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ปริญญานิพนธ์ฉบับนี ้ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของถนนเจริญกรุงใน

ช่วงเวลา 100 ปี ตัง้แต่ พ.ศ. 2411 - 2511 ผลการศึกษาพบว่าถนนเจริญกรุงสรา้งขึน้ในสมยัรชักาลท่ี 4 ตามขอ้
เรียกรอ้งของชาวตะวนัตกท่ีตอ้งการใหส้รา้งถนนไวส้  าหรบัข่ีมา้ตากอากาศและมีส่วนช่วยในการขยายตวัของ
เมืองไปยงัพืน้ท่ีใหม ่ ถนนเจรญิกรุงเกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างมากในสมยัรชักาลท่ี 5 เป็นตน้
มา ผูอ้ยู่อาศยัประกอบดว้ยคนหลายเชือ้ชาติ จากทา้ยก าแพงวดัพระเชตุพนวิมลมังคลารามถึงคลองผดุงกรุง
เกษมจะเป็นท่ีอยู่ของชาวไทยและชาวจีน นอกเขตคลองผดงุกรุงเกษมเป็นท่ีอยู่ของชาวตะวนัตกและคนในบงัคบั 
โดยมีรถรางเป็นพาหนะส าคญัอ านวยความสะดวกใหค้นต่างชมุชนติดต่อสมัพนัธก์นัโดยง่าย  ถนนเจรญิกรุงเป็น
ศูนยก์ลางความเจริญ รวมถึงเป็นแหล่งพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัยของคนกรุงเทพฯ  มาอย่างต่อเน่ือง หลัง
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ถึงตน้ทศวรรษ 2510 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม พืน้ท่ีทางเศรษฐกิจของ
กรุงเทพฯ ขยายตวัออกไปจากศนูยก์ลางเดิม ถนนเจรญิกรุงมีความส าคญัลดลงในดา้นการเป็นศนูยก์ลางแหล่ง
พาณิชยกรรม ดว้ยบรษัิทรา้นคา้ต่างๆ ยา้ยไปตัง้บรเิวณถนนสายอ่ืนท่ีมีพืน้ท่ีในการรองรบัการเติบโตทางธุรกิจได้
ดีกว่าถนนเจริญกรุง ซึ่งคับแคบ แออัด และไม่เหมาะกับการคา้ขายท่ีเปลี่ยนรูปแบบไป เช่นเดียวกับท่ีรฐับาล
ประกาศยกเลิกการใหบ้รกิารรถราง เม่ือ พ.ศ. 2511 ซึ่งเป็นพาหนะขนสง่ส าคญัของถนนเจรญิกรุงและกรุงเทพฯ 
มาอย่างยาวนาน สะทอ้นใหเ้ห็นว่า การคมนาคมแบบเดิมไม่ตอบสนองต่อการพฒันาเมือง  ถนนเจรญิกรุงท่ีเคย
เป็นถนนสายส าคัญกลับกลายเป็นถนนสายเก่า  และไม่อาจขยายพืน้ท่ีถนนเพ่ือรองรบัการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสงัคม  ดว้ยเหตนีุจ้งึไมส่ามารถเป็นศนูยก์ลางความเจรญิเหมือนในอดีตได ้

 
ค าส าคญั : ถนนเจรญิกรุง, รถราง, การเปลี่ยนแปลง 
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This thesis is research on the economic and social changes to the New Road over a 

period of 100 years, from 1868 to 1968. The results indicated that the New Road was constructed in 
the reign of King Rama IV at the request of westerners who needed a road for outdoor horse riding, 
and the road was beneficial to the expansion of the city to a new area. Since the reign of King Rama 
V, exceeding economic and social expansion arose on New Road. There were inhabitants of many 
different races. The areas of the end of Wat Phra Chetuphon Wimon Mangkhlararam wall and 
Phadung Krungkasem canal were Thai and Chinese residents. Outside the area of the said canal 
were the westerners. People from different communities could easily visit one another by tram. The 
New Road has been a center of prosperity, a business quarter, and a residential area for the citizens 
of Bangkok. Due to economic and social changes occurring after World War II to the early 1960s, the 
economic area of Bangkok was expanded into other areas. The role of the New Road as the center of 
economic area of the road became less important as various companies and shops transferred their 
business to other roads that were more advantageous for economic growth than the New Road, a 
narrow and crowded road which was not suitable for the new trends in trade. The disuse of tram, an 
important transport system in the New Road and the city of Bangkok that had been used for a long 
time by the government in 1968, which indicated that this old form of transportation failed to respond 
to the needs of the development of the city. The New Road used to be an important road, but then 
became an old road which could not be expanded to support economic and social growth. 
Therefore, it could no longer be the center of prosperity it once was. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
  

ปรญิญานิพนธฉ์บบันีส้  าเรจ็ลลุว่งไดด้ว้ยแรงสนบัสนนุจากผูมี้พระคณุหลายท่านท่ีกรุณาให้
ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี  ผูว้ิจยักราบขอบพระคณุ ผศ.ดร. ณัฐพร ไทยจงรกัษ์ อาจารยท่ี์ปรกึษา
วิทยานิพนธ์ท่ีให้ทั้งความรู ้ ค าชีแ้นะ และความช่วยเหลือ ตลอดจนก าลังใจท่ียิ่งใหญ่แก่ผู้วิจัย              
มาโดยตลอด 

ขอขอบพระคุณ  ผศ.ดร กัณฐิกา ศรีอุดม และ รศ.ดร. ศิริพร ดาบเพชร ท่ีกรุณารบัเป็น
ประธานและกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ พรอ้มทัง้ใหค้  าแนะน าท่ีมีค่ายิ่งใหป้ริญญานิพนธฉ์บบันี  ้   
มีความสมบรูณม์ากขึน้ 

ขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย             
ศรนีครนิทรวิโรฒทกุท่านท่ีประสทิธ์ิประสาทวิชาความรูใ้หแ้ก่ผูว้ิจยั 

ขอบคณุพี่นอ้งชาวส านกัวรรณกรรมและประวตัิศาสตรท่ี์คอยช่วยเหลือและอยู่เคียงขา้งกนั
ในเวลาท่ียากล าบาก จนผา่นพน้อปุสรรคนานปัการมาไดด้ว้ยดี 

ขอบคณุเจา้หนา้ท่ีส  านกัหอสมดุแห่งชาติ ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ และหอ้งสมดุทกุ
หน่วยงาน ท่ีใหค้วามช่วยเหลือในการสืบคน้ขอ้มลูตา่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ปรญิญานิพนธฉ์บบันี ้

ขอบคณุเพื่อนพี่นอ้งรว่มรุน่ประวตัิศาสตรท์ุกคนท่ีมีน า้ใจใหก้นันบัตัง้แต่วนัแรกท่ีเขา้เรียน
จวบจนกระทั่งตราบถึงทกุวนันี ้

ขอบคณุครอบครวั ญาติพี่นอ้ง รวมถึงเพื่อนพอ้งทุกคนท่ีส่งก าลงัใจใหแ้ก่ผูว้ิจยัอย่างไม่มี    
วนัหมด และขอบคณุตวัเองท่ีไม่ระย่อกบัความเหน็ดเหน่ือยทัง้ปวงท่ีถาโถมเขา้มา 

  
  

อาทิพร  ผาจนัดา 
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคัญ 
ชาวกรุงเทพมหานคร ผกูพนักบัสายน า้มาอยา่งยาวนาน เห็นไดจ้ากการตัง้บา้นเรอืนท่ีอยู่

อาศยัริมแม่น า้ล  าคลอง และเดินทางไปมาหาสู่ติดต่อสมัพนัธก์ันทางเรือ หน่วยงานราชการก็ให้
ความส าคญัในเรือ่งท่ีเก่ียวกบัน า้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การขดุคลองเพื่อประโยชนใ์นดา้นตา่ง ๆ  เช่น 
ขยายพืน้ท่ีเมือง เสน้ทางคมนาคม และการป้องกนัพระนคร  เป็นตน้ เม่ือแรกตัง้กรุงรตันโกสินทร ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 1 โปรดใหขุ้ดคลองรอบกรุงบริเวณวัดสังเวช 
บางล าพู มีความยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตร2 มาออกแม่น า้เจา้พระยาบริเวณวดัสามปลืม้ (วดั
จกัรวรรดิราชาวาส) เพื่อขยายพืน้ท่ีพระนคร และป้องกนัขา้ศึกศตัรู  พรอ้มกนันีโ้ปรดใหขุ้ดคลอง
หลอดขึน้ 2 คลอง เช่ือมระหว่างคลองคูเมืองเดิมกับคลองรอบกรุง  ครัน้ถึงสมยัพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว3 โปรดให้ขุดคลองผดุงกรุงเกษม  เพื่อขยายอาณาเขตพระนครให้
กวา้งขวางออกไป  โดยขดุขนานกบัคลองรอบกรุงบรเิวณวดัเทวราชกญุชร ไปออกแมน่ า้เจา้พระยา
ท่ีวดัแกว้แจ่มฟ้า (ปัจจุบนัคือท่ีตัง้ของโรงแรมรอยลั ออคิด เชอราตนั) มีความยาวประมาณ 5.5 
กิโลเมตร4  นอกจากนีย้งัมีคลองขดุขึน้อีกหลายสายในรชักาล ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ วิถีชีวิตทางน า้มี
ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง 

ส่วนการใชถ้นนนั้น ถนนท่ีสรา้งขึน้ในสมยัรชักาลท่ี 1 – 3 มีจุดประสงคเ์พื่อเสริมสรา้ง
ความงดงามของพระราชวงั และใชใ้นพระราชพิธีส  าคญัของสถาบนัพระมหากษัตรยิเ์ท่านัน้ 5 ถนน
จงึไมใ่ช่ทางคมนาคมหรอืทางสาธารณประโยชนเ์หมือนเช่นแมน่ า้ล  าคลอง 

ผลจากการท าสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์กับนานาประเทศ เช่น การท า
สนธิสญัญาเบาวร์งิกบัองักฤษ เม่ือ พ.ศ. 2398 และการท าสนธิสญัญากบัชาติอ่ืนๆ เป็นล าดบัถดั
มานั้น  ท าให้มีชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายกับไทยมากขึน้  ชาวตะวันตกท่ีเข้ามาอยู่ใน

                                                            

 
1 ครองราชย ์พ.ศ. 2325 - 2352 ตอ่ไปจะออกพระนามวา่ รชักาลที่ 1 

 2 กรมศิลปากร. (2525).  จดหมายเหตุการอนุรักษก์รุงรัตนโกสินทร.์  หนา้ 37. 
 3 ครองราชย ์พ.ศ. 2394 - 2411 ตอ่ไปจะออกพระนามวา่ รชักาลที่ 4 
 4 ส  านกัผงัเมือง. (2544).  สมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร 220 ปี.  หนา้ 53. 
 5 ณฐัวฒุิ ปรียวนิตย.์  (2557,สงิหาคม).  การตดัถนนในพระนครกบัผลประโยชนท์างเศรษฐกิจ.  หน้า
จ่ัว.  28:  347-379.    
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กรุงเทพฯ ทลูขอพระบรมราชานญุาตตัง้หา้งรา้นคา้ขายบรเิวณใตค้ลองพระโขนงถึงบางนา พรอ้ม
กบัขอใหข้ดุคลอง และท าถนนจากในเขตพระนครไปยงับางนา เพื่อเป็นเสน้ทางเขา้มาในพระนคร  
รชักาลท่ี 4 โปรดใหขุ้ดคลองดงักล่าวนี ้เม่ือ พ.ศ. 2400 มีจุดเริ่มตัง้แต่คลองผดุงกรุงเกษม (ตรง
บรเิวณหวัล าโพงในปัจจบุนั) ไปจรดคลองพระโขนง ขนาดกวา้ง 6 วา ยาว 207 เสน้1  เอาดินขึน้ถม
เป็นถนนขนานกับคลอง พระราชทานช่ือว่า คลองถนนตรง   และถนนตรง (ปัจจุบันคือ  ถนน
พระรามท่ี 4) แต่เม่ือขดุคลองและตดัถนนแลว้เสรจ็ชาวตะวนัตกก็ยงัไม่ไปอยู่ตามท่ีเคยทลูขอพระ
บรมราชานญุาตไว ้ 

ต่อมา พ.ศ. 2404 ชาวตะวันตกอ้างเหตุผลความจ าเป็นทางดา้นสุขภาพ ขอให้ทาง
ราชการสรา้งถนนส าหรบัพวกตนข่ีมา้หรือนั่งรถมา้ตากอากาศ รชักาลท่ี 4 จึงโปรดเกลา้ฯใหต้ดั
ถนน 3 สาย คือ ถนนเจริญกรุง ถนนหัวล าโพง และถนนสีลม 2  ตามค ากราบบงัคมทูล ถึง พ.ศ. 
2406 โปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนเพิ่มขึน้อีก 2 สาย คือ ถนนบ ารุงเมือง และถนนเฟ่ืองนคร  ใน
ขณะเดียวกันก็ยังคงสนับสนุนการขุดคลองสายต่าง ๆ อีกหลายสาย เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม ขนถ่ายสินคา้ ขยายพืน้ท่ีเพาะปลกู ตลอดจนใชป้ระโยชนจ์ากพืน้ท่ีตลอดสองฝ่ังคลอง 
และรองรบัการเพิ่มขึน้ของจ านวนราษฎร ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ สงัคมไทยเป็นสงัคมทางน า้ มากกว่า
ทางบก 

ชาวต่างชาติเรยีกรอ้งใหต้ดัถนนขึน้อีกสาย รชักาลท่ี 4 จึงโปรดใหต้ดัถนนเจรญิกรุง หรือ
ท่ีเรยีกวา่ นิวโรด (New Road) มีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร กวา้ง 8 เมตร3   โดยแบง่ตดัเป็น 
2 ช่วงคือ จากสะพานเหล็กบน (ต่อมามีช่ือเรียกว่า สะพานด ารงสถิต) ริมวงับา้นเจา้เขมร ขา้ม
คลองผดุงกรุงเกษมไปจรดฝ่ังแม่น า้เจา้พระยาท่ีบางคอแหลม ต าบลดาวคะนอง เรียกว่า ถนน
เจริญกรุงตอนนอก ซึ่งโปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้พระยาศรีสุริยวงศ ์(ช่วง บุนนาค)  ท่ีสมุหพระกลาโหม 
(ต่อมาคือ สมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสรุยิวงศ)์ เป็นแม่กอง ต่อมา พ.ศ. 2405 โปรดเกลา้ฯ ให้
ตดัถนนตัง้แต่มุมวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม ทา้ยก าแพงพระบรมมหาราชวงัไปจรดกับถนน
เจ ริ ญ ก รุ ง ต อ น น อ ก ท่ี ตั ด ไ ว้ ก่ อ น ห น้ า นี ้  เ รี ย ก ว่ า  ถ น น เจ ริ ญ ก รุ ง ต อ น ใ น   
มีเจา้พระยายมราช (ครุฑ) และพระพรหมบริรกัษ์เป็นแม่กอง  เม่ือเปรียบเทียบตามการแบ่ง เขต
พืน้ท่ีในปัจจุบนั ถนนเจริญกรุงตดัผ่านเขตพระนคร เขตสมัพนัธวงศ ์เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย เขต

                                                            

 1 กรมศิลปากร.  (2525).  จดหมายเหตุการอนุรักษก์รุงรัตนโกสินทร.์  หนา้ 311. 
 2 อรวรรณ ศรอีดุม.  (2535).  วันวาน...กับวันนีข้องถนนสลีม.  หนา้ 4. 
 3 ณฐัวฒุิ ปรียวนิตย.์ (2560).  เศรษฐกจิการเมอืงของการตัดถนนในพระนคร สมัยรัชกาลที ่1-5.  
หนา้ 39 
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บางรกั เขตสาทร และเขตบางคอแหลม ถนนเจริญกรุงในเขตบางคอแหลมท่ีตัดมาจรดแม่น า้
เจา้พระยา มีช่ือเรยีกกนัวา่ ถนนตก ซึง่หมายถึง สดุถนนเจรญิกรุงและจรดแมน่ า้เจา้พระยา 
 

 

ภาพประกอบ 1 ถนนท่ีตดัขึน้ในสมยัรชักาลท่ี 4 

ท่ีมา : ณฐัวฒุิ ปรยีวนิตย.์  (2560).  เศรษฐกิจการเมืองของการตดัถนนในพระนคร สมยั
รชักาลท่ี 1- 5.  หนา้ 43. 

ถนนเจรญิกรุงตดัผ่านหลายชมุชน แตก่ารแบง่พืน้ท่ีท่ีชดัเจนจะแบง่เป็น 2 สว่นไดแ้ก่ จาก
ก าแพงพระบรมมหาราชวังไปจรดคลองผดุงกรุงเกษม และจากคลองผดุงกรุงเกษมถึงสุดถนน
เจริญกรุง โดยพืน้ท่ีก่อนขา้มคลองผดงุกรุงเกษม จะเป็นท่ีอยู่อาศยัของชาวไทยและชาวจีน ส่วน
เม่ือขา้มคลองผดงุกรุงเกษมแลว้นัน้ จะเป็นชมุชนของชาวตะวนัตก และคนท่ีอยู่ในบงัคบัตะวนัตก 
ถนนเจรญิกรุงจงึเป็นถนนท่ีอ านวยความสะดวกระหวา่งชมุชนใหไ้ปมาหาสูก่นัไดโ้ดยง่าย 

นอกจากการตดัถนนเจรญิกรุงเกิดขึน้จากขอ้เรียกรอ้งของชาวต่างชาติแลว้ การตดัถนน
เจรญิกรุงยงัเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงแนวพระราชด ารสิ  าคญัของรชักาลท่ี  4 ท่ีมีพระราชประสงค์
ขยายพืน้ท่ีทางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ใหก้วา้งขวางออกไป โดยยึดแนวถนนตดัใหม่ใหข้นานกับ
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แม่น า้เจา้พระยา ซึง่เป็นเสน้ทางสญัจรหลกัของไทย และโปรดใหเ้จา้พระยาศรสีรุยิวงศเ์ดินทางไป
เมืองสิงคโปรเ์พื่อศึกษารูปแบบการสรา้งตึกรมิถนนมาปรบัใชก้บับา้นเมือง ในการนี ้พระราชทาน
ตกึแถวท่ีสรา้งแลว้เสรจ็แก่พระราชโอรสธิดาไวส้  าหรบัใหพ้อ่คา้เช่าท าการคา้ขายหรอืกกัเก็บสินคา้1  
นับเป็นการเริ่มต้นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ของไทยและยังถือเป็นการเกิดขึน้ของโครงการ
อสงัหารมิทรพัยใ์นพระนครอีกดว้ย2 ส่วนถนนอีกสองสายบรเิวณใกลก้บัถนนเจริญกรุง คือ ถนน
บ ารุงเมือง และถนนเฟ่ืองนครก็ไดป้ลกูตกึแถวใหพ้อ่คา้เช่าเช่นกนั         

 แม้ว่าถนนเจริญกรุงจะสรา้งแล้วเสร็จ แต่ก็ยังไม่มีราษฎรใช้กันมากนัก ทั้งยังมีข้อ
วิพากษว์ิจารณก์นัวา่ถนนกวา้งเกินไป มีคนใชถ้นนไม่ก่ีคน และใชเ้พียงแคข่า้งเดียวของถนน น่าจะ
ท าแค่พอเดินไดก็้พอ3 ซึ่งการวิจารณเ์ช่นนีเ้กิดจากการท่ีคนไทยไม่ไดมี้ความคุน้ชินกบัการใชถ้นน 
เพราะชีวิตประจ าวนัใชเ้สน้ทางน า้เป็นหลกั4 ถนนท่ีคนไทยรบัรูน้ัน้เป็นแค่การถมดิน มีความกวา้ง
แค่ชา้งเดินผ่านหรือพอท่ีขบวนแห่ผ่านไดเ้ท่านัน้5  การตดัถนนท่ีใชเ้ป็นทางสญัจรจึงนบัเป็นเรื่อง
ใหม่ของคนไทย6 ในเรื่องนี ้รชักาลท่ี 4 มีพระราชด ารสัว่า ท่ีตดัถนนไวก้วา้งขวาง เพื่อต่อไปภาย
หนา้บา้นเมืองเจรญิขึน้ ผูค้นและรถจะไดส้ะดวก ซึง่หากพิจารณาแลว้ จะพบว่า การตดัถนนเจรญิ
กรุงเป็นพระบรมราโชบายของพระองคท่ี์จะปรบัปรุงบา้นเมืองใหท้ันสมัยตามแบบตะวนัตก ใน
ขณะเดียวกนัก็ยงัทรงค านึงถึงวิถีชีวิตของคนไทยท่ีอาศยัการสญัจรทางน า้ จึงทรงตดัถนนใหข้นาน
กบัแม่น า้เจา้พระยา เพื่ออ านวยประโยชนต์อ่กนัระหว่างทางน า้และทางบก  กลา่วไดว้่าถนนเจรญิ
กรุงในสมยัรชักาลท่ี 4 เป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มตน้ความทนัสมยัของกรุงเทพฯ ทัง้ยงัเป็นการเปิด
พืน้ท่ีทางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯใหก้วา้งขวางออกไปจากเดิมท่ีเป็นเรอืกสวนไรน่า การตดัถนนเป็น
โอกาสใหเ้กิดพืน้ท่ีส  าหรบัการท าธุรกิจอ่ืนๆ ได ้ 

                                                            

 
1
 สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ.  (2506).  ความทรงจ า.  หนา้ 7. 

 2 ณัฐวฒุิ ปรียวนิตย.์  เศรษฐกิจการเมืองของการตัดถนนในพระนคร สมัยรัชกาลที ่1 - 5.  หนา้ 
354. 
 3 ยิม้ ปัณฑยางกรู.  (2505).  ท าเนียบนาม ภาค 4 ถนนในจังหวัดพระนครและธนบุรี.  หนา้ 63. 
 4 ยงธนิศร ์พิมลเสถียร.  (2552).  อาคารที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์บริเวณถนนเจริญกรุง

ตอนบน.  หนา้ 29. 
 5 เกือ้กูล ยืนยงอนันต ์.  (2520).  การพัฒนาการคมนานคมทางบกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.  หนา้ 15. 
 6 จิรวฒัน ์แสงทอง.  (2546).  ชีวิตประจ าวันของชาวสยามในกรุงเทพฯ พ.ศ.2426-2475.  หนา้ 
56. 
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สมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั1 ถนนเจรญิกรุงขยายตวัอย่างมาก ดว้ย
เหตท่ีุบา้นเมืองเกิดความเปลี่ยนแปลงทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม รชักาลท่ี 5 ทรงตอ้ง
เผชิญกับปัญหาลัทธิจักรวรรดินิยม ดังนั้นจึงมีพระราชด าริปรบัปรุงประเทศในดา้นต่าง ๆ ให้
ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ ยังผลให้เมืองไทยมีความ
เจริญก้าวหน้า มีการสรา้งโรงเรียน โรงพยาบาล ธนาคาร พิพิธภัณฑ์ ตลอดจนการสรา้งถนน 
สะพาน และวตัถสุถาน ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องความศิวิไลซ์2  นอกจากนีย้งัมีการตดัถนนมากกว่า 
110 สาย3 เพื่อการขยายพืน้ท่ี และการสญัจร สะทอ้นใหเ้ห็นว่า ถนนเริ่มมีความส าคญั กิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีเคยอาศัยทางน า้ เปลี่ยนมาใชถ้นนมากขึน้ เสน้ทางน า้ไม่สามารถตอบสนองต่อการ
เพิ่มขึน้ของประชากร และการขยายตวัของเมืองไดอี้กต่อไป  ถนนเจริญกรุงเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกิจอยา่งชดัเจน 

การปรบัปรุงประเทศท าใหเ้ศรษฐกิจของกรุงเทพฯ ในสมยัรชักาลท่ี 5 มีการขยายตวัมาก
ขึน้ ถนนเจริญกรุงเป็นแหล่งพาณิชยกรรมและศูนยร์วมการคา้ขนาดใหญ่ โดยมีคลองผดุงกรุง
เกษมท่ีสามารถเป็นเขตแบ่งลกัษณะของธุรกิจในถนนเจริญกรุงไดเ้ป็นอย่างดี กล่าวคือ ในเขต
คลองผดงุกรุงเกษมจะเป็นเขตท่ีอยู่อาศยัและการคา้ขายของชาวไทยและชาวจีนอย่างหนาแน่น ท่ี
พกัของขุนนางหรือผูมี้บรรดาศกัดิ์ ตลอดจนหน่วยงานราชการและสถานท่ีส าคญั  แหล่งคา้ขาย
ขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ บรเิวณส าเพ็ง เยาวราช ตลาดนอ้ย จะมีท่าเรอืส าหรบัขนถ่ายสินคา้และโดยสาร
คนจากท่ีต่าง ๆ มาขึน้ยงับรเิวณนี ้เช่น ท่าเรือราชวงศ ์ท่าเรือสวสัดี ซึ่งมีพืน้ท่ีเช่ือมกบัถนนเจริญ
กรุง ประกอบกบัฝ่ังตรงขา้มแม่น า้เจา้พระยายงัมีท่าเรอืกลไฟ หรอื ฮวยจุง้ลง้ ซึ่งเป็นท่าเรอืทางฝ่ัง
ธนบุรีท่ีมีชาวจีนอยู่กันเป็นจ านวนมาก การขา้มไปมากันระหว่างสองฝ่ังแม่น า้จึงท าให้ส  าเพ็ง 
เยาวราช ตลาดนอ้ย เป็นแหล่งการคา้ท่ีส  าคญั  ส่วนพืน้ท่ีนอกคลองผดุงกรุงเกษม  โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งบรเิวณบางรกั เป็นท่ีพกัอาศยัของชาวตา่งประเทศ โดยเฉพาะพวกชาวตะวนัตก และคนใน
บงัคบั ดว้ยเป็นท่ีตัง้ของสถานทตู จงึท าใหช้าวตา่งประเทศรวมกนัอยูเ่ป็นชมุชนหนาแน่นในบรเิวณ
นี ้และประกอบอาชีพพอ่คา้ เปิดหา้งรา้นท าการคา้ขายมาตัง้แตส่มยัรชักาลท่ี 4 และเฟ่ืองฟมูากขึน้
ในสมัยรชักาลท่ี 5 ความมั่ งคั่ งในธุรกิจการค้าท าให้สถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งเกิดขึน้จากชาว
                                                            

 1ครองราชย ์พ.ศ. 2411 - 2453 ตอ่ไปจะออกพระนามวา่ รชักาลท่ี 5 
 2 จิรวฒัน ์แสงทอง.  (2546).  ชีวิตประจ าวันของชาวสยามในกรุงเทพฯ พ.ศ.2426 - 2475.  หนา้ 
55 - 56. 
 3 สยมพร ทองสาร.ิ  (2526).  ผลกระทบจากการตัดถนนในกรุงเทพฯ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2411 - 2453) : ศึกษาเฉพาะกรณีการตัดถนนในก าแพงพระนครด้าน
เหนือและด้านใต้พระนคร.  หนา้ 131. 
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ต่างประเทศตัง้ขึน้ในบริเวณนีต้ามไปดว้ย  เช่น ธนาคารฮ่องกง -เซี่ยงไฮ ้(The Hong Kong and 
Shanghai Banking Corporation)  ธน าคารชาร์เต อ ร์ขอ งอิ น เดี ย  ออส เต รเลี ย  และ จีน  
(The Chartered Bank of India, Australia and China) ธนาคารแห่งอินโดจีน (The Banque de 
l’Indochine) เป็นตน้ สว่นธนาคารของไทย คือ สยามกมัมาจล หรอืตอ่มาคือ ธนาคารไทยพาณิชย ์
จะอยู่บรเิวณตลาดนอ้ย ใกลก้บัคลองผดงุกรุงเกษม และไม่ไกลจากธนาคารของชาวต่างประเทศ 
คลองผดงุกรุงเกษมช่วงบรเิวณนี ้จึงเป็นย่านธุรกิจท่ีคึกคกั นอกจากชาวตะวนัตกแลว้ ยงัมีคนใน
บงัคบัชาวตะวนัตกท่ีอาศยัในเขตนีด้ว้ย โดยคนพวกนีจ้ะเป็นลูกจา้งในกิจการของชาวตะวนัตก 
เช่น ตามบริษัทหา้งรา้น โกดงั ท่าเรือขนส่งสินคา้ท่ีชาวตะวนัตกเป็นเจา้ของธุรกิจ อนัเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากสนธิสญัญาเบาวร์ิงท่ีท าใหไ้ทยด าเนินนโยบายการคา้แบบเสรี ส่งผลใหธุ้รกิจน าเขา้
และส่งออกขยายตวั จึงตอ้งใชแ้รงงานจ านวนมาก  อย่างไรก็ตาม ยงัมีคนอีกกลุ่มหนึ่งท่ีอาศยัใน
เขตนี ้ไดแ้ก่ พวกกุลีจีนรบัจา้งท างานในโรงสี หรือโรงเลื่อยท่ีตัง้อยู่ริมแม่น า้เจา้พระยาบริเวณใต้
คลองผดงุกรุงเกษมไปถึงบางคอแหลม จะเห็นไดว้่าตลอดเสน้ทางถนนเจริญกรุงลว้นเต็มไปดว้ย
แหลง่การคา้ท่ีส  าคญั การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจของถนนเจรญิกรุง สะทอ้นใหเ้ห็นความเฟ่ืองฟู
ของเศรษฐกิจกรุงเทพฯ    

นอกจากธุรกิจคา้ขายแลว้ ธุรกิจอสงัหาริมทรพัยใ์หเ้ช่าตึกแถวเพื่อท าการคา้หรือเก็บ
สินคา้สองฟากฝ่ังถนนเติบโตขึน้มากนบัตัง้แต่รชักาลท่ี 4 เป็นตน้มา  โดยตึกแถวเหล่านีมี้ทัง้พระ
คลงัขา้งท่ี พระบรมวงศานวุงศ ์ขนุนาง ราษฎรผู้มีฐานะดีเป็นเจา้ของลงทนุสรา้งตกึแถวแลว้ปลอ่ย
ใหเ้ช่าท าธุรกิจ ซึ่งการเล็งเห็นผลก าไรจากการลงทุนในธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์ ท าใหธุ้รกิจคา้ท่ีดิน
และตึกแถวเจริญเติบโตตามไปดว้ย การหาซือ้ท่ีดินเพื่อตดัถนน หรือหาท่ีดินท่ีถนนจะตดัผ่านไว้
ขายต่อเพื่อเก็งก าไร ท ารายไดใ้ห้กับพระคลงัขา้งท่ีและผูล้งท าธุรกิจท่ีดินอย่างมาก  โครงการตดั
ถนนสายใหม่ ๆ ของราชการ เช่น โครงการตดัถนน ย่านส าเพ็ง จ านวน 18 สาย หรือการตดัถนน
ทางตอนใตข้องคลองผดงุกรุงเกษมโดยกลุม่ขนุนาง พอ่คา้ เช่น ถนนสาทร (ตดั พ.ศ. 2431)  ถนนสุ
รวงศแ์ละถนนเดโช (ตดั พ.ศ. 2436) และถนนสี่พระยา (ตดั พ.ศ. 2448) เป็นการขยายพืน้ท่ีของ
กรุงเทพฯใหก้วา้งขวางออกไป ซึ่งจะใหผ้ลประโยชนใ์นทางธุรกิจ เพราะต่อมาแหล่งพาณิชยกรรม
จะขยายจากถนนเจรญิกรุงไปถนนท่ีตดัใหมม่ากขึน้  

สภาพสังคมในสมัยรชักาลท่ี 5 นั้น มีการเปลี่ยนแปลงและไดพ้ัฒนาให้ทันสมัยตาม
พระราชด ารขิองรชักาลท่ี 5 ท่ีมีพระราชประสงคใ์หเ้มืองไทยเจรญิกา้วหนา้แบบตะวนัตก โครงการ
ตดัถนนสายตา่งๆ ท าใหก้ารใชป้ระโยชนใ์นพืน้ท่ีขยายเขา้มาตอนในห่างจากรมิน า้มากขึน้ วิถีชีวิต
ของคนจึงปรบัเปลี่ยนใหเ้ขา้กบัสภาพบา้นเมืองท่ีใชถ้นนเป็นเสน้ทางหลกั  นอกจากนีก้ารตดัถนน
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ยงัถือเป็นการจดัระเบียบกรุงเทพฯอีกดว้ย ถนนเจรญิกรุงยงัเป็นศนูยก์ลางพาณิชยกรรมท่ีรุง่เรือง 
แต่เริม่มีความแออดัและคบัแคบ เพราะการเพิ่มขึน้ของจ านวนราษฎร การประกอบอาชีพในถนน
เจริญกรุงมีความหลากหลายตามการเติบโตของเมือง ซึ่งมีหลกัฐานจากสารบาญชีส่วนท่ี 2 ของ
กรมไปรษณีย์1 ชีใ้หเ้ห็นว่ามีบา้นเรอืนของราษฎรตัง้อยู่กนัอย่างหนาแน่นบนถนนเจรญิกรุงจ านวน
กว่าพนัหลงั ดว้ยเหตนีุจ้ึงโปรดใหข้ยายถนนเจรญิกรุง  พรอ้มดว้ยปรบัปรุงตกึแถวใหเ้ป็นลกัษณะ
เดียวกบัตกึแถวของราชการท่ีถนนแห่งอื่น ๆ และโปรดใหส้รา้งสถานท่ีของทางราชการเพิ่มเติมจาก
สมยัรชักาลท่ี 4 ทัง้นี ้ถนนสายตา่ง ๆ ท่ีตดัเช่ือมตอ่กบัถนนเจรญิกรุง นบัวา่มีสว่นช่วยระบายความ
คบัคั่ง แออดัของถนนเจรญิกรุงได ้ 

การคมนาคมในถนนเจรญิกรุงนัน้ ประกอบดว้ยพาหนะท่ีหลากหลาย เช่น รถมา้ รถลาก
หรือรถเจ๊ก และในพ.ศ. 2430 มีรถรางสายบางคอแหลมอ านวยความสะดวกแก่คนในถนนเจริญ
กรุงดว้ย  ซึง่ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงดา้นการคมนาคมอยา่งหนึ่ง 

การเป็นถนนสายส าคญั ท าใหถ้นนเจรญิกรุงมีราษฎรอาศยัอยู่กนัอย่างหนาแน่น น ามา
ซึง่ความสกปรกและความไม่เป็นระเบียบเรยีบรอ้ย รชักาลท่ี 5 จึงทรงหาวิธีแกไ้ขปัญหาเหลา่นีโ้ดย
โปรดใหต้ัง้พระราชก าหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116 (พ.ศ.2440) เพื่อเป็นเครื่องมือในการดแูล
สขุอนามยัของราษฎร  โดยสรุปแลว้จะเห็นไดว้า่ ถนนเจรญิกรุงสมยัรชักาลท่ี 5 ก าลงัขยายตวัและ
เจรญิเติบโตขึน้โดยล าดบัทัง้ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม ซึง่สามารถชีว้ดัถึงความส าคญัของถนนและ
ความเจรญิของกรุงเทพฯ ไดด้ว้ยเช่นกนั   

ในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั2 ถนนเจรญิกรุงยิ่งแออดัคบัแคบมากขึน้  
มีบา้นเรือนราษฎรอยู่กันอย่างหนาแน่น จนเกิดไฟไหมอ้ยู่บ่อยครัง้  รชักาลท่ี 6 โปรดใหต้ดัถนน
เช่ือมตอ่กบัถนนเจรญิกรุงเพื่อใหเ้กิดความเป็นระเบียบ เช่น ถนนปทมุคงคา (ตดั พ.ศ. 2458) ถนน
ผดงุดา้ว (ตดั พ.ศ. 2461) ถนนบ ารุงรฐั (ตดั พ.ศ.2463) เป็นตน้ ปลายสมยัรชักาลท่ี 6 มีประชากร
มากถึง 508,786 คน ซึ่งเพิ่มจ านวนขึน้อย่างมากนับตัง้แต่ปลายสมยัรชักาลท่ี 5 พ.ศ. 2453 ท่ีมี
เพียง 440,000 คน3  การเพิ่มขึน้ของจ านวนรถยนตส์ว่นตวัและรถยนตร์บัจา้ง สะทอ้นถึงการเตบิโต
ของกรุงเทพฯ ผลจากการพฒันาท่ีดินและเล็งเห็นผลประโยชนข์องการคา้ท่ีดินในสมยัรชักาลท่ี 5 

                                                            

 1 สารบาญชส่ีวนที ่2 คอื ราษฎรในจังหวัด ถนนแลตรอก จ.ศ.1245 เล่ม 2.  (2541).  หนา้ 18-
101. 
 2 ครองราชย ์พ.ศ. 2453 - 2468 ตอ่ไปจะออกพระนามวา่ รชักาลท่ี 6 
 3 หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี และคนอ่ืน ๆ.  (2534).  องค์ประกอบทางกายภาพกรุง

รัตนโกสนิทร.์  หนา้ 453.   



  8 

ท าใหร้าษฎรยา้ยออกไปจากถนนเจรญิกรุงและไปอยู่ถนนสายอ่ืน ๆ มากขึ ้น เช่น ถนนสีลม ถนน
สาทร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือพ.ศ. 2468 ก่อนท่ีจะเกิดงานสยามรฐัพิพิธภัณฑ์ ทางราชการ
สนบัสนนุใหมี้การเปิดใชร้ถรางจากถนนสีลมไปประตนู า้ เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่คนท่ีจะมา
ชมงาน และสรา้งตึกเพื่อเตรียมงาน แมว้่าในทา้ยท่ีสุดจะมิไดจ้ัดงาน แต่ก็ท าให้พืน้ท่ีถนนสีลม 
ถนนพระรามท่ี  4 ถึงถนนเพชรบุรี ขยายตัวมาก ราษฎรยา้ยไปตัง้บา้นเรือนตามความเจริญท่ี
เกิดขึน้ จนท าใหถ้นนสีลมมีความส าคญัและเป็นแหลง่ธุรกิจรูปแบบใหมแ่ทนถนนเจรญิกรุงในเวลา
ต่อมา ประกอบกบัราคาท่ีดินในถนนเจริญกรุงสงูขึน้ นอกจากนีส้ถานกงสลุท่ีเคยตัง้อยู่ริมแม่น า้
เจา้พระยาทยอยกันยา้ยท่ีตัง้ออกจากถนนเจริญกรุงไปถนนสายอ่ืนๆ กันมากขึน้นับตัง้แต่ปลาย
รชักาลท่ี 5 อนัเน่ืองจากความแออดัของถนนเจรญิกรุงและไม่จ าเป็นตอ้งสญัจรโดยทางน า้เป็นหลกั
เหมือนในอดีต  

ในสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั1 ท่ีดินมีราคาสงู ตกึแถวและท่ีดินถกูใชใ้น
การพาณิชยอ์ย่างเต็มท่ี ย่านธุรกิจบนถนนเจรญิกรุงเติบโตขึน้ต่อเน่ือง ความแออดัของถนนเจรญิ
กรุงท าใหต้อ้งตดัถนนเสน้อ่ืนเพิ่มขึน้อีก เพื่อบรรเทาความหนาแน่นของถนนเจริญกรุง ในขณะท่ี
ราษฎรถกูผลกัใหอ้อกมาอยู่นอกเมือง2 แตท่างราชการก็ไดเ้ป็นผูพ้ฒันาเสน้ทางคมนาคม โดยการ
ตดัถนนหรือสรา้งสะพานอ านวยความสะดวกให ้รชักาลท่ี 7 โปรดเกลา้ฯ ใหก้่อสรา้งสะพานพระ
พทุธยอดฟา้ เม่ือ พ.ศ.2475 ขา้มแมน่ า้เจา้พระยาเพื่อเช่ือมฝ่ังพระนครกบัฝ่ังธนบรุ ีท าใหร้าษฎรทัง้ 
2 ฝ่ังแม่น า้เจา้พระยาติดต่อกันสะดวกมากยิ่งขึน้ ราษฎรไม่จ าเป็นต้องอาศยัเรือขา้มฟากมาขึน้
ท่าเรอืฝ่ังพระนครท่ีติดกบัถนนเจรญิกรุงเพียงอยา่งเดียวเช่นในสมยัรชักาลท่ี 5-6   

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมถนนเจรญิกรุงเกิดขึน้อีกครัง้ในช่วงสงครามโลก
ครัง้ท่ี 2 โดยเฉพาอยา่งยิ่งแหลง่ธุรกิจของชาวตะวนัตกบรเิวณนอกคลองผดงุกรุงเกษม การเขา้รว่ม
เป็นพนัธมิตรกบัญ่ีปุ่ น ท าใหไ้ทยประกาศสงครามกบัฝ่ายสมัพนัธมิตร ในช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
ธุรกิจหา้งรา้นต่างๆ ท่ีเคยเป็นของชาวตะวนัตก ถูกญ่ีปุ่ นเขา้ยึดครอง ซึ่งต่อมารฐับาลไทยขอใช้
สิทธ์ิในการเข้าครอบครองแทน บางธุรกิจก็ปิดกิจการลงอย่างถาวร  นับการเป็นการเปลี่ยน
เศรษฐกิจในถนนเจรญิกรุงครัง้ส  าคญั นอกจากนีผ้ลจากสงครามท าใหถ้นนเจรญิกรุงและสว่นอ่ืนๆ
ของกรุงเทพฯหลายแห่งถูกท าลายจากระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตร หลายครอบครวัอพยพไปยงั
ส่วนอ่ืนๆของกรุงเทพฯท่ีไม่ เป็นเป้าโจมตีของฝ่ายสัมพันธมิตร หรือต่างจังหวัด ครั้นเม่ือ

                                                            

 1 ครองราชย ์พ.ศ. 2468 - 2478 ตอ่ไปจะออกพระนามวา่ รชักาลท่ี 7 
 2 หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี และคนอ่ืน ๆ.  (2534).  องค์ประกอบทางกายภาพกรุง

รัตนโกสนิทร.์  หนา้ 462. 
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สงครามโลกครัง้ท่ี 2 สิน้สดุลงจึงเริ่มพากนักลบัมาซ่อมแซมบา้นเรอืน แต่ภายหลงัสงครามโลกนัน้ 
มีกลุ่มพ่อคา้คนไทยและคนไทยเชือ้สายจีนซึ่งสะสมทุนมาตัง้แต่ครัง้สงครามโลกขยายธุรกิจคา้
ปลีก จดัตัง้สถาบนัทางการเงินของคนไทย และท าธุรกิจประกนัภยั ซึง่กิจการกา้วหนา้มาโดยล าดับ
จึงตอ้งการสถานท่ีรองรบัการเติบโตของธุรกิจได ้ถนนเจรญิกรุงไม่เหมาะสมกบัการท าธุรกิจแบบ
ใหม่ๆ ดว้ยเหตุนี ้กลุ่มพ่อคา้จึงยา้ยท่ีตัง้ธุรกิจไปยงัถนนสีลม ซึ่งขยายพืน้ท่ีทางธุรกิจไดม้ากกว่า 
ความเป็นยา่นธุรกิจใหมข่องถนนสีลมเริม่ปรากฏชดัเมื่อมีการสรา้งอาคารพาณิชยส์ูงประมาณ 3-4 
ชั้น เม่ือพ.ศ. 2490 ต่อมา พ.ศ. 2509 มีการก่อสรา้งอาคารสูงมากกว่า 10 ชั้น1 เช่น อาคาร
ส านักงานใหญ่ของธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ส านกังานใหญ่ โรงแรมนารายณ์ บริษัท
ประกนัภยั อาคารของธนาคารพาณิชยต์่างๆ  ท าใหถ้นนสีลมไดก้ลายเป็นแหล่งส าคญัในการท า
ธุรกิจ ประกอบกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2504-2509)  ของจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์ มีเนือ้หาสาระในเรื่องส่งเสริมการลงทุน และพัฒนาอุตสาหกรรม ยังผลให้
ภาครฐัปรบัปรุงระบบสาธารณปูโภค ประเภทถนน ไฟฟ้า เพื่อรองรบัการขยายตวัทางธุรกิจ  คลอง
สีลมถกูถมเพื่อขยายถนนสีลมใหก้วา้งขวาง ศนูยก์ลางทางธุรกิจรูปแบบใหม่ จึงเปลี่ยนจากถนน
เจรญิกรุงมาท่ีถนนสีลม ภมูิศาสตรข์องถนนสีลมมีความเหมาะสมในการเป็นตวัเช่ือมถนนเจริญ
กรุง ศนูยก์ลางธุรกิจยา่นเก่า กบัยา่นประตนู า้ซึง่เป็นยา่นการคา้ใหมอี่กดว้ย  

การเตบิโตทางเศรษฐกิจและสงัคมของกรุงเทพฯ ท าใหร้ถรางทกุสายยกเลกิการใหบ้รกิาร
ใน พ.ศ. 2511 ดว้ยกลายเป็นพาหนะท่ีกีดขวางการจราจรและไม่เหมาะสมกับยุคสมยั รถรางซึ่ง
เป็นพาหนะท่ีเคยทนัสมยัและส าคญัของถนนเจรญิกรุงจงึสิน้สดุลงดว้ย 

สรุปไดว้่าถนนเจริญกรุงเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯ มาตัง้แต่แรกสรา้ง 
และขยายตวัอยา่งเดน่ชดัในสมยัรชักาลท่ี 5 การเรยีนรูเ้รือ่งราวของถนนเจรญิกรุงในช่วงระยะเวลา 
100 ปี  มีสว่นช่วยใหท้ราบถึงประวตัิศาสตรเ์ศรษฐกิจและสงัคมของกรุงเทพฯ  ดงันัน้ผูว้ิจยัเห็นว่า
การศึกษานีจ้ะท าใหเ้ขา้ใจถึงความส าคญัของถนนเจริญกรุงและทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสงัคมในถนนเจรญิกรุงช่วง พ.ศ. 2411 – 2511  ซึง่เป็นหลกัฐานท่ีสามารถสะทอ้นให้
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานครในช่วงเวลานัน้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
 

                                                            

 1 อรวรรณ ศรอีดุม.  วันวาน...กับวันนีข้องถนนสลีม.  หนา้ 7. 



  10 

1.2 วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1.เพื่อศกึษาถึงความส าคญัของถนนเจรญิกรุงตัง้แต ่พ.ศ. 2411 ถึง พ.ศ. 2511 
2.เพื่อศกึษาถึงพฒันาการ ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมของถนนเจรญิกรุง 

ตัง้แต ่พ.ศ. 2411 ถึง พ.ศ. 2511 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
งานวิจยันีจ้ะศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของถนนเจริญกรุงใน

ช่วงเวลา 100 ปี ตัง้แต่ พ.ศ. 2411 จนกระทั่ง พ.ศ. 2511 โดยใช ้พ.ศ. 2411 เป็นจุดเริ่มตน้ของ
การศึกษา เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีถนนเจริญกรุงขยายตวัทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างเด่นชัด 
ส่วนขอบเขตท่ีสิน้สุดการศึกษา คือ พ.ศ. 2511 เป็นปีท่ีรฐับาลยกเลิกการให้บริการรถรางใน
กรุงเทพมหานคร เพราะเป็นสิ่งกีดขวางการจราจร ซึง่ท าใหพ้าหนะส าคญัดัง้เดมิของถนนเจรญิกรุง
สิน้สดุลง ผูว้ิจยัเห็นว่าการศกึษาเรื่องนี ้จะท าใหเ้ขา้ใจและทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสงัคมในถนนเจรญิกรุงซึ่งสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานครได้
เป็นอยา่งดี 

1.4 วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาจะใชว้ิธีการทางประวตัิศาสตร ์(Historial Approach) น าเสนอในรูปของการ

พรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) โดยใช้เอกสารชั้นต้น ได้แก่  เอกสารประเภท 
จดหมายเหต ุพงศาวดาร และหนงัสือพิมพ ์ตลอดจนใชเ้อกสารชัน้รองประเภท หนงัสือ บทความ
จากวารสาร วิทยานิพนธ ์และงานวิจยั 

1.5 ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดรั้บ 
1.ทราบถึงความส าคญัของถนนเจรญิกรุงตัง้แต ่พ.ศ. 2411 ถึง พ.ศ.2511 
2.ทราบถึงพัฒนาการ ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมของถนนเจริญกรุง  

ตัง้แต ่พ.ศ. 2411 ถึง พ.ศ.2511 

1.6 เอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวข้อง 
ผูว้ิจยัไดส้  ารวจงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ ยงัไม่มีผูศ้กึษาเก่ียวกบัถนนเจรญิกรุงในบรบิท

ทางประวตัิศาสตรโ์ดยตรง แตพ่บว่ามีเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูว้ิจยัจ าแนกงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งออกเป็น 2 กลุม่ คือ  งานเขียนท่ีศกึษาเก่ียวกบัประวตัิศาสตรส์งัคมของกรุงเทพฯและงาน
เขียนท่ีศกึษาเก่ียวกบัประวตัิศาสตรเ์ศรษฐกิจของกรุงเทพฯ   
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1.6.1 งานเขียนทีศ่ึกษาเกี่ยวกับประวัตศิาสตรสั์งคมของกรุงเทพฯ  
เกื ้อกูล ยืนยงอนันต์.  (2519).  การพัฒนาการคมนาคมทางบกในรัชสมัย

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.  ปรญิญานิพนธก์ารศกึษามหาบณัฑิต.  ภาควิชา
ประวตัิศาสตร.์  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ.  

ผลการวิจยัพบว่าการคมนาคมภายในประเทศก่อนสมยัรชักาลท่ี 5 นัน้ มีแต่ความ
ยากล าบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคท่ีห่างไกลจากพระนคร  ต่อมาในสมยัรชักาลท่ี 5 ไทย
ตอ้งเผชิญกบัภยัคกุคามจากตะวนัตก ท าใหร้ฐับาลตอ้งปฏิรูปประเทศทกุดา้นเพื่อรอดพน้จากการ
ตกเป็นอาณานิคม  ซึ่งดา้นท่ีส าคญัคือ ดา้นการคมนาคมทางบก ไดแ้ก่ รถไฟ ถนน ทางเกวียน 
รถราง เพื่อใหก้ารติดต่อระหว่างภมูิภาคกบักรุงเทพฯ เป็นไปดว้ยความสะดวกและมีความใกลชิ้ด
กนัมากขึน้ อย่างไรก็ดีรฐับาลตอ้งเผชิญกบัอปุสรรคตา่ง ๆ ทัง้ดา้นการเงิน การขาดแคลนบคุลากร 
การขาดวสัดุในการปฏิรูปและปรบัปรุงการคมนาคมในประเทศ  งานวิจัยเรื่องนีไ้ดก้ล่าวถึงถนน
เจริญกรุงในประเด็นท่ีมาและความส าคัญของการเป็นถนนสายแรก ๆ ของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็น
ประโยชนใ์นการศกึษาตอ่ยอดเรือ่งเก่ียวกบับทบาทของถนนเจรญิกรุงในสมยัตอ่มา 

สยมพร ทองสาริ.  (2526). ผลกระทบจากการตัดถนนในกรุงเทพฯ ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (พ.ศ. 2411-2453) : ศกึษาเฉพาะกรณีการตดัถนนใน
ก าแพงพระนครดา้นเหนือและดา้นใตพ้ระนคร.  วิทยานิพนธอ์กัษรศาสตรมหาบณัฑิต.  ภาควิชา
ประวตัิศาสตร.์  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร.  

ผลการวิจยัพบว่า ในสมยัรชักาลท่ี 5 มีการตดัถนนขึน้ใหม่มากกว่า 110  สาย โดย
ขยายออกไปใน 3 บรเิวณ ไดแ้ก่ ดา้นใจกลางพระนคร คือ อ าเภอในก าแพงพระนคร และอ าเภอส า
เพ็ง  ดา้นเหนือพระนคร  คือ อ าเภอสวนดุสิต และดา้นใตพ้ระนคร คือ อ าเภอบางรกั ซึ่งการตดั
ถนนทัง้ 3 บริเวณนี ้ไดส้่งผลกระทบในดา้นเศรษฐกิจและสงัคมตามมา ดา้นเศรษฐกิจ ก่อใหเ้กิด
การเปลี่ยนแปลงในการครอบครองกรรมสิทธ์ิท่ีดินจากราษฎรรายย่อยมาเป็นพระคลงัขา้งท่ี และ
พระคลงัมีรายไดเ้ป็นจ านวนมากจากคา่เช่าตกึแถวรมิถนน และค่าสมัปทานรถราง  สว่นพืน้ท่ีดา้น
ใตพ้ระนครมีขนุนางเป็นผูค้รอบครองท่ีดินท าการตดัถนนและขายท่ีดินใหแ้ก่ชาวตะวนัตกหรือคน
ในบงัคบัตะวนัตก แต่การตดัถนนก่อให้เกิดการขยายตวัทางการคา้เฉพาะบรเิวณก าแพงพระนคร 
และอ าเภอส าเพ็งเท่านั้น  ส่วนผลกระทบทางด้านสังคมนั้น การตัดถนนก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงของธรรมเนียมประเพณีเดิม เกิดสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ขึน้ใหม่  เกิดความเจรญิทางการ
คมนาคม ตลอดจนการขนส่งติดต่อไดส้ะดวกรวดเร็วมากขึ ้น ประเด็นส าคัญประการหนึ่งของ
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งานวิจยัเรือ่งนีท่ี้สามารถน าไปศกึษาตอ่ยอดไดค้ือ  การตดัถนนสายใหม่ ๆ ในรชักาลท่ี 5  ไดมี้สว่น
ท าใหถ้นนเจรญิกรุงถกูลดความส าคญัลง 

เยาวรัตน์ พุฒิมานรดีกุล.  (2527).  การเปล่ียนแปลงของกรุงเทพฯในช่วง

รัชกาลที่ 5-7 และผลกระทบทางสภาวะแวดล้อมต่อประชาชน.  วิทยานิพนธอ์กัษรศาสตรม
หาบณัฑิต. ภาควิชาประวตัิศาสตร.์  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  

ผลการวิจยัพบว่า การเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพฯ อนัเน่ืองมาจากการขยายตวัของ
เมือง ในช่วงรชักาลท่ี 5- 7  ส่งผลใหค้น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 ชนชัน้สูงกับกลุ่มผูป้ระกอบการ
ทางดา้นพาณิชยกรรม และกลุ่มท่ี 2 ชนชัน้สามญั มีความเหลื่อมล า้กนัมากในดา้นเศรษฐกิจและ
สงัคม กรุงเทพฯไดร้บัการพฒันาทางวตัถเุป็นแบบเมืองสมยัใหม่ ท าใหว้ิถีชีวิตของประชาชนตา่งไป
จากเดิม และก่อก าเนิดวฒันธรรมท่ีมีเงินเป็นเครื่องเกือ้หนนุ การปรบัตวัทางดา้นสภาวะแวดลอ้ม
ของคน 2 กลุ่มนีจ้ึงมีความแตกต่างกนั กลุ่มท่ี 2 จะมีสภาวะแวดลอ้มทางสงัคมและคณุภาพชีวิต
ในดา้นลบ ท าใหค้นกลุ่มนีพ้ยายามเคลื่อนยา้ยเขา้มาในกรุงเทพฯ เป็นจ านวนมาก ยงัผลใหเ้กิด
ปัญหาต่าง ๆ ขึน้จากการแออดัของคนในเมืองกรุง งานวิจยัเรื่องนี ้ท าใหท้ราบปัญหาท่ีเกิดกบัคน
กรุงเทพฯ ท่ีอาศยัอยู่บนถนนเจรญิกรุง ซึง่เป็นประโยชนใ์นการวิเคราะหส์ภาพสงัคมของถนนเจรญิ
กรุง 

จิรวัฒน์ แสงทอง.  (2546).  ชีวิตประจ าวันของชาวสยามในกรุงเทพฯ พ.ศ.
2426-2475.  วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต.  ภาควิชาประวัติศาสตร.์  กรุ งเทพฯ:    
บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.  

ผลการวิจัยพบว่า นับตั้งแต่พ.ศ. 2426 วิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ เปลี่ยนผ่านจาก
สงัคมน า้ไปสู่สงัคมบก มีการตดัถนนมากขึน้เพื่อรองรบัการตัง้บา้นเรือนและกิจกรรมต่าง ๆ ทาง
สงัคมท่ียา้ยไปสู่ถนน การด ารงสถานะการเป็นเมืองการคา้ของกรุงเทพฯ ช่วง พ.ศ.  2426 กระตุน้
ใหช้าวเมืองประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย สรา้งตวัเองและครอบครวั การขยายตวัทางการศึกษา
และกิจกรรมใหม่ทางสงัคม ก่อใหเ้กิดชาวเมืองรุน่ใหม่ขึน้ ต่อมาหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 1 เกิดการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายของนายทุนนกัธุรกิจ คนสองกลุ่มนีไ้ดส้รา้งวิถีการด ารงชีวิต
และรสนิยมการบรโิภคแบบใหม่ขึน้มา ยงัผลใหค้นเหล่านี ้เขา้มามีบทบาททางสงัคมเทียบเท่าคน
ชัน้สงู ดว้ยการเขา้ไปมีบทบาททางการเมืองหรอืสนบัสนนุการปฏิวตัิใน พ.ศ. 2475 งานวิจยัเรือ่งนี ้
เป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการใหข้อ้มลูการด าเนินชีวิตประจ าวนัของคนกรุงเทพฯ บนเสน้ถนนเจรญิ
กรุง ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นชัดเจนว่า ช่วงสมัยรชักาลท่ี  5 ถนนเจริญกรุงเป็นถนนท่ีหนาแน่นไปดว้ย



  13 

ประชากร มีความหลากหลายในการประกอบอาชีพ และเป็นท่ีตัง้ของหา้งรา้นต่าง ๆ เป็นจ านวน
มาก 

1.6.2. งานเขียนทีศ่ึกษาเกี่ยวกับประวัตศิาสตรเ์ศรษฐกิจของกรุงเทพฯ 
อรทิพย์  เทสสิริ. (2524).  การถือครองที่ดินในประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๔๔- 

๒๔๗๕. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต. ภาควิชาประวัติศาสตร.์  กรุงเทพฯ : บัณฑิต
วิทยาลยั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั.       

ผลการวิจัยพบว่า ผลของสนธิสัญญาเบาว์ริงท าให้ท่ีดินมีราคาสูงขึน้  การค้า
ขยายตวั ราษฎร พ่อคา้ นายทุน แย่งกันจับจองพืน้ท่ีในการท ามาหากิน จนเป็นเหตุ ใหเ้กิดกรณี
วิวาทกนัอยู่บอ่ยครัง้  รฐับาลในสมยัรชักาลท่ี 5 จึงออกพระราชบญัญตัิโฉนดท่ีดิน พ.ศ. 2444 เพื่อ
ระงบักรณีพิพาทเรื่องท่ีดิน และยงัเป็นการช่วยใหร้ฐัเก็บภาษีท่ีดินไดม้ากขึน้  แตก่ารเก็บภาษีท่ีดิน
ก็ยงัไม่รดักมุนกั จนกระทั่งมีการออกพระราชบญัญตัิภาษีท่ีดินหลงัเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 งานวิจยัเรื่องนี ้มีการกล่าวถึงผลประโยชนข์องพระคลงัขา้งท่ีในการครอบครองตึกแถวบน
ถนนเจรญิกรุง  

พรทวี สปัุณณานนท.์ (2542).  การจัดการอสังหาริมทรัพยใ์นกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2444-2475.  วิทยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต.  ภาควิชาประวตัิศาสตร.์  กรุงเทพฯ: 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร.  

ผลการวิจัยพบว่า ธุรกิจการจัดการอสังหาริมทรพัยใ์นกรุงเทพมหานคร ขยายตัว
อย่างมากในสมยัรชักาลท่ี 5 ซึ่งเป็นผลมาจากสาเหตสุ  าคญั 4 ประการคือ การขยายอิทธิพลของ
ชาติตะวันตก  นโยบายของรฐับาลท่ีตอ้งการปรบัปรุงชาติให้ทันสมัย  การขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่สมยัรตันโกสินทรต์อนตน้ และความสนใจของคนชัน้สูงท่ีตอ้งการ
ลงทุนท าธุรกิจ  กลุ่มบุคคลท่ีมีความสนใจในการท าธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจด้าน
อสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ กลุม่บคุคลท่ีสามารถครอบครองท่ีดินเป็นจ านวนมาก เช่น กรมพระคลงัขา้ง
ท่ี วดั  เจา้นาย และขนุนาง ซึง่จะน าท่ีดินท่ีครอบครองอยู่นีม้าพฒันาโดยการปลกูเป็นตกึแถว หอ้ง
แถว โรงงาน ส าหรบัปลอ่ยใหพ้่อคา้ นายทนุ หรอืชาวต่างชาติเช่า กลุม่บคุคลท่ีครอบครองท่ีดินจึง
เป็นผูไ้ดร้บัผลประโยชนอ์ย่างยิ่ง  งานวิจยัเรื่องนีก้ลา่วถึงตกึแถวและท่ีดินบนถนนเจรญิกรุงท่ีสรา้ง
รายไดจ้ านวนมากใหแ้ก่พระคลงัขา้งท่ี นบัเป็นธุรกิจอสงัหารมิทรพัยใ์นรูปแบบแรก ๆ ของกรุงเทพฯ 
ซึง่ขอ้มลูดงักลา่วนี ้เป็นประโยชนใ์นการศกึษาเรือ่งธุรกิจท่ีอยูบ่นถนนเจรญิกรุง 
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 1.7 แหล่งข้อมูล 
1. ส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
2. ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ กรมศิลปากร 
3.ส านกัหอสมดุแห่งชาต ิกรมศลิปากร 
4. ส านกัวรรณกรรมและประวตัิศาสตร ์กรมศลิปากร 
5. หอสมดุแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
6. แหลง่ขอ้มลูออนไลน ์
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บทที ่2  
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิและสังคมของถนนเจริญกรุง พ.ศ. 2404 – 2429 

สภาพภูมิศาสตรข์องกรุงเทพฯ ในสมัยรตันโกสินทรต์อนตน้  แสดงใหเ้ห็นถึงการเป็น 
“เมืองน า้” ดว้ยมีสณัฐานท่ีคลา้ยเกาะ ลอ้มรอบดว้ยแม่น า้ล  าคลอง   และราษฎรท่ีด าเนินชีวิตโดย
พึง่พาอาศยัน า้เป็นปัจจยัหลกั เช่น การตัง้บา้นเรอืน การคมนาคม และการคา้ขาย ลว้นเก่ียวพนักบั
ทางน า้ทัง้สิน้  ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นว่า คนไทยพึ่งพิงทางน า้มากกว่าทางบก  ครัน้เม่ือมีการติดต่อกบั
ชาวตะวันตก ท าให้การด าเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป เห็นได้จากภายหลังการท า
สนธิสญัญาเบาวร์งิ (Bowring Treaty) กบัองักฤษ ในสมยัรชักาลท่ี 4 เป็นผลใหร้าษฎรปรบัเปลี่ยน
วิถีชีวิตใหท้นัสมยัเขา้กบัชาวตะวนัตก  ซึง่ชาวตะวนัตกไดเ้รยีกรอ้งใหไ้ทยปรบัปรุงบา้นเมืองหลาย
ประการ   การเรยีกรอ้งขอ้หนึ่งท่ีมีผลตอ่คนไทยเป็นอยา่งมาก คือ การตดัถนน 

การตัดถนนท าให้พืน้ท่ีกรุงเทพฯ ขยายตัว และเปลี่ยนวิถีของชาวกรุงเทพฯ จากท่ีใช้
แม่น า้เป็นหลกัมาสู่การท ากิจกรรมบนถนน ทั้งยงัเป็นการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรา้งเมืองของ
กรุงเทพฯดว้ย ถนนท่ีมีความส าคญัและเป็นถนนท่ีควรท าการศกึษา เพราะเป็นถนนแบบตะวนัตก
สายแรกของไทย และเป็นจดุก าเนิดของความเจรญิของกรุงเทพฯ คือ ถนนเจรญิกรุง 

บทท่ี 2 ท่ีจะศึกษานีต้อ้งการชีใ้หเ้ห็นถึงภูมิหลงัของการตดัถนน การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสงัคมของถนนเจรญิกรุงตัง้แต่สมยัรชักาลท่ี 4 ต่อเน่ืองมาในสมยัรชักาลท่ี 5 ท่ีถนน
เจรญิกรุงขยายตวัอย่างมาก จนถึงพ.ศ. 2429 หรือสิน้สดุทศวรรษท่ี 2420 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนท่ี
จะมีการใชร้ถรางในถนนเจรญิกรุง   

2.1 การคมนาคมในกรุงเทพฯ หลังสนธิสัญญาเบาวริ์ง ถึง พ.ศ. 2404 
ไทยท าสนธิสญัญาเบาวร์งิกับองักฤษ เม่ือพ.ศ. 2398 และชาติอ่ืนๆ1 เป็นผลใหเ้กิดการ

พฒันาและปรบัปรุงบา้นเมืองหลายประการ การเขา้มาอยู่อาศยัในเมืองไทยของชาวตะวนัตก ได้
เรียกรอ้งใหไ้ทยตดัถนนเพื่อใชเ้ป็นทางสญัจร  ซึ่งการตดัถนนตามขอ้เรียกรอ้งนัน้ นบัว่าเป็นเรื่อง
แปลกใหมข่องชาวไทย  

                                                            

 1 ประเทศท่ีสง่ทตูเขา้มาท าสญัญา คือ สหรฐัอเมรกิา และฝรั่งเศส ท าสญัญา เม่ือ พ.ศ. 2399 เดนมารก์
และโปรตุเกสท าสัญญา เม่ือ พ.ศ. 2401  เนเธอแลนด์เม่ือ พ.ศ. 2403  ปรสัเซีย (เยอรมัน) เม่ือ พ.ศ. 2404 
ตามล าดบั ส่วนอีก 4 ประเทศท าสญัญากับตวัแทนรฐับาลไทย ณ กรุงลอนดอน ไดแ้ก่ สวีเดน - นอรเ์วย ์ เบล
เย่ียม และอิตาลี เม่ือ พ.ศ. 2401 และออสเตรีย-ฮงัการ ีเม่ือ พ.ศ. 2402  
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ดว้ยเป็นเพราะชีวิตประจ าวนัใชเ้สน้ทางน า้เป็นหลกั เห็นไดจ้ากการมีคลองหลาย
สายในกรุงเทพฯ เช่น คลองรอบกรุง1 คลองผดงุกรุงเกษม2ถนนจึงไม่ไดมี้ความส าคญัในการเป็น
ทางสญัจร สว่นถนนซึง่เป็นทางสายสัน้ๆ รอบพระบรมมหาราชวงัท่ีมีมาตัง้แต่สมยัรชักาล 3 ก็มิได้
เป็นเสน้ทางส าหรบัราษฎร ถนนดงักล่าวนี ้มี 3 สายหลกั3  ไดแ้ก่ ถนนอมรวิถี ถนนจกัรีจรลั และ
ถนนเข่ือนขณัฑน์ิเวศ และยงัมีถนนท่ีแยกย่อยอีก 18 สาย4  ซึ่งในเรื่องนี ้รชักาลท่ี 4  มีพระบรม
ราชาธิบายเก่ียวกบัถนนลอ้มพระบรมมหาราชวงัไว ้3 ประการ คือ ประการแรก ถนนเป็นเครือ่งเชิด
ชูพระบรมมหาราชวงัและกั้นพระบรมมหาราชวังใหอ้ยู่ห่างจากบา้นเรือนราษฎรท่ีอยู่กันอย่าง
แออัดรกรุงรัง ประการท่ี 2 ถนนเป็นเครื่องป้องกันมิให้ข้าศึกศัตรูเข้ามาประชิดติดก าแพง
พระบรมมหาราชวงั และประการท่ี 3 ถนนเป็นท่ีพระมหากษัตรยิท์รงใชป้ระกอบพระราชกรณียกิจ
ในพระราชพิธีต่างให้สมพระเกียรติยศ 5 ภาพของกรุงเทพฯ ในเวลานั้นปรากฏในบันทึกของ
บาทหลวงปาลเลกัวซ์ (Jean Baptist Pallegoix) ซึ่งอยู่ในสมัยรัชกาลท่ี 3 –  รัชกาลท่ี 4 ให้
ความเห็นไวว้า่  

  “... ในเมืองหลวงไม่มีรถสกัคนัเดยีว ต่างใชเ้รอืกนัทัง้นัน้ แม่น า้ล าคลอง

แทบจะเป็นเสน้ทางคมนาคมอย่างเดียว เวน้แต่ตอนใจกลางเมืองอนัมีรา้นคา้

หรอืตลาดเทา่นัน้ ทีม่ถีนนปดูว้ยอฐิแผน่ใหญ่...” 6    

                                                            

 1 ขดุขึน้เม่ือ พ.ศ. 2328 ในรชักาลท่ี 1 โปรดใหข้ดุขึน้เพ่ือเป็นคเูมืองส าหรบัป้องกนัขา้ศึกศตัรู และเพ่ือ
การคมนาคมภายในเมือง เริ่มตัง้แต่บางล าพ ูยาวขนานไปกบัคลองคเูมืองเดิม ท่ีขดุขึน้ตัง้แต่สมยัธนบรุี มาออก
แม่น า้ขา้งใต ้เหนือวดัสามปลืม้ (ต่อมาคือวดัจกัรวรรดิราชาวาส) ยาว 85 เสน้ 13 วา (ประมาณ 3.5 กิโลเมตร) 
แลว้โปรดใหข้ดุคลองหลอด 2 คลอง เช่ือมระหว่างคลองคเูมืองเดิมกบัคลองรอบกรุง จากนัน้ โปรดเกลา้ฯ ใหข้ดุ
คลองมหานาค บรเิวณเหนือวดัสระเกศ เพ่ือใหป้ระชาชนลงเรอืเลน่สกัวาในฤดนู า้ เหมือนในสมยัอยธุยา 

 2 รชักาลท่ี 4 โปรดใหข้ดุเม่ือ พ.ศ. 2394 ถือเป็นคลองขดุแรกในรชักาล ขนานไปกบัคลองรอบกรุง เริ่ม
ตัง้แต่บริเวณวดัเทวราชกุญชร ไปออกแม่น า้เจา้พระยาอีกดา้นหนึ่งบริเวณวดัแกว้แจ่มฟ้า (ปัจจบุนับริเวณนีคื้อ 
โรงแรมรอยลั ออรค์ิด เชอราตนั ส่วนวดัแกว้แจ่มฟ้า ยา้ยไปตัง้ท่ีแห่งใหม่ริมถนนสี่พระยา) พระราชทานนามว่า 
“คลองผดงุกรุงเกษม” แลว้เสรจ็เม่ือ พ.ศ. 2397  ยาว 137 เสน้ 10 วา (ประมาณ 5.5 กิโลเมตร) ยงัผลใหพ้ระนคร
มีอาณาเขตทางทิศเหนือและทิศใตก้วา้งขวางออกไปจากเดิม 
 3 อมรดรุณารกัษ ์(อทุมุพร สนุทรเวช).  (2515).  วังหลวง.  หนา้ 15. 
 4 ณฐัวฒุิ ปรยีวนิตย.์  (2560).  เศรษฐกจิการเมอืงของการตัดถนนในพระนคร.  หนา้ 29. 
 5 หอสมดุแหง่ชาติ.  เลขที ่121. จดหมายเหตุรัชกาลที ่4.  ไมป่รากฏ จ.ศ. 
 6 ฌงั-บปัติสต ์ปาลเลกวัซ.์  (2520), เล่าเร่ืองกรุงสยาม.  หนา้ 56. 
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สนธิสญัญาเบาวร์ิงท าใหก้ารคา้ขยายตวั รชักาลท่ี 4 ทรงส่งเสริมใหขุ้ดคลองเช่ือม
พระนครไปยงัหวัเมืองต่างๆ เช่น คลองมหาสวสัดิ์ (ขดุเม่ือ พ.ศ. 2402)  คลองด าเนินสะดวก (ขดุ
เม่ือ พ.ศ. 2409) และคลองภาษีเจรญิ (ขดุเม่ือ พ.ศ. 2410)  เพื่ออ านวยความสะดวกในการขนส่ง
สินคา้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขา้ว ซึ่งเป็นสินคา้ส าคญัของประเทศ  แมว้่าสนธิสญัญาเบาวร์งิ จะท า
ใหมี้ชาวต่างชาติเขา้มาในกรุงเทพฯมากขึน้ และส่งผลให้การคา้ขายเริ่มมีอิสระ แต่ขอ้ก าหนด
ประการหนึ่งไดจ้  ากดัเรือ่งเขตท่ีอยูอ่าศยัของชาวตา่งชาติไวว้า่ 

   “...ขอ้ที ่4 คนทีอ่ยู่ในบงัคบัฝรั่งเศส องักฤษ อเมริกนั จะมาคา้ขายตาม

หวัเมอืงชายทะเลซ่ึงขึน้กบักรุงเทพมหานครกค็า้ขายไดโ้ดยสะดวก แตจ่ะอาศยัอยู่

ไดท้ีเ่ดียวก็แต่ในกรุงเทพมหานคร ตามในจงัหวดัซ่ึงก าหนดไวใ้นหนงัสือสญัญา 

ประการหนึ่งคนอยู่ในบังคบัฝรั่งเศส องักฤษ อเมริกนั จะมาเช่าที่ปลูกโรงปลูก

เรอืนปลูกตกึ แลจะซือ้เรอืนซือ้โรงซือ้ตกึพน้ก าแพงออกไปก าหนด 200 เสน้  คอื 4 

ไมลเ์ชา่ได ้แตจ่ะซือ้ทีซื่อ้ไมไ่ด ้ถา้อยูถ่งึ 10 ปีแลว้ จึงจะซือ้ได ้ถา้อยูย่งัไม่ถึง 10 ปี 

ท่านเสนาบดีจะโปรดใหซื้อ้ก็ซือ้ได ้ที่นอกก าหนด 200 เสน้นัน้ คนอยู่ในบังคบั

ฝรั่งเศส องักฤษ อเมริกนั จะซือ้จะเช่าทีเ่รือน ทีส่วน ทีไ่ร่ทีน่า ตัง้แต่ก าแพงเมือง

ออกไป เดนิก าลงัเรอืแจวเรอืพายทาง 24  ชั่วโมง จะซือ้จะเช่าเมือ่ไรก็ซือ้ไดเ้ช่าได ้

แต่เมือ่คนอยู่ในบงัคบัฝรั่งเศส องักฤษ อเมรกินั จะซือ้ทีซื่อ้เรอืนจะตอ้งบอกกงสลุ

ฝรัง่เศส องักฤษ อเมรกินั ตามทีต่ามต าแหนง่ผูจ้ะซือ้ กงสลุจะไดบ้อกเจา้พนกังาน

ฝ่ายไทย เจา้พนกังานกบักงสลุเห็นว่าคนทีจ่ะซือ้ทีน่ ัน้เป็นคนจะท ามาหากินโดย

จรงิ เจา้ พนกังานกบักงสุลจะไดช้่วยว่ากล่าวใหซื้อ้ตามราคาสมควร แลว้จะได้

ดูแลปักทีว่ดัทีท่  าหนงัสอืปิดตราเจา้พนกังานใหไ้วเ้ป็นส าคญั...”1 

ผลอนัเน่ืองจากขอ้สญัญานีช้าวต่างชาติและคนในบงัคบัจึงเรียกรอ้งใหร้ชักาลท่ี 4 
จัดการเรื่องท่ีอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพให้ได้รบัความสะดวก เพราะจากข้อสัญญาท่ี
ก าหนดใหช้าวต่างชาติ ท่ีอาศยัอยู่ในสยามไม่ถึง 10 ปี ไม่มีสิทธ์ิซือ้ท่ีดินในก าแพงพระนคร หรือ
นอกก าแพงพระนครออกไปในระยะ 200 เสน้ ท าไดเ้พียงแต่เช่าเท่านัน้  หากจะซือ้ตอ้งใหเ้สนาบดี
ของไทยเป็นผูใ้หก้ารอนญุาตก่อน เป็นผลใหค้นกลุม่นีต้อ้งไปตัง้บา้นเรอืน และโรงสินคา้อยูท่ี่ส  าเพ็ง
หรือไกลออกไปถึงคอกกระบือ  ต่อมาจึงไดท้  าหนังสือกราบบงัคมทูลขอไปตั้งบา้นเรือน โรงเก็บ

                                                            

 1 กรมศิลปากร.  (2547).  ประชุมประกาศรัชกาลที ่4 เรื่องที่ 87 ประกาศวา่ดว้ยการประพฤติต่อ
ฝรั่งเศสองักฤษแลอเมรกินัท่ีเชา้มาอยูใ่นเมืองไทย.  หนา้ 93-94. 
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สนิคา้และท่าเรอืรวมกนัอยู่ท่ีต  าบลบางนา เพื่อความสะดวกในการคา้ขาย ง่ายตอ่การหาท่ีจอดเรอื 
และขนส่งสินคา้  ตลอดจนไม่ตอ้งการอยู่อาศัยปะปนกับคนไทยคนจีน และคนแขกให้เกิดขอ้
ขดัแยง้จนเป็นความกนัอยูเ่สมอ จงึขอใหร้ฐับาลขดุคลองและตดัถนนจากบางนาเขา้มาในพระนคร 
เพื่อประโยชนใ์นการขนถ่ายสนิคา้ดว้ย1  

ครัง้นั้น รชักาลท่ี 4 ไม่ทรงเห็นดว้ยกับค ากราบบังคมทูลนี ้ดว้ยทรงเกรงว่าการขุด
คลองจะท าใหน้ า้เค็มขึน้มาถึงกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม ในท่ีสดุทรงยอมท าตามขอ้เรียกรอ้ง ดว้ย
ทรงเห็นดว้ยกบัขนุนางท่ีกราบบงัคมทลูว่า ถา้ชาวยโุรปยา้ยไปตัง้ท่ีบางนาก็จะห่างไกลออกไป ก็มี
คณุอยา่งหนึ่งดว้ยความหยกุหยิกนัน้นอ้ยลง2   ดงันัน้ พ.ศ. 2400 โปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้พระยารวิวงศ์
มหาโกษาธิบดี  (ข  า บนุนาค) ท่ีพระคลงั (ต่อมาไดร้บัพระราชทานนามใหม่ คือ เจา้พระยาทิพากร
วงศมหาโกษาธิบดี) จา้งจีนขดุคลองตัง้แต่หนา้ป้อมผลาญไพรยิ ์คลองผดงุกรุงเกษม ตดัทุ่งลงไป
ถึงคลองพระโขนง ออกไปทะลถุึงแมน่ า้เจา้พระยา ระยะทางยาว 8 กิโลเมตร  ความกวา้ง 12 เมตร 
ลึก 3 เมตร พระราชทานนามว่า “คลองถนนตรง”  มูลดินท่ีไดจ้ากการขุดคลองถมขึน้เป็นถนน 
พระราชทานนามวา่ “ทางถนนตรง”3 แตร่าษฎรมกัเรยีกวา่ “คลองววัล าพอง” และ “ถนนววัล าพอง” 
ตามช่ือทุ่งท่ีถนนตัดผ่าน (ต่อมาในสมัย รชักาลท่ี 6 พระราชทานนามถนนสายนีใ้หม่ว่า ถนน
พระรามท่ี 4) 

เม่ือการขุดคลองถนนตรงและทางถนนตรงแลว้เสร็จ ชาวต่างชาติท่ีร่วมกันกราบ
บงัคมทลูขอพระราชทานท่ีดินท่ีบางนา ก็ไม่ไดไ้ปอยู่อาศยัและอา้งว่า “เป็นเพราะไกลเกินไปจะขอ
อยูท่ี่บางรกัเช่นเดมิ”4   คลองและถนนแห่งนีจ้งึเป็นท่ีเปลี่ยว เพราะไมมี่คนใชเ้สน้ทางนี ้

2.2 ถนนเจริญกรุง พ.ศ. 2404 - 2410 
การตดัถนนเจรญิกรุงเกิดขึน้จากขอ้เรียกรอ้งของชาวต่างชาติ ใน พ.ศ. 2404 กงสลุชาว

ยุโรปเขา้ช่ือกันกราบบงัคมทูลใหไ้ทยสรา้งถนนเพื่อใชส้  าหรบัข่ีมา้ตากอากาศ จะไดไ้ม่เจ็บไขไ้ด้
ป่วย  มีความปรากฏในพระราชพงศาวดารว่า ชาวยโุรปเคยขึน้รถขึน้ข่ีมา้ไปเท่ียวตากลมอากาศ 
ไดค้วามสบายไม่ใคร่เจ็บไข ้เขา้มาอยู่ในกรุงไม่มีถนนหนทางท่ีจะข่ีรถข่ีมา้ไปเท่ียวพากันเจ็บไข้

                                                            

 1 หอสมดุแหง่ชาติ.  เลขที ่131.  จดหมายเหตุรัชกาลที ่4.  จ.ศ. 1224. 
 2 กรมศิลปากร. (2547).  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร ์รัชกาลที่ 4 ของเจ้าพระยาทิพา
กรวงศมหาโกษาธิบด.ี  หนา้ 125. 
 3 แหล่งเดมิ.  หนา้เดิม. 
 4 แหล่งเดมิ.  หนา้เดิม. 
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เนืองๆ 1 ค  ากราบบงัคมทูลนี ้สอดคลอ้งกับพระราชด าริท่ีจะใหบ้า้นเมืองมีถนนหนทางท่ีเรียบรื่น
สะอาดตา งดงามขึน้เหมือนประเทศยโุรป  จึงโปรดเกลา้ฯ ใหต้ดัถนนจากรมิบา้นเจา้เขมรไปบาง
คอแหลม 

ถนนเจรญิกรุงตดัแบ่งเป็น 2 ช่วง เรยีกว่า ถนนเจรญิกรุงตอนนอก เริม่ตัง้แต่บา้นเจา้
เขมร รมิคลองรอบกรุง บรเิวณท่ีตรงกบัประตพูระนครขา้งป้อมเสือทะยาน ยาวไปถึงย่านบางคอ
แหลม รชักาลท่ี 4 โปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้พระยาศรสีรุยิวงศ ์เป็นแม่กองตดัถนน พระยาอินทราธิบดีศรี
ราชรองเมืองเป็นนายงาน เริม่ตดัถนนเม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2404 ทรงสิน้พระราชทรพัยจ์าก
การตดัถนนทัง้สิน้ 102 ชั่ง 8 ต าลึง 1 บาท 2 สลึง2  ซึ่งเป็นเงินจากค่าผูป้ี้ระกาท่ีราชการเรียกเก็บ
จากชาวจีนปีละ 4 บาทตอ่คน   

ต่อมาเม่ือ พ.ศ. 2405 รชักาลท่ี 4 โปรดเกลา้ฯใหเ้จา้พระยายมราช (ครุฑ) และพระ
พรมบริรกัษ์ เป็นแม่กองตดัถนนเจริญกรุงระยะท่ี 2 หรือเจริญกรุงตอนใน3 เริ่มตัง้แต่บริเวณมุม
ตะวนัออกเฉียงใตข้องก าแพงพระบรมมหาราชวงั หรือปลายถนนทา้ยวงั ไปทางตะวนัออก ขา้ม
คลองคเูมืองเดมิบรรจบกบัถนนเจรญิกรุงตอนนอกท่ีตดัไวเ้ม่ือ พ.ศ. 2404  

ภายหลังท่ีถนนเจริญกรุงแลว้เสร็จ ยังไม่มีการเรียกช่ืออย่างเป็นทางการ คนไทย
เรียกว่า “ถนนใหม่” ชาวตะวนัตกเรียกว่า “New Road” ส่วนชาวจีนเรียกว่า “ซินพะโลว้” ต่อมา
รชักาลท่ี 4 โปรดเกลา้ฯ ใหอ้อก “ประกาศใหเ้รยีกคลองผดงุกรุงเกษม” ความวา่  

  “ทางทีท่  าใหม่ตรงวดัพระเชตพุน ตรงออกไปนอกก าแพงขา้มคลองไปริม

บา้นแขกเมืองเขมร เลีย้วไปถึงป้อมปัจนกึแลว้ขา้มคลองผดงุกรุงเกษม ตรงลงไปถึง 

                                                            

 
1
 แหล่งเดมิ.  หนา้ 169. 

 2 กรมศิลปากร.  (2547).  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร ์รัชกาลที ่4 ของเจ้าพระยาทพิา
กรวงศมหาโกษาธิบด.ี  หนา้ 170. 
 3 บริเวณคลองรอบกรุงแถววงัเจา้เขมร ขา้งป้อมเสือทะยาน ซึ่งอยู่ใกลก้ับจุดเช่ือมระหว่างถนนเจริญ
กรุงตอนนอก กบัถนนเจริญกรุงตอนใน มีประตเูมืองซึ่งเป็นประตสู  าคญัทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องพระนคร
สรา้งครอ่มถนนอยู่ ตัง้แต่สมยัตน้รตันโกสินทร ์ถึงสมยัรชักาลท่ี 5 โปรดใหป้รบัซุม้ประต ูโดยเพิ่มช่องประตท่ีูแต่
เดิมมีอยู่ช่องเดียวเป็น 3 ช่อง เพ่ือใหร้ถผา่นไปมาไดส้ะดวกขึน้ ชาวบา้นเรียกประตนีูว้า่ ประตสูามยอด แตเ่ม่ือถึง
ปลายรชักาลท่ี 5 การจราจรบนถนนเจรญิกรุงคบัคั่งมาก จึงโปรดใหร้ือ้ประตสูามยอดทิง้เพ่ือท่ีจะขยายถนนเจรญิ
กรุงใหก้วา้งขวางขึน้ 
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บางคอแหลมนัน้ โปรดเกลา้ฯใหเ้รียกว่า ถนนเจริญกรุง หา้มอย่าใหเ้รียกอย่างอืน่

ตอ่ไป จดหมายประกาศใหร้าษฎรรูจ้งทัว่”1  

  

รฐับาลไทยไดจ้า้งนายเฮนรี อาลาบาศเตอร ์ (Henry Alabaster) 2  ชาวองักฤษ ท า
การส ารวจรงัวดัแนวถนน และเขียนแบบก่อสรา้ง สองขา้งถนนมีคนัหินขนาบ และมีร่องส าหรบั
ระบายน า้ ก่ออิฐกวา้ง 40 เซนติเมตร ลกึ 60 เซนติเมตร พืน้ถนนยงัมีสภาพไม่ดีนกั เพราะไม่มีการ
ลงฐาน ใชว้ิธีการทบุพอใหด้ินเรียบ ๆ แลว้เอาอิฐเรียงตะแคง อดัใหแ้น่นดว้ยดินหรอืทราย ถมตรง
กลางใหนู้นขึน้แบบหลงัเต่าเพื่อระบายน า้ลงสองขา้งเวลาฝนตก  เม่ือการตดัถนนแลว้เสร็จใหม่ๆ 
สภาพถนนยงัไม่เรยีบรอ้ย ในฤดแูลง้ก็มีฝุ่ น สว่นฤดฝูนก็เป็นโคลนตม3 ถนนทรุดโทรมอย่างรวดเรว็
แมจ้ะไม่ไดมี้ผูค้นหรือยานพาหนะผ่านไปมา แต่ก็มีการซ่อมแซมเฉพาะบริเวณท่ีเสียหายเท่านัน้ 
โดยเอาหินหรือดินมาถมแลว้บดใหแ้น่น ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นเกลี่ยดินและทุบใหเ้รียบ เอาหินใส่
ขา้งบนแลว้ใชร้ถบดอีกที4 

วิธีการตัดถนนของนายนายเฮนรี อาลาบาศเตอร ์ท่ีปรากฏในหนังสือพิมพร์าย 3 
เดือน ช่ือ Siam Repository  แสดงใหเ้ห็นถึงความยากล าบากอย่างมากในการตดัถนนในสมัย
รชักาลท่ี 4 และแสดงถึงสภาพบา้นเมืองในกรุงเทพฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี   มีขอ้ความวา่  

“...เขาท าประโยชน์ยิ่งใหแ้ก่รฐับาลไทย  เมื่อเขาย ่าไปตามสวนผลไมแ้ลทอ้งนาวนั

แลว้วนัเล่า กระโดดขา้มทอ้งร่องบา้ง ลยุโคลนเลนไปบา้ง เพือ่ส ารวจเสน้ทางทีจ่ะสรา้ง

ถนนเหล่านี ้เมือ่สรา้งถนนเสร็จแลว้ ทางราชการก็ท าสะพานขา้มคลอง และเอาทราย

มาเกลีย่ถนนเพือ่นกัขีม่า้จะไดค้วบมา้เป็นระยะทางไกล ๆ...”5  

 

                                                            

 1 กรมศิลปากร.  (2547).  ประชุมประกาศรัชกาลที ่4.  หนา้ 503. 
 2 ตน้สกลุ เศวตศิลา เขา้มารบัราชการตัง้แต่สมยัรชักาลท่ี 4  ต่อมาไดร้บัความไวว้างพระราชหฤทยัจาก
รชักาลท่ี 5 โปรดเกลา้ฯ ใหด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีส  าคญัหลายต าแหน่ง คือ ท่ีปรกึษาส่วนพระองค ์ผูอ้  านวยการ
สรา้งถนนและสะพานในกรุงเทพฯ เสียชีวิตเม่ือ พ.ศ. 2427 โปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัการศพเทียบเท่าต าแหน่งพระยา
เอก จดัท ามณฑปแบบฝรั่งท่ีสสุานโปรเตสแตนต ์ถนนเจรญิกรุง  
 3 ทองตอ่ กลว้ยไม ้ณ อยธุยา. (2531).  พระบรมราชจักรีวงศกั์บกรุงเทพมหานคร.  หนา้ 30.  
 4 ณฐัวฒุิ ปรียวนิตย.์ (2560).  เศรษฐกจิการเมอืงของการตัดถนนในพระนคร สมัยรัชกาลที ่1-5.  
หนา้ 39. 
 5 ชยั เรอืงศิลป์.  (2522).  ประวัตศิาสตรไ์ทย สมัย พ.ศ. 2352 - 2453 ด้านสังคม.  หนา้ 295.  
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ภายหลงัท่ีมีการตดัถนนแลว้ รชักาลท่ี 4 มีพระราชด ารใิหเ้ชิญชวนขนุนาง พ่อคา้ รบั
ท าสะพานขา้มคลองท่ีถนนตดัใหม่ ในการนี ้เจา้พระยาศรสีรุยิวงศ์รบัท าสะพานเหล็ก1 ขา้มคลอง
รอบกรุง ใกลก้บับา้นเจา้เขมร นอกจากนีย้งัมีสะพานอ่ืน ๆ ท่ีตดัสรา้งขึน้ในคราวเดียวกนันีอี้กหลาย
สะพาน2 

การติดตอ่กบัประเทศตะวนัตกยงัผลใหไ้ทยไดร้บัความรูใ้หม่ๆ  การตดัถนนโดยมีการ
ส ารวจท ารางวัดและวิธีการปูอิฐ นับเป็นวิทยาการอย่างหนึ่งท่ีไดร้บัมาจากการเปิดรบัความ
เจรญิกา้วหนา้จากตา่งประเทศ ซึง่แตเ่ดิมถนนหนทางที่ใชก้นัอยู่นัน้เป็นทางลุม่ๆ ดอนๆ โดยเห็นได้
จาก ประกาศเรื่องเกณฑท์รายโรยถนนในการพระศพ3 กล่าวคือ ในสมยัก่อน หากมีงานพระศพ 
จะตอ้งเกณฑไ์พรใ่หห้าทรายมาเกลี่ยโรยถนนหนทางชกัรถเชิญพระศพ แต่เม่ือมีการตดัถนนแบบ
ตะวนัตก ก็มิไดโ้ปรดใหมี้การเรียกเก็บเงินค่าทรายจากไพรห่ลวงอีก ถนนเจริญกรุงเป็นถนนสาย
แรกท่ีใชว้ิธีแบบตะวนัตก4  

ในคราวท่ีตัดถนนเจริญกรุงตอนนอก พ.ศ. 2404 ยังโปรดเกลา้ฯ ใหต้ัดถนนขวาง 
(ต่อมาคือถนนสีลม)แยกไปอีกสายหนึ่ง โดยเริม่จากถนนเจรญิกรุงท่ีต าบลบางรกั ไปจรดถนนตรง 
บรเิวณศาลาแดง ซึ่งเป็นท่ีดินของเจา้พระยารวิวงศม์หาโกษาธิบดี  ถนนสายนีมี้คลองขดุขนานไป
ตลอด โดยน ามลูดินจากการขุดคลองขึน้มาถมเป็นถนน ในเวลาต่อมาชาวต่างประเทศไดน้ าเอา

                                                            

 1 ปัจจบุนัคือ สะพานเหล็กบน หรือสะพานด ารงสถิต สะพานสมยัแรกสรา้งเป็นสะพานมีรางเหลก็ และ
มีลอ้ท่ีคานดา้นลา่ง เป็นจดุถนนเจรญิกรุงตอนนอกกบัถนนเจรญิกรุงตอนใน  ตอ่มาเปลี่ยนเป็นสะพานคอนกรตี 
 2 สะพานขา้มคลองท่ีมีขนุนาง พอ่คา้ ราษฎรรว่มใจกนัสรา้งในคราวนี ้ ไดแ้ก่ 1. สะพานเหลก็ขา้มคลอง
รอบกรุงรมิวงัเจา้เขมร 2. สะพานเหล็กขา้มคลองรอบกรุงไปวดัจกัรวรรดิ  3. สะพานไมข้า้มคลองวดัจกัรวรรดิไป
ถนนส าเพง็  4. สะพานก่ออิฐปนูขา้มศาลเจา้ใหม ่5. สะพานไมข้า้มคลองวดัสามจีน  6. สะพานไมข้า้มคลองผดงุ
กรุงเกษม ริมป้อมปิดปัจจานึก 7. สะพานก่ออิฐปูนขา้มคลองหลงับา้นกงสุลอังกฤษ 8. สะพานก่ออิฐปูนขา้ม
คลองบางรกั  9. สะพานก่ออิฐปนูขา้มคลองเหนือวดัยานนาวาฝ่ังเหนือ  10. สะพานก่ออิฐปนูขา้มคลองเหนือวดั
ยานนาวาฝ่ังใต ้ 11. สะพานก่ออิฐปนูขา้มคลองวดัลาว  (วดัสทุธิวราราม)  12. สะพานก่ออิฐปนูขา้มคลองบาง
ขวาง  13. สะพานก่ออิฐปนูขา้มคลองวดัใหม่ (กนัมาตยุาราม) 14. สะพานก่ออิฐปนูขา้มคลองบางรกัริมคลอง
ขวางขดุใหม่  15. สะพานขา้มคลองถนนตรง 16. สะพานไมข้า้มคลองปทมุวนั  17.สะพานไมข้า้มคลองปทมุวนั
มาคลองผดงุกรุงเกษมถงึคลองถนนตรง 
 3 กรมศิลปากร.  (2547).  ประชุมประกาศรัชกาลที ่4.  หนา้ 290. 
 4 ณฐัวฒุิ ปรียวนิตย.์ (2560). เศรษฐกจิการเมอืงของการตัดถนนในพระนคร รัชกาลที ่1-5.  หนา้ 
39.  
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เครื่องวิดน า้กังหันลมหรือเครื่องสีลมมาตัง้ท่ีถนนขวาง เป็นท่ีโดดเด่นมาก ชาวบา้นจึงเรียกถนน
สายนีว้า่ “ถนนสลีม” สว่นชาวตา่งประเทศเรยีกวา่ “Windmill Road”  

ในขณะท่ีตดัถนนเจริญกรุงตอนใน โปรดใหต้ดัถนนสายอ่ืนๆ บริเวณใกลเ้คียงร่วม
ดว้ย คือ ถนนบ ารุงเมืองและถนนเฟ่ืองนคร มีหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัและความ
ตื่นเตน้ยินดีในการมีถนนของไทย คือ เม่ือ พ.ศ. 2407  รชักาลท่ี 4 เสด็จประพาสถนนเจริญกรุง
และถนนทกุสายท่ีสรา้งในรชักาล  โปรดใหมี้การฉลองถนนถึง 3 วนั 3 คืน1 

นอกจากนี ้รชักาลท่ี 4 มีพระราชประสงคท่ี์จะกีดกนัมิใหช้าวยโุรปและคนในบงัคบัท่ี
เขา้มาอาศยัอยูใ่นพระนคร เขา้มายุ่งวุ่นวายในบรเิวณทอ้งสนามไชย ดว้ยแตเ่ดิมนัน้ ชาวยโุรปและ
คนในบงัคบัมกัชอบข่ีมา้เขา้มาในบริเวณหนา้พระท่ีนั่งสทุไธสวรรย ์ทอ้งสนามไชย ซึ่งเป็นท่ีส่วน
พระองค ์และสยามไม่สามารถลงโทษคนเหล่านีไ้ด ้เน่ืองดว้ยตามสนธิสญัญาเบาวร์งิ ระบุว่า ถา้
ชาวยโุรป หรือคนในบงัคบักระท าความผิด ตอ้งส่งใหก้งสลุเป็นผูด้  าเนินการช าระความ พระองค์
ทรงเกรงว่าเรื่องราวอาจจะลกุลามเป็นความใหญ่ จึงมกัไม่ทรงถือโทษ โดยทรงคิดว่า เขาเป็นชาว
ต่างประเทศไม่รูธ้รรมเนียมไทย2 ดงันัน้หากมีการตดัถนนสายใหม่ อาจจะลดความขดัแยง้ลงได ้ 
ดว้ยเหตนีุเ้ม่ือชาวยโุรปกราบบงัคมทลูขอใหมี้การตดัถนน  จงึโปรดเกลา้ฯ ใหต้ดัถนนเจรญิกรุงขึน้    

2.3 สภาพเศรษฐกิจของถนนเจริญกรุง พ.ศ. 2404 - 2410 
การสรา้งถนนเจรญิกรุงตามขอ้เรยีกรอ้งของชาวยโุรปนัน้ หากพิจารณาแลว้จะสะทอ้นให้

เห็นถึงแนวพระราชด าริของรัชกาลท่ี 4 ท่ีทรงเลือกสรา้งถนนใหม่ให้ขนานไปกับแนวแม่น ้า
เจา้พระยา ซึ่งเป็นทางสญัจรของชาวไทยแต่เดิม นับเป็นพระราชประสงคท่ี์ตอ้งการจะปรบัปรุง
ประเทศใหท้นัสมยัแบบตะวนัตก แต่ยงัคงไวซ้ึ่งวิถีชีวิตดัง้เดิมของไทย ดว้ยเหตนีุถ้นนเจรญิกรุงจึง
เป็นถนนสายยาว ขนานตามแนวแมน่ า้ นอกจากนี ้ยงัอาจวิเคราะหไ์ดว้า่ การตดัถนนเจรญิกรุงเป็น
เหมือนการเปิดพืน้ท่ีทางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯอีกทางหนึ่ง เพราะภายหลงัจากตดัถนนเจรญิกรุง
แลว้โปรดใหส้รา้งตกึแถวรมิถนนพระราชทานแก่พระราชโอรสธิดาไวส้  าหรบัเก็บคา่เช่าตกึ เพื่อเป็น
ทางหารายได ้ในเรื่องนี ้สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานภุาพ ทรงบนัทึกไว้ในสาสน์สมเด็จ ความว่า 
“...พออาย ุ6 ขวบ กไ็ดร้บัพระราชทานตกึแถวรมิถนนเจรญิกรุง 2 หอ้ง ไดค้า่เชา่หอ้ง 1 เดอืนละ 4 

                                                            

 1 กรมศิลปากร. (2547).  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร ์รัชกาลที ่4 ของเจ้าพระยาทพิา
กรวงศมหาโกษาธิบดี.  หนา้ 205. 
 2 หอสมดุแหง่ชาติ.  เลขที ่121.  จดหมายเหตุรัชกาลที ่4.  ไม่ปรากฏ จ.ศ. 
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บาท ...”1  ตึกแถวท่ีรชักาลท่ี 4 โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งนี ้ส่วนใหญ่เป็นตึกแถวส่วนท่ีเป็นถนนเจริญ
กรุงตอนใน เน่ืองดว้ยถนนเจรญิกรุงตอนใน รชักาลท่ี 4 ทรงออกเงินสว่นพระองคใ์นการสรา้งถนน
ส่วนนีเ้อง ส่วนถนนเจรญิกรุงตอนนอกเป็นเงินหลวง ดว้ยเหตนีุจ้ึงทรงขอท่ีดินสองฟากถนน สรา้ง
ตึกใหค้นเช่าท าการคา้ทดแทนเงินส่วนพระองคท่ี์เสียไป การท่ีทรงมีพระราชด ารใินเรื่องปล่อยให้
พ่อคา้เช่าตึกเพื่อเก็บค่าเช่านั้น เป็นจุดเริ่มต้นของการสรา้งรายไดใ้หก้ับพระคลังขา้งท่ีในเวลา
ต่อมาเป็นอย่างมาก ดว้ยทรงเล็งเห็นโอกาสของถนนเจรญิกรุงท่ีจะเป็นแหล่งธุรกิจส าคญัในภาย
หนา้ นอกจากนีย้งัทรงตดัถนนขวางและขุดคลองขวาง เพื่อเช่ือมโยงถนนเจริญกรุงตอนนอก ให้
ติดต่อกับถนนตรงท่ีตดัไวแ้ต่เดิม จะเห็นไดว้่าการตัดถนนเจริญกรุงเกิดประโยชนท์ัง้แก่ชาวยโุรป
และชาวไทย  

ถนนเจรญิกรุงตดัผ่านชมุชนส าคญัท่ีตัง้อยูแ่ตเ่ดิม ท าใหว้ิเคราะหไ์ดว้า่ รชักาลท่ี 4 ทรงตัง้
พระทยัใหถ้นนเจรญิกรุงเป็นเสน้ทางติดตอ่กนัระหวา่งชมุชน จงึทรงใหต้ดัถนนตามแนวชมุชน ถนน
เจรญิกรุงมีคลองผดงุกรุงเกษมเป็นเสน้แบง่เขตเศรษฐกิจของถนนเป็นสองส่วนใหญ่ๆ 2  คือ แหล่ง
คา้ขายภายในเขตคลองผดงุกรุงเกษม และนอกเขตคลองผดงุกรุงเกษม 

แหลง่คา้ขายในเขตคลองผดงุกรุงเกษมเริม่จากทา้ยก าแพงพระบรมมหาราชวงั ถึงคลอง
ผดุงกรุงเกษม ในเขตนี้จะมีทั้งชาวไทยและชาวจีนอาศัยอยู่  ชาวไทยจะอยู่รอบๆ ก าแพง
พระบรมมหาราชวัง ดว้ยสถานท่ีราชการต่าง ๆ อยู่ในบริเวณนี ้ส่วนชาวจีนจะประกอบอาชีพ
คา้ขาย รบัจา้ง และอาศยักนัอยา่งหนาแน่น บรเิวณส าเพ็ง เยาวราช ตลาดนอ้ย จนท าใหก้ลายเป็น
แหลง่คา้ขายและแหลง่จา้งงานขนาดใหญ่ นอกจากนี ้ส  าเพ็ง เยาวราช ยงัมีท่าเรอืไวส้  าหรบัขนถ่าย
สนิคา้และโดยสารคนดว้ย เช่น ท่าเรอืราชวงศ ์ท่าเรอืสวสัดี ท่าเรอืทรงวาด เป็นตน้ 

ส่วนแหล่งคา้ขายนอกเขตคลองผดงุกรุงเกษม จะเป็นท่ีอยู่อาศยัของชาวตะวนัตก และ
คนในบงัคบั โดยเฉพาะในย่านบางรกัลงไป ท่ีลงทุนท าธุรกิจเปิดหา้งรา้น บริษัท  โรงแรม ทัง้นีท่ี้
ชาวตะวันตกอาศัยอยู่บริเวณนีเ้พราะ เป็นบริเวณท่ีตั้งของสถานกงสุล  ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็น
สถานทูต สถานกงสลุแรกบนถนนเจรญิกรุง ไดแ้ก่ สถานกงสลุโปรตเุกส   ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
พทุธเลิศหลา้นภาลยั รชักาลท่ี 2 พระราชทานท่ีดินบรเิวณตลาดนอ้ย ใกลก้บัคลองผดงุเกษมเป็น

                                                            

 1 สมเดจ็เจา้ฟา้ กรมพระยานรศิรานวุดัติวงศ,์ และสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพ. (2505).  สาสน์สมเดจ็ เล่ม 22.  หนา้ 73. 
 2 หมอ่มราชวงศแ์น่งนอ้ย ศกัดิศ์รแีละคณะ.  (2534).  องคป์ระกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสนิทร.์   
หนา้ 248. 
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ท่ีตัง้สถานกลสุล จากนั้นในรัชกาลท่ี 4 ชาติอ่ืนๆ ก็ไดร้บัพระราชท่ีดินให้สรา้งสถานกงสุล เช่น 
องักฤษ ฝรั่งเศส สหรฐัอเมรกิา เป็นตน้ 

นอกจากแหล่งพาณิชยกรรมทัง้ในและนอกคลองผดงุกรุงเกษมท่ีกล่าวมาแลว้นัน้ ถนน
เจริญกรุงยงัมีพืน้ท่ีติดต่อกับแหล่งอุตสาหกรรมดัง้เดิมอีกดว้ย กล่าวคือ ภายหลงัจากท่ีมีการท า
สนธิสัญญาเบาว์ริง เป็นผลให้การค้าและอุตสาหกรรมของประเทศขยายตัวอย่างต่อเน่ือง 
อตุสาหกรรมส าคญัในสมยัรชักาลท่ี 4 คือ อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวกบัขา้ว ดว้ยเหตนีุจ้ึงมีการตัง้โรงสี 
รมิสองฝ่ังแม่น า้เจา้พระยาหลายแห่งเพื่อสะดวกต่อการขนส่ง  โรงสีในระยะแรกส่วนใหญ่จะเ ป็น
ของชาวตะวนัตก ซึง่มีความรูแ้ละทนุทรพัยใ์นการประกอบกิจการ โรงสีเครือ่งจกัรเครือ่งแรกท่ีตัง้ใน
เมืองไทย คือ โรงสีของชาวอเมรกินั ช่ือ โรงสีจกัรเมืองอเมรกิา1 เปิดท าการครัง้แรกเม่ือ พ.ศ. 2401 
บรเิวณถนนตก จากนัน้ยงัมีโรงสีอ่ืน ๆ อีก เช่น โรงสีจกัรบางกอกก าปะนี   โรงสีจกัร เอ มารค์วลัด ์
โรงสีสก๊อตแอนดก์ าปะนี เป็นตน้  

กิจการดา้นอุตสาหกรรมอีกประเภทหนึ่งท่ีเกิดขึน้ ไดแ้ก่ โรงเลื่อย ท่ีนิยมตัง้อยู่รมิแม่น า้
เช่นเดียวกบักิจการโรงสี และยงัมีอตุสาหกรรมตอ่เรอืท่ีเกิดขึน้ใหม ่เมื่อ พ.ศ. 2408 โดยชาวองักฤษ
ช่ือกปัตนัจอหน์ บชุ  (John Bush) (ตอ่มาไดร้บัพระราชทานบรรดาศกัดิเ์ป็น พระยาวิสตูรสาครดฐิ) 
เป็นผูก้่อตัง้ บรเิวณรมิแม่น า้เจา้พระยา ใตว้ดัยานนาวา เรยีกวา่ บรษัิทอู่บางกอกด๊อก (ปัจจบุนัคือ 
อูก่รุงเทพ เป็นรฐัวิสาหกิจท่ีอยูใ่นความควบคมุของกองทพัเรอื)  อตุสาหกรรมสว่นใหญ่มกัตัง้อยู่รมิ
ฝ่ังแม่น ้าตั้งแต่บ้านทวาย ไปจนถึงถนนตก แต่ในขณะเดียวกันราษฎรย่านบางคอแหลมก็ยัง
ประกอบอาชีพท าสวนผลไมแ้ละท านากนัเป็นจ านวนมาก2 

2.4 สภาพสังคมของถนนเจริญกรุง พ.ศ. 2404 – 2410 
2.4.1 ชุมชนตา่งๆในถนนเจริญกรุง  

ถนนเจริญกรุงตดัผ่านชุมชนดัง้เดิมท่ีมีมาตัง้แต่สมยัตน้รตันโกสินทร ์จึงท าใหถ้นน
สายนีมี้ความหลากหลายทางดา้นเชือ้ชาตขิองประชากรท่ีอาศยัอยู ่ชมุชนท่ีส าคญัคือ 

1. ชุมชนชาวจีน ชุมชนชาวจีนเป็นชุมชนท่ีมีขนาดใหญ่และหลายกลุ่ม  ชาวจีน
แตจ๋ิ้วเป็นกลุ่มท่ีเขา้มาตัง้ถ่ินฐานบริเวณฝ่ังตะวนัออกของแม่น า้เจา้พระยาก่อนท่ีจะมีการสรา้ง

                                                            

 1 ทวีศิล ป์   สืบวัฒ นะ.  (2521). การผลิตและการค้าข้าวในภาคกลางตั้ งแต่ รัชส มัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่7 (พ.ศ. 2411-2475).  หนา้ 217. 
 2 พรรณี บวัเลก็.  (2555)  รายงานวจัิยฉบับสมบูรณ ์โครงการ : การก่อตัวและการเปลีย่นแปลง

ของชุมชนทีบ่างคอแหลม. หนา้ 9. 
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กรุงเทพฯเป็นราชธานี  กลุ่มชาวจีนสรา้งท่ีอยู่อาศัย และประกอบอาชีพ จนท าใหพ้ืน้ท่ีนั้นเป็น
ศูนยก์ลางการคา้ของจีนแตจ๋ิ้ว1 ครัน้เม่ือรชักาลท่ี 1 ทรงยา้ยราชธานีจากฝ่ังตะวนัตกของแม่น า้
เจา้พระยา มาฝ่ังตะวนัออกและจะสรา้งพระบรมมหาราชวงัขึน้ จึงโปรดเกลา้ฯใหบ้รรดาชาวจีน
ทัง้หลายยา้ยไปตัง้บา้นเรอืนแห่งใหม่ทางใตข้องก าแพงพระนคร ตัง้แตค่ลองวดัสามปลืม้ (ปัจจบุนั
คือวดัจกัรวรรดิราชาวาส) ลงไปถึงคลองเหนือวดัสามเพ็ง (ปัจจุบนัคือวดัปทุมคงคา) บรเิวณนีค้ือ 
ส าเพ็ง ในปัจจบุนั 

เม่ือชาวจีนยา้ยมาอยู่ท่ีส  าเพ็งไดส้รา้งท่ีอยู่อาศยัเป็นบา้นชัน้เดียวแบบจีนก่ออิฐ2  
และอาคารตึกแถว 2 ชัน้ จนเกิดเป็นย่านคา้ขายท่ีส าคญัของกรุงเทพฯ มีชาวจีนหลายกลุ่มท่ีมา
รวมกันอยู่ในบริเวณนี ้ไดแ้ก่ จีนแคะ จีนไหหล า จีนกวางตุง้   และไดข้ยายชุมชนออกไปอย่าง
รวดเร็ว ดา้นเหนือจากวดัสามปลืม้มาจนถึงคลองรอบกรุง  ดา้นใตจ้ากวดัสามเพ็งลงไปถึงตลาด
นอ้ย นอกจากนีย้ังขยายดา้นตะวนัออกจากริมแม่น า้เจา้พระยาไปตามแนวคลองวัดสามปลืม้ 
คลองวดัสามเพ็งอีกดว้ย ชมุชนชาวจีนครอบคลมุพืน้ท่ีตัง้แต่ ตลาดนอ้ย (มีพืน้ท่ีติดกบัชุมชนชาว
โปรตุเกส) ตลาดวัดเกาะ (ปัจจุบันคือ วัดสัมพันธวงศ)์ ตลาดส าเพ็ง ตลาดเก่าเยาวราช ตลาด
สะพานหนั มีความยาวมากกว่า 20 เสน้3 (ประมาณ 800 เมตร) นบัเป็นย่านท่ีมีบา้นเรอืนหนาแน่น
มากท่ีสดุแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ การขดุคลองผดงุกรุงเกษมในสมยัรชักาลท่ี 4 ท าใหอ้าณาเขตของ
พระนครขยายออกไป ชุมชนชาวจีนซึ่งแต่เดิม ถือว่าอยู่นอกก าแพงพระนครโดยมีคลองรอบกรุง
เป็นตวัแบง่พืน้ท่ี ไดก้ลายมาเป็นพืน้ท่ีในเขตพระนครเน่ืองจากอยูใ่นเขตคลองผดงุกรุงเกษม  

ชาวจีนคนส าคญัท่ีตัง้บา้นเรือนในบริเวณนีไ้ดแ้ก่ เจ๊สวัอิน หรือพระอินทรอากร  
เจ๊สวัยิม้ หรือพระภาษีสมบตัิบริบูรณ ์เจ๊สวัสอนหรือหลวงอภยัวานิช เจ๊สวัจู๋  เจ๊สวัเตียน เจ๊สวัโต 
นายอากรกี นายอากรขอ และนายอากรสยุ4  

ย่านส าเพ็งซึ่งเป็นชมุชนขนาดใหญ่และเป็นท่ีก่อรา่งสรา้งตวัแรกๆ ของคนจีนมา
ตัง้แต่สรา้งกรุงเทพฯ  ยงัเป็นเหมือนจุดหมายปลายทางของจีนอพยพท่ีทยอยเดินทางเขา้มาใน
กรุงเทพฯ เพื่อด ารงเลีย้งชีพ ชาวจีนท่ีเพิ่งเขา้มา มกัจะเริ่มตน้ท่ีส  าเพ็งก่อนท่ีจะเคลื่อนยา้ยไปหา

                                                            

 1 ผสุดี ทิพทสั.  (2546).   บ้านในกรุงรัตนโกสนิทร ์1 รัชกาลที ่1 - 3 (พ.ศ. 2325 - 2394).  หนา้ 
13. 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 32. 
 3 แหล่งเดมิ. หนา้เดิม. 
 4 หม่อมราชวงศแ์น่งนอ้ย ศกัดิศ์รแีละคณะ.  (2534).  องคป์ระกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทร์.  
หนา้ 205. 
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งานท าในกรุงเทพฯ หรอืหวัเมืองอื่นๆ ซึง่ท  าใหย้่านส าเพ็งเจรญิขึน้อยา่งรวดเรว็ 1 นอกจากนี ้ท่าน า้
ต่างๆ ท่ีใกลส้  าเพ็ง ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือขึน้บกก็จะมีความส าคญัไปดว้ย ชาวจีนอพยพกลุ่มใหญ่
ท่ีสดุ ไดแ้ก่ ชาวจีนแตจ๋ิ้ว 2 การอพยพของคนจีนเขา้มาในเมืองไทย เกิดขึน้ตัง้แตส่มยัรชักาลท่ี 3 ถึง 
รัชกาลท่ี 4 ด้วยคนจีนเหล่านี ้หนีความวุ่นวาย และความอดอยากในประเทศตัวเอง  อัน
เน่ืองมาจากภาวะสงคราม และภยัธรรมชาติ จงึอพยพเขา้มาด ารงชีวิตในเมืองไทย ซึง่รฐับาลไทยก็
ไม่ไดมี้นโยบายกีดกนัชาวจีนเหลา่นี ้ทัง้ยงัตอ้งการแรงงานจากชาวจีนในการประกอบอตุสาหกรรม
และปรบัปรุงระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ ของประเทศ เช่น  การขดุคลอง การท าถนน ท าใหมี้ชาวจีน
อาศยัอยู่และประกอบอาชีพต่างๆ ในไทยเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใชแ้รงงานใน
ภาคอตุสาหกรรม บรกิาร  และการคา้ขาย ซึ่งชาวจีนบางคนประสบความส าเรจ็ และกา้วหนา้ใน
อาชีพ สามารถเป็นผูป้ระมลูผกูขาดภาษีใหแ้ก่รฐับาลไทย 

2. ชุมชนชาวตะวนัตก จะมีท่ีตัง้อยู่ใตก้ าแพงพระนครออกไป คือถัดจากคลอง
ผดุงกรุงเกษมไปจนถึงถนนตก  โดยชาวตะวนัตกชาติแรกท่ีไดร้บัพระราชทานท่ีดินริมฝ่ังแม่น า้
เจ้าพระยาได้แก่ ชาวโปรตุเกส เพื่อเป็นรางวัลในการช่วยรบกับพม่าในสมัยรชักาลท่ี 1 ชาว
โปรตเุกสเรยีกพืน้ท่ีบรเิวณนีว้า่ โรซารี3 และไดส้รา้งวดัครสิตงัขึน้ เม่ือ พ.ศ. 2329 ปัจจบุนัคือ โบสถ์
กาลหว่าร ์ต่อมาในสมยัรชักาลท่ี 2 พระราชทานบา้นซึง่เคยเป็นท่ีอยู่แตเ่ดิมขององเชียงสือ (ตอ่มา
คือ กษัตรยิเ์วียดนาม) ท่ีหนีมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารรชักาลท่ี 1 ใหแ้ก่ชาวโปรตเุกส สรา้งขึน้เป็น
สถานกงสลุ อยู่ถดัจากบรเิวณโรซารี และติดกบัตลาดนอ้ยของชาวจีน ในเขตคลองผดงุกรุงเกษม   
เม่ือถึง พ.ศ. 2376 สมยัรชักาลท่ี 3 มีชาวอเมรกินั น าโดยคณะอเมรกินัแบ๊บติสท ์ไดส้่งมิชชนันาร ี
สาธุคณุ จอหน์ เทเลอร ์โจนส ์เขา้มาในกรุงเทพฯ เพื่อเผยแผ่ครสิตศ์าสนา ซึ่งไดเ้ช่าเรอืนพกัอยู่ใน
สถานกงสลุของโปรตเุกสแห่งนีด้ว้ย 

ชาวตะวันตกชาติต่อมา คือ อังกฤษ ซึ่งไดร้บัพระราชทานท่ีดินให้สรา้งสถาน
กงสลุเม่ือ พ.ศ. 2399 บรเิวณบางรกั จากนัน้รชักาลท่ี 4 พระราชทานท่ีดินใหช้าวตะวนัตกชาติตา่ง 
ๆ ไดแ้ก่ ฝรั่งเศส สหรฐัอเมรกิา เยอรมนี  เป็นตน้ เพื่อก่อสรา้งสถานกงสลุ ท่ีพกัอาศยั สถานท่ีทาง

                                                            

 1 จิรวัฒน์ แสงทอง.  (2546).  ชีวิตประจ าวันของชาวสยามในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2426 - 2475.   
หนา้ 25 
 2 สุภางค์ จันทวานิช.  (2539).   ถ่ินก าเนิดของชาวจีนแต้จ๋ิวในประเทศไทย.  ใน  ชาวแต้จิ๋วใน
ประเทศไทยและในภูมลิ าเนาเดมิทีเ่ฉาซ่าน : สมัยทีห่น่ึง ท่าเรือจางหลนิ (2310-2393).   หนา้ 13 - 15. 
 3 นนัทนา ตนัติเวสส .  (2528).   470 ปี แห่งมติรสัมพันธร์ะหว่างไทยกับโปรตุเกส.  หนา้ 48-49.   
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ศาสนา ดว้ยเหตุนีพ้ืน้ท่ีคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณสี่พระยา บางรกั ถึงถนนตกจึงเป็นท่ีอยู่ของ
ชาวตะวนัตกเป็นจ านวนมาก  

นอกจากนี ้รชักาลท่ี 4 ยงัพระราชทานทรพัยซ์ือ้ท่ีดินรมิแม่น า้เจา้พระยา เป็นเงิน 
10 ชั่ง (ประมาณ 800 บาท ) พระราชทานเป็นท่ีฝังศพใหแ้ก่ชาวต่างชาติท่ีนับถือศาสนาคริสต์
นิกายโปรเตสแตนท์ เม่ือ พ.ศ. 2396 ก่อนท่ีจะมีการตัดถนนเจริญกรุง ด้วยทรงเห็นใจว่า ใน
กรุงเทพฯ มีท่ีดินส าหรบัฝังศพผู้ท่ีนับถือศาสนาคริสตน์ิกายโรมันคาทอลิกและนับถือศาสนา
อิสลาม แต่ยังไม่มีท่ีส  าหรบัฝังศพผู้ท่ีนับถือนิกายโปรเตสแตนท ์ ครัน้เม่ือสิน้ชีวิตลงญาติพี่นอ้ง
ไดร้บัความล าบากต้องไปฝังศพในป่าหรือท่ีไกลๆ หรือบางครัง้ก็ต้องไปฝังปะปนกับชาวจีน 1  
ปัจจุบันพืน้ท่ีนี ้คือ สุสานโปรเตสแตนท์ ถนนเจริญกรุง 72/5  การท่ีพระองคพ์ระราชทานท่ีดิน
บ ริ เวณ นี้ให้แก่ ชาวต่ างชาติ นั้ น  แสดงให้ เห็ น ว่ า  มี ชาวคริสต์อ าศัยอยู่ บ น บ ริ เวณ นี ้
มาอยา่งยาวนาน การตดัถนนเจรญิกรุงไดช้่วยอ านวยความสะดวกแก่ชาวครสิตอ์ยา่งมาก 

3. ชุมชนชาวมอญ ชาวมอญเขา้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตัง้บา้นเรือนรมิคลอง
รอบกรุง (บริเวณสะพานมอญ ถนนเจริญกรุง ในปัจจุบัน) ยาวเรียงรายไปไปถึงสี่กั๊กพระยาศร ี

รชักาลท่ี 1 โปรดเกลา้ฯให ้สมิงนรเดชะ หรือต่อมาคือ พระยานครอินทร ์สรา้งบา้นอยู่บริเวณนี ้
ต่อมาไดเ้ปลี่ยนเป็นบา้นของหม่ืนพิพิธอกัษร (ทองเพ็ง) หรือพระยาศรสีหเทพ จึงเรยีกบรเิวณนีว้่า 

สี่กั๊กพระยาศรี  ในสมัยรชักาลท่ี 3 เกิดไฟไหมใ้นพืน้ท่ีบริเวณนีอ้ย่างหนัก ท าใหช้าวมอญบาง
ครวัเรอืนอพยพยา้ยถ่ินไปอยูท่ี่อ่ืน 

4. ชุมชนทวาย เป็นอีกชุมชนหนึ่งในถนนเจริญกรุงท่ีเขา้มาในสมัยรชักาลท่ี 1 
ในช่วงท่ีไทยท าสงครามกับพม่า ไดก้วาดตอ้นชาวเมืองทวายซึ่งเป็นเมืองขึน้ของพม่าเขา้มาใน
กรุงเทพฯ และโปรดใหต้ัง้ถ่ินฐานท่ีบรเิวณต าบลคอกควาย2 ขา้งวดัคอกควาย (ปัจจบุนัคือ วดัยาน
นาวา) ต าบลท่ีชาวทวายไปอยูนี่เ้รยีกวา่บา้นทวายสืบมาจนถึงทกุวนันี ้

5. ชมุชนชาวมสุลิม เขา้มาอยู่อาศยัในกรุงเทพฯตัง้แตส่มยัธนบรุ ีกระจดักระจาย
ทัง้ฝ่ังตะวนัตกและตะวนัออกของกรุงเทพฯ  มีมสัยิดซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องชาวมสุลิมตัง้อยู่ตัง้แต่
สมยัตน้กรุงรตันโกสินทรต์ามแนวถนนเจรญิกรุง เช่น มสัยิดหลวงโกชาอิศหาก บรเิวณวดัเกาะสมั
พนัธวงศ ์มสัยิดฮารูน บรเิวณบางรกั มสัยิดอลัอะติก๊ บรเิวณบางคอแหลม  เป็นตน้ 

                                                            

 1 วชิรญาณวิเศษ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 15  วนัเสาร ์ขึน้ 8 ค ่า เดือน 3 ปีกุน นพศก จ.ศ.1249 ตรงกบัวนัท่ี 21 
มกราคม พ.ศ. 2430.  หนา้ 1. 
 2เจา้พระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี. (2552). พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร ์รัชกาลที ่1  
ฉบับเจ้าพระยาทพิากรวงศมหาโกษาธิบด.ี  หนา้ 12.   
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นอกจากนีแ้ลว้ยงัมีชมุชนโดยรอบซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณใกลเ้คียงถนนเจรญิกรุง เช่น ชมุชน
บา้นลาว ท่ีเป็นชาวลาวถกูกวาดตอ้นมาเม่ือครัง้เกิดกบฏเจา้อนวุงศ ์พ.ศ. 2369 มาตัง้บา้นเรอืนอยู่
บริเวณบา้นหมอ้ พาหุรดั มีการเรียกช่ือต าบลบา้นลาวมาจนกระทั่งมีการตดัถนนจากต าบลบา้น
ลาวไปถึงสะพานหันในสมัยรชักาลท่ี 5  และพระราชทานนามใหม่ว่า ถนนพาหุรดั  ชุมชนบา้น
ญวน ซึ่งยกครวัมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตัง้แต่สมัยธนบุรี ไดร้บัพระราชทานท่ีใหต้ัง้บา้นเรือน
บรเิวณถนนพาหุรดักบัถนนตรีเพ็ชรซึ่งเป็นถนนท่ีเช่ือมต่อกับถนนเจริญกรุงในปัจจุบนั เรียกญวน
กลุม่นีว้า่ ญวนบา้นหมอ้ เป็นตน้ 

จากหลกัฐานการตัง้ชุมชนต่างๆ สะทอ้นใหเ้ห็นว่า ชุมชนทัง้หลายไดต้ัง้ขึน้มาก่อนท่ี
จะมีการตัดถนนเจริญกรุง ซึ่งเม่ือมีการตัดถนนขึน้แลว้ จึงเป็นการเช่ือมให้ชุมชนเหล่านีมี้การ
ติดตอ่กนัง่ายขึน้ เป็นผลใหถ้นนเจรญิกรุงเป็นศนูยก์ลางของการติดตอ่กนั 

2.4.2 การอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ 
ราษฎรยังใชเ้สน้ทางน า้เป็นหลัก และอาศัยเรือนแพเป็นท่ีอยู่อาศัยและประกอบ

อาชีพ เช่น ใชเ้ป็นตลาดส าหรบัท าการคา้ ท าบอ่นพนนั และซอ่งโสเภณีดว้ย มีการระบจุ านวนบอ่น
พนนัท่ีตัง้ตามแพว่ามีจ านวนมากถึง 300 บ่อน1  การอยู่อาศยัในเรอืนแพเป็นวิถีชีวิตชาวกรุงเทพฯ 
มาตัง้แต่สมัยตน้รตันโกสินทร ์ปรากฏใหเ้ห็นจากบันทึกของเฟอเดอริค อาเธอร ์นีล (Frederick 
Arthur Neals)  ไดก้ลา่วถึงเรอืแพในกรุงเทพฯท่ีเขาเห็นเม่ือครัง้ท่ีเขา้มาในเมืองไทยไวว้า่  

 
 “...ไดเ้ห็นเมืองบางกอกชดัทัง้เมืองว่ามีบา้นไมท้ีเ่รียงเป็นแถวเดียวกนั บางแห่งก็

ซอ้นกนั เป็นสามแถว แต่สรา้งเป็นระเบียบเรียบรอ้ย ตามหอ้งพกัที่เป็นไมก้็ทาสี

สวยงาม เรอืเหลา่นีล้อยอยูบ่นแพไมไ้ผห่นา ๆ โยงตดิกนัและกนัไวด้ว้ยโซ่ หมูล่ะ 6 หรอื 

7 บา้น (โซ่นีผู้กตดิกบัเสาใหญ่ทีปั่กลง ไปในน า้)...”2 

ความเป็นอยู่ในรูปแบบดงักล่าวนี ้ยงัมีสืบมาจนถึงสมยัรชักาลท่ี 4 ดว้ยถึงแมจ้ะมี
การตดัถนน แตร่าษฎรก็ยงัอาศยัน า้เป็นหลกั สว่นบา้นท่ีปลกูบนพืน้ดิน ก็จะเป็นบา้นไมแ้บบง่าย ๆ 
ตั้งอยู่ริมแม่น า้ล  าคลอง และหันบา้นเรือนดา้นหน้าเขา้หาแม่น า้  เพราะใช้แม่น า้ล  าคลองเป็น
เสน้ทางคมนาคมหลกั  หากเป็นบา้นผูมี้ฐานะก็จะเป็นบา้นก่ออิฐถือปนู ครัน้เมื่อมีการตดัถนน การ
คมนาคมหลกัเปลี่ยนเป็นเสน้ทางบก อาคารบา้นเรือนจึงหนัเขา้สู่ถนนมากขึน้  เหมือนเช่นกรณี
                                                            

 1 เทาเซนด ์ แฮรีส.  (2515).  บันทกึรายวันของเทาเซนด ์แฮรีส.  หนา้ 29. 
 2  เฟรเดอรคิ อารเ์ธอร ์นีล. (2525). ชวีติความเป็นอยู่ในกรุงสยามในทัศนะของชาวต่างประเทศ 
ระหว่าง พ.ศ. 2383-2384.  แปลโดย ลนิจง สวุรรณโภคิน.  หนา้ 74. 
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สถานกงสลุองักฤษท่ีสรา้งขึน้เม่ือ พ.ศ. 2399 ซึง่สรา้งขึน้ก่อนถนนเจรญิกรุง ในระยะแรกสรา้งตอ้ง
เดินทางโดยอาศยัเรือ ครัน้ต่อมาตดัถนนเจรญิกรุงผ่านบรเิวณสถานกงสลุ เม่ือ พ.ศ. 2404 ท าให้
ดา้นท่ีติดถนน กลายมาเป็นดา้นหนา้ของสถานกงสลุแทน  ปรากฏการณนี์จ้ะเห็นอย่างชดัเจนสมยั
รชักาลท่ี 5 ท่ีอาคารบา้นเรือนหนัดา้นหนา้เขา้หาถนน ในสมยัรชักาลท่ี 4  การปลกูเรือนแถวหรือ
ตกึแถวรมิถนนจะมีทัง้แบบชัน้เดียวหรือสองชัน้ ซึ่งใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัและรา้นคา้ในท่ีเดียวกนั 1  แม้
ตกึแถวจะยงัมีไม่มากนกั แต่ก็นบัว่าเป็นการเปลี่ยนการด ารงชีวิตแบบใหม่ท่ีแต่เดิมเป็นเพียงบา้น
หลงัเดี่ยวๆ 2  

ถนนเจรญิกรุงยงัเป็นท่ีตัง้ของโรงพิมพส์  าคญั คือ โรงพิมพข์องแซมมวล จอหน์ สมิท 
(Samuel John Smith)  หรือหมอสมิท  ชาวอังกฤษ เปิดกิจการเม่ือ พ.ศ. 2411 หมอสมิธ มี
คณุปูการตอ่การพิมพข์องไทยอยา่งมาก  พิมพห์นงัสือวรรณคดีไทยเรือ่งตา่งๆ รวมถึงหนงัสือพิมพ์
ซึง่เป็นหลกัฐานทางประวตัิศาสตร ์เรือ่ง Siam Repository  และจดหมายเหตสุยามสไมย  

จะเห็นไดว้า่ ภายหลงัจากท่ีมีการตดัถนนแลว้ วิถีชีวิตของชาวกรุงเทพฯ ในถนนเจรญิ
กรุง ยงัมิไดเ้ปลี่ยนแปลงไปมากนกั เพราะราษฎรยงัไม่ไดใ้หค้วามส าคญักับถนนในลกัษณะของ
การใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั จึงมีเสียงวิพากษว์ิจารณจ์ากราษฎรวา่การตดัถนนเจรญิกรุงเป็น
การลงทนุท่ีมากเกินความจ าเป็น3  ซึง่ในเรือ่งนีร้ชักาลท่ี 4 ไดมี้พระราชปรารภว่า 

 “...เสมือนหนึ่ งสนนเจริญกรุง ฤๅจะเอาตามปากชาวเมืองว่า สนนใหม่ ชาว

ตา่งประเทศ เขา้ชือ่กนัขอใหท้ าขึน้ เพือ่จะใชม้า้ ใชร้ถใหส้บาย ใหถู้กลมเย็น เสน้สาย

เหยยีดยดืสบายด ีผูค้รองแผน่ดนิฝ่ายไทยเหน็ชอบดว้ย จึงไดย้อมท าตามขึน้ ครัน้สรา้ง

ขึน้แลว้ คนใชม้า้ทัง้ไทยทัง้ชาวนอกประเทศกีค่น ใชร้ถอยู่กีเ่ล่ม ใชก้็ไม่เต็มสนน ใชอ้ยู่

แต่ขา้งหนึ่ง ก็ส่วนสนนอีกขา้งหนึ่งก็ทิง้ตัง้เปล่าอยู่ ไม่มีใครเดินมา้ เดินรถ เดินเทา้ ผู ้

ครองแผน่ดนิฝ่ายไทยท าสนนกวา้ง  เสยีคา่จา้งถมดนิ ถมทราย เสยีเปล่ามใิช่ฤๅ ถา้จะ

ท าแตแ่คบๆ พอคนเดนิกจ็ะด ีแตซ่ึ่งท าใหญ่ไวน้ีก้เ็ผือ่วา่ เมือ่นานไป ภ า ย น่ า

                                                            

 1 ผสุดี ทิพทสั.  (2545).  บ้านในกรุงรัตนโกสนิทร ์2  รัชกาลที ่4-5 (พ.ศ.2394 - 2453).  หนา้ 31 
 2 แหล่งเดมิ.  หนา้เดิม.  
 3 เกือ้กูล ยืนยงอนันต.์  (2520).  การพัฒนาการคมนาคมทางบกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.  หนา้ 15. 
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บา้นเมืองสมบูรณ์ มีผูค้นมากมายขึน้ รถแลมา้แลคนจะไดค้ล่องสะดวก จ่ึงท าใหญ่ไว้

...” 1 

แมว้่าการใชถ้นนของราษฎรในช่วงเวลานั้นยังไม่มากนัก แต่การตดัถนนก็มีผลให้
สภาพเศรษฐกิจและสงัคมของกรุงเทพฯ เริ่มเปลี่ยนแปลงไป ถนนท าใหพ้ืน้ท่ีทางเศรษฐกิจกวา้ง
ออกไปและยงัท าใหค้วามส าคญัของการพึ่งพาทางน า้ลดลง ถนนเจรญิกรุงยงัเป็นสญัลกัษณอ์ย่าง
หนึ่งของการปรบัปรุงบา้นเมืองของรชักาลท่ี 4 และเป็นจุดเริ่มความทนัสมยัต่างๆ ท่ีจะเกิดขึน้ใน
สมยัรชักาลท่ี 5 ดว้ย 

2.5 ถนนเจริญกรุง พ.ศ. 2411 -  2429  
การปรบัปรุงประเทศสมยัรชักาลท่ี 4 นบัเป็นรากฐานส าคญัตอ่มาของการพฒันาประเทศ

สมยัรชักาลท่ี 5 โดยมีกรุงเทพฯ เป็นศูนยก์ลางของการพัฒนา และมีถนนเจริญกรุงเป็นตวัแทน
ภาพลกัษณข์องความทนัสมยัของกรุงเทพฯ 

รัชกาลท่ี 5 มีพระราชด าริให้พัฒนาการคมนาคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า
เช่นเดียวกับสมเด็จพระบรมชนกนาถ การเปลี่ยนแปลงประเทศเริ่มปรากฏขึน้หลงัจากพระองค์
เสด็จฯ กลบัจากประพาสสิงคโปร ์ปัตตาเวียและชวาครัง้แรก เม่ือ พ.ศ. 2413 และอินเดีย เมื่อ พ.ศ. 
2414 ดว้ยทรงเห็นความเจรญิของบา้นเมืองอ่ืน จึงทรงน าแนวคิดมาปฏิรูปประเทศ  ช่วงตน้รชักาล
ทรงใหค้วามส าคญักบัการขดุคลองก่อนการตดัถนน เห็นไดจ้ากเม่ือ พ.ศ. 2413 โปรดใหข้ดุคลอง
เปรมประชากร เช่ือมคลองผดุงกรุงเกษมหน้าวัดโสมนัสวิหาร ไปออกท่ี เกาะเกิด เมือง
พระนครศรีอยุธยา เพื่ออ านวยความสะดวกในการคมนาคม ซึ่งต่อมาราษฎรพากันอาศยัอยู่ริม
คลองเปรมประชากรกันจ านวนมาก ทัง้ยงัทรงใหค้วามส าคญักับคลอง โดยโปรดเกลา้ฯ ใหต้รา
พระราชบญัญัติธรรมเนียมคลอง เม่ือ พ.ศ. 2413 เพื่อรกัษาความเป็นระเบียบของคลอง ซึ่งเป็น
เสน้ทางหลกัในการคมนาคม และการด ารงชีพของราษฎร สาระส าคญัของพระราชบญัญัติฯ คือ  
หา้มมิใหท้ิง้สิ่งใดลงในล าคลองเพื่อปอ้งกนัมิใหค้ลองตืน้เขิน หา้มผูท่ี้ตัง้บา้นเรอืนรมิน า้ทิง้อจุจาระ
หรือสิ่งโสโครกลงในล าคลองโดยตรง  ถา้ท าเวจหรอืสว้มรมิคลองใหก้่ออิฐหรอืไม ้เป็นหีบลงไปใน
พืน้ดิน มีประตูเปิดปิดส าหรบัการรบัของโสโครกใหม้ิดชิด 2  และมีการปรบัปรุงอีกครัง้เม่ือ พ.ศ. 
2432 สะทอ้นใหเ้ห็นว่า รฐัใหค้วามส าคญักบัคลอง ซึง่ก าลงัเกิดปัญหาความสกปรกในคลองอย่าง
กวา้งขวาง  

                                                            

 1 ยิม้ ปัณฑยางกรู.  (2482).   ท าเนียบนามภาค 4 ถนนในจังหวัดพระนครและธนบุรี.  หนา้ 63. 
 2 กฎหมายในรัชกาลที ่ 5 เล่ม 1.  (2540).  หนา้ 12. 
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ส่วนการคมนาคมทางบกมีการปรบัปรุงถนนบางสายท่ีตดัขึน้ในสมยัรชักาลท่ี 4 ถนนท่ี
โปรดเกลา้ฯให้ปรบัปรุง และพระราชทานนาม ไดแ้ก่ ถนนราชินี และถนนอัษฎางค ์ 1  วิธีการ
ปรบัปรุงคือการใชอ้ิฐกัน้เป็นคนัถนนทัง้ 2 ขา้ง ซึ่งท าใหถ้นนมีคณุภาพไม่ดีนัก  การตดัถนนเพิ่ม
ในช่วงก่อนทศวรรษ 2420 จะเป็นเพียงถนนสายสัน้ๆ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะช่วงเวลานั้น รฐับาล
ติดขดัเรื่องงบประมาณการใชจ้่าย โดยโปรดเกลา้ฯ ใหก้รมพระนครบาลเป็นผูร้บัผิดชอบในการตดั
ถนนและดแูลรกัษาถนน ถนน 3 สายแรกตดัขึน้เม่ือ พ.ศ. 2427 ไดแ้ก่ ถนนประตยูอด (ส่วนหนึ่ง
ของถนนราชด าเนินกลาง) ถนนหนา้วดัรงัษีสทุธาวาส (สว่นหนึ่งของถนนพระสเุมรุ) และถนนประตู
หนา้บา้นพระยานรรตันม์าคลองผดงุกรุงเกษม (สว่นหนึ่งของถนนสามเสน) 2 ลกัษณะถนนจะเป็น
แบบเข่ือนอิฐถนนรถ คือ ก่ออิฐเป็นคนัถนน เพื่อกนัอิฐทรายท่ีถมถนนไวห้ลดุออกมา เพื่อใหร้ถมา้
เดิน3 และปูดว้ยหินแผ่นหนารูปสี่เหลี่ยมใหญ่4  การตดัถนนระยะนี ้ไม่สามารถท าใหร้าษฎรเห็น
ความส าคญัของเสน้ทางบกมากนกั เพราะไมมี่ผลกระทบตอ่ราษฎร  

แมว้่าจะเริ่มมีการตดัถนนใหม่และปรบัปรุงถนนบางสายแลว้ แต่ถนนเจริญกรุงในตน้

รชักาลท่ี 5  ก็ยงัมีสภาพท่ีไม่ดีนกั มีความปรากฏวา่ 
  “...เมื่อขา้พเจา้จ าความได ้มีถนนส าคญัเพียงถนนเจริญกรุง ถนนบ ารุง

เมือง ถนนเฟ่ืองนคร ถนนรอบพระบรมมหาราชวัง และถนนสายอื่นที่ไม่สู ้จะมี

ความส าคญับางสาย ซ่ึงแตล่ะสายในฤดูแลง้ฝุ่ นตลบ และในฤดูฝนก็เป็นโคลนตม ทัง้นี ้

เพราะการท าถนนสมยัโนน้ไม่มีการลงราก  เขาทุบเพียงพอใหด้ินเรียบ แลว้ก็เอาอิฐ

เรียงตะแคงอดัแน่นดว้ยดินหรือทรายใหก้ลางนูน สองขา้งถนนมีร่องส าหรบัใหน้ ้าไหล 

ก่อด้วยอิฐกว้างไม่เกิน 40 ซ.ม. ลึกประมาณ 60 ซม. ดังนั้น ทั้ง ๆ ที่ไม่ใคร่จะมี

ยานพาหนะเดินบนถนนกี่มากนอ้ย ถนนก็ทรุดโทรมในระยะเวลาไม่สูจ้ะนานนกั เมื่อ

เสยีตรงไหน เขากเ็อาหนิถมแลว้บดใหแ้นน่ ซ่ึงตอ่มาการท าถนนกไ็ดเ้ปลีย่นวธีิเป็นเกลีย่ 

                                                            

 1 สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ.  (2511).   ความทรงจ า.  หนา้ 174. 
 2 สยมพร  ทองสาร.ิ  (2526).  ผลกระทบจากการตัดถนนในกรุงเทพฯ ในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411 - 2453) : ศึกษาเฉพาะกรณีการตัดถนนในก าแพงพระนคร 
ด้านเหนือและด้านใต้พระนคร.  หนา้ 7. 
 3สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ.  (2511).  แหล่งเดมิ.  หนา้เดิม. 
 4 ยิม้ ปัณฑยางกรู.  (2482).  ท าเนียบนามภาค 4 ถนนในจังหวัดพระนครและธนบุรี.  หนา้ 28. 
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และทบุดินเรียบ แลว้เอาหินใส่บนและบดเลยทีเดียว การไม่มีรากย่อมท าใหถ้นนทรุด

เรว็...” 1 

สภาพภูมิศาสตรข์องกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นท่ีลุ่ม ท าใหเ้กิดน า้ท่วมบ่อยครัง้ ครัน้ถึงหนา้ฝน 
ถนนก็จะเฉอะแฉะคนเดินถนนอาจตอ้งลยุโคลนถึงหัวเข่า2 รฐับาลไดเ้ริ่มออกประกาศซ่อมถนน

สายตา่ง ๆ ในกรุงเทพฯ เม่ือ พ.ศ.24143 แตแ่มก้ระนัน้ถนนก็ยงัมีสภาพท่ีย ่าแย่ ปรากฏหลกัฐาน
ว่า   “...เวลาควบมา้ไปตามถนนเจริญกรุง ซ่ึงปถูนนดว้ยอฐิ บางคราวก็มีแผน่อฐิหลดุออกจากผวิ

ถนน ท าใหม้า้และรถมา้สะดดุแผ่นอิฐบ่อยๆ...”4 รชักาลท่ี 5 โปรดเกลา้ฯใหน้ายเฮนรี อาลาบาศ
เตอร ์เป็นผูแ้กไ้ขถนนในกรุงเทพฯ ซึง่ไดท้ยอยแกไ้ขถนนสายตา่งๆ เรือ่ยมา5  

 ชาวต่างชาติท่ีเขา้มาในเมืองไทยก็มักจะกล่าวถึงสภาพถนนของไทย ซึ่งส่วนใหญ่มี
ความเห็นพอ้งกันว่า เป็นฝุ่ นในหน้าแลง้ และเป็นโคลนตมในหนา้ฝน   มีบันทึกของคารล์ บ็อค 
(Carl Bock) กลา่วถึงถนนของไทยวา่ 
   

 “ถนนในกรุงเทพฯ นัน้ เลวมาก โดยเฉพาะในฤดูฝน การคมนาคมใชเ้รือกนัเป็น

สว่นมาก เนือ่งจากเมอืงนีต้ ัง้อยูเ่ป็นแนวยาวหลายสบิไมลร์มิฝั่งแมน่ า้...” 6   

 นอกจากนีย้งัมีบนัทึกท่ีกล่าวถึงถนน ในงานเขียนของอารโ์นลด ์ไรต ์และโอลิเวอร ์ที. 

เบรกสเปียร.์ (Arnold Wright and Oliver T. Breakspear) ท่ีใหค้วามเห็นเรือ่งของถนนวา่  

 

                                                            

 1 พลตร ีพระยาอานภุาพไตรภพ (จ ารสั เทพหสัดิน ณ อยธุยา).  (2504).  กรุงเทพฯ ในความทรงจ าของ
คนอาย ุ70 ใน อนุสรณใ์นงานพระราชทานเพลงิศพพลตรี พระยาอานุภาพไตรภพ (จ ารัส เทพหัสดนิ ณ 

อยุธยา).   
หนา้ 168. 
 2 ซามเูอล เจ. สมิท.  (2548).  ถนนตา่ง ๆ ในกรุงเทพฯ ใน จดหมายเหตุสยามไสมย เลม่ 1 แผ่น 5 วนั
พธุ เดือนอา้ย ขึน้ 3 ค ่า ปีมะเมีย จตัวาศก จ.ศ.1244. 
 3 ชยั เรอืงศิลป์.  (2517).   ประวัตศิาสตรไ์ทย สมัย พ.ศ.2352-2453 ด้านสังคม.  หนา้  313. 
 4 ชยั เรอืงศิลป์.  (2522).  ประวัตศิาสตรไ์ทย สมัย พ.ศ.2352-2453 ด้านเศรษฐกจิ.  หนา้ 210. 
 5 ซามเูอล เจ. สมิท.  (2548).  แหล่งเดมิ.  หนา้เดิม. 

 
6
 คารล์ บอ็ค.  (2562).  ท้องถิน่สยามยุคพระพุทธเจ้าหลวง.  แปลโดย เสถียร พนัธรงัษี, อมัพร  

ทีขะระ. หนา้ 7. 
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 “...การก่อสรา้งถนนในระยะแรก เป็นเรือ่งประหลาด พวกเขาจะวางอฐิเรยีงกนับน

พืน้แลว้น าทรายมาถมลงบนอิฐเป็นชัน้ ๆ ถนนทีส่รา้งในลกัษณะนีดู้เหมือนกบัก าแพง

อฐิตามแนวนอน แตใ่นฤดูฝน ถนนก็จะกลายเป็นหล่มโคลนดนิแดง และในฤดูแลง้ก็จะ

กลายเป็นกองฝุ่ นทีม่คีวามหนาหลายนิว้ทเีดยีว...” 1    

2.6 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของถนนเจริญกรุง พ.ศ. 2411 - 2429 
2.6.1 การเตบิโตของแหล่งพาณิชยกรรม 

ในทศวรรษท่ี 2410-2420 กรุงเทพฯ อยู่ในช่วงเวลาของการพัฒนาและปรบัปรุง
เศรษฐกิจสงัคมใหท้นัสมยั อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากนโยบายการพฒันาประเทศ ถนนเจริญกรุง
เป็นตวัชีว้ดัส  าคญัของการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกิจการคา้ของกรุงเทพฯ แหล่งพาณิชยกรรม
ใหญ่ของกรุงเทพฯ บนถนนเจรญิกรุงในเขตคลองผดงุกรุงเกษม  มีการขยายตวัมากขึน้ ซึ่งเป็นผล
สืบเน่ืองมาจากเป็นย่านท่ีชาวจีนอยู่อาศยักนัอย่างหนาแน่น และเปิดกิจการคา้ขายรมิถนนเจรญิ
กรุงเป็นทางยาว  ส าเพ็งจึงอาจเรียกไดว้่าเป็น “ย่านการคา้มโหฬาร” ตามท่ีงานเขียนของจี วิ
ลเลียม สกินเนอร ์(G.William Skinner)2  ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตไว ้ สอดคลอ้งกบัท่ีคารล์ บ็อค กลา่วไวว้่า 
“เป็นแหล่งท่ีมีการติดต่อค้าขายกันทุกวัน และเป็นย่านท่ีมีชาวจีนท่ีขยันขันแข็งอยู่กันอย่าง
หนาแน่น”3  ลกัษณะของส าเพ็งตามท่ีจี วิลเลียม สกินเนอร ์ เสนอในงานเขียนของเขา ท าใหเ้ห็น
ภาพของการขยายตวัของส าเพ็ง และการเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ว่า ส  าเพ็งเป็นท่ีท่ีมีสินคา้นานา
ชนิด ชาวจีนจะเช่าตกึไวส้  าหรบัท าการคา้ และชาวจีนจะเป็นผูผ้กูขาดการค้าปลีก ซึง่นอกจากชาว
จีนท่ีอาศยัท่ีส  าเพ็งแลว้ ยงัมีช่างฝีมือ และแขกขายผา้ชาวอินเดีย ท่ีอาศยัอยู่ถนนรอบนอกปะปน
อยูใ่นส าเพ็งดว้ย4 

ชาวจีนมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก เพราะชาวจีน
ประกอบการคา้และอาชีพอ่ืน ๆ อยา่งหลากหลาย เช่น รบัจา้ง ใชแ้รงงานในโรงเลื่อย โรงสี  ชาวจีน

                                                            

 1 อารโ์นลด ์ไรต ์และโอลเิวอร ์ที. เบรกสเปียร.์  (2563).  เมอืงบางกอก.  แปลโดย ชรตัน ์สิงหเดชากลุ.  
หนา้ 16. 
 2 จี. วิลเลียม สกินเนอร.์  (2548).  สังคมจนีในประเทศไทย : ประวัตศิาสตรเ์ชิงวเิคราะห.์  หนา้ 
108. 
 3 คารล์ บอ็ค.  (2562).  ท้องถิน่สยามยุคพระพุทธเจ้าหลวง.  หนา้ 51.  
 4 จี. วิลเลียม สกินเนอร.์  (2548).  เล่มเดมิ. หนา้ 108. 
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บางสว่นท่ีมีทนุอาจจะเปิดกิจการโรงรบัจ าน า1 หรอืบรษัิทเดนิเรอื นอกจากนีอ้าชีพท่ีชาวจีนนิยมท า
กนัมากอีกอาชีพหนึ่ง คือ พอ่คา้คนกลางและช่างฝีมือ เน่ืองจาก ชาวไทยนิยมประกอบอาชีพกสกิร
รมและรบัราชการมากกว่า ซึ่งชาวจีนใช้โอกาสนีป้ระกอบอาชีพพ่อคา้คนกลาง2ในเวลาท่ีการ
คา้ขายกบัชาตติะวนัตกก าลงัขยายตวั  

การรวมกลุ่มของชาวจีนท าใหบ้ริเวณส าเพ็ง ริมถนนเจริญกรุง  มีตึกแถวหรือเรือน
แถวชัน้เดียว ผนงัทึบ รวมถึงหอ้งแถวไมม้งุหลงัคาสรา้งอย่างแออดัหลายหลงัมาตัง้แตร่ชักาลท่ี 43 
ประกอบกับการอพยพเขา้มาใหม่ของชาวจีน โดยเรือกลไฟท่ีมีความสะดวกขึน้ ส่งผลใหชุ้มชน
บริเวณนีข้ยายตวัมากขึน้ ในขณะเดียวกันคนจีนท่ีอาศยัในกรุงเทพฯ เหล่านีก็้สรา้งปัญหาใหก้ับ
รฐับาลไทย เช่น ปัญหาความเสื่อมโทรมของท่ีอยูแ่ละปัญหาสิ่งแวดลอ้ม ซึง่คารล์ บ๊อคใหภ้าพถนน
เจริญกรุง บริเวณท่ีคนจีนอยู่อาศยัไวเ้ป็นอย่างละเอียด ซึ่งชีใ้หเ้ห็นว่า เม่ือพ.ศ. 2424 ถนนเจริญ
กรุงมีสภาพท่ีรกรุงรงั  

  “...ถนนสายส าคญัคอืถนนเจรญิกรุง มรีะยะทางหลายไมล ์แตบ่างสว่นน า้

ทว่มนอง เสมอในฤดูฝน ตรอกซอยและทางเถือ่นทีแ่ยกออกไปจากถนนใหญ่สายนีก้็

สกปรกอยูต่ลอด กาลไม่ว่าจะแหง้หรือแฉะ ...บา้นช่องส่วนมากเป็นกระต๊อบไมไ้ผ่

หรอืไมก้ระดาน ตกึมนีอ้ย  มกัจะอยู่ห่าง ๆ กนั และส่วนมากอยู่ในสภาพที่ไม่ไดร้บั

การซ่อมแซมเหมอืนกนัหมด ทัง้ตาม ซอกตามมมุของตรอกทีค่ดเคีย้วเหลา่นีม้ตีน้โกรน๋ 

และพชือืน่ ๆ ขึน้รกท าใหย้ิ่งดูสกปรก มากขึน้  ตามสองขา้งทางมีศาลเจา้ รา้นเจ๊กช่าง

ไม ้รา้นเจ๊กตอ่ตู ้และรา้นเจ๊กตอ่รถ ไมว่า่ จะเป็นกิจการอะไรก็ตามตอ้งมียี่หอ้ว่า

ชาวจีนเป็นเจา้ของเสมอ...”4  

 นอกจากสภาพแวดลอ้มในถนนเจริญกรุงจะมีสภาพท่ีสกปรกแลว้ ยงัเป็นแหล่ง
เสื่อมโทรมอีกดว้ย เพราะชาวจีนพวกนีเ้ป็นกุลีรบัจ้างท่ีนิยมสบูฝ่ิน เล่นการพนนั จึงไม่ไดส้นใจใน
เรือ่งความสะอาดมากนกั 
                                                            

 1 พลกลู องักินนัทน.์  (2515). บทบาทชาวจนีในประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.  หนา้ 38. 
 2 กมล จนัทรสร.  (2506).  อทิธิพลของชาวจนีโพ้นทะเลและบทบาทของคนจนีในประเทศไทย
สมัยปัจจุบัน.  หนา้ 258. 
 3 สาวิตรี ทพัภะสตุ.  (2527).  ความสัมพันธร์ะหว่างชุมชนชาวไทย จนี และตะวันตกใน
กรุงเทพฯ พ.ศ.2398-2453.  หนา้ 7. 
 4 คารล์ บอ็ค.  (2562).  ท้องถิน่สยามยุคพระพุทธเจ้าหลวง.  หนา้ 48-49. 
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ในขณะท่ีส าเพ็ง ตลาดนอ้ย เป็นย่านการคา้ของชาวจีนนัน้ ย่านบางรกัก็เป็นแหล่ง
พาณิชยกรรมของชาวตะวนัตก หา้งรา้นของชาวตะวนัตกจะจ าหน่ายสินคา้ท่ีแปลก สวยงาม แต่มี
ราคาแพง1  บรเิวณรมิแม่น า้จะเป็นพืน้ท่ีส  าหรบั โรงแรม ธุรกิจขนสง่  โกดงัสนิคา้ สว่นตลาดบางรกั
เป็นตลาดขายของสดท่ีส าคญั  

2.6.2 การเตบิโตของอุตสาหกรรมข้าวและโรงเล่ือย 
ผลสืบเน่ืองจากสนธิสญัญาเบาวร์งิ ท าใหข้า้วเป็นสินคา้ส าคญั การคา้ขา้วเป็นธุรกิจ

ท่ีขยายตวัมากตัง้แต่สมยัรชักาลท่ี 4 โรงสีขา้วจะตัง้อยู่ริมแม่น า้เพื่อส่งออกขา้วไดโ้ดยง่าย ก่อน
พ.ศ.2410 ชาวตะวนัตกเป็นเจา้ของโรงสีเครื่องจกัรมากถึง 5 แห่ง2  ในขณะท่ีโรงสีของชาวจีนยงั
เป็นโรงสีมือ แต่ครัน้ถึง พ .ศ. 2413 ชาวจีนสามารถตัง้โรงสีเครื่องจักรสีขา้ว ซึ่งซือ้เครื่องจักรมา
จากองักฤษเองได ้ จึงท าใหใ้นทศวรรษต่อมา ปริมาณจ านวนกิจการโรงสีของชาวจีนมีมากขึน้
อย่างตอ่เน่ือง กลา่วคือ เมื่อ พ.ศ. 2422  มีจ านวน 5 โรง  ถึง พ.ศ. 2422 เพิ่มขึน้เป็น 17 โรง ตอ่มา 
พ.ศ.2432  มีจ านวน 22 โรง จนกระทั่งเม่ือ พ.ศ. 2439  มีจ านวนมากถึง 26 โรง3 ตามล าดับ มี
ปัจจัยหลายอย่างท่ีท าให้ชาวจีนประสบความส าเร็จแทนท่ีโรงสีของชาวตะวันตก เช่น 
ความสมัพนัธใ์นการซือ้ขายระหวา่งโรงสีกบัพอ่คา้ขา้วเปลือก ซึง่เป็นชาวจีนดว้ยกนัท าใหมี้ความไว้
เนือ้เช่ือใจกนัไดม้ากกว่าการขายขา้วเปลือกใหก้บัโรงสีของชาวตะวนัตก ทกัษะความสามารถใน
การเป็นพ่อคา้คนกลาง หรอื กมัปาดอร ์หรอื นายหนา้ของชาวจีนมีสงูมากกว่า4   สว่นโรงสีของคน
ไทยมีจ านวนท่ีไม่แน่ชดั ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของพวกชนชัน้สงู ขนุนาง และไม่ไดท้  ากิจการเอง แต่
มกัจะอยู่ในฐานะผูใ้หเ้ช่า   เช่น โรงสีบางกอกไรซมิล5 ของสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ  ตัง้อยู่ท่ีต  าบลบา้นใหม่ เขตยานนาวา เป็นตน้  การท่ีโรงสีมีจ านวนมาก สะทอ้น
ใหเ้ห็นว่า ธุรกิจคา้ขา้วขยายตวัอย่างมาก  ซึ่งนอกจากการคา้ขา้วแลว้ ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้วจึง
เติบโตตามไปดว้ย  เช่น ความตอ้งการกลุีขนถ่ายขา้ว หรอืคนงานรบัจ้างในโรงสี  ถนนเจรญิกรุงซึง่
เป็นท่ีตัง้ของโรงสีขา้วจงึเป็นถนนท่ีเฟ่ืองฟทูางเศรษฐกิจ 

                                                            

 1หมอ่มราชวงศแ์น่งนอ้ย ศกัดิศ์รีและคณะ.  (2534).  องคป์ระกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสนิทร.์  
หนา้ 251. 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 105. 
 3 ทวีศิลป์ สืบวฒันะ.  (2521).  การผลติและการค้าข้าวในภาคกลางตัง้แต่รัชสมัย
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่5 จนถงึรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่7 (พ.ศ. 2411-2475).  หนา้ 220. 
 4 แหล่งเดมิ. หนา้ 225.  
 5 แหล่งเดมิ. หนา้ 223. 
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ถนนเจรญิกรุงยงัเป็นแหล่งอุตสาหกรรมโรงเลื่อย ซึ่งตัง้เรียงรายรมิแม่น า้เจา้พระยา
เช่นเดียวกบัโรงสีขา้ว  เพื่อสะดวกในการขนส่งล าเลียงไม ้ในระยะแรกเป็นโรงเลื่อยดว้ยมือ โดยมี
ชาวจีนไหหล าเป็นผูเ้ริม่ตน้กิจการ เพื่อน าไมไ้ปใชใ้นการก่อสรา้งในประเทศและธุรกิจตอ่เรอื ตอ่มา
พฒันาเป็นโรงเลื่อยดว้ยเครื่องจกัรไอน า้  ส่วนชาวตะวนัตกเริ่มท ากิจการโรงเลื่อย เม่ือ พ.ศ.2426 
และประสบความส าเรจ็มากกว่าโรงเลื่อยของชาวจีน1 ผลจากสนธิสญัญาเบาวร์งิยงัท าใหกิ้จการ
ขนส่งเจรญิกา้วหนา้ขึน้โดยล าดบัดว้ย ท่าเรือขนถ่ายสินคา้หลายแห่งท่ีติดกับถนนเจรญิกรุงจึงมี
ความคกึคกั ไดแ้ก่บรเิวณท่าเรอืส าเพ็ง ทรงวาด ราชวงศ ์ท่าเรอืวินเซอร ์ยานนาวา 

2.6.3 การเตบิโตของธุรกิจทีด่นิและตกึแถว 
จากวิถีชีวิตเดิมท่ีเป็นสงัคมทางน า้ของกรุงเทพฯ เปลี่ยนแปลงมาสู่สงัคมทางบก อนั

สืบเน่ืองมาจากการตดัถนนนัน้ ท าใหก้ารเช่าท่ีดินหรือเช่าตกึแถวเพื่อรองรบัการคา้ท่ีขยายตวัและ
เฟ่ืองฟูตามริมถนนเจริญเติบโตขึน้  เป็นเหตุใหท่ี้ดินริมถนนเจริญกรุงเป็นท่ีตอ้งการของนายทุน 
รวมทัง้พระคลงัขา้งท่ี ท่ีดินและตกึแถวในถนนเจริญกรุงมีราคาสงูและมีมลูค่ามากขึน้ จนกระทั่งมี
ขนุนางท าหนงัสือกราบบงัคมทูลรชักาลท่ี5 ขอพระบรมราชานญุาตแลกเปลี่ยนท่ีดินในถนนเจรญิ
กรุง แตไ่ม่ทรงอนญุาต เน่ืองจากท่ีดินบนถนนเจรญิกรุงมีราคาแพงมากกวา่ท่ีดินท่ีน ามาแลก แมว้่า
จะมีพืน้ท่ีมากกวา่ถนนเจรญิกรุงก็ตาม 2   

ในช่วงท่ีเริ่มการลงทุนท ากิจการตึกแถวริมถนนเจริญกรุง มีการคาดการณ์จาก
นกัหนงัสือพิมพว์่า ต่อไปในอนาคตถนนเจริญกรุงจะเจรญิขึน้กว่าเดิมมาก แมว้่าขณะนีจ้ะเจริญ
มากกวา่ถนนใดๆ แลว้ ดว้ยมีรถมา้ผา่น แตต่อ่ไปท่ีบนถนนเจรญิกรุงจะมีมลูคา่มากกว่านีห้ลายเท่า 
ผูมี้ก าลงัทรพัย ์ควรหาซือ้ท่ีไวส้  าหรบัปลูกตึกใหค้นไดเ้ช่าในราคาไม่แพงนัก 3 ซึ่งการคาดการณ์
ดงักลา่วนีป้รากฏเป็นความจรงิในทศวรรษตอ่มาไดอ้ยา่งแมน่ย า 

การเฟ่ืองฟูของธุรกิจท่ีดินบนถนนเจริญกรุงก าลังเป็นท่ีนิยมอย่างมาก ดว้ยมีการ
โฆษณาลงประกาศใหเ้ช่าท่ีส  าหรบัปลกูบา้น จอดเรือนแพ ท าท่าเรอืรบัจา้ง รวมถึงการหาบา้นเช่า 

                                                            

 1 จี วิลเลียม สกินเนอร.์  เล่มเดมิ. หนา้ 107.  
 2 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  ร.5 น18.1/7.เรื่อง หลวงสาธรราชายุกตข์อทีบ้่านทวายโรงกระทะเก่า
แลกเปลีย่นที ่วันที ่14 ธันวาคม ร.ศ.111.  
 3 ซามเูอล เจ. สมิท.  (2548).  วา่ดว้ยทางใหเ้งินงอก ใน จดหมายเหตุสยามไสมย  เลม่ 2 แผน่ 11 
วนัพธุ เดือนย่ี ขึน้ 5 ค ่า ปีมะแม เบญจศก จ.ศ.1245. 
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ปรากฏใหเ้ห็นในหนา้หนงัสือพิมพ์1  ชีใ้หเ้ห็นไดว้า่ธุรกิจท่ีดินหรอือสงัหารรมิทรพัยร์มิถนนเจรญิกรุง
ก าลงัขยายตวัและกลายเป็นธุรกิจส าคญัในช่วงกลางสมยัรชักาลท่ี 5   

2.7 การเปล่ียนแปลงทางสังคมของถนนเจริญกรุง พ.ศ. 2411 - 2429 
2.7.1 การเปล่ียนรูปแบบของทีอ่ยู่อาศัย 

ถนนเจริญกรุงมีผลต่อการด ารงชีวิตแบบใหม่ของคนกรุงเทพฯ หลายดา้น แม้ว่า
ราษฎรยงันิยมอาศยัอยู่รมิน า้ และปลกูเรอืนแพเรยีงรายอยูส่องฝ่ังน า้เหมือนในสมยัรชักาลท่ี 4 แพ
หรือบา้นของราษฎรส่วนใหญ่ปลกูดว้ยไม ้หลงัคามงุดว้ยตบัจาก และน าไปใช้เป็นรา้นคา้ขายของ
ต่าง ๆ อย่างหลากหลายดว้ย2  แต่ในช่วงกลางรชักาล ราษฎรพากันเคลื่อนยา้ยมาปลูกบา้นบน
พืน้ดนิมากขึน้ หลงัจากตดัถนนสายตา่งๆ เพิ่มเตมิ ซึง่จะกลายเป็นจดุเปลี่ยนส าคญัของเมือง 

งานวิจยัของผสุดี ทิพทสั ไดแ้บ่งเขตเมืองของกรุงเทพฯสมยัรชักาลท่ี 5  เป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ คือ จากแม่น า้เจา้พระยา ถึงคลองผดงุกรุงเกษม และ เขตนอกคลองผดงุกรุงเกษมลงไปดา้น
ใต ้ ซึ่งใน 2 กลุ่มใหญ่ ก็ยงัแบ่งเขตย่อย กล่าวคือ  เขตท่ี 1 จากแม่น า้เจา้พระยา ถึงคลองคเูมือง
เดิม  จะเป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีส าคญั ไดแ้ก่ พระบรมมหาราชวงั สถานท่ีราชการ เขตท่ี 2  จากคลอง
คเูมืองเดิม ถึงคลองรอบกรุง เป็นท่ีอยูอ่าศยัของคนไทย และอิสลาม  เขตท่ี 3 บรเิวณคลองรอบกรุง 
ถึงคลองผดงุกรุงเกษม ซึ่งจะมีราษฎรอาศยัอยู่หลายครวัเรือน เม่ือขา้มคลองผดงุกรุงเกษมไป จะ
เป็นท่ีพกัอาศยัของชาวตะวนัตก3 ซึง่คลา้ยคลงึกบัการแบง่เขตของถนนเจรญิกรุงท่ีใหค้ลองผดงุกรุง
เกษมเป็นเขตแบง่ระหวา่งชาวไทย ชาวจีน กบัชาวตะวนัตก  

ความยาวของถนนเจรญิกรุง ท าใหต้ดัผ่านชมุชนและสถานท่ีส าคญัหลายแห่งดงัท่ีได้
กล่าวมาแลว้นัน้  หนงัสือสารบาญชี ส่วนท่ี 2 คือ ราษฎรในจงัหวดั ถนน แล ตรอก จ.ศ.1245 เล่ม
ท่ี 24  สามารถน ามาวิเคราะหใ์หเ้ห็นถึงความส าคญัของถนนสายหลกัและภาพลกัษณ์ของถนน
เจริญกรุงในช่วงเวลานั้นไดอ้ย่างมีรูปธรรมมากท่ีสุด กล่าวคือ ถนนเจริญกรุงช่วงพ.ศ. 2426 มี

                                                            

 1 ซามเูอล เจ. สมิท.  (2548).  เรอืนแลท่ีส าหรบัเช่า ใน จดหมายเหตุสยามไสมย เลม่ 4 แผ่น 1 วนัพธุ 
เดือน 9 แรม 1 ค ่า ปีระกา สตัปศก จ.ศ.1247. 
 2 เพ็ญลกัษณ ์วงศใ์จหาญ.  (2547).  รายงานวิจัย เร่ือง วัฒนธรรมไทยในกรุงเทพฯ จากมุมมอง

ของชาวตะวันตก. หนา้ 71 
 3 ผสุดี ทิพทสั.  (2445).  บ้านในกรุงรัตนโกสนิทร ์2 รัชกาลที ่4-5 (พ.ศ. 2394 - 2453).  หนา้ 121. 
 4 เป็นขอ้มลูเก่ียวกบั เลขที่บา้น เจา้ของบา้น การประกอบอาชีพ และลกัษณะของที่อยูอ่าศยัของราษฎร
ในกรุงเทพฯ รวบรวมขึน้โดยกรมไปรษณียโ์ทรเลข เม่ือ พ.ศ. 2426 นบัเป็นขอ้มลูทางประวตัิศาสตรท่ี์ส  าคญัยิ่ง
ของไทย ดว้ยเป็นหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้หน็ถงึวิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ สมยัตน้รชักาลท่ี 5   
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ราษฎรอาศยัเรียงกนัตลอดเสน้ ทัง้ถนนเจรญิกรุงตอนใน และตอนนอก มีบา้นเรอืนจ านวน 1,422 
หลงัคาเรอืน แบ่งเป็นบา้นในเขตเจรญิกรุงชัน้ใน จ านวน 198 หลงั และเจรญิกรุงชัน้นอก  จ านวน 
1,2241 หลงั สาเหตท่ีุถนนเจรญิกรุงชัน้ในมีจ านวนราษฎรตัง้บา้นเรือนนอ้ยเพราะ พืน้ท่ีส่วนใหญ่
เป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีทางราชการ พระบรมมหาราชวงั และวงัท่ีประทบัของเจา้นาย บา้นเรือนของ
ขนุนาง  ราษฎรจะอยู่กนัอย่างหนาแน่นบรเิวณ คลองรอบกรุงต่อเน่ืองไปจนถึงขา้มคลองผดงุกรุง
เกษม ลักษณะบ้านเรือนของราษฎร มีหลายรูปแบบ ได้แก่ อาคารปูน  โรงฝาแตะ  เรือนฝา
กระดาน เรอืนฝากระแชงออ่น   

ราษฎรท่ีอยู่อาศยัในถนนเจรญิกรุงมีทัง้ผูท่ี้เช่าท่ีหลวง ท่ีของขนุนาง หรอืท่ีของพ่อค้า 
ในการปลูกท่ีอยู่อาศยัลกัษณะต่าง ๆ นัน้   มีราษฎรจ านวนนอ้ยท่ีมีท่ีดินและปลกูสรา้งบา้นเป็น
ของตวัเอง   เจา้ของท่ีหรอืเจา้ของตกึรายท่ีใหญ่ท่ีสดุคือ พระคลงัขา้งท่ี  ซึง่รายไดจ้ากการเช่าท่ีท า
ก าไรใหก้บัพระคลงัเป็นอยา่งมาก   

จ านวนของการตัง้บา้นเรอืนรมิถนนเป็นสิ่งท่ีบง่ชีว้า่ ราษฎรไดโ้ยกยา้ยครวัเรอืนขึน้มา
สรา้งบา้นเรือนริม 2 ฝ่ังถนนกันเป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจเป็นดว้ยการอยู่ริมถนนสะดวกในการ
คมนาคม โดยไม่จ าเป็นตอ้งพึ่งพากระแสน า้ท่ีมีช่วงเวลาขึน้ลง ถนนจึงเป็นสิ่งท่ีท าใหรู้ปแบบการ
ด าเนินชีวิตของราษฎรในกรุงเทพเปลี่ยนแปลงไปอย่างแทจ้ริง ซึ่งหนังสือพิมพไ์ดก้ล่าวถึงถนน
เจรญิกรุงในช่วง พ.ศ.2427 วา่  

 “...ทีถ่นนเจริญกรุงก็มีตึกตลอดไปทัง้นัน้ เปนที่สง่างามแก่บา้นเมืองเปนอนัมาก  

เพราะพระเดชพระคณุของสมเดจ็พระมหากษัตราธิราชเจา้  ทรงเมตตาทะนบุ ารุงพระ

บรมวงษานุวงษ แลขา้ราชการราษฎร ไดไ้ปมาคา้ขายกบัต่างประเทศ แลเปิดการคา้

ขายใหท้วขีึน้ทกุปีๆ ทรพัยส์มบตัจ่ึิงทวเีจรญิขึน้ ...”2 

 

อย่างไรก็ดี ไม่เพียงแต่ถนนเจรญิกรุงเท่านัน้ ถนนสายอ่ืนๆ ท่ีตดัขึน้แลว้ในกรุงเทพฯ  
ต่างมีราษฎรอาศยัอยู่หลายครวัเรือนดว้ยกัน “ทางถนนบ ารุงเมือง แต่ก่อนเปนป่ารก เรือก สวน 
เดีย๋วนีเ้ปนตกึเปนโรงมากแลว้ เกอืบจะไมม่ทีีว่า่ง” 3  

                                                            

 1 สารบาญชี ส่วนที่ 2 คือ ราษฎรในจังหวัด ถนน แล ตรอก จ.ศ.1245 เล่มที่ 2.  (2541).  หนา้ 
18 - 101 
 2 ซามเูอล เจ. สมิท.  (2548).  ความเจรญิของกรุงสยาม  ใน จดหมายเหตุสยามไสมย เลม่ 3 แผ่นท่ี 
25 พธุ เดือน 3 แรม 12 ค ่าปีวอก ฉศก 1246. 
 3 เลม่เดิม แผน่ท่ี 10 พธุ เดือน 12 ขึน้ 11 ค ่า ปีวอก ฉศก 1246. 
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2.7.2 การประกอบอาชีพของราษฎร  
พืน้ท่ีแต่ละส่วนของกรุงเทพฯ ไดร้บัการพฒันาเป็นล าดบั โดยพืน้ท่ีในเขตคลองรอบ

กรุง และพืน้ท่ีตอนใตข้องพระนครซึ่งเป็นท่ีอยู่ของชาวต่างชาติ เป็นย่านท่ีมีการขยายตวัมากกว่า
จดุอื่น ๆ พืน้ท่ีของกรุงเทพฯสว่นใหญ่ยงัเป็นสวน หรอืป่า แมก้ระทั่งถนนขวาง หรอื ถนนสีลม ท่ีขดุ
ขึน้รว่มสมยักบัถนนเจริญกรุง ยงัเป็นพืน้ท่ีส  าหรบัท านา ปลกูขา้ว หรือเป็นทุ่งหญา้เลีย้งสตัวเ์ป็น
หลกั ส่วนถนนเจรญิกรุงนัน้ เป็นถนนแห่งพาณิชยกรรมและอตุสาหกรรม การอยู่อาศยัรมิถนนท า
ใหก้ารประกอบอาชีพบางอย่างเกิดขึน้มา เช่น ท าโรงรถเช่า โรงรบัจ าน า เป็นตน้ นอกจากนีก้าร
ประกอบอาชีพบนถนนยงัมีความสะดวกกว่าในแม่น า้ล  าคลองมาก อาชีพท่ีปรากฏในถนนเจริญ
กรุง  สามารถแบง่ตามตารางเป็นดงันี ้

ตาราง 1 การประกอบอาชีพของราษฎรในถนนเจรญิกรุง ส ารวจเม่ือ พ.ศ. 2426 

ล าดบัท่ี การประกอบอาชีพ จ านวน (หลงั) 

1. ขายของตา่ง ๆ 307   

2. ขายสรุา 119  

3. ช่างฝีมือตา่ง ๆ 98 

4. ขายฝ่ิน 87 

5. รบัจา้งทั่วไป 77 

6. รบัราชการ 71 

7. เปิดโรงรบัจ าน า 42 

8. เยบ็ผา้ 28 

9. ตัง้โรงรถเช่า 22 

10. หมอยา 13 

11. นายอากร 5 

12. ครู 3 

13. อ่ืนๆ   230 

14. ไมป่รากฏอาชีพ 275 

   

ท่ีมา : สรุปขอ้มลูโดยผูว้ิจยัจาก สารบาญชี สว่นท่ี 2 คือ ราษฎรในจงัหวดั ถนน แล ตรอก จ.ศ.1245 เลม่
ท่ี 2.  (2541).  หนา้ 18-101. 
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จากตารางสะทอ้นใหเ้ห็นว่า ราษฎรท่ีอาศยัอยู่ท่ีถนนเจรญิกรุง นิยมการคา้ขายเป็น
หลกั อนัเน่ืองมาจากถนนกลายเป็นท่ีตัง้ของบา้นเรอืน และเริม่มีตกึแถวใหเ้ช่า ราษฎรจึงหนัมาเช่า
ตกึท าการคา้มากขึน้  

นอกจากนี ้รชักาลท่ี 5 ยงัทรงสนบัสนนุใหมี้การคา้ขายรมิถนนเจรญิกรุง โดยในช่วงท่ี
มีการปรบัปรุงถนนบ ารุงเมือง โปรดเกลา้ฯใหผู้เ้ช่าตกึท่ีถนนบ ารุงเมือง ยา้ยมาอยู่ท่ีถนนเจรญิกรุง
ก่อน1นบัเป็นการช่วยสง่เสรมิใหก้ารคา้เจรญิรุง่เรอืงอีกทางหนึ่ง 

การประกอบอาชีพต่างๆ สามารถน าวิเคราะห์ได้ว่า ถนนเจริญกรุงสะท้อนการ
ขยายตวัทางการคา้ในกรุงเทพฯ ไดเ้ป็นอย่างดี  ส  าเพ็ง ตลาดนอ้ย  ยงัคงเป็นแหลง่การคา้ท่ีส  าคญั
ของถนนเจริญกรุงในเขตคลองผดงุกรุงเกษม ธุรกิจน าเขา้ของชาวจีนท่ีอพยพเขา้มาในเมืองไทย
เฟ่ืองฟูขึน้อย่างมาก2 ทางเดินแคบๆ ในส าเพ็งขยายมาบรรจบกบัถนนเจรญิกรุง ซึ่งท าใหเ้สน้ทาง
คมนาคมขนส่งเป็นไปโดยสะดวกและรวดเรว็ การตดัถนนเจรญิกรุงเป็นผลใหเ้กิดตรอกซอก ซอย
ตา่ง ๆ ท่ีเป็นท่ีอยู่อาศยัของราษฎรอย่างหนาแน่นมาตัง้แตร่ชักาลท่ี 4 การประกอบอาชีพอีกอย่าง
หนึ่งท่ีปรากฏขึน้ คืออาชีพโสเภณี ซึ่งส่วนมากอยู่บรเิวณตรอกในย่านส าเพ็ง เช่น ตรอกเต๊า ตรอก
โรงเขียน ตรอกโรงโคม เป็นตน้ การอยู่อาศยัของราษฎรท่ีแออัด ก่อใหเ้กิดไฟไหมบ้่อยครัง้ และ
สภาวะแวดลอ้มท่ีเสื่อมโทรม 

ส่วนการประกอบอาชีพนอกเขตคลองผดุงกรุงเกษม ชาวตะวันตกมักจะท าธุรกิจ
ประเภทเปิดหา้งรา้นขายสินคา้ท่ีน าเขา้จากตา่งประเทศ โรงแรม ธุรกิจน าเขา้และสง่ออกสินคา้ โรง
เช่ารถ และโกดงัสนิคา้รมิน า้ ตลอดจนโรงเลื่อย โรงสีท่ีเพิ่มขึน้สืบเน่ืองมาจากสมยัรชักาลท่ี 4  

2.7.3 การคมนาคมในถนนเจริญกรุง 
การตดัถนนท าใหเ้กิดการคมนาคมขนส่ง ในสมยัท่ีเริ่มมีการตดัถนน การขนส่งยงัไม่

เป็นท่ีแพรห่ลายมากนกั มีเพียงรถมา้รบัจา้ง ท่ีมีมาตัง้แต่สมยัรชักาลท่ี 43 ซึง่เดิมเป็นท่ีนิยมเฉพาะ
เจา้นายขนุนาง แตต่อ่มาในรชักาลท่ี 5 ไดมี้การน ารถมา้มารบัจา้งใหบ้รกิารแก่ราษฎร  โดยใชม้า้ 2 
ตวัเทียมรถ บรรจผุูโ้ดยสารไดไ้ม่เกิน 4 คน มีอยู่ 3 แบบ คือ รถประทนุมีหลงัคากางออกหรอืหบุได ้

                                                            

 1 กฎหมายรัชกาลที ่5 เล่ม 1.  (2540).  หนา้ 32 – 33.  
 2 วราภรณ ์ จิวชยัศกัดิ.์  (2559).   จากผืนน า้สูแ่ผน่ดิน จากตรอกเลก็สูถ่นนใหญ่ : คลอง ถนน ซอย 
สะพาน และการคมนาคมในส าเพง็  ใน ส าเพง็ ประวัตศิาสตรชุ์มชนชาวจนีในกรุงเทพฯ.  หนา้ 48. 
 3 พรรณี  บวัเลก็.  (2542).  กุลีลากรถกับประวัตศิาสตรแ์รงงานไทย.  หนา้ 24. 
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รถท่ีมีหลงัคาถาวร และรถกระบะไวส้  าหรบับรรทกุของ1 มีหลกัฐานปรากฏวา่มีการเรยีกรถรบัจา้งนี ้
ว่า “รถเม”2 ซึ่งรถเมในระยะแรกไม่มีหลักฐานระบุว่ามีจ านวนมากน้อยเพียงใด แต่จ านวนผู้
ประกอบอาชีพตัง้โรงรถเช่าในถนนเจริญกรุง ก็มีจ านวนไม่นอ้ยในช่วงเวลานั้น  รถเมคงจะเกิด
อบุตัิเหตอุนัเน่ืองมาจากการเดินรถหลายครัง้ จงึไดมี้การท าขอ้ตกลงกนัของผูป้ระกอบกิจการรถเม 
โดยร่วมกันลงนามท าสัญญาและข้อตกลงการเดินรถท่ีเก่ียวกับเรื่อ งอัตราค่าโดยสาร และ
กฎระเบียบระหว่างการเดินรถ3 การเดินรถในถนนเจริญกรุงระยะนีย้ังมีความลา้หลงัอยู่ ตามท่ี
คารล์ บ๊อค ใหค้วามเห็นวา่  

 “ ยวดยานทีม่อียูก่อ็ยูใ่นสภาพทีใ่ชไ้มไ่ดพ้อๆ กนั รถรบัจา้งทีพ่วกกลงิค ์4และมลายู

ใหเ้ชา่นัน้เก่าแก่จนแทบจะหลดุออกมาเป็นชิน้ๆ มา้ลากรถกเ็ลวยิ่งกวา่รถ เพราะเป็นมา้

ชนดิทีไ่มม่ปีระเทศใดในยโุรปจะทรมานใหม้นัท างานตอ่ไปอกี ...” 5 

ในช่วงประมาณ พ.ศ. 2430 พาหนะท่ีเรยีกว่ารถเจ๊กหรอืรถลาก มีขึน้ใชใ้นเมืองไทย6 
โดยใชแ้รงงานจีนเป็นคนลาก เริ่มเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของคนกรุงเทพฯ เช่นเดียวกบั
รถมา้รบัจา้ง  โดยพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (พุก โชติกพุกกณะ) เป็นผูท่ี้คิดสรา้งรถเจ๊กขึน้ใชใ้น
เมืองไทย7  อย่างไรก็ดีในปีเดียวกันนีช้าวเดนมารก์ ไดร้บัสมัปทานการเดินรถรางสายแรกของ
เมืองไทยในถนนเจรญิกรุง ซึ่งกิจการรถรางมีส่วนท าใหเ้กิดการพฒันาคณุภาพถนน และตดัถนน
สายอื่นๆเพิ่มเตมิท่ีเช่ือมกบัถนนเจรญิกรุง  

 
 
 

                                                            

 1 บปุผนาฎ สวุรรณมาศ.  (2525) การสรา้งบา้นแปลงเมืองรตันโกสินทร ์กรุงเทพ : โครงสรา้งเมือง
ทางดา้นประโยชนใ์ชส้อย 2325-2525 ใน เอกสารวชิาการเพือ่ประกอบการสัมมนา สองศตวรรษ
รัตนโกสนิทร ์: ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย.  หนา้ 14. 
 2 ซามเูอล เจ. สมิท.  (2548).  พคัพวกเจา้ของรถเมจา้ง  ใน จดหมายเหตุสยามไสมย เลม่ 3 แผ่นท่ี 4 
พธุ เดือน 10 แรม 1 ค ่าปีวอก ฉศก 1246. 
 3 แหล่งเดมิ. 
 4 Klings เป็นภาษามาเลย ์ที่ใชเ้รียกชาวอินเดีย 
 5 คารล์ บอ็ค.  (2562).  ท้องถิน่สยามยุคพระพุทธเจ้าหลวง.  หนา้ 47. 
 6 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  ร.6 20.18/50.  เร่ือง แผนกล้อเลื่อน เร่ืองรถลาก “ความผิดของใคร” 
หนังสอืพมิพส์ยามราษฎร ์(วันเสารท์ี ่19 มนีาคม 2563.) 
 7 พรรณี บวัเลก็.  (2542).  กลุีลากรถกบัประวตัิศาสตรแ์รงงานไทย.  หนา้ 20. 
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2.7.4 การนับถือศาสนา 
การรวมกลุม่ของคนหลากหลายเชือ้ชาติและศาสนาบนถนนเจรญิกรุง เป็นผลใหถ้นน

เจรญิกรุงเป็นถนนแห่งความหลากหลายทางวฒันธรรมและศาสนา สิ่งท่ีชีใ้หเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนคือ
การสรา้งศาสนสถานตา่งๆ ท่ีมีมากขึน้ในถนนเจรญิกรุง เช่น การสรา้งวดัเลง่เน่ยยี่ หรอืวดัมงักรกม
ลาวาสเม่ือ พ.ศ.2414 ชีใ้หเ้ห็นวา่ ชมุชนจีนในย่านนีข้ยายตวัมากขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ราษฎรเชือ้สาย
จีนจึงรว่มมือรว่มใจกันสรา้งศาสนสถานเพื่อเป็นท่ีเคารพบูชา ส่วนวดัของคนไทยตัง้เรียงรายมา
ตัง้แตก่่อนสมยัรชักาลท่ี 4 มากวา่ 10 วดั  คือ วดักนัมาตยุาราม วดัไตรมิตร วดัอภุยัทาราม วดัม่วง
แค วดัสวนพล ูวดัยานนาวา วดัดอน วดัสทุธิวราราม วดัวรจรรยาวาส วดัราชสิงขร วดัลาดบวัขาว 
และยงัมีวดัรา้งไดแ้ก่ วดัพระยาไกร  ในขณะท่ียา่นบางคอแหลม  จะเป็นท่ีตัง้ของมสัยิดเก่าแก่ก่อน
ทศวรรษ 2430 คือ มสัยิดฮารูน เขตบางรกั มสัยิดอลัละอะติก๊ (สเุหรา่เก่า) นอกจากนีถ้นนเจริญ
กรุงยงัเป็นท่ีตัง้ของโบสถค์รสิต ์ไดแ้ก่ โบสถก์าลหว่าร ์โบสถส์ืบสมัพนัธวงศ ์ และโบสถอ์สัสมัชญั 
เป็นตน้ ศาสนสถานเก่าแก่ตัง้แต่ตน้รชักาลท่ีกล่าวมานี ้สะทอ้นใหเ้ห็นความหลากหลายทางทาง
วฒันธรรมของถนนเจรญิกรุงไดอ้ยา่งดี 

2.7.5 แหล่งอบายมุขในถนนเจริญกรุง  
เมืองไทยก่อนทศวรรษท่ี 2420 นัน้ ถนนเจรญิกรุงมีแหล่งอบายมขุประเภทโรงพนนั 

โรงบอ่น และโรงโสเภณีมาตัง้แตส่มยัรชักาลท่ี 4 แตเ่ปลี่ยนรูปแบบจากเรอืนแพในน า้ขึน้มารมิถนน
เช่นเดียวกับกิจการอ่ืนๆ และมีแนวโนม้ขยายกิจการมากขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งเม่ือพิจารณาแลว้ 
จ านวนโรงพนัน ถั่ว โป ท่ีมีเป็นจ านวนมากในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีถนนเจริญกรุงนั้น 
แสดงใหเ้ห็นว่า ราษฎรเล่นการพนนักันอย่างกวา้งขวาง โดยมีชาวจีนเป็นเจา้ของธุรกิจ ความใน
หนงัสือพิมพร์ายสปัดาหท่ี์เตือนสติราษฎรไม่เลน่การพนนั สะทอ้นใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมของคนไทย 
ความวา่  

  “...ถา้ไม่มีนกัเลง เล่นโป เล่นถั่วเล่นหวย บ่อนเบีย้แลว้ พวกจีนทีผู่กมาตัง้บ่อนเบีย้

นัน้ตอ้งจ าเลิกอยู่เอง เพราะไม่มีคนเล่น พวกจีนนัน้ก็จะคิดคา้ขายกินในทางอืน่อนัซื่อ

สจุรติตามก าลงัปัญญาของพวกจีน...” 1 

กล่าวโดยสรุป จากจุดมุ่งหมายแรกเริ่มของการตัดถนนเจริญกรุงเพื่อท าตามขอ้
เรยีกรอ้งของชาวตา่งชาติท่ีตอ้งการข่ีมา้เพื่อพกัผอ่นหย่อนใจ ซึง่ตามวิถีชีวิตของชาวไทยแลว้ ไมไ่ด้

                                                            

 
1
 ซามเูอล เจ. สมิท.  (2548).  พคัพวกเจา้ของรถเมจา้ง  ใน จดหมายเหตุสยามไสมย เลม่ 2 แผ่นท่ี 9 

พธุ เดือน อา้ย  ขึน้ 6 ค ่าปีมะแมเบญจศก  ฉศก 1245. 
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มีความตอ้งการถนนเพื่อด ารงชีวิตประจ าวนัเหมือนกบัเสน้ทางน า้ แตผ่ลจากการตดัถนนเจรญิกรุง
มีคณุประโยชนต์่อเศรษฐกิจและสงัคมของกรุงเทพฯ เพราะเป็นการเปิดพืน้ท่ีทางเศรษฐกิจ ท าให้
เศรษฐกิจของประเทศขยายตวั และเกิดการพฒันาทางสงัคมขึน้  ถนนเจรญิกรุงท่ีนบัไดว้า่เป็นถนน
มาตรฐานแบบตะวนัตกสายแรกของไทย มีส่วนท าใหช้าวกรุงเทพฯ เปลี่ยนวิถีชีวิตจากทางน า้มา
เป็นทางบกดว้ย   
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บทที ่3  
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิและสังคมของถนนเจริญกรุง พ.ศ. 2430 – 2483 

แนวความคิดเรื่องความศิวิไลซต์ามแบบตะวนัตก ท าใหร้ชักาลท่ี 5 มีพระราชด าริท่ีจะ
ปรบัปรุงประเทศใหท้ันสมัยมาตัง้แต่ตน้รชักาล ซึ่งเป็นรูปธรรมมากขึน้ในช่วงกลางรชัสมัย การ
ด าเนินนโยบายนีส้ง่ผลใหก้รุงเทพฯ ไดร้บัการพฒันาขึน้ในหลายๆ ดา้น  ถนนเจรญิกรุงซึง่เป็นสว่น
หนึ่งของกรุงเทพฯ จงึเกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ในดา้นเศรษฐกิจและสงัคมเช่นเดียวกนั  

บทท่ี 3 นี ้มีความมุ่งหมายท่ีจะชีใ้หเ้ห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมของ
ถนนเจริญกรุงตั้งแต่ พ.ศ. 2430  ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีถนนเจริญกรุงไดร้บัการพัฒนาในดา้นการ
คมนาคมโดยการสรา้งรถรางขึน้ใช้เป็นครัง้แรกในเมืองไทย และสิน้สุดท่ี พ.ศ. 2483 ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาก่อนท่ีไทยจะเขา้ร่วมสงครามกับญ่ีปุ่ น และประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรใน
เหตกุารณส์งครามโลกครัง้ท่ี 2  

3.1 สภาพของถนนเจริญกรุง พ.ศ. 2430 - 2483  
ถนนเจริญกรุงสมัยกลางรชักาลท่ี 5 มีความเปลี่ยนแปลงมากขึน้จากสมัยตน้รชักาล 

 อนัเน่ืองมาจากการท่ีรฐับาลมีนโยบายพฒันาประเทศใหท้นัสมยัตามแบบตะวนัตก จึงวางแผน
และด าเนินการปรบัปรุงบา้นเมืองมาโดยล าดับ  ส่งผลใหถ้นนเจริญกรุงไดร้บัการปรบัปรุงและ
พฒันาใหเ้จรญิขึน้ตามไปดว้ย แตก็่ยงัถกูชาวตา่งชาติต าหนิวา่  

 “...ถนนเจริญกรุง คือถนนสายส าคญั ช่วงหนา้ฝนถนนจะกลายเป็นถงัขยะขนาด

ใหญ่ หลมุบ่อตามถนนจะมนี า้ทะลกัขึน้มา... พืน้ทีเ่สือ่มโทรมซ่ึงเฉอะแฉะของกรุงเทพฯ 

เป็นสถานทีร่องรบัขยะทีห่มูยงัรงัเกยีจ...” 1  

 จากทศันคติของชาวต่างชาติ ท่ีใชค้วามศิวิไลซแ์บบตะวนัตกมาเป็นแนวทางในพิจารณา 

ท าใหม้องว่า ถนนเจริญกรุงยงัเป็นถนนท่ีย ่าแย่ ฝุ่ นในทอ้งถนนก็เป็นท่ีรงัเกียจของชาวต่างชาติ

ตามท่ีมีบนัทกึไวว้า่   

“...หลงัจากทีเ่ราไดล้่องเรือไปตามล าน ้าสายนีแ้ลว้  จากนัน้จึงไดเ้ริ่มเดนิทางไปทั่ว

เมืองดว้ยรถยนต์ 1 ทีม่ีสภาพแย่มากแต่มีสิ่งหนึ่งทีรู่ส้ึกไม่ประทบัใจเสียเลย เมื่อรถ

                                                            

 1 Lucien Fournereau. (1998).   Bangkok in 1892. translated and with an introduction by 
Walter E. J. Tips .      
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เคลื่อนที่ไปสกัสิบกา้ว ก็มีพายุฝุ่ นหนาทึบพดัเขา้ปากเขา้คอเราอย่างรวดเร็วจนไม่

สามารถลมืตา หายใจและอา้ปากได”้ 2 

นอกจากนีค้วามแออดัและคบัแคบของถนนเจรญิกรุง ยงัถกูกล่าวถึงในหนงัสือพิมพ์
ภาษาตา่งประเทศในเมืองไทยวา่ 
  “ ...งานซ่อมแซมถนนควรจะไดร้บัการพจิารณาเร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้การจราจร

ในกรุงเทพฯ ไม่สามารถจะจ ากดัไดอ้ยู่เพียงทางน ้า และถนนเพียงไม่กี่สายอีกต่อไปแลว้ เพราะ

สถานทีต่่างๆ ขยายออกไป มีการเจริญเติบโตของตวัเมืองมากขึน้ ปลายถนนสีลม ควรจะไดร้ับ

การสรา้งตอ่โดยเรว็ทีส่ดุทีจ่ะท าได.้..”3 

ขอ้เรยีกรอ้งดงักลา่วนีแ้มจ้ะเป็นทศันะจากชาวตา่งชาติ แตก็่สะทอ้นใหเ้ห็นสภาพของ
ถนนเจรญิกรุงในช่วงเวลานัน้ไดเ้ป็นอยา่งดี อย่างไรก็ตาม รชักาลท่ี 5 โปรดเกลา้ฯ ใหป้รบัปรุงถนน
เจรญิกรุงเม่ือ พ.ศ. 2432 แตก่ารซอ่มแซมก็ยงัไมไ่ดท้  าใหถ้นนเจรญิกรุงมีสภาพท่ีดีนกั  

ในสมยัรชักาลท่ี 6 ถนนเจรญิกรุง ไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นถนนลาดยางมะตอย หรอืท่ี
เรยีกวา่ลาดยางแอสฟัลตส์ายแรกของไทย เริม่ท าเม่ือ พ.ศ. 2465 ใชเ้วลาประมาณ 5 เดือนจึงแลว้
เสรจ็  ในระยะแรก เริ่มราดยางท่ีบรเิวณเชิงสะพานมอญถึงสี่กั๊กพระยาศรี จากนัน้จึงค่อยราดยาง
ถึงถนนตก หรือ สุดถนนเจริญกรุง  การราดยางยังผลใหถ้นนเจริญกรุงไม่มีฝุ่ น 4  และมีถนนอีก
หลายสายท่ีรฐับาลมีแผนการให้ราดยางตามแบบถนนเจริญกรุง ในเรื่องนีห้นังสือพิมพ์สยาม
ราษฎรฉ์บับเดียวกันนี ้ยังเชิญชวนให้ราษฎร บริจาคทรพัยช์่วยกรมสุขาภิบาลซือ้เครื่องมือท า
ถนนลาดยางมะตอย ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ถนนสายอ่ืนๆ ในกรุงเทพฯ ยงัเป็นฝุ่ นอยูม่าก 

รฐับาลทุ่มเทการพัฒนาและริเริ่มสิ่งท่ีเป็นความทันสมัยต่าง ๆ ตามค่านิยมแบบ
ตะวนัตกมาท่ีถนนเจรญิกรุงอย่างต่อเน่ือง เพราะเป็นถนนสายส าคญัอยู่ก่อนแลว้และถือเป็นถนน
ศนูยก์ลางของกรุงเทพฯ  
                                                                                                                                                                          

 
1
 ไมน่่าจะหมายถึง รถท่ีใชเ้ครื่องจกัร เพราะปีท่ีเขียน ค.ศ.1893 ตรงกบั พ.ศ. 2436 เมืองไทยยงัไม่มี

รถยนตท่ี์ขบัเคลื่อนโดยใชเ้ครื่องจกัร 
 

 2 กรมศิลปากร.  ประเทศสยาม บนัทึกการเดินทางและความประทบัใจในประเทศสยาม ใน รวมเร่ือง
แปลหนังสอืและเอกสารทางประวัตศิาสตร ์ชุดที ่5.  (2545). แปลโดย นนัทพร บนัลือสินธุ.์  หนา้ 278. 
 3 เกือ้กลู ยืนยงอนนัต.์  (2520).  การพัฒนาการคมนาคมทางบกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.  หนา้ 55.   
 4 “ถนนไมมี่ฝุ่ น” ใน หนังสอืพมิพส์ยามราษฎร ์วนัท่ี 17 มิถนุายน  พ.ศ. 2465.  หนา้ 5. 
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ผลจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ท าใหถ้นนเจริญกรุงคบัแคบและแออดั ดว้ยเป็นท่ีตัง้ของหา้ง
รา้นต่างๆ ผลจากความแออดัในถนนเจริญกรุงท าใหมี้การเรียกรอ้งใหร้ฐัขยายถนนอยู่บ่อยครัง้ 
และแนะน าใหร้ฐัยกเลกิรถรางเพราะกีดขวางการจรในถนนเจรญิกรุง แตไ่ม่เป็นผล 

3.2 ปัจจัยทีท่ าใหถ้นนเจริญกรุงเปล่ียนแปลงไป 
3.2.1 การเพิม่ขึน้ของจ านวนราษฎร 

จ านวนราษฎรท่ีเพิ่มมากขึน้ มีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงของถนนเจรญิกรุง เพราะท าให้
มีการขยายตวัของการตัง้ถ่ินฐาน และการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึน้จากเดิม รวมถึงปัญหาต่างๆ 
ท่ีเกิดขึน้จากการรวมกนัเป็นชุมชนหรือเป็นย่าน เช่น ปัญหาความหนาแน่นของบา้นเรือน ปัญหา
สภาวะแวดลอ้มเสื่อมโทรม ปัญหาการก่อความวุ่นวาย ตามบนัทกึของเซอรจ์อหน์ เบาวร์งิ  คาดว่า
กรุงเทพฯ ในสมยัรชักาลท่ี 4 มีพลเมืองประมาณ 400,000 คน1  ช่วงทศวรรษ 2450 กรุงเทพฯ มี
ประชากร 400,000 -500,000 2 ส่วนสมยัรชักาลท่ี 7 กรุงเทพฯ มีประชากรจ านวน 713,384 คน3  
อย่างไรก็ดีแมจ้ะไม่มีการส ารวจจ านวนประชากรท่ีเป็นตวัเลขท่ีแน่ชดั แต่การเพิ่มขึน้ของจ านวน
ประชากร ย่อมท าใหเ้ห็นในเบือ้งตน้ว่า กรุงเทพฯ เกิดการขยายตวัอย่างมาก ถนนเจรญิกรุงไดท้  า
หนา้ท่ีเป็นแหลง่รองรบัจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึน้ 

ชาวจีนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของถนนเจริญกรุง ดว้ยจ านวนท่ีเพิ่มมากขึน้ จาก
ท่ีตัง้บา้นเรอืนอยูแ่ตเ่ดิม และยงัอพยพเขา้มาอยูอ่าศยัใหม่บรเิวณส าเพ็ง เยาวราช เป็นจ านวนมาก 
ท าใหธุ้รกิจหลายอย่างตอ้งพึ่งพาชาวจีนเหล่านี ้ชาวจีนท่ีเขา้มาอยู่ในเมืองไทยมี 5 กลุ่มตามท่ีจี วิ
ลเลียม สกินเนอร ์ระบุในงานคน้ควา้วิจยั คือ แตจ๋ิ้ว  ฮกเกีย้น กวางตุง้ แคะ และไหหล า4 พวกท่ีมี
ฐานะดี ไดแ้ก่พวกแตจ๋ิ้ว กบัฮกเกีย้น  จีนแตจ๋ิ้วท่ีมีความรูค้วามสามารถจะประกอบกิจการคา้ท่ีมี
ก าไรสงู เช่น คา้ขา้ว เจา้ของโรงสี น าเขา้สินคา้ตา่งประเทศ เจา้ภาษีนายอากร สว่นจีนฮกเกีย้น จะ
ประกอบอาชีพคา้ขาย ในขณะท่ีจีนกวางตุง้บางสว่นก็ไดเ้ป็นเจา้ของกิจการโรงสี และโรงเลื่อยดว้ย
เช่นกนั แต่จีนกวางตุง้จะมีความรูค้วามสามารถพิเศษในเรื่องของวิศวกรรมและช่างกล ยงัผลให้
พวกนี้เปิดกิจการเครื่องโลหะ และการก่อสรา้ง ส่วนจีนแคะและจีนไหหล า จะค้าขายสินค้า

                                                            

 1  พรทวี สปัุณณานนท.์  (2542).  การจัดการอสังหาริมทรัพยใ์นกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2444-

2475.  หนา้ 16. 
 2 ผาสกุ พงษไ์พจิตร และครสิเบเคอร.์  (2539).  เศรษฐกจิการเมอืงไทยสมัยกรุงเทพฯ.  หนา้ 307. 
 3 พอพนัธ ์อยุยานนท.์  (2540).  ประวัตศิาสตรเ์ศรษฐกจิกรุงเทพฯ . หนา้ 14. 
  4 จี วิลเลียม  สกินเนอร.์  (2548).  สังคมจนีในประเทศไทย : ประวัตศิาสตรเ์ชิงวเิคราะห.์  
หนา้ 137.  
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เบ็ดเตล็ด และเป็นช่างฝีมือ แต่ทัง้นี ้ไม่ใช่ชาวจีนแตจ๋ิ้ว ฮกเกีย้น หรือกวางตุง้ทัง้หมดท่ีจะประสบ
ความส าเร็จในการคา้ขาย เพราะมีชาวจีนกลุ่มแตจ๋ิ้วและฮกเกีย้นเป็นจ านวนไม่น้อยท่ีเป็นกุลี
รบัจา้งใชแ้รงงาน1 ซึง่ขึน้อยูก่บัโอกาสละความสามารถของคนนัน้ๆ 

ตาราง 2 แสดงจ านวนชาวจีนในกรุงเทพฯ ร.ศ.128 (พ.ศ. 2452) 

เชือ้สาย จ านวน รวม 

ชาย หญิง 
แตจ๋ิ้ว 
ฮกเกีย้น 

กวางตุง้ 
ไหหล า 
แคะ 

78,091 
19,823 
25,978 
12,165 
9,411 

8,207 
2,367 
4,151 
903 

1,409 

86,298 
22,199 
30,129 
13,068 
10,820 

ท่ีมา :  หอจดหมายเหตแุห่งชาติ ร.5 น.30/9  กระทรวงนครบาล เรือ่ง ยอดส ามะโนครัว 
มณฑลกรุงเทพฯ ศก 128. 

จากตาราง 2 นั้น เห็นไดว้่ามีชาวจีนอาศยัอยู่ในเมืองไทยเป็นจ านวนมาก ซึ่งส่วน
ใหญ่อยู่ท่ีย่านส าเพ็ง  ชาวจีนท าใหย้่านส าเพ็งบรเิวณซึ่งเช่ือมต่อกบัถนนเจรญิกรุง มีภาพลกัษณ์
สองประการ ประการท่ีหนึ่ง คือ เป็นแหล่งคา้ขายท่ีคึกคกั มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ดว้ยมีรา้น
รวงของชาวจีนและมีเรอืขนถ่ายสินคา้มาขึน้ท่ีท่าเรอืบรเิวณนีจ้  านวนมาก ท าใหร้ฐับาลสนใจเลือก
พืน้ท่ีบริเวณนีต้ดัถนนเพิ่มเติมเขา้มา เพราะเป็นท าเลดี ท่ีจะเป็นประโยชนใ์นภายหนา้ได ้  ดงัค า
กราบบงัคมทูลของสมเด็จฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์เม่ือครัง้ด  ารงพระยศเป็นกรมขนุ
นรศิรานวุดัติวงศ ์เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการวา่  

 “... ทีใ่ดเจรญิอยูก่ค็วรรบีจดัการตดัถนนเสยีโดยทนัทตีามทีค่วรจะท าไดใ้นปัจจบุนันี ้

ขา้พระพทุธเจา้เห็นดว้ยเกลา้ฯ ว่า ไม่มีทีแ่ห่งใดเจริญมากกว่าแขวงสามเพง็  ดว้ยเปน

ท าเลคา้ขายมปีระโยชนม์ากในทีน่ ัน้ แตป่ระโยชนซ่ึ์งมใีนทีน่ ัน้ดูบกพรอ่ง เพราะเหตถุนน

                                                            

 1 รายละเอียดด ูจี วิลเลียม สกินเนอร.์  (2548).  สังคมจนีในประเทศไทย ประวัตศิาสตรเ์ชงิ
วเิคราะห.์  หนา้ 136-143. 
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มนีอ้ย และทีม่อียู่แลว้ก็แคบเลก็ เป็นทีข่ดัขวางไปมาของการคา้ขาย ไม่พอแก่การเจรญิ

ซ่ึงควรจะเกดิขึน้ไดอ้กีเปนอนัมาก...”1 

การตัดถนนบริเวณส าเพ็งและสรา้งตึกแถวเพื่อให้พ่อคา้เช่าท าการคา้ ส่งผลให้
บรเิวณส าเพ็งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึน้  ชาวจีนท่ีประสบความส าเรจ็ในดา้นการคา้ขาย
และกา้วหนา้ในหนา้ท่ีราชการซึ่งอยู่อาศยับริเวณส าเพ็ง ตลาดนอ้ย เช่น  เจา้สวัเนียมหรือพระศรี
ทรงยศ  เจา้สวัสอนหรอืพระอภยัวานิช  เจา้สวักระทะหรอืพระยาอินทรอากร   ภาพลกัษณป์ระการ
ท่ีสอง คือ การเป็นแหล่งเสื่อมโทรม ดว้ยเหตท่ีุท่ีพกัอาศยัของชาวจีนมีอาณาเขตต่อเน่ืองกันโดย
ตลอด ไดแ้ก่ ตรอกพระยาอิศรานุภาพ สะพานหัน ส าเพ็ง ศาลเจา้เก่า กงสีลง้ วัดสัมพันธ์วงศ ์
ตรอกเต๊า ตรอกพระยาไกร วดัจกัรวรรดิราชาวาส สะพานยายใจ ตรอกโรงกระทะเก่า ศาลเจา้แม่
ทั บ ทิ ม  ต ร อ ก อ า จ ม  ต ล า ด น้ อ ย  ต ล า ด ญ ว น  จ น ถึ ง ริ ม ค ล อ ง ผ ดุ ง ก รุ ง เก ษ ม 
ดา้นใต ้จึงท าใหเ้ป็นแหลง่ท่ีอยู่อาศยัท่ีสกปรก2 และเต็มไปดว้ยสิ่งปฏิกลูตา่ง ๆ พวกกลุีจีนมีสภาพ
ความเป็นอยู่ท่ีย  ่าแย่ คณุภาพชีวิตต ่า การอยู่กนัอย่างหนาแน่นของชาวจีนท าใหย้่านนีเ้กิดไฟไหม้
บ่อยครัง้ และยงัเป็นแหล่งอบายมขุอีกดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนแออดัท่ีอยู่ตามตรอกต่าง ๆ 
ซึง่เป็นปัญหาทางสภาวะแวดลอ้มทางธรรมชาติและสงัคมท่ียากที่จะแกไ้ข3 

ชาวจีนอีกประเภทหนึ่งท่ีคนไทยรูจ้ักและหวาดกลัว คือ พวกอั้งยี่ ซึ่งมักก่อความ
วุ่นวาย และสรา้งปัญหาใหแ้ก่รฐับาลไทย  อัง้ยี่ต่างพวกตีกนัครัง้ใหญ่บนถนนเจรญิกรุง เม่ือ พ.ศ. 
2432 บรเิวณหลงัโรงสีหา้งวินเซอร ์หรือโรงสีปล่องเหลี่ยม จึงเรียกว่า อัง้ยี่ปล่องเหลี่ยม พวกนีพ้า
กนัรือ้สงักะสีมงุหลงัคามาเป็นปอ้มคา่ยก าบงั กลางถนนเจรญิกรุง สรา้งความเดือดรอ้นใหร้าษฎร
โดยถว้นทั่ว รชักาลท่ี 5 โปรดเกลา้ฯใหท้หารไปปราบอัง้ยี่ ความวุ่นวายจึงสงบลงได ้แตอ่ัง้ยี่ก็ยงัก่อ
ความวุน่วายในที่อ่ืน ๆ อีกบอ่ยครัง้ 

นอกจากบรเิวณส าเพ็งแลว้ ยงัมีชมุชนชาวจีนอีกแห่งหนึ่งบนถนนเจรญิกรุงท่ีเกิดขึน้
ในช่วงปลายรชักาลท่ี 5  คือ ชมุชนหวั่งหลี บา้นทวาย ใกลก้ับวดัยานนาวา บรเิวณนีเ้ป็นพืน้ท่ีของ
วดัยานนาวาท่ีใหบ้รษัิทเรอืเมลจี์นสยามทนุเช่าท าท่าเรอืเม่ือ  พ.ศ.2453 ขนสง่สินคา้และผูโ้ดยสาร
จากกรุงเทพฯ-สิงคโปร-์ฮ่องกง-ซัวเถา  แต่กิจการของบริษัทเรือเมลจี์นสยามประสบกับภาวะ

                                                            

 1 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ ร.5 ยธ.9/1 กระทรวงโยธาธิการ เรื่อง ท าถนนต่าง ๆ (27 มีนาคม ร.ศ.
108 – 25 เมษายน ร.ศ.111). 
 2 ปิยนาถ บนุนาค.   (2559).  ส าเพง็ : ประวัตศิาสตรชุ์มชนชาวจนีในกรุงเทพมหานคร.  หนา้ 19. 
 3 เยาวรตัน ์พฒุิมานรดีกลุ.  (2527).  การเปลีย่นแปลงของกรุงเทพฯในช่วงรัชกาล 

ที ่5-7 และผลกระทบทางสภาวะแวดล้อมต่อประชาชน.  หนา้ 159. 
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ขาดทุน จึงเลิกกิจการไปเม่ือพ.ศ. 2456  ถึง พ.ศ. 2472 นายตนัลิบบ๊วย ตระกูลหวั่งหลี ชาวจีน
แตจ๋ิ้ว ไดเ้ป็นผูเ้ช่าท่าเรือท าธุรกิจขนส่ง ราษฎรจึงพากันเรียกท่าเรือนีว้่า ท่าเรือหวั่งหลี และเรียก
ซอยนีว้่าซอยหวั่งหลี ตอ่มา พ.ศ. 2483 รฐับาลจอมพล ป.พิบลูสงคราม ตัง้บรษัิทไทยเดินเรอืทะเล 
ท่ีท่าเรือแห่งนี ้ท าใหซ้อยหวั่ งหลีเต็มไปดว้ยนักท่องเท่ียวทั้งชาวจีน และชาวตะวนัตก แต่ต่อมา
พืน้ท่ีนีซ้บเซาลงเพราะรฐับาลสรา้งท่าเรือแห่งใหม่ท่ีต  าบลคลองเตย   ท่ีตั้งของท่าเรือหวั่งหลี 
ก่อใหเ้กิดการผสมผสานระหว่างวฒันธรรมของชาวจีนกบัชาวตะวนัตก เน่ืองจากตัง้อยู่ไม่ไกลจาก
ชมุชนตะวนัตกยา่นบางรกั  และโรงสีขา้วของชาวจีนตระกลูพิศาลบตุร ซึง่ตัง้อยูท่ี่บา้นทวาย  พืน้ท่ี
บางรกัถึงบา้นทวายจึงมีทัง้ชาวจีน และชาวตะวนัตก อาศยัและประกอบอาชีพปะปนกนัอยู่ ท าให้
เกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจ  

ชาวตะวนัตกมีส่วนส าคญัใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงของถนนเจริญกรุงในช่วงเวลานี้
ดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากชาวตะวนัตกนิยมอยู่อาศยัย่านบางรกัเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาเม่ือตดัถนนสาย
ต่างๆ ทางตอนใตท่ี้เช่ือมกับถนนเจริญกรุง ไดแ้ก่ ถนนสาทร สรุวงศ ์สี่พระยา ท าใหส้ถานกงสุล
บางชาติ เช่น องักฤษ เยอรมนัขอยา้ยไปยงัถนนท่ีตดัใหม่แทน ทัง้นีเ้พราะถนนเจรญิกรุงคบัแคบ 
และประกอบอตุสาหกรรมหลายประเภทในถนน สรา้งความร  าคาญใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี จงึกราบบงัคม
ทูลยา้ยไปยังสถานท่ีแห่งใหม่  ประกอบกับไม่มีความจ าเป็นตอ้งอาศยัการขนส่งทางน า้ สถาน
กงสุลจึงไม่มีความจ าเป็นตอ้งอยู่ริมน า้ ท าใหช้าวตะวนัตกหรือคนในบงัคบัขยบัขยายจากถนน
เจริญกรุงตามไปด้วย แต่ทั้งนีส้่วนใหญ่ก็ยังคงด าเนินกิจกรรมและติดต่อธุรกิจท่ีถนนเจริญกรุง
เช่นเดิม ความเจริญส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณตน้ถนนท่ีเช่ือมต่อกับเจรญิกรุง ส่วนท่ีไกลออกไปก็ยงั
เป็นพืน้ท่ีสวนส าหรบัท าเกษตร และเลีย้งสตัว ์เช่น ช่วงกลางๆของถนนสีลม ถนนเจรญิกรุงช่วงบาง
รกัถึงสาทรชาวตะวนัตกจะพากนัตัง้หา้งรา้นอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

นอกจากนีย้งัมีชาวต่างชาติท่ีรวมตวักันอยู่ริมแม่น า้ทางตอนใตข้องกรุงเทพฯ เพื่อ
ประกอบธุรกิจการคา้ดว้ย 

 “...ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ไดม้ีชาวอาณานิคมหลายเชือ้ชาติ เขา้มา

ประกอบธรุกจิการคา้ในประเทศสยาม โดยพวกเขาไดม้าสรา้งโกดงั หรอืโรงเก็บสนิคา้ 

ตลอดจนส านกังานขนสง่สนิคา้ทางเรอืและท่าเทยีบเรือไวท้างแถบตอนใตข้องเมืองนี ้

มากมายหลายแหง่ดว้ยกนั...” 1  

                                                            

 1 แมก็ซเ์วลล ์ซอมเมอรว์ิลล.์  (2544).  สยามริมฝ่ังเจ้าพระยา.  แปลโดย ศกุลรตัน ์ธาราศกัดิ.์  หนา้ 
38. 
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เซอร ์เฮนรี่ นอรแ์มน (Sir Henry Norman) ชาวอังกฤษ ซึ่งเขา้มาในเมืองไทยเม่ือ
ประมาณ พ.ศ. 2435  ไดก้ลา่วไวใ้นงานเขียนของเขา เก่ียวกบัเมืองไทยและชาวตะวนัตกวา่  
  “...สยามเป็นประเทศที่มั่งคั่งร ่ารวยและจะตอ้งเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อน 

สภาพป่าละเมาะทีเ่งยีบสงบและป่าดงดบิทีส่มบูรณ์ในช่วงปี พ.ศ. 2393 ปัจจุบนักลายเป็น

พืน้ทีท่ี ่ เต็มไปดว้ยเสากระโดงเรือ เสาปล่องไฟ มีเสียงรอ้งฮึมฮมัว่า “โกดงั” ของพ่อคา้

องักฤษทีร่ีบเร่ง ล่องลอยมา ทศันียภาพบรรดา โรงสขีา้ว โรงเลือ่ย ท่าเรือและอู่ต่อเรือ โรง

เก็บพสัด ุฝั่งแม่น ้าและบา้นเรือนผูค้น ตลอดจนโรงเรียน ดูเหมือนจะแสดงถึงความตืน่ตวั

อยา่งแขง็ขนัของชาวตะวนัตกผสมผสานกบัความอตุสาหะของผูค้นชาวเอเชยีผวิเหลอืง..”1 

การเขา้มาของคนต่างชาติต่างภาษาในกรุงเทพฯ นี ้สอดคลอ้งกับการท่ีเมืองไทย
ตอ้งการวิทยาการและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ จากชาวตะวนัตก2 ในขณะเดียวกนัผลจากสนธิสญัญา
เบาวร์งิ ท าใหเ้ศรษฐกิจของไทยเจรญิกา้วหนา้ และเขา้ไปเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจของโลก ดว้ยเหตนีุ ้
ไทยจึงมีความตอ้งการแรงงานท่ีมีประสทิธิภาพจากชาวจีน3 ในอตุสาหกรรมตา่ง ๆ ไทยจงึไม่ไดกี้ด
กนัการเขา้มาในประเทศของคนพวกนี ้

3.2.2 การตดัถนนสายตา่งๆ เพิม่เตมิ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพฒันาประเทศใหเ้จรญิกา้วหนา้ จ าเป็นตอ้งมีถนน

เป็นเครื่องมือส าคัญเพื่อขยายอาณาเขตความเจริญให้กว้างขวางออกไป รัชกาลท่ี 5 จึงมี
พระราชด ารใิหต้ดัถนนสายตา่ง ๆ ในกรุงเทพฯ รวมทัง้สิน้ 110 สาย โดยการตดัถนนแบง่ออกเป็น 4 
ระยะ คือ ระยะแรก พ.ศ. 2413 - 2432 ซึ่งเป็นการปรบัปรุงถนนสายเก่าท่ีตดัขึน้สมยัรชักาลท่ี 4  
หรือตัดถนนสายสัน้ๆ ซึ่งใชเ้งินงบประมาณไม่มาก   ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2433 - 2441 ตัดถนนท่ี
เลง็เห็นวา่เป็นแหลง่เศรษฐกิจและมีประชาชนอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่น  ระยะท่ีสาม คือการตดัถนน
ดา้นเหนือของพระนครบรเิวณสวนดสุิต ถนนราชด าเนิน พ.ศ.2442-2446 เพื่อเป็นสถานท่ีประทบั
พกัรอ้น และระยะท่ีสี่ การตดัถนนหลงัจากมีพระราชบญัญตัิสรา้งถนน พ.ศ. 2447  โดยใหเ้จา้ของ

                                                            

 1 เซอร ์เฮนรี่ นอรแ์มน.  (2541).  “ชีวิตความเป็นอยู่และการเมืองการปกครองของชาวตะวนัออกไกล 
ตอนประเทศสยาม” ใน รวมเร่ืองแปล หนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร ์ชุดที่ 5.  แปลโดย ศกุลรตัน ์
ธาราศกัดิ ์  หนา้ 166. 
 2 กรมศิลปากร.  (2547).  ประกาศวา่ดว้ยการประพฤติต่อฝรั่งเศส องักฤษ อเมรกินัท่ีมาอยูเ่มืองไทย ใน 
ประชุมประกาศรัชกาลที ่4.  หนา้ 50. 
 3 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ ร.5 น 8.7/34 ค ากราบบงัคมทลูเมมเมอรร์นัด าปัญหาจีน ของพระยาวงษานุ
ประพทัธ ์วนัท่ี 9 ก.ย.ร.ศ.129. 
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ท่ีดินรมิถนนท่ีจะตดัขึน้ใหม ่ ออกเงินตดัถนนเอง หรอืขายท่ีดินใหแ้ก่รฐับาล ซึง่การตดัถนนในระยะ
ท่ี 4 นี ้สว่นใหญ่จะเป็นท่ีดินของขนุนางผูมี้บรรดาศกัดิท่ี์เคยซือ้ท่ีดนิไวต้ัง้แตร่ะยะแรก1  อย่างไรก็ดี 
การตดัถนนสามารถแบง่อย่างครา่วๆ โดยยดึหลกัผูจ้่ายเงินค่าตดัถนน เป็น 2 แบบคือ รฐับาลเป็น
ผูต้ดั และเอกชนเป็นผูต้ดั ถนนซึ่งจะมีความเก่ียวขอ้งกับถนนเจริญกรุง คือ โครงการตดัถนนใน
พืน้ท่ีส  าเพ็ง 18 สายของรฐับาล และการตดัถนนทางตอนใตข้องพระนครโดยเอกชนเป็นผูอ้อกทนุ 
ส่วนในสมยัรชักาลท่ี 6 จะท าถนนต่อจากรชักาลท่ี 5 ท่ียงัคงคั่งคา้งอยู่ ซ่อมแซมถนนท่ีช ารุดทรุด
โทรม และสรา้งถนนสายใหม่ท่ีมีมาตรฐาน เพื่อจ ากดัพืน้ท่ีการขยายตวัของชุมชนใหเ้ป็นระเบียบ
หรอืเช่ือมโยงกบัถนนสายหลกั เช่น ถนนเสือป่า  ถนนยมราชสขุมุ ถนนเจรญิเวียง จรสัเวียง เป็นตน้ 
ในสมยัรชักาลท่ี 7 จะมีการตดัถนนสายรองสายสัน้ๆ  หรอืขยายถนนอนัเน่ืองมาจากเกิดเหตกุารณ์
ไฟไหม ้เช่น ถนนจารุเมือง ถนนจรสัเมือง  หรือตดัถนนเพื่อระบายการจราจรจากถนนใหญ่ เช่น 
ถนนมหาพฤฒาราม 

                                                            

 1 สยมพร ทองสาร.ิ  (2526).  ผลกระทบจากการตัดถนนในกรุงเทพฯ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411 - 2453) : ศึกษาเฉพาะกรณีการตัดถนนในก าแพงพระนคร 
ด้านเหนือและด้านใต้พระนคร.  หนา้ 45-118. 
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ภาพประกอบ 2 แผนท่ีกรุงเทพฯ พ.ศ. 2445 

ท่ีมา : อรวรรณ ศรอีดุม.  (2535.).  วันวาน... กับวันนีข้องถนนสีลม.  หนา้ 53 

ผลจากการตดัถนนท าใหค้วามเจรญิขยายออกไปยงัพืน้ท่ีท่ีถนนตดัผ่าน สงัเกตไดว้่า 
การตดัถนนในสมยัรชักาลท่ี 5 จะตดัผ่านบริเวณส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดประโยชนท์างเศรษฐกิจ เช่น 
ย่านส าเพ็ง หรือย่านชาวตะวนัตก ท่ีอยู่ทางตอนใตค้ลองผดงุกรุงเกษม ซึ่ง เช่ือมต่อกบัถนนเจริญ
กรุง ดว้ยเหตุท่ีมีการตดัถนนหลายสาย จึงเป็นการช่วยแบ่งเบาความหนาแน่นท่ีเกิดขึน้บนถนน
เจริญกรุงได ้  ขอ้สังเกตอีกประการหนึ่งคือ ถนนหลายสายท่ีตัดขึน้ เช่น ถนนสาทร (ตัด พ.ศ. 
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2431) ถนนสรุวงศ ์(ตดั พ.ศ. 2434)  ถนนสี่พระยา (ตดั พ.ศ. 2446)  มกัจะเช่ือมต่อกบัถนนเจรญิ
กรุง เพื่อความสะดวกและต่อเน่ืองกบัธุรกิจเดิม นอกจากนี ้การสรา้งสะพานขา้มคลองเพื่อเช่ือม
ถนนสองฝ่ังคลองเขา้ดว้ยกัน ส่งผลใหเ้กิดความสะดวกในการเดินทาง เช่น การสรา้งสะพานท่ี
น าหนา้ดว้ยค าว่า เฉลิม1 เช่น เฉลิมศรี42 เฉลิมศักดิ์ 43  เป็นตน้ นับเป็นประโยชน์ในดา้นการ
คมนาคมยิ่งใหแ้ก่ราษฎร  

 

 

ภาพประกอบ 3 ถนน 4 ส ท่ีเช่ือมตอ่กบัถนนเจรญิกรุง คือ ถนนสี่พระยา ถนนสรุวงศ ์ถนนสีลม 
และถนนสาทร   

ท่ีมา : อรวรรณ ศรอีดุม.  (2535.).  วันวาน... กับวันนีข้องถนนสีลม.  หนา้ 55 

                                                            

 1รัชกาลท่ี 5 ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ บ าเพ็ญพระราชกุศลเน่ืองในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาทุกปี  เพ่ือสรา้งสะพานขา้มคลอง ปีละ 1 สะพาน ตัง้แต่ พ.ศ. 2442 ตราบจนสิน้รชักาลจ านวน 17 
สะพาน พระราชทานนามสะพานขึน้ตน้ดว้ยค าว่า “เฉลิม”ทุกสะพาน การเลือกพืน้ท่ีในการสรา้งสะพาน กรม
โยธาธิการ ซึ่งรบัผิดชอบการสรา้งสะพานในช่วงแรก และต่อมาโอนงานสรา้งสะพานใหก้ับกรมสขุาภิบาลเม่ือ 
พ.ศ. 2451  จะเป็นผู้เลือกสถานท่ีสรา้งสะพาน และท าหนังสือทูลเกลา้ฯ ถวาย เพ่ือมีพระบรมราชวินิจฉัย
เก่ียวกับความเหมาะสมของสถานท่ีก่อสรา้งสะพาน ในการนี ้ถนนเจริญกรุงมีสะพานชุดเฉลิม จ านวน  3    
สะพานคือ  (1) สะพานเฉลิมกรุง 48 ขา้มคลองวดัจกัวรรดิราชาวาส  ปัจจบุนัสะพานถกูรือ้ถอนแลว้ (2) สะพาน
เฉลิมพันธุ์ 53 ขา้มคลองวดัสามจีนหรือวดัไตรมิตร ปัจจุบันรือ้สะพานเก่ามาสรา้งสะพานแห่งใหม่ขา้มคลอง
สาทรท่ีบรเิวณถนนเจรญิกรุงตดักบัถนนสาทร  และ (3) สะพานเฉลิมภาคย ์54 ขา้มคลองสีลม บรเิวณถนนสีลม
ตดักบัถนนเจริญกรุง หรือแยกบางรกั ปัจจบุนัสะพานถกูรือ้ถอนแลว้  จ านวนสะพานชุดเฉลิม ลว้นแสดงใหเ้ห็น
วา่ ถนนเจรญิกรุงเป็นเสน้ทางคมนาคมท่ีส าคญั จ าเป็นตอ้งมีการคมนาคมท่ีดีเพ่ืออ านวยประโยชนแ์ก่ราษฎร 
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ความส าคัญของถนนยังปรากฏให้เห็นจากการรือ้ป้อม และถมคลองต่าง ๆ ใน
กรุงเทพฯ เพื่อขยายพืน้ท่ีถนนใหก้วา้งขวางขึน้ ซึ่งเริม่ในช่วงปลายรชักาลท่ี  5 เป็นตน้ไป การขาย
ท่ีดินส่วนหนึ่งของคลองเขินหนา้ศาลเจา้เก่า  และคลองบรเิวณถนนพาดสาย อ าเภอสามเพ็ง เม่ือ 
พ.ศ.24521 เพื่อถมเป็นถนน เป็นตวัอย่างของการถมคลองท่ีตืน้เขิน สกปรก และไม่สามารถใชเ้ป็น
เส้นทางสัญจรไปมาได้ คลองเก่าไม่มีความส าคัญเม่ือเทียบกับการปรับปรุงให้เป็นถนน 
หนงัสือพิมพใ์นสมยัรชักาลท่ี 7 ใหข้อ้คิดเห็นเก่ียวกบัคลองวา่  

 “...ทีจ่ริงล าคลองในพระนครเวลานี ้ ออกจะมีมากเกินคนไป จริงอยู่การมีคลอง

มากเช่นนัน้ย่อมเป็นการสะดวกแก่การคมนาคม แต่เมือ่มีถนนหนทางสะดวกแก่การ

คมนาคมทางบกอยา่งสมยันีแ้ลว้ กไ็มม่คีวามจ าเป็นเหมอืนอยา่งก่อน..”.2  

ส่วนป้อมท่ีรฐับาลอนุญาตให้รือ้นั้น รฐับาลขอเวน้ไวแ้ต่ป้อมพระสุเมรุ และป้อม
มหากาฬ  ส่วนป้อมอ่ืนสามารถรือ้ได ้เพราะมีถนนแลว้ และขอใหท้ าหมายเขตแนวปราการของ
พระนครเอาไว้3 

3.2.3 การตัง้หน่วยงานทีเ่กี่ยวกับสุขาภบิาลและการออกกฎหมายควบคุม 
รชักาลท่ี 5 ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของ

บา้นเมือง จึงโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศพระราชก าหนดศขุาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116  ซึง่ในพระราช
ก าหนดนีก้ าหนดใหมี้การตั้งกรมศุขาภิบาล สังกัดกระทรวงนครบาลขึน้  โดยกรมสุขาภิบาลมี
บทบาทส าคญัในการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ เน่ืองจากตอ้งรบัผิดชอบในการดูแลรกัษา
ซอ่มแซมถนน รกัษาความสะอาดของบา้นเมือง  มีการวางระเบียบการรกัษาถนนไว ้2 สว่น คือ ใน
พระนคร และนอกเขตพระนคร ตอนในพระนครจะมีนายงานจดัการซอ่มแซมถนนท่ีช ารุด ดแูลการ
กวาดและรดน า้ถนน ส่วนนอกเขตพระนครนายงานจะควบคุมกุลีจีนท าความสะอาดถนน ปลูก

                                                            

 1 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  ร.6 น.15.1/11. เรื่อง ขอจับจองทีด่นิ (22 เมษายน – 30 มิถุนายน 
2456). 
 2 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.7 ม.26.5/27.  เรื่อง ข่าวหนังสอืพมิพเ์กีย่วกับนคราทร : ตัดถนน 2 
ฟากคลอง  (29 พฤศจิกายน. 2471). 
 3 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.7 ม.19/2.  เรื่อง รือ้ป้อมริมสพานภาณุพันธ ์และก าแพงเมอืงต่อจาก

ป้อมตามแนวไปจนถงึตกึแถวของหม่อมสมัย สนิทวงศ ์เพือ่ท าตกึให้บริษัทบกีริมเช่า  (ธันวาคม  2469- 
กนัยายน 2471). 
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ตน้ไม ้จดัเก็บขยะมลูฝอยรมิถนนเจรญิกรุง1 ตอ่มา เม่ือ พ.ศ. 2441 รฐับาลยงัออกประกาศเก่ียวกบั
การจดัการรกัษาความสะอาดในบรเิวณท่ีก าหนด  คือ ตัง้แต่คลองบางล าพ ูถึงคลองสะพานหนั ท่ี
เรียกว่าเขตศุขาภิบาล เพื่อจัดระเบียบพืน้ท่ีท่ีออกประกาศใหเ้ป็นมีความสะอาดและเรียบรอ้ย 
ตอ่มาไดป้ระกาศขยายเขตพืน้ท่ีศขุาภิบาลใหก้วา้งขึน้ใน พ.ศ. 2459 และ พ.ศ. 2466  ตามล าดบั  

การตัง้กรมศขุาภิบาล และมอบภาระหนา้ท่ีใหค้รอบคลมุในเรื่องท่ีเก่ียวกบัการบ ารุง
ทอ้งท่ี และการรกัษาความสะอาด สะทอ้นใหเ้ห็นว่า กรุงเทพฯสมยันัน้มีสภาวะแวดลอ้มท่ีเสื่อม
โทรม เป็นผลใหร้ฐับาลพยายามสรา้งความเจรญิตามมาตรฐานของตะวนัตก ท่ีเรียกว่าระบบนค
ราภิบาล (Municipality Affairs) ในสมัยรชักาลท่ี 6 โปรดเกล้าฯให้ยุบเลิกกระทรวงนครบาล
รวมเขา้กับกระทรวงมหาดไทยเม่ือ พ.ศ. 2465 ต่อมา พ.ศ. 2468 เปลี่ยนช่ือกรมศุขาภิบาลเป็น 
กรมนคราทร2 อยู่ภายใตก้ระทรวงมหาดไทยเป็นตน้มาภายหลงัเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 
งานของกรมนคราทรเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนช่ือเป็น กรมโยธาเทศบาล การท างานของกรมศขุาภิ
บาลขณะนั้นท าใหถ้นนเจริญกรุง ซึ่งอยู่ในเขตศุขาภิบาล ไดร้บัการพัฒนาและปรบัปรุงใหเ้ป็น
ระเบียบตามไปดว้ย 

นอกจากนีก้ารออกกฎหมายตา่ง ๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยของบา้นเมืองยงัมี
สว่นช่วยใหถ้นนเจรญิกรุงเกิดความเป็นระเบียบขึน้ เช่น ประกาศศาลโปรสิภา พ.ศ. 2430 ท่ีซึ่งถือ
เป็นการเริม่การออกกฎใชถ้นนสาธารณะ เช่น ก าหนดหา้มราษฎรท าพาไลบา้นเรอืนยื่นออกมาใน
ถนน หา้มตัง้แผงคา้ขายกีดขวางถนน ใหย้านพาหนะจดุโคมไฟ เม่ือตอ้งเดินทางยามค ่าคืน หา้มมิ
ใหย้านพาหนะแข่งขนักัน หา้มจุดประทดัท าใหม้า้แตกตื่น พระราชบญัญัติท่ีเก่ียวกบัการใชถ้นน
รว่มกนัของรถจา้ง รถลาก และคนท่ีใชถ้นน ฉบบัตา่งๆ    พระราชบญัญตัิท่ีเก่ียวกบัการปอ้งกนัไฟ
ไหม้   การออกกฎหมายท่ีดิน เป็นต้น กฎหมายเหล่านี ้สะท้อนให้ถึงปัญหาต่างๆ เกิดขึน้ใน
กรุงเทพฯ ซึง่รฐับาลจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพื่อความเรยีบรอ้ยของบา้นเมือง  

 

                                                            

 1 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.5 น 5.1/6.  เรื่อง ยกเวรทางบกไปรวมในกรมศุขาภบิาล (30 
เมษายน -13 สิงหาคม ร.ศ.117). 
 2 หอจดหมายเหตแุห่งชาติ. ร.6 น.7/1. เรื่อง เปลี่ยนชื่อกรมศุขาภิบาล เป็นนคราทร (21 เมษายน 
พ.ศ. 2468).  กรมนคราทร เป็นกรมท่ีใหญ่และมีความส าคญัต่อการพฒันาของกรุงเทพฯ เป็นอย่างยิ่ง ดว้ยมี
หนา้ท่ีหลากหลาย คือ (1) บังคบับญัชาตรวจตรา สรา้ง ซ่อม รกัษา ถนนทางฝ่ายบก (2) ตรวจตรา สรา้งซ่อม  
รกัษาคลอง และทางน า้อันอยู่ในเขตสุขาภิบาล (3) ตรวจตราโรงฆ่าสัตว ์และโรงฆ่าสัตวบ์างคอแหลม  (4) 
อ  านวยการและบงัคบับญัชา กองช่างสขุาภิบาล กองช่างแบบและกองก่อสรา้งทั่วไป  และกองประปา (5) การ
บ ารุงรกัษาความสะอาด รวมทัง้การก าจดัสิ่งโสโครก 
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3.2.4 การริเร่ิมกิจการไฟฟ้า 
โดยทั่วไปในสมยัก่อนคนกรุงเทพฯ ใชต้ะเกียงน า้มนัหรอืโคมไฟน า้มนัเป็นอปุกรณใ์ห้

แสงสว่างในเวลากลางคืน ต่อมาในสมยัรชักาลท่ี 4 ไดมี้การใชจ้ดุโคมไฟจากแก๊ส แต่ราษฎรทั่วไป
ยงัคงใชน้  า้มนัตะเกียงจุดตามไฟอยู่ การไฟฟ้าใชเ้ริ่มตน้เม่ือ พ.ศ. 2427 เจา้พระยาสรุศกัดิ์มนตร ี
(เจิม แสงชโูต) เม่ือครัง้เป็นเจา้หม่ืนไวยวรนารถ น าเครือ่งผลติกระแสไฟฟา้เขา้มาในเมืองไทย และ
มีการจุดไฟฟ้าครัง้แรกในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาท่ีพระท่ีนั่ งจักรีมหาปราสาท วันท่ี 20 
กนัยายน 2427  แตโ่ครงการใชก้ระแสไฟฟ้าของเจา้พระยาสรุศกัดิม์นตร ียงัไม่ไดร้บัการเช่ือถือนกั 
ต่อมารชักาลท่ี 5 โปรดเกลา้ฯ ใหเ้จา้พระยาสรุศกัดิ์มนตรีไปเป็นแม่ทพัในการปราบฮ่อ ท าใหต้อ้ง
หยุดชะงักเรื่องการไฟฟ้าลง1 แต่มีเจ้านายและข้าราชการกลุ่มหนึ่งท่ีผู้สนใจเรื่องไฟฟ้า จึง
ด าเนินงานเรือ่งเก่ียวกบัการใชไ้ฟฟา้สืบมา จนกระทั่งสามารถตัง้โรงไฟฟา้ท่ีวดัราชบรูณะ เม่ือ พ.ศ. 
24322 ในนามบรษัิทไฟฟา้สยาม เปิดขายกระแสไฟฟ้า แตข่าดทนุหนกัจนกระทั่งรฐับาลตอ้งเขา้มา
ซือ้กิจการเม่ือ พ.ศ. 2435 แต่รฐับาลยงัไม่ไดมี้ความสนใจเรื่องไฟฟ้า จึงขายสมัปทานใหแ้ก่ชาว
อเมริกันเม่ือ พ.ศ. 2440 ต่อมา พ.ศ. 2441 มีการเปลี่ยนมือการขอเช่าสัมปทานเป็นของบริษัท
สยามอิเลก็ตรคิอมปานี ลิมิเต็ด ของชาวเดนมารก์ และตอ่มาเปลี่ยนช่ือเป็น บรษัิทไฟฟา้สยามคอร์
ปอเรชั่น ซึ่งไดร้บัผลก าไรจากการท าสมัปทานไฟฟ้าเป็นจ านวนมาก เพราะท าสมัปทานรถราง
ไฟฟ้าควบคู่ไปดว้ย  ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้ามีมากขึน้อย่างต่อเน่ือง เพราะไฟฟ้ามิเพียงแต่ใหแ้สง
สว่างเท่านัน้ การใชไ้ฟฟ้ายงัรวมถึงการขบัเคลื่อนของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงสีขา้ว โรงเลื่อย 
โรงงาน สมยัรชักาลท่ี 6 รฐับาลเห็นความส าคญัของการท ากิจการไฟฟ้า จึงโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้ง
โรงไฟฟ้าขึน้ท่ีต  าบลสามเสน เปิดจ าหน่ายไฟฟ้าครัง้แรก เม่ือ พ.ศ. 2457 และแบ่งการจ่ายไฟกับ
บริษัทไฟฟ้าสยามคอรป์อเรชั่น  โดยแบ่งพืน้ท่ีตอนบนของคลองบางล าพูและมหานาค เป็นส่วน
รบัผิดชอบของโรงไฟฟ้าสามเสน ส่วนตอนล่างของคลองบางล าพูลงมา บริษัทไฟฟ้าสยามคอร์
ปอเรชั่นจะเป็นผู้รบัผิดชอบ3 กิจการไฟฟ้าด าเนินเรื่อยมาจนกระทั่ งสมัยสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
โรงไฟฟ้าเสียหายหนกัจากภยัสงคราม รฐับาลเป็นผูซ้อ่มแซมให ้และเขา้ควบคมุกิจการเองทัง้หมด 
เม่ือ พ.ศ.2493  

                                                            

 1 วีรยทุธ ปีสาลี.  (2555).  ชวีติยามค ่าคนืในกรุงเทพฯ พ.ศ.2427-2488.  หนา้ 63. 
 2 เจา้พระยาสรุศกัดิม์นตรี.  (2504).  ประวัตกิารของจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิม์นตรี เล่ม 2.   
หนา้ 259-261 
 3 วิภารตัน ์ดีออ่ง .(2534). พัฒนาการของกจิการไฟฟ้าในประเทศไทย พ.ศ. 24272-488.  หนา้ 
36-124 
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การมีไฟฟา้ใชน้อกจากจะมีแสงสว่างแลว้ ยงัช่วยใหกิ้จกรรมตา่งๆ สามารถท างานได้
ตลอดทัง้กลางวนัและกลางคืน ถนนเจรญิกรุงซึ่งเป็นศนูยก์ลางพาณิชยกรรมและอตุสาหกรรมจึง
คึกคกัทุกช่วงเวลา สถานบนัเทิงยามค ่าคืน ไดแ้ก่ โรงเหลา้ โรงบ่อนเบีย้ โรงมหรสพ สามารถเปิด
บริการไดต้ลอดเวลา ย่านสามยอด พาหุรดั ราชวงศ ์และบางรกั เป็นแหล่งท่ีมีสถานบันเทิงใน
ช่วงเวลากลางคืนเป็นจ านวนมาก ภายหลงัจากท่ีมีการใชไ้ฟฟา้แพรห่ลายขึน้ในกรุงเทพฯ 

3.2.5 การกระตุ้นของหนังสือพมิพแ์ละชาวตะวันตก 
หนงัสือพิมพเ์ป็นกระบอกเสียงส าคญัท่ีท าใหร้ฐับาลหนัมาปรบัปรุงถนนและวิถีชีวิต

ของราษฎร ในเรื่องท่ีเก่ียวสุขอนามัย การให้ขอ้เสนอแนะหรือวิจารณ์เกิดขึน้อย่างกวา้งขวาง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือพิมพ์จากต่างประเทศ  แมห้นังสือพิมพ์ของไทยเอง ก็เสนอแนะให้
กระทรวงนครบาลขยายถนนเจรญิกรุงเพราะถนนสายนีต้ดัมาเป็นระยะเวลานาน คบัแคบมากและ
เต็มไปดว้ยรถ  

  “...แต่มาถึงบดันี ้ถนนเจรญิกรุงเปนถนนแคบทีส่ดุ เพราะรถก็เท่านัน้ ไหน

จะ รถลาก รถยนต์ รถราง รถจา้งรถบรรทกุแลมกัมีอนัตราย เกิดโดนกนัเสมอ ๆ ก็เปน

โดยความคบัแคบของถนนนัน้เอง...ใครคงไม่ปฏิเสธว่าถนนเจรญิกรุงตัง้แต่ตรอกเจา้สวั

เนียมเปนตน้ไปถึงบา้นทวายใหญ่โตพอแลว้ นอกจากจะตอ้งเห็นพอ้งดว้ยคบัแคบ น่า

กลวัอนัตรายจากนวดยานตา่งๆ ซ่ึงเตม็ไปในทอ้งถนนนัน้ แลทกุคนคงจะเหน็ดว้ยในการ

ทีค่วรจะขยายถนนใหก้วา้งขวางออกไปอกี...”1 

นอกจากนีย้งัมีการท ารายงานขึน้กราบบงัคมทูลของ เดอ ลา มาโฮติแยร ์ (L.R.De La 
Mahotière) นายช่างศุขาภิบาลชาวฝรั่งเศส ซึ่งแนะน าใหไ้ทยตดัถนนสายยาวขึน้อีกสาย ตัง้แต่
ถนนสาทรถึงถนนปทมุวนั2 เม่ือพ.ศ. 2453 เพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจรในถนนเจรญิกรุงท่ีแออดั แต่
การยงัไม่เรยีบรอ้ย รชักาลท่ี 5เสด็จสวรรคตก่อน  หรอืกรณีการขอรอ้งจากชาวตา่งชาติใหต้ิดไฟฟ้า
ขึน้ท่ีสะพานพิทยเสถียร  

  “...หามีไฟจุดทีส่ะพานพทิยเสถียรไม่ และไฟทีม่ีอยู่ในระหว่างทางทีจ่ะขึน้

สะพานนัน้กไ็กลอยู ่ฝั่งทางรถราง ท าเลทอ้งทีน่ ัน้เปนท าเลไมเ่รยีบรอ้ยทัง้รถและคนพาล

ก็มีมาก ควรจะมีไฟฟ้าดง้ใหญ่ ชือ่อาชแลม ติดกบัเสาทีก่ลางสะพาน ถา้แมจ้ดัไม่ไดก้็

                                                            

 1 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.6 น.20.18/29.  เรื่อง ทีด่นิต าบลถนนเจริญกรุง (12-14 พ.ค. 2459).  
 2 แหล่งเดมิ. 
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ใหม้โีคม 3 ดวง คอืดวงหนึ่งตดิทีป่ลาย สะพานดา้นหนึ่ง อีกดวงหนึ่งติดกลาง

สะพาน และดวงทีส่ามใหต้ดิทีป่ลายสะพานอกีดา้นหนึ่ง...”1 

ค าแนะน าต่างๆ ท่ีผ่านทางสื่อหนังสือพิมพห์รือการท าหนังสือกราบบงัคมทูลนัน้ มี
ส่วนช่วยให้เกิดการปรับปรุงถนนเจริญกรุง อย่างไรก็ตามมีข้อเรียกรอ้งบางประการของ
หนังสือพิมพเ์ก่ียวกับการขอใหย้กเลิกรถรางตัง้แต่ พ.ศ. 2470 เน่ืองจากกีดขวางการจราจร ไม่
เหมาะกบัถนนท่ีแคบและแออดั แต่กว่าท่ีกิจการรถรางจะถกูยกเลิกทัง้หมดก็เม่ือพ.ศ. 2511 หรือ
กว่าอีก 40 ปีขา้งหนา้ เพราะรถรางยงัเป็นพาหนะสายหลกัของกรุงเทพฯ และไดร้บัการสนบัสนุน
จากรฐับาลรวมถึงกรมพระคลงัขา้งท่ีมีส่วนแบง่ในบรษัิทรอ้ยละ 252 ท าใหก้ารเลิกรถรางเป็นไปได้
ยาก  

การแสดงความคิดเห็นเรื่องเก่ียวกบัการก าจดัสิ่งสกปรกในถนนเจรญิกรุงและบรเิวณ
รอบ ๆ ถนนเจริญกรุง ไดแ้ก่ ตรอก ซอก ซอย คูคลอง เป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีหนังสือพิมพเ์รียกรอ้งให้
รฐับาลรีบแกปั้ญหาโดยเรว็ เพราะกระทบกระเทือนกบัราษฎรในวงกวา้ง   การแสดงความคิดเห็น
ของหนงัสือพิมพเ์ป็นการสะทอ้นปัญหาของถนนเจรญิกรุงไดเ้ป็นอย่างดี และกระตุน้ใหร้ฐับาลจะ
พยายามแกปั้ญหาตา่งๆ ที่ถกูรอ้งเรยีนมา  

                                                            

 
1
 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.5 น.8.1/187.  เรื่อง  ส่งรายงานมศิเตอรว่์าทีต่ าบลสะพานพทิยา

เสถยีรไม่มโีคมไฟ ขอให้มขีึน้ (6-11 ตุลาคม ร.ศ. 118). 

 
2
 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.7 ม.26.6/4.  เรื่อง ข่าวหนังสอืพมิพห์ลักเมอืง เร่ือง รถยนตกั์บ

รถรางรัฐบาลจะจัดการอย่างไรจงึจะเรียกว่าเสมอภาค วันที ่23 สงิหาคม 2470. 



  59 

 

ภาพประกอบ 4 ถนนเจรญิกรุงเมื่อประมาณ พ.ศ. 2439 

ท่ีมา : กรมศิลปากร.  (2560).  ประมวลภาพประวตัิศาสตรไ์ทย วิถีชีวิต.  หนา้ 139. 

3.3 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของถนนเจริญกรุง พ.ศ. 2430 - 2483 
3.3.1 การขยายตวัของแหล่งพาณิชยกรรม 

ในบทท่ี 2 เป็นท่ีปรากฏใหเ้ห็นว่า ถนนเจริญกรุงเป็นจุดเริ่มตน้ของแหล่งพาณิชยก
รรม ซึ่งในบทนีจ้ะแสดงใหเ้ห็นถึงการขยายตวัของแหล่งพาณิชยกรรมท่ีกวา้งขวางมากขึน้ โดย
สงัเกตไดจ้ากการตัง้รา้นคา้ ตลาด หา้ง ท่ีมีจ านวนมาก ซึ่งแหล่งพาณิชยกรรมยงัมีการแบ่งเป็น 2 
สว่น คือ แหลง่พาณิชยกรรมในเขตคลองผดงุกรุงเกษม และนอกเขตคลองผดงุกรุงเกษม 

แหล่งพาณิชยกรรมในเขตคลองผดงุกรุงเกษม ย่านส าเพ็ง เยาวราช ตลาดนอ้ย เป็น
แหลง่พาณิชยกรรมที่เฟ่ืองฟอูนัดบัแรกในเขตคลองผดงุกรุงเกษม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลงัจาก
ท่ีมีการตดัถนนใหม่เขา้มาบรเิวณนี ้ท าใหก้ารคา้รุง่เรอืงมากขึน้ เพราะความสะดวกในการเดินทาง   
วิลเฮลม ์เครดเนอร ์(Wilhelm Credner) ชาวเยอรมนั ซึง่เดินทางเขา้มาในเมืองไทยสมยัรชักาลท่ี 6 
กลา่วถึงส  าเพ็งวา่  
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 “...ทีส่  าเพ็งมีขา้วของทุกชนิดเหลือคณานบั มีของกินของทุกอย่าง สินคา้พวกผา้

ไหม ผา้ฝา้ยเครือ่งใชท้ าดว้ยไม ้ลงน า้มนั เครือ่งมอืท าจากเหลก็ ของมีคา่เครือ่งประดบั

ท าจากเงนิ ของประหลาดต่าง ๆ และยาจีน เราอาจจะเดนิเป็นชั่วโมงจากรน้หนึ่งไปยงั

อกีรา้นหนึ่ง และจะพบของ เป็นจ านวนมากทีไ่ม่มีใครทราบว่ามาจากไหน และใชท้ า

อะไร...”1 

การคา้ขายแบบเสรีนิยม ท าใหเ้กิดกลุ่มพ่อคา้ชาวจีนท่ีมีความสารถในดา้นการคา้ 
และเป็นผูมี้อิทธิพลต่อการคา้ขายของไทย พ่อคา้เหล่านีจ้ะประกอบธุรกิจคา้ขา้ว คา้ขายสินคา้  
และธุรกิจขนส่งอยู่ในย่านส าเพ็ง เยาวราช  ราชวงศ ์และจะมีธุรกิจโรงสีอยู่บรเิวณบา้นทวาย ยาน
นาวา ไดแ้ก่ พวกเจ้าสัวตระกูลพิศาลบุตร หวั่งหลี พิศลยบุตร เป็นตน้ ถนนเจริญกรุงมีความ
ไดเ้ปรียบจากสภาพภมูิศาสตรท่ี์ขนานกบัแม่น า้เจา้พระยา ท าใหธุ้รกิจเดินเรือรบัส่งคนและสินคา้
เฟ่ืองฟูมาก โดยมีทัง้บริษัทของชาวจีนและชาวตะวนัตก ท่าเรือส าคญัไดแ้ก่ ท่าเรือถนนทรงวาด 
หรือท่าเรือกงสีล้ง ถนนราชวงศ์ ซึ่งฝ่ังตรงข้ามแม่น ้าน ้าเจ้าพระยา มีท่าเรือฮวยจุ่งล้ง ของ
ตระกลูหวั่งหลีเป็นท่าเรอืส าคญัท่ีอ านวยประโยชนท์างการคา้ซึง่กนัและกนั 

ตลาดขายของในเขตคลองผดงุกรุงเกษม กระจุกตวักันอยู่แถวตลาดนอ้ย เยาวราช  
ไดแ้ก่ ตลาดเจา้สวัเท่ง ของพระเจริญราชธน (หลงัตรอกวดัอุภยัทาราม) ตลาดพระยาเดโช ของ
เจา้พระยาสรุวงศว์ฒันศกัดิ ์ปัจจบุนัเป็นท่ีตัง้โรงน า้แข็งรมิคลองผดงุกรุงเกษม  ตลาดเจ๊กปิน  ของ
นายปิน จนัตระกลู ชาวจีนไหหล า2 หากขึน้มาทางพาพรุดั จะมีตลาดขายของใชต้า่งๆ ไดแ้ก่ ตลาด
บ าเพ็ญบญุ 

บริเวณสี่กั๊กพระยาศรี ฝ่ังถนนเจริญกรุง ถือไดว้่าเป็นแหล่งรวมหา้งรา้นทัง้ชาวไทย 
ชาวจีน และชาวตะวนัตก ตัง้อยู่ปะปนกนัหลายรา้น เช่น หา้ง ย.ร. อนัเดร คา้เพชรพลอย  หา้งแอล 
ยี ริกันดี หา้งซีเคียวแอนดซ์นั ตวัแทนสินคา้น าเขา้จากต่างประเทศ  หา้งสิทธิภัณฑ ์ขายสินคา้
เบ็ดเตล็ด หา้งฮนัส ์ไทเกอร ์ หา้งน า้หอมโกเมศ เป็นตน้ นอกจากนีย้งัมีหา้งอ่ืนๆ ท่ีกระจายออกมา  
เช่น หา้ง เอส เอ บี ขายเพชรพลอย เครื่องประดบั หา้งบี กรมิ แอนดโ์ก หา้งพานิชสโตร ขายสินคา้

                                                            

 
1
 แคลาส เวค ์และเคลาส โรสเซ็นแบรก์.  (บรรณาธิการ). (2520).  เยอรมันมองไทย.  หนา้ 154 

 
2
 ภมูิ ภตูิมหาตมะ. (2558,พฤษภาคม-สิงหาคม).  จีนยา่นตลาดนอ้ย : ศรทัธาและเศรษฐกิจการคา้แหง่

จีนสยาม. Veridian E journal Silpakorn University  ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร ์สังคมศาตรแ์ละ

ศิลป.  (ออนไลน)์. 
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เบ็ดเตล็ด ห้างจาตุรงคอ์าภรณ์  เป็นตน้ ท่ีตั้งของห้างเหล่านีท้  าให้บริเวณสี่กั๊กพระยาศรีและ
ใกลเ้คียงขยายตวั 

สว่นแหล่งพาณิชยกรรมนอกเขตคลองผดงุกรุงเกษม ซึง่เป็นการคา้ของชาวตะวนัตก 
จะอยู่ท่ีบรเิวณนอกเขตคลองผดงุกรุงเกษมออกมา ดว้ยเหตท่ีุการคา้ขยายตวัขึน้ รชักาลท่ี 5 โปรด
เกลา้ฯ ใหส้รา้งอาคารโรงภาษีรอ้ยชกัสาม หรอืศลุกสถาน ท่ีรมิแม่น า้เจา้พระยา ถนนเจรญิกรุง ติด
กบัสถานกงสลุฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2431 เพื่อเป็นอาคารที่ท  าการจดัเก็บภาษีขาเขา้  ดงันัน้ บรเิวณศุ
ลกสถานจงึเป็นท่ีรวมตวัของพอ่คา้วานิช   

การคา้ขายในถนนเจรญิกรุงย่านนีมี้ความรุง่เรอืงมาก  ท่ีดินรมิแม่น า้ในส่วนท่ีติดกบั
ถนนนอกจากเป็นท่ีตัง้ของหา้งรา้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของชาวต่างชาติแลว้ ยงัเป็นท่ีตัง้ของสถาบนั
การเงิน อย่างธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ ้ธนาคารชารเ์ตอร ์ธนาคารอินโดจีน ซึง่อยู่ไม่ไกลจากธนาคาร
ไทยพาณิชยข์องไทยในย่านตลาดน้อย การมีสถาบันการเงินตัง้เรียงรายสะท้อนให้เห็นสภาพ
เศรษฐกิจท่ีสะพดัของยา่นนีไ้ดเ้ป็นอยา่งดี  

ภายหลงัท่ีมีการตดัถนนสาทร สรุวงศ ์และสี่พระยา นัน้ ความเจรญิไดข้ยายออกไป
ยงัถนนเหลา่นีม้ากขึน้ แตใ่นช่วงแรกของการตดัถนน ยงัไม่มีผูไ้ปอยูอ่าศยัมากนกั  บา้นเรอืนจะอยู่
สว่นตน้ๆ ท่ีติดกบัถนนเจรญิกรุง   สว่นกลางของถนนยงัเป็นท่ีเปลี่ยวรา้งอยูม่าก โดยดไูดจ้ากถนน
สาทรใตท่ี้ตดัขึน้ตัง้แต ่พ.ศ.2431 แตมี่คนอยูแ่คเ่พียงตน้ถนนท่ีตดักบัถนนเจรญิกรุงเท่านัน้  

 “...ถนนสาทรใต ้มีราษฎรปลูกบา้นเรือนแบบไทยๆ ก็แต่เฉพาะตอนปากถนนต่อ

ถนนเจริญกรุงเท่านัน้ ปลูกอยู่กนัเรียงรายอย่างไก่บินไม่ตก แมแ้ต่ทีเ่ชิงสะพานแดงริม

คลองสาทรก็ยงัมผูีป้ลูกกระทอ่มอยู่ ซ ้ายงัปลูกผกัท าสวนครวัไดอ้กีดว้ย ...ถนนสาทรใต ้

ลึกเข้าไปเห็นจะไม่ถึง 20 เสน้ เป็นย่านเปลี่ยวอยู่สักหน่อย ยังมีแต่ทุ่งนาอยู่มาก

ตลอดไป จะมบีา้นเรอืนเป็นตกึและไมก้ไ็มก่ีห่ลงั และอยูก่นัห่างๆ สว่นมากเป็นบา้นฝรั่ง

อยู.่..” 1 

สว่นถนนสรุวงศ ์ มีบา้นอยู่เพียงประปราย เรือนตกึ 2 ฟาก มี 2-3 หลงั ตอนท่ีลกึเขา้
มาเป็นท่ีเปลี่ยวแมจ้ะมีเรอืนตกึปลกูแบบฝรั่งแตก็่ไม่มากนกั นอกนัน้เป็นพืน้ท่ีของสวนหมาก สวน
พลู2 ส่วนถนนสี่พระยา ก็มีแต่บา้นฝรั่ง 1   ในขณะท่ีถนนสีลม ยงัเป็นท่ีท าเกษตรกรรมและแหล่ง

                                                            

 1 เสฐียรโกเศศ.  (2548).  ฟ้ืนความหลัง เล่ม 1.  หนา้103-104. 
 2  แหล่งเดมิ.  หนา้เดิม. 
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เลีย้งววั ถนนเจรญิกรุงจงึนบัว่าเป็นถนนท่ีการคา้ขายเจรญิรุง่เรอืงท่ีสดุ ขอ้เขียนของ วิลเฮลม ์เครด
เนอร ์ไดก้ลา่วถึงชาวตะวนัตกวา่  
 “...ถนนใหม่ หรือนวิโรด (ถนนเจริญกรุง) แหล่งนีก้ลายเป็นย่านธุรกิจทีห่นาแน่นทีส่ดุ แต่

ทีน่ีพ่อ่คา้ไม่ใช่พอ่คา้เลก็ ๆ อย่างทีส่  าเพง็ แต่เป็นพวกทีม่ีฐานะดกีว่า และสามารถพอทีจ่ะจ่ายค่า

เชา่ทีร่มิ ถนนใหญ่ย่านการคา้ได ้ริมถนนีม้ีรา้นของชาวยุโรปอยู่หลายรา้น และไม่ไดเ้ป็นหอ้งชัน้

เดยีวอยา่งทีส่รา้งกนัตามปกต ิแตส่รา้งขึน้สูงเป็นรา้นขายสนิคา้หลายชัน้...”2 

ตลาดขายของสดท่ีใหญ่และเป็นท่ีรูจ้กั ไดแ้ก่ ตลาดบางรกั หรอื ตลาดหลวงนาวาเก
นิกร ซึง่เดมิถกูไฟไหม ้ ตอ่มาจงึตกเป็นของพระคลงัขา้งที่  และตลาดมะเทิ่ง ในยา่นบางคอแหลม  

หา้งรา้น บริษัทต่าง ๆ ท่ีอยู่นอกเขตคลองผดุงกรุงเกษม มีเป็นจ านวนมาก แต่ส่วน
ใหญ่จะเป็นของชาวตะวนัตก เช่น หา้งขายยาสยามดิสเปนซารี่ จ  าหน่ายยารกัษาโรค   หา้งไวท์
เอเวยเ์ลดลอว ์น าเขา้สินคา้ต่างประเทศ หา้ง Falk and Bidek หรือหา้งสิงโต  หา้งพิคเดคนแพทค ์
(Pickenpack) หา้งมากวั หรือ หา้งมารค์วอลด ์(Markwald)  หา้งยคุเกอร ์(Jucker & Sigg& co ) 
บรษัิท อีสเอเชียตกิ เป็นตน้  

เม่ือพิจารณาจากหา้งรา้นต่าง ๆ พบว่า นบัตัง้แต่กลางรชักาลท่ี 5 มีบรษัิท หา้งรา้น 
ทัง้ชาวไทย ชาวจีน และชาวตะวนัตก มากมายท่ีเขา้มาเปิดกิจการอยู่บนถนนเจริญกรุง จึงท าให้
ถนนกลายเป็นแหล่งคา้ขายท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว และท าใหเ้ห็นว่า กรุงเทพฯ ในสมยัรชักาลท่ี 5 
เป็นตน้มา เป็นเมืองแห่งพาณิชยกรรมอย่างแทจ้รงิ 

3.3.2 การสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้า 
รชักาลท่ี 7 มีพระราชด าริใหส้รา้งสะพานรถแล่น ขา้มแม่น า้เจา้พระยาแห่งแรกของ

กรุงเทพฯ เม่ือ พ.ศ. 2472 เช่ือมถนนตรีเพชร ฝ่ังพระนคร และเช่ือมถนนประชาธิปก ฝ่ังธนบุรีขึน้ 
เพื่อเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสท่ีกรุงเทพมหานครมีอายุครบ 150 ปี พรอ้มกันนีย้ังวางผังการ
ก่อสรา้งถนนเพิ่มอีก 11  สาย ซึง่ท าใหก้ารคา้ขายบรเิวณใกลเ้คียงสะพานทัง้สองฝ่ังขยายตวั มีหา้ง
รา้นท่ีเปิดด าเนินการใหม่จ านวนมาก ซึง่เช่ือมตอ่กบัย่านการคา้เก่า ไดแ้ก่ พาหรุดั ส  าเพ็ง เยาวราช 

                                                                                                                                                                          

 1 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.5 ยธ.9/89.  เร่ือง ค ากราบบังคมทูลของพระยาอนิทราธิบดสีีหราชร
องเมอืง พระยาพพิัฒนโกษา พระยานรฤทธิราชหัส พระยานรนารถภักด ีหลวงมนัศมานิต (31 
สิงหาคม ร.ศ.123). 
 2 แคลาส เวค ์และเคลาส โรสเซน็แบรก์.  (บรรณาธิการ).  (2520).  เยอรมันมองไทย.  หนา้ 155 
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สะพานหนั ต่อเน่ืองไปถึงถนนเจรญิกรุง บรเิวณนีจ้ึงเป็นศนูยร์วมความเจรญิแห่งใหม่อีกแห่งหนึ่ง
ของกรุงเทพฯ รชักาลท่ี 7 เสด็จฯ ไปเปิดสะพานฯเมื่อวนัท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2475   

นอกจากนีก้ารสรา้งตลาดมิ่งเมือง ซึ่งเป็นตลาดการคา้แห่งใหม่ ท่ีเกิดขึน้ในเวลา
ใกลเ้คียงกับการเฉลิมฉลองกรุงเทพฯ ครบ 150 ปี พ.ศ. 2475 ตัง้อยู่ริมถนนเจริญกรุง บริเวณวัง
บูรพา ไม่ห่างจากสะพานพระพุทธยอดฟ้ามากนกั   ท าใหก้ารคา้ขายเสือ้ผา้บริเวณนีค้ึกคกัมาก 
เพราะตลาดมิ่งเมืองเป็นแหล่งตดัเย็บเสือ้ผา้ยคุแรกท่ีใหญ่ท่ีสดุ1  จนกระทั่งเกิดค าขวญัว่า“ อยาก
ตดัผา้ ตอ้งมามิ่งเมือง”  ท าใหถ้นนเจรญิกรุงยา่นนีเ้ป็นแหลง่รวมกลุม่ผูห้ญิง  

3.3.3 ความรุ่งเรืองของธุรกิจทีด่นิ 
สืบเน่ืองมาจากนโยบายการตดัถนนกลางสมยัรชักาลท่ี 5 ท าใหธุ้รกิจเก่ียวกับท่ีดิน

ขยายตวั เพราะพระคลงัขา้งท่ี พระบรมวงศานุวงศ ์ขนุนาง หรือคนท่ีมีทุนทรพัยจ์ะกวา้นซือ้ท่ีดิน
เก็บสะสมไว ้เม่ือมีถนนตดัผ่านท่ีดินนัน้ก็จะเป็นท่ีดินดีมีราคา และสามารถตดัแบ่งขายเป็นตอนๆ
ไดใ้นราคาท่ีสงู หรืออาจจะสรา้งตึกแลว้ปล่อยใหพ้่อคา้เช่า ถือว่าเป็นการลงทุนท่ีมีความเสี่ยงต ่า 
รชักาลท่ี 5 มีพระราชด ารสัในเรื่องการท าธุรกิจท่ีดินว่า  “...การซือ้ท่ีดินตึกเรือนแลใหเ้ช่า นัน้เปน
การท่ีมีประโยชนย์ืดยาวชั่วบตุรและหลานเหลนสืบไป...2   พระคลงัขา้งท่ีเป็นหน่วยงานท่ีมกัจะใช้
วิธีซือ้ท่ีดินลว่งหนา้ ดว้ยรูว้่าบรเิวณใดจะตดัถนน ครัน้เม่ือมีการตดัถนนแลว้ รชักาลท่ี 5 โปรดเกลา้
ฯ ใหท้ าตกึแถว 2 ชัน้ลกึเขา้ไปขา้งละ 14 เมตร  แลว้ก็ปลอ่ยคนเช่า รายไดจ้ากการเช่าตกึก็กลบัเขา้
พระคลงัขา้งท่ี  พระคลงัขา้งท่ีเป็นผูจ้ดัการดแูลท่ีดินของพระมหากษัตริย ์ท่ีไดท้รงครอบครองไว้
แลว้ หรือเป็นพระราชมรดกตกทอด รวมถึงท่ีดินท่ีไดร้บัการโอนมาจากพระคลงัมหาสมบตัิ หรือ
ท่ีดินของหน่วยงานกรมกองต่าง ๆ ท่ีตอ้งพระราชประสงค์3 เช่น ท่ีดินรมิถนนเจรญิกรุงบรเิวณปาก
ตรอกเต๊ากับถนนราชวงศ ์4 ท่ีดินถนนเจริญกรุงมุมถนนล าพูไชย5 พระคลังขา้งท่ีจึงนับว่าเป็น
เจา้ของธุรกิจอสงัหารมิทรพัยเ์จา้ของธุรกิจอสงัหารมิทรพัยท่ี์ใหญ่ท่ีสดุ มีขอ้สงัเกตว่า พระคลงัขา้ง

                                                            

 1 วรรณชนก บญุปราศภยั.  (2563).  พัฒนาการห้องเสือ้ไทย พ.ศ.2500-2559.  หนา้ 40. 
 2 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั.  (2561).  พระราชด ารสัในพระบาทสมเดจ็พระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (พ.ศ. 2417- 2453).  หนา้ 25. 
 3 พรทวี สปัุณณานนท.์  (2542).  การจัดการอสังหาริมทรัพยใ์นกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2444-

2475. หนา้ 52 
 4 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.5 น 18.1 /48.  เรื่อง ทีริ่มถนนเจริญกรุงระหว่างปากตรอกเต๊ากับ

ถนนราชวงษ ์แต่เดมิเป็นคลองกงษีล้งจะก่อสร้างตกึให้โอนมาไว้ในพระคลังข้างที ่ร.ศ. 113-120. 
 5 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.5 น 18.1/121.  เร่ือง โอนทีด่นิหลวงต าบลถนนเจริญกรุงมุมถนน

ล าพูไชย ให้กรมพระคลังข้างที ่(วันที ่23 กันยายน -15 ธันวาคม ร.ศ.122). 
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ท่ีจะซือ้ท่ีดินย่านชุมชนและการคา้ ด้วยเหตุนีท่ี้ดินริมถนนเจริญกรุงจึงมีพระคลังขา้งท่ีเ ป็นผู้
ครอบครองอยู่มากและเป็นแหล่งอสงัหารมิทรพัยท่ี์ส าคญัของกรุงเทพฯ ตวัอย่างการซือ้ท่ีดินของ
พระคลงัขา้งท่ี  เช่น  พ.ศ. 2441 ซือ้ท่ีดินของพระบริหารหิรญัราช  ริมสะพานพิทยเสถียร   และ
หลวงพินิจวิเทศ ต าบลบางรกั  พ.ศ.2442  ซือ้ท่ีดินของมองซิเออร ์ฮารด์ูวิน ต าบลบางรกั พ.ศ. 
2443 ซือ้ท่ีดินของพระองคเ์จา้โสมาวดี รมิถนนเจรญิกรุง  พ.ศ. 2444 ซือ้ท่ีดินของอ าแดงอ ่า  และ
ของพระยาอรา่ม ริมถนนเจริญกรุง พ.ศ.2452 ซือ้ท่ีดินของพระองคเ์จา้สายสวลีภิรมย ์มมุถนนสี่
พระยาซือ้ท่ีดินของจีน โช เทียน โป๊ะ ย่านตลาดนอ้ย  และ พ.ศ. 2453 ซือ้ท่ีดินริมถนนเจริญกรุง
ของอ าแดงเจรญิ  เป็นตน้1 นอกจากนีย้งัมีท่ีดินแถวถนนพาหรุดั บา้นหมอ้ เยาวราช หลงัวงับรูพาท่ี
พระคลงัขา้งท่ีเป็นเจา้ของอยู่อีกหลายแห่ง   การซือ้ท่ีดินและตดัแบ่งเช่าในลกัษณะนี ้มีขุนนาง
เอกชนบางรายท าเช่นเดียวกับพระคลงัขา้งท่ีในพืน้ท่ีตอนใตพ้ระนคร กล่าวคือ เม่ือ พ.ศ. 2431  
เจา้สวัยม (ยม พิศลยบตุร) ตอ่มาคือ หลวงสาทรราชายกุต ์ซือ้ท่ีดินระหวา่งถนนสีลมกบับา้นทวาย 
ขุดคลองจากริมแม่น า้เจา้พระยา  ผ่านเจริญกรุง ตดัตรงผ่านทุ่งนาไปออกคลองถนนตรง (ถนน
พระราม 4)  ต่อมาขุดถนนขนานคู่ไปกับคลอง ทัง้ 2 ฝ่ัง เรียกว่า “ถนนสาทรใต”้ กับ “ถนนสาทร
เหนือ” จากนั้นจึงตัดแบ่งท่ีดินขายเป็นส่วนๆ  ซึ่งณัฐวุฒิ  ปรียวนิตย์ 2 มองว่า เป็นธุรกิจ
อสงัหารมิทรพัยโ์ครงการแรกของไทย  หลวงสาทรราชายกุตย์งัท าการตดัท่ีดินจากฝ่ังสาทรเหนือ 
ไปออกถนนสีลมดว้ย  (ปัจจุบนัคือซอยศึกษาวิทยา)  เป็นผลใหขุ้นนางอ่ืนๆ ท าตามหลวงสาทร
ราชายกุตต์อ่มา ไดแ้ก่ เมื่อ พ.ศ. 2436  พระยาสีหราชเดโชชยั (โต บนุนาค) ตอ่มาคือ เจา้พระยาสุ
รวงศว์ฒันศกัดิ์ ตดัท่ีดินของตนจากถนนเจริญกรุงไปออกถนนตรง เหมือนกับท่ีหลวงสาทรราชา
ยกุตต์ดัถนนสาทร ในการนี ้ไดร้บัพระราชทานนามว่า “ถนนสรุวงศ”์ แลว้ท าถนนขวางจากถนนสุ
รวงศไ์ปออกถนนสีลม ไดร้บัพระราชทานนามว่า “ถนนเดโช” พรอ้มตดัแบ่งท่ีดินใหเ้ช่า ถึง พ.ศ. 
2446 กลุ่มขุนนาง 4 คน และหลวง 1 คน รวมเงินซือ้ท่ีดินระหว่างถนนสุรวงศก์ับคลองผดุงกรุง
เกษมแลว้ตดัถนนจากถนนเจรญิกรุง ขนานกบัถนนสรุวงศ ์ไปออกถนนตรง  ในการนี ้รชักาลท่ี 5 
โปรดเกลา้ฯ ใหต้ดัถนนใหมี้ความกวา้งถึง 22 เมตร  แต่ทา้ยท่ีสุดมีความกวา้งไดเ้พียง 15 เมตร 
เน่ืองจากผูต้ดัถนนไม่มีทุนทรพัยเ์พียงพอ   ไดร้บัพระราชทานนามว่า “ถนนสี่พระยา”  พรอ้มตดั
แบ่งท่ีดินขายเช่นเดียวกับถนนสาทร และถนนสรุวงศ ์ ทัง้ยงัท าถนนเช่ือมกับถนนสีลมอีกหลาย
สาย จะเห็นไดว้า่ ถนน 3 สายนี ้ตดัออกจากถนนเจรญิกรุงทัง้สิน้ ซึง่จดุประสงคก์ารตดัถนนทัง้สาม

                                                            

 1 พรทวี สปัุณณานนท.์  (2542).  การจัดการอสังหาริมทรัพยใ์นกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2444-

2475. หนา้ 53-55. 
 2 ณฐัวฒุิ ปรียวนิตย.์  (2560).  เศรษฐกจิการเมอืงของการตดัถนนในพระนคร.  หนา้ 235. 
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สายนี ้ขนุนางผูต้ดันกึถึงก าไรจากการตดัถนนมากกวา่ประโยชนแ์ก่สาธารณชน แตร่ชักาลท่ี 5 ทรง
มีความเห็นว่า การตดัถนนเพิ่มเติมของขุนนางนีท้  าใหร้าษฎรไดร้บัความสะดวกในการเดินทาง
เพิ่มขึน้ และเป็นการช่วยแบ่งเบารถเจ๊ก รถม้า จากถนนเจริญกรุงได้มาก 1 ซึ่งก็เป็นไปตาม
ความเห็นท่ีทรงใหไ้ว ้ถนนเหล่านีจ้ะเป็นการแบ่งเบาความหนาแน่นการจราจรในถนนเจรญิกรุงได้
ในเวลาตอ่มา และจะเป็นศนูยก์ลางความเจรญิแห่งใหมแ่ทนท่ีถนนเจรญิกรุงอยา่งเดน่ชดัภายหลงั
เปลี่ยนแปลงการปกครอง 

สว่นธุรกิจท่ีดินถนนเจรญิกรุงในเขตคลองผดงุกรุงเกษมนัน้ จะอยู่ในโครงการตดัถนน
ในพืน้ท่ีส  าเพ็ง 18 สาย ซึ่งรฐับาลมีความตัง้ใจท่ีจะตดัถนนเพื่อเป็นประโยชนแ์ก่ประชาชน 2 แต่
อยา่งไรก็ตาม การใชส้ทิธิพิเศษกวา้นซือ้ท่ีดินท่ีทราบวา่จะมีถนนตดัผ่านมาสะสมไวก้่อน  เพื่อสรา้ง
ตกึแถวปล่อยใหพ้่อคา้เช่าดงัท่ีกล่าวไวแ้ลว้ ก็ดคูลา้ยกบัว่ารฐับาลตอ้งการเก็งก าไรจากท่ีดิน  ทัง้นี ้
การตดัถนนในบริเวณส าเพ็ง เกิดปัญหามาก เน่ืองจากราษฎรรอ้งเรียนเรื่องการท่ีรฐับาลเลือก
ปฏิบตัิ ตดัถนนเลี่ยงโดนตกึของคนรวย3  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถนนเยาวราชซึง่กวา่ท่ีจะตดัส าเรจ็ก็ใช้
เวลายาวนาน และคดเคีย้วอีกดว้ย  

3.3.4 ความรุ่งเรืองของธุรกิจตกึแถวและอาคารพาณิชย ์
ธุรกิจตึกแถวเฟ่ืองฟูมากเช่นเดียวกับธุรกิจท่ีดิน การสรา้งตึกแถวไม่เพียงแต่ไดร้บั

ประโยชนใ์นดา้นการคา้ แต่ยงัเกิดความงดงามและความเป็นสง่าราศีแก่พระนครดว้ย 4  พระคลงั
ขา้งท่ีเป็นเจา้ของตึกแถวรายใหญ่ท่ีสดุ และจะเป็นผูพ้ิจารณารูปแบบการสรา้งตึกท่ีเหมาะสมกบั
สถานท่ี จากนัน้จึงสรา้งตกึเพื่อใหพ้่อคา้เช่า รายไดจ้ะน าเขา้พระคลงั เช่น ท่ีดินแถวรมิถนนส าเพ็ง 
เยาวราช จะสรา้งเป็นตึก 2 ชัน้  ถัดเขา้ไปในซอยจะท าชัน้เดียว ส่วนท่ีดินริมน า้แถวราชวงศ ์ถึง
ตรอกวดัพระยาไกร จะท าเป็นตกึแถวชัน้เดียวส าหรบัใหเ้ช่าท าโกดงั  บรเิวณสะพานเหล็กซึ่งมีโรง
บ่อนเบีย้มาก ก็จะสรา้งตึกแถวไวใ้หผู้เ้ช่าเพื่อท าโรงรบัจ าน า 5 ธุรกิจตึกแถวจะอยู่ในบริเวณเขต

                                                            

 1 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.5 ยธ.9/89.  เรื่อง  พระยารองเมอืงขออนุญาตตัดถนนหลังสเตช่ัน

รถไฟ นครราชสมีา ชือ่ถนนรองเมอืง 12 มกราคม ร.ศ.111- 1 เมษายน ร.ศ.124. 
 2 เสถียร ลายลกัษณ.์ (ผูร้วบรวม).  (2478). ประชุมกฎหมายประจ าศก เล่มที ่13.  หนา้ 66-68. 
 3 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.5 ยธ.9/3.  เร่ือง ราษฎรต าบลตรอกเต๊า เขยีนกราบบังคมทูลรัชกาล
ที ่5 ว่าเจ้าพนักงานวัดตัดถนนไม่ยุตธิรรม (มนีาคม ร.ศ.112). 
 4สมชาติ จงึสิรอิารกัษ.์  (2440).  สถาปัตยกรรมตะวันตกในสยาม สมัยรัชกาลที ่4.  หนา้ 230.  
 5 สยมพร ทองสาร.ี  (2526).  ผลกระทบจากการตัดถนนในกรุงเทพฯ ในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2411 - 2453) : ศึกษาเฉพาะกรณีการตัดถนนใน ก าแพงพระ
นครด้านเหนือและด้านใต้พระนคร. หนา้ 151-155 
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คลองผดงุกรุงเกษม สว่นดา้นนอกเขตคลอง บรเิวณถนนท่ีตดัใหม่นัน้ ในสมยัรชักาลท่ี 5 ยงัไมค่อ่ย
มีการสรา้งตกึแถวนกั เพราะขนุนางที่ตดัถนนมกัจะแบง่ท่ีตดัขายเป็นตอนๆ ใหแ้ก่ชาวตา่งชาติ และ
คนในบังคับ คนท่ีซือ้ท่ีดินก็มักจะปลูกบา้นอยู่อาศัยเป็นหลัง อยู่ห่างๆ มากกว่าจะเป็นอาคาร
พาณิชย ์  หา้งรา้นตา่งๆ จะอยูฝ่ั่งท่ีติดกบัถนนเจรญิกรุงมากกวา่   

3.4 การเปล่ียนแปลงทางสังคมของถนนเจริญกรุง พ.ศ. 2430 – 2483 
ถนนเจริญกรุงในช่วงระยะเวลานีเ้กิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เพราะเป็นถนนท่ีรวม

ความทนัสมยัตา่งๆ ของกรุงเทพฯไวบ้นถนนสายนี ้ความเปลี่ยนแปลงท่ีเห็นไดช้ดัจากช่วงเวลาก่อน
หนา้นี ้คือ 

3.4.1 การสร้างรถราง 
พาหนะแต่เดิมในถนนเจริญกรุงนั้น เริ่มจากรถม้าหรือท่ีเรียกว่ารถจ้าง ต่อมามี

พาหนะอ่ืนๆ ท่ีใชส้  าหรบัสญัจรอีกหลายประเภท ความหลากหลายของพาหนะ เป็นเพราะถนน
เจรญิกรุง เป็นถนนสายแรกและเป็นถนนท่ีมีราษฎรใชม้ากท่ีสดุ 

รถม้า หรือรถจ้าง 4 เป็นพาหนะยุคแรกเริ่มของถนนเจริญกรุง ท่ีมีมาตั้งแต่สมัย
รชักาลท่ี 4  วิธีการขนส่งลกัษณะนี ้คือใชม้า้ตัวเดียว หรือมา้คู่ในการลากจูงเพื่อขนส่งคน หรือ
บรรทกุของไปยงัจดุหมายปลายทาง รถจา้งแบง่เป็น 4 ชัน้  คือ ชัน้ท่ี 1 เทียมมา้คู ่บรรทกุคนไม่เกิน 
4 คน เรียกอีกอย่างว่ารถกูบ ชัน้ท่ี 2 เทียมมา้เดี่ยว บรรทุกคนไม่เกิน 3 คน  ชัน้ท่ี 3 เทียมมา้เดี่ยว 
บรรทกุคนไม่เกิน 4 คน เรยีกอีกอย่างวา่รถเก๋ง ดว้ยเป็นรถท่ีมีเก๋ง และชัน้ท่ี 4 เทียมมา้คู ่ใชส้  าหรบั
บรรทุกของต่าง ๆ ไม่ใช้ขนส่งคน 1 ผู้ท่ีเป็นเจ้าของรถจ้าง มีทั้งชาวไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส และ
ฮอลนัดา มีรถรบัจา้งรวมทัง้สิน้ 521 คนั และมีจ านวนมา้ทัง้สิน้ 997 ตวั2    ซึ่งจะเห็นไดว้่ามา้เป็น
เครื่องมือหลกัท่ีใชข้บัเคลื่อนยานพาหนะ แตบ่างทีย่อมมีปัญหาท่ีเก่ียวกบัมา้ เช่น  มา้มีสภาพทรุด
โทรม   ไม่เหมาะกับการใชง้าน   กลิ่นเหม็นจากมลูมา้ ตลอดจนการปล่อยใหม้า้ลงไปอาบน า้ใน
คลองซึง่ราษฎรใชน้ า้นัน้เพื่อท าการอปุโภคบรโิภคและมา้ยงัท าใหต้ลิ่งพงั ตวัอย่างปัญหาจากมา้มี
ให้ เห็ น ในหนั งสื อ เสนาบดี ก ระทรวงนครบาลถึ งมิ ส เตอร์ลอซัน   (Eric st. J. Lawson)  
ผูบ้งัคบัการกรมกองตระเวน เรื่องหา้มปรามมิใหใ้ครน ามา้ลงไปอาบน า้ในคลองสีลม เพราะท าให้

                                                            

 1 พระราชบญัญัติรถจา้ง รตันโกสินทรศ์ก 124. (วนัท่ี 2 เมษายน 124).  ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 22.  
หนา้ 2-8. 
 2 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.5 น.2/112. เรื่อง ออกพระราชบัญญัตริถจ้าง (10 พฤษภาคม – 1 
มถุินายน 124). 
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คนัถนนสีลมท่ีตดักบัถนนเจรญิกรุงพงัลง1  รฐับาลยงัออกประกาศพระราชบัญญัติควบคมุรถจา้ง 
เม่ือ พ.ศ. 2448 เพื่อใหเ้กิดความมีระเบียบในทอ้งถนน โดยไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ของค่าเช่ารถ 
คนขบัรถ ตวัรถ ปา้ยหยดุรถ คา่โดสาร ตลอดจนบทลงโทษผูไ้ม่ปฏิบตัิตาม 

รถลากหรือรถเจ๊ก เกิดขึน้ในช่วงประมาณทศวรรษ 2430 มีทัง้รถลากรบัจา้ง และรถ
ลากท่ีเป็นรถส่วนบุคคล แต่รถส่วนบุคลจะมีเฉพาะผูมี้ฐานะดีและมีจ านวนไม่มากเท่ากับรถลาก
รบัจา้ง    รถลากส่วนใหญ่ใชแ้รงงานจากกุลีจีนลากรถ ไดร้บัความนิยมมากกว่ารถม้าหรือรถ
รบัจา้ง  เพราะสามารถเรียกรถจา้งไดท้ัง้ในยามกลางวนัและกลางคืน  โดยดจูากขอ้ก าหนดใหร้ถ
ลากจดุโคมไฟไวห้นา้รถนบัจากพระอาทิตยต์กดิน ถึงพระอาทิตยข์ึน้ แสดงว่าการใชบ้รกิารรถลาก
สามารถใชไ้ดต้ลอดทัง้วนัทัง้คืน และดว้ยขนาดรถท่ีไม่ใหญ่นกั จึงท าใหส้ามารถไปไหนโดยสะดวก 
ผลจากการตดัถนนเพิ่มขึน้อีกหลายสายหลงั พ.ศ. 2430  ท าใหร้ถเจ๊กรวมถึงรถมา้ไดก้ระจายไปยงั
ถนนสายตา่งๆ ซึง่ช่วยใหล้ดความคบัคั่งของรถลากในถนนเจรญิกรุงได ้ ใน พ.ศ. 2441 มีจ านวนผู้
ด  าเนินกิจการรถจ้างทั้งสิน้ 48 ราย มีจ านวนรถ 1,575 คัน2 ซึ่งรถเหล่านีเ้ป็นรถจากญ่ีปุ่ น แต่
เจา้ของกิจการทัง้หมดเป็นชาวจีนซึ่งผกูป้ี  และคนบงัคบัของต่างชาติ เจา้ของกิจการรถรายใหญ่ 
ไดแ้ก่ จีนตอง ตัง้กิจการอยู่ท่ีถนนเจริญกรุง มีรถลากใหเ้ช่ามากถึง 270 คนั 3ดว้ยรถลากท่ีมีเป็น
จ านวนมาก และวิ่งอย่างไรร้ะเบียบ ก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆ ท าใหร้ฐัตอ้งออกพระราชบญัญัติรถ
ลาก รตันโกสินทรศก 120 ซึ่งประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2444 ไวเ้ป็นกฎหมายส าหรบั
ควบคุมรถลาก และเจ้าของรถลาก ซึ่งทุกคนท่ีประกอบอาชีพนีต้อ้งมีใบอนุญาต ปฏิบัติตาม
ก าหนดของพระราชบญัญัติ เช่น ผูล้ากรถตอ้งมีสภาพร่างกายท่ีแข็งแรง รถลากตอ้งมีสภาพท่ีดี 
บรรทกุเฉพาะผูโ้ดยสารไม่เกิน 3 คน (ผูใ้หญ่ 2 คน และเด็กไม่เกิน 10 ขวบ 1 คน)  หา้มบรรทกุสตัว ์
หรอืรบัศพ หากจะบรรทกุสิ่งของโสโครกใหมี้การปกปิดใหเ้รยีบรอ้ย ทัง้ยงัก าหนดใหมี้จดุพกัรถเพื่อ
ความเป็นระเบียบของบา้นเมือง เป็นตน้  สว่นราคาคา่รถขึน้อยู่กบัการตอ่รองกนั แตอ่ยูภ่ายใตก้าร
ก าหนดราคาไวค้รา่วๆ ตามพระราชบญัญตัิ   แมร้ฐับาลจะออกพระราชบญัญตัิฯ แตกิ่จการรถลาก
ก็ยงัไม่สามารถปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิฯได ้ดว้ยสภาพรถลากท่ีเก่าทรุดโทรม สกปรก   และคน
ลากรถท่ีเป็นกุลีมีสขุภาพย ่าแย่และมีพืน้ฐานการด ารงชีวิตท่ีไม่ดี ย่อมไม่อาจใหบ้รกิารท่ีถกูหลกั

                                                            

 1 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.5 น5.1/87. เรื่อง  มผู้ีน าน าม้าลงไปอาบน า้ทีริ่มคลองถนนสีลม  12 
เมษายน ร.ศ.124. 
 2 พรรณี บวัเลก็.  (2542).  กุลีลากรถกับประวัตศิาสตรแ์รงงานไทย.  หนา้ 31 
 3 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.5 น2/25.  เรื่อง พระราชบญัญตัิรถลาก ค ากราบทลูหลวงธรณีนฤเบศร
ตอ่พระเจา้นอ้งยาเธอกรมหมืนนเรศวรฤทธ์ิ เสนาบดีกระทรวงนครบาล (1 พฤศจิกายน ร.ศ. 117)  
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ตามก าหนดได ้ จึงท าให้มีปัญหากับรฐับาลเสมอ ประกอบกับบางครัง้ท่ีเจ้าหน้าท่ีบ้านเมือง
หละหลวมการปฏิบตัิหนา้ท่ี  รถลากจงึไม่มีมาตรฐานตามพระราชบญัญตัิฯ ก่อใหเ้กิดปัญหาหลาย
อย่าง เช่น รถลากทับคน  รถลากเก่าหักกลางทาง ลอ้และหลังคาหลุด 1 หรือแมก้ระทั่งปัญหา
ระหวา่งการสื่อสารกนัระหวา่งกลุีลากรถกบัผูใ้ชบ้รกิาร สอดคลอ้งกบัท่ีกาญจนาคพนัธุ ์บนัทกึไวว้่า 
ผูน้ั่งตอ้งรูภ้าษาจีนไวด้ว้ย จงึจะบอกสถานท่ีท่ีจะไปกบัคนขบัเป็นภาษาจีนไดถ้กูตอ้ง ทัง้ยงักลา่ววา่ 
รถเจ๊กมี 2 ประเภท คือ รถเลก็ท่ีนั่งไดค้นเดียว คนขบัจะเป็นจีนหนุ่ม และลากรถไปอยา่งรวดเรว็ ซึง่
คนไทยกบัคนฝรั่งนิยมนั่ง กบัอีกประเภทหนึ่ง คือ รถใหญ่ คนขบัจะเป็นกลุีจีนแก่ ๆ จะลากรถอยา่ง
ชา้ ๆ เพราะไม่มีแรง แต่เป็นท่ีนิยมของแม่คา้ เพราะขนขา้วของไดม้าก แต่ก็ตอ้งระวงั เพราะหาก
คนนั่งหนกัมาก เวลาขึน้สะพานรถอาจหงาย เป็นเหตใุหผู้น้ั่งคะม าลงได ้2   การใชร้ถลากจงึถือเป็น
วิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯอย่างหนึ่ง  แต่ในขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ในสมัยรชักาลท่ี 6 เช่น 
หนังสือพิมพพ์ิมพไ์ทย วิจารณ์ภาพลกัษณ์ของรถลากในทางท่ีเป็นพาหนะท่ีกีดขวางถนนและ
ก่อใหเ้กิดอนัตรายบนถนน รวมถึงสรา้งความร  าคาญใหก้บัพาหนะอ่ืนเช่น รถยนต ์รถมา้ ตลอดจน
เป็นพาหนะของหญิงโสเภณี  ซึ่งหนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ท่ีเป็น
กระบอกเสียงของชาวจีนในเมืองไทยไดอ้อกมาแกต้า่งและชีแ้จงว่าประเทศท่ีเจรญิแลว้ เช่น ญ่ีปุ่ น  
ก็ใชร้ถลากทัง้นัน้ 3 การตอบโตร้ะหว่างสื่อท่ีนิยมรถลากกบัรถยนตมี์ปรากฏอยูบ่อ่ยครัง้หลงัจากท่ีมี
การใชร้ถยนตใ์นกรุงเทพฯ 

จ านวนรถลากทัง้หมดสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความนิยมของราษฎรในกรุงเทพฯท่ีใชร้ถลาก
เป็นพาหนะ แต่ต่อมาในพ.ศ. 2460 ก าหนดใหร้ถลากจ านวน 3,000 คนัเท่านัน้ ดว้ยเป็นเพราะมี
พาหนะอ่ืน ๆ เกิดขึน้อีกหลายประเภท  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีพาหนะทางเลือกอ่ืน เช่น รถราง
ไฟฟ้า หรือการนิยมหนัมาใชร้ถยนตใ์นสมยัรชักาลท่ี  6  ซึ่งดทูนัสมยัแบบตะวนัตกมากกว่า จึงท า
ใหร้ถลากถูกมองว่า เกะกะขวางทาง ประกอบกับสภาพรถท่ีไม่อ  านวยและไม่สอดคลอ้งกับกาล
สมัย ยิ่งต่อมาในสมัยรชักาลท่ี 7 พ.ศ. 2470ปัญหารถลากกลายเป็นปัญหาใหญ่ของถนนใน
กรุงเทพฯ และมกัถกูหยิบยกขึน้มาเป็นประเด็นทางสงัคมเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนเจรญิกรุง 
ซึ่งเคยเป็นถนนท่ีใหญ่และยาวท่ีสุด แต่ถึงสมยันี ้กลบัดูคบัแคบ มีรถชนกัน และทับคนตายเป็น
ประจ า รถลากก็เกะกะขวางทางถนนไปทั่ว หนังสือพิมพเ์สนอใหร้ฐับาลควบคมุรถลากท่ียงัไม่มี
                                                            

 1 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.6 น.20.18/50.  เร่ืองแผนกล้อเลื่อน หมวดรถลาก ข่าวหนังสอืพมิพ ์
“เจ้าหน้าทีไ่ม่รู้ไม่เหน็หรือ?” หนังสอืพมิพก์รุงเทพฯ เดลเิมลล ์(4 มถุินายน 2464). 
 2 กาญจนาคพนัธุ.์  (2548).  กรุงเทพเมือ่วานนี.้  หนา้ 105 
 3 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  ร.6 น.20.18/51.  เรื่อง แผนกล้อเลื่อน หมวดรถลาก หนังสอืพมิพ์
ไทยกับจนีโนสยาม. 
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ผูโ้ดยสารมีท่ีจอดใหเ้ป็นระเบียบ1  ซึ่งในความเป็นจรงิแลว้พระราชบญัญตัิฯ ฉบบัแรกท่ีควบคมุรถ
ลาก ไดว้างกฎระเบียบไวต้ัง้แต่แรก แต่ยงัไม่มีการถือปฏิบตัิกันอย่างจริงจงั  พระราชบญัญัติรถ
ลากได้รบัการปรบัปรุงแก้ไขรายละเอียดเรื่อยมา จนกระทั่ งฉบับท่ี 7  รฐับาลประกาศงดจด
ทะเบียนรถลาก เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2496 จงึท าใหร้ถลากคอ่ยๆ หมดไปจากกรุงเทพฯ   

รถราง เป็นพาหนะท่ีเกิดขึน้เป็นครัง้แรกบนถนนเจริญกรุง ถือเป็นพาหนะท่ีส าคญั
มาก ดว้ยเป็นผลใหถ้นนเจริญกรุงเกิดความเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นไดช้ดั กล่าวคือ รถรางเป็น
พาหนะท่ีตอ้งเคลื่อนท่ีไปตามรางท่ีก าหนดไว ้ไม่สามารถท่ีจะแล่นไปตามพืน้ถนนเหมือนรถมา้ 
หรอืรถเจ๊กได ้จงึท าใหต้อ้งสรา้งรางเลื่อนไวบ้นถนนขา้งใดขา้งหนึ่ง และตอ้งมีการปรบัพืน้ถนนหรอื
สะพานท่ีตอ้งการวางรางใหส้ะดวกต่อการแล่นของรถ รถรางยงัตอ้งบรรทุกน า้เปล่าไวท่ี้ตวัถังรถ
และปล่อยน า้ราดลงสู่ถนนเม่ือรถรางแล่นไปตามราง ดว้ยเป็นขอ้ตกลงท่ีท ากบัรฐับาลในการช่วย
ลดฝุ่ นในถนน แตร่ถรางก็เป็นพาหนะท่ีบรรทกุผูโ้ดยสารจ านวนมากกวา่รถมา้หรอืรถเจ๊ก ท าใหก้าร
เดินทางจากนอกเมืองเขา้มาในเขตพระนครเป็นไปโดยง่าย เป็นท่ีสงัเกตไดว้่า ผูร้เิริม่กิจการรถราง
เป็นชาวตะวนัตก ซึง่เห็นประโยชนท์างธุรกิจจากการตัดถนน ในทางตรงกนัขา้มกบัชาวไทยท่ียงัไม่
เห็นประโยชนจ์ากถนนมากนกั และยงัไมมี่ความรูใ้นวิทยาการใหม่ๆ  เหมือนชาวตะวนัตก  

ท่ีมาของของรถราง เริ่มตน้โดยบรษัิทของชาวเดนมารก์ 2 คน คือ นายอลัเฟรด จอน 
ลอฟตนั (Alfred John Loftus)  และนาย อองเดร ด ูเปรสซี เดอ รเิชอลิเออ (Andre du Plessir de 
Richelieu ) (ต่อมาคือ พระยาชลยทุธโ์ยธิน)  ขอพระบรมราชานุญาตท าสมัปทานเดินรถรางสาย
แรกในกรุงเทพฯ เม่ือ พ.ศ. 2430 เสน้ทางระหวา่ง ถนนเจรญิกรุง และสดุสายท่ีต าบลบางคอแหลม 
หรือบริเวณท่ีเรียกว่า ถนนตก เริ่มรบัผูโ้ดยสารเม่ือวันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2431  มีระยะทาง
ประมาณ 10 กิโลเมตร  ดว้ยเป็นถนนสายยาวและผ่านหลายชมุชน จึงท าใหถ้นนเจรญิกรุงมีความ
เหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะเป็นถนนส าหรบัรถราง ในช่วงแรกท่ีเปิดรถรางนัน้ใชม้า้ลากรถใหเ้คลื่อนไป
ตามราง โดยรถใชม้า้เทียม 8 ตวั แยกเป็น 2 พวง พวงละ 4 ตวั และมีการเปลี่ยนมา้เป็นระยะๆ 2

ตามสญัญาท่ีท าไวก้บัรฐับาลนัน้ตอ้งเปิดเสน้ทางใหไ้ด ้7 สาย แตจ่นกระทั่ง พ.ศ. 2436 เปิดรถราง
ไดเ้พียงสายเดียว คือถนนตก – บางคอแหลมเท่านัน้ ดว้ยเป็นเพราะปัจจยัหลายอย่างเช่น ปัญหา
การหามา้มาใหบ้รกิารไม่ได ้ และราษฎรยงัไม่นิยมขึน้ จนท าใหบ้รษัิทขาดทุนอย่างหนกัและตอ้ง

                                                            

 1 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  ร.7 น.26.8/11. เรื่อง “ ถนนในกรุงเทพฯ แคบเสียแล้ว” หนังสอืพมิพ์
ไทยหนุ่ม วันที ่13 พฤศจกิายน 2470. 
 2 พระยาอานภุาพไตรภพ. พระมหานครกรุงเทพฯ ในความทรงจ าของคนอายุ 70 ปี, (พระนคร : 
กรมแผนท่ีทหารบก, 2504), หนา้ 175. 
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ขายกิจการใหช้าวองักฤษ ต่อมาก็ไดข้ายกิจการใหช้าวเดนมารก์เม่ือ พ.ศ. 2435 ตามล าดบั  ถึง 
พ.ศ. 2437 บรษัิทรถรางเปลี่ยนจากการใชม้า้ มาเป็นการใชไ้ฟฟ้าในการขบัเคลื่อน นบัเป็นเรื่องท่ี
แปลกใหม่ของราษฎร ซึ่งในช่วงแรกราษฎรยงัไม่คุน้ชิน จึงยงัไม่กลา้ใชบ้รกิารเพราะกลวัอนัตราย
จากไฟฟ้าดดู  จนกระทั่งบรษัิทตอ้งทดลองนั่งใหร้าษฎรดตูวัอย่าง ราษฎรเริม่พากนัใชร้ถรางไฟฟ้า
มากขึน้ นอกจากนีย้งัมีบรษัิทอ่ืนมาขอสมัปทานการเดินรถรางจากรฐับาล เปิดการเดินรถรางสาย
สามเสน แต่ต่อมาพ.ศ. 2444 รถรางสายบางคอแหลม รวมเขา้กับรถรางสายสามเสน ในนาม
บริษัทสยามอิเลกตริซิตี  ้(The Siam Electricity Company Ltd.) เรียกว่ารถรางสายสีเหลือง  ใน
การนี ้พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธิปประพนัธพ์งศก์ราบบงัคมทลูขอเปิดบรษัิทไฟฟ้าสยาม
ทนุ เพื่อเปิดการเดินรถรางเสน้ทางสายดสุิต สายหวัล าโพง และสายรอบเมือง เรยีกว่ารถรางสายสี
แดง แต่เม่ือด าเนินกิจการไปสักระยะหนึ่งก็ประสบกับภาวะขาดทุน ด้วยเป็นเพราะยังขาด
ประสบการณใ์นการบรหิารงาน ดงันัน้ใน พ.ศ. 2457 บรษัิทไฟฟ้าสยามทนุขอรวมกิจการกบับรษัิท
สยามอิเลกตรซิิตี ้และประกาศจดทะเบียนใหม่เป็นบรษัิท ไฟฟ้าไทยคอรป์อเรชั่น ซึ่งไดก้ลายเป็น
เจา้ของกิจการการเดนิรถท่ีใหญ่มาก ทัง้ยงัเป็นบรษัิทท่ีผลิตกระแสไฟฟา้อีกดว้ย  

กิจการรถรางเติบโตขึน้มาก จนกระทั่งในสมยัรชักาลท่ี 7 บริษัทท าเรื่องขออนุญาต 
เปลี่ยนแปลงเสน้ทางรถรางสายบางคอแหลมใหเ้หมาะสมกว่าเดิม อนัเน่ืองมาจากถนนเจรญิกรุง
คบัแคบ และมีการจราจรท่ีแออดั รถรางเป็นรถใหญ่ ตอ้งใชพ้ืน้ท่ีหลีกกวา้ง  แต่ค  าขออนญุาตนีไ้ม่
ปรากฏวา่เกิดผล1   

เม่ือพิจารณาแลว้ ความคบัแคบของถนนเจรญิกรุงปรากฏมาตัง้แตใ่นสมยัรชักาลท่ี 5 
ภายหลงัจากท่ีมีรถราง เพราะโปรดใหร้ือ้ประตสูามยอด ใกลว้งัท่ีประทบัของสมเด็จพระเจา้บรม
วงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพออก เม่ือพ.ศ. 2440 เพื่อใหพ้ืน้ท่ีถนนกวา้งขวางขึน้ และเป็นท่ี
สะดวกแก่รถและราษฎรท่ีใชถ้นน อย่างไรก็ดี ถึงสมัยรชักาลท่ี 7 หนังสือพิมพ์เริ่มเรียกรอ้งให้
รฐับาลยกเลิกรถราง ดว้ยเหตผุลคลา้ยกบัใหย้กเลิกรถลาก กลา่วคือ เป็นท่ีกีดขวางทาง นอกจากนี ้
รถรางยงัเกิดอุบตัิเหตชุนคนตายบ่อยครัง้2  รวมถึงรถรางกับรถยนตแ์ย่งกันรบัผูโ้ดยสารดว้ยการ
โฆษณาลดราคาค่าโดยสาร  จนกลายเป็นเรื่องของ พาณิชยกรรมสงคราม รถรางมกัจะรบัคนมาก
เกินไปอยา่งไมมี่ก าหนด และไม่ดแูลผูโ้ดยสารใหด้ี  บรษัิทรถรางและรถยนตต์า่งกลา่วหากนัว่าเป็น

                                                            

 1 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.7 พ.12.1/7 เรื่อง บริษัทรถไฟฟ้าสยามขอเปลีย่นวธีิการเดนิรถราง
สายบางคอแหลม และขยายทางรถรางใหม่ในถนนบางสาย (8 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน  พ.ศ.2473).  
 2 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.7 ม.26.8/7 เรื่อง “บริษัทรถรางควรป้องกันชวีติมนุษย”์  ข่าว
หนังสอืพมิพไ์ทยหนุ่ม (วันที ่25 ตุลาคม 2470). 
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ผูท่ี้ท าใหถ้นนพงั1  ซึ่งหนงัสือพิมพบ์างฉบบัแสดงความคิดเห็นอย่างรุนแรง และตอ้งการใหย้กเลิก
รถรางอย่างเด็ดขาด ว่า รถรางเป็นพาหนะท่ีก่อใหเ้กิดอนัตราย ไม่เหมาะสมแก่กาลสมยั เพราะ
เสียเวลาท่ีจะตอ้งรอหลีก รถรางไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของคนไดอี้ก เม่ือสงัคมก าลงั
เติบโต  

 “...ประเทศของเรา (สยาม) พูดเฉภาะในวงพระนครเวลานี ้รถรางเปนตวันิวเซนต ์ 

(nuisance –ความร าคาญ-ผูว้ิจยั) ยิ่งกว่ายวดยานอืน่ ๆ เพราะรถรางไดก้ินอาณาเขตร์

ออกมากดี ขวางถนนอยู่ไม่นอ้ย และในบางแห่งก็กินเนือ้ทีถ่นนเกือบ 1 ใน 3 ก็ม ีเปน

ตน้ถนนเจริญกรุงบางตอน ยวดยานต่าง ๆ มีทางเดนิไดเ้พยีงครึ่งค่อนถนนเท่านัน้ จริง

อยู ่จะเดนิไปบนสว่นทีว่างรางก็ได ้แตใ่ครเลยจะวิ่งเขา้ไปหาภยั  ใชแ่ตเ่ทา่นัน้ คนขบัรถ

รางก็มกัเขา้ใจเสยีว่า บนสว่นรถรางนัน้ รถรางมีสทิธิทีจ่ะเดนิไดฝ่้ายเดยีว ถา้รถอืน่เขา้

ไปยุม่ย่าม และในเมือ่เกดิอบุตัเิหตขุึน้ คนขบัรถรางก็มกัถอืวา่ ฉนัไมเ่ขา้ใจ เพราะอยาก

ทะเลน้เขา้มาในรถรางของฉนั เมือ่เปนเช่นนี ้ภยัของรถรางจึงไดบ้งัเกิดอยู่แทบทกุๆ วนั

...ความจริงในประเทศทิศตะวนัตก เวลานีพ้ากนัรูส้กึว่ารถรางเปนของพน้สมยัเสยีแลว้ 

ต าบลตา่งๆ ทีป่ระชมุชนมากทีส่ดุ ไม่มรีถรางผา่นไปมาเลย เพราะรถยนตโ์ดยสารไดท้ า

หนา้ที่ใหแ้ก่ประชาชน สะดวกดีกว่าและรวดเร็วกว่ารถราง เปนอนัมาก ฉะนัน้ เพื่อ

ความปลอดภยัของประชาชนทีส่ญัจรไปมา ขา้พเจา้จึงเห็นว่า ควรเลิกรถรางเสยีเปนดี

ทีส่ดุ”2 

รถรางท่ีผ่านถนนเจริญกรุง ไดแ้ก่ รถรางสายบางคอแหลม สายรอบเมือง และสาย
สามเสน อย่างไรก็ดี กว่าท่ีรฐับาลรถรางจะเลิกรถรางทุกสายในกรุงเทพ ฯ ก็เป็นเวลาล่วงมากว่า 
40 ปี คือ พ.ศ. 2511  

แมร้ถรางจะเป็นพาหนะท่ีบรรทุกคนจ านวนมากให้ติดต่อสัมพันธ์กันโดยง่าย แต่
ขอ้จ ากดัของรถรางบางประการ มีสว่นท าใหร้ถรางเป็นพาหนะท่ีไม่สะดวกในถนนท่ีแคบและแออดั
อย่างถนนเจริญกรุงท่ีเต็มไปดว้ยอาคารหา้งรา้นและไม่สามารถขยายพืน้ท่ีถนนไดอี้ก จึงท าให้
รถรางตอ้งยตุิกิจการลง เป็นเวลาท่ีใกลเ้คียงกบัการท่ีถนนเจริญกรุงเริ่มซบเซา เน่ืองจากการยา้ย

                                                            

 1 หอจดหมายเหตุแห่งชาต.ิ ร.7 ม.26.6/4  เร่ือง “รถยนตกั์บรถรางรัฐบาลจะจัดการอย่างไร  
จงึจะเรียกว่าเสมอภาค” ข่าวหนังสอืพมิพห์ลักเมอืง (วันที ่23 สงิหาคม 2470). 
 2 หอจดหมายเหตุแห่งชาต.ิ ร.7 ม.26.6/4  เร่ือง “รถยนตกั์บรถรางรัฐบาลจะจัดการอย่างไร  
จงึจะเรียกว่าเสมอภาค” ข่าวหนังสอืพมิพห์ลักเมอืง (วันที ่23 สงิหาคม 2470). 
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ศูนย์กลางทางธุรกิจไปถนนเส้นอ่ืน ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่ า เม่ือลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
เปลี่ยนไป  ธุรกิจยา่นเก่าและการขนสง่แบบเดิมไม่สามารถคงอยูไ่ด ้

พาหนะอีกประเภทหนึ่ง ไดแ้ก่ รถยนต ์ซึง่เป็นพาหนะส าหรบัพระบรมวงศานวุงศแ์ละ
ขนุนาง ผูท่ี้น  าเขา้รถยนตเ์ป็นคนแรกคือ เจา้พระยาสรุศกัดิม์นตร ี(เจิม แสงชโูต)1 ภายหลงัจากกลบั
จากตามเสด็จฯประพาสยโุรป ครัง้ท่ี 1 เม่ือประมาณ พ.ศ. 2441 ต่อมาใน พ.ศ. 2447 สมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ ทรงน ารถยนตท่ี์สั่งเข้ามาน าขึน้ถวายรชักาลท่ี 5  
รถยนตเ์ป็นท่ีนิยมของชนชัน้สงู คนทั่วไปจะใชร้ถมา้ รถลาก และรถราง สว่นรถโดยสารประจ าทาง
ท่ีใหบ้รกิารแก่คนทั่วไปเริ่มมีเม่ือ พ.ศ. 2450 โดยพระยาภกัดีนรเศรษฐ์ (เลิศ เศรษฐบุตร)  เริ่มตน้
จากสะพานยศเส ถึงประตูน า้ โดยใชม้า้ลาก แต่ต่อมา พ.ศ. 2451 เปลี่ยนมาใชเ้ครื่องยนตแ์ทน 
กิจการรถประจ าทางดีขึ ้น โดยล าดับจนกระทั่ งตั้งเป็นบริษัทรถเมล์ขาว รั ฐบาลได้ออก
พระราชบัญญัติรถยนตร ์รตันโกสินทรศก 1282 เม่ือ พ.ศ. 2452 ก าหนดว่า รถท่ีบรรทุกคนหรือ
สิ่งของซึ่งขบัเคลื่อนดว้ยเครื่องจักร และไม่ไดว้ิ่งบนราง ใหเ้รียกว่ารถยนต ์ผูข้ับข่ีรถยนตจ์ะตอ้ง
ปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติฯท่ีก าหนดขึน้ เช่น ตอ้งมีใบอนญุาต รถยนตต์อ้งมีปา้ยทะเบียน ตอ้งมี
โคมไฟใหแ้สงสว่างติดไวท่ี้หนา้รถ เป็นตน้ ส าหรบัถนนเจริญกรุงนั้น สัญญาสัมปทานการเดิน
รถรางระหว่างรฐับาลกับบริษัทไฟฟ้าสยามคอรป์ปอเรชั่น ท าใหกิ้จการรถประจ าทางของเอกชน
รายอ่ืนท่ีทบัเสน้ทางรถรางจึงไม่ไดร้บัการสนบัสนุนจากรฐับาลมากนกั จะมีเพียงบริษัทรถประจ า
ทางของรฐับาล คือ บริษัท ร.ส.พ. ท่ีจะเปิดกิจการเดินรถประจ าทางในถนนเจริญกรุง หลงั พ.ศ. 
2475 

3.4.2 การเกิดไฟไหม้ 
ไฟไหมพ้ืน้ท่ีถนนเจริญกรุง ในเขตคลองผดุงกรุงเกษม เกิดขึน้บ่อยครัง้ ซึ่งมีสาเหตุ

จากการด ารงชีวิตประจ าใหญ่เป็นส่วนใหญ่ การเกิดไฟไหมแ้ต่ละครั้ง สรา้งความเสียหายอย่าง
หนกัต่อทรพัยส์ิน และบา้นเรอืน เช่น เหตกุารณไ์ฟไหมบ้า้นจีนซุงแถวถนนตรเีพชร เม่ือพ.ศ. 2449 
จากรายงานการสืบสวนของกองตระเวน กลา่ววา่  “...พเิคราะหต์รวจดูทีไ่ฟไหมน้ัน้ เหนวา่เปนถา่น

                                                            

 1 สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอเจา้ฟา้ กรมพระยานรศิรานวุดัติวงศ ์และสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรม
พระยาด ารงราชานภุาพ (2505).  สาสน์สมเดจ็ ภาค  5. หนา้ 15. 
 2 พระราชบญัญัติรถยนตร ์รตันโกสินทรศก 128.(วนัท่ี 26 ธนัวาคม ร.ศ.128). ราชกจิจานุเบกษา 
เล่ม 26. หนา้1-8.  
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หุงเขา้พลดัตกลงมาแลว้ ก็คุลุกขึน้ทีห่นา้เตา โดยเหตทุีจี่นเขียวลูกจา้งจีนซุง เลินเล่อดบัไม่หมด
...”1  หรอืกรณี  

 “ครัน้เมือ่ท าการหงุตม้เสรจ็แลว้ อ าแดงเปลีย่นไดด้บัเพลงิทีเ่ตา  เอาถ่านที่

ดบัแลว้ใส่ลงในหมอ้มีฝาปิด เอาถ่านวางลงไวท้ีข่า้งฝาครวั แลว้ใส่กุญแจหอ้งครวัไว ้

ตวัอ าแดงเปลีย่นรบัใชก้ารงานในตึกพระยานรฤทธิ ์เพลิงในหมอ้ถ่านดบัยงัไม่สนิดด ี

ลกุตดิลามหมอ้ เลยคไุหม ้ฝากระดานไมส้งิคโปรใ์นครวัไฟเพลงิลกุลามขึน้...”2    

อปุกรณแ์ละวสัดใุนการจดุไฟ นบัว่าเป็นปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของเพลงิไหม ้คือ การ
ใชน้  า้มันในการจุดหุงหาอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งน า้มันก๊าด ซึ่งมีความไวต่อการเกิดไฟไหม ้
นอกจากนีก้ารมีบา้นเรือนท่ีปลกูติดกันอย่างหนาแน่น หลงัคาและตวับา้นท าดว้ยวสัดตุิดไฟง่าย  
ครัน้เม่ือเกิดไฟไหมแ้ลว้ หนทางท่ีจะเขา้ไปดบัไฟก็ยากล าบาก เน่ืองจากไม่มีทางใหเ้ขา้ไปดบั หรือ
เป็นเพียงทางแคบๆ ซึ่งท าใหไ้ม่ทนัการ ไฟลกุลามเสียหายเป็นอนัมาก  กรณีไฟไหม้ในถนนเจริญ
กรุงและลกุลามไปอย่างรวดเรว็อนัเน่ืองมาจากบา้นเรือนท าดว้ยวสัดตุิดไฟง่าย เป็นเหตใุนรฐัตอ้ง
ออกมาแกไ้ขและหามาตรการ  

  “ ...หา้มมิใหผู้ใ้ดสรา้งโรงอนัก าบงัดว้ยไมข้ดัแตะ หรือดว้ยแผง หรือดว้ย

ใบไม ้ขึน้ในทีต่  าบลซ่ึงเกิดเพลิงไหมค้ราวนีน้ ัน้ต่อไป เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจากเจา้

พนกังานกระทรวงนครบาล ซ่ึงจะอนญุาตใหป้ลูกเปนครัง้คราว เชน่โรงพกัท างานหรอื

โรงมกีารเลน่ตา่ง ๆ ชัว่สมยัหนึ่งเทา่นัน้..”3   

ไฟไหมค้รัง้ใหญ่ในบรเิวณส าเพ็ง ตลาดนอ้ย ถนนเจรญิกรุง ไดแ้ก่ พ.ศ. 2435 ,พ.ศ. 
2442 ,พ.ศ.2449 ,พ.ศ. 2450 และ พ.ศ. 2451 ไฟไหม้ทั้ง 5 ครั้งนี ้ ท าให้รัฐบาลตระหนักถึง
ความส าคญัของตดัถนนสายตา่ง ๆ โดยรอบส าเพ็ง เพื่อความเป็นระเบียบของบา้นเมือง และมีทาง
ส าหรบัรถเขา้ไปดบัไฟได ้เช่น ถนนทรงวาด ถนนทรงสวสัดิ์ ถนนพาดสาย นอกจากนีย้งัปรบัปรุง
ถนนราชวงศ ์ซึง่แต่เดิมเป็นทางเดินแคบๆ เรยีกว่า กงสีลง้ ใหก้วา้งขวางขึน้ อย่างไรก็ดี เหตกุารณ์
                                                            

 1 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.5 น.22/209. เรื่อง รายงานโรงพักพาหุรัด นายปลืม้สารวัตรแขวง 
นายชืน่นายหมวด เสนอรายงานต่อสารวัตรใหญ่ และเจ้ากรม ปลัดกรมกองตระเวน วันที ่1 
กุมภาพันธ ์ร.ศ.125. 
 2 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.5 น.22/265. เรื่อง  นายผล นายหมวดโรงพักจักรวรรด ิรายงานต่อ
นายเทยีน สารวัตรใหญ่ วันที ่27 กันยายน  ร.ศ.126. 
 3 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.5 น. 5.2/9.  เรื่อง ประกาศห้ามไม่ให้มุงจากฤๅปลูกเรือนโรง อัน
ก าบังด้วยไม้ขัดแตะฤๅแผงแลใบไม้ ร.ศ.123 (3 กุมภาพันธ ์123- 17 มกราคม 127). 
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ไฟไหมเ้ป็นตวักระตุน้ใหร้ฐับาลหนัมาจริงจงักบัการตดัถนนบริเวณส าเพ็งมากขึน้ ดว้ยแต่เดิมนัน้
รฐับาลมีโครงการตดัถนนในอ าเภอส าเพ็งถึง 18 สาย มาตัง้แต่ พ.ศ.2434 เพื่อท านุบ  ารุงการคา้
ขายในย่านนีใ้หส้ะดวกสบายยิ่งขึน้ เพราะเป็นแหลง่ท่ีเจรญิอยู่แลว้ และมีทางท่ีจะพฒันาใหเ้จรญิ
ขึน้  แตเ่น่ืองดว้ยการตดัถนนตอ้งเวนคืนท่ีบา้นราษฎรทัง้ชาวไทย และคนในบงัคบัตา่งชาติ เป็นผล
ใหก้ารตดัถนนล่าชา้ เพราะตอ้งเผชิญกับการต่อตา้นของราษฎร และโดนกล่าวหาจากราษฎรว่า 
หลีกเลี่ยงการตดัถนนโดนบา้นคนรวย แต่มาโดนบา้นคนจนแทน ส่งผลใหถ้นนบางสายเกิดความ
ลา่ชา้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ถนนเยาวราช ซึง่กวา่จะส าเรจ็ก็เขา้สูท่ศวรรษ 2440  

ก่อนเหตกุารณเ์ปลี่ยนแปลงการปกครอง บริเวณเยาวราช เกิดไฟไหมใ้หญ่ขึน้อีก 3 
ครัง้  ครัง้แรก เม่ือวนัท่ี 12  ธันวาคม พ.ศ. 2474 ก่อใหเ้กิดความเสียหายมาก รชักาลท่ี 7 โปรด
เกลา้ฯใหอ้อกพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยการจดัซือ้ท่ีดินและอสงัหารมิทรพัยอ์ย่างอ่ืน เพื่อตดัถนนใน
พืน้ท่ีเพลิงไหม ้ต าบลถนนเยาวราช เมื่อ พ.ศ. 24741 ถนนท่ีตดั เป็นถนนสายเล็กๆ 2 สาย คือ ถนน
ส่งเสรมิสินคา้ และถนนเพาะพานิชย ์  ต่อมาครัง้ท่ี 2 และ 3 เม่ือวนัท่ี 5 และ12 พฤษภาคม 2475 
ตามล าดบั เกิดเหตกุารณไ์ฟไหมแ้ถวถนนเยาวราช และถนนปทมุคงคา ท าใหร้ฐับาลออกพระราช
กฤษฎีกาตดัถนนกับขยายตรอกบริเวณท่ีไฟไหมใ้หก้วา้งขวางขึน้ คือ ตดัถนน 4 สาย และขยาย
ตรอกเต๊า 1 ตรอก   

อันเน่ืองจากการเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บริเวณต่างๆ บนถนนเจริญกรุง ท าให้รฐั
เล็งเห็นถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งขยายตรอก ซอย ใหก้วา้งขวางขึน้ เพื่อใหเ้จา้พนกังานสบูน า้ดบัเพลิง
ได ้รวมถึงตดัถนนสายต่าง ๆ เพิ่มขึน้ดว้ย แต่ถนนเจรญิกรุงยงัเป็นถนนเสน้หลกั ท่ีใหถ้นนเสน้รอง
สายต่างๆ ตดัต่อออกไป และผลสืบเน่ืองจากเหตกุารณไ์ฟไหมบ้่อยครัง้ จึงท าใหเ้กิดธุรกิจประกนั
อคัคีภยัขึน้หลงัทศวรรษ 24602 

3.4.3 การเกิดปัญหาส่ิงแวดล้อม 
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้บนถนนเจริญกรุง ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการพฒันา

และปรบัปรุงประเทศใหท้นัสมยั แตข่ณะเดียวกนัถนนเจรญิกรุงตอ้งประสบปัญหาสภาพแวดลอ้ม
เสื่อมโทรม อันเน่ืองมาจากการอยู่อาศัยของราษฎรจ านวนมากและการผลกัดันของรฐัใหถ้นน
เจรญิกรุงเป็นจดุเริม่ตน้ความทนัสมยัตา่งๆ  ซึง่น าไปสูค่วามเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอ้มในถนน 

                                                            

 1 พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยการจดัซือ้ท่ีดินและอสงัหาริมทรพัยอ์ย่างอ่ืน เพ่ือตดัถนนในพืน้ท่ีเพลิงไหม ้
ต าบลถนนเยาวราช.  (วนัท่ี 24 มกราคม 2474). ราชกจิจานุเบกษา  เล่ม 48.  หนา้ 1-5. 
 2 วีรยทุธ ปีสาลี.  (2557).  กรุงเทพยามราตรี.  หนา้ 215. 
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รฐับาลตอ้งเขา้มาแกไ้ขปัญหาดว้ยการออกกฎหมายท่ีเขม้งวดและวางมาตรการท่ีสรา้งระเบียบแก่
ราษฎร  

ปัญหาการตัง้บา้นเรือนกันอย่างหนาแน่นและไม่มีความเป็นระเบียบ เป็นปัญหา
ส าคญัอย่างหนึ่งของถนนเจริญกรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัง้แต่ประตสูามยอดจนถึงบา้นใหม่1  ซึ่ง
เป็นระยะทางท่ีค่อนขา้งยาว มีทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีนอกจากนีย้งัมีถนนบ ารุงเมือง และ
ถนนเฟ่ืองนครท่ีเป็นเช่นเดียวกบัถนนเจรญิกรุง จนท าใหมี้ขอ้รอ้งเรียนมายงักรมพระนครบาลอยู่
เสมอ  ซึง่การท่ีราษฎรท ากนัสาด พาไลยื่นมาถึงถนนนัน้ เม่ือเวลาฝนตก น า้จะไหลนองและขงัอยู่
บนพืน้ถนน ท าใหถ้นนเป็นหลมุเป็นบ่อ แมจ้ะส่งเจา้หนา้ท่ีไปหา้มปรามราษฎร แต่ก็ยงัเกิดปัญหา 
ดว้ยมีขอ้ถกเถียงว่าบา้นนีร้ือ้ บา้นนัน้ไม่รือ้ เป็นปัญหาท่ีสั่งสมมายาวนาน  สว่นส าเพ็งยงัเป็นพืน้ ท่ี
ท่ีมีปัญหาอยา่งมาก  

  “...ในกรุงเทพฯ มีย่านการคา้ของคนจีนเรยีกกนัว่าส าเพง็ เป็นแหล่งชมุชน

ทีม่สีภาพ แบบตะวนัออก  กล่าวคือเป็นเพงิพกัสกปรกรุงรงั แออดัอยู่ในหอ้งซอมซ่อ

แคบ ๆ ตัง้อยูใ่นตรอกซอกทีเ่หมน็และไมน่า่ดู  ส าเพง็เป็นตลาดขายของนานาชนดิของ

คนจีน และขึน้ชือ่วา่ เป็นแหลง่มัว่สมุ ในทางเลวรา้ยตา่ง ๆ ถงึแมว้่าจะไดม้กีารตดัถนน

ผ่านเข้าไปในย่านนีห้ลายสายเพื่อเป็นการระบายอากาศให้ถ่ายเทแล้ว แต่ก็ยังมี

อคัคภียัเกิดขึน้ในยา่นส าเพง็เมือ่ไม่นานมานี ้ซ่ึงท าใหบ้า้นเรอืนถูกไฟเผาผลาญวอดไป

นบัรอ้ย ๆ หลงั...”2 

ปัญหาต่าง ๆ มีมากจนกระทั่งรฐับาลตอ้งออกพระราชก าหนดศุขาภิบาลกรุงเทพฯ 
และตั้งกรมศุขาภิบาลขึน้  เม่ือ พ.ศ. 2440 เพื่อให้ราษฎรมีกฎระเบียบในเรื่องการรกัษาความ
สะอาดของบา้นเมือง ซึ่งครอบคลมุในเรื่องการบ ารุงรกัษา ซ่อมแซม อาคารบา้นเรือน การรกัษา
ความสะอาดทัง้ท่ีบา้น และสถานท่ีสาธารณะตา่ง ๆ เช่น แม่น า้ล  าคลอง ตลาด ท่ีถ่ายของเสียจาก
รา่งกาย ท่ีปลอ่ยน า้โสโครก เป็นตน้ แตแ่มก้ระนัน้ ราษฎรก็ยงัท าบา้นเรอืนยื่นออกมา  เป็นท่ีเกะกะ 
ท าใหค้นตอ้งไปเดินในถนน ซึ่งก็จะเป็นอนัตรายเพราะมีรถมา้ในถนนแล่นขวกัไขว่ รฐับาลจึงออก

                                                            

 1 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ.  ร.5 น.46.4/6.  เรื่อง คอเรศปอนเดนเร่ือง กรมโยธิการฟ้องมาว่าถนน
เจริญกรุงตัง้แต่ประตูสามยอดตลอดถงึบ้านใหม่ยังมรีาษฎรท ากันสาดและพาไลล า้ออกมาเปนอันมาก 
วันที ่21 กรกฎาคม-29 กรกฎาคม ร.ศ. 109. 
 2 เซอร ์เฮนรี่ นอรแ์มน.  (2541).  “ชีวิตความเป็นอยูแ่ละการเมืองการปกครองของชาวตะวนัออกไกล 
ตอนประเทศสยาม” ใน รวมเร่ืองแปล หนังสอืและเอกสารทางประวัตศิาสตร ์ชุดที ่5.  แปลโดย ศกุลรตัน ์
ธาราศกัดิ ์  .  หนา้ 187. 
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ประกาศจดัการสะอาดในจงัหวดัพระนคร หรอืท่ีเรยีกวา่ ประกาศจดัการศขุาขาภิบาล ขึน้เม่ือ พ.ศ.
2441 เพื่อก าหนดเขตรกัษาความสะอาด ใหร้าษฎรท่ีอยู่ในขอบเขตท่ีก าหนดนี ้ตอ้งปฏิบตัิตาม
ประกาศเพื่อรกัษาความสะอาดของพืน้ท่ี  เขตท่ีก าหนด ไดแ้ก่   

 “แนวฝั่งตะวนัออกแม่น ้าเจา้พระยา ตัง้แต่ปากคลองบางล าพูลงไปเพียง

ปากคลองตพานหนั เลีย้วเขา้คลองไปตามแนวคลอง ฝั่งขา้งก าแพงพระนครตลอดไป 

จนออกปากคลองบางล าพ ูบนัจบแนว ฝั่ งแม่น ้าเจ้าพระยา โดยรอบในจังหวัดนี ้ ให้

เรยีกวา่ “ จงัหวดัพระนคร” จดัการศขุาภบิาล...”1   

อย่างไรก็ดีแม้จะมีการปรบัปรุงบา้นเมือง แต่ภาพของถนนเจริญกรุงในแง่ลบยัง
ปรากฏในเอกสารของเอมิล โฌตท์รอง  (Emile Jottrand) 2 ซึง่กลา่วถึงวา่ 

  “...ถนนเจริญกรุงเปลีย่นแปลงไปอย่างน่าอศัจรรย์ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา แต่ก็ยงัไม่

นา่รืน่รมยไ์ป กว่าเดิมมากนกั และยงัเป็นจุดทีน่่าเกลียดของเมือง เมือ่เรามาถึงทีน่ีส่อง

ฟากถนนยงัเต็มไปดว้ยเพิงที่สรา้งขึ้นหยาบ ๆ ตลอดแนวถนน ดูสกปรกและยากจน 

ก่อสรา้งอยู่บนพืน้ทีท่ีดู่ไม่เจริญตา  ...ขณะทีเ่ราเดินทางไปทีบ่างรกั ทีซ่ึ่งสโมสร สถาน

กงสลุและสิ่งก่อสรา้งตา่ง ๆ ถูกก่อสรา้งขึน้ ...”3   

ต่อมาในพ.ศ. 2459 กรมศขุาภิบาล ประกาศขยายเขตรศ์ขุาภิบาล4 อีกครัง้ ก าหนด
บรเิวณการใชก้ฎหมายใหก้วา้งขวางกว่าเดมิ ซึง่สะทอ้นไดว้า่ ความไมมี่ระเบียบของบา้นเรอืนมีขึน้
อย่างกวา้งขวาง เป็นผลใหร้ฐับาลตอ้งเขม้งวดและขยายพืน้ท่ีบงัคบัมากยิ่งขึน้ พืน้ท่ีท่ีขยายออกไป
คือ “ตามแนวฝ่ังตะวนัออกแม่น า้เจ้าพระยา ตัง้แต่ปากคลองผดงุกรุงเกษมตอนเหนือ ลงไปเพียง
ปากคลองผดงุกรุงเกษมตอนใต ้เลีย้วเขา้คลองไปตามแนวคลองตลอดไปจนออกปากคลองผดงุ

                                                            

 1 ประกาศจดัการสะอาดในจงัหวดัพระนคร. (วนัท่ี 22 พฤษภาคม ร.ศ. 117). ราชกจิจานุเบกษา เล่ม
ที ่15.  หนา้ 1-3  
 2  ชาวเบลเย่ียม ด ารงต าแหน่งที่ปรกึษากฎหมายของกระทรวงยตุิธรรม เขา้รบัราชการเม่ือ พ.ศ. 2441-
2445 ผลงานเขียนของเขากลา่วถงึกรุงเทพฯในช่วงเวลานัน้ เรื่อง  Au Siam ตอ่มามีการแปลเป็นภาษาองักฤษ
เรื่อง In Siam 
 3  เพญ็ลกัษณ ์วงศจ์งใจหาญ.  (2547).  รายงานการวจัิย เร่ือง วัฒนธรรมไทยในกรุงเทพฯ จาก

มุมมองของชาวตะวันตก.  หนา้ 71.  
 4 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.5 น.7.1./38. เรื่อง ส าเนาประกาศขยายเขตรศุ์ขาภบิาล ลงวันที ่11 
กันยายน พ.ศ. 2466 กับประกาศจัดการสะอาดในจังหวัดพระนคร (22 กันยายน 2466). 
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กรุงเกษมบรรจบแนวฝ่ังแมน่ า้เจา้พระยานัน้” การขยายเขตศขุาภิบาลในครัง้นี ้ครอบคลมุพืน้ท่ีของ
ถนนเจรญิกรุงมากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ช่วงส าเพ็ง เยาวราช ท่ีมีปัญหาชมุชนแออดั  

รฐับาลประกาศขยายเขตศขุาภิบาลขึน้อีกครัง้ เม่ือ พ.ศ.2466 “ตามแนวฝ่ังตวนัออก
แม่น า้เจา้พระยา ตัง้แต่ปากคลองสามเสนลงไปถึงถนนสาทรฝ่ังใต ้เลียบไปตามถนนสาทร ถนน
วิทย ุตดัเสน้ตรงไปคลองสามเสน เลียบไปตามคลองสามเสนฝ่ังใตจ้นออกปากคลอง บรรจบแนว
ฝ่ังแมน่ า้เจา้พระยาโดยรอบ กบัใหมี้อาณาเขตรห์่างจากถนนสาทรใต ้ถนนวิทยแุลเสน้ตรงไปคลอง
สามเสนออกไปทางทิศใต ้15 เสน้”1 แสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามท่ีจะแกปั้ญหาของรฐับาล 

ปัญหาความสกปรกจากขยะมูลฝอย เป็นอีกปัญหาหนึ่งท่ีรฐับาลตอ้งหาทางแกไ้ข 
พืน้ท่ีส  าเพ็งยงัเป็นพืน้ท่ีท่ีมีปัญหาอยา่งตอ่เน่ือง ดว้ยมีราษฎรอาศยัเป็นจ านวนมากทัง้พืน้ท่ียงัเป็น
ตรอกซอกซอย ท าใหมี้ขยะสะสมเป็นจ านวนมากดว้ยเช่นกัน ตรอกท่ีไดช่ื้อว่าสกปรกและมีกลิ่น
เหม็นมากในย่านส าเพ็ง ไดแ้ก่ ตรอกป่าชา้หมาเน่า ซึ่งราษฎรมักน าซากสุนัขท่ีตายแลว้ไปทิง้
บรเิวณนัน้ (ต่อมามีการเปลี่ยนช่ือใหม่และเรยีกกว่า ถนนแปลงนาม)  ตรอกอาจม หรอืตรอกเว็จขี ้
หรอืตรอกอามา้เก็ง  (ปัจจบุนัคือ  ซอยเจรญิกรุง 12) เป็นท่ีขบัถ่ายของราษฎร  

ชาวต่างชาติ  ผูเ้ช่าตึก หรือหนังสือพิมพไ์ดเ้รียกรอ้งให้รฐับาลแก้ไขปัญหานี ้โดย
วิธีการตา่ง ๆ เช่น สง่บตัรสนเท่หถ์ึงรองอธิบดีกรมกองตระเวนว่า ท่อน า้ในต าบลตรอกตลาดนอ้ยมี
สิ่งโสโครกจ านวนมาก ท าใหน้ า้ระบายไม่ได ้ลน้เอ่อมาบนถนน ชาวจีนท่ีอาศยัอยู่ยังตัง้รา้นกีด
ขวางทาง2   หรือท าหนังสือรอ้งเรียน กรณีเจา้หน้าท่ีไม่เอาใจใส่ว่ากล่าวตักเตือนราษฎรทิง้สิ่ง
โสโครกลงรางน า้และถนน บรเิวณถนนเจรญิกรุง ตัง้แต่สะพานวดัสามจีนถึงสะพานเหล็กวดัมหา
พฤฒาราม3  การรอ้งเรยีนจากกงสลุอเมรกิาใหช้่วยตรวจสอบน า้รั่วบรเิวณมมุตรอกท่ีแยกจากถนน
เจรญิกรุงไปสถานทตูอเมรกิา และท่อน า้โสโครกท่ีไหลออกมาจากตกึพระคลงัขา้งท่ี4 เป็นตน้  สมยั
รชักาลท่ี 6 มีขยะมลูฝอยท่ีรฐับาลตอ้งก าจดัถึงวนัละ 150 ตนั โดยตัง้ถงัขยะไวใ้หป้ระชาชนทิง้ขยะ 

                                                            

 1 แหลง่เดิม. 
 2 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.5 น. 5.1/27.  เรื่อง มสิเตอรร์ิชารด์รับรองอธิบดกีรมกองตระเวนส่ง
ค าร้องทุกขเ์ป็นหนังสอืสนเทห่ ์ไปยังศุขาว่า ทีต่รอกตลาดน้อยท่อน า้ข้างถนนโสโครกมาก (23 
พฤษภาคม 119- กรกฎาคม 119).  
 3 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.5 น.46.4/9. เรื่อง กรมโยธาธิการร้องว่า ถนนเจริญกรุงตัง้แต่วัดสาม
จนี-สะพานเหลก็มรีาษฎรทิง้ของโสโครกลงรางน า้บนถนน (8 กันยายน 109). 
 4 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.5 น.46.4/6. เรื่อง  อรรคราชทูตอเมริกันมหีนังสอืมาว่า ท่อน า้ร่ัวนอง
ทีมุ่มตรอกแยกจากถนนเจริญกรุงไปยังสถานทูต ขอให้ซ่อมให้เรียบร้อย แลได้ส่ังให้บอกไปยังผู้
จ าหน่ายน า้แล้ว กับส่ังหมอให้บังคับเจ้าของโฮเตลให้แก้ไขทางน า้เสยีใหล้งท่อถนน. 
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จากนัน้จะมีพนกังานขนและน าไปทิง้กลบแถวถนนหวัล าโพง ถนนราชด าเนิน และวดัดอน บา้น
ทวาย1   รฐับาลถกูหนงัสือพิมพ ์บางกอกไทม ์โจมตีใหแ้กไ้ขปัญหาขยะมลูฝอยหลายวนัติดต่อกนั 
เช่น วนัท่ี 30 มกราคม 2464, 3, 6,10 กุมภาพนัธ ์24642  รฐับาลยอมรบัว่าไดใ้ชบ้ริเวณตรอกเต๊า
เป็นแหลง่ทิง้ขยะจนเกิดกลิ่นเหม็น แตก็่พยายามหาหนทางแกไ้ขอยู่ วิธีท่ีดีท่ีสดุตอนนี ้คือเอาไปเท
ในพืน้ท่ีลุ่ม แม้มันจะไม่ถูกตอ้ง แต่ดว้ยขยะท่ีมีมากขึน้ทุกวัน และยังไม่มีเตาเผาขยะ ซึ่งไ ดมี้
โครงการท่ีจะท าเตาเผาอยู่แลว้ แต่ติดขดัเรื่องงบประมาณ จึงยงัไม่มีเตาเผา3 มีหน่วยงานเอกชนท่ี
รบัจา้งรฐัในการจดัการเรื่องความสะอาดเช่น หา้งฮวัเส็ง รบัก าจดัขยะมลูฝอยตัง้แต่ถนนเจรญิกรุง
ถึงสะพานเหล็ก ไปฝังท่ีลุ่มใกลว้ดัดอน บา้นทวาย  บริษัทรถรางสยามอิเล็กทริซิตี ้รบัน าน า้พรม
ถนนก าจดัฝุ่ นวนัละครัง้ตามเสน้ทางสมัปทานรถราง  บรษัิทบางกอกด็อกของกปัตนับุช รบัติดตัง้
ท่อน า้แบบฝักบวัในปล่องระบายเขม่าควนั เพื่อก าจดัเขม่าควนัจากปล่องของเครื่องจกัรโรงสีขา้ว 
บรษัิทสอาด รบัก าจดัอจุจาระ ปัสสาวะในสว้มสาธารณะและบา้นเรือนราษฎร  ภายหลงัท่ีบรษัิท
สอาด เลิกกิจการ บริษัทออนเหวงเข้ามารับกิจการแทนในสมัยรัชกาลท่ี 6 นอกจากนี้ยังมี
หน่วยงานท่ีอาสาเขา้มาช่วยเก็บศพไรญ้าติไปฝัง เพื่อไม่ใหเ้กิดความสกปรก ไดแ้ก่ คณะไตฮ้งกง 
รบัหนา้ท่ีเก็บศพไปฝังท่ีป่าชา้จีนวดัดอน4  

รฐับาลยงัไม่สามารถจดัการขยะมลูฝอยได ้ปรากฏใหเ้ห็นว่าในสมยัรชักาลท่ี 7 ข่าว
หนังสือพิมพไ์ทยหนุ่มยงัลงขอ้ความต่อว่ากรมนคราทร ท่ีน าขยะจากทั่วทุกสารทิศมาทิง้ในสวน
ลมุพินี5 และเหน็บแนมพระยาสรุนิทราชา อธิบดีกรมนคราทรคนใหมท่ี่เลือกแกปั้ญหา แม่คา้ลกุล า้
บาทวิถีในถนนพาหุรดัก่อนแก้ปัญหาท่ีส าคัญกว่า อย่างปัญหาของบริษัทออนเหวง ปัญหา
น า้ประปา ถนน และขยะมลูฝอย6 ซึง่แสดงใหเ้ห็นว่า ขยะมลูฝอยเป็นปัญหาท่ียงัไม่ไดร้บัการแกไ้ข
อยา่งเป็นรูปธรรมและรฐับาลถกูหนงัสือพิมพว์า่กลา่วในเรือ่งนีอ้ยา่งยิ่ง 

                                                            

 1 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.6 น.15.1/23. เรื่อง ขุดทีด่นิส าหรับทิง้ขยะมูลฝอย (28 พฤศจกิายน -
27 ธันวาคม 2459). 
 2 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.6 น.7.1/25. เรื่อง กระท าสิง่โสโครกให้เกดิความร าคาญ. 
 3 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ ร.6 น.7.1/23. เรื่อง สร้างเตาเผาท าลายขณะมูลฝอย  ส าหรับกรม

สุขาภบิาลและเร่ืองจัดการสุขาภบิาล ให้เป็นมวินิซแีปลลติี ้(12 มกราคม 2460-14 สงิหาคม 2465). 
 4 ธานินทร ์ ทิพยางค.์  (2551).  การรักษาความสะอาดในกรุงเทพฯ ระหว่าง พ.ศ.2440-2475.  
หนา้ 65-66 
 5 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.7 ม 26.8/5. เรื่อง ข่าวจากหนังสอืพมิพไ์ทยหนุ่ม วันที ่9 กรกฎาคม 
พ.ศ.2470. 
 6 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.7 ม 26.6/. ข่าวหนังสอืพมิพห์ลักเมอืง เดอืนพฤษภาคม  พ.ศ.2470 
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ส่วนปัญหากลิ่นเน่าเหม็นจากการน าอจุจาระและสิ่งโสโครกมาใชเ้ป็นปุ๋ ยส าหรบัท า
สวนท าไรน่ัน้ นับเป็นปัญหาท่ีไดร้บัความเดือดรอ้นกันทั่ว แมถ้นนเจริญกรุงไม่ไดเ้ป็นสถานท่ีท า
เกษตรกรรมปลูกพืชผักเท่ากับถนนอ่ืนโดยรอบ เช่น ถนนสุรวงศ ์ ถนนสี่พระยา ถนนหัวล าโพง 
(ยกเวน้บา้นทวาย ท่ียงัมีการปลกูผกัท าสวน ดจูากจ านวนคดีฟอ้งรอ้งการใชส้ิ่งโสโครกเป็นปุ๋ ย เม่ือ 
พ.ศ. 2450 จ านวน 35 คดี)1 แต่ก็ไดร้บัผลกระทบจากกลิ่นเหม็นเหล่านี ้กระทรวงนครบาล
ออกกฎขอ้บงัคบัดว้ยเรื่องไร่หรือสวนผกัท่ีใชปุ้๋ ยบริหารในกรุงเทพฯ 2 เม่ือ พ.ศ. 2443 ก าหนดให้
พืน้ท่ีระหว่างคลองสามเสน ถึงต าบลบางคอแหลม สุดถนนเจริญกรุง และถัดจากแนวฝ่ังแม่น า้ 
160 เสน้ (ประมาณ 6.4 กิโลเมตร) หา้มมิใหร้าษฎรใชปุ้๋ ยท่ีท าจากมลูสตัวเ์น่า หรือสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีเน่า
เหม็น แต่ในเวลาต่อมาก็ยังมีราษฎรท่ีฝ่าฝืนกฎนี ้ใชปุ้๋ ยเน่าเหม็นจนเป็นเหตุให้มีชาวต่างชาติ
รอ้งเรยีนว่าไมส่ามารถนั่งรถเลน่ได ้และกลวัจะเกิดโรคระบาด3 อยากใหร้ฐับาลบงัคบัใหค้นท าสวน
เหล่านีย้า้ยไปท่ีอ่ืน นอกเขตพระนคร ซึ่งสอดคลอ้งกับท่ีหนังสือพิมพบ์างกอกไทม์4เรียกรอ้งให้
ขยายเขตพืน้ท่ีขอ้บงัคบัใชก้ฎนีอ้อกไปใหก้วา้งขวางขึน้ ในเรื่องนี ้ค  าตอบของเจา้พระยายมราช 
เสนาบดีกระทรวงนครบาล ไดชี้แ้จงใหเ้ห็นว่า การขยายเขตขอ้หา้มปลกูผกัโดยใชปุ้๋ ยนัน้ควรจะ
คอ่ยเป็นคอ่ยไป เพราะเหมือนไปกดข่ีราษฎรผูป้ลกูผกั ดว้ยราษฎรเหลา่นีอ้ยูท่ี่ถนนสรุวงศ ์สี่พระยา 
มาตัง้แตต่ดัถนน ซึง่ยงัเป็นพืน้ท่ีสวน ไม่มีใครเขา้มาอยู่ แตเ่ม่ือความเจรญิขยายเขา้มาถึง ผูเ้ขา้มา
ใหม่ก็พากันบงัคบัใหพ้วกราษฎรเหล่านีย้า้ยไปท่ีอ่ืน พวกท่ีพอมีก าลงัทรพัยย์า้ยได ้ก็จะยา้ยไป 
ในขณะท่ีพวกไม่มีทุนทรพัย ์ก็จ าเป็นตอ้งอยู่ท่ีเดิมแห่งนี ้เพราะเช่าท่ีดินไวแ้ลว้ การท่ีพวกเขา้มา
ใหมม่ารอ้งเรยีนเช่นนีน้บัวา่ไมเ่ป็นการยตุิธรรมแก่ผูป้ลกูผกั5 

นอกจากกลิ่นปุ๋ ยจากการปลกูพืชผกัแลว้ ในถนนเจรญิกรุง ยงัอวนไปดว้ยกลิ่นเผาศพ
จากวดัท่ีตัง้อยู่ มาตัง้แต่ก่อนหนา้นี ้แต่ดว้ยราษฎรท่ีมีจ านวนไม่มาก จึงไม่เกิดปัญหารอ้งเรียน
ดังกล่าว  เหตุจากการรอ้งเรียนของชาวต่างชาตินีเ้อง  ท าให้รฐับาลออกฎห้ามเผาศพในวัดท่ี
ก าหนดต่อไปนี้6 คือ วัดเบญ วัดโบสถ์ วัดขวิด วัดม่วงแค วัดแก้วแจ่มฟ้า ต่อมามีการประกาศ

                                                            

 1 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. น.5.2/7. เร่ือง ข้อบังคับใช้ปุ๋ยสวนผัก (31 พฤษภาคม ร.ศ. 128). 
 2 กฎขอ้บงัคบัดว้ยเรื่องไรห่รอืสวนผกัท่ีใชปุ้๋ ยบรหิารในกรุงเทพฯ. (วนัท่ี 7 ตลุาคม 119). ราชกจิจา
นุเบกษา เล่ม 17 หนา้ 340-341. 
 3 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.5 น.5.2/7. เรื่อง ข้อบังคับใช้ปุ๋ยสวนผัก (31 พฤษภาคม ร.ศ. 128). 
 4 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.6 น.7.1/25. เรื่อง กระท าสิง่โสโครกให้เกดิความร าคาญ. 
 5 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.6 น.7.1/23. เรื่อง สร้างเตาเผาท าลายขณะมูลฝอย  ส าหรับกรมศุ
ขาภบิาลและเร่ืองจัดการศุขาภบิาล ให้เป็นมวินิซแีปลลติี ้(12 มกราคม 2460-14 สงิหาคม 2465). 
 6หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. ร.6 น.7.1/11. เรื่อง ห้ามเผาศพ (29 กรกฎาคม ร.ศ.119).  
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เพิ่มเติม หา้มเผาศพท่ีวดัสวนพล ูทัง้ยงัก าหนดวดัท่ีส  าหรบัเผาศพ และป่าชา้เก็บศพไวด้ว้ย  ส่วน
โรงสีขา้วนั้น นอกจากก่อใหเ้กิดความร  าคาญจากฝุ่ นควนัแลว้ เสียงของการสีขา้วยังก่อใหเ้กิด
มลพิษทางเสียงอีกดว้ย เช่น สถานกงสุลญ่ีปุ่ นรอ้งเรียนเรื่องโรงสีปล่อยฝุ่ นควนัก่อใหเ้กิดความ
ร  าคาญ    

นอกจากนีย้งัมีปัญหาจากเวจหรอืสว้มสาธารณะอีกดว้ย ทัง้นีถ้นนเจรญิกรุงซึ่งมีคน
อาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก รฐับาลจงึไดจ้ดัใหมี้เวจ หรอืสว้มสาธารณะไวส้  าหรบับรกิารประชาชน ใน
ถนนเจรญิกรุงมีเวจสาธารณะท่ีเป็นท่ีรูจ้กักนัดี คือ เวจหนา้โรงภาษี หรอืศลุกสถาน ท่ีท ายื่นออกไป
ทางแม่น า้ เว็จในเขตส าเพ็ง ท่ีตรอกเว็จขี ้หรือตรอกอาจม หรือตรอกอามา้เก็ง  ซึ่งสกปรกส่งกลิ่น
เหม็นรบกวนราษฎรเป็นอนัมาก จะเห็นไดว้่า ความเจริญท่ีเกิดขึน้ในถนนเจริญกรุงไดก้่อใหเ้กิด
ปัญหาสภาวะแวดลอ้มท่ีเสื่อมโทรมตามมาดว้ย 

ปัญหาสิ่งแวดลอ้มในถนนเจรญิกรุง ไม่เพียงแต่สรา้งความร  าคาญ รบกวนแก่ผูท่ี้อยู่
อาศยัเท่านัน้แต่ยงักลายเป็นปัญหาท่ีท าลายบรรยากาศของเมืองท่ีก าลงัปรบัตวัใหเ้ป็นศิวิไลซอี์ก
ดว้ย 

3.4.4 การขยายตวัของแหล่งบันเทงิและแหล่งอบายมุข 
ถนนเจรญิกรุงมีราษฎรอาศยัอยูม่าก สง่ผลใหมี้การตัง้สถานท่ีไวส้  าหรบัท ากิจกรรมท่ี

นอกเหนือจากการประกอบอาชีพ สถานท่ีดงักล่าวนีไ้ดแ้ก่โรงมหรสพต่างๆ รวมถึงแหล่งอบายมขุ
ดว้ย กิจการเหล่านีม้กัจะเกิดขึน้ตามแหลง่ชมุชนท่ีมีคนอาศยัอยู่มาก ถนนเจรญิกรุงจึงเต็มไปดว้ย
โรงมหรสพและแหล่งอบายมุข แต่อย่างไรก็ดีกิจการเหล่านีส้่งผลใหเ้ศรษฐกิจในถนนเจริญกรุง
เติบโต และยงัเป็นท่ีรวมตวัของราษฎรท่ีตอ้งการผอ่นคลายหรอืสงัสรรคอี์กดว้ย 

โรงมหรสพเป็นเครื่องบนัเทิงใจอย่างหนึ่ง โรงลิเกของขนุวิจารณย์่านบางรกั จะเป็นท่ี
ไดร้บัความนิยมมาก พระยาอนมุานราชธนอธิบายว่า การจดัแสดงลิเกในระยะแรก เกิดขึน้จากคน
ไทยมุสลิมท่ีตีกลองรอ้งร  าท าเพลง ต่อมาคนไทยทั่วไปก็รบัการแสดงนีม้าเล่นในงานมงคลต่างๆ 
ปรบัมาใชจ้นเป็นลิเกอย่างท่ีเห็น การเล่นลิเกไม่ตอ้งใชพ้ืน้ท่ีมาก อยู่หอ้งแถวรมิถนนเจรญิกรุงหอ้ง
เดียว ก็สามารถปลกูปะร  าท าการแสดงลิเกได ้1 นอกจากนี ้ยงัมีโรงงิว้ท่ีเปิดการแสดงบรเิวณถนน
เยาวราช และถนนเจริญกรุงช่วงบริเวณส าเพ็ง เป็นประจ า หรืองานประจ าปีของศาลเจา้ซึ่งนิยม
เล่นเรื่องสามก๊ก เลียดก๊ก หรือเทพอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์ต่างๆ 2การแสดงงิว้สะท้อนให้เห็นถึง

                                                            

 1 เสฐียรโกเศศ.  (2547).  ฟ้ืนความหลังเล่ม 1.  หนา้ 126. 
 2 จนัทรจ์ฑุา สขุขี.  ส  าเพง็ : แหลง่รวมเศรษฐกิจแหลง่รวมความบนัเทิง ใน ส าเพง็ ประวัตศิาสตร์
ชุมชนชาวจนีในกรุงเทพฯ. หนา้ 145-150. 
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ความสมัพนัธก์ารอยู่อาศยัของชาวจีนท่ีมีจ านวนมากซึง่ตอ้งการความบนัเทิงเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจ  
งิว้เริม่เสื่อมลงในสมยัรชักาลท่ี 6 ซึง่ไทยเริม่รบัวฒันธรรมจากตะวนัตกเขา้มา  

โรงภาพยนตร ์และโรงละครเป็นความบนัเทิงอีกประเภทหนึ่งบนถนนเจรญิกรุง  พืน้ท่ี
ท่ีเป็นแหล่งรวมความบนัเทิงประเภทโรงภาพยนตร์ และโรงละคร จะอยู่ท่ี บริเวณสามยอด ยาว
เรยีงรายไปถึงสามแยก1  โรงละครท่ีมีช่ือเสียง ไดแ้ก่ โรงละครหม่อมเจา้อลงัการ โรงละครปราโมท 
โรงละครปริ๊นซ์เธียเตอร ์ซึ่งรบัวัฒนธรรมแบบตะวันตกเข้ามาผสมผสาน นอกจากนี้บริเวณ
ใกลเ้คียงอย่างเวิง้นาครเขษม สะพานหัน สะพานเหล็ก ก็ยงัมีโรงภาพยนตรอ่ื์น ๆ เช่น โรงหนัง
ญ่ีปุ่ นหลวง เม่ือ พ.ศ. 2447 ตอ่มาเลกิกิจการ เม่ือ พ.ศ.2459 แลว้จงึมีโรงภาพยนตรน์าครเขษมขึน้
แทน  โรงหนังรตันปีระกา ตลาดปีระกา สะพานหัน (พ.ศ. 2452)  ถัดออกมาทางสามแยก จะมี
โรงหนงัสามแยก (พ.ศ. 2451) โรงหนงัสิงคโปร ์(พ.ศ. 2451) โรงหนงัพฒันากร (พ.ศ. 2453) เป็น
ตน้ ส่วนพืน้ท่ีนอกเขตคลองผดงุกรุงเกษม โรงภาพยนตรจ์ะอยู่บริเวณบางรกั สาทร เช่น โรงหนงั
ฮ่องกง (พ.ศ. 2460) โรงหนังสาทร เป็นต้น ในสมัยรชักาลท่ี 7 เม่ือ พ.ศ.2476 มีการสรา้งโรง
มหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง บรเิวณพาหรุดั ท าใหบ้รเิวณนัน้มีความคึกคกั เพราะเป็นท่ีรวมของ
คนท่ีสนใจภาพยนตร ์

หากเป็นชาวตะวนัตกก็จะนิยมเท่ียวไนตค์ลบัหรอืบารท่ี์ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ท่ีย่านบางรกั
และถนนท่ีเช่ือมกบัถนนเจรญิกรุง การมีไฟฟา้ใชใ้นกรุงเทพฯ มีสว่นท าใหส้ถานท่ีเหลา่นีไ้ดร้บัความ
นิยมมากขึน้ บารท่ี์มีช่ือเสียง เช่น เบลีวิวบาร ์และสะเปล็นดิดบาร ์ย่านบางรกั2 นอกจากนี้
ชาวตะวนัตกยงันิยมการตัง้สโมสรหรอืคลบั เพื่อเป็นท่ีรวมตวัพบปะสงัสรรคก์นัและเป็นท่ีพกัผ่อน
หย่อนใจ3 เช่น ยูไนเต็ดคลบั (ก่อตัง้เม่ือ พ.ศ.2423)  ตัง้อยู่ท่ีถนนสี่พระยาตดักับเจริญกรุง   ดอย
เชอรค์ลบั ของเยอรมนั (ก่อตัง้เม่ือ พ.ศ.2433)  ตัง้อยู่ท่ีถนนสรุวงศ ์บรติิชคลบัขององักฤษ (ก่อตัง้
เม่ือพ.ศ. 2446)  ตัง้อยูท่ี่ถนนสรุวงศ ์ใกลแ้ยกเดโชก่อนท่ีจะยา้ยมาตัง้ใหมท่ี่ถนนสีลม   

นอกจากการขยายตวัของแหลง่บนัเทิงแลว้ แหลง่อบายมขุก็ยงัเป็นท่ีนิยมของราษฎร 
เช่น โรงบ่อนเบีย้ และโรงหวย  ชาวไทยนิยมเล่นการพนนัมาตัง้แต่อดีต แหล่งพนนับ่อนเบีย้ตัง้อยู่
ในเรอืแพ ก่อนท่ีจะมีการยา้ยขึน้มาตัง้บนบกเม่ือมีการตดัถนนขึน้ กิจการเหลา่นีต้ัง้เรยีงรายอยู่เป็น

                                                            

 1 รงัสิมา กลุพฒัน ์และ ชญัญาภรณ ์ลาดเสนา.  (มปป).  รายงานการศกึษาความเป็นไปได้ของการ
บูรณะและฟ้ืนฟูโรงภาพยนตรศ์าลาเฉลมิธานี เสนอต่อหอภาพยนตร ์(องคก์ารมหาชน). หนา้ 9 - 21. 
 2 ดารารตัน ์เมตตารกิานนท.์  (2526).  โสเภณีกับนโยบายของรัฐไทย พ.ศ. 2411-2503.  หนา้25-
26 
 3 สตีฟ แวน บีค และจีรนนัท ์พิตรปรชีา. (2544). ร าลกึร้อยปีกรุงเทพมหานคร.  หนา้ 99 
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จ านวนมากริมถนนเจริญกรุงหรือตรอก ซอก ซอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณสามยอด สะพาน
เหล็กบน ซึ่งปะปนไปกับแหล่งบนัเทิงประเภทโรงภาพยนตร ์โรงฝ่ิน  โรงบ่อนเบีย้ท่ีมีช่ือเสียง คือ 
โรงบอ่นเบีย้ของขนุพฒันแ์หยม สามยอด  โรงบอ่นเบีย้ไม่เพียงแตเ่ป็นท่ีส าหรบัเลน่การพนนัเท่านัน้ 
แต่บริเวณนีย้ังเต็มไปดว้ยรา้นคา้ขายอาหาร และขนมต่างๆ ขายเสือ้ผา้และของใชท่ี้ปะปนอยู่
รวมถึงโรงรับจ าน า ตลอดจนห้องแถวไม้ชั้นเดียวให้ เช่าถูกๆ หรือเรียกว่า เป็นโรงแรมก็ได้1  
นอกจากนีก้ารยงัมีแสดงมหรสพตา่งๆ ท่ีจะจดัขึน้ไวส้  าหรบันกัพนนัดว้ย  เมื่อขา้มคลองรอบกรุง จะ
มีโรงบ่อนบรเิวณ สะพานเหล็ก ตลาดนอ้ย บางรกั และบา้นทวาย ภาพสถานท่ีเหล่านีส้ะทอ้นให้
เห็นถึงถนนเจรญิกรุง ในฐานะเป็นพืน้ท่ีส  าหรบัคนท่ีตอ้งการมาเสาะหาความบนัเทิง และเป็นแหลง่
เศรษฐกิจอยา่งหนึ่งของกรุงเทพฯ  แตกิ่จการบอ่นเบีย้ถกูยกเลกิอยา่งถาวรใน พ.ศ. 24602 

โรงโสเภณี เป็นแหล่งอบายมขุอีกประเภทหนึ่งท่ีนิยมตัง้ในย่านท่ีมีคนอาศยัอยู่มาก 
อย่างส าเพ็ง และสะพานเหล็ก ซึง่จะเห็นไดว้่า ส  าเพ็งไม่ได้เป็นแหลง่ธุรกิจการคา้ขายสินคา้เท่านัน้ 
ยงัเป็นท่ีรวมของแหล่งอบายมขุอีกดว้ย การท่ีมีโรงหญิงโสเภณีเป็นจ านวนมากในย่านส าเพ็งนัน้ 
เน่ืองจากบริเวณนี ้มีชาวจีนโพน้ทะเลอยู่อาศยักนัเป็นจ านวนมาก ซึ่งจะหาความบนัเทิงจากซ่อง
เพื่อผ่อนคลายความคิดถึงบา้น กิจการซ่องในย่านนี้จึงมุ่งตอบสนองความตอ้งการของชาวจีน มี
การเรียกหญิงโสเภณีพวกนีว้่า หญิงส าเพ็ง3 หรือ หญิงสญัจรโรค หญิงหาเงิน กะหรี่4  รฐับาลได้
ออกพระราชบญัญัติป้องกันสญัจรโรค ร.ศ. 1275 เม่ือ พ.ศ. 2452 ก าหนดใหผู้ท่ี้จะเปิดโรงหญิง
โสเภณี ต้องมาขออนุญาตเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียม และมีใบอนุญาตก่อนจึงจะท าการเปิดได ้
พระราชบญัญตัิฯ ไดก้ าหนดขอ้บงัคบัตา่งๆ แก่โรงหญิงโสเภณี และหญิงโสเภณีตอ้งปฏิบตัิตาม ซึง่
จะเนน้ในเรือ่งสขุอนามยั ความมิดชิดของสถานท่ีเป็นหลกั นอกจากนีโ้รงหญิงโสเภณี จะตอ้งแขวน
โคมไวเ้ป็นสญัลกัษณข์า้งหนา้ หากเป็นโคมสีเขียว ก็มักจะเรียกหญิงโสเภณีท่ีอยู่ในนัน้ว่า หญิง
โคมเขียว หญิงโสเภณีท่ีไม่ไดท้  าปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติป้องกันสญัจรโรค ร.ศ. 127 ก็จะเป็น
หญิงโสเภณีเถ่ือน มกัจะรอ่นเรห่าเงินตามโรงบ่อน โรงหวย โรงหนัง เป็นตน้ 6 นอกจากมีโรงหญิง

                                                            

 1 เสฐียรโกเศศ.  (2547). ฟ้ืนความหลัง เล่ม 1.  หนา้ 141. 
 2 ณฐัยา  อศัวพงษอ์นนัต.์  (2548).  บ่อนเบีย้ในสังคมไทย พ.ศ. 2367-2460.  หนา้ 30. 
 3 ดารารตัน ์เมตตารกิานนท.์  (2526).  โสเภณีกับนโยบายของรัฐไทย พ.ศ. 2411-2503.  หนา้ 19-
24. 
 4 กาญจนาคพนัธุ.์  (2548).  กรุงเทพเมือ่วานนี.้  หนา้ 79 
 5 พระราชบญัญัติปอ้งกนัสญัจรโรค รตันโกสินทรศก  127. (วนัท่ี 23 มีนาคม ร.ศ.126). ราชกจิจา
นุเบกษา เล่ม 24. หนา้ 1365-1370. 
 6 กาญจนาคพนัธุ.์  (2548).  แหล่งเดมิ.  หนา้ 79 
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โสเภณีแลว้ ยงัมีคลบั ซึ่งเป็นสถานท่ีไวข้ายบริการดว้ยเช่นกัน เช่น คลบัเบอร ์10 เหนือวดัญวน
อภุยัราช ถนนเจรญิกรุง คลบัย่ีสุน่เหลือง ตรอกยายแพง่ตรงขา้มตรอกเต๊า ฝ่ังถนนเจรญิกรุง1  

จะเห็นไดว้่าแหล่งบนัเทิงและแหล่งอบายมขุท่ีมีมากในถนนเจริญกรุงท าใหอ้ธิบาย
สงัคมในถนนเจรญิกรุงไดว้า่ เป็นถนนท่ีมีราษฎรใชท้ัง้กลางวนัและกลางคืน 

กล่าวโดยสรุป ช่วงกลางรชักาลท่ี 5 เป็นตน้ไป ถนนเจริญกรุงมีความเปลี่ยนแปลง
มากขึน้จากปัจจยัหลายอย่าง  กล่าวคือ จ านวนราษฎรท่ีเพิ่มขึน้ การตดัถนนสายต่างๆ  การตัง้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสขุาภิบาลและการออกกฎหมาย การรเิริ่มกิจการไฟฟ้า และ การกระตุน้
ของหนงัสือพิมพแ์ละชาวตะวนัตก ซึ่งปัจจยัเหล่านี ้ท าใหก้ารเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของถนน
เจริญกรุงช่วงพ.ศ. 2430 - 2583 ปรากฏให้เห็นจากการขยายตัวอย่างมากของแหล่งธุรกิจ
อสงัหาริมทรพัย ์ประเภทท่ีดิน และอาคารท่ีอยู่บนถนนเจริญกรุง ทั้งในเขตคลองผดุงกรุงเกษม 
และนอกเขตคลองผดุงกรุงเกษม นอกจากนีย้งัเกิดความเปลี่ยนแปลงทางดา้นสงัคมอย่างเป็น
รูปธรรม คือ การสรา้งรถราง ซึง่ถือเป็นพาหนะส าคญัท่ีอ านวยประโยชนใ์หแ้ก่ราษฎร  โดยสามารถ
ขนสง่คนเป็นจ านวนมากได ้และเป็นพาหนะท่ีน าพาคนจากนอกเขตพระนคร เขา้มาในพระนครได้
อย่างสะดวก ในขณะเดียวกัน ความเจริญเติบโตของถนนเจริญกรุง กลายเป็นความแออดัท่ีเกิด
ขึน้กบัถนนสายแรกท่ีสรา้งขึน้โดยไม่มีการวางผงัเมืองตัง้แต่แรก ความหนาแน่นในถนนเจรญิกรุง 
ท าใหเ้กิดไฟไหมบ้่อยครัง้ และตอ้งประสบกับปัญหาสภาพสิ่งแวดลอ้มท่ีเสื่อมโทรม รฐับาลตอ้ง
แกไ้ขปัญหาเหล่านี ้โดยการออกกฎหมายต่าง ๆ ถนนเจรญิกรุงมีขอ้จ ากดัทางดา้นกายภาพ  ท่ีไม่
สามารถจะขยายถนนใหก้วา้งขวาง เพื่อรองรบัธุรกิจแบบใหม่ท่ีก าลงัเติบโตขึน้ต่อไปได ้  ถนน
เจรญิกรุงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึน้อีกช่วงหนึ่งท่ีจะกลา่วในบทตอ่ไปตอ่ไป 
  

 

   

   

 

 

                                                            

 1 เสฐียรโกเศศ. (2547).  ฟ้ืนความหลัง เล่ม 3.  หนา้ 47. 
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บทที ่4  
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิและสังคมของถนนเจริญกรุง พ.ศ. 2484 - 2511 

การปกครองประเทศภายใตก้ารน าของรฐับาลจอมพล ป.พิบลูสงคราม  กรุงเทพฯ ในช่วง
เวลานัน้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  นโยบายสรา้งชาติและเป็นมิตรกบัญ่ีปุ่ นน าพาประเทศไทยเขา้
สู่สงครามโลกครัง้ท่ี 2 หรือสงครามมหาเอเชียบูรพา กรุงเทพฯ กลายเป็นส่วนหนึ่งของสมรภูมิรบ 
และถูกโจมตีทางอากาศจากฝ่ายสมัพันธมิตรอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน  ถนนเจริญกรุงซึ่งเป็น
ถนนสายส าคญัของกรุงเทพฯ ไดร้บัผลกระทบจากนโยบายนีด้ว้ยเช่นกนั  ญ่ีปุ่ นเริม่เขา้มามีบทบาท
ในประเทศไทยสมยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 แทนท่ีประเทศตะวนัตก เม่ือสงครามโลกครัง้ท่ี 2 สิน้สดุลง
ปรากฏว่า ญ่ีปุ่ นกลบัเป็นฝ่ายท่ีแพส้งคราม ส่วนประเทศไทยรอดพน้จากการตกเป็นประเทศแพ้
สงคราม เน่ืองจากมีขบวนการเสรไีทยท่ีต่อตา้นญ่ีปุ่ นและเขา้รว่มกบัฝ่ายสมัพนัธมิตร  ภายหลงัท่ี
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 สงบลงไดไ้ม่นานจอมพล ป.พิบลูสงคราม  กลบัเขา้มาเป็นนายกรฐัมนตรเีป็น
สมยัท่ี 2 เม่ือ พ.ศ. 2491 และไดเ้ปลี่ยนนโยบายเป็นพนัธมิตรกบัสหรฐัอเมรกิา ผูน้  าทางการเมือง
สมัยต่อๆ มาอย่างเช่น จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (ด  ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  9 
กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2502 - 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2506) ไดด้  าเนินนโยบายเขา้กบัฝ่ายสหรฐัอเมรกิาอย่าง
จริงจัง จึงท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศไทยอีกครัง้ กล่าวคือ ผูน้  ามีแนวทางพฒันา
ประเทศใหเ้ป็นแบบทนุนิยม โดยไดร้บัความช่วยเหลือจากสหรฐัอเมรกิาในหลายรูปแบบ ก่อใหเ้กิด
การขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างมาก รฐัมีความตอ้งการขยายพืน้ท่ีเพื่อการพฒันาประเทศสงูขึน้ 
ถนนเจรญิกรุงกลายเป็นถนนสายเก่าของกรุงเทพฯ ท่ีไม่อาจรองรบัเศรษฐกิจท่ีก าลงัเจรญิเตบิโตได ้
เม่ือเทียบกบัถนนสายอ่ืนๆ ท่ีสามารถปรบัปรุงขยายถนนเพื่อเตรียมพรอ้มรบัความเจรญิใหม่ๆ ได้
ในอนาคต หรือถนนสายอ่ืนๆ ท่ีรฐัวางแผนจะตัดขึน้ใหม่ เช่น ถนนสุขุมวิท ในบทนีผู้ว้ิจัยตอ้ง
การศึกษาและอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของถนนเจริญกรุงช่วง
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2511 ซึ่งเป็นการศึกษาในช่วงระยะสดุทา้ยของการศึกษา
ถนนเจริญกรุงช่วงระยะเวลา 100 ปี นับตั้งแต่สมัยรชักาลท่ี 5 และเป็นปีสุดท้ายของการเปิด
ใหบ้รกิารรถราง ซึง่ท าใหไ้ม่มีรถรางในถนนเจรญิกรุงอีกต่อไป ยตุิปัญหาการเรยีกรอ้งใหร้ฐัยกเลิก
รถราง 

 

 



  85 

4.1 ประเทศไทยกับสงครามโลกคร้ังที ่2 
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็นสงครามครัง้ใหญ่ครอบคลมุหลายพืน้ท่ีในโลก เกิดขึน้เม่ือ พ.ศ. 

2482 - 2488 (ค.ศ. 1939 -1945)  มีคูส่งคราม 2 ฝ่ายคือ  ฝ่ายสมัพนัธมิตร น าโดยองักฤษ ฝรั่งเศส 
และสหรฐัอเมรกิา กบัฝ่ายอกัษะ น าโดยเยอรมนี อิตาลี และญ่ีปุ่ น  ไทยเขา้สู่สงครามโลกครัง้ท่ี 2 
เม่ือเซ็นสญัญาช่วยญ่ีปุ่ นรว่มรบต่อสูก้บัฝ่ายสมัพนัธมิตร ซึ่งตรงกบัสมยัจอมพล ป.พิบลูสงคราม
เป็นนายกรฐัมนตรสีมยัแรก (16 ธนัวาคม พ.ศ. 2481 – 1 สงิหาคม พ.ศ. 2487)  

จอมพล ป. พิบลูสงครามประกาศใชร้ฐันิยม 12 ประการเพื่อใชเ้ป็นแนวทางใหป้ระเทศมี
ความเป็นอารยะ และไดใ้ชน้โยบายสรา้งชาติ โฆษณาชวนเช่ือใหค้นไทยเป็นพนัธมิตรกับญ่ีปุ่ น
ตามท่ีผูน้  าบอก โดยประกาศอา้งใหเ้ช่ือมั่นในตวัผูน้  า เช่น “นโยบายเชือ่ผูน้  า ชาติพน้ภยั”  “เชื่อ
ผูน้  าและตามชาติจะสวสัดี”  “เชือ่พบูิลสงครามชาติไม่แตกสลาย”  “เชือ่ค าผูน้  าท่านกล่าวไว ้คือ
ร่วมไจชูไทยใหเ้จริญ”  “เช่ือมั่น ท าตาม ท่านพิบูลสงครามชาติปลอดภยั”1 เป็นตน้ เพื่อใหค้นไทย
รูส้กึเช่ือมั่น และมั่นใจในตวัผูน้  าท่ีจะพาบา้นเมืองไปสูค่วามเจรญิและทดัเทียมนานาอารยประเทศ    
นอกจากนี ้จอมพล ป. พิบูลสงครามยงัไดส้รา้งค าว่า“กอพุากมั” ขึน้ ซึ่งเป็นตวัย่อใหค้นเขา้ใจถึง
ความมุ่งมั่นของรฐับาลท่ีจะพฒันาประเทศ มีท่ีมาจาก  ก เกษตรกรรม อ ุมาจาก อตุสาหกรรม พา 
มาจาก พาณิชยกรรม2 

รฐับาลลงนามสญัญารว่มรบ และกติกาสมัพนัธไมตรรีะหว่างไทยกบัญ่ีปุ่ น  เม่ือวนัท่ี 21 
ธันวาคม พ.ศ. 2484 ณ พระอุโบสถวดัพระศรีรตันศาสดาราม ผลจากการรว่มมือกบัญ่ีปุ่ น ท าให้
ไทยเป็นศตัรูกบัฝ่ายสมัพนัธมิตร โดยประกาศสงครามกบัฝ่ายสมัพนัธมิตร เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 
พ.ศ. 24853  

4.2 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของถนนเจริญกรุงสมัยสงครามโลกคร้ังที ่2   
การเป็นพนัธมิตรและใหค้วามรว่มมือกบัญ่ีปุ่ นในสงครามมหาเอเชียบรูพา เป็นผลใหไ้ทย

ตอ้งยตุิความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจกบัชาติอ่ืนๆ ท่ีเคยมีมาก่อนสมยัสงคราม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับชาติตะวนัตก ทัง้นีเ้พราะตอ้งหันมาร่วมมือสรา้งความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจเฉพาะกับญ่ีปุ่ น 

                                                            

 1 แถมสขุ นุ่มนนท.์  (2521).  เมืองไทยสมัยสงครามโลกคร้ังที ่2.  หนา้ 29.  
 2 “คณุคา่แหง่กอพุากมั”, ศรกีรุง (1 ธนัวาคม 2486). 
 3 ประกาศสงครามตอ่บรเิตนใหญ่และสหรฐัอเมรกิา ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัท
มหิดล. (25 มกราคม 2485). ราชกจิจานุเบกษา.  เล่ม 55.  หนา้ 558-559. 
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และประเทศท่ีญ่ีปุ่ นยึดครอง โดยเน้นความสัมพันธ์ 3 เรื่อง คือ การเงิน การค้า และการ
อตุสาหกรรม1 

ความสมัพนัธด์า้นการคา้ขายกบัญ่ีปุ่ นเริ่มมีมาก่อนสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เห็นไดจ้ากการ
เข้ามาตั้งห้างรา้นของชาวญ่ีปุ่ น กระจายตัวอยู่ตามถนนต่างๆ ท่ีเป็นแหล่งค้าขายส าคัญใน
กรุงเทพฯ เช่น ทรงวาด เยาวราช  ราชวงศ ์และกระจกุอยูแ่ถวสี่พระยา  อาทิ บรษัิท มิตซุยบซุซนัไก
ซา เป็นตน้ การเขา้ร่วมกับฝ่ายญ่ีปุ่ น จึงท าให้ชาติตะวันตกอ่ืนๆ โดยเฉพาะชาวอังกฤษ ชา ว
ฝรั่งเศส ชาวอเมริกัน กลายเป็นชนชาติศัตรูไปโดยปริยาย  ด้วยเหตุนี ้ พื ้นท่ี ท่ี เต็มไปด้วย
ชาวตะวนัตก บรเิวณบางรกั สี่พระยา ถึงสาทร จึงไดร้บัผลกระทบเป็นอย่างมาก ดว้ยเป็นพืน้ท่ีอยู่
อาศยัและท ามาหากินของชาวตะวนัตก และคนในบังคบั  แต่ในช่วงสงคราม อ านาจการคา้ได้
เปลี่ยนมาอยู่ท่ีพ่อคา้ชาวญ่ีปุ่ นแทน ชาวองักฤษและอเมริกันในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ถูกน าตวัมา
กักกันไวท่ี้ค่ายเชลยมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ซึ่งขณะนัน้เรียกช่ือว่า มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
และการเมือง หลายเดือนต่อมาไทยอา้งสิทธิขอโอนการควบคมุทรพัยส์ินและบคุคลของคู่สงคราม
จากญ่ีปุ่ นมาไวใ้นการครอบครองของไทย และเขา้ดแูลกิจการบางประเภทเอง เช่น อู่บางกอกด็อก 
บริษัทท่ีท ากิจการป่าไม ้ บริษัทแองโกลไทย บริษัทบอมเบยเ์บอรม์า  บริษัทบอรเ์นียว บริษัทซิง
เกอร ์บรษัิท หลยุ ที เลียวโนแวนส ์ บรษัิทสแตนดารด์ แว็กคมั ออยล ์ บรษัิทบารโ์รว ์บราว ์ บรษัิท
เอ็ดการ ์บราเดอร ์ เป็นตน้ นอกจากนีไ้ทยยงัขอเขา้ด าเนินกิจการแทนชาวตะวนัตกท่ีเป็นเจา้ของ
กิจการเดิม เช่น โรงพยาบาลบางกอกเนอรซ์ิ่งโฮม ซึ่งตอ้งเปลี่ยนพยาบาลทัง้หมดมาเป็นคนไทย 2 
อย่างไรก็ตาม ยังมีสถานท่ีท่ีญ่ีปุ่ นยึดไวดู้แลเองเพื่อเป็นท่ีพักทหารและจัดเก็บยุทธภัณฑ์  เช่น 
โรงแรมโอเรยีนเต็ล หรอืโรงแรมชัน้น าตา่งๆ  บรเิวณบางรกั โรงแรมบล ูเลฟเฟ่น ถนนสาทร  จะเห็น
ไดว้่ากิจการจ านวนมากท่ีชาวตะวนัตกเคยครอบครองเปลี่ยนมือมาเป็นของชาวญ่ีปุ่ น ย่านท่ีพกั
อาศยัของชาวตะวนั เช่น บรเิวณบางรกั สี่พระยา สาทร  กลายเป็นท่ีอยูอ่าศยัของกองทพัญ่ีปุ่ น  

 
 
 
  

                                                            

 1 พรรณี บวัเลก็.  (2540).  จักรวรรดนิิยมญี่ปุ่นกับพัฒนาการทุนนิยมไทย. หนา้ 86. 
 2 สรศลัย ์แพง่สภา.  (2558).  หวอ ชวีติไทยในไฟสงครามโลกคร้ังที ่2.  หนา้ 50. 
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ตาราง 3 ตวัอยา่งบรษัิทหา้งรา้นของชาตศิตัรูท่ีไทยและญ่ีปุ่ นเขา้ควบคมุในช่วงสงครามโลก 
ครัง้ท่ี 2   

ล าดบั ชื่อบริษัท สถานทีต่ัง้ หมายเหต ุ
1. หา้งเฮนรวีอ ตกึนายเลศิ สง่สนิคา้ตา่ง ๆ 
2. บรษัิทเดนิเรอืบี.ไอ ยานนาวา เดินเรอืทะเล 
3. บรษัิทเอเชียตคิปิโตรเลียม ยานนาวา  
4. บรษัิทอินเตอรเ์นชนัอินยิเนียริง่ หลงัตกึวินเซอรเ์ก่า ขายน า้มนั/เครือ่งจกัร 
5. บรษัิทซงิเกอรใ์หญ่ ตรอกเซียงกง ขายจกัร 
6. บรษัิทแองโกลไทย บางคอแหลม เก็บสินคา้ 
7. บรษัิทสตีลบราเธอรส์ ตรอกชารเ์ตอรแ์บงค ์ ขายขา้ว/ไมส้กั 
8. บรษัิท เอลเลอรแ์มนแอนด ์อาภากนัไรซ ์ ตรอกโอเรยีลเตล ขายขา้ว 
9. บรษัิทอิสเตอรน เอเยนซี่ 26-27 ถนนเจรญิกรุง สง่สนิคา้ 
10. บรษัิทดี คเูปอรย์อนสตนั บา้นทวาย สง่สนิคา้ 
11. บรษัิทบอรน์ิโอก าปะนี บา้นทวาย สั่งสนิคา้ 
12. อินเทอร เนชนัแนล ไซแอมไรซ ์ เลขท่ี 3950  ถนน     

เจรญิกรุง 
ขายขา้ว 

13. บรษัิทหลยุส ์ที ลีออนโวเวนส ์ ตรอกฮ่องกง ป่าไม ้/สง่สนิคา้ 
14. บรษัิทฮอลแลนดไ์ทย ตรอกฮ่องกง เครือ่งกระป๋อง 
15. โรงพิมพบ์างกอกไทม ์ ตรอกชารเ์ตอรแ์บงค ์ ท าหนงัสือพิมพ ์
16. บรษัิทบาโรเบราน ์ บา้นหมอ้  
17. บรษัิทเซนตรลัมอเตอร ์ บา้นหมอ้              ไม่ปรากฏขอ้มลู 
18. บรษัิทบตัเลอรแ์อนดเ์วบสเตอร ์ สี่กั๊กพระยาศร ี  
19. บรษัิทไทยอินดสัตร ี บางคอแหลม  
20. บรษัิทเฟร เซอรแ์อนดนี์ฟ สี่พระยา             
21. บรษัิทบางกอกดอ็ก ยานนาวา         
22. บรษัิทเอดการบ์ราเธอรส์ สี่พระยา  
23. บรษัิทไวทอ์เวยเ์ลดลอว ์ บางรกั  
24. บรษัิทแมกฟารแ์ลนดพ์ิมพด์ีด สามยอด  
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ตาราง 3 (ตอ่) 

ล าดบั ชื่อบริษัท สถานทีต่ัง้ หมายเหต ุ
25. ลอกซเลยไรซ ์ สะพานพทุธ  
26. โรบินสนัเปียโน บางรกั  
27. เอพดบัลิวมาเกรต บางรกั  
28. บรษัิทอเมรกินัวานิช ตกึพฒันากร  
29. บรษัิทซนัไลฟ์อินชวัรนัส ์ ถนนสรุวิงศ ์  
30. หอ้งสมดุเนียลสนั เฮย ์ ถนนสรุวิงศ ์          ไม่ปรากฏขอ้มลู 
31. โรงภาพยนตโ์อเดียน สามแยก  
32. บรษัิทเทรเชอรเ์ชส ตรอกชารเ์ตอรแ์บงค ์  
33. บรษัิทอีปิคเช่ียนบราเธอรส์ ราชวงศ ์  
34. หา้งรอตเตอรแ์ดม สะพานพิทยเสถียร  
35. บรษัิทไทยวฒันา บา้นหมอ้  
36. เซอรว์ิสการาจ สามยอด  

ท่ีมา : ปรบัปรุงจาก หอจดหมายเหตแุห่งชาติ.  บก.2.6.7/8 บริษัทหา้งรา้น กุดงั ท่าเรือ 
ชนชาติศตัรูท่ีทางการทหารญ่ีปุ่ นยดึ 

จากตาราง 3 เก่ียวกับการยึดทรพัยส์ินของชนชาติศตัรูสะทอ้นใหเ้ห็นว่า ถนนเจริญ
กรุง โดยเฉพาะช่วงบางรกั ถึงบางคอแหลมนัน้ เป็นท่ีตัง้ของบรษัิทหา้งรา้นของชาวตะวนัตกเป็น
จ านวนมาก ครัน้เม่ือเกิดสงครามขึน้ บรษัิทเหล่านีจ้ึงตอ้งตกอยู่ในความครอบครองของญ่ีปุ่ น แต่
ในเวลาต่อมาเม่ือพ.ศ. 2485 ไทยอา้งสิทธ์ิขอคืนมาได ้โดยใหอ้ยู่ในความดูแลของกรมศุลกากร  
และทรพัยส์ินเหล่านีจ้ะมีทัง้ส่วนท่ีญ่ีปุ่ นน าออกไปใชแ้ลว้ รฐับาลไทยด าเนินการขายต่อ หรือคืน
บรษัิทในยามสงครามสงบลง 

ในระหว่างสงครามมีชาวญ่ีปุ่ นเขา้มาด าเนินกิจการคา้ขายในประเทศไทย ตามสถิติ
การจดทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2486 มากถึง 213 บริษัท และมีบริษัทท่ีสนับสนุนสินค้าให้แก่
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กองทพัญ่ีปุ่ นในยามสงคราม 57 บรษัิท1 ตัง้อยู่ท่ีบรเิวณแหล่งการคา้ย่านบางรกั สี่พระยา รวมถึง
ย่านพาหุรดั และสัมพันธวงศ ์ซึ่งเป็นแหล่งคา้ขายของชาวจีนดว้ย พ่อคา้ชาวญ่ีปุ่ นยังแข่งขัน
ทางการคา้กบัชาวจีน โดยการประมลูรา้นขายของจากส านกังานทรพัยส์ินสว่นพระมหากษัตรยิซ์ึ่ง
ปลอ่ยใหเ้ช่า แข่งกบัพอ่คา้ชาวจีน เป็นผลใหพ้อ่คา้ชาวจีนตอ้งยา้ยไปท่ีอยูอ่ื่น2 ในเรือ่งการเขา้ไปตัง้
รา้นของชาวญ่ีปุ่ นนัน้ งานวิจยัของพรรณี บวัเล็กไดว้ิเคราะหถ์ึงเหตผุลของการท่ีพ่อคา้ญ่ีปุ่ นเขา้ไป
ตัง้รา้นในบรเิวณนีแ้ข่งกบัชาวจีนว่า เน่ืองดว้ยพ่อคา้ญ่ีปุ่ นเป็นพ่อคา้ท่ีน าเขา้สินคา้ จึงตอ้งการตัง้
รา้นคา้ใกลก้บัพ่อคา้จีน และแขก ซึ่งเป็นพ่อคา้ขายส่งและขายปลีก นอกจากนีพ้ืน้ท่ีบรเิวณนีเ้ป็น
แหลง่คา้ขายท่ีส าคญัของกรุงเทพฯ3 จึงเป็นท่ีดงึดดูใจของพอ่คา้ญ่ีปุ่ น จากสถานการณท่ี์กลา่วถึงนี ้
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ผลของการเขา้รว่มสงครามกบัฝ่ายญ่ีปุ่ น ท าใหเ้กิดพอ่คา้ญ่ีปุ่ นเขา้มาเป็นจ านวน
มาก และเริม่มาแทรกแซงการคา้ของพ่อคา้ชาวจีนท่ีเป็นเจา้ของพืน้ท่ีแตเ่ดิม มีรา้นญ่ีปุ่ นมากถึง 47 
รา้น ขายสินคา้ประเภท เครื่องใชไ้ฟฟ้า ยา อาหารแหง้ และธุรกิจคา้ผา้ท่ีตัง้อยู่บริเวณพาหุรดั วงั
บูรพา ส าเพ็ง ราชวงศ ์ตลาดนอ้ย ซึ่งมีพืน้ท่ีติดต่อกับถนนเจริญกรุงเกือบทัง้สิน้ เช่น หา้งโอตานี 
หา้เคโอยามา หา้งเอสอเุอโนแอนดโ์ก หา้งฟูยีวารา หา้งคิคโูมโต หา้งไดเซ็ย หา้งกาโตบุซซนั เป็น
ตน้4 นอกจากนีส้ถาบนัการเงิน เช่น ธนาคารโยโกฮามา ธนาคารมิตซุยก็ไดท้  ากิจการต่างๆ แทน
ธนาคารของชาวตะวนัตกท่ีมีบทบาทอยูแ่ตเ่ดิม 

ในช่วงสงครามโลก เกิดภาวะขาดแคลนสินคา้หลายอย่าง ดว้ยเป็นเพราะไม่สามารถ
ซือ้หาสินค้าได้ ญ่ีปุ่ นกลายเป็นผู้ควบคุมสินค้าเข้าออกของไทยเกือบทุกชนิ ด แม้รฐับาลตั้ง
คณะกรรมการควบคมุเครือ่งอปุโภค บรโิภคและของอื่นๆ แตไ่ม่เป็นผล สนิคา้มีราคาแพงและหาได้
ยาก  สินคา้ท่ีญ่ีปุ่ นตอ้งการจากไทย ในระหวา่งสงครามมี 25 รายการ5 คือ 1. หนงัโค 2. กระบือ 3. 
หนงักวาง 4. เปลือกโปรงส าหรบัฟอกหนงั 5.ชนั 6. ไมพ้ยงุ 7. ฝา้ย 8. เม็ดละหุ่ง 9. น า้มนัยาง 10. 
เม็ดกระเบา 11. กะวาน 12. ไขต่าง ๆ 13. รงคย์อ้มผา้ 14. ก ายาน 15. เขาสตัว ์16. เศษเหล็ก 17. 
วุลแฟรม 18. แร่ติตานิก 19. รากโล่ติ๊นส าหรบัท ายาฆ่าแมลง 20. ดีบุก 21. เกลือ 22. ครั่ง 23. 

                                                            

 1 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ บก.สงูสดุ 2.6.4/21 เรื่อง บัญชหี้างร้านของเอกชนญีปุ่่นทีท่หารตดิต่อ

ให้กับกองทัพญี่ปุ่น  2-12 เม.ย.2486. 
 2 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. (2) สร.0201.98.1/17 ปึกท่ี 1 เอกสารส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี เรื่อง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการเกีย่วกับการต่างประเทศ. 
 3 พรรณี บวัเลก็.  (2540).  จักรวรรดนิิยมญี่ปุ่นกับพัฒนาการทุนนิยมไทย.  หนา้ 118. 
 4 แหล่งเดมิ.  หนา้เดิม. 
 5 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. บก.สงูสดุ2.6.3/7. เอกสารส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี  เรื่อง การค้า
ไทย-ญี่ปุ่น. 
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ยางพารา 24. ขา้ว 25. ไมส้กั โดยมีบรษัิทชาวไทยและชาวจีนท่ีรวบรวมใหแ้ก่บรษัิทของญ่ีปุ่ นเป็น
ผูน้  าส่งออกอีกทอดหนึ่ง  ในขณะเดียวกันไทยก็ตอ้งการน า้มันจากญ่ีปุ่ น เพื่อใช้ในเครื่องจักร
ส าหรบัโรงงาน ซึ่งแมว้่าไทยจะสรา้งโรงกลั่นน า้มันไวส้  าหรบัใชใ้นประเทศท่ีช่องนนทรี แต่ก็ไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการ ซ  า้ยงัถกูระเบิดไฟไหม้เสียหาย การขนยา้ยน า้มนัจากแหลมมลายก็ูไม่
สามารถกระท าไดง้่าย เพราโดนโจมตีจากฝ่ายสมัพนัธมิตร 

กิจการคา้ขายผา้นับเป็นกิจการท่ีท าก าไรมากอย่างหนึ่ง ดว้ยเป็นสินคา้ท่ีควบคุม 
พ่อคา้ญ่ีปุ่ นเป็นเพียงกลุ่มเดียวท่ีไดส้ิทธ์ิการสั่งผา้เขา้มาขายใหแ้ก่พ่อคา้จีนและแขก จ านวนรา้น
ขายผา้ของชาวญ่ีปุ่ นจ านวนมากท่ีตัง้ขึน้โดยรอบถนนเจรญิกรุง แสดงใหเ้ห็นความคกึคกัของตลาด
คา้ผา้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

ตาราง 4 รา้นขายผา้ของชาวญ่ีปุ่ นในเขตพระนคร พ.ศ. 2485 

ชื่อ ต าบล อ าเภอ ประเภทการค้า 
1.หา้งโคโตบกิูโชได จกัรวรรดิ ์ สมัพนัธวงศ ์ ขายสง่ 
2.หา้งไดโดโบเอกิไกซา บางรกั บางรกั ขายสง่ 
3.หา้งโตโยเมนกาไกซา สรุวิงศ ์ บางรกั ขายสง่ 
4.หา้งยามางจีูโชเตน็ จกัวรรดิ ์ สมัพนัธวงศ ์ ขายสง่ 
5.หา้งชนัยโูชเตน มหาพฤฒาราม บางรกั ขายสง่ 
6.หา้งโกโชสาขา (ขายดี) บางรกั บางรกั ขายสง่ 
7.หา้งโนซาก่ี บราเดอร ์ สรุวิงศ ์ บางรกั ขายสง่และขายปลีก 
8.หา้งฮิกจูขิโชเตน มหาพฤฒาราม บางรกั ขายสง่ 
9.หา้งมิตซุยบซุซนัไกชา บางรกั บางรกั ขายสง่และขายปลีก 
10.หา้งโกโซกาบชิกิไกชา สรุวิงศ ์ บางรกั ขายสง่และขายปลีก 
11.หา้งกาเมเมงาฟจิูโยชิกา มหาพฤฒาราม บางรกั ขายสง่ 
12.หา้งโอ.เค.โชเตน สรุวิงศ ์ บางรกั ขายปลีก 
13.หา้งตาซูกีจ ากดั วงับรูพา พระนคร ขายสง่ 
14.หา้งฟยูีโชไก จกัรวรรดิ ์ สมัพนัธวงศ ์ ขายสง่และขายปลีก 
15.หา้งโอตานี จกัรวรรดิ ์ สมัพนัธวงศ ์ ขายสง่ 
16.หา้งมารุเยจ ากดั สี่พระยา บางรกั ขายสง่และขายปลีก 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ชื่อ ต าบล อ าเภอ ประเภทการค้า 
17.หา้งนิปปอนเมนกวากาบู
ชิกิไกชา 

บางรกั บางรกั ขายสง่ 

18.หา้งโอโรรา่ สรุวิงศ ์ บางรกั ขายปลีก 
19.หา้งมาตาอิจิจ ากดั ตลาดนอ้ย สมัพนัธวงศ ์ ขายสง่ 
20.หา้งมิตซูบชิิโชยีไกชา บางรกั บางรกั ขายสง่ 
21.หา้งคิคยูา สรุวิงศ ์ บางรกั ขายสง่และขายปลีก 
22.หา้งเอชนิชิชาวาโชเตน็ สรุวิงศ ์ บางรกั ขายสง่และขายปลีก 
23.หา้งอาตากา ซงัโย สรุวิงศ ์ บางรกั ขายสง่และขายปลีก 
24.หา้งโตมิโยโก จกัรวรรดิ ์ บางรกั ขายสง่และขายปลีก 
25.หา้งอินานิชิโกเมโกชา จกัรวรรดิ ์ สมัพนัธวงศ ์ ขายสง่ 
26.หา้งมิตซุย สีลม บางรกั ขายสง่และขายปลีก 
27.หา้งไดมารูโคเงียว จกัรวรรดิ ์ สมัพนัธวงศ ์ ขายสง่ 
28.หา้งตามรูาโกมา่โชเตน็ สรุวิงศ ์ บางรกั ขายสง่และขายปลีก 
29.หา้งซงัโก ตลาดนอ้ย สมัพนัธวงศ ์ ขายสง่ 
30.หา้งอิวาอ ิ ตลาดนอ้ย สมัพนัธวงศ ์ ขายสง่ 
31.หา้งอาซาโน บซุซนั สรุวิงศ ์ บางรกั ขายสง่ 
32.หา้งซาไกโชจี สรุวิงศ ์ บางรกั ขายสง่ 
33.หา้งซนัวาเทรดดิง้ สี่พระยา บางรกั ขายสง่ 
34.หา้งโคยาตายามาโมโต (สาขา)สี่พระยา บางรกั ขายสง่ 
35.หา้งชีนาโมโต โชเตน็ บางรกั บางรกั ขายสง่ 
36.หา้งอีอีดา้ สรุวิงศ ์ บางรกั ขายปลีก 
37.หา้งโคยาตายามาโมโต สรุวิงศ ์ บางรกั ขายสง่ 

ท่ีมา  : หอจดหมายเหตแุห่งชาติ บก.สงูสดุ 1.11/21 ส าเนาประกาศกรมควบคมุการคา้ 
(5 เมษายน-18 ธนัวาคม พ.ศ.2486). อา้งถึงใน พรรณี บวัเล็ก.  (2540).  จักรวรรดนิิยมญ่ีปุ่นกับ

พัฒนาการทุนนิยมไทย.  หนา้ 30 
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ญ่ีปุ่ นไม่เพียงท าหนา้ท่ีเป็นพ่อคา้ หรือควบคมุความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจเท่านัน้ 
แต่ยงัยึดบรษัิทท่ีเป็นของฝ่ายศตัรูไวด้ว้ย  เช่น โรงเลื่อยของบริษัทบอมเบยเ์บอรม์า โรงเลื่อยของ
บริษัทบอรเ์นียว โรงเลื่อยของบริษัทแองโกล  และซือ้กิจการโรงเลื่อยไทเฮงหลีกงสี ซอยเซ่ง ก่ี มา
เป็นของตวัเอง กิจการโรงเลื่อยเหลา่นีต้ัง้อยู่บรเิวณถนนเจรญิกรุง ซึง่การเขา้สูส่งครามโลกครัง้ท่ี 2 
มีผลต่อชาวตะวันตกและคนในบังคับบนถนนเจริญกรุงโดยตรง เพราะเป็นการเปลี่ยนมือการ
ขบัเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากชาวตะวนัตก เป็นชาวญ่ีปุ่ น 

4.3 การเปล่ียนแปลงทางสังคมของถนนเจริญกรุงสมัยสงครามโลกคร้ังที ่2 
การเขา้รว่มเป็นฝ่ายเดียวกบัญ่ีปุ่ นและการประกาศสงครามกบัฝ่ายสมัพนัธมิตรนัน้ ท า

ใหไ้ทย ตกเป็นเปา้หมายการโจมตีของฝ่ายสมัพนัธมิตร เฉพาะกรุงเทพฯ ซึง่เป็นเมืองหลวงของไทย
และเป็นท่ีตั้งกองก าลังของทหารญ่ีปุ่ น ถูกกองทัพสัมพันธมิตรทิง้ระเบิดหลายครัง้ โดยฝ่าย
สมัพนัธมิตรจะทิง้ระเบิดบรเิวณท่ีเป็นจดุยทุธศาสตรส์  าคญัท่ีเก่ียวกบัการสื่อสาร ขนส่ง คมนาคม
หรือท่ีตัง้ส  าคญัของญ่ีปุ่ นทัง้ฝ่ังพระนครและธนบุรี สมัพนัธมิตรเริ่มเปิดฉากทิง้ระเบิดในกรุงเทพฯ 
ครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 24851 ทัง้ท่ีไทยยงัไม่ไดป้ระกาศสงครามกบัสมัพนัธมิตรอย่าง
เป็นทางการ บรเิวณท่ีฝ่ายสมัพนัธมิตรเลือกทิง้ระเบิด ไดแ้ก่ สถานีรถไฟหวัล าโพง  ผลจากการทิง้
ระเบิดในครัง้นีท้  าใหพ้ืน้ท่ีบริเวณหวัล าโพง และพืน้ท่ีใกลเ้คียง เช่น ถนนเยาวราช พาหุรดั เจริญ
กรุง มีอาคารไดร้บัความเสียหายเป็นจ านวนมาก และประชาชนลม้ตายจากแรงระเบิด มีความ
ปรากฏในเหตกุารณโ์จมตีกรุงเทพครัง้แรกวา่  

 “...จากบริเวณหวัล าโพงย่านสถานีรถไฟทีใ่นสมยัโบราณเรียกว่า ทุ่งววัล าพอง 

ผมกข็ีจ่กัรยานไปทางถนนเจรญิกรุงและเยาวราช ตอ้งผา่นไปทางวดัไตรมติร (วดั

สามจีน) ภาพทีเ่ห็นคืออาคารพาณิชย์พงัยบั ไฟยงัดบัไม่หมด มีรถดบัเพลิงคนั

เดียวฉีดน ้าเลีย้งเอาไวไ้ม่ใหไ้ฟลกุลามไปยงัตึกขา้งเคียง แถบนีม้ีชาวจีนมามุงดู

กนันบัพนัคน เพราะเป็นเหตกุารณใ์หมท่ีช่าวบางกอกเพิ่งประสบ . .  ต ล อ ด

ถนนเยาวราช ตลาดเก่า เชา้วนันัน้ป่ันป่วนไปดว้ยฝงูชนคนบางกอกทีอ่อกมา 

                                                            

 1 โกวิท ตัง้ตรงจิตร.  (2554).  เล่าความหลังคร้ังสงคราม.  หนา้ 127. 
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 ส ารวจความเสียหาย ยิ่งสายคนยิ่งแน่น รถรางทุกคันถึงกับห้อยโหนกันมา 

รถสามล้อ รถเจ๊ก มีรายได้เป็นกอบเป็นก า  ถนนทุกสายมุ่งมาสู่หัวล าโพง 

เยาวราช ตลอดทัง้วนั...”1 

การทิง้ระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรในวนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2485 บรเิวณยา่นกรุงเกษม 
สะพานพระราม 6 สะพานกษัตริยศ์ึก โรงไฟฟ้าวัดเลียบ อาคารบา้นเรือนย่านพาหุรดั ท าใหใ้น
วนัรุง่ขึน้ ไทยประกาศสงครามกบัสมัพนัธมิตรอย่างเป็นทางการ จากนัน้ฝ่ายสมัพนัธมิตรก็โจมตี
ทางอากาศพืน้ท่ีกรุงเทพฯ อย่างนบัครัง้ไม่ถว้น สรา้งความเสียหายเป็นจ านวนมาก บรเิวณท่ีไดร้บั
ความเสียหายบ่อยครัง้ เช่น สถานีหวัล าโพง และบรเิวณโดยรอบ ไดแ้ก่ ถนนบรรทดัทอง สะพาน
ออ่น สะพานเหลือง สามยา่น ถนนจรสัเมือง ถนนเจรญิเมือง วดัดวงแข สะพานพระพทุธยอดฟา้ทัง้
สองฝ่ัง เยาวราช พาหุรดั ทรงวาด ราชวงศ ์ โรงไฟฟ้าสามเสน  ราชวตัร โรงเบียรบ์ุญรอด ศรีย่าน 
เทเวศร ์บางขุนพรม บางล าพู คลองผดุงกรุงเกษม  สะพานพระรามหกทัง้สองฝ่ัง ต่อเน่ืองไปยงั
บางเขน ดอนเมือง ตลอดจนฝ่ังธนบุรีก็ไดร้บัความเสียหายมากเช่นกัน เพราะเป็นท่ีตัง้ของสถานี
รถไฟบางกอกนอ้ย เป็นผลใหพ้ืน้ท่ีโดยรอบสถานีรถไฟเสียหายไปดว้ย ส่วนบรเิวณถนนเจรญิกรุง
นัน้ ไดร้บัผลกระทบในวงกวา้งเช่นเดียวกบัอีกหลายๆท่ี เน่ืองจากถนนเจรญิกรุง เป็นถนนท่ีตัง้ของ
สถาน ท่ี ส าคัญ  ซึ่ ง เป็ น เป้ าหมายของฝ่ ายสัมพัน ธมิ ต ร เช่ น  ไป รษ ณี ย์กลางบางรัก  
อูบ่างกอกด๊อก ท่าเรอืขนสง่สนิคา้เอเชียทีค บางคอแหลม ถนนตก  ประกอบกบัเป็นถนนท่ีเช่ือมตอ่
กบัสถานีหวัล าโพง ถนนพระรามท่ี 4  สะพานพระพทุธยอดฟ้า โรงไฟฟา้วดัเลียบ ถนนตรเีพชร หรอื
ย่านท่ีชาวญ่ีปุ่ นกันหนาแน่น ไดแ้ก่ สี่พระยา สรุวงศ ์สีลม  โรงกลั่นน า้มนัช่องนนทรี ตรอกจนัทน ์ 
บางคอแหลมสะพาน 1-4 คลองเตย สภาหอการคา้ไทย-จีน ถนนสาทร ซึ่งเป็นกองบญัชาการของ
กองทพัญ่ีปุ่ น เป็นตน้ ดว้ยเหตนีุถ้นนเจริญกรุงในยุคสงครามโลกครัง้ท่ี 2 จึงไดร้บัความเสียหาย
จากแรงระเบดิหลายแห่ง สญูเสียคนและทรพัยส์นิมหาศาล 

การทิง้ระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรดว้ยฝงูบิน B.24 และ B.29 ในช่วงสงคราม ท าใหค้น
ไทยเดือดรอ้นหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือโรงไฟฟ้าวัดเลียบ และโรงไฟฟ้ าสามเสน ถูกระเบิด
พงัทลายราบคาบ เป็นผลใหค้นกรุงเทพฯ ตอ้งจดุตะเกียง เทียนไข หรอืคบไฟแทน ในขณะเดียวกนั 
ราคาน า้มนัก็สูงขึน้ตามล าดบั สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ยงัท าใหว้ิถีชีวิตคนในกรุงเทพฯ เป็นไปอย่าง
ยากล าบาก ผูค้นท่ีมีฐานะหรอืมีญาติตา่งพากนัอพยพไปจากบา้น และหนีไปอยู่ท่ีห่างไกลจากการ
ทิง้ระเบิด เช่น ตามหวัเมืองรมิแมน่ า้เจา้พระยา ป่าสกั แมก่ลอง ท่าจีน ออกไปถึงเพชรบรุ ีชะอ า หวั

                                                            

 1 แหล่งเดมิ.  หนา้ 128-129. 
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หิน ชลบรุ ีศรรีาชา หรอืพืน้ท่ีใกล้ๆ  อย่างนนทบรุ ีธนบรุ ีส่วนผูท่ี้ไม่มีท่ีไป ก็จะตอ้งทนอยู่ท่ีเดิม โดย
หาวิธีหลบระเบิดจากการขุดหลุมหลบภยัท่ีขุดไว้เอง หรือไม่ก็เป็นหลมุหลบภยัท่ีขดุโดยเทศบาล 
หลมุหลบภยัของถนนเจริญกรุง ในปัจจุบนัท่ียงัหลงเหลือไดแ้ก่บริเวณท่ีเป็นท่ีตัง้ของศนูยก์ารคา้
เอเชียทีค เดอะ รเิวอรฟ์รอ้น ( ASIATIQUE The Riverfront ) นอกจากนี ้ในตอนกลางคืนก็ตอ้งทน
อยู่แบบไม่มีไฟใช ้เน่ืองจาก น า้มนัในการผลิตไฟฟ้าขาดแคลน และตอ้งพรางไฟเพื่อไม่ใหเ้ป็นจุด
สงัเกตของฝ่ายสมัพนัธมิตรดว้ย ลกัษณะของหลมุหลบภยั สรศลัย ์แพง่สภา บนัทกึไวว้า่ 

  “หลมุหลบภยัมอียู่หลายแบบ ขดุเป็นร่องคูเปิดธรรมดาก็มี ใชไ้มพ้าดท า

เพดานแลว้ขนดนิมาถมหนากนัสะเกด็ระเบดิและกระสนุกม็ ีทีท่รพัยห์นาบางแหง่

ก็หล่ออโุมงคค์อนกรีตเสยีเลย บางบา้นใชโ้อ่งน ้าขนาดใหญ่ฝังดนิ บริษัทซีเมนต์

ไทยผลิตหลมุหลบภยัส าเรจ็รูปออกมาจ าหน่าย หล่อดว้ยคอนกรตีหนา ลกัษณะ

คลา้ยโอง่ปากแคบกน้ป่อง น ามาฝงัดนิ ลงไปอยูไ่ดร้าว 3 คน...”1 

 

นอกจากนี ้ภาพความหวาดกลวัไฟสงครามยงัปรากฏให้เห็นจากงานของยศ วชัรเสถียร 
ท่ีกลา่วถึงค ่าคืนยามสงครามวา่  

 “...รา้นต าบลถนนราชวงศ์ไดเ้ฟ่ืองฟูอย่างสูงเรือ่ยมาจนกระทั่งสงครามโลกครัง้ที่

สองลกุลามมาถึงเมืองไทย อนัท าใหห้าคนไปกินเหลา้และอาหารว่าง ตลอดจนอาหาร

หนกัที่นั่นไดย้ากในเวลาค ่าคืน เพราะกลัวเครื่องบินฝ่ายขา้ศึกมาทิ้งระเบิดใส่ และ

ส่วนมากผูค้นในพระนครก็อพยพยา้ยทีห่ลบัทีน่อนไปอยู่นอกเขตพระนคร ท าใหพ้ระ

นครในเวลาค ่าคนืมภีาวะเป็นนครรา้ง…” 2 

ในภาวะท่ีกรุงเทพฯ ต้องเผชิญกับสภาวะสงครามนั้น กรุงเทพฯ ยังต้องประสบกับ
เหตุการณ์น า้ท่วมครัง้ใหญ่ เม่ือ พ.ศ. 2485 อีกดว้ย  สาเหตุของน า้ท่วมนั้นมาจากฝนท่ีตกหนัก
ติดต่อกันหลายวนัในภาคเหนือช่วงตน้เดือนกันยายนและไหลบ่าลงมารวมกันในภาคกลางช่วง
ปลายเดือนกนัยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน  เป็นผลใหจ้งัหวดัในเขตลุ่มแม่น า้เจา้พระยาตอ้งรบัน า้
มวลมหาศาล เกิดเป็นภาวะอทุกภยัขึน้ กรุงเทพฯ ซึ่งในขณะนัน้แยกกนัเป็นจงัหวดัพระนคร และ

                                                            

 
1
 สรศลัย ์แพง่สภา.  (2558).  หวอ ชวีติไทยในไฟสงครามโลกคร้ังที ่2.  หนา้ 124-125 

 2 ศิลปวฒันธรรม.  (2564).  ระบ าโป๊ ความบันเทงิยามสงคราม เปิดหวอ ท่ามกลางเสยีง หวอ.  
(ออนไลน)์. 
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จงัหวดัธนบุรี มีน า้ท่วมหลายจุด มีระดบัสงูสุดวดัจากหนา้กองรงัวดัท่ีดิน บริเวณหนา้วดัประยุร
วงศาวาส ฝ่ังธนบรุเีม่ือวนัท่ี 12 ตลุาคม พ.ศ. 2485 สงูถึง 2.27 เมตร 1 จอมพล ป.พิบลูสงครามได้
มอบหมายใหก้ระทรวงมหาดไทยส ารวจความเสียหายและช่วยเหลือราษฎรท่ีไดร้บัผลกระทบ 
ความเสียหายเฉพาะจังหวัดใน เขตลุ่มน ้า เจ้าพระยา มีมูลค่าสูงถึ ง  54,464,566 บาท2   
ความเสียหายของจงัหวดัพระนคร และจงัหวดัธนบรุ ีมีมลูคา่รวม 14,153975 แสดงไดด้งันี ้

ตาราง 5 สถิตคิวามเสียหายจากน า้ท่วมในเขตจงัหวดัพระนครและจงัหวดัธนบรุ ีพ.ศ. 2485 

จังหวัด 
ทีถู่ก 

น า้ทว่ม 

จ านวนรวม นา สวน ไร่ และ
สวนครัว 

ข้าวเปลือก พสัดุภณัฑ ์ หมู เป็ดไก่ สัตว ์
อืน่ ๆ 

พระ
นคร 

5,150,459 3,847,203 1,002,099 4,036 176,629 9,310 41,582 69,600 

ธนบุรี 9,003516 406,207 7,591,814 565,291 320,374 4,484 92,796 22,550 

  

ท่ีมา : ปรบัปรุงจาก ตามรางสถิติความเสียหายจากอุทกภัย 2485 เปนรายจังหวดั ใน 
กระทรวงมหาดไทยของ หนา้ 7 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 1 กระทรวงมหาดไทย.  (2487).  เหตุการณน์ า้ทว่ม พ.ศ. 2485.  หนา้ 6. 
 2 แหล่งเดมิ. หนา้ 25. 
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ตาราง 6 ปรมิาณน า้ฝนและจ านวนวนัท่ีฝนตกไนจงัหวดัพระนคร พ.ส. 2485 เทียบกบั พ.ส. 2484 , 
2483 และ 24821 

เดอืน พ.ส. 2485 พ.ส. 2484 พ.ส. 2483 พ.ส. 2482 
มิลลิเมตร วัน มิลลิเมตร วัน มิลลิเมตร วัน มิลิเมตร วัน 

เมสายน 66.2 7 85.9 2 15.8 2 48.5 1 
พรสึภาคม 283.4 16 290.4 14 183.5 11 91.0 12 
มิถนุายน 120.4 12 157.6 13 102.9 8 119.3 13 
กรกดาคม 95.6 7 120.3 11 197.5 20 95.2 16 
สงิหาคม 248.7 13 173.4 16 471.4 17 74.9 14 
กนัยายน 301.0 19 228.9 15 170.9 18 207.4 19 

ท่ีมา : ปรบัปรุงจาก ตามรางสถิติความเสียหายจากอุทกภยั 2485 เปนรายจงัหวดั ของ
กระทรวงมหาดไทย (2487).  เหตกุารณน์ า้ท่วม พ.ศ. 2485.  หนา้ 9 

หลายครอบครวัพากนัยา้ยท่ีพ านกัออกไปอยูท่ี่อ่ืนนบัตัง้แตก่รุงเทพฯ ถกูโจมตีทางอากาศ 
สว่นคนท่ีไม่มีบา้นอ่ืนหรอืญาตินอกเมือง ก็ยงัตอ้งเผชิญกบัสงครามโลกและเหตกุารณน์ า้ท่วมพระ
นครครัง้ใหญ่ ระยะเวลา 2-3 เดือนท่ีเกิดน า้ท่วม ผูค้นใชเ้รือพายขนาดเล็กเป็นพาหนะในการ
เดินทาง โรงเรียนและมหาวิทยาลยัของรฐัสั่งปิดเรียนเป็นเวลา 1 เดือน ตัง้แต่วนัท่ี 3 ตลุาคม – 3 
พฤศจิกายน2 ถนนท่ีมีน า้ท่วมสงู ไดแ้ก่ ถนนราชด าเนิน ถนนหนา้พระลาน ถนนราชด ารเิป็นผลให้
รถรางไม่สามารถแล่นได ้ซึ่งในช่วงนีจ้ึงมีอาชีพใหม่ขึ ้น คือ เรือรบัจา้งรบัส่งคนและขนสมัภาระ  
ส่วนสถานท่ีบางแห่งน า้ไม่สงูมากนกั เช่น หนา้สถานีรถไฟหวัล าโพง  ผูค้นสามารถเดินทางลยุน า้
ไปตามถนน ถนนหลายสายท่ีถูกน า้ท่วม จะปรากฏภาพรถราง รถเมล ์รถจักรยานและเรือพาย 
แล่นในเสน้ทางเดียวกัน3 ส่วนถนนเจริญกรุงมีน ้าท่วมเช่นเดียวกับถนนสายอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
ไปรษณียก์ลาง ผูค้นจงึพากนัลยุน า้มาสง่จดหมาย บรเิวณท่ีน า้ไมท่่วม ไดแ้ก่ ช่วงถนนสีลมไปถึงวดั

                                                            

 1 แหล่งเดมิ.  หนา้ 18 
 2 ศรกีรุง.  (2485). หนังสอืพมิพศ์รีกรุง วันศุกรท์ี ่4 ตุลาคม 2485.  (ออนไลน)์. 
 3 หอภาพยนตรแ์หง่ชาติ.  (2557).  บทสารคดนี ้าท่วมกรุงเทพ 2485.  (ออนไลน)์. 
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พระยาไกร1 ทัง้นี ้รถประจ าทางยงัแล่นไดใ้นบางช่วงของถนน ถนนสายท่ีน า้ท่วมไม่ถึง เช่น ถนน
บรพิตัร  บรเิวณดา้นหนา้ขอวดัสระเกศ และบางตอนของถนนสีลม 

น า้ท่วมในกรุงเทพฯ กินเวลายาวนานเกือบ 3 เดือน รา้นบางแห่งปิดตวัลงตัง้แต่เม่ือครัง้
สงคราม แตใ่นขณะเดียวกนัผูค้นในกรุงเทพฯ ยงัมีความสนใจเรือ่งการพกัผอ่นหยอ่นใจ เห็นไดจ้าก
โฆษณาตามหนงัสือพิมพร์ายวนั ประกาศช่ือภาพยนตรเ์รื่องต่างๆ ท่ีจะเขา้ฉาย ณ โรงภาพยนตร์
เฉลิมกรุง และโรงภาพยนตรพ์ฒันากร ถนนเจริญกรุง ในช่วงสถานการณน์ า้ท่วมกรุงเทพฯทุกวนั  
หรือแมก้ระทั่ง ระบ าโป๊วิกนายหรั่งท่ียงัเปิดในบริการแก่นกัท่องเท่ียวทัง้ในยามปกติ และในยาม
สงคราม ท่ีตกึโรงแรม 7 ชัน้  หรอืตกึ 9 ชัน้ ถนนเยาวราช  ซึ่งสวนทางกบัสถานบนัเทิงหลายแห่งท่ี
เลิกกิจการไปเม่ือสงครามเริ่มตน้2 แต่ต่อมาช่วงปลายสงครามใกลจ้ะสิน้สุด ระบ าโป๊นายหรั่งได้
ยา้ยท่ีท าการแสดงไปท่ีตลาดบ าเพ็ญบุญ ตรงขา้มกับศาลาเฉลิมกรุง การแสดงเริ่มขึน้ในขณะท่ี
กรุงเทพฯ ตอ้งปิดไฟมืด พลางไม่ใหเ้ป็นเปา้หมายของสมัพนัธมิตร และอาจจะมีการหยดุการแสดง
เม่ือมีสญัญาณ หวอ เตือนไฟจากทางการ สะทอ้นใหเ้ห็นว่าถนนเจรญิกรุงในย่านนีแ้มจ้ะซบเซา
จากสงคราม แตก็่ยงัมีนกัท่องเท่ียวยามราตรท่ีีเดินทางมาไม่ขาดสาย 

4.4 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของถนนเจริญกรุงสมัยหลังสงครามโลกคร้ังที ่2 
จอมพล ป.พิบูลสงครามกลบัเขา้มาเป็นนายกรฐัมนตรีสมยัท่ี 2 เม่ือ พ.ศ. 2490 - 2500 

และด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจแบบชาตินิยมอีกครัง้  ท่ีเรยีกว่า ทนุนิยมโดยรฐั หรอื ทนุนิยมขนุ
นาง3 กลา่วคือ รฐัจะสง่เสรมิใหค้นไทยประกอบธุรกิจการคา้ แตร่ฐัจะท าหนา้ท่ีเป็นรฐัวิสาหกิจ ซึง่มี
ลกัษณะท่ีเป็นการผกูขาดโดยรฐั นบัเป็นการเอือ้ประโยชนใ์หแ้ก่พวกพอ้งในคณะรฐับาลเป็นอย่าง
ยิ่ง รฐับาลเป็นเจา้ของกิจการเองในกิจการหลายอยา่งมาตัง้แตร่ฐับาลจอมพล ป.พิบลูสงครามครัง้
แรก เช่น ตัง้บรษัิทขา้วไทย บรษัิทไทยนิยมพาณิชย ์เพื่อท ากิจการขายสง่ ขายปลีก เมื่อ พ.ศ. 2482 
ผกูขาดสินคา้บางประเภท เช่น เกลือและยาง จดัตัง้บรษัิทของรฐัท่ีด าเนินงานเก่ียวกบัสินคา้ท่ีจะใช้

                                                            

 1  กระทรวงมหาดไทย.  (2487).  เหตุการณน์ า้ท่วม พ.ศ. 2485.  หนา้ 1. 
 2 พีรพล แสงสวา่ง และอาชญาสิทธ์ิ ศรสีวุรรณ.  (มิถนุายน 2558 - พฤษภาคม 2559).  จ า้บ๊ะ. เม่ือ
คราวระเบิดลง : ความบนัเทิงเชิงกามารมณใ์นกรุงเทพฯ ช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2.  จุลสารหอจดหมายเหตุ
ธรรมศาสตร.์ (19): 8-12.  

 3ณฎัฐพงษ ์ สกลุเลี่ยว.  (2552).  ความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสังคมกับการเมอืงไทย
หลังสงครามโลกคร้ังที ่2 ถงึรัฐประหาร พ.ศ. 2500.  หนา้ 22.  
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ในการพฒันาอตุสาหกรรม1 เม่ือพ.ศ. 2485 เป็นตน้ และยงัคงนโยบายดงักล่าวนีจ้นกระทั่งปลาย
ทศวรรษ 2490   

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ท าใหธุ้รกิจของต่างชาติหยดุชะงกัไป เม่ือสงครามสิน้สดุลงจึงเปิด
โอกาสให้ผู้ประกอบการใหม่ ท่ีสะสมเงินทุนในช่วงก่อนสงครามก้าวเข้ามามีบทบาท เข้าไป
ครอบครองกิจการท่ีชาวตะวันตกเคยมีบทบาท เช่น ธนาคาร การขนส่ง การคา้ปลีกและคา้ส่ง 
ตลอดจนเป็นตวัแทนการคา้ต่างประเทศ เช่น นายเทียม โชควฒันา ท าธุรกิจขายของช าเก่ียวกับ
สนิคา้อปุโภคและบรโิภค นายชิน โสภณพนิช ท าธุรกิจคา้วสัด ุซึง่ตอ่มาเป็นหนึ่งในผูก้่อตัง้ธนาคาร
กรุงเทพ  นายอเุทน เตชะไพบูลย์ ท าธุรกิจประกนัภยั หรือตระกูลจิราธิวฒัน ์ เปิดรา้นขายของช า
และพัฒนาเป็นหา้งสรรพสินคา้เซนทรลั เป็นตน้ ธุรกิจธนาคารและธุรกิจทางการเงินอ่ืนๆ  เริ่ม
ขยายตวัขึน้หลงัช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 แทนท่ีชาติตะวนัตกท่ีเลิกกิจการไปเม่ือสงครามโลก เช่น 
ธนาคารศรีนคร สหธนาคาร ธนาคารศรีอยธุยา   โดยมีนกัธุรกิจชาวไทยเชื ้อสายจีนรวมกนัถือหุน้ 
ซึง่ผูป้ระกอบการเหลา่นีไ้ดป้ระกอบธุรกิจจนเจรญิกา้วหนา้ กลายเป็นเจา้สวั  โดยไดร้บัการอปุถมัภ์
จากนกัการเมืองท่ีเป็นสายทหาร อยา่งไรก็ดี ธุรกิจในระยะแรกของเจา้สวัเหลา่นี ้จะเริม่จากกิจการ
เล็กๆ แถบราชวงศ ์ส าเพ็ง เยาวราช รอบๆ ถนนเจริญกรุง เพราะเป็นศนูยก์ลางการคา้และขนส่ง 
ก่อนท่ีกิจการกา้วหนา้ขึน้เป็นล าดบัอนัเน่ืองมาจากเศรษฐกิจเริ่มฟ้ืนตวัจากสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
และขยายตวัอย่างรวดเร็ว  ต่อมาจึงยา้ยออกไปตัง้ท่ีแห่งใหม่ท่ีสะดวกกว่า ตวัอย่างเช่น กิจการ
ธนาคารกรุงเทพ ท่ีตัง้ส  านกังานใหญ่อยูบ่รเิวณริมถนนราชวงศ ์แลว้ยา้ยไปยงัถนนสีลม หรอืกิจการ
ของนายเทียม โชควัฒนา ท่ีเริ่มมีรา้นขายของเล็กๆ อยู่บริเวณถนนทรงวาดและยา้ยไปตัง้เป็น
บริษัทสหพฒันพิบูล ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ เป็นตน้  ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นว่า ท่ีตัง้เดิมของหา้งรา้น ไม่
สามารถรองรบัการขยายตวัทางการคา้แบบใหม่ได ้ถนนในย่านส าเพ็ง เยาวราช ทรงวาด ราชวงศ ์
รวมถึงเจรญิกรุง ซึง่เป็นศนูยก์ลางของแหลง่พาณิชยน์ิยมคบัแคบเกินกวา่จะรองรบักิจการใหญ่ได ้

นโยบายของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ท่ียังยึดหลักเศรษฐกิจแบบรฐัวิสาหกิจ ท าให้
รฐับาลเรง่สรา้งผลงานต่างๆ เพื่อส่งเสรมิเศรษฐกิจหลายอย่าง กิจการบางอย่างส่งผลกระทบกับ
ถนนเจริญกรุง ซึ่งอาจท าใหเ้ศรษฐกิจบริเวณนัน้ดีขึน้หรือซบเซาลง  เช่น รฐับาลสรา้งท่าเรือแห่ง

                                                            

 1ผาสกุ พงษไ์พจิตร และครสิ เบเกอร.์  (2559).  เศรษฐกจิการเมอืงไทยสมัยกรุงเทพฯ.  หนา้ 205.  
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ใหม่ของรฐั ท่ีต  าบลคลองเตยในพ.ศ. 2494 เป็นผลใหท้่าเรอืหวั่งหลี  ยานนาวา1 (ปัจจบุนัคือ ซอย
เจรญิกรุง 52)  ซึง่รฐับาลเคยเช่าท่าเรอืแห่งนี ้เป็นท่ีตัง้บรษัิทไทยเดินเรอืทะเลเพื่อขนสง่สินคา้ เม่ือ 
พ.ศ. 2483 ตอ้งปิดตัวลงอย่างถาวร รา้นอาหาร คลับ บาร ์ต่างๆ บริเวณท่าเรือแห่งนีต้อ้งเลิก
กิจการไป  ถนนเจรญิกรุงช่วงบรเิวณนีจ้งึซบเซาลง 

ในขณะเดียวกันการด าเนินนโยบายแบบทุนนิยมโดยรฐั รฐับาลออกพระราชบัญญัติ
ต่างๆ ท่ีส่งเสรมิกิจการของรฐั เช่น  ใน พ.ศ. 2496 รฐับาลออกพระราชบญัญัติจดัระเบียบกิจการ
แพปลาขึน้ พรอ้มกันนีย้งัสรา้งองคก์ารสะพานปลาขึน้ท่ีบรเิวณอ าเภอยานนาวา ใกลว้ดัสทุธิวรา
ราม เพื่ออ านวยความสะดวกในดา้นการส่งเสรมิกิจการการประมง ศนูยก์ลางการคา้ปลาจึงยา้ยท่ี
จากบรเิวณถนนทรงวาดมาท่ีถนนเจรญิกรุง 

การเป็นนายกรฐัมนตรีสมยัท่ี 2 ของจอมพล ป.พิบูลสงคราม (8 เมษายน พ.ศ. 2491 – 
16 กนัยายน พ.ศ.2500)  ไดเ้ปลี่ยนนโยบายเป็นพนัธมิตรกบัสหรฐัอเมรกิา และยินยอมใหไ้ทยเป็น
ฐานปฏิบตัิการของทหารอเมรกินั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสหรฐัอเมรกิาท่ีประสงคใ์หไ้ทย
ร่วมต่อตา้นลัทธิคอมมิวนิสต ์ซึ่งก าลังแผ่อิทธิพลจากจีน รสัเซีย เขา้สู่ประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ ดว้ยเหตนีุส้หรฐัอเมรกิาจึงใหค้วามช่วยเหลือไทยเพื่อพฒันาศกัยภาพทางดา้น
การทหาร โดยสนบัสนุนกิจการอ่ืนๆ ท่ีจะเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพของกองทัพรว่มดว้ย เช่น 
งบประมาณดา้นเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
งบประมาณการพฒันาการคมนาคมของประเทศท่ีสหรฐัอเมรกิาใหห้น่วยงานท่ีเรยีกวา่ยซูอม (The 
United State Operation Mission) เป็นผูจ้ดัสรรงบ ท าโครงการสรา้งและปรบัปรุงการขนสง่ในไทย 
นบัตัง้แต่ประมาณ พ.ศ. 2497 - 2503 ไดแ้ก่ การสรา้งถนนหลายสาย  เช่น ถนนมิตรภาพ  (จาก
สระบรุ-ีนครราชสีมา) ถนนกรุงเทพฯ - สระบรุ ีถนนพิษณโุลก - หลม่สกั การสรา้งสนามบนิท่ีโคราช 
ตาคลี เชียงใหม ่อดุรธานี อบุลราชธานี  เพื่อเอือ้ประโยชนท์างการทหารและเศรษฐกิจ 

                                                            

 1 ท่าเรือหวั่งหลี หรือท่ีเคยเรียกว่า ท่าเรือของบริษัทเรือเมลจี์นสยามทนุจ ากดั สรา้งขึน้ เม่ือ พ.ศ. 2451 
เกิดขึน้จากการรวมตัวกันของชาวจีนท่ีไม่พอใจการผูกขาดการเดินเรือและขนส่งสินคา้ของเรือบริษัทเยอรมัน
ลอยด ์จึงรว่มกนัจดัตัง้บริษัทขนส่งสินคา้และโดยสาร เดินเรือระหว่าง กรุงเทพฯ –สิงคโปร ์–ฮ่องกง-ซวัเถา –ไฮ
เคา้ เพื่อป้องกนัการผกูขาดของชาวตะวนัตก แต่ใน พ.ศ. 2456 ตอ้งปิดตวัลงเน่ืองจากขาดทนุเพราะสูเ้รือบริษัท
เยอรมันลอยด์ไม่ได้ ต่อมาได้มีผู้เช่าท่าเรือเป็นท่ีขนถ่ายสินค้า จนกระทั่ งเม่ือ พ.ศ. 2472 นายตันลิบบ๊วย 
ตระกลูหวั่งหลีไดเ้ช่าท่าเรือแห่งนีจ้ากวดัยานนาวา เปิดท่าเรอื ใหบ้รษัิทเรือเมลท่ี์แลน่ระหว่างเมืองจีน ฮ่องกง ซวั
เถา กวางตุง้และสิงคโปร ์จอดส่งสินคา้และผูโ้ดยสาร ถึง พ.ศ. 2483 รฐับาลจอมพล ป. พิบูลสงครามขอเช่า
ทา่เรอืหวั่งหลี ท  าทา่เรอืของรฐับาล 
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ความช่วยเหลือประการหนึ่งจากสหรฐัอเมริกา คือ การก่อสรา้งท่าเรือขนส่งสินคา้ โดย
สหรฐัอเมริกาให้ค  าปรึกษาในเรื่องวิทยาการใหม่ๆ รฐับาลเลือกสถานท่ีก่อสรา้งซึ่งปัจจุบันคือ  
บรเิวณท่าเรอืคลองเตย เม่ือ พ.ศ.2494 การสรา้งท่าเรอืของรฐับาล และก าหนดใหเ้รอืสินคา้ต่างๆ 
จอดท่ีบรเิวณคลองเตยท าใหก้ารขนส่งสินคา้จากทางน า้ผ่านถนนเจรญิกรุงซบเซาลง ดว้ยแต่เดิม
นัน้ การขนถ่ายสินคา้จากทางเรือมกัใชท้่าเรือของเอกชนท่ีอยู่รมิน า้เจา้พระยา เช่น บรเิวณท่าเรือ
ราชวงศ ์ท่าเรือสวัสดี ท่าเรือบีไอ ท่าเรือมิตซุย ท่าเรือเอเชียทีคเป็นการขนถ่ายสินคา้  ในช่วง
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ท่าเรือหลายแห่งริมแม่น า้เจา้พระยา โดนระเบิดไดร้บัความเสียหาย ท าให้
บริษัทสินค้าของไทยไม่มีท่าเรือและโกดังสินคา้ส าหรบัเก็บสินคา้ มีกรณีท่ีเกิ ดขึน้ คือ บริษัท
เจา้พระยา ต าบลยานนาวา ท าหนังสือย่ืนต่อพลตรี ถวัลย ์ธ ารงนาวาสวัสดิ์ นายกรฐัมนตรีใน
ขณะนัน้ ขอเปิดใชท้่าเรอืมิตซุย ท่ีไม่ไดร้บัความเสียหายมาก รมิถนนเจรญิกรุงตอ่ไปก่อน เพื่อจอด
เรอืและเก็บสินคา้ แต่รฐับาลไม่อนญุาตเน่ืองจากว่าท่าเรอืกรุงเทพก าลงัจะเปิดพรอ้มใช ้ใหบ้รษัิท
เจา้พระยาไปใชท้่าเรอืกรุงเทพแทน1 

ดงันัน้ ธุรกิจบางอย่างท่ีเคยตัง้อยู่ริมถนนเจริญกรุงเริ่มขยายไปยงัพืน้ท่ีอ่ืนมากขึน้ ทัง้นี ้
เพราะรูปแบบธุรกิจการคา้เปลี่ยนไปจากเดิม กลา่วคือ ธุรกิจขยายตวัมากขึน้อย่างตอ่เน่ืองอนัเป็น
ผลมาจากนโยบายการบรหิารประเทศของนายกรฐัมนตร ี

4.5 การเปล่ียนแปลงทางสังคมของถนนเจริญกรุงสมัยหลังสงครามโลกคร้ังที ่2 
ถนนเจริญกรุงสมัยหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 มีสถานท่ีเสียหายหลายแห่ง เช่น อาคาร

เรียนภายในโรงเรียนอสัสมัชัญ ไปรษณียก์ลางบางรกั วดัสวนพลู อู่บางกอกด็อก ภายหลงัจาก
สงครามจบลง จึงมีการซอ่มแซมปรบัปรุงสถานท่ีเช่นเดียวกบับรเิวณอ่ืน ๆ  บา้นท่ีสรา้งขึน้บนถนน
เจรญิกรุงช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 นัน้ จะมีลกัษณะท่ีเรยีบง่าย ตวัอาคารไม่เนน้การตกแตง่ ใช้
เหล็ก กระจก คอนกรตีเสรมิเหล็ก ปนูซิเมนตเ์ป็นวสัดหุลกั อาคารสงู 3-4 ชัน้2 ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะ
วสัดุหายาก และมีราคาแพง นอกจากนีบ้า้นท่ีปลูกสรา้งใหม่จะตอ้งปฏิบตัิตามเทศบญัญัติของ
เทศบาลนครกรุงเทพ เรื่องควบคมุการก่อสรา้งอาคาร พุทธศกัราช 24833 นบัเป็นขอ้บญัญัติการ

                                                            

 1 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ (2) สร 0201.67/4 เอกสารส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตร ีเรื่อง ผู้มชีือ่ขอ
อนุญาตสร้างสะพานและเปิดท่าเรือต่าง ๆ  (26 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2490). 
 2 ยงธนิศร ์พิมลเสถียร.  (2552).  อาคารทีม่คุีณค่าควรแก่การอนุรักษ ์ถนนเจริญกรุงตอนบน.  
หนา้ 50 
 3 เทศบญัญตัิของเทศบาลนครกรุงเทพ เรื่อง ควบคมุการก่อสรา้งอาคาร พทุธศกัราช 2483 (วนัท่ี 21 
มีนาคม 2484).  ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 58. หนา้ 407. 
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วางระเบียบการก่อสรา้งท่ีพกัอาศยัของถนนเจรญิกรุง ใหเ้รยีบรอ้ยมากขึน้ฉบบัแรก  อย่างไรก็ดี ไม่
ปรากฏขอ้มลูท่ีแน่ชดัถึงจ านวนบา้นเรอืนท่ีเสียหายและขออนญุาตสรา้งขึน้ใหม่ 

หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ธุรกิจรถลากซบเซา เน่ืองจากผูค้นหนัไปใชร้ถแท็กซี่ซึ่งมีความ
ปลอดภัยมากกว่า และยังเป็นการสนับสนุนอาชีพของคนไทย เพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งกับ
กระแสแนวคิดชาตินิยมท่ีตอ่ตา้นชาวจีน เน่ืองจากผูป้ระกอบอาชีพรถลากสว่นใหญ่เป็นกลุีชาวจีน 
นอกจากนีร้ถลากยังเป็นท่ีเกะกะขวางถนน เกิดอุบัติเหตุบ่อย รฐับาลจึงประกาศให้งดการจด
ทะเบียนรถลากเพิ่มและงดต่ออายุใบอนุญาต ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม  พ.ศ. 2496 นับเป็นการ
สิน้สดุรถลากในกรุงเทพฯ  ซึ่งราษฎรยงัใชร้ถรางและการขนส่งโดยสารอ่ืน ๆ โดยรฐับาลใหบ้รษัิท
ขนส่งซึ่งเป็นบริษัทเอกชนเปิดการเดินรถตามเสน้ทางต่าง ๆ ได ้ส่วนในถนนเจริญกรุงรฐับาลให้
หน่วยงานของรฐั คือ องคก์ารขนส่งสินคา้และพัสดุภัณฑ์ หรือ ร.ส.พ. เขา้มาด าเนินการ ซึ่งตัง้
ขอ้สงัเกตไดว้่า ถนนเจรญิกรุงเป็นถนนสายหลกัและสายส าคญัจึงใหอ้ยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของ
รฐับาล ซึง่ ร.ส.พ. ยงัท าหนา้ท่ีขนสง่สนิคา้รว่มดว้ย  

เม่ือบา้นเมืองไดร้บัการฟ้ืนฟูจากสงครามและราษฎรกลบัมาใชชี้วิตเป็นปกติ วฒันธรรม
อเมรกินัเริ่มแพรห่ลายมากขึน้ วยัรุน่ในกรุงเทพฯ รบัอิทธิพลในเรื่องเครื่องแต่งกาย  อาหารการกิน  
เพลง ภาพยนตรต์ามแบบอเมริกัน สถานบนัเทิงท่ีสรา้งขึน้บริเวณวงับูรพาเดิม จึงเป็นแหล่งรวม
ของวยัรุน่ยคุนี ้ พืน้ท่ีวงับรูพาท่ีมีขนาดใหญ่โต และมีพืน้ท่ีบางสว่นติดกบัถนนเจรญิกรุง ถกูตดัแบง่
ขายสรา้งเป็นโรงภาพยนตรแ์กรนด ์ คิงส ์ ควีน เม่ือ พ.ศ. 2497  ไดร้บัความนิยมจากชาวกรุงเทพฯ 
มาก ต่อมา พ.ศ. 2499 นายเจียง จิราธิวฒัน ์ เปิดหา้งสรรพสินคา้เซนทรลั สาขาวงับูรพา  ขาย
นิตยสาร หนังสือ เสือ้ผา้จากต่างประเทศ ยิ่งท าใหพ้ืน้ท่ีบริเวณนีเ้ป็นแหล่งซือ้ขายสินคา้วยัรุน่ท่ี
ขยายมาจากตลาดมิ่งเมืองอีกดว้ย 

4.6 นโยบายของจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต ์ 
จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัตบ์รหิารประเทศอย่างเขม้งวดและเด็ดขาด โดยการรวมอ านาจไว้

ในมือ  สถาปนาความเป็นหนึ่งเดียวของกองทพั1 ปราบปรามผูต้อ่ตา้นรฐับาลอยา่งเขม้งวด เช่น สั่ง
ปิดหนังสือพิมพ์ท่ียุแยงให้เกิดความแตกแยก  หรือ หนังสือพิมพ์ท่ีปากรา้ย 2   โดยอ้างว่า 

                                                            

  1 ครสิ เบเคอร;์ และ ผาสกุ พงษไ์พจิตร.  (2559).  ประวัตศิาสตรไ์ทยร่วมสมัย. หนา้ 211. 

 
2
 ค าปราศรัยจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต ์นายกรัฐมนตรี กล่าวในวันครบรอบปีแห่งการปฏวัิต ิ20 

ตุลาคม 2502.  (2502). หนา้ 6 
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หนังสือพิมพจ์ะเป็นเครื่องมือของพวกคอมมิวนิสต ์1 แนวคิดการต่อตา้นคอมมิวนิสตไ์ดร้บัการ
สนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาท่ีต้องการให้ไทยเป็นฐานทัพต่อต้านคอมมิวนิสต์  ด้วยเหตุนี ้
สหรฐัอเมริกาจึงใหค้วามช่วยเหลือและสนับสนุนไทยในการพัฒนาประเทศหลายประการ เช่น 
ช่วยเหลือดา้นการเงินเพื่อปรบัปรุงกองทพัใหมี้ความแข็งแกรง่ จดัตัง้องคก์ารระหว่างประเทศหรือ
สนบัสนุนมลูนิธิต่างๆ เพื่อต่อตา้นการก่อการรา้ย ไดแ้ก่ องคก์ารสนธิสญัญาป้องกันรว่มกันแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สปอ.)  ซึ่งมีหลักการด าเนินงาน คือ เตรียมก าลังทหารเพื่อต่อสู้
คอมมิวนิสต์  และหาทางแก้ไขการแทรกซึมบ่อนท าลาย เน้นช่วยเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจและ
ช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  เป็นผลให้ในช่วงเวลานี้มีทหารอเมริกัน 
หลั่งไหลเขา้มาในไทย เป็นจ านวนมาก  

ส่วนแนวความคิดทางดา้นเศรษฐกิจของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์นัน้ ไดน้  าแนวคิดการ
พฒันาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมมาปรบัใชก้บัประเทศ ด าเนินนโยบายตามค าแนะน าและช่วยเหลือ
ของอเมรกิา ผ่านทางธนาคารโลก เพื่อพฒันาเศรษฐกิจใหเ้จรญิกา้วหนา้ ดว้ยหากว่าประชาชนมี
ความเป็นอยู่ท่ีดี  ก็จะเป็นการป้องกันการแทรกซึมของคอมมิวนิสต ์ ทัง้นี ้นโยบายจะเนน้ท่ีการ
ลงทนุของเอกชนเป็นส าคญั  ซึง่แตกตา่งจากสมยัจอมพล ป. พิบลูสงคราม รฐับาลท าหนา้ท่ีจดัหา
โครงสรา้งพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ใหแ้ก่เอกชน 
เพื่อสรา้งแรงจงูใจใหก้บันกัลงทนุในการท าธุรกิจ รฐับาลมีบทบาทเพียงเป็นผูส้นบัสนนุเท่านัน้ ซึ่ง
เท่ากับเป็นการลดอ านาจทางเศรษฐกิจของรฐัวิสาหกิจลง ยงัผลใหไ้ทยกา้วเขา้สู่การเป็นรฐัทุน
นิยม นอกจากนีย้ังมีการตั้งองค์กรเพื่อสนับสนุนกิจการทางเศรษฐกิจ  เช่น การก่อตั้งส  านัก
งบประมาณ พ.ศ. 2502 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ  พ.ศ. 2502 การออก
พระราชบญัญตัิสง่เสรมิการลงทนุเพื่อกิจการอตุสาหกรรม พ.ศ. 2503 เพื่อสนบัสนนุใหเ้อกชนเป็น
ผูมี้บทบาทส าคญัในการลงทุนและบริหารงานอุตสาหกรรม พระราชบญัญัติส่งเสริมเพื่อกิจการ
อตุสาหกรรม พ.ศ. 2503 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 พ.ศ.2504 - 2509 เพื่อ
รองรบัเศรษฐกิจท่ีก าลงัขยายตัว  เป็นตน้ ช่วงเวลาท่ีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์วางนโยบายการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศใหม้ั่นคงนัน้ สอดคลอ้งกบัช่วงเวลาท่ีประเทศเพ่ือนบา้นโดยรอบก าลงั
ถูกคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต ์การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนจะช่วยปกป้องจากภัย
คอมมิวนิสตไ์ด ้นอกจากนีร้ฐับาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์ยังด าเนินนโยบายพัฒนาสงัคมเพื่อ
ความมั่นคงของประเทศ ควบคูไ่ปกบัการพฒันาเศรษฐกิจ  ดว้ยเหตนีุแ้นวทางพฒันาคน คณุภาพ

                                                            

 1 แหล่งเดมิ. หนา้ 4. 
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ชีวิตของคน และการจดัระเบียบสงัคม จึงเป็นเรื่องหลกัท่ีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์ใหค้วามส าคญั
นบัตัง้แตข่ึน้ด  ารงต าแหน่ง 

ผลจากการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ท าใหภ้าคอุตสาหกรรมขยายตวัขึน้
อย่างรวดเร็ว การสนับสนุนจากรฐับาลท าให้นักลงทุนกล้าลงทุนมากขึน้ นอกจากนี้ยังจ้าง
ผูเ้ช่ียวชาญตา่งประเทศมารว่มวางแผน ตลอดจนสง่เสรมิการฝึกอบรบ เพื่อแลกเปลี่ยนความรูด้ว้ย 
จะเห็นไดว้่าเศรษฐกิจของประเทศมีทิศทางไปในแนวโนม้ท่ีดีขึน้ ปรากฏใหเ้ห็นจากตารางท่ีแสดง
ถึงรายไดป้ระชาชาต ิและรายไดป้ระชาชนโดยเฉลี่ย ดงันี ้

ตาราง 7 รายไดป้ระชาชาตแิละรายไดป้ระชาชนโดยเฉลี่ย 

ปี จ านวนประชากร (ลา้นคน) รายไดเ้ฉลี่ย (บาท/ปี) 
2500 24.2 1,322 
2501 24.9 1,641 
2502 25.6 1,693 
2503 26.4 1,805 
2504 27.2 1,867 
2505 28.0 1,962 
2506 28.8 1,964 

ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ, สมุดสถิติรายปีประเทศไทย. พระนคร: โรงพิมพส์  านัก
นายกรฐัมนตร,ี2508.   หนา้ 162 

นอกจากนีแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 ยงัช่วยส่งเสรมิใหเ้กิดการ
พฒันาระบบสาธารณปูโภค เช่น ถนน ไฟฟา้ ประปา  อยา่งไรก็ดีการขยายตวัของเศรษฐกิจในสมยั
นี ้กลบัเป็นช่องว่างทางสงัคมระหว่างภาคเกษตรกรรมกับอุตสาหกรรม กล่าวคือ นโยบายของ
รฐับาลนัน้ เอือ้ประโยชนใ์หแ้ก่นกันกัลงทนุมากกวา่เกษตรกร 

นโยบายดา้นสงัคมของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์มีส่วนส าคญัท่ีท าใหป้ระเทศพฒันาไป
มาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการจัดการศึกษาของเยาวชน  มีการตราพระราชบัญญัติสภา
การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2502 เพื่อปรบัปรุงแผนการศกึษา ตอ่มาประกาศแผนการศกึษาแห่งชาติ
เม่ือ วนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2503 ใหเ้ด็กทุกคนไดศ้ึกษาจนถึงชัน้ประถมปีท่ี 7  ขยายการศึกษา
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รูปแบบอาชีวศกึษาใหม้ากขึน้เพื่อประกอบอาชีพ และมุ่งเนน้เรื่องจรยิธรรม ใหเ้ด็กรูจ้กัสิทธิ หนา้ท่ี 
ความรบัผิดชอบ   

การรกัษาความสะอาดของบา้นเมืองเป็นอีกนโยบายทางดา้นสงัคมท่ีเด่นชดัของ จอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ท่ีให้ความส าคัญในเรื่องความสะอาดเรียบรอ้ยของบ้านเมือง โดยออก
มาตรการตา่ง ๆ เพื่อท าความสะอาดบา้นเมืองบอ่ยครัง้  เช่น ก าจดัสนุขัขา้งถนน1 จบัและปรบัผูท้ิง้
สิ่งปฏิกลูลงบนพืน้ถนน ตากผา้รมิระเบียง ปลกูตน้ไมไ้ม่เป็นระเบียบ2 นโยบายเรือ่งความสะอาดมี
ปรากฏในสนุทรพจนข์องจอมพลสฤษดิ์ในวาระต่าง ๆ เช่น ค าขวญัวนัเด็ก พทุธศกัราช 2503  ว่า 
“ขอใหเ้ด็กสมยัปฏิวตัิของขา้พเจา้ จงเป็นเด็กท่ีรกัษาความสะอาด” หรอืค าปราศยัวา่ 

 “...วิธีการทีง่่ายและส าคญัทีส่ดุ คือ การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบรอ้ยก่อนอย่างอืน่ ความสะอาดเป็นเรือ่งส าคญัทีส่ดุ...เราไม่อาจจะเอาทางหลวง

ลาดยางมาอวดความเจรญิ  ถา้หากว่าสองขา้งทางหลวงยงัเตม็ไปดว้ยสิ่งเกะกะรกตา

หาความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยมไิด.้.”3 

นอกจากนีก้ารปราบปรามกลุม่นกัเลงอนัธพาล ยงัเกิดขึน้บอ่ยครัง้ เพราะเห็นว่า การเป็น
อนัธพาล คือการเป็นแบบอยา่งที่ไม่ดี และก่อความวุน่วายแก่สงัคม ประกาศคณะปฏิวตั ิฉบบัท่ี 21 
ระบุชดัเจนว่า รฐับาลมีนโยบายท่ีจะปราบปรามคนท่ีประกอบอาชีพผิดกฎหมาย เช่น เจา้มือการ
พนัน สลากกินรวบ ประพฤฒิตนเป็นอันธพาล รงัแกผูอ่ื้น  ซึ่งถือเป็นภัยต่อเศรษฐกิจของชาติ  
เจา้พนกังานฝ่ายปกครองและต ารวจจะตอ้งปราบปราม เพื่ออ านวยประโยชนส์ขุใหแ้ก่ประชาชน4  
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์ไดก้ล่าวไวว้่า “อนัธพาลนัน้ เป็นสิ่งโสโครกรา้ยแรงอีกประกาหนึ่งของ
บา้นเมอืง5 

ส่วนการปราบปรามฝ่ิน และแหล่งอบายมุข ต่าง ๆ นั้น จอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัตส์ั่งให้
จดัการใหส้  าเรจ็ในอนัดบัตน้ ๆ  ดงัค ากลา่วท่ีมีวา่ 

                                                            
1 สยามรฐั.  สยามรัฐวันที ่9 มนีาคม 2503. หนา้ 8. 
2 สยามรฐั. สยามรัฐวันที ่10 มถุินายน 2503. หนา้ 6. 
3
 จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต.์  (2502).   ค ากลา่วเปิดการประชมุปลดัจงัหวดั และนายอ าเภอทั่ว

ราชอาณาจกัร 27 เมษายน ใน ประมวลสุนทรพจน.์  (2502).  หนา้ 4 
4 ประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัท่ี 21.  ( 2 พฤศจิกายน 2501).  ราชกิจจานเุบกษา.  เลม่ท่ี 75 ตอนท่ี 

89.  หนา้ 1-2. 
5 จอมพลสฤษดิ ์ ธนะรชัต.์  (2502). ค าปราศรยัในวนัชาติ 24 มิถนุายน 2502 ใน ประมวลสุนทร

พจน.์ หนา้ 41  
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 “...ขา้พเจา้จึงไดท้ าความพยายามอีกเรือ่งหนึ่งซ่ึงถือเป็นงานใหญ่ของขา้พเจา้ คือ

จะตอ้งเลิกลา้งการเสพย์ฝ่ินใหจ้งได ้จะตอ้งเสียเงินหรือเสียอะไรสกัเท่าใด ก็ตอ้งยอม

เสยี เพือ่สวสัดภิาพของประชาชนและเพือ่เกียรตขิองชาต ิตอ่จากนัน้ ขา้พเจา้ไดก้วาด

ลา้งอบายมุขทัง้หลาย อบายมุขอนัรา้ยแรง คือการพนนัสลากกินรวบ ซ่ึงเล่นกนัอยู่

ทั่วบา้นทั่วเมือง ขา้พเจา้ไดส้ั่งปราบปราม จบั ก ุมอย ่า งแข ็งข นั  สถาน ีบ ร ิก าร

อาบน ้า  บงักะโล สถานลีลาศ และสโมสรบางแห่งซ่ึงประกอบกิจในทางศีลธรรมได้

ถูกปิด...” 1 

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์มักจะออกตรวจโรงฝ่ินเป็นประจ า และยงัก าหนดใหว้นัท่ี 1 กรกฎาคม 

พ.ศ.2502 เป็นวนัเลกิสบูฝ่ินของประเทศอีกดว้ย 

จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัตย์งัใหค้วามส าคญักบัการป้องกนัอคัคีภยัและลงโทษผูท้  าใหเ้กิด
อย่างจรงิจงัเป็นพิเศษ โดยก าชบัใหร้ฐัและประชาชนรว่มกนัปอ้งกนัการเกิดอคัคีภยั มีบทลงโทษผู้
ก่อใหเ้กิดอคัคีภยัอย่างเด็ดขาดและรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ งกรณีท่ีเกิดจากลอบวางเพลิงใหมี้
โทษถึงประหารชีวิต ก ากบัดแูลการดบัเพลิง และตดัสินคดีวางเพลิงบอ่ยครัง้ ซึง่นโยบายปรากฏให้
เห็นคือ  

 “...ขา้พเจา้จึงตกลงใจว่าจ  าเป็นตอ้งปฏิบตั ิการโดยเร่งด ่วนและเฉ ียบขาด 

เฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเพลิงไหมโ้ดยไม่ค  าน ึงถึงสิ่งใดอืน่ แมแ้ต่ตวัขา้พเจา้เอง 

ฉะนัน้ ขา้พเจา้จ าเป็นจะตอ้งปฏิบตัิอย่างเด็ดขาด การใดจะผิดถูกหรือไม่ ขา้พเจา้

รบัผิดแต่ผูเ้ดียว โดยจะตอ้งปฏิบตัิการไปตามแนวนโยบาย ซ่ึงขา้พเจา้คิดว่าถูกทีส่ดุ 

เพือ่ความผาสกุของพีน่อ้งทัง้หลายร่วมกนั ขอไดโ้ปรดกรุณารบัทราบตามนีไ้วด้ว้ย

...” 2  

 

                                                            

 1 จอมพลสฤษดิ ์ ธนะรชัต.์  (2502).  ค  าปราศรยัในวนัชาติ 24 มิถนุายน 2502 ใน ประมวลสุนทร
พจน.์  หนา้ 18. 
 2 ประเสรฐิ รุจิรวงศ.์  (2507).  การปราบปรามการลอบวางเพลงิ,” ใน ประวัตแิละผลงานของจอม
พลสฤษดิ ์ธนะรัชต ์คณะรัฐมนตรีพมิพใ์นงานพระราชทานเพลงิศพ ฯพณฯจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต ์ณ 
เมรุหนา้พลบัพลาอิสรยิาภรณว์ดัเทพศิรนิทราวาส เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2507. หนา้ 27. 
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อย่างไรก็ดี แมจ้ะมีการป้องกันการเกิดอัคคีภัย แต่ก็ยังมีเหตุการณ์ไฟไหมใ้หญ่ขึน้ใน
กรุงเทพฯและธนบุรี หลายครัง้ คือ พ.ศ. 2501 จ านวน 24 ครัง้  พ.ศ. 2502  จ านวน 4 ครัง้  พ.ศ.
2503 จ านวน   13 ครัง้ พ.ศ.2504 จ านวน 13  ครัง้ พ.ศ. 2505 จ านวน 8  ครัง้ และ พ.ศ. 2506 
จ านวน  9 ครัง้ 1  โดยมีขอ้สงัเกตว่าชาวจีนมกัจะเป็นผูก้ระท าผิดในการลอบวางเพลิง2 ซึง่สาเหตมีุ
หลายประการ เช่น ปัญหาส่วนตัว ความประมาทจากการด าเนินชีวิตประจ าวนั ตลอดจนลอบ
วางเพลิงเพื่อตอ้งการเบีย้ประกันภัย อันเน่ืองมาจากสภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ดว้ยเหตุนี ้จอม
พลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์จึงเขม้งวดกับการสอบสวนคดีเพลิงไหมอ้ย่างจริงจัง และบงัคบับัญชาการ
ดบัเพลิงดว้ยตวัเองบ่อยครัง้ เช่น ตรวจการดบัเพลิงท่ีหัวล าโพง เม่ือ วนัท่ี 23  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2503 ท่ีเยาวราช เมื่อวนัท่ี 8 กนัยายน พ.ศ.25043 

รฐับาลจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์มีนโยบายพฒันาปรบัปรุงสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานไดแ้ก่ 
ไฟฟ้า ประปา ถนนหนทาง  มาอย่างต่อเน่ืองทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั เช่น มีน า้ประปาใช้
ตลอดเวลา โดยการตั้งจุดเติมน ้าประปาให้ประชาชน ปรบัปรุงถนนในกรุงเทพฯ ตัดถนนไป
ตา่งจงัหวดั วางโครงการติดตัง้เครือ่งก าเนิดไฟฟา้ ซึง่ปรากฏใหเ้ห็นในค าขวญัของรฐับาลท่ีวา่  “น า้
ไหล ไฟสว่าง งานด ีมีงานท า” จากนโยบายขา้งตน้ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นัน้ ท าใหเ้ห็นถึงสภาพสงัคม 
เศรษฐกิจของประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.7 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของถนนเจริญกรุงสมัยจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต ์ถึง 
พ.ศ.2511 

4.7.1 การเปล่ียนแปลงรูปแบบของธุรกิจ 
การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นผลมาจากการด าเนินนโยบายเสรีนิยมของจอม

พลสฤษดิ์ ธนรชัต ์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2404- 2409) ท่ี
สนับสนุนให้มีการลงทุนท าธุรกิจต่างๆ เพื่ อโครงสรา้งพื ้นฐาน  ได้แก่  การคมนาคม การ
สาธารณูปโภค การสาธารณสุข พืชผลเกษตรกรรม จึงท าใหธุ้รกิจทางดา้นการเงินการธนาคาร
ขยายตวัมาก ธนาคารท่ีเคยตัง้ขึน้บริเวณถนนราชวงศ ์ถนนเจริญกรุง ถนนเสือป่า เช่น ธนาคาร
แห่งเอเชียเพื่ออุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (พ.ศ. 2482) ธนาคารกรุงเทพ  (พ.ศ. 2487) 
ธนาคารกรุงศรีอย ุธยา  (พ.ศ. 2491) สหธนาคาร (พ.ศ.2492) เริ่มหาสถานท่ีตั้งแห่งใหม่ท่ี
                                                            

 1 กรมต ารวจ.  (2507).  รายงานประจ าปีของกรมต ารวจ ประจ าปีพทุธศกัราช 2501- 2506.  หนา้ 10  
 2 ทกัษ ์เฉลิมเตียรณ.  (2548).  การเมอืงระบบพ่อขุนอุปถัมภแ์บบเผดจ็การ.  หนา้ 234. 

 3 กองทัพบกพมิพเ์ป็นทีร่ะลกึในงานพระราชทานเพลงิศพ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต ์ณ  

เมรุหนา้พลบัพลาอิสรยิาภรณว์ดัเทพศิรนิทราวาส เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2507. หนา้ 157-158.  
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สามารถรองรบักิจการท่ีใหญ่โตได ้ ในเรือ่งท่ีตัง้ของแหลง่ธุรกิจการเงินการธนาคารนี ้มีความความ
ปรากฏในหนงัสือพิธีเปิดส านกังานใหญ่แห่งใหม่ของสหธนาคาร เมื่อวนัที่ 28 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2528 กล่าวถึงท่ีตัง้ธนาคารแห่งแรก ว่า  

 “...ส าหรบัส านกังาน ผู เ้ริ่มด าเน ินงานไดพ้จิารณาเห ็นว่า ตลอดแนวถนน

ราชวงศ์ไปจนถนนเสือป่า ซึ่งเป็นบริเวณย่านการคา้ในขณะนัน้ มีแหล่งชุมชนที่

ด าเนินธุรกิจการคา้เป็นส่วนใหญ่ และส านกังานใหญ่ของธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ก็

มีทีท่  าการอยู่บริเวณใกลเ้คียงกนั นอกจากนี ้สถานทีท่  าการคา้ขนาดใหญ่ รวมทัง้

โกดงัเก็บสินคา้ ก็มีทีท่  าการตัง้อยู่ริมน ้าเจา้พระยาตัง้แต่ถนนอนวุงศ์ ถนนทรงวาด 

ถึงตรอกส าเพง็ ดงันัน้ เพือ่ใหส้ถานทีต่ ัง้ของสหธนาคารกรุงเทพ อยู ่ในท าเลที่

สามารถอ านวยความสะดวกและใหบ้ริการแก่พ่อคา้ประชาชน ตลอดจนบริษัทหา้ง

 รา้นทัง้หลายไดโ้ดยทั่วถึง สหธนาคาร กรุงเทพ จึงไดเ้ปิดด าเนินการในวนัที ่11 

มีนาคม 2492 ณ อาคาร 3 ชัน้ 3 คูหา เลขที ่2 มุมถนนราชวงศ์ดา้นถนนเจริญกรุง

เชือ่มต่อกบัถนนเสือป่า ซ่ึงเป็นอาคารของส านกังานทรพัย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

เซง้มาจากผูเ้ช่าเดิมโดยเสียค่าเช่าเดือนละ 500 บาท ซ่ึงปัจจุบนัไดใ้ชเ้ป็นทีท่  าการ

ส านกังานสาขาราชวงศ์...”1 

ดว้ยเหตท่ีุมีความตอ้งการใชพ้ืน้ท่ีทางธุรกิจท่ีกวา้งขวางกวา่เดิม ถนนเจรญิกรุงซึง่คบั
แคบจึงไมเ่อือ้อ านวยใหแ้ก่ธุรกิจ ท าใหธุ้รกิจตา่ง ๆ เริม่ยา้ยไปถนนสายอื่นๆ มากขึน้ เช่น ถนนสีลม 
เพราะสีลมเป็นถนนท่ีเช่ือมต่อไปยังถนนพระรามท่ี 4 ถนนราชด าริ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ได ้
นอกจากธุรกิจธนาคารแลว้ ธุรกิจประเภทบรษัิทหลกัทรพัย ์ เงินทนุ บรษัิทประกนัภยั ก็ยงัตอ้งการ
พืน้ท่ีส  าหรบัรองรบักิจการในภายหนา้ดว้ย 

ธุรกิจรูปแบบใหม่ท่ีเกิดขึน้ ไดแ้ก่ ธุรกิจท่องเท่ียว และโรงแรมซึ่งเคยตัง้อยู่ริมแม่น า้ 
แนวถนนเจริญกรุง เริ่มมาตัง้ท่ีถนนสีลมมากขึน้ ดว้ยเหตุท่ีว่า ถนนเจริญกรุงเกิดความคบัแคบ
แออดั ประกอบกบัถนนสีลมเป็นถนนซึ่งเช่ือมย่านเก่าอย่างถนนเจรญิกรุง กบัย่านใหม่อย่างถนน
ราชด าร ิประตนู า้ จงึเป็นถนนท่ีเหมาะแก่การท าธุรกิจรูปแบบใหม ่ 

นอกจากนีก้ารคา้เสรียงัดึงดดูใหน้กัลงทุนเขา้มาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งมีผลท าให้
ความตอ้งการอาคารส านักงานเพื่อการติดต่อทางธุรกิจสูงขึน้ ถนนเจริญกรุงซึ่งเป็นถนนท่ีไม่

                                                            

 1 นิตยสารผูจ้ดัการ.  (2529).  วรัิตน ์แสงทองค า สหธนาคารยุคบรรเจดิ ชลวิจารณ ์เดนิมาถงึจุด

เปลีย่นโค้ง…!?...หรืออาจจะไม่เปลีย่นเลย?.  (ออนไลน)์. 
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กวา้งขวางมากนกั  จึงไมอ่าจรองรบัการท าธุรกิจได ้ ในเรือ่งนีอ้าจมองไดว้า่ เมื่อเศรษฐกิจขยายตวั
มากขึน้ ธุรกิจท่ีเคยอยู่ในถนนเจริญกรุงจ าเป็นตอ้งยา้ยท่ีไปถนนสายอ่ืน ในขณะเดียวกันธุรกิจ
รูปแบบใหมก็่ไม่สามารถไปตัง้ยงัถนนเจรญิกรุงได ้เพราะถนนเจรญิกรุงไมมี่พืน้ท่ีมากเพียงพอ   

4.7.2 การขยายตวัของตลาดการค้า 
ตลาดขายสินคา้ในเขตคลองผดงุกรุงเกษม  มีส่วนส าคญัท่ีท าใหเ้ศรษฐกิจบนถนน

เจริญกรุงขบัเคลื่อนมาเป็นระยะเวลายาวนาน ประเภทของตลาดมีทัง้ตลาดสดและตลาดท่ีขาย
สินคา้ทั่วไป ตลาดท่ีส าคญัไดแ้ก่ ตลาดเยาวราช และตลาดนอ้ย ซึ่งเป็นย่านชาวจีนอยู่อาศยัมา
ตัง้แต่สมยัตน้กรุงรตันโกสินทร ์สืบทอดกนัมารุน่ต่อรุน่ และชาวจีนโพน้ทะเลซึ่งยา้ยเขา้มาใหม่ใน
ระยะหลงั จะขายสินคา้ประเภทอาหารของชาวจีน ขา้วของเครื่องใชต้่าง ๆ ซึ่งบรเิวณตลาดนอ้ยก็
ยงัมีตลาดเล็ก ๆ แยกออกมาอีก 2 -3 ตลาด เช่น ตลาดของตระกูลฮุนตระกูล (ตลาดเจ็กปินเดิม)  
ตลาดสวัสดีหรือตลาดนีจ้งสวัสดิ์  นอกจากนีต้ลาดน้อยยังเป็นแหล่งรบัซือ้อะไหล่ เครื่องจักร 
เครื่องยนต ์เหล็กหลอม อาวธุยทุโธปกรณท่ี์ฝ่ายสมัพนัธมิตรและฝ่ายอกัษะทิง้ไวเ้ม่ือสงครามโลก
ครัง้ท่ี 2 สิน้สุดลง รูจ้ักกันในช่ือว่า ย่านเซียงกง ซึ่งมีการคา้ขายกันอย่างคึกคัก  ส่วนบริเวณริม
คลองผดงุกรุงเกษม (ปัจจบุนัคือ เจรญิกรุง 29 ซอยโรงน า้แข็ง)  เป็นท่ีตัง้ของโรงน า้แข็งขนาดใหญ่ 
จึงมีการประกอบอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวกบัการท าความเย็น เช่น หอ้งเย็น ท าใหมี้การใชแ้รงงานเป็น
จ านวนมาก กลา่วไดว้า่ยา่นส าเพ็ง ราชวงศ ์ตลาดนอ้ย ถือเป็นแหลง่งานขนาดใหญ่ของกรุงเทพฯ 

เศรษฐกิจในย่านวงับูรพา เป็นอีกแหล่งหนึ่งท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเจรญิของถนน
เจริญกรุง ในฐานะท่ีแหล่งพาณิชยกรรมท่ีส าคญั ดว้ยเป็นท่ีตัง้ของหา้งรา้นต่าง ๆ ทัง้คนไทย จีน 
ตะวนัตกมาแต่เดิม ทัง้ยงัมีตลาดมิ่งเมือง   ตลาดบ าเพ็ญบุญ และรา้นคา้โดยรอบ ดึงดดูผูค้นให้
เข้ามาจับจ่ายใช้สอย ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ย่านวังบูรพายังเป็นแหล่งรวมวัยรุ่น ท่ีคลั่ งไคล้
วฒันธรรมอเมรกินั จนกลายเป็นกระแสนิยมอเมรกินั 

ในขณะเดียวกนั บรเิวณนอกเขตคลองผดงุกรุงเกษมเป็นท่ีตัง้ของหา้งรา้นส านกังาน 
โรงแรม ท่ีเป็นของชาวต่างชาติ และกลับมาเปิดให้บริการอีกครัง้  มีความปรากฏในหนังสือท่ี
สะทอ้นภาพถนนเจรญิกรุงนอกคลองผดงุกรุงเกษมวา่   

 “...ช่วงถนนเจริญกรุงทีจ่ะเล่านี ้(ตัง้แต่สะพานพทิยเสถียรผ่านซอยเจริญกรุง 26 

ลงมาจนจรดสาทร) เมือ่หา้สิบปีก่อนเป็นย่านสะอาด คือสองฟากถนนมีตึกแถวสอง

ชัน้แบบ “ชิโน-โปรตกุีส”  (Sino-Portuguese) คลา้ยตึกทีส่ิงคโปร์ ปีนงั มะละกา

บนแหลมมลายู และภูเก็ตของไทย แต่ละตึก หากไม่ใช่อาคารส านกังาน ก็จะเป็น

หา้งรา้นขายปลีกทีจ่ดัสินคา้หนา้รา้นไวส้วยงาม  เร ีย บ ต า  ซึ ่ง ม กั เป็น ส ิน ค า้
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“ฟุ่ มเฟือย” ที ่“จ าเป็น” เช่น เสือ้ผา้ ผา้ตดัเสือ้ เครือ่งประดบั เครือ่งส าอาง เครือ่ง

เขียน เครือ่งใชภ้ายในบา้นรวมทัง้มีรา้นตดัเสือ้ชาย-หญิง รา้นตดัผมชาย รา้นดดัผม

สตรี ภตัตาคาร และรา้นขนมฝรั่งหลายแห่ง...”1  

4.8 การเปล่ียนแปลงทางสังคมของถนนเจริญกรุงสมัยจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต ์ถึง พ.ศ. 
2511 

นโยบายและผลงานของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์เป็นท่ีประจกัษ์ว่า รฐับาลใส่ใจกบัการ
พฒันาประเทศใหท้ดัเทียมนานาอารยประเทศ ซึง่สนุทรพจนท่ี์เขาแสดงในโอกาสตา่ง ๆ ไดต้อกย า้
และสะทอ้นใหเ้ห็นทศันคติและวิธีคิดของวา่  

  “...ทา่นคงไดเ้หน็หรอือาจรูส้กึร าคาญทีข่า้พเจา้สนใจในเรือ่งพฒันาการอยู่

ทกุวนัทกุเวลา ขา้พเจา้ท าในสิ่งทีเ่คยมบีางทา่นทกัทว้งวา่ไมใ่ชห่นา้ทีข่องนายกรฐัมนตร ี 

เช่นกวดขนัการรกัษาความสะอาดของบา้นเมอืง เรือ่งถนนหนทาง รา้นตลาด แม่น า้ล า

คลอง ความเป็นไปในหมู่บา้น เรือ่งศขุาภิบาลของประชาชน ขา้ราชการในจงัหวดัและ

อ าเภอเคยถูกขา้พเจา้บ่นแมใ้นเรือ่งตัง้สว้มในทีไ่ม่เหมาะสม ไม่ถูกสขุลกัษณะ แน่นอน

ทเีดยีว ขา้พเจา้อาจจะจุกจิกมากเกินไป แต่ขา้พเจา้ก็ตอ้งสารภาพว่าเป็นหลกัการนสิยั  

หรอืเป็นโรคอนัหนึ่งของขา้พเจา้ทีไ่มส่ามารถจะทนดูความไมเ่ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย...”2 

4.8.1 อาคาร ทีพ่ักอาศัย ส่ิงก่อสร้าง  
ถนนเจริญกรุงในช่วงเวลานั้น  มีสิ่งปลูกสรา้งเป็นจ านวนมาก ดว้ยเป็นเพราะเป็น

ถนนท่ีสรา้งมานานนบัตัง้แต่รชักาลท่ี 4 และยงัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
ลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นถนนสายยาว ท าใหใ้นแต่ละชุมชนหรือแต่ละส่วนของถนนมีความ
แตกต่างกนัไป เช่น ท่ีอยู่อาศยัของคนย่านบางรกัจะเป็นการก่อตึก ในขณะท่ีผูค้นท่ีอาศยับรเิวณ
ถนนตก ยงัสรา้งท่ีอยู่อาศยัเป็นแบบบา้นไม ้ เห็นใหเ้ห็นจากข่าวไฟไหมบ้า้นเรือนราษฎรท่ีสรา้ง
ด้วยไม้บริเวณถนนตกกว่า 10 หลังเม่ือวันท่ี 12 มกราคม  พ.ศ. 2502 ปรากฏเป็นข่าวดังใน
หนงัสือพิมพชิ์งเสียนแยอะเป้า3 จากความหนาแน่นของอาคารบา้นเรือนในถนนเจรญิกรุง จึงอาจ

                                                            

 1 ประทมุพร วชัเสถียร. (2549).  สารคดชุีด ฉันรักกรุงเทพฯ  ตอนเลาะเลยีบริมถนนเจริญกรุง.  
หนา้ 23 
 2 ทกัษ ์เฉลิมเตียรณ.  (2548).  การเมอืงระบบพ่อขุนอุปถัมภแ์บบเผดจ็การ.  หนา้ 273. 
 3 มิตรชยั กลุแสงเจรญิ.  (2548).  หนังสอืพมิพซ์ิงเสียนเยอะเป้า: ภาพสะท้อนสังคมไทยสมัย
จอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต ์พ.ศ.2501-2506.  หนา้ 58.  
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เป็นเหตใุหร้ฐับาลเลือกสรา้งสถานีดบัเพลิงท่ีวดัม่วงแค หรอืถนนเจรญิกรุงเป็นศนูยก์ลางของเมือง
ท่ีส าคญั  ซึ่งการสรา้งสถานีดบัเพลิงนัน้ มีจ านวน 3 ท่ี ไดแ้ก่ ถนพระอาทิตย ์บางล าพ ูวดัม่วงแค 
และท่าเรอืคลองเตย1  

การใชป้ระโยชนจ์ากอาคารมีลกัษณะ 3 แบบเช่นเดียวกบัสมยัก่อนหนา้นี ้คือ เป็นท่ี
อยู่อาศยั  เป็นหา้งรา้น และเป็นท่ีอยู่อาศยักึ่งหา้งรา้น  ขอ้สงัเกตประการหนึ่งจากการเติบโตขึน้
ของถนนเจริญกรุง คือ จ านวนของผูใ้ชอ้าคารมีมากขึน้ กล่าวคือ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ
รฐับาลท าใหเ้ศรษฐกิจขยายตวั อาคารซึง่สรา้งเพื่อเปิดเป็นบรษัิทหา้งรา้น จงึตอ้งรองรบัลกูคา้มาก
ขึน้ กรรมสิทธ์ิในตึกแถวถนนเจริญกรุง แบ่งเป็น 2 เจา้ของใหญ่ ตามงานวิจยัการส ารวจตึกแถว
ถนนเจริญกรุงของสยาณี วิโรจนร์ตัน์2 ไดท้  าการส ารวจตึกแถวถนนเจริญกรุง ท่ีสรา้งขึน้ในสมัย
รชักาลท่ี 4 ถึงรัชกาลท่ี 7  ระบุว่า ตึกแถวเก่าบริเวณถนนเจริญกรุงตอนใน ผู้ท่ีเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิ  คือ ส านกังานทรพัยส์ินส่วนพระมหากษัตริย ์ หรือราชพสัด ุ ส่วนถนนเจริญกรุงตอน
นอก เป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชน  ซึง่ตกึแถวท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชน มกัมีการเปล่ียนรูปแบบง่าย
กวา่ 

ความหนาแน่นของถนนเจรญิกรุงเป็นผลท าใหส้ถานท่ีส าคญับางแห่งยา้ยออกจาก
บริเวณนี้ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งท่ี 2  ในขณะเดียวกันถนนเจริญกรุงก็ยังคงหลงเหลือ
สิ่งก่อสรา้งอ่ืน ๆ ท่ีสรา้งมาตัง้แตส่มยัรชักาลก่อน เช่น ศาสนสถาน ท่ีประกอบดว้ย วดั โบสถค์รสิต ์
มสัยิด รวมถึงสสุานโปรเตสแตนท ์และฮวงซุย้ของชาวจีนบรเิวณบา้นดอน ยานนาวา  ไวเ้ป็นอย่าง
ดี  มีสถานกงสลุ เพียง 2 แห่งท่ีอยู่คู่กับถนนเจริญกรุงสืบมา ไดแ้ก่ สถานกงสลุโปรตเุกส ซึ่งเป็น
กงสลุห่งแรกบนถนนเจรญิกรุง และสถานกงสลุฝรั่งเศส หา้งรา้นในถนนเจริญกรุงหลายรา้นท่ี
เปลี่ยนเจา้ของ ซึง่แตเ่ดิมเป็นชาวตะวนัตก แตเ่ม่ือสงครามเริม่ตน้ขึน้ รา้นเหล่านีต้อ้งปิดกิจการลง 
และไม่ไดก้ลบัมาเปิดอีก ในขณะท่ีบางรา้นท่ีมีเจา้ของเป็นคนไทย ยงัคงเปิดกิจการตอ่มา  เช่น รา้น
น า้ขมโหมง้หวอ ฮงฮวดไอศกรมีกะทิสด หา้งขายยาโอเรยีลเตล ซนิตอูาภรณ ์ ไทยชวู ์ประจกัษเ์ป็ด
ยา่ง ตัง้อยูย่า่นบางรกั  รา้นเลา่จิน้เสง้ ตัง้อยูท่ี่ตลาดนอ้ย  รา้นออนล๊อกหยุน่ ตัง้อยูเ่จรญิกรุงซอย 4 
เป็นตน้ รา้นเหล่านี ้สะทอ้นใหเ้ห็นว่า ยงัมีชาวเจริญกรุงท่ีกลบัเขา้มาด าเนินกิจการต่อภายหลงั
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 สิน้สดุลง 

                                                            

 1 แหล่งเดมิ.  หนา้เดิม. 
2 สยาณี วิโรจนร์ตัน.์  (2547).  การอนุรักษส์ถาปัตยกรรมประเภทตกึแถวริมถนนเจริญกรุง ที่

สร้างขึน้ในสมัยรัชกาลที ่4 ถงึรัชกาลที ่7.  หนา้ 139. 
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ห้างรา้นท่ีตั้งขึน้ในถนนเจริญกรุงสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์มีเป็นจ านวนมาก 
ปรากฏหลกัฐานจากบทสมัภาษณน์างไพบลูย ์สวุรรณจินดาชยั   ทายาทรุน่ท่ี 2 ของรา้นก๋วยเตี๋ยว
ตุน๋ยาจีนลิม้หยฮูง ซอยเจรญิกรุง 43  จากนิตยสารสารคดี ออนไลน ์วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 โดย 
อภิสรา บรรทดัเท่ียง  
ความว่า  

“...รา้นสมยัก่อนคึกคกักว่านีม้าก ปี 2500 ช่วงทีจ่อมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์ เป็น

นายกรฐัมนตรี ย่านเจริญกรุงเต็มไปดว้ยบริษัทใหญ่จากต่างประเทศเขา้มาคา้ขาย 

ท าใหม้ีลูกคา้เขา้ออกรา้นจ านวนมากทัง้กลางวนักลางคืน และยงัเคยตอ้งบริการไป

ส่งถึงทีอ่ีกดว้ย เจริญกรุงก็คือเจริญกรุง รถรางวิ่งผ่านเสน้นีเ้ลย บริษัทใหญ่ๆ ตัง้อยู่

แถวนีท้ ัง้นัน้ พนกังานเยอะมาก เบอร์ลียุ่คเกอร์ มิตซุย บริษัทการบินไทย ยงัมีบาร์

เล็กเปิดเพลงสตริงแห่งแรก ๆ  แต่ก่อนไปส่งตามบริษัทเลย สมยันัน้จอมพลสฤษดิ์

เฮีย้บมาก ช่วงปรบัปรุงถนนตัง้ไวต้อ้งเสร็จวนัไหน ตอ้งตามนัน้ คนท างานกนัทัง้วนั

ทัง้คืน รา้ยก็ขายดี ดึก ๆ ก็ยงัเปิดขายอยู่...”1  

จากบทสมัภาษณส์ะทอ้นใหเ้ห็นว่า เศรษฐกิจบนถนนเจริญกรุงในสมยัของจอม

พลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์ก าลงัเติบโตอย่างมาก  

4.8.2 การเดนิทางขนส่ง 
การเติบโตทางเศรษฐกิจอนัเน่ืองมาจากนโยบายของรฐับาล ท าใหก้รุงเทพฯ ขยายตวั

มากขึน้ จ านวนรถมีมากขึน้เป็นล าดบั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มขึน้ของจ านวนการใชร้ถสว่นตวั 
กลา่วคือสมยัรชักาลท่ี 5 รถยนตส์ว่นตวัมี 401 คนั2  พ.ศ. 2490 เพิ่มเป็น 3,259 และพ.ศ. 2501  มี
จ านวนมากถึง 26,9133   ส่วนการขนส่งสาธารณะนั้น รถรางท่ีเคยเป็นพาหนะส าคัญเริ่มเป็น
อุปสรรคในการเดินรถ เพราะกรุงเทพมีการจราจรท่ีคับคั่งมากขึน้ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์ มี
นโยบายใหย้กเลิกรถรางสายต่าง ๆ  โดยเริ่มทยอยเลิกรถรางเม่ือ พ.ศ. 2503 จนกระทั่งรถรางถูก
ยกเลิกในวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2511 โดยมีรถจากบริษัทขนส่ง และรถของ ร.ส.พ. เป็นผู้
                                                            

 1 อภิสรา บรรทดัเท่ียง.  (2562).  บทสัมภาษณน์างไพบูลย ์สุวรรณจินดาชัย  ทายาทรุ่นที่ 2 

ของร้านก๋วยเตี๋ยวตุ๋นยาจีนลิม้หยูฮง.  (ออนไลน)์ 
   2 เกือ้กลู ยืนยงอนนัต.์  (2520). การพัฒนาการคมนาคมทางบกในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็พระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.  หนา้ 177. 
 3Manop  Bongsadadt.  (1973).  The  Analysis of Bangkok &Thonburi Transportation.  P.19. 
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ใหบ้ริการประชาชนแทนรถราง  ซึ่งการยกเลิกรถรางเป็นผลใหถ้นนเจริญกรุงมีพืน้ท่ีส  าหรบัการ
สญัจรของรถยนตเ์พิ่มขึน้ และไม่มีสิ่งกีดขวางบนถนนเจรญิกรุง ทัง้ยงัเป็นการยตุิขอ้เรียกรอ้งของ
ราษฎรท่ีตอ้งการใหย้กเลกิรถราง 

4.8.3 การเปล่ียนแปลงของแหล่งธุรกิจและส านักงาน 
ภูมิศาสตรข์องถนนเจริญกรุงท่ีไม่สามารถขยายถนนใหก้วา้งขวางออกไปได ้ท าให้

หา้งรา้นท่ีตอ้งการขยายกิจการ  ตอ้งหาท่ีตัง้ของรา้นใหม่ เม่ือเปรียบเทียบกับ ถนนพระรามท่ี 4 
ถนนสีลม และถนนสาทร จะพบว่า ถนนเจริญกรุงเป็นถนนท่ีไม่สามารถขยายพืน้ท่ีออกไปได ้  
ส่วนถนนพระรามท่ี 4 ถนนสีลมและถนนสาทร มีพืน้ท่ีดัง้เดิมขนานกับคลอง การถมคลองเพื่อ
ขยายถนนใหก้วา้งขวางขึน้สามารถกระท าได ้ ดว้ยเหตนีุ ้จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์ จึงมีโครงการถม
คลองถนนตรงหรือคลองหัวล าโพง เพื่อขยายถนนพระรามท่ี 4 เม่ือ พ.ศ. 2404  ในการนีไ้ดร้บั
ความช่วยเหลือจากยซูอมดว้ย โครงการถมคลองสีลม เพื่อขยายสีลมถนนสีลม  เริม่มีขึน้เมื่อ  พ.ศ. 
2504  เป็นผลใหถ้นนสีลมใน พ.ศ. 2505 กลายเป็นถนน 6 เลนและมีเกาะกลางถนน  ส่วนถนน
สาทร จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์ ใหป้รบัปรุงเรื่องการเดินรถทางเดียวในถนนสาทรโดยใหเ้ช่ือมถนน
สาทรเหนือทะลถุึงถนนเจรญิกรุง  และผลจากการถมคลองสีลม ท าใหถ้นนสีลม เป็นถนนท่ีเหมา
สมในการท ากิจการคา้ ประกอบกบัมีการสรา้งอาคารส านกังานท่ีทนัสมยั  ซึ่งสีลมไดร้บัฉายาเป็น 
“วอลสตรที” เมืองไทย  และกลายเป็นถนนสายธุรกิจแทนถนนเจรญิกรุง  

4.8.4 การจัดระเบยีบถนน 
ดว้ยอปุนิสยัของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์ท่ีใส่ใจในเรื่องความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย

ของบา้นเมือง จงึมกัออกตรวจการณด์ว้ยตวัเองบอ่ยครัง้ และสั่งการใหน้ายกเทศมนตรกีรุงเทพ ท า
รายงานการปรบัปรุงพืน้ท่ีบรเิวณถนนเจรญิกรุง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งช่วงบรเิวณสะพานกรุงเทพฯ ถึง
ถนนตก ปรากฏความในรายงานการแก้ไขปรับป รุงความสะอาดจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ถึงนายกรฐัมนตรี วนัท่ี 3 กนัยายน  พ.ศ. 2502 ว่า ไดมี้การปรบัปรุงทางเทา้
จากสะพานกรุงเทพฯ ถึงถนนตกเรียบรอ้ยแลว้ โดยจะสรา้งทางเทา้ใหมี้ความกวา้ง 3 เมตร ใน
ปีงบประมาณ 2503 ตอ่ไป  

นอกจากนีจ้อมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์ยงัเดินตรวจความเรยีบรอ้ยบรเิวณถนนเจรญิกรุง 
เช่น ในวันท่ี 10  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์ไดล้งนามหนังสือสั่งการจาก
นายกรฐัมนตร ีถึงรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย ใหร้ือ้สงักะสีรัว้บา้นท่ีผพุงัโยเ้ยบ้รเิวณวดัลาด
บวัขาว บางคอแหลม ถึงถนนตก ออกไปทิง้ รวมถึงสั่งใหเ้จา้หนา้ท่ีเก็บสายไฟท่ีหอ้ยไม่เป็นระเบียบ
จัดเก็บใหเ้รียบรอ้ย นอกจากนีย้ังสั่งใหร้ถประจ าทางของ ร.ส.พ. เขา้จอดท่ีอู่บริเวณถนนตกให้
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เรียบรอ้ย ตามขอ้สั่งของนายกรฐัมนตรี1  จอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์ยงัสั่งการใหด้แูลความสะอาด
ของถนนเจรญิกรุงอีกหลายแห่ง เช่น แยก เอส เอ บี ถึงตลาดนอ้ย  ตลาดวดัพระยาไกรถึงสะพาน
กรุงเทพ หนา้โรงหนงัเฉลิมกรุงถึงศนูยก์ารคา้วงับูรพา วงเวียนโอเดียนถึงถนนนีจ้งสวสัดิ์ บรเิวณ
สะพานพิทยเสถียร2  โดยใหจ้ดัระเบียบทางเทา้ บา้นเรือนราษฎร ตึกแถวท่ีล า้ถนน เป็นไปไดว้่า
ถนนเจรญิกรุงในสมยัของจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์จะมีความสะอาดเรยีบรอ้ยมกกวา่ยคุใด  

4.8.5 การปรับปรุงระบบน า้ประปา 
นโยบายของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์ท่ีมุ่งหวังใหป้ระชาชนมีสุขอนามัยท่ีดี ท าให้

ถนนเจรญิกรุงมีน า้สะอาดใชห้ลายแห่ง มีการติดตัง้ก๊อกประปาสาธารณะรวม  9 จดุ ทัง้ยงัมีถงัน า้ 
400 แกลอน จ านวน 3 ถงัตัง้ใกลก้บัวดัยานนาวา และอีก 30 ถงัตามเสน้ทางถนนเจรญิกรุงไปถนน
ตก แสดงใหเ้ห็นว่าถนนเจริญกรุงยงัเป็นท่ีอยู่อาศยัของคนเป็นจ านวนมาก แมว้่าถนนจะเริ่มคบั
แคบและไม่รองรบักบัการคา้ในรูปแบบใหมท่ี่ก าลงัเตบิโตขึน้ในเวลาตอ่มา  

กลา่วโดยสรุป การเกิดสงครามโลกครัง้ท่ี  2 ท าใหเ้ศรษฐกิจบนถนนเจรญิกรุงเปลี่ยน
มือจากชาวตะวันตก มาเป็นชาวญ่ีปุ่ น เม่ือสงครามเลิก  นโยบายของรัฐหันไปร่วม มือกับ
สหรฐัอเมรกิาต่อตา้นลทัธิคอมมิวนิสต ์ ท าใหอ้เมริกาใหก้ารช่วยเหลือไทยในการพฒันาประเทศ 
ผลจากการเป็นมิตรกับอเมริกา ท าใหเ้ศรษฐกิจขายตวั ถนนเจริญกรุงไม่สามารถรองรบัธุรกิจท่ี
เปลี่ยนรูปแบบไป หรือเศรษฐกิจท่ีก าลงัเติบโตขึน้ได ้เม่ือเทียบกับถนนสายอ่ืน  เช่น สีลม สาทร 
พระรามท่ี 4 รวมถึงรถรางท่ีเคยเป็นพาหนะท่ีส าคญัมากในถนนเจริญกรุง ยงัไม่อาจตอบสนอง
สภาพสงัคมท่ีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วได ้รฐับาลจึงตอ้งประกาศยกเลิกใชใ้นท่ีสุด ซึ่งการยกเลิก
รถราง ท าใหถ้นนเจริญกรุงไม่มีสิ่งกีดขวางประเภทรถรางต่อไปและยุติขอ้เรียกรอ้งท่ีตอ้งการให้
ยกเลกิรถรางในถนนเจรญิกรุง  
 

 

 

                                                            

 1 หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. กทม.1.4.7/5  เอกสารกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายงานการแก้ไขปรับปรุง
ความสะอาดตามข้อส่ังการในเดอืนสงิหาคม 2502 
 2 รวบรวมขอ้มลูจากหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ  กทม 1.4.7  เอกสารกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
เอกสารรายงานการแก้ไขปรับปรุงความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของบ้านเมอืงตามที่
นายกรัฐมนตรีส่ังการ ตัง้แต่ พ.ศ.2502-2506. 
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บทที ่5  
บทสรุป 

งานวิจยันีศ้กึษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมของถนนเจรญิกรุง ในช่วงเวลา
100 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2411 - 2511 โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารชั้นต้นและชั้นรอง  มี
วตัถปุระสงคก์ารวิจยัเพื่อศกึษาถึงความส าคญัของถนนเจรญิกรุงตัง้แต่ พ.ศ. 2411 ถึง พ.ศ.2511 
และเพื่อศึกษาถึงพฒันาการ ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมของถนนเจรญิกรุงตัง้แต ่
พ.ศ. 2411 ถึง พ.ศ. 2511 

ผลการศึกษาพบว่าถนนเจริญกรุงสรา้งขึน้มาด้วยจุดประสงค์แรกเริ่มจากการท่ี
ชาวตะวนัตกกราบบงัคมทลูรชักาลท่ี 4 ขอใหส้รา้งถนนสายยาวๆ ไวส้  าหรบัข่ีมา้ตากอากาศ เพราะ
พากันไม่สบายเน่ืองจากไม่มีสถานท่ีออกก าลงักาย รชักาลท่ี  4 โปรดเกลา้ฯ ใหต้ดัถนนขึน้เม่ือ 
พ.ศ. 2404 แลว้เสรจ็ตลอดทัง้เสน้ พ.ศ. 2406  บรเิวณตัง้แต่วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม  ยาว
ขนานกบัแม่น า้เจา้พระยาไปจนถึงบรเิวณบางคอแหลม  หรือท่ีเรียกว่าถนนตก และพระราชทาน
นามถนนท่ีตดัขึน้ใหมว่่า ถนนเจรญิกรุง  การตดัถนนแบง่เป็น 2 ช่วง โดยเริม่ตดัถนนเจรญิกรุงตอน
นอก ตัง้แต่สะพานด ารงสถิต ขา้มคลองรอบกรุง ไปถึงบางคอแหลมเม่ือ พ.ศ.2404 ในปีถดัมาจึง
เริม่ตดัถนนเจรญิกรุงตอนใน ตัง้แตว่ดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม ไปบรรจบกบัถนนเจรญิกรุงตอน
นอกท่ีตดัไวใ้นปีก่อนหนา้นี ้

ภายหลงัจากสรา้งถนนแลว้เสรจ็ รชักาลท่ี 4 โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งตกึแถวพระราชทานแด่
พระราชโอรส พระราชธิดา เก็บค่าเช่าจากการใหเ้ช่าตึก  การตดัถนนเจริญกรุงไม่เพียงแต่จะตดั
ถนนเพื่อชาวตะวนัตกเท่านัน้ แต่ยงันบัเป็นการเปิดพืน้ท่ีของกรุงเทพฯ ใหก้วา้งขวางขึน้ การสรา้ง
ตกึแถวบนถนนยงัเป็นการเริ่มตน้ของการเป็นท่ีอยู่อาศยั แหล่งพาณิชยกรรมและอตุสาหกรรมใน
เวลาต่อมา ในช่วงแรกท่ีตดัถนนจนกระทั่งสิน้รชักาลท่ี 4 การเปลี่ยนแปลงบนถนนเจรญิกรุงยงัไม่
เกิดขึน้มากนกั แตจ่ะเริม่สงัเกตไดใ้นสมยัรชักาลท่ี 5 เป็นตน้มา 

ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของถนนเจรญิกรุงทัง้ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม แบ่งไดเ้ป็น 
3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2404 - 2429 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนท่ีถนนเจรญิกรุงจะมีรถรางสายแรก
แล่นผ่าน ช่วงนีจ้ึงเป็นช่วงท่ีถนนเจริญกรุงก าลังไดร้บัการพัฒนา และเป็นจุด เริ่มตน้ของความ
ทนัสมยัและศิวิไลซข์องกรุงเทพฯ  

ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2430 – พ.ศ. 2483  เป็นช่วงเวลาท่ีถนนเจรญิกรุงขยายตวัและไดร้บัการ
พฒันาใหเ้ป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและความเจรญิทางสงัคมของกรุงเทพฯอย่างชดัเจน โดยเห็น
ไดจ้ากการเติบโตทางธุรกิจ การมีการคมนาคมท่ีหลากหลายและทนัสมยั เช่นรถราง ตลอดจนการ
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เป็นท่ีตัง้ของสถานท่ีส าคญั เป็นตน้ เสน้ทางตามถนนเจรญิกรุงซึ่งเป็นท่ีตัง้ของชมุชนหลากหลาย
เชือ้ชาติตั้งแต่ก่อนมีการตัดถนน เช่น ชุมชนชาวไทยในเขตคลองผดุงกรุงเกษม ชุมชนชาวจีน
บรเิวณส าเพ็ง เยาวราช ตลาดนอ้ย และชมุชนชาวตะวนัตกบรเิวณบางรกั  รวมถึงชมุชนมสุลิมยา่น
บางคอแหลม จงึมีปฏิสมัพนัธก์นัโดยง่ายเม่ือมีการตดัถนน   และมีความสะดวกสบายเพิ่มขึน้เมื่อมี
รถรางเป็นพาหนะ  ซึ่งช่วยใหถ้นนเจรญิกรุงเป็นศนูยก์ลางของกรุงเทพฯไดด้ี ดว้ยเหตท่ีุถนนเจรญิ
กรุงเป็นถนนสายยาว ตดัผ่านหลายชมุชน จึงท าใหถ้นนเสน้นีเ้ป็นถนนสายเศรษฐกิจท่ีส าคญัมาก 
การขยายตวัทางเศรษฐกิจและสงัคม ท าใหร้ฐับาลตอ้งตดัถนนสายอ่ืน ๆ เพิ่มเตมิเช่ือมตอ่จากถนน
เจรญิกรุง อย่างไรก็ดี ลกัษณะทางกายภาพของถนนเจรญิกรุง ซึ่งคบัแคบ ท าใหก้ารขยายถนนท า
ไม่สะดวกนกั  และผลจากการเป็นศนูยก์ลางทางพาณิชยกรรม อตุสาหกรรม ท าใหถ้นนเจรญิกรุงมี
ปัญหาสภาวะแวดท่ีลอ้มเสื่อมโทรม 

ระยะท่ี 3  พ.ศ. 2484 – 2511 ช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี ้นับเป็นช่วงเวลาท่ีท าให้ถนน
เจรญิกรุงมีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมเป็นอยา่งมากในอีกช่วงเวลาหนึ่ง ดว้ยเหตท่ีุ 
ระยะเวลาดงักลา่ว อยูใ่นช่วงที่ประเทศไทยก าลงัประสบกบัภาวะสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และประเทศ
ไทยเป็นสว่นหนึง่ของสมรภมูิรบ จงึไดร้บัผลกระทบจากสงครามโดยตรง กรุงเทพฯเป็นท่ีตัง้ของกอง
ก าลงัทหารญ่ีปุ่ น จึงถกูกองทพัสมัพนัธมิตรทิง้ระเบิด ก่อใหเ้กิดความเสียหายทัง้บา้นเรอืน สถานท่ี
ส าคญั และสญูเสียทรพัยส์ินทัง้ทางราชการและเอกชนหลายอย่าง ถนนเจรญิกรุงเป็นสมรภมูิรบ
แห่งหนึ่ง เพราะอยู่ใกลก้บัสถานท่ีส าคญั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสื่อสารขนส่งคมนาคม เช่น ไปรษณีย์
กลางบางรกั  สถานีหวัล าโพง และยงัมีอีกหลายสถานท่ีท่ีญ่ีปุ่ นเขา้ยึดครองยงัผลใหเ้ป็นเปา้หมาย
ท่ีสมัพนัธมิตรจะทิง้ระเบดิ  

นโยบายสนบัสนนุญ่ีปุ่ นของจอมพล ป.พิบลูสงคราม ท าใหใ้นช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ท่ี 
2 มีพ่อคา้ชาวญ่ีปุ่ นเขา้มาด าเนินธุรกิจตา่งๆ เป็นจ านวนมาก ครัน้เม่ือเกิดสงครามโลกขึน้ หา้งรา้น
ตา่งๆ ของชาวตะวนัตก หรอืคนในบงัคบั ไดร้บัผลกระทบอยา่งหนกั เพราะตอ้งปิดตวัลง เศรษฐกิจ
ของประเทศอยูใ่นอิทธิพลของญ่ีปุ่ น แทนชาวตะวนัท่ีเคยด าเนินมาตัง้แตก่่อนสงครามโลกครัง้ท่ี 2  

ผลจากสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ญ่ีปุ่ นกลายเป็นประเทศผูแ้พส้งคราม ในขณะท่ีประเทศไทย
แมจ้ะประกาศสงครามกบัฝ่ายสมัพนัธมิตร แต่ดว้ยการด าเนินงานของขบวนการเสรไีทย จึงท าให้
ประเทศไทยรอดพน้จากการเป็นประเทศแพส้งครามแบบญ่ีปุ่ น  

ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี  2 จบลงได้ไม่นาน โลกเกิดความหวาดวิตกจากลัทธิ
คอมมิวนิสต ์อเมริกาซึ่งเป็นตวัหลกัในการปกป้องโลกใหร้อดพน้จากภยัคอมมิวนิสต ์จึงตอ้งการ
ความช่วยเหลือจากรฐับาลไทยในการป้องกันการขยายตวัของลทัธิคอมมิวนิสตนี์ ้โดยใหค้วาม
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ช่วยเหลือทางดา้นเงินทนุ บคุลากร  วิชาการ แก่ไทย เพื่อใหไ้ทยเกิดความมั่นคงและเขม้แข็ง เป็น
ฐานตอ่ตา้นการก่อการรา้ย ประกอบกบัผูน้  าคนใหม่ของไทยไดแ้ก่ จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์ ฝักใฝ่
เขา้กับฝ่ายอเมริกา ท าใหป้ระเทศไทยรบัวฒันธรรมอเมริกันอย่างแพร่หลาย  ถนนเจริญกรุงจึง
เฟ่ืองฟูจากการเลียนแบบวฒันธรรมอเมริกนั เช่น การเท่ียวเตร ่การกินอยู่ การจบัจ่ายใชส้อย ซึ่ง
อาศยัรา้นคา้ หา้งรา้นรมิถนนเจรญิกรุงเป็นสถานท่ีแสดงออก เช่น รา้นคา้แถววงับรูพา โรงหนงั คิง 
ควีนส ์เป็นตน้ เศรษฐกิจในช่วงนีข้ยายตัวและเจริญเติบโตอย่างมาก เพราะนโยบายของจอม
พลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์ท่ีสนบัสนนุการคา้แบบเสร ีจึงท าใหเ้ศรษฐกิจของไทยขยายตวัขึน้ มีพ่อคา้ นกั
ลงทนุเขา้มาในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก  

นอกจากนี ้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 ท่ีเกิดขึน้จากความคิดของ 
จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์ยงัผลใหก้ารพฒันาประเทศเจรญิกา้วหนา้ไปมาก แตด่ว้ยสภาพภมูิศาสตร์
ของถนนเจริญกรุงท่ีไม่สามารถรองรบัการเติบโตทางเศรษฐกิจได ้หา้งรา้นหลายแห่งยา้ยไปถนน
เสน้อ่ืนๆ ท่ีกวา้งขวางกว่า ถนนเจริญกรุงจึงกลายเป็นถนนสายเก่า รถรางท่ีเคยเป็นพาหนะท่ี
ทันสมัยจ าต้องยุติการเดินรถลง ด้วยไม่ตอบสนองกับการใช้งานของราษฎร  ตามยุคสมัยท่ี
เปลี่ยนไป สญัลกัษณข์องความเจรญิของถนนเจรญิกรุงจงึสิน้สดุลงนบัตัง้แต ่พ.ศ. 2511   

ถนนเจรญิกรุงเกิดขึน้จากความตอ้งการสถานท่ีออกก าลงักายของชาวตะวนัตก มาสูก่าร
เป็นถนนแห่งความศิวิไลซส์ายแรกของไทย และเจรญิรุง่เรืองจนกลายเป็นถนนแห่งพาณิชยกรรม 
และอุตสาหกรรม การเปลี่ยนไปของยุคสมัย ท าใหถ้นนเจริญกรุงไม่มีพืน้ท่ีเพียงพอท่ีจะรองรบั
เศรษฐกิจท่ีขยายตวั  บรษัิทหา้งรา้นบางแห่งตอ้งการพืน้ท่ีในการประกอบกิจการ จึงยา้ยออกจาก
ถนนเจริญกรุงไปตัง้ถนนสายอ่ืนๆ เช่น สีลม สาทร สุรวงศ ์ท าใหถ้นนเจริญกรุงซบเซาและหมด
หนา้ท่ีการเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจท่ียาวนานมาตัง้แตส่มยัรชักาลท่ี 5 
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เอกสารชั้นตน้ทีย่ังไม่ไดต้พีมิพ ์
 
เอกสารหอจดหมายเหตุแหง่ชาต ิ 
หอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล ร.5 น. 2/25.   

เรือ่ง พระราชบญัญตัิรถลาก ค ากราบทลูหลวงธรณีนฤเบศรตอ่พระเจา้นอ้งยาเธอกรมหมื่น
นเรศวรฤทธ์ิ เสนาบดีกระทรวงนครบาล (1 พฤศจิกายน ร.ศ. 117).  

____________________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล ร.5 น.2/112.  
เรือ่ง ออกพระราชบญัญตัิรถจา้ง (10 พฤษภาคม – 1 มถินุายน ร.ศ.124). 

____________________. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 5  กระทรวงนครบาล ร.5 น 5.1/6.   
เรือ่ง ยกเวรทางบกไปรวมในกรมศขุาภิบาล (30 เมษายน -13 สงิหาคม ร.ศ.117). 

____________________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล ร.5 น.  
5.1/27.  เรือ่ง มิสเตอรร์ชิารด์รบัรองอธิบดีกรมกองตระเวนสง่ค ารอ้งทกุขเ์ป็นหนงัสือสนเทห่ ์
ไปยงัศขุาวา่ ท่ีตรอกตลาดนอ้ยท่อน า้ขา้งถนนโสโครกมาก (23 พฤษภาคม 119- กรกฎาคม 
119).  

____________________. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล ร.5 น 5.1/87.  
เรือ่ง  มี ผูน้  าน ามา้ลงไป อาบน า้ท่ีรมิคลองถนนสีลม  (12 เมษายน ร.ศ.124). 

____________________. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล ร.5 น.5.2/7.  
เรือ่ง ขอ้บงัคบัใชปุ้๋ ยสวนผกั (31 พฤษภาคม ร.ศ. 128). 

____________________. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล ร.5 น. 5.2/9.   
เรือ่ง ประกาศหา้มไมใ่หม้งุจากฤๅปลกูเรอืนโรง อนัก าบงัดว้ยไมข้ดัแตะฤๅแผงแลใบไม ้ร. 
ศ.123 (3 กมุภาพนัธ ์123- 17 มกราคม  ร.ศ.127). 

____________________. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล ร.5 น.7.1./38.  
เรือ่ง ส าเนาประกาศขยายเขตรศ์ขุาภิบาล ลงวนัท่ี 11 กนัยายน พ.ศ. 2466 กบัประกาศ
จดัการสะอาดในจงัหวดัพระนคร (22 กนัยายน 2466). 

____________________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล ร.5 น. 
8.1/187.  เรือ่ง   สง่รายงานมิศเตอรว์า่ท่ีต  าบลสะพานพิทยาเสถียรไม่มีโคมไฟ ขอใหมี้ขึน้ 
(6-11 ตลุาคม ร.ศ. 118). 
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____________________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล ร.5 น 8.7/34  
เรือ่ง ค  ากราบบงัคมทลูเมมเมอรร์นัด าปัญหาจีน ของพระยาวงษานปุระพทัธ ์(วนัท่ี 9 
กนัยายน ร.ศ.129). 

____________________. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล ร.5 น  
18.1/48.  เรือ่ง ท่ีรมิถนนเจรญิกรุงระหวา่งปากตรอกเต๊ากบัถนนราชวงษ์ แตเ่ดิมเป็นคลอง
กงษีลง้จะก่อสรา้งตกึให ้ โอนมาไวใ้นพระคลงัขา้งท่ี ร.ศ. 113-120. 
หอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล ร.5 น 
18.1/121.  เรือ่ง  โอนท่ีดนิหลวงต าบลถนนเจรญิกรุงมมุถนนล าพไูชย ใหก้รมพระคลงัขา้งท่ี 
(วนัท่ี 23 กนัยายน -15 ธนัวาคม ร.ศ.122). 

____________________. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล ร.5 น 22/209.  
เรือ่ง รายงานโรงพกัพาหรุดั นายปลืม้สารวตัรแขวง นายช่ืนนายหมวด เสนอรายงานตอ่ 
สารวตัรใหญ่ และเจา้กรม ปลดักรมกองตระเวน (วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ ์ร.ศ.125). 

____________________. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล ร.5 น 22/265.  
เรือ่ง  นายผล นายหมวดโรงพกัจกัรวรรดิ รายงานตอ่นายเทียน สารวตัรใหญ่ (วนัท่ี 27  
กนัยายน  ร.ศ.126). 

____________________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล ร.5 น.46.4/6.   
เรือ่ง คอเรศปอนเดนเรือ่ง กรมโยธิการฟอ้งมาวา่ถนนเจรญิกรุงตัง้แตป่ระตสูามยอดตลอดถึง
บา้นใหมย่งัมีราษฎรท ากนัสาดและพาไลล า้ออกมาเปนอนัมาก (วนัท่ี 21 กรกฎาคม -29 
กรกฎาคม ร.ศ. 109). 

____________________. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล ร.5 น 46.4/7.   
อรรคราชทตูอเมรกินัมีหนงัสือมาวา่ ท่อน า้รั่วนองท่ีมมุตรอกแยกจากถนนเจรญิกรุงไปยงั
สถานทตู ขอให ้ ซอ่มใหเ้รยีบรอ้ย แลไดส้ั่งใหบ้อกไปยงัผูจ้  าหน่ายน า้แลว้กบัสั่งหมอใหบ้งัคบั
เจา้ของโฮเตลใหแ้กไ้ขทางน า้เสียใหล้งท่อถนน 

____________________. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 5 กระทรวงนครบาล ร.5 น .46.4/9.  
เรือ่ง กรมโยธาธิการรอ้งวา่ ถนนเจรญิกรุงตัง้แตว่ดัสามจีน-สะพานเหลก็มีราษฎรทิง้ของ
โสโครกลงรางน า้บนถนน (8 กนัยายน 109). 

____________________. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 5 กระทรวงโยธาธิการ ร.5 ยธ.9/1. 
เรือ่งท าถนนตา่ง ๆ (27 มีนาคม ร.ศ.108 – 25 เมษายน ร.ศ.111). 

____________________. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 5 กระทรวงโยธาธิการ ร.5 ยธ.9/3.   
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เรือ่ง ราษฎรต าบลตรอกเต๊า เขียนกราบบงัคมทลูรชักาลท่ี 5 วา่เจา้พนกังานวดัตดัถนนไม่
ยตุิธรรม (มีนาคม ร.ศ.112). 

____________________. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 5 กระทรวงโยธาธิการ ร.5 ยธ.9/8  
เรือ่ง พระยารองเมืองขออนญุาตตดัถนนหลงัสเตชั่นรถไฟ นครราชสีมา ช่ือถนนรองเมือง  
(12 มกราคม ร.ศ.111- 1 เมษายน ร.ศ.124). 

____________________. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 5 กระทรวงโยธาธิการ ร.5 ยธ.9/89.  
ค ากราบบงัคมทลูของพระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง พระยาพพิฒันโกษา พระ
ยานรฤทธิราชหสั พระยานรนารถภกัดี หลวงมนศัมานิต (31 สงิหาคม ร.ศ.123). 
หอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล ร.6 น.
7/1 เรือ่งเปลี่ยน ช่ือกรมศขุาภิบาล เป็นนคราทร (21 เมษายน พ.ศ.2468) 

____________________. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล ร.6 น.7.1/11.   
เรือ่ง หา้มเผาศพ (29 กรกฎาคม ร.ศ. 119) 

____________________. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล ร.6 น.7.1/23.  
เรือ่ง สรา้งเตาเผาท าลายขณะมลูฝอย  ส าหรบักรมสขุาภิบาลและเรือ่งจดัการสขุาภิบาล ให้
เป็นมิวนิซีแปลลิตี ้(12 มกราคม 2460-14 สงิหาคม 2465). 

____________________. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล ร.6 น.7.1/25.  
เรือ่ง กระท าสิง่โสโครกใหเ้กิดความร  าคาญ. 

____________________. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล ร.6 น.15.1/11  
เรือ่ง ขอจบัจองท่ีดนิ (22 เมษายน – 30 มถินุายน 2456). 

____________________. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล ร.6 น.15.1/23  
เรือ่งขดุท่ีดินส าหรบัทิง้ขยะมลูฝอย (28 พฤศจิกายน -27 ธนัวาคม 2459). 

____________________. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล ร.6 น. 
20.18/29. เรือ่ง ท่ีดินต าบลถนนเจรญิกรุง. (12-14 พฤษภาคม 2459). 

____________________. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล ร.6 น. 
20.18/50.  เรือ่ง แผนกลอ้เลื่อน หมวดรถลาก ข่าวหนงัสือพิมพ ์“เจา้หนา้ท่ีไม่รูไ้ม่เห็นหรอื?” 
หนงัสือพิมพก์รุงเทพฯ  เดลิเมลล ์(4 มิถนุายน 2464). 

____________________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 6 กระทรวงนครบาล ร.6 น. 
20.18/51.  เรือ่ง  แผนกลอ้เลื่อน หมวดรถลาก หนงัสือพิมพไ์ทยกบัจีนโนสยาม. 

____________________.  เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 7 กระทรวงนครบาล ร.7 น. 

 



  120 

 

26.8/11. เรือ่ง “ ถนนในกรุงเทพฯ แคบเสียแลว้” หนงัสือพิมพไ์ทยหนุม่ (วนัท่ี 13 
พฤศจิกายน 2470). 

หอจดหมายเหตแุห่งชาติ. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 7 กระทรวงมหาดไทย ร.7 ม.12.1/7  
เรือ่ง บรษัิทรถไฟฟา้สยามขอเปลี่ยนวิธีการเดินรถรางสายบางคอแหลม และขยายทางรถราง
ใหมใ่นถนนบางสาย (8 พฤษภาคม – 10 มิถนุายน  พ.ศ.2473). 

____________________. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 7 กระทรวงมหาดไทย ร.7 ม.19/2.  
เรือ่งรือ้ปอ้มรมิสพานภาณพุนัธ ์และก าแพงเมืองตอ่จากปอ้มตามแนวไปจนถึงตกึแถวของ
หมอ่มสมยั สนิทวงศ ์เพื่อท าตกึใหบ้รษัิทบีกรมิเช่า  (ธนัวาคม  2469 - กนัยายน 2471). 

____________________. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 7 กระทรวงมหาดไทย ร.7 ม. 
26.5/27.  เรือ่ง  ข่าวหนงัสือพิมพเ์ก่ียวกบันคราทร : ตดัถนน 2 ฟากคลอง  (29  
พฤศจิกายน  2471). 

____________________. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 7 กระทรวงมหาดไทย ร.7 ม.26.6/4  
ข่าวหนงัสือพิมพห์ลกัเมือง เรือ่ง รถยนตก์บัรถรางรฐับาลจะจดัการอยา่งไรจงึจะเรยีกว่าเสมอ
ภาค วนัท่ี (23 สงิหาคม 2470). 

____________________. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 7 กระทรวงมหาดไทย ร.7 ม 26.8/5  
ข่าวหนงัสือพิมพไ์ทยหนุ่ม (วนัท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2470). 

____________________. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รชักาลท่ี 7 กระทรวงมหาดไทย. ร.7 ม. 
26.8/7 เรือ่ง “บรษัิทรถรางควรปอ้งกนัชีวิตมนษุย”์  ขา่วหนงัสือพิมพไ์ทยหนุ่ม  
(วนัท่ี 25 ตลุาคม 2470). 

____________________. เอกสารกระทรวงกลาโหม บก.สงูสดุ 2.6.3/7. เรือ่ง การคา้ไทย-ญ่ีปุ่ น. 
____________________. เอกสารกระทรวงกลาโหม บก.สงูสดุ 2.6.4/21 เรือ่ง บญัชีหา้งรา้นของ 

เอกชนญ่ีปุ่ นท่ีทหารติดตอ่ใหก้บักองทพัญ่ีปุ่ น  2-12 เมษายน 2486. 
____________________. เอกสารส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตร ี(2) สร.0201.98.1/17 ปึกท่ี 1  

เรือ่ง รายงานการประชมุคณะกรรมการเก่ียวกบัการตา่งประเทศ. 
____________________. เอกสารส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตร ี(2) สร 0201.67/4 เรือ่ง ผูมี้ช่ือขอ 

อนญุาต สรา้งสะพานและเปิดท่าเรอืตา่งๆ  (26 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2490). 
____________________. เอกสารกรุงเทพมหานคร กทม.1.4.7/5  เรือ่ง รายงานการแกไ้ขปรบัปรุง 

ความสะอาดตามขอ้สั่งการในเดือนสงิหาคม 2502. 
____________________.  เอกสารกรุงเทพมหานคร กทม. 1.4.7  เรือ่ง เอกสารรายงานการแกไ้ข 
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ปรบัปรุงความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยของบา้นเมืองตามท่ีนายกรฐัมนตรสีั่ง
การ ตัง้แต ่พ.ศ. 2502 - 2506. 
 

เอกสารหอสมุดแห่งชาต ิ 
หอสมดุแห่งชาต.ิ  จดหมายเหตรุชักาลท่ี 4. ม.ป.ป. เลขท่ี 121 
_____________.  จดหมายเหตรุชักาลท่ี 4. จ.ศ.1224. เลขท่ี 131 
หนงัสือพิมพส์ยามราษฎร ์วนัท่ี 17 มิถนุายน 2465 (ไมโครฟิลม์) 
หนงัสือพิมพศ์รกีรุง วนัท่ี 4 ตลุาคม 2485 (ไมโครฟิลม์) 
หนงัสือพิมพศ์รกีรุง วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2486 (ไมโครฟิลม์) 
หนงัสือพิมพส์ยามรฐั วนัท่ี 9 มีนาคม 2503. หนา้ 8 (ไมโครฟิลม์) 
หนงัสือพิมพส์ยามรฐั วนัท่ี 10 มิถนุายน 2503. หนา้ 6 (ไมโครฟิลม์) 
 
เอกสารชั้นตน้ทีต่พีมิพแ์ล้ว 
 
ราชกิจจานุเบกษา 
ประกาศจดัการสะอาดในจงัหวดัพระนคร. (วนัท่ี 22 พฤษภาคม ร.ศ. 117). ราชกิจจานุเบกษา  

เล่มที ่15.   หนา้ 1-3. กฎขอ้บงัคบัดว้ยเรือ่งไรห่รอืสวนผกัท่ีใชปุ้๋ ยบรหิารในกรุงเทพฯ. 
(วนัท่ี 7 ตลุาคม 119). ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 17 หนา้ 340-341. 

พระราชบญัญตัิปอ้งกนัสญัจรโรค รตันโกสนิทรศก  127. (วนัท่ี 23 มีนาคม ร.ศ.126). ราชกิจจา 
นุเบกษา เล่ม 24. หนา้ 1365-1370. 

พระราชบญัญตัิรถจา้ง รตันโกสินทรศ์ก 124. (วนัท่ี 2 เมษายน 124).  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม  

22.  หนา้ 2-8. 
พระราชบญัญตัิรถยนตร ์รตันโกสนิทรศก 128. (วนัท่ี 26 ธนัวาคม ร.ศ.128). ราชกิจจานุเบกษา  

เล่ม 26. หนา้ 1-8.  
พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการจดัซือ้ท่ีดินและอสงัหารมิทรพัยอ์ยา่งอ่ืน เพื่อตดัถนนในพืน้ท่ีเพลงิไหม ้ 

ต าบลถนนเยาวราช.  (วนัท่ี 24 มกราคม 2474). ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 48.   
หนา้ 1-5. 

ประกาศสงครามตอ่บรเิตนใหญ่และสหรฐัอเมรกิา ในพระปรมาภิไธยสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัอานนัท 
มหิดล.  (25 มกราคม 2485). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 55.  หนา้ 558-559 

เทศบญัญตัิของเทศบาลนครกรุงเทพ เรือ่ง ควบคมุการก่อสรา้งอาคาร พทุธศกัราช 2483  
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(วนัท่ี 21 มีนาคม  2484).  ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 58. หนา้ 407. 
ประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัท่ี 21.  ( 2 พฤศจิกายน 2501).  ราชกิจจานุเบกษา เล่มที ่

75 ตอนที ่89.  หนา้ 1-2.  
 

วชิรญาณวิเศษ 
วชิรญาณวิเศษ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 15  วนัเสาร ์ขึน้ 8 ค ่า เดือน 3 ปีกนุ นพศก จ.ศ.1249 ตรงกบัวนัท่ี 21  

มกราคม พ.ศ. 2430. 
 
หนังสือภาษาไทย 
กฎหมายในรัชกาลที ่5 เล่ม 1.  (2540).  กรุงเทพฯ: อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลิชช่ิง. 
กรมโคสนากร.  (2485).  ประมวลค าปราสัยและสุนทรพจนข์อง พน.ทา่นจอมพล  

ป.พบูิลสงคราม (ฉบับที ่2).  ม.ป.ท. 
กรมต ารวจ.  (2507).  รายงานประจ าปีของกรมต ารวจ ประจ าปีพุทธศักราช 2501- 2506.   

กรุงเทพฯ: โรงพิมพก์รมต ารวจ 
กรมศิลปากร.  (2486).  รัฐนิยมและเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพพ์ระจนัทร.์ 
___________.  (2547).  ประชุมประกาศรัชกาลที ่4.  กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 
___________.  (2560).  ประมวลภาพประวตัิศาสตรไ์ทย วิถีชีวิต.  กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร. 
กรมศิลปากร.  (2548).  พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร ์รัชกาลที ่4 ของเจ้าพระยา 

ทพิากรวงศมหาโกษาธิบด.ี  กรุงเทพฯ:  กรมศิลปากร. 
กระทรวงมหาดไทย.  (2487).  เหตุการณน์ า้ทว่ม พ.ศ. 2485.  ม.ป.ท. 
กองทพับกพมิพเ์ป็นทีร่ะลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต.์   

(2507).  ม.ป.ท.  
ค าปราศรัยจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต ์นายกรัฐมนตรี กล่าวในวันครบรอบปีแหง่การปฏิวัต ิ 

๒๐ ตุลาคม 2502.  (2502). พระนคร: ธนะการพิมพ.์ 
จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต.์  (2502).  ประมวลสุนทรพจนข์องจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต ์พ.ศ. 

2502-2504.  กรุงเทพฯ:  โรงพิมพส์  านกัท าเนียบนายกรฐัมนตรี. 
ซามเูอล เจ. สมิท.  (2551).  จดหมายเหตุสยามไสมย เล่ม 1-4. กรุงเทพฯ:  ตน้ฉบบั. 
ด ารงราชานภุาพ,สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา.  (2517).  ความทรงจ า.  

กรุงเทพฯ: คลงัวิทยา. 
นรศิรานวุดัตวิงศ,์ สมเด็จพระบรมวงศเ์ธอเจา้ฟา้กรมพระยา; และด ารงราชานภุาพ ,สมเดจ็พระ 
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เจา้บรมวงศเ์ธอ  
กรมพระยา (2505).  สาสน์สมเดจ็ เล่ม 22.  พระนคร: องคก์ารคา้ครุุสภา. 
ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี, เจา้พระยา. (2552). พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร ์ 

รัชกาลที ่1.  กรุงเทพฯ: อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลิชช่ิง. 
ปาลเลกวัซ ์,มงเซเญอร.์  (2520).  เล่าเร่ืองกรุงสยาม.  กรุงเทพฯ: กา้วหนา้.  

สารบาญชส่ีวนที ่2 คือ ราษฎรในจังหวัด ถนนแลตรอก จ.ศ.1245 เล่ม 2.  (2541).  
กรุงเทพฯ:  ตน้ฉบบั. 

ส านกังานสถิติแห่งชาต.ิ  (2508).  สมุดสถิตริายปีประเทศไทย. พระนคร: โรงพิมพส์  านกั 
นายกรฐัมนตร.ี 

เสถียร ลายลกัษณ.์ ผูร้วบรวม.  (2478).  ประชุมกฎหมายประจ าศก เล่ม 22.  พระนคร:  
โรงพิมพเ์ดลิเมล.์ 

 
เอกสารชั้นรอง 
 
หนังสือภาษาไทย 
กรมโยธาธิการ  กระทรวงมหาดไทย.  (ม.ป.ป.).  หน่ึงร้อยเก้าปีกรมโยธาธิการ.  กรุงเทพฯ: 

กรมโยธาธิการ. 
กรมศิลปากร.  (2525).  จดหมายเหตุการอนุรักษก์รุงรัตนโกสินทร.์  กรุงเทพฯ:  กรมศิลปากร. 
___________.  ประเทศสยาม บนัทกึการเดินทางและความประทบัใจในประเทศสยาม  

ใน รวมเร่ืองแปลหนังสือและเอกสารทางประวัตศิาสตร ์ชุดที ่5.  (2545). แปลโดย 
นนัทพร บนัลือสนิธุ.์  กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 

กาญจนาคพนัธุ.์  (2545).  กรุงเทพฯ เม่ือวานนี.้  พิมพค์รัง้ท่ี 4.  กรุงเทพฯ: สารคด.ี 
เกือ้กลู ยืนยงอนนัต.์  (2520).  การพัฒนาการคมนาคมทางบกในรัชสมัยพระบาทสมเดจ็ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั.  กรุงเทพฯ:  เจรญิวิทยก์ารพิมพ.์ 
โกวิท ตัง้ตรงจิตร. (2554).  เล่าความหลังคร้ังสงคราม.  กรุงเทพฯ: พิมพค์  า. 
แคลาส เวค ์; และเคลาส โรสเซน็แบรก์.  (บรรณาธิการ). (2520).  เยอรมันมองไทย.  กรุงเทพฯ:  

เจรญิวิทยก์ารพิมพ.์   
เจา้พระยาสรุศกัดิม์นตร.ี  (2504).  ประวัตกิารของจอมพลเจา้พระยาสุรศักดิม์นตรี เล่ม 2. 

พระนคร: องคก์ารคา้ครุุสภา. 
ชยั เรอืงศลิป์.  (2527).  ประวัตศิาสตรไ์ทย พ.ศ.2325-2453 ด้านเศรษฐกิจ.  พิมพค์รัง้ท่ี 2.  
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กรุงเทพฯ: มลูนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร.์ 
ชยั เรอืงศลิป์.  (2519).  ประวัตศิาสตรไ์ทย พ.ศ.2325-2453 ด้านสังคม.  พิมพค์รัง้ท่ี 2.   

กรุงเทพฯ: เรอืงศลิป์. 
ชาญวิทย ์เกษตรศริ;ิ และคนอ่ืน ๆ.  (2544).  จอมพล ป. พบูิลสงครามกับการเมืองไทย 

สมัยใหม่.  พิมพค์รัง้ท่ี 2.  กรุงเทพฯ:  มลูนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร.์ 
ณฐัพล ใจจรงิ.  (2563).  ตามรอยอาทติยอุ์ทยั แผนการสร้างชาตไิทยสมัยคณะราษฎร.   

พิมพค์รัง้ท่ี 3.  กรุงเทพฯ:  มติชน. 
ณฐัวฒุิ ปรยีวนิตย.์  (2560).  เศรษฐกิจการเมืองของการตดัถนนในพระนคร สมัยรัชกาลที ่ 

1-5.  กรุงเทพฯ:  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศลิปากร.  
แถมสขุ นุ่มนนท.์  (2521).  เมืองไทยสมัยสงครามโลกคร้ังที ่2.  กรุงเทพฯ: ดวงกมล. 
ทกัษ ์เฉลมิเตยีรณ.  (2548).  การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภแ์บบเผดจ็การ. กรุงเทพฯ:  
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