว้่าภาษีมี
สว่นท่ีท าใหร้าษฎรบางสว่นท่ีเคยประกอบอาชีพท าตาลเป็นพืน้หนัไปท านาและเลือกใหก้ารท าตาล
เป็นอาชีพเสริมในยามว่างเวน้จากการท านา ยืนยนัไดจ้ากจ านวนเงินในตารางท่ี 6 ซึ่ง พ.ศ. 2449 
ท่ีเป็นปีท่ีเงินขออนุญาตท าตาลเก็บไดจ้  านวนมากเน่ืองมาจากเป็นปีท่ีมณฑลนครชัยศรีประสบ
ภาวะฝนแลง้มีพืน้ท่ีไดร้บัการลดหย่อนคา่นามากกวา่ 144,703 ไร่3 และจากตารางท่ี 6 สงัเกตไดว้่า
แมม้ีการเก็บภาษีในรูปแบบใหมแ่ลว้ก็ตาม แตก่ารท าตาลโตนดในพืน้ท่ีนครชยัศรีก็ไมไ่ดเ้พ่ิมขึน้แต่
คงตัวและมีแนวโนม้ลดลงตามปีท่ีสามารถปลกูขา้วไดม้ากแสดงว่าในยุคนีข้า้วมีอิทธิพลต่อการ
ด  ารงชีพมากกวา่การท าตาลโตนด 

 
 
                                                             

1 ประกาศแกว้ิธีเก็บภาษีน า้ตาลโตนด. (119, 15 กรกฎาคม). รำชกิจจำนุเบกษำ. เลม่ที่ 17 แผ่นที่ 16. 
หนา้ 166. 

2 กระทรวงมหาดไทย. (2555). เลม่เดมิ. หนา้ 127. 
3 เรื่องค าน  าบาญชีเนื ้อหาที่นาในมณฑลต่าง ๆ ทั่ วพระราชอาณาเขตร. เทศำภิบำล เล่ม 13 ฉบับ

เมษายน ร.ศ. 131. หนา้ 11-12 
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ตาราง 6 แสดงบญัชีเงินคา่อนญุาตท าตน้ตาลโตนดมณฑลนครชยัศร ี
 

พ.ศ. จ านนวนเงนิทีเ่กบ็ได้ 

บาท อัฐ 

2445 (121) 6,416 48 
2446 (122) 5,773 48 
2447 (123) 7,161 16 

2448 (124) 7,690 2 

2449 (125) 9,447 48 

2450 (126) 5,986 - 

ท่ีมา: เรื่องบาญชีเงินผลประโยชน์แผ่นดินในมณฑลต่าง ๆ ตั้งแต่จ  านวนศก 121 ถึง
จ  านวนศก 126. เทศาภิบาล เลม่ 7 แผน่ 37 วนัท่ี 1 เมษายน ร.ศ. 128. หนา้ 10. 

ฝ้าย ก่อนการท าสนธิสัญญาเบาวร์ิง การท าไร่ฝ้ายในสพุรรณฯ ส่วนใหญ่อยู่ในมือชาว
ละวา้ กะเหรี่ยง รวมไปถึงชาวลาวท่ีนิยมปลกูฝ้ายเพ่ือแลกเปลี่ยนสินค้าชนิดอ่ืน ๆ และคนกลุ่มนี้
ตอ้งสง่เป็นสว่ยฝา้ยใหร้ฐัปีละ 34 ชั่งเพ่ือสง่ขายไปกบัส  าเภา1 โดยใน พ.ศ. 2398 ไดม้ีการประมาณ
การว่าสยามไดท้  าการส่งออกฝ้ายดิบ รวมถึงเบาะและฟูกบุฝ้ายคิดสดัส่วนเป็นรอ้ยละ 10 ของ
สินค้าส่งออกทั้งหมด ณ ขณะนั้น 2 การท าฝ้ายในทศวรรษนี้ยังคงเป็นการท าในรูปแบบ
อตุสาหกรรมครวัเรือนขนาดย่อม ๆ บา้นท่ีมีฐานะจะมีบ่าวไพรค่อยเก็บเก่ียวผลผลิตเพ่ือน ามาขาย 
และเก็บผลผลิตอีกสว่นหนึ่งมาป้ันเป็นดา้ยเพ่ือใชป้ระโยชนใ์นการเย็บปัก ถักรอ้ยหรือทอเป็นผา้ไว้
สวมใสเ่องสะทอ้นไดจ้ากเสภาเรื่องขนุชา้งขนุแผนตอนพลายแกว้เป็นชูก้บันางพิม โดยตดับางช่วง
บางตอนดงันี ้

 
“ฝ่ายนางพิมฉวยไหมเขา้ในหอ้ง ป่ันฝา้ยขา้ไทยอยู่ก่ายกอง 

จนเวลาบ่ายสองโมงพลนั   ต่างคนต่างจดัผดัดา้ย... 

                                                             
1 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เลม่เดมิ. หนา้ 213. 
2 เจมส ์ซี อินแกรม. (2552). เลม่เดมิ. หนา้ 16. 
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วนันีล้กูจะไปไรฝ่า้ยเหนือ  ลกูฝา้ยเฝือแตกกระจายเสยีนักหนา 
ลกูจะออกไปดกูบัหตูา   จะไวใ้จกบัขา้ไม่ตอ้งการ 

มนัจะลกัจ าแนกแจกจ่าย  เที่ยวซือ้ขายกินเลน่ไปทัง้บา้น 
ลกูเห็นกบัในตามาชา้นาน   จะว่าขานมนัไม่ถนดัใจ”1 

 

ธรุกิจไรฝ่้ายของนางศรีประจัน ซึ่งเณรแกว้ใชเ้ป็นสถานท่ีลกัลอบพลอดรกักับนางพิมนั้น
สนันิษฐานว่าอยู่บริเวณใกลก้ับศาลหลกัเมืองสพุรรณฯ ในปัจจุบนั2 ธุรกิจไร่ฝา้ยของบา้นนางพิม
น่าจะสรา้งรายไดค้่อนขา้งงามและสามารถหล่อเลีย้งชีวิตของนางศรีประจันและนางพิม รวมถึง
บ่าวไพรใ่หม้ีชีวิตสขุสบายหลงัจากพันศรีโยธาไดต้ายจาก ในขณะท่ีนิราศสพุรรณฯ ของสนุทรภูใ่ห้
ภาพการลงจากป่าชัน้ในแถบดา่นชา้งมาขายฝ้ายของเหลา่กะเหรี่ยงและละวา้ท่ีบริเวณท่าสามชุก
อย่างคกึคกั 

 
“นกึนามสามชกุถา้  ป่าดง 

เกรี่ยงไรไ่ดฟ่้ายลง   แลกล า้ 
เรอืคา้ท่านัน้คง  คอยเกรี่ยง เรยีงเอย 

รายจอดทอดท่าน า้   นบัฝา้ยขายของ”3 

 

ความนิยมปลูกฝ้ายในเมืองสพุรรณฯ ลดลงตามเวลาและบริบททางเศรษฐกิจ หนึ่งใน
สาเหตท่ีุท าใหจ้  านวนการท าฝา้ยลดลงคือการหนัไปปลกูขา้วเมื่อฝา้ยพันธุพื์น้เมืองไม่สามารถขาย
ไดใ้นปริมาณท่ีคุม้คา่เท่าเดิม เน่ืองจากฝ้ายจากแหล่งอ่ืนมีคณุภาพดีและราคาถูกไดผ้ลิตออกมา
ขายในตลาดโลก รวมถึงมีการน าเขา้ผา้จากตา่งประเทศซึ่งมีราคาถกูจ  านวนมากเขา้มาในประเทศ 
จากสถิติการน าเขา้ตามตารางท่ี 7 บ่งบอกไดถ้ึงแนวโน้มการขยายตัวของการบริโภคฝ้ายจาก
ตา่งประเทศท่ีสงูขึน้  
 
 
 
 

                                                             
1 ครสิ เบเคอร ์และ ผาสกุ พงษ์ไพจิตร. (2556). ขุนชำ้งขุนแผน ฉบบัวดัเกำะ. หนา้ 59, 67. 
2 แหลง่เดมิ. หนา้ 59, 67. 
3 สนุทรภู่. (2509). นริำศเมอืงสพุรรณฉบบัสมบูรณ.์ หนา้ 71-72. 
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ตาราง 7 มลูคา่ของผลิตภณัฑส์ิ่งทอฝา้ยท่ีน าเขา้ส  าหรบับาง พ.ศ. (พนับาท) 
 

ช่วง พ.ศ. ผลิตภัณฑฝ้์าย ด้ายฝ้าย 
2402 1,500 180 
2407 1,660 270 
2413 1,530 320 
2423 2,760 460 
2435 3,600 510 
2443 7,870 900 

2453-2454 10,700 1,090 
2463-2464 32,350 6,00 
2468-2469 28,690 7,560 
2473-2474 18,760 5,150 

ท่ีมา: เจมส ์ซี อินแกรม. (2552). กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจในประเทศไทย 1850-
1970. (ชศูรี มณีพฤกษ์และเฉลิมพจน ์เอ่ียมกมลา, แปล). หนา้ 178.   

การเขา้มาของฝา้ยจากตา่งประเทศท าใหอ้ตุสาหกรรมครวัเรือนแบบสิ่งทอไดร้บัผลกระทบ
อย่างมากคนหนัไปบริโภคผา้จากตา่งประเทศเพ่ิมขึน้เพราะผา้น าเขา้มีราคาถกู สีสนัสดใส ขณะท่ี
ฝา้ยพนัธุพื์น้เมืองมีราคาสงูและเสน้ใยหนาเมื่อน ามาทอจึงไดผ้า้ท่ีหยาบ ความหลากหลายของสีมี
นอ้ย แมม้ีขอ้ดีท่ีใหค้วามคงทนและทนทานก็ตาม ดว้ยเหตนีุจ้ึงท าใหค้นหันมาซือ้เสือ้ผ้าส  าเร็จรูป
แทนการทอผา้ใชเ้อง1 โดยตามตลาดในสพุรรณฯ มีเรือท่ีน  าผา้จากกรุงเทพเขา้มาขายเรียกวา่เรือ
ผา้ คอยจอดส่งผ้าให้รา้นค้าในตลาดและขายให้กับชาวบ้านท่ีเขา้มาจับจ่ายสินค้า 2 แต่ใน
ขณะเดียวกนัตามพืน้ท่ีรอบนอกในอ าเภอนางบวชมีหลกัฐานยืนยนัวา่ยงัคงมีบางครอบครวัท่ีทอผา้
ใชเ้องและขายผืนละ 4 บาท 50 สตางคเ์มื่อยามวา่งเวน้จากการท านา3 
                                                             

1 เจมส ์ซี อินแกรม. (2552). เลม่เดมิ. หนา้ 170-172. 
2 เกสรบวั อบุลสรรค.์ (2559). ซงฮ่วยจุ๊น เรอืสนิคา้แห่งสายน า้เมืองสพุรรณ. เมอืงโบรำณ ปีที่ 42, ฉบบั 

ที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2559), หนา้ 56-64. 
3 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1316 มณฑลนครไชยศรีส่งรำยงำนตรวจกำร จังหวัด

สพุรรณบุร.ี 
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แนวโนม้การน าเขา้ฝา้ยท่ีสงูขึน้อาจสอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตเพ่ือการขาย
ท าใหช้าวบา้นพึ่งพาตวัเองนอ้ยลงเพราะมีแหล่งรายไดจ้ากการปลกูขา้ว การเพาะปลกูฝา้ยก็เริ่ม
ลดนอ้ยลงเพราะประชาชนหันไปเลือกการท านาแลว้น าเงินมาซือ้เสือ้ผา้ราคาถูกใส่มากกว่าการ
ผลิตขึน้มาใชเ้องเหมือนแต่เดิม เมื่อไม่มีผูซื้อ้ก็จ  าเป็นตอ้งลดการผลิตลงเหลือปลกูไวแ้คใ่ชส้อยใน
ครวัเรือนบา้นละไมเ่กิน 2-3 ตน้1 แต่ใน พ.ศ. 2454 ส่วนกลางไดพ้ยายามฟ้ืนฟกูารปลกูฝา้ยขึน้มา
อีกครัง้ โดยส่งพันธุฝ์้ายคณุภาพดีมาทดลองปลกูในพืน้ท่ี ปรากฏวา่ผลผลิตท่ีไดม้ีจ  านวนนอ้ย ไม่
คุม้คา่กบัการปลกูแถมยงัไมรู่ไ้ปขายผลผลิตใหใ้คร ดงันัน้ชาวบา้นจึงไมนิ่ยมปลกูมากนกั2 

ยาสูบ ท่ีปลกูในพืน้ท่ีสพุรรณฯ จัดเป็นยาสบูพืน้เมืองเพราะมีกลิ่นแรงและรสฉนุจดั โดย
เติบโตไดด้ีในพืน้ท่ีบกุเบิกใหมห่รือท่ีดินริมน า้3 แตเ่ดิมมีรายงานการเก็บภาษียาสบูในสพุรรณฯ โดย
ใหเ้ก็บในอตัราไร่ละ 1 เฟ้ือง 1 สลึง แต่เน่ืองจากราคายาสูบท่ีตกต  ่าลงตัง้แต่  พ.ศ. 2411 ท าให้
แรงจูงใจในการปลกูยาสบูของราษฎรลดลงมากขนาดท่ีไมม่ีนายอากรคนใดรบัท าอากรเพราะไม่
คุม้ แตเ่น่ืองจากยงัมีราษฎรบางสว่นปลกูอยู่บา้งจึงยงัมีการเก็บภาษีโดยเก็บเฉพาะรายท่ีปลกูขาย
เป็นไร ่แตถ่า้ปลกูไวบ้ริโภคไมม่ีการเก็บภาษี4  

เมื่อเทียบกบัพืชชนิดอ่ืน ๆ การปลกูยาสบูมีจ  านวนการปลกูท่ีนบัวา่นอ้ยมากจากรายงาน
การเพาะปลกูประจ าเดือน พ.ศ. 2454 พบว่าพืน้ท่ีท่ีมีการปลกูยาสูบส่วนมากมกัอยู่ท่ี อ  าเภอศรี
ประจนัต ์และอ าเภอจระเขส้ามพนั สว่นในพืน้ท่ีอ่ืน ๆ มีการปลกูบา้งแตใ่นปริมาณเลก็นอ้ยไวใ้ชใ้น
ครวัเรือนเท่านั้น โดยนิยมปลูกตามคันนาหรือบริเวณใกลก้ับล  าคลอง ช่วงเวลาท่ีปลูกเป็นช่วง
ปลายฤดฝูน ประมาณเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2454 ปลกูยาสบู 1,190 ไร่5 ในขณะท่ี
พ.ศ. 2455 ปลูก 1,100 ไร่ ผลผลิตไร่หนึ่งประมาณ 45-65 หาบ ราคาอยู่ท่ีหาบละ 100 บาท แต่

                                                             
1 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เลม่เดมิ. หนา้ 213. 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/946, 949 เล่ม 91 เมืองสุพรรณบุรีส่งรำยงำนเพำะปลูก

ประจ ำเดอืนส ำหรบั พ.ศ. 2455. 
3 มลูนิธิโครงการสารานกุรมไทยส  าหรบัเยาวชน. (2463). การท าไรย่าสบู. (ออนไลน)์. 
4 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/946, 949 เล่ม 91 เมืองสุพรรณบุรีส่งรำยงำนเพำะปลูก

ประจ ำเดอืนส ำหรบั พ.ศ. 2455. 
5 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/786 เล่ม 91 เมืองสุพรรณบุรีส่งรำยงำนเพำะปลูก

ประจ ำเดอืนส ำหรบั พ.ศ. 2454. 
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เมื่อน ายาสบูมาท าเป็นมวนไดร้าคาท่ีมวนละ 50-165 สตางคข์ึน้อยู่กบัราคาตลาด แตส่ว่นมากซือ้
ขายกนัอยู่ภายในพืน้ท่ีเน่ืองจากสินคา้มีจ  านวนจ ากดัไมเ่พียงพอขายออกไปนอกมณฑล1 

ไร่ผักผลไม้ ทุกอ  าเภอลว้นมีสวนผกัสวนผลไมม้ากนอ้ยตามแต่ก  าลงัของชาวบา้น พืชท่ี
ปลกูเป็นพืชทอ้งถ่ิน เช่น กลว้ย มะม่วง ขนุน แตงโม แตงกวา ถั่ว งา สบัปะรด ฯลฯ ปลกูรวมกัน
อย่างละเล็กละน้อย ไม่นับว่าท าเป็นสวนท่ีเอาไวป้ลกูขายอย่างเป็นกิจจะลกัษณะ ลกัษณะการ
ปลกูดงักล่าวทราบไดจ้ากรายงานการส ารวจของเจา้หนา้ท่ีเกษตร พ.ศ. 2459 เช่น ในอ าเภอเดิม
บาง จะท าไร่กลว้ย ขนนุ ตามล าคลองและตามไหลเ่ขา รวมถึงหลงับา้นอย่างละไรส่องไร ่เมื่อเหลือ
กินจะขายในพืน้ท่ีไม่ส่งออกนอกมณฑล ในขณะท่ีบางพื้นท่ีเช่นอ  าเภอนางบวชมีรายงานว่า 5 
ต าบลไดแ้ก่ ต  าบลล าพันบอง ต  าบลหนองสะเดา ต  าบลหนองผกันาค ต  าบลกระเสียว และต  าบล
บา้นสระ ไม่ปรากฏการปลกูผกัผลไมเ้น่ืองจากมีสภาพทอ้งท่ีทุรกันดาร เป็นท่ีดอนห่างไกลแม่น  า้ 
เมื่อหมดฤดฝูนตน้ไมท่ี้ปลกูก็แหง้ตายเพราะทนความรอ้นไมไ่หว2  

ในขณะท่ีอ  าเภอสองพ่ีนอ้ง “แลตำมล ำคลองสองพี่นอ้งนี ้ไดม้ีควำมเจริญดีขึน้กว่ำ พ.ศ. 
ก่อนมำกไดม้พีวกจีนท ำไร่ฟักทอง แตงกวำ ฟักเขียวแลออ้ยพริกมะเขอืต่ำง ๆ ตลอดริมล ำคลอง 
จนถงึไดจ้ ำหน่ำยเปนสนิคำ้ในต ำบลทีต่่ำง ๆ ได ้ถำ้ต่อไปภำยภำคหนำ้จะมคีวำมเจรญิดขีึน้ยิ่งกว่ำ
นีอ้กีมำก”3 สว่นของอ าเภออ่ืน ๆ ท่ีไมไ่ดก้ล่าวถึงนั้นก็มีลกัษณะการท าไรผ่กัผลไมค้ลา้ย ๆ กนัคือมี
ไวพ้อกินและซื้อขายในพื้นท่ี โดยการปลูกไร่ผักผลไม้นั้นตอ้งเสียอากรสมภักษร แต่จากภาพ
แผนภมูิสงัเกตไดว้่าอากรสมภกัษรท่ีมีการประมลูกนัในพืน้ท่ีสพุรรณฯ นัน้ลดลงอย่างชดัเจน สว่น
หนึ่งเกิดจากการท่ีราษฎรขดัขืนไม่ยอมออกมาเสียอากรสมภกัษร เพราะมีหลกัฐานปรากฏวา่จีน
กิม จีนเซียว และนายเพ่ิมนายอากรสมภักษรเมืองสพุรรณฯ ท าเรื่องฟ้องรอ้งไปยังหอรษัฎากร
พิพัฒนว์่าราษฎรจ านวนมากไมย่อมเสียภาษี ทั้งท่ีก  านันเขา้ไปท ารงัวดัเรียบรอ้ยแลว้4 แต่เหตผุล
อีกส่วนก็คือในช่วงทศวรรษ 2430 ท่ีได้ขอ้มูลการเก็บอากรเป็นช่วงเวลาท่ีสอดคล้องกับการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจขา้ว พืน้ท่ีหลายแห่งถูกเปลี่ยนเป็นผืนนา 

                                                             
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/946, 949 เล่ม 91 เมืองสุพรรณบุรีส่งรำยงำนเพำะปลูก

ประจ ำเดอืนส ำหรบั พ.ศ. 2455. 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1203 เล่ม111 จังหวดัสุพรรณบุรีส่งรำยงำนกำรตรวจกำร

เพำะปลูกของขุนสกลสำลกิีจ. 
3 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1203 เล่ม111 จังหวดัสุพรรณบุรีส่งรำยงำนกำรตรวจกำร

เพำะปลูกของขุนสกลสำลกิีจ. 
4 ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก-ร.5รล.ตรำนอ้ย/15 เมอืงสุพนับูรีใหส้ง่ตวัรำษฎรมีชือ่ใหข้ำ้หลวงหำ

วำ่รำษฎรฃตัไมย่อมเสยีอำกรสมภกัษร. 
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ภาพประกอบ 5 แผนภมูิแสดงอากรสมภกัษรเมืองสพุรรณบรุี พ.ศ. 2432-2439 

หมายเหต ุพ.ศ. 2532 และ 2533 เก็บอากรสมภกัษรมีหน่วยเป็นชั่งคือ 38 ชั่งกบั 12 ชั่ง
ตามล าดบัค  านวณเป็นเงินบาทโดยใชก้ารเทียบบญัญัตไิตรยางค ์โดย 1 ชั่งเท่ากบั 20 ต าลงึ และ 1 
ต าลงึเท่ากบั 4 บาท 

ท่ีมา: ปรบัจากขอ้มลูใน ส  านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ก.ร.5ค2/51 เรื่องบญัชีเทียบเงิน
ภาษีอากรปี 109 (30 ก.ย. 119).; ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ก.ร.5ค2/51 เรื่องบาญแพนกเจา้
ภาษีนายอากรประมลูเงินจ านวน ศก 112.; ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ก.ร.5ค2/51 เรื่องบาญ
แผนกเจา้ภาษีนายอากรวา่ประมลูจ านวน ศก 114 เทียบศก 113.; ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. 
ก.ร.5ค2/51 เรื่องบาญแพนกผูท่ี้ว่ารบัประมลูภาษีอากรผกูขาดในกรุงแลหัวเมืองต่าง  ๆ (4 ก.พ.
114-31 ก.พ. 118).  

3.3 แรงงานขับเคลื่อนการผลติข้าว 
3.3.1 การจ้างแรงงาน 

 นับแต่โบราณกาลในดินแดนสยาม ทรพัยากรท่ีดินไม่เคยสัมพันธ์กับจ านวนประชากร 
กล่าวคือมีท่ีดินรกรา้งวา่งเปล่าจ  านวนมากท่ีไม่ถกูใชป้ระโยชนเ์น่ืองจากก าลงัแรงงานมีจ  ากดั แม้
ในแต่ละยุคสมยัจะมีความพยายามเพ่ิมจ านวนแรงงานไม่ว่าจะเป็นการกวาดตอ้นครวัเมื่อชนะ
สงคราม หรือใหส้ิทธิพิเศษบางอย่างในการตั้งถ่ินฐานอยู่อาศยัส  าหรบัชาวต่างชาติ แต่ช่องว่าง
ระหวา่งท่ีดินวา่งเปลา่กบัจ  านวนแรงงานก็ยงัสวนทางกนัเช่นเดิม การขาดแคลนแรงงานไมเ่คยเป็น
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ปัญหาเพราะมีวฒันธรรมการขอแรง การเอาแรงระหว่างชาวนา การแลกเปลี่ยนแรงงานดงักล่าว
เป็นตัวช่วยบรรเทาการขาดแคลนแรงงานในการท านาไดม้ีประสิทธิภาพ1 แต่เมื่อการผลิตขา้ว
เปลี่ยนเป็นการผลิตเพ่ือการคา้ ระบบการแลกเปลี่ยนแรงงานยังคงมีอยู่และเป็นระบบท่ีช่วยบรร
เท่าการขาดแคลนแรงงานได้อย่ายอดเย่ียม เพียงแต่ในบางครอบท่ีมีท่ีนาขนาดใหญ่มากก็
จ  าเป็นตอ้งอาศยัแรงงานงานจา้งมาเป็นสว่นหนึ่งของการท านา  

งานศึกษาของสุวิทย ์ไพทยวฒัน์ ไดส้ัมภาษณ์ชาวนาในพื้นท่ีภาคกลางแลว้ปรากฏว่า
สามารถแบ่งนาได ้3 ประเภทคือ นาขนาดเลก็มีขนาดประมาณ 5-50 ไร ่ส่วนมากครอบครองโดย
ชาวนาท่ีบุกเบิกใหมห่รืออยู่ในพืน้ท่ีห่างไกล มีสมาชิกครอบครวัราว ๆ 3-5 คน ต่อมาคือนาขนาด
กลางมีท่ีนาราว 50-100 ไร่มีสมาชิกครอบครวั 5-6 คนและอาจจา้งลกูจา้งเพ่ิมในฤดทู  านาอีกราว 
1-2 คนถ้าสมาชิกครอบครวัไม่สามารถดแูลนาทั้งหมดได ้และสุดท้ายคือนาขนาดใหญ่มีท่ีนา
มากกว่า 100 ไรข่ึน้ไป สว่นมากเจา้ของเป็นนายทนุหรือชาวนาท่ีร  ่ารวยท่ีสดุ ซึ่งจา้งคนมาท านาให้
หรือไม่ก็แบ่งท่ีนาใหเ้ช่า2 สงัเกตไดว้่าผลของการผลิตเพ่ือการคา้ท าใหห้ลายครอบครวัมีท่ีนาใน
ครอบครองจ านวนมากเพ่ือเรง่การผลิต แต่เมื่อท่ีนาขนาดใหญ่เกินก าลงัของแรงงานในครอบครวัก็
จ  าเป็นตอ้งพึ่งพาแรงงานจา้ง ซึ่งลกัษณะการจา้งแรงงานจะกลา่วกนัตอ่ไป 

นโยบายการเลิกไพร่และทาสท่ีเริ่มตั้งแต่ทศวรรษ 2410 มีผลต่ออัตราการจา้งแรงงาน
เช่นกนั กล่าวคือแต่เดิมไพรจ่  าเป็นตอ้งถูกเกณฑแ์รงงานปีละ 3 เดือนบา้ง 1 เดือนบา้งแลว้แต่ว่า
เป็นไพร่สมหรือไพร่หลวง ถา้ไม่อยากเขา้เวรก็ตอ้งช  าระเงินทดแทน ซึ่งเป็นพันธะท่ีจ  ากัดความ
อิสระของแรงงาน นอกจากนีบ้รรดามลูนายของไพร่ยงัสามารถเรียกใชไ้พรแ่ละทาสในครอบครอง
ในการท านาใหโ้ดยไมจ่  าเป็นตอ้งเสียเงินจา้งแมแ้ตน่อ้ย ซึ่งท่ีนาของมลูนายมกัเป็นท่ีนาผืนใหญ่ท า
ใหต้อ้งใชแ้รงงานจ านวนมากในการผลิต3 ดงัหลกัฐานในสารตรานอ้ย พ.ศ. 2428 ท่ีปรากฏการณ์
ใชท้าสท านาใหม้ลูนายในแขวงสพุรรณฯ 

 
“ดว้ยนายเทศทอ้งที่อญู่ณกรุงเทพฯ ใหน้ายนอ้งท าเรื่องราวมารอ้งว่า เมื่อเดือน 7 

ปีมแมเบญจศก นายเทศใชใ้หบ้ตุรภรรยาบ่าวทาษนายเทศ ท าที่นาตราแดงของนายเทศที่ทุ่ง
หนองตมทับขุนชา้ง นา 190 ไรเ่สศ นายป้ันขุนอภัยบังอาจแตะตบอา้ยอยู่ทาสนายเทศ อา้ย
อยู่ทาษนายเทศตกเพกลา้ไว ้40 สตัเสศ นายป้ันขนุอภัยหา้มปรามเสยีหาใหบุ้ตรภรรยาทาษ
นายเทศท าที่นาตราแดงของนายเทศไม่ นายป้ันขนุอภัยขนุโชกขนุอดุอนใหขุ้นพิทกักับภรรยา

                                                             
1 เดวิด บรูซ จอหน์สตนั. (2530). เลม่เดมิ. หนา้ 119. 
2 สวุิทย ์ไพทยวฒัน.์ (2521). เลม่เดมิ. หนา้ 205-206. 
3 ทวีศิลป์ สบืวฒันะ. (2521). เลม่เดมิ. หนา้ 130-131. 
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พวกทาษประมาณ 40-50 คนบางอาจควบคุมเหงไถที่นาแลท านาของนายเทศ ๆ ได้ท  า
เรื่องราวย่ืนต่อหลวงฤทธิตรลาการ”1 

 

การออกนโยบายเลิกไพร่และทาสจึงเป็นการลิดรอนอ านาจของมลูนายและบรรดาขนุนาง
ท่ีมีแรงงานส่วนตวัไวใ้ชส้อย จ านวนไพร่และทาสท่ีเริ่มหลดุจากระบบเพ่ิมมากขึน้ทีละนอ้ย และ
เป็นอิสระอย่างหมดจดจากระบบเมื่อมีการออกกฎหมายยกเลิกระบบไพรท่าสใน พ.ศ. 2448 ทาส
และไพร่กลายเป็นแรงงานอิสระ เมื่อแรงงานท่ีเคยมีหายไปเจา้ท่ีดินท่ีมีผืนนาขนาดใหญ่เกินกว่า
แรงงานท่ีมีในครอบครวัท าไดจ้ึงจ  าเป็นตอ้งหาทางออกดว้ยการจา้งแรงงาน ตัง้แต่ทศวรรษ 2430 
ในพื้นท่ีแถบครองรังสิตปรากฏว่ามีการจ้างแรงงาน ท่ีเป็นไทหรือทาสหนีนายเข้ามาท านา 
โดยเฉพาะแรงงานจากภาคอีสานท่ีไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก2 
 แรงงานจากภาคอีสานมีบทบาทต่อการผลิตขา้วในภาคกลางอย่างมากโดยเฉพาะในทุ่ง
รงัสิตท่ีมีการจา้งแรงงานชาวอีสานอย่างแพรห่ลาย เน่ืองจากพืน้ท่ีสพุรรณฯ ในช่วงเวลาดงักลา่วไม่
มีหลกัฐานปรากฏการณจ์า้งแรงงานอีสานอย่างเดน่ชัด ดงันัน้เพ่ือท าความเขา้ใจลกัษณะการจา้ง
แรงงานในทศวรรษนีอ้ย่างชดัเจนและเขา้ใจภาพมากขึน้ จึงจ  าเป็นตอ้งศกึษาอา้งอิงจากงานศกึษา
ในช่วงทศวรรษเดียวกัน เช่น งานของเดวิด บรูซ จอหน์สตนัซึ่งศกึษาการอพยพมารบัจา้งท านาใน
ทุ่งรงัสิตไวอ้ย่างน่าสนใจวา่แรงงานท่ีเขา้มาท านายงัพืน้ท่ีรงัสิตนอกจากชาวนาบางสว่นจะขึน้ไปหา
แรงงานเองยังภาคอีสานแลว้ ช่วงตน้ฤดทู  านาจะมีนายหน้าเรียกกันว่า “นายฮ้อย” เป็นคนหา
แรงงานจากหมู่บา้นต่าง ๆ ในอีสานและควบคมุลงมายงัทุ่งรงัสิต เมื่อมาถึงรงัสิต “นายฮอ้ย” จะ
เป็นคนแจกจ่ายงานให้แรงงานเหล่านีไ้ปตามพืน้ท่ีต่าง ๆ ตามแต่ท่ีว่าจา้งไว ้แลว้นัดเจอกันเพ่ือ
กลบัอีสานเมื่อหมดฤดทู  านา คา่จา้งเหมาท่ีคนงานสว่นใหญ่ไดอ้ยู่ราว 80 บาทตลาดฤดทู  านา สว่น 
“นายฮ้อย” ได้รับค่าจ้างเฉลี่ย 80-650 บาทแล้วแต่คนท่ีน ามา เพราะเงินท่ี “นายฮ้อย” ได้
เปรียบเสมือนคา่นายหนา้หางานท่ีแรงงานในสงักดัเป็นคนจ่ายคนหนึ่งตอ้งจ่ายตอ่ “นายฮอ้ย” ราว 
ๆ 2-10 บาทแลว้แตง่านท่ีแรงงานเหลา่นัน้ไดร้บั3  
 หรือในงานของสนุทรี อาสะไวย์ เองก็ไดก้ล่าวถึงการเขา้มาของแรงงานอีสานท่ีเขา้มา
รบัจา้งในทุ่งนารงัสิตในลกัษณะคลา้ยคลึงกับงานของจอนตนั กล่าวคือแรงงานส่วนมากมาจาก
มณฑลอีสาน มณฑลอดุร และมณฑลราชสีมา โดยเขา้มาผา่น “นายฮอ้ย” เมื่อมีการจา้งงานกัน
                                                             

1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก-ร.5รล.ตรำนอ้ย/7 เรือ่งเมืองสุพนับูรี ใหช้ ำระควำมนำยชำ้งนอ้ง
นำยเทศหำวำ่นำยปัน้ไปไถทีน่ำ. 

2 ผาสกุ พงษ์ไพจิตร และ ครสิ เบเคอร.์ (2546). เลม่เดมิ. หนา้ 30. 
3 เดวิด บรูซ จอหน์สตนั. (2530). เลม่เดมิ. หนา้ 120-122. 
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เกิดขึน้แรงงานจะอยู่อาศยักับเจา้ของนา โดยคา่จา้งจะจ่ายใหเ้มื่อเสร็จสิน้จากการท านาแลว้เพ่ือ
ป้องกันการบิดพลิว้ แต่ขณะเดียวกันบางกรณีก็พบว่าเมื่อถึงฤดูสิน้สุดการท านาแลว้ก็พบว่า
เจ้าของนาไม่ยอมจ่ายเงินตามท่ีตกลง จากท่ีตกลงไว ้100 บาท กลับจ่ายจริงแค่ 15-30 บาท
เท่านัน้1 

ในขณะท่ีการจา้งแรงงานในมณฑลนครชยัศรีมีงานศกึษาของมณฑล คงแถวทองไดก้ลา่วไว้
วา่มีการจา้งแรงงานท านาอยู่ 2 ประเภทคือแรงงานในทอ้งถ่ินเองและแรงงานจากอีสาน การจา้ง
ท านานั้นส่วนมากเป็นชาวนาท่ีมีฐานะและมีเนื ้อท่ีมากเกินกว่าแรงงานท่ีมีในครวัเรือน การจา้ง
แรงงานในท้องถ่ินอาศัยจ้างจากแรงงานรับจ้างซึ่งมาจากครอบครัวชาวนาขนาดเล็กหรือไม่ก็
ยากจน ขณะเดียวกนัก็มีแรงงานชนิดหนึ่งท่ีมีลกัษณะพิเศษกวา่แรงงานทั่วไปเรียกวา่ “แรงงานขดั
ดอก” เป็นแรงงานท่ีมาจากชาวนายากจนท่ีกูเ้งินจากชาวนามีฐานะโดยจ่ายดอกเบีย้เป็นแรงงาน
จนกว่าจะหาเงินมาจ่ายหนีค้รบ ส่วนแรงงานจากภาคอีสานท่ีเขา้มาท านาในมณฑลนครชยัศรีนั้น 
ปรากฏว่ามีการว่าจ้างอยู่บ้างในบางพื้นท่ีไดแ้ก่ นครชัยศรีและสมุทรสาครเท่านั้น โดยค่าจ้าง
แรงงานชายได้ราว 50-100 บาทขณะท่ีแรงงานหญิงไดเ้พียง 30-40 บาทตลอดฤดูท  านา โดย
แรงงานจา้งจากคนในพืน้ท่ีไดร้บัความนิยมในมณฑลนครชัยศรีมากกว่าแรงงานจากอีสาน 2 การ
ขาดแคลนแรงงานในพืน้ท่ีมณฑลนครชยัศรีดไูดจ้ากคา่แรงท่ีเพ่ิมขึน้อย่างกา้วกระโดดจากแตเ่ดิมท่ี
คา่แรงลกูจา้งอยู่ท่ีวนัละ 25 สตางค ์แตใ่น พ.ศ. 2455 คา่จา้งกบัเพ่ิมเป็นวนัละ 1 บาท 60 สตางค์3  

แมใ้นการศึกษาแรงงานของมณฑล คงแถวทองจะไม่ไดก้ล่าวถึงการจา้งแรงงานอีสานใน
พืน้ท่ีสพุรรณฯ แตก่็พอมีหลกัฐานท่ีระบไุดว้า่มีการจา้งท านาในสพุรรณฯ เช่น กรณีของนายบุตรดี 
ประทุมชยั ชาวมหาสารคาม เขา้มารบัจา้งเลีย้งววัควายและท านาในสพุรรณฯ ช่วงทศวรรษ 2440 
บริเวณวดัไทรย์ อ  าเภอเมืองสพุรรณฯ และต่อมาไดแ้ต่งเขา้มาเป็นเขยให้กับบา้นนายจา้งเป็นท่ี
เรียกขานกันว่า “บ่าวนา”4 แรงงานทั้งสองประเภทท่ีรบัจา้งท านาในพืน้ท่ีโดยทั่วไปเป็นการจา้ง
ตลอดฤดทู  านา แตก่็มีแรงงานบางสว่นท่ีจา้งเฉพาะตอนไถหวา่นหรือตอนเก็บเก่ียวผลผลิตเป็นช่วง 
ๆ ไป การจา้งแรงงานเป็นหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงทางสงัคมท่ีเกิดขึน้อย่างหลีกเลี่ยงไมไ่ดใ้นยคุท่ี
ชาวนาตอ้งการผลผลิตขา้วจ านวนมากเพ่ือขาย โดยการจา้งแรงงานเป็นทางออกท่ีช่วยบรรเทา

                                                             
1 สนุทร ีอาสะไวย.์ (2530). ประวัติคลองรงัสติ : การพัฒนาที่ดินและผลกระทบต่อสงัคม พ.ศ. 2431-

2457. หนา้ 113-117. 
2 มณฑล คงแถวทอง. (2527). เลม่เดมิ. หนา้ 112-113. 
3 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.13/749 เลม่ 74 มณฑลนครไชยศรสีง่รำยงำนงบปี 2455. 
4 ม.ป.ก. (2532). อนสุรณง์ำนศพนำยบุตรด ีประทมุชยั. หนา้ 1. 
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ช่องว่างระหวา่งท่ีดินกบัจ านวนประชากรท่ีไมส่มดลุกนั หรือถา้ไม่จา้งแรงงานก็เปลี่ยนวิธีการผลิต
จากนาด  าเป็นนาหวา่น1 เพราะการใชแ้รงงานของนาด  านั้นปรากฏว่าใน 1 คนสามารถด  านาไดว้นั
ละ 40-200 ตารางวา และขึน้อยู่กบัความยากง่ายของเนือ้ดิน โดยด  านา 10 ไร่ถา้ใชแ้รงงาน 2 คน
สามารถด  านาไดเ้รว็สดุ 10 วนัในขณะท่ีชา้สดุราว 40 วนั แตน่าหวา่นใชเ้วลาเพียง 2 วนักบัจ  านวน
พืน้ท่ีเท่านาด  า2 จะเห็นไดว้า่นาหวา่นประหยดัแรงงานมากกวา่ 

3.3.2 แรงงานสัตว ์ 
การท านานอกจากแรงงานคนท่ีเป็นแรงงานส าคญัแลว้ แรงงานสตัวก์็เป็นก าลงัส  าคญัท่ีขาดไมไ่ดท่ี้
จะท าใหก้ารเพาะปลกูตน้ขา้วในแตล่ะฤดกูาลประสบความส าเรจ็ ในพืน้ท่ีสพุรรณฯ ใชแ้รงงานจาก
ทั้งววัและควายแลว้แต่ว่าลกัษณะพืน้ท่ีจะเหมาะสมกับการใชส้ตัวแ์รงงานชนิดไหนมากกว่ากัน 
หลัก ๆ แลว้พื้นท่ีท่ีใชค้วายส่วนใหญ่มักอยู่ในพื้นท่ีลุ่มริมน า้ เพราะควายมีลกัษณะนิสยัท่ีชอบ
ความชุ่มน า้ มีโคลนและเลน ส่วนววัมกัถกูใชง้านในนาท่ีอยู่ในพืน้ท่ีดอน ห่างไกลแม่น  า้ล  าคลอง
เพราะววัสามารถทนความรอ้นและแหง้แลง้ไดด้ีกวา่ควาย รวมถึงไม่มีนิสยัช่ืนชอบการแช่ตวัอยู่ใน
น า้ นอกจากนีปั้จจยัดา้นราคาเป็นตวัแปรท่ีมีสว่นในการตดัสินใจเลือกน าสตัวแ์รงงานมาใชง้าน ถึง
ท่ีสดุแลว้การเลือกใชง้านววัหรือควายในการท านาก็ยงัขึน้อยู่กบัความสะดวกของเจา้ของนา 
 
ตาราง 8 ราคาควายและววัท่ีซือ้ขายในพืน้ท่ีตา่ง ๆ 
 

พ.ศ. ราคาควาย (บาท) ราคาวัว (บาท) 
2433 40-50 15-32 
2436 40-50 - 
2439 50-100 - 

 
 
 

 

 

 

                                                             
1 เดวิด บรูซ จอหน์สตนั. (2530). เลม่เดมิ. หนา้ 118-121. 
2 สวุิทย ์ธีรศาศวตั. (2548). เลม่เดมิ. หนา้ 336. 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

พ.ศ. ราคาควาย (บาท) ราคาวัว (บาท) 

2445 - 64 

2448 70-120 70-80 

2453 90-150 - 

2454 80-120 - 

2456 80-120 40-60 

2462 120 - 

2472 80 - 

2474 40 - 

 ท่ีมา: ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/749 เล่ม 74 มณฑลนครไชยศรีส่ง
รำยงำนงบปี 2455.; สุวิทย ์ไพทยวฒัน์. (2521). วิวฒันำกำรเศรษฐกิจชนบทในภำคกลำงของ
ประเทศไทยระหว่ำง พ.ศ. 2394-2475. หนา้ 218.; อินแกรม, เจมส ์ซี. (2552). กำรเปลี่ยนแปลง
ทำงเศรษฐกิจในประเทศไทย 1850-1970. (ชูศรี มณีพฤกษ์และเฉลิมพจน์ เอ่ียมกมลา, แปล). 
หนา้ 91. 

เมื่อส  ารวจราคาววัควายท่ีซือ้ขายกนัในพืน้ท่ีปรากฏวา่เป็นผลสืบเน่ืองท่ีมาจากความรุง่เรือง
ของเศรษฐกิจขา้ว โดยสงัเกตไดจ้ากตารางท่ี 8 ราคาควายในช่วง พ.ศ. 2448-2462 สามารถท า
ราคาขายไดส้งูสดุถึงตวัละ 150 บาท ซึ่งสงูมากกว่าราคาขา้ว 1 เกวียนท่ีซือ้ขายกันในพืน้ท่ีสพุรรณ
ฯ ขณะเดียวกันแมผู้วิ้จยัจะไมส่ามารถหาราคาววัในแต่ละปีเพ่ือเทียบใหเ้ห็นแนวโนม้ของราคาได ้
แตก่็พอมีหลกัฐานตรวจราชการของขา้หลวงเกษตรท่ีแสดงใหเ้ห็นรอ่งรอยการเพ่ิมขึน้ของราคาววั
กล่าวคือราคาววัใน พ.ศ. 2456 ขายกันในพืน้ท่ีอยู่ท่ีราคาตวัละ 40-60 บาท ซึ่งเป็นราคาท่ีสงูกว่า 
10 ปีก่อนหนา้ท่ีมีราคาเพียงตวัละ 5-10 บาท เพ่ิมขึน้ 5 เท่าจากราคาเดิม1 และราคาของววัถกูกว่า
ราคาควายมากกวา่ครึ่งต่อครึ่ง ราคาของววัและควายท่ีสงูขึน้ ชาวนาจึงถือวา่สตัวพ์าหนะทั้งสอง
ชนิดนี้เป็นดังสมบัติล  า้ค่า และดว้ยความท่ีจ  านวนวัวควายมีจ  านวนน้อยไม่สัมพันธ์กับความ
ตอ้งการใชส้อย ดงันัน้จึงปรากฏวา่มีการลกัขโมยและปลน้เอาไปขายอยู่เนือง ๆ  

                                                             
1 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.13/749 เลม่ 74 มณฑลนครไชยศรสีง่รำยงำนงบปี 2455. 
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การซื้อขายวัวควายในสุพรรณฯ ราคาซื้อสูงกว่าราคาขาย จากบันทึกรายงานสัตว์
ประจ าเดือน พ.ศ. 2454 ท  าใหท้ราบว่าพืน้ท่ีท่ีสพุรรณฯ เขา้ไปซือ้ววัควายหลกั ๆ มาจาก 3 แหล่ง
คือกรุงเก่า หลม่ศกัดิ์ และกาญจนบรีุ ดงัปรากฏว่าเดือนพฤษภาคมซือ้ควายมาจากหลม่ศกัดิ์และ
กรุงเก่ารวม 147 ตวั หรือเดือนพฤศจิกายนซือ้ววัมาจากกาญจนบุรี 3 ตวั นอกจากนีย้งัมีสว่นท่ีขาย
ออกไปนอกพืน้ท่ีดว้ยเช่นกนัเมืองท่ีขายไปจากบนัทึกไดแ้ก่ กรุงเก่า อ่างทอง และกาญจนบุรี เช่น
เดือนมีนาคมขายววัไปกรุงเก่า 108 ตวั1  

3.3.3 ความนิยมใช้สัตวพ์าหนะแต่ละประเภทและการเลีย้งดู 
ประชาชนในพืน้ท่ีสพุรรณฯ มกัเลีย้งและดแูลววัควายอย่างอิสระ โดยในแต่ละเขตอ าเภอมี

พืน้ท่ีส่วนรวมท่ีบริบูรณ์ทั้งหญ้าและน ้าเพียงพอใหช้าวบา้นพาฝงูวัวควายของตวัเองไปเลีย้งได ้
สว่นมากการน าสตัวแ์รงงานไปเลีย้งในทุ่งนาจะกระท าเฉพาะในหนา้แลง้ เมื่อถึงฤดทู  านาพืน้ท่ีจะ
เตม็ไปดว้ยตน้ขา้ว ชาวบา้นก็ตอ้งยา้ยสถานท่ีไปหาแหล่งอาหารใหม่ท่ีอดุมสมบรูณ ์บางรายอาจ
น าสตัวแ์รงงานไปเลีย้งตามชายเขาชายป่า เช่น ในเขตพืน้ท่ีจรเขส้ามพนัท่ีมีพืน้ท่ีบางสว่นเป็นป่าไร้
ผูจ้ับจอง หรือบางรายก็น  าสตัวแ์รงงานขา้มเขตไปเลีย้งยังแขวงอ่ืน เช่น แขวงกาญจนบุรีท่ีไดร้บั
ความนิยมจากชาวบา้นในหลายพืน้ท่ี แต่การน าสตัวแ์รงงานมาเลีย้งรวมกันก็ท  าใหเ้จา้ของสตัว์
ประสบปัญหาหลายประการเชน่กนั ไมว่า่จะเป็นการท่ีผูร้า้ยมาลกัลอบตอ้นฝงูควายปะปนไปกบัฝงู
ตัวเอง หรือเวลาเกิดโรคระบาดก็จะท าให้เกิดการลกุลามของโรคไปติดต่อสัตวต์ัวอ่ืน  ๆ อย่าง
รวดเรว็  

เอกสารรายงานการเกษตรท่ีขา้หลวงเขา้มาตรวจพืน้ท่ีสพุรรณฯ ใน พ.ศ. 2458-2460 ได้
บนัทึกถึงความนิยมในการใชว้วัและควายในแตล่ะพืน้ท่ี รวมถึงระบพืุน้ท่ีสว่นรวมท่ีชาวบา้นใชเ้ป็น
แหลง่เลีย้งสตัวแ์รงงาน ซึ่งขอ้มลูดงักล่าวมีประโยชนใ์นแง่การบอกลกัษณะของพืน้ท่ีอย่างครา่ว ๆ 
และการจัดการกับววัควายไม่ให้ไดร้บัความเสียหายเมื่อถึงคราวน า้เหนือหลากในฤดเูพาะปลูก 
ยกตวัอย่างเช่น พืน้ท่ีในอ าเภอบางปลามา้ สองพ่ีนอ้งและจรเขส้ามพนั แมช้าวบา้นจะใชท้ัง้ววัและ
ควายในการท านาแต่ชาวบ้านส่วนมากนิยมใช้ววัมากกว่าเพราะพื้นดินไม่สูน้  ้ามากนัก โดยใน
อ าเภอบางปลามา้และสองพ่ีนอ้ง เมื่อใชส้ตัวแ์รงงานไถหว่านเรียบรอ้ยแลว้เจา้ของสตัวแ์รงงานใน
สองอ าเภอจะพาสัตวไ์ปเลีย้งท่ีต  าบลทุ่งคอกและต  าบลศรีส  าราญ ซึ่งพืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีดอน 
หรือไมก่็พาสตัวไ์ปเลีย้งท่ีบา้นเลาขวญัและบา้นทวนแขวงกาญจนบรุี เน่ืองจากพืน้ท่ีเลาขวญัเป็นท่ี
สงูน า้ท่วมไมถ่ึงและมีน า้หญ้าสมบูรณ ์เมื่อน า้ลดก็จะน าสตัวพ์าหนะกลบัมาเลีย้งท่ีทุ่งของตนเอง 
สว่นอ าเภอจรเขส้ามพันมีท  าเลเลีย้งสตัวม์ากทั้งหนา้แลง้และฤดนู  า้หลาก เน่ืองจากอ าเภอนีพื้น้ท่ี

                                                             
1 แหลง่เดมิ. 
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สว่นมากเป็นท่ีดอนและไม่มีแมน่  า้ล  าคลองใดไหลผ่าน จึงจ  าเป็นตอ้งขดุบ่อไวใ้ชย้ามหนา้แลง้1 ฤดู
เพาะปลกูเจา้ของจะพาสตัวแ์รงงานไปเลีย้งตามชายเขาท่ีมีหญา้2  

ในขณะท่ีอ  าเภอศรีประจันตแ์ละอ าเภอเมือง เป็นพืน้ท่ีท่ีเหมาะแก่การเลีย้งสตัวแ์รงงาน
เพราะมีน า้และหญา้ท่ีคอ่นขา้งบริบรูณท์ัง้หญา้สดและฟางแหง้ท่ีเก็บไวห้ลงัเก็บเก่ียวของชาวบา้น 
ดงันั้นการใชว้วัและควายจึงสดุแลว้แต่ความสะดวกของเจา้ของว่าอยากใชอ้ะไรมากกว่ากัน3 แต่
จากการส  ารวจนายแตม้ พนักงานเกษตร ระหว่างวันท่ี  19 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 
พบวา่ชาวบา้นใชค้วายมากกว่าววั เพราะเช่ือวา่ควายมีความแขง็แรงอดทนกว่าววั4 เมื่อถึงฤดทู  า
นาหลงัหวา่นไถเสร็จเจา้ของส่วนใหญ่จะน าสตัวไ์ปเลีย้งยงัแขวงกาญจนบุรีเช่นเดียวกับในอ าเภอ
อ่ืน ๆ5 

สว่นอ าเภอนางบวชชาวบา้นท่ีอยู่ริมน า้ไม่นิยมเลีย้งววัไวท้  านา สว่นต  าบลในท่ีดอน เช่น
ต  าบลกระเสียวจะใชว้วัท านามากกว่าควาย สตัวพ์าหนะในเขตนางบวชเมื่อถึงฤดแูลง้จะประสบ
ภาวะอดอยากเพราะหญ้าและน า้ท่ีบริโภคกันดารย่ิงกวา่พืน้ท่ีอ่ืน โดยเฉพาะในต  าบลท่ีอยู่ตอนใน
ไม่มีแม่น  า้ไหลผ่าน เช่น ต  าบลล าพนับอง ต  าบลหนองสะเดา ต  าบลหนองผกันาค และต  าบลกระ
เสียวท่ีจะประสบปัญหาในการเลีย้งสตัวแ์รงงานในหนา้แลง้ แมม้ีการรบัมือส  าหรบัหนา้แลง้โดย
การขดุบ่อก็ตามแตก่็ไมส่ามารถเลีย้งสตัวแ์รงงานใหบ้ริบรูณไ์ดเ้หมือนพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ดงันัน้ในการผา่น
พน้ฤดแูลง้แตล่ะครัง้สตัวแ์รงงานตอ้งอาศยักินซงัขา้วแหง้ ๆ กบัพวงขา้วจนกวา่จะถึงฤดฝูนถึงจะมี
หญา้ใหไ้ดกิ้น6 

อ าเภอเดิมบางนิยมเลี ้ยงทั้งวัวและควายพอ ๆ กันแล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นท่ี 
เน่ืองจากพืน้ท่ีในอ าเภอเดิมบางมีหลายแห่งท่ีเป็นท่ีดอนท่ีมกัประสบภยัแลง้ เช่น ต  าบลวงัศรีราช 
ต  าบลป่าสะแก ต  าบลหวัเขา ฯลฯ ดงันัน้เจา้ของสตัวแ์รงงานจึงประสบปัญหาการขาดแคลนอาหาร

                                                             
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1316 มณฑลนครไชยศรีส่งรำยงำนตรวจกำร จังหวัด

สพุรรณบุร.ี 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1203 เล่ม111 จังหวดัสุพรรณบุรีส่งรำยงำนกำรตรวจกำร

เพำะปลูกของขุนสกลสำลกิีจ. 
3 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1316 มณฑลนครไชยศรีส่งรำยงำนตรวจกำร จังหวัด

สพุรรณบุร.ี 
4 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1315 เล่ม 121 มณฑลนครไชยศรี ส่งรำยงำนตรวจกำร

อ ำเภอทำ่พีเ่ลีย้ง, อ ำเภอศรปีระจนัตข์องขุนสกลสำลกิีจ. 
5 แหลง่เดมิ. 
6 แหลง่เดมิ. 
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ใหก้ับววัควายเช่นเดียวกับบางพืน้ท่ีในอ าเภอนางบวช ท าใหห้นา้แลง้แต่ละทีสตัวแ์รงงานมกัไม่
แขง็แรงและซูบผอมเพราะน า้หญา้ไมบ่ริบรูณ์1  

ความส าคัญของข้อมูลความนิยมในการเลือกใช้ประเภทสัตว์พาหนะในแต่ละพื้นท่ี
สามารถบ่งชี ้ถึงสภาพภูมิประเทศท่ีลุ่มท่ีดอน ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาการเลีย้งสัตวแ์รงงาน
ประกอบยังท าให้เขา้ใจตน้ตอของการระบาดอย่างรวดเร็วของโรคลงแดงท่ีเป็นปัญหาท่ีรฐัให้
ความส าคญัเน่ืองจากโรคระบาดดงักล่าวครา่ชีวิตควายจ านวนมากและสรา้งอปุสรรคตอ่การผลิต
ขา้วอย่างใหญ่หลวง ขอ้มูลขา้งตน้นั้นสอดคลอ้งกับจ านวนวัวและควายในจังหวดัสพุรรณฯ ท่ี
ปรากฏตามตาราง 9 ซึ่งเป็นขอ้ยืนยันการเลือกใชส้ตัวพ์าหนะในพืน้ท่ี แมจ้ะมีขอ้มลูเพียง 3 ปี แต่
เมื่อสงัเกตพบวา่จ  านวนควายนั้นมีนอ้ยกว่าววัมาตลอดและย่ิงมีนอ้ยกวา่เป็นเท่าตวัใน พ.ศ. 2459 
แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจัยดา้นราคาของควายท่ีสงูขึน้ตัง้แต่ทศวรรษ 2430 เป็นตน้มามีอิทธิพลในการ
เลือกใชง้านของชาวนา 

 
ตาราง 9 แสดงจ านวนววัและควายในจงัหวดัสพุรรณบรุ ี
 

พ.ศ. จ านวนควาย จ านวนวัว 

2454 40,525 58,882 

2555 51,861 79,718 

2459 59,304 106,069 

ท่ีมา: ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.13/749 เลม่ 74 มณฑลนครไชยศรีสง่รายงาน
งบปี 2455.; กระทรวงมหาดไทย. (2460). ยอดทะเบียนส ามโนครัวมณฑลต่าง ๆ ในพระราช
อาณาเขตร ์พทุธศกัราช 2460. หนา้ 3.  

3.3.4 โรคลงแดง โรคระบาดสัตว ์อุปสรรคทีรั่ฐต้องแก้ไขให้แรงงานสัตวท์ านา  
 โรคภยักับสิ่งมีชีวิตเป็นของคู่กนัอาการของโรคจะรา้ยแรงหรือไมร่า้ยแรงนัน้ลว้นอยู่ท่ีการ
จัดการและรักษา ควายเองก็มีโรคภัยเข้ามากล ้ากรายเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน ๆ ใน
เทศาภิบาลเล่ม 1 แผ่นท่ี 2 วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 ไดร้ะบุโรคท่ีเกิดกับสตัวพ์าหนะในหัว

                                                             
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1315 เล่ม 121 มณฑลนครไชยศรี ส่งรำยงำนตรวจกำร

อ ำเภอทำ่พีเ่ลีย้ง, อ ำเภอศรปีระจนัตข์องขุนสกลสำลกิีจ. 
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เมืองไวม้ากกว่า 50 ชนิด เช่น โรคเท้าเป่ือย โรคกระแตเวียน โรคไขข้า เป็นตน้1 แต่โรคท่ีถือว่า
รา้ยแรงเป็นอนัดบัตน้ ๆ คือโรครินเดอรเ์ปส (Rinderpest) ท่ีระบาดราวมิถุนายน-กรกฎาคม และ
โรคแอนแทรกซ ์(Anthrax) ระบาดราวพฤศจิกายน-ธันวาคม2 แต่ในบทนีจ้ะกล่าวถึงโรครินเดอร์
เปสท่ีมีการระบาดอย่างเป็นวงกวา้งในพืน้ท่ีสพุรรณฯ ปลายทศวรรษ 2450 ซึ่งปัญหาโรคลงแดงถกู
จดัการโดยการน าความรูแ้ละวิธีศกึษาแบบสมยัใหม่มาเปลี่ยนพฤติกรรมชาวบา้นเพ่ือควบคมุการ
ระบาดของโรคในสตัวพ์าหนะ 

โรครินเดอรเ์ปส (Rinderpest) หรือโรคลงแดง เป็นโรคระบาดท่ีสามารถติดต่อกันอย่าง
รวดเร็วระหว่างสัตว์เท้ากีบคู่  เช่น วัว ควาย สุกร ม้า ฯลฯ แต่ระบาดมากในวัว และควาย 
โดยเฉพาะควายท่ีไวต่อเชือ้ของโรคมากกว่าสตัวช์นิดอ่ืน ๆ และเมื่อเป็นแลว้โอกาสรอดชีวิตต  ่า3 
โรคดงักลา่วจึงเป็นปัญหาท่ีรฐับาลจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพราะตอ้งสญูเสียแรงงานในกระบวนการการ
ผลิตขา้วลงอย่างรวดเรว็เมื่อววั ควายไมส่ามารถท างานไดจ้ากการเจ็บป่วยและลม้ตายเมื่อเกิดโรค
ระบาดในแต่ละครัง้ โรคลงแดงมักเกิดขึน้ในฤดูน  ้าหลากหรือตน้ฤดูท  านาราวเดือนมิถุนาคม -
กรกฎาคม โรคลงแดงเป็นโรคระบาดท่ีมาพรอ้มน ้าเหนือหลากหรือเมื่อแรกฝนตกใหม่  ๆ4 โดย
อาการของโรคท่ีปรากฏ คือ เป็นไขส้งู เซ่ืองซึมเบ่ืออาหาร อจุจาระออกมามีเลือดปน ฯลฯ และจาก
ไปหลงัมีอาการ 4-7 วนั หรือสตัวบ์างตวัท่ีอาการไมรุ่นแรงคือเสียชีวิตหลงัจากมีอาการ 2-3 อาทิตย ์

แมใ้นอดีตจะมีโรคท่ีเกิดขึน้กบัววัควายจนพากันบาดเจ็บลม้ตายเช่นเดียวกัน แต่การท่ีรฐั
ลงมาจัดการแกปั้ญหาโรคลงแดงดว้ยวิธีการสมยัใหม่โดยการฉีดยาแบบเขา้เสน้และพยายาม
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมชาวบา้นเพ่ือควบคมุโรคระบาดเป็นผลมาจากแนวคิดและความเช่ือเรื่องเชือ้
โรคอนัเป็นตน้เหตขุองโรคระบาดท่ีเผยแพร่เขา้มาในประเทศไทยพรอ้มกับรายงานทางการแพทย์
เรื่องการเกิดกาฬโรคในเมืองกลาสโกว ์ประเทศองักฤษใน พ.ศ. 2444 ของนายแพทยเ์อช แคมเบล 
โฮเอต (H. Campbell Highet) รกัษาการต  าแหน่งพนักงานการแพทยใ์นกรมศกึษาสขุาภิบาล ใน
รายงานดงักล่าวไดเ้สนอมาตรการป้องกันกาฬโรคท่ีอาจเขา้มาในไทยหนึ่งในนัน้คือเสนอใหม้ีการ
ก าจดัหนแูละขยะโสโครกซึ่งเป็นตน้เหตขุองเชือ้โรค ในปีเดียวกนัไดจ้ดัตัง้ “โรงทดลองความศขุของ
ราษฎร ปัปลิกเฮลเลเบอเรเตอรี” เพ่ือท าการวินิจฉยัและตรวจหาเชือ้โรคท่ีเป็นตน้เหตขุองโรคภยัมี
                                                             

1 เรื่องลกัษณะโรคสตัวพ์าหนะตามหัวเมือง. เทศำภิบำล เล่ม 1 แผ่นที่ 2 วนัที่ 1 พฤษภาคม 125 หนา้ 
100-134. 

2 ทวีศิลป์ สบืวฒันะ. (2521). เลม่เดมิ. หนา้ 172. 
3 อจัฉบณุณ ์แสงศิรริกัษ์. (2562). โรครนิเดอรเ์ปส(Rinderpest). (ออนไลน)์.  
4 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1315 เล่ม 121 มณฑลนครไชยศรี ส่งรำยงำนตรวจกำร

อ ำเภอทำ่พีเ่ลีย้ง, อ ำเภอศรปีระจนัตข์องขุนสกลสำลกิีจ. 
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การตรวจพบแบคทีเรียสาเหตขุองอหิวาตกโรค ซึ่งเขียนสง่ในรายงานประจ าปีของแพทยศ์ขุาภิบาล
กรุงเทพฯ ครัง้ท่ี 5 ดว้ยเหตนีุเ้ชือ้โรคจึงเริ่มเป็นท่ีรูจ้กัในหมูแ่วดวงชนชัน้สงู1 

ความพยายามปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวบา้นสพุรรณฯ ในทศวรรษ 2450 ของรฐัไทย
ท่ีจะกลา่วถึงตอ่ไปเป็นผลมาจากการสถาปนาความรูเ้รื่องเชือ้โรคท่ีแพรเ่ขา้มาสูช่นชัน้น  าไทยตัง้แต่
กลางทศวรรษ 2440 งานศึกษาของทวีศกัดิ์ เผือกสม ไดอ้ธิบายว่าความรูท้างการแพทยส์มยัใหม่
เรื่องเชื ้อโรคเป็นชุดความรูท่ี้รฐัใช ้“เพ่ิมพูนความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ” โดยชุดความรูด้งักล่าวได้
มอบอ านาจบน “เรือนร่าง” ใหก้ับรฐั รฐัมองว่าประชาชนไมม่ีความรูม้ากพอท่ีจะจดัการใหต้นเอง
รอดพน้จากเชือ้โรคได ้ดงันั้นรฐัย่อมมีอ  านาจในการสอดส่องดแูลและจดัการกับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ประชาชนสามารถรกัษาสขุภาพใหร้อดพน้จากอนัตรายเพราะโรคระบาด
เป็นปัญหาของคนส่วนรวม การกักตัวผูป่้วยหรือหา้มสมัผสัคบคา้กับผูป่้วย รวมไปถึงการก าจัด
พาหะน าโรคและแนะน าการปฏิบัติตวัใหป้ระชาชนจึงเป็นนโยบายสาธารณสขุท่ีจะบรรลเุง่ือนไข
ทางเศรษฐกิจ2 การเขา้มาของรฐัในการจดัการโรคลงแดงในพืน้ท่ีสพุรรณฯ ก็สอดคลอ้งกบันโยบาย
ของรฐัท่ีพยายามเพ่ิมความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพและระยะยาวผ่านการจดัการ
ควบคมุสขุอนามยัของประชาชนและสตัวพ์าหนะเช่นกนั 

การส่งแพทยส์ตัวเ์ขา้ไปในพืน้ท่ีหัวเมืองเป็นผลมาจากนโยบายการต่อสูก้ับโรคระบาดท่ี
อาจเกิดจากสตัวม์าสู่คน ซึ่งเริ่มตัง้แตก่รมพยาบาล กระทรวงธรรมการ ไดก้  าหนดกฎระเบียบการ
ตรวจและบ าบัดโรคภยัในเมืองท่ีประกาศใชเ้มื่อวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2446 เพ่ือรบัมือกบัโรค
ระบาดชนิดใหม ่ๆ เน่ืองจากในเดือนเมษายนปีเดียวกันไดม้ีรายงานคนเป็นโรคไขห้น่วยเม็ดขึน้ท่ี
มือ จากการกินเนือ้ววัท่ีเป็นโรคในพืน้ท่ีแขวงเมืองสงขลา สง่มายงักระทรวงมหาดไทย โรคดงักลา่ว
เกิดจากววัเป็นโรคแอนแทรกซ ์(Anthrax) ซึ่งเป็นโรครา้ยแรงในสตัวพ์าหนะชนิดหนึ่งท  าใหค้นท่ีกิน
เนื้อวัวเขา้ไปรบัเชื ้อ Bacillus anthracis เขา้ไปดว้ย3 การติดต่อจากสตัวส์ู่คนท าให้รัฐพยายาม
หาทางรบัมือกับโรคระบาดชนิดใหม่ทางหนึ่งใหแ้พทยอ์อกไปหัวเมืองต่าง ๆ เพ่ือสืบเสาะหาโรค
ทางหนึ่ง ส่งนายแพทยเ์อช. อาดมัเซน (H. Adamsen) กับหลวงวิฆเนศประสิทธ์ิวิทย ์เดินทางไป
ฟิลปิปินสเ์พ่ือศกึษาการ “ท ำพรรค์รำ้ยแรง 3 ชนดิทีส่ำมำรถติดสู่คนไดค้อื โรคแอนแทรกซ์ โรคริน
เดอรเ์ปสต ์และโรคแบลคเลก (sic)” พรอ้มทั้งวิธีท  าหนองฝีเพ่ือป้องกนัโรคในสตัวพ์าหนะ ในขณะ

                                                             
1 ทวีศักด์ิ เผือกสม. (2561). เชือ้โรค ร่างกาย และรฐัเวชกรรม: ประวัติศาสตรก์ารแพทย์สมัยใหม่ใน

สงัคมไทย. หนา้ 92-96. 
2 แหลง่เดมิ. หนา้ 136, 158. 
3 แหลง่เดมิ. หนา้ 96-99. 
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นัน้ประเทศไทยยังไมม่ีมาตรการควบคมุการระบาดของสตัวพ์าหนะ แมม้ีพระราชบัญญัติส  าหรบั
ตรวจป้องกันโรคสัตวพ์าหนะ รตันโกสินทรศ์ก 119 ออกมาแต่ก็พบว่าเป็นการควบคมุโรคสัตว์
พาหนะท่ีจะส่งไปต่างประเทศเท่านั้น1 ท  าให้ใน พ.ศ. 2447 กรมพยาบาลไดม้ีการเสนอร่างกฎ
ขอ้บงัคบัส  าหรบัสถานท่ีท าพรรคบ์พุโพ โดยมีเป้าประสงคเ์พ่ือท าหนองเพ่ือฉีดสตัวพ์าหนะ และหา
วิธีรกัษาโรคในคน โดยใหแ้พทยแ์ละผูช้่วยแพทยท์  าการสืบเสาะและทดลองเพ่ือหาวิธีการรกัษาโรค
และปลกูโรคระบาดสตัวพ์าหนะ2 เมือ่ทัง้คูก่ลบัมาจึงไดส้ง่รายงานอาการและสาเหตขุองโรคระบาด
สตัว ์

จากการสืบคน้เอกสารในหอจดหมายเหตพุบหลกัฐานวา่กรุงเทพฯ ส่งแพทยส์ตัวเ์ขา้ไป
รกัษาโรคของสตัวพ์าหนะครัง้แรกในพืน้ท่ีสพุรรณฯ พ.ศ. 2459 ท่ีอ  าเภอเดิมบาง ซึ่งเกิดโรคระบาด
ในควายกระจายไป 8 ต าบลคือ ต  าบลหัวเขา ต  าบลบ่อกรุ ต  าบลเดิมบาง ต  าบลเขาดิน ต  าบลป่า
สะแก ต  าบลก ามะเชียน ต  าบลนางบวช ต  าบลท่านางเริง รวมจ านวนควายท่ีตายดว้ยโรคลงแดงมี
มากกวา่ 300 ตวั3  

 

“นายเชย ตัง้บา้นเรือนอยู่ต  าบลนางบวชไดซ้ือ้กระบือตวัหนึ่งจากฝงูหนึ่งซึ่งมีผูไ้ลม่า
ขาย ต่อมาภายหลงัอีก 2-3 วนั กระบือตวันีก็้เกิดเปนโรครนิเดอรเ์ปสตต์าย โรคติดต่อเปนขึน้
แก่กระบือตวัอื่นในต าบลนัน้ท  าใหล้ม้ตายลงเปนอนัมาก”4  

 

การระบาดอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งเกิดจากลกัษณะการเลีย้งท่ีมกัน าสตัวพ์าหนะเหลา่นีไ้ป
เลีย้งรวมกนัตามทุ่งหญา้ท่ียงัไม่มีผูจ้บัจองเป็นเจา้ของ นอกจากนี้การเคลื่อนยา้ยสตัวพ์าหนะจาก
พื้นท่ีหนึ่งไปยังอีกพื้นท่ีหนึ่ง ซึ่งท  ามากในฤดูท  านาก็ท  าให้การระบาดของโรคลุกลามไปอย่าง
รวดเรว็5 ใน พ.ศ. 2459 นอกจากอ าเภอเดิมบางท่ีควายเป็นโรครินเดอรเ์ปสมากท่ีสดุแลว้ยงัลกุลาม

                                                             
1 พระราชบัญญัติส  าหรบัตรวจป้องกันโรคสตัวพ์าหนะ รตันโกสนิทรศ์ก 119. (119, 1 กรกฎาคม). รำช

กิจจำนเุบกษำ. เลม่ 17 หนา้ 137-139. 
2 ทวีศกัด์ิ เผือกสม. (2561). เลม่เดมิ. หนา้ 110-111. 
3 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1264 กระทรวงเกษตร์ส่งแพทย์สตัวไ์ปจัดกำรป้องกันระงบั

โปรดสตัวม์ณฑลนครไชยศร.ี 
4 แหลง่เดมิ. 
5 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1315 เล่ม 121 มณฑลนครไชยศรี ส่งรำยงำนตรวจกำร

อ ำเภอทำ่พีเ่ลีย้ง, อ ำเภอศรปีระจนัตข์องขุนสกลสำลกิีจ. 
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ไปยงัอ  าเภออ่ืน ๆ เป็นตน้วา่ต  าบลมดแดงในอ าเภอศรีประจนัต ์ต  าบลดอนก ายานอ าเภอเมืองและ
บา้นดอนอ าเภอจระเขส้ามพนั  

การระบาดของโรคลงแดงเป็นวงกวา้งโดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงท่ีขา้วท ารายไดง้ามใหก้ับ
รฐัการเกิดโรคกับสัตวพ์าหนะท่ีเป็นก าลังส  าคัญในการท านาเป็นสิ่งท่ีไม่ควรเกิด เพราะท าให้
ชาวนาขาดแคลนแรงงานและหยดุท านา ประกอบกบัทศวรรษ 2450 ท่ีโรคลงแดงแพรร่ะบาดอย่าง
รวดเร็วและแพรห่ลายในมณฑลนครชัยศรีเป็นช่วงเวลาเดียวกับท่ีเกิดภยัทางธรรมชาติทั้งภยัแลง้
และน า้ท่วมติดตอ่กนัหลายปีในพืน้ท่ีภาคกลางท าใหผ้ลผลิตขา้วในทอ้งตลาดนอ้ยลง ราคาขา้วเริ่ม
พุ่งทะยานและสอ่ท่ีจะเกิดวิกฤตขาดแคลนขา้วบริโภค หวัขอ้ภยัพิบตัิทางธรรมชาติจะขยายความ
ต่อไปในบทท่ี 4 ดังนั้นการเกิดโรคลงแดงในช่วงนี้จึงไม่ใช่ เรื่องดีแต่เป็นการตอกย ้าความ
ยากล าบากของชาวนา และความระแวงท่ีโรคจากสตัวจ์ะท าใหเ้กิดโรคกบัคนของรฐั 

นอกจากนีก้ารระบาดท่ีเกิดขึน้อย่างรวดเรว็ย่อมสง่ผลตอ่จ านวนควายท่ีลดลงอย่างฮวบฮาบ 
สมัพันธถ์ึงราคาควายท่ีสงูขึน้ เมื่อส  ารวจพืน้ท่ีสพุรรณฯ พบว่าจ  านวนการก่ออาชญากรรมในพืน้ท่ี
สพุรรณฯ รุนแรงและสงูขึน้ย่อมเก่ียวพันไมม่ากก็นอ้ยกบัการระบาดของโรคลงแดง ปัญหาเหลา่นี้
ย่อมสง่ผลตอ่ความมั่นคงของภาครฐัเช่นเดียวกนั สง่ผลใหร้ฐัเขา้มาจดัการปัญหาอย่างจริงจงั โดย
การสง่สตัวแ์พทยเ์ขา้ไปตรวจตราและรกัษาววัควายยงัพืน้ท่ีท่ีเกิดโรคอย่างรวดเรว็ 

3.3.5 การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมชาวบ้านผ่านโรคลงแดง 
รายงานน า้ฝนตน้ขา้วและจ านวนสตัวพ์าหนะท่ีเมืองสพุรรณฯ ส่งไปยังส่วนกลางทุกเดือน

พบวา่หนึ่งในโรคควายท่ีรายงานคือโรคลงแดงเพียงแตอ่ตัราการติดและตายมีจ  านวนนอ้ย เช่น ใน 
“บาญชีรายงานน า้ฝนและราคาเมล็ดธัญญาหารท่ีซือ้ขายกันกับจ านวนสตัวพ์าหนะท่ีลม้ในหัว
เมืองตา่ง ๆ จ  านวนเดือนกมุภาพนัต ์ศก 124 (พ.ศ.2449)” ปรากฏวา่สพุรรณฯ มีควายท่ีเป็นโรคลง
แดง 2 ตวั1 หรือในรายงานเดือนพฤษภาคม ศก 127 (พ.ศ. 2451) สพุรรณฯ มีววัและควายเป็นโรค
ลงแดงรวม 4 ตวั2 จากขอ้มลูดงักล่าวแสดงว่าโรคลงแดงมีระบาดในพื้นท่ีสพุรรณฯ มาตัง้แต่ตน้
ทศวรรษ 2450 แต่ดว้ยจ านวนการติดและตายยังมีจ  านวนนอ้ยพอ ๆ กับโรคระบาดในควายอ่ืน ๆ 
ชาวบา้นยงัรบัมือกบัโรคลงแดงประหนึ่งโรคชนิดอ่ืน ๆ  ท  าใหโ้รคลงแดงยงัไมเ่ป็นปัญหาของรฐั จาก

                                                             
1 บาญชีรายงานน า้ฝนและราคาเมล็ดธัญญาหารที่ซือ้ขายกนักันกบัจ านวนสตัวพ์าหนะที่ลม้ในหวัเมือง

ต่าง ๆ จ  านวนเดือนกมุภาพนัธ ์ศก 124. (125, 22 เมษายน). รำชกิจจำนเุบกษำ. เลม่ 23 หนา้ 90. 
2 รายงานน า้ฝนตน้เขา้แลราคาเมล็ดธัญญาหารที่ซือ้ขายกนัในพืน้ที่เมืองกบัจ านวนสตัวพ์าหะนะที่ป่วย

เปนโรคลม้ในหัวเมืองต่าง ๆ จ  านวนเดือนพฤษภาคม ศก 127. (127, 6 กนัยายน). รำชกิจจำนเุบกษำ. เลม่ที่ 25 
หนา้ 658-659. 
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การส  ารวจของขา้หลวงท่ีเขา้ไปส  ารวจการเพาะปลกูในสพุรรณฯ รายงานว่าเมื่อพบเจอโรคระบาด
ในววัควายชาวบา้นจะใชส้มนุไพร เปลือกไมใ้นการรกัษา รวมไปถึงการใชค้ณุไสย น า้มนตร์ว่มดว้ย 
แตส่ว่นมากควายท่ีไดร้บัการรกัษาแบบพืน้บา้นจะตายมากกวา่รอด1  

พ.ศ. 2459 สพุรรณฯ ไดส้ง่เรื่องการระบาดของโรคลงแดงไปยงัสว่นกลางเพ่ือขอใหส้ง่แพทย์
สตัวเ์น่ืองจากการระบาดท่ีกินวงกวา้งเกินกว่าท่ีชาวบา้นและขา้ราชการในพืน้ท่ีจะสามารถจัดการ
ปัญหานีไ้ดก้ระทรวงเกษตรไดส้ง่ตวันายฉัย พนูผล พนกังานแพทยส์ตัวม์าลงพืน้ท่ีรกัษาควายท่ีติด
โรคในอ าเภอนางบวชโดยการเขา้มาของแพทยส์ตัวค์รัง้นีไ้ดน้  าเทคนิคการรกัษาแบบตะวนัตกโดย
การฉีดวคัซีนเขา้เสน้เลือด มาใชร้กัษาโรคลงแดง แต่จากรายงานการรกัษาโรคพบว่าชาวบา้นไม่
ยอมน าควายมาฉีดหนอง เน่ืองจากไม่เช่ือวา่แคฉี่ดยาจะท าใหค้วายหายจากการเป็นโรคได ้เพราะ
นอกจากจะขดักบัความเช่ือของชาวบา้นท่ีใชน้  า้มนตแ์ละการกรอกยาเป็นหลกั ยงัมีค  าเลา่ลือจาก
หมู่บ้านอ่ืน ๆ ท่ีมีชาวบ้านบางคนกลา้น าควายไปรกัษาดว้ยวิธีนี ้แลว้ควายไม่รอดชีวิต เช่น ใน
ต  าบลนางบวชท่ีเป็นพืน้ท่ีแรกท่ีมีการเขา้ไปฉีดหนองปรากฏวา่บางคอกฉีดหนองไป 7 ตวัรอดเพียง 
2 ตัวเท่านั้น เมื่อแพทย์สัตวเ์ดินทางไปยังต  าบลอ่ืน ๆ ท่ีเกิดโรคก็ไดร้ับการปฏิเสธไม่ให้รกัษา2 
ประกอบกบัช่วงเกิดโรคระบาดเป็นช่วงของการเริ่มตน้ท านา ดงันัน้ชาวบา้นสว่นใหญ่จึงไม่ยอมให้
เจา้หนา้ท่ีมาฉีดหนองในควายเพราะกลวัเสียเวลาท านาหลายวนั เน่ืองจากฉีดหนองเรียบรอ้ยแลว้
ตอ้งใหเ้วลาควายพักฟ้ืนอย่างนอ้ย 7 วนัควายถึงคอ่ย ๆ มีก  าลงัขึน้มาเหมือนเดิมหรือบางตวัถา้มี
อาการหนกัอยู่แลว้เมื่อฉีดหนองเขา้ไปก็ตายไวขึน้3  

การเขา้ไปจัดการโรคระบาดในครัง้นีเ้ป็นการยากท่ีจะน าควายท่ีเป็นโรคมารกัษาไดทุ้กตวั 
ดงันัน้จึงมีการใชอ้บุายส  าหรบัชาวบา้นท่ีไมเ่ช่ือถือวา่แค่ฉีดหนองแลว้จะรกัษาโรคใหค้วายไดโ้ดย
การฉีดหนองพรอ้มทั้งกรอกยาสมนุไพรพืน้บา้นอย่างท่ีชาวบา้นเคยท ากันมารวมในการรกัษาเพ่ือ
เพ่ิมความเช่ือมั่นในวิธีรกัษา4 และการเขา้ไปครัง้นี ้ไดม้ีการพยายามปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ชาวบา้นเก่ียวกับการจดัการโรคในสตัวไ์ปหลายอย่าง ยกตวัอย่างเช่นการจดัการกบัซากศพของ

                                                             
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1316 มณฑลนครไชยศรีส่งรำยงำนตรวจกำร จังหวัด

สพุรรณบุร.ี 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1264 กระทรวงเกษตร์ส่งแพทย์สตัวไ์ปจัดกำรป้องกันระงบั

โปรดสตัวม์ณฑลนครไชยศร.ี 
3 ส านักหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.13/1549 พนกังำนแพทย์สตัวไ์ปจัดกำรป้องกันโรคระบำทว์สตัว์

พำหนะในทอ้งทีอ่ ำเภอทำ่พีเ่ลีย้ง. 
4 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1264 กระทรวงเกษตร์ส่งแพทย์สตัวไ์ปจัดกำรป้องกันระงบั

โปรดสตัวม์ณฑลนครไชยศร.ี 
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ควายท่ีติดโรค แต่เดิมนัน้เมื่อควายตายจากโรคชาวบา้นสว่นมากมกัช าแหละเนือ้หรือเอาหนงัมา
ตากแดดพรอ้มเขาขายใหแ้ก่พ่อคา้ชาวจีนท่ีเขา้มารบัซือ้เนือ้สตัวใ์นพืน้ท่ี 

 

“ถา้จะใหฝั้งเสยีทัง้ตัวแลว้ก็ย่ิงซ า้รา้ยใหญ่ กลา่วคือไปซือ้มาตวัหนึ่งราคาที่ซือ้ขายกัน
ตามธรรมดาตัวละประมาณ 70 บาทและเมื่อตายลงถา้ไดช้  าแระเนือ้ใส่เค็มหรอืเอาหนังตาก
แดดไวพ้รอ้มทั้งเขาดว้ยตัวหนึ่งอาจจะขายไดอ้ย่างมากตั้ง 30 บาทอย่างนอ้ย ๆ ราว 15 บาท 
หรอื 20 บาท ซึ่งนบัว่ายงัไดท้นุคืนมาบา้งเพื่อผสมเล็กผสมนอ้ย เก็บไวซ้ือ้ไดอ้ีกตวัหนึ่ง 

...ผ่านบา้นต าบลนางบวช ไดเ้ห็นราษฎรคนหนึ่งก  าลงัลา้งเครื่องอวัยวะภายในของ
กระบืออยู่รมิตลิ่งแม่น  า้ ถามไดค้วามว่าเปนโรคระบาทวต์าย และไดพ้บจีนคนหนึ่งคอนเรอืซือ้
เนือ้กบัเขาหนงักระบือผ่านไป ถามทราบว่าซือ้มาตวัละ 7 บาท”1 

 

การจัดการหลงัการตายของววัควายในลักษณะนีเ้ป็นสิ่งท่ีขดักับหลกัการการควบคมุโรค
และท าให้เกิดแหล่งสะสมของเชื้อท่ีจะแพร่กระจายออกไปไดง้่าย ดังนั้นเหล่าแพทย์สัตวแ์ละ
กรมการเมืองทุกระดบัจึงไดล้งมาปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวบา้นเพ่ือระงับไม่ใหโ้รคลกุลาม
ออกไปยังทอ้งท่ีอ่ืน โดยก าชับใหช้าวบา้นพยายามก าจัดตน้เหตขุองโรคอย่าง เช่น การแยกสตัว์
ป่วยออกมาไม่ใหป้ะปนสตัวต์วัอ่ืน ท าลายแหลง่เชือ้โรค และไมน่  าสตัวป่์วยไปยงัพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ใหเ้กิด
การติดตอ่ลกุลาม แตค่วามจริงแลว้ไซรค้อ่นขา้งยากท่ีจะไปหา้มไมใ่หม้ีการซือ้ขายซากควายท่ีตาย
อย่างสิน้เชิง รวมไปถึงการทิง้ซากควายท่ีตายลงตามพืน้ดินและแม่น  ้า ดังนั้นจึงมีการสั่งการให้
ก  านนั ผูใ้หญ่บา้นพยายามสอดสอ่งดแูลอย่างทั่วถึงและเฝา้ระวงัอย่างเขม้งวด2  

นอกจากนีข้า้หลวงและแพทยส์ตัวไ์ดม้ีการเรียกประชุมผูใ้หญ่บา้นและราษฎรในแต่ละพืน้ท่ี
เพ่ือชีแ้จงประโยชนข์องการฉีดวคัซีนหรือฉีดหนองในววั ควายใหช้าวบา้นทราบเพ่ือสรา้งความเช่ือ
ใจต่อวิธีการรกัษาแบบใหม่นีเ้น่ืองจากมีชาวบา้นจ านวนมากบิดพลิว้ไม่ยอมน าควายไปฉีดยา
เพราะเช่ือค  าเล่าลือซึ่งเป็นปรปักษ์กับการฉีดยาป้องกัน3 ความพยายามของทางการในการโน้ม
นา้วใจราษฎรดจูะมีทิศทางท่ีคอ่นขา้งดีขึน้ตามล าดบัเพราะใน พ.ศ. 2464 มีรายงานรกัษาโรคลง
แดงของนายชิต ศรีไชยยันต ์เดินทางไปตรวจรกัษาโรคในพื้นท่ีสุพรรณฯ ระหว่างวันท่ี 16 -23 

                                                             
1 แหลง่เดมิ. 
2 ส านักหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.13/1547 พนกังำนแพทย์สตัวไ์ปจัดกำรป้องกันโรคระบำทว์สตัว์

พำหนะในทอ้งทีอ่ ำเภอศรปีระจนัต.์ 
3 ส านักหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.13/1549 พนกังำนแพทย์สตัวไ์ปจัดกำรป้องกันโรคระบำทว์สตัว์

พำหนะในทอ้งทีอ่ ำเภอทำ่พีเ่ลีย้ง. 
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พฤษภาคม พ.ศ. 2464 ไดก้ลา่วถึงพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปของชาวบา้นในการก าจดัซากสตัวพ์าหนะ
ท่ีตายแลว้ “บำงเจำ้ของก็ท ำกำรช ำแหละเนือ้หนงัแลว้ฝังทรำก” แสดงใหเ้ห็นวา่ความรูเ้รื่องโรคเขา้
สู่การรบัรูข้องคนมากกว่าเดิม รฐัใหค้วามส าคญักับการจัดการปัญหาโรค ท าใหจ้  านวนควายท่ี
ชาวบา้นน ามาใหแ้พทยส์ตัวร์กัษาเพ่ิมขึน้ รวมทัง้การปฏิบตัิตวัของเจา้ของหลงัควายตายเป็นไปใน
ทิศทางท่ีรฐัก าหนด แมม้ีบ้างท่ีราษฎรบางรายไม่ยอมให้น  าควายมาฉีดยาป้องกัน โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดทู  านา เพราะกลวัเสียเวลาท านาไปอีกหลายวนัมากกวา่เช่ือวา่การฉีดหนองท าใหส้ตัวท่ี์
ติดโรคตายไวกวา่เดิม ขณะเดียวกนัจ านวนชาวบา้นท่ียินยอมน าววัและควายมาฉีดหนองก็นบัวา่มี
มากกวา่ช่วงแรก ๆ  สงัเกตจากบนัทึกนายอุม่ บรรยงกานนทไ์ดเ้ขา้ไปฉีดหนองใหค้วายในพืน้ท่ีบาง
ปลามา้ในปีเดียวกนัท่ีสามารถฉีดหนองใหค้วาย 352 ตวั ววั 49 ตวั1  

นอกจากนีย้งัมีรายงาน นายเสน่ห ์กลัยาณป์ระดิษฐ์ แพทยส์ตัวท่ี์ไดล้งพืน้ท่ีหนองสะเดาใน
วนัท่ี 22 มิถนุายน 2464 เขา้ไปฉีดหนองสตัวพ์าหนะกวา่ 255 ตวั และเช่นเดียวกบันายเหมือน สดุ
รอดและนายแกว้ คงปรีชาเขา้ไปท าการฉีดวคัซีนป้องกันโรคในอ าเภอนางบวชใหค้วายกวา่ 155 
ตวั2 พฤติกรรมท่ีเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีรฐัตอ้งการของชาวบ้านนั้นสามารถช่วยให้ลด
ปัญหาและอปุสรรคในการควบคมุโรคลงไม่มากก็น้อย แต่โรคลงแดงไม่หมดลงง่าย  ๆ แมม้ีการ
ควบคมุและเขม้งวดกบัพฤติกรรมชาวบา้น โรคลงแดงหายไปจากหนา้ประวตัิศาสตรไ์ทยเมื่อมีการ
ผลิตวคัซีนส  าเร็จใน พ.ศ. 2473 โดยน าวคัซีนดงักลา่วกลา่วมาฉีดใหว้วัและควายท่ียงัไมต่ิดโรค ซึ่ง
การกระท าดงักลา่วเป็นการควบคมุและป้องกนัโรคไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ3 
 ความกระตือรือรน้ในการก าจัดโรคลงแดงของรฐัในพื้นท่ีสุพรรณฯ เป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายสาธารณสขุท่ีรฐัใหค้วามส าคญักบัสตัวพ์าหนะท่ีจะเป็นแหลง่รวมของโรคท่ีอาจน ามาติดสู่
คนเมื่อมีการทดลองหาสาเหตขุองโรคแลว้พบว่าตน้เหตุของโรคลว้นมาจากสตัวท์ั้งสิน้  เช่น โรค
กาฬโรคท่ีแพรร่ะบาดในประเทศในช่วงทศวรรษ 2450 ดว้ยเหตนีุจ้ึงท าใหท้างการไทยตอ้งเฝา้ระวงั
โรคระบาดในสตัวแ์ละพยายามก าจัดตน้ตอของโรคใหไ้วก่อนมาติดกับคน ความกระตือรือรน้ใน
การก าจดัโรคในพืน้ท่ีหัวเมืองไม่วา่จะเป็นการฉีดหนองก็ดี การเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวบา้นก็ดี
ลว้นเป็นการท าเพ่ือใหเ้ง่ือนไขทางเศรษฐกิจบรรลอุย่างราบรื่น 

                                                             
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1544 เรือ่งพนกังำนแพทยส์ตัวไ์ปจัดกำรป้องกันโรคระบำทว์

สตัวพ์ำหนะทอ้งทีอ่ ำเภอบำงปลำมำ้. 
2 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.13/1546 สตัวเ์ปนโรคระบำทวใ์นทอ้งทีอ่ ำเภอนำงบวช. 
3 Unioncastap. (2564). บทบำทวคัซีนสตัวต์อ่กำรปศสุตัวไ์ทย. (ออนไลน)์. 
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3.4 อากรค่านาต้นทุนทางการผลิต  
 สพุรรณฯ เป็นพืน้ท่ีปลกูขา้วท่ีส  าคญัมาตัง้แตส่มยัอยธุยา เป็น 1 ใน 4 เขตปลกูขา้วเก่าท่ี
ไดก้รรมสิทธ์ิในท่ีดินเป็นนาตราแดงเพราะเป็นพืน้ท่ีอดุมสมบรูณ ์สามารถท านาไดต้ลอดทัง้ปี นา
ทั้ง 4 เขตไดแ้ก่ กรุงเก่า ลพบุรี อ่างทองและสุพรรณฯ มีอีกช่ือว่านาคู่โคท่ีตอ้งเสียค่านาทุกปี 
สพุรรณฯ จึงเป็นแหลง่รายไดแ้ละพืน้ท่ีผลิตขา้วท่ีส  าคญัของรฐั เมื่อยอ้นมาดมูาตรการการเก็บค่า
นาพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา เริ่มจากในสมัยรชักาลท่ี 2 มีการท ารงัวดัท่ีนาเป็นครัง้แรก 
พรอ้มก าหนดใหพื้น้ท่ี กรุงเก่า อ่างทอง นครชยัศรี สพุรรณฯ สามโคก สาครบรุีและนนทบรุีเสียค่า
นาเป็นหางขา้วไร่ละ 2 ถังและบังคับขายให้กับรฐัไร่ละ 2 ถังกับเฉพาะ อัตราค่านาดังกล่าวถูก
ก าหนดไวส้งูกวา่หวัเมืองอ่ืน ๆ โดยชาวนาตอ้งบรรทกุหางขา้วมาสง่ท่ีกรุงเทพฯ ซึ่งสรา้งภาระใหก้ับ
ชาวนาเป็นอย่างมาก ดงันัน้ในสมยัรชักาลท่ี 3 จึงมีการคิดอตัราคา่นาขึน้ใหมโ่ดยใหน้าทกุประเภท
เสียคา่นาไร่ละสลึงเฟ้ือง ขอ้เสียของการเสียคา่นาในรูปแบบนีป้รากฏขึน้เมื่อเกิดเหตกุารณฝ์นแลง้
ใน พ.ศ. 2386 ท าใหผ้ลผลิตไมด่ีแตต่อ้งเสียคา่นาเตม็พืน้ท่ีซึ่งสรา้งความเดือดรอ้นใหช้าวนา ดงันัน้
เมื่อรชักาลท่ี 4 ขึน้ครองราชยจ์ึงเปลี่ยนนโยบายการเก็บคา่นาอีกครัง้1 

การปรบัปรุงครัง้นีแ้บ่งการเก็บคา่นาออกเป็น 2 ประเภทคือนาคู่โคหรือนาตราแดงและนา
ฟางลอย ซึ่งอัตราการเสียภาษีนาทั้ง 2 ชนิดจะต่างกันกล่าวคือนาคู่โคถือเป็นนาท่ีมีความอดุม
สมบูรณ์สูง สามารถท านาไดท้ั้งน  ้าฝนและน า้ท่า ดงันั้นจึงตอ้งเสียภาษีแบบเก็บเต็มพื้นท่ีนาท่ี
ครอบครอง ขอ้ดีคือกระตุน้ใหช้าวนาในกลุม่นีใ้ชป้ระโยชนจ์ากพืน้ท่ีท่ีจบัจองใหไ้ดม้ากท่ีสดุ โดยให้
เสียไรล่ะสลึงเฟ้ือง ขณะท่ีนาฟางลอยถือวา่เป็นนาท่ีมีอดุมสมบรูณน์อ้ยกวา่นาคูโ่คเพราะสว่นมาก
อยู่ในพืน้ท่ีดอนและห่างไกลแมน่  า้ท  าใหเ้สียภาษีตามพืน้ท่ีเพาะปลกูไดใ้นปีนัน้ ๆ โดยค  านวณพืน้ท่ี
จากตอฟางท่ีเหลือไวห้ลงัเก็บเก่ียวใหเ้สียไรล่ะสลึงเฟ้ืองเช่นเดียวกัน2 แต่เน่ืองจากมีการรอ้งทุกข์
ของเจา้ของนาคูโ่ควา่เกิดภยัทางธรรมชาติท  าใหผ้ลผลิตไดน้อ้ยอยู่เนือง ๆ ประกอบกบัคนท่ีท านาคู่
โคมกัเป็นไพรห่ลวงจึงใหม้ีการลดหย่อนคา่นาลงเป็นไรล่ะสลงึตัง้แตน่ัน้เป็นตน้มา3 

ใน พ.ศ. 2400 ไดม้ีประกาศอตัราการเสียภาษีค่านาใหม่ โดยในปีแรกทั้งนาคู่โคและนา
ฟางลอยไมเ่สียคา่นา แตเ่มื่อนาคูโ่คท าเขา้ปีท่ี 2-3 ตอ้งเสียคา่นาในอตัราไรล่ะครึง่สลงึ และเมื่อเขา้
ปีท่ี 4 เป็นตน้ไปเสียไร่ละสลงึเท่าเดิม สว่นนาฟางลอยเมื่อเขา้ปีท่ี 2-4 เสียในอตัราไร่ละสลงึ และ

                                                             
1 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เลม่เดมิ. หนา้ 248. 
2 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เลม่เดมิ. หนา้ 249-250. 
3 ประกาศแกว้ิธีและพิกัดเก็บเงินค่านา. (124, 25 มิถุนายน). รำชกิจจำนุเบกษำ. เล่ม 22 หนา้ 256-

258. 
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เขา้ปีท่ี 5 เป็นตน้ไปถึงเสียในอตัราไรล่ะสลงึเฟ้ือง ตอ่มาในรชักาลท่ี 5 ไดม้ีการเพ่ิมแรงจูงใจในการ
บกุเบิกพืน้ท่ีใหม ่ดงันัน้จึงละเวน้การเก็บคา่นาพืน้ท่ีบกุเบิกใหมใ่น 3 ปีแรกและเก็บในอตัราเดิมเมือ่
เขา้ปีท่ี 4 นโยบายนีเ้พ่ือใหส้อดรบักบัการเพ่ิมพืน้ท่ีการผลิตขา้ว อตัราการเก็บภาษีในลกัษณะนีจ้ะ
ไดร้บัการใชไ้ปอีก 48 ปี1 

ในการเก็บค่านาเมืองสพุรรณฯ จากตาราง 10 สงัเกตไดว้่าอากรค่านามีแนวโนม้เพ่ิมขึน้
ทกุปีแสดงใหเ้ห็นถึงการขยายตวัของการท านาท่ีสงูขึน้อย่างมากในสพุรรณฯ ตัง้แตท่ศวรรษ 2430 
สงัเกตไดว้า่อากรคา่นาท่ีเก็บไดม้ีมากกว่า 300 ชั่งแลว้ยงัสามารถสงูขึน้เรื่อย ๆ ถึง 700 ชั่ง ซึ่งเป็น
อตัราท่ีสงูเกือบ 1 เท่าภายในทศวรรษเดียวกัน แมพ้บวา่มีค่านาท่ีไมน่  าสง่อยู่เป็นระยะ แตเ่งินค่า
นาท่ีน าสง่ก็ยงัเป็นจ านวนมากอยู่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 เจมส ์ซี อินแกรม. (2552). เลม่เดมิ. หนา้ 114-116. 
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ตาราง 10 แสดงอากรคา่นาในเมืองสพุรรณฯ ทศวรรษ 2420-2430 
 

พ.ศ. อากรค่านาส่งหลวง 
(ช่ัง) 

หมายเหตุ 

2422  100 ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ 

2423  115 ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ 
2424  284 

 
ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ เงินยงัคา้งอยู ่

2425  368 คงคา้ง 10 ชั่ง 
2426  300 คงคา้งท่ีขนุแกว้ 100 ชั่ง 3บาทสลงึเฟ่ือง 
2427  452 ชั่ง 4 ต าลงึ 2 

บาท 2 สลงึ 400 เบีย้ 
หกัสว่นลดพระราชทานใหผู้ว้า่และกรมการ

เมือง อ  าเภอ เสนา เรียบรอ้ยแลว้ 
2428  280  
2429  420 คงคา้งท่ีราษฎร 29 ชั่ง 10 ต าลงึกึ่ง 
2430  388 ชั่ง 14 ต  าลงึ 2 

บาท 2 สลงึ 560 เบีย้ 
หกัสว่นลดพระราชทานใหผู้ว้า่และกรมการ

เมือง อ  าเภอ เสนา เรียบรอ้ยแลว้ 

2431  399 ชั่ง 7 ต าลงึ 3บาท 
2 สลงึเฟ้ือง 

หกัสว่นลดพระราชทานใหผู้ว้า่และกรมการ
เมือง อ  าเภอ เสนา เรียบรอ้ยแลว้ 

2434  530 คงคา้ง 185 ชั่ง 42 บาท 56 อฐั 
2435  442  

2436  600 คงคา้ง 32 ชั่ง 20 บาท 
2437 706 ชั่ง 77 บาท 33 

อฐั 44 เบีย้ 
หกัสว่นลดพระราชทานใหผู้ว้า่และกรมการ

เมือง อ  าเภอ เสนา เรียบรอ้ยแลว้ 

 ท่ีมา: ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.4/7 เรื่องเรื่องขุนแก้วเก็บเงินค่านาเมือง
สุพรรณบุรี.; ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.4/24 เรื่องเรื่องขุนแก้วเก็บเงินค่านาเมือง
สพุรรณบรุี.; ส านักหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.4/53 เรื่องขนุแกว้เก็บเงินคา่นาเมืองสพุรรณบรุี.; 
ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.4/75 เรื่องขุนบันเทาเป็นพ่ีขุนแก้วเก็บเงินค่านาเมือง
สพุรรณบรุี.; ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.4/130 ขนุแกว้เก็บเงินคา่เมืองสพุรรณบรุี.; ส านัก
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หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.4/169 เรื่องขุนบรรเทาเก็บเงินค่านาเมืองสุพรรณบุรี.; ส านักหอ
จดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.4/197 เรื่องนายเผือกเก็บเงินคา่นาเมืองสพุรรณบรุี.; ส านกัหอจดหมาย
เหตแุห่งชาติ. กส.4/444 เรื่องนายเลก็มหาดเลก็เก็บเงินคา่นาเมืองสพุรรณบรุี.; ส านกัหอจดหมาย
เหตแุห่งชาติ. กส.4/482 เรื่องจีนโพเก็บเงินค่านาเมืองสพุรรณ.; ส านักหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. 
กส.4/614 เรื่องพระศรีทิพโพชเก็บเงินค่านาเมืองสพุรรณบุรี.; ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.
4/720 เรื่องหลวงยอดอาวธุเก็บเงินค่านาเมืองสพุรรณบุรีปี 113.; ส านักหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. 
กส.4/856 เรื่องใหพ้ระยาสพุรรณสง่เงินคา่นาคา้งจ านวนปีมะเมีย วอก 1244. 

ต่อมาใน พ.ศ. 2448 รฐัไดป้ระกาศแกวิ้ธีและพิกัดเก็บเงินค่านาฉบับใหม่ขึน้มาเพ่ือให้มี
ความสอดคลอ้งกับระบบการออกกรรมสิทธ์ิท่ีดินแบบใหม่ รวมถึงเพ่ิมอตัราภาษีตามความอดุม

สมบรูณข์องพืน้ท่ีโดยนาฟางลอยเก็บสงูกวา่นาคูโ่คในอตัราสว่น 
1

4
 เท่าดงัตาราง 11  

 
ตาราง 11 อตัราการเก็บภาษีนาคูโ่ค 
 

ชนิดนา ราคา 

นาเอก 1 บาท 

นาโท 48 อฐั 

นาตรี 40 อฐั 

นาจตัวา 32 อฐั 

นาเบญจะ 24 อฐั 

ท่ีมา: ประกาศแกวิ้ธีและพิกดัเก็บเงินคา่นา. (124,25 มิถนุายน). รำชกิจจำนเุบกษำ. เลม่ 
22 หนา้ 256-258.  

 การเก็บภาษีในรูปแบบใหม่นี ้ ธรรมรักษ์  จ  าปา ได้ชี ้ให้เห็นว่าแม้รัฐได้อากรเพ่ิม แต่
ชาวบ้านไดร้ับความเดือดรอ้นจากการจัดการจ าแนกชั้นท่ีดินของรัฐท่ีสบัสน เน่ืองจากในการ
จ าแนกท่ีดินนั้นเจา้หนา้ท่ีไม่ไดล้งไปส ารวจจริงจึงท าใหม้ีพืน้ท่ีหลายแห่งถกูจดัชั้นท่ีดินเป็นคนละ
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แบบท าใหเ้สียคา่นาตา่งกนัทัง้ท่ีอยู่ในระยะพืน้ท่ีขา้งเคียง ดว้ยเหตนีุจ้ึงมีเรื่องรอ้งทกุขข์อลดหย่อน
คา่นาเขา้มายงัสว่นกลางจ านวนมากนบัแตม่ีการประกาศกฎหมายฉบบันี้1  
 ขณะเดียวกันการจ่ายเงินค่านาในฐานะนาคู่โคก็สรา้งภาระใหก้ับชาวนาสพุรรณฯ อยู่
ค่อนขา้งมาก ในปีท่ีท าขา้วไดไ้ม่ดี แมอ้ตัราการเสียภาษีนาคู่โคต่อไร่จะต  ่ากว่าการเสียแบบฟาง
ลอย แตเ่มื่อพิจารณาจากวิธีการเก็บแบบเต็มพืน้ท่ีของนาคู่โคกับเก็บตามผลผลิตท่ีไดข้องนาฟาง
ลอยท าใหท่ี้นาคูโ่คในหลายพืน้ท่ีของสพุรรณฯ ช่วงทศวรรษ 2450 ไดร้อ้งเรียนใหร้ฐัมีการลดหย่อน
ภาษี อย่างใน พ.ศ. 2453 มีพืน้ท่ีท่ีไดเ้ปลี่ยนอตัราการเก็บคา่นาทัง้สิน้ 4 อ  าเภออนัไดแ้ก่ 10 ต าบล
ในอ าเภอเมือง 4 ต าบลในอ าเภอสองพ่ีนอ้ง 1 ต าบลในอ าเภอจระเขส้ามพันและ 1 ต าบลในอ าเภอ
นางบวช เปลี่ยนจากนาคูโ่คชั้นโทเป็นนาฟางลอยชั้นตรี2 ซึ่งเมื่อค  านวณการเสียภาษีพบวา่นาคูโ่ค
ชั้นโทมีอตัราการเสียภาษีอยู่ท่ี 40 อฐั ส่วนนาฟางลอยชั้นตรีอตัราการเสียภาษีอยู่ท่ีไรล่ะ 40 อัฐ
เท่ากนั ซึ่งวิธีเก็บท่ีแตกตา่งกนัจะช่วยลดจ านวนเงินท่ีตอ้งเสียคา่นาลง3   

อีก 5 ปีต่อมาก็ไดม้ีการประกาศใหพื้้นท่ีนาในอีก 22 ต าบลในอ าเภอเมือง 22 ต าบลใน
อ าเภอบางปลามา้ 19 ต าบลในสองพ่ีนอ้ง14 ต าบลในศรีประจนัต ์13 ต าบลในอ าเภอนางบวช 15 
ต าบลในอ าเภอเดิมบางและ 9 ต าบลในอ าเภอจระเขส้ามพนัเปลี่ยนการเก็บภาษีเป็นนาฟางลอย
ชัน้ตรีทัง้หมด4 ซึ่งทัง้สองปีท่ีมีการเปลี่ยนอตัราการเก็บภาษีนัน้ลว้นเป็นช่วงเวลาท่ีชาวนาสพุรรณฯ 
ไดร้บัผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศท าใหข้า้วเสียหายทั้งสิน้ จากตาราง
สงัเกตวา่ พ.ศ. 2448 ท่ีรฐัไดป้ระกาศแกวิ้ธีและพิกดัเกบ็เงินคา่นาท าใหใ้น พ.ศ. 2449 ซึ่งเป็นปีท่ีใช้
อตัราการเก็บภาษีชนิดใหมท่  าใหเ้งินคา่นาในมณฑลนครชยัศรีเพ่ิมขึน้ราว 7 เท่าของจ านวนเงินท่ี
เก็บไดจ้ากเดิม 

 
 
 

                                                             
1 ธรรมรกัษ์ จ  าปา. (2539). การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจขา้วในภาคกลางกับผลกระทบต่อสงัคมไทย

ช่วง พ.ศ. 2460-2498. หนา้ 38-40. 
2 ประกาศยกเลิกวิธีเก็บค่านาคู่โคในเขตรแ์ขวเมืองสพุรรณบรุีเปนวิธีนาฟางลอย. (129. 25 ธันวาคม). 

รำชกิจจำนเุบกษำ. เลม่ที่ 27 หนา้ 85-87. 
3 ประกาศแกว้ิธีและพิกัดเก็บเงินค่านา. (124, 25 มิถุนายน). รำชกิจจำนุเบกษำ. เล่ม 22 หนา้ 256-

258. 
4 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องแกไ้ขวิธีนาคู่โคบางต าบลในมณฑลนครไชยศรีเปนวิธีนาฟางลอย. 

(2458, 30 พฤษภาคม). รำชกิจจำนเุบกษำ. เลม่ที่ 32 หนา้ 83-93. 



  111 

ตาราง 12 แสดงบญัชีเงินคา่นามณฑลนครชยัศร ี
 

พ.ศ. เงนิค่านารวมท้ังประเทศ เงนิค่านามณฑลนครชัยศรี สัดส่วนเงนิค่านาใน
มณฑลนครชัยศรีต่อ
ประเทศ (ร้อยละ) 

บาท อัฐ บาท อัฐ 

2445 2,049,475 7 216,679 32 10.6 
2446 2,177,219 59 171,278 60 7.9 
2447 2,573,648 24 186,336 56 7.2 
2448 2,640,494 33 162,876 59 6.2 
2449 5,507,993 5 754,541 1 13.7 
2450 5,573,430 4 772,227 4 13.9 

ท่ีมา: เรื่องบาญชีเงินผลประโยชน์แผ่นดินในมณฑลต่าง ๆ ตั้งแต่จ  านวนศก 121 ถึง
จ  านวนศก 126. เทศาภิบาล เลม่ 7 แผน่ 37 วนัท่ี 1 เมษายน ร.ศ. 128. หนา้ 4. 

3.4.1 ปัญหาคงค้างค่านา ความสัมพันธร์ะหว่างรัฐกับผู้น าท้องถิน่ 
อากรคา่นานั้นเป็นรายไดท่ี้มีสดัสว่นท่ีค่อนขา้งสงูเมื่อเทียบกบัอากรทางการเกษตรชนิดอ่ืน 

ๆ ท าใหต้ัง้แต่ตน้รฐัส่วนกลางท่ีกรุงเทพฯ เป็นผูเ้ขา้มาเก็บเก่ียวผลประโยชนใ์นส่วนนีด้ว้ยตนเอง
และเมื่อมีการเปลี่ยนนโยบายการเก็บค่านาเป็นรูปแบบเงินแทนหางขา้วแลว้ ในแต่ละปีก็จะส่ ง
ขา้หลวงออกไปประเมินและเก็บคา่นาเขา้คลงัหลวง การเก็บเงินคา่นาย่อมไม่มีทางราบรื่นโรยดว้ย
กลีบกุหลาบ โดยเฉพาะการเก็บค่านาเมืองสพุรรณฯ ท่ีขึน้ช่ือเรื่องความไกลหูไกลตาและมีอิสระ
ทางการปกครองจากสว่นกลางค่อนขา้งมาก หลาย ๆ ครัง้ท่ีขา้หลวงเขา้ไปมกัประสบปัญหาการ
ตอ่ตา้นของคนในทอ้งถ่ินไมท่างใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของปัญหาการกระชบัอ  านาจในสมยั
สมบรูณาญาสิทธิราชย ์

ปัญหาการจัดเก็บค่าท่ีนาเมืองสพุรรณฯ นั้นก็เป็นเช่นเดียวกับหลาย  ๆ เมืองท่ีประสบ
ปัญหาเรื่องการคา้งส่งค่านาเสมอมามีหลกัฐานปรากฏชัดเจนวา่ในการเก็บเงินค่านาแต่ละปีไม่
ราบรื่นมีเงินคงคา้งท่ีขาดสง่ติดกนัหลายปียกตวัอย่าง เช่น ใบบอกเมืองสพุรรณฯ พ.ศ. 2432 ไดส้่ง
เรื่องราวการสง่เงินคา่นาคงคา้งของผูว้่าราชการสพุรรณฯ ยอ้นหลงัใน พ.ศ. 2425 ไดม้ีการคา้งเงิน
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คา่นาจ านวน 10 ชั่ง และใน พ.ศ. 2426 คา้งอีก 120 ชั่งแก่ขนุรุตอกัษรเสมียนตรา1 หรือกรณีการ
สง่เงินต่อสว่นกลางใน พ.ศ. 2434 รายละเอียดของการจัดสง่เงินในปีนีพ้บว่ามีความลา่ชา้ในการ
จดัส่งเงิน ในแตล่ะครัง้ท่ีสง่มอบลว้นเป็นเงิน 20-40 ชั่งต่อครัง้ ซึ่งใชเ้วลาสง่มอบอีกทัง้สิน้ 16 ครัง้
ถึงไดเ้ป็นเงิน 530 ชั่งและคงคา้งอยู่ราว 185 ชั่ง 42 บาท 56 อัฐ2 เมื่อพิจารณารวมกับหนังสือ
กลา่วโทษของขา้หลวงท่ีเขา้ไปเก็บคา่นาในพืน้ท่ีท่ีมีต่อผูว้า่ราชการสพุรรณฯ เรื่องไมย่อมบงัคบัให้
อ  าเภอก านนัขบัไลร่าษฎรออกมาเสียคา่นาใหส้ิน้ตามก าหนดการใน พ.ศ. 2435 ดงัความวา่ 

 

“นายเอิบฃา้หลวงไดร้อ้งขัตรขอ้งต่อผูร้กัษาเมืองกรมการว่า ราษฎรไม่มาช าระเงิน
ค่านาต่อฃา้หลวง ๆ จึ่งไดน้  าใบเสรจใบจองซึ่งตกคา้งฃอมอบต่อผูร้กัษาเมืองกรมการ เพื่อจะ
ไดร้วบรวมเก็บเงินค่านาซึ่งตกคา้งอยู่กบัราษฎรส่งเฃา้ไปโดยเรว็ ผูร้กัษาเมืองกรมการก็หารบั
ไม่ ครัน้ฃา้หลวงจะรอคอยเก็บกว่าจะแลว้ ก็ไม่มีก  าหนดแน่ลงไดเ้ปนที่เสยีเวลาราชการต่าง ๆ 
มีความในใบบอกนายเอิบฃา้หลวงเปนหลายประการและเงินค่านาก็เปนพระราชทรพัยข์อง
หลวงตอ้งจับจ่ายใชร้าชการไม่ฃาด ซึ่งผูร้กัษาเมืองกรมการไม่เปนธุระเรง่รดัราษฎรมาเสยีเงิน
ค่านาต่อฃา้หลวงโดยเรว็ ท  าใหเ้งินหลวงค่านาคา้งทบเท่าอยู่กบับา้นเมืองดงันีห้าความไม่”3 

 

ความขดัแยง้ท่ีเกิดขึน้ในการเก็บเงินคา่นาระหว่างขา้หลวงท่ีไดร้บัมอบอ านาจจากรฐักับ
ขา้ราชการทอ้งถ่ินในรูปแบบไมใ่หค้วามรว่มมือนัน้สะทอ้นใหเ้ห็นการแขง็ขอ้ของอ านาจท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีเพราะแมค้รัง้นีจ้ะมีหนังสือกล่าวโทษมาจากขา้หลวง ใน พ.ศ. 2437 ก็ยังพบหลกัฐานเรื่อง
กรมการเมืองไมใ่หค้วามรว่มมือขา้หลวงเก็บเงินคา่นาในพืน้ท่ีท  าใหเ้งินคงคา้งท่ีไมส่ามารถสะสาง
ไดห้มดทัง้ยงัสะสมทบกนัมากขึน้ 

 
   “นายลบข้าหลวงกรมนาว่านายลบได้น  าบาญชีเงินค่านาที่ค้างราษฎรจ านวน

รตันโกสนิทรศ์ก 111 รตันโกสนิทรศ์ก 112 มามอบต่อพระยาอภัยพลภักด์ิขา้หลวงว่าราชการ
ครัง้หนึ่งแลว้ ก็หาช าระเรง่เงินที่ราษฎรใหไ้ม่ ครัน้นายลบท าฎีกาใบเสร็จมามอบอีกก็ไม่รบั มี
ความหลายประการ”4 

                                                             
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.4/856 เรือ่งใหพ้ระยำสุพรรณส่งเงินค่ำนำคำ้งจ ำนวนปีมะเมีย 

วอก 1244. 
2 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.4/444 เรือ่งนำยเลก็มหำดเลก็เก็บเงนิคำ่นำเมอืงสพุรรณบุรี. 
3 แหลง่เดมิ. 
4 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.4/614 เรือ่งพระศรทีพิโพชเก็บเงนิคำ่นำเมอืงสพุรรณบุร.ี 
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การตอ่ตา้นอ านาจของสว่นกลางดว้ยการน่ิงเฉยของเหลา่กรมการปกครองท าใหส้ว่นกลาง
คอ่นขา้งจะปวดหวัอยู่ไม่นอ้ย เพราะอากรค่านานัน้เป็นเงินท่ีสรา้งรายไดจ้  านวนมากใหก้ับรฐั แม้
อากรท่ีคงคา้งในพืน้ท่ีสพุรรณฯ แตล่ะปีมีจ  านวนไมม่าก แตเ่มื่อทบกนัหลายปีเขา้และไมม่ีท่าวา่จะ
เก็บแลว้เสรจ็ย่ิงท าใหร้ฐักงัวล ซึ่งไมเ่พียงกงัวลถึงผลประโยชนท่ี์สญูเสียไปเท่านัน้ แตย่งัรวมถึงว่า
เรื่องนีแ้สดงใหส้่วนกลางเห็นถึงการต่อตา้นของเหลา่ผูป้กครองในทอ้งถ่ิน ย่ิงเมื่อค  านึงถึงการท่ีรฐั
พยายามปฏิรูปการปกครองโดยการดึงอ  านาจการเก็บภาษีเขา้สู่ส่วนกลางท่ีเริ่มมาตัง้แต่ปลาย
ทศวรรษ 2410 ย่ิงแสดงให้เห็นว่าอ  านาจส่วนกลางยังย่ืนมือเขา้มาแทรกแซงอ านาจท้องถ่ินใน
สพุรรณฯ ไมม่ากพอ  

การเกิดปัญหากับขา้หลวงกรมนาในเรื่องนี้หลายต่อหลายครัง้ท  าใหใ้น พ.ศ. 2438 กรม
ด ารงฯมีด  าริใหต้ัง้ขา้หลวงเทศาภิบาลมาท าหน้าท่ีดงักล่าว ซึ่งสอดคลอ้งกับการรวมอ านาจของ
เมืองสพุรรณฯ เขา้ไปรวมกับเมืองนครชยัศรีและสมทุรสาครเกิดเป็นมณฑลนครชยัศรีขึน้ใน พ.ศ. 
2438 

 
 “กรมหมื่นด ารงว่าการเก็บเงินค่านานีม้ักมีเหตุติดขดัเก่ียงแย่งในระหว่างฃา้หลวง

แลผูว้่าราชการเมืองไม่ใครฃ่าดเมื่อประชมุฃา้หลวงเทศาภิบาลไดห้าฤากนัในเรื่องนีเ้ห็นพรอ้ม
กันว่า การเก็บเงินค่านาตามหัวเมืองทั้งปวงนี ้ถ้ากระทรวงเกษตรพนิชการตั้งฃ้าหลวง
เทศาภิบาลเป็นฃ้าหลวงเสนาทุกมณฑล ดังมณฑลพิศณุโลกย์เป็นตัวอย่างอยู่นั้น ความ
ขดัขอ้งเพราะความเก่ียวแย่งต่าง ๆคงจะไม่มี เพราะเหตุว่าฃา้หลวงมณฑลเทศาภิบาลเป็น
ผูร้บัผิดชอบไดต้ลอดทกุมณฑล”1 

 

การน าเมืองสุพรรณฯ ไปรวมกับเมืองนครชัยศรีและเมืองสมทุรสาคร ก่อตัง้เป็นมณฑล
นครชยัศรีขึน้มา และสง่คนจากสว่นกลางเขา้มาท าหนา้ท่ีตามระบบราชการสมยัใหม่ ทัง้นีเ้พ่ือลด
ทอดอ านาจทอ้งถ่ิน และเป็นการกระชบัอ  านาจมาสู่ศนูยก์ลางมากขึน้ เกิดการยกเลิกต  าแหน่งเจา้
เมืองและกรมการเมืองแบบเก่า ตัง้สมหุเทศาภิบาล ผูว้่าราชการ นายอ าเภอและพนักงานราชการ
เช่น ผูพิ้พากษา พนักงานเกษตร ต  ารวจ ฯลฯ โดยขา้ราชการเหล่านี้ลว้นไดร้ับการศึกษาแบบ

                                                             
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.4/742 เรือ่งหำรอืเรือ่งทีจ่ะจัดใหข้้ำหลวงเทศำภิบำลตัง้ประจ ำ

เก็บเงนิคำ่นำอยูท่กุมณฑลมอบใหข้ำ้หลวงเทศำภิบำลในศก 114. 
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สมยัใหม่ เงินเดือนก็จะไดร้บัจากสว่นกลางจึงไม่มีความสมัพนัธก์ับคนในทอ้งถ่ินอย่างแนบแน่น1 
เพ่ือใหส้ามารถปกครองเมืองสพุรรณฯ ไดโ้ดยไมต่อ้งค  านึงถึงความสมัพนัธส์ว่นตวั 

นอกจากนีย้งัปรากฏหลกัฐานหลายชิน้ท่ีกลา่วถึงการหลบเลี่ยงเสียเงินคา่นาโดยอพยพไป
ตัง้รกรากท านาในพืน้ท่ีอ่ืน พฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ยังสะทอ้นใหเ้ห็นการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของ
ชาวนาในสพุรรณฯ อีกทางหนึ่งกลา่วคือดว้ยภาวะท่ีชาวนาตอ้งพึ่งฟ้าฝนในการท านา ความเป็นไป
ไดท่ี้แตล่ะปีผลผลิตท่ีไดไ้มแ่น่นอนเป็นเหตใุหก้ารสง่คา่นาของชาวนาไมค่งท่ีตามไปดว้ย ดงันัน้การ
แสดงออกดว้ยการอพยพไปอยู่พืน้ท่ีอ่ืนหรือพยายามจ่ายเงินใหล้า่ชา้ท่ีสดุจึงเกิดขึน้เพ่ือแสดงออก
ถึงความเดือดรอ้นท่ีไดร้บัจากอตัราการเสียภาษีท่ีไมส่มัพนัธก์บัรายได ้ขณะเดียวกนัการแสดงออก
ของผูป้กครองทอ้งถ่ินและผลประโยชนจ์ากอากรคา่นาจ านวนมากในเมืองสพุรรณฯ ก็กระตุน้ใหร้ฐั
เขา้มาจดัการดงึอ  านาจเขา้สูส่ว่นกลางทัง้การจดัการการปกครองใหเ้ป็นสมยัใหมแ่ละดงึประชาชน
เขา้เป็นสว่นหนึ่งของรฐัโดยการปรบัปรุงการศกึษาเมืองสพุรรณฯ ซึ่งจะอธิบายในหวัขอ้ตอ่ไป 

3.5 ต้นทุนการท านาในยุคทุนนิยมของชาวนาสุพรรณฯ 
 การท านาแต่ละครัง้นั้นลว้นมีค่าใช้จ่ายส  าหรบัเป็นทุนในการเพาะปลกูตัง้แต่เริ่มตน้ไป
จนถึงการเก็บเก่ียว โดยเฉพาะในการท านาครัง้แรกมกัมีคา่ใชจ้่ายจ านวนมากจากท่ีดิน เมลด็พนัธุ ์
อปุกรณต์่าง ๆ ไปจนถึงสตัวแ์รงงานท่ีจ  าเป็นตอ้งเตรียมเพ่ือใหก้ระบวนการท านาในแต่ละขัน้ตอน
เป็นไปอย่างราบรื่น การขยายพืน้ท่ีท  านาแมจ้ะมีค่าใชจ้่ายไม่มากนักจากค่าธรรมเนียมราชการ
เน่ืองจากมีการยกเวน้ค่านาใน 3 ปีแรกแต่การโก่นสรา้งและเตรียมดินอาจจ าเป็นตอ้งมีการจ้าง
แรงงานถา้สมาชิกในครอบครวัมีนอ้ยเกินจะบกุเบิกท่ีดินใหม้ากขึน้ โดยอาจจ าแนกตน้ทนุการผลิต
แบ่งออกเป็นทุนประจ าและทนุหมนุเวียน โดยทนุประจ าคือทนุท่ีใชใ้นการด  าเนินการท านาและใช้
ประโยชนไ์ดใ้นระยะยาว เช่น อปุกรณท์ านาประเภทต่าง ๆ หรือววัควาย ไปจนถึงยุง้ฉาง เป็นตน้ 
สว่นทนุหมนุเวียนคือทนุท่ีใชแ้ลว้หมดไป เช่น รายจ่ายในครวัเรือน คา่เมด็พนัธุ ์ถา้ครอบครวัไหนไม่
มีท่ีนาเป็นของตวัเองก็จะมีคา่เช่าเพ่ิมมาในสว่นนี ้รวมไปถึงดอกเบีย้เมื่อมีการกูยื้มหนีส้ิน เป็นตน้   
 ทนุชนิดแรกท่ีจะกลา่วถึงคือ ค่าเมลด็พนัธุใ์น 1 ไรข่องนาหวา่นจะตอ้งใชเ้มลด็พนัธุร์าว ๆ 
1-2 สดั แตถ่า้เป็นนาด  าก็จะใชน้อ้ยกวา่ ราคาพนัธุข์า้วจะสงูหรือต  ่าสมัพนัธก์บัราคาขา้วในปีนัน้ ๆ2 
โดยมีขอ้มูลปรากฏว่ามณฑลนครชัยศรีชาวนามีพื้นท่ีนาในครอบครองราว 16 ไร่ เมื่อเทียบ

                                                             
1 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เลม่เดมิ. หนา้ 203-204. 
2 สวุิทย ์ไพทยวฒัน.์ (2521). เลม่เดมิ. หนา้ 222. 
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ประชากรและเนือ้ท่ีนาใน พ.ศ. 24511 โดยใน พ.ศ. 2451 ราคาขา้วเปลือกในเมืองสพุรรณฯ อยู่ท่ี
เกวียนละ 46-56 บาท2 โดยขา้ว 1 เกวียนมี 120 สตั เมื่อค  านวณดว้ยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์
พบวา่ราคาทุนของเมล็พันธส์  าหรบันา 16 ไรเ่ป็นราคาประมาณ 8-12 บาท แต่โดยส่วนใหญ่แลว้
ชาวนาแทบไม่ตอ้งซื้อขา้วเปลือกเน่ืองจากจะเก็บขา้วส่วนหนึ่งไวส้  าหรบัเป็นเมล็ดพันธุ์ในการ
เพาะปลกูส  าหรบัฤดกูาลหนา้อยู่แลว้ ดงันัน้ตน้ทนุของเมลด็พนัธุจ์ึงเกิดขึน้กบัผูท่ี้ริเริ่มหนัมาท านา
มากกวา่ 
 นอกจากค่าเมลด็พนัธุย์ังพบวา่เครื่องมือท านาก็มีราคาเช่นเดียวกัน เช่น ราคาไถใน พ.ศ. 
2453-2454 มีราคาอยู่ท่ี 4-10 บาทขึน้อยู่กบัลกัษณะไมท่ี้ใชท้  า ราคาเคียวอนัละ 3 บาท สว่นคราด
อยู่ท่ี 2-8 บาท โดยมีหลกัฐานแสดงรายจ่ายคา่เครื่องมือตา่ง ๆ ส  าหรบัการท านา 100 ไร ่โดยอาศยั
แรงงาน 8 คนดังตาราง จากตารางท่ี 13 สังเกตไดว้่าราคาอุปกรณ์สูงขึน้สัมพันธก์ับราคาขา้ว 
โดยเฉพาะใน พ.ศ. 2462 ท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจท าให้เกิดภาวะขา้วยากหมากแพง ตน้ทุนค่า
เครื่องมือจึงสงูตามไปดว้ย 

 

ตาราง 13 แสดงคา่อปุกรณท่ี์ใชท้  านา 100 ไร ่พ.ศ. 2453-2472 
 

พ.ศ. ราคาส าหรับอุปกรณ ์8 ชดุ (บาท) ราคาต่ออุปกรณ ์1 ชุด (บาท) 

ก่อน 2453 100 12.5 
2453-2454 196 24.5 

2462 300 37.5 
2472 50 6.25 

 หมายเหต ุอปุกรณป์ระกอบไปดว้ย ไถ คราด ดา้มเครื่องมือ พรา้หวด เคียว จอบและ
เชือก 

ท่ีมา: สวิุทย ์ไพทยวฒัน.์ (2521). เล่มเดมิ. หนา้ 220. 
                                                             

1 เรื่องค าน  าบาญชีเนื ้อหาที่นาในมณฑลต่าง ๆ ทั่ วพระราชอาณาเขตร. เทศำภิบำล เล่ม 13 ฉบับ
เมษายน ร.ศ.131. หนา้ 34. 

2 รายงานน า้ฝนตน้เขา้แลราคาเมล็ดธัญญาหารที่ซือ้ขายกนัในพืน้ที่เมืองกบัจ านวนสตัวพ์าหะนะที่ป่วย
เปนโรคลม้ในหัวเมืองต่าง ๆ จ  านวนเดือนพฤษภาคม ศก 127. (127, 6 กนัยายน). รำชกิจจำนุเบกษำ. เลม่ที่ 25 
หนา้ 658-659. 
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 การท านาแบบพึ่งพาธรรมชาติเกือบทั้งหมดของชาวนาสพุรรณฯ มกัสรา้งปัญหาเมื่อปีใด
ฝนฟ้าไมอ่  านวยอวยพรผลผลิตจะเก็บเก่ียวไดน้อ้ยจนบางครัง้ไมเ่งินมาตอ่ทนุในการท านาฤดตูอ่ไป
ได ้ชาวนาหลายครวัเรือนจึงจ  าเป็นตอ้งขวนขวายหาเงินทุนจากการหยิบยืม  กูห้นีห้รือขายตวัเป็น
ทาสดงัท่ีมีตวัอย่างในบทท่ี 2 ในบางรายท่ีกูจ้ากญาติพ่ีนอ้งอาจไมจ่  าเป็นตอ้งเสียดอกเบีย้ แตก่็จะ
พบวา่มีหลายกรณีท่ีกูยื้มจากชาวนาร  ่ารวยหรือพ่อคา้ชาวจีนท่ีปล่อยกู ้ซึ่งกรณีเหล่านีจ้ะตอ้งเสีย
ดอกเบีย้ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายดอกดว้ยแรงงานหรือจ่ายเป็นเงิน ถา้เสียเป็นแรงงานชาวนาจะท า
สญัญาขายตวัเองหรือคนในครอบครวัไปใชแ้รงงาน สว่นการเสียเงินแทนดอกเบีย้ก็มีกฎหมายท่ี
ควบคุมอัตราดอกเบี้ยคือพระราชบัญญัติ เรื่องกู้เงินแลขายตัวท่ี ประกาศใช้ใน พ.ศ. 2412 
ก  าหนดใหน้ายเงินคิดดอกเบีย้ลกูหนีห้า้มเกินชั่งละบาทตอ่เดือน1 แตใ่นทางปฏิบตัิยงัพบวา่นายเงิน
ก าหนดการเสียดอกเบี้ยเองในราคาท่ีสงูกว่ากฎหมายก าหนด เช่น ใน พ.ศ. 2428 ชาวนาในเขต
สพุรรณฯ รายหนึ่งยืมเงิน 5 ชั่งจากนายเงิน โดยเสียดอกเบีย้ 5 ปีเป็นจ านวนเงิน 3 ชั่ง 15 บาท เมื่อ
ค  านวณจะพบวา่ในแตล่ะเดือนมีภาระท่ีตอ้งเสียดอกเบีย้เป็นเงินเดือนละ 4.25 บาท2 แมใ้นกรณีนี้
ดอกเบีย้ท่ีเสียจะไม่เกินกฎหมาย แต่ในหลายพืน้ท่ีของภาคกลาง เช่น พ.ศ. 2442 ชาวนาบริเวณ
คลองประเวศบุรีรมย์เสียดอกเบี้ยสูงกว่าท่ีกฎหมายก าหนดถึง 2 เท่า3 เป็นตน้ แสดงว่าแมจ้ะมี
กฎหมายก าหนดอตัราดอกเบีย้แต่สดุทา้ยแลว้การเรียกเก็บลว้นขึน้อยู่กบันายเงิน อนัจะเป็นการ
เพ่ิมภาระทางตน้ทนุใหก้บัชาวนา 
 หลงัจากอธิบายทุนในแต่ละดา้นเพ่ือใหเ้ห็นภาพเรียบรอ้ยแลว้ก็ถึงคราวท่ีจะมาสรุปว่า
ชาวนาในพืน้ท่ีสพุรรณฯ ในยุคทนุนิยมไดก้  าไรหรือขาดทุนจากการท านา ซึ่งตารางท่ี  14 เป็นการ
รวบรวมขอ้มลูพืน้ท่ีฐานท่ีคาดวา่ชาวนาตอ้งเสีย ซึ่งไมร่วมดอกเบีย้จากเงินกูห้รือค่าเช่านา รวมไป
ถึงค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีมีรายละเอียดจ าเพาะเจาะจงอย่าค่าเช่าววั ควาย และอากรนา เป็นตน้ การ
จดัท าตารางภายใตข้อ้จ  ากัดของขอ้มลูตวัเลขท่ีมีไม่ครบทุกปี บางรายการก็ไม่สามารถหาได ้ซึ่ง
เกิดจากระบบการจัดเก็บเอกสารทางการของไทยท าใหข้อ้มลูในตารางจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชช้ดุขอ้มลู
ตวัเลขระหวา่ง พ.ศ. 2451-2455 มาจดัท าใหเ้ห็นภาพตน้ทนุครา่ว ๆ ของชาวนาในเมืองสพุรรณฯ 
  
 

                                                             
1 เสถียร วิชยัลกัษณ.์ (2478). ประชมุกฎหมำยประจ ำศก เลม่ 8. หนา้ 19-24. 
2 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ก-ร.5 รล-ตรำนอ้ย/8 เรือ่งเมืองสพุนับูรี ใหบ้อกสง่ตวันำยจอยอ ำแดง

นมุโจทยน์ำยกลบัอ ำแดงเอมจ ำเลยควำมเดมิหำวำ่ท ำสำรกรมธรรมกูเ้งนิ. 
3 สวุิทย ์ไพทยวฒัน.์ (2521). เลม่เดมิ. หนา้ 207. 
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ตาราง 14 แสดงตน้ทนุท านาในพืน้ท่ีสพุรรณฯ ส  าหรบัท่ีนาบกุเบิกใหม่ 16 ไร่ 
 

รายการท านา พ.ศ. 2451-2455  (บาท) 

คา่จา้งแรงงาน 1 คน 

ควาย 1 ตวั 

คา่อปุกรณต์า่ง ๆ 

คา่พนัธุข์า้ว 16-32 สดั 

คดิค่าใช้จ่ายเฉลีย่ส าหรับนา 16 ไร่ 

50-100 

70-150 

24.5 

8-12 

152-280 

 

 เมื่อไดจ้  านวนตน้ทนุครา่ว ๆ ในการท านามาแลว้ก็ตอ้งมาท าการหกัลบกบัราคาขา้วท่ีพืน้ท่ี
ทั้ง 16 ไร่ผลิตได ้ซึ่งเป็นการโชคดีท่ีมีหลกัฐานสถิติการเพาะปลกูของชาวนาในช่วง พ.ศ. 2450-
2459 ปรากฏว่าผลผลิตขา้วเปลือกเฉลี่ยอยู่ท่ีไร่ละ 288 กิโลกรัม1 ขา้วเปลือก 1 เกวียนเท่ากับ 
1,000 กิโลกรมั แสดงว่าผลผลิตขา้วท่ีท าไดใ้น 16 ไร ่มีจ  านวน 4 เกวียนกับอีก 608 กิโลกรมั ซึ่ง
ในช่วง พ.ศ. 2451-2455 ราคาขา้วเปลือกในพื้นท่ีสุพรรณฯ ขายกันอยู่เฉลี่ยเกวียนละ 85 บาท 
เท่ากบัในหนึ่งฤดชูาวนาขายขา้วเปลือกไดร้าคาราว ๆ 400 บาท เมื่อน าไปหักลบกบัจ  านวนตน้ทุน
ท่ีคิดมาก่อนหนา้ปรากฏวา่ชาวนาจะไดก้  าไรจากการปลกูขา้วอยู่ประมาณครึง่หนึ่ง แต่ตอ้งทราบ
ก่อนวา่ตารางขา้งตน้เป็นการค  านวณอยู่บนพื้นฐานท่ีชาวนามีแค่ตวัและท่ีดินจึงตอ้งอา้งอิงจาก
ราคาท่ีตอ้งใชจ้่ายทัง้หมด แตใ่นกรณีท่ีชาวนาเคยท านาอยู่แลว้รายการบางอย่าง เช่น ค่าอปุกรณ์
และสตัวแ์รงงานอนัเป็นทนุระยะยาวท่ีสามารถใชง้านไดห้ลายครัง้ รวมถึงพนัธุข์า้วท่ีชาวนามกัเก็บ
เมล็ดพันธุไ์วส้่วนหนึ่งเพ่ือส  ารองไวป้ลกูขา้วในฤดตู่อไป เมื่อตดัคา่ใชจ้่ายในส่วนนีล้งก็จะคงเหลือ
คา่ใชจ้่ายแรงงานอย่างและก็อากรค่านาท่ีจ่ายตามประเภทท านาเท่านั้น ในงานของคารล์ ซี ซิม

                                                             
1 สวุิทย ์ไพทยวฒัน.์ (2521). เลม่เดมิ. หนา้ 201. 
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เมอรแ์มน ไดก้ล่าวถึงคา่ใชจ้่ายในการท านาของชาวนาภาคกลาง พ.ศ. 2473 วา่ใชเ้งินลงทนุท านา
อยู่ท่ีประมาณ 61 บาท เมื่อหกัลบกบัรายไดท่ี้ขายขา้วไดแ้ลว้ก็ยงัก  าไรอยู่1  

การค  านวณตน้ทนุดงักล่าวเป็นเพียงภาพรวมครา่ว ๆ ใหเ้ห็นถึงรายจ่ายของชาวนาท่ีตอ้ง
เสียเพียงเท่านั้น เพราะในทางปฏิบัติแลว้ครอบครัวชาวนาแต่ละครอบครัวลว้นมีตัวแปรหรือ
เง่ือนไขทางเศรษฐกิจท่ีตา่งกนั เช่น บางครอบครวัมีท่ีดินมากกว่า 16 ไร ่มีการจา้งแรงงานมากกว่า 
1 คน หรือบางครอบครวัไม่มีท่ีดินเป็นของตนเองตอ้งเช่าท่ีนา เป็นต้น ซึ่งเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ
เหล่านี้ไม่สามารถน ามาค  านวณในต้นทุนข้างต้นได้เพราะมีรายละเอียดปลีกย่อยและ
เฉพาะเจาะจงแต่ละครอบครวัเกินไป ดว้ยขอ้จ  ากัดดงักล่าวจึงท าไดเ้พียงอธิบายใหเ้ห็นภาพครา่ว 
ๆ อย่างท่ีไดแ้สดงไป สดุทา้ยแลว้การไดก้  าไรจากการท านาของชาวนาขา้งตน้เป็นในสถานการณท่ี์
ปกติ แต่เมื่อมีปัจจัยอื่น ๆ โดยเฉพาะภยัธรรมชาติมาในแต่ละครัง้ย่อมส่งผลใหช้าวนาขาดทนุจน
ตอ้งกูห้นียื้มสินแทบทกุครัง้ไป  

3.6 การปล้นและลักขโขยควายในยุคการผลิตเพือ่การค้า 
สุพรรณฯ ในพุทธศตวรรษท่ี 25 กล่าวได้ว่าเป็นพื้นท่ีไกลปืนเท่ียงอย่างแท้จริง แม้มี

ระยะทางไมห่่างไกลจากกรุงเทพฯ มากนกัแตเ่พราะมีพืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นป่าดง รกรา้ง มีอปุสรรคใน
การเดินทางเขา้ถึงมากไม่ว่าจะทางน ้าหรือทางบกท าให้คนเดินทางเขา้มาในพื้นท่ีไม่ไดม้ีมาก
ดงัเช่นหัวเมืองอ่ืน ประกอบกับก่อนการปฏิรูปการปกครอง 2435 สพุรรณฯ ค่อนขา้งมีอิสระดา้น
การปกครองคนของส่วนกลางน้อยนักท่ีจะเขา้มายุ่งกับการบริหารของคนในท้องท่ี ดว้ยเหตุนี ้
ขา้ราชการหลายคนจึงมีการเลีย้งโจรและสรา้งเครือข่ายอ านาจสว่นหนึ่งจากการญาติดีกบัหมู่โจร
ในพืน้ท่ี ปัจจยัทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ท  าใหพื้น้ท่ีแห่งนีเ้หมาะสมเป็นแหลง่ซ่องสมุและหลบหนีของเหล่า
โจรผูร้า้ย 

สพุรรณฯ ค่อนขา้งเป็นพื้นท่ีเลื่องลือในหมู่ชนชั้นสงูและขา้ราชการส่วนกลางในเรื่องโจร
ผูร้า้ยอยู่พอสมควรเพราะเมื่อสงัเกตรายงานของเหล่าขา้หลวงท่ีเขา้มาในพืน้ท่ีหนึ่งในเรื่องท่ีตอ้งมี
แทรกในรายงานคือ การใชชี้วิตท่ีกลมกลืนของชาวบา้นกบัโจร ดงัเช่น เมื่อครัง้พระพิเรนทรเทพยศ
รีสมุหเจ้ากรมพระต  ารวจใหญ่ในขา้หลวง ไดอ้อกไปช าระความเรื่องโจรผูร้า้ยท่ีสุพรรณฯ พ.ศ. 
2429 กล่าวว่า “เมอืงสุพรรณบุรยี์ทกุวนันีเ้กิดโจรผูร้ำ้ยปลน้สดมฆ่ำฟันกันตำยชุกชุม รำษฎรเดิน
ไปมำในบำ้นเมอืงก็ถอือำวธุดำบ ปืน แลยงิปืนเหลน้โดยมำก ถำ้มเีหตกุำรณ์ปลน้สดมยงิกนัตำยก็

                                                             
1 คารล์ ซี ซิมเมอรแ์มน. (2525). กำรส ำรวจเศรษฐกิจในชนบทของสยำม. (ซิม วรีะไวทยะ, แปล). หนา้ 

25. 
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ไม่เป็นทีส่งัเกตได”้1 เช่นเดียวกบัรายงานของกรมนริศรราชกิจพระราชพินิจขา้หลวงท่ีเขา้มาสืบสวน
เรื่องโจรผูร้า้ยในเมืองสพุรรณฯ พ.ศ. 2430 กลา่ววา่ “อนึ่งทีเ่มอืงสพุนันัน้มผูีร้ำ้ยคบเพือ่นถอืปืนถือ
ดำบถอืหลำว ตัง้กองซ่องสมุปลน้เรอืนปลน้โคกระบอืทีเ่รอืทพัยสนิของ ๆ รำษฎร (เมำ) ยงิกนัตำย
ชุกชุม”2 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไกลปืนเท่ียงและความเป็นปกติ ท่ีราษฎรเผชิญอยู่ ใน
ชีวิตประจ าวนั 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจท่ีตอ้งแข่งขนักันผลิตขา้วท าใหร้ฐัมีรายได้
จ  านวนมหาศาลจากการส่งออกขา้ว ราษฎรและชาวนาลว้นไดร้ับการกระจายรายไดแ้ทบทุก
ครวัเรือนมากบา้งนอ้ยบา้งตามก าลงัผลิต เมื่อเงินเขา้มามีบทบาทในวิถีชีวิตของชาวบา้นท าใหก้าร
ซือ้ขายแลกเปลี่ยนโดยใชเ้งินเป็นตวักลางไดร้บัการยอมรบัมากกวา่การใชข้องแลกของอีกต่อไป 
ทกุคนพยายามหาเงินใหไ้ดม้ากท่ีสดุโดยการขยายท่ีนาและหวงัท่ีจะเพ่ิมจ านวนขา้วน ามาขาย เม็ด
เงินจ านวนมากไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจเพราะเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นระดับ
ชุมชนจนไปถึงระดบัรฐัต่อรฐั ชาวบา้นในชนบทนิยมสะสมทรพัยส์ินในรูปแบบของเงินตราตาม
อย่างวฒันธรรมเมือง สภาวะดงักล่าวเปิดช่องวา่งใหเ้กิดการลกัขโมยและปลน้ท่ีมีรูปแบบท่ีรุนแรง
และกวา้งขวางขึน้ 

วารุณี โอสถารมย์3 ไดเ้สนอว่าพฤติกรรมการลกัขโมยควายในสพุรรณฯ ช่วงยคุการผลิต
แบบยังชีพยังเป็นการกระท าท่ีพอจะยอมรบัไดใ้นสายตาของชาวบา้นระดับหนึ่ง เพราะการลัก
ขโมยเป็นกลไกรกัษาสมดลุจากความไม่เท่าเทียมทางฐานะของคนในชุมชนและเป็นการปกป้อง
ตนเองของสงัคมชนบทท่ีกลไกของรฐัยงัไมส่ามารถเอือ้มมือไปถึง โดยการขโมยและปลน้ควายเป็น
การกระจายรายไดไ้ปจนถึงผลผลิตสว่นเกินไมใ่หก้ระจกุตวัอยู่ท่ีกลุม่ใดกลุม่หนึ่งและเป็นพฤติกรรม
ท่ีชาวบ้านยอมรบัให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเกษตรกรรม แต่เมื่อส่วนกลางเขา้มาควบคุมการ
ปกครองทอ้งถ่ินอย่างเต็มท่ีปรากฏพฤติกรรมของโจรเปลี่ยนเป็นรุนแรงและก่อเหตเุป็นวงกวา้งขึน้
เพ่ือตอบโตก้ับการปราบปรามของรฐั แมสุ้ดท้ายรฐัจะปราบปรามส าเร็จแต่ก็เป็นการส  าเร็จลง
ชั่วคราวเมื่อมีปัจจัยดา้นเศรษฐกิจและสังคมมากระตุน้ก็จะท าให้เกิดภาวะการปล้นอีกครั้ง 
ขอ้เสนอดังกล่าวเป็นการสรา้งค  าอธิบายการรักษาสมดุลการอยู่รวมกันระหว่างวิถีชีวิตของ

                                                             
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มร.5 ม2.12 ก/73 เรือ่งใบบอกเมืองสุพรรณบุรี (พ.ค. 104- มี.ค. 

106). 
2 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5ม/20 เรือ่งใบบอกเมอืงสพุรรณ อ่ำงทอง (10 ก.ย. 106). 
3 วารุณี โอสถารมย.์ (2546). ทอ้งถ่ินเมืองสพุรรณกบัพฤติกรรมขโมยและปลน้ควายในยคุเศรษฐกิจยงั 

ชีพ ปลายพทุธศตวรรษที่ 24 - ตน้พทุธศตวรรษที่ 25. รฐัศำสตรส์ำร. ปีที่ 24, ฉบบัที่ 1 (2546), หนา้ 117-160. 
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ชาวบา้นกับพฤติกรรมการขโมยควายในสงัคมชนบทก่อนการขยายตวัของภาคเศรษฐกิจขา้ว โดย
ใชห้ลกัเกณฑท์างศีลธรรมมาเป็นตวัอธิบายการด  ารงอยู่รวมกนั แตเ่มื่อเศรษฐกิจขยายตวั ท าใหร้ฐั
เขา้มาจดัการและผลกัใหพ้ฤติกรรมของโจรกลายเป็นอาชญากรรม 

ส าหรบัค  าว่า “โจร” หมายถึงผูร้า้ยท่ีลกัขโมยและปลน้สะดมทรพัยส์ินของผูอ่ื้น ซึ่งการด  ารง
อยู่ของโจรในปัจจุบันเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย แต่ในยุคการผลิตแบบยงัชีพการด  ารงอยู่ของ
โจรนัน้กลบัไดร้บัการปกป้องจากคนในทอ้งถ่ินใหส้ามารถอยู่รอดปลอดภยัจากกฎหมายเป็นเพราะ
โจรมีบทบาทส าคญัในการเป็นผูร้บัใชผู้ม้ีอ  านาจในทอ้งถ่ิน1 ชาวบา้นในชนบทไม่ไดใ้หค้วามหมาย
โจรว่าเป็นผูร้า้ย แต่จะนิยามว่าเป็นนักเลง ซึ่งหมายถึงการเป็นคนกลา้หาญ กวา้งขวาง มีพรรค
พวกเสน้สายจ านวนมากในพืน้ท่ี รวมถึงเป็นคนท่ีใชง้านง่าย คล่องแคลว่ การเป็นนักเลงตอ้งเริ่ม
จากลกัขโมยควาย และไตร่ะดบัความยากในการพิสจูนฝี์มือไปจนถึงการปลน้ การเป็นสาย ฯลฯ 
ซึ่งทุกการกระท าตอ้งท าดว้ยความกลา้หาญและเป็นท่ียอมรบัของชาวบ้านจึงจะไดช่ื้อว่านักเลง 
เน่ืองจากชนบทสพุรรณฯ ในยคุยงัชีพอ านาจสว่นกลางเขา้มานอ้ยมาก ดงันัน้นกัเลงเหลา่นีจ้ะมีอีก
บทบาทหนึ่งคือคุม้ครองความปลอดภยัของชาวบา้นจากนกัเลงนอกทอ้งถ่ิน โดยชาวบา้นก็จะตอบ
แทนการช่วยเหลือในรูปแบบตา่ง ๆ เช่น เช่ือฟัง ภกัดี ปฏิบตัิตนภายใตค้  าสั่ง ฯลฯ2 

ดว้ยความท่ีสงัคมในชนบทมีโครงสรา้งสถาบนัทางสงัคมท่ีซอ้นทบักนัอยู่คือสถาบนัทางการ
ท่ีรฐัแตง่ตัง้ขา้ราชการมาปกครอง และสถาบนัไมเ่ป็นทางการคืออ  านาจและอิทธิพลคนในทอ้งถ่ิน 
เช่น เจา้เมืองท้องถ่ิน พระ นักเลง ฯลฯ3 แลว้ท าไมโจรจึงมีความสมัพันธก์ับอ  านาจเป็นทางการ 
สาเหตหุนึ่งมาจากระบบกินเมืองท่ีใหอ้  านาจผกูขาดการปกครองแก่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งท่ีเป็นเครือ
ญาติกนั ประกอบกบัอ  านาจของกฎหมายลกัษณะโจร 5 เสน้ท่ีมอบอ านาจใหก้บัทอ้งถ่ินในการจับ
โจรเอง4 ดงันั้นในระดบัหมูบ่า้น ระดบัอ  าเภอ ไปจนถึงระดบัเมืองจึงตอ้งมีการพึ่งพาอาศยัอ  านาจ
นกัเลงเพ่ือปกป้องคุม้ครองพืน้ท่ีในปกครองตนเอง ขณะเดียวกันนักเลงก็อาจมีอีกหนึ่งบทบาทใน
ฐานะผูน้  าชุมชนไดเ้ช่นกัน การลกัขโมยหรือปลน้ควายจะไดร้บัการยอมรบัถา้อยู่ในระดบัท่ีสมดลุ 
ไมม่ีการเสียเลือดเสียเนือ้ของเจา้ของทรพัย ์เมื่อเศรษฐกิจขา้วเติบโตรูปแบบการลกัขโมยไมม่ีความ
สมดลุอีกต่อไป จ านวนการเกิดคดีเพ่ิมสงูขึน้ทัง้ยังเพ่ิมช่องทางใหก้รมการและเจา้เมืองขดูรีดเงิน
จากประชาชน จากพฤติกรรมการปลน้จะกลายเป็นการก่ออาชญากรรมท่ีถกูตามลา่จากรฐั 

                                                             
1 พีรศกัด์ิ ชยัไดส้ขุ. (2545). เลม่เดมิ. หนา้ 82, 87. 
2 วารุณี โอสถารมย.์ (2546). เลม่เดมิ. หนา้ 127-128. 
3 แหลง่เดมิ. หนา้ 256-257. 
4 พีรศกัด์ิ ชยัไดส้ขุ. (2545). เลม่เดมิ. หนา้ 88-89. 
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3.6.1 ลักษณะการปล้นวัวควาย 
การเติบโตของเศรษฐกิจขา้วอย่างกา้วกระโดดท าใหช้าวนาตอ้งการผลิตขา้วใหเ้กิดความ

ตอ่เน่ืองมากท่ีสดุ เมื่อเกิดการขาดแคลนปัจจยัการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็เป็นเหตใุหม้ีชาวนา
บางกลุม่ใชวิ้ธีแกปั้ญหาโดยการก่ออาชญากรรม อาชญากรรมท่ีพบบ่อยท่ีสดุคือ การลกัขโมยและ
ปลน้ววั ควาย สตัวพ์าหนะทัง้สองชนิดมีความส าคญัตอ่กระบวนการผลิตขา้วตัง้แต่เริ่มตน้จนแลว้
เสร็จออกมาเป็นเมล็ดขา้วเพ่ือบริโภค ไมว่่าจะเป็นเตรียมดิน ไถนา นวดขา้ว ไปจนถึงขัน้ตอนการ
ลากเกวียนขนขา้วและเก็บฟางหลงัเสรจ็สิน้กระบวกการเพาะปลกู ประโยชนใ์นการทุ่นแรงท าใหว้วั 
ควายเป็นท่ีตอ้งการของตลาดเกษตรกรรม โดยแรงงานเหลา่นี้ 1 ตวัท างานไดว้นัละ 5 ชั่วโมงหรือ
เท่ากบัไถนาไดว้นัละประมาณ 1 ไร่1 การขาดแคลนแรงงานและราคาววัควายท่ีพุ่งสงูขึน้จากการท่ี
แต่ละครวัเรือนมีพืน้ท่ีท  านาและตอ้งการเงินตรามาใชส้อยในชีวิตประจ าวนั ท าใหพ้ฤติกรรมการ
ขโมยและปลน้ควายเปลี่ยนแปลงไปจากยคุก่อนท าสนธิสญัญาเบาวร์ิง 

การขยายตวัของเศรษฐกิจขา้วท่ีสงูขึน้ตัง้แต่ทศวรรษ 2410 ไดเ้ปลี่ยนพฤติกรรมการขโมยววั
ควายท าไดค้รัง้ละ 2-3 ตวัในยคุผลิตยงัชีพมาสูก่ารปลน้ควายจ านวนมากในแตล่ะครัง้และใชค้วาม
รุนแรงร่วมดว้ยในการชิงฝงูววัควาย ซึ่งขอ้เท็จจริงดงักลา่วมาจากขอ้มลูในใบบอกสพุรรณฯ ช่วง 
พ.ศ. 2428-2434 ท่ีพบว่าพฤติกรรมของโจรจะเป็นในลกัษณะของการปลน้ชิงวัวควายในจ านวน
มากกว่าการลกัขโมยในจ านวน 2-3 ตวั เช่น กรณีวนัพฤหสับดีเดือน 6 ขึน้ 10 ค ่า พ.ศ. 2428 เวลา
บ่ายสาม มีผูร้า้ย 6 คน ถือปืนครบมือเขา้ชิงไล่เอาฝงูววัของนายแน่นบ้านหนองกระทุ่ม แขวง
สพุรรณฯ ไป 80 ตวั นายแน่นตามไปทนัแลว้ยิงปะทะกันราว 14-15 นัด ผูร้า้ยทิง้ววั 78 ตวั แลว้หนี
ไปเมืองกาญจนบรุี นายแน่นรูจ้กัอา้ยผูร้า้ยวา่อา้ยพรอ้มบตุรนายกรุดบา้นศรีสะกระบือ อา้ยฃ าบตุร
อ  าแดงคงบา้นหนองโพแขวงสพุรรณฯ2 อีกกรณีท่ีจะยกมาเป็นตวัอย่างคือ คดีใน พ.ศ. 2430 นาย
อยู่และพวกไล่ฝงูควายไปกินหญ้าท่ีหลงับา้นสม่อลม้ แขวงสพุรรณฯ ราวสามโมงเศษมีผูร้า้ย 30 
คนพากันไลฝ่งูควาย 98 ตวัของนายอยู่ไป พวกผูร้า้ยเอาปืนยิงพวกนายอยู่ นายอยู่และพวกพากัน
ไลต่ามผูร้า้ยไดค้วายมา 28 ตวัพวกนายอยู่ตามเกาะรอยไปพบควายอยู่ท่ีคอกนายเปรม 1 ตวั นาย
พทุพวกนายอยู่กบัพวกมีช่ือก็จบัเอาตวันายเปรมมาท่ีศาลาวา่กลาง ฟ้องใหพิ้จารณานายเปรม3  

                                                             
1 แหลง่เดมิ. หนา้ 44-61. 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มร.5 ม2.12 ก/73 เรือ่งใบบอกเมืองสุพรรณบุรี (พ.ค. 104- มี.ค. 

106). 
3 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5 ม2.12ก/74 เรือ่งใบบอกเมอืงสพุรรณ. 
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พฤติกรรมการปลน้ในยคุหลงัสนธิสญัญาเบาวร์ิงในสพุรรณฯ ตรงกบับันทึกในเรื่องสนทนา
กบัผูร้า้ยปลน้ในบันทึกของกรมด ารงฯ ท่ีสมัภาษณโ์จรปลน้ควาย พ.ศ. 2446 ชีใ้หเ้ห็นว่าการปลน้
ในแต่ละครัง้มีการวางแผนก่อนท่ีลงมือ ช่วงเวลาในการก่อการจะเกิดขึน้ราวเดือนมกราคม-
เมษายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลงัการเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีชาวนาขายขา้วแลว้ โดยก่อนการปลน้แต่ละ
ครัง้จะมีพิธีสาบานตนเพ่ือกนัคนทรยศและกลา่วถึงปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีผลกัดนัใหเ้ขา้สูว่งการนี ้
การปล้นควายทีละมาก ๆ ความเสี่ยงย่อมมีสูงกว่าขโมยทีละน้อย ดังนั้นโจรแต่ละคนตอ้งมี
เครือข่ายของตนเอง โดยจะไปออกปลน้ผ่านการชักชวนจากคนรูจ้ัก คนท่ีมาร่วมปลน้จะมาจาก
ทอ้งท่ีอ่ืนโดยมีคนท้องถ่ินหรือนักเลงท่ีรูจ้ักเจา้ของบา้นเขา้ร่วมปลน้ดว้ยเพ่ือชีเ้ป้าหมาย เพ่ือลด
ความเสี่ยงท่ีเจา้ของจะตามตวัเจอการปลน้ การปลน้ในแต่ละครัง้จะมีการข่มขู่เจา้ของดว้ยอาวธุ
รว่มดว้ย เมื่อขโมยควายมาแลว้จะตอ้งขายออกไปนอกพืน้ท่ีท่ีห่างไกล1 ยกตวัอย่างในรายงานของ
รายงานของอ าเภอเสนาใหญ่ มณฑลกรุงเก่าระบุถึงจ  านวนควายท่ีถูกขโมยออกจากพื้นท่ีท่ีถูก
น าออกไปยงัพืน้ท่ีนครชัยศรี เช่น ใน พ.ศ. 2435 จ านวน 500 ตวัเศษ พ.ศ. 2436 จ านวน 600 ตวั
เศษ และ พ.ศ. 2437 อีก 500 กวา่ตวัเป็นขอ้ยืนยนัไดช้ดัเจน2 

การปลน้แตล่ะครัง้ในพืน้ท่ีสพุรรณฯ พบวา่คนรา้ยท่ีเขา้ปลน้มีตัง้แต่ 3 คนไปจนถึงหลายสิบ
คนจากหลกัฐานในใบบอกและตราสารสพุรรณฯ ปรากฏจ านวนคนท่ีเขา้ปลน้ควายท่ีมากสดุราว 
30 คนคือคดีปลน้ไลค่วายของนายเอ่ียม ผูร้า้ยไลต่อ้นควายไปได ้112 ตวั3 จ  านวนคนท่ีรวมตวักัน
ปล้นมากกว่า 30 คนจากท่ีส  ารวจหลักฐานคดีฟ้องร้องของสุพรรณฯ ยังไม่ปรากฏให้เห็น 
นอกจากนีใ้นเอกสารยังพบคดีเก่ียวกับการตั้งส  านักเอาไวซื้อ้ขายแลกเปลี่ยนววัควายกันเองใน
พืน้ท่ีอีกจ  านวนหนึ่ง ซึ่งส  านกัเหลา่นีแ้สดงใหเ้ห็นความสมัพันธท่ี์มีการพึ่งพากันระหวา่งนกัเลงและ
ชาวนา อันเป็นขอ้สังเกตว่าคดีขโมยควาย 1-2 ตวัมักไม่ค่อยปรากฏในหลักฐานเพราะมีความ
เป็นไปไดอ้ย่างแรกคือคนท่ีโดนปลน้ไม่แจง้ความหรือการขโมยท่ีเกิดขึน้เป็นในลกัษณะท่ีชาวบา้น
ยังยอมรบัไดแ้ละใช้ระบบกฎเชิงศีลธรรมในการจัดการจัดการปัญหาดว้ยตวัเองมากกว่าพึ่งให้
ทางการจดัการ  

                                                             
1 ด ารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา. (2468). สนทนำกับผูร้ำ้ยปลน้. พิมพ์ใน

งานพระราชทานเพลงิศพ พระต ารวจตร ีพระยาอภิชิตชาญยทุธ (เจรญิ เศวตนนัทน)์ พ.ศ. 2468. หนา้ 1-45. 
2 พีรศกัด์ิ ชยัไดส้ขุ. (2545). เลม่เดมิ. หนา้ 46-47. 
3 ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มร.5 ม2.12ก/75 เรือ่งใบบอกเมืองสพุรรณบุรี (มี.ค. 107-30 มี.คง 

109). 
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3.6.2 ความสัมพันธข์องโจรกับกรมการเมือง 
บนัทึกคดีความเมืองสพุรรณฯ จากใบบอกในช่วง พ.ศ. 2428-2434 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนท่ี

ส่วนกลางเขา้มาจัดระเบียบการปกครองทอ้งถ่ิน  พบว่ามีหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นความสัมพันธ์
ระหว่างโจรและอ านาจทางราชการทอ้งถ่ิน ดว้ยลกัษณะการการปกครองดว้ยระบบกินเมืองท าให้
เกิดการผกูขาดอ านาจอยู่ในกลุม่คนกลุม่เดียวท่ีลว้นเป็นเครือญาติไมว่า่จะเป็นญาติโดยสายเลือด 
ญาติผ่านการแต่งงาน หรือญาติของญาติก็ตาม ระบบเครือญาติท่ี เกิดขึน้  ด้วยลักษณะ
ความสมัพันธท่ี์เกิดขึน้นั้นตอ้งมีการพึ่งพาและต่างตอบแทนผลประโยชนแ์ก่กัน เพ่ือควบคมุให้
อ  านาจและการปกครองเป็นไปอย่างสงบท าใหม้ีการเลีย้งโจรไวใ้ชส้อยในการท าราชการจับโจร
ผูร้า้ย แต่ขณะเดียวกันก็ขดูเรียกเงินจากประชาชนท่ีถูกกล่าวหาหรือหาแพะมารบัโทษ 1แทนดัง
รายงานของหลวงจ่ากรมการเมืองใน พ.ศ. 2429 ความวา่ 

 

“พระยาสพูรรถึงแก่อสนัณกรรมไม่ทันเดือนภากันตั้งธรรมรงผูคุ้มตั้งตรางเอาความ
ผู้รา้ยแลจับรูปรพัรไปช าระเปนความน่าโรงตามบ้านเรือนให้แลว้กันเรียกเอาค่าฤชาและ
ท าเนียมตรา้งเปนหลายราย แลว้เอาอา้ยคนภานซึ่งมีชื่ออยู่แต่ก่อนและคนเจา้กอ้ยหมอคราม
มาเลีย้งดไูวใ้หน้  าหมายไปเที่ยวเกาะราษฎรไทยลาวเขมรตามบา้นบ็า (ป่า ผูว้ิจัย) มาช าระเรยีก
เอาค่าฤชาแบ่งปันกนั ราษฎรแลลาวบา้นบ็าซึ่งภากันยกครอบครวัมาต่างเมืองมาทั้งท  ามาหา
กินอยู่ในแขวงเมืองสพูรรไดค้วามเดือษรอ้น โจรผูร้า้ยก็ชุกชุมขึน้กว่าแต่ก่อน ตั้งแต่พระยาสพูร
รถึงแก่อสรรณกรรมมา ความผูร้า้ยยิงฟันกันตายถึงหา้ราย พระปลดัหลวงศรรีาชรกยกระบัต
กบักรมการมีช่ือเปนพกัพวกพี่นอ้งกนั ผูม้ีช่ือเอาพวกมาท าค าอายัตหมอบไวต้วัข้าพเจา้ต่อเงิน
ชั่งตราสบิสามต าลงึ ขา้พเจา้ถามบากค ารบัตามสารกรมธรรมห์ลวงยกระบตัรแย่งเอาไปทวตต
รวนปลอ่ยเสยี”2 

 

การเลีย้งโจรผูร้า้ยเป็นหนึ่งในพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชนข์องเจา้เมืองและกรมการเมือง 
หลกัฐานหลายชิน้แสดงใหเ้ห็นว่ากรมการเมืองเป็นพวกเดียวกบัผูร้า้ย ช่วยกนัปกปิดอ าพรางและ
เพิกเฉยในการรบัท าคดี เช่น พ.ศ. 2428 พระพลสงครามนายด่านต  าบลหนองหลวง อุทัยธานี 
พรอ้มดว้ยนายโคน่ทนายและราษฎรอีก 17 คนไดข้ึน้มาศาลากลางสพุรรณฯ พรอ้มตราราชสีห ์ลง
ช่ือกลา่วโทษวา่พระไชยราชรกัษาปลดัเมืองกบัผูช้่วยบตุรพระไชยราชฯ คบหากนักบัอา้ยโพสงูหนึ่ง

                                                             
1 พีรศกัด์ิ ชยัไดส้ขุ. (2545). เลม่เดมิ. หนา้ 87. 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มร.5 ม2.12 ก/73 เรือ่งใบบอกเมืองสุพรรณบุรี (พ.ค. 104- มี.ค. 

106). 
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ในผูร้า้ย 24 คนท่ีเท่ียวปลน้มา้ ควายของราษฎรในแขวงสรรคบรุี สพุรรณฯ อทุยั อา่งทอง โดยพระ
พลสงครามไดแ้กะรอยตามหาตวัผูร้า้ยมาได ้11 คน ขณะสืบอยู่นั้นปรากฏวา่พบตวัอา้ยโพสงูกับ
เมียอาศยัอยู่ท่ีเรือนพระไชยราชฯ เมื่อมีหนังสือไปขอตวัอา้ยโพสงูมาพิจารณาคดี ปรากฏว่าพระ
ไชยราชฯ กลบัไมย่อมจบัและปลอ่ยตวัมนัไปเสีย1  
 ในปีเดียวกนัหลวงจ่ากรมการเมืองสพุรรณฯ เขียนจดหมายมายังกระทรวงมหาดไทยว่า
ดว้ยเรื่องพระไชยราชรกัษาปลดัเมืองและหลวงศรีราชรกัษายกกระบัตรกรมการเมืองสพุรรณบุรี
เพิกเฉยตอ่งานราชการโดยกลา่ววา่ เมื่อวนัขึน้ 13 ค ่า เดือน 4 พ.ศ. 2428 เวลาค  ่ามีคนรา้ยเอาปืน
มายิงกันตายและมีคนตีกันตายท่ีคลองชารีแขวงเมืองสพุรรณฯ หลวงจ่ากรมการบอกใหพ้ระไชย
ราชฯ มีขอ้ความมายังกรุงเทพ แต่พระไชยราชฯ ก็เพิกเฉย ต่อมาพระไชยราชฯ และหลวงศรีราชฯ 
เห็นหลวงจ่ากรมการช าระความไดค้วามจริง กลบัยยุงใหล้กูความไมฟ่้องอทุธรณใ์หเ้สียราชการ อีก
กรณีคือรายอา้ยณุท่ีมีตราโปรดฯ เกลา้ใหอ้อกไปสืบตัวพวกอา้ยณุ หลวงจ่ากรมการเมืองสืบได้
ความมาวา่ นายพลบัและพวกปลน้ชิงควายราษฎรสง่ใหก้บัอา้ยณสุ  านกันายป้ัน ผูม้ีช่ือมารอ้งทกุข์
พระไชยราชฯ กลบัหา้มปรามหาใหว้า่กลา่วไม ่แมม้ีตราโปรดเกลา้ฯ ใหช้  าระความคดีปลน้ชิงควาย
แตพ่ระไชยราชฯ หาท าการช าระความไมป่ลอ่ยอา้ยผูร้า้ยเหลา่นัน้ไปเสีย2 

เช่นเดียวกบักรณีผูร้า้ยปลน้จีนเตย้กบัอ  าแดงค  า อ  าแดงจู บา้นไร ่ลงวนัท่ี 2 ขึน้ 3 ค ่าเดือน 
9 พ.ศ. 2429 หลวงจ่ากรมการเมืองสพุรรณฯ ไดท้  าหนังสือสง่ขอตวัเพ่ือนผูร้า้ยไปท่ีเมืองราชบุรีให้
มาสอบสวนท่ีเมืองสพุรรณฯ แตพ่ระไชยราชฯ และหลวงศรีราชฯ ก็เกลีย้กลอ่มใหจ้  าเลยมาย่ืนฟ้อง
อทุธรณ ์เมื่อน าตวัชายมีช่ือเพ่ือนผูร้า้ย 5 คนมาจากราชบรุีแลว้ เมื่อมาสอบปากค าทัง้ 5 คนรบัค  า
เป็นสจั แต่พระปลดัหลวงศรีรกัษาเพิกเฉยหาไดบ้ังคบักรมการและผูคุ้มใหน้  าผูร้า้ยไปรบัโทษไม่3 
ค าฟ้องเหลา่นีเ้ป็นท่ีน่าเสียดายท่ีไม่ปรากฏหลกัฐานถึงบทสรุปของเรื่องราววา่กรมการเมืองผูม้ีช่ือ
ในหนังสือฟ้องรอ้งเหล่านีไ้ดร้บัโทษเช่นไรกับการเพิกเฉยการท าราชการ แมไ้ม่มีขอ้สรุปในเรื่อง
ดงักล่าวแตจ่ากทั้งสามกรณีก็สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงการเพิกเฉยตอ่การจัดการโจรผูร้า้ยและช่วย
ปิดบังอ  าพรางคดีนัน้ ๆ อนัเป็นบทสะทอ้นจากการปกครองในระบบกินเมืองท่ีรฐัใหส้ิทธิในการหา
รายไดแ้ก่ผูป้กครอง และไมไ่ดม้ีเงินมาสง่เสริมในกิจการในดา้นการปกครองตา่ง ๆ ในพืน้ท่ีหวัเมือง 
ประกอบกบัรฐัยังไม่ไดย้งัไม่ไดแ้ผ่ขยายอิทธิพลมายังทอ้งถ่ินมากนัก ดงันัน้จึงเป็นการเปิดโอกาส

                                                             
1 แหลง่เดมิ. 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มร.5 ม2.12 ก/73 เรือ่งใบบอกเมืองสุพรรณบุรี (พ.ค. 104- มี.ค. 

106). 
3 แหลง่เดมิ. 
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ใหเ้จา้เมืองสรา้งความสมัพันธก์ับโจรในเชิงอปุถัมภ ์ใหท่ี้พักพิงและคุม้ครอง โดยแลกกับการท า
ประโยชนใ์หก้บัเจา้ตวั  

บางครัง้เมื่อทางการตอ้งการผลงานการจบัโจร ผูน้  าทอ้งถ่ินก็อาศยัสายโจรของตวัเองในการ
จบัสง่ทางการยกตวัอย่างเช่นนโยบายโจรจบัโจรของ เจา้หมื่นไววรนารถใน พ.ศ. 2425 ท่ีใชใ้นการ
จบัโจรเมืองสพุรรณฯ โดยกลอ่มใหโ้จรใหค้วามรว่มมือกบัเจา้หนา้ท่ีรฐัในการชีเ้บาะแส และช่วยจบั 
อาจกล่าวไดว้่าระบบการอปุถมัภร์ะหวา่งโจรและขา้ราชการทอ้งถ่ินท าใหปั้ญหาการปลน้และลกั
ขโมยอยู่ในระดบัท่ีควบคมุไดแ้ละไมเ่กิดความรุนแรงจนเกินไป1 

3.6.3 การจัดการโจรหลัง 2435 
ในทศวรรษ 2430 รฐัไดป้ฏิรูปการปกครองทอ้งถ่ินโดยจดัตัง้มณฑลเทศาภิบาลขึน้มีการใช้

ขา้ราชการจากส่วนกลางท่ีได้รบัการศึกษาแบบสมัยใหม่มาแทนขา้ราชการท้องถ่ิน ทั้งนี ้เพ่ือ
ควบคมุผลประโยชนแ์ละเพ่ิมประสิทธิภาพในการปกครองไมว่่าจะเรื่องการเก็บภาษีหรือการศาล 
รวมถึงแกปั้ญหาเรื่องความปลอดภยัของราษฎรจากผูม้ีอ  านาจท้องถ่ิน โดยใน พ.ศ. 2438 เมือง
สพุรรณฯ ไดถู้กรวมเขา้ไปอยู่ในมณฑลนครชัยศรี2 การปรบัเปลี่ยนการปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาก
การประกาศใชพ้ระราชบัญญัติการปกครองทอ้งท่ี ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) และขอ้บังคบัลกัษณะ
การปกครองหวัเมือง ร.ศ. 117 (พ.ศ. 2441) แสดงใหเ้ห็นถึงการขยายขอบเขตการปกครองออกไป
ทกุภาคสว่นตัง้แตร่ะดบัสงูสดุจนล่างสดุ โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเลือกผูใ้หญ่บา้น ผูใ้หญ่บา้น
เลือกก านัน โดยมีการก าหนดหลกัเกณฑค์นท่ีจะรบัเลือกตัง้วา่ตอ้งเป็นประชาชนท่ีมีอาย ุ21 ปีขึน้
ไปไม่มีพันธะทางทหาร เมื่อมีการพบการทจุริตสามารถรอ้งเรียนใหพ้น้จากต  าแหน่งได ้นอกจากนี้
เมื่อสิน้สดุวาระหา้มใหย้า้ยออกไปอยู่ทอ้งท่ีอ่ืนอย่างไม่มีก  าหนดกลบั หรือหา้มน าต  าแหน่งไปใช้
ในทางมิชอบ เป็นตน้ หลกัเกณฑท่ี์บัญญัติขึน้เป็นการจ ากัดการสรา้งอ  านาจแบบอปุถัมภ ์การ
ปกครองในลกัษณะนีเ้ป็นการวางรากฐานการปกครองทอ้งถ่ินแบบใหมแ่ละท าลายความสมัพันธ์
แบบอปุถมัภข์องโจรกบัขา้ราชการทอ้งถ่ินลง3  

แมช้่วงแรกจะปรากฏวา่มีการประนีประนอมระหว่างอ  านาจสว่นกลางและอ านาจทอ้งถ่ิน
ในสงัคม กล่าวคือ อิทธิพลของอ านาจจากกรุงเทพฯ ยงัไมส่ามารถก าจัดอิทธิพลในทอ้งถ่ินอย่าง
หมดสิน้ ดังนั้นเพ่ือท่ีจะสามารถปกครองทอ้งถ่ินอย่างราบรื่นจึงมีการประนีประนอมกันเกิดขึน้ 
เพราะส่วนใหญ่ผูใ้หญ่บ้านหรือก านันท่ีไดร้ับเลือกมักเคยเป็นนักเลงมาก่อน และเมื่ออ  านาจ

                                                             
1 พีรศกัด์ิ ชยัไดส้ขุ. (2545). เลม่เดมิ. หนา้ 147. 
2 ธีระ แกว้ประจนัทร.์ (2534). เลม่เดมิ. หนา้ 35. 
3 พีรศกัด์ิ ชยัไดส้ขุ. (2545). เลม่เดมิ. หนา้ 171-172. 
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สว่นกลางไมส่ามารถจดัการปัญหาโจรท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีไดข้า้ราชการจากสว่นกลางจึงยอมขอความ
รว่มมือกบัก านนัและผูใ้หญ่บา้นซึ่งเป็นอิทธิพลทอ้งถ่ินเดิมแทน1 แตต่อ่มาก็มีการน าก าลงัติดอาวธุ
เขา้มาปราบปรามโจรแทน 

การเขา้มาของอ านาจรฐัในทศวรรษนีไ้ดส้่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมโจร
อย่างแทจ้ริง กลา่วคือเริ่มมีการสง่ก าลงัเขา้มาปราบปรามในพืน้ท่ีพรอ้มอาวธุยทุโธปกรณส์มยัใหม่
ในหลายพื้นท่ีเป็นวงกวา้ง ยกตัวอย่างเช่นใน พ.ศ. 2436 ปรากฏว่ามีการส่งก าลังทหารเขา้ไป
ปราบปรามโจรในพืน้ท่ีสพุรรณฯ ถึง 300 คนในเวลา 30 วนั หรือส่งกองทหารออกไป 10 กองใน
จงัหวดัใดจังหวดัหนึ่ง ผลปรากฏว่าสามารถรวบรวมรายช่ือโจรได ้1,500 รายช่ือในวนัเดียว2 การ
เขา้มาจัดระเบียบของส่วนกลางและการล้อมปราบปรามท่ีเต็มไปดว้ยอาวธุยุทโธปกรณ์มีผลให้
ตัง้แต่ทศวรรษ 2430 เป็นตน้มา พฤติกรรมของโจรทวีความรุนแรงขึน้เพ่ือตอบโตร้ฐั ความถ่ีในการ
ปลน้และอัตราเกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บของชาวบ้านร่วมดว้ยในท่ีก่อเหตุ หลังจากมีการ
ปราบปรามท่ีหนกัขอ้ในพืน้ท่ีสพุรรณฯ โจรผูร้า้ยในพืน้ท่ีลดลง ใน พ.ศ. 2436 หนงัสือพิมพบ์างกอก
ไทมไ์ดร้ายงานขา่ววา่ “ไดเ้กิดช่วงเวลำแห่งควำมสงบสขุ ในสพุรรณบรุ ีชำวบำ้นสำมำรถนอนหลบั
ไดโ้ดยปรำศจำกควำมกลวัว่ำจะถูกฆ่ำ หรอืถูกขโมยควำย แต่กลบัปรำกฏว่ำบริเวณใกลเ้คียงทีไ่ม่
มขีำ้หลวงออกไปตรวจจบั กลบัมปีรมิำณโจรเพิ่มมำกขึน้”3 แสดงใหเ้ห็นถึงความหวาดกลวัของโจร
ท่ีมีต่อกองก าลังติดอาวธุ จึงมีการหลบหนีไม่เผชิญหนา้กับเจา้หนา้ท่ี4 แมม้ีการปราบปรามโจร
อย่างจริงจังจากทางสว่นกลางแต่ก็พบว่าโจรยงัคงมีอยู่อย่างชกุชุม จนกระทั่ งใน พ.ศ. 2440 ไดม้ี
การจัดตั้งกองก าลงัต  ารวจประจ าการอย่างถาวรในแต่ละพืน้ท่ีเพ่ือคอยปราบโจรโดยเฉพาะ ใน 
พ.ศ. 2451 มีสถานีต  ารวจอยู่ 345 แห่งมีก  าลงัคนอยู่ 8,000 คน5 หลงัจากการตัง้สถานีต  ารวจภธูร
ในพืน้ท่ีไดท้  าใหพ้ฤติกรรมของโจรในรายงานลดจ านวนลง เหตเุพราะไมม่ีการเผชิญหนา้กบัต  ารวจ 
ในหลายพืน้ท่ีพฤติกรรมของโจรเริ่มกลบัไปเป็นแบบยังชีพคือสามารถต่อรองกันไดร้ะหวา่งโจรกับ
ชาวบา้น6 

                                                             
1 แหลง่เดมิ. หนา้116-118. 
2 พีรศกัด์ิ ชยัไดส้ขุ. (2545). เลม่เดมิ. หนา้ 116-118. 
3 “Ayuthia”, Bt,22 Feb.1893, p.3. อ้างอิงจาพีรศักด์ิ ชัยได้สขุ. (2545). โจรในบริเวณที่รำบลุ่มภำค
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4 พีรศกัด์ิ ชยัไดส้ขุ. (2545). เลม่เดมิ. หนา้ 176-180. 
5 เดวิด บรูซ จอหน์สตนั. (2530). เลม่เดมิ. หนา้ 93. 
6 วารุณี โอสถารมย.์ (2546). เลม่เดมิ. หนา้ 160-161. 
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พีรศกัดิ์ ชัยไดส้ขุ ชีใ้หเ้ห็นวา่โจรหลงัการปฏิรูปการปกครองยังคงมีอยู่เพียงแต่มีการปรบั
บทบาทและฐานะใหส้อดคลอ้งกับการปกครองแบบสมยัใหม่กล่าวคือจากแต่เดิมท่ีโจรเป็นฝ่าย
พ่ึงพิงและขอความคุม้ครองจากขา้ราชการทอ้งถ่ิน แต่เมื่อมีการปฏิรูปการปกครอง ขา้ราชการ
ทอ้งถ่ินเหลา่นีถ้กูลดบทบาทลงและถกูดงึอ  านาจเขา้สูส่ว่นกลาง ในขณะท่ีการปกครองรูปแบบใหม่
ท  าใหโ้จรมีอ  านาจชอบธรรมและเขา้ไปอยู่ภายใตก้ฎหมายอย่างเป็นทางการผา่นโอกาสในการเขา้
ไปมีส่วนในการปกครอง เช่น เป็นก านัน ผูใ้หญ่บ้านและขา้ราชการท้องถ่ิน ดว้ยเหตุนีท้  าให้โจร
บางสว่นท่ีเขา้ไปสมัพนัธก์บัทางการยงัอยู่รอดในสงัคมและคงยงัรกัษาความสมัพนัธใ์นเชิงอปุถมัภ์
ในทอ้งถ่ินตอ่ไป1  

3.7 ความไร้ประสิทธิภาพของศาลและการฟ้องร้องทางออกของประชาชนยุคผลติเพือ่
การค้า 

การขยายตวัของเศรษฐกิจแบบเงินตราไดส้รา้งวิถีชีวิตรูปแบบใหมท่ี่สมัพนัธก์ับการสะสม
ทนุและสรา้งก าไร ชีวิตของราษฎรชาวสพุรรณฯ จึงเก่ียวพนักบัการคา้ขายอย่างลกึซึง้ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเหลา่นีม้กัเกิดความขดัแยง้จนเป็นคดีความอยู่ตลอดเวลา แต่กลายเป็นวา่เหลา่กรมการ
ทอ้งถ่ินไม่สามารถจัดการขอ้ขดัแยง้เหล่านีไ้ด ้ไมว่่าจะเป็นคดีความธรรมดาอย่างฉอ้โกง ลกัขโมย 
ไมจ่่ายภาษีไปจนถึงคดีปลน้ฆ่าท่ีทางการทอ้งถ่ินใชเ้วลาไตส่วนยาวนานและบางคดีก็ไม่สามารถ
หาตวัผูร้า้ยมาลงโทษแมจ้ะรูต้วัคนรา้ยก็ตาม จากหลกัฐานในใบบอกและสารตราเมืองสพุรรณฯ 
จะพบวา่ในหลาย ๆ คดีความมกัมีค  าสั่งเรง่พิจารณาคดีจากสว่นกลาง รวมไปถึงในหลาย ๆ ครัง้ท่ี
ทางการสุพรรณฯ ไม่สามารถจัดการคดีความได้ดว้ยตัวเอง จึงจ  าเป็นต้องส่งรายงานมาขอ
ค าปรกึษา หรือไมก่็น  าคดีเหลา่นีม้าใหท้างการกรุงเทพฯ เป็นผูต้ดัสินแทน 

ความไรป้ระสิทธิภาพดา้นการศาลของเมืองสพุรรณฯ สะทอ้นผ่านการพยายามจัดการ
ผูร้า้ยกันเองของชาวบ้านเช่น กรณีของจีนเมงกับจีนเล็กท่ีถูกผู้รา้ยเขา้ปลน้บ้านน าทรัพย์สิน
ตลอดจนผา้ผืนแพรพรรณไปเมื่อขึน้ 8 ค ่าเดือน 2 พ.ศ. 2430 และอีกเกือบ 1 ปีต่อมาจีนเลก็ไดจ้ับ
นายโยหนึ่งในผูร้า้ยท่ีเขา้ปลน้บา้นไปใหท้างการไตส่วน2 หรือกรณีของจีนแกว้กบันายยอดนอ้งนาย
อินท่ีตอ้นควายไปเลีย้งยังทุ่งนามดแดง เวลาประมาณบ่ายสามมีผูร้า้ย 8 คนถืออาวธุครบมือมา
แย่งควายและหนีไป นายอินและพวกไดไ้ลต่ามไปจนถึงทุ่งนาบา้นวงัพลบั ก่อนจะมีการยิงปะทะ

                                                             
1 พีรศกัด์ิ ชยัไดส้ขุ. (2545). เลม่เดมิ. หนา้ 176-180. 
2 ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มร.5 ม2.12ก/75 เรือ่งใบบอกเมืองสพุรรณบุรี (มี.ค. 107-30 มี.คง 

109). 
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โดนนายนวมหนึ่งในผูร้า้ยถกูนายอินจับมาสง่ท่ีศาลากลาง1 ทัง้สองกรณีเป็นหนึ่งในหลาย ๆ คดีท่ี
แสดงใหเ้ห็นความพยายามของชาวบา้นในการแกปั้ญหาเบือ้งตน้กอ่นท่ีจะพึ่งพาหนว่ยงานราชการ 

จากการลงพืน้ท่ีของพระอินทราธิบาลใน พ.ศ. 2439 ทั้งสองครัง้คือในเดือนพฤษภาคม
และเดือนสิงหาคมท าใหท้ราบไดว้่าการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมในท้องถ่ินเป็นเรื่องท่ีค่อนขา้ง
ยากส าหรบัประชาชนเพราะประชาชนแทบไม่มีอ  านาจในการต่อรองและกดดนัใหก้รมการเมือง
ท างานไดเ้ลย บางครัง้ยังเสี่ยงถกูกรมการเมืองกดขี่ ขดูรีดเอาเงินคา่คดีรว่มดว้ย แตร่วม ๆ แลว้มกั
ใชเ้วลาในการพิจารณาคดีเน่ินนาน เช่น บางคดีจ  าเลยติดคกุมา 8 ปีโดยไมม่ีการสืบพยาน เป็นตน้ 
สาเหตเุพราะกรมการเมืองส่วนใหญ่มกัเมินเฉยไม่ใหค้วามส าคญักับคดีและดว้ยความเป็นเครือ
ญาติของกรมการเมืองท าใหก้ารท างานเป็นไปดว้ยความยากล าบากเมื่อเป็นเรื่องของเครือญาติ
ตนเอง บางครัง้คดีความก็สญูหายเสียเฉย ๆ เมื่อผูท่ี้ดแูลส่วนของคดีความไดเ้สียชีวิตหรือยา้ยไป
ท างานเสียท่ีอ่ืนคนท่ีเขา้มารบัหนา้ท่ีตอ่ก็จะเจอปัญหาไมส่ามารถหาคดีความเก่า ๆ ไดม้ีคดีจ  านวน
มากท่ีคั่งคา้งไมไ่ดส้ะสางดงัความวา่ 

 

“เวลาบ่าย 3 โมงไปหาขา้หลวงผูว้่าราชการเมืองแลว้ใหห้ลวงเมืองน าไปดูตะราง ๆ 
หนึ่งหมื่นพิทักษเปนผูคุ้มมีคนโทษหญิง 4 ชาย 86 คนที่อยู่นั้นกว้างสองวาสองศอกยาวสี่
วาเปนเรอืนยกพืน้สงูหลงัคามงุจากผา้ขัดแตะ อาหารนัน้ญาติของนักโทษมาส่ง มีคนโทษมา
รอ้งทุกขคื์ออ้ายสิทธตอ้งหาว่าแย่งชิงกระบืออยู่ต  าบลบ้านบางนอ้ยมาติดตราง 8 ปียังไม่มี
การสืบพยาน อา้ยพรอ้มต้องหาว่าปลน้อยู่ต  าบลย่านสวนศักติดตรางห้าปียังไม่สืบพยาน 
อา้ยอุ่มบา้นโพท่าทราย อา้ยสตุบา้นกระเสียว ตอ้งหาว่าแย่งกระบือติดตะรางสามปียงัไม่ได้
สืบพยาน ฯลฯ อ้ายห่วง อ้ายพริง้ หลวงประเวศจับมาขัง ถึง 3 ปีไม่มีโจทย์แลยังไม่ได้
พิจารณา อา้ยชมหลวงประเวศจบัมาเปนจ าน าแทนบตุรเ์ลีย้ง ตัวบตุรเลีย้งก็ตายแลว้แต่ยงัไม่
มีเงินค่าธรรมเนียมเสียใหแ้ก่ผูคุ้มยังออกไม่ได ้เพราะผูใ้ดจะออกจากตะรางตอ้งเสียเงิน 20 
บาทขึน้ไปแลว้จงึจะออกได”้2 

 “การความยังใช้แบบเก่า ที่ช  าระความเปนโรงที่ เก็บหนังสือใชแ้บบเก่าไม่ได้จัท 
ขา้หลวงดไูม่ไครจ่ะเอาใจใส่แลไม่ลงศาลากลาง สดุแลว้แต่กรมการ ลกูความจะรอ้งเรยีนเปน
ล  าบากที่สดุหลายต่อหลายชัน้จงึจะถึงขา้หลวง ผูว้่าราชการเกรงใจกรมการเสยีทัง้สิน้ เพราะ

                                                             
1 แหลง่เดมิ. 
2 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5ม/29/2 เรือ่งสพุรรณบุร ี(22 พ.ค. 115). 
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กรมการเก่ียวเปน เครอืญาติกนัแทบทกุคน กรมการบิดพลิว้ ทางการจับน า้สรุาโดยความข่ม
เหงเบียดเบียนลงเอาเงินราษฎรไดค้วามเดือดรอ้น”1 

 

ตาราง 15 การช าระความในพืน้ท่ีมณฑลนครชยัศรี พ.ศ. 2439  
 

เมือง ความเดิม พิจารณาแล้ว จ าหนาย 
ตาย ขาด
ฟ้องส่ง 
กรุงเทพฯ 

คง
พิจารณา 
อาญา 
แพ่ง 

นักโทษ
ต้องขัง 

หมาย
เหตุ อาญา แพ่ง รวม อาญา แพ่ง รวม 

สพุรรณบุรี 259 299 558 36 130 166 - 359 259 สารบบไม่
ชดัเรยีก
ส  านวน
ตาม

กรมการ 
นครชัยศรี 129 99 228 17 58 65 - 163 224 สารบบ

ความไม่มี
ตอ้งเรยีก
ส  านวน
ตามตุลา
การเดิม 

สมทุรสาคร - - 90 7 17 24 - 66 41 สารบบยงั
ไม่เรบีบ
รอ้ย 

ท่ีมา: ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5ม/29/1 เรื่องพระอินทราธิบาล รายงานตรวจ
ราชการมณฑลนครไชยศรี (2-14 ส.ค. 115). 

ความไรป้ระสิทธิภาพในการท างานของศาลเป็นอีกเหตผุลหนึ่งท่ีท  าใหป้ระชาชนท่ีมีเงิน
พอจะซือ้บริการความยุติธรรมจากส่วนกลางเขา้ไปฟ้องรอ้งยังศาลกรุงเทพฯ โดยเฉพาะในคดีท่ี
เก่ียวกับกรมการเมืองหรือเครือญาติของเหล่าผูม้ีอิทธิพลในทอ้งถ่ินท่ีมกัไม่ไดร้บัความสนใจของ

                                                             
1 ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มร.5ม/29/1 เรือ่งพระอินทรำธิบำล รำยงำนตรวจรำชกำรมณฑลนคร

ไชยศร ี(2-14 ส.ค. 115). 
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ศาล ดังนั้นจึงมีการรอ้งไปยังกรุงเทพฯ เพ่ือใหช้  าระคดีความ สิ่งเหล่านี้เป็นการเคลื่อนไหวของ
ราษฎร ซึ่งสง่ผลใหอ้  านาจจากสว่นกลางสามารถแทรกแซงการปกครองทอ้งถ่ินและเขา้มาควบคมุ
หวัเมืองไดม้ากขึน้ 

ความเช่ืองชา้และการเพิกเฉยต่อปัญหาของประชาชนท าใหป้ระชาชนตอ้งเลือกท่ีจะพึ่ง
อ  านาจของส่วนกลางเพ่ือกระตุน้ให้ท้องถ่ินท างาน เช่น กรณีของอานาชะล าแขกคนในบังคับ
องักฤษท่ีเลือกสง่ฟ้องกงสลุองักฤษใหก้ดดนักระทรวงมหาดไทยเพ่ือเรง่รดัการท าคดีไปท่ีสพุรรณฯ1 
เช่นเดียวกับคดีของจีนฮิเกงตวัเจา้ภาษีรบัท าภาษีตาลโตนดท่ีสง่เรื่องไปยงัหอรษัฎากรพิพฒันใ์ห้
ตามเรื่องให้เช่นเดียวกัน2 ฯลฯ ขณะเดียวกันก็มีหลกัฐานว่าชาวบ้านในพืน้ท่ีเมื่อประสบความ
เดือดรอ้นจากความประพฤติของกรมการเมืองมีหนทางในการแกปั้ญหาอยู่ 2 ทาง ทางแรกคือ
รอ้งเรียนตอ่ขา้หลวงท่ีเขา้มาตรวจราชการในพืน้ท่ี เช่น กรณีพระอินทราธิบาลตรวจราชการสพุรรณ
ฯ พ.ศ. 2439 ชาวบา้นไดร้วมตวักนัฟ้องรอ้งเรื่องขา้หลวงประเวศเท่ียวจบัราษฎรหาวา่เป็นโจรผูร้า้ย
ไปจ ารวมไวท่ี้บา้นและเอาเงินราษฎร 80 บา้ง 40 บา้งแลว้จึงปลอ่ยตวั รวมถึงจบัราษฎรโดยหาว่า
ท าน า้ตาลเมา เมื่อไปจะมีแป้งเชือ้ส  าหรบัใสใ่นน า้ตาลของราษฎรแลว้จบัเอาเงินกับราษฎร ตัง้แต ่
40-200 บาท ขณะท่ีพระอินทราธิบาลก าลงันั่งพกัท่ีบา้นขนุดา่น อ  าเภอสองพ่ีนอ้ง3  

อีกหนทางหนึ่งคือชาวบ้านก็ใช้กลไกศาลและชนชั้นน าจากส่วนกลางในการฟ้องรอ้ง
พฤติกรรมของเหล่ากรมการเมือง ซึ่งมีหลกัฐานปรากฏอยู่จ  านวนหนึ่งทัง้ในใบบอกและสารตราท่ี
สว่นกลางสง่มาใหก้รมการเมืองมีช่ือส่งทนายไปชีแ้จง โดยจะยกตวัอย่างคดีท่ีปรากฏในหลกัฐาน
มาแสดงใหเ้ห็นวา่ไมไ่ดม้ีแตป่ระชาชนท่ีฟ้องแมแ้ตเ่จา้พนกังานในกรมการเมืองเองก็มีการฟ้องรอ้ง
แก่กัน เช่น หลวงจ่าเมืองรอ้งเรียนมายังส่วนกลางเรื่อง ลงวนัเสารข์ึน้ 15 ค ่า เดือน 8 พ.ศ. 2422 
เรื่องพระอินอาญาญาติกับพระไชยราชาปลดัเมือง รวมถึงหลวงศรีราชรกัษาออกหนังสือเดินทาง
ใหพ้วกนายโหน่งผูร้า้ยปลน้ชิงควาย โดยไมย่อมจบักมุมาลงโทษ4 เช่นเดียวกบัสารตราลงวนัองัคาร
ขึน้ 7 ค ่าเดือน 10 พ.ศ. 2428 นายสดุไพร่หลวงสงักัดกรมมหาดไทยไดท้  าเรื่องกล่าวโทษพระยา
สพุรรณฯ ขนุบริรกัษา ขุนวงั หมื่นพินิจ และนายพึงเสมียน เน่ืองจากคราวท่ีนายฃ าและบิดานาย
สตุพูดกันว่าใหน้ายฃ าเอาทองแดงมาใหส้มีหวาง ๆ จะท าใหท้องเปลี่ยนเป็นนาก นายฃ าก็ไดน้  า

                                                             
1 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ก-ร.5รล.ตรำนอ้ย/2  เมอืงสพุรรณบุรเีรือ่งผูร้ำ้ยฆำ่ไซรมูปเุลตำย. 
2 ส านักหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ก-ร.5รล.ตรำนอ้ย/24 เรือ่งเมืองสพุนับูรใีหพ้รอ้มดว้ยขุนพพิทิสมบตัร

ขำ้หลวงหำตวัรำษฎรซ่ึงขตัไมเ่สยีภำษีน ำ้ตำลโตนทมำช ำระตำงหำงวำ่วเดิมใหแ้ลว้โดยเรว. 
3 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5ม/29/2 เรือ่งสพุรรณบุร ี(22 พ.ค. 115). 
4 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5 ม2.12ก/74 เรือ่งใบบอกเมอืงสพุรรณ. 
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ทองแดงมาใหป้รากฏวา่สมีวางไม่ท  าให ้นายฃ าก็ไดพ้ยายามตื๊อใหท้  าจนสมีหวางโกรธสมคบกับ
จีนสวนท าเรื่องราวย่ืนตอ่พระยาสพุรรณฯ ใหจี้นสวนไปจับกมุบิดามารดานายสตุไปขงัคกุไว ้ทาง
สว่นกลางจึงใหพ้ระยาสพุรรณฯ ตัง้ทนายมาชีแ้จงยงักรุงเทพฯ ตอ่เรื่องดงักลา่ว พรอ้มทัง้สง่ตวันาย
ฃ าไปกรุงเทพฯ ดว้ย1  

ขณะเดียวกันใน พ.ศ. 2432 จีนจันคนในบังคบัโปรตเุกสไดส้่งเรื่องฟ้องรอ้งไปยังสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศเ์ธอ กรมพระยาเทวะวงศว์โรปการ เสนาบดีกระทรวงต่างประเทศ โดยรอ้งว่า
กรมการเมืองสพุรรณฯ กดขี่ใชอ้  านาจไม่สมควร โดยขดัขวางการคา้ขายและขดูรีดเงินจากจีนจัน2 
และกรณีสดุทา้ยท่ีจะยกมาในท่ีนีค้ือกรณีของนายเกดท่ีย่ืนเรื่องราวฟ้องรอ้งลงวนัท่ีในสารตรา 29 
กรกฎาคม 2434 กล่าวโทษพระยาสุพรรณฯ กับกรมการเมืองตลอดจนผูค้มุมีช่ือว่าเอาเงินและ
ปลอ่ยผูร้า้ย รวมถึงเลีย้งผูร้า้ยตอ่กระทรวงมหาดไทยใหต้รวจสอบการท างาน3 เป็นตน้ 

การเดินทางมาฟ้องรอ้งของประชาชนยังหน่วยงานกรุงเทพฯ สะท้อนความสมัพันธ์เชิง
อ  านาจระหว่างประชาชน ผูน้  าทอ้งถ่ินและส่วนกลางเพราะเป็นการเลือกใช ้“อ  านาจท่ีเหนือกว่า
ของราชส านกักรุงเทพฯ มาจัดการกับอ  านาจท่ีอยู่ต  ่ากว่าอย่างเจา้เมืองและกรมการเมืองทอ้งถ่ิน”4 
การเดินทางมาฟ้องรอ้งยงักรุงเทพฯ ยังสอดคลอ้งกับเง่ือนไขทางเศรษฐกิจและการคา้เพราะการ
ฟ้องรอ้งหรือใชอ้  านาจของกระบวนการยตุิธรรมในการช าระความจ าเป็นตอ้งเสียเงินคา่ธรรมเนียม 
ราคานัน้แลว้แต่ศาลเรียกเก็บ รวมไปถึงเงินใตโ้ต๊ะของเหลา่ตลุาการท่ีประชาชนจะเสียเพ่ืออ  านวย
ความสะดวกของคดี ดงันั้นในจ านวนคดีฟ้องรอ้งท่ีปรากฏในสารตราไปจนถึงใบบอกเมืองสพุรรณ
ฯ สว่นใหญ่จึงเป็นเรื่องของไพรท่ี่มีเงิน 

การคืบคลานอ านาจของสว่นกลางเขา้มาในพืน้ท่ีเป็นการลดทอนอ านาจของการปกครอง
และอิทธิพลทอ้งถ่ินของเหล่ากรมการเมืองทีละนอ้ย คนกลุม่นีย้่อมรูส้ึกถึงความไมม่ั่นคงในอ านาจ
จึงเริ่มมีการปรบัตวัใหอ้ยู่รอดและมั่นคงในยคุผลิตเพ่ือการคา้ หนึ่งในทางออกท่ีเหล่ากรมการเมือง
ใชค้ือสง่บตุรหลานเขา้ไปเรียนในโรงเรียนสมยัใหมโ่ดยรฐั การเลื่อนฐานะจากการศกึษาของเหล่า
ลกูหลานกรมการเมืองเป็นการสืบทอดอ านาจและอิทธิพลของตระกูลให้ด  ารงอยู่ต่อไปในเมือง
สพุรรณฯ รวมถึงการสรา้งธรุกิจอนัจะไดร้บัการอธิบายในหวัขอ้ตอ่ไป 
                                                             

1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก-ร.5 รล-ตรำนอ้ย/8 เรือ่ง เมืองสุพนับูร ีใหพ้ระปลตักรมกำรส่งตวั
ขุนบุรรีกัษขุนวงัคนมชีือ่ใหข้ำ้หลวงรำยควำมนำยสุตอุธร. 

2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มร.5.ม/4 เรือ่งหนังสือรำชกำรไปมำระหว่ำงพระยำพิพัฒโกษำ 
กระทรวงตำ่งประเทศกบัพระยำศรสีงิหเทพและพระศรเีสนำ กระทรวงมหำดไทยเกีย่วกบัเรือ่งทัว่ไป. 

3 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กร.5บ/5 เรือ่งนำยเกดกลำ่วโทษพระยำสพุรรณ. 
4 ณฏัฐพงษ์ สกลุเลี่ยว. (2561). เลม่เดมิ. หนา้ 269. 
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3.8 การปรับตัวของเจา้เมืองและกรมการเมืองในยุคเศรษฐกิจขา้วรุ่งเรือง 
 การปกครองเมืองสพุรรณฯ ก่อนมีการปฏิรูป พ.ศ. 2435 ยึดถือระเบียบการปกครองตาม
แบบปลายอยุธยาตามพระไอยการนาทหารหัวเมือง จ.ศ.1298 (พ.ศ. 1918) คือมีฐานะเป็นเมือง
ชั้นในของเมืองหลวงกรุงเทพฯ 1 มี เจ้าเมืองเป็นผู้ปกครอง โดยหน้าท่ีของเจ้าเมืองคือดูแล
ผลประโยชนใ์หก้ษัตริย ์ไม่ว่าจะควบคมุก าลงัไพรใ่นสงักัดกรมการ เกณฑส์่วยและอากรส่งเมือง
หลวง รายงานสารทกุขส์กุดิบของราษฎร เป็นตน้ หนา้ท่ีดงักลา่วนีไ้มม่ีเงินเดอืนในการปฏิบตัิหนา้ท่ี 
แตเ่จา้เมืองไดผ้ลประโยชนต์อบแทนจากการช่วยงานของราษฎรและคา่ธรรมเนียมเวลาราษฎรมา
ติดตอ่ราชการ การปกครองในลกัษณะนีก้รมด  ารงฯ เรียกวา่ระบบกินเมือง  
 

“ผูเ้ป็นเจา้เมืองตอ้งทิง้กิจธุระของตนมาประจ าท  าการปกครองบา้นเมืองใหร้าษฎร
อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากภัยอันตราย ราษฎรก็ตอ้งตอบแทนคุณเจา้เมืองดว้ยการออกแรง
ช่วยท างานหรือแบ่งสิ่งของที่ท  ามาหาได ้เช่น ขา้วปลาอาหาร เป็นตน้ อันมีเหลือใชใ้ห้เป็น
ของก านันช่วยอปุการะไม่ใหเ้จา้เมืองตอ้งเป็นห่วงในการหาเลีย้งชีพ ราษฎรมากดว้ยช่วยกัน
คนละเล็กละน้อย เจ้าเมืองก็เป็นสุขสบาย รัฐบาลในราชธานี ไม่ต้องเลี ้ยงดู  จึงให้
ค่าธรรมเนียมในการต่าง ๆ ที่ท  าในหนา้ที่เป็นตวัเงินส  าหรบัใชส้อย กรมการซึ่งเป็นผูช้่วยเจา้
เมืองก็ไดร้บัผลประโยชนท์  านองเดียวกนั เป็นแต่ลดลงตามศกัด์ิ”2  

 

การปกครองในรูปแบบเช่นนีด้  าเนินเรื่อยมาจนกระทั่ งเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ปกครองในรชักาลท่ี 5 กลา่วคือในตน้ทศวรรษ 2410 กษัตริยเ์ริ่มมีการดึงอ  านาจเขา้สูศ่นูยก์ลางที
ละน้อยเริ่มจากการเขา้ไปควบคมุภาษีอากร โดยมีการยา้ยรายไดจ้ากภาษีบางรายการจากพระ
คลังเขา้มาอยู่ภายใต้ก  ากับของรัชกาลท่ี 5 ใน พ.ศ. 2416 ไดม้ีการปฏิรูปการคลังโดยตั้งหอ
รษัฎากรพิพัฒนม์าท าหนา้ท่ีดแูลการประมลูภาษีและควบคุมการจัดส่งเงินเขา้คลงัทุกเดือน หอ
แห่งนีท้  างานแบบตะวนัตกท่ีมีการใหเ้งินเดือนและมีเวลาท างานแน่นอน เริ่มมีการตรวจสอบภาษี
ยอ้นหลงัพบวา่มีการคงคา้งภาษีหลายรายการท่ีรอวนัจัดการ การจัดการการปฏิรูปการคลงัเป็น
ด่านขั้นแรกท่ีรัชกาลท่ี 5 ใช้ในการกระชับอ านาจจากมือขุนนางฝ่ายอนุรกัษนิยมอันมีสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ์(ช่วง บุนนาค) เป็นผูน้  า ใน พ.ศ. 2417 รชักาลท่ี 5 เริ่มลดทอน
อ านาจของฝ่ายอนรุกัษนิยมดว้ยการตรวจสอบการยกัยอกเงินภาษีคา่นาของพระยาอาหารบริรกัษ์ 

                                                             
1 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เลม่เดมิ.. หนา้ 199. 
2 กระทรวงมหาดไทย. (2555). เลม่เดมิ. หนา้ 24. 
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(นชุ บญุ-หลง) เสนาบดีกรมนา เพ่ือแสดงใหป้ระชาชนเห็นถึงการใชอ้  านาจในทางไมช่อบของเหลา่
ขนุนางผูใ้หญ่ โดยคดีนีไ้ดเ้ช่ือมโยงไปถึงคนใกลชิ้ดพระยาอาหารบริรกัษ์อีกหลายคน โดยคดีนีจ้บ
ลงดว้ยการปลดจากราชการและริบทรพัย์1  

การเชือดไก่ใหล้ิงดนีูไ้ดส้รา้งแรงกระเพ่ือมมาถึงสพุรรณฯ การไดเ้บียดบงัภาษีบางสว่นหรือ
ขดูรีดกบัราษฎรเริ่มท าไดย้ากขึน้เพราะเริ่มมีการตรวจสอบจากสว่นกลางท่ีเขม้งวด ไพรพ่ลท่ีเคยอยู่
ในสงักัดเริ่มทยอยท่ีจะเป็นไทไม่สามารถเรียกมาใชง้านแบบไดเ้ปล่าเหมือนเดิม ในยุคท่ีเงินตรา
เป็นหนึ่งในสิ่งจ  าเป็นตอ่การด  ารงชีพในยคุนี ้ผลประโยชนจ์ากระบบเก่าย่อมไม่เพียงพอเลีย้งชีพมี
หลกัฐานปรากฏการณ์ยืมเงินและไม่ส่งคืนของเจา้เมือง เช่น สารตรานอ้ยลงวนัจันทรข์ึน้  13 ค ่า
เดือน 10 พ.ศ. 2428 นายหา้งแรมเซคนในบังคบัองักฤษไดฟ้้องมายังศาลต่างประเทศว่าพระยา
สพุรรณฯ เป็นลกูหนียื้มเงินไปจ านวน 1,200 บาท ให้ส่งทนายต่างตัวพระยาสุพรรณฯ มาชีแ้จง
เรื่องดงักลา่ว2 และใบบอกเมืองสพุรรณฯ พ.ศ. 2433 กล่าวถึงพระยาสพุรรณฯ ท่ีถึงแก่กรรมไดต้ิด
เงินพระยาสรุศกัดิม์นตรีไว ้100 ชั่งจึงใหก้รมการเมืองตีราคาคา่บา้นของพระยาสพุรรณฯ ท่ีตัง้อยู่
บริเวณริมคลองวดัเจดียจ์รดคลองคเูหนือมาหกัลา้งหนีท่ี้คั่งคา้ง3  
 จากหลักฐานเหล่านี้ท  าให้เห็นว่า เงินตรากลายเป็นสื่อกลางท่ีจ  าเป็นในการซื้อสินคา้
บริโภคอปุโภคในชีวิตประจ าวนั รายไดท่ี้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายไดผ้ลกัดนัให้เหล่าเจา้เมืองและ
กรมการเมืองตอ้งปรับตัวและหันมาหาความมั่งคั่งทางการเงินดว้ยวิธีอ่ืน เช่น ปล่อยเช่าพื้นท่ี 
คา้ขาย และอ่ืน ๆ เพ่ือใหอ้ยู่รอดในยคุท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หลกัฐานท่ีบ่งชีใ้หเ้ห็นการ
ปรบัตวัของเจา้เมืองและกรมการเมือง เช่น ในใบบอกลงวนัท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2433 กล่าวถึงพระ
ยาปทุมธานีไดต้ดัไมส้กัจากบริเวณกระเสียว เขตสพุรรณฯ ล่องมาตามแม่น  า้กว่า 270 ตน้ลงมา
ขายยังกรุงเทพฯ โดยระหว่างทางก็ได้จัดจ  าหน่ายไม้สักให้แก่ราษฎรท่ีมีบ้านอยู่ตามแม่น  ้า 4 
เช่นเดียวกับหลกัฐานจากสารตรานอ้ยลงวนัองัคารแรม 9 ค ่าเดือน 3 พ.ศ. 2424 ระบุว่าขนุภกัดี
โยธานายกองสว่ยฝางเมืองสพุรรณฯ ไดเ้ขา้หุน้กับมองสิเออบุเรศคนในบังคบัฝรั่งเศสซือ้เสาและ
ถ่านจากเมืองสพุรรณฯ น าไปขายเอาก าไร แตเ่กิดเหตบิุดพลิว้ขนุภกัดีโยธาไมย่อมมอบเงินทนุและ

                                                             
1 กลุลดา เกษบญุช ูมีด้. (2562). เลม่เดมิ. หนา้ 112-116. 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก-ร.5 รล-ตรำนอ้ย/8 เรือ่งเมืองสุพนับูรี ใหพ้ระปลดักรมกำรส่งตัว

พระยำสพุนัใหข้ำ้หลวงรำยนำยหำ้งแรมแซหำวำ่พระยำสพุนัเปนเงนิ 1200 บำท. 
3 ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มร.5 ม2.12ก/75 เรือ่งใบบอกเมืองสพุรรณบุรี (มี.ค. 107-30 มี.คง 

109). 
4 แหลง่เดมิ. 
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ก าไรให้แก่มองสิเออบุเรศจึงเกิดเป็นคดีฟ้องรอ้ง1 นอกจากนี้ในใบบอกการตีราคาบ้านพระยา
สพุรรณฯ มาชดใชห้นีแ้ก่พระยาสรุศกัดิ์มนตรียงัไดก้ลา่วถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีพระยาสพุรรณ
ฯ ไดด้  าเนินการอยู่นัน้ก็คือน าพืน้ท่ีริมน า้มาปลกูสรา้งโรงเรือนหลายหลงัปล่อยเช่า อาทิ ใหข้นุพัฒ
สมบตัิเช่าท าบ่อนเบีย้ ใหเ้จา้ภาษีสกุรเช่าโรงหนึ่ง และมีหอ้งแถวปลอ่ยเช่าอยู่หนึ่งโรง รวมถึงมีแพ
ขายสินคา้ปลอ่ยเช่า รวมคา่เช่าทัง้โรงเรือนและแพสินคา้เป็นเงิน พ.ศ. ละ 6 ชั่ง 5 ต  าลงึกึ่ง2   
 การปรบัตัวของเหล่าเจ้าเมืองและกรมการเมืองนั้นนอกจากการด  าเ นินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจแลว้ยงัมีบางสว่นท่ีใชอ้  านาจและหนา้ท่ีในการแสวงหาผลประโยชนโ์ดยมิชอบ เน่ืองจาก
เจา้เมืองและกรมการเมืองมีต  าแหน่งและฐานะท่ีเอือ้ตอ่ประโยชนใ์นการหาเงินมากกวา่ผูอ่ื้น แต่ก็
พบวา่ในสว่นนีจ้ะถกูประชาชนรอ้งเรียนใหส้ว่นกลางเขา้มาตรวจสอบ วิธีการขดูรีดเงินของกรมการ
และเจา้เมืองในสว่นของกระบวนการยตุิธรรมมีทั้งติดสินบนเพ่ือไม่ใหม้ีการฟ้องรอ้ง ยดัขอ้หา เช่น 
เดือน 5 แรม 8 ค ่า พ.ศ. 2431 หมื่นพินิจและนายกล่อมบา้นศรีสะเวียงแจง้ว่า จีนช่ืนพาผูร้า้ยลกั
ขโมยควายช่ือนายโหน่งกับพวกไปหาหลวงอินอาญาท่ีวดัโพนางเหรา หลวงอินอาญาท าหนังสือ
เดินทางดว้ยกระดาษฝรั่งใหน้ายโหน่งกบัพวกคนตา่งแขวงแลว้พากนัไลค่วายหนีไป โดยใหค้วาย 1 
ตวัเป็นคา่ตอบแทนแก่หลวงอินอาญา จึงมารอ้งเรียนใหม้ีการไตส่วนหลวงอินอาญา3  
 ในยุคท่ีต่างฝ่ายต่างต้องท ามาหากินเพ่ือหาเงินมาเลี ้ยงชีพ การกระท าท่ีขูดรีดและ
เบียดเบียนราษฎรท่ียกเป็นกรณีตวัอย่างมาจึงไมใ่ช่เรื่องท่ีสามารถยอมรบัไดอี้กตอ่ไป ไมใ่ช่เรื่องน่า
แปลกใจถา้ราษฎรจะใชอ้  านาจของสว่นกลางท่ีเปิดช่องทางใหร้อ้งเรียนและฟ้องรอ้งในการถ่วงดลุ
อ  านาจของผูน้  าทอ้งถ่ิน ไม่ว่าจะกรณีของการเขา้ฟ้องรอ้งขา้หลวงจากส่วนกลางท่ีเขา้มาตรวจ
ราชการในสพุรรณฯ รวมไปถึงสง่เรื่องเขา้สว่นกลางรอ้งความผิดของเหลา่กรมการเมืองในกรณีตา่ง 
ๆ อย่างท่ีไดก้ลา่วไปในหวัขอ้ท่ีแลว้การท่ีประชาชนหนัมาใชช้อ่งทางการฟ้องรอ้งเป็นการเปิดโอกาส
ใหส้ว่นกลางเขา้มามีบทบาทแทรกแซงการปกครองสว่นทอ้งถ่ินไมม่ากก็นอ้ย  

การรุกคืบของอ านาจของส่วนกลางทีละนอ้ยในเมืองสพุรรณฯ จนกระทั่งเกิดการปฏิรูป
การปกครองสว่นกลางใน พ.ศ. 2435 เพ่ือดึงอ  านาจเขา้สูส่วนกลาง รฐัไดพ้ยายามขยายขอบเขต
อ านาจทางเศรษฐกิจ และการเมืองไปสู่หัวเมือง ดว้ยการตัง้มณฑลเทศาภิบาลมาดแูลกิจการ
                                                             

1 ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก-ร.5รล.ตรำนอ้ย/2  เรือ่งเมอืงสุพรรณเรือ่งมองสิเออบุเรศลงทนุเขำ้
หุน้สว่นกบัขุนภักดโียธำซือ้เสำถ่ำนขำยแลว้ขุนภักดีโยธำบิดพลิว้ไม่ยอมแบ่งปันเงนิทนุก ำไรใหม้องสเิออบุเรศจึง
มอบหนงัสอืใหม้สิเตอรอชำรโีออกมำคิดบญัชีกบัขุนภกัดโียธำ. 

2 ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มร.5 ม2.12ก/75 เรือ่งใบบอกเมืองสพุรรณบุรี (มี.ค. 107-30 มี.คง 
109). 

3 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5 ม2.12ก/74 เรือ่งใบบอกเมอืงสพุรรณ. 
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ทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองและสงัคมในหัวเมืองต่าง ๆ อย่างใกลชิ้ดผา่นการส่งขา้ราชการจาก
ศนูยก์ลางเขา้ไปปฏิบตัิหนา้ท่ีโดยใน พ.ศ. 2438 รฐัไดจ้ัดเมืองสพุรรณฯ เขา้ไปสูม่ณฑลนครชัยศรี 
การเขา้ไปของสว่นกลางสามารถขจัดอ  านาจการปกครองตนเองของกลุ่มผูม้ีอิทธิพลในหัวเมืองลง 
ควบคมุดินแดนต่าง ๆ เขา้มาไวเ้ป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั ซึ่งเป็นการพลิกโฉมการปกครองแบบจารีต
ท่ีกระจายอ านาจการปกครองมารวมศนูยเ์ป็นหนึ่งเดียวท่ีส่วนกลาง การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้ง
อ  านาจรฐัในการลดอ านาจของแตล่ะหวัเมือง เป็นการสรา้งความมั่นคงและความอยู่รอดใหส้ถาบนั
ทางการเมือง สงัคมของสว่นกลางอยู่รอดไดใ้นสถานการณท่ี์เกิดความผนัผวนทางเศรษฐกิจ1 

3.9 การศึกษาเมืองสุพรรณฯ การเปลีย่นแปลงกลไกทางการเมืองการปกครองท้องถิน่สู่
ส่วนกลาง2 

การป ฏิ รูป ระบบราชการให้ เ ป็ นสมัย ให ม่ เ ป็ นหนึ่ ง ใน ก ระบ วนการส ร้างรัฐ
สมบรูณาญาสิทธิราชยข์องรชักาลท่ี 5 ใหม้ั่นคง โดยหวงัวา่ขา้ราชการสมยัใหมจ่ะเป็นก าลงัส  าคญั
ในการรวบรวมอ านาจเขา้สูศ่นูยก์ลางและจงรกัภกัดี ระบบราชการแบบใหม่ตอ้งการคนท่ีมีทักษะ
มากกวา่การอ่านออกเขียนได ้การศึกษาจึงเป็นปัจจัยส  าคญัท่ีทรงเลง็เห็นว่าสามารถสรา้งคนใน
แบบท่ีตอ้งการไดแ้ละรองรบัระบบราชการแบบใหม่ท่ีจะเกิดขึน้ ระยะแรกช่วงทศวรรษ 2410 จะ
เนน้ใหก้ารศกึษาแก่เจา้นายและลกูขนุนาง เช่น การสง่หมอ่มเจา้ 20 คนไปศกึษาท่ีสิงคโปรใ์น พ.ศ. 
2415 และตั้งโรงเรียนท่ีสอนเป็นภาษาอังกฤษขึน้ในปีเดียวกันส  าหรับเชื ้อพระวงศแ์ละทหาร
มหาดเล็กรกัษาพระองค ์ก่อนท่ีจะมีการตัง้โรงเรียนท่ีสอนหนังสือตามหลกัวิชาตะวนัตกเพ่ือบ่ม
เพาะการเป็นขา้ราชการสมยัใหม่โดยเฉพาะคือโรงเรียนสวนอนันตแ์ละโรงเรียนสวนกุหลาบใน 
พ.ศ. 2422 และ พ.ศ. 2423 ตามล าดบั3  

ขณะท่ี พ.ศ. 2418 ไดอ้อกแนวทางการศกึษาส าหรบัประชาชนขึน้ เพ่ือรองรบัการขยายตวั
ของระบบราชการในต  าแหน่งระดบัลา่ง เช่น ต  าแหน่งเสมียน โดยใชว้ดัซึ่งแตเ่ดิมเป็นสถานท่ีศกึษา
แบบจารีตมาปรบัใหม้ีการเรียนการสอนแบบสมยัใหม่ แต่การด  าเนินการดา้นการศึกษายังจ  ากัด
อยู่แคเ่ฉพาะกรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ใกลศ้นูยอ์  านาจและควบคมุง่ายมากท่ีสดุ ประชาชนในพืน้ท่ีหวัเมือง

                                                             
1 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เลม่เดมิ. หนา้ 49-50, 53 
2 เนือ้หาในหัวขอ้นีไ้ดร้บัการปรบัปรุงมาจากบทความที่น  าเสนอครัง้แรกใน ภัคพิชา ค าหอม และ ชาติ

ชาย มุกสง. (2563). บันไดชนชัน้: การแสวงหาโอกาสทางการศกึษาของชาวสพุรรณฯ ทศวรรษ 2410-2440. ใน 
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ครัง้ที่ 13 “พลงัแห่งนวตักรรม
มนษุยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร”์. หนำ้ 260-275.  

3 กลุลดา เกษบญุช ูมีด้. (2562). เลม่เดมิ. หนา้ 129-141. 
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และชนบทห่างไกลยังมีอิสระในการด  าเนินชีวิต แมใ้นทศวรรษ 2430 ไดต้ัง้กรมการศึกษามาดแูล
โรงเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมือง แต่ในทางปฏิบัติการใหค้วามส าคญัยังคงอยู่ท่ีโรงเรียนใน
กรุงเทพฯ เท่านั้น จนใน พ.ศ. 2435 รฐัมีความพรอ้มท่ีจะน าการปกครองแบบตะวนัเขา้มาใชจ้ึงมี
การปฏิรูปราชการแผ่นดินขึน้ พืน้ท่ีหัวเมืองถกูกระชับอ  านาจเขา้มาใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของอาณาจกัร
สยามอย่างแนบแน่นขึน้ รฐัจึงเริ่มเผยแพร่การศึกษาสมยัใหม่ไปสู่ประชาชนในหัวเมืองเพ่ือดึง
ประชาชนมาเป็นพลเมืองของรฐั1  

ทศวรรษ 2440 สว่นกลางไดข้ยายการศึกษาออกไปสูห่วัเมืองรอบนอกกรุงเทพฯ ภายใตก้าร
น าของสมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบเป็นผูจ้ัดการพระศาสนาและ
การศกึษาของพทุธศาสนิกชนในมณฑลตา่ง ๆ2 โดยมีกรมด ารงฯ เป็นผูท้  านบุ  ารุงใหกิ้จการทางการ
ศึกษาในพื้นท่ีหัวเมืองด  าเนินไปอย่างราบรื่น ภายใต้การด  าเนินการของทั้ง 2 พระองคท์  าให้
โรงเรียนส  าหรบัราษฎรเริ่มขยายออกไปทั่วราชอาณาจกัร ทั้งนีก้ารขยายตวัทางการศึกษาเป็นการ
พาอดุมการณ์ของรฐัท่ีตอ้งการอ านาจรวมศนูยแ์ละกล่อมเกลาให้ประชาชนรูส้ึกเป็นอนัหนึ่งอัน
เดียวกนั ซึ่งแฝงอยู่ในหลกัสตูรแบบใหมเ่ขา้ไปสูร่าษฎรดว้ย 

ดงันั้นเพ่ือท าความเขา้ใจผลลพัธท่ี์เกิดจากการตอบสนองนโยบายการกระชับอ  านาจเขา้สู่
ศนูยก์ลางของรฐัผา่นกระบวนการศกึษาแบบสมยัใหมท่ี่กระจายออกมายังรอบนอกเมืองหลวง จึง
ขอยกกรณีการศึกษาในเมืองสพุรรณฯ ท่ีเกิดขึน้ มาวิเคราะหใ์หเ้ห็นภาพวา่ในขณะท่ีรฐัมุง่หมายท่ี
จะใชโ้รงเรียนเป็นกลไกควบคมุคนในสงัคม คนสพุรรณฯ ตอบสนองต่อนโยบายอย่างไร รวมถึง
ผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึน้ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของโรงเรียนสมัยใหม่ การเขา้ถึงการศึกษาของ
ประชาชนในพืน้ท่ี และบทบาทของโรงเรียนปรีชาพิทยาคารในฐานะเครื่องมือผลิตบุคลากรท่ีใช้
ขบัเคลื่อนต่อเศรษฐกิจและการเมืองในระดับจังหวดัและประเทศชาติ  การเกิดขึน้ของโรงเรียน
สมยัใหม่ส่งผลกระทบต่อสถานะของประชาชนในพืน้ท่ี โดยบุตรหลานกรมการเมืองสามารถคง
สถานะทางสงัคมจากการเขา้รรบัราชการในระบบใหม ่ในขณะท่ีบตุรหลานชาวนาบางสว่นท่ีเขา้ไป
ร  ่าเรียนก็สามารถยกฐานะทางสงัคมเขา้สูร่ะบบราชการและกลายเป็นผูป้ระกอบการท่ีปลอ่ยท่ีดิน
ใหเ้ช่าตอ่ไป 

 

                                                             
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ม.ร.5ศ/37 เรื่องจัดการเล่าเรียนตามมณฑลต่าง ๆ (ก.ย. 117-ก.พ.

117). 
2 แหลง่เดมิ. 
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3.9.1 การศึกษาในเมืองสุพรรณฯ ก่อนทศวรรษ 2440 
 

“ครัน้ว่ามาถงึวดัสม้ใหญ่  ตัง้หมอ้ก่อไฟอุ่นของหวา 
พรายแกว้ทองประศรรีี่เขา้มา   กราบไหวว้นัทาท่านสมภาร 

ขา้จะบวชลกูรกัส  าหนกัขรวั  ร  ่าเรยีนส  าหรบัตวัเปนแก่นสาร 
ขนุไกรบิดามาถงึกาล   จะไดป้ระทานแต่สว่นบญุ” 

“เณรเขียนหนงัสอืรือ้เรยีนมา  ขอมไทยเลขผาจ าไดม้ั่น 
ไดท้ัง้สตูรม์ลูดสูรุยจ์นัทร ์   อรรถขยนัสาระพรรณดี์” 1  

 

บทกลอนขา้งตน้มาจากเสภาเรื่องขนุชา้งขนุแผน ตวัแทนวรรณกรรมในยคุรตันโกสินทร์
ตอนตน้ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะการศกึษาท่ีสมัพันธก์บัสถาบนัศาสนามีวดัเป็นศนูยก์ลางการ
เรียนรู ้ผูช้ายเขา้รบัการศึกษาผ่านการบวชเรียนหรือฝากตวัเป็นลกูศิษยว์ดั ลกัษณะการเรียนการ
สอนยงัไมม่ีมาตรฐานกลางเป็นการสอนแบบจารีตหรืออกัขรสมยั สอนแบบปาฐกถา และเนือ้หาท่ี
เรียนจะขึน้อยู่กับผูส้อนเป็นหลัก เรียนแค่พอรูห้นังสืออ่านออกเขียนไดไ้ม่เนน้ความถูกตอ้งของ
วรรณยุกต ์เดก็ส่วนใหญ่ท่ีมีโอกาสเรียนจะเป็นบุตรหลานของขา้ราชการและคหบดีในเมือง ส่วน
บตุรหลานของชาวบา้นจะมีโอกาสไดเ้รียนคอ่นขา้งนอ้ยเน่ืองจากไมจ่  าเป็นตอ่การประกอบอาชีพท่ี
จะสืบทอดตอ่จากบิดามารดาในอนาคต2  

วดัท่ีใหก้ารสอนหนงัสือนัน้อยู่ในเขตชมุชนท่ีมีประชากรหนาแน่นและเป็นวดัท่ีชาวบา้นใน
ชมุชนใหค้วามศรทัธา แต่สิ่งท่ีส  าคญัท่ีสดุคือในวดัตอ้งมีพระภิกษุท่ีรูห้นงัสือ วยัท่ีเหมาะสมในการ
เขา้เรียนคือ 8 ปีขึน้ไป เพราะเป็นวยัท่ีรูค้วามพอจะน าไปฝากพระภิกษุอบรมสั่งสอน3 เมืองสพุรรณ
ฯ ก่อนท่ีจะมีการตัง้โรงเรียนแบบสมยัใหม ่ลกูหลายคหบดีหรือกรมการเมืองจะเขา้ไปเรียนหนงัสือ
ท่ีวดัประตสูาร ซึ่งตัง้อยู่ริมแมน่  า้สพุรรณฯ ตรงขา้มศาลากลาง หลกัสตูรการสอนก็จะเป็นสอนให้
อา่นออก และเนน้การท่องจ า เรียนพระปริยติธรรม ฯลฯ หนึ่งในบุตรคหบดีเมืองสพุรรณฯ ท่ีเคย
ผา่นการเรียนหนังสือท่ีวดัประตสูารคือ เจา้พระยายมราช (ป้ัน สขุมุ , พ.ศ. 2405-2481) โดยเรียน
อยู่ท่ีวดัประตสูารตน้ทศวรรษ 2410 ใชเ้วลาเรียนประมาณ 1 ปีเรียน ก.ข นโม ก่อนท่ีจะถกูถวายให้

                                                             
1 ครสิ เบเคอร ์และ ผาสกุ พงษ์ไพจิตร. (2556). ขุนชำ้งขุนแผน ฉบบัวดัเกำะ. หนา้ 42-43.  
2 วฒุิชยั มลูศิลป์. (2554). สมเดจ็พระปิยมหำรำชกบักำรปฏิรูปกำรศกึษำ. หนา้ 37-43. 
3 วารุณี โอสถารมย.์ (2524). กำรศกึษำในสงัคมไทย พ.ศ. 2411-พ.ศ. 2475. หนา้ 19-20 
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เป็นศิษยพ์ระใบฎีกาอว่มท่ีวดัหงสร์ตันาราม ธนบุรี1 โดยวดัประตสูารถือเป็นศนูยก์ลางการศกึษา
ก่อนท่ีจะมีการเขา้มาของโรงเรียนสมยัใหมใ่นเขตตวัเมืองสพุรรณฯ 

การเรียนการสอนในลกัษณะจารีตยังคงไดร้บัความนิยมในหมู่ชาวเมืองสพุรรณฯ แมใ้น
ทศวรรษ 2430 มีหลกัฐานปรากฏอย่างชดัเจนวา่เมืองสพุรรณฯ ไดส้รา้งโรงเรียนท่ีท าการเรียนการ
สอนแบบสมยัใหม ่4 โรงดว้ยกันอนัไดแ้ก่โรงเรียนไดแ้ก่ โรงเรียนบ ารุงพิทยาคาร ตัง้อยู่ท่ีบา้นหมื่น
บ ารุงโยธี (พิน จันทรเ์รือง) โรงเรียนศรีส  าราญพิทยาคมตัง้อยู่ท่ีวัดสองพ่ีนอ้ง และโรงเรียนราษฎร
นิยมพิทยาอยู่ท่ีวดัท่าจัน โรงเรียนทั้ง 3 แห่งนีต้ัง้อยู่ในเขตสองพ่ีนอ้งทั้งสิน้และไดร้บัการบ ารุงโดย
หมื่นบ ารุงโยธีปลดักองละวา้สว่ยฝาง2 สว่นอีก 1 โรงคือโรงเรียนวดัใหม่ (วดัสพุรรณภมูิในปัจจบุนั) 
ตัง้อยู่ในอ  าเภอเมืองเป็นโรงเรียนหลวงท่ีก่อตัง้โดยพระยาสนุทรสงครามพิไชย ผูว้า่ราชการเมือง
สุพรรณฯ ใน พ.ศ. 2432 มีนายแคล้วเป็นอาจารย์ใหญ่และขุนปรีชานุสรณ์ เป็นอาจารย์รอง 
โรงเรียนวดัใหมไ่ดถ้กูยบุลงใน พ.ศ. 2435 เน่ืองจากกรมศกึษาตดังบประมาณและตดัเงินเดือนครู 
ก่อนท่ีใน พ.ศ. 2436 ขนุปรีชานุสรณ์ ไดแ้ยกออกมาตั้งโรงเรียนใหม่บริเวณบา้นของตนเองท่ีจะ
กลา่วกนัตอ่ไป3  

โรงเรียนท่ีเกิดขึน้ในสพุรรณฯ ช่วงทศวรรษ 2430 ลว้นเป็นโรงเรียนท่ีไดร้บัการบกุเบิกจาก
คนในทอ้งถ่ินท่ีเห็นความส าคญัของการศกึษาสมยัใหม่ แมอ้ตัราการเขา้เรียนจะนอ้ยเมื่อเทียบกับ
จ านวนประชากรในพืน้ท่ี รวมถึงคนท่ีเขา้ถึงโรงเรียนเหล่านีม้กัเป็นบุตรหลานขา้ราชการการและ
คหบดีในพืน้ท่ีบริเวณนัน้ การด  าเนินการเรียนการสอนในทศวรรษนีอ้าจตอ้งกลา่ววา่ไมค่อ่ยราบรื่น
เท่าไรนกัโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเงินสนับสนุนท่ีมาจากสว่นกลางท่ีไมเ่พียงพอในการใชจ้่ายภายใน
โรงเรียนท าใหต้อ้งยบุโรงเรียนดงั เช่น โรงเรียนวดัใหม ่แตข่ณะเดียวกนัก็พบวา่โรงเรียนอีก 3 แห่งท่ี
อยู่ในความดแูลของหมื่นบ ารุงโยธีก็ประสบปัญหาเรื่องเงินไมย่ิ่งหย่อนไปกว่ากนัดงัค  ารอ้งท่ีส่งไป
ยงักรมการศกึษาใน พ.ศ. 2440 ความวา่ 

                                                             
1 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว . (2482). ส  าเนาพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค ์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ถงึพระยายามราช (ป้ัน สขุมุ) กับประวติัเจา้พระยายมราช พิมพแ์จก
ในงานพระราชทานเพลิงศพ เจา้พระยายมราช (ป้ัน สขุมุ) วนัที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๒ ณ เมรุวดัเทพศิรนิทรา
วาส. หนา้ 22-24. 

2 ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ศธ.54.3/3 เรือ่งกรมศกึษำธิกำรทรงหำรอืดว้ยหมืน่บ ำรุงโยธีอำจำรย์
โรงเรียนบ ำรุงวิทยำ กรมกำรเมืองจังหวดัสุพรรณ ขอต ำแหน่งยศและเจำ้พนักงำนและครูและท่ำนทีเ่ป็นครูมี
ควำมดคีวำมชอบจะไดร้บัต ำแหนง่ยศ พ.ศ. 2440. 

3 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ศธ.54.3/1 เรื่องธรรมกำรมณฑลนครชัยศรีขอจ ำหน่ำยโรงเรียน
ประจ ำอ ำเภอจระเขส้ำมพนัออกจำกทะเบียนโรงเรยีนรฐับำล (6 ม.ิย. 2436-30 ก.ค. 2470). 
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“อนึ่งขา้พเจา้ไดอ้อกทนุทรพัยคื์อ ปลกูโรงเรยีนแลซือ้เครื่องเล่าเรยีนแลท าบญุเปิด
โรงเรยีน กับไดอ้อกทุนทรพัยเ์กือ้หนุนก าลงัแก่นักเรียนซึ่งอยู่ในโรงเรียนนั้นเดือนละ 20/25 
บาทบ้าง ทั้งนักเรียนที่ลงไปเรียนประโยค 2 ณ กรุงเทพฯ ก็ตอ้งเพิ่มเติมทุนทรพัย์ช่วยชีวิต
บา้ง คิดตั้งแต่ปี ร.ศ. 109 ถึงปีร.ศ. 115 สิน้เงิน 1886 บาทกับเงินที่กรมการศกึษาธิการในปี 
ร.ศ. 114 อีก 200 บาท รวมเป็นเงิน 2086 บาท”1 

 

การเรียนดว้ยระบบโรงเรียนสมยัใหม่มีประโยชนต์่อการเลื่อนชั้นทางสงัคมใหก้บัประชาชน
ทั่วไปไดค้่อนขา้งมาก ขณะเดียวกนัก็มอบโอกาสในการรกัษาผลประโยชนข์องตระกลูชนชัน้น  าให้
สามารถด  ารงอยู่ต่อไปไดผ้่านการส่งบุตรหลานเขา้เรียนโรงเรียนสมยัใหม่ เมื่อการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการปกครองทอ้งถ่ินท าใหร้ะบบการปกครองแบบเดิมท่ีเคยมอบผลประโยชนแ์ละการสืบ
ทอดอ านาจจากรุน่สู่รุน่ในรูปแบบระบบอปุถัมภอ์นัมีหลกัฐานท่ีปรากฏใหเ้ห็นวา่มีการใชพ้วกพอ้ง
มารบัต  าแหน่งในกรมการเมืองสพุรรณฯ กลา่วคือใน พ.ศ. 2433 มีใบบอกมอบต าแหน่งหลวงแพ่ง
ท่ีวา่งอยู่ใหก้บัขนุไชยรองปลดับตุรของพระไชยราชรกัษาปลดั2 ดงันัน้การเขา้มาของการศกึษาสมยั
จึงเป็นโอกาสอนัดีใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินไดเ้ขา้รบัการศึกษาและไต่เตา้เขา้มาเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบราชการสมยัใหม ่ 

3.9.2 การกระจายตัวของการศกึษาสมัยใหม่ในเมืองสุพรรณฯ หลังทศวรรษ 
2440 

การเขา้มาของการศึกษาสมัยใหม่ในพื้นท่ีหัวเมืองรอบนอกกรุงเทพฯ เป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายการกระชับอ านาจเขา้สู่สว่นกลางและสนับสนุนการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ. 2435 โดย
อาศยักลไกทางสงัคมท่ีช่ือว่าโรงเรียนท่ีถูกก าหนดทิศทางการเรียนการสอนมาจากส่วนกลางเป็น
ตวักล่อมเกลาใหป้ระชาชนเป็นหนึ่งเดียวกันกับชาติ นอกจากนีเ้หตผุลท่ีรฐัจ  าเป็นตอ้งเร่งขยาย
โรงเรียนใหค้รอบคลมุในหลายชมุชนมาจากความตอ้งการควบคมุทรพัยากรทางเศรษฐกิจท่ีส  าคญั
ส  าหรบัสง่ออกอย่างขา้ว ซึ่งมีความส าคญักับรายไดข้องรฐับาลตัง้แต่หลงัท าสนธิสญัญาเบาวร์ิง  

                                                             
1 ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ศธ.54.3/3 เรือ่งกรมศกึษำธิกำรทรงหำรอืดว้ยหมืน่บ ำรุงโยธีอำจำรย์

โรงเรียนบ ำรุงวิทยำ กรมกำรเมืองจังหวดัสุพรรณ ขอต ำแหน่งยศและเจำ้พนักงำนและครูและท่ำนทีเ่ป็นครูมี
ควำมดคีวำมชอบจะไดร้บัต ำแหนง่ยศ พ.ศ. 2440. 

2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ก-ร.5รล.ตรำนอ้ย/26 เรือ่ง เมืองสุพนับูรีตัง้ขุนรองปลตัเปนทีห่ลวง
แพงรบัรำชกำรตำมต ำแหนง่ทีส่บืไป. 



  140 

พ.ศ. 2398 และอย่างท่ีไดก้ลา่วไปในบทท่ีแลว้ ๆ มาวา่สพุรรณฯ เป็นหนึ่งในพืน้ท่ีท่ีสรา้งรายไดจ้าก
การผลิตขา้วท่ีน่าจบัตาท่ีสดุแห่งหนึ่ง 

ตอ้งไม่ลืมว่าพืน้ท่ีภาคกลางก่อนปฏิรูปนั้นมีอิสระสงูในตวัเอง เมืองสพุรรณฯ แมพื้น้ท่ีไม่
ห่างไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก แต่เรียกไดว้่าห่างไกลจากอิทธิพลของส่วนกลางค่อนขา้งมาก 
ประชาชนยังไม่ไดรู้ส้ึกว่าเป็นส่วนหนึ่งกับรฐัเพราะมีอ  านาจในทอ้งถ่ินคุม้ครอง ในนิทานโบราณ
เรื่องหา้มไมใ่หเ้จา้ไปเมืองสพุรรณ ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงอิทธิพลทอ้งถ่ินท่ีมีอิสระเหนือสว่นกลางและ
กีดกนัการแทรกแซงอ านาจจากกรุงเทพฯ ผา่นเรื่องเลา่ท่ีวา่ส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิเมืองสพุรรณฯ ไมช่อบเหลา่
เจา้นายทัง้หลาย ถา้ใครไปเยือนเมืองสพุรรณฯ ก็จะมีอนัเป็นไปทัง้สิน้ แตเ่มื่อกรมด ารงฯ ไปถึงกลบั
พบวา่ในเมืองมีปัญหาการกดขี่ขดูรีดราษฎร การเป็นแหลง่ซ่องสมุโจรผูร้า้ย1 ซึ่งพฤติกรรมดงักลา่ว
กลบัเป็นอปุสรรคในการกระชับอ  านาจเขา้สูส่ว่นกลางและสง่ผลตอ่รายไดข้องพระคลงั รฐัเล็งเห็น
ผลประโยชน์ท่ีเสียไปจากพฤติกรรมดังกล่าวจึงเร่งสนับสนุนการสรา้งโรงเรียนซึ่งเป็นหนึ่งใน
กระบวนการทางสงัคมท่ีใชล้ดทอนความรุนแรงของปฏิกิริยาตอ่ตา้นอ านาจสว่นกลางของชนชัน้น  า
ในพืน้ท่ีและสรา้งความคุน้เคยระหวา่งประชาชนในทอ้งถ่ินกบัรฐับาล  

การใช้กลไกทางสังคมอย่างโรงเรียนเขา้มาจัดการให้ประชาชนเป็นไปตามทิศทางท่ีรัฐ
ก าหนด เพ่ือควบคมุทรพัยากรในทอ้งถ่ินเขา้รฐัอย่างเตม็เม็ดเตม็หน่วยโดยยึดโยงใหเ้กิดความรูส้ึก
เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกับรฐัและผลิตขา้ราชการเขา้สู่ระบบสมยัใหมเ่พ่ือสลายอ านาจทอ้งถ่ินเดิมใน
คราวเดียวกนั ซึ่งเป็นเป้าหมายท่ีแฝงมากับหลกัสตูรการเรียนการสอนแบบใหมท่ี่รฐัคาดวา่จะท า
ส  าเรจ็ แตใ่นขณะเดียวกนัคนสพุรรณฯ เองก็ตระหนกัถึงความส าคญัของการศกึษาสมยัใหมส่งัเกต
จากความกระตือรือรน้ของเจา้เมือง พระสงฆ ์ฯลฯ ท่ีตอบรบัการตัง้โรงเรียน เพราะรูด้ีวา่การศกึษา
แบบใหมเ่ป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในสพุรรณฯ ใชเ้ลื่อนฐานะทางสงัคมจากความตอ้งการผู้
มีความรูโ้ดยเฉพาะทักษะการอ่านออกเขียนไดไ้ปใช้ในระบบราชการสมัยใหม่ รวมถึงใชส้รา้ง
เครือข่ายทางสงัคมผ่านระบบโรงเรียนเพ่ือต่อยอดหนา้ท่ีการงานในอนาคต เพราะอย่างไรก็ตาม
ไม่ไดห้มายความว่าสามัญชนท่ีไดร้บัการศึกษาจะเขา้สู่ระบบราชการทุกคน  อาจไปท างานเป็น
เสมียนใหก้บับริษัทเอกชนท่ีไดเ้งินมากกวา่ 

ทศวรรษ 2440 รฐับาลกรุงเทพฯ ไดเ้ขา้มาจดัระเบียบการศึกษาและศาสนาในเมืองสพุรรณ
ฯ โดยการส่งพระอมรโมลี (ชม สุสมาจาโร , พ.ศ. 2403-2451) พระราชาคณะวัดบรนิเวศวิหาร 
สงักดัธรรมยุติกนิกายมาเป็นผูอ้  านวยการในมณฑลนครชัยศรีใน พ.ศ. 2441 มีหนา้ท่ีตรวจความ
เป็นอยู่เพ่ือด  าริจดัการศึกษา รวมถึงใหค้วามรู ้ท าบัญชีพระสงฆส์ามเณรและโรงเรียนท่ีมีแต่เดิม 

                                                             
1 วารุณี โอสถารมย.์ (2546). เลม่เดมิ. หนา้ 124-125. 
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แนะน าให้พระสงฆ์ตั้งโรงเรียนขึน้ใหม่ รวมถึงดูแลจัดการให้พระสงฆ์สามเณรเขา้มาศึกษาท่ี
กรุงเทพฯ เพ่ือกลบัไปเป็นครูในนิวาสสถานเดิม1 ความอดัอัน้ของเหลา่ชนชัน้น  าและผูน้  าทอ้งถ่ินใน
สพุรรณฯ ท่ีเห็นความส าคญัของการศึกษาประกอบกับไดร้บัการสนับสนุนจากส่วนกลางท าให้
จ  านวนโรงเรียนแบบสมยัใหมใ่นพืน้ท่ีเพ่ิมขึน้อย่างรวดเรว็ 

3.9.3 หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนสมัยใหม่ 
การจัดการศึกษาในทศวรรษ 2440 แบ่งโรงเรียนเป็น 2 ระดบัไดแ้ก่ โรงเรียนระดบัสงูหรือ

โรงเรียนเฉพาะทางมีกรมศึกษาธิการเป็นผูร้บัผิดชอบ โรงเรียนประเภทนี้กระจุกตวัอยู่เฉพาะใน
พื้นท่ีกรุงเทพฯ มีงบจากส่วนกลางให้การสนับสนุน ส่วนอีกโรงเรียนคือโรงเรียนระดับตน้หรือ
โรงเรียนมลูสามญั เป็นโรงเรียนท่ีจดัตัง้ขึน้ภายใตโ้ครงการการกระจายการศึกษาไปสู่หวัเมืองตา่ง 
ๆ โดยโรงเรียนชนิดนีเ้นน้ใหก้ารศกึษาเบือ้งตน้แกป่ระชาชน ซึ่งอยู่ในความรบัผิดชอบของคณะสงฆ ์
น าโดยสมเดจ็กรมพระยาวชิรญาณวโรรส รองเจา้คณะธรรมยตุ2 

สมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรสมีบทบาทในการดแูลรบัผิดชอบการศึกษาในพืน้ท่ีหัว
เมือง ควบคมุการท างานดา้นการศึกษาของพระสงฆท่ี์แต่งตัง้ไปประจ าท่ีหัวเมือง ตลอดจนการ
ก าหนดเนือ้หา และขอบขา่ยการเรียนการเรียนการสอนของโรงเรียนในราชอาณาจักร หนา้ท่ีการ
ควบคมุการศึกษาของสมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรสท าให้พระองคเ์ขา้ไปมีบทบาทในการ
เผยแพร่อุดมการณ์ชาติผ่านหนังสือเรียนอีกดว้ย งานศึกษาของปฐม ตาคะนานันท์ได้ชีใ้ห้ว่า
การศึกษาสมยัใหม่ภายใตก้ารน าของสมเด็จฯ กรมพระวชิรญาณวโรรสท าใหอ้ดุมการณช์าติอนั
เป็นแนวคิดท่ีให้ความส าคัญกับชาติ ศาสนาและพระกษัตริย์ของพระองคเ์ผยแพร่ออกไปสู่
ประชาชนผ่านเนือ้หา แบบเรียนท่ีพระองคเ์ขียน รวมถึงพระสงฆภ์ายใตส้งักัดธรรมยุติกนิกายท่ี
ออกไปสอนหนังสือตามโรงเรียนจากการปฏิรูปการศึกษาหัวเมืองใน  พ.ศ. 2440 ในครั้งนี ้ดว้ย 
นอกจากนี้พระองคไ์ดเ้ขา้มาจัดระเบียบพระสงฆ์หัวเมืองและปรับปรุงการศึกษาของสงฆ์ให้
ทนัสมยั รวมถึงบรรจอุดุมการณด์งักลา่วในหลกัธรรมและหนงัสือทางพทุธศาสนาเพ่ือเขา้ถึงคนทุก
เพศวยั โดยอดุมการณ์ดงักล่าวเป็นการสนับสนุนการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ของรชักาลท่ี 5 และมีอิทธิพลจนถึงปัจจบุนั3 

                                                             
1 ส านักหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ม.ร.5ศ/37 เรือ่ง สรุปรำยงำนตรวจกำรพระศำสนำแลกำรศึกษำหัว

เมอืงจ ำนวนศก 117 กบัศก 118 (ร.ศ. 117-120). 
2 วารุณี โอสถารมย.์ (2524). เลม่เดมิ. หนา้ 100-105. 
3 ปฐม ตาคะนานันท.์ (2549). สมเด็จพระมหำสมณเจำ้ กรมพระยำวชิรญำณวโรรสกับกำรสถำปนำ

อุดมกำรณแ์ห่งรฐัของสยำม. 
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หนังสือท่ีถูกก าหนดใหม้ีการเรียนการสอนในโรงเรียนสมยัใหม่ไดแ้ก่  วิชาภาษาไทยใช้
แบบเรียนเรว็สอนอกัขรสมยั ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพิมพแ์จก สว่นวิชาเลขเป็นการสอนเลขพืน้ฐาน
ใชต้วัเลขแบบตะวนัในการเรียน วิชาเครื่องเลีย้งชีพเป็นการสอนใหม้ีจรรยาบรรณในอาชีพไม่ใช่
สอนทกัษะการเลีย้งชีพ และสดุทา้ยวิชาธรรมปฏิบตัิ ซึ่งวิชาธรรมปฏิบัติติเป็นวิชาท่ีมุง่เนน้สั่งสอน
ให้ประชาชนเป็นพลเมืองท่ีดีและปลูกฝ่ังให้ผูเ้รียนเป็นส่วนหนึ่งกับชาติ1 โดยต  าราของสองวิชา
สดุทา้ยเป็นต  าราท่ีแต่งขึน้ใหม่โดยสมเด็จฯ กรมด  ารงฯ และสมเด็จฯ กรมพระวชิรญาณวโรรส 
นอกจากนีก้็มีหนงัสือหดัอา่น โดยจะแจกแบบเรียนดงักลา่วใหพ้ระสงฆน์  าไปสอนนกัเรียน  

ต่อมาคือหนังสือธรรมจริยาเป็นหนึ่งในหนังสือท่ีใช้เรียนในโรงเรียนสมัยใหม่ โดยเป็น
หนงัสือชดุ 6 เลม่ ใน 4 เลม่แรกแตง่โดยรชักาลท่ี 5 หนงัสือชดุนีม้ีจดุมุง่หมายปลกูฝังความคิดเรื่อง
ทุนนิยมโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโลกและสอดแทรกเรื่องราวท่ีจะตอบสนอง
นโยบายการรวมศนูยข์องสถาบันกษัตริย ์เช่นการกล่าวถึงภยัคกุคามของประเทศอาณานิคมท่ีถูก
ขจัดไดด้ว้ยพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย ์เพ่ือสรา้งค  าอธิบายให้เกิดการจงรกัภักดีต่อ
สถาบันกษัตริย์ในฐานะผูด้แูลทุกขส์ุขของประชาชนและประเทศชาติ ตลอดจนการปลูกฝังให้
นกัเรียนเกิดความรกัชาติผา่นแนวคิดความเป็นคนไทยและความเป็นคนอ่ืน2 หนงัสือธรรมจริยาจึง
เป็นหนึ่งในกระบวนการท่ีถกูใชเ้พ่ือกลอ่มเกลาใหป้ระชาชนรูส้กึเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกบัรฐัสมยัใหม ่
นอกจากนีร้ฐัยังใชห้นังสือสมบัติผูด้ีเป็นเครื่องมือใหป้ระชาชนปฏิบัติตนเพ่ือสรา้งประชาชนท่ีมี
คณุสมบตัิตามรฐัตอ้งการจะไดง้่ายตอ่ปกครอง3 ดงันัน้เมื่อมาพิจารณาแผนการเรียนจากสว่นกลาง
พบวา่หนังสือท่ีใชเ้รียนนั้นลว้นมีนยัของการส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรูส้ึกถึงความเป็นอนัหนึ่ง
อนัเดียวกันและปลกูฝังใหป้ระชาชนเกิดการรูส้กึรกัและภกัดีกบัชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย ์
โดยเฉพาะหนงัสือท่ีเขียนโดยชนชัน้น  า 

เมื่อเรียนไปไดร้ะยะหนึ่งจะมีการทดสอบความรูข้องนักเรียนขึน้ แบ่งการทดสอบเป็น 3 
ระดบัตามหลกัสตูรของมหามกฏุราชวิทยาลยัซึ่งการจดัทดสอบความรูแ้บบใหมท่ี่เริ่มใชค้รัง้แรกใน 
พ.ศ. 2443 การทดสอบความรูท้ัง้สามระดบัประกอบไปดว้ย  

-ระดบัแรกคือระดบัต  ่า การทดสอบประกอบไปดว้ยอา่นหนงัสือ ความพงศาวดาร 
เขยีนตามค าบอก ความสามญั ท าเลข โจทยช์ัน้บวกลบคณูหาร  

                                                             
1 วารุณี โอสถารมย.์ (2524). เลม่เดมิ. หนา้ 123-124. 
2 กลุลดา เกษบญุช ูมีด้. (2562). เลม่เดมิ. หนา้ 172 
3 Jory, Patrick (2015).Thailand’s politics of politeness: Qualities of a Gentleman and the 

making of ‘Thai manners'. South East Asia Research, 23 (3) 357-375. 
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-ระดับท่ีสองคือระดับกลาง เขียนตามค าบอก ความพงศาวดาร เรียงความ 
อธิบายค  าสภุาษิต ท าเลข โจทยข์ัน้บญัญัติไตรยางศ ์

-ระดับท่ีสามคือระดับสูง แบบทดสอบประกอบไปด้วยย่อความ พระราช
พงศาวดารพิสดาร แกค้  าผิดท่ีท าจากพระราชพงศาวดาร ท าเลขชัน้เศษสว่น  
โดยการทดสอบทัง้สามระดบัผูเ้ขา้สอบตอ้งผา่นเกณฑม์าตรฐานอย่างต  ่าของระดบันัน้ ๆ1 

ใน พ.ศ. 2445 โรงเรียนในสพุรรณฯ ไดส้ง่นกัเรียนเขา้ไปสอบวดัระดบัความรูใ้นระดบัต  ่า ระดบัสงู
นัน้ ปรากฏวา่จ  านวนนกัเรียนท่ีสอบไดค้ิดเป็นรอ้ยละ 56.86 จากนกัเรียนท่ีเขา้สอบ ตอ่มาใน พ.ศ. 
2447 โรงเรียนท่ีเข้าสอบมีจ  านวนเพ่ิมขึน้ท  าให้นักเรียนท่ีเข้ารับการทดสอบเพ่ิมจ านวนขึน้
เช่นเดียวกัน แตก่็จะพบว่าจ  านวนของผูท่ี้สอบไดค้ิดเป็นรอ้ยละ 41.30 แมอ้ตัราการสอบวดัระดบั
ความรูข้องนกัเรียนทัง้หมดไม่ถือวา่ต  ่ามาก แตเ่มื่อพิจารณาอตัราการสอบไดข้องโรงเรียนท่ีตัง้อยู่
ในพืน้ท่ีห่างไกลออกไปจากตวัเมืองจะพบวา่อตัราการสอบไดค้อ่นขา้งต  ่ายกตวัอย่าง เช่น โรงเรียน
นางบวช อ  าเภอเดิมบาง ส่งนักเรียนสอบวัดความรูร้ะดบัต  ่า 19 คน สอบได ้6 คน หรือโรงเรียน
สบัปะรดเทศ อ  าเภอศรีประจันต ์ส่งนักเรียนสอบวดัความรูร้ะดบัต  ่า 9 คน สอบไม่ไดส้กัคนเดียว 
เป็นตน้2  

จากผลการสอบเลื่อนระดบัของนกัเรียนในเมืองสพุรรณฯ ไมใ่ช่เรื่องแปลกท่ีอตัราการสอบ
เลื่อนชั้นนั้นจะมีอตัราท่ีต  ่า สาเหตุเกิดจากแมเ้มืองสพุรรณฯ จะมีการตัง้โรงเรียนเพ่ิมขึน้จ  านวน
มากหลงั พ.ศ. 2441 และมีทิศทางในการเรียนการสอนท่ีชัดเจนจากสว่นกลางคอยชีน้  า แตเ่มื่อถึง
คราวปฏิบตัิโรงเรียนหลายแห่งท่ีตัง้ขึน้กลบัพบอปุสรรคส าคญัคือการขาดแคลนครูผูส้อน และขาด
แคลนหนงัสือแบบเรียน โดยเฉพาะในโรงเรียนท่ีอยู่ห่างไกล  

 

“ตามวัดใหญ่ ๆ เช่น วัดเจา้คณะมีหนงัสือแบบเรยีนหลวงใชแ้ต่ก็เพียงสอนใหอ้่าน
หนังสือ เขียนหนังสือเท่านัน้ไม่มีหนังสือส  าหรบัสอนความรูค้วามดีที่จะเปนประโยชนใ์นทาง
ความประพฤติหรอืการท ามาหาเลีย้งชีพของเด็กนกัเรียนที่เลา่เรียนอยู่นั้น ถา้ย่ิงวดัที่อยู่ตาม
บ้านนอกเช่นวัดจรเข้สามพันที่ยกเป็นตัวอย่างมาว่าที่นั่นไม่มีหนังสือพิมพ์ส  าหรบัสอน
ทีเดียว”3 

                                                             
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ม.ร.5ศ/37 เรือ่ง สรุปรำยงำนตรวจกำรพระศำสนำแลกำรศึกษำหัว

เมอืงจ ำนวนศก 117 กบัศก 118 (ร.ศ. 117-120). 
2 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ม.ร.5ศ/38 เรือ่งรำยงำนตรวจกำรศกึษำมณฑลนครไชยศร.ี 
3 กระทรวงมหาดไทย. (2555). กำรเสด็จตรวจรำชกำรหัวเมืองของสมเดจ็พระเจำ้บรมวงศ์เธอกรมพระ

ยำด ำรงรำชำนภุำพ. หนา้ 344. 
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แมใ้นหลายโรงเรียนมีการรบับริจาคเงินมาจดัซือ้หนงัสือเรียนและแบบฝึกหัดส  าหรบัการ
เรียนการสอน หรือแมก้ระทั่ งส่วนกลางเองแจกมา แต่เมื่อเทียบกับจ านวนเด็กท่ีเขา้เรียนก็ไม่
เพียงพออยู่ดี เช่น โรงเรียนประสิทธ์ิวิทยาภรณ์ อ  าเภอศรีประจันตไ์ดเ้ปิดสอนใน พ.ศ. 2451 มี
นกัเรียน 65 คน มีพระพ่ึงเป็นครูสอน โรงเรียนประสิทธ์ิวิทยาภรณไ์ดร้บัการสนับสนุนจากคหบดี
ชาวไทยและจีนในแถบพืน้ท่ีบา้นไร่และบา้นกร่าง อ  าเภอศรีประจันต ์การเรียนการสอนในแต่ละ
วิชามีหนังสือท่ีไดจ้ากการสนับสนุนการศึกษาไดแ้ก่ หนังสือธรรมจริยาเล่มหนึ่งจ  านวน 12 เล่ม 
หนังสือภมูิศาสตรเ์ล่มสองจ านวน 6 เล่ม หนังสือก านมสัการคุณานุคณุจ านวน 24 เล่ม หนังสือ
สมบัติผูด้ี 12 เล่ม และหนังสือธรรมจริยาเล่มสอง 6 เล่ม1 หนังสือทั้งหมดไม่เพียงพอต่อจ านวน
นกัเรียนทัง้หมดในชัน้เรียน  

แมม้ีหนงัสือเรียนท่ีไดร้บัการสนับสนุนมาแต่ก็พบปัญหาเรื่องการขาดแคลนครูผูส้อน ถึง
จะมีการแก้ปัญหาโดยให้พระภิกษุไปร  ่าเรียนแล้วกลับมาเป็นอาจารย์ รวมถึงให้ผู้ท่ีส  าเร็จ
การศึกษาในโรงเรียนกลบัมาเป็นครูสอนหนังสือก็ตาม ซึ่งจากหลกัฐานใน พ.ศ. 2463 ปรากฏว่า
มณฑลนครชัยศรีทั้งมณฑลมีครูท่ีจบการศึกษาขัน้สงูเพียง 5 คน2เท่านั้น การขาดแคลนครูผูส้อน
นัน้ส่งผลต่อหลกัสตูรส่วนกลางท่ีถูกวางมาเน่ืองจากพระและครูท่ีสอนหนังสือไม่มีประสบการณ์
การสอนหนังสือแบบใหม่ แมรู้ห้นังสืออ่านออกเขียนไดแ้ต่ก็เป็นวิธีการแบบเก่าท าให้ถ่ายทอด
แบบเรียนจากส่วนกลางไม่ไดด้งัท่ีรฐัตอ้งการทั้งหมด3 โดยภาวะขาดแคลนครูผูส้อนไม่ไดเ้กิดขึน้
เฉพาะแคท่ี่เมืองสพุรรณฯ อย่างเดียวแต่เป็นภาวะท่ีเกิดขึน้ทั่วทุกพืน้ท่ี เมื่ออตัราการขยายตวัของ
โรงเรียนไม่สมัพันธก์ับผูท่ี้มีการศึกษาประกอบกับผูท่ี้ไดร้บัการศึกษาในขัน้สงูมีสิทธิเลือกงานได้
มากกว่า ดังนั้นในแง่การถ่ายทอดอุดมการณ์ชาติให้แก่นักเรียนในหัวเมืองผ่านแบบเรียนใน
ช่วงเวลานีจ้ึงยงัไมไ่ดร้บัผลเท่าท่ีควร  

ถึงโรงเรียนจะไม่ประสบผลส าเรจ็เท่าท่ีควรในการดึงพลเมืองเขา้มาสู่อดุมการณ์ของรฐั
ชาติ แตปั่ญหานีไ้มเ่ป็นท่ีน่ากงัวลมากนัก เมื่อมีกลไกอื่นอนัสามารถถ่ายทอดอดุมการณด์งักล่าว
ไดด้ีย่ิงกว่าโรงเรียน นั้นก็คือสถาบันพระสงฆใ์นวดั ในการเขา้มาปรบัปรุงการศึกษาหัวเมืองโดย

                                                             

              1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ม.ร.5ศ/13 เรือ่ง ร.ร ปรีชำพิทยำกร จ.สุพรรณบุรี (12 -14 ก.ย. 
126). 

2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ศธ.53.7ก/8 บัญชีนักเรียนฝึกหัดครูของมณฑลนครชัยศรีประเภท
ต่าง ๆ. 

3 วารุณี โอสถารมย.์ (2524). เลม่เดมิ. หนา้ 133-134. 
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พระสงฆไ์ดร้บับทบาทจากรฐัใหเ้ป็นท่ีปรกึษาในชมุชน ดงันัน้เพ่ือใหว้ดัเป็นสถานท่ีเหมาะสมในการ
ถ่ายทอดแนวคิดกลวิธีแรกท่ีรฐัตอ้งท าคือเขา้ไปจดัการความคมุความประพฤติของสงฆใ์หเ้ป็นท่ี
เคารพและมีมาตรฐานความรูใ้นแบบท่ีรัฐตอ้งการ การใหค้วามส าคัญกับการจัดระเบียบการ
ศาสนาเน่ืองจากวัดเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนท่ีมีพระสงฆ์ในฐานะท่ีเป็นผูส้่งเสริมศาสนา
เช่ือมโยงวดัเขา้กับชุมชน พระสงฆจ์ึงเป็นผูม้ีอิทธิพลตอ่วิถีชีวิตของชาวบา้นผ่านการยอมรบัและ
เคารพนับถือ ดงันั้นจึงท าใหร้ฐัเกิดความระแวงอ านาจของคณะสงฆ์ การท่ีรฐัเขา้มาควบคมุการ
ด  าเนินการทางศาสนาอย่างใกลชิ้ดในรชักาลท่ี 5 เพราะพระสงฆเ์ป็นหนึ่งในเครื่องมือขยายอ านาจ
ของอดุมการณส์มบรูณาญาสิทธิราชย์1  

แต่ทั้งนีจ้ะเห็นไดว้่าการควบคมุคณะสงฆ์ในชั้นแรกคือการใชพ้ระสงฆใ์นธรรมยุติกนิกาย
เป็นผูค้วบคมุการศาสนาในทอ้งท่ีต่าง ๆ ซึ่งการเลือกใชพ้ระสงฆท่ี์มาจากธรรมยุติกนิกาย สาเหตุ
เพราะนิกายนีผ้า่นการช าระใหบ้ริสทุธ์ิ ถูกตอ้งตามหลกัธรรมบาลีท่ีพระพุทธเจา้ตรสัไว ้รวมถึงใน
ลทัธิใหมนี่ม้ีพระบรมวงศานวุงศท่ี์ใกลชิ้ดเป็นผูบ้ริหารในคณะสงฆแ์ละใหค้วามรว่มมือในการสรา้ง
อดุมการณแ์บบใหม่ โดยกรมวชิรญาณฯไดท้  าการจัดการศึกษาของพระภิกษุไปพรอ้มกับราษฎร 
เช่น การแปลพระปริยัติธรรม การสอบไล่บาลีท่ีสนามหลวง รวมไปถึงการแก้ไขบทสวดและ
หลกัเกณฑต์่าง ๆ ท่ีคณะสงฆเ์คยยึดถือปฏิบัติ2 โดยวดัเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีใหล้กูหลานชาวนา
สามารถร  ่าเรียนหนงัสือได ้เน่ืองจากไมต่อ้งเสียคา่ใชจ้่ายเช่นโรงเรียนทั่วไป นอกจากนีช้าวบา้นยัง
ใกลชิ้ดกับวดัในฐานะสถานท่ีท ากิจกรรมทางศาสนาท าให้อดุมการณ์ชาติค่อย ๆ แพร่กระจาย
ออกไปเป็นวงกวา้ง 

3.9.4 หลักเกณฑก์ารต้ังโรงเรียนสมัยใหม่ในสุพรรณฯ  
การเลือกตัง้โรงเรียนในสพุรรณฯ ก็เช่นกนั นอกจากโรงเรียน 4 โรงของขา้ราชการท่ีกล่าวไป

ในหัวขอ้ก่อนหนา้แลว้ โรงเรียนท่ีตัง้ขึน้ใหมใ่นทศวรรษ 2440 เป็นตน้มาจะอิงอยู่กับวดัทัง้สิน้ โดย
เลือกตัง้โรงเรียนในวดัท่ีเป็นศนูยก์ลางการนับถือ อยู่ใกลชุ้มชนขนาดใหญ่ พระสงฆเ์ป็นท่ีศรทัธา
ของประชาชน เอาใจใส่ในการศึกษาและยินดีใหใ้ชพื้น้ท่ีวดัเป็นสถานศกึษา แต่ก็ไม่ใช่วา่ทุกวดัท่ี
เป็นศนูยก์ลางชมุชนจะไดร้บัเลือกตัง้โรงเรียน จากหลกัฐานรายงานตรวจการศกึษาเมืองสพุรรณฯ 
ของพระอมรโมลี ครัง้แรกใน พ.ศ. 2441 ในรายงานไดก้ล่าวถึงวดัท่ีเขา้เกณฑไ์ดร้บัการตัง้โรงเรียน
มีอยู่ 3 วดั ไดแ้ก่ วดัประตสูาร วดัใหม ่(วดัสวุรรณภมูิ) และวดัสวนดอกไม ้(วดัดอนบุปผาราม) ซึ่ง

                                                             
1  นิธิ เอียวศรวีงศ.์ (2559). รฐักบักำรแบ่งนกิำยของสงฆ.์ (ออนไลน)์. 
2 ปฐม ตาคะนานันท.์ (2549). สมเด็จพระมหำสมณเจำ้ กรมพระยำวชิรญำณวโรรสกับกำรสถำปนำ

อุดมกำรณแ์ห่งรฐัของสยำม. หนา้ 181 
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เหตผุลท่ีวดัทั้ง 3 ไดร้บัความสนใจจากพระอมรโมลีเพราะเจา้อธิการวดัและพระสงฆ์ในวดัไดร้บั
การศรัทธา ประชาชนให้ความเคารพนับถือและพรอ้มให้ความร่วมมือเอือ้เฟ้ือสถานท่ีวดัเป็น
สถานศึกษาตรงหลักเกณฑ์ท่ียึดปฏิบัติ1 แต่นอกจากเหตุผลดังกล่าวแลว้ยังพบขอ้สังเกตบาง
ประการในการเลือกวดัขา้งตน้ โดยเฉพาะวดัในพืน้ท่ีตวัเมืองอย่างวดัประตสูารและวดัใหม ่ทัง้สอง
วดัมีนัยความส าคญัท่ีสมัพันธก์ับศนูยก์ลางอ านาจทอ้งถ่ิน โดยทั้งสองวดัเป็นวดัในอปุการะของ
กรมการเมืองและขา้ราชการจังหวดัสุพรรณฯ โดยเฉพาะวัดใหม่ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น  ้าสพุรรณฯ ฝ่ัง
ตะวนัออกตรงขา้มวดัประตสูาร วดัไดร้บัการบรูณะใหมช่่วงปลายรชักาลท่ี 3 ถึงตน้รชักาลท่ี 4 และ
ใน พ.ศ. 2459 สมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรสไดเ้สดจ็ประทับท่ีวดัใหม่เป็นเวลา 3 เดือน โดย
ประทานเปลี่ยนช่ือเป็นวดัสวุรรณภมูิท่ีใชม้าถึงปัจจุบัน ช่ือดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นนยัความสมัพันธ์
กบัศนูยอ์  านาจอย่างชดัเจน ขณะท่ีวดัสวนดอกไมเ้ป็นวดัป่าท่ีประชาชนทั้งนอกและในพืน้ท่ีใหก้าร
เลื่อมใสศรทัธา แน่นอนว่าวัดท่ีกล่าวมาย่อมตอบสนองนโยบายการศึกษาหัวเมืองไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ2  

สว่นโรงเรียนท่ีจดัตัง้ขึน้รอบนอกตวัเมืองสพุรรณฯ ก็จะเลือกตัง้ตามวดัส  าคญัท่ีอยู่ในแหล่ง
ชมุชนท่ีมีประชากรอาศยัอยู่ค่อนขา้งหนาแน่น เพ่ือใชอิ้ทธิพลความศรทัธาของชาวบา้นท่ีมีตอ่วดั
และพระสงฆม์าดึงดดูใหช้าวบา้นส่งบุตรหลานมาเรียน รวมถึงอ  านวยความสะดวกใหล้กูหลาน
ชาวบา้นมากท่ีสดุ อย่างท่ีทราบกนัดีว่าสพุรรณฯ เป็นสงัคมเกษตรกรรมย่ิงพืน้ท่ีรอบนอกเมืองนั้น
ชาวบา้นสว่นใหญ่ลว้นเป็นเกษตรกรท่ีไมไ่ดรู้ส้กึว่าการศกึษามีความจ าเป็นกบัอาชีพตนเอง รวมถึง
บตุรหลานชาวนาเหลา่นัน้ลว้นตอ้งมีหนา้ท่ีช่วยงานในบา้นตวัเอง การเดินทางไกลเพ่ือมาเรียนอาจ
ไมต่อบสนองตอ่ชาวบา้น นอกจากนีเ้พราะในพืน้ท่ีชมุชนขนาดใหญ่จะอดุมไปดว้ยคนมีฐานะและ
อิทธิพลในพื้นท่ี ซึ่งรับประกันได้ว่าต้องมีคนเข้าเรียน โดยในบางโรงเรียนก็พบหลักฐานว่า
ขา้ราชการในท้องถ่ินเป็นตัวตั้งตัวตีให้ตั้งโรงเรียนขึน้ในพื้นท่ีวัดดว้ยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น 
โรงเรียนวดับา้นกรา่ง อ  าเภอศรีประจนัต ์นายโตก านนับา้นกรา่ง รว่มมือกบันายเหลี่ยมเปรียญและ
นายแยม้ครูจัดตัง้โรงเรียนขึน้3 เป็นตน้ การเพ่ิมขึน้ของโรงเรียนนั้นประสบความส าเร็จไดด้ว้ยการ
รว่มแรงรว่มใจของคนในชมุชนท่ีเลง็เห็นความส าคญัของการศกึษาตอ่บตุรหลานในอนาคต 

                                                             
1 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ม.ร.5ศ/38 เรือ่งรำยงำนตรวจกำรศกึษำมณฑลนครไชยศร.ี 
2 ปิติชัย พงษ์วานิชอนันต ์และ วิมล ไทรนิ่มนวล. (2543). สุพรรณบุรเีมอืงหนำ้ด่ำนและเมืองอู่ขำ้วอู่น ้ำ

ของไทย. หนา้159-163. 
3 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ม.ร.5ศ/16 เรือ่ง ร.ร วดับำ้นกรำ่ง จ.สพุรรณบุร.ี 
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ช่วงระยะเวลา 10 ปีหลงัการเขา้มาของพระอมรโมลีใน พ.ศ. 2441 ผูน้  าชุมชนแตล่ะพืน้ท่ี
ไดส้รา้งโรงเรียนเพ่ิมกระจายไปตามในพืน้ท่ีต่าง ๆ จากแผนท่ีแสดงการกระจายตัวของโรงเรียน
สมัยใหม่ในสุพรรณฯ นั้นจะสังเกตได้ว่าล  าดับการตั้งโรงเรียนสอดคลอ้งกับการขยายพื้นท่ี
เพาะปลกูท่ีไดร้บัการบุกเบิกออกไปทางตอนเหนือตามแม่น  า้สพุรรณฯ เพราะสงัเกตไดว้่าการตัง้
โรงเรียนในระยะแรกกระจุกตัวอยู่ท่ีบริเวณตวัเมืองและบริเวณคลองสองพ่ีนอ้ง เขตสองพ่ีน้องมี
ความคกึคกัทางเศรษฐกิจอย่างมากดว้ยท าเลท่ีตอ่กบัแมน่  า้นครชยัศรีท  าใหเ้ป็นจดุตัง้ดา่นเก็บภาษี 
และความอดุมสมบูรณข์องพืน้ท่ีท  าใหม้ีบา้นเรือนตัง้แน่นขนัดตลอดล าคลองสองพ่ีนอ้ง 1 ส่วนตวั
เมืองดว้ยการเป็นศนูยก์ลางการปกครองมาตัง้แตอ่ดีต ดังนั้นจึงมีประชากรและเศรษฐกิจดีไม่แพ้
สองพ่ีนอ้ง ดงันัน้จึงไมน่่าแปลกใจท่ีโรงเรียนในระยะแรกเริ่มจากพืน้ท่ีทัง้สองแห่งนี  ้

พืน้ท่ีตอ่มาท่ีไดร้บัการตัง้โรงเรียนคือพืน้ท่ีบางปลามา้ ซึ่งถือเป็นพืน้ท่ีท่ีมีชมุชนอยู่คอ่นขา้ง
หนาแน่นเพราะอยู่ระหว่างเมืองและสองพ่ีนอ้ง หลงัท าสนธิสญัญาเบาวร์ิงแลว้ก็เป็นหนึ่งในพืน้ท่ี
แรก ๆ นอกจากสองพ่ีนอ้งและเมืองท่ีประชาชนอพยพเขา้ไปตัง้รกรากบุกเบิกพืน้ท่ีท  านา การตัง้
โรงเรียนในพื้นท่ีศรีประจันตแ์ละนางบวชนั้นสัมพันธ์กับขอ้มลูการขยายตัวของชุมชนและการ
บุกเบิกพื้นท่ีออกไปสู่ดินแดนตอนใน อย่างท่ีกล่าวไปในบทท่ีแลว้ นอกจากนีใ้นบัญชีการส  ารวจ
รายช่ือโรงเรียนในพืน้ท่ีสพุรรณฯ พ.ศ. 2459 ไดยื้นยันขอ้เท็จจริงการขยายตวัของชุมชนและพืน้ท่ี
เพาะปลกูตอนใน โดยรายช่ือโรงเรียนท่ีปรากฏในเอกสารทัง้สิน้ 21 โรงท่ีกระจายตามแหล่งชุมชน
ตา่ง ๆ ปรากฏช่ือโรงเรียนวดัก ามะเชียรต  าบลก ามะเชียร อ  าเภอเดิมบาง ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีตัง้อยู่
เกือบสดุเขตแดนสพุรรณฯ2  

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 กระทรวงมหาดไทย. (2555). เลม่เดมิ. หนา้132. 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ม.ร.5ศ/13 เรือ่ง ร.ร ปรีชำพิทยำกร จ.สุพรรณบุรี (12 -14 ก.ย. 

126). 
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ตาราง 16 แสดงการเพ่ิมขึน้ของโรงเรียนท่ีใชก้ารสอนแบบหลวงในแตล่ะปีของจงัหวดัสพุรรณบรุี
ระหวา่งทศวรรษ 2440-2450 
 

พ.ศ. ท่ีมีการ
สร้างโรงเรียน 

พืน้ท่ี โรงเรียน หมายเหตุ 

2432 เมือง โรงเรียนวดัใหม่ (วดัสพุรรณภูมิในปัจจบุนั) พระ
ยาสนุทรสงครามพิไชยขออนญุาตกรมด ารงฯ 
ตัง้โรงเรยีนหลวงขึน้ โดยใหน้ายแคลว้เป็น

อาจารยใ์หญ่และขนุปรีชานสุรณ ์เป็นอาจารย์
รอง 

พ.ศ. 2435 มีหนงัสอื
จากส่วนกลางใหย้บุ
โรงเรียนและยกเลิก
การเรียนการสอน 

2433 สองพี่นอ้ง โรงเรียนบ ารุงวิทยาคาร ก่อตัง้โดยหมื่นบ  ารุงโยธี 
(พิน จนัทรเ์รอืง) 

พ.ศ. 2445 ยกเลกิ
การเรียนการสอน 

2433 สองพี่นอ้ง โรงเรียนบ ารุงโรงเรยีนราษฎรน์ิยมพิทยา และ
โรงเรียนศรสี  าราญพิทยาคม ไดร้บัการบ ารุง
การศึกษาโดยหมื่นบ  ารุงโยธี (พิน จนัทรเ์รอืง) 

พ.ศ. 2441 โรงเรยีน
บ ารุงโรงเรียนราษฎร์
นิยมพิทยา ยกเลกิ
การเรียนการสอน 

2436 เมือง โรงเรียนปรีชาพิทยาคาร ก่อตัง้โดยขนุปรีชา
นสุรณ ์

พ.ศ. 2453 ก าหนด
ฐานะใหเ้ป็นโรงเรยีน

ประจ าจังหวดั
สพุรรณบุร ีและถูก
เปลี่ยนชื่อเป็น

โรงเรียนกรรณสตู
ศกึษาลยั พ.ศ. 2461 

2442 เมือง โรงเรียนวดัประตูสาร ก่อตัง้พระครูวิมลเมธา
จารย ์

พ.ศ 2453 โรงเรยีน
วดัประตูสารถกูยบุไป
รวมกบั โรงเรียนปรีชา

พิทยาคาร 
 บางปลามา้ โรงเรียนวดัสวนหงส ์ก่อตัง้โดยพระปลดัป่ิน  

2445 นางบวช โรงเรียนวดันางบวช นายวอนเป็นครู ไดร้บัการ
อปุถมัภจ์ากคนในชมุชน 

พ.ศ. 2446 โรงเรยีน
วดันางบวชไดย้กเลกิ
การเรียนการสอน 
และยกเงินบ ารุงให้
โรงเรียนวดัท่าชา้ง 
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ตาราง 16 (ตอ่) 
 

พ.ศ. ท่ีมีการ
สร้างโรงเรียน 

พืน้
ท่ี 

โรงเรียน หมายเหตุ 

2445 บางปลามา้ โรงเรียนวดัอู่ทอง  
2448 เมือง โรงเรียนวดัใหม่ (วดัสวุรรณภูมิ) พระอาจเป็นครู  

 สองพี่นอ้ง โรงเรียนวดัโพเต่าทอง ก่อตัง้โดยพระหรุ่มกบั
เจา้อธิการแจง 

ยงัไม่ทราบว่าวดัโพ
เต่าทองเป็นวนัไหน
ในจงัหวดัสพุรรณฯ 

 ศรปีระจนัต ์ โรงเรียนวดัสปัรสเทศ พระชื่นเป็นครู  

 นางบวช โรงเรียนอินทโชประสทิธิวิทยา (วดัท่าชา้ง) นาย
วรนกัเรียนฝึกหดัครูชัน้มลูศกึษาเป็นครู 

 

2450 ศรปีระจนัต ์ โรงเรียนวดับา้นกร่าง นายโตก านนับา้นกร่าง 
นายเหลี่ยมเปรยีญและนายแยม้ไดจ้ดัตัง้ 

 

2451 ศรปีระจนัต ์ โรงเรียนประสทิธ์ิวิทยาภรณ ์(วดัดอกไม,้วดั
ดอนบปุผาราม) พระครูโพธาพิรติ เจา้คณะ
แขวงอ าเภอศรปีระจนัต ์พรอ้มดว้ยพระภิกษุ

และทายกจดัตั้ง 

 

 ท่ีมา: ส  านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ม.ร.5ศ/13 เร่ือง ร.ร ประสิทธ์ิวิทยาภรณ์ จ.
สพุรรณบุรี (22 ธ.ค. 128-3 ก.ค. 129).; ส านักหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ม.ร.5ศ/16 เรื่อง ร.ร วดั
บา้นกรา่ง จ.สพุรรณบรุี.; ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ม.ร.5ศ/38 เรื่องรายงานตรวจการศกึษา
มณฑลนครไชยศรี. 
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ภาพประกอบ 6 แผนท่ีแสดงการกระจายตวัของโรงเรยีนสมยัใหมใ่นสพุรรณบรุี ทศวรรษ 2440-
2450 

ท่ีมา: ผูวิ้จยั 
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3.9.5 การเข้าถงึการศึกษาของประชาชน 
โรงเรียนเป็นสถานท่ีช่วยรฐัสรา้งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม เพราะโครงสรา้ง

อ  านาจรฐัแบบใหมไ่ดร้วมเอาชุมชนทอ้งถ่ิน ซึ่งแต่เดิมมีอ  านาจปกครองและวฒันธรรมเฉพาะเป็น
ของตนเองดงึเขา้มาเป็นสว่นหนึง่ของอ านาจรฐัสว่นกลางผา่นการบริหารราชการและความเช่ือทาง
ศาสนาใหเ้ป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั โดยการท่ีตัง้โรงเรียนท่ีวดัในหวัเมือง ซึ่งเป็นศนูยก์ลางความเช่ือ
ของทอ้งถ่ินใหท้  าหนา้ท่ีถ่ายทอดความรูส้มยัใหมท่ี่ถกูก  ากบัโดยรฐั ไมว่า่จะเป็นการเรียนภาษาไทย
มาตรฐาน เนื้อหาท่ีตั้งอยู่บนพืน้ฐานอดุมการณ์ทางสงัคมของรฐั ความเช่ือทางศาสนาและกา ร
ผสมผสานความรูวิ้ทยาศาสตร ์ ทั้งหมดนีส้ามารถอธิบายโลกภมูิและความสมัพนัธท์างสงัคมของ
รฐัชาติอนัมีพระมหากษัตริยอ์นัเป็นประมขุ แต่การเผยแพรค่วามรูใ้นลกัษณะนีไ้มส่ามารถเขา้ถึง
ประชาชนทุกระดับชั้นได ้เห็นไดจ้ากจ านวนการเขา้ถึงและการขยายตวัของโรงเรียนท่ีมีสดัสวน
นอ้ยมากเมื่อเทียบกบัประชากรในจงัหวดั1  
 คนท่ีเข้าถึงการศึกษาสมัยใหม่ในเมืองสุพรรณฯ ช่วงแรกเป็นเหล่าลูกหลานคหบดี 
กรมการเมืองและลกูหลานขา้ราชการในสงักดัตา่ง ๆ ท่ีไดร้บัโอกาสทางการศกึษามากกวา่คนกลุ่ม
อ่ืน ๆ เน่ืองจากถกูกระตุน้โดยครอบครวัใหต้ระหนกัไดถ้ึงความส าคญัของการศึกษาสมยัใหม่ท่ีจะ
พาใหพ้วกเขาสามารถขยับฐานะทางสงัคม และไม่ตอ้งแบกรบัภาระการเป็นแรงงานในห่วงโซ่การ
ผลิตเช่นบตุรหลานชาวนา ขณะเดียวกันบุตรหลานชาวนาท่ีมีโอกาสไดร้บัการศกึษาสมยัใหม่คือ
ชาวนาท่ีมีฐานะ การเขา้ร่วมการเรียนยังเป็นโอกาสในการสรา้งเครือข่ายท่ีเอือ้ประโยชนต์่อการ
ท างานในอนาคตทัง้ของตนเองและครอบครวั  

ดงันัน้เพ่ือใหเ้ห็นภาพการไตบ่นัไดชนชัน้ทางสงัคมของคนสพุรรณฯ ไดช้ดัเจนขึน้จึงตอ้งใช้
ตวัอย่างของบุคคลท่ีส  าเร็จการศึกษาและมีต  าแหน่งการงานมาอธิบาย แต่ด้วยขอ้จ  ากัดในดา้น
หลกัฐานท าใหใ้นหวัขอ้นีต้วัอย่างบุคคลท่ีเขา้ศึกษาโรงเรียนสมยัใหมแ่ละเลื่อนชนชัน้จึงเป็นคนท่ี
จบจากโรงปรีชาพิทยาคารอนัเป็นโรงเรียนประจ าจังหวดัต่อมา มาเป็นตวัแสดงหลกัของหัวขอ้นี ้
โดยภมูิหลงัของคนท่ีเขา้รบัการศึกษาในโรงเรียนปรีชาพิทยาคารแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือ
บตุรหลานขา้ราชการท่ีเขา้เรียนเพ่ือแสวงหาโอกาสเขา้รบัราชการและยกระดบัต  าแหน่งหนา้ท่ีการ
งานสงูขึน้ ยกตวัอย่างเช่น ลกูศิษยรุ์น่แรก ๆ ท่ีจบจากโรงเรียนนีแ้ละมีต  าแหน่งใหญ่โตในกรมการ
เมืองสพุรรณฯ ไดแ้ก่พระยาสนุทรสงคราม (ปุย สวุรรณศร) ผูว้่าราชการจังหวดัสพุรรณบุรี (พ.ศ. 

                                                             
1 วารุณี โอสถารมย.์ (2524). เลม่เดมิ. หนา้ 196-199 
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2466-2470) หลวงศรีราชรกัษา (ผิว ชาคียร์ตัน)์ ผูว้า่ราชการจังหวดัสพุรรณบุรี (พ.ศ. 2481-2485) 
พระยาอภุยัภาติกเขต นายอ าเภอสองพ่ีนอ้ง (พ.ศ. 2445)1 เป็นตน้  

แต่เมื่อศึกษาภูมิหลังของคนเหล่านี้พบว่ามีความสัมพันธ์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกับผู้มี
อิทธิพล ยกตวัอย่างเช่นพระยาสนุทรสงคราม (ปยุ สวุรรณศร) บิดาท างานอยู่กรมการเมืองสพุรรณ
ฯ ช่ือหลวงแกว้สสัดี (ดี สวุรรณศร) ส่วนมารดาช่ือนิล สขุมุเป็นพ่ีสาวของเจา้พระยายมราช (ป้ัน 
สุขุม)2 หรืออย่างหลวงศรีราชรกัษา (ผิว ชาคีย์รัตน์) ก็เป็นเหลนของปุย สุวรรณศรทางฝ่ังแม ่
เน่ืองจากแม่เป็นหลานสาวของหลวงแก้วสัสดีพ่อของปุย สุวรรณศร3 เป็นตน้ อาจกล่าวไดว้่า
การศึกษาสมยัใหม่สว่นใหญ่หยิบย่ืนโอกาสในการเจริญกา้วหนา้ในอาชีพการงานใหก้ับผูท่ี้มีคน
สนบัสนนุ 

ส่วนท่ีสองคือบุตรหลานชาวจีนท่ีมีฐานะท่ีตอ้งการเพียงการศึกษาเบือ้งตน้ก่อนท่ีจะไป
เรียนตอ่ยังโรงเรียนเฉพาะกลุม่ ตวัอย่างเช่น มนัส โอภากลุ (พ.ศ. 2457-2554) คนไทยเชือ้สายจีน
ท่ีพ่อแมม่ีอาชีพคา้ขายในตลาดท่าพ่ีเลีย้ง ในอ าเภอเมือง เป็นนกัเรียนโรงเรียนกรรณสตูศกึษาลยั
ในช่วงทศวรรษ 2460 โดยเขา้เรียนตัง้แตช่ั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ก่อนจะลาออก
และเขา้ไปศึกษาต่อท่ีโรงเรียนจีนเผยอิงในกรุงเทพฯ และกลบัมารบัขา้ราชการครูท่ีโรงเรียนวัด
สวุรรณภมูิ4 

และส่วนสดุท้ายคือบุตรหลานชาวนาเท่าท่ีมีหลกัฐานปรากฏ พบว่าเป็นบุตรหลานของ
ครอบครวัชาวนาท่ีมีฐานะและมีความสมัพันธก์ับกรมการเมืองทอ้งถ่ิน เช่น นายบญุ ศาลยาชีวิน
หรือพระยาลกัษมณัสพุจน ์(พ.ศ. 2418-2504) ผูพิ้พากษาศาลอทุธรณ ์เป็นนักเรียนรุ่นแรก ๆ ของ
โรงเรียนปรีชาพิทยาคม พื้นเพเกิดท่ีโพธ์ิพระยา อ  าเภอเมืองสุพรรณฯ ครอบครัวท าอาชีพเป็น
ชาวนาและคา้ขา้ว โดยมีบิดาเป็นทหารรกัษาพระองค ์เมื่อเรียนจบและสอบผา่นประโยค 1 แลว้ได้
เลือกเขา้ไปศึกษาต่อในระดบัสงูท่ีกรุงเทพฯ โดยเขา้ไปอาศยัอยู่ท่ีบา้นนายช ู(บิดานายชิต บุรทัต 
กวีในสมยัรชักาลท่ี 6) และเขา้ศึกษาท่ีโรงเรียนพระต  าหนักสวนกหุลาบผา่นการฝากฝังของนายช ู
เช่นกนั5 เมื่อจบการศกึษาในระดบัสงูก็ไดเ้ขา้สูว่งัวนในสงัคมอีกระดบัหนึ่งกลายเป็นปัญญาชนและ

                                                             
1 โรงเรยีนกรรณสตูศกึษาลยั. (2541). 100 ปีกรรณสูตศกึษำลยั 2441-2541. หนา้ 101. 
2 จลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั, พระบาทสมเด็จพระ. (2482). เลม่เดมิ. หนา้ 22-24. 
3 ทองมว้น ศรบีุญมา. (2528). หนงัสือทีร่ะลึกงำนฌำปนกิจศพ คุณแมท่องมว้น (ชำครยี์รตัน์) ศรีบุญ

มำ เมือ่ 23 มนีำคม 2528 ณ วดัประตูสำร. หนา้ 4. 
4 มนสัโอภากลุ. (2552). ชำ้งป่ำตน้ คนสพุรรณ. หนา้ 26-27. 
5  ด  ารงราชานภุาพ, สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา. (2506). เลม่เดมิ. หนา้ 4-5. 
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ยา้ยครอบครวัไปลงหลกัปักฐานอยู่ในกรุงเทพฯ ตลอดชีวิตท่ีเหลือ ดงันั้นโรงเรียนปรีชาพิทยากรจึง
เป็นหน้าด่านท่ีส่งเสริมให้คนท่ีเขา้ศึกษาเขา้สู่ระบบราชการสมยัใหม่ ซึ่งเป็นโอกาสกา้วแรกให้
นกัเรียนบางคนไดใ้ชเ้ลื่อนฐานะทางสงัคมและเป็นเครือข่ายในการมุ่งเสริมความเจริญในหนา้ท่ี
การงาน  

ขณะท่ีลกูหลานชาวนาท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีนักสว่นมากจะเลื่อนฐานะโดยการบวช
เป็นพระ แมจ้ะมีโรงเรียนเกิดขึน้ในหลายพืน้ท่ี แต่เน่ืองจากการศกึษานั้นจ  าเป็นตอ้งลงทุนทัง้เสีย
แรงงาน ดงันั้นทางออกของการเลื่อนฐานะตนเองโดยไม่ตอ้งใชเ้งินมากและอาจสามารถเลีย้งดู
ครอบครวัไดจ้ึงเป็นการเลา่เรียนในทางธรรม ยกตวัอย่างเช่น สมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ สมเดจ็
พระสังฆราช สกลมหาสงัฆปริณายกพระองคท่ี์ 17 ( ปุ่ น ปุณฺณสิริ, พ.ศ. 2439-2516) บ้านอยู่
อ  าเภอสองพ่ีนอ้ง บิดามารดามีอาชีพท านา เพ่ือท่ีจะไดเ้ลา่เรียนจึงฝากตวัเป็นศิษยพ์ระในวดัสองพ่ี
นอ้งก่อนเขา้มาบวชเป็นพระจ าพรรษาท่ีวดัพระเชตพุนฯ เพ่ือศกึษาตอ่ เป็นตน้1  

การเปรียบสดัส่วนของนกัเรียนท่ีเขา้รบัการศกึษาเมื่อเทียบกับประชากรทัง้หมดในสพุรรณฯ 
นัน้เป็นเรื่องท่ีคอ่นขา้งยากท่ีจะเปรียบเทียบใหเ้ห็นภาพอย่างชดัเจนและซ่ือตรง เน่ืองจากขอ้จ ากัด
ของเอกสารท่ีระบุประชากรทั้งหมด และประชากรท่ีเขา้รบัการศึกษาสมยัใหม่ในเมืองสพุรรณฯ 
ดงันั้นเพ่ือใหเ้ห็นภาพเปรียบเทียบดงักลา่วจึงจ  าเป็นตอ้งอนุมานเอาจากหลกัฐานของทั้งมณฑล
นครชัยศรีแทน ใน พ.ศ. 2453 ไดม้ีการจัดท าส  ามโนครวัการเลีย้งชีพและการศกึษาขึน้ ปรากฏว่า
จ  านวนประชากรทัง้มณฑลนครชัยศรีมี 287,842 คน มีจ  านวนคนรูห้นงัสือทั้งสิน้ 43,603 คน โดย
ประชากรช่วงอายุระหวา่ง 6-20 ปีซึ่งเป็นช่วงวยัท่ีจะไดเ้ขา้รบัการศึกษานัน้มีจ  านวน 102,163 คน 
ในจ านวนนีม้ีคนรูห้นังสือ 11,625 คน2 คิดสดัส่วนคนรูห้นังสือเป็นรอ้ยละ 11.38 แมก้ารรูห้นังสือ
ในท่ีนีไ้มไ่ดจ้  าแนกถึงวิธีการไดร้บัการศกึษา แตจ่ากเปอรเ์ซ็นตก์ารรูห้นงัสือก็พออนมุานไดถ้ึงความ
ไมท่ั่วถึงของการศึกษาในมณฑลนครชยัศรี นอกจากนีต้วัเลขดงักล่าวยงัเป็นหลกัฐานท่ีสนบัสนุน
วา่ในช่วงแรกท่ีมีการตัง้โรงเรียนขึน้มานั้นการศึกษาส่วนใหญ่ในหัวเมืองสพุรรณฯ ยังจ  ากัดอยู่ท่ี
บตุรหลานกรมการและคหบดีท่ีมีก  าลงัทรพัยพ์อสนบัสนนุการเรียนของบุตรหลาน กลา่วคือเป็นผูท่ี้
เลง็เห็นประโยชนจ์ากการศกึษา ไมว่า่จะเป็นการเขา้สูร่ะบบราชการกินเงินเดือน หรือการสรา้งเสน้

                                                             
1 พทุธสมาคมแห่งประเทศไทย. (2517). พทุธสมำคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถมัภ์ อุทิศสว่น

กุศลถวำยแด่ สมเดจ็พระอริยวงศำคตญำณ สมเด็จพระสงัฆรำช (ปุ่ น ปณฺุณสิร ิมหำเถระ) ในงำนพระรำชทำน
เพลงิศพ ณ พระเมรุวดัเทพศรินิทรำวำส วนัองัคำรที ่23 เมษำยน 2517. หนา้ ง. 

2 เรื่องยอดส  ามโนครัวการเลีย้งชีพ แลการศึกษา ศก 128. เทศำภิบำล เล่ม 10 ฉบับพิเศษเดือน
พฤศจิกายน. หนา้ 165-167. 
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สายความสมัพันธใ์หธุ้รกิจก็ตาม ดงันั้นบทบาทของโรงเรียนเมื่อเขา้มาสู่ชุมชนจึงเป็นมากกว่าท่ี
ถ่ายทอดอดุมการณข์องรฐั  

3.9.6 โรงเรียนปรีชาพทิยาคารและการปรับตัวของกรมการเมืองสุพรรณฯ  
โรงเรียนปรีชาพิทยาคารเป็นหนึง่ในตวัอย่างของการศกึษาสมยัใหมใ่นเมืองสพุรรณฯ ท่ีเหลา่

กรมการและคหบดีส่งบุตรหลานมาเล่าเรียนเพ่ือท่ีเขา้รบัราชการสมัยใหม่ ซึ่งเป็นการพยายาม
ปรบัตวัใหเ้ขา้กับการปกครองและยุคสมัยใหม่ โรงเรียนปรีชาพิทยาคาร หรือต่อมาคือโรงเรียน
กรรณสตูศึกษาลยัในปัจจบุัน1 ก่อตัง้ขึน้ใน พ.ศ. 2436 หลงัโรงเรียนวดัใหมยุ่บหนึ่งปีใหห้ลงัโดยมี
ขนุปรีชานุสรณ์ (ปลอ้ง ธรรมารมณ์, พ.ศ. 2390-2451) อดีตครูในโรงเรียนวัดใหม่และเป็นนาย
ไปรษณียเ์มืองสพุรรณฯ เป็นผูก้่อตั้ง2 จุดมุ่งหมายเริ่มแรกของโรงเรียนปรีชาพิทยาคารคือใชส้อน
เดก็บริเวณละแวกบา้นของปรีชานุสรณ ์รวมถึงนกัเรียนจากโรงเรียนวดัใหมท่ี่ถกูยบุ ซึ่งเด็กกลุม่ท่ี
เขา้เรียนลว้นเป็นเดก็ท่ีมีฐานะและมีความสมัพันธก์บัเหล่ากรมการเมือง โดยการเรียนในช่วงนีใ้ช้
แบบเรียนเรว็ ประถม ก.กา เลขตะวนัตก และมลูบทบรรพกิจ ซึ่งเป็นแบบเรียนท่ีใชก้ันทั่วไปของ
พืน้ท่ีหัวเมืองรอบนอก เมื่อเรียนจบหลกัสูตรทางกรมการเมืองก็จะส่งหนังสือมาขอตัวนักเรียน
เหลา่นีเ้ขา้ไปท างาน3 

โรงเรียนแห่งนีถื้อเป็นโรงเรียนท่ีผลิตขา้ราชการและชนชั้นน าในเมืองสพุรรณฯ มากท่ีสดุ
แห่งหนึ่ง ใน พ.ศ. 2441 กรมด ารงฯ ไดเ้ขา้มาตรวจราชการเมืองสพุรรณฯ และไดเ้ขา้มาเย่ียมเยียน
โรงเรียน แต่เดิมโรงเรียนยังไม่มีช่ืออย่างเป็นทางการจึงไดป้ระทานช่ือโรงเรียนแห่งนี้ให้ช่ือว่า
โรงเรียนปรีชาพิทยาคาร ดว้ยเป็นโรงเรียนมลูสามญัเชลยศกัดิ์ สงักัดกรมศึกษาธิการจึงไดร้บัเงิน
อปุการะการศกึษาเดือนละ 10 บาท ซึ่งไมพ่อในการซือ้หนงัสือเรียนแจกจ่ายทกุคน ดงันัน้เพ่ือไมใ่ห้
เป็นการขาดแคลนหนงัสือเรียนจึงใหค้รูคดัลอกหนงัสือแลว้มาขายแก่นกัเรียนท่ีเขา้มาศกึษา4  

ใน พ.ศ. 2461 ปรากฏหลกัฐานการเก็บเงินคา่การศึกษาของโรงเรียน โดยชัน้ ป.1-3 เก็บ
คา่เล่าเรียนปีละ 2 บาท ม. 1-3 เก็บปีละ 10 บาทและสดุทา้ย ม. 4-6 เก็บปีละ15 บาท5 จ  านวนค่า

                                                             
1 ทั้งนี ้ใน พ.ศ. 2453 ทางการได้ยุบโรงเรียนวัดประตูสารมารวมกับ โรงเรียนปรีชาพิทยาคารและ

ก าหนดฐานะใหเ้ป็นโรงเรยีนประจ าจงัหวดัสพุรรณบุรี และต่อมาไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนกรรณสตูศึกษาลยัใน
ปัจจบุนัเมื่อ พ.ศ. 2461 ที่มา: โรงเรยีนกรรณสตูศกึษาลยั. (2463). ประวตัโิรงเรยีน. (ออนไลน)์. 

2 โรงเรยีนกรรณสตูศกึษาลยั. (2541). 100 ปีกรรณสูตศกึษำลยั 2441-2541. หนา้ 89. 
3 โรงเรยีนกรรณสตูศกึษาลยั. (2541). เลม่เดมิ. หนา้ 89. 
4 กระทรวงมหาดไทย. (2555). เลม่เดมิ. หนา้ 128. 
5 ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ศธ.4/120 เรือ่งท ำเนียบขำ้รำชกำรและทะเบียน ร.ร. มณฑลนครชยั

ศร ี(16 ม.ีค. 2469). 
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เล่าเรียนเหล่านี้ลว้นเป็นตน้ทุนท่ีสูงส  าหรบัครอบครวัท่ียังไม่ไดเ้ห็นความส าคญัของการส่งบุตร
หลานเขา้ไปเรียน เพราะนอกจากตอ้งเสียค่าเลา่เรียนแลว้บางรายท่ีบา้นไกลก็จ  าเป็นตอ้งไปอาศยั
พกักบัญาติหรือบา้นครูเพ่ือใหส้ะดวกในการไปโรงเรียน1  

อย่างท่ีกล่าวไปแลว้ว่าเมื่อเด็กในโรงเรียนปรีชาพิทยาคารจบหลกัสตูร กรมการเมืองจะ
รบัเขา้ท างานทนัทีจึงไมใ่ช่เรื่องน่าแปลกใจท่ีโรงเรียนแห่งนีม้ีความสมัพนัธอ์นัแนบแน่นกบักรมการ
เมือง สงัเกตไดจ้ากการเรี่ยไรเงินเพ่ือขยบัขยายพืน้ท่ีไปสรา้งโรงเรียนใหมข่ึน้ท่ีบริเวณริมถนนสาย
หนา้ท่ีวา่การเมืองหลงัจวนเก่าริมท่ีพกัผูช้่วยคลงั (สี่แยกนางพิมในปัจจบุนั) ใน พ.ศ. 2451 จ  านวน
รายนามผูอ้อกเงินสรา้งโรงเรียนกว่า 81 คน ในจ านวนนีม้ีขา้ราชการกรมการเมือง 47 คน2ปรากฏ
วา่เป็นศิษยเ์ก่าท่ีมีต  าแหน่งในกรมการเมืองถึง 28 คน นอกจากนีบ้รรดาศิษยท่ี์ไมไ่ดร้บัราชการและ
ก าลงัเรียนอยู่เวลานีอี้ก 19 คนท่ีรว่มบริจาค3 ตวัอย่างดงักลา่วนอกจากชีใ้หเ้ห็นถึงความส าคญัท่ี
โรงเรียนมีตอ่เมืองสพุรรณฯ ยังกลา่วไดว้า่คนท่ีเขา้มาเลา่เรียนในโรงเรียนนีม้ีเครือข่ายท่ีแน่นแฟ้น 
กับกรมการเมืองท าใหค้นท่ีเขา้มาสู่ระบบราชการของเมืองสพุรรณฯ เป็นคนในท้องถ่ินและเป็น
เครือญาติกนัเป็นการภายใน ซึ่งเป็นระบบอปุถมัภก์นัอีกทีหนึ่ง ดงันัน้อาจกลา่วไดว้า่ระบบราชการ
สมยัใหมอ่าจไม่สามารถสลายอ านาจและผลประโยชนข์องคนในทอ้งถ่ินไดอ้ย่างหมดจด เพียงแต่
เพ่ิมโอกาสใหค้นเลื่อนฐานะไดง้่ายขึน้และเป็นการสรา้งค่านิยมให้คุน้ชินกับส่วนกลางมากขึน้
เท่านั้น ด้วยเหตุนี ้เหล่าผูว้่าราชการและบรรดาขา้ราชการ คหบดีตลอดจนชาวบ้านทั่วไปจึง
ไวว้างใจสง่บตุรหลานเขา้ไปเรียน  

การเขา้มาอุปถัมภโ์รงเรียนของผูม้ีอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจในท้องถ่ิน เป็น
หลกัประกนัชัน้ดีไดว้า่เดก็ท่ีเรียนจบไปแลว้ไมว่า่จะเขา้ไปเรียนตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ในกรุงเทพฯ หรือ
เรียนแคจ่บหลกัสตูรก็สามารถหางานท าไดผ้า่นการอปุถมัภข์องเครือขา่ยท่ีมีในโรงเรียน ดงันัน้เมื่อ
เวลาผา่นไปประชาชนทั่วไปไดเ้ห็นแลว้วา่โรงเรียนสามารถเลื่อนฐานะทางสงัคมไดจ้ึงพากนัน าบตุร
หลานมาเขา้เรียนเพ่ิมขึน้จนตอ้งขยบัขยายโรงเรียน  

 
                                                             

1 ด ารงราชานภุาพ, สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา. (2506). ต  าหนกัสวนกหุลาบ พิมพเ์ป็น 
อนสุรณใ์นงานพระราชทานเพลงิศพ พระยาลกัษมณัสพุจน ์(บญุ ศาลยาชีวิน) ณ เมรุวดัพระพิเรนทร ์25 มีนาคม 
2506. หนา้ 4-5. 

2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ม.ร.5ศ/13 เรือ่ง ร.ร ปรีชำพิทยำกร จ.สุพรรณบุรี (12 -14 ก.ย. 
126). 

3 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ศธ. 54.3/7 เรือ่งสรำ้งโรงเรยีนปรีชำพทิยำกรณ์ เมืองสพุรรณ์ (3-25 
ก.ย. 2450). 
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“เวลานานเนิ่นทวีศิษยม์ินอ้ย  ราวหา้รอ้ยรว่มมิมีที่อาศยั 
สนามแคบคบัหอ้งหม่นหมองใจ  กรรณสตูศกึษาลยัจงึไกลมา 

เมื่อครูทา พิมพพ์นัธุ ์อาจารยใ์หญ่ จงึยา้ยไปเปลี่ยนสถานการศกึษา 
สรา้งอาคารขึน้ใหม่วิไลตา   อยู่ทางทิศบรูพา “ปราสาททอง” 

สบิหกหอ้งสองชัน้อาคารไม ้  สบิสี่ไรเ่รอืนทั่วมิมวัหมอง 
ปรบัปรุงเปลี่ยนเวียนครูใหญ่ไดป้กครอง ตามครรลองราชการของบา้นเรอืน”1 
 

บทกลอนขา้งตน้ประพันธ์โดยนายเสวียน อินทรใ์จเอือ้ ศิษยเ์ก่า พ.ศ. 2487 ในหนังสือ
ครบรอบ 80 ปีกรรณสตู แสดงใหเ้ห็นถึงการขยบัขยายพืน้ท่ีจากเดก็นกัเรียนท่ีเพ่ิมขึน้ สว่นหนึ่งท่ีท  า
ใหม้ีผูป้กครองส่งบตุรหลานมาเรียนเพ่ิมจากผลงานของนกัเรียนท่ีเมื่อจบจากโรงเรียนปรีชาพิทยา
คารท่ีมีหนา้ท่ีการงานมั่นคงท าใหจ้  านวนคนท่ีเขา้เรียนเพ่ิมมากขึน้ ประชาชนทั่วไปเริ่มเห็นแลว้ว่า
การเรียนท่ีโรงเรียนดงักลา่วสามารถสรา้งความกา้วหนา้ใหก้บับตุรหลานไดส้งัเกตไดจ้ากการขยาย
โรงเรียนเพ่ือรองรบันักเรียนใหม่ในช่วงเวลา 3 ทศวรรษระหว่างทศวรรษ 2440-2460 โรงเรียนได้
ขยบัขยายถึง 3 ครัง้ ไดแ้ก่ใน พ.ศ. 2441 ครัง้เมื่อกรมด  ารงฯ มาตรวจราชการเป็นอาคาร 1 หลงั มี 
3 หอ้ง หอ้งหนึ่งบรรจุคนได ้15-20 คน ตอ่มาใน พ.ศ. 2451 ยา้ยมาตัง้ท่ีใหมบ่ริเวณสี่แยกนางพิม 
มีอาคาร 1 หลงัประกอบไปดว้ยหอ้งเรียน 7 หอ้ง และใน พ.ศ. 2461 ไดย้า้ยโรงเรียนมาอยู่บริเวณ
วิทยาลยัอาชีวะปัจจุบนั โดยสรา้งเป็นอาคาร 2 ชั้นรองรบันกัเรียนไดก้วา่ 200 คน ซึ่งอาคารหลงันี้
ใชต้อ่มาอีก 23 ปี ก่อนยา้ยไปอยู่ท่ีบริเวณกรรณสตูศกึษาลยัปัจจบุนั2 การขยายโรงเรียนเพ่ือรองรบั
นกัเรียนจ านวนมากเป็นขอ้ยืนยนัไดว้า่ประชาชนทั่วไปเริ่มตระหนกัท่ีจะฉวยใชก้ารศกึษาในการพา
ตวัเองเขา้สูส่งัคมในระดบัท่ีสงูขึน้ 

3.10 สรุป  
เศรษฐกิจขา้วในสุพรรณฯ ทศวรรษ 2430 มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการผลิตเพ่ือการคา้

มากกว่าทศวรรษก่อนหนา้ เศรษฐกิจแบบเงินตราแพร่กระจายเขา้ไปทั่วมมุหัวระแหงประชาชนมี
รายไดม้ีแหล่งรายได้จากการท านา นโยบายการสนับสนุนการเปิดพื้นท่ีการท านาและความ
ตอ้งการสง่ขา้วไปยงัตา่งประเทศไดด้งึใหช้าวนาเขา้สูภ่าวะการผลิตเพ่ือการขายอย่างเตม็ตวั ราคา
ขา้วท่ีสงูอย่างต่อเน่ืองเป็นแรงจงูใจท่ีท าใหค้นหันมาท านา ส่วนคนท่ีท านาอยู่แลว้ก็ขยายท่ีนาให้

                                                             
1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย. (2521). ที่ระลึกครบรอบ 80 ปีโรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย จังหวัด

สพุรรณบุร.ี หนา้ 4. 
2 โรงเรยีนกรรณสตูศกึษาลยั. (2463). ประวตัโิรงเรยีน. (ออนไลน)์. 
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มากขึน้เพ่ือเพ่ิมผลผลิต ชาวนาจากต่างถ่ินอพยพเขา้มาจับจองพื้นท่ีท าเลดีติดริมแม่น  า้และล  า
คลองสายหลกัจนเกือบเตม็พืน้ท่ี คนท่ีอพยพเขา้มาจบัจองพืน้ท่ีทีหลงัจึงตอ้งขยบัพืน้ท่ีออกไปตอน
ในไกลจากแมน่  า้ออกไป บา้งก็ขยับขึน้ไปหาท่ีทางขึน้ไปทางพืน้ท่ีปลายแดน ดงันั้นทศวรรษนีจ้ึงมี
การขยับขยายพื้นท่ีปลูกขา้วอย่างรวดเร็ว ซึ่งสัมพันธ์กับประชากรท่ีเพ่ิมขึน้ เมื่อท่ีดินในการ
เพาะปลกูมีมากกวา่แรงงานการผลิตราคาคา่จา้งแรงงานจงึสงูขึน้ โดยมีแรงงานรบัจา้งในพืน้ท่ีมีทัง้
แรงงานจากอีสาน แรงงานจากชาวนายากจน รวมไปถึงแรงงานขดัดอกท่ีท างานชดใชห้นีท่ี้กูยื้ม  

ในช่วงเวลา 10 ปีจากระหว่าง พ.ศ. 2410-2426 พืน้ท่ีปลกูขา้วเพ่ิมขึน้มากกว่า 284,662 
ไร ่การเพ่ิมขึน้ของพืน้ท่ีเพาะปลกูย่อมสง่ผลต่ออากรคา่นาและจ านวนผลผลิตท่ีจะสง่เขา้กรุงเทพฯ 
มีหลกัฐานการเพ่ิมขึน้ของอากรค่านาอย่างกา้วกระโดดในสพุรรณฯ โดยใน พ.ศ. 2425 รฐัเก็บ
อากรคา่นาได ้368 ชั่ง แต่พอใน พ.ศ. 2437 เก็บคา่นาได ้706 ชั่ง ซึ่งสงูขึน้กว่าเท่าตวั แมเ้งินอากร
คา่นาในพืน้ท่ีสพุรรณฯ จะเพ่ิมขึน้แต่รฐัก็รูด้ีวา่เงินท่ีถูกสง่เขา้คลงันัน้ไม่เตม็เมด็เต็มหน่วย สาเหตุ
เพราะรฐัมกัประสบปัญหากบัการขาดสง่เงินค่านาหรือไมก่็สง่เงินล่าชา้ไม่ครบจ านวน นอกจากนี้
ยงัมีผูม้ีอิทธิพลทอ้งถ่ินท่ีคอยจอ้งเก็บเก่ียวผลประโยชนจ์ากชาวนาเขา้สูก้ระเป๋าตวัเองอีกสว่นหนึ่ง1  

การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจขา้วยังส่งผลต่ออัตราการเกิดปัญหาโจรผูร้า้ยในสพุรรณฯ 
พบวา่พฤติกรรมของโจรมีการเปลี่ยนแปลงจากแต่เดิมจะลกัขโมยควายทีละ 2-3 ตวัเมื่อเศรษฐกิจ
ขา้วเฟ่ืองฟู ราคาววัควายสงูขึน้ตามกลไกการตลาด การก่อการส่วนมากเป็นในลกัษณะการปลน้
ควายในจ านวนมากหลายสิบไปจนถึงหลายรอ้ย โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ 2430 อตัราการปลน้ท่ี
เพ่ิมสงูขึน้อย่างมีนัยพฤติกรรมของโจรเริ่มรุนแรงขึน้ มีการเกิดการบาดเจ็บลม้ตายและการปะทะ
ระหว่างออกปลน้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับท่ีสว่นกลางเริ่มแพร่อ  านาจการปกครองเขา้มายงัพืน้ท่ี
สพุรรณฯ มีการปราบปรามและจบักุมโจรในหลายพืน้ท่ี ซึ่งพฤติกรรมเหล่านีเ้ป็นอปุสรรคในการ
กระชบัอ  านาจเขา้สูส่ว่นกลางและสง่ผลตอ่รายไดข้องพระคลงั รฐัเลง็เห็นผลประโยชนท่ี์เสียไปจาก
พฤติกรรมดังกล่าวจึงเกิดการปฏิรูประบบราชการหัวเมืองขึ ้น ใน พ.ศ. 2438 รัฐน าระบบ
เทศาภิบาลมาใช้การควบคุมการปกครองในพื้นท่ีสุพรรณฯ โดยน าสุพรรณฯ เขา้ไปรวมอยู่ใน
มณฑลเทศาภิบาลนครชัยศรี มีขา้ราชการจากส่วนกลางถูกส่งเขา้มาดูแลผลประโยชนใ์นพืน้ท่ี
อย่างใกลชิ้ด ซึ่งกลไกจากระบบราชการสมยัใหม่ช่วยลดทอนการมีอยู่ของโครงสรา้งการอปุถัมภ์
ดงักลา่ว นอกจากนีร้ะบบราชการสมยัใหมย่งัเป็นกลไกท่ีถกูใชใ้นการขยายอ านาจทางการปกครอง
ของสว่นกลางไปยงัดินแดนนอกศนูยก์ลางอ านาจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

                                                             
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มร.5 ม.2.12 ก/73 เรือ่งใบบอกเมืองสุพรรณบุรี (พ.ค. 104- มี.ค. 

106). 
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ตอ้งท าความเขา้ใจว่าก่อนมีการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ. 2435 รฐับาลนั้นมีอ  านาจอยู่แค่
บริเวณศนูยก์ลางเท่านัน้ พืน้ท่ีโดยรอบอ่ืน ๆ ย่ิงห่างจากศนูยก์ลางเท่าไรย่ิงมีอ  านาจการปกครอง
ตวัเองมากขึน้เท่านัน้ โดยแตเ่ดิมรฐัไม่เคยเขา้ถึงทรพัยากรของเมืองรอบนอกศนูยก์ลาง กล่าวคือ
ขนุนางในพื้นท่ีมีสิทธ์ิในการจัดเก็บทรพัยากรอย่างเต็มท่ี พอเกิดรฐัสมัยใหม่ระบบการจัดการก็
เปลี่ยนท าให้อ  านาจเหล่านั้นถูกมาอยู่ ในมือของรัฐบาล เมื่อรายได้กลายมาเป็นของรัฐ รัฐก็
สามารถน ามากระจายเป็นค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ถือว่าเป็นการเกิดระบบงบประมาณขึน้เป็นครัง้แรก 
การเกิดรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นจุดเริ่มตน้ของกระบวนการรวมอ านาจรฐัในการเขา้ไป
ควบคมุทรพัยากรต่าง ๆ ดงันัน้จึงเปรียบเสมือนขัน้ตอนแรกของการเกิดรฐัสมยัใหม ่โดยมีเง่ือนไข
คือระบบราชการสมัยใหม่ท่ีราชการตอ้งเขา้ศึกษาในโรงเรียนสมัยใหม่ โดยใชข้า้ราชการท่ีถูก
ปลูกฝังจากโรงเรียนไปปกครองในพื้นท่ีต่าง ๆ และน าอ  านาจของส่วนกลางไปทดแทนอ านาจ
ทอ้งถ่ิน 

การพลิกโฉมการปกครองแบบจารีตท่ีกระจายอ านาจการปกครองมารวมศนูยท่ี์ส่วนกลาง
ไดล้ดอ านาจการปกครองและการหาผลประโยชน์อนัมิชอบของผูม้ีอิทธิพลในท้องถ่ินลง ท าให้
บรรดาเจา้เมืองและกรมการตอ้งพยายามปรบัตวัทัง้ด  าเนินการในกิจการทางเศรษฐกิจสว่นตวัเพ่ือ
เพ่ิมพนูทรพัยส์ินไปจนถงึสง่บตุรหลานเขา้ไปในโรงเรียนสมยัใหมเ่พ่ือคงอ านาจในการปกครองของ
ตระกลูไว ้ขณะเดียวกนัโรงเรียนท่ีเขา้มาตัง้ในพืน้ท่ีก็ไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนทั่วไปไดม้ีโอกาสยก
ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกิจของตนเอง แมม้ีหลักฐานยืนยันว่าในระยะคนท่ีเขา้ถึงการศึกษา
สมยัใหมใ่นเมืองสพุรรณฯ คือเหลา่ลกูหลานคหบดี กรมการเมืองและลกูหลานขา้ราชการในสงักัด
ต่าง ๆ ท่ีไดร้บัโอกาสทางการศึกษามากกว่าคนกลุ่มอ่ืน ๆ โรงเรียนปรีชาพิทยาคารเป็นหนึ่งใน
ตวัอย่างท่ีแสดงใหเ้ห็นขอ้สรุปนี ้แตท่ั้งนีก้็จะเห็นไดว้า่เมื่อมีตวัอย่างท่ีเป็นรูปธรรมของผลผลิตท่ีได้
จากการศกึษา เช่น จ  านวนคนท่ีรบัราชการหรือคนท่ีประสบความส าเรจ็ในอาชีพการงาน ก็ท  าให้
เริ่มมีประชาชนทั่วไปเขา้ศกึษาในโรงเรียนเพ่ิมมากขึน้ 
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บทที ่4  
เมืองสุพรรณฯ ในทศวรรษ 2450-2460 ยุคเฟ่ืองฟกูารค้าทางน ้า 

 การขยายตวัของพืน้ท่ีปลกูขา้วและการเพ่ิมผลผลิตขา้วในตลาดโลกยังเป็นเป้าหมายท่ี
ส  าคญัท่ีรฐัพยายามผลักดนัใหเ้กิดขึน้มาตลอดหลายทศวรรษจนท าใหเ้กิดปัญหาการขาดแคลน
แรงงานคนและสตัวท่ี์ใชใ้นการเพ่ิมผลผลิต ขณะท่ีท่ีดินไมเ่คยเป็นปัญหาเพราะยงัมีท่ีดินวา่งเปล่า
จ  านวนมากพอใหทุ้กคนไดเ้ขา้ไปบุกเบิก แต่เมื่อการคา้ขา้วเจริญถึงขีดสุดการขยายท่ีนาเป็นไป
ดว้ยความรวดเรว็ปัญหาขอ้พิพาทท่ีดินกลบัก่อตวัขึน้เมื่อทุกคนตอ้งการท่ีดินผืนงานท่ีอดุมสมบรูณ ์
ความไม่ชัดเจนในกรรมสิทธ์ิของพืน้ท่ีท  าใหเ้กิดคดีฟ้องรอ้งขึน้โรงขึน้ศาลจ านวนมาก หลงัจากมี
การปรบัปรุงกฎหมายท่ีดินมอบกรรมสิทธ์ิในท่ีดินถาวรแก่ประชาชน ในทศวรรษ 2450-2460 เกิด
คดีพิพาทคลองไผ่ตาแบ้อันเป็นการเคลื่อนไหวของประชาชนท่ีจะแสดงให้เห็นประโยชน์ของ
กฎหมายฉบบัใหมแ่ละการด  าเนินงานของขา้ราชการทอ้งถ่ิน 

ในบทนีจ้ะแสดงใหเ้ห็นผลท่ีตามมาจากการขยายตวัของเศรษฐกิจขา้วในสพุรรณฯ ท่ีมีต่อ
สงัคมและวิถีชีวิตชาวบา้น การคา้ภายในท่ีเติบโตตามเศรษฐกิจขา้วไดน้  าพาวฒันธรรมเมืองเขา้มา
สูท่อ้งถ่ินผา่นสินคา้อปุโภคบริโภคไม่วา่จะเป็น เสือ้ผา้ หนังสือพิมพ ์อาหารการกิน ฯลฯ ท่ีล่องมา
ขายตามเรือ มีตลาดริมน ้าขนาดใหญ่เกิดขึน้จ  านวนมากให้ซื ้อขายแลกเปลี่ยน เงินตราเป็น
สิ่งจ  าเป็นส  าหรบัการด  ารงชีพ แตข่ณะเดียวกันทศวรรษนีช้าวนาก็ไดพ้บเจอกบัความยากล าบาก
จากความผนัผวนของธรรมชาติไมว่่าจะเป็นน า้ท่วมหรือฝนแลง้ ซึ่งเกิดขึน้เป็นวงกวา้งในทศวรรษ 
2450 ชาวนาตอ้งเป็นหนีส้ินจากการผลิตขาวไม่ได ้ปัญหาดงักล่าวคือผลสะทอ้นกลบัความรุง่เรือง
ของเศรษฐกิจขา้วในยคุทนุนิยม  

4.1 ลักษณะทางกายภาพกับการขยายพืน้ทีเ่ข้าสู่พืน้ทีด่อนตอนในทศวรรษ 2450-2460 
ขา้วไดก้ลายเป็นสินคา้ส่งออกหลกัสู่ประเทศอาณานิคมรอบ ๆ ประเทศไทย การคา้ขา้ว

ตลอด 4 ทศวรรษท่ีผา่นมา รฐัท ารายไดจ้  านวนมหาศาลโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ 2440 ท่ีถือเป็น
ยคุเฟ่ืองฟขูองการคา้ขา้วสงัเกตไดจ้ากปริมาณการส่งออกท่ีเพ่ิมขึน้จากปีละ 1 แสนตนัในช่วงตน้
ทศวรรษ 2400 แต่พอทศวรรษ 2440 จ านวนขา้วส่งออกกลบัเพ่ิมขึน้กว่า 5 เท่า1 การเพ่ิมขึน้ของ
ปริมาณขา้วท่ีสงูขึน้สมัพันธก์บัการขยายพืน้ท่ีท  านาในแต่ละช่วงทศวรรษจากความพยายามของ

                                                             
1 ผาสกุ พงษ์ไพจิตร และ ครสิ เบเคอร.์ (2557). ประวติัศาสตรไ์ทยรว่มสมัย. หนา้ 117. 
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ทุกภาคส่วนท่ีมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือผลิตขา้วออกขายใหไ้ดม้ากท่ีสดุ ยืนยันไดจ้ากการขยาย
ตวัอย่างรวดเรว็ของพืน้ท่ีปลกูขา้วในตาราง 17 

 
ตาราง 17 พืน้ท่ีปลกูขา้ว (ลา้นไร)่ 
 

ช่วงเวลา ภาคกลาง ภาคอืน่ ๆ รวมท้ังหมด 
2448-2452 6.8 2.4 9.2 
2453-2457 7.2 4.3 11.5 
2458-2462 8.2 5.7 13.9 
2463-2467 9.6 6.7 16.3 
2468-2472 10.9 7.2 18.1 
2473-2477 11.8 8.3 20.1 

ท่ีมา: เจมส ์ซี อินแกรม. (2552). กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจในประเทศไทย 1850-
1970. (ชศูรี มณีพฤกษ์และเฉลิมพจน ์เอ่ียมกมลา, แปล). หนา้ 66. 

การบุกเบิกพืน้ท่ีท  านาในช่วงแรกกระจายไปตามแมน่  า้และล าคลองสายหลกั ซึ่งบริเวณท่ี
มีประชากรอยู่อาศยัอย่างหนาแน่นมกัอยู่ตามแนวแม่น  า้เจา้พระยาไหลผา่นหรือปากแม่น  า้จีนไม่
ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก ต่อมาเมื่อนโยบายเลิกทาสเริ่มสมัฤทธิผลตัง้แต่ปลายทศวรรษ 2420 
เป็นตน้มา จ  านวนคนท่ีเป็นไทมีมากขึน้การบกุเบิกพืน้ท่ีจึงขยบัขยายเขา้ไปยงัพืน้ท่ีรกรา้งวา่งเปล่า
ตอนในท่ีไกลออกไปทั้งฝ่ังตะวนัออกและตะวนัตกของแม่น  า้เจา้พระยา การเลือกพืน้ท่ีลงหลกัปัก
ฐานยังคงยึดพืน้ท่ีติดแมน่  า้ล  าคลองเป็นอนัดบัแรก ก่อนค่อย ๆ ขยับขยายขึน้ไปในพืน้ท่ีดอนและ
เขตป่าเขาตอนในตามล าดบัเมื่อพืน้ท่ีลุม่แม่น  า้ไดร้บัการจบัจองเตม็พืน้ท่ี1 นอกจากนีก้ารเพ่ิมพืน้ท่ี
ยงัสอดคลอ้งกบัการเพ่ิมจ านวนประชากรในประเทศ โดยจ านวนประชากรท่ีเพ่ิมขึน้นั้นสาเหตสุว่น
หนึ่งมาจากความกา้วหนา้ของสาธารณสขุในประเทศท่ีสามารถลดอตัราการเสียชีวิตของประชาชน
ท่ีเกิดจากไขป่้าหรือไขม้าลาเรียซึ่งเคยเป็นอปุสรรคตอ่การบุกเบิกพืน้ท่ีในเขตป่า จากนโยบายการ
ควบคมุมาลาเรียตามหวัเมืองตัง้แต่ทศวรรษ  2440 ประกอบกับการเขา้ไปบกุเบิกพืน้ท่ีป่าใหเ้ป็น

                                                             
1 ผาสกุ พงษ์ไพจิตร และ ครสิ เบเคอร.์ (2546). เลม่เดมิ. หนา้ 26-27 
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พืน้ท่ีนาตลอดหลายทศวรรษท่ีผา่นมาก็สง่ผลดีตอ่การลดจ านวนพืน้ท่ีเพาะพันธุย์งุท่ี เป็นพาหะน า
โรคท าใหก้ารขยายการเพาะปลกูในพืน้ท่ีห่างไกลเพ่ิมขึน้อย่างรวดเรว็1 

การขยายตวัของเศรษฐกิจขา้วอย่างสงูสดุในทศวรรษ 2440 ไดท้  าใหป้ระชาชนหันมาให้
ความส าคญักับท่ีดินท่ีจะใชใ้นการผลิตขา้วออกขายใหม้ากขึน้ในคราวต่อ ๆ ไป ท่ีดินกลายเป็น
ทรพัยส์ินท่ีมีคา่ในทางเศรษฐกิจ เกิดการซือ้ขายท่ีดินเป็นวงกวา้ง ท่ีดินท่ีมีท  าเลดีอดุมสมบรูณ ์ใกล้
แหล่งน า้ เดินทางสะดวกย่ิงเป็นท่ีตอ้งการท าให้ท่ีดินบริเวณดงักล่าวมีราคาสงู โดยเฉพาะหลัง
ทศวรรษ 2440 เป็นตน้มาท่ีดินมีราคาสงูขึน้อย่างกา้วกระโดดยกตวัอย่างเช่น ท่ีดินบริเวณคลอง
รงัสิตใน พ.ศ. 2433 ราคาท่ีดินอยู่ท่ี 4 บาท 25 สตางคต์อ่ไร ่แตใ่น พ.ศ. 2444 ราคาท่ีดินมีราคาไร่
ละ 35 บาท ซึ่งสงูขึน้ราว 9 เท่า2 ในสพุรรณฯ แมไ้ม่พบหลกัฐานท่ีชัดเจนเก่ียวกบัราคาซือ้ขายท่ีดิน
แต่จากหลักฐานตรวจราชการภายในมณฑลนครชัยศรีใน พ.ศ. 2452 ไดม้ีการระบุราคาซือ้ขาย
ท่ีดินโดยจ าแนกจากคณุภาพและท าเลท่ีตัง้ไวว้า่ท่ีนาอย่างดีจะอยู่ท่ีไรล่ะ 25 บาท อย่างกลางไรล่ะ 
15 บาท และอย่างเลวไร่ละ 10 บาท ซึ่งจากหลกัฐานพอจะอนุมานไดว้่าราคาท่ีดินในสพุรรณฯ 
น่าจะท าการซือ้ขายอยู่ภายใตข้อบเขตราคาเดียวกัน3 เมื่อมีการครอบครองและซือ้ขายท่ีดินแลว้
การถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดินจึงมีความส าคญัขึน้มา  

 
ตาราง 18 สดัสว่นพืน้ท่ีป่า นา ไรใ่นสพุรรณบรุี พ.ศ. 2458 
 

อ าเภอ ชนิด เดมิ (ไร่) สร้างใหม่ (ไร่) รวม (ไร่) 
เมือง ป่า4 56,121  56,121 

 นา 126,651 852 127,503 
 ไร ่ 5,573 130 5,703 

                                                             
1 ชาติชาย มุกสง. (2563). จำกปีศำจสู่เชือ้โรค : ประวตัศิำสตรก์ำรแพทย์กับโรคระบำดในสงัคมไทย. 

หนา้ 165-173. 
2 เดวิด บรูซ จอหน์สตนั. (2530). เลม่เดมิ. หนา้ 30. 
3 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มร.5 กษ/14/1 เรือ่งไต่สวนควำมรูน้ำยเจริญในทำงกำรเพำะปลูก 

(29 ม.ิย. 119-25 ก.พ. 119). 
4 พืน้ที่ป่า ณ ที่นีป้ระกอบไปดว้ยป่าไผ่ ป่าแสก ป่าแฝกและป่าเบญจพรรณ ซึ่งพืน้ที่บรเิวณที่ป่า เป็นดิน

เหนียวแข็งมาก จะท าไรท่  านาลว้นไม่เหมาะสม แต่ป่าที่ดินดี ๆ ก็มีเช่นป่าไผ่และป่าสะแกพอจะโกนสรา้งนาไรไ่ด ้
แต่ราษฎรไม่พอใจจะท าเพราะพืน้ที่ส่วนมากเป็นดอน ที่มา:ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1315 เล่ม 
121 มณฑลครไชยศร ีสง่รำยงำนตรวจกำรอ ำเภอทำ่พีเ่ลีย้ง, อ ำเภอศรปีระจนัตข์องขุนสกลสำลกิีจ. 
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ตาราง 18 (ตอ่) 
 

อ าเภอ ชนิด เดมิ (ไร่) สร้างใหม่ (ไร่) รวม (ไร่) 

ศรีประจนัต ์ ป่า 113,087 - 113,087 
 นา 52,411 1,145 53,556 

 ไร ่ 5,082 - 5,082 
บางปลามา้ ป่า 9,950 - 9,950 

 นา 193,250 3,000 196,250 
 ไร ่ - - - 

นางบวช ป่า 80,800 - 80,800 
 นา 39,841 3,450 43,391 

 ไร ่ 1,300 - 1,300 

เดิมบาง ป่า 182,600 - 182,600 
 นา 48,500 - 48,500 
 ไร ่ 4,900 - 4,900 

สองพ่ีนอ้ง ป่า 68,780 - 68,780 

 นา 118,150 14,380 132,530 
 ไร ่ 1,535 30 1,565 

จรเขส้ามพนั ป่า 87,600 - 87,600 

 นา 38,713 1,160 39,873 

 ไร ่ 710 - 710 
รวมม้ังหมด ป่า 598,938 - 598,938 

 นา 617,516 23,987 641,503 
 ไร่ 19,100 160 19,260 

 ท่ีมา: กส.13/1203 เลม่111 จงัหวดัสพุรรณบรุีสง่รายงานการตรวจการเพาะปลกูของขนุ
สกลสาลีกิจ 
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การปรบัปรุงกฎหมายใหป้ระชาชนสามารถถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดินใน พ.ศ. 2444 ท่ีต่อมา
พัฒนามาเป็นประมวลกฎหมายท่ีดินในปัจจุบัน ยังเป็นปัจจัยหนึ่งให้ท่ีดินมีราค าสูง การ
เคลื่อนยา้ยถ่ินฐานของประชาชนเริม่ชา้ลง ประชาชนมีท่ีอยู่เป็นหลกัเป็นแหลง่แน่นอนไมส่ามารถ
เดินทางไปอยู่ท่ีใดท่ีหนึง่แบบเปลา่ ๆ  ได ้เน่ืองจากตอ้งมีกรรมสิทธ์ิในท่ีอยู่ การปรบัปรุงกฎหมายให้
กรรมสิทธ์ิท่ีดินแก่ประชาชนท าขึน้มาเพ่ือบรรเทาความเดือดรอ้นและลดปัญหาขอ้พิพาทท่ีดินใน
โรงศาลจ านวนมากจากความไม่ชดัเจนในสิทธ์ิท่ีอยู่อาศยั1 ซึ่งในส่วนของหัวขอ้นีจ้ะแสดงใหเ้ห็น
ความส าคญัของการครอบครองกรรมสิทธ์ิท่ีดินและการเคล่ือนไหวของประชาชนในพืน้ท่ีสพุรรณฯ 
ท่ีมีต่อกฎหมายการครอบครองท่ีดิน โดยยกกรณีพิพาทท่ีดินในพืน้ท่ีคลองไผ่ตาแบ ้อ  าเภอสองพ่ี
นอ้งท่ีเกิดขึน้ระหวา่ง พ.ศ. 2456-2467 เป็นกรณีศกึษา 

4.1.1 ปฐมบทกรณีพพิาทคลองไผ่ตาแบ้ 
เรือ่งราวขอ้พิพาทในพืน้ท่ีคลองไผ่ตาแบม้าจากเอกสารชุดบนัทึกคลองไผต่าแบเ้ป็นเอกสาร

หอจดหมายเหตท่ีุมีความยาวมากกวา่ 100 แผน่ ความส าคญัของเอกสารชดุนีค้ือค  าฟ้องรอ้งของ
ราษฎรท่ีมีต่อพระยาสนุทรสงคราม (อี ้กรรณสตู) และพวกพอ้งในกรณีการรุกล  า้พืน้ท่ีราษฎรจาก
การขดุคลองไผ่ตาแบ ้ต  าบลบางตาเถร อ  าเภอสองพ่ีนอ้งในช่วงทศวรรษ 2450 ภายในเอกสารมีทั้ง
เรื่องคดีฟ้องรอ้งท่ีดินและการสืบสวนความเป็นมาของเรื่อง จากเอกสารชดุนีท้  าใหเ้ขา้ใจผลกระทบ
จากเศรษฐกิจขา้วท่ีเกิดขึน้กับชาวนาในการช่วงชิงท่ีดินมาใช้ในการเพ่ิมผลผลิตขา้ว ซึ่งเป็ น
ความสมัพนัธท์างสงัคมอีกแง่มมุหนึ่งในภาวะท่ีเศรษฐกิจเจริญรุง่เรือง นอกจากนีอ้าจมองอปุสรรค
ท่ีพระยาสุนทรสงครามเจอไดว้่าเป็นหนึ่งในสาเหตุท่ีทางภาครฐัไม่คิด เขา้มาพัฒนาท่ีดินฝ่ัง
ตะวนัตกใหเ้หมือนดงัเช่นท่ีดินฝ่ังตะวนัออก เพราะมีชาวนารายย่อยครอบครองอยู่เกือบเตม็พืน้ท่ี
อนัเป็นการยากท่ีจะหาพืน้ท่ีท  าเลดีมาขดุคลองเพ่ือหาก าไรไดจ้ากขายท่ีดิน รวมถึงอาจเกิดกรณี
วิวาทท่ีดินระหว่างชาวนาและเอกชนเช่นเดียวกับแถบรงัสิต ในเอกสารชุดเดียวกันยังแสดงถึง
อ  านาจของประชาชนในการตรวจสอบการท างานของข้าราชการท้องถ่ิน ซึ่ งเป็นรูปแบบ
ความสมัพนัธท่ี์เกิดขึน้เป็นวงกวา้งหลงัปฏิรูปการปกครอง 2435 
 คลองไผต่าแบม้ีความส าคญัอย่างไรถึงเกิดเรื่องราวขอ้พิพาทระหวา่งพระยาสนุทรสงคราม
และพวกพอ้งกบัชาวบา้นในพืน้ท่ีจนเกิดการฟ้องรอ้งขึน้โรงขึน้ศาลกนัใหญ่โต ค  าถามดงักลา่วตอ้ง
ไดร้บัการไขขอ้สงสยัไปพรอ้ม ๆ กัน ณ บัดนี้ คลองไผ่ตาแบ้เป็นโครงการท่ีถือก าเนิดขึน้ใน พ.ศ. 
2456 จากความคิดของพระยาสนุทรสงครามท่ีตอ้งการขดุคลองเขา้ไปในพืน้ท่ีดอนรกรา้งในทุ่งไผ่
ตาแบซ้ึ่งอยู่ทางฝ่ังซา้ยของแม่น  า้สพุรรณฯ โดยจา้งคนจีนขดุคลองจากริมแมน่  า้ขนานไปตามทาง

                                                             
1 กรมที่ดิน. (2564). ควำมเป็นมำของกำรออกโฉนดทีด่นิ. (ออนไลน)์. 
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ทิศตะวนัออกมีความยาวประมาณ 219 เสน้ 18 วา หรือ 8.8 กิโลเมตร จากค  ากลา่วอา้งในบนัทึก
ของฝ่ังพระยาสนุทรสงครามไดก้ลา่วว่าแตเ่ดิมบริเวณดงักล่าวเป็นท่ีดอนรกรา้งเป็นดงเป็นป่าแทบ
ไมม่ีประชากรเขา้มาอยู่อาศยัเน่ืองจากมีชา้งป่าคอยอาละวาดอยู่จึงท าใหไ้มม่ีคนเขา้มาบกุเบิกท า
นาแมพื้น้ท่ีใกลแ้ม่น  า้และคลองสองพ่ีนอ้งจะถกูจบัจองจนเกือบเต็มพืน้ท่ีแลว้ก็ตาม จากขอ้มลูใน
ค  าฟ้องรอ้งพบวา่พืน้ท่ีท่ีใชข้ดุคลองค่อนขา้งไกลจากแม่น  า้สพุรรณฯ โดยท่ีดินของผูฟ้้องรอ้งท่ีอยู่
ใกลก้บัแม่น  า้สพุรรณฯ มากท่ีสดุคือท่ีดินของนายสดุและพวกซึ่งห่างจากแมน่  า้ออกไป 78 เสน้หรือ 
3.12 กิโลเมตร1  

นอกจากนี้ในหลักฐานคดีความใบบอกเมืองสุพรรณฯ พ.ศ. 2430 พบว่าพื้นท่ีบริเวณ
ดังกล่าวเป็นท่ีซ่องสุมและหลบหนีของโจรผู้รา้ยจากต่างพื้นท่ีเน่ืองจาก “ที่ต ำบลไผ่ตำแบฝ่ั้ง
ตะวนัออกแของเมอืงสูพรรพรมแดนกันกับแของเมืองนครไชยศรี เป็นที่หวำ้งหำมีบำ้นเรือรำษฎร
ไม”่2 แตเ่มื่อดลูกัษณะทางภมูิศาสตรแ์ลว้พบว่าท าเลท่ีตัง้ของต  าบลบางตาเถรมีศกัยภาพพอท่ีจะ
ดงึดดูแรงงานจ านวนมากเขา้มาเพ่ือกอบโกยก าไรจากการขายท่ีดินสองขา้งฝ่ังคลอง ท่ีดินบริเวณ
ดังกล่าวมีตน้ทุนท่ีดีทั้งใกลก้ับเมืองนครชัยศรีและเมืองกรุงเก่าฯ เดินทางไม่ไกลสามารถเข้า
กรุงเทพฯ ได ้ซึ่งเป็นการดีในการเดินทางคา้ขายสินคา้ทางการเกษตร ขาดแค่การบุกเบิกพื้นท่ี
เท่านั้น การขุดคลองไผ่ตาแบ้จึงอดุช่องโหว่และจะสรา้งก าไรใหก้ับผูข้ดุคลองทุกคน กล่าวไดว้่า
ตน้แบบการขดุคลองแลว้ขายท่ีดินริมคลองมีตวัอย่างมาจากการขดุคลองรงัสิต 
 โครงการขดุคลองสายนีเ้ป็นความรว่มมือกันของพระยาสนุทรสงคราม พระยาอภุยัภาติด
เขตร ์นายอ าเภอสองพ่ีนอ้ง หลวงสกลสาลีกิจ เกษตรจังหวดัสพุรรณบุรี ขนุเทียรถีรคาม ก านัน
ต  าบลบางตาเถร โดยผูท่ี้เป็นคนออกหนา้ในโครงการนีค้ือนายฮะซี ้กรรณสตู ซึ่งมีศกัดิ์เป็นพ่ีชาย
ของพระยาสนุทรสงคราม เริ่มขดุคลองใน พ.ศ. 2456 และขดุเสร็จสิน้ใน พ.ศ. 24573จะเห็นไดว้่า
โครงการดงักล่าวเป็นโครงการท่ีอาศยัความรว่มมือของขา้ราชการท่ีมีต  าแหน่งใหญ่และนายทนุใน
ทอ้งถ่ิน 

การขดุคลองด  าเนินการไปอย่างไมร่าบรื่นเท่าไรนัก เน่ืองจากก่อนมีการขดุคลองประมาณ 
3-4 ปีมีประชาชนเขา้มาโก่นสรา้งท านาอยู่หลายรายและมีอีก 200 กว่ารายท่ีท าเรื่องขอจับจอง
                                                             

1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มท.0601.2.9/2 บันทึกที่ดินฝั่งคลองไผ่ตำแบ้ ต ำบลบำงตำเถร 
อ ำเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสพุรรณบุร ี(22 ม.ีค. 2459). 

2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มร.5 ม2.12 ก/73 เรือ่งใบบอกเมืองสุพรรณบุรี (พ.ค. 104- มี.ค. 
106). 

3 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มท.0601.2.9/2 บันทึกที่ดินฝั่งคลองไผ่ตำแบ้ ต ำบลบำงตำเถร 
อ ำเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสพุรรณบุร ี(22 ม.ีค. 2459). 
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ท่ีดินในพืน้ท่ีบริเวณท่ีจะมีการขดุคลอง แตอ่  าเภอยงัไมอ่อกใบเหยียบย ่าท่ีดินใหก้ลบัใหไ้ปโก่นสรา้ง
ท่ีดินท ากินก่อน สิ่งท่ีสะทอ้นออกมาจากค  าฟ้องรอ้งคือความหละหลวมของการจัดการการจด
ทะเบียนท่ีดินของสพุรรณฯ ท่ีท าใหเ้กิดความไมช่ัดเจนในสิทธ์ิการครอบครองท่ีดิน และเป็นปัญหา
พวัพนัจนเกิดเรื่องราวขอ้พิพาทท่ีจะศกึษากนัตอ่ไป  
 การฟ้องรอ้งเรื่องท่ีดินสองฝ่ังคลองไผ่ตาแบ้นั้นไม่ไดม้ีแค่การฟ้องรอ้งเรื่องพิพาทท่ีดิน
เท่านั้นจากฎีกาส่งเรื่องรอ้งทกุขม์ายงัเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ประกอบไปดว้ยฎีกาจ านวน 5 
ฉบับทยอยส่งฟ้องตัง้แต่ พ.ศ. 2459-2466 ในจ านวนนี้มี ฎีกา 2 ฉบับท่ีมีเนือ้เรื่องส่งฟ้องมีความ
น่าสนใจในแง่ของการฟ้องรอ้งพฤติกรรมอนัไมเ่หมาะสมของพระยาสนุทรสงคราม โดยอนัแรกเป็น
ฎีกาของนายลอ้ม ผิวทองงามและคณะสง่ฟ้องรอ้งในเดือนมิถนุาคม พ.ศ. 2465 มีขอ้ความดงันี ้
 

“(ก) เมื่อ พ.ศ. 2462 นายลอ้ม ผิวทองงามกับพวกท านาไม่ไดผ้ล รอ้งขอยกเวน้เงิน
ค่านา ก านันไม่ไปส  ารวจกลบัรายงานไปอ าเภอว่าต้นขา้วไม่เสีย นายลอ้ม ผิวทองงามกับ
พวกจงึขอยกเวน้ต่อพระยาสนุทร (อี ้กรรณสตู) ๆ ว่าจะไปรงัวดัใหม่ก็ไม่ไป 

(ข) พระยาสนุทร (อี ้กรรณสตู) ขดุคลองไผ่ตาแบโ้ดยไม่ไดร้บัพระบรมราชานุญาติ 
กดขี่ราษฎรที่มีนาอยู่ก่อน ขดุคลองแลว้เอาเปนประโยชนข์องตนกบัพวกของตนเสยี 

(ค) เกณฑ์แรงงานพวกนายทุ้มใหแ้บกเสา 1000 ตน้ว่าจะไปใชร้าชการ แต่ความ
จรงิเอาไปท าตลาดและโรงงานในการท าศพมารดาของพระยาสนุทร (อี ้กรรณสตู) 

(ง) ตั้งศุขาภิบาลที่ต  าบลบางเลน และต าบลสองพี่นอ้งเก็บเงินราษฎรไปแลว้ไม่ท  า
ประโยชนอ์นัใดให”้1 

 

ส่วนฎีกาอีกฉบับ เป็นของนายโต ผิวทองงาม  และนายทุ้ม  ลิขิต เขียนส่งมายัง
กระทรวงมหาดไทยในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกนัและมีใจความกลา่วโทษพระยาสนุทร ดงันี ้

 

“พระยาสนุทร (อี ้กรรณสตู) ว่าจัดการศุขาภิบาลสองพี่นอ้งไม่ดีเก็บเงินจากพวกที่
อยู่ในเขตรศ์ุขาภิบาลแลว้ไม่ท  าประโยชนใ์หแ้ก่ผูท้ี่เสียเงินกลบัเอาเงินไปจา้งคนใชใ้หแ้พทย์
แลใชเ้ปนประโยชนต์นเสยี”2 

                                                             
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มท.0601.2.9/2 บันทึกที่ดินฝั่งคลองไผ่ตำแบ้ ต ำบลบำงตำเถร 

อ ำเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสพุรรณบุร ี(22 ม.ีค. 2459). 
2 แหลง่เดมิ. 
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 จากขอ้ความทั้ง 2 ฎีกาจะเห็นถึงความพยายามต่อรองของชาวบา้นกับขา้ราชการทอ้งถ่ิน 
โดยอาศยัอ  านาจของส่วนกลางมาตรวจสอบการปฏิบตัิหนา้ท่ีของขา้ราชการทอ้งถ่ิน เพราะจากขอ้
ฟ้องรอ้งทัง้สองนัน้ทางพระยามหินทรเดชานวุตัน สมหุเทศาภิบาลมณฑลนครชยัศรีไดต้ัง้กรรมการ
สอบสวนและมีใบบอกชีแ้จงไปยังกระทรวงมหาดไทยในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกนั กรณีนีแ้สดงให้
เห็นพลงัของประชาชนในการตรวจสอบการท างานของขา้ราชการทอ้งถ่ินท่ีเป็นผลการการอิงแอบ
อ านาจกบัการปกครองสว่นกลาง 

การเกิดกรณีพิพาทคลองไผ่ตาเบเ้มื่อพิจารณาจากบริบทในช่วงทศวรรษ 2450-2460 ซึ่ง
ก  าลงัเป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจขา้วเพ่ิงผ่านจดุสงูสดุมาไมน่าน นโยบายตา่ง ๆ ของรฐับาลยังคงเป็นไป
เพ่ือสนบัสนนุการการปลกูขา้ว โดยเฉพาะการออกกฎหมายท่ีดินซึ่งเอือ้ตอ่การครอบครองท่ีดินของ
ประชาชน ซึ่งท  าให้ประชาชนมีแรงจูงใจในการโก่นสรา้งท่ีและปรบัปรุงท่ีดินให้เหมาะกับการ
เพาะปลกูย่ิงขึน้ แต่ขณะเดียวกนัขา้ราชการท่ีมีหนา้ท่ีดแูลการจบัจองท่ีดินกบัรวมกันหาประโยชน์
ใหก้บัพรรคพวกตวัเองจากอภิสิทธ์ิในหนา้ท่ีการงาน เม่ือตา่งฝ่ายต่างมีแรงจงูใจในการครอบครอง
ท่ีดินจึงเกิดเป็นขอ้พิพาทคลองไผต่าแบ ้ 

4.1.2 กฎหมายทีด่ิน กลไกรัฐสมัยใหม่กับข้อพพิาทคลองไผ่ตาแบ้ 
เดิมในกฎหมายตราสามดวงท่ีใชม้าตัง้แตอ่ยุธยาก าหนดวา่ท่ีดินทั้งหมดในอาณาจักรเป็น

ของพระมหากษัตริย ์ประชาชนเป็นผูอ้ยู่อาศยัชั่วคราวโดยมีเงือ้นไขวา่ตอ้งท าประโยชนต์อ่ท่ีดิน แม้
ประชาชนจะมีสิทธ์ิในการอยู่และยกท่ีดินใหเ้ป็นมรดกแก่ทายาทได ้แต่ก็ยังไมมี่กรรมสิทธ์ิในการ
ครอบครองท่ีดิน ซึ่งหมายความวา่กษัตริยส์ามารถยึดท่ีดินคืนไดท้กุเมื่อเมื่อเห็นวา่ประชาชนคนนัน้ 
ๆ ไมไ่ดส้รา้งประโยชนใ์นท่ีดิน1 ลกัษณะการออกเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินก่อนจะมีการออกโฉนดท่ีดิน
จากการปรับปรุงกฎหมายท่ีดิน พ.ศ. 2444 ไดแ้ก่ ใบเหยียบย ่า ตราจอง และตราแดง ความ
แตกตา่งของเอกสารสิทธ์ิทัง้ 3 ประเภท คือ ใบเหยียบย ่าเป็นเอกสารท่ีใหส้ิทธิกบัผูท่ี้บกุเบิกพืน้ท่ีขึน้
ใหม ่โดยใหเ้วลาท ากิน 1 ปี และไมส่ามารถโอนใหผู้อ่ื้นได ้โดยใบเหยียบย ่ามีความถาวรนอ้ยท่ีสดุ
และมีความมั่นคงนอ้ยท่ีสดุดว้ยเชน่กนั โดยเฉพาะเมื่อมีขอ้พิพาทท่ีดินกนัระหวา่งผูถื้อใบเหยียบย ่า
กบัผูถื้อเอกสารสิทธ์ิประเภทอ่ืน ปรากฏวา่ผูถื้อใบเหยียบย ่ามกัตกเป็นรองเสมอ2 

ตอ่มาตราจองเป็นเอกสารท่ีใหส้ิทธิการท ากินโดยมีเง่ือนไขว่าหา้มปล่อยใหท่ี้ดินวา่งเปล่า
เกิน 3 ปีถ้าไม่มีการท าประโยชนใ์นท่ีดินผืนนั้น ๆ ภายในระยะเวลาดงักล่าวท่ีดินสามารถถูกยึด
                                                             

1 มณฑล คงแถวทอง. (2527). เลม่เดมิ. หนา้ 144. 
2 ทวีศิลป์ สบืวฒันะ. (2521). เลม่เดมิ. หนา้ 67-69. 
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กลบัมาเป็นของรฐั และสดุท้ายตราแดงเป็นเอกสารสิทธ์ิท่ีถาวรกว่าเอกสารสิทธ์ิก่อนหน้าทั้ง 2 
ประเภท แตร่ฐัก็สามารถยึดท่ีดินกลบัเป็นของรฐัไดเ้มื่อพบวา่เจา้ของท่ีไมท่  าประโยชนก์บัท่ีดินเกิน 
9 ปี โดยผูถื้อใบตราแดงสามารถขาย ถ่ายโอนไปใหผู้อ่ื้นไดเ้ช่นเดียวกบัผูถื้อใบตราจอง แตท่ั้งนี ้ใบ
ตราแดงมีความพิเศษกว่าประเภทอ่ืนเพราะรฐัจ  ากัดการออกใบตราแดงให้เพียง 4 พื้นท่ีไดแ้ก่ 
อยธุยา ลพบรุี อา่งทองและสพุรรณฯ ซึ่งถือเป็นพืน้ท่ีท่ีสมบรูณใ์นการปลกูขา้วท่ีสดุ1  

ทั้งนีร้ะบบการถือครองท่ีดินแบบเก่าไดส้รา้งปัญหาใหก้ับชาวบา้นและรฐัเป็นอย่างมาก
จากความไมช่ดัเจนของเอกสาร เดวิด บรูซ จอหน์ตนั ไดศ้กึษาขอ้พิพาทท่ีดินในพืน้ท่ีรงัสิตหลงัการ
ขดุคลองทศวรรษ 2430-2440 พบวา่ปัญหาส าคญัของขอ้วิวาทท่ีดินมาจากระบบการจดัการท่ีดนิท่ี
ไม่มีประสิทธิภาพ ในแต่ละขัน้ตอนการขอกรรมสิทธ์ิท่ีดินลว้นมีความสบัสนและทบัซอ้น เร่ิมจาก
เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินออกใบเหยียบย ่าท่ีดินแก่ผูร้อ้งขอ ซึ่งเป็นขัน้ตอนเริ่มแรก ตอ่มาขา้หลวงเสนาหรือ
ขา้หลวงกรมนาจะท าการออกส  ารวจในแตล่ะปีเพ่ือออกเอกสารท่ีถาวรขึน้มา คือ ใบจอง/ตราแดง 
แลว้แตจ่ะเรียก อาจกลา่วไดว้า่การท างานของทัง้สองเป็นการท างานคนละสว่นท่ีไมไ่ดบ้นัทึกไวใ้น
สว่นกลางท าใหอ้าจเกิดการออกกรรมสิทธ์ิซ  า้ซอ้น เมื่อเปลี่ยนคนประเมินจึงกลายเป็นขอ้พิพาท
ท่ีดินดงัท่ีกลา่วมา2 เมื่อการจบัจองท่ีดินท่ีขยายเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็วจากความเฟ่ืองฟขูองเศรษฐกิจ
ขา้ว โดยระบบการถือครองท่ีดินเปิดโอกาสใหเ้กิดการช่วงชิงท่ีดินจนเกิดเป็นขอ้พิพาทขึน้แทบทุก
พืน้ท่ีเน่ืองจากความไมช่ดัเจนในเอกสารสิทธ์ิ ดงันัน้ใน พ.ศ. 2444 จึงมีการปรบัปรุงกฎหมายท่ีดิน
ขึน้โดยออกโฉนดแผนท่ี ซึ่งเป็นเอกสารท่ีใหก้รรมสิทธ์ิการครอบครองท่ีดินถาวรแก่ประชาชน  

ลกัษณะการขอออกใบโฉนดแผนท่ีในกฎหมายฉบับใหม่มีความคลา้ยกับการขอสิทธ์ิใน
ท่ีดินแบบเดิม กลา่วคือประชาชนเขา้ไปจบัจองพืน้ท่ีกอ่นจึงคอ่ยไปขอใบตราจองพืน้ท่ีทีหลงั ใบตรา
จองเป็นใบท่ีแสดงสิทธิการครอบครองท่ีดิน หลงัจากนั้นทางอ าเภอจะเขา้ไปท ารงัวดัและพิสจูน์
ท่ีดินก่อนออกโฉนดให้3 และใน พ.ศ. 2444 ไดม้ีจัดตัง้หอทะเบียนท่ีดินแห่งแรกขึน้ในมณฑลกรุง
เก่าเพ่ือท าเรื่องราวเก่ียวกบัการจบัจองท่ีดินและออกโฉนดแก่ประชาชน4  

กฎหมายใหก้รรมสิทธ์ิในท่ีดินกบัเจา้ของท่ีท าใหป้ระชาชนมีสิทธ์ิซือ้ขายและมีท่ีอยู่อาศยั
เป็นหลกัแหลง่แน่นอน ท่ีดินกลายเป็นหนึ่งในสินทรพัยท่ี์มีราคาและเป็นสิ่งท่ีทกุคนตอ้งการเพ่ือใช้
ปลกูขา้ว ในบนัทึกของหอทะเบียนท่ีดินเมืองสพุรรณฯ พ.ศ. 2464 ระบกุารโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินของ

                                                             
1 แหลง่เดมิ. หนา้ 70-71. 
2 เดวิด บรูซ จอหน์สตนั. (2530). เลม่เดมิ. หนา้ 61. 
3 ผาสกุ พงษ์ไพจิตร และ ครสิ เบเคอร.์ (2546). เลม่เดมิ. หนำ้ 24. 
4 กรมที่ดิน. (2564). ความเป็นมาของการออกโฉนดที่ดิน. (ออนไลน)์. 
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ประชาชนไว ้54 รายการท่ีท าเรื่องส  าเรจ็เรียบรอ้ย โดยเป็นการใหแ้ละรบัมรดก 11 รายการท่ีเหลือ
เป็นการซือ้ขายทั้งสิน้ จ  านวนไร่ท่ีซือ้ขายเป็นจ านวนไร่ท่ีไม่มากมีตัง้แต่หลกัหน่วยจนถึงหลกัสิบ 
โดยในปีนีป้รากฏว่าจ  านวนผูถื้อครองโฉนดในสพุรรณฯ มี 31,190 ราย เป็นจ านวนท่ีดิน 621,728 
ไร ่1 งาน 74 วา1 นอกจากนีย้งัพบขอ้พิพาทท่ีดินอีกหลายแห่งในทศวรรษนีโ้ดยเฉพาะคดีเก่ียวกับ
การบกุรุกท่ีดินท่ีพบจ านวนมาก  

เมื่อยอ้นกลบัมาดกูรณีพิพาทในพืน้ท่ีคลองไผต่าแบจ้ะพบวา่เป็นความขดัแยง้ของชาวนา
รายย่อยกบันายทนุขดุคลองซึ่งเป็นขา้ราชการทอ้งถ่ินเป็นผลจากกฎหมายฉบบัใหมท่ี่ใหอ้  านาจกับ
ประชาชนเจา้ของท่ีดินอย่างเท่าเทียมในการฟ้องรอ้งเพ่ือปกป้องสิทธ์ิในท่ีดินตวัเอง เช่น กรณีการ
รอ้งทกุขข์องนายทุม้ ลิขิตเขียนกับพวก จากค  าฟ้องรอ้งพบวา่นายทุม้และพวกไดข้อย่ืนเรื่องราวจับ
จองท่ีดินใน พ.ศ. 2457 ตอ่พระยาอภุยัภาติกเขตร ์นายอ าเภอสองพ่ีนอ้ง แตพ่ระยาอภุยัภาติกเขตร์
ไมอ่อกใบเหยียบย ่าใหแ้นะน าใหไ้ปบกุเบิกพืน้ท่ีก่อน นายทุม้ ลิขิตเขียน กบัพวกจึงโก่นสรา้งท าเป็น
ท่ีนาเพาะปลกูขา้วไปตามเรื่อง แตพ่ระยาอภุยัภาติกเขตรแ์ละพระยาสนุทรสงครามกลบัขดุคลอง
ไปถึงท่ีดินของนายทุม้ ลิขิตเขียนกบัพวก ซ า้ยังหา้มไม่ใหท้  านาในท่ีของตน ในกรณีนีศ้าลใหก้าร
พิจารณาใหน้ายทุม้และพวก 5 คนไดร้บัโฉนดเป็นท่ีดิน 260 ไร่2 

นอกจากคดีของนายทุม้และพวกยงัมีบางกรณีท่ีน่าสนใจและมีขอ้มลูมากพอท่ีจะแสดงให้
เห็นการใชอ้  านาจจากหน้าท่ีการงานอย่างชัดเจนและการต่อรองของชาวบ้านอย่างสุดตัวเพ่ือ
ครอบครองพืน้ท่ี เช่น เรื่องการฟ้องรอ้งของนายสดุ วฒันวงษ์ ผูใ้หญ่บา้น นายเปล่ง วฒันวงศ ์นาย
ช่ืน ดาวเรือง นายวา กริตธม ฟ้องว่าพวกตนเขา้ไปโก่นสรา้งท่ีดินก่อนมีการขดุคลองไผ่ตาแบ ้แต่
เมื่อนายฮะซี ้กรรณสตูรขดุคลองเขา้ไปถึงพืน้ท่ีของตนไดเ้รียกรอ้งใหจ้่ายเงินค่าขดุคลอง โดยนาย
สดุออกเงิน 350 บาท นายเปล่งออกเงิน 200 บาท นายช่ืน นายวาไม่ไดอ้อกเงินแต่ใชช่ื้อคนทั้ง 4 
ปกครองร่วมกนั ใน พ.ศ. 2466  นายเทียมหลี กรรณสตูบตุรของนายฮะซี ้กรรณสตูไดน้  ารงัวดัและ
รบัโฉนดไปขายใหแ้ก่นางแกน วงษ์วิรดั ภรรยาขนุสนิุตยารกัษ์ พนกังานคลงัจงัหวดัสพุรรณบรุี และ
ขบัไลพ่วกตนออกจากท่ีดิน 

ขณะเดียวกนัผูท่ี้ซือ้ท่ีดนิจะเป็นคนตา่งถ่ินท่ีหวงัซือ้ท่ีเพ่ือหวงัใหช้าวนาในพืน้ท่ีเช่าและเก็บ
ผลประโยชนท่ี์จะได ้ดงัค  าใหก้ารของนางแกน วงษ์วิรดั วา่ 

                                                             
1 ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.1.1/167 เลม่ 6 รำยงำนแผนกทะเบียนมณฑลนครไชยศรีประจ ำ

พระพทุธศกัรำช 2465. 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  มท.0601.2.9/2 บันทึกที่ดินฝั่งคลองไผ่ตำแบ้ ต ำบลบำงตำเถร 

อ ำเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสพุรรณบุร ี(22 ม.ีค. 2459). 
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“นางแกนผูซ้ือ้ไดม้าใหก้ารว่า นางแกนไม่รูว้่าที่ดินรายนีอ้ยู่ที่ไหน เมื่อซือ้แลว้ไดใ้ห้
นายเทียมหล ีกรรณสตูดูแล แต่ไม่เคยไดค่้าเช่าเลย ราคาซือ้เดิม 500 บาท ซือ้แลว้นายเทียม
หล ีกรรณสตูรขอเงินเติมอีก 700 บาท นายสดุ นายเปล่ง นายชื่น นายวา ไม่เคยเช่าจากนาง
แกน”1 

 

 ในกรณีนี้ศาลไดต้ดัสินให้ทั้ง 4 คนคือนายสดุ นายเปล่ง นายช่ือ นายวา ไดร้บัโฉนดใน
ท่ีดินท่ีตวัเองครอบครอง ส่วนการซือ้ขายของนางแกนกบันายเทียมหลีใหเ้ป็นโมฆะเหตเุพราะผูซื้อ้
ไดก้ลา่ววา่ไมไ่ดข้ายแตเ่ป็นสญัญาวา่ขาย ซึ่งความจริงคือการจ าน ากนั  

กรณีเหล่านีม้ีลกัษณะคลา้ยคลึงกับขอ้พิพาทท่ีเกิดขึน้ในเขตพื้นท่ีคลองรงัสิตท่ีเจา้ของ
พืน้ท่ีไม่อยู่ภายในพืน้ท่ี แต่อาศยัการจา้งวานคนท่ีมีอิทธิพลในทอ้งถ่ินดแูลผลประโยชน ์โดยเก็บ
เป็นค่าเช่าแทน ซึ่งการกระท าดงักล่าวของเจา้ท่ีดินพบเห็นไดท้ั่วไปในช่วงเวลาท่ีเกิดการขยายตวั
ของการคา้ขา้ว2 ขอ้พิพาทท่ีเกิดขึน้ส่วนหนึ่งมาจากความหละหลวมของเจา้พนักงานจดทะเบียน
ท่ีดิน และจากคดีพิพาทคลองไผ่ตาแบน้อกจากสะทอ้นความหละหลวมของระบบราชการแลว้ ยัง
สะทอ้นใหเ้ห็นปัญหาของการเป็นเจา้ท่ีดินรายย่อยในพืน้ท่ีสพุรรณฯ ซึ่งมีลกัษณะต่างกับรงัสิตท่ี
สว่นมากเป็นเจา้ท่ีดินรายใหญ่และเป็นเจา้นาย นอกจากนีย้ังแสดงใหเ้ห็นประโยชนจ์ากกฎหมาย
ใหก้รรมสิทธ์ิท่ีดินท่ีชาวบา้นใชเ้ป็นช่องทางในการเรียกรอ้งความเป็นเจา้ของท่ีดินจากนายทนุท่ีเขา้
มาขดุคลองซึ่งต่างจากแต่เดิมเมื่อมีปัญหาดงักลา่วกบัราชการก็จะเป็นฝ่ายอพยพไปหาท่ีดินว่าง
เปลา่ผืนใหมห่าเลีย้งชีพแทน 

4.2 แม่น า้กับการด าเนินชวีติของประชาชน 
4.2.1 การสัญจรทางน า้  

กว่าศตวรรษท่ีการสญัจรทางน า้เป็นท่ีนิยมเน่ืองจากเป็นวิธีเดินทางท่ีสะดวกและรวดเร็ว
ท่ีสดุวิธีหนึ่ง แมน่  า้สพุรรณฯ ลว้นคลาคล ่าไปดว้ยเรือสญัจร ไมว่า่จะเป็นเรือพาย เรือแจว เรือขนส่ง 
เรือโดยสาร ไปจนถึงเรือยนตแ์ละเรือกลไฟ บรรดาเรือเหล่านีล้ว้นท าหนา้ท่ีเป็นพาหนะทัง้ส  าหรบั
สญัจรและใชข้นสง่สินคา้ระหวา่งเมืองและชนบท เรือจึงเป็นสิ่งเช่ือมโยงผูค้นจ านวนมากท่ีอาศัย
อยู่ริมฝ่ังแมน่  า้ท่าจีนและล าคลองสาขาของแมน่  า้เขา้ดว้ยกนั ดงันัน้การขยายตวัของกิจการเดินเรือ

                                                             
1 แหลง่เดมิ. 
2 ผาสกุ พงษ์ไพจิตร และ ครสิ เบเคอร.์ (2546). เลม่เดมิ. หนา้ 32. 
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ของเอกชนไม่ว่าจะเรือโดยสารหรือเรือขนส่งท่ีเกิดขึน้ในช่วงทศวรรษ 2440 เป็นตน้มาจึงสะทอ้น
การเติบโตของเศรษฐกิจในเมืองสพุรรณฯ และการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมท่ีไดร้บัผลกระทบมาจาก
การขยายตวัของเศรษฐกิจขา้วในพื้นท่ี นอกจากนีก้ารเกิดท่าเรือส  าหรบัโดยสารยังท าให้ชุมชน
โดยรอบท่าเรือพฒันากลายเป็นตลาดริมน า้ขนาดใหญ่ท่ีจะกลา่วในหวัขอ้ตอ่ไป  

แมก้ารสญัจรทางน า้จะไดร้บัความนิยมสูงแต่ก็จะพบว่าดว้ยลักษณะทางธรรมชาติของ
แมน่  า้สพุรรณฯ ท่ีมีบางช่วงทอ้งน า้ตืน้เขินและคบัแคบ โดยเฉพาะในช่วงฤดแูลง้ซึ่งเป็นอปุสรรคใน
การเดินทางขึน้เหนือลอ่งใตข้องทัง้คนในทอ้งถ่ินและตา่งถ่ิน จดุท่ีเป็นอปุสรรคในการเดินทาง ไดแ้ก่ 
แมน่  า้บริเวณท่ีว่าการอ าเภอบางปลามา้มีทอ้งน า้ท่ีตืน้เขินเรือใหญ่ไมส่ามารถเขา้ไดต้อ้งใชเ้รือเล็ก
เขา้ไป1 ซึ่งในฤดแูลง้เรือขนส่งสินคา้ล  าใหญ่ตอ้งมาจอดแวะขนถ่ายสินคา้ตรงบริเวณท่ีว่าการ
อ าเภอบางปลามา้จึงเปรียบเสมือนท่ีชุมนุมของบรรดาเรือต่าง ๆ รวมถึงพืน้ท่ีบางปลามา้เป็นจุด
กึ่งกลางท่ีเช่ือมตอ่ระหวา่งเมืองทางทิศเหนือ สองพ่ีนอ้งทางทิศใตแ้ละอ าเภอเสนา กรุงเก่าฯ ทาง
ทิศตะวนัออก ดงันัน้บริเวณดงักลา่วจึงกลายเป็นจดุศนูยก์ลางชุมนมุเรือขนส่งและชุมทางของเรือ
โดยสารท่ีออกจากสพุรรณฯ ไปกรุงเทพฯ และออกจากสพุรรณฯ ไปกรุงเก่าฯ โดยปริยาย2  

ขอ้ไดเ้ปรียบดงักลา่วจึงท าใหพื้น้ท่ีบางปลามา้มีประชากรอาศยัอยู่ค่อนขา้งหนาแน่นและมี
เศรษฐกิจท่ีรุง่เรือง จากรายงานการตรวจราชการของพระอินทราธิบาลท่ีขึน้ไปตรวจราชการเมือง
สพุรรณฯ พ.ศ. 2439 ใหภ้าพบรรยากาศความคึกคกัของชุมชนสองฟากแม่น  า้สพุรรณฯ ระหว่าง
เดินทางผา่นบางปลามา้ไวว้า่ 

 
“เวลาบ่าย 2 ถึงบา้นบางปลามา้มีโรงบ่อน มีบา้นหมู่ใหญ่ประมาณ 80 หลงัมีแพ

ขายของเบ็ตเหลด็ทั้งน่าบา้น 7 แพ ราษฎรหากินดว้ยการท านาแลการท าปานาติบาศเปนตน้
ดว้ยทอดหญ้ากล  ่า เวลาบ่าย 4 โมง 50 มินิตถึงบา้นตลาดแกว้มีบา้นหมู่ใหญ่ประมาณ 50 
หลงั กบัแพจอดหนา้บา้น 6 แพ เวลาย ่าค ่าแลว้ 40 มินิต ถึงบา้นยอดมีบา้นหมู่ใหญ่ประมาณ 
60 หลงั แลมีเรือเขา้ใหญ่ ๆ จอดอยู่ตามล  าแม่น  ้าประมาณ 40 ล าเปนที่ส  าหรับเรือเข้ามา
คอยล าเลยีงเพราะเรอืเขา้ใหญ่ติดน า้ไปไม่ได”้ 

 

จดุน า้ตืน้ตอ่มาคือ แมน่  า้บริเวณศรีประจนัต ์เน่ืองจากมีทรายทบัถมท าใหเ้มื่อถึงหนา้แลง้
สามารถเดินทางขา้มไดด้ว้ยชา้งหรือมา้ แตเ่มื่อมีการสรา้งเขื่อนโพธ์ิพระยาใน พ.ศ. 2465 แลว้เสร็จ

                                                             
1 กระทรวงมหาดไทย. (2555). เลม่เดมิ. หนา้ 333. 
2 แหลง่เดมิ. หนา้ 340. 
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กระแสน า้ไดพ้ัดพาทรายท่ีเคยทบัถมออกไปท าใหส้ภาพภมูิศาสตรแ์ม่น  า้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมไมว่า่ฤดไูหนเรือใหญ่ก็สามารถขึน้ลอ่งไดส้ะดวก1  

แตเ่ดิมการเดินทางเขา้สพุรรณฯ นั้นมีเสน้ทางน า้หลายเสน้ทาง ซึ่งจะยกตวัอย่างเสน้ทางท่ี
เหล่าขา้ราชการจากส่วนกลางมกัเดินทางจากกรุงเทพฯ เขา้สุพรรณฯ เสน้ทางแรกคือออกจาก
กรุงเทพฯ มาทางคลองบางกอกนอ้ย เขา้คลองบางใหญ่และทะลเุขา้สูแ่มน่  า้ท่าจีน ลอ่งเรือไปเรื่อย 
ๆ จนถึงคลองสองพ่ีนอ้งและเขา้แม่น  า้สพุรรณฯ เสน้ทางท่ีสองมาทางกรุงเก่าฯ จากผกัไห่ ล่องมา
ตามล าคลองจระเขใ้หญ่หรือมาทางคลองบางย่ีหนท่ีอยู่ทางใตค้ลองจระเขใ้หญ่กไ็ดเ้ชน่เดยีวกนั ซึ่ง
ปลายทางทะลสุูค่ลองบางปลามา้ทั้งคู่ แตห่นา้แลง้การเดินทางจากทั้งสองคลองค่อนขา้งประสบ
ปัญหา โดยเฉพาะคลองจระเขใ้หญ่ท่ีทัง้คดเคีย้วและคบัแคบ2 สว่นเสน้ทางสดุทา้ยท่ีจะยกมาในท่ีนี้
เป็นเสน้ทางท่ีคอ่นขา้งเป็นท่ีนิยมตัง้แต่ พ.ศ. 2446 ซึ่งเป็นปีแรกท่ีเดินรถไฟสายเพชรบุรี โดยจะขึน้
รถไฟมาลงสถานีงิว้รายและตอ่เรือเขา้มาตามล าน า้ท่าจีน ซึ่งมีกิจการเรือเมลไ์วร้ับสง่เขา้สพุรรณฯ 
ซึ่งจะอภิปรายในหวัขอ้ตอ่ไป  

4.2.2 เรือเมล ์
กิจการเรือเมลอ์าจกลา่วไดว้า่เป็นกิจการท่ีตอ่ขยายมาจากการท าทางรถไฟสายเพชรบรุี โดย

ในทศวรรษ 2440 รฐัไดส้รา้งทางรถไฟสายเพชรบุรี โดยเดินรถจากกรุงเทพฯ มานครปฐม ราชบุรี
และสดุท่ีเพชรบุรี3 ทางรถไฟสายนีม้ีความส าคญัตอ่การขยายอ านาจของรฐัส่วนกลางมาสูท่อ้งถ่ิน 
และเป็นหนึ่งในกลไกสนบัสนนุการกระชบัอ  านาจของรฐัหลงัการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ. 2435 อีก
ทางหนึ่งในฐานะเป็นตวัสง่เสริมความสะดวกในดา้นการเดินทางแก่ขา้ราชการจากสว่นกลางมายัง
พืน้ท่ีรอบนอกกรุงเทพฯ   

ทางรถไฟสายนีม้ีส่งผลกับการกระชับอ านาจทางการเมืองสุพรรณฯ ทางออ้ม กล่าวคือ
ช่วยให้การเดินทางไปกรุงเทพฯ หรือขา้ราชการจากกรุงเทพฯ มาตรวจตรายังเมืองสุพรรณฯ 
สะดวกขึน้ ขณะเดียวกนัรถไฟก็ช่วยอ  านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางท ามาคา้ขาย
และเขา้ไปร  ่าเรียนหนังสือต่อในกรุงเทพฯ แมส้ถานีรถไฟท่ีใกลส้พุรรณฯ มากท่ีสดุคือสถานีงิว้ราย 
อ  าเภอนครชัยศรี แต่กลบัไม่มีปัญหากับการเดินทางมากนักเพราะใน พ.ศ. 2445 ไดเ้กิดกิจการ
เดินเรือขนส่งในสพุรรณฯ ขึน้โดยมีพระยาวยัวฒุิ หลวงโสภณเพชรรตัน ์นายพิณเทพเฉลิม (พิน 

                                                             
1 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เลม่เดมิ. หนา้ 194. 
2 กระทรวงมหาดไทย. (2555). เลม่เดมิ. หนา้ 125. 
3 ธีระ แกว้ประจนัทร.์ (2534). เลม่เดมิ. หนา้ 49-51. 
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บุนนาค) 1 และนายเพ่ิมเสน่หา เป็นหุ้นส่วนไดเ้ปิดกิจการขึน้2 ในหนังสือ Twentieth Century 
Impressions of Siam : Its History, People, Commerce, Industries, and Resources เ ป็ น
หนงัสือหนึ่งในชดุท่ีเก่ียวกบัเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้จดัพิมพข์ึน้ใน พ.ศ. 2451 ไดก้ล่าวถึงกิจการ
เรือเมลไ์วว้า่  

 

“  The boats of the Suphan Steam Packet Company play between Suphan 
and Tachin, calling at Nakorn Chaisri on the way and connecting with the different 
train services of Petchaburi, Tachin, and Meklong. At first this company possessed 
only two boats, Khoon Chang and Nang Pim. When, however, owing to good 
management they became more prosperous, additional boats were built, namely, 
the Khoon Paan, Phra Wai Woranart, Luang Tang Chai, and two motor boats, 
Gumar Tong and Nang Simila. Others, too, are in course of construction. The 
company possess docks and sheds containing the necessary machinery and 
implements for the execution of repairs.” 3 

 

ประสบการณ์และการบรรยายของผูเ้ขียนท าใหเ้ห็นไดว้่าบริษัทเดินเรือตัง้อยู่ใกลบ้ริเวณ
สถานีรถไฟงิว้รายเพ่ือใหก้ารบริการประชาชน โดยทางบริษัทมีท่าเรือและโรงซ่อมบ ารุงเป็นของ
ตนเอง เริ่มแรกมีเรือสองล  าเท่านั้นคือขนุชา้งและนางพิม เมื่อกิจการดีขึน้จึงมีการสรา้งเรือเพ่ิม
ไดแ้ก่ ขนุแผน พระไววรนาถ หลวงตาชยัและเรือยนตอี์ก 2 ล าคือกมุารทองและนางศรีมาลา โดย
ช่ือเรือนัน้มาจากตวัละครในวรรณคดีเรื่องขนุชา้งขนุแผน กิจการเรือเมลข์องบริษัทสพุรรณขนส่ง 
ถือเป็นกิจการท่ีท าใหค้นสพุรรณฯ มีสมัพนัธใ์กลชิ้ดกบัสงัคมภายนอก  

เรือเมลข์องบริษัทสพุรรณขนสง่ใชเ้ครื่องยนตเ์ป็นเครื่องจักรไอน า้ ก่อนเปลี่ยนเครื่องยนต์
มาใชเ้ป็นน า้มนัเตาและน า้มนัโซล่าตามล าดบั บริษัทมีอู่ตอ่เรืออยู่บริเวณใกลก้ับวดังิว้ราย มีชาว

                                                             
1 นายพินเทพเฉลมิ (พิน บุนนาค) ผูอ้  านวยการของ บริษัท และเคยเป็นเจา้ของเรอืกลไฟซนับีมและซัน

เดย์ซึ่งเคยแล่นระหว่างกรุงเทพฯ และประจวบคีรีขันธ์เป็นบุตรชายของพระยาศรีสาราจภักดีศรีสมุมา (วัน 
บนุนาค) มหาประยูรวงศ์ ที่มา: Wright, Arnold และ Oliver T. Breakspear, Twentieth Century Impressions 
of Siam : Its History, People, Commerce, Industries, and Resources. p 143. 

2 บญุครอง คนัธฐากรู. เรอืเมลเ์มืองสพุรรณ. จากความรูคื้อประทีป. ฉบบัที่ 2 (2546), หนา้ 10. 
3 Wright, Arnold แ ล ะ  Oliver T. Breakspear, Twentieth Century Impressions of Siam : Its 

History, People, Commerce, Industries, and Resources. p 143. 
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จีนไหหล าเป็นช่างตอ่เรือ เรือเมลน์ัน้เดินเรือในแม่น  า้สายสพุรรณฯ จากท่าเรืองิว้ราย ผ่านหว้ยพล ู
บางพระ บางปลา บางเลน บางแม่หม้าย บางซอ โดยมีปลายทางอยู่ ท่ีท่าเรือท่ีบางปลาม้า 
นอกจากรบัสง่ผูโ้ดยสารจากสถานีรถไฟแลว้ยงัรบัช่วงสินคา้จากกรุงเทพฯ เขา้สพุรรณฯ การใชเ้รือ
เมลน์ั่งต่อมาจากสถานีงิว้รายเขา้สู่เมืองสุพรรณฯ ไดร้บัความนิยมอย่างมากในหมู่ขา้ราชการท่ี
ไดร้บัค  าสั่งมาปฏิบัติหนา้ท่ีในเมืองสพุรรณฯ แต่ทั้งนีเ้น่ืองจากปลายทางของเรือเมลส์ิน้สดุท่ีบาง
ปลามา้ท าใหเ้มื่อจะเดินทางต่อเขา้มายงัเมืองจึงตอ้งอาศยัเรือจา้งต่อมาอีกทอด ตวัอย่างเช่นการ
เดินทางของหลวงราชประกาศ ขา้หลวงเกษตรมณฑลนครชยัศรี ท่ีมีจุดตัง้ตน้จากสถานีรถไฟองค์
พระปฐมเจดียค์วามวา่ 

 

“เมื่อวันที่ 19 มีนาคมศกนี ้เวลาเช้า 2 โมง ข้าพเจ้ากับนายวาศคนใช้ได้โดยสาร
รถไฟแต่สถานีพระปฐมถึงสถานีวัดงิว้ราย และในวนันัน้ขา้พเจา้กบันายวาศคนใชไ้ดโ้ดยสาร
เรอืเมลจากท่าวดังิว้รายสง่ถงึบางปลามา้เวลา 4 โมงครึ่ง แลว้ขา้พเจา้กับนายวาศไดโ้ดยสาร
เรอืจา้งจากท่าบางปลามา้สง่ถึงเมืองสพุรรณบุรเีวลา 6 ทุ่มเศษ”1  

 

เรือเมลน์ัน้ไม่ใช่การสญัจรอย่างเดียวท่ีขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของสพุรรณฯ อย่างท่ีทราบว่า
ก่อนการสรา้งเข่ือนโพธ์ิพระยาใน พ.ศ. 2465 ธรรมชาติของแมน่  า้สพุรรณฯ คอ่นขา้งเป็นอปุสรรค
ต่อการเดินทาง ดงันั้นเพ่ือท่ีจะสามารถโดยสารไปยังพืน้ท่ีท่ีทอ้งน า้คบัแคบไดน้ั้นจึงมีการน าเรือ
ยนตแ์ละเรือกลไฟเขา้มาใชอ้  านวยความสะดวกในการสญัจรดว้ยขนาดท่ีใหญ่ท าให้พืน้ท่ีเหนือ
เมืองขึน้ไปไม่สามารถเขา้ถึง อปุสรรคท่ีเกิดจากแม่น  า้สพุรรณฯ นัน้ถูกแกไ้ขโดยการใชเ้รือเล็กใน
การสญัจรเขา้ไปถึงพืน้ท่ีตอนในการเดินทางภายในล าน า้สายย่อยหรือเหนือเมืองขึน้ไปจะใชเ้รือ
เลก็ประเภทเรือแจว หรือเรือยนต  ์ซึ่งมีชาวบา้นท่ีประกอบอาชีพเป็นเรือรบัจา้งมารบัช่วงตอ่ในการ
พาผูโ้ดยสารไปยงัท่ีหมายท่ีตอ้งการ2  

เรือเมลไ์ดร้บัความนิยมจากประชาชนอย่างมากท าใหใ้น พ.ศ. 2454 ไดม้ีการขยายกิจการ 
โดยพระยาสนุทรสงคราม (อี ้กรรณสตู) ผูว้่าราชการจังหวดัสพุรรณฯ ขณะนั้นไดช้ักชวนญาติคือ
นายเทียนเซีย้งและเทียนไล ้กรรณสตูมาท ากิจการเดินเรือ โดยเปิดเสน้ทางเดินเรือเพ่ิมเป็นเรือสาย
ยาวจากสพุรรณฯ ถึงท่าเตียน ใชเ้สน้ทางคลองบางย่ีหน ตลาดบา้นสดุและตลาดบา้นแพนออก

                                                             
1 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.5/78 เรือ่งรำยงำนกองขำ้หลวงเกษตรม์ณฑลนครไชยศร.ี 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1203 เล่ม111 จังหวดัสุพรรณบุรีส่งรำยงำนกำรตรวจกำร

เพำะปลูกของขุนสกลสำลกิีจ. 
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แมน่  า้เจา้พระยาใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 วนั และเพ่ิมเสน้ทางเรือจากงิว้รายถึงท่าเตียน โดยใช้
ทางคลองมหาสวสัดิ์ออกแม่น  า้เจา้พระยา1 แต่เดิมเรือเมลท่ี์ใหบ้ริการแก่ประชาชนมีเรือแบบชั้น
เดียวท่ีสามารถบรรทกุคนไดร้าว 40 คน และเรือแบบชัน้ครึง่ ซึ่งเป็นเรือท่ีมีไวเ้พ่ือใชล้ากจงูพวกเรือ
บรรทกุขา้ว หรือลากจูงแพ เป็นตน้2 แตก่ารขยายกิจการในครัง้นีท้างบริษัทยังเพ่ิมเรือสองชัน้มาให้
รว่มบริการดว้ย โดยเรือสองชั้นจะมีขนาดใหญ่ชั้นบนเป็นท่ีนั่งผูโ้ดยสาร ส่วนชั้นล่างเป็นระวาง
สินคา้3 

การเกิดขึน้ของเรือเมลเ์ป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิธีการเดินทางของประชาชนในพืน้ท่ีไป
อย่างมาก เพราะก่อนมีเรือเมลป์ระสบการณ์การเดินทางเขา้กรุงเทพฯ ของประชาชนค่อนขา้ง
ล  าบากเพราะการเขา้ไปท าธรุะท่ีกรุงเทพฯ แตล่ะครัง้ใชเ้วลาราว 3 วนัถา้เลือกการเดินทางโดยพาย
เรือไปเอง ซึ่งวิธีนีเ้ป็นวิธีดัง้เดิมมาแต่อดีต4 เช่นตวัอย่างการเดินทางไปสอบไล่ในกรุงเทพฯ พ.ศ. 
2433 ของนายบญุ ศาลายาชีวิน 
 

“คราวสอบไล่ นายแคลว้ครูใหญ่ก็จดัเรือเป็ดใหญ่ 6 แจว บรรทุกเสบียงอาหารโดย
ครูแคลว้ควบคุมให้นักเรียนที่ไปสอบไล่ดูเหมือน 8 หรือ 10 คน ช่วยกันแจวเรือล่องจาก
สพุรรณไป 3 คืนถงึกรุงเทพฯ “5 

 

อีกทางเลือกหนึ่งคือเดินทางดว้ยเรือไปขึน้เรือเมลท่ี์ผกัไห่ กรุงเก่าฯ สองวิธีนีม้กัไดร้บัความ
นิยมเมื่อจะไปท าธรุะท่ีกรุงเทพฯ ในช่วงฤดฝูน แต่ถา้หนา้แลง้การเดินทางดว้ยเรือล  าบากตอ้งใชวิ้ธี
เดินเทา้หรือนั่งเกวียนไปขึน้เรือเมลท่ี์ผกัไห่แทน6  

แตเ่มื่อบริษัทเรือเมลเ์ขา้มาท ากิจการท่ีสพุรรณฯ ท าใหย้่นระยะเวลาเขา้กรุงเทพฯ ไปกลบัใช้
เวลาราว 1 วนั ความสะดวกและรวดเร็วของเรือเมลไ์ดเ้พ่ิมช่องทางการท ามาคา้ขายของประชาชน
ในพืน้ท่ีเพราะสินคา้บางประเภทอย่างพวกของสดท่ีแตเ่ดิมไมส่ามารถน าไปขายนอกพืน้ท่ีไดเ้พราะ
มีขอ้จ  ากัดดา้นเวลา แต่เมื่อการเดินทางมีความรวดเร็วขึน้จึงพบว่ามีชาวบา้นน าสินคา้จ  าพวกผกั
ผลไม ้หม ูปลา เป็ด ไก่ อาหารสดตา่ง ๆ วางไวร้ะวางชัน้ลา่งของเรือเมลน์  าไปขายยงัตลาดเชา้ เช่น 
                                                             

1 มนสั โอภากลุ. (2552). เลม่เดมิ. หนา้ 33. 
2 บญุครอง คนัธฐากรู. (2546). เลม่เดมิ. หนา้ 10. 
3 มนสั โอภากลุ. (2552). เลม่เดมิ. หนา้ 33. 
4 ม.ป.ก. (2532). อนสุรณง์ำนศพนำยบุตรด ีประทมุชยั. หนา้ 4.  
5 จลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั, พระบาทสมเด็จพระ. (2482). เลม่เดมิ. หนา้ 4.  
6 กระทรวงมหาดไทย. (2555). เลม่เดมิ. หนา้ 335. 
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ตลาดปากเกรด็ ปากคลองตลาด เป็นตน้ไดอ้ย่างทนัเวลา ขณะเดียวกนัเรือเมลก์็น  าพาเอาขา่วสาร 
วฒันธรรมของคนเมืองเขา้มาในพืน้ท่ีเพราะขากลบัชาวบา้นซือ้สินคา้จากกรุงเทพฯ กลบัมาดว้ย 
นอกจากนีเ้รือเมลย์งัรบัหนงัสือพิมพข์ึน้มาจ าหน่ายแก่ชาวเมืองสพุรรณฯ เพราะเรือเมลเ์รว็กวา่เรือ
สง่สินคา้ทั่วไป1  

4.2.3 เรือขนส่งส าหรับส่งขายสินค้า 
แมน่  า้สพุรรณฯ เสน้เลือดใหญ่ท่ีเช่ือมตอ่ชมุชนทางเหนือปลายแดนเขา้กบัตลาดการคา้แถบ

ภาคกลางตอนล่าง อย่างท่ีไดท้ราบไปแลว้ว่าการปลูกขา้วไดท้  าให้เกิดการขยายตัวของชุมชน
ตลอดสองฝ่ังแมน่  า้ โดยมีชาวจีนเป็นตวักลางในการสรา้งย่านการคา้ท่ีเป็นตลาดขึน้หลายแห่งใน
ทศวรรษ 2450 ตลาดท่ีเกิดขึน้นัน้นอกจากเป็นท่ีจบัจ่ายและกระจายสินคา้ทอ้งถ่ินไปสู่พืน้ท่ีตา่ง ๆ 
แลว้ยังเป็นจดุรองรบัสินคา้จากตา่งถ่ินทัง้ไกลใกล ้โดยเฉพาะจากแหลง่สินคา้ใหญ่อย่างกรุงเทพฯ 
แล้วอะไรท่ีเป็นฟันเฟืองตัวส  าคัญท าให้เกิดการไหลเวียนของสินค้าเหล่านั้น ค  าตอบก็คือ
ซงฮ่วยจุ๊นหรือเรือสง่สินคา้ท่ีพ่อคา้คนกลางใชล้  าเลียงสินคา้มาขายยงัพืน้ท่ีตา่ง ๆ2  

เรือท่ีแล่นอยู่ในล  าน ้าสุพรรณฯ นั้นมีหลากหลายชนิด  ความคึกคักของเรือตามล าน ้า
สพุรรณฯ นั้นมาจากการเฟ่ืองฟูของเศรษฐกิจขา้วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้การคา้ขายขา้วท าใหเ้กิด
การเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจ เรือท่ีเขา้ไปรบัขา้วจากแต่ละท่ีท าใหพื้น้ท่ีท่ีแลกเปลี่ยนขา้วเหลา่นั้น
เกิดการชุมนุมของคนจ านวนมาก การแลกเปลี่ยนสินคา้ท าใหเ้งินไหลสะพัด เมื่อไดเ้งินมาคนเกิด
การจับจ่ายใชส้อยซือ้สินคา้อปุโภคบริโภคไปใชท่ี้ครวัเรือน ดงันัน้จุดแลกเปลี่ยนขา้วจึงพัฒนามา
เป็นตลาด ดว้ยพืน้ท่ีสพุรรณฯ เป็นเมืองแห่งการปลกูขา้ว ดงันั้นตามล าน า้จึงเต็มไปดว้ยเรือท่ีเขา้
มาบรรทกุขา้วจากในพืน้ท่ีออกไปขายดงัขอ้ความของกรมด ารงฯ ตอนหนึ่งวา่  

 
“ล  าน  ้าสุพรรณตั้งแต่พ้นเมืองขึน้ไปหรือใต้เมืองลงมา ท  าเลผู้คนแลการท ามา

คา้ขายบรบิูรณ์ บ้านเรือนเปนเรอืนฝากระดานโดยมาก พบเรือเขา้ขนาดใหญ่ขึน้ไปบรรทุก
เขา้ตลอดระยะทางสกั 200 ล า เห็นไดว้่าการคา้ขายบรบิรูณข์ึน้มาก”3  

 

เรือบรรทุกขา้วนอกจากส่งไปตามโรงสีท่ีมีอยู่ตลอดล าน า้สพุรรณฯ แลว้ จดุมุ่งหมายของ
เรือขา้วบางล  าก็คือท่าขา้วในกรุงเทพฯ ซึ่งมีหลายท่า เช่น ท่าย่านคลองบางหลวง ย่านจักรวรรดิ 
                                                             

1 เกสรบวั อบุลสรรค.์ (2559). ซงฮ่วยจุ๊น เรอืสินคา้แห่งสายน า้เมืองสพุรรณ. เมอืงโบรำณ ปีที่ 42, ฉบับ
ที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2559), หนา้ 57. 

2 เกสรบวั อบุลสรรค.์ (2559). เลม่เดมิ. หนา้ 56. 
3 กระทรวงมหาดไทย. (2555). เลม่เดมิ. หนา้ 131. 
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ย่านสาธุประดิษฐ์ ฯลฯ นอกจากนีก้็มีท่าขา้วท่ีสมทุรปราการ  ท่าขา้วแถวด  าเนินสะดวก เป็นตน้ 
ประสบการณ์ของคุณสังเวียน เพชรปานกัน อดีตเจา้ของเรือขา้วในวัย 83 ไดใ้ห้สัมภาษณ์กับ
บทความเรื่องซงฮ่วยจุ๊น: เรือสินคา้แห่งสายน า้เมืองสพุรรณท่ีเผยแพรใ่น พ.ศ. 2549 ไวว้า่  

 
“เรือขา้วที่ใชเ้ป็นเรือล  าใหญ่ สามารถบรรทุกขา้วไดร้าว 1,100 ลูก รบัขนขา้วจาก

โรงสีแถบคอวงัไปส่งท่าขา้วที่สมุทรปราการ ในละแวกนัน้มีท่าขา้วหลายแห่งแลว้แต่โรงสีจะ
บอกให้ไปส่งที่ท่าไหน จากตลาดคอวังผ่านบางย่ีหน บางซ้าย เจ้าเจ็ด ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 วนั 1 คืนจงึจะถงึสามเสน”1 

 

ประสบการณด์งักล่าวท าใหเ้ห็นภาพการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจขา้วและวิธีการขนส่ง 
นอกจากนีเ้มื่อขนสง่ขา้วเสร็จระวางสินคา้บนเรือจะวา่งลงทันทีเพ่ือไม่ใหเ้สียเท่ียวเจา้ของเรือก็จะ
ซือ้สินคา้ทอ้งถ่ินท่ีมีขายอยู่ใกลท้า่ขา้วมาขายตอ่ยงัตลาดตามล าน า้สพุรรณฯ โดยจะท าเช่นนีต้อ่ไป
เรื่อย ๆ นอกจากเรือขายขา้วแลว้ยงัมีเรือสินคา้ชนิดอ่ืน ๆ ท่ีเป็นตวักลางรบัสง่สินคา้เขา้มาขายให้
รา้นคา้ตามตลาดใหญ่ ๆ ริมแม่น  า้สพุรรณฯ โดยเรือแตล่ะชนิดมีช่ือเรียกตามประเภทของท่ีรบัมา
ขาย ยกตวัอย่าง เช่น เรือโชห่วยสินคา้ส่วนใหญ่เป็นประเภทอปุกรณเ์ครื่องครวักบัของแหง้  พวก
เครื่องกระป๋อง วุน้เสน้ ถั่วเขียว แป้ง ฯลฯ โดยรบัสินคา้มาจากรา้นคา้แถวท่าเตียนและจักรวรรดิ 
หรือเรือผา้ขายสินคา้ประเภทผา้อย่างเดียว โดยแบ่งเรือขายผา้ออกเป็นสองชนิดคือเรือผา้สีและเรือ
ผา้ด  า โดยเรือผา้สีขายเฉพาะผา้ท่ีมีสีสันอย่างผา้มว้น รบัสินคา้มาจากย่านส  าเพ็ง พาหุรดัหรือ
บางล  าพู แต่ขณะเดียวกันก็มีเสือ้ผา้ส  าเร็จรูปเช่นผา้แพรจีน ผา้ถุงพม่า ซึ่งรบัมาจากโบ๊เบ๊มาขาย
เช่นกนั แต่ถา้เรือผา้ด  าจะรบัผา้มาจากโรงยอ้มแถวนครชัยศรี โดยผา้ด  านั้นไดร้บัความนิยมในหมู่
ชาวนาสพุรรณฯ เป็นอย่างมาก เน่ืองจากผา้สีด  าท าใหเ้ปรอะเป้ือนยากจึงมกัน ามาใชท้  าเสือ้ผา้ใน
การใสไ่ปท านา2 

เรอืชนิดอ่ืน ๆ ท่ีล่องตามล าน า้นอกจากนี้ไดแ้ก่ เรือน า้ปลา เรือโอ่ง เรือเบ็ดเตลด็ เป็นตน้ 
ดว้ยความหนักของเรือบรรทุกสินคา้ท าใหต้อ้งมีเรือยนตล์ากจูงคอยลากเรือเหล่านีม้าตามล าน า้
เพ่ือไปสง่ยังจุดมุ่งหมาย เพ่ือประหยัดคา่ใชจ้่ายในการลากจูงท าใหเ้รือสินคา้หลาย ๆ ล  าท่ีไปทาง
เดียวกนัมกัรว่มกนัลงขนัเงินเพ่ือจา้งเรือลากโยงหนึ่งล  าแลว้พ่วงลากเรือตอ่กนัไปเป็นแนวยาวเป็น
ขบวน ขบวนเรือเหลา่นีม้กัเรียกวา่ขบวนเรือพ่วง  

                                                             
1 เกสรบวั อบุลสรรค.์ (2559). เลม่เดมิ. หนา้ 58. 
2 แหลง่เดมิ. หนา้ 59-60. 
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กลุม่คนสว่นใหญ่ท่ีด  าเนินกิจการเดินเรือสง่สินคา้สว่นมากมกัเป็นคนจีน “สงัเกตดูตำมล ำ
น ้ำเมืองสพุรรณบุรีที่ขึน้ไปครำวนี ้มีเรือแพคำ้ขำยมำกกว่ำแต่ก่อนเปนเรือเขำ้โดยมำก แพมกัเป
นแพพวกคนจีนจอดจ ำหน่ำยสินคำ้เปนหมู่ ๆ เปนระยะขึน้ไป”1 ขณะเดียวดว้ยความช านาญดา้น
การตอ่เรือของชาวไหหล าท าใหต้ลอดริมแมน่  า้สพุรรณฯ เตม็ไปดว้ยอูต่อ่เรือของชาวจีนไหหล า 

การขยายตวัของตลาดตามล าน า้สพุรรณฯ ย่อมส่งผลตอ่การเขา้มาคา้ขายของเรือสินคา้ 
ทศวรรษ 2460 รชักาลท่ี 6 ไดเ้สด็จสุพรรณฯ และไดร้บัสั่งให้พระยาอนุศาสนจิตรกรแต่งนิราศ
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ ในนิราศนั้นไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นความคึกคกัของการคา้ในริมแม่น  ้าสุพรรณฯ ท่ี
ขบวนเสรจ็ไดผ้า่น 

 

“...ศาลอ าเภอบางปลามา้รมิท่าน  า้  เรอืประจ าจอดดอูยู่กบัที่ 
มีแพจอดของขายมากมายดี    พวกเรอืมีซือ้ของที่ตอ้งใจ 

...ไปครูห่นึ่งถงึจงัหวดัสพุรรณ  ดเูชิงชัน้ภูม์ิฐานลว้นบา้นใหญ่ 
เรอืแพจอดแน่นท่าชลาลยั    ตลาดใหญ่ของขายมากมายครนั 

...เยือ้งท่าหนา้บา้นสขุมุราม   เรอืที่ตามจอดเบียดเสยีดไสว 
ตลอดคุง้ต่อติดชิดกนัไป    ทัง้เรอืไฟเรอืยนตจ์อดปนกนั”2 
 

 เรือสินคา้เหลา่นีท้  าใหเ้กิดการเช่ือมตอ่คา้ขายแลกเปลี่ยนระหวา่งราษฎรชาวสพุรรณฯ กับ
คนในพื้นท่ีต่างถ่ิน สินค้าชนิดต่าง ๆ ท่ีเรือล  าเลียงเขา้มาอย่างหลากหลายในพื้นท่ี ทั้งสินค้า
ฟุ่ มเฟือยและสินคา้ท่ีจ  าเป็นต่อการใชชี้วิต สินคา้เหล่านีเ้ขา้มากระจายตวัอยู่ตามตลาดริมแม่น  า้
สพุรรณฯ เพ่ือใหป้ระชาชนทัง้ในท่ีห่างไกลและชุมชนรอบ ๆ มาหาซือ้น ากลบัไปบริโภค ซึ่งตอ้งใช้
เงินเป็นตวักลางในการแลกเปลี่ยน แลว้จะเอาเงินมาจากไหนถา้ไมใ่ช่การปลกูขา้วและขายขา้วให้
ไดม้าก ๆ ลกัษณะการซือ้ขายดงักลา่วไดเ้ขา้มาเปลี่ยนแปลงชีวิตประจ าวนัของชาวบา้นใหเ้กิดเป็น
การท างานเพ่ือเงิน ดงันัน้เมื่อปีไหนขา้วไมด่ี หรือขา้วถกูกดราคาปีนัน้ชาวนาจะมีชีวิตท่ีล  าบากตอ้ง
กูห้นียื้มสิน จ  านองจ าน าเพ่ือหาเงินมาใชจ้่ายในชีวิตประจ าวนัในยุคท่ีเงินตราคือตวัแปรของทุก
อย่าง ภาพสงัคมและความสมัพนัธรู์ปแบบดงักล่าวนีเ้ป็นความสมัพนัธท่ี์สะทอ้นการเขา้เป็นสงัคม
แบบทนุนิยมท่ีพฒันามาจากการขยายตวัของภาคเศรษฐกิจขา้วหลงัสนธิสญัญาเบาวร์ิง 

                                                             
1 กระทรวงมหาดไทย. (2555). เลม่เดมิ. หนา้ 340. 
2 อนศุาสนจ์ิตรกร, พระยา.(2552). ประชมุนิราศ ภาคที่ 1. หนา้ 74, 79, 80. 
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4.2.4 ตลาดริมน า้จากการขยายตัวของการค้าข้าว  
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเป็นการผลิตเพ่ือการคา้หลงัสนธิสญัญาเบาวร์ิงไดก้่อใหเ้กิด

การขยายตวัของการคา้ภายในพืน้ท่ีสพุรรณฯ อย่างชา้ ๆ โดยเฉพาะในช่วงหลงัทศวรรษ 2420 ท่ี
ประชาชนจ านวนมากถกูดงึเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการคา้อย่างไม่รูต้วัผา่นการปลกูขา้ว การปลกูขา้ว
หลงัสนธิสญัญาเบาวร์ิงนั้นเป็นการปลกูขา้วใหไ้ดจ้  านวนมากเพ่ือขายและใชเ้งินท่ีไดจ้ากการขาย
ขา้วในการซือ้ขายแลกเปลี่ยนสินคา้อุปโภคบริโภคจากต่างถ่ิน ขา้วไดเ้ช่ือมโยงเศรษฐกิจและ
การค้าภายในพื้นท่ีให้เกิดการขยายตัว ชุมชนบริเวณริมน ้า หรือพื้นท่ีชุมทางบางแห่งท่ีการ
คมนาคมสะดวกไดพ้ฒันากลายเป็นศนูยก์ลางการแลกเปลี่ยนสินคา้ทอ้งถ่ินกบัสินคา้จากตา่งพืน้ท่ี
อย่างตลาดขึน้มาตลอดริมแมน่  า้สพุรรณฯ   

การขยายตวัของการคา้ภายในสพุรรณฯ สงัเกตไดจ้ากการเพ่ิมจ านวนของด่าน จ  านวน
ดา่นในสพุรรณฯ พ.ศ. 2392 จากนิราศสพุรรณฯ ของสนุทรภูไ่ดใ้หข้อ้มลูไวว้า่สพุรรณฯ มีดา่นอยู่ 3 
แห่งคือ บริเวณด่านบา้นสองพ่ีนอ้งเขตติดตอ่กบันครชยัศรี และด่านศรีประจันต ์ซึ่งเป็นด่านเหนือ
ตวัเมืองและดา่ขนอนห่างจากบา้นศรีจนัไปอีกนิดถือเป็นดา่นสดุทา้ยปลายแดน1 แตใ่น พ.ศ. 2435 
จะหมื่นสรุฤทรขา้หลวงรบัราชการท่ีสพุรรณฯ ไดต้ัง้ด่านเพ่ิมขึน้มาอีก 11 ต าบลไดแ้ก่วงัหลมุทอง 
มะขามเรียง (เมือง) ทุง้คอก ทบักระดาน (สองพ่ีนอ้ง) จะรา้ ดอนคา (อูท่อง) กงก าป้ัน ฉวาก เขาปอ 
โป่งแดง หนองหลวง (เดิมบางและนางบวช)2 ด่านเหล่านีเ้ป็นจุดตรวจตราสินคา้และควบคมุการ
เขา้ออกของเรือ ซึ่งพืน้ท่ีตัง้ด่านทัง้ 11 แห่งนั้นเป็นพืน้ท่ีลกึเขา้ไปตอนในทัง้สิน้ การเพ่ิมดา่นแสดง
ใหเ้ห็นการขยายตวัของการคา้และเงินตราท่ีแทรกตวัเขา้ไปถึงหนา้ประตบูา้นทกุครวัเรือน เกิดการ
แลกเปลี่ยนสินคา้เป็นวงกวา้ง รายงานตรวจราชการของกรมด ารงราชานุภาพใน พ.ศ. 2441 ได้
กลา่วถึงสินคา้ท่ีขายท่ีขายออกไปยงันอกพืน้ท่ีและความรุง่เรืองของการคา้ดงันี ้

 
“เมืองสพุรรณน์ีแ้ต่ก่อนสนิคา้ขาออกมีเขา้ปลา ถั่วงา หนังเขา น  า้ตาล ไมไ้ผ่ เสา ไม้

กระดาน ไมร้อด ฝาง แต่ในเวลานีม้ีแต่เขา้เป็นสนิคา้ใหญ่กบัปลาแลไมไ้ผ่ป่า, ไมก้ระดาน, ไม้
รอด แต่ฝางถั่วงาน า้ตาลโตนดไม่มีพอเป็นสินคา้ออก...แต่เมื่อว่าโดยจ านวนแลราคาสนิคา้ที่
ออกจากเมืองในเวลานี ้พวกพ่อคา้พูดเปนค าเดียวกันว่าเจริญบริบรูณข์ึน้กว่าเมื่อ 10 ปีก่อน
มาแลว้สกั 3 เท่า”3 

 

                                                             
1 วารุณี โอสถารมย.์ (2550). เลม่เดมิ. หนา้ 345-352. 
2 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5ม/29/2 เรือ่งสพุรรณบุร ี(22 พ.ค. 115). 
3 กระทรวงมหาดไทย. (2555). เลม่เดมิ. หนา้ 126-127. 
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หลายพืน้ท่ีนอกจากขายขา้วแลว้ยงัน าเอาวตัถดุิบท่ีมีในทอ้งท่ีมาผลิตสิ่งของไวใ้ชส้อยเอง
และน าไปขายระหวา่งวา่งเวน้จากท านา อย่างในกรณีพืน้ท่ีเมืองและศรีประจนัตป์ระชาชนบางสว่น
จะหาไมไ้ผ่มาตดัท าเรือนและหนุนแพ ท าเครื่องจักสานพวกกะพรอ้ม กระบอง ตะกลา้ ตะแกรง 
กระโดง และเครื่องผกูมดัมาทั้งใช้เองส่งขาย เช่นเดียวกันท่ีอ  าเภอนางบวชเวลาวา่งหลงัจากหมด
ฤดทู  านาผูห้ญิงสว่นมากจะทอผา้พืน้ขายผืนหนึ่งทอประมาณ 4 วนัราคาผืนละ 4 บาท 50 สตางค ์
ขายเฉพาะในพืน้ท่ี สว่นผูช้ายบางต  าบลเช่นล  าพนับอง หนองหลวง หนองหญา้ไซ ก็จะเขา้ป่าหาไม้
มาท าเกวียนขาย เกวียนเล่มหนึ่งใชเ้วลาท าประมาณ 1 เดือน ราคาขายอย่างต  ่าเล่มละ 120 บาท 
อย่างสงู 240 บาท ซือ้ขายภายในทอ้งท่ี1 จะเห็นไดว้่าอตุสาหกรรมในครวัเรือนยงัคงมีอยู่และสรา้ง
รายไดใ้ห้แก่ชาวบ้านไดร้ะดับหนึ่ง แต่เมื่อเทียบกับการท านาท่ีเป็นอาชีพหลกัก็พบว่าขา้วสรา้ง
รายไดไ้ดม้ากกว่า อย่างการทอผา้นั้นตอ้งใช้เวลาถึง 4 วนักว่าจะไดผ้า้หนึ่งผืน เมื่อเทียบกับผา้
ส  าเร็จในทอ้งตลาดท่ีขายในราคาถูกมากกว่าและสะดวก ผูบ้ริโภคตอ้งซือ้ผา้ส  าเร็จมากกว่า จึง
ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจท่ีการท าอุตสาหกรรมในครวัเรือนเป็นงานอดิเรกท่ีสรา้งรายไดเ้สริมเมื่อ
วา่งเวน้จากการท านา แลว้พยายามผลิตขา้วใหม้ีจ  านวนมากเพ่ือน าเงินมาจับจ่ายสินคา้บริโภค
และอปุโภคในชีวิตประจ าวนัมากกวา่ผลิตเอง 

การขยายตัวของตลาดริมน ้ายังแสดงให้เห็นความรุ่งเรืองของการคา้ตลอดตามล าน ้า
สพุรรณฯ จากการล่องเรือรบัซือ้ขายแลกเปลี่ยนสินคา้บริเวณการขยายตวัทางการคา้เริ่มแรกจะ
เป็นเสน้ทางส  าคญัในการสง่ขา้วขายนอกสพุรรณฯ เช่นสองพ่ีนอ้ง บางปลามา้ ตวัเมือง ก่อนคอ่ยๆ 
ขยายขึน้ไปทางเหนือและพืน้ท่ีตอนใน ซึ่งสอดคลอ้งกับการขยายตวัทางการเกษตรไปสู่พืน้ท่ีป่า
ตอนใน การขยายตัวของการปลูกขา้วย่อมหมายถึงการเพ่ิมขึน้ของจ านวนประชากรท่ีจะมา
ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ มีหลกัฐานหลายชิน้ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความคกึคกัของการคา้ริมน า้เมืองสพุรรณ
ฯ ยกตวัอย่างเช่น 

 

“เวลาบ่าย 4 โมงเดินไปดตูามตลาดอยู่ใกลก้บัที่ช  าระความ โดยกวา้ง 3 วา ยาว 10 
เสน้ หลงัคาจากมีรา้นตั้งขายของสองค่าง มีของสดขายแต่ดูไม่สะอาดเปนที่โสโครกมาก มี
แพจอดขายของบา้งประปรายตามล าน า้ประมาณสกั 50 แพ”2 

 

                                                             
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1316 มณฑลนครไชยศรีส่งรำยงำนตรวจกำร จังหวัด

สพุรรณบุร.ี 
2 กระทรวงมหาดไทย. (2555). เลม่เดมิ. หนำ้ 129. 
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ความรุง่เรืองของเศรษฐกิจการคา้สพุรรณฯ ลว้นตอ่ยอดและแตกย่อยมาจากการคา้ขา้ว 
เพราะเมื่อชาวบา้นมีเงินทองครอบครอง ก าลงัซือ้ย่อมมากตามไปดว้ย สินคา้นานาชนิดทั้งของใช้
ในชีวิตประจ าวนัและสินคา้ฟุ่ มเฟือยไดไ้หลทะลกัเขา้มาใหผู้ค้นจับจ่ายซือ้ขาย โดยสินคา้สว่นใหญ่
มาจากเรือสินคา้ชนิดตา่ง ๆ ท่ีรบัหนา้ท่ีเป็นตวักลางรบัซือ้ขายแลกเปลี่ยนสินคา้จากทอ้งท่ีหนึ่งไป
ทอ้งท่ีหนึ่งและกระจายออกไปสู่พืน้ท่ีต่าง ๆ การย้ายท่ีตัง้ตลาดใหม่ใหม้ีขนาดใหญ่ขึน้ใน พ.ศ. 
2443 เป็นหนึ่งในตวัอย่างท่ีอธิบายการขยายตวัทางการคา้ของสพุรรณฯ ไดเ้ป็นอย่างดี 

 

“แลว้ไดไ้ปตรวจดูที่วัดจ าปาซึ่งสรา้งตลาดใหม่ หลวงศรีรณรงคข์า้หลวงว่าราชการ
ไดป้ลกูโรงบ่อนแลว้ และที่จะท าตลาดรา้นช าแลของสดที่โรงบ่อนวัดจ าปามีราษฎรมาลงชื่อ
วางประจ าเช่ารา้นช าจ าหน่ายสินคา้ประมาณ 60 ชื่อ การที่ขอเงินสรา้งโรงบ่อนแลตลาดที่
เมืองสพุรรณบรุ ี2400 บาท นัน้เห็นว่าไม่พอกบัความประสงคข์องราษฎร” 1 

 

การขยายตัวของการค้าภายในและการติดต่อค้าขายกับประชาชนต่างพื้นท่ีอย่าง
กวา้งขวางตัง้แตช่าวสพุรรณฯ หนัมาประกอบอาชีพท านาเป็นอาชีพหลกัเป็นเหตใุหต้ลาดริมน า้ผดุ
ขึน้เป็นระยะตามแมน่  า้สพุรรณฯ โดยบางแห่งเป็นตลาดท่ีมีอยู่เดมิและตลาดแพริมน า้ท่ีมีจ  านวนไม่
มากก็ขยายใหญ่ขึน้เพ่ือรองรบัการเติบโตของการคา้ ตลาดริมน า้สพุรรณฯ เมื่อล่องขึน้มาจากนคร
ชยัศรี ตลาดแรกท่ีพบคือตลาดบางสาม ถัดขึน้ไปคือตลาดบางลี่ ตลาดบางแม่มา่ย ตลาดบางซอ 
เมื่อเขา้เขตบางปลามา้มีตลาดคอวงั เป็นอูต่อ่เรือ ลอ่งเรือตอ่มาจะพบตลาดบางปลามา้ ตลาดเกา้
หอ้ง นอกจากนีย้งัมีตลาดบา้นสดุ ซึ่งเป็นตลาดท่ีอยู่บริเวณคลองบางย่ีหนเป็นเขตติดตอ่ระหว่าง
อ  าเภอบางปลามา้กบัอ  าเภอบางซา้ย อยุธยา เมื่อเขา้เมืองก็จะพบตลาดท่าพ่ีเลีย้ง ซึ่งเป็นตลาด
ศนูยก์ลางของสพุรรณฯ2  

ต่อมาเม่ือออกจากตัวเมืองแลว้จะเจอตลาดโพธ์ิพระยา ซึ่งเป็นตลาดท่ีก่อตัง้หลังสรา้ง
เข่ือนโพธ์ิพระยาแลว้เสรจ็ใน พ.ศ. 24683 ถดัออกไปไม่ไกลนกัจะพบกบัตลาดศรีประจันต ์ซึ่งเป็น
ตลาดท่ีตั้งจากการรวมตลาดเล็กหลายตลาดในละแวกนั้น ระหว่างทางไปตลาดสามชุกซึ่งเป็น
ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสดุพอ ๆ กบัตลาดท่าพ่ีเลีย้ง โดยตลาดสามชกุจะเขา้มามีบทบาทในการอธิบายการ

                                                             
1 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร. 5ม/29/2 เรื่องพระยาสนุทรบรุ ีตรวจราชการเมืองสพุรรณบรุ ี(12-

16 พ.ค. ร.ศ. 119). 
2 กองบรรณาธิการ. (2562). ตลำดบนคุง้น ำ้สพุรรณบุร.ี (ออนไลน)์. 
3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2563). ตลำดโพธิพ์ระยำ. (ออนไลน)์. 
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ขยายตวัของเศรษฐกิจขา้วในสพุรรณฯ ในหวัขอ้ตอ่ไป นอกจากนีย้ังพบตลาดขนาดเลก็เช่น ตลาด
บา้นกลว้ย ตลาดวงัหวา้ ตลาดวงัหิน ตลาดบางขวาก ตามล าดบั และเมื่อออกมาจากตลาดสามชกุ
ก็จะพบตลาดขนาดเลก็อย่างตลาดบา้นทึง ตลาดนางบวช และสดุท่ีตลาดท่าชา้ง1 

  

 

ภาพประกอบ 7 ตลาดริมแมน่  า้ท่าจีนในจงัหวดัสพุรรณบรุแีละนครปฐม 

ท่ีมา: กฤตพร หา้วเจริญ. (2561). วิถีทอ้งถ่ินและผงักายภาพของตลาดชุมชนริมบริเวณ
ริมแม่น  ้าท่าจีน กรณีศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม . วารสารวิชาการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์สจล. ปีท่ี 26 ฉบบัท่ี 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2561), หนา้15. 

                                                             
1 กองบรรณาธิการ. (2562). ตลำดบนคุง้น ำ้สพุรรณบุร.ี (ออนไลน)์. 
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ตลาดทั้งสองฟากฝ่ังแม่น  ้าสุพรรณฯ เหล่านี้เป็นแหล่งรองรับสินคา้และกระจายสินค้า
ทอ้งถ่ิน ใหก้บัพ่อคา้รายย่อยและชาวบา้นมาจบัจ่ายสินคา้ โดยสินคา้ท่ีอยู่ในตลาดนั้นมีแหลง่ท่ีมา
หลากหลาย บางส่วนมาจากกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศูนยร์วมสินคา้ แถบท่าเตียน พาหุรดั ส  าเพ็ง ฯลฯ 
หรือบางอย่างก็มาจากจังหวดัตอนบน เช่น สมทุรสาคร เพชรบุรี นครปฐม เป็นตน้ สินคา้เหล่านี้
ด  าเนินการจัดส่งผ่านเรือขนส่งโดยพ่อค้าคนกลาง 1 ซึ่งเป็นการท างานท่ีสนับสนุนกันระหว่าง
พาหนะอย่างเรือและการขยายตลาด ซึ่งไดอ้ธิบายไปแลว้ในหวัขอ้ท่ีแลว้ 

ตลาดริมน ้าส่วนมากมักถูกสรา้งโดยชาวจีนผู้ร  ่ารวย เช่น ตลาดสามชุกท่ีจะเป็นกรณี
ตวัอย่างแสดงใหเ้ห็นการขยายตวัของตลาดในเขตแดนตอนปลายของสพุรรณฯ ท่ีจะอภิปรายกัน
ตอ่ไป โดยตลาดมกัเป็นท่ีรวมตวัของชาวจีนมาท าการคา้ขาย การรวมตวัเป็นกลุ่มกอ้นนีจ้ึงท าให้
สามารถรกัษาวฒันธรรมและประเพณีของชาติพันธุ์ตนเองไดเ้หนียวแน่นกวา่คนจีนท่ีเขา้ไปอาศยั
ปะปนกบักลุ่มชาติพันธุอ่ื์น ๆ ลกัษณะของตลาดริมน า้ในพืน้ท่ีสพุรรณฯ ก็มีลกัษณะเช่นเดียวกับ
ตลาดอ่ืน ๆ ในล  าน า้เดียวกัน กล่าวคือเป็นตวัอาคารท่ีสรา้งดว้ยไมม้ีทั้งแบบชั้นเดียวและสองชั้น 
สรา้งคหูาติดกนัเป็นแถวหลายคหูาแบ่งเป็นพืน้ท่ีอาศยัและคา้ขายในอาคารเดียวกนั ภายในตลาด
นอกจากขายสินคา้อปุโภคบริโภคแลว้ ยงัรวมไปถึงโรงบ่อน โรงฝ่ิน ศาลเจา้ ท่าเรือ โรงสี ฯลฯ2 

4.2.5 ตลาดสามชุกศูนยก์ลางการค้าขายปลายแดนสุพรรณฯ 
ชมุชนตลาดสามชกุเป็นชมุชนการคา้ท่ีมีพฒันาการมาจากตลาดการคา้ขนาดเลก็ประจ าถ่ิน

สูก่ารเป็นตลาดศนูยก์ลางทางการคา้ การขนสง่ และการเดินทางในพืน้ท่ีปลายแดนตัง้แต่ทศวรรษ 
2440 โดยเป็นจดุรวบรวมสินคา้ทางการเกษตรและของป่าจากพืน้ท่ีตอนเหนือของสพุรรณฯ ตัง้แต่
แถบอ าเภอนางบวชไปจนถึงอ  าเภอเดิมบาง เพ่ือส่งขายออกไปยังพืน้ท่ีขา้งเคียงและเมืองหลวง 
ตลาดสามชกุยังเป็นจดุแวะพักสินคา้จากเมืองหลวงเพ่ือสง่ต่อไปยังพืน้ท่ีห่างไกลตอนในอีกทอด
หนึ่ง โดยชาวบา้นจากพืน้ท่ีตอนในเมื่อน าขา้ว ปลา อาหารมาขาย ก็จะซือ้สินคา้ต่างถ่ิน เช่น ผา้ 
อาหารทะเล กะปิ น า้ปลา ฯลฯ กลบัไปกระจายแก่คนในหมู่บา้น การแลกเปลี่ยนสินคา้และการ
จบัจ่ายซือ้ขายท าใหต้ลาดสามชุกมีเมด็เงินไหลสะพัดและขยายตวัเป็นตลาดขนาดใหญ่ของพืน้ท่ี
ปลายแดน   

นอกจากนีเ้ม่ือมีการสรา้งประตนู  า้โพธ์ิพระยาแลว้เสร็จใน พ.ศ. 2468 ธรรมชาติของแม่น  า้
สพุรรณฯ นับตัง้แต่พื้นท่ีหลงัประตูน  า้โพธ์ิพระยาไดเ้กิดการเปล่ียนแปลง เรือใหญ่สามารถเดิน
ทางผ่านแม่น  ้าบริเวณศรีประจันต์ได้โดยไม่มีอุปสรรค ด้วยเหตุนี ้สามชุกจึงไม่เพียงแต่เป็น

                                                             
1 กองบรรณาธิการ. (2562). ตลำดบนคุง้น ำ้สพุรรณบุร.ี (ออนไลน)์. 
2 สภุาภรณ ์จินดามณีโรจน.์ (2554). เลม่เดมิ. หนา้ 103-105, 168-171. 
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ศนูยก์ลางการคา้เท่านัน้ แตย่ังศนูยร์วมการคมนาคมทางน า้ท่ีใหญ่รองจากเมืองอีกแห่งหนึ่ง ผูค้น
จากพืน้ท่ีตอนใน เช่น หนองหญ้าไซ ด่านชา้งในปัจจุบัน รวมถึงผูค้นท่ีอยู่ทิศเหนือในปลายแดน
สุพรรณฯ  เช่น คนเดิมบางเองก็มาขึน้เรือท่ีสามชุก1ขอ้ได้เปรียบทั้งสองทางดึงดูดให้เกิดการ
เคลื่อนยา้ยคนและทนุเขา้มายังพืน้ท่ีสามชุก ดงันั้นตลาดสามชุกตัง้แต่ยุค 2450-2500 จึงเป็นยุค
ทองเป็นชุมทางท่ีคึกคกัดว้ยผูค้นและสินคา้ท่ีมีขึน้ล่องทุกวนั  สิ่งเหล่านี้สะทอ้นใหเ้ห็นว่าชุมชน
การคา้สามชุกเป็นชุมชนท่ีมีความส าคญัและมีพัฒนาการท่ีน่าสนใจในฐานะศนูย์กลางการคา้ 
เพราะไม่เพียงมีบทบาทในชุมชนเท่านั้น แต่มีบทบาททางการคา้ในลุ่มแม่น  ้าท่าจีนและเมือง
สพุรรณฯ  
 การเกิดขึน้ของตลาดริมน า้สามชุกในฐานะชุมทางการคา้และศนูยก์ลางการเดินทางใน
พืน้ท่ีปลายแดนมีผลพวงมาจากการขยายตวัของเศรษฐกิจขา้วเมืองสพุรรณฯ อย่างแทจ้ริง เมื่อ
ยอ้นไปดพูฒันาการในอดีตของพืน้ท่ีตลาดสามชกุหรือในอดีตเรียกจดุนีว้า่ “ท่าสามเพง” นัน้พบว่า
เป็นพืน้ท่ีป่า รกเรือ้ ผูค้นท่ีอยู่อาศยัเป็นไปอย่างเบาบาง โดยนิราศสพุรรณของสนุทรภท่ีูแตง่ขึน้หลงั
เขา้มาในพืน้ท่ีสพุรรณฯ ใน พ.ศ. 2379 ไดก้ลา่วถึงตลาดสามชกุไวว้า่  
 

“สามเพ็งเลง็สะลา่งไม ้ ไพรสนพ ์
ป่าใหญ่ใช่เขตคน   ขาดบา้น 

รม่รื่นชื่นชมชล  ชุ่มแต่ แรเ่ออย 
ปลาว่ายสายสนิธุส์ะอาด  สะอาดตืน้พืน้ทราย”2 

 

ณ ขณะนั้นแมบ้ริเวณสามเพงเป็นเขตป่า แต่ก็พบหลกัฐานวา่ห่างจากท่าสามเพงลงมา
ทางใต้ประมาณ 2 กิโลเมตรบริเวณโค้งแม่น  ้าสุพรรณฯ มีชุมชนการค้าช่ือว่าท่ายางซึ่งมี
ความส าคญัมาตัง้แต่ตน้สมยัรตันโกสินทรใ์นฐานะท่าเรือขายฝ้ายของชาวกะเหรี่ยงจากพืน้ท่ีราบ
สงูตอนใน จะลงจากเขาเอาฝา้ยมาขายแลกสินคา้อปุโภคบริโภค3 รวมถึงขายของป่าประเภทตา่ง ๆ 
สินคา้เหล่านั้นยังดึงดูดใหม้ีชาวบา้นและพ่อคา้แม่คา้ทั่วสารทิศเดินทางมาคา้ขาย ประกอบกับ

                                                             
1 มนสั โอภากลุ. (2552). เลม่เดมิ. หนา้ 21. 
2 สนุทรภู่. (2509). เลม่เดิม. หนา้ 71-72. 
3 แหลง่เดิม. หนา้ 71-72. 
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พืน้ท่ีท่ายางเป็นศนูยก์ลางคา้ประจ าถ่ินท่ีเดียวในพืน้ท่ีตอนเหนือ ชมุชนท่ายางจึงมีบา้นเรือนและ
ประชาชนอยู่คอ่นขา้งหนาแน่นกวา่พืน้ท่ีอ่ืนในพืน้ท่ีตอนเหนือของเมือง1  

การโยกยา้ยชุมชนจากท่ายางมาสูส่ามเพงนั้นเป็นผลจากการเติบโตของเศรษฐกิจขา้วใน
สพุรรณฯ และการสนับสนุนใหป้ระชาชนหนัมาท านาเป็นอตุสาหกรรมหลกัของครวัเรือนผา่นการ
ลดภาษีพืน้ท่ีบกุเบิกใหมก่็ดี หรือการปลดปลอ่ยใหป้ระชาชนเป็นแรงงานอิสระก็ดี ท  าใหพื้น้ท่ีตอน
เหนือของเมืองสพุรรณฯ ขึน้มาทางเดิมบางไปจนนางบวชไดร้บัการบุกเบิกพืน้ท่ีท  านาเป็นวงกวา้ง 
ชมุชนสามชุกเดิมก็ไดร้บัผลจากกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลงดว้ยเช่นกัน เกิดการขยับขยาย
พืน้ท่ีอพยพออกมาตัง้ถ่ินฐานใหมท่ี่บริเวณท่าสามเพง ดว้ยเป็นพืน้ท่ีป่าดงยงัไมม่ีการจบัจองท านา
แตอ่ย่างใด รวมถึงเป็นเสน้ทางท่ีเหมาะแก่การคา้ขายเน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีชุมทาง 3 สายมาบรรจบ
กนัทัง้ทางน า้และทางเกวียน ไดแ้ก่ทางทิศเหนือผ่านคลองโป่งแดง ทางทิศตะวนัตกหนองผกันาก 
และทิศใตจ้ากหนองโรง2 ดว้ยความสะดวกของการสญัจรทัง้ทางบกและทางน า้ ประกอบกบัพลวตั
ของการคา้ขา้วเฟ่ืองฟูถึงขีดสุดท าให้ประชาชนจากพื้นท่ีตอนในและใกลเ้คียงหลั่ งไหลน าขา้ว
บรรทุกเกวียนมาขายยังท่าสามเพงพรอ้มทั้งซือ้สินคา้อปุโภคบริโภคกลบัไปท าใหเ้กิดการพบปะ
ทางเศรษฐกิจของสามเพงนัน้เกิดขึน้อย่างตอ่เน่ือง  

แมย้ังไม่พบหลกัฐานท่ีแน่ชัดถึงการเคลื่อนยา้ยสถานท่ีคา้ขายมายังบริเวณสามเพงหรือ
ตลาดสามชุกในปัจจบุันว่าเกิดขึน้ในช่วงเวลาใด แต่มีการคาดคะเนว่าน่าจะมีการยา้ยจากชมุชน
สามชกุเดิมมายงัสามเพงราวทศวรรษ 2430 เป็นตน้มา เน่ืองจากปรากฏหลกัฐานศาลการสรา้งเจา้
พ่อหลกัเมืองในตลาดสามชกุใน พ.ศ. 2439 ซึ่งศาลหลกัเมืองแสดงถึงการเคลื่อนยา้ยของราษฎร
จากสามชกุเดิม3 

การอพยพมาตั้งถ่ินฐานอยู่บริเวณท่าสามเพงนั้นเป็นการทยอยอพยพมาทีละนอ้ยจาก
ชมุชนเดิมเพราะในช่วงแรกแมจ้ะเริ่มเป็นสถานท่ีคา้ขายแลว้แตค่นท่ีเขา้มาอยู่อาศยัค่อนขา้งบาง
ตาจากหลกัฐานคดีชิงทรพัยเ์รือสินคา้บริเวณท่าสามเพงใน พ.ศ. 2431 โดยอ าแดงเล็กฟ้องนาย
เปลี่ยน นายบุญและพวกคอยออกไปปลน้เรือสินคา้ท่ีเขา้มาท าการคา้ขายท่ีท่าสามเพงแลว้น า
ทรพัยท่ี์ปลน้ไดอ้ย่างหมาก พลแูหง้ใสก่ระสอบ ผา้ขาวเทศมาแบ่งสนักนัท่ีเรือนอ าแดงเลกอยู่หลาย
ครัง้เน่ืองจากคอ่นขา้งเปลี่ยวท าใหเ้กิดคดีชิงทรพัยอ์ยู่บ่อย ๆ “ทีท่่ำส ำเพง็นัน้เป็นทีเ่ปลีย่วระยะทำง

                                                             
1 อรุณี จ  าปานิล. (2550). ประวตัิศำสตร์ชมุชนตลำดสำมชกุ จงัหวดัสุพรรณบุร ีระหวำ่งปี พ.ศ. 2466-

2544. หนา้ 30-31. 
2 โศจิลกัษณ ์กมลศกัดาวิกลุ. (2556). เลม่เดมิ. หนา้ 62. 
3 อรุณี จ  าปานิล. (2550). เลม่เดมิ. หนา้ 38. 
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ห่ำงบำ้นเรือนรำษฎรประมำณ 50-60 เสน้ (2-2.4 กิโลเมตร-ผูเ้ขียน)”1  คดีนี ้นอกจากสะท้อน
ความบางเบาของบา้นเรือนแลว้ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงชนิดสินคา้ท่ีถกูน ามาขายยงัท่าสามเพง 

นอกจากคดีขา้งตน้ในพืน้ท่ีท่าสามเพงในช่วงทศวรรษ 2430 ยังพบคดีความหลายคดีท่ี
สะทอ้นใหเ้ห็นการเดินทางของสินคา้จากพืน้ท่ีตอนในโดยจุดมุ่งหมายของสินคา้จากพืน้ท่ีตอนใน
คือท่าเรือบริเวณบา้นสามชกุเพ่ือสง่ออกไปสูก่รุงเทพฯ ส่วนมากเป็นสินคา้ทางการเกษตร เช่น ขา้ว 
ไมไ้ผ่ ของป่า ฝ้าย เป็นตน้ ยกตวัอย่างคดี พ.ศ. 2432 นายเมา้ลาวบ้านล  าพันบองกับพวก 9-10 
คนขนขา้วเปลือกบรรทกุใสเ่กวียนมาขายท่ีบา้นสามชุก แต่ถกูคนรา้ยปลน้เกวียนระหวา่งทาง2 ใน
พืน้ท่ีท่าน า้บริเวณซอย 2 ในปัจจุบนัเป็นท่ีแลกเปลี่ยนซือ้ขายขา้วทัง้จากคนในทอ้งถ่ินและต่างถ่ิน
อย่างคกึคกัเสมอโดยเฉพาะในหนา้เก็บเก่ียวขา้วจะคกึคกัเป็นพิเศษ ขา้วสารสว่นใหญ่มกัไดร้บัการ
ขายใหร้า้นคา้ในตลาดสามชกุ ในขณะท่ีขา้วเปลือกจะมีกลุ่มคนจีนท่ีลอ่งเรือมารอรบัซือ้และน าไป
ขายใหก้ับโรงสีทัง้ในและนอกสพุรรณฯ3 ความนิยมของชาวบา้นในบริเวณตอนในและใกลเ้คียงใน
การน าขา้วมาขายท่ีท่าสามเพงท าใหท้่าสามเพงมีบทบาทในฐานะท่าขา้วท่ีส  าคญัของพืน้ท่ีปลาย
แดน โดยความนิยมท่ีเกิดขึน้ท  าใหต้อ่มามีการตัง้โรงสีกลไฟขนาดเลก็ช่ือ “โรงสีหย่งฮงลง้” ในพืน้ท่ี
ขึน้ ซึ่งประมาณการวา่ตัง้ขึน้ระหวา่งปลายทศวรรษ 2460 ถึงตน้ทศวรรษ 24704  

นอกจากขา้วแลว้สินคา้ขึน้ช่ืออีกหนึ่งอย่างของตลาดสามเพงคือถ่าน เน่ืองจากพืน้ท่ีตอน
ในของสามชกุ ไมว่า่จะเป็นอ าเภอหนองหญา้ไซ และอ าเภอดา่นชา้งในปัจจบุัน ซึ่งเคยเป็นพืน้ท่ีใน
การครอบครองของสามชกุนัน้ลว้นเขตเป็นป่าลกึท่ีมีตน้ไมห้ลากชนิดเหมาะกบัการแปรรูปเป็นถ่าน 
กลุ่มคนท่ีมักน าไมม้าแปรรูปและขายเป็นถ่านคือชาวกะเหรี่ยงและละวา้5 โดยมีเรือถ่านมารับ
สินคา้ท่ีท่าสามเพงแลว้น าไปขายตามตลาดรายทางแมน่  า้ท่าจีนตลอดสาย บางล าก็น  าไปขายตาม
ตลาดในกรุงเทพฯ อย่าง ตลาดเทเวศร ์เป็นตน้ 6 การคา้ถ่านในตลาดสามชุกรุ่งเรืองอย่างมาก
ในช่วงทศวรรษ 2480 สังเกตได้จากการสรา้งท่าถ่านถึง 6 ท่าเพ่ือรับซื้อขายถ่านโดยเฉพาะ 

                                                             
1 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5 ม2.12ก/74 เรือ่งใบบอกเมอืงสพุรรณ. 
2 ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มร.5 ม2.12ก/75 เรือ่งใบบอกเมืองสพุรรณบุรี (มี.ค. 107-30 มี.คง 

109). 
3 อรุณี จ  าปานิล. (2550). เลม่เดมิ. หนา้ 59. 
4 ธีระ แกว้ประจนัทร.์ (2534). เลม่เดมิ. หนา้ 210-213. 
5 โศจิลกัษณ ์กมลศกัดาวิกลุ. (2556). เลม่เดมิ. หนา้ 70. 
6 เกสรบวั อบุลสรรค.์ (2559). เลม่เดมิ. หนา้ 57. 
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เน่ืองจากถ่านไดร้บัความนิยมท าใหม้ีกลุ่มคนจากต่างถ่ินและในพืน้ท่ีจ  านวนมากเขา้มาท าถ่าน
ขาย1 คนกะเหรี่ยงและละวา้จึงไมใ่ช่คนกลุม่ใหญ่ในธรุกิจถ่านอีกตอ่ไป 

เศรษฐกิจของท่าสามเพงเติบโตอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับปัญหาเรื่องโจรผูร้า้ยไปจนถึง
ปัญหาท่ีดินท ากินมีมาก ท าให้ใน พ.ศ. 2454 หลวงปราบประจันตร์าษฎร ์(ใหม่ บุณยบุตร) 
นายอ าเภอนางบวชยา้ยท่ีว่าการอ าเภอนางบวชมาอยู่บริเวณใกลท้่าสามเพง และใน พ.ศ. 2459 
กระทรวงมหาดไทยไดย้กระดบัใหส้ามชกุมีสถานะเป็นอ าเภอโดยเปลี่ยนช่ือจากท่ีวา่การอ าเภอนาง
บวชเป็นท่ีว่าการอ าเภอสามชุก2 การตั้งท่ีว่าการอ าเภอลงบนพื้นท่ีสามชุกย่ิงท าให้คนจากทั่ ว
สารทิศภายใตก้  ากบัของอ าเภอนางบวชตอ้งมาติดตอ่ราชการ เมื่อรวมกบัคนท่ีเขา้มาท าการคา้ขาย
กลุ่มต่าง ๆ ในพื้นท่ีย่ิงท าให้บริเวณท่าสามเพงเกิดการสังสรรคท์างเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง 
จนกระทั่ งเกิดเป็นตลาดบกริมน ้าถาวรใน พ.ศ. 2459 เมื่อนายหุย เซ่เฮงหรือขนุจ  านงจีนารกัษ์
ต  าแหน่งกรมการพิเศษเมืองสพุรรณฯ เป็นชาวจีนท่ีสามารถสะสมทรพัยจ์ากการเป็นเจา้ภาษีอากร 
ไดท้  าเรื่องขอเช่าพืน้ท่ีต่อกรมธนารกัษ์สรา้งอาคารบา้นเรือนขึน้ปัจจุบันคือซอย 1และซอย 2 ใน
สว่นของท่ีดินซอย 3 และซอย 4 ปัจจบุนันัน้เถา้แก่เนียม แซ่โคว้ ไดก้รรมสิทธ์ิสรา้งอาคารบา้นเรือน 
ซึ่งแลว้เสรจ็ราว พ.ศ. 24663  

ในพื้นท่ีหัวตลาดริมน า้ของซอย 1 และ 2 มีรา้นขายสินคา้ตั้งอยู่เรียงราย ส่วนมากขาย
สินคา้อปุโภคบริโภคทั่วไปอย่าง น า้มนัก๊าด ไมข้ีดไฟ ถว้ยชาม เสือ้ผา้ ทองค  า ฯลฯ ท่ีสามารถน า
ขึน้มายงับนฝ่ังไดส้ะดวก สว่นพวกตู ้เตียง สินคา้ชิน้ใหญ่ ๆ ขายกันอยู่บนเรือเมื่อมีการซือ้ถึงยกขึน้
มาบนฝ่ัง ในขณะท่ีหัวตลาดริมน า้ซอย 3 ก็คกึคกัจากการเป็นท่าขายถ่าน ดงันัน้ในกลางทศวรรษ 
2460 จึงเกิดเป็นตลาดถาวรและเปลี่ยนสามเพงจากท่าสินคา้ขนาดเล็กเป็นศนูยก์ลางตลาดขนาด
ใหญ่ในปลายแดน และการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองท าให้หลงัทศวรรษ 2470 ตลาด
สามชุกปรากฏโรงแรมขึน้ 2 แห่งอนัไดแ้ก่ โรงแรมส าราญรมยแ์ละโรงแรมอดุมโชค รวมไปถึงมีการ
ก่อตั้งโรงเหลา้และโรงยาฝ่ินท่ีตั้งอยู่ในซอยท่ี 2 3 และ 44 ส  าหรบัการขยายตัวการคา้ในตลาด
สามชุกลว้นเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการคา้ขา้วท่ีเจริญขึน้ในเมืองสุพรรณฯ ตัง้แต่ปลายทศวรรษ 
2410 ท าใหป้ระชาชนมีชีวิตท่ีสมัพนัธก์บัเศรษฐกิจแบบทนุนิยมอย่างแนบแน่น  

                                                             
1 โศจิลกัษณ ์กมลศกัดาวิกลุ. (2556). เลม่เดมิ. หนา้ 70-71. 
2 แหลง่เดมิ. หนา้ 75. 
3 โศจิลกัษณ ์กมลศกัดาวิกลุ. (2556). เลม่เดมิ. หนา้ 68-69. 
4 อรุณี จ  าปานิล. (2550). เลม่เดมิ. หนา้ 55-57. 
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4.3 การขยายตัวของโรงสีในสุพรรณบุรี  
การเฟ่ืองฟขูองเศรษฐกิจขา้วในสพุรรณฯ ไมเ่พียงเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสงัคมของคน

ในพืน้ท่ีเท่านัน้ ยงัเปลี่ยนแปลงวงการซือ้ขายขา้วในทอ้งถ่ินจากเดิมท่ีชาวบา้นอาศยัแรงงานคนใน
การสีขา้วเพ่ือบริโภคหรือบรรทุกขา้วไปยงักรุงเทพฯ เพ่ือขายใหก้ับโรงสีในกรุงเทพฯ แต่เมื่อมีการ
ขยายตวัของโรงสีมายังพื้นท่ีรอบนอกกรุงเทพฯ ย่อมหมายถึงตน้ทุนในการเดินทางไปส่งขา้วยัง
โรงสีตา่งถ่ินลดลง 

เมื่อยอ้นดวิูวฒันาการของวงการสีขา้วพบว่าก่อนท าสนธิสญัญาเบาวร์ิง ธุรกิจการสีขา้ว
เป็นธุรกิจท่ีจ  ากดัอยู่ในวงแคบ ดว้ยจ านวนขา้วท่ีสง่ออกยังมีจ  านวนไม่มากและตลาดท่ีรองรบัขา้ว
ในขณะนั้น เช่น เมืองจีน ฮ่องกงและสิงคโปรจ์ะมีความตอ้งการซื้อขา้วกลอ้งเพ่ือน าไปสี เป็น
ขา้วสารเอง ขณะเดียวกันตลาดขา้วอย่างประเทศในยุโรปจะซื้อทั้งขา้วกลอ้งและขา้วเปลือก
เน่ืองจากขา้วทัง้สองชนิดรกัษาสภาพระหวา่งการเดินทางท่ีไกลไดด้ีกว่าขา้วท่ีสีเรียบรอ้ยแลว้1 ท  า
ใหก้ารขายขา้วสง่ออกตา่งประเทศขา้วท่ีสีเป็นขา้วสารมีจ  านวนนอ้ยมาก ลกัษณะขา้วและจ านวน
ท่ีส่งออกมีผลต่อธุรกิจโรงสี โดยขา้วท่ีส่งออกส่วนมากเป็นขา้วท่ีมาจากโรงสีมือท่ีชาวจีนเป็นผู้
ด  าเนินกิจการ  

นอกจากนี้รฐัยังตัง้โรงสีเองเรียกว่า “โรงสีหลวง” เพ่ือส่งออกขา้วและใช้เลีย้งกองทัพ2 
ขณะเดียวกนัชาวบา้นทั่วไปจะใชอ้ปุกรณท่ี์ประดิษฐ์กนัในพืน้ท่ีในการช่วยสีขา้วไม่วา่จะเป็นครก 
กระดง้ ฯลฯ เพ่ือสีใหเ้ป็นขา้วสาร การใช้แรงงานสีขา้วของชาวบ้านก็ยังคงเป็นวิธีท่ีชาวบ้านใน
ชนบทใช้อยู่ส  าหรบัสีขา้วเพ่ือบริโภคในครวัเรือนและขายเล็กน้อยในพื้นท่ี แต่ถา้สี เพ่ือขายออก
ตา่งประเทศจะใชก้ารจา้งโรงสีมือของชาวจีนสีขา้ว การสีขา้วสง่ออกดว้ยลกัษณะดงักล่าวสามารถ
ท าไดเ้น่ืองจากก่อนท าสนธิสญัญาเบาวร์ิงปริมาณท่ีสง่ออกขา้วยงัไมส่งูมากนัก การผลิตขา้วจึงยัง
เพียงพอตอ่ความตอ้งการ3 แตพ่อท าสนธิสญัญาเบาวร์ิงแลว้การสง่ออกขา้วเพ่ิมมากขึน้กวา่รอ้ยละ 
60-70 ของสินคา้ส่งออกทัง้หมด4 ท าใหก้ารด  าเนินกิจการสีขา้วแบบเดิมไมต่อบสนองต่อนโยบาย
การส่งออกข้าวท่ีต้องการข้าวในปริมาณ ท่ีมากและมีคุณภาพท่ีดีกว่าเดิม ใน  พ.ศ. 2401 
ชาวตะวนัตกน าเครื่องจักรมาใชก้ับกิจการสีขา้วเพ่ือผลิตขา้วออกจ าหน่ายต่างประเทศเป็นหลกั 
โดยกิจการโรงสีขา้วดว้ยเครื่องจกัรในช่วงแรกด  าเนินการอยู่ในกรุงเทพฯ ตอ่มาราวทศวรรษ 2420 

                                                             
1 ทวีศิลป์ สบืวฒันะ. (2521). เลม่เดมิ. หนา้ 210. 
2 เดวิด บรูซ จอหน์สตนั. (2530). เลม่เดมิ. หนา้ 137. 
3 ธีระ แกว้ประจนัทร.์ (2534). เลม่เดมิ. หนา้ 128-129. 
4 เจมส ์ซี อินแกรม. (2552). เลม่เดมิ. หนา้ 58. 
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จึงเริ่มมีการขยายตวัของโรงสีออกมาตัง้อยู่รอบนอกกรุงเทพฯ โรงสีแห่งแรกในต่างจงัหวดัตัง้อยู่ท่ี
ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นแหลง่ปลกูขา้วท่ีอดุมสมบูรณแ์ละพืน้ท่ีท่ีเดินทางติดต่อกับกรุงเทพฯ ไดส้ะดวก 
การท่ีโรงสีขา้วไปอยู่ในฉะเชิงเทราแทนท่ีจะเป็นอยธุยาสว่นหนึ่งมาจากความพรอ้มของนายทนุ1  

ในทศวรรษ 2430 คนจีนยงัมีกรรมวิธีในการสีขา้วเปลือกใหเ้ป็นขา้วสารโดยไมท่  าใหข้า้ว
เสื่อมประสิทธิภาพ ซึ่งการสีขา้วสารนัน้ท  าเงินมากกวา่การสีขา้วกลอ้ง เป็นเหตใุหโ้รงสีของชาวจีน
ไดก้  าไรมหาศาลในช่วงนัน้ ตัง้แตท่ศวรรษ 2430 เป็นตน้มาโรงสีแทบทัง้หมดอยู่ภายใตก้ารควบคมุ
ของคนจีน แมช้่วงแรกโรงสีแบบเครื่องจักรเป็นของคนตะวนัตก แต่ในทศวรรษ 2460 เป็นตน้มา
โรงสีเครื่องจักรทัง้หมดอยู่ในความครอบครองของคนจีนทั้งสิน้ สวนคนไทยนัน้มีบา้งท่ีเป็นเจา้ของ
โรงสี ซึ่งเป็นขนุนางและเจา้นายแต่ก็เป็นในลกัษณะของการใหค้นจีนเช่าตอ่อีกทอด เช่น โรงสีของ
เจา้ฟ้ากรมหลวงนครสวรรคว์รพินิต ต  าบลบางพลดั นนทบรุี หรือโรงสีของเจา้พระยาวรพงษ์ เป็น
ตน้2  

ทศวรรษ 2450-2460 เกิดการกระจายตวัของโรงสีออกไปสู่มณฑลรอบนอกกรุงเทพฯ ซึ่ง
พืน้ท่ีท่ีมีการตัง้โรงสีลว้นเป็นแหลง่ปลกูขา้วใหญ่ เช่น อยธุยา อา่งทอง ปทมุธานี  โดยท าเลการตัง้
โรงสีในพืน้ท่ีต่างจังหวดันีจ้ะค  านึงถึงลกัษณะภมูิศาสตรเ์ป็นส  าคญั โรงสีสว่นมากตัง้ติดริมแม่น  า้
หรือล  าคลองเพ่ือให้สะดวกในการขนส่งขา้วออกนอกพื้นท่ี  สาเหตุท่ีโรงสีกระจายตัวออกจาก
กรุงเทพฯ สาเหตหุลกั ๆ คือลดตน้ทุนการผลิตขา้ว ในช่วงสองทศวรรษนีป้รากฏว่ามีโรงสีทัง้ขนาด
เล็กและขนาดใหญ่ตัง้ขึน้ในมณฑลนครชัยศรีนับรวม ๆ ทั้งสิน้ 96 โรง โดยช่วงแรกโรงสีตัง้อยู่ใน
เมืองสพุรรณฯ มากสดุ เพราะเป็นแหล่งปลกูขา้วขนาดใหญ่ และมีผลผลิตมากกว่าแหล่งอ่ืน แต่
โรงสีสว่นใหญ่ท่ีเขา้มาตัง้ลว้นเป็นโรงสีขนาดเลก็3 กลุ่มทนุท่ีเขา้มาท ากิจการโรงสีส่วนมากเป็นคน
จีนแตจ๋ิ้วและจีนกวางตุง้ โดยกลุม่คนเหล่านีส้ามารถสรา้งเนือ้สรา้งตวัจนกลายเป็นคหบดีในเมือง
สพุรรณฯ และมีเครือขา่ยเป็นผูม้ีอิทธิพลในทอ้งถ่ินในท่ีสดุ4 

 
 
 
 

                                                             
1 ถนอม ตะนา. (2527). กิจกำรโรงสขีำ้วในทีร่ำบภำคกลำงของประเทศไทย พ.ศ.2401-2414. หนา้ 33. 
2 ทวีศิลป์ สบืวฒันะ. (2521). เลม่เดมิ. หนา้ 216 -223. 
3 ถนอม ตะนา. (2527). เลม่เดมิ. หนา้ 33-34, 49. 
4 ทวีศิลป์ สบืวฒันะ. (2521). เลม่เดมิ. หนา้ 220. 
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ตาราง 19 แสดงจ านวนโรงสีขา้ว พ.ศ. 2462-2472 
 

เมือง โรงสีต้ังก่อน 
2451 (โรง) 

โรงสีต้ัง 2451-
2462 (โรง) 

โรงสีต้ัง 2463-
2472 (โรง) 

รวม 

นครปฐม - 5 42 47 
สพุรรณบรุ ี - 16 17 33 
สมทุรสาคร - 3 13 16 

ท่ีมา: ถนอม ตะนา. (2527). กิจการโรงสีขา้วในท่ีราบภาคกลางของประเทศไทย พ.ศ.
2401-2414. หนา้ 49-50. 

จากตารางสงัเกตไดว้่าโรงสีท่ีตัง้ปีเก่าสดุเมื่อนับเฉพาะโรงสีท่ีระบุปีก่อตัง้นั้นคือโรงสีกิระ
ศิริ ของนายสงัวาล กิระศิริ ตัง้ขึน้ พ.ศ. 2458 และโรงสีด  ารงวงศส์วุรรณ ของนายทองดี สวุรรณ ซึ่ง
ตัง้ในปีถัดมา โดยทั้งสองโรงตั้งในพื้นท่ีบางปลามา้ แต่ในทศวรรษ 2460 นั้นมีโรงสีผุดขึน้เป็น
จ านวนมากถึง 14 โรงกระจายไปทุกอ  าเภอมากนอ้ยขึน้อยู่กับก าลงัการผลิตขา้วของราษฎร โดย
พืน้ท่ีท่ีมีโรงสีตัง้ขึน้จ  านวนมากคือ บางปลามา้ 9 โรง สองพ่ีน้อง 8 โรงและท่าพ่ีเลีย้ง 7 โรง ส่วน
อ าเภออ่ืน ๆ ก็มีตัง้อยู่ 1-2 โรงตามปริมาณขา้วท่ีผลิตได้1 โดยท าเลท่ีตัง้ของบางปลามา้นั้นมีความ
เหมาะสมในแง่การขนสง่ อย่างท่ีกลา่วไปในบทการสญัจรทางน า้วา่บางปลามา้เป็นจดุเช่ือมน า้ตืน้
และน ้าลึกจึงเป็นท่ีเปลี่ยนถ่ายเรือสินคา้ รวมถึงบางปลามา้มีคลองบางย่ีหน ซึ่งเป็นคลองลัด
เช่ือมต่อระหว่างแม่น  า้ท่าจีนเขา้แม่น  ้านอ้ย จังหวดัอยุธยา ซึ่งเป็นหนึ่งในเสน้ทางสญัจรท่ีไดร้บั
ความนิยมในสมยันี ้ปัจจยัเหลา่นีม้ีผลตอ่การก่อตัง้โรงสีทัง้สิน้ 

โรงสีท่ีตัง้ขึน้ในพืน้ท่ีสพุรรณฯ ลว้นเป็นโรงสีขนาดเล็กมีบทบาทเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อน
เศรษฐกิจขา้วในทอ้งถ่ิน กลา่วคือ โรงสีขนาดเลก็เหลา่นีส้ว่นมากรบัจา้งสีขา้วใหช้าวนารายเลก็ คิด
ค่าสีเกวียนละ 3 บาทหรือตามแต่ท่ีตกลงกัน โดยโรงสีเป็นตัวกลางรบัซือ้ขา้วเปลือกแลว้สีเป็น
ขา้วสารขายแก่คนในพืน้ท่ี2 ซึ่งการสีขา้วโดยโรงสีย่อมทุ่นแรงและประหยดัเวลาในการสีขา้วจ านวน
มาก ๆ เหมาะกับการสีขา้วสารน าไปขายทัง้ในทอ้งถ่ินและกรุงเทพฯ จากนิราศตามเสด็จของพระ
ยาอนศุาสนจิ์ตรกร (จนัทร ์จิตรกร) ท่ีเขียนขึน้ใน พ.ศ. 2467 ไดก้ลา่วถึงระหวา่งเดินทางจากคลอง

                                                             
1 ธีระ แกว้ประจนัทร.์ (2534). เลม่เดมิ. หนา้ 210-213. 
2 ถนอม ตะนา. (2527). เลม่เดมิ. หนา้ 33-34, 49. 
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บางย่ีหนเขา้สู่แมน่  า้สพุรรณฯ วา่พบโรงสีขา้วตัง้อยู่แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นท่ีนิยมของชาวนาในพืน้ท่ี1 โดย
สนันิษฐานวา่โรงสีท่ีพระยาอนศุาสนจิ์ตรกรกลา่วถึงน่าจะเป็นโรงสีพาณิชเจริญผลของนายยิมฮวด 
ซึ่งตัง้อยู่ท่ีต  าบลตะฆ่า บางปลามา้ โรงสีกลายเป็นจุดศูนย์กลางท่ีดึงดดูใหผู้ค้นจ านวนมากมา
รวมตวักนัมาซือ้ขายขา้ว และพบวา่บริเวณท่ีมีโรงสีตัง้นั้นจะรายรอบไปดว้ยตลาดและชุมชน โรงสี
จึงเป็นหนึ่งในตวัชี ้วดัความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ เพราะการเกิดขึน้ของโรงสีสะทอ้นให้เห็นการ
เติบโตของเศรษฐกิจขา้วในสพุรรณฯ 
 
ตาราง 20 โรงสีจงัหวดัสพุรรณบรุ ี
 

ช่ือโรงสี ช่ือเจ้าของ ท่ีตัง้ พ.ศ. ท่ีเปิด ชนิดเคร่ือง ก าลังแรงม้า จ านวนข้าว
ท่ีสีได้ต่อ 1 
ชม./หาบ 

หลฮีวด นายเลง้และ
หุน้สว่น 

เขาพระ เดิม
บาง 

2471 กลไฟ 12 6 

เจรญิ
พาณิชย ์

นายฮวดและ
หุ่นสว่น 

เขาชา้ง เดิม
บาง 

2467 กลไฟ 25 10 

หย่งฮงลง้ นายเย็น สามชุก นาง
บวช 

- กลไฟ 24 10 

โรงสตี  าบล
ตาลเสีย้น 

นายผ่องและ
หุ่นสว่น 

ศรปีระจนัต ์
ศรปีระจนัต ์

- กลไฟ 32 9 

โรงสตี  าบลศรี
จนัต ์

นายเทียน ศรปีระจนัต ์
ศรปีระจนัต ์

2465 กลไฟ 36 19 

โรงสตี  าบล
บา้นไร่ 

หลวงอนกุูล บา้นไร ่ศรี
ประจนัต ์

- กลไฟ 36 16 

โรงสตี  าบล
บา้นคอย 

นายให ้ บา้นคอย ศรี
ประจนัต ์

2470 กลไฟ 36 16 

บัน้กิม นายใช ้ ศาลาขา้ว ท่า
พี่เลีย้ง 

2467 กลไฟ 30 12 

ฮัว้เฮง นายกิมซุย้ ทบัตีเหลก็ 
ท่าพี่เลีย้ง 

2462 กลไฟ 32 12 

                                                             
1 อนศุาสนจ์ิตรกร, พระยา.(2552). เลม่เดมิ. หนา้ 72. 
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ตาราง 20 (ตอ่) 
 

ช่ือโรงสี ช่ือเจ้าของ ท่ีตัง้ พ.ศ. ท่ีเปิด ชนิดเคร่ือง ก าลังแรงม้า จ านวนข้าว
ท่ีสีได้ต่อ 1 
ชม./หาบ 

ฮะเฮงเสง็ นายหกั โพพระยา ท่า
พี่เลีย้ง 

2471 กลไฟ 32 12 

ซุนฮะฮวด นายค า ท่าพี่เลีย้ง ท่า
พี่เลีย้ง 

2471 กลไฟ 21 11 

สพุรรณเจรญิ
ผล 

นายทู ้ พิหารแดง ท่า
พี่เลีย้ง 

2468 กลไฟ 28 8 

อรุณบญุโพธ์ิ นายถมยา รัว้ใหญ่ ท่าพี่
เลีย้ง 

2468 กลไฟ 36 15 

เซงเฮงหลี นายฮกหลี ตลิ่งชัน ท่าพี่
เลีย้ง 

2470 กลไฟ 36 15 

ด ารงคว์งศ์
สวุรรณ 

นายทองดี บางปลามา้ 
บางปลามา้ 

2459 กลไฟ 20 10 

เซ่งฮวด นายมุ่ยเฮง บา้นแพก  
บางปลามา้ 

2461 กลไฟ 30 12 

พาณิชเจรญิ
ผล 

นายยิมฮวด ตะฆ่า บาง
ปลามา้ 

2464 กลไฟ 24 10 

งี่เสง็ นายซุนลัง้ ป่าพฤกษ์ 
บางปลามา้ 

2466 กลไฟ 25 10 

กิระศิริ นายสงัวาลย ์ บางใหญ่ 
บางปลามา้ 

2458 กลไฟ 20 0 

ธัญญะกิจ
วิเศษ 

นายอ่อน องคร์กัษ์ บาง
ปลามา้ 

- กลไฟ 25 10 

ง่วนเซ็ง นายทองศขุ ไผ่กองดิน 
บางปลามา้ 

2466 กลไฟ 25 10 

ด ารงคว์งศ์
สวุรรณ 

นายฉาย จระเขใ้หญ่ 
บางปลามา้ 

2469 กลไฟ 20 9 

ราษฎรบ์  ารุง นายจวน วดัโบสถ ์บาง
ปลามา้ 

2468 กลไฟ 25 10 
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ตาราง 20 (ตอ่)  
 

ช่ือโรงสี ช่ือเจ้าของ ท่ีตัง้ พ.ศ. ท่ีเปิด ชนิดเคร่ือง ก าลังแรงม้า จ านวนข้าว
ท่ีสีได้ต่อ 1 
ชม./หาบ 

ฮะเซ่งหลง นายไล บางปลามา้ 
สองพี่นอ้ง 

- กลไฟ 20 7 

หงวนหลี นายจุ๊ยยิน บางปลามา้ 
สองพี่นอ้ง 

- กลไฟ 16 5 

โรงสบีางบวน นายพริง้ หวัโพ สองพี่
นอ้ง 

- กลไฟ 16 5 

ดอนมะสงั นายกรุง หวัโพ สองพี่
นอ้ง 

- กลไฟ 16 5 

หลเีซ่งเฮง นายเพน บางลี่ สองพี่
นอ้ง 

- กลไฟ 16 5 

นิยมสามคัคี นายพริง้ บางลี่ สองพี่
นอ้ง 

- กลไฟ 16 5 

โรงสตี  าบล
บา้นกุ่ม 

นายเย่ียม บา้นกุ่ม สอง
พี่นอ้ง 

- ยนตร ์ 20 8 

ฮวงฮะจุ๊ยจั่น นายฮอง
เหน่ง 

บางตะเคียน 
สองพี่นอ้ง 

- กลไฟ 20 7 

สามทบั นายเอม จระเขส้าม
พนั จระเข้
สามพนั 

2465 ยนตร ์ 12 3 

สมิงสมปอง
บ ารุงสงัข
รตัน ์

นายกรุง ยุง้ทะลาย 
จระเขส้าม

พนั 

2467 กลไฟ 28 15 

 ท่ีมา: กรมศิลปากร. เอกสารส่วนพระองคส์มเด็จฯ กรมพระยาด  ารงราชานุภาพ  สบ.
2.41/27. บัญชีโรงสีขา้วในพระราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2472. อ้างใน ธีระ แก้วประจันทร.์ 
(2534). สภาพเศรษฐกิจมณฑลนครชยัศรี พ.ศ. 2438-2475. หนา้ 210-213. 
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4.4 การสะสมทุนของชาวจนีในสุพรรณฯ  
 ความเจริญ รุ่งเรืองของการค้าข้าวได้น  าพาให้เกิดการสะสมทุนในคนกลุ่มต่าง  ๆ 
โดยเฉพาะชาวจีนท่ีสามารถสะสมทนุไดม้ากกวา่กลุม่ชนอ่ืน ๆ กลุ่มคนไทยก็อาจมีบา้งแตน่อ้ยกว่า
คนจีนและสว่นมากจะเป็นขนุนางทอ้งถ่ินท่ีมีหนา้ท่ีเอือ้ใหเ้กิดการสะสมทนุ การท่ีคนจีนสามารถ
สะสมทุนไดเ้น่ืองจากคนจีนเป็นอิสระจากระบบการเกณฑ์แรงงานไพร่ท  าให้สามารถเดินทาง
ประกอบธุรกิจไดอ้ย่างสะดวก ชาวจีนท่ีอพยพเขา้มาอยู่สพุรรณฯ ในระยะแรกจะท าพวกงานโยธา 
ท าสวนท าไร ่เมื่อสะสมทนุไดม้ากขึน้ก็จะขยบัขยายออกไปประกอบอาชีพคา้ขายหรือท าธรุกิจอ่ืน ๆ  
บางรายสามารถผกูสมัพันธก์ับรฐัส่วนกลางและเขา้ไปมีบทบาทในแวดวงขา้ราชการ แมใ้นปลาย
ทศวรรษ 2440 รฐัจะยกเลิกการเกณฑแ์รงงานอย่างสิน้เชิงแตก่็พบวา่คนไทยมีภาระในการเสียเงิน
คา่ราชการมากกวา่คนจีน โดยคนไทยเสีย 6 บาทตอ่ปี แตค่นจีนเสีย 4.37 บาท 3 ปีต่อครัง้ ซึ่งเป็น
อีกหนึ่งในขอ้ไดเ้ปรียบของคนจีน1 ประกอบกับช่วงเวลาท่ีคนชาติอ่ืนอยู่ในระบบแรงงานคนจีน
สามารถพฒันาเงินทุนและธรุกิจจนกลายเป็นชนชัน้น  าและคหบดีท  าใหแ้มช้าวไทยหลดุจากระบบ
แรงงานก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ทางธุรกิจกับคนจีน เน่ืองจากคนไทยส่วนใหญ่พอใจกับการขยายพื้นท่ี
มากกวา่ 
 การสะสมทุนของชาวจีนในสุพรรณฯ ท่ีจะกล่าวถึงในหัวขอ้นี้มีอยู่ 2 กลุ่มกลุ่มแรกคือ
คหบดีท่ีเติบโตจากธุรกิจขา้ว และกลุม่ท่ีสองคือกลุ่มคนจีนท่ีเขา้ไปสมัพันธก์ับรฐั โดยกลุ่มแรกมี
บทบาทส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจขา้วในสพุรรณฯ กล่าวคือหลายตระกูลเริ่มจากการเป็น
พ่อคา้คนกลางในการรับขา้วไปขายต่อยังกรุงเทพฯ และน าสินคา้ต่างถ่ินเขา้มาให้ชาวบ้านใน
สพุรรณฯ ไดจ้บัจ่ายใชส้อย แตเ่มื่อสะสมทนุไดใ้นระดบัหนึ่งก็น  ามาเปิดกิจการท่ีใหญ่ขึน้หรือขยาย
ธุรกิจให้ออกไปอีกหลายแขนง โดยเฉพาะกิจการโรงสีขา้วท่ีเฟ่ืองฟู่ อย่างมากในสพุรรณฯ ช่วง
ทศวรรษ 2460 เป็นตน้มา ในท่ีนีไ้ดย้กตวัอย่างตระกูลชาวจีนท่ีเติบโตมาจากการท าธรุกิจขา้วใน
สพุรรณฯ มา 2 ตระกูลคือตระกูลรกัซ้อนและตระกูลเศษธะพานิช เพ่ือแสดงใหเ้ห็นการบุกเบิก
ธรุกิจขา้วจนกา้วขึน้เป็นตระกลูคหบดีในเมืองสพุรรณฯ 

เริ่มท่ีตระกูลแรกคือตระกูลรกัซอ้น จากหนังสืองานศพของจ ารสั รกัซอ้น (สีตลกาญจน์,  
2453-2543) ท  าให้ทราบว่าโรงสีเจริญพาณิชยใ์นต  าบลเขาขา้ง อ  าเภอเดิมบางท่ีตัง้ขึน้ใน พ.ศ. 
2467 เป็นกิจการครอบครวัตระกูลสีตลกาญจนม์าก่อน โดยเป็นการรว่มหุน้ระหวา่งนายฮวดบิดา
ของคุณจ ารสักับเพ่ือนก่อตั้งโรงสีกลไฟขึน้ ซึ่งอาศัยทุนรอนจากการเปิดรา้นขายสินคา้อุปโภค
บริโภคริมแมน่  า้สพุรรณฯ บริเวณใกลเ้คียงตลาดท่าชา้ง การน าสินคา้อปุโภคบริโภคจากตา่งถ่ินเขา้

                                                             
1 เจมส ์ซี อินแกรม. (2552). เลม่เดมิ. หนา้ 86-87. 
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มาขายแก่ประชาชนในพืน้ท่ีเป็นธรุกิจท่ีไดก้  าไรสงูเพราะพ่อคา้สามารถก าหนดราคาสินคา้ได ้นาย
ฮวดถือว่าเป็นชาวจีนท่ีมีฐานะคนหนึ่งเพราะสามารถส่งลกูชายหญิงใหไ้ดเ้รียนหนังสือเบือ้งตน้ 
โดยคณุจ ารสัเองก็มีโอกาสไดเ้ขา้ไปร  ่าเรียนหนังสือท่ีวดัท่าชา้ง ก่อนท่ีจะมาแต่งงานกับคณุเกษม 
รกัซอ้นและขยายธรุกิจการคา้แยกครอบครวัออกมาตัง้รา้นขายสินคา้อปุโภคบริโภคท่ีตลาดท่าชา้ง 
เมื่อมีทุนรอนจ านวนหนึ่งก็เขา้ซือ้กิจการโรงสีจากหุน้สว่นในโรงสีเจริญพาณิชยม์าท าเป็นกิจการ
ของครอบครวัเต็มรูปแบบ เน่ืองจากในหนังสืองานศพไม่ไดใ้หค้วามส าคญักับปี พ.ศ. และบริบท
ทางสงัคมขณะนั้นมากเท่าไรจึงท าไดเ้พียงก าหนดช่วงเวลาคร่าว ๆ ท่ีตระกูลรกัซ้อนเริ่มเขา้มา
ด  าเนินกิจการโรงสีเต็มตัวราวทศวรรษ 2480-2490 ในระยะแรกเริ่มกิจการโรงสีขา้วเมื่อสีได้
ขา้วสารแลว้จะสง่ไปขายยังกรุงเทพฯ เป็นส่วนใหญ่ ต่อมาเมื่อโรงสีขา้วเริ่มอยู่ตวัจึงมีการริเริม่ท  า
กิจการโรงเลื่อยจักรจ าหน่ายไมแ้ปรรูปซึ่งพืน้ท่ีอ  าเภอเดิมบางลว้นเหมาะสมเน่ืองจากยังมีพืน้ท่ีป่า
และไมจ้  านวนมาก รวมถึงท าโรงไฟฟ้าและโรงงานอดัเมด็มนั1  

ปัจจบุนัตระกลูรกัซอ้นยงัเป็นหนึ่งในกลุม่ธรุกิจท่ีครองตลาดคา้ขา้วในสพุรรณฯ โดยมีโรงสี
อยู่ 3 โรงท่ีอยู่ในครอบครองของคนในตระกูลรักซ้อนไดแ้ก่  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงสีบูรณะกิจ
สพุรรณบุรี อ  าเภอเมือง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เขตอนันตรุ์่งเรืองอ  าเภอเดิมบางนางบวช และห้าง
หุน้สว่นจ ากดั ศิริไพโรจนร์วมผล อ  าเภอเดิมบางนางบวช2 นอกจากนีล้กูหลานในตระกลูก็กระจาย
ไปประกอบธรุกิจชนิดอ่ืน ๆ รวมไปถึงการเขา้ไปเป็นนกัการเมืองทอ้งถ่ิน 

ต่อมาคือตระกูลเศษธะพานิชซึ่งเป็นอีกหนึ่งตระกูลท่ีเติบโตมาจากธุรกิจคา้ขา้ว โดย
รายละเอียดและขอ้มลูมาจากบทสมัภาษณ์คุณสนุันท์ เศษธะพานิช (แซ่ลิม้) และอุษา เศษธะ
พานิช  (แซ่ โง้ว-ศรีพูนทรัพย์)3 เจ้าของกิจการโรงสีสุพรรณงามเจริญพานิช ใน กิจกรรม
ประวตัิศาสตรบ์อกเลา่จากผูเ้ฒา่เมืองสพุรรณฯ ครัง้ท่ี 2/2563 ท่ีรว่มมือกนัจดัระหวา่งหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติสพุรรณบุรี และ ชมรมนักโบราณคดีสมคัรเล่นเมืองสุพรรณฯ ในวนัท่ี 13 มิถุนายน 
พ.ศ. 2563 โดยทัง้ 2 ท่านเป็นลกูหลานชาวจีนท่ีอพยพเขา้มาตัง้ถ่ินฐานในถ่ินฐานในไทย เริ่มจาก
ประวตัิครอบครวัคณุอษุาท่ีมีบรรพบรุุษอพยพมาอยู่ไทยตัง้แตรุ่น่ปู่ ราวทศวรรษ 2400 เขา้มาอาศยั
อยู่ท่ีนครปฐมก่อนจะโยกยา้ยถ่ินฐานมาอยู่ดอนไฟไหม ้อ  าเภอสองพ่ีนอ้ง โดยประกอบอาชีพท าไร่
และเป็นพ่อคา้คนกลางน าสินคา้มาซือ้ขายแลกเปลี่ยนกับขา้วจากชาวนาในพืน้ท่ีอนัเรียกวา่วิธีตก

                                                             
1 ม.ป.ก. (2543). อนุสรณ์งำนพระรำชทำนเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษคุณแม่จ ำรสั รกัซอ้น ณ เมรุวดัท่ำ

ชำ้ง อ ำเภอเดมิบำงนำงบวช จงัหวดัสพุรรณบุร ีวนัอำทติยท์ี ่16 มกรำคม พ.ศ. 2543. หนา้ 2-3.   
2 สมาคมโรงสขีา้วสพุรรณบรุ.ี (2564). รำยชือ่สมำชกิสมำคม. (ออนไลน)์. 
3 ณ เวลาที่ใหส้มัภาษณว์นัที่ 13 มิถนุายน 2563 คณุอษุา เศษธะพานิชมีอาย ุ82 ปี 
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ขา้ว1 จากงานศกึษาวิธีการตกขา้วในยคุสมยัเดียวกนัการตกขา้วคือการท่ีใหช้าวนาเช่ือของไมว่า่จะ
เป็นสินคา้อปุโภคหรือบริโภค รวมไปถึงการใหช้าวบา้นท าสญัญากูเ้งินไปเป็นทนุท านาหรือน าไปใช้
เป็นค่าใชจ้่ายในชีวิตประจ าวนั เมื่อถึงฤดเูก่ียวขา้วแลว้จึงน าข้าวมาจ่ายเป็นค่าของท่ีน ากลบัมา 
อตัราแลกเปลี่ยนจะไมแ่น่นอนเน่ืองจากพ่อคา้คนกลางจะเป็นผูก้  าหนด ซึ่งวิธีดงักลา่วเป็นหนึ่งใน
วิธีขายข้าวของชาวนาท่ีใช้อย่างแพร่หลายตั้งแต่การคา้ขา้วเฟ่ืองฟูหลังสนธิสัญญาเบาว์ริง 
เน่ืองจากการคมนาคมไมส่ะดวกท่ีจะน าขา้วไปขายยงัตา่งถ่ิน รวมไปถึงความยุ่งยากท่ีจะเกิดขึน้ท  า
ใหพ้่อคา้คนกลางเขา้มามีบทบาทในการเช่ือมตอ่ระหวา่งชาวนากบัตลาดภายในประเทศ2 

จนกระทั่ง พ.ศ. 2481-2482 ครอบครวัคณุอษุาไดม้ีการโยกยา้ยอีกครัง้มาอยู่อ  าเภอจระเข้
สามพนั (อู่ทอง) โดยยังยึดอาชีพเดิมคือคา้ขาย ซึ่งเปิดเป็นรา้นขายสินคา้อปุโภคบริโภคครบวงจร
ขาดใหญ่กวา่เดิม กล่าวไดว้า่เป็นศนูยร์ว่มสินคา้ปลีกซึ่งเป็นรา้นท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในอ าเภอ คน
ในตระกูลเป็นท่ีนบัน่าถือตา รวมถึงไดร้บัการยอมรบัและยกย่องจากคนในทอ้งถ่ินใหเ้ป็นเสมือน
ผูน้  าชุมชน ราวทศวรรษ 2490-2500 จากจุดเริ่มตน้การเป็นพ่อค้าคนกลางคา้ขายกับชาวนาได้
น  าพาใหอ้าณาจกัรการคา้เติบโตอย่างรวดเรว็ภายใตก้ารด  าเนินงานของฮ่วนฮัว้ แซ่โงว้บิดาของคณุ
อษุาจนกลายเป็นบริษัทศรีพนูทรพัยแ์ละแตกธรุกิจแยกย่อยภายใตบ้ริษัทศรีพนูทรพัยอ์อกไปหลาย
แขนง เช่น ตวัแทนจ าหน่ายรถยนตแ์ห่งแรกสพุรรณฯ ตวัแทนจ าหน่ายบุหรี่ ธรุกิจน า้แขง็ คา้ไมซุ้ง 
ฯลฯ3  

ขณะเดียวกันครอบครวัของคณุสนุันทก์็เติบโตมาจากการคา้ขา้วเปลือกกับชาวนา โดย
บิดาเป็นจีนแตจ๋ิ้วอพยพจากซัวเถามาตั้งถ่ินฐานและประกอบอาชีพอยู่ ท่ีบา้นโพธ์ิ อ  าเภอเมือง
สพุรรณฯ ตัง้แต่ก่อนทศวรรษ 2480 โดยเขา้มาประกอบอาชีพเป็นพ่อคา้คนกลางรบัซือ้ขา้วเปลือก
จากชาวนาในพืน้ท่ีบา้นโพธ์ิ และรวบรวมน าขา้วเปลือกใสเ่รือบรรทกุไปขายตอ่ยงัโรงสีอีกทอดหนึ่ง 
ในบทสมัภาษณไ์มไ่ดก้ล่าวถึงวิธีการซือ้ขา้วจากชาวนาไวอ้ย่างชดัเจน แต่จากงานศกึษาการรบัซือ้
ขา้วในช่วงเวลาเดียวกันจะท าใหท้ราบว่าการรบัซื ้อขา้วเปลือกจากชาวนาในทอ้งถ่ินเป็นวิธีของ
พ่อคา้ชาวจีนท่ีมีฐานะและทุนมากกวา่พ่อคา้ท่ีรบัแลกขา้วกบัสิ่งของ เน่ืองจากในการรบัซือ้ขา้วแต่
ละครัง้ตอ้งลงทุนอย่างนอ้ย 1,000-2,000 บาท รวมถึงตอ้งมีท่ีตัง้ยุง้ฉางส  าหรบัเก็บขา้วและเรือท่ี

                                                             
1 ชมรมนักโบราณคดีสมัครเลน่เมืองสพุรรณ. (2563). เรื่องราวกำรบุกเบิกของทำงธุรกิจของตระกูลศรี

พูนทรพัย ์และธุรกิจกำรคำ้ขำ้วในเมอืงสพุรรณของตระกูลเศษธะพำนชิ. (ออนไลน)์. 
2 สภุาภรณ ์จินดามณีโรจน.์ (2554). เลม่เดมิ. หนา้ 97-98. 
3 ชมรมนักโบราณคดีสมัครเลน่เมืองสพุรรณ. (2563). เรื่องราวกำรบุกเบิกของทำงธุรกิจของตระกูลศรี

พูนทรพัย ์และธุรกิจกำรคำ้ขำ้วในเมอืงสพุรรณของตระกูลเศษธะพำนชิ. (ออนไลน)์. 
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จะใชบ้รรทุกขา้วไปสง่ขาย เมื่อถึงฤดเูก็บเก่ียวขา้วพ่อคา้เหล่านีจ้ะลงเรือไปรบัซือ้ขา้วเปลือกตาม
บา้นของชาวนา โดยจะบอกราคาท่ีจะซือ้ และวิธีการตวงขา้ว โดยสว่นใหญ่ชาวนาจะขายขา้วใน
ราคาเดียวกบัเพ่ือนบา้น เมื่อตกลงกนัเสรจ็สิน้พ่อคา้ก็จะใหเ้งินมดัจ  าชาวนาไว ้4-5 บาทและน าเรือ
ขนาดใหญ่กลบัมารบัขา้วในอีกราว 2-3 วนัตอ่มาและลอ่งไปสง่ขายยังโรงสีหรือเก็บรวบรวมไวใ้น
ยุง้ฉางใหไ้ดจ้  านวนหนึ่งก่อนน าไปขาย1 

การขายขา้วในลกัษณะนีพ้่อคา้คนกลางย่อมไดก้  าไรจากส่วนต่างท่ีขายต่อยงัโรงสีท  าให้
สามารถสะสมทุนไดจ้  านวนมาก ใน พ.ศ. 2499 ตระกูลเศษธะพานิชไดห้ันมาจับธุรกิจโรงสีขา้ว 
โดยก่อตัง้โรงสีสพุรรณงามเจริญพานิชบริเวณริมแมน่  า้สพุรรณฯ ต  าบลท่าพ่ีเลีย้ง อ  าเภอเมือง โดย
คนงานในโรงสีเป็นคนจีนอพยพรุน่เดียวบิดาของคณุสนุนัทแ์ทบทัง้หมดท าใหท้กุคนอา่นเขียนเป็น
ภาษาจีน ตลาดกระจายขา้วสารทัง้หมดของโรงสีนีค้ือตลาดกรุงเทพฯ เพียงอย่างเดียว โดยโรงสีจะ
รบัขา้วเปลือกจากชาวนาโดยตรงและขา้วเปลือกจากพ่อคา้คนกลางท่ีน ามาเสนอขายมาสีเป็น
ขา้วสารและสง่ขา้วสารลงเรือไปขายในกรุงเทพฯ เน่ืองจากไมท่ราบจดุหมายปลายทางของขา้วสาร
อย่างแน่ชัดท าตอ้งอา้งอิงปลาทางคา้ขา้วจากการศึกษาของถนอม คะนา พบปลายทางของ
ขา้วสารท่ีเขา้ไปขายในกรุงเทพมี 2 แหลง่แรกคือตลาดตา่งประเทศท่ีจะด  าเนินการผา่นโรงสีขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพฯ ท่ีมีหนา้ท่ีสง่ออกขา้วไปขายตา่งประเทศ โดยโรงสีทอ้งถ่ินจะเขา้ไปท าสญัญาขาย
ขา้วสารใหก้บัโรงสีเหลา่นีใ้นฐานะสว่นสนบัสนนุใหม้ีขา้วเพียงพอตอ่การขายไปตา่งประเทศ แหล่ง
ท่ีสองคือหา้งคา้ขา้วในกรุงเทพฯ โดยโรงสีทอ้งถ่ินจะท าสญัญาขายขา้วจ านวนมากใหก้ับรา้นคา้
เหลา่นีท้  าหนา้ท่ีกระจายขา้วไปยงัตลาดตา่ง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งหา้งคา้เหล่านี้
เป็นตลาดขนาดใหญ่ท่ีรองรบัขา้วสารจากโรงสีตา่งจงัหวดั2  

ราวทศวรรษ 2510 ตระกลูเศษธะพานิชตอ่ยอดธรุกิจโรงสีขา้วมาท าฟารม์หมซูึ่งเป็นฟารม์
หมท่ีูใหญ่ท่ีสดุในสพุรรณฯ ขณะนั้นตัง้อยู่อีกฟากฝ่ังหนึ่งของแม่น  า้สพุรรณฯ บริเวณใกลเ้คียงวดั
แค โดยอาศยัร  าขา้วท่ีเหลือจากการสีขา้วน าไปเลีย้งหมู ซึ่งเป็นการส่งเสริมกันระหว่าง 2 ธุรกิจ 
และในช่วงเวลาเดียวกันก็ไดท้  ากิจการโรงน า้แข็งท่ีเดิมบางเพ่ิมพรอ้มทั้งแยกธุรกิจโรงสีออกอีก 3 
โรงคือ โรงสีท่ีบริเวณเชิงสะพานแม่น  า้ท่าจีน ต  าบลท่าพ่ีเลีย้ง โรงสีบริเวณวดัลาวทอง ต  าบลรัว้
ใหญ่ และโรงสีท่ีหนองพันกงต  าบลตลิ่งชัน โรงสีทั้งหมดลว้นอยู่ในอ  าเภอเมืองสพุรรณฯ ซึ่งโรงสี
ทั้งหมดในเครือรับผลิตข้าวส่งออกขายกรุงเทพฯ แม้ปัจจุบันกิจการการบางอย่างจะไม่ได้

                                                             
1 สวุิทย ์ไพทยวฒัน.์ (2521). เลม่เดมิ. หนา้ 248-249. 
2 ถนอม ตะนา. (2527). เลม่เดมิ. หนา้ 92-93. 
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ด าเนินการมาจนถึงปัจจุบัน แต่ก็กล่าวไดว้่าตระกูลเศษธะพานิชเป็นอีกหนึ่งตระกูลโรงสีขา้วท่ีมี
ช่ือเสียงของสพุรรณฯ จนถึงทกุวนันี ้

จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดจะพบว่าจุดเริ่มตน้ก่อนท่ีแต่ละตระกูลจะขา้วขึน้มาสู่คหบดีแนว
หนา้ในสพุรรณฯ มีจุดร่วมท่ีส  าคญัคือการสะสมทนุจากการเป็นพ่อคา้คนกลางรบัซือ้ขายขา้วและ
สินคา้อปุโภคบริโภคในทอ้งท่ี ซึ่งพ่อคา้คนกลางเป็นหนึ่งในอาชีพแรกๆ ท่ีคนจีนท่ีเขา้มาตัง้ถ่ินฐาน
ในไทยมักเลือกท่ีจะประกอบอาชีพ และมีบทบาทมากในฐานะก าลังส  าคัญในการจัดหาขา้วมา
ป้อนโรงสีในกรุงเทพฯ รวมถึงกระจายสินคา้ออกสูช่นบท ในภาวะท่ีความตอ้งการสง่ออกขา้วสงูขึน้
อย่างต่อเน่ืองชาวนาและโรงสีลว้นตอ้งพึ่งพาพ่อคา้คนกลางทั้งสิน้ ดว้ยเหตนีุจ้ึงท าใหพ้่อคา้คน
กลางมีอ  านาจต่อรองเหนือชาวนาตลอดจนโรงสี และเมื่อพิจารณาบริบททางเศรษฐกิจจะพบว่า
สว่นหนึ่งท่ีท  าใหต้ระกลูเหลา่นีส้ามารถพฒันาบทบาทจากพ่อคา้คนกลางกลายเป็นนายทนุทอ้งถ่ิน
อย่างรวดเรว็จากการขยายกิจการออกไปครบวงจรทั้งเป็นเจา้ของโรงสี พ่อคา้ขา้วเปลือก ฯลฯ คือ
วิกฤตการณท์างเศรษฐกิจในทศวรรษ 2460 อนัเกิดจากปัญหาน า้ท่วมและฝนแลง้อย่างหนกัในตน้
ทศวรรษท าใหช้าวนาทกุภาคสว่นไมส่ามารถผลิตขา้วไดภ้าวะผลผลิตตกต  ่าไมเ่พียงเกิดขึน้กบัไทย
แตย่งัเกิดขึน้กบัหลายประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้นเป็นเหตใุหภ้าวะขาดแคลนขา้วเป็นวง
กวา้งตามมาอีกหลายปี ซึ่งวิกฤตครัง้นีไ้ดส้รา้งโอกาสใหก้บัพ่อคา้คนกลางในธรุกิจขา้วหลายกา้ว
ขึน้เป็นคหบดีรายใหมจ่ากคา้ก าไรไดจ้  านวนมากในธรุกิจขา้ว1 

นอกจากนีค้วามไดเ้ปรียบในดา้นทกัษะการติดต่อคา้ขายและสายสมัพนัธร์ะหว่างคนจีน
ดว้ยกันเองยังท าให้กลุ่มคนจีนสามารถท าธุรกิจไดป้ระสบผลส าเร็จ กล่าวคือธุรกิจโรงสีตัง้แต่
ทศวรรษ 2430 เป็นตน้มาแทบทัง้หมดอยู่ในมือของคนจีนแทบทัง้หมดท าใหม้ีความสะดวกใจท่ีจะ
ติดตอ่กบัคนเชือ้ชาติตนเองมากกวา่ ดงันัน้คนชาติตา่ง ๆ ท่ีมีทนุพอจะเขา้มาเป็นพ่อคา้คนกลางจึง
ถูกกีดกันลง2 คนจีนเหล่านีม้ีบทบาทในการท าหน้าท่ีเช่ือมสมัพันธเ์ศรษฐกิจโลกกับชาวนาและ
ผลกัดนัใหต้ระกลูสามารถสะสมทนุไดอ้ย่างตอ่เน่ืองจงึท าใหค้นจีนเหลา่นีก้า้วขึน้มาเป็นคหบดีและ
มีบทบาทในเศรษฐกิจสพุรรณฯ ตอ่มาในปัจจบุนั  

ตอ่ไปจะกลา่วถึงกลุ่มคนจีนท่ีเขา้ไปมีสมัพันธก์ับรฐั โดยกลุ่มคนจีนเหล่านีส้ามารถสรา้ง
ความสมัพนัธก์บักลุม่อ  านาจทั้งในทอ้งถ่ินและในกรุงเทพฯ ผา่นการติดตอ่ทางธุรกิจ ผลประโยชน์
จากการคา้ขายเปิดช่องใหค้นเหลา่นีไ้ดเ้ขา้เป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการ ยกตวัเช่น กรณีของขนุ

                                                             
1 พรรณี บัวเลก็. (2545). ลกัษณะของนำยทนุไทยในชว่งระหวำ่ง พ.ศ. 2457-2482: บทเรยีนจำกควำม

รุง่โรจนสู์โ่ศกนำฏกรรม. หนา้ 112-114, 164-171. 
2 สวุิทย ์ไพทยวฒัน.์ (2521). เลม่เดมิ. หนา้ 244-245. 
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จ านงจีนารกัษ์ (หยุ แซ่เฮง 2434-2517) นายอากรฝ่ินและเจา้ของตลาดสามชกุซอย 1-2 ซึ่งเป็นคน
ไทยเชื้อสายจีน บิดาเป็นคนจีนแตจ๋ิ้วอพยพมาจากซัวเถามาตั้งถ่ินฐานอยู่บริเวณวดัโพธ์ิคอย 
อ  าเภอเมืองสพุรรณฯ โดยมีเรือนแพอยู่ริมฝ่ังแม่น  า้สพุรรณฯ ส  าหรบัคา้ขายสินคา้บริโภคอปุโภค
ใหแ้ก่ชาวบา้นในพืน้ท่ี การคา้ของบิดาขนุจ านงจีนารกัษ์ย่อมตอ้งรุง่เรืองเพราะสามารถสง่ขนุจ  านง
จีนารกัษ์ไปศึกษาร  ่าเรียนท่ีเมืองจีนตั้งแต่วัยเยาวแ์ละกลับมาเมืองไทยในทศวรรษ 2450 เพ่ือ
กลบัมาสืบทอดกิจการคา้ขายของท่ีบา้น หลงัจากกลบัจากเมืองจีนในอายุ 20 กวา่ปีขนุจ  านงจีนา
รกัษ์ไดเ้ขา้ไปคา้ขายท่ีท่าชา้งและสมรสกับนางกุ่ยเฮง แซ่เจ็งบุตรสาวนายนายอากรเลง้ แซ่เจ็ง 
คหบดีอ  าเภอเดิมบาง1 ซึ่งต่อมานายเลง้ แซ่เจ็งจะร่วมกบัหุน้กบัเพ่ือนก่อตัง้โรงสีกลไฟขึน้ใน พ.ศ. 
2471 ช่ือโรงสีหลีฮวด ตัง้อยู่ริมน า้สพุรรณฯ ต  าบลเขาพระ อ  าเภอเดิมบาง 

หลงัจากสะสมทุนจากการคา้ไดจ้  านวนหนึ่งใน พ.ศ. 2459 ขนุจ านงจีนารกัษ์ไดเ้ขา้มาลง
หลกัปักฐานท่ีสามชุก โดยเช่าท่ีดินบางสว่นจากกรมธนารกัษ์หรือก็คือพืน้ท่ีซอย 1 และ 2 ในตลาด
สามชกุ สรา้งบา้นไมค่อนกรีตผสมเหลก็ 3 ชัน้บริเวณพิพิธภณัฑข์นุจ  านงจีนารกัษ์ในปัจจบุนั พรอ้ม
ทัง้เริ่มกิจการโรงเหลา้ ยาฝ่ินและบ่อนพนนั รวมถึงพฒันาท่ีดินปลกูเรือน 2 ชัน้เป็นแถวยาวหนัหนา้
ชนกนัมีถนนคั่นกลางแลว้ปลอ่ยใหร้า้นคา้มาเช่าตอ่ กิจการการคา้ของขนุจ านงจีนารกัษ์รุง่เรอืงเป็น
อย่างมากมีช่ือเสียงขจรขจายไปไกลทั่วทุกอ  าเภอ โดยเฉพาะกิจการโรงฝ่ินและโรงเหลา้ท่ีเติบโต
อย่างต่อเน่ืองและสรา้งก าไรมหาศาลจนกลายเป็นคหบดีแนวหนา้ของสามชุกและถูกยกย่องให้
เป็นผูน้  าชมุชนของชาวจีนอนัมีสมญานามวา่ “ซาเลา้เถ่าเลอ่” อนัมีความหมายว่าผูน้  าชมุชนบา้น
สามชัน้2   

ความร  ่ารวยและการเป็นท่ีนบัหนา้ถือตาของคนในทอ้งถ่ินท าใหใ้น พ.ศ. 2474 ขนุจ  านงจี
นารักษ์ได้รับต  าแหน่งกรมการพิเศษ จังหวัดสุพรรณบุรี ถือศักดินา 400 ไร่ในงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษารชักาลท่ี 73 พจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใ้หค้วามหมายค  าว่า
กรมการพิเศษวา่เป็นต  าแหน่งกิตติมศกัดิ์ ท  าหนา้ท่ีใหค้  าปรกึษาแก่ผูว้า่ราชการเมืองในการบริหาร
ราชการในเมืองนั้น ๆ แต่งตั้งจากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิหรือคหบดีในพื้นท่ีนั้น4 หลังจากได้รับ
ต  าแหน่งขนุจ  านงจีนารกัษ์ไดย้บุโรงฝ่ินท่ีบา้นลงแลว้น ามาใชเ้ป็นสถานท่ีติดต่องานราชการแทน 
แลว้ขยับขยายกิจการไปตัง้โรงเหลา้และโรงฝ่ินเพ่ิมอีก 2 โรงบริเวณท่ีดินซอย 3 และ 4 จากการ

                                                             
1 อรุณี จ  าปานิล. (2550). เลม่เดมิ. หนา้ 47 
2 เอนก นาวิกมลู. (2554) ตลาดสามชกุ เรื่องเลา่กบัภาพเก่าและใหม่. หนา้ 57 โรงพิมพเ์ดือนตลุา 
3 พระราชทานบรรดาศกัด์ิ. (2474, 15 พฤศจิกายน). รำชกิจจำนเุบกษำ. เลม่ 48 หนา้ 3054. 
4 ส านกังานราชบณัฑิตยสภา. (2564). กรมการพเิศษ. (ออนไลน)์. 
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เติบโตอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจโรงเหลา้และโรงฝ่ิน 1 แต่กิจการเหล่านีจ้ะถูกยกเลิกลงหลงัรฐับาล
ประกาศใหฝ่ิ้นเป็นสินคา้ผิดกฎหมายใน พ.ศ. 2502  

จากตวัอย่างนายทุนในพืน้ท่ีสพุรรณฯ ส่วนมากจะเป็นคนจีนเพราะสามารถสะสมทุนได้
ตอ่เน่ืองกวา่ นอกจากนายทุนท่ีเติบโตจากการเป็นพ่อคา้คนกลางแลว้ยงัพบลกัษณะของนายทนุท่ี
เป็นเจา้ท่ีดิน เช่น กิมเลีย้ง วงัตาล นายทุนเงินกูท่ี้สะสมท่ีดินจากการยึดท่ีดินเมื่อชาวนาไม่มีเงิน
จ่ายหนี้ท  าใหเ้ป็นเจา้ของท่ีดินครอบคลมุในหลายจังหวดัตัง้แต่ราชบุรีถึงสพุรรณฯ2 หรือตระกูล
กรรณสตูสายพระยาสนุทรสงคราม (อี ้กรรณสตู) ผูว้า่ราชการจงัหวดัสพุรรณฯ ในช่วง พ.ศ. 2466-
2470 และคหบดีในพืน้ท่ีนครชยัศรีท่ีเขา้มามีบทบาทในฐานะเจา้ท่ีดินรายใหญ่จากการขดุคลองไผ่
ตาแบ ้อ  าเภอสองพ่ีนอ้ง3 รวมถึงมีธุรกิจหลายอย่างท่ีลงทนุในพืน้ท่ีสพุรรณฯ ซึ่งการสะสมทุนของ
ตระกลูกรรณสตูสายนีจ้ะมีความพิเศษตรงท่ีเป็นครอบครวัคนจีนท่ีเขา้ไปมีความสมัพันธก์ับรฐัท า
ให้ธุรกิจส่วนหนึ่งไดร้บัการเอือ้ประโยชน์มาจากหนา้ท่ีการงาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นท่ีควรแก่
การศึกษาต่อในอนาคต ขณะเดียวกนัเมื่อยอ้นกลบัมาท่ีนายทนุทอ้งถ่ินชาวไทยจะพบวา่ในพืน้ท่ี
สพุรรณฯ ซึ่งเต็มไปดว้ยชาวนาจ านวนมากมายกลบัไมส่ามารถหานายทนุท่ีดินมาอธิบายใหภ้าพ
การเติบโตของนายทนุท่ีดินในพืน้ท่ีสพุรรณฯ ไดอ้ย่างชดัเจนนกั แมจ้ากกรณีการวิวาทของคลองไผ่
ตาแบจ้ะมีตระกูลชาวนาท่ีเป็นเจา้ของท่ีดินจ านวนมากมาฟ้องรอ้ง แต่ดว้ยขอ้จ  ากดัของหลกัฐาน
ท าใหไ้มส่ามารถลงรายละเอียดการเติบโตของนายทนุคนไทยไดเ้ท่าคนจีนท่ีมีบทบาทในธรุกิจขา้ว
อย่างเดน่ชดัเช่นท่ีอธิบายไปขา้งตน้  

4.5 ปัญหาภัยธรรมชาติทีส่่งผลกระทบต่อชาวนาสุพรรณฯ  
ความผันผวนของธรรมชาติในช่วงครึ่งหลังทศวรรษ 2440- 2455 ท าให้เกิดผลกระทบ

โดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทอ้งท่ีสพุรรณฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้การท าอาชีพ
เก่ียวกบัการเกษตรนั้นมีความเสี่ยงเสมอเพราะเป็นหนา้ด่านท่ีถกูผลกระทบจากเหตกุารณต์า่ง ๆ 
ไดง้่ายไม่วา่จะเป็นผลกระทบจากภยัตามธรรมชาติหรือภยัทางเศรษฐกิจ ซึ่งภยัจากทั้งสองสว่นนี้
สมัพันธก์ันในยุคท่ีทุนนิยมครองโลก กล่าวคือเมื่อชาวนาไดเ้จอกับภยัธรรมชาติไม่ว่าจะน า้ท่วม
หรือฝนแลง้ลว้นสง่ผลต่อรายไดท่ี้จะไดจ้ากการขายพืชผล ในยุคท่ีทกุอย่างลว้นตอ้งใชเ้งินแลกกับ
สินคา้อปุโภคบริโภค ดงันัน้เมื่อรายไดล้ดลงหรือไมส่ามารถขายผลผลิตทางการเกษตรได ้ในกรณีท่ี
                                                             

1 อรุณี จ  าปานิล. (2550). เลม่เดมิ. หนา้ 56. 
2 ฉตัรทิพย ์นาถสภุา. (2550). เศรษฐกิจหมูบ่ำ้นไทยในอดตี. หนา้ 54. 
3 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มท.0601.2.9/2 บันทึกที่ดินฝั่งคลองไผ่ตำแบ้ ต ำบลบำงตำเถร 

อ ำเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสพุรรณบุร ี(22 ม.ีค. 2459). 
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เลวรา้ยท่ีสดุชาวนาอาจสญูเสียความสามารถในการด  ารงชีพลงไป ไม่พอแค่นั้นชาวนาบางส่วน
อาจเช่าท่ีนาหรือไมก่็กูเ้งินมาท านา เมื่อประสบปัญหาภยัธรรมชาติขึน้ ชาวนาจ าเป็นตอ้งขวนขวาย
หาเงินมาชดใช ้อาจไปกูห้นีเ้พ่ิมเพ่ือทบตน้ทบดอก หรืออพยพไปท านาท่ีอ่ืน แตส่ดุทา้ยแลว้ชาวนา
เมื่อไม่มีหนทางก็จ  าเป็นตอ้งขายทรพัยส์ินมีค่าท่ีเก็บหอมรอมริบไว ้อาจจะเป็นควาย ขา้วของ
เครื่องใช ้ฯลฯ1 จากท่ีกลา่วมาขา้งตน้ชีใ้หเ้ห็นถึงความผกผนัของชีวิตชาวนาท่ีเกิดขึน้ในยคุ 2450-
2460 โดยเฉพาะการเกิดอทุกภยัครัง้ใหญ่ พ.ศ. 2460 ซึ่งจะกลา่วกนัตอ่ไป  

4.5.1 ภัยแล้งในพืน้ทีสุ่พรรณฯ ทศวรรษ 2450 
วิกฤติภยัแลง้ในสพุรรณฯ ไมไ่ดเ้ป็นแค่ปีหรือสองปีแลว้จบ ตลอดทศวรรษ 2450 ปรากฏว่า

ภยัแลง้มาเยือนเมืองสุพรรณฯ แทบจะทั้งทศวรรษ ประเดิมทศวรรษใน พ.ศ. 2450 มีรายงานว่า
สพุรรณฯ มีพื้นท่ีประสบภัยแลง้กว่า 281,679 ไร่ เน่ืองจากฝนไม่ตกตามฤดูกาลชาวนาจึงตอ้ง
ปล่อยใหต้น้ขา้วแหง้ตาย ความเสียหายครัง้นีเ้กิดขึน้เป็นวงกวา้ง2 ปัญหาภยัแลง้หวนกลบัมาอีก
ครัง้ใน 3 ปีต่อมาพืน้ท่ีในภาคกลาง เผชิญปัญหาภยัแลง้โดยพรอ้มเพรียงชาวนาลว้นไดร้บัความ
เดือดรอ้นอย่างถ้วนหน้า ในมณฑลนครชัยศรีมีพื ้นท่ีประสบภัยทั้งสิน้ 196,912 ไร่ 1 งาน 101 
ตารางวา ในพืน้ท่ีสพุรรณฯ ประสบปัญหาท่ีนาเสียหายมากกวา่ 163,320 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา3 
คิดเป็นรอ้ยละ 83 ของพืน้ท่ีเสียหายทัง้หมด โดยเฉพาะในพืน้ท่ีไกลแม่น  า้สพุรรณฯ เช่น พืน้ท่ีตอน
ในของอ าเภอนางบวช อย่าง ต  าบลล าพันบอง ต  าบลหนองสะเดา ต  าบลหนองผกันาค ต  าบลกระ
เสียว ต  าบลวดัไทร นอกจากนีใ้นอ าเภอเดิมบางซึ่งมีพืน้ท่ีดอนอยู่คอ่นขา้งมากอย่างต  าบลโคกชา้ง 
ต  าบลวงัศรีราช ต  าบลป่าสะแก ต  าบลหวัเขา ต  าบลบ่อกรุ เป็นตน้ ลว้นประสบปัญหาเช่นกนั4 พืน้ท่ี
เหล่านีเ้ป็นพืน้ท่ีดอนท่ีไมม่ีแมน่  า้หรือคลองพาดผา่น ดงันัน้จึงตอ้งอาศยัน า้ฝนอย่างเดียว ดงันัน้ปี
ไหนฝนไม่ตก พืน้ท่ีเหล่านีก้็ไมส่ามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได ้โดยพืน้ท่ีท่ีกล่าวไปแลว้ลว้นเป็นพืน้ท่ี
เดิม ๆ ท่ีมกัประสบปัญหาภยัแลง้แทบทกุปี 

ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยในช่วง 13 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2449-2461 ปรากฏว่าพื้นท่ีสุพรรณฯ มี
ปริมาณฝนตกเฉลี่ย 1244.1 มิลลิเมตร แต่ในช่วง พ.ศ. 2453-2459 ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยต  ่ากว่า

                                                             
1 เดวิด บรูซ จอหน์สตนั. (2530). เลม่เดมิ. หนา้ 155-156. 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มร.5 กษ/2 เรือ่งเก็บเงินค่ำนำ มณฑลตำ่ง ๆ (23 ม.ค 110-19 พ.ย 

119). 
3 ประกาศยกเว้นไม่เก็บเงินอากรค่านาจ านวน พ.ศ. 2454 ในเขตรแ์ขวงเมืองนครไชยศรี เมือง

สพุรรณบรุ ีเมืองสมทุรสาคร. (2456, 21 กนัยายน). รำชกิจจำนเุบกษำ. เลม่ที่ 30 หนา้ 296-297. 
4 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1203 เล่ม111 จังหวดัสุพรรณบุรีส่งรำยงำนกำรตรวจกำร

เพำะปลูกของขุนสกลสำลกิีจ. 
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เกณฑ ์โดยเฉพาะใน พ.ศ. 2454 ท่ีมีฝนตกเพียง 1077.7 มิลลิเมตร1 ภยัแลง้ท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีภาค
กลางนั้นเป็นภาวะท่ีเกิดขึน้ตอ่เน่ืองหลายปี ตัง้แต่ พ.ศ. 2453-2456 ความหนกัเบาอาจตา่งกันใน
แตล่ะปี แตก่็มีผลตอ่การเก็บเก่ียวผลผลิตขา้ว ความอดยากเกิดขึน้เป็นวงกวา้งสาเหตมุาจากขา้วท่ี
ปลกูใหม่มีผลผลิตนอ้ยลง ในขณะท่ีขา้วเก่าท่ีกักตนุไวใ้นยุง้ฉางไดข้ายและบริโภคไปแล้วสิน้ ใน 
พ.ศ. 2455 สพุรรณฯ มีพืน้ท่ีประสบภยัแลง้ประมาณ 15,569 ไร ่พืน้ท่ีเสียหายกระจายเป็นวงกวา้ง
กว่า 4 อ าเภอ โดยอ าเภอจรเขส้ามพันประสบปัญหาหนักสดุ2 แมพื้น้ท่ีประสบภยัแลง้ไม่มากเท่า 
พ.ศ. 2454 แตเ่น่ืองจากประสบภยัสองปีติดท าใหท้นุในการท านาจมลง ประกอบกบัใน พ.ศ. 2457 
ฝนไมต่กตอ้งตามฤดกูาลขา้วท่ีปักด  าเพาะหวานไปแลว้ในนาแหง้เห่ียวตายไมส่ามารถเก็บผลผลิต
ไดก้วา่ 5 อ าเภออนัไดแ้ก่ อ  าเภอนางบวช อ าเภอศรีประจันต ์อ  าเภอบางปลามา้ อ  าเภอเมืองและ
อ าเภอจรเขส้ามพันกินพื้นท่ีกว่า 187,756 ไร่ 3 งาน 88 วา ชาวนา 14,790 รายประสบปัญหา
เดือดรอ้น3 การเก็บเก่ียวผลผลิตไมไ่ดต้ิด ๆ  กนัหลายปีท าใหอ้ปุสงคม์ีมากกวา่อปุทาน ราคาขา้วถีบ
ตัวขึน้สูง จากหลักฐานรายงานการเพาะปลูกเมืองสุพรรณฯ พ.ศ. 2454 ปรากฏว่าราคาขาย
ขา้วเปลือกสงูสดุอยู่ท่ีเกวียนละ 90 บาท4 ส่วนใน พ.ศ. 2455 ราคาขายสงูสดุอยู่ท่ีเกวียนละ 125 
บาท5 ราคาขายสงูสดุในช่วงสองปีนีแ้พงกวา่ราคาสงูสดุใน พ.ศ. 2445 ถึงหนึ่งเท่าตวั6 

  

“ราษฎรที่อยู่ใกลป่้า ใกลเ้ขา ก็เที่ยวหากลอยป่ามาปนกับขา้วบริโภค ที่อยู่ตามทุ่งก็
อาศรยัปนกบัผกับุง้บา้งหาเผือกมันบา้ง ตามทางที่ตรวจตอนนีไ้ดป้ะเรอืราษฎรมาก เปนเรอืที่
หาเขา้มาบริโภคโดยมาก ที่มีของป่าของดงหรือบุกกลอยเผือกมัน ก็เอาไปเที่ยวแลกเขา้ก็

                                                             
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มร.6กษ/1 เรือ่งหนงัสือยอดรำยงำนน ้ำฝนรวม 13 ปีตัง้แต่ พ.ศ. 

2449- พ.ศ. 2461. 
2 ประกาศยกเวน้ไม่เก็บเงินค่านาบางต าบลแขวงเมืองนครปฐม เมืองสพุรรณบุร ีจ  านวน พ.ศ.2455 ไว ้

พ.ศ. หนึ่ง. (2457,10 พฤษภาคม). รำชกิจจำนเุบกษำ. เลม่ที่ 31 หนา้ 126-127. 
3 ประกาศยกเวน้เงินค่านาจ านวน พ.ศ. 2457 ในอ าเภอนางบวช อ  าเภอศรปีระจันต ์อ  าเภอบางปลามา้ 

อ  าเภอจรเข้สามพันและอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี. (2458, 5 ธันวาคม). รำชกิจจำนุเบกษำ. เล่มที่ 32 หนา้ 386-
387. 

4 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส. 13/786 เล่ม 19 เมืองสุพรรณบุรีส่งรำยงำนเพำะปลูก
ประจ ำเดอืนส ำหรบั พ.ศ. 2454 

5 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/946, 949 เล่ม 91 เมืองสุพรรณบุรีส่งรำยงำนเพำะปลูก
ประจ ำเดอืนส ำหรบั พ.ศ. 2455. 

6 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5 กษ/15 เรือ่งมณฑลนครไชยศร ี (23 ก.ค. 114-6 ก.พ. 121). 
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แลกไม่ใคร่ไดเ้พราะเขา้ในยุง้ฉางขายหมดเสียแต่ตน้ปีแลว้ ที่เหลอืไวก็้ไม่พอบรโิภคชาวกรุง
เก่าก็ออกไปหาเขา้ทางสพุรรณ ชาวสพุรรณเขา้มาหาเขา้ทางกรุงเก่า”1 

 

ขอ้ความดงักลา่วมาจากรายงานของเสนาบดีกระทรวงเกษตรทูลตอ่รชักาลท่ี 5 ซึ่งใหภ้าพ
ความเดือดรอ้นท่ีเกิดจากภยัแลง้ท่ีหนักหนากวา่ปกติในพืน้ท่ีสพุรรณฯ และอยธุยา ดว้ยความท่ีภยั
แลง้ในสุพรรณฯ กินเวลาหลายปี แมไ้ดร้บัความช่วยเหลือจากรฐั เช่น การลดหย่อนไม่ตอ้งเสีย
อากรค่านาใน พ.ศ. 2454 เป็นเงินค่านาจ านวน 109,683 บาท 69 สตางค์2 ใน พ.ศ. 2457 รฐัไม่
เก็บคา่นากับชาวนาท่ีประสบภยัแลง้เพ่ือใหช้าวนาน าเงินไปบ ารุงพืน้ท่ีนาตวัเอง แตก่ารช่วยเหลือ
ดงักลา่วก็ไม่เพียงพอเพราะชาวนาไม่มีเงินทนุในการท านาครัง้หนา้ ความเดือดรอ้นท่ีเกิดขึน้ท  าให้
ประชาชนเริ่มปรบัตวัโดยการกูเ้งินมาท านาใหม ่โดยมีดอกเบีย้ไมต่  ่ากวา่ชั่งละ 15 บาท หรือถา้ไม่มี
เงินจ่ายหนีก้็สามารถชดใชเ้ป็นขา้วได ้นอกจากนีบ้างสว่นไดข้ายท่ีนา ววั ควาย หรือพาหนะมาเป็น
ทุนในการท านาครัง้หนา้ดว้ย3 ขณะเดียวกับท่ีชาวนาเกิดภาวะอตัคดัขดัสนกลุ่มคนจีนกลุ่มหนึ่ง
กลบัสามารถหยิบฉวยโอกาสทางเศรษฐกิจโดยการสะสมทุนจากวิกฤติครัง้นี ้เช่น ปลอ่ยเงินกู ้รบั
จ  าน า ท าสญัญารบัซือ้ขา้วโดยใหเ้งินไปท าทนุก่อน เป็นตน้ 

วิกฤติจากภยัธรรมชาติในครัง้นีไ้ม่ใช่ครัง้แรกและก็ไมใ่ช่ครัง้สดุทา้ย โดยความชอกช า้ของ
ชาวนาท่ีเกิดขึน้จากภยัแลง้ในชว่งตน้ทศวรรษ 2450 จะไดร้บัการตอกย า้และกดใหช้าวนาในยคุทนุ
นิยมไมส่ามารถลืมตาอา้ปากไดใ้นวิกฤติน  า้ท่วมครัง้ใหญ่ใน พ.ศ. 2460 ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป การ
ตอกย ้าจากภัยธรรมชาติในแต่ละครั้งล้วนแสดงถึงความส าคัญของการจัดการพื้นท่ีและ
ชลประทาน นอกจากผลกระทบของชาวนาแลว้วิกฤติจากภยัธรรมชาติในแต่ละครัง้ลว้นสง่ผลต่อ
รฐับาลในแง่การเก็บเงินคา่นาและการสง่ออกขา้ว ซึ่งพบวา่คา่นาท่ีถกูยกเวน้ในแตล่ะครัง้ท่ีประสบ
ภยัเป็นเงินกอ้นใหญ่  

 

                                                             
1 ธีระ แกว้ประจนัทร.์ (2534). เลม่เดมิ. หนา้ 93-94. 
2 ประกาศยกเว้นไม่เก็บเงินอากรค่านาจ านวน พ.ศ. 2454 ในเขตรแ์ขวงเมืองนครไชยศรี เมือง

สพุรรณบรุ ีเมืองสมทุรสาคร. (2456, 21 กนัยายน). รำชกิจจำนเุบกษำ. เลม่ที่ 30 หนา้ 296-297. 
3 ธีระ แกว้ประจนัทร.์ (2534). เลม่เดมิ. หนา้ 93-94. 
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ภาพประกอบ 8 แผนภมูิท่ีแสดงพืน้ท่ีเสียหายจากภยัแลง้และน า้ท่วมในเมืองสพุรรณบรุี ทศวรรษ 
2450 

ท่ีมา: ปรบัจากขอ้มลูใน ส  านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5 กษ/2 ยกเวน้เก็บเงินคา่นา 
(30 มี.ค 119-23 มิ.ย. 129). ; ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.6ม/4 เรื่องอทุกภยัในจงัหวดัตา่ง 
ๆ พทุธศกัราช 2460 (9 ต.ค. 2460-20 ม.ค. 2460). ; ประกาศยกเวน้ไมเ่ก็บเงินอากรคา่นาจ านวน 
พ.ศ. 2454 ในเขตรแ์ขวงเมืองนครไชยศรี เมืองสพุรรณบุรี เมืองสมทุรสาคร. (2456, 21 กนัยายน). 
ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ท่ี 30 หนา้ 296-297.; ประกาศยกเวน้ไมเ่ก็บเงินคา่นาบางต  าบลแขวงเมือง
นครปฐม เมืองสุพรรณบุรี จ  านวน พ.ศ.2455 ไว ้พ.ศ. หนึ่ง. (2457,10 พฤษภาคม). ราชกิจจา
นุเบกษา. เล่มท่ี 31 หน้า 126-127.; ประกาศยกเวน้เงินค่านาจ านวน พ.ศ. 2457 ในอ าเภอนาง
บวช อ  าเภอศรีประจันต ์อ  าเภอบางปลามา้ อ  าเภอจระเขส้ามพันและอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี. 
(2458, 5 ธนัวาคม). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ท่ี 32 หนา้ 386-387.; ประกาศยกเวน้เงินอากรค่านา
โคคูใ่นทอ้งท่ีอ  าเภอเดิมบางและอ าเภอนางบวชจังหวดัสพุรรณบรุีจ  านวนพทุธศกัราช 2461 รวม 5 
ต าบล. (2462, 28 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 36 หนา้ 282-283.; งดเก็บอากรค่านาคูโ่ค
ต  าบลบางตาเถน ท้องท่ีอ  าเภอสองพ่ีน้อง ต  าบลเกา้ห้อง ต  าบลสาลี ท้องท่ีอ  าเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ  านวนพุทธศกัราช 2462. (2465,2 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มท่ี 39 
หนา้ 8-9.  
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4.5.2 อุทกภัยในพืน้ทีสุ่พรรณฯ พ.ศ. 2460 และวกิฤตการขาดแคลนข้าว พ.ศ. 2462 
วิกฤติภยัแลง้ผ่านไปไม่ทันไรชาวนาในพืน้ท่ีภาคกลางก็พบกับบททดสอบท่ีมีต่อการท านา

ครัง้ใหม่เมื่อฟ้าฝนกลบัผนัผวนดลบนัดาลใหฝ้นตกมากกว่าปกติจนกลายเป็นน า้ท่วมครัง้ใหญ่ใน 
พ.ศ. 2460 น า้ท่วมในครัง้นีแ้ตกตา่งจากน า้ท่วมปกติตรงท่ีน า้จากทางเหนือมาไวกวา่ปกติ และมา
ในปริมาณมากท าใหช้าวบา้นและชาวนาเตรียมตวัไมท่นั ขา้วในนา ในยุง้ฉางเสียหายแทบทัง้หมด 
ววัควายพากันลม้ตายทัง้จากโรคท่ีมากับน า้และจมน า้ตาย1 พืน้ท่ีนาในมณฑลกรุงเก่า นครชัยศรี 
ราชบรุี และปราจีนบรุี เสียหายเป็นวงกวา้ง รวมความเสียหายทัง้หมดประมาณ 1,944,705 ไร ่โดย
ความเสียหายท่ีเกิดขึน้พื้นท่ีมณฑลนครชัยศรีเสียหายทั้งสิน้ 777,034 ไร่คิดเป็นรอ้ยละ 40 ของ
พืน้ท่ีเสียหายทัง้หมด โดยครองความเสียหายเป็นอนัดบัท่ี 2 รองจากมณฑลกรุงเก่า2  

ส่วนพื้นท่ีนาท่ีโดนน ้าท่วมในสุพรรณฯ มีประมาณ 357,940 ไร่ จากพื้นท่ีนาทั้งหมด 
660,558 ไร ่แตเ่สียหายจริง ๆ ประมาณ 152,425 ไร่3 คิดความเสียหายเป็นรอ้ยละ 23.1 ของพืน้ท่ี
ทัง้มณฑล พืน้ท่ีน  า้ท่วมสว่นมากเป็นท่ีนาท่ีติดกบับริเวณแม่น  า้สพุรรณฯ และคลองแยก แตท่ี่ท่วม
หนัก ๆ นัน้ไดแ้ก่อ  าเภอบางปลามา้และอ าเภอสองพ่ีนอ้ง ในสองพ่ีนอ้งมีชาวนาประสบภยัน า้ท่วม 
788 ราย กินพื้นท่ีประมาณ 33,813 ไร่ ส่วนมากอยู่ในต  าบลบางปลารา้และบางตาเถร4 ซึ่งเป็น
พืน้ท่ีลุ่มต  ่า น ้าท่วมในครัง้นีท้  าให้ราษฎรไดร้บัความเสียหายเป็นวงกวา้งส่วนหนึ่งเกิดจากไม่ได้
เตรียมรบัมือน า้เหนือท่ีไหลบ่ามาไวกว่าทุกปีสะทอ้นให้เห็นจากรายงานความเสียหายของมหา
เสวลโท พระยามหาอ ามาตยาธิบดี จุลราชสีห์มุรขาธร สถาพรพิริยพาหะ อุปราชมณฑลภาค
ตะวนัตก กราบบงัคมทลูรชักาลท่ี 6 ความวา่ 

 

“สตัวพ์าหนะจังหวดัสพุรรณบุรีเฉภาะทอ้งที่ตามล  าคลองบางย่ีหนแลฝ่ังตวันออก
ล  าแม่น  า้ เมื่อแรกน า้ขึน้ราษฎรพาโคหนีไม่ทนัเปนอนัตรายลงราว 1,000 เศษ… 

                                                             
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มร.6ม/4 เรือ่งอุทกภัยในจังหวดัต่ำง ๆ พุทธศกัรำช 2460 (9 ต.ค. 

2460-20 ม.ค. 2460). 
2 ธีระ แกว้ประจนัทร.์ (2534). เลม่เดมิ. หนา้ 95. 
3 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มร.6ม/4 เรือ่งอุทกภัยในจังหวดัต่ำง ๆ พุทธศกัรำช 2460 (9 ต.ค. 

2460-20 ม.ค. 2460). 
4 ประกาศลดหย่อนเงินอากรค่านาคู่โคในทอ้งที่อ  าเภอสองพี่นอ้ง จังหวดัสพุรรณบรุ ีจ  านวนพทุธศกัราช 

2460 รวม 2 ต าบล. (2462, 29 มิถนุายน). รำชกิจจำนเุบกษำ. เลม่ที่ 36 หนา้ 119-120. 
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...จงัหวดัสพุรรณบุรทีางฟากตวันตกนั้นเปนที่ดอนพอจะพาโคกระบือพกัอาไศรยได ้
แต่ทอ้งที่ทางตวันออกจงัหวดัสพุรรณบรุซีึ่งตอ้งที่ติดต่อกันกบัจงัหวัดกรุงเก่านัน้ เมื่อน  า้ขึน้ใน
ชัน้ตน้โคหนีน  า้ไม่ทนัน  า้ท่วมตายหลายรอ้ยตวั”1 

 

ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ไม่เพียงกับสตัวพ์าหนะและนาขา้ว แต่ยังกระทบถึงการขายขา้ว
และความเป็นอยู่ของชาวนาอย่างมาก โดยปกติเมื่อเกิดภัยทางธรรมชาติราคาข้าวจะพุ่งสูง
เน่ืองจากขาดแคลนขา้ว แตวิ่กฤติน  า้ท่วมครัง้นีก้ลบัตา่งออกไปเลก็นอ้ย จากรายงานของมหาเสวล
โท พระยามหาอ ามาตยาธิบดี ฯ สะทอ้นว่าชาวนาขายขา้วไดร้าคาไม่ดีเน่ืองจากน า้มาเรว็ท่วมยุง้
ฉางท าให้ต ้องรีบกระจายขายขา้วท่ีน ้ายังท่วมไม่ถึงออกไปในราคาต  ่าเพ่ือลดการขาดทุน ดัง
ขอ้ความวา่ 

 

“ความเสียหายที่ส  าคัญอีกอย่างหนึ่งนั้นในเขตรส์พุรรณบุรีเรื่องเขา้ที่ เก็บไวใ้นยุ้ง
ฉางส  าหรบัพระราชทานนั้น น  า้ท่วมขึน้ถึงยุง้ฉาง และไม่มีที่จะพาหนีไปอาไศรยเพราะน ้า
ท่วมทั่วไปทกุแห่ง ราษฎรต่างเรยีกขายเขา้ไปราคาต ่า ๆ เท่าที่จะขายไดเ้พื่อไม่เปียกเสีย ขา้
พระเจา้และผูว้่าราชการจังหวัดไดพ้ิจารณาหาทางจะช่วยเหลอื แต่เรอืในพืน้บา้นเมืองก็มีแต่
เรอืเล็ก ๆ ไม่พอจะบรรทกุเขา้ ถึงแมว้่าจะมีเรอืบรรทุกไดน้อกจากพาลอ่งลงมากรุงเทพฯ แลว้
ก็เปนจนดว้ยเกลา้ฯ ก็ไม่รูจ้ะน  าพาเขา้ไปเก็บไวท้ี่ใด เพราะน า้ท่วมเต็มไปทุกแห่งไม่มีที่แหง้
เลย”2 

 

วิกฤติครัง้นีน้อกจากพ่อคา้คนกลางท่ีพยายามกดราคาขา้วในราคาท่ีต  ่ากว่าทนุเพ่ือกกัตนุ
มาขายในราคาแพงเมื่อขา้วขาดแคลน การท่ีสตัวพ์าหนะลม้ตายจ านวนมากก็เป็นอุปสรรคท่ี
ส  าคญัในการท านาหลงัจากน า้ลดเชน่กนั ในปีนีร้ฐัไดม้อบเงินช่วยเหลือแก่ราษฎรเป็นเงิน 100,000 
บาทเพ่ือซือ้พันธุข์า้วแจกจ่าย แต่ก็มีหลกัฐานมาสนบัสนุนว่าชาวนาตอ้งการเงินทุนในการท านา

                                                             
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มร.6ม/4 เรือ่งอุทกภัยในจังหวดัต่ำง ๆ พุทธศกัรำช 2460 (9 ต.ค. 

2460-20 ม.ค. 2460). 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มร.6ม/4 เรือ่งอุทกภัยในจังหวดัต่ำง ๆ พุทธศกัรำช 2460 (9 ต.ค. 

2460-20 ม.ค. 2460). 
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ครัง้ใหม่เพราะมีผูน้  าโฉนดตราจองไปจ านองและฝากขายกวา่ 10,487 รายจากผูถื้อโฉนดจ านวน 
17,610 รายในสพุรรณฯ1 

หลงัจากน า้ท่วมครัง้ใหญ่แลว้ในปีตอ่มาฝนฟ้าตกตอ้งตามฤดกูาลท าใหพื้น้ท่ีท่ีเคยโดยน า้
ท่วมสามารถกลบัมาท านาไดอี้กครัง้ เวน้แต่พืน้ท่ีในบางต  าบลของอ าเภอเดิมบางอนัไดแ้ก่ ต  าบล
วงัศรีราช ต  าบลป่าสะแก และอ าเภอนางบวชในต  าบลวดัไทร ต  าบลกระเสียว ต  าบลหนองโพ พืน้ท่ี
เหล่านีป้ระสบปัญหาภยัแลง้ซ  า้อีกหนึ่งปีจ  านวนนาท่ีไดร้บัความเสียหายมีมากถึง 16,661 ไร่2 แม้
ในปีนีพื้น้ท่ีอ่ืน ๆ สามารถสรา้งรายไดจ้ากการขายขา้วไดร้าคาสงู และบรรเทาความเดือดรอ้นไปได้
บา้ง แตเ่หมือนความววัไมท่นัหายความควายก็เขา้มาสูร่าษฎรเมืองสพุรรณฯ อีกครัง้ใน พ.ศ. 2462 
ปรากฏว่าภยัแลง้ย่างกรายมาปรากฏอีกครัง้ในภาคกลาง แมค้รัง้นีจ้  านวนนาท่ีเสียหายจนไดร้บั
การลดหย่อนเงินคา่นาในพืน้ท่ีสพุรรณฯ มีไมม่ากเท่าช่วงน า้ท่วม พ.ศ. 2460 รวมสองอ าเภอท่ีโดน
ภยัแลง้คืออ  าเภอสองพ่ีนอ้งและอ าเภอบางปลามา้มีพืน้ท่ีเสียหายเพียง 55,050 ไร่3 แต่เน่ืองจาก
พืน้ท่ีท  านาทัง้ 15 มณฑลไมร่วม 4 มณฑลในภาคใตเ้กิดภยัแลง้พรอ้มกันมีพืน้ท่ีเสียหายมากกว่า 
6,719,385 ไร ่จากพืน้ท่ีท  านาทั้งหมด 15,492,515 ไรค่ิดความเสียหายเป็นรอ้ยละ 43.4 ของพืน้ท่ี
ท  าใหเ้กิดภาวะขาดแคลนขา้วอีกครัง้จากการเรง่ขายขา้วในปีก่อนหนา้เพ่ือน าเงินมาเป็นค่าใชจ้่าย
จากการขาดทนุและช าระหนีส้ินจาก พ.ศ. 24604 

วิกฤตขา้วท่ีเกิดขึน้ในช่วง พ.ศ. 2462 แมส้าเหตุบางส่วนมาจากอุทกภยัและภยัแลง้ใน 
พ.ศ. 2460 และ2462 ตามล าดบัท าใหภ้าวการณข์าดแคลนขา้วบริโภคไปเกิดทั่วทุกหัวระแหงใน
ไทย แต่เมื่อดูบริบทโลกท าให้พบว่าภาวะสงครามท่ีเกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองแม้ใน  พ.ศ. 2462 
สงครามโลกครัง้ท่ี 1 ไดยุ้ติสิน้แลว้ แต่ในหลาย ๆ ประเทศท่ีประสบสงครามก็จ  าเป็นตอ้งฟ้ืนฟู
ประเทศ ประกอบกบัประเทศอาณานิคมตอ้งสง่ขา้วใหป้ระเทศแม ่เช่น ประเทศพมา่ท่ีองักฤษสงวน
การสง่ออกขา้วใหแ้ก่อินเดียเท่านัน้ ท  าใหช้วาท่ีเคยซือ้ขา้วจากพมา่และไทย เมื่อพมา่ไมส่ง่ออกขา้ว
ก็ตอ้งซือ้ขา้วจากไทยเพ่ิมขึน้เพ่ือทดแทนสว่นท่ีซือ้ไมไ่ดจ้ากพมา่ สว่นขา้วจากเวียดนามฝรั่งเศสเอง

                                                             
1 กรมศิลปากร. เอกสารรชักาลที่ 6 น.19/32. ประชมุเทศาภิบาลประจ าปี 2460 (3-25 ธันวาคม 2460) 

อา้งใน ธีระ แกว้ประจนัทร.์ (2534). เลม่เดมิ. หนา้ 96. 
2 ประกาศยกเว้นเงินอากรค่านาโคคู่ในทอ้งที่อ  าเภอเดิมบางและอ าเภอนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี

จ  านวนพทุธศกัราช 2461 รวม 5 ต าบล. (2462, 28 มีนาคม). รำชกิจจำนเุบกษำ. เลม่ที่ 36 หนา้ 282-283. 
3 งดเก็บอากรค่านาคู่โคต าบลบางตาเถน ท้องที่อ  าเภอสองพี่นอ้ง ต าบลเก้าห้อง ต าบลสาลี ท้องที่

อ  าเภอบางปลามา้ จังหวดัสพุรรณบุรี จ  านวนพุทธศักราช 2462. (2465, 2 เมษายน). รำชกิจจำนุเบกษำ. เล่มที่ 
39 หนา้ 8-9. 

4 ธีระ แกว้ประจนัทร.์ (2534). เลม่เดมิ. หนา้ 96-98.  
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ก็สงวนใหป้ระเทศตวัเองและจ ากดัการส่งออก ดว้ยเหตนีุท้  าใหร้าคาขา้วของไทยมีทะยานสงูขึน้
อย่างตอ่เน่ือง ในช่วง 4 เดือนตัง้แตเ่ดือนมกราคมถึงเมษายน พ.ศ. 2461 ไทยไดก้  าไรจากขา้วราว
56,900,000 บาท1  

ราคาขา้วส่งออกท่ีสงูขึน้ท  าใหม้ีการกวา้นซือ้ขา้วและกักตนุของพ่อคา้คนกลางเพ่ือน าส่ง
ขายออกนอกประเทศ ดว้ยเหตนีุท้  าใหข้า้วภายในประเทศปรบัตวัขึน้ตามกลไกตลาด จากหลกัฐาน
พบวา่ราคาขา้ว พ.ศ. 2462 มีราคาขายสงูสดุอยู่ท่ีเกวียนละ 300-320 บาท แพงกวา่ราคาปกติ 2-3 
เท่าตัว2 ราคาท่ีสงูขึน้ท  าให้ชาวนาบางส่วนเทขายขา้วหมดหน้าตักแทบไม่เหลือไวบ้ริโภค ดว้ย
ความท่ีพืน้ท่ีนาเสียหายของสพุรรณฯ ใน พ.ศ. 2462 ไม่ไดม้ีจ  านวนมากเท่าทอ้งท่ีอ่ืน รวมถึงในปี
ก่อนหนา้ผลผลิตขา้วในสพุรรณฯ สามารถเก็บเก่ียวไดม้าก ขา้วท่ีมีอยู่ในยุง้ฉางจึงเพียงพอท่ีจะ
กอบโกยผลประโยชนจ์ากราคาขา้วท่ีปรบัตวัขึน้สงูในครัง้นี ้จากรายงานของพระยามโนปกรณนิ์ติ
ธาดาปรากฏว่าใน พ.ศ. 2462 มีขา้วจ านวนมากถูกส่งจากสพุรรณฯ เขา้มาขายในกรุงเทพฯ จน
เป็นท่ีน่ากงัวล 

 

“บดันีไ้ดร้บัรายงานจากผูส้ืบสวนว่า เขา้เบาที่ลงมากรุงเทพฯ เวลานีม้าจากจงัหวัด
สพุรรณมาก เทียบกับปีกลาย ปีนีม้ากกว่า 4-5 เท่า จึงไดท้รงโทรเลขเรยีกพระยามหินทรเด
ชานุวัฒน์ สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครไชยศรีใหไ้ปเฝ้า ไดท้รงรายงานความจากพระยาม
หินทราฯ ต่อไปว่า ต  าบลที่เขา้ออกมากนัน้คือบางปลามา้ ในบางปลามา้นี ้ปีกลายนีน้  า้ท่วม
ไม่ไดเ้ขา้เลย แต่ปีนีไ้ดเ้ขา้ดีมาก เพราะฉนั้นจงึสามารถจะขายไดม้ากเหมือนกัน ในเวลานีย้ัง
ไม่มีเหตุที่จะคิดว่าบางปลามา้จะไดข้ายเขา้จนเกินสว่น ไดท้รงก าชบัพระยามหินทราฯ ไปอีก 
ใหไ้ปพูดจาชีแ้จงใหร้าษฎรเขา้ใจทั่วถงึกัน อย่าใหเ้ห็นแก่เงินอย่างเดียว ขายเขา้จนมากเกิน
สว่นไป จะถงึแก่ความอดยากมาก”3  

 

ขอ้ความขา้งตน้เป็นรายงานของพระยามโนปกรณ์นิติธาดาท่ีเขา้ไปส  ารวจปริมาณขา้วท่ี
ขายเขา้มาในกรุงเทพฯ อย่างผิดปกติ จนส่วนกลางเกิดความกงัวลวา่ราษฎรขายขา้วมากเกินสว่น
จนเกิดความล าบากจึงสั่งใหม้ีการตรวจสอบ ความกังวลเรื่องการขาดแคลนขา้วท าใหร้ฐัไดอ้อก
นโยบายตา่ง ๆ มาแกไ้ขเรื่องราว เช่น ออกประกาศควบคมุการสง่ออกขา้วไปนอกประเทศโดยไมไ่ด้

                                                             
1 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.6 กษ/10 เรือ่งขำ้วแพง (27 ม.ีค. 2461- 31 พ.ค. 2462). 
2 แหลง่เดมิ. 
3 แหลง่เดมิ. 
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รบัอนุญาตเริ่มบังคบัใชใ้นวนัท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2462 เป็นตน้ไป1 หรือก าหนดราคาขายสงูต  ่า
ภายในประเทศ นอกจากนีย้ังมีการจ ากดัการน าขา้วออกจากพืน้ท่ีท่ีคาดวา่ขา้วจะขาดแคลน เช่น  
ประกาศหา้มน าขา้วออกจากจังหวดัสพุรรณฯ และหลายพืน้ท่ีในมณฑลนครสวรรคแ์ละกรุงเก่า2 
นอกจากนีย้งัมีมาตรการควบคมุการผา่นประตนู  า้ของเรือบรรทุกขา้ว โดยใหจ้  ากัดการน าขา้วเขา้
ออกประตนู  ้า เช่น ปกติผ่านวนัละ 100 ล าก็ใหล้ดเหลือวนัละ 50 ล าแทน3 มาตรการดงักล่าวถูก
ก าหนดขึน้เพ่ือบรรเทาความเดือดรอ้นของราษฎรในประเทศ แมเ้ป็นการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ท่ี
ไมไ่ดช้่วยบรรเทาความทกุขย์ากในระยะยาว ปัญหาความผนัผวนของธรรมชาติจึงเป็นปัญหาเรือ้รงั
ท่ีชาวนาตอ้งเผชิญซ า้ ๆ  แทบทกุปี ซึ่งแตล่ะครัง้ก็ท  าใหเ้ป็นหนีเ้ป็นสินลน้พน้ตวั ยงัไมร่วมกบัปัจจยั
ดา้นอ่ืน ๆ ท่ีชาวนาตอ้งเจอไมว่า่จะเรื่องการกดราคาขา้ว ปัญหาศตัรูพืช ไปจนถึงปัญหาท่ีดินท ากิน  

การโทษว่าความเดือดรอ้นของชาวนาเกิดจากสภาพภมูิอากาศอย่างเดียวอาจไมถู่กทัง้หมด
เพราะสภาพภมูิอากาศไม่ใช่ปัจจัยเดียวท่ีท าใหช้าวนาเดือดรอ้นจากการผลิตขา้วไดไ้ม่ต่อเน่ือง 
ปัจจยัส  าคญัท่ีท าใหเ้กิดปัญหาเรือ้รงัคือการบริหารราชการท่ีไมแ่กปั้ญหาท่ีตน้เหต ุเมื่อสงัเกตพืน้ท่ี
ท่ีไดร้บัผลกระทบจากภยัธรรมชาติลว้นเป็นพืน้ท่ีเดิม ๆ ซึ่งไม่ไดร้บัการจดัการแกปั้ญหาอย่างตรง
จดุและเมื่อเทียบกบัพืน้ท่ีอ่ืน ๆ พืน้ท่ีสพุรรณฯ ไดร้บัการสนับสนนุดา้นการขดุคลองเพ่ือการเกษตร
คอ่นขา้งนอ้ย โดยรฐัเนน้ไปท่ีการซ่อมแซมคลองท่ีมีแตเ่ดิม ขดุลอกคลองไมใ่หต้ืน้เขิน การใชท้  านบ
กันน า้มากกว่าการลงทุนขดุคลองใหม่ ปัญหาเก่ียวกับคลองท่ีมีมาชา้นานคือคลองตื ้นเขินสรา้ง
ความล าบากใหป้ระชาชนทัง้การสญัจรหรือการคา้ขาย การผนัน า้เพ่ือการเพาะปลกู โดยเฉพาะใน
หนา้แลง้ท่ีประชาชนประสบปัญหาอย่างมาก การขดุคลองแตเ่ดิมเป็นการขดุคลองในแนวขวางซึ่ง
เป็นการกีดขวางและฝืนทางน า้ธรรมชาติท  าใหก้ารใชค้ลองไมไ่ดม้ีคณุภาพเท่าท่ีควร เพราะเมื่อน า้
หลากน า้จะท่วม หนา้แลง้น า้ก็จะแหง้ขอด ดงันัน้จึงไมส่ามารถผนัน า้จากแมน่  า้มาใชไ้ดต้ลอดปี 

ปัญหาจากภยัพิบตัิในพืน้ท่ีและความเดือดรอ้นของชาวนาท่ีเกิดขึน้นั้นสะทอ้นถึงความเป็น
ทุนนิยมและการพึ่งพาเศรษฐกิจโลก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของภาวะสมัยใหม่ท่ีชาวบ้านไม่
สามารถอยู่รอดไดด้ว้ยการพึ่งตวัเองอีกต่อไป การมีชีวิตรอดไดส้ว่นหนึ่งคือการไดร้บัการสนับสนุน
สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานจากรฐั เช่น การขนส่ง หรือการชลประทาน การเยียวยาความเสียหาย
ของผลผลิตจากภาครฐั เมื่อขาดการสนับสนุนแมส้ามารถด  าเนินชีวิตไปไดป้กติ แต่ก็ตอ้งแลกมา
ดว้ยปัญหาหนีส้ิน การสิน้เนื ้อประดาตัว สุดท้ายแลว้ปัญหาการท านาท่ีมาจากสภาพอากาศท่ี

                                                             
1 เสถียร ลายลกัษณแ์ละคณะ. (2477). ประชมุกฎหมำยประจ ำศก เลม่ 32. หนา้ 93-94. 
2 แหลง่เดมิ. หนา้ 267-272 
3 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.6 กษ/10 เรือ่งขำ้วแพง (27 ม.ีค. 2461- 31 พ.ค. 2462). 
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แปรปรวนตลอดกว่าทศวรรษในพืน้ท่ีสพุรรณฯ ก็ไดท้  าใหร้ฐัหนัมาใหค้วามสนใจมากขึน้ โดยการ
จดัสรา้งชลประทานแห่งแรกในสพุรรณฯ ขึน้ใน พ.ศ. 2465 อนัเป็นโครงการย่อยในโครงสพุรรณฯ 
ก็ตามแต่โครงการนี้ก็สรา้งประโยชน์ให้ชาวนาในพื้นท่ีและดึงดูดให้ประชาชนหนา้ใหม่เขา้มา
บกุเบิกพืน้ท่ีตอ่ไป 

4.5.3 บันทกึรายงานน า้ฝนและต้นข้าวการแก้ปัญหาภัยธรรมชาติของรัฐในข้ันต้น 
วิกฤติจากภยัธรรมชาติท่ีเกิดขึน้อย่างตอ่เน่ืองท าใหม้ีการคิดวิธีรบัมือกับปัญหาดงักลา่วใน

เบือ้งตน้กล่าวคือรฐัไดจ้ดัการใหก้รมการเมืองบนัทึกรายงานน า้ฝนและตน้ขา้วขึน้สง่มารายงานท่ี
สว่นกลาง เพ่ือใชเ้ป็นเกณฑป์ระกอบการตดัสินใจของรฐับาลกบัการลดหย่อนอากรนา และใชด้ทิูศ
ทางการผลิตในแตล่ะปี รวมถึงใชพ้ยากรณร์ะดบัน า้ในทางอทุกวิทยาอีกดว้ย โดยรายงานดงักลา่ว
นีเ้ริ่มท าครัง้แรกใน พ.ศ. 2384 ตรงกับรชักาลท่ี 3 โดยรายงานถึงผลผลิตท่ีไดแ้ละปริมาณน ้าฝน
เดือนละ 2 ครัง้ รายงานน า้ฝนตน้ขา้วไดร้บัการปรบัปรุงอีกครัง้ในรชักาลท่ี 4 ส่วนกลางจะใหข้วด
แกว้แก่เจา้เมืองไปตัง้รองน า้ฝนแลว้จดบนัทึกระดบัเป็นนิว้ พรอ้มทัง้รายงานการขึน้ลงของน า้ท่าส่ง
มายังส่วนกลางเดือนละ 2 ครัง้เช่นเดียวกนั รายงานน า้ฝนนีท้  าต่อเน่ืองเรื่อยมาจนถึงรชักาลท่ี 5 1 
โดยในรายงานตอ้งระบรุะดบัน า้ฝน ระดบัน า้ท่า ราคาขา้วเปลือก และราคาขา้วสาร อีกดา้นหนึ่ง
การจดัท ารายงานน า้ฝนตน้ขา้วท าใหก้ารกระชบัอ  านาจกับส่วนกลางเป็นไปอย่างแนบแน่นขึน้ใน
แง่การพึ่งพาทรพัยากรของรฐัก าหนดทิศทางการด  าเนินชีวิตประชาชนชาวสพุรรณฯ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

1 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เลม่เดมิ. หนา้ 245-247. 
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ตาราง 21 แสดงตวัอย่างปริมาณน า้ฝนรวม 13 ปีในมณฑลนครชยัศร ี
 

มณฑล
นครชัยศรี 

2449 
(มิลลิ
เม
เตอร)์ 

2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 เฉลีย่
เป็นปี 

นครปฐม 732.0 832.0 1237.1 1687.0 1120.5 1192.3 958.5 1583.6 1009.1 1581.0 1582.2 1728.8 1042.8 1351.3 

สมุทรสาคร 703.3 919.0 1547.1 1027.0 1030.9 1559.7 1346.5 1383.2 957.5 1477.2 1397.5 1533.2 852.4 1209.2 

สพุรรณบรุี 3456.6 976.4 1665.1 1449.3 1236.5 1077.7 1256.9 1248.3 1128.7 1344.6 1442.5 1141.0 750.8 1244.1 

ท่ีมา: ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.6กษ/1 เรื่องหนงัสือยอดรายงานน า้ฝนรวม 13 
ปีตัง้แต ่พ.ศ. 2449- พ.ศ. 2461. 

รายงานการวดัระดบัน า้ไม่วา่จะเป็นน า้ฝนหรือน า้ท่าก็ดีเป็นเพียงรายงานเบือ้งตน้เพ่ือให้
รฐัคาดเดาปริมาณผลผลิตท่ีจะได ้เพ่ือก าหนดทิศทางและรายไดท่ี้รฐัจะไดร้บั แต่วิธีการนีเ้ป็นการ
เตรียมพรอ้มของรฐัเท่านัน้ไมใ่ชก้ารแกปั้ญหา ทัง้นีร้ายงานปริมาณน า้ฝนและน า้ท่ามีประโยชนต์่อ
การจัดการน ้าท าการเกษตรไดอ้ย่างถูกตอ้ง  โดยการวัดระดับน ้านั้นมีความส าคัญเพราะเป็น
พืน้ฐานของการท าชลประทาน วตัถุประสงคข์องการวดัระดบัน า้ในเบือ้งตน้นั้นยังคงวนเวียนกับ
เรื่องการเกษตรและผลประโยชนร์ายไดข้องรฐั แต่สถิติท่ีไดจ้ากการวดัระดับน า้ก็ยังไม่เคยไดใ้ช้
ประโยชน์อย่างจริงจังในแง่การพัฒนาแหล่งน า้ใหเ้กิดประโยชนส์งูสุด จนกระทั่งใน พ.ศ. 2492 
แผนกอทุกวิทยาสงักดักองส  ารวจของกรมชลประทานไดเ้กิดขึน้และเขา้มารบัช่วงวิจยัดา้นวิชาการ 
ทัง้การส  ารวจ ตรวจสอบวิเคราะห ์และพฒันางานดา้นอทุกวิทยาในประเทศไทยอย่างจริงจงั1 

นอกจากนีใ้นช่วงน า้นอ้ยปรากฏการแกปั้ญหาอีกอย่างของรฐัคือการกัน้ท  านบบริเวณแยก
ปากแม่น  า้และคลอง เพ่ือไม่ให้น  า้ลดระดบัตามแม่น  า้ แต่วิธีนีใ้ชไ้ดผ้ลกับนาท่ีอยู่ใกลค้ลองและ
แม่น  า้เท่านั้น รวมถึงถา้ฝนไม่ตกหรือน า้แลง้กว่าปกติก็ไม่สามารถกักน า้ไวไ้ด ้วิธีการปิดท านบนี้
เมืองสพุรรณฯ ก็ไดม้ีการจัดท าขึน้เพราะปรากฏวา่ พ.ศ. 2455 ท่ีฝนแลง้มีการสรา้งท านบปิดตาม

                                                             
1 ส านกับรหิารจดัการน า้และอทุกวิทยา. (2563). ประวตัขิองส ำนกัฯ. (ออนไลน)์.  
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คลองจ านวน 86 แห่ง1 นอกจากนีย้งัมีการสง่เรือสบูน า้จากสว่นกลางไปช่วยพืน้ท่ีประสบปัญหาภยั
แลง้ เช่น ในปลายฤดทู  านา พ.ศ. 2472 กรมชลประทานไดจ้ดัเรือนาค 8 ล า เรือขดุ 4 ล า ไปท าการ
สบูน า้ช่วยเหลือบางพืน้ท่ีในมณฑลนครชัยศรี อยุธยา นครสวรรค ์และกรุงเทพฯ ท่ีขาดแคลนน า้
หล่อเลีย้งตน้ขา้ว การส่งเรือไปครั้งนี ้สามารถช่วยนาขา้วในสุพรรณฯ ไดก้ว่า 87,116 ไร่ 2 แต่ก็
สิน้เปลืองเงินไปไมใ่ช่นอ้ย วิธีการเหลา่นีไ้มไ่ดช้่วยแกปั้ญหาและกกัเกบ็น า้ในระยะยาว สงัเกตไดว้า่
ในหลาย ๆ ครัง้รฐัไดม้ีการพยายามแกปั้ญหาความทุกขย์ากของชาวนาจากอปุสรรคต่าง ๆ แต่
นโยบายท่ีออกมานัน้ลว้นเป็นนโยบายท่ีววัหายแลว้คอ่ยลอ้มคอกทัง้สิน้  

4.6 ระบบการจัดการน า้สมัยใหม่กับการแก้ปัญหาวกิฤติธรรมชาต ิ
 ภมูิประเทศท่ีตัง้อยู่ในเขตอิทธิพลของมรสุมท่ีพัดผ่านตลอดทั้งปีท าใหส้ภาพภูมิอากาศ
และสภาพแวดลอ้มเหมาะสมกับการประกอบอาชีพทางการเกษตร แต่การพึ่งพาธรรมชาติอย่าง
เดียวในการท าการเกษตรก็ท  าใหเ้จอกับสภาพอากาศท่ีแปรปรวนในแต่ละปี เพ่ือความราบรื่นของ
การปลกูขา้วส่งขายต่างประเทศ รฐัไดเ้ลือกเขา้มาจดัการดา้นชลประทานในพืน้ท่ีราบภาคกลาง
โดยเฉพาะโครงการคลองชลประทานในพื้นท่ีฝ่ังตะวนัออกของแม่น  ้าเจา้พระยาเพ่ือจัดการให้
ประชาชนสามารถใชน้  า้ท  านาไดต้ลอดทัง้ปี ในทศวรรษ 2430 เกิดโครงการคลองรงัสิตซึ่งบริษัทขดุ
คลองคนูาแลสยามไดร้บัสมัปทานในการปรบัปรุงท่ีดิน โครงการคลองรงัสิตเป็นหนึ่งในโครงการ
ชลประทานท่ีพยายามจดัการน า้ใหเ้ป็นระบบโดยการขดุคลองใหญ่เช่ือมระหวา่งแมน่  า้เจา้พระยา
และแม่น  า้นครนายก (แม่น  ้าบางประกง) โดยตามคลองเช่ือมมีคลองซอยแยกย่อยออกมาเป็น
ลกัษณะตาขา่ยเช่ือมถึงกนั และใชท้  านบในการกกัน า้และควบคมุน า้ แตโ่ครงการรงัสิตก็ไมป่ระสบ
ความส าเรจ็ในแง่การช่วยชาวนาดา้นชลประทานเท่าไรนกัเพราะไมส่ามารถควบคมุน า้ไมใ่หไ้หลลง
นาในช่วงน า้นองได้3  

ขณะเดียวกนัหลงัจากมีการด  าเนินการโครงการคลองรงัสิตไปแลว้บางสว่น ภาคเอกชนก็
ไดเ้กิดโครงการปรบัปรุงท่ีดินในลกัษณะเดียวกันกับโครงการรงัสิตอีกหลายโครงการไปเสนอต่อ
รชักาลท่ี 5 โดยพืน้ท่ีท่ีไดร้บัความสนใจอย่างท่วมทน้คือพืน้ท่ีฝ่ังทุ่งตะวนัตกท่ียงัมีพืน้ท่ีใหพ้ัฒนา
อีกมาก ใน พ.ศ. 2432 บริษัทบริษัทขดุคลองแลคนูาสยามไดเ้ขา้มาเสนอโครงการขดุคลองแต่ก็

                                                             
1 ธีระ แกว้ประจนัทร.์ (2534). เลม่เดมิ. หนา้ 106. 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ม-ร.7 กษ/1 รำยงำนกรมชลประทำนไดช้่วยเหลือชำวนำในมณฑล

ตำ่ง ๆ. 
3 สนุทร ีอาสะไวย.์ (2521). เลม่เดมิ. หนา้ 33-36. 
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ไดร้บัการปฏิเสธ1 ในช่วงเวลาเดียวกนัขอ้เสนอของพระราชาภิมล (เพ็ง) กลบัไดร้บัอนญุาต ซึ่งเป็น
โครงการขนาดเล็กเมื่อเทียบกับโครงการท่ีท ากบัฝ่ังตะวนัออก ต่อมาใน พ.ศ. 2438 รฐัก็ไดอ้นุมตัิ
โครงการขดุคลองของพระยาบรรฦๅสิงหนาท (เจ๊ก) อีกครัง้ แต่หลงัจาก 2 โครงการนี้ไดร้บัการ
อนมุตัิรฐัก็ไมไ่ดอ้นญุาตใหเ้อกชนรายใดเขา้มาขดุคลองในพืน้ท่ีทุ่งตะวนัตกอีกเลย จนกระทั่ งเกิด
โครงการสพุรรณฯ ใน พ.ศ. 24652 

ความไมม่ีประสิทธิภาพของโครงการคลองชลประทานรงัสิตและการตืน้เขินของคลองใน
หลายพืน้ท่ี ท าใหใ้น พ.ศ. 2445 รฐัไดต้ัง้กรมคลองสงักดักระทรวงเกษตรและโอนยา้ยโครงการตา่ง 
ๆ ของบริษัทขดุคลองแลคูนาสยามมาท าต่อ รวมถึงว่าจา้งนายเจ โฮมาน วนัเดอร ์ไฮเด (Mr. J. 
Homan Vander Heide) วิศวกรชลประทานชาวดตัช์มาเป็นท่ีปรึกษา หลงัรบัต  าแหน่งไฮเดไดล้ง
พืน้ท่ีและส ารวจพืน้ท่ีในลุม่แมน่  า้พรอ้มทัง้เสนอโครงการท่ีเรียกวา่ “สกิมใหญ่ (Bing Scheme)” วา่
ดว้ยเรื่องการจดัการระบบชลประทานในพืน้ท่ีภาคกลางตอนลา่ง โดยการสรา้งเขื่อนชัยนาทกัน้น  า้
ในแม่น  า้เจา้พระยา เขื่อนดังกล่าวสรา้งมาเพ่ือควบคุมการไหลของน า้ไปยังทางใตผ้่านคลอง 3 
สาย โดยใชค้ลองเดิม 2 สายคือคลองมะขามเฒ่า แม่น  า้นอ้ย และคลองขดุใหม่หนึ่งสายขนานไป
กับแม่น  ้าเจ้าพระยา ซึ่ง เป็นการจัดการการจ่ายน ้าไปสู่คลองเล็ก  ๆ จ  านวนมากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ โครงการนี้ช่วยชาวนาใหส้ามารถเพราะปลกูในทกุฤดจูากการควบคุมระดบั
น า้ใหม้ีใชต้ลอดทัง้ปี รวมถึงบรรเทาไมใ่หน้  า้ท่วมในหนา้น า้หลากของทกุปีแตเ่น่ืองจากงบประมาณ
ของรฐัมีจ  ากดั ประกอบกบัรฐัตอ้งการลงทนุดา้นการรกัษาความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะการ
สรา้งทางรถไฟมากกว่าท าใหโ้ครงการนีถ้กูปัดตก รฐับาลไดเ้ลือกท าตามขอ้เสนอบางอย่างของไฮ
เดอย่างการท าประตกูัน้น  า้ การซ่อมแซมและขดุลอกคลู  าคลองท่ีมีอยู่แตเ่ดิมไมใ่หต้ืน้เขินแทน3  

ขอ้เสนอของไฮเดนั้นมีประโยชนก์บัชาวนารายย่อยฝ่ังตะวนัตกเป็นอย่างมากเพราะช่วย
บรรเทาปัญหาความเสียหายจากผลผลิตขา้วท่ีเกิดจากความปรวนแปรของสภาพอากาศ เป็นท่ี
น่าสนใจวา่การท่ีขอ้เสนอถกูปัดตกนอกเหนือจากเรื่องงบประมาณ สาเหตสุว่นหนึ่งอาจมาจากการ
ท่ีพืน้ท่ีฝ่ังตะวนัตกลว้นมีการจับจองพืน้ท่ีนาของชาวนารายย่อยและชาวบา้นในทอ้งท่ีเตม็พืน้ท่ีอยู่
แลว้ การเขา้ไปพัฒนาพื้นท่ีไม่ท  าให้รฐัไดป้ระโยชน์มากเท่าครัง้พัฒนาพื้นท่ีในทุ่งรงัสิตอย่างท่ี
เป็นมา ถา้รฐัเขา้มาพฒันาท่ีดินฝ่ังตะวนัตกตอ้งเจอปัญหากบัชาวนารายย่อย เช่น ขอ้พิพาทท่ีดินท่ี

                                                             
1 ทวีศิลป์ สบืวฒันะ. (2521). เลม่เดมิ. หนา้ 27. 
2 เดวิด บรูซ จอหน์สตนั. (2530). เลม่เดมิ. หนา้ 35-36. 
3 เดวิด บรูซ จอหน์สตนั. (2530). เลม่เดมิ. หนา้ 40-41. 
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คลองไผต่าแบท่ี้กลา่วไปในหวัขอ้ก่อนหนา้1 จึงไม่น่าแปลกใจท่ีฝ่ังตะวนัตกไมไ่ดร้บัความสนใจจาก
รฐับาลเท่าท่ีควร  

การสนับสนุนทางดา้นชลประทานอย่างจ ากัดของรฐัท าใหเ้กิดปัญหากับชาวนาในพืน้ท่ี
สพุรรณฯ เวลาหนา้น า้หลากหรือฝนแลง้แม่น  ้าและล  าคลองเหล่านั้นกลายเป็นอปุสรรคในการ
เพาะปลกู ชาวนาจึงตอ้งพึ่งพาตวัเองทัง้การขดุคหูรือท าล  าเหมืองขนาดเลก็เพ่ือน าน า้ไปยงัพืน้ท่ีนา 
โดยเฉพาะพืน้ท่ีเดิมบางตอนในท่ีไมต่ิดกบัแมน่  า้สพุรรณฯ มีการขดุล  าเหมืองจ านวนมากน าน า้มา
จากหว้ยกระเสียวและคลองท่าสะแก นอกจากนีใ้นพืน้ท่ีใกลแ้ม่น  า้ท่ีน  า้ท่วมทกุปีก็อาศยัปลกูขา้ว
พนัธุห์นีน  า้ แมช้าวนาในพืน้ท่ีจะพยายามแกปั้ญหาอย่างสดุความสามารถแตท่ี่สดุแลว้การไดผ้ล
ผลิตท่ีมากหรือนอ้ยก็ตอ้งพึ่งพาสภาพภมูิอากาศเป็นหลกั2  

พืน้ท่ีสพุรรณฯ แมเ้ป็นแหล่งปลกูขา้วเลีย้งประเทศมาชา้นานตัง้แต่สมยัอยธุยาก็ตามแต่
การพัฒนาเรื่องชลประทานหรือการพัฒนาแหล่งน า้ใหช้าวนาท านานั้นยังเป็นเรื่องท่ีรฐัไม่ไดใ้ห้
ความส าคญัเท่าไร ชาวนาในพืน้ท่ีลว้นประสบปัญหาภยัทางธรรมชาติอยู่เนือง ๆ ลกัษณะพืน้ท่ีท่ี
เป็นท่ีราบลุม่ไมม่ีระบบการจดัการน า้ทัง้ในหนา้ฝนและหนา้แลง้ท่ีดีพอ ผลกระทบท่ีเกิดขึน้มีผลต่อ
ปริมาณการผลิตขา้ว จากการส ารวจพืน้ท่ีใน พ.ศ. 2442 ของบริษัทขดุคลองแลคนูาสยามเพ่ือขอ
อนญุาตขดุคลองในทุ่งตะวนัตกไดก้ลา่วถึงลกัษณะพืน้ท่ีดงักลา่ววา่ 

 

“การเภาะปลกูในทุ่งฝ่ังตวันตกล  าน  ้าเจา้พระยาอย่างทุกวันนี ้จะหวังว่าคงได้น  ้า
เดือนนัน้ ๆ ไม่ได ้เมื่อแหง้ก็แหง้ไปทีเดียวบางทีน  า้มากลน้ท่วมตน้เขา้ขึน้ไม่ทนัเสีย ๆ โดยมาก
ดงัมีแบบทกุปีก็ว่าได ้ที่เปนดงันีก็้โดยเหตทุี่น  า้ฝนตกลงมาแลว้ขงัอยู่ไม่ได ้เพราะมีทางน า้ไหล
ออกล  าน า้เจา้พระยาแลล  าน า้สพุรรณหลายต าบล ยังช า้มีผูเ้ที่ยวเจาะขดุคลองเล็ก ๆ นอ้ย ๆ 
หลายแห่งหลายต าบล เพื่อผูน้ั้นขายที่ดินใหแ้ก่ราษฎรโดยไม่คิดป้องกันน า้ในที่เหลืออันโต
ใหญ่ซึ่งพ้นประโยชนข์องตนยอมให้น  า้ไหลออกจากทุ่งโดยเร็ว ตน้เขา้ของผูอ้ื่นซึ่งท  านาหา
เลีย้งชีพที่อยู่นอกบรเิวณของผูข้ดุคลองไม่มีน  า้เลีย้งตัง้ตวัไดเ้ช่นนี ้เมื่อน  า้ปีลน้คนันาน า้ล  าน  า้
เจา้พระยาบ่าลงทุ่งก็ท่วมเขา้เสยีมาก”3 

                                                             
1 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. มท.0601.2.9/2 บันทึกที่ดินฝั่งคลองไผ่ตำแบ้ ต ำบลบำงตำเถร 

อ ำเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสพุรรณบุร ี(22 ม.ีค. 2459). 
2 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กส.13/1316 มณฑลนครไชยศรีส่งรำยงำนตรวจกำร จังหวัด

สพุรรณบุร.ี 
3 มร.5กษ/13 เรื่องบรษัิทขุดคลองและคูนาสยามของพระบรมราชานุญาตขุดคลองในทุ่งฝ่ังตะวันตก 

(19 เม.ย. 123-12 ม.ค. 123) 
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ประกอบกับวิธีการขดุคลองแต่อดีตมกัมีลกัษณะท่ีขนานเป็นแนวตัง้ฉากจากตะวนัออกไป
ตะวนัตก ซึ่งเป็นลักษณะท่ีไม่สอดคลอ้งกับการไหลของทางน ้าธรรมชาติท่ีไหลจากเหนือลงใต ้
คลองท่ีขดุขึน้จึงกีดขวางทางน า้ท  าใหไ้ม่สามารถชักน ้ามาสู่นาไดอ้ย่างสะดวก นอกจากนี้แม่น  ้า
หรือล  าคลองสายต่าง ๆ มกัมีการบรรจบกันเป็นสายเดียวท าใหเ้กิดดินตะกอนทับถมจนตืน้เขิน1

ดงันั้นตั้งแต่ตั้งกรมคลองขึน้มาในปลายทศวรรษ 2440 หนา้ท่ีหลกัของกรมคลองจึงมีหนา้ท่ีแค่
ซ่อมแซมและขดุลอกคลอง ส่วนโครงการชลประทานท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ชาวนารฐัยังไม่ลงมือท า 
ดงันั้นในทศวรรษต่อมาท่ีเกิดปัญหาภยัธรรมชาติในหลายพืน้ท่ีของภาคกลางจนไม่สามารถผลิต
ขา้วไดก้็เป็นปัญหาท่ีสรา้งความปวดหวัใหก้บัรฐับาลอย่างมาก 

4.6.1 โครงการโพธ์ิพระยา การชลประทานแห่งแรกในสุพรรณบุรี  
โครงการโพธ์ิพระยาเป็นโครงการย่อยในสกีมสพุรรณบรีุซึ่งจดัท าขึน้ในสมยัรชักาลท่ี 6 จาก

ปัญหาภยัทางธรรมชาติท่ีใหข้า้วในนาเสียหายจนเกิดเป็นวิกฤติขาดแคลนขา้วบริโภคในประเทศ
ช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาจนรฐัหันมาตระหนักถึงความส าคญัของการชลประทานอีกครัง้ โดยคราวนี้
ไดเ้ซอรโ์ทมสั วอรด์ (Sir. Thomas Ward) วิศวกรช านาญการชลประทานชาวอังกฤษมาเป็นท่ี
ปรึกษาใหก้รมคลอง ใน พ.ศ. 2458 วอรด์ไดเ้สนอโครงการชลประทานใหม่ต่อรฐั ซึ่งโครงการนีม้ี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกับของไฮเดเพียงแต่จ  ากัดขอบเขตใหเ้ล็กลงมา โดยโครงการใหม่นี ้พยายาม
จ ากัดการใชทุ้นใหน้อ้ยลง กล่าวคือวอรด์ไมเ่ห็นดว้ยท่ีสรา้งเขื่อน แต่ควรแบ่งท าชลประทานในแต่
ละพืน้ท่ีใหส้มบูรณที์ละโครงการเพ่ือไม่ใหเ้สียเงินครัง้ใหญ่ในครัง้เดียว เมื่อท าส  าเร็จทกุโครงการ
สามารถเช่ือมกันจนกลายเป็นโครงการขนาดใหญ่2 พืน้ท่ีท่ีไดร้บัเสนอโครงการคือบริเวณแม่น  ้า
สพุรรณฯ แมน่  า้นอ้ย และแม่น  า้ลพบรุี โดยท าเป็น “คลองส่งน า้ชนิดรบัน า้นอง” และสรา้งเขื่อนใน
แม่น  ้าสายเล็กท่ีมีระดบัน า้ไม่แน่นอน โดยโครงการชลประทานท่ีวอรด์เสนอว่ารฐัควรด  าเนินการ
ในทนัทีมีทัง้สิน้ 5 โครงการไดแ้ก่ (1) โครงการสพุรรณฯ (2) โครงการป่าสกัใต ้(3) โครงการเพชรบุรี
ตะวนัออก (4) โครงการเขตพืน้ท่ีราบสงูล  าปาง มณฑลพายพั (5) โครงการทดน า้และระบายน า้ใน
คลองสองฝ่ังแม่น  า้จากอยุธยาถึงทะเล แมว้า่โครงการท่ีวอรด์เสนอใหร้ฐัท าจะใชง้บประมาณไม่
มาก แตเ่น่ืองจากขณะนัน้เกิดสงครามโลกครัง้ 1 ท าใหร้ฐัประสบปัญหาดา้นการเงิน ประกอบกับ
ตอ้งรกัษาความมั่นคงของประเทศเช่นเดียวกับรชักาลท่ี 5 ท าใหง้บประมาณในการท าชลประทาน

                                                             
1 เดวิด บรูซ จอหน์สตนั. (2530). เลม่เดมิ. หนา้ 39. 
2 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ม-ร.7 กษ/8 บนัทกึเรือ่งกำรทดน ำ้. 
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ลดลงจนตอ้งเลือกบางโครงการท่ีวอรด์เสมอมาจดัท า โดยใน พ.ศ. 2458 รฐัเลือกโครงการป่าสกัใต ้
ซึ่งโครงการนีส้ามารถเช่ือมตอ่กบัโครงการรงัสิตและสรา้งประโยชนก์บัรฐัมาท า1 

แมใ้นความเป็นจริงวอรด์คาดหวงัใหร้ฐัด  าเนินการท าโครงการสพุรรณฯ เป็นอนัดบัแรก 
เน่ืองจากค่าใช้จ่ายทั้งโครงการราว 11,489,184 บาท 2 ถูกกว่าโครงการป่าสักใต้อยู่ ราว ๆ 
4,000,000 บาท อีกทั้งบริเวณดงักล่าวไม่เคยมีการท าชลประทานอยู่เลย ซึ่งวอรด์คาดหวงัว่าการ
ท าโครงการนีส้ามารถขยายพืน้ท่ีการเพาะปลกูออกไปไดอี้กราว ๆ 127,180 ไร่ พรอ้มทั้งดึงดดูให้
คนจ านวนมากเขา้มาเพาะปลกูขา้ว นอกจากนีโ้ครงการสพุรรณฯ จะเป็นตน้แบบและโครงการ
ชลประทานท่ีสมบรูณท่ี์สดุ3 

หลงัโครงการป่าสกัใตเ้สร็จสิน้ลงใน พ.ศ. 2465 รฐัไดเ้ลือกโครงการอีก 4 โครงการมาท า
ต่อได้แก่ โครงการป่าสักเหนือ โครงการเชียงราก -บางเหี้ย โครงการนครนายก และโครงการ
สพุรรณฯ ซึ่ง 3 โครงการแรกเป็นโครงการท่ีสนับสนนุโครงการป่าสกัใตแ้ละจดัการระดบัน า้ในทุ่ง
รงัสิต โดยมีโครงการสพุรรณฯ เท่านัน้ท่ีเป็นโครงการในพืน้ท่ีใหม ่แตเ่น่ืองจากเกิดภาวะเศรษฐกิจ
ฝืดเคืองใน พ.ศ. 2466-2468 ท าใหโ้ครงการชลประทานเหล่านีเ้ป็นไปอย่างเช่ืองชา้ รวมถึงมีการ
ตดังบประมาณบางส่วนลง4 ในโครงการสพุรรณฯ แตเ่ดิมนั้นไดร้บัการออกแบบใหม้ีโครงการย่อย 
3 แห่งประกอบไปดว้ยโครงการชลประทานท่ีคลองสองพ่ีน้อง โครงการประตรูะบายน า้วดัพรา้ว
หรือโพธ์ิพระยา และโครงการชลประทานทางเหนือของแม่น  า้สพุรรณฯ (นางบวช) เม่ือมีการลด
งบประมาณของกรมทดน า้ลงท าใหร้ฐัตอ้งตดัสินใจชะลอการท าทัง้โครงการและเลือกโครงการย่อย
ท่ี 3 ประตรูะบายน า้ท่ีวดัพรา้วมาท าก่อน5  

 

 

                                                             
1 สนุทร ีอาสะไวย.์ (2521). เลม่เดมิ. หนา้ 90-110. 
2 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ม-ร.7 กษ/8 ทดน ำ้และขุดคลองป่ำสกัเหนอืฯ. 
3 สนุทร ีอาสะไวย.์ (2521). เลม่เดมิ. หนา้ 93-94. 
4 แหลง่เดมิ. หนา้ 139-141. 
5 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ม-ร.7 กษ/8 บนัทกึเรือ่งกำรทดน ำ้. 
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ภาพประกอบ 9 แผนท่ีแสดงเขตทดน า้โครงการสพุรรณบรุ ี

ท่ีมา: ประกาศกระแสรพ์ระบรมราชโองการเรื่องหวงหา้มแลจดัซือ้ท่ีดินส  าหรบัสรา้งการ
ทดน า้ไขน า้แควสพุรรณบรุี พระพทุธศกัราช 2466. (2466, 26 สิงหาคม). รำชกิจจำนเุบกษำ. เลม่ท่ี 
40 หนา้ 88. 
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จากรูปท่ี 9 อาจกลา่วไดว้า่ถา้โครงการสพุรรณฯ ประสบความส าเรจ็พืน้ท่ีท่ีไดร้บัประโยชน์
จากชลประทานครอบคลมุพืน้ท่ีท  านาส่วนใหญ่ของเมืองสพุรรณฯ ซึ่งท  าใหช้าวนาไม่ตอ้งรอคอย
ฟ้าฝนอย่างท่ีผา่นมา แต่ดว้ยหลายปัจจัยท าใหใ้น พ.ศ. 2465 รฐัไดเ้ลือกท าเฉพาะโครงการย่อยท่ี 
3 ประตรูะบายน า้โพธ์ิพระยาเพียงเท่านั้น โดยประตรูะบายน า้โพธ์ิพระยาถือเป็นชลประทานแห่ง
แรกท่ีถือก าเนิดขึน้ในแม่น  ้าสุพรรณฯ ประตูระบายน ้าสรา้งเสร็จใน  พ.ศ. 2468 และส าเร็จทั้ง
โครงการย่อยใน พ.ศ. 2475 ท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมตามมาอีก
ระลอกใหญ่1 โดยโครงการโพธ์ิพระยาประกอบไปดว้ย (1) เขื่อนระบายน ้าแบบเดียวกับเขื่อน
พระราม 6 แต่เล็กกว่า (2) ประตนู  า้ (3) ท  านบปิดแม่น  า้ (4) คลองสง่น า้ 2 ฝ่ัง โครงการนีส้ามารถ
เช่ือมกบัโครงการชลประทานท่ีคลองสองพ่ีนอ้งซึง่ไดร้บัอนมุตัิใหม้ีการด  าเนินการสรา้งประตรูะบาย
น า้และคนักนัน า้บริเวณคลองสองพ่ีนอ้งในช่วงเวลาใกลเ้คียงกบัโครงการโพธ์ิพระยาเพ่ือรบัส่งน า้
และทดน า้ในพืน้ท่ีคลองสองพ่ีนอ้ง2 

โครงการประตนู  า้โพธ์ิพระยามีพื้นท่ีอยู่ในเขตทดน า้ราว 265,070 ไร่ โดยพืน้ท่ีนาท่ีไดร้บั
ประโยชนจ์ากการทดน า้มีอยู่ประมาณ 198,052 ไร ่และพืน้ท่ีท่ีไดป้ระโยชนท์างออ้มจากโครงการ
อีก  117,856 ไร่ ใน พ.ศ. 2470 มีรายงานพื้นท่ีท่ีไดป้ระโยชนจ์ากโครงชลประทานอยู่ท่ี 350,000 
ไร่3 เมื่อสามารถควบคมุระดบัน า้ไดม้ีประสิทธิภาพขึน้ท  าใหช้าวนาในพืน้ท่ีสามารถปลกูขา้วไดท้ั้ง
นาปีและนาปรงั ซึ่งสง่ผลตอ่การขยายตวัของเศรษฐกิจขา้วในสพุรรณฯ  หลงัจากโครงการโพธ์ิพระ
ยาส าเรจ็ไดม้ีการท าชลประทานในท่ีอ่ืน ๆ ของสพุรรณฯ เพ่ิมเติม เช่นประตนู  า้สามชุกท่ีเริ่มท าใน 
พ.ศ. 2478 โครงการประตูน  ้าพระยาบรรลือ และโครงการประตูน  ้าเจ้าเจ็ด -บางย่ีหน ใน พ.ศ. 
2482 ฯลฯ4 หลงัโครงการสพุรรณฯ ถกูท าใหเ้สรจ็สมบรูณแ์ละเป็นสว่นหนึ่งของโครงการเจา้พระยา
หรือเขื่อนชัยนาทท่ีเริ่มใน พ.ศ. 2493 แลว้เสร็จใน พ.ศ. 2509 ซึ่งพื้นท่ีการผลิตหลังท าโครงการ
สพุรรณฯ เสรจ็สมบรูณย์่อมสง่ผลใหก้ารควบคมุน า้มีประสิทธิภาพมากขึน้5  

ประโยชน์ท่ีตามมาของการท าโครงการชลประทานนอกจากเพ่ิมพื้นท่ีปลูกขา้วแลว้ยัง
ดึงดูดประชาชนจากต่างพื้นท่ีเขา้มาลงหลักปักฐานในสุพรรณฯ จากการส  ารวจใน  พ.ศ. 2472 
ปรากฏวา่จ  านวนประชากรในสพุรรณฯ เพ่ิมขึน้เป็น 150,000 ต่อพืน้ท่ี 3,000 ตารางกิโลเมตร โดย

                                                             
1 โครงการชลประทานสพุรรณบรุ.ี (2563). ประวตัโิครงกำรชลประทำนสพุรรณบุร.ี (ออนไลน)์. 
2 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ม-ร.7 กษ/8 บนัทกึเรือ่งกำรทดน ำ้. 
3 ทวีศิลป์ สบืวฒันะ. (2521). เลม่เดมิ. หนา้ 66. 
4 โครงการชลประทานสพุรรณบรุ.ี (2563). ประวตัโิครงกำรชลประทำนสพุรรณบุร.ี (ออนไลน)์. 
5 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เลม่เดมิ. หนา้ 305. 
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ประชาชนท่ีอพยพเขา้มาลว้นมาจากหลากหลายท่ีทั้งเพชรบุรี อทุัยธานี ฯลฯ การเพ่ิมพื้นท่ีทาง
การเกษตรจากโครงการชลประทานมีผลตอ่การดงึดดูประชากรใหเ้ขา้มาอาศยัและรว่มกนัรงัสรรค์
เศรษฐกิจเมืองสพุรรณฯ ใหเ้ติบโตย่ิง ๆ ขึน้ไป1 พืน้ท่ีท่ีบริเวณรอบ ๆ ประตนู  า้โพธ์ิพระยาเป็นจุด
ศนูยร์วมของผูค้นท่ีตอ้งการสญัจรขึน้เหนือลอ่งใต ้เหตเุพราะตอ้งแลน่เรือผา่นประตนู  า้สญัจรท่ีกั้น
ขวางแม่น  า้อยู่ ประตนู  า้สญัจรเป็นประตท่ีูท าขึน้เพ่ือเปิดปิดใหเ้รือชนิดต่าง ๆ แล่นผ่าน ส่วนการ
ระบายน า้จะใชป้ระตนู  า้ใหญ่ซึ่งเป็นอีกประตหูนึ่ง ประตูน  า้สญัจรมีเวลาเปิดปิดคือ 6.00-20.00 
นาฬิกา ส่วนเวลาปรบัระดบัน า้เพ่ือรบัเรือเขา้เขื่อนและปล่อยเรือออกมาอีกฝ่ังไม่มีเวลาท่ีแน่นอน 
ขึน้อยู่กับฤดูกาลและปริมาณน ้า แต่เวลาคร่าว ๆ ท่ีมีการปรบัระดับน ้าคือ 8.00 ,11.00 ,13.00 
,16.00 และ 16.00 นาฬิกา 2 

หลกัการท างานของประตรูะบายน า้คือประตนู  า้จะปิดดา้นเหนือและเปิดดา้นใตใ้หน้  า้คอ่ย 
ๆ ปรบัระดบัจนเท่าอีกฝ่ังแลว้จึงเปิดประตใูหเ้รือผา่นเขา้ไป ตอ่มาก็ปิดประตนู  า้ดา้นใตแ้ลว้ค่อย ๆ 
ยกประตนู  า้ดา้นเหนือขึน้ เพ่ือปรบัระดบัน า้ขา้งในใหเ้ท่ากบัระดบัน า้เหนือเขื่อนแลว้จึงเปิดเตม็ท่ีให้
เรือท่ีรออยู่ในประตนู  า้ผา่นออกมา แต่เน่ืองจากประตนู  า้โพธ์ิพระยามีขนาดเล็กจึงใชเ้วลารอปรบั
ระดับน ้าไม่นาน เรือส่วนมากท่ีแล่นผ่านก็จ  าเป็นตอ้งรอเวลาไดผ้่านในช่วงระหว่างรอก็จะมี
ชาวบา้นพายเรือมาจอดเทียบขายสินคา้กันอย่างคึกคกั3 เมื่อมีการรวมตวัของคนจ านวนมากจึง
เกิดการสังสรรคท์างเศรษฐกิจ ตลาดโพธ์ิพระยาไดถื้อก าเนิดขึน้ใน พ.ศ. 2468 มีลกัษณะเป็น
อาคารไมช้ัน้เดียว ตัง้อยู่บริเวณใกลเ้คียงกบัประตนู  า้ ตลาดแห่งนีเ้ติบโตขึน้มาพรอ้ม ๆ การสรา้ง
ประตนู  า้โพธ์ิพระยา4 ในตลาดมีท่าเรือของบริษัทสพุรรณขนส่งอยู่ท่าหนึ่งเป็นท่ีรองรบัคนท่ีมาใช้
บริการเรือโดยสาร โดยเรือโดยสาร 2 ชั้นของบริษัทมีการเปลี่ยนเรือท่ีบริเวณประตนู  า้เพ่ือความ
รวดเร็วในการเดินทาง ประชาชนตอ้งไปต่อเรืออีกล  าท่ีจอดอยู่อีกฟากแลว้ออกเดินทางต่อ แต่ถา้
เรือโดยสารล  าใหญ่ท่ีเดินเรือยาวไปถึงกรุงเทพฯ ไมจ่  าเป็นตอ้งต่อเรือเพราะมกัมาพอดีกับเวลาท่ี
ปรบัระดบัน า้5 ดงันัน้ตลาดโพธ์ิพระยาจึงเป็นอีกหนึ่งตลาดท่ีพฒันาเติบโตโดยเป็นชุมทางและแวะ
พกัแก่คนสญัจรทางน า้ คนมากมายหลั่งไหลมาลงหลกัปักฐานและจบัจ่ายสินคา้จนเป็นศนูยก์ลาง

                                                             
1 วารุณี โอสถารมย.์ (2547). เลม่เดมิ. หนา้ 305. 
2 ประทมุ ชุ่มเพ็งพนัธุ.์ (2553). ศรสีพุรรณภูมิ : เรือ่งต ำนำนจำกอดตีกำลจนถงึเรือ่งเลำ่ขำนเมือ่วนัวำน. 

หนา้ 207-208. 
3 saosusuk. (2553). เรอืเมลส์องชัน้. (ออนไลน)์.  
4 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2563). ตลำดโพธิพ์ระยำ. (ออนไลน)์. 
5 ประทมุ ชุ่มเพ็งพนัธุ.์ (2553). เลม่เดมิ. หนา้ 210. 
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การคา้ในคุง้น  า้ตอนกลาง ความรุ่งเรืองของตลาดโพธ์ิพระยาซบเซาลงเมื่อการสญัจรทางน า้หมด
บทบาทลง  

4.7 เศรษฐกิจขา้วผลกระทบต่อสังคมเมืองสุพรรณฯ  
 เศรษฐกิจขา้วท่ีรุ่งเรืองไดน้  าพาความเปลี่ยนแปลงมายังเมืองสุพรรณฯ ในดา้นต่าง  ๆ 
โดยเฉพาะเศรษฐกิจและสงัคม ซึ่งท่ีผา่น ๆ มาสงัเกตไดว้า่การเปลี่ยนผา่นจากวิถีการผลิตจากผลิต
เพ่ือยงัชีพมาสูก่ารผลิตเพ่ือการขายไดส้รา้งความสมัพันธรู์ปแบบใหม่ของคนในสงัคมดว้ยเช่นกัน 
การเติบโตของเศรษฐกิจขา้วและการคา้ภายในสพุรรณฯ ท าใหว้ฒันธรรมเมืองเขา้มามีอิทธิพลกับ
วิถีชีวิตชาวบา้น ประชาชนเกิดการสะสมเงินตราและมีเงินทองในครอบครองตัง้แตร่ะดบับนจนถึง
ระดับล่างจากการคา้ขา้ว เกิดการบริโภคสินคา้ต่าง ถ่ินท่ีไหลทะลักเขา้มาในพื้นท่ีไม่ว่าจะเป็น
เสือ้ผา้ น า้มนัก๊าด สบู่ ผกัผลไม ้ตลอดจนทองค  าอย่างแพรห่ลาย กลา่วไดว้า่สินคา้ใดท่ีกรุงเทพฯ มี
วางจ าหน่ายลว้นสามารถจบัจ่ายไดใ้นตลาดสพุรรณฯ เช่นกนั บางตลาดท่ีเติบโตขึน้มาจากการคา้
ขา้วปรากฏว่ามีสินคา้สมยัใหม่ รวมถึงมีสินคา้บันเทิงใหช้าวบ้านไดเ้ขา้มาร่วมเสพ สรา้งความ
ครกึครืน้ในตลาดอย่างมาก ตลาดกลายเป็นศนูยก์ลางการคา้อย่างแทจ้ริง  

การเติบโตของวฒันธรรมเมืองในสพุรรณฯ ปรากฏใหเ้ห็นเด่นชัดในอ าเภอเมืองสพุรรณฯ 
ซึ่งเป็นศนูยก์ลางการปกครอง การรบัวฒันธรรมของเมืองเขา้มาไม่วา่จะเป็นบา้นเรือน การด  าเนิน
ชีวิต ลว้นไดร้บัการเปลี่ยนแปลงก่อนอ าเภออ่ืน ๆ เสมอ ยกตวัอย่างเช่น การเกิดโรงภาพยนตรแ์ห่ง
แรกในตลาดทรพัยส์ิน (ช่ือมาจากส านักงานทรพัยส์ินสว่นพระมหากษัตริยเ์ป็นตลาดเก่าตัง้อยู่ฝ่ัง
ตะวนัออกของแมน่  า้ท่าจีนตรงขา้มวดัพระรูป) เรียกวา่ “วิกเวโรจนน์ฤมิต” เป็นโรงภาพยนตรข์นาด
เลก็จุคนไดร้าว 200 คน จากหนงัสือชีวประวตัิของมนสั โอภากลุไดก้ลา่วถึงโรงภาพยนตรใ์นฐานะ
ความทรงจ าวยัเดก็ก่อนมนัสจะเขา้ไปเรียนท่ีกรุงเทพใน พ.ศ. 2470 ว่าโรงภาพยนตรนี์เ้ป็นการหุน้
กนัของชาวตลาดทรพัยส์ินมี 20 หุน้ หุน้ละ 100 บาท โดยแมข่องมนสัถืออยู่ 1 หุน้ มนสัไดบ้รรยาย
การดภูาพยนตรใ์นโรงไวว้า่   

 

“ยคุนัน้เป็นขาวด า ไม่มีเสียงพากย ์เรียกว่าหนงัเงียบ หนังที่น  ามาฉายในวิกเวโรจน์
นฤมิตเป็นหนังฝรั่งแนวบู๊ดุเดือดเลอืดพล่าน ยิงกนัสนั่นจอต่อมาเริ่มมีหนังจีนเขา้มาฉายบา้ง 
ก่อนหนังฉายมีแตรวงมานั่งเป่าเรยีกคนดูอยู่หนา้โรง ประมาณสองทุ่มใกลเ้วลาฉายจงึจะยก
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วงเขา้ไปเป่าในโรง ความชุลมนุเกิดขึน้ทันทีเพราะเด็ก ๆ แย่งกันยกเกา้อีเ้ขา้ไปในโรงหนังให้
นกัดนตรนีั่งเป็นเสมือนบตัรผ่านประตนูั่นเอง คนเฝา้ประตก็ูไม่ไดว้่าอะไร”1 

 

เน่ืองจากเป็นหนังเงียบดงันั้นแตรวงจึงมีบทบาทส าคญั กลา่วคือเมื่อถึงฉากต่อสูแ้ตรวงก็
จะรวัเสียงฉาบเสียงกลองเรา้อารมณผ์ูช้ม ในขณะท่ีฉากสนทนาก็จะบรรเลงเพลงมารช์ชา้  ๆ ช่ือ
เพลง The stars and stripe forever ของ John Philip Sousa2 ภาพยนตรท่ี์ฉายในโรงภาพยนตรท่ี์
ตลาดทรพัยส์ินเริ่มไดร้บัความนิยมจากประชาชนมากขึน้ท  าให้ในทศวรรษ 2480 มีการสรา้งโรง
ภาพยนตรอ์ย่างเป็นกิจจะลกัษณะขึน้เรียก โรงมหรสพเทศบาลเมืองสพุรรณ ปล่อยใหเ้อกชนเช่า
ด  าเนินการ โดยรบัภาพยนตรจ์ากกรุงเทพฯ มาฉาย โดยเฉพาะจากบริษัทกุหลาบทิพยภ์าพยนตร ์
จ  ากัดซึ่งเป็นบริษัทสายส่งภาพยนตรใ์นต่างจังหวดั3 การเขา้มาของวฒันธรรมแบบคนเมืองได้
เปลี่ยนค  ่าคืนของเมืองสพุรรณฯ ท่ีสงบเงียบลงใหเ้กิดความครึกครืน้ จากแตเ่ดิมแมจ้ะคึกคกัดว้ย
เรือสินคา้และผูค้นจับจ่ายใชส้อยกนัยามกลางวนัแตเ่มื่อเขา้สู่เวลากลางคืนบรรยากาศจะเตม็ไป
ดว้ยความเงียบสงบ เมื่อมืดหน่อยก็เขา้นอนไม่มีกิจกรรมบันเทิงยามค ่าคืนให้ท  ามากนัก จาก
ประสบการณว์ยัเด็กของปองพล อินทพันธุ ์ไดก้ล่าวถึงค  ่าคืนเมืองสพุรรณฯ ราวทศวรรษ 2470-
2480 ไวว้า่ 

 

“สมัยนั้นยงัไม่มีไฟฟ้าใช ้แต่มีเสาตะเกียงเป็นโป๊ะสี่เหลี่ยมเหมือนในอังกฤษ ตั้งอยู่
ขา้งถนนเป็นระยะ ๆ พอตกค ่าก็จะมีเจา้หนา้ที่มาจุดตะเกียงใหแ้สงสว่างสลวั ๆ แก่ผูส้ญัจร
ไปมาเหมือนการอบรมลกูเสือชาวบา้น ซึ่งมีนอ้ยคนทันทีเพราะเมืองสพุรรณสมัยนั้นพอมืด
แลว้น่ากลวัจรงิ ๆ”4 

 

การเติบโตของวฒันธรรมเมืองไม่เพียงแต่ในอ าเภอเมืองเท่านั้น  ปรากฏว่าในทศวรรษ 
2470 ตลาดสามชุกศูนย์กลางการคา้แดนเหนือของสุพรรณฯ ก็ได้ถือก าเนิดสื่อบันเทิงคือโรง
ภาพยนตรข์ึน้เช่นกัน รวมถึงมีโรงแรม 2 แห่งอนัไดแ้ก่ โรงแรมส าราญรมยแ์ละโรงแรมอดุมโชค ซึ่ง
เป็นแหลง่พักพิงของนกัเดินทางท่ีมาต่อเรือเมลเ์ขา้กรุงเทพฯ หรือชาวบา้นห่างไกลท่ีเขา้มาติดต่อ

                                                             
1 มนสั โอภากลุ. (2552). เลม่เดมิ. หนา้ 41-42. 
2 แหลง่เดมิ.  
3 ประทมุ ชุ่มเพ็งพนัธุ.์ (2553). เลม่เดมิ. หนา้ 253-254. 
4 โรงเรยีนกรรณสตูศกึษาลยั. (2521). เลม่เดมิ. หนา้ 24. 
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ราชการท่ีอ  าเภอ รวมไปถึงมีการก่อตั้งโรงเหลา้และโรงยาฝ่ินในตลาด ตลาดสามชุกเติบโตอย่าง
รวดเรว็และเขา้สูย่คุทองทางการคา้มีผูค้นทั่วทกุสารทิศกลุ่มใหมเ่ดินทางเขา้มาลงหลกัปักฐานเพ่ือ
กอบโกยความมั่งคั่งจากเศรษฐกิจ1  

การเปลี่ยนแปลงเมืองสุพรรณฯ อาจดูผ่านภาพถ่ายของโรเบิรต์ ลาริมอร ์เพนเดิลตัน 
(Robert Larimore Pendleton) นักปฐพีวิทยาและอาจารยม์หาวิทยาลยัจอหน์ ฮอปกินส ์(Johns 
Hopkins University) ท่ีได้เดินทางมาท างานวิจัยในเมืองไทย ช่วง  พ.ศ. 2473-2493 และได้
บันทึกภาพวิถีชีวิตของผูค้นในเมืองไทย ณ ขณะนั้นไว ้แมช้่วงเวลาท่ีเพนเดิลตันเดินทางมายัง
สพุรรณฯ จะเลยปีท่ีศึกษา แตเ่มื่อพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงในดา้นสงัคมท่ีเกิดขึน้อย่างคอ่ย
เป็นคอ่ยไป ไมไ่ดเ้ปลี่ยนแปลงรวดเร็วและปบุปับเช่นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ดงันั้นการใช้
ภาพถ่ายของเพนเดิลตนัท่ีมีระยะห่างจากปีจบการศกึษาราว 1 ทศวรรษกวา่จึงยงัสามารถมองเห็น
การวิถีชีวิตและสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงในเมืองสพุรรณฯ อนัเป็นผลมาจากความรุง่เรืองของเศรษฐกิจ
ขา้วในยคุท่ีแลว้ไดอ้ย่างชดัเจน  

อย่างภาพแรกเป็นภาพเด็กส่งน ้าแข็งถ่ายใน  พ.ศ. 2479 ภาพโรงน ้าแข็งแห่งนี้มีผู้
สนันิษฐานวา่เป็นโรงน า้แขง็แห่งแรกของสพุรรณฯ ซึ่งตัง้ขึน้ในทศวรรษ 2470 อยู่บริเวณตลาดท่าพ่ี
เลีย้ง ตรงขา้มวดัพระรูป ภาพนีเ้ป็นผลท่ีมาจากความรุ่งเรืองของเศรษฐกิจท่ีพาวฒันธรรมเมืองเขา้
มาเปลี่ยนวิถีชีวิตชาวบา้นในทอ้งถ่ิน เมืองไทยเป็นเมืองรอ้นการท าใหน้  า้เย็นและจบัตวัเป็นกอ้นได้
จึงคอ่นขา้งยุ่งยากและใชเ้งิน ดงันัน้น  า้แขง็ในยคุแรก ๆ จึงเป็นเรื่องส  าหรบัคนมีฐานะท่ีสามารถหา
ซือ้มาใชไ้ด ้การท่ีโรงน า้แข็งเขา้มาสรา้งและผลิตในเมืองสพุรรณฯ ไดส้่วนหนึ่งย่อมแสดงถึงฐานะ
ทางเศรษฐกิจและก าลงัซือ้ของชาวบา้นท่ีมีมากพอจะไมท่  าใหโ้รงน า้แขง็ขาดทนุ  

น า้แข็งไดเ้ขา้มาเป็นสว่นหนึ่งกับวิถีชีวิตและเปลี่ยนวิถีการกินของคนสพุรรณฯ กล่าวคือ
น า้แข็งสามารถยืดอายุใหว้ตัถุดิบคงความสดไดน้านขึน้ท  าใหก้ารเขา้ตลาดหนึ่งครัง้สามารถซื้อ
สินคา้ไดใ้นจ านวนมากและอาหารท่ีท าไม่เปลี่ยนรสชาติ รวมถึงเพ่ิมรสชาติและความสดช่ืนใหก้ับ
เครื่องดื่มในวนัท่ีสภาพอากาศรอ้น น ้าแข็งจึงมีบทบาทในแวดวงเครื่องดื่มยืนยันไดจ้ากการเกิด
ธรุกิจรา้นกาแฟท่าเรือสง่ (ศิวะนนัตพ์านิช) ตลาดสามชกุในทศวรรษ 2480 รา้นกาแฟท่าเรือสง่เป็น
รา้นกาแฟท่ีตัง้อยู่บริเวณท่าเรือเมล ์ด  าเนินกิจการโดยนายหล่งเสี่ย แซ่ตนั ชาวจีนแคะ โดยรา้นนี้
น  าเขา้กาแฟอาราบิกา้และโรบสัตา้มาจากรุงเทพฯ แลว้น ามาคั่วเองดว้ยสตูรของรา้น ก่อนน ามาชง
เป็นเครื่องดื่มเสิรฟ์คู่กับน า้แข็ง ใหแ้ก่ลกูคา้ การเปิดรา้นตัง้แต่ 7 โมงเชา้ถึง 5 โมงเย็น โดยทั้งวนั
คลาคล ่าไปดว้ยลูกคา้ท่ีแวะพักเหน่ือยระหว่างเดินทางบา้ง ลกูคา้ท่ีใชร้า้นกาแฟเป็นท่ีสนทนา

                                                             
1 อรุณี จ  าปานิล. (2550). เลม่เดมิ. หนา้ 55-57. 



  222 

ปราศรยับา้ง รวมไปถึงลกูคา้ท่ีตอ้งการลิม้รสชาติกาแฟ ซึ่งวฒันธรรมการดื่มเครื่องดื่มพรอ้มน า้แขง็
ไดก้ลายเป็นสว่นหนึ่งของวิถีชีวิตคนในทอ้งถ่ิน1 รา้นกาแฟท่าเรือส่งตลาดสามชกุเป็นหนึ่งในหลาย 
ๆ รา้นท่ีตัง้ขึน้บริเวณท่าเรือ ซึ่งไดร้บัความนิยมจากผูส้ัญจรไปมาและผูท่ี้เขา้มาท าธุระในตลาด 
กล่าวได้ว่าทั้งวัฒนธรรมการกินน ้าแข็งไปจนถึงการกินกาแฟอันเป็นวัฒนธรรมเมืองได้ผสม
กลมกลืนเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัไปกบัทอ้งถ่ินเรียบรอ้ย 

นอกจากโรงน า้แข็งแลว้บริษัทสรุสินธุ ์ซึ่งเป็นบริษัทเจา้ของโรงน ้าแข็งไดร้บัสมัปทานท า
โรงไฟฟ้าในเมืองสพุรรณฯ ซึ่งตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกนัเน่ืองจากโรงน า้แขง็ตอ้งใชไ้ฟฟ้าในการหล่อ
เย็น นอกจากโรงไฟฟ้าจะป่ันไฟส าหรบัท าน า้แขง็แลว้ ปรากฏวา่โรงไฟฟ้าขายไฟใหก้บัหา้งรา้นและ
คนในชุมชนตลาด ดว้ยเหตุนี ้บริเวณตลาดจึงมีไฟฟ้าใชก้ันในยามค ่าคืน ก่อนท่ีใน พ.ศ. 2498 
เทศบาลเมืองสพุรรณฯ ซือ้กิจการไฟฟ้าไปด  าเนินการเอง2  

ความเจริญท่ีค่อย ๆ เขา้มาในทอ้งถ่ินไดเ้ปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในสพุรรณฯ ใหเ้กิด
วฒันธรรมหลาย ๆ อย่างเหมือนกบัคนเมือง โดยเฉพาะชนชัน้น  าและคหบดีในเมืองสพุรรณฯ ท่ีมี
การเปลี่ยนอย่างเห็นไดช้ดักวา่ชาวบา้นรอบนอกไมว่า่จะเป็นลกัษณะการสรา้งบา้นเรือนท่ีมกัมีการ
สรา้งแบบประณีตและคงทนกวา่ เช่น ตึกแถวสองชัน้ในย่านตลาดทรพัยส์ิน หรือรา้นคา้ในตลาด
สามชกุท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารไม ้2 ชัน้ ในขณะท่ีบา้นพกัของเจา้ของตลาด เช่น บา้นขนุจ านงจีนา
รกัษ์ เจา้ของตลาดสามชุกซอย 1-2 มีลกัษณะบา้นเป็นอาคารไม ้3 ชั้นฉลไุมเ้ป็นลายขนมปังขิง 
พรอ้มปูพืน้กระเบื้องท่ีสั่งพิเศษจากต่างประเทศ3 ส่วนบ้านของชาวบา้นยังคงเป็นบา้นมุงแฝก
เช่นเดิมดไูดจ้ากรูปประกอบ 11 เมื่อกล่าวถึงเสือ้ผา้ท่ีใสช่าวบา้นยงัคงสวมเสือ้ผ่าอก นุ่งโสรง่หรือ
โจงกระเบน ในขณะเดียวกันคหบดีหรือชนชั้นน าลว้นใส่เสือ้ผา้ท่ีมีแพทเทิรน์การตัดเย็บแบบ
ตะวนัตกสงัเกตไดจ้ากรูปท่ียกมา การเขา้มาของสื่อบันเทิง กิจกรรมยามวา่งรูปแบบใหม่หรือวิถี
การกินแบบคนเมืองไดก้ลายเป็นส่วนหนึ่งในกิจวตัรของคนเหล่านี ้สว่นชาวบา้นในพืน้ท่ีห่างไกล
นัน้สามารถสมัผสัถึงวฒันธรรมเมืองไดต้่อเมื่อมีการติดต่อธรุกิจหรือเขา้มาท าธรุะในตวัเมืองหรือ
ตลาดศนูยก์ลาง การเขา้มาของวฒันธรรมเมืองในชนบทมีความชดัเจนขึน้หลงัทศวรรษ 2500 เป็น
ตน้มาท่ีความเจริญกระจายออกไปสูร่อบนอก 

                                                             
1 ม.ป.ก. (2551). สำมชกุตลำด 100 ปี. หนา้ 41. 
2 ประทมุ ชุ่มเพ็งพนัธุ.์ (2553). เลม่เดมิ. หนา้ 205-206 
3 โศจิลกัษณ ์กมลศกัดาวิกลุ.(2556). เลม่เดมิ. หนา้ 68 
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ภาพประกอบ 10 เดก็สง่น า้แขง็ดว้ยรถจกัรยาน สพุรรณบรุี ถ่ายเมื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2479 
ถ่ายโดย Robert Larimore Pendleton. 

ท่ีมา: ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองสพุรรณ (สพุรรณบรุีเมื่อวนัวาน). (2559). เด็กสง่น า้แข็งดว้ย
รถจกัรยาน. (ออนไลน)์. 

 

ภาพประกอบ 11 ตลาดนางบวช (สามชกุ) ริมแมน่  า้สพุรรณบรุี ถ่ายเมื่อวนัท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 
2479 ถ่ายโดย Robert Larimore Pendleton. 

ท่ีมา: คลาสสิค บุ๊คส.์ (2564). สพุรรณบรุีในอดีต. (ออนไลน)์. 
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ภาพประกอบ 12 เดก็ ๆ บนกระท่อม ต  าบลหนองผกันาก อ  าเภอเดิมบางนางบวช ถ่ายเมื่อวนัท่ี 21 
สิงหาคม พ.ศ. พ.ศ.2479 ถ่ายโดย Robert Larimore Pendleton. 

ท่ีมา: คลาสสิค บุ๊คส.์ (2564). สพุรรณบรุีในอดีต. (ออนไลน)์. 

 

ภาพประกอบ 13 ท่าเรือเมล ์ตลาดบางล่ี อ  าเภอสองพ่ีนอ้ง ถ่ายเมื่อ พฤศจิกายน พ.ศ. พ.ศ.2483 
ถ่ายโดย Robert Larimore Pendleton. 

ท่ีมา: คลาสสิค บุ๊คส.์ (2564). สพุรรณบรุีในอดีต. (ออนไลน)์. 
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4.8 ประเพณีและความเชือ่ 
 ขณะท่ีสงัคมสพุรรณฯ เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสธารแห่งกาลเวลาแตก่็มีประเพณีความ
เช่ือบางอย่างท่ีถูกยึดถือและปฏิบตัิมาอย่างเหนียวแน่น ประเพณีท่ีเกิดขึน้มาจากสภาพแวดลอ้ม
และพืน้ท่ี ความผกูพนัระหวา่งคนและธรรมชาติโดยเฉพาะการมีพืน้ฐานเป็นสังคมเกษตรกรรมได้
บ่มเพาะใหมี้ความเช่ือถือส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิซึ่งเก่ียวพนักบัธรรมชาติ เช่น การสูข่วญัขา้ว พิธีอญัเชิญแม่
โพสพลงนา พิธีสูข่วญัควาย เป็นตน้ สพุรรณฯ ในฐานะท่ีเป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรมจึงเกิดประเพณีเก่ียว
กับขา้วหลากหลายประเภทเพ่ือขอใหส่ิ้งศักดิ์สิทธ์ิคุม้ครองตน้ขา้วให้ไดผ้ลผลิตดี ให้เกิดความ
บริบูรณ์ในขา้วปลาอาหาร ในยุคท่ีมีการแขง่ขนัทางการคา้และการผลิตขา้วแต่ชาวนาไม่อาจพึ่ง
ใครไดน้อกจากตวัเอง ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิจึงเป็นทางเลือกท่ีชาวนาใหค้วามเคารพ ในหัวขอ้นีจ้ะกลา่วถึง
ประเพณีแห่นางแมวและประเพณีลงแขกเก่ียวขา้วของชาวนาเมืองสพุรรณฯ  

หนงัสืออกัขรานกุรมภมูิศาสตร ์ซึ่งเขียนขึน้ใน พ.ศ. 2480 ไดก้ลา่วถึงประเพณีการแห่บอ้ง
ไฟและแห่นางแมวในปีท่ีฝนแลง้ในสพุรรณฯ ไวว้่า “ถำ้ปีใดฝนแลง้มกัท ำพธีิแห่บอ้งไฟและแห่นำง
แมว แต่มกัท ำเป็นบำงต ำบลทีฝ่นแลง้ มกัท ำบอ้งไฟและเอำนำงแมวใส่ขอ้ง เอำขึน้แคร่หำม รอ้งร ำ
ท ำเพลงอย่ำงตลกคะนองตดิจะหยำบคำย หำมแห่ไปตำมหมู่บำ้นบำ้นเจำ้ของบำ้นตอ้งรบัรองให้
เงนิหรือสุรำ เมำกันเรือ่ยไป”1 พิธีแห่บอ้งไฟในท่ีนีน้่าจะหมายถึงประเพณีบัง้ไฟอนัเป็นประเพณีท่ี
ท าเพ่ือใหฝ้นตกตอ้งตามฤดกูาลในอีสานอย่างแพร่หลาย เมื่อสืบคน้พบวา่ประเพณีท าบั้งไฟ เกิด
ในชมุชนลาวท่ีอพยพเขา้มาตัง้ถ่ินฐานในสพุรรณฯ ซึ่งจดัเป็นประจ าทกุปีและพืน้ท่ีท่ียงัจดัประเพณี
บัง้ไฟมาถึงปัจจบุนัเป็นชมุชนลาวพวนท่ีอยู่บริเวณต าบลบา้นโขง่ บา้นขาม บา้นดอนคาในอ าเภออู่
ทอง และต  าบลวดัโบสถ ์ต  าบลมะขามลม้ อ  าเภอบางปลามา้2 แตท่ี่เป็นงานใหญ่ระดบัจงัหวดัคือ
ประเพณีบญุบั้งไฟต  าบลดอนคา อ าเภออูท่อง เน่ืองจากผูวิ้จัยไม่ไดส้นใจเก่ียวกับประเด็นนีจ้ึงขอ
ละการกลา่วเก่ียวกบัรายละเอียดไวส้  าหรบัใหผู้ส้นใจเขา้มาศกึษาประเดน็นีต้อ่ในอนาคต  

กลับมาดูประเพณีแห่นางแมวท ากันมากในช่วงหลังสงกรานต ์ราวเดือนพฤษภาคม -
มิถุนายน ถา้ในกลุ่มลาวพวนการแห่นางแมวเป็นทางเลือกสดุทา้ยหลงัจากแห่บั้งไฟแลว้ไม่ไดผ้ล
ฝนยงัแลง้อยู่ โดยประเพณีแห่นางแมวแบ่งเป็นแบบราษฎรและแบบหลวง ซึ่งมีรายละเอียดตา่งกัน
เลก็นอ้ย กลา่วคือแบบหลวงในพระราชพิธี 12 เดือนแบ่งการท าพิธีออกเป็นของพราหมณแ์ละพทุธ 
โดยพิธีท่ีอิงกับพุทธจะเนน้ความสภุาพ และตีความเนือ้หาเพลงจากความหมายท่ีสื่อถึงเพศมา
เช่ือมโยงกบัศาสนาแทน ขณะท่ีพิธีแห่นางแมวของราษฎรนั้นมีทั้งค  าหยาบ การส่ือถึงเรื่องเพศใน

                                                             
1 กรมศิลปากร. (2499). เลม่เดมิ. หนา้ 2. 
2 โครงการท านบุ  ารุงศิลปวฒันธรรมมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี. (2564). บัง้ไฟ. (ออนไลน)์. 
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เพลงแห่ เช่น “นมินตข์รวัชั่ว สวดคำถำปลำช่อน ขีเ้มฆสองกอ้น มลีะครสำมวนั จบัคนชนกนั ฝนเท
ลงมำ  ฝนเทลงมำ” หรือ “เอำควยดีปลี เอำ้หีทบัดอกควย ควยถอก (รอ้งไม่ชัด) หีก็ (รอ้งไม่ชัด) 
ควยนั่งรอ้ง ฝนก็เทลงมำ ๆ” และมี “ขนุเพ็ด” หรือปลัดขิกหัวแดงรวมแห่ในขบวน รวมถึงไม่มี
ศาสนาใหย้ึดโยง ภายในขบวนชาวบา้นสามารถแสดงตวัตน วางบทบาทในสงัคมท่ีเคยยึดถือและ
รวมสนกุสนานไปกับขบวนแห่ไดเ้ตม็ท่ี “ขนุเพ็ด” ท่ีอยู่ในมือคืออาวธุส  าหรบักระเซา้เยา้แหย่กันใน
ขบวน1 นอกจากนีย้ังมีการป้ันดินเหนียวหนุ่มสาวในลกัษณะเปลือยเปล่าเพ่ือเยย้ให้เหล่าเทวา
หวา่นฝนมาช าระลา้งความอจุาด2 

การรอ้งเพลงในขบวนแห่ในแต่ละพืน้ท่ีมกัคลา้ย ๆ กันคือสอดแทรกปัญหาการท านาไม่
ไดผ้ลจากความแลง้ ความแรน้เคน้ท่ีตอ้งเผชิญถา้ไมส่ามารถผลิตขา้วได ้ความล าบากท่ีสะทอ้นอยู่
ในเพลงคือชะตาท่ีชาวนาในยุคทุนนิยมลว้นตอ้งประสบเมื่อเงินคือสิ่งส  าคญัท่ีท าใหชี้วิตด  ารงอยู่
ตอ่ไปดงักลอนวา่ 

 

“อย่าเพิ่งขายลกู  อย่าเพิ่งขายหลาน  ขายขา้วสาร 
ไปแลกกญัชา  กญัชาสองมดั  อฐัสองไพ 
กลว้ยหอมกลว้ยไข่  สองใบต่อเฟ้ือง  ขา้วเหนียวหนา้เหลอืง 
เลีย้งผูเ้ลีย้งคน  ฟ้าแลบขา้งบน  ฝนเทลงมา”3 

 

การรว่มขบวนแห่นางแมวไม่ใช่มีเพียงแค่ชาวนาเท่านัน้ แต่เป็นการร่วมกนัแห่ของคนทั้ง
ชมุชน จากหนงัสือเพลงนอกศตวรรษของเอนก นาวิกมลู ไดก้ลา่วถึงขา่วในหนงัสือพิมพข์่าวตลาด
วา่ใน พ.ศ. 2450 มีการแห่นางแมวในพืน้ท่ีสพุรรณฯ ปรากฏว่าขบวนแห่จะเอาดอกไมเ้ขา้บา้นหลงั
หนึ่งแต่เจ้าของบ้านมีลูกสาวเห็นว่าดอกไมเ้ป็นของไม่ดีไม่ยอมให้เอาเขา้บ้าน ยื้อกันไปมาจน
เจา้ของบา้นเอาดอกไมต้ีคนหามตายเป็นคดีขึน้โรงขึน้ศาล4 ดอกไมใ้นท่ีนีค้ือ “ขนุเพ็ด” แมค้ดีนีจ้บ
ไมส่วยนกัแตจ่ะเห็นไดว้า่การยือ้ยดุของคนในขบวนแห่เป็นความตอ้งการแกมบงัคบัใหค้นในชมุชน
เขา้มามีสว่นรว่มใหม้ากท่ีสดุ  

                                                             
1 เอนก นาวิกมลู. (2550). เพลงนอกศตวรรษ. หนา้ 407-411. 
2 เดลนิิวส.์ (2558). สพุรรณฯ แลง้หนกัชำวบำ้นท ำพธิีแห่นำงแมวขอฝน. (ออนไลน)์. 
3 เอนก นาวิกมลู. (2550). เลม่เดมิ. หนา้ 412. 
4 แหลง่เดมิ. หนา้ 405. 
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นิธิ เอียวศรีวงศ ์ไดชี้ใ้หเ้ห็นวา่พิธีแห่นางแมวไมใ่ช่แคม่ีไวเ้พ่ือขอฝนกับเทวดาแต่เป็นกลไก
ท่ีรกัษาความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันของชาวนาในชมุชนและคลายบรรยากาศตึงเครียดท่ีมาจาก
การผลิตขา้วไมไ่ดข้องชาวนา ภาวะฝนแลง้เป็นภาวะผิดปกติท่ีท  าให้ความสมัพันธข์องคนในชมุชน
ตงึเครียด ซึ่งเป็นวิกฤตท่ีคนทัง้ชมุชนเผชิญรว่มกนั ความสนุกสนานในการแห่นางแมวช่วยปลอบ
ประโลมจิตใจของชาวนาและเป็นพลังในการเผชิญกับปัญหาและสรา้งส  านึกความเป็นชุมชน 
นอกจากนีนิ้ธิยังไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมวา่การท่ีพิธีแห่นางแมวลดลงไมใ่ช่การมีชลประทานเช่นใครเขา
หลอกกนัแตเ่กิดจากการสญูสลายทางวฒันธรรมเก่าและไมม่ีการพฒันาวฒันธรรมใหมข่ึน้มาแทน
ในยามเผชิญกับปัญหาในยุคทุนนิยมไม่ว่าจะเป็นความผันผวนของราคาขา้วไปจนถึงหนี้สิน 
เน่ืองจากการท่ีระบบทนุนิยมดงึใหช้าวนากลายเป็นปัจเจกตอ้งแขง่ขนักนัผลิตขา้ว ดว้ยเหตนีุจ้ึงท า
ให้ชาวนาตดัขาดจากวฒันธรรมชุมชนและกลายเป็นปัจเจกชน1 ค  าอธิบายของนิธิ เอียวศรีวงศ์
สามารถตอบค าถามการลดลงและเกิดขึน้ของพิธีแห่นางแมวท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัไดอ้ย่างน่าคิด เมื่อ
ใชค้  าอธิบายนี้มองยอ้นกลับไปในพื้นท่ียังมีประเพณีแห่นางแมวมาจนถึงปัจจุบันในสพุรรณฯ 
สว่นมากคือชุมชนของกลุม่ชาติพันธุท่ี์ยังคงความเหน่ียวแน่นของวฒันธรรมและประเพณี ในขณะ
ท่ีชมุชนทั่วไปประเพณีแห่นางแมวไดค้อ่ย ๆ หดหายไปในกาลเวลายกตวัอย่างเช่น ในอ าเภอหนอง
หญา้ไซ ซึ่งเป็นอ าเภอท่ีมกัประสบภยัแลง้และไม่สามารถท านาไดเ้น่ืองจากพืน้ท่ีสว่นใหญ่อยู่นอก
เขตชลประทาน พบวา่มีการแห่นางแมวครัง้ล่าสดุราวทศวรรษ 2430 ความเจริญท่ีเขา้มาในพืน้ท่ี
ไดก้่อใหเ้กิดความสมัพนัธข์องชมุชนในลกัษณะตวัใครตวัมนัมากขึน้ 

นอกจากประเพณีแห่นางแมวแลว้ประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกับเกษตรกรรมท่ีไมก่ล่าวถึงไม่ได้
คือประเพณีลงแขกเก่ียวขา้ว การเก่ียวขา้วเป็นการเก็บเก่ียวผลผลิตขัน้สดุทา้ยหลงัจากท่ีเฝ้าถนุ
ถนอมตน้ขา้วมามากกวา่ 3 เดือน และเป็นความส าเรจ็ของชาวนาท่ีไดร้บัผลตอบแทนเมื่อสามารถ
ขายขา้วไดใ้นราคาดี แต่ปัญหาคือแรงงานท่ีจะมาช่วยในการเก่ียวขา้ว บางครอบครัวท่ีมีท่ีนา
เหมาะสมกับแรงงานคนในครอบครวัก็จะไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าครอบครัวไหนมีแรงงานใน
ครอบครวันอ้ยกวา่ท่ีนาทางออกคือการแลกเปลี่ยนแรงงานระหวา่งครอบครวัหรือท่ีเรียกกนัว่าการ
ลงแขก ซึ่งเป็นวิธีการท่ีเกิดขึน้เพ่ือแกปั้ญหาการขาดแคลนแรงงานในพืน้ท่ี กลา่วคือครอบครวัไหน
ท่ีขา้วสกุไดท่ี้ตอ้งการเก่ียวขา้วก็จะป่าวประกาศขอแรงจากคนรูจ้ักหรือญาติมิตรใหม้าช่วย โดยมี
การเลีย้งอาหารและตอ้นรบัขบัสูอ้ย่างดีเย่ียม เมื่อถึงคราบา้นไหนท่ีเคยขอแรงตอ้งการเก่ียวขา้วก็

                                                             
1 นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2562). แห่นำงแมว วัฒนธรรมที่ไม่ไดมุ้่ง “ขอฝน” แต่เพื่อสรำ้ง “พลังชุมชน”. 

(ออนไลน)์. 
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ไปช่วยเก่ียวขา้วใชแ้รงคืน1 เวลาจะเก่ียวขา้วมกัมีการปักธงท าเครื่องหมายไวเ้ป็นสญัญาณใหแ้ขก
ท่ีเชิญไวน้ั้นมาไดถู้กนา บางครัง้ก็มีการแห่ธงออกจากบา้น โดยมีแขกเดินตามเป็นขบวนเป็นท่ี
สนกุสนาน2 

เมื่อคนมารวมตวักันเก่ียวขา้วจ านวนมากก็ตอ้งมีการละเล่นเพ่ือใหค้ลายความเบ่ือและมี
แรงใจในการเก่ียวขา้วไมใ่หเ้หน่ือยเสียก่อนจงึเกิดเป็นประเพณีลงแขกเก่ียวขา้วขึน้ เพลงท่ีรอ้งเวลา
เก่ียวขา้วแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือเพลงท่ีรอ้งตอนก าลงัเก่ียวจะรอ้งเพลงอะไรก็ไดแ้ลว้แต่ผูร้อ้ง 
แตท่่อนท่ีนิยม เช่น “เกี่ยวเถอะนะพ่อเกี่ยว อย่ำมวัชะแงแ้ลเหลยีว เดีย๋วเคยีวจะบำดมือเอย” และ
เพลงท่ีรอ้งระหวา่งพกัมกัเป็นการรอ้งตอบโตร้ะหวา่งชายหญิง ซึ่งตอ้งใชไ้หวพริบในการดน้สด ถา้
นาไหนมีพ่อเพลงแมเ่พลงจากตา่งถ่ินกนัมาลงเก่ียวขา้ว การเก่ียวครัง้นัน้จะดเุดือดเป็นพิเศษเพราะ
มีการประชนักลอนกนัเป็นท่ีครืน้เครงแก่บรรดาแขกท่ีลงเก่ียว เน่ืองจากเป็นการละเลน่ท่ีสรา้งสีสนั
แก่คนท่ีมาเก่ียวดงันั้นจึงเป็นเพลงสนุก ปลกุเรา้ใหล้งมือเก่ียวขา้ว ไปจนถึงการเกีย้วพาราสีและ
สองแง่สองง่าม ดงัการโตต้อบกันของพ่อเพลงแมเ่พลงท่ีแสดงการเกีย้วพาและสองแง่สองง่ามใน
ครัง้เดียว 

 

“ชาย เหยียบหวัซงักะทัง้หวัหญา้  
ไอซ้งัมนัแหง้จะแยงขาเอา 
ไอต้อโสนมนัโด่หนา้  จะต าเอาขานางเอย (รบั) 

หญิง ไอต้อโสนมนัโด่หนา้ 
นอ้งเองจะเหยียบไปเสยีใหแ้น่น เหมือนอย่างกบัแผ่นสนิลา”3 
 

ประเพณีลงแขกเป็นทางหนึ่งในเสน้ทางเช่ือมความสมัพันธข์องหนุ่มสาว ซึ่งพบวา่มีหนุ่ม
สาวจ านวนมากท่ีพบรกักนัในงานลงแขกเพราะตา่งฝ่ายตา่งไมต่อ้งเหนียมอาย บรรยากาศในงาน
ลงแขกลว้นสะทอ้นใหเ้ห็นความสขุ สนุกสนาน ไม่มีใครมาร  าพนัถึงความชอกช า้ในโชคชะตาของ
ชาวนาเพราะเวลาเก็บเก่ียวเป็นช่วงเวลาของความส าเร็จ ความมั่งมีท่ีจะไดเ้งินจากการขายขา้ว 
เมื่อเทียบบรรยากาศระหวา่งประเพณีแห่นางแมวและประเพณีเก่ียวขา้วแมจ้ะมีความสนกุสนาน
เหมือนกันแต่โทนของเรื่องลว้นต่างกันลิบลบั ประเพณีเก่ียวขา้วเริ่มเลือนหายเมื่อมีการพัฒนา

                                                             
1 เดวิด บรูซ จอหน์สตนั. (2530). เลม่เดมิ. หนา้118-119. 
2 เอนก นาวิกมลู. (2550). เลม่เดมิ. หนา้ 209. 
3 แหลง่เดมิ. หนา้ 222. 
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อตุสาหกรรมตัง้แตต่น้ทศวรรษ 2500 คนหนุ่มสาวจ านวนมากในพืน้ท่ีห่างไกลเลือกไปท างานและ
แสวงโชคในเมืองเพ่ือยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึน้มากว่าท าไร่ไถนา ทศวรรษ 2510 เพลง
ลกูทุ่งเริ่มไดร้บัความนิยมในหมูแ่รงงาน ซึ่งเพลงโด่งดงัมกัเป็นเพลงท่ีสะทอ้นชีวิตการจากบา้นนา
ป่าดอยเขา้มาท างานในเมืองใหญ่ การถูกเอาเปรียบ ขณะเดียวกันนักรอ้งท่ีเป็นท่ีนิยมก็มักเป็น
นกัรอ้งท่ีมีพืน้เพมาจากหมู่บา้นเกษตรกรรม เพลงลกูทุ่งกระจายเป็นวงกวา้งในทศวรรษ 2420 ท า
ใหเ้พลงพืน้บ้านเดิม ๆ เสื่อมความนิยมลง เพลงลกูทุ่งกลายเป็นเพลงตวัแทนของคนชนบทแทน
เพลงพืน้บา้นแบบเดิม ๆ1 

4.9 สรุป 
 บทนีจ้ะเห็นไดว้า่เศรษฐกิจขา้วท่ีรุ่งเรืองในสพุรรณฯ จากทศวรรษ 2440 สง่ผลใหเ้กิดการ
จบัจองพืน้ท่ีรกรา้งวา่งเปลา่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ประชาชนจ านวนมากแสวงหาพืน้ท่ีท  านาใหม่ ๆ 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตท าใหพื้น้ท่ีนาเริ่มขยบัเขา้ไปสูพื่น้ท่ีตอนในไกลจากแม่น  า้มากขึน้ การขยายพืน้ท่ี
อย่างรวดเร็วท าใหเ้กิดการปรบัเปลี่ยนกฎหมายท่ีดินใน พ.ศ. 2444 เพ่ือใหก้รรมสิทธ์ิการอยู่อาศยั
แบบถาวรแก่ประชาชนและเป็นการลดปัญหาขอ้พิพาทท่ีดินจากความไม่ชัดเจนอาณาเขตใน
เอกสารสิทธ์ิแบบเดิม คดีพิพาทคลองไผ่ตาแบต้วัอย่างการตอ่สูร่ะหวา่งเจา้ท่ีดินรายย่อยและกลุ่ม
นายทนุท่ีมีขา้ราชาการอยู่เบือ้ง ซึ่งกรณีนีแ้สดงใหเ้ห็นถึงประโยชนจ์ากกฎหมายใหก้รรมสิทธ์ิท่ีดิน
ท่ีชาวบา้นใชเ้ป็นช่องทางในการเรียกรอ้งความเป็นเจา้ของท่ีดินจากนายทุนท่ีเขา้มาขดุคลองซึ่ง
ตา่งจากแตเ่ดิมเมื่อมีปัญหาดงักลา่วกบัราชการ ชาวนาลว้นเป็นฝ่ายอพยพไปหาท่ีดินวา่งเปลา่ผืน
ใหมใ่นการหาเลีย้งชีพแทน 

การเติบโตของภาคเศรษฐกิจขา้วในสพุรรณบรุีไดเ้ปลี่ยนแปลงใหส้งัคมใหม้ีลกัษณะแบบ
ทนุนิยมประชาชนเขา้มามีปฏิสมัพันธก์ับเศรษฐกิจแบบเงินตราอย่างแนบแน่น การคา้ภายในเกิด
การขยายตวัโดยการไหลเวียนของสินคา้ชนิดตา่ง ๆ ลว้นแลว้แตพ่ึ่งซงฮ่วยจุ๊นหรือเรือสง่สินคา้ ซึ่งมี
มากมายหลายประเภทเป็นตวักลางติดตอ่คา้ขายแลกเปลี่ยนระหว่างราษฎรชาวสพุรรณฯ กบัคน
ในพืน้ท่ีตา่งถ่ิน เกิดบริการเรือโดยสารของบริษัทสพุรรณฯ ขนสง่ ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนมาใหบ้ริการ
รบัส่งคนในสุพรรณฯ ไปกลับกรุงเทพฯ ในทศวรรษ 2450 มีตลาดริมน ้ามากมายถือก าเนิดขึน้ 
ตลาดสามชุกตลาดขนาดใหญ่ปลายแดนเป็นหนึ่งในตลาดท่ีพัฒนาขึน้มาจากความรุง่เรืองของ
การคา้ขา้ว ประชาชนในเขตปลายแดนจะเขา้มาซือ้สินคา้ในตลาดสามชกุ โดยเฉพาะหลงัฤดเูก็บ

                                                             
1 ผาสกุ พงษ์ไพจิตร และ ครสิ เบเคอร.์ (2546). เลม่เดมิ. หนา้ 91-95. 
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เก่ียวท่ีชาวนาจะน าขา้วมาขายและซื้อสินคา้กลับไปจ านวนมากท าให ้สินคา้ใหม่  ๆ ท่ีมีขายใน
กรุงเทพฯ ลว้นสามารถหาซือ้ไดใ้นตลาดสามชกุเช่นเดียวกนั  

เมื่อเงินเป็นตวักลางในการแลกเปลี่ยนสินคา้ การผลิตขา้วใหไ้ดจ้  านวนมากจึงเป็นเรื่อง
ปกติ ดงันั้นถา้ปีไหนผลิตขา้วไดไ้ม่ดีหรือมีปัจจยัท่ีเหลือความคาดหมาย เช่น ภยัแลง้หรือน า้ท่วม
ลว้นท าใหช้าวนาตอ้งประสบกบัความล าบาก ซึ่งในทศวรรษ 2450-2460 จะพบวา่ชาวนาสพุรรณฯ 
ประสบกบัปัญหาจากภยัทางธรรมชาติแทบจะทั้งทศวรรษ แมภ้ยัทางธรรมชาติจะเป็นสิ่งท่ีควบคมุ
ไมไ่ดแ้ตส่ิ่งหนึ่งท่ีรฐัสามารถจดัการไดค้ือการท าชลประทาน ความเสียหายเป็นวงกวา้งจากภยัทาง
ธรรมชาติในสพุรรณฯ และความล าบากของชาวนาท่ีตอ้งกูห้นียื้มสิน จ านองจ าน าเพ่ือหาเงินมาใช้
จ่ายในชีวิตประจ าวนัในยคุท่ีเงินตราคือตวัแปรของทุกอย่าง ภาพสงัคมและความสมัพันธ์รูปแบบ
ดงักลา่วนีเ้ป็นความสมัพันธท่ี์สะทอ้นการเขา้เป็นสงัคมแบบทุนนิยมท่ีพัฒนามาจากการขยายตวั
ของภาคเศรษฐกิจขา้วหลังสนธิสัญญาเบาวร์ิง ไดท้  าให้ใน  พ.ศ. 2465 รัฐไดเ้ลือกท าโครงการ
ชลประทานในพืน้ท่ีสพุรรณฯ แมเ้ลือกท าเฉพาะโครงการย่อยท่ี 3 ประตรูะบายน า้โพธ์ิพระยาเพียง
เท่านัน้แตก่็พบวา่ประโยชนท่ี์ไดจ้ากโครงการมีมหาศาล 
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บทที ่5 
สรุป 

การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจขา้วในประเทศตั้งแต่หลังสนธิสัญญาเบาวร์ิงส่งผลต่อ
พัฒนาการทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองและสงัคมของเมืองสุพรรณฯ อันจะสามารถสรุปตาม
วตัถปุระสงคเ์ป็นประเดน็ในแตล่ะดา้นไดด้งันี ้เริ่มจากประเดน็ดา้นเศรษฐกิจ สพุรรณฯ มีลกัษณะ
ทางภูมิศาสตรท่ี์เหมาะสมในการเพาะปลกูเป็น 1 ใน 4 พื้นท่ีปลูกขา้วท่ีส  าคญัมาตั้งแต่อยุธยา 
รวมถึงมีความส าคัญทางเศรษฐกิจในแง่เป็นพื้นท่ีท่ีมีความสมบูรณ์ของทรพัยากรทั้งคนและ
ธรรมชาติ ส่ิงเหลา่นีผ้ลกัดนัใหเ้มืองสพุรรณมีความส าคญัทางดา้นเศรษฐกิจต่อราชธานีเรื่อยมา
จนถึงรตันโกสินทรต์อนตน้ เศรษฐกิจของสพุรรณฯ เป็นเศรษฐกิจท่ีผลิตเพ่ือยงัชีพ แตล่ะครอบครวั
สามารถพึงตัวเองได้มีผลผลิตหลากหลายในพื้นท่ี เมื่อมีผลผลิตส่วนเกินก็น  ามาขายหรือ
แลกเปลี่ยน การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจากการค้าส  าเภาในรัชกาลท่ี 3 ส่งผลให้
เศรษฐกิจเงินตรากระจายเขา้มาอยู่สู่ประชาชนในพืน้ท่ี โดยเฉพาะพืน้ท่ีท่ีมีการติดต่อคา้ขายกับ
พื้นท่ีภายนอก เช่น ตัวเมือง สองพ่ีน้อง บางปลามา้ และศรีประจันต ์ประชาชนเริ่มใช้เงินใน
ตวักลางในการแลกเปลี่ยนสินคา้ การค่อย ๆ เขา้ไปมีปฏิสมัพันธก์ับเศรษฐกิจแบบเงินตราท าให้
ประชาชนสพุรรณฯ เกิดความคุน้ชินกบัการใชเ้งินตราเป็นตวักลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของ ดงันั้น
เมื่อมีการเขา้มาของทุนนิยมหลังท าสนธิสัญญาเบาวร์ิงจึงสามารถตอบรับและผลิตขา้วเพ่ืออ
การคา้ไดใ้นทนัที 

การท าสนธิสญัญาเบาวร์ิงใน พ.ศ. 2398 ไดด้งึสยามใหเ้ขา้สูร่ะบบเศรษฐกิจโลกและเป็น
ทุนนิยมอย่างเต็มตวั สยามเขา้สู่สภาวการณก์ารผลิตสินคา้เฉพาะอย่างจากการแบ่งงานกันท า
ระหว่างประเทศตามแต่ความถนัดและพื้นฐานทรพัยากร สยามซึ่งมีความสามารถในการผลิต
สินคา้ขัน้ปฐมภมูิไดด้ีโดยเฉพาะขา้วจึงรบัหนา้ท่ีผลิตขา้วสง่ออกขายประเทศอาณานิคมแถบเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้สพุรรณฯ ในฐานะพืน้ท่ีท่ีมีพืน้ฐานเป็นสงัคมเกษตรกรรมถูกดงึเขา้ไปสูก่ารแบ่ง
งานกันท าภายในประเทศ โดยรบัหนา้ท่ีในการผลิตขา้วส่งออกขาย ภาวการณ์แบ่งงานกันท าใน
ครัง้นี ้ไดเ้ปลี่ยนเศรษฐกิจสุพรรณฯ จากการผลิตแบบยังชีพมาสู่การผลิตเพ่ือขายอย่างแท้จริง 
ปัจจยัการผลิตดา้นท่ีดิน แรงงาน ทนุและนายทนุไดเ้กิดการเปลี่ยนแปลงอนัสมัพนัธก์บัวิถีการผลิต
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปกล่าวคือ ท่ีดิน เกิดการขยายพื้นท่ี เพาะปลูกเป็นวงกว้าง ประชากรจาก
หลากหลายพืน้ท่ีเขา้มาตัง้ถ่ินฐานจากแต่เดิมท่ีตัง้ถ่ินฐานติดแมน่  า้ก็คอ่ย ๆ ขยบัเขา้ไปสูพื่น้ท่ีตอน
ใน และตัง้กระจายไปจนถึงเกือบสดุปลายแดนสพุรรณฯ ในทศวรรษ 2450 ซึ่งการเพ่ิมจ านวนของ
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ประชากรในพืน้ท่ีมีปัจจยัส  าคญัจากนโยบายยกเลิกระบบการเกณฑแ์รงงานและยกเลิกทาสท่ีริเริ่ม
มาตัง้แตป่ลายทศวรรษ 2410  

การท านากลายเป็นอาชีพหลักของคนสุพรรณฯ ชาวบ้านหันมาขยายท่ีนากันอย่าง
กวา้งขวางเน่ืองจากขา้วมีราคาสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง ประกอบกับรฐัมีนโยบายสนบัสนุนการท านา 
เช่น การไม่เสียค่านาบุกเบิกใหม่ใน 3 ปีแรก เป็นตน้ ท าให้มณฑลนครชัยศรีมีพืน้ท่ีปลกูขา้วอยู่
อนัดบัท่ี 5 ของประเทศคิดพื้นท่ีปลกูขา้วอยู่รอ้ยละ 7.2 ของประเทศ โดยพืน้ท่ีปลกูขา้วอนัดับ 1 
ของมณฑลคือสพุรรณฯ ผลิตขา้วเป็นสดัส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของมณฑลมาโดยตลอดยืนยันได้
จากขอ้มลูพืน้ท่ีท  านาใน พ.ศ. 2458 ปรากฏวา่จ  านวนพืน้ท่ีนาทัง้มณฑลนครชยัศรีมี 1,224,377 ไร ่
สว่นจ านวนพืน้ท่ีนาในสพุรรณฯ มี 641,603 ไร่1 จ  านวนพืน้ท่ีนาในสพุรรณฯ คิดเป็นรอ้ยละ 52.4 
และสุพรรณฯ  ในช่วง 45 ปีจาก พ.ศ. 2410-2455 สามารถบุกเบิกพื้นท่ีท านาได้มากกว่า 12 
เท่าตวัและมีแนวโน้มสูงขึน้อย่างต่อเน่ือง ท่ีดินเริ่มมีฐานะเป็นหนึ่งในทรพัยส์ินมีค่าไม่ต่างจาก
เงินตรา เม่ือมีการแกไ้ขกฎหมายใหป้ระชาชนสามารถครอบครองกรรมสิทธ์ิท่ีดินอย่างถาวรขึน้ใน 
พ.ศ. 2448 ย่ิงท าใหท่ี้ดินกลายเป็นสมบตัิล  า้คา่มากย่ิงขึน้ในสายตาประชาชนสงัเกตไดจ้ากกรณี
การฟ้องรอ้งคดีคลองไผต่าแบใ้นทศวรรษ 2460  

เมื่อมีการขยายตัวของท่ีดินแรงงานย่อมมีส่วนส  าคญั แต่ในยุคท่ีมีผืนดินอุดมสมบูรณ์
มากกว่าก าลงัคนท าให้แรงงานเกิดการขาดแคลน แมใ้นแต่ละยุคสมัยจะมีความพยายามเพ่ิม
จ านวนแรงงานไม่วา่จะเป็นการกวาดตอ้นครวัเมื่อชนะสงคราม หรือใหส้ิทธิพิเศษบางอย่างในการ
ตัง้ถ่ินฐานอยู่อาศยัส  าหรบัชาวตา่งชาติ รวมไปถึงยกเลิกระบบการเกณฑแ์รงงานก็ตามแต่แน่นอน
วา่ช่องว่างระหว่างท่ีดินว่างเปลา่กบัจ  านวนแรงงานก็ยังสวนทางกนัเช่นเดิม แมว้ฒันธรรมการขอ
แรงยังคงเป็นตวัช่วยในการบรรเทาการขาดแคลนแรงงาน แตก่็พบว่าไม่เพียงพอตอ่ความตอ้งการ
เพ่ิมผลผลิตขา้ว ดงันั้นเจา้ท่ีดินท่ีมีผืนนาขนาดใหญ่เกินกว่าแรงงานท่ีมีในครอบครวัจะท าไดจ้ึง
จ  าเป็นท่ีจะตอ้งหาทางออกดว้ยการจา้งแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานจากภาคอีสานท่ี ไดร้บัความ
นิยมอย่างมาก การจา้งแรงงานเป็นหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงทางสงัคมท่ีเกิดขึน้อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ไดใ้นยุคท่ีชาวนาตอ้งการผลผลิตขา้วจ านวนมากเพ่ือขาย โดยการจา้งแรงงานเป็นทางออกท่ี
ช่วยบรรเทาช่องวา่งระหวา่งท่ีดินกบัจ  านวนประชากรท่ีไมส่มดลุกัน ลกัษณะแรงงานในช่วงเวลาท่ี
ศกึษามีการเปลี่ยนแปลงท่ีค่อยเป็นคอ่ยไป การเปลี่ยนแปลงแรงงานท่ีเห็นชดัท่ีสดุคือแรงงานงาน

                                                             
1 ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ .กส.13/1203 เลม่111 จงัหวดัสพุรรณบุรีสง่รำยงำนกำรตรวจกำร

เพำะปลูกของขุนสกลสำลกิีจ. 
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จา้งท่ีเกิดขึน้อย่างกวา้งขวาง ซึ่งแรงงานเหลา่นีเ้ขา้มามีบทบาทในฐานะก าลงัการผลิตขา้วออกขาย
ตา่งประเทศ 

ปัจจยัตอ่มาท่ีตอ้งกลา่วถึงคือทนุ การท านาแตล่ะครัง้นัน้ลว้นมีคา่ใชจ้่ายส  าหรบัเป็นทนุใน
การเพาะปลกูตัง้แต่เริ่มตน้ไปจนถึงการเก็บเก่ียว โดยเฉพาะในการท านาครัง้แรกมกัมีค่าใชจ้่าย
จ านวนมากจากท่ีดิน เมล็ดพันธุ ์อปุกรณต์่าง ๆ ไปจนถึงสตัวแ์รงงานท่ีจ  าเป็นตอ้งเตรียมเพ่ือให้
กระบวนการท านาในแตล่ะขัน้ตอนเป็นไปอย่างราบรื่น โดยการลงทุนในช่วงแรกของการท านาแม้
ชาวนาจะตอ้งใช้ทุนท่ีค่อนขา้งสูงแต่เมื่อเทียบกับราคาขา้วท่ีขายไดแ้ลว้นับว่าชาวนาไดก้  าไร
ประมาณครึ่งหนึ่งของทุนท่ีลงไป ทั้งนีต้อ้งขึน้อยู่กับปัจจัยท่ีขา้วไดผ้ลผลิตดีเย่ียม แต่ถ้าปีไหน
ผลผลิตไม่ดี เกิดภยัพิบัติ เศรษฐกิจตกต ่า โดยเฉพาะในทศวรรษ 2450-2460 ชาวนามกัขาดทุน
สงัเกตไดจ้ากภาวะการกูห้นียื้มสินท่ีมีแนวโนม้สงูขึน้ เช่น ใน พ.ศ. 2460 เกิดน า้ท่วม ปรากฏว่ามี
ชาวนากวา่ 10,487 รายน าโฉนดท่ีดินไปจ าน า ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 60 ของผูม้ีโฉนดทั้งหมด1 ดงันั้น
จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกเมื่อมีรายงานส ารวจใน พ.ศ. 2472 พบว่าจ  านวนชาวนาเช่าท่ีดินในภาค
กลางสงูกว่าถึงรอ้ยละ 36 ของชาวนาทั้งหมดและมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึน้เมื่อราคาขา้วตกต  ่าลง2 
การขาดทุนของชาวนาสว่นหนึ่งเกิดจากเทคนิคการผลิตท่ีไม่ไดแ้ตกตา่งจากตอนท่ีผลิตเพ่ือยังชีพ 
แตค่า่ใชจ้่ายกลบัมีเพ่ิมขึน้ เช่น การจา้งแรงงาน ดอกเบีย้และคา่ใชจ้่ายในสินคา้อปุโภคบริโภค อนั
เป็นตน้ทุนท่ีเกิดจากการผลิตเพ่ือคา้ ดงันั้นเมื่อมีปัจจัยแทรกซอ้นท่ีสง่ผลตอ่ผลผลิตขา้วจึงท าให้
ชาวนาขาดทนุและเกิดปัญหาหนีส้ินระยะยาวขึน้ 

ปัจจัยสดุทา้ยท่ีตอ้งกลา่วถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ไดค้ือนายทนุ การเติบโตของเศรษฐกิจขา้ว
ไดม้อบโอกาสใหเ้กิดการสะสมทุนในกลุม่คนตา่ง ๆ โดยเฉพาะในกลุม่ชาวจีนท่ีสามารถสะสมทุน
ไดม้ากกว่าคนกลุ่มอ่ืน ๆ เน่ืองจากมีอิสระอยู่นอกเหนือระบบการเกณฑแ์รงงาน ในช่วงแรกคนจีน
เขา้มามีบทบาทในฐานะกุลี คนงานโยธา ท าไร่ท  าสวน เมื่อมีทุนมากขึน้ก็รบัหนา้ท่ีเป็นพ่อคา้คน
กลาง โดยเฉพาะพ่อคา้คนกลางรบัซือ้ขา้วจากชาวนาออกไปส่งถึงโรงสีในกรุงเทพฯ รวมถึงน า
สินคา้อปุโภคบริโภคมาคา้ขายในพืน้ท่ี ซึ่งคนกลุ่มนีค้่อนขา้งมีอิทธิพลต่อชาวนาเป็นอย่างมาก
เพราะมีอ  านาจต่อรองในการซือ้ขายผลผลิตขา้วจากชาวนา รวมถึงสามารถควบคมุราคาขา้วและ
สิง่ของอปุโภคบริโภคท่ีน าเขา้มาจัดจ าหน่ายในพืน้ท่ีดว้ยตวัเอง การเป็นพ่อคา้คนกลางย่อมสรา้ง
ก าไรจ านวนมากพอใหค้นเหล่านั้นมีฐานะและเกิดการสะสมทุนมาตอ่ยอดธุรกิจ เช่น ปลอ่ยเงินกู ้

                                                             
1 กรมศิลปากร. เอกสารรชักาลที่ 6 น.19/32. ประชมุเทศาภิบาลประจ าปี 2460 (3-25 ธันวาคม 2460) 

อา้งใน ธีระ แกว้ประจนัทร.์ (2534). เลม่เดมิ. หนา้ 96. 
2 คารล์ ซี ซิมเมอรแ์มน. (2525). เลม่เดิม. หนา้ 18. 
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เป็นเจา้ของตลาด เป็นเจา้ของโรงสี รวมไปถึงเขา้ไปมีส่วนร่วมในการปกครองทอ้งถ่ิน นอกจากนี้
พ่อคา้คนกลางบางรายท่ีเขา้มาในสพุรรณฯ ยังสามารถสะสมทรพัยส์ินจากกิจการคา้ขา้วจนเกิด
เป็นนายทนุและผูม้ีอิทธิพลในทอ้งถ่ินอีกดว้ย เช่น ตระกลูรกัซอ้น และตระกลูเศษธะพานิช ท่ีเติบโต
จากการเป็นพ่อคา้คนกลางในธรุกิจขา้วและมียงัคงมีบทบาทในแวดวงเศรษฐกิจสพุรรณฯ ตราบจน
ปัจจบุัน การเปลี่ยนแปลงปัจจยัการผลิตในดา้นต่าง ๆ ลว้นเป็นผลลพัธข์องการผลิตตามแบบทุน
นิยม ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการรงัสรรคเ์ศรษฐกิจเมืองสพุรรณฯ ใหเ้ติบโตตลอดระยะเวลาตัง้แต่
หลงัท าสนธิสญัญาเบาวร์ิง  

ตอ่มาคือประเดน็ดา้นการเมือง ตอ้งกลา่ววา่วิถีการผลิตมีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงการเมือง
ในเมืองสพุรรณฯ โดยการขยายพืน้ท่ีท  านาอย่างกวา้งขวางท าใหอ้ากรนาสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง  แต่
ดว้ยระบบการปกครองทอ้งถ่ินท่ีปกครองมาตัง้แต่อดีตอนัเป็นการปกครองดว้ยระบบกินเมืองท่ีมี
การสืบต  าแหน่งกนัในตระกลู ท าใหเ้กิดการผกูขาดอ านาจอยู่ในกลุ่มคนกลุ่มเดียวท่ีลว้นเป็นเครือ
ญาติกัน ไม่ว่าจะเป็นญาติโดยสายเลือด ญาติผ่านการแต่งงาน หรือญาติของญาติก็ตาม ดว้ย
ลกัษณะความสมัพันธด์งักล่าวจึงมีการพึ่งพาและต่างตอบแทนผลประโยชนแ์ก่กนัอนัเป็นตน้ตอ
ของระบบอปุถมัภ ์การปกครองในลกัษณะนีท้  าใหร้ฐับาลมีอ  านาจอยู่แคบ่ริเวณศนูยก์ลางเท่านั้น 
พืน้ท่ีโดยรอบอ่ืน ๆ ย่ิงห่างจากศนูยก์ลางเท่าไรย่ิงมีอ  านาจการปกครองตวัเองมากขึน้เท่านั้น โดย
แตเ่ดิมรฐัไมเ่คยเขา้ถึงทรพัยากรของเมืองรอบนอกศนูยก์ลาง กลา่วคือขนุนางในพืน้ท่ีมีสิทธ์ิในการ
จดัเก็บทรพัยากรอย่างเต็มท่ี ซึ่งจะสงัเกตไดจ้ากกรณีการเก็บภาษีอากรในเมืองสพุรรณฯ ท่ีมกัมี
ปัญหาคา้งค่าส่ง ขา้ราชการท้องถ่ินลว้นเพิกเฉยไม่มีการจัดส่งหรือจัดส่งล่าชา้ ซึ่งท  าให้รฐัเสีย
ผลประโยชน์อย่ างมหาศาล เง่ือนไขทางเศรษฐกิจเหล่านี้ท  าให้ กระบวนการสร้างรัฐ
สมบรูณาญาสิทธิราชยเ์กิดขึน้เพ่ือดงึทรพัยากรจากขนุนางมาอยู่ท่ีพระมหากษัตริย ์โดยอาศยัสรา้ง
ระบบราชการสมยัใหมเ่พ่ือขจดัโครงสรา้งการอปุถัมภด์งักล่าว นอกจากนีร้ะบบราชการสมยัใหม่
ยงัเป็นกลไกท่ีถกูใชใ้นการขยายอ านาจทางการปกครองของสว่นกลางไปยงัดินแดนนอกศนูยก์ลาง
อ านาจไดอ้ย่างมี 

รฐัเขา้มามีอ  านาจเหนือเมืองสพุรรณฯ ดา้นการปกครองการ เศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เตม็ท่ีใน พ.ศ. 2438 จากการน าเมืองสพุรรณฯ เขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลเทศาภิบาลนครชัย
ศรี รฐัไดส้รา้งระบบราชการสมยัใหมท่ี่ราชการตอ้งเขา้ศกึษาในโรงเรียนสมยัใหม่เขา้มาปกครองใน
พืน้ท่ี กลไกจากระบบราชการสมยัใหม่ช่วยลดทอนการมีอยู่ของโครงสรา้งการอปุถมัภใ์นพืน้ท่ี มี
การสรา้งโรงเรียนสมยัใหมเ่พ่ือปลกูฝังอดุมการณช์าติในพืน้ท่ีท  าใหส้พุรรณฯ กลายเป็นส่วนหนึ่ง
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ของสยามผ่านกระบวนการอาณานิคมภายในจากการกระชับอ านาจสู่ศูนย์กลาง ซึ่งเป็นใน
ลกัษณะไมต่า่งกบัการผนวกหวัเมืองทางเหนือ 

ขณะเดียวกนัการพลิกโฉมการปกครองมารวมอ านาจท่ีศนูยก์ลาง เมื่อมองจากมมุสพุรรณ
ฯ พบวา่มีการปรบัตวัมากกวา่ตอ่ตา้น โดยบรรดาเจา้เมืองและกรมการทอ้งถ่ินเป็นคนกลุม่แรก ๆ ท่ี
ไดร้บัผลกระทบและพยายามปรบัตวัทั้งด  าเนินการในกิจการทางเศรษฐกิจส่วนตวัเพ่ือเพ่ิมพูน
ทรพัยส์ินไปจนถึงส่งบตุรหลานเขา้ไปในโรงเรียนสมยัใหมเ่พ่ือคงอ านาจในการปกครองของตระกูล
ไว ้ขณะเดียวกันโรงเรียนท่ีเขา้มาตัง้ในพืน้ท่ีก็ไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนทั่วไปไดม้ีโอกาสยกฐานะ
ทางสงัคมและเศรษฐกิจของตนเอง แมจ้ะมีหลกัฐานยืนยนัวา่ในระยะแรกคนท่ีเขา้ถึงการศึกษา
สมยัใหมใ่นเมืองสพุรรณฯ คือเหลา่ลกูหลานคหบดี กรมการเมืองและลกูหลานขา้ราชการในสงักัด
ตา่ง ๆ ท่ีไดร้บัโอกาสทางการศกึษามากกว่าคนกลุม่อ่ืน ๆ แตก่็พบวา่ในสว่นนอ้ยมีลกูหลานชาวนา
ร  ่ารวยเขา้มาร  ่าเรียนและไดเ้ลื่อนฐานะเขา้สูร่ะบบราชการสมยัใหมอ่นัไดแ้ก ่พระยามจัลกัษณ ์อดีต
ผูพิ้พากษา ซึ่งเป็นตวัอย่างท่ีดีของครอบครวัชาวนาท่ีสามารถไตบ่นัไดชนชัน้ไดส้  าเรจ็  

ประเด็นสุดทา้ยคือประเด็นดา้นสังคม การเติบโตของเศรษฐกิจขา้วในสพุรรณฯ ท าให้
ความสมัพันธท์างสงัคมเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งความสมัพนัธท์างสงัคมย่อมเก่ียวพันกบัดา้นเศรษฐกิจ
และการเมืองอย่างแยกไม่ไดไ้ม่วา่จะเป็นการจา้งแรงงาน การเลื่อนสถานะทางสงัคมของชาวนา
ผา่นการศกึษาสมยัใหม ่การสะสมเงินตราในครอบครองของประชาชนตัง้แตร่ะดบับนจนถึงระดบั
ลา่งจากการคา้ขา้วอนัท าใหเ้กิดการปลน้เรือนของพ่อคา้ร  ่ารวยตามมา วิถีการผลิตท่ีเปลี่ยนไปยัง
ท าใหว้วั ควาย และท่ีดินกลายเป็นทรพัยส์ินมีค่าเกิดการปลน้ววัควายเป็นวงกวา้งในสงัคมเมือง
สพุรรณฯ ชาวนาในหลายพืน้ท่ีมีคดีฟ้องรอ้งท่ีดินเพ่ือครอบครองสิทธ์ิในผืนนา เกิดความสมัพนัธท่ี์
เรียกว่าเจา้หนีล้กูหนี ้หรือนายทนุกบัผูเ้ช่า ความสมัพันธท์างสงัคมเหลา่นีเ้ป็นความสมัพนัธท่ี์พบ
เฉพาะในสงัคมท่ีเขา้สูร่ะบบทนุนิยม 

การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นไดช้ัดอีกประหนึ่งนอกจากท่ีกล่าวไป
ขา้งตน้คือการเขา้มามีบทบาทของเงินตราในชีวิตประจ าวนัสง่ผลใหก้ารคา้ภายในเกิดการขยายตวั 
เกิดตลาดริมน า้ขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น ตลาดสองพ่ีนอ้ง ตลาดเกา้หอ้ง ตลาดสามชกุ ฯลฯ มีเรือ
บรรทุกสินคา้จากนอกพืน้ท่ีขึน้ล่องแม่น  า้สพุรรณฯ ไม่ขาดสาย เกิดกิจการเรือเมลก์ลางทศวรรษ 
2440 ท าใหค้นสพุรรณฯ ติดต่อกับคนต่างถ่ินไดส้ะดวกขึน้ เกิดการรบัวฒันธรรมเมืองเขา้มาผ่าน
สินคา้อุปโภคบริโภค เสือ้ผา้ หนังสือพิมพ์ อาหารการกิน ท่ีล่องมาขายตามเรือ เงินตราเป็น
สิ่งจ  าเป็นส  าหรบัการด  ารงชีพ มีการจับจ่ายซือ้สินคา้อย่างคกึคกั สินคา้ท่ีมีในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่
ลว้นหาซือ้ไดใ้นตลาดริมน า้สพุรรณฯ เช่นกนั บางตลาดท่ีเติบโตขึน้มาจากการคา้ขา้วปรากฏวา่มี
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สินคา้สมยัใหม ่รวมถึงมีสินคา้บันเทิง เช่น โรงภาพยนตรใ์หช้าวบา้นไดเ้ขา้มารว่มเสพ สรา้งความ
ครึกครืน้ในตลาดอย่างมาก ตลาดกลายเป็นศนูยก์ลางการคา้อย่างแทจ้ริง ซึ่งสังคมสมยัใหม่ท่ี
เกิดขึน้ในสพุรรณฯ ถกูรงัสรรคโ์ดยกลุม่คนท่ีอพยพเขา้มาตัง้ถ่ินฐานจากความรุง่เรืองของเศรษฐกิจ
ขา้ว ตัง้แตห่ลงัเบาวร์ิง 

เมื่อเงินเป็นตวักลางในการแลกเปลี่ยนสินคา้ การผลิตขา้วใหไ้ดจ้  านวนมากจึงเป็นเรื่อง
ปกติ ดงันั้นเมื่อเกิดความผนัผวนทางธรรมชาติในทศวรรษ 2450-2460 จึงท าให้ชาวนาประสบ
ล าบากตอ้งกูห้นี ้ยืมสิน จ  านองจ าน าเพ่ือหาเงินมาใชจ้่ายในชีวิตประจ าวนั ปัญหาภัยพิบัติและ
ความเดือดรอ้นของชาวนาย่ิงเป็นการตอกย า้ถึงการเป็นสงัคมทนุนิยมและการพึ่งพิงเศรษฐกิจโลก 
ซึ่งชาวบา้นไม่สามารถอยู่รอดดว้ยการพึ่งพาตวัเองอีกตอ่ไป ภาพสงัคมและความสมัพนัธรู์ปแบบ
ดงักลา่วนีเ้ป็นความสมัพันธท่ี์สะทอ้นการเขา้เป็นสงัคมแบบทุนนิยมท่ีพัฒนามาจากการขยายตวั
ของภาคเศรษฐกิจขา้วหลงัสนธิสญัญาเบาวร์ิง การเปลี่ยนแปลงดา้นเศรษฐกิจ การเมืองและสงัคม
ของเมืองสพุรรณฯ จะไดร้บัการเปลี่ยนแปลงอีกครัง้เมื่อการสรา้งโครงการชลประทานแห่งแรกใน
สพุรรณฯ แลว้เสร็จใน พ.ศ. 2468 โดยประโยชน์ท่ีไดจ้ากโครงการส่งผลต่อวิถีการผลิตอีกครั้ง
กล่าวคือโครงการประตูน  ้าโพธ์ิพระยาสามารถควบคุมระดับน ้าแม่น  ้าสุพรรณฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ชาวนาในพืน้ท่ีเขตทดน า้ประมาณ 198,052 ไร่สามารถท านาไดท้ั้งนาปรงัและนาปี 
รวมถึงสามารถป้องกันน ้าท่วมท่ีนาไดม้ากกว่า 6,515 ไร่ ซึ่งการเกิดขึน้ของชลประทานจะช่วย
ผลกัดนัใหส้พุรรณฯขึน้เป็นพืน้ท่ีแนวหนา้ในการผลิตขา้วในทศวรรษต่อไป รวมถึงท าใหส้พุรรณฯ 
เขา้สูย่คุสมยัใหมไ่ดท้ั่วถึงย่ิงขึน้ ซึ่งเป็นประเดน็ท่ีควรคา่แก่การศกึษาตอ่ไป 

ขอ้เสนอแนะ ปริญญานิพนธเ์ล่มนี้มีขอ้จ  ากัดดา้นหลักฐานท่ีมาจากท้องถ่ินเน่ืองจาก
ในช่วงรชักาลท่ี 5-6 ซึ่งเป็นขอบเขตการศึกษาของปริญญานิพนธแ์หล่งหลกัฐานใหญ่ท่ีมีขอ้มูล
จ านวนมากยังคงเป็นส  านักหอจดหมายเหตุ ซึ่งส่วนมากมักเป็นรายงานของส่วนกลางหรือเป็น
มมุมองท่ีขา้ราชการจากสว่นกลางมองทอ้งถ่ิน แมใ้นบางเอกสาร เช่น ใบบอก สารตรา หรือฎีกา 
จะเป็นเรื่องราวท่ีขุนนางท้องถ่ินส่งขึน้ไป แต่ก็ปฏิเสธไม่ไดว้่ารายละเอียดท่ีเก่ียวกับชาวบ้าน
คอ่นขา้งมีนอ้ยท าไดเ้พียงพยายามสกัดหลกัฐานใหเ้ห็นถึงความเป็นอยู่ของชาวบา้น ซึ่งสว่นใหญ่
จะมาจากคดีความการฟ้องรอ้ง อนัจะแสดงใหเ้ห็นถึงความเดือดรอ้นของชาวบา้นและการใชชี้วิต
ในยุคนั้นไดค้่อนขา้งดี และแมใ้นปริญญานิพนธเ์ลม่นีจ้ะมีจ  านวนหนังสืองานศพคนสพุรรณฯ ท่ี
เกิดในยคุรชักาลท่ี 5-6 จ านวนไมม่ากท่ีน ามาใชอ้ธิบายการเปลี่ยนแปลง แตอ่ย่างนอ้ยก็ท  าใหเ้ห็น
ภาพมมุมองและสงัคมเมืองสพุรรณฯ ในระดบัหนึ่ง ดงันัน้ถา้ในอนาคตมีโอกาสไดเ้จอแหลง่ขอ้มลู
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ทอ้งถ่ินสพุรรณฯ มาเป็นหลกัฐานเสริมเพ่ิมเติมบางประเด็น ภาพสงัคมและมมุมองท่ีมาจากชาว
บา้นเมืองสพุรรณฯ คงท าใหเ้กิดความกระจ่างชดัและน่าสนกุขึน้ 

นอกจากประเด็นหลกัฐานแลว้ประเด็นท่ีปริญญานิพนธเ์ลม่นีค้วรมีการศึกษาเพ่ิมเติมใน
อนาคตส าหรบัผูส้นใจศกึษา ไดแ้ก่ การเปลี่ยนแปลงวิธีการปลน้ววั ควายท่ีเกิดขึน้ในช่วงเศรษฐกิจ
ตกต ่าและปัญหาภยัทางธรรมชาติของสพุรรณฯ ทศวรรษ 2450-2460 เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีปริญญา
นิพนธเ์ล่นนีไ้ม่มีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะยืนยนัวา่เง่ือนไขทางเศรษฐกิจเหลา่นีไ้ดส้รา้งโจรและเสือมี
ช่ือจ  านวนมากใหอ้อกอาละวาดในสงัคมและมีวิธีการปลน้ท่ีแตกต่างจากเดิมเพราะมีการอิงแอบ
เป็นส่วนหนึ่งกับอ  านาจสว่นกลางจากนโยบายการปกครองทอ้งถ่ินของรชักาลท่ี 5 ดงันั้นหากใน
อนาคตมีโอกาสและหลกัฐานมากพอ ประเดน็นีย้ังคงมีความน่าสนใจใหศ้ึกษาอย่างลึกซึง้ อีกหนึ่ง
ประเด็นท่ีควรศึกษาต่อคือ การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตและวิถีชีวิตของประชาชนในสพุรรณฯ 
หลงัจากท าประตนู  า้โพธ์ิพระยาแลว้เสรจ็ ซึ่งผลดงักลา่วแมมี้กลา่วถึงอยู่บา้งแตก่เ็ป็นเพียงขอ้มลูใน
วงกวา้งท่ีให้เห็นประโยชน์ของโครงการโพธ์ิพระยาเท่านั้น ยังคงมีรายละเอียดและประเด็นท่ี
น่าสนใจท่ีควรค่าแก่การศึกษาอย่างเจาะลึกในอนาคต แต่เน่ืองจากเกินขอบเขตเวลาและดว้ย
ขอ้จ  ากดัของหลกัฐานจึงท าไดเ้พียงกวา่ถึงอย่างกวา้ง ๆ เท่านัน้ 
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ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ก-ร.5รล.ตรานอ้ย/15 เมืองสพุนับรูีใหส้ง่ตวัราษฎรมีช่ือใหข้า้หลวงหา
วา่ราษฎรฃตัไมย่อมเสียอากรสมภกัษร. 

ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ก-ร.5รล.ตรานอ้ย/15 เรื่องเมืองสพุนับรูตีอบสง่ค  าลกูขนุปฤกษาเรื่อง
ความจีนเทศนายทองฟ้องแย่งกนัเรื่องทาส. 
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ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ก-ร.5รล.ตรานอ้ย/23 เรื่องเมืองสพุนับรูใีหห้าตวันายประกนันาย
หรุน่มาท าผตัสง่นายหรุน่ตวัความเรง่พิจารณาสบัศกัขีพยานรายความนายปลืมนายหรุนคน
มีช่ือใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย. 

ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ก-ร.5รล.ตรานอ้ย/24 เรื่องเมืองสพุนับรูใีหพ้รอ้มดว้ยขนุพิพิทสมบตัร
ขา้หลวงหาตวัราษฎรซึ่งขตัไมเ่สยีภาษีน า้ตาลโตนทมาช าระตางหางวา่วเดิมใหแ้ลว้โดยเรว. 

ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ก-ร.5รล.ตรานอ้ย/26 เรื่อง เมืองสพุนับรูีตัง้ขนุรองปลตัเปนท่ีหลวง
แพงรบัราชการตามต าแหน่งท่ีสบืไป. 

ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ก-ร.5รล.ตรานอ้ย/27 เรื่องเมืองสพุนับรูี ใหห้าตวัจีนหวัอ  าแดงมา
ช าระกบัอ  าแดงแพใหไ้ดค้วามเทจจริงเรื่องนายโมท้หารตายในราชการทพัจีนหวันายเงินเอา
ตวัอ  าแดงแพผูข้ายมาเรง่ใหส้ง่ตวัอายพิมทาษ. 

ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ก.ร.5ค2/51 เรื่องบญัชีเทียบเงินภาษีอากรปี 109 (30 ก.ย. 119). 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ.). ก.ร.5ค2/51 เรื่องบาญแผนกเจา้ภาษีนายอากรวา่ประมลูจ านวน 

ศก 114 เทียบศก 113. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ก.ร.5ค2/51 เรื่องบาญแพนกเจา้ภาษีนายอากรประมลูเงินจ านวน 

ศก 112. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ก.ร.5ค2/51 เรื่องบาญแพนกผูท่ี้วา่รบัประมลูภาษีอากรผกูขาดใน

กรุงแลหวัเมืองตา่ง ๆ (4 ก.พ.114-31 ก.พ. 118). 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กร.5ค/45 เรื่องลาวทรงด  าเมืองสพุรรณขออนญุาตท าจเุซน่ผี. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กร.5บ/5 เรื่องนายเกดกลา่วโทษพระยาสพุรรณ. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.4/7 เรื่องเรื่องขนุแกว้เก็บเงินคา่นาเมืองสพุรรณบรุี. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.4/24 เรื่องเรื่องขนุแกว้เก็บเงินคา่นาเมืองสพุรรณบุรี. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.4/53 เรื่องขนุแกว้เก็บเงินคา่นาเมืองสพุรรณบรุี. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.4/75 เรื่องขนุบนัเทาเป็นพ่ีขนุแกว้เก็บเงินคา่นาเมืองสพุรรณบรุี. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.4/130 ขนุแกว้เก็บเงินคา่เมืองสพุรรณบรุี. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.4/169 เรื่องขนุบรรเทาเก็บเงินคา่นาเมืองสพุรรณบรุี. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.4/197 เรื่องนายเผือกเก็บเงินคา่นาเมืองสพุรรณบรุี. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.4/444 เรื่องนายเลก็มหาดเลก็เกบ็เงินคา่นาเมืองสพุรรณบรุี. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.4/482 เรื่องจีนโพเก็บเงินคา่นาเมืองสพุรรณ. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.4/614 เรื่องพระศรีทิพโพชเกบ็เงินคา่นาเมืองสพุรรณบรุี. 
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ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.4/720 เรื่องหลวงยอดอาวธุเก็บเงินคา่นาเมืองสพุรรณบรุปีี 113. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.4/742 เรื่องหารือเรื่องท่ีจะจดัใหข้า้หลวงเทศาภิบาลตัง้ประจ า

เก็บเงินคา่นาอยู่ทกุมณฑลมอบใหข้า้หลวงเทศาภิบาลในศก 114. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.4/856 เรื่องใหพ้ระยาสพุรรณสง่เงินคา่นาคา้งจ านวนปีมะเมยี 

วอก 1244. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.5/78 เรื่องรายงานกองขา้หลวงเกษตรม์ณฑลนครไชยศรี. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.11/39 กลอ่ง 5 มิตเตอรโ์ฮมนั วนัเดอรเ์ฮอรด์ ย่ืนรายงานการ

ตรวจคลอง. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.11/167 เลม่ 6 เรื่องรายงานแพนกทะเบียนมณฑลนครไชยศรี

ประจ าพระพทุธศกัราช 2465. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.13/749 เลม่ 74 มณฑลนครไชยศรีสง่รายงานงบปี 2455. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.13/749 เลม่ 74 มณฑลนครไชยศรีสง่รายงานงบปี 2455. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.13/786 เลม่ 91 เมืองสพุรรณบรุีสง่รายงานเพาะปลกู

ประจ าเดือนส  าหรบั พ.ศ. 2454. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.13/946, 949 เลม่ 91 เมืองสพุรรณบรุีสง่รายงานเพาะปลกู

ประจ าเดือนส  าหรบั พ.ศ. 2455. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.13/1201 เลม่111 เรื่องมณฑลนครไชยศรีสง่รายงานตรวจการ

ของนายเลื่อม. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.13/1203 เลม่111 จงัหวดัสพุรรณบรุีสง่รายงานการตรวจการ

เพาะปลกูของขนุสกลสาลีกิจ. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.13/1264 กระทรวงเกษตรส์ง่แพทยส์ตัวไ์ปจดัการป้องกนัระงบั

โปรดสตัวม์ณฑลนครไชยศรี. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.13/1286 เลม่ท่ี 119 มณฑลตา่ง ๆ บอกจ านวนเขา้ท่ีเสียหายดว้ย

น า้ท่วม พระพทุธศกัราช 2460. . 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.13/1315 เลม่ 121 มณฑลนครไชยศรี สง่รายงานตรวจการ

อ าเภอท่าพ่ีเลีย้ง,อ าเภอศรีประจนัตข์องขนุสกลสาลีกิจ. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.13/1316 มณฑลนครไชยศรีสง่รายงานตรวจการ จงัหวดั

สพุรรณบรุี. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.13/1544 เรื่องพนกังานแพทยส์ตัวไ์ปจดัการป้องกนัโรคระบาทว์
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สตัวพ์าหนะทอ้งท่ีอ  าเภอบางปลามา้. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.13/1546 สตัวเ์ปนโรคระบาทวใ์นทอ้งท่ีอ  าเภอนางบวช. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.13/1547 พนกังานแพทยส์ตัวไ์ปจดัการป้องกนัโรคระบาทวส์ตัว์

พาหนะในทอ้งท่ีอ  าเภอศรีประจนัต.์ 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. กส.13/1549 พนกังานแพทยส์ตัวไ์ปจดัการป้องกนัโรคระบาทวส์ตัว์

พาหนะในทอ้งท่ีอ  าเภอท่าพ่ีเลีย้ง. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ม-ร.7 กษ/1 รายงานกรมชลประทานไดช้่วยเหลือชาวนาในมณฑล

ตา่ง ๆ. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ม-ร.7 กษ/8 ทดน า้และขดุคลองป่าสกัเหนือฯ. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ม-ร.7 กษ/8 บนัทกึเรื่องการทดน า้. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ม.ร.5ศ/13 เรื่อง ร.ร ปรีชาพิทยากร จ.สพุรรณบรุี (12 -14 ก.ย. 126). 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ม.ร.5ศ/16 เรื่อง ร.ร วดับา้นกรา่ง จ.สพุรรณบรุี. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ม.ร.5ศ/37 เรื่อง สรุปรายงานตรวจการพระศาสนาแลการศกึษาหวั

เมืองจ านวนศก 117 กบัศก 118 (ร.ศ. 117-120). 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ม.ร.5ศ/37 เรื่องจดัการเลา่เรียนตามมณฑลตา่ง ๆ (ก.ย. 117-ก.พ.

117). 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ม.ร.5ศ/38 เรื่องรายงานตรวจการศกึษามณฑลนครไชยศรี. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มท.0601.2.9/2 บนัทึกท่ีดินฝ่ังคลองไผต่าแบ ้ต  าบลบางตาเถร 

อ  าเภอสองพ่ีนอ้ง จงัหวดัสพุรรณบรุี (22 มี.ค. 2459). 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5 กษ/1 พระยาบรรฦาสิงหนาท (เจ็ก) ขอพระบรมราชานญุาตขดุ

คลองนา ต  าบลหลงัเกาะใหญ่ไปออกแมน่  า้สพุรรณ. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5 กษ/2 เรื่องเก็บเงินคา่นา มณฑลตา่ง ๆ (23 ม.ค 110-19 พ.ย 

119). 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5 กษ/2 ยกเวน้เก็บเงินคา่นา (30 มี.ค 119-23 มิ.ย. 129). 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5 กษ/14/1 เรื่องไตส่วนความรูน้ายเจริญในทางการเพาะปลกู 

(29 มิ.ย. 119-25 ก.พ. 119). 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5 กษ/15 เรื่องมณฑลนครไชยศรี (23 ก.ค. 114-6 ก.พ. 121). 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5 ม2.12ก/73 เรื่องใบบอกเมืองสพุรรณบรุี (พ.ค. 104- มี.ค. 

106). 

 



  242 

 

ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5 ม2.12ก/74 เรื่องใบบอกเมืองสพุรรณ. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5 ม2.12ก/75 เรื่องใบบอกเมืองสพุรรณบรุี (มี.ค. 107-30 มี.คง 

109). 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5 ม/45 เรื่องคลองมะขามเฒา่เมืองสพุรรณบรุี (12 ส.ค. 129). 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5.ม/4 เรื่องหนงัสือราชการไปมาระหวา่งพระยาพิพฒัโกษา 

กระทรวงตา่งประเทศกบัพระยาศรีสิงหเทพและพระศรีเสนา กระทรวงมหาดไทยเก่ียวกบั
เรื่องทั่วไป. 

ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5กษ/13 เรื่องบริษัทขดุคลองและคนูาสยามของพระบรมรา
ชานญุาตขดุคลองในทุ่งฝ่ังตะวนัตก (19 เม.ย. 123-12 ม.ค. 123). 

ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5ม/5/1 เรื่องเลขเขมรสว่ยเมืองสพุรรณบรุี ร.ศ. 114. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5ม/6 เรื่องปันแขวงปกครองหวัเมือง (25 ต.ค. 112- 6 ต.ค. 129). 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5ม/20 เรื่องใบบอกเมอืงสพุรรณ อา่งทอง (10 ก.ย. 106). 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5ม/29 เรื่องมหาดไทยเรื่องบอกหวัเมืองตา่งๆ (25 ก.ค. 110). 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ.). มร.5ม/29/1 เรื่องพระอินทราธิบาล รายงานตรวจราชการมณฑล

นครไชยศรี (2-14 ส.ค. 115). 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5ม/29/2 เรื่องสพุรรณบรุี (22 พ.ค. 115). 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.5ม/36 เรื่องบาทหลวงบา้นดอนแขวงเมืองสพุรรณบรุเีกลี่ยกลอ่ม

พวกลาวซ่งเขา้รีต. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.6 กษ/10 เรื่องขา้วแพง (27 มี.ค. 2461- 31 พ.ค. 2462). 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.6กษ/1 เรื่องหนงัสือยอดรายงานน า้ฝนรวม 13 ปีตัง้แต ่พ.ศ. 

2449- พ.ศ. 2461. 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร.6ม/4 เรื่องอทุกภยัในจงัหวดัตา่ง ๆ พทุธศกัราช 2460 (9 ต.ค. 

2460-20 ม.ค. 2460). 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มร. 5ม/29/2 เรื่องพระยาสนุทรบรุี ตรวจราชการเมืองสพุรรณบรุี 

(12-16 พ.ค. ร.ศ. 119). 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ศธ.4/120 เรื่องท าเนียบขา้ราชการและทะเบียน ร.ร. มณฑลนครชยั

ศรี (16 มี.ค. 2469). 
ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ศธ.53.7ก/8 บญัชีนกัเรียนฝึกหดัครูของมณฑลนครชยัศรีประเภท

ตา่ง ๆ. 
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ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ศธ.54.3/1 เรื่องธรรมการมณฑลนครชยัศรีขอจ าหน่ายโรงเรียน
ประจ าอ  าเภอจระเขส้ามพนัออกจากทะเบียนโรงเรียนรฐับาล (6 มิ.ย. 2436-30 ก.ค. 2470). 

ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ศธ.54.3/3 เรื่องกรมศกึษาธิการทรงหารือดว้ยหมืน่บ ารุงโยธีอาจารย์
โรงเรียนบ ารุงวิทยา กรมการเมืองจงัหวดัสพุรรณ ขอต  าแหน่งยศและเจา้พนกังานและครูและ
ท่านท่ีเป็นครูมีความดีความชอบจะไดร้บัต  าแหน่งยศ พ.ศ. 2440. 

ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ศธ. 54.3/7 เรื่องสรา้งโรงเรียนปรีชาพิทยากรณ ์เมืองสพุรรณ ์(3-25 
ก.ย. 2450). 

ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ. มท.0601.2.9/2 บนัทึกท่ีดินฝ่ังคลองไผต่าแบ ้(22 มีนาคม 2459). 

 

ราชกิจจานุเบกษา 

งดเก็บอากรคา่นาคูโ่คต  าบลบางตาเถน ทอ้งท่ีอ  าเภอสองพ่ีนอ้ง ต  าบลเกา้หอ้ง ต  าบลสาลี ทอ้งท่ี
อ  าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี จ  านวนพทุธศกัราช 2462. (2465, 2 เมษายน). ราช
กิจจานเุบกษา. เลม่ท่ี 39 หนา้ 8-9.  

บาญชีรายงานน า้ฝนและราคาเมลด็ธญัญาหาร  ท่ีซือ้ขายกนักบัสตัวพ์าหนะท่ีลม้ในหวัเมืองตา่งๆ 
จ  านวนเดือนเมษายน ศก 125. (126, 16 มิถนุายน). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ท่ี 24 หนา้ 264-
268.  

บาญชีรายงานน า้ฝนและราคาเมลด็ธญัญาหารท่ีซือ้ขายกนักนักบัจ  านวนสตัวพ์าหนะท่ีลม้ในหวัเมือง
ตา่งๆ จ  านวนเดือนกมุภาพนัธ ์ศก 124. (125, 22 เมษายน). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ 23 
หนา้ 90-92.  

บาญชีรายงานน า้ฝนและราคาเมลด็ธญัญาหารท่ีซือ้ขายกนักบัสตัวพ์าหนะท่ีลม้ในหวัเมืองตา่งๆ 
จ  านวนเดือนกมุภาพนัธ ์ศก 125. (126, 14 เมษายน). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ท่ี 24 หนา้ 
36-39.  

บาญชีรายงานน า้ฝนตน้เขา้แลราคาเมลด็ธญัญาหารท่ีซือ้ขายกนัในพืน้เมืองกบัจ านวนสตัวพ์าหนะท่ี
ป่วยเป็นโรคลม้ในหวัเมืองตา่งๆ จ  านวนเดือนพฤษภาคม ศก 127. (127, 6 กนัยายน). ราช
กิจจานเุบกษา. เลม่ 25 หนา้ 658.  

ประกาศแกวิ้ธีเก็บภาษีน า้ตาลโตนด. (119, 15 กรกฎาคม). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ท่ี 17 แผน่ท่ี 16. 
หนา้ 166.  

ประกาศแกวิ้ธีและพิกดัเก็บเงินคา่นา. (124, 25 มิถนุายน). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ 22 หนา้ 256-
258.  
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ประกาศกระแสรพ์ระบรมราชโองการเรื่องหวงหา้มแลจดัซือ้ท่ีดินส  าหรบัสรา้งการทดน า้ไขน า้แคว
สพุรรณบรุี พระพทุธศกัราช 2466. (2466, 26 สิงหาคม). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ท่ี 40 หนา้ 
88.  

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องแกไ้ขวิธีนาคูโ่คบางต  าบลในมณฑลนครไชยศรเีปนวิธีนาฟางลอย. 
(2458, 30 พฤษภาคม). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ท่ี 32 หนา้ 83-93.  

ประกาศการเก็บคา่นา. (119, 2 ธนัวาคม). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ท่ี 17 หนา้ 508.  
ประกาศยกเลิกวิธีเก็บคา่นาคูโ่คในเขตรแ์ขวเมืองสพุรรณบรุีเปนวิธีนาฟางลอย. (129, 25 ธนัวาคม). 

ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ท่ี 27 หนา้ 85-87.  
ประกาศยกเวน้เงินคา่นาจ านวน พ.ศ. 2457 ในอ าเภอนางบวช อ าเภอศรีประจนัต ์อ  าเภอบางปลามา้ 

อ  าเภอจระเขส้ามพนัและอ าเภอเมืองสพุรรณบรุี. (2458, 5 ธนัวาคม). ราชกิจจานเุบกษา. 
เลม่ท่ี 32 หนา้ 386-387.  

ประกาศยกเวน้เงินอากรคา่นาโคคูใ่นทอ้งท่ีอ  าเภอเดิมบางและอ าเภอนางบวชจงัหวดัสพุรรณบรุี
จ  านวนพทุธศกัราช 2461 รวม 5 ต  าบล. (2462, 28 มีนาคม). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ท่ี 36 
หนา้ 282-283.  

ประกาศยกเวน้ไมเ่ก็บเงินคา่นาบางต  าบลแขวงเมืองนครปฐม เมืองสพุรรณบรุี จ  านวน พ.ศ.2455 ไว ้
พ.ศ. หนึ่ง. (2457, 10 พฤษภาคม). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ท่ี 31 หนา้ 126-127.  

ประกาศยกเวน้ไมเ่ก็บเงินอากรคา่นาจ านวน พ.ศ. 2454 ในเขตรแ์ขวงเมืองนครไชยศรี เมือง
สพุรรณบรุี เมืองสมทุรสาคร. (2456, 21 กนัยายน). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ท่ี 30 หนา้ 296-
297.  

ประกาศลดหย่อนเงินอากรคา่นาคูโ่คในทอ้งท่ีอ  าเภอสองพ่ีนอ้ง จงัหวดัสพุรรณบรุี จ  านวนพทุธศกัราช 
2460 รวม 2 ต  าบล. (2462, 29 มิถนุายน). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ท่ี 36 หนา้ 119-120.  

พระราชทานบรรดาศกัดิ.์ (2474, 15 พฤศจิกายน). ราชกิจจานเุบกษา: เลม่ 48 หนา้ 3054.  
พระราชบญัญัติส  าหรบัตรวจป้องกนัโรคสตัวพ์าหนะ รตันโกสินทรศ์ก 119. (119, 1 กรกฏาคม). ราช

กิจจานเุบกษา. เลม่ 17 หนา้ 137-139.  
รายงานน า้ฝนตน้เขา้แลราคาเมลด็ธญัญาหารท่ีซือ้ขายกนัในพืน้ท่ีเมืองกบัจ  านวนสตัวพ์าหะนะท่ี

ป่วยเปนโรคลม้ในหวัเมืองตา่งๆ จ  านวนเดือนพฤษภาคม ศก 127. (127, 6 กนัยายน). ราช
กิจจานเุบกษา. เลม่ท่ี 25 หนา้ 658-659.  

รายงานน า้ฝนตน้เขา้แลราคาเมลด็ธญัญาหารท่ีซือ้ขายกนัในพืน้ท่ีเมืองกบัจ  านวนสตัวพ์าหะนะท่ี
ป่วยเปนโรคลม้ในหวัเมืองตา่งๆ ตัง้แตว่นัท่ี 1 ถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน ศก 126. (127, 19 
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เมษายน). ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ท่ี 25 หนา้ 77-79.  

 

เทศาภบิาล 

เรื่องการส ารวจท าบาญชีส  าโนครวั. เทศาภิบาล. เลม่ 7 แผน่ 38 วนัท่ี 1 พฤษภาคม ร.ศ. 128.  
เรื่องค  าน าบาญชีเนือ้หาท่ีนาในมณฑลตา่งๆ ทั่วพระราชอาณาเขตร. เทศาภิบาล เลม่ 13 ฉบบั

เมษายน ร.ศ.131.  
เรื่องบาญชีเงินผลประโยชนแ์ผน่ดินในมณฑลตา่งๆ ตัง้แตจ่  านวนศก 121 ถึงจ  านวนศก 126. 

เทศาภิบาล. เลม่ 7 แผน่ 37 วนัท่ี 1 เมษายน ร.ศ. 128.  
เรื่องยอดส ามโนครวัการเลีย้งชีพ แลการศกึษา ศก 128. เทศาภิบาล. เลม่ 10 ฉบบัพิเศษเดือน

พฤศจิกายน.  
เรื่องยอดส ามโนครวัการเลีย้งชีพ แลการศกึษา ศก 129. เทศาภิบาล. เลม่ 10 ฉบบัพิเศษเดือน

มกราคม.  
เรื่องลกัษณะโรคสตัวพ์าหนะตามหวัเมือง. เทศาภิบาล. เลม่ 1 แผน่ท่ี 2 วนัท่ี 1 พฤษภาคม 125.  
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