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นานา คําไทย สื่อความหมาย บอกจํานวน 
 

โหล ตามความหมายของสารคดีรอยไทยในที่นี้ เปนลักษณะนามบอกจํานวนนับหนวยละ 12 เชน ดินสอ 1 โหล มี 12 แทง หลายคนอาจ
คิดวา โหล เปนคําที่มาจากภาษาจีน  
เนื่องจากฟงคลายสําเนียงจีน  อีกทั้งยังเปนคําที่เกี่ยวของกับการนับจํานวนสินคาในการคาขาย  อันเปนอาชีพหลักของชาวจีน แตอันที่
จริงแลวคําวาโหลนี้ เปนคําที่คนจีนออกเสียงเพี้ยนมาจากคําวา Dozen ในภาษาอังกฤษ ที่แปลวา จํานวนสิบสอง  โดยคนจีนมักจะออก
เสียง  ด  (ด.เด็ก) ไมชัด และเพี้ยนเปนเสียง ล.ลิง นอกจากนี้การออกเสียงคําวา  Dozen  ในสําเนียงอังกฤษตองออกเสียงหนักที่พยางค
แรก แตเมื่อคนจีนออกเสียงคํานี้  จึงเพี้ยนพยางคแรกของคําตามสําเนียงจีน  และตัดพยางคหลังที่ออกเสียงยากทิ้ง  คําวา Dozen จึง
เหลือเพียงคําวาโหล และเมื่อคนไทยไดยินก็รับมาใชอีกทอด และคงความหมายเดิม คือ 12 ตามตนคําในภาษาอังกฤษ 

 
นอกจากคําวาโหลแลว ยังมีคําที่เปนลักษณะนามบอกจํานวนนับที่นาสนใจอีกมากมาย อยางคําวา กุรุส  ซึ่งเทากับ  12 โหล เชน ผา 1 กุ
รุส ก็จะมี 12 โหล หรือ 144 ช้ินนั่นเอง แตเดิมทีคํานี้มักจะใชเปนหนวยนับจํานวนผา เชน ผาลายอยาง 1 กุรุส ก็เทากับ 144 ผืน ทําให
หลายคนสันนิษฐานวา คําวา  กุรุส นี้นาจะมาจากภาษาอาหรับ หรือภาษาแขก เพราะในอดีตการคาขายผาของไทยมักติดตอกับประเทศ
อินเดีย แตอันที่จริงแลวคําวา กุรุส ก็มีที่มาจากภาษาอังกฤษเชนเดียวกับคําวา โหล เพราะคําวา กุรุส  เปนคําที่ออกเสียงเพี้ยนมาจากคําวา  
Gross  (กโรส)  ที่มีคําแปลเปนภาษาอังกฤษวา twelve dozen หรือ 12 โหลนั่นเอง 
 
ฟุต   เปนหนวยวัดความยาวตามมาตราอังกฤษ  ที่คนไทยเรานิยมใชกันอยางแพรหลาย  โดยคํานี้เราเรียกตามคําในภาษาอังกฤษโดยตรง 
ในขณะที่หนวยยอยของฟุตคือ inch เรากลับเรียกดวยคําไทยวา นิ้ว  แตอันที่จริงแลว เดิมทีนิ้วเปนช่ือหนวยวัดความยาวแบบไทย ซึ่ง
กําหนดจากระยะความกวางของขอน้ิวหัวแมมือ   ตอมาเมื่อไทยเรานําระบบมาตราวัดแบบอังกฤษมาใช  ปรากฏวาความยาว  inch  
ใกลเคียงกับ 1 นิ้วของไทย เราจึงนําคําวานิ้วมาใชแทนคําวา inch 

 
สําหรับหนวยยอยของนิ้วในมาตราอังกฤษนั้น  แบงออกเปน  4 สวน ไมมีคําเรียกเฉพาะ  โดยจะเรียกวา  Quarter  inch  หรือ 1 สวน 
4 ของนิ้ว แตคนไทยเราก็ไดเรียกชื่อหนวยยอยนี้ดวยคําวา  กระเบียด   ซึ่งเปนหนวยความยาวตามมาตราไทยเทากับ  2   เมล็ดขาว โดย
คํานี้ไมปรากฏแนชัดวามาจากที่ไหน  รูเพียงวาปจจุบันยังคงใชอยู ในคําวา  กระเบียดกระเสียร  ที่แปลวา  ความพยายามใชจายอยาง
จํากัด  ซึ่งมีที่มาจากขนาดของตัว  กระเสียร ซึ่งเปนตัวอักษรขนาดเล็ก ที่เขียนแทรกอยูในหนาสมุด  เพื่อจดบันทึกความเขาใจสวนตัว 
โดยคํานี้แผลงมาจากคําวา เขียน หมายความวาตัวอักษรเหลานี้เปนลายมือที่เขียนขึ้น สวนคําวา กระเบียด ก็มาจากคําวา เบียด ที ่
แปลวา ชิด ติดกัน เพราะดวยลักษณะดังกลาวจึงนํามาใชเรียกลักษณะการเขียนตัว  กระเสียร  นี้วา  เบียดกระเสียร  และตอมามีการเพิ่ม
พยางคหนาของคํา เพื่อใหมีเสียงคลองจองกัน จึงกลายเปนคําวา กระเบียดกระเสียร ในที่สุด 

 
กะรัต   เปนช่ือหนวยน้ําหนักของอัญมณี  ที่คนสวนใหญมักใชเมื่อตองการสอบถามน้ําหนักของเพชรพลอยเพื่อประเมินราคา  ถาเพชร
เม็ดไหนมีน้ําหนักกะรัตมากก็จะมีราคาสูง ซึ่งตามระบบสากล น้ําหนัก 1 กะรัต จะเทากับ 0.2 กรัม



คําวา  กะรัต  นั้นเปนคําทับศัพทมาจากภาษาอังกฤษที่วา Carat ซึ่งเขาใจวาเพี้ยนมาจากคําวา  เครอบ  (Carob) เปนช่ือของพืชตระกูล
ถั่ว โดยเมล็ดเครอบนี้มีคุณสมบัติพิเศษ คือ เมื่อแหงแลวจะมีน้ําหนักคงที่ ไมวาเวลาจะผานไปนานเทาใด และทุกเมล็ดจะมีน้ําหนัก
ใกลเคียงกันมาก  เฉลี่ยเมล็ดละ 0.205 กรัม  ในสมัยกอนพอคาไขมุกชาวอาหรับจึงใชเมล็ดเครอบนี้เปนมาตรฐานในการชั่งน้ําหนัก
ไขมุก  และเรียกหนวยของน้ําหนักนี้วา เครอบ ซึ่งตอมาเรียกเพี้ยนเปนกะรัต 
ในอดีต การกําหนดน้ําหนักของกะรัตนั้นยังไมแนนอน เมื่อใชในการชั่งน้ําหนักเพชร ซึ่งเปนอัญมณีที่มีราคาสูง ทําใหมีผลตางดานราคา
มาก ดังนั้น บรรดาประเทศที่เกี่ยวของกับการคาอัญมณีจึงไดตกลงรวมกันกําหนดใหน้ําหนัก  1  กะรัต = 0.2 กรัม โดยเริ่มใชน้ําหนัก
มาตรฐานนี้เปนสากลมาตั้งแตป 2451 สวนไทยเราไดกําหนดใชน้ําหนักกะรัตมาตรฐานนี้มาตั้งแตป 2466 
นาสังเกตคําวากะรัตนี้  หากนํามาใชกับทองคําจะไมไดหมายถึงน้ําหนัก  แตจะหมายถึงปริมาณทองคําแทที่ประสมอยูในเนื้อทองนั้น  
โดยกําหนดวาโลหะที่ประสมกันอยูนั้นรวมเปน  24  สวน ถามีทองคําแทอยู 14 สวน ก็จะเรียกวา ทอง 14 กะรัต หรือ 14 เค (K) ซึ่งใน
ภาษาอังกฤษจะเขียนดวยตัว K ตางจากกะรัตที่เปนหนวยน้ําหนักอัญมณี ซึ่งเขียนดวยตัว C  
 
 
ที่มา  :  http://www.thaipost.net 
 

 
 
 
 



รอบนอกธนบุรี สองรอยปที่ผานมา 
เร่ือง: นิพัทธพร เพ็งแกว 

ภาพ: สารคดี 
* เรียบเรียงจากขอมูลภาคสนามในป พ.ศ. ๒๕๔๑ ระหวางการทํางานรวมกับโครงการหนังสือ “เพื่อความเขาใจในแผนดิน” ของ
สํานักพิมพสารคดี  
 

สภาพทั่วไปของเมืองธนบุรีในเขตรอบนอก อันหมายถึงบริเวณพนเขตกําแพงเมือง ถัดไป
จากริมฝงคลองบางหลวง และถิ่นทําเลอันหางไกลจากชายฝงแมน้ําเจาพระยานั้น ในปลาย
สมัยอยุธยา ธนบุรี หรือตนรัตนโกสินทร ชวงกอนรัชกาลที่ ๓ แทบจะไมมีเอกสารใดๆ 
กลาวถึงสภาพบานเรือนและชีวิตผูคน  
 

ขอความในพงศาวดารใหความสําคัญวา คลองสนามชัย คลองโคกขาม คือเสนทางสัญจร
ทางเรือที่เช่ือมตอระหวางแมน้ําเจาพระยากับแมน้ําทาจีน อันเปนหนทางลองสูหัวเมืองภาคใต  
 

วรรณกรรมอยางเชนนิราศ อาจจะขยายความเพิ่มขึ้น โดยกลาวถึงช่ือบานเล็กเมืองนอยระหวางเสนทาง อาทิ กําศรวลสมุทร ที่เช่ือวาแตง
มาตั้งแตกอนการขุดคลองลัดบางกอกใหญใน พ.ศ. ๒๐๖๕ ปรากฏชื่อบางระมาด บางฉนัง บางจาก นางนอง หรือใน นิราศเมือง
เพชรบุรี ของหมอมภิมเสน สันนิษฐานวาแตงขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ประมาณชวงรัชกาลพระเจาอยูหัวบรมโกศ ซึ่งใชเสนทาง
แมน้ําเจาพระยาสายใหมโดยไมออมเขาคลองบางกอกใหญ ก็กลาวรวบรัดเพียงวา ชวงผานเมืองธนบุรีไดแวะรายทางแควัดแจง ตัดเขา
คลองบางกอกใหญ จากนั้นก็เหมอมองตนระกําให "ระกําทรวงกรม" ไปไมกี่บรรทัด ก็ไปทะลุอีกทีเอาที่บางโทรัด สมุทรสาคร ซึ่งก็พน
เขตธนบุรีไปไกลแลว  
 

สวนใน โคลงนิราศนรินทร ซึ่งแตงขึ้นสมัยรัชกาลที่ ๒ ใหภาพบานชองผูคนที่หนาตาขึ้น เพราะบนเสนทางเดิม นอกจากวัดแจงและ
คลองบางกอกใหญแลว ยังออกชื่อวัดหงส วัดสังขกระจาย บางยี่เรือ นางนอง บางขุนเทียน บางบอน บางกก หัวกระบือ  
 

พนจากนี้ไปก็เปนโคกขาม ซึ่งอยูในเขตเมืองสมุทรสาครปจจุบัน  
 

แตทั้งหมดนี้ ก็ไมอาจใหความกระจางชัดใดๆ กับบานเมืองและความเปนอยูของผูคนในเขตรอบนอกของเมืองธนบุรีได  
 

เราอาจสันนิษฐานคราวๆ ไดจากพงศาวดารอันเกี่ยวเนื่องกับเมืองธนบุรีวา นับแตพมามาตีเมืองธนบุรีในป พ.ศ. ๒๓๐๘ และได "โคน
ตนไมผล ทําลายสวนผัก สวนพลู ไรนาแหลกลาญเกือบหมด" เมืองธนบุรีในชวงหลังเสียกรุงแมในเขตตัวเมืองคงทรุดโทรมรกราง ผูคน
อาศัยอยูเบาบาง  
 

ยิ่งเขตรอบนอกหางไกลแลว คงจะเปนปาเปลี่ยวรกอยูมิใชนอย เพราะแมกระทั่งกลางดึกคืนหนึ่งของป พ.ศ. ๒๓๑๙ เสือยังสามารถลอบ
เขามากินไพรเขมรที่เฝาสวนอยูหลังวัดบางยี่เรือไดงายๆ จนพระเจาตากตองมีพระราชดํารัสใหพระเจาลูกเธอ กรมขุนอินทรพิทักษ และ
ขาราชการชั้นผูใหญระดับเจาพระยาจักรี เจาพระยายมราช กับขาหลวงทั้งปวงออกไปลอมจับเสือเปนการเอิกเกริก  
 

แสดงใหเห็นชัดวา ขนาดทองที่ใกลๆ เพียงติดกับสวนริมคลองบางหลวง จนถึงสมัยนั้นก็ยังคงสภาพ "เสือพีเพราะปาปก ปารกเพราะ
เสือยัง"  
 
แลวชาวบานที่ไหนจะหาญกลาไปตอสูกับเสือเพื่อบุกเบิกเปดที่ทํากินกันเลา  
 

แตความอดอยากของผูคนตั้งแตป พ.ศ. ๒๓๑๐ - ๒๓๑๓ ซึ่งเปนชวงสี่ปแรกหลังเสียกรุง ทําใหราษฎรในภาคกลางตองเผชิญกับ
ทุพภิกขภัยอยางรุนแรงที่สุด เมื่อขาวเปลือกและขาวสารมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ อยางนาตกใจ  
 



กอนหนานั้น ขาวเปลือกราคาเกวียนละ ๕ ตําลึง ขาวสารเกวียนละ ๑๐ ตําลึง แตเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๒ นั้น ราคาขาวสารสูงขึ้นเปนเกวียนละ 
๒ ช่ัง แลวเขยิบขึ้นเปนเกวียนละ ๓ ช่ังในปตอมา เปนเหตุใหคนยากจน ตลอดจนคนฐานะปานกลางอดอยากยากแคนอยางสาหัส ภิกษุ
สามเณรตามวัดวาอารามตางๆ พลอยอดอยากไปดวย  

 

รัฐจึงแกปญหาโดยเรงรัดใหทั้งชาวนาและขาราชการรีบลงมือทํานาอยางเรงดวน โดย "แปลงสวนเดิมเปนทะเลตมสําหรับทํานานอกคู
เมืองทั้งสองฟาก" เริ่มลงมือต้ังแต พ.ศ. ๒๓๑๓ แตก็มีอุปสรรคที่ตองทําศึกกับพมาต้ังแตป พ.ศ. ๒๓๑๑ เรื่อยมาไมไดวางเวน จนถึงป 
พ.ศ. ๒๓๑๙ จึงคอยวางศึก  
 

จากนี้ สมเด็จพระเจาตากสิน "จึงดํารัสใหมีตราหากองทัพทั้งปวงกลับลง
มายังพระนครพรอมกัน แลวโปรดใหเจาพระยาจักรี เจาพระยาสุรสีห พระย
ธรรมา คุมไพรพลทั้งปวงตั้งทํานา ณ ทะเลตมฟากตะวันออกกรุงธนบุรี แล
ทุงบางกะปสามเสน ใหพระยายมราช พระยาราชสุภาวดี คุมไพรพลทั้งปวง
ต้ังทํานา ณ ทะเลตมฟากตะวันตก และทุงกระทุมแบน หนองบัวแขวงเมือง
นครชัยศรี"  

า
ะ

 

การฟนฟูเรงรัดทํานาของรัฐบาลครั้งนี้ดําเนินไปดวยดี จนเห็นผลประจักษ ดังที่บาทหลวงฝรั่งเศสชื่อคูเดตเขียนรายงานเมื่อวันที่ ๒๕ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๒๒ วา "เวลานี้ในเมืองไทยการศึกสงครามไดสงบเงียบแลว พวกพมาขาศึกเกาของเราไมไดคิดที่จะกลับมาตี
เมืองไทยอีก และเสบียงอาหารขาวปลานาเกลือก็จับจะบริบูรณขึ้นอีกแลว"  
 

ทวาเราไมรูวาหลังจากที่ "ขาวปลานาเกลือ" ได "จับจะบริบูรณ" ขึ้นแลว คนสยามในยุคดังกลาวยังเรงรัดผลิตขาวอยางเต็มที่ตอเนื่องมา
อีกนานแคไหน พ้ืนที่สวนที่เปนผืนนายังมีการทํานาตอไปหรือไม  
 

เหตุอันชวนสงสัยประการหนึ่งเปนเพราะสมัยธนบุรีและตนรัตนโกสินทรยังไมมีการสงขาวออกนอกประเทศ และเศรษฐกิจไทยชวง
นั้นก็ยังเปนแบบยังชีพ ทําการผลิตเพียงเพื่อพอกินพอใชเปนหลัก จึงเปนไปไดวาหลังผานพนทุพภิกขภัยครั้งนี้ไปแลว พ้ืนที่ธนบุรีเขต
รอบนอกก็คงจะถูกปลอยทิ้งราง ดังปรากฏหลักฐานบันทึกเปนลายลักษณอักษรในลําดับตอมาวา ขาวที่ผลิตไดมากจนลนเกินนั้นมีราคา
ถูกเพียง "เกวียนละตําลึงบาง หาบาทบาง ตําลึงกึ่งบาง" ทําใหชาวนาไมชอบใจ เพราะขายขาวไดนอยไมพอกินจน "ตองทิ้งนาใหเปนปา
รก และเวร(เวน)นาเสียหลายหมื่นไร"  
 

หรือมิฉะนั้น บางสวนของพ้ืนที่ดังกลาวก็คงจะกลับมาขุดเปนสวนอีกครั้ง ดังหลักฐานที่ทูตครอวเฟรดเขามาในกรุงเทพฯ ในสมัย
รัชกาลที่ ๓ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๕ บันทึกไววา ไดออกเที่ยวไปไกลๆ หลายครั้ง ไดพบเห็นแตสวนผลไม ไมเคยไดเห็นนาอีกเลย  
 
นับตั้งแตสิ้นสุดสงครามครั้งสุดทายกับพมาต้ังแตสมัยรัชกาลที่ ๓ เปนตนมา สภาพปลอดจากการรุกรานของเพื่อนบาน จํานวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้น และแรงกระตุนจากความตองการสินคาเกษตรที่ชาติตะวันตกเริ่มกดดันเขามา ไดเปนปจจัยสําคัญใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงกับสภาพเศรษฐกิจไทยอยางมหาศาล  
 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในนโยบายเกี่ยวกับขาว  
 
ในรัชกาลที่ ๓ และตนรัชกาลที่ ๔ รัฐบาลยังคงถือนโยบายไมใหสงขาวออกนอกประเทศ อันเปนนโยบายที่ใชกันมาตั้งแตสมัยกรุง
ธนบุรี ในการทําสนธิสัญญาทางการคากับอังกฤษครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๙ ที่รูจักกันในนาม "สนธิสัญญาเบอรนี" แมรัฐบาลไทยจะ
ยอมอนุญาตใหพอคาไทยและพอคาอังกฤษซื้อขายกันไดอยางเสรี แตรัฐบาลก็ยังสงวนสิทธิ์ในการจําหนายขาวอยางเครงครัด ไมวาทูต
ฝรั่งจะพยายามชี้แจงสักเทาใดวาการขายขาวจะทําใหราษฎรขยายเนื้อที่เพาะปลูกมากขึ้น จะมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น แตรัฐบาลไทยก็
ไมฟงเสียง อางแตวาถาปลอยใหขาวออกนอกประเทศ ไพรบานพลเมืองจะไมมีขาวพอกิน  
 



จนกระทั่งเมื่อมีการทําสนธิสัญญาเบาริ่งกับอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ ๔ เมื่อป พ.ศ. ๒๓๙๘ รัฐบาลไทยจึงตัดสินใจเปลี่ยนนโยบายเปน
เปดขาวออกนอกประเทศอยางไมจํากัด มีขอแมเพียงแตวา ในยามขาดแคลนขาว รัฐบาลอาจสั่งปดเปนการชั่วคราวได  
 
การเปดขาวใหขายไปยังตางประเทศปรากฏผลดีทางเศรษฐกิจแกชาวนาชาวไรอยางที่รัฐบาลเองก็คงคาดไมถึงเหมือนกัน ในหมาย
ประกาศของรัฐบาล ปมะเมีย นพศก พ.ศ. ๒๔๐๑ มีความตอนหนึ่งวา "บัดนี้ผูใหญในกรุงพรอมใจกันยอมเปดใหลูกคาตางประเทศซื้อ
เขาไปนอกประเทศได ราษฎรเปนอันมากก็ต่ืนกันคาขายมาก ชาวนาก็ทํามากไมมีวางทุกแหงทุกตําบล"  
 
นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดเปลี่ยนแปลงการเก็บภาษีอากร เพื่อใหไดเงินเขาคลังมากขึ้น ชวยบรรเทาความเดือดรอนของชาวนา และสงเสริม
ใหมีการขยายพื้นที่ทํานาดังที่ปรากฏอยูใน ประกาศไมใหเรียกเงินคานาที่ราษฎรถากถางขึ้นใหมในปแรกทํา ดังสาระสําคัญขอหนึ่งคือ  
 
๑) อากรคานา ซึ่งเคยเก็บเปนขาวเปลือกเอามาสงถึงฉางหลวง ยกเวนแตเมืองที่อยูไกลลิบลับบางเมืองนั้น รัฐบาลเปลี่ยนเปนเก็บเงิน
แทน เพื่อชาวนาจะไดไมตองเสียเวลาขนขาวเปลือกมาสงใหพนักงาน ตามอัตราดังนี้  
 

นาใหมแรกทําในปท่ี ๑ ไมเสีย 
นาทําเปนปท่ี ๒ และปท่ี ๓ ไรละ ๑ เฟอง 

นาทําเกิน ๓ ปแลว ไรละ ๑ สลึง 
 
นโยบายสงเสริมการทําเกษตรทั้งหมดตอราษฎรสยามดังกลาวขางตนนี้ จะไมบังเกิดผลเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอยางเต็มที่เลย ถาไมมี
ปจจัยสําคัญในชวงนั้นอีกประการหนึ่งมารองรับ อันไดแกการขุดคลอง  
 
ไมมีสมัยใดอีกแลว ที่จะมีการขุดคลองเปดพื้นที่ฟากตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาใหเปนแหลงเจริญทางดานการคมนาคมและ
การเกษตร เทากับการขุดคลองจํานวนมากในสมัยรัชกาลที่ ๓ รัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕ แหงกรุงรัตนโกสินทร  
 
คลองที่กลาวขางตนนี้ เฉพาะที่อยูในเขตฝงธนบุรีปจจุบัน ไดแก  
 
คลองขุดสมัยรัชกาลที่ ๓  
คลองสุนัขหอน และ คลองบางขุนเทียน ขุดเพื่อการคมนาคม แกคลองเกาไมใหต้ืนเขิน จางจีนขุดและใชควายลงลุยในคลอง เมื่อ พ.ศ. 
๒๓๗๔ ก็ไดจางจีนขุดคลองบางขุนเทียนต้ังแตดานวัดปากน้ําถึงวัดกกวัดเลา ซึ่งเปนการขุดคลองเกาที่ต้ืน  
 
คลองขุดสมัยรัชกาลที่ ๔  
คลองภาษีเจริญ ขุดเพื่อเปนเสนทางคาขายและเพื่อความสะดวกในการขนสงออยและน้ําตาล พระภาษีสมบัติบริบูรณ (ยิ้ม) เสนอใหขุด
ในป พ.ศ. ๒๔๑๐ จากคลองบางกอกใหญไปออกแมน้ําทาจีนที่ตําบลดอนไกดี เช่ือมเขตสมุทรสาครกับกรุงเทพฯ รัชกาลที่ ๔ โปรด
เกลาฯ ใหหักเงินภาษีฝน กันสวนที่พระภาษีสมบัติบริบูรณจะตองสงคลังพระราชทานเปนเงินคาขุดคลอง คลองสายนี้ขุดเสร็จป พ.ศ. 
๒๔๑๕  
 
คลองมหาสวัสดิ์ รัชกาลที่ ๔ โปรดเกลาฯ ใหเจาพระยารวิวงศมหาโกษาธิบดี จางจีนขุดคลองมหาสวัสดิ์เมื่อปวอก พ.ศ. ๒๔๐๓ เสร็จใน
ปเดียวกัน ขุดตั้งแตแมน้ําออมวัดไชยพฤกษมาลา ไปออกแมน้ําทาจีนที่เหนือศาลเจาสุบิน และขุดแกคลองเกา ๘ เสน เมื่อขุดเสร็จแลว
โปรดเกลาฯ ใหยกที่นาสองฝงคลองในแขวงเมืองนนทบุรีบาง นครชัยศรีบาง เปนที่นา ๑๖,๒๐๐ ไร แบงเปน ๕๐ สวน ไดสวนละ 
๓๒๔ ไร พระราชทานแกพระราชโอรส พระราชธิดา นอกจากนี้ยังใชเปนเสนทางสําหรับเสด็จพระราชดําเนินไปพระปฐมเจดีย  
 
 
 
 



คลองขุดสมัยรัชกาลที่ ๕  
คลองทวีวัฒนา เริ่มขุดในป พ.ศ. ๒๔๒๐ เพื่อแกความตื้นเขินของคลองมหาสวัสดิ์และคลองภาษีเจริญ เนื่องจากคลองทั้งสองสายนั้น
เปนคลองที่เช่ือมแมน้ําเจาพระยากับแมน้ําทาจีนเขาดวยกัน กระแสน้ําจาก
แมน้ําทั้งสองสายจึงไหลเขาคลองมหาสวัสดิ์และคลองภาษีเจริญพรอมกันทั้ง
ตนคลองปลายคลอง และไหลไปชนกันที่กลางคลอง ทําใหบริเวณที่กระแสน้ํา
ชนกันต้ืนเขิน เพราะโคลนตมมาทับถมมาก เปนอุปสรรคอันสําคญัยิ่งในการ
คมนาคม เพื่อแกปญหาดังกลาว รัชกาลที่ ๕ จึงโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาสุ
รวงษไวยวัฒนเปนแมกองจางจีนขุดคลองสายนี้ต้ังแตหลักสอง คลองภาษีเจริญ
ฝงเหนือ ทะลุคลองมหาสวัสดิ์ เปนระยะทางยาวทั้งสิ้น ๓๔๐ เสน กวาง ๔ วา 
สามารถเปดพื้นที่สองฝงคลองเพื่อเพาะปลูกเพิ่มขึ้นถึง ๒๗,๒๐๐ ไร  
 แมวาการเริ่มตนขุดคลองฝงธนบุรีในสมัยรัชกาลที่ ๓ จะยังคงดําเนินตามแบบสมัยอยุธยา คือขุดเพื่อการคมนาคมเปนสําคัญ
มากกวาที่จะขุดเพื่อขยายพื้นที่การเพาะปลูก เพราะชวงนั้นสยามยังหามการสงขาวออกไปขายตางประเทศ แตการทยอยขุดคลองภาษี
เจริญ คลองมหาสวัสดิ์ และคลองทวีวัฒนาในลําดับถัดมา ก็ไดสรางความเปลี่ยนแปลงใหกับเขตรอบนอกของเมืองธนบุรีไดอยางสําคัญ  
 คลองขุดสมัยรัชกาลที่ ๔ นั้น สวนใหญขุดเพื่อการคมนาคมและการคาขายเปนหลักใหญ บริเวณที่ขุดคลองเนนหนักทางฝง
ตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา แตก็เห็นไดชัดวา สมัยนี้ไดมีการขุดคลองมหาสวัสดิ์เพื่อพัฒนาที่ดินรกรางวางเปลาใหเปนไรนา หากพระ
ราชโอรสพระราชธิดาที่ไดรับพระราชทานยังทรงพระเยาวอยูมาก ไมสามารถดูแลได ตองปลอยใหผูจัดการ หรือผูที่ทํานาทํากันไป
ตามใจชอบ  
 ในเวลานั้นคนทํานามีนอย ที่รกรางวางเปลามีมาก ผูที่ไปทํานาก็ทําแคพอกําลังตน ไมเต็มเนื้อที่ที่พระราชทาน ทั้งๆ ที่พระองค
ยกเวนคานาใหตลอดไปจนกวาจะตองทําตราแดงใหม จึงทําใหการพัฒนาที่ดินวางเปลาบริเวณริมคลองมหาสวัสดิ์ใหเปนนายังไมบรรลุ
เปาหมายที่รัชกาลที่ ๔ ไดวางไว ลุถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ภาวะการคาขาวของไทยถีบตัวขึ้นอยางรวดเร็วมาก ปริมาณการสงออกขาวในชวง
ระยะเวลาเพียง ๕๐ ปเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๕ ในป พ.ศ. ๒๓๙๓ เปนรอยละ ๕๐ ในป พ.ศ. ๒๔๔๓ หรือเพิ่มขึ้นสูงถึง ๒๕ เทาตัว  
 รัชกาลที่ ๕ ทรงตระหนักถึงความสําคัญของขาวที่กลายเปนสินคาสําคัญของประเทศ และทรงพยายามที่จะหาหนทางเพิ่ม
ผลผลิตขาวใหมากขึ้น ทั้งดานการขยายพื้นที่เพาะปลูกและการจัดหาน้ําใหราษฎรใช ในสมัยนี้ แนวการขุดคลองจึงเปลี่ยนไป จากที่เคย
ขุดฝงตะวันตกเปนสวนใหญมาเปนฝงตะวันออกของลุมน้ําเจาพระยา เพราะมีพ้ืนที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการปลูกขาวมากกวา แตถึง
กระนั้น ทางฝงตะวันตกก็ยังมีการขุดคลองทวีวัฒนา เพื่อชวยในการบํารุงรักษาคลองมหาสวัสดิ์และคลองภาษีเจริญที่ขุดไวกอนหนานี้ 
ทั้งยังชวยเปดพื้นที่ทํานาบริเวณเขตรอบนอกเมืองธนบุรีไดอีกนับหมื่นๆ ไร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เขตทํานารอบนอกธนบุรี 
อาจกลาวไดวา ประมาณ ๓๐ ปมานี้ เรายังสามารถพบเห็นทุงขาวกวางไพศาลโอบลอมผืนแปลงสวนผลไม ถัดมาขางในอีกช้ันก็คือสวน
ที่เปนภาคเมืองของธนบุรี ที่แออัดกระจุกตัวอยูจรดชายฝงแมน้ําเจาพระยา ผืนนาดังกลาวนี้เคยกินอาณาเขตครอบคลุมตลอดยานทุงครุ 
บางบอน หนองแขม ทวีวัฒนา กอนจะกลายมาเปนพื้นที่ทํานา ตาผาด ทองรอด อดีตชาวนายานทวีวัฒนาวัย ๘๓ ป เลาใหฟงวา ตอนที่
ตาเกิด คลองทวีฯ ขุดมาแลวประมาณ ๔๐ ป พอของตายังไดทันเห็น "จีนตึ๊ง" หรือจีนนอกที่เขามาเปนแรงงานขุดคลอง เมื่อคลองขุด
เสร็จแลว สองฝงระยะแรกยังเปนปาหญา มีการทํานาเปนหยอมๆ แตเมื่อตอนตาผาดเกิดและพอขี่ควายได รอบบริเวณก็กลายเปนทุงนา
ไปหมดแลว สมัยนั้น ยานคลองทวีฯ ยังมีบานเพียงยี่สิบกวาหลัง แตละหลังอยูหางกันไปตามชายคลอง  
 คําบอกเลาของตาดูจะเปนภาพแทนเรื่องราวการบุกเบิกเปดพื้นที่รอบนอกของเมืองธนบุรีในระยะแรกๆ ไดอยางดี  
ยายอิน เช้ือเชย อดีตชาวนาวัย ๘๗ ปยานหนองแขมก็ใหคําบอกเลาไวคลายคลึงกัน แตยายอินถึงกับกระซิบกระซาบทีเดียวเมื่อกลาวถึง
คําบอกเลาของผูใหญในตระกูลที่เลาสืบกันมาวา จีนที่มาขุดคลองภาษีเจริญนั้นแกผาขุดคลอง จนชาวบานแตกตื่นกันไปทั้งบาง  
 สวนผูคนที่เขามาตั้งรกรากในบริเวณพ้ืนที่เปดใหมนี้ ระยะเวลารอยกวาป หลายช่ัวอายุคนที่ผานมา เหมือนจะทําใหเปนความ
มืดมนวาชาวนาบุกเบิกเหลานั้นเปนใคร มากันจากไหน เขาอยูติดที่มาแตเดิมหรืออยางไร  
 รองรอยเคาเงาของคําตอบพอจะกระจางชัดขึ้นจากคําบอกเลาของตาผาด ที่รับรูมาวาคนยานนี้เปนคนไทยแตเดิม กกทางพอ
ของตาอพยพมาจากสมุทรสาคร เลยประตูน้ําบางนกแขวกไปไมไกลนัก มาอยูกันตั้งแตกอนขุดคลองนานทีเดียว สวนคนอื่นๆ ก็มาจาก
บริเวณใกลเคียงอยางเชนนครปฐม พอมีที่วาง ก็มาซุมมาทํานา สวนกกทางแมของตานั้นมาจากแถวสมุทรสงคราม เลาวาหนีกันมาซุก
ซอนอยูแถบนี้ ตาผาดไมไดกลาวอยางชัดแจงวาบรรพบุรุษหนี "อะไร" จึงเขามาอยู ณ ที่หางไกล ในบริเวณอันเปนชายขอบของธนบุรี 
นครปฐม และสมุทรสงคราม หากเราก็พอจะคาดเดาไดโดยพิจารณาจากสภาพสังคมไทยในยุคนั้นวา สิ่งที่ทําใหราษฎรสยามเดือดรอน
จนตองหนีกันหัวซุกหัวซุนก็คือ "ระบบไพร" ที่เกณฑแรงงานชาวบานผูชายทั้งหนุมและแกมาทํางานตางๆ โดยไมมีการจายคาตอบแทน  
 ในทศวรรษที่ ๒๓๖๐ มีรายงานวาไพรไมมาเกณฑแรงงาน หรือหนีนายอยูเสมอๆ ในทศวรรษ ๒๓๗๐ ทางการไมอาจหา
แรงงานเกณฑเพื่องานโยธาไดเพียงพอ เมื่อถึงทศวรรษ ๒๓๘๐ จึงมีการจางแรงงานจีนมาทํางานแทน เชนขุดคลอง ดังนั้นจึงมีแรงงาน
จีนอพยพเขามาในสยามมากขึ้น แตก็ไมพบหลักฐานจากคําสัมภาษณใดๆ บงช้ีวา แรงงานจีนเหลานี้ไดต้ังถิ่นฐานลงในบริเวณผืนดิน
เปดใหม ชาวนาบุกเบิกลวนเปนคนไทย และบางสวนก็คงจะเปนกลุม "ไพรหนีนาย" ที่หลบซุกซอนอยูตามชายขอบ เขตแดนชนแดน
ระหวางหัวเมืองตางๆ ซึ่งอํานาจรัฐเบาบางลงจนกวาดจับไปไมถึง  
 คนเหลานี้นาจะมีแฝงอยูเปนจํานวนมาก เพราะเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ในป พ.ศ. ๒๔๔๔ ซึ่งรัฐบาลลมเลิกขนบไพรที่มีมาแต
โบราณอยางสิ้นเชิง และประกาศใชพระราชบัญญัติเก็บเงินคาราชการ อยางที่เรียกวา "คารัชชูปการ" จากชายฉกรรจทุกคน อยางสูงเพียง
คนละ ๖ บาทตอป ทําใหชาวนาสามารถเสียเงินทดแทนการถูกเกณฑแรงงาน มีโอกาสที่จะทุมเทกําลังใหกับผืนดินและอนาคตของ
ตนเองเปนไปอยางเต็มที่และมีอิสระมากขึ้น ประกอบกับการขยายตัวของการคาและพื้นที่ทางการเกษตรจํานวนมากที่มีรองรับไมอั้น  
 ปจจัยเหลานี้ไดกอใหเกิดชนช้ันใหมที่สําคัญสองกลุม ซึ่งอยูนอกการควบคุมของระบบสังคมและการเมืองในขณะนั้น  
แนนอนวากลุมแรกก็คือชาวนาชาวไรบุกเบิก ซึ่งไดเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็วในเขตเกษตรบุกเบิกรอบนอก  
สวนอีกกลุมหนึ่งที่เขามาทดแทนแรงงานชายฉกรรจไทยที่ไหลออกนอกระบบ ก็คือพอคาและแรงงานจีนอพยพในเขตเมือง  
คนทํานาในเขตรอบนอกของธนบุรีคือยานทุงครุ บางบอน หนองแขม ทวีวัฒนา และบางสวนของจอมทอง ราษฎรบูรณะ บางขุนเทียน 
ตางลวนทํานาน้ําฝน พ่ึงพาอาศัยธรรมชาติและแหลงน้ําจากคลองสายตางๆ ที่ขุดเพิ่มเปนคลองซอยสยายไปทั่วผืนแผนดิน  
ขาวพันธุพ้ืนเมืองที่ปลูกกันทั้งขาวเบา ขาวกลาง ขาวหนัก เปนขาวเจาสองตระกูลใหญๆ คือขาวตระกูลขาว อันไดแกขาวหารวง ขาว
อากาศ ขาวเสมอ ขาวมะลิ ฯลฯ และขาวตระกูลเหลือง อันไดแก เหลืองออน เหลืองหอม เหล
ของขาวเหลืองจะมีสีเขมกวาขาวขาว  

ืองพันธุทอง ฯลฯ ซึ่งตางกันที่เปลือกนอก

 สวนควายนั้น สวนมากคนทางอยุธยาจะไลมาขายเปนฝูงใหญๆ ในทุกหนาแลง
กอนฤดูทํานา ซึ่งเกือบทั้งหมดเปนควายมาจากอีสาน ทั้งขอนแกน ชัยภูมิ โคราช ฯลฯ ที่คน
ธนบุรีตองใชควายไถนา เพราะลักษณะพื้นที่เปนที่ลุม แฉะน้ํา เหมาะกับนิสัยควายที่ชอบแช
ปลัก ใชวัวไมไดเพราะวัวจะชอบที่แหง  



อีกประการหนึ่งก็เปนเพราะลักษณะเนื้อดินที่เปนดินดําเหนียวจัดจนเกินกําลังวัว ใชไดแตควายที่ตัวใหญบึกบึนจึงจะลากไถไหว  
เปนภาพปกติในอดีตที่เราจะเห็นชาวนาธนบุรี "เอาแรง" กันทั้งทุง จะดํา เกี่ยว หาบขาว ขนขาวเขาบาน งานในผืนนาหนักเปนชวงๆ 
หลังนวดขาว ขายขาวเสร็จประมาณเดือนสามถึงเดือนหกคือชวงพักผอนตามสบายของชาวนา หาผักปลารอบบาน ทําปลาราหมักใส
เกลือเอาไวก็พอกินไดโดยไมตองดิ้นรนอะไรมาก กวาจะไปเริ่มทํานาอีกทีก็เขาเดือนเจ็ด ชวงมิถุนายน - กรกฎาคม  
 
 ระยะเวลาวางยาวนานหลายเดือน โดยเฉพาะหลังเทศกาลประเพณีสงกรานตไปแลว การที่งานนอย หาอยูหากินงาย ไดเปด
โอกาสใหชาวนาไทยหาความเพลิดเพลินไปกับการกัดปลาตีไก วงถั่วโป จนเปนฤดูกาลเลนพนันกันไปเลย  
 
 ทั้งที่บรรพบุรุษชาวนาไทยไดลงแรงบุกเบิกพื้นที่ไว แตไมรูสักกี่พันกี่หมื่นไรที่ตองสูญเสียไปกับวงพนันมาตั้งแตตน กวาจะ
มาถึงรุนลูกหลานในชั่วอายุคนรุนปจจุบัน ที่ดินก็เปลี่ยนมือไปหมดสิ้นต้ังแตรุนพอรุนปู แมจะมีเปนรอยๆ ไรก็หมด หมดเพราะการ
พนันเปนเหตุใหญ  

 
 หลายพื้นที่ในธนบุรีเผชิญภาวะเชนนี้ ชาวนาบางคนที่ร่ํารวยเปนเจาของพื้นที่หลายรอย
หลายพันไร แตอีกเปนรอยๆ คน โดยเฉพาะในเขตหนองแขม ซึ่งมีเจาที่ดินใหญอยูไมกี่ตระกูล 
อดีตชาวนาที่บัดนี้เปลี่ยนอาชีพไปแลว ไดใหขอมูลวา เทาที่สอบถามผูใหญในครอบครัวมา มีคน
หนองแขมจํานวนมากตางทํานาโดยไมเคยเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในผืนนาของตน มาตั้งแตรุนพอ
และรุนปู นับระยะเวลาดูก็ไมตํ่ากวา ๖๐ - ๗๐ ปมาแลว แตในเขตอื่นนั้น คนธนบุรีก็ยังมีกรรมสิทธิ์
ในที่ดิน หลายสิบปที่ทุงขาวไมไดเปลี่ยนสภาพไปมากนัก จวบจนการเกษตรแผนใหมแบบปฏิวัติ
เขียวซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในอเมริกาตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ และเขามาเผยแพรในประเทศไทย
ผานทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ ราวป พ.ศ. ๒๕๐๘ เปนตนมา ชาวนาแถบกรุงเทพฯ - ธนบุรี 
ซึ่งถือวาเปนแปลงนาอันใกลที่สุด ก็ถูกดึงเขาสูวงจรเกษตรแผนใหมนี้กอนพื้นที่ในเขตชนบท  
การเกษตรแบบปฏิวัติเขียวมีเปาหมายมุงเนนการเพิ่มผลผลิตใหสูงสุด ดวยวิธีปรับปรุงเมล็ดพันธุ อัดปุย ยาฆาแมลง และเทคโนโลยี
ทางการเกษตรเขาไปอยางเต็มที่ ขาวพันธุ กข. หมายเลขตางๆ เขามาแทนที่ขาวเหลืองออน ขาวอากาศ หรือเจกกระโดด ฯลฯ รถไถมา
แทนที่ควาย รถเก่ียวขาวเขามาแทนการเอาแรงกันเกี่ยว หาบ และนวดขาวในลาน ยาฆาแมลง ปุย ยาฆาหญา ไหลปนลงสูแหลงน้ําจนกุง
ปลาตายลอยแทบหมดเกลี้ยง  
 ต้ังแตประมาณหลังป พ.ศ. ๒๕๐๐ ชาวนาหนองแขมสังเกตวา ปุยเคมีสีขาวที่เพิ่งจะนิยมกันใสลงในนาขาวเพื่อเรงใบใหเขียว
ระบัดนั้น ทําใหดินแข็งเสีย ยากจะกลับมาเปนเหมือนเดิมได ชาวนายานทวีวัฒนายืนยันวาต้ังแตรถไถแทนควาย ดินจืดลงไปมากเพราะ
ไมมีขี้ควายอันเปนปุยคอกตามธรรมชาติคอยเติมโอชะลงในดิน  
 ชาวนายานบางบอนบอกวาต้ังแตเลิกใชควาย หมดสนุกไปเลย เพราะไมมีโอกาสไดขึ้นไปตอนควายถึงอยุธยา ไมไดไลควาย
รวมรอยตัวลัดทุงตางๆ และแวะหา "พวก" กันตามรายทาง ปดฉากตํานานลูกผูชายฝงธนฯ ที่เคยเลือกควาย ดูควาย ตอนควาย และสุมไฟ
เฝายามระแวดระวังโจรขโมยควายใหไดยิงกันโปงปางตื่นเตนนักในสีสันวัยหนุมของชีวิต  
 สวนชาวนายานทุงครุสังเกตลึกซึ้งลงไปวา ต้ังแตมีการสรางเขื่อนเจาพระยาและเขื่อนภูมิพลทางตอนเหนือ ในฤดูน้ําหลาก ไม
มี "น้ําอาบวัว" สีแดงขุนดวยดินตะกอนไหลลงมาตามแมน้ําเจาพระยาใหเห็นอีกแลว ตะกอนลูกรังที่ฝนชะลงมาจากปาใหญไพรสูงทาง
เหนือถูกกักคางอยูกับเขื่อน ปุยธรรมชาติของตนขาวหมดสิ้น เพียงประมาณป พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๑๓ ขาวทั้งแปลงนาทุงครุก็เปนโรค 
ออกรวงมาไมมีน้ําหนัก เม็ดลีบ แตละไรจากที่เคยไดผล ๕๐ - ๖๐ ถัง เหลือเพียงสิบกวาถัง คนทั้งทุงจึงพรอมใจเลิกปลูกขาว หันมาทํา
สวนสมอยางเต็มตัว ปลูกสมไดผลดีอยูไมกี่ปก็เจอภาวะน้ําทวมใหญในป พ.ศ. ๒๕๑๘ กูสวนกลับมาไดก็มาทวมซ้ําอีกระลอกในป พ.ศ. 
๒๕๒๖ หลังจากนี้เจอน้ําเนา น้ําเค็มเขาสวนตลอด เพราะน้ําทะเลหนุนขึ้นมาเนื่องจากไมมีน้ําจืดจากเจาพระยาไหลลงมาดัน  
คนทั้งทุงครุจึงเลิกทําสวนสม เพราะทําไปก็ไมไดผล ภาคเกษตรเหลือเพียงสวนมะมวง กลวย มะพราว เล็กๆ นอยๆ แลวหันมาเลี้ยงกุง
กุลาดํา  
 



 สวนนาไมมีเหลืออีกแลว ลูกหลานคนสวนรุนปจจุบันก็ร่ําเรียนหนังสือ จบมาทําราชการ ทํางานบริษัทกันเปนสวนใหญ แทบ
จะไมมีใครสืบตออาชีพของบรรพชน ทางชาวนาหนองแขม ตองเผชิญกับภาวะน้ําในคลองภาษีเจริญคอยๆ เนาเสีย จากทั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตบางแคที่อยูตนน้ํา โรงงานในเขตหนองแขมเอง และกองขยะเปนภูเขาเลากาที่รองรับจากคนทั่วฝงธนฯ ทําใหมีน้ํา
เสียไหลลงคลองภาษีเจริญ ประมาณไดกับการมีโรงงานอุตสาหกรรมสัก ๒๐๐ - ๓๐๐ แหงปลอยน้ําเสียลงคลองพรอมๆ กัน  
 ต้ังแตชวงป พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๑๘ เปนตนมา ทุงขาวหนองแขมก็เริ่มแย แมเทคโนโลยีแผนใหมก็เอาไมอยู ซ้ํารายกลับเพิ่ม
ตนทุนการผลิตใหชาวนารับภาระหนักขึ้น คนหนองแขมซึ่งเปนเขตที่ประชากรมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทํากินนอยกวาเขตอื่นๆ ก็พากันเลิก
เชาที่ทํานากันไปมาก หันมาทําสวนกลวยไมซึ่งใหรายไดดีกวา และบางสวนก็ทําสวนผักซึ่งขยายมาจากบางแคอีกที  
 สวนผืนนานั้น เลิกไปหมดสิ้นในราวป พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่ผานมา ชาวนาทวีวัฒนาเลิกนามายกเปนสวน เพราะเมื่อประมาณป 
พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๒๕๑๖ เปนตนมานั้น ขาวราคาต่ําลงเหลือเพียงเกวียนละไมถึงสองพันบาท คนทวีฯ ยุคนั้นมีแตเจากับเจง จนเลิกนาหมด
เสียแทบทุกครัวเรือน พากันใหเชาที่ดินยกเปนสวน ซึ่งจะไดคาเชาสูงกวา  
 สวนที่ยกทีแรกเปนสวนผักที่พวกคนเชื้อสายจีนจากภาษีเจริญพากันมาเชาทํา นอกจากนี้ ในชวงเวลาเดียวกัน คนทวีฯ ก็พากัน
ผันตัวเองมาเปนชาวสวนกลวยไม จนปจจุบัน ยานทวีวัฒนาถือเปนพื้นที่ปลูกกลวยไมที่หนาแนนที่สุดแหงหนึ่งของฝงธนบุรี  
 สาเหตุหนึ่งที่ทั้งหนองแขมและทวีวัฒนานิยมปลูกกลวยไมกันมากก็เพราะคาแรงถูก คนงานตามสวนกลวยไมไมใชคนพื้นถิ่น 
เพราะลูกหลานเกษตรกรฝงธนฯ หากจะรับจางจะนิยมทํางานตามโรงงานอุตสาหกรรมที่อยูในกรุงเทพฯ - ธนบุรี สวนแรงงานอีสานก็
จะเพียงเชาที่พักอยูในเขตธนบุรี แตจะไปทํางานตามโรงงานอุตสาหกรรมใหญๆ ทั้งในชานเมืองธนบุรีและตามเขตออมนอย กระทุม
แบน  
 สวนคนงานตามสวนกลวยไมซึ่งไมมีวันหยุด อดทน ขยัน คาจางต่ํา และไมคอยมีปากเสียงเพราะพูดภาษาไทยไมคอยรูเรื่อง
นั้น ในชวงสิบกวาปที่ผานมานี้จะไดแรงงานชาวเขาจํานวนมากจากแถบเชียงราย พมา จีน ไทลื้อจากเชียงรุงสิบสองปนนา เปนกลุม
หลักที่ลงมาพํานักกับนายจาง แลวกลับไปขนพวกพองลงมาทํางานอยูกันเปนชุมชนใหญ กระจายอยูตามสวนตางๆ เปนจํานวนหลาย
รอยคน  
 แตชาวนายานบางบอนมีลักษณะพิเศษกวา เพราะตั้งหลักแหลงอยูรวมกับคนจีนชายคลองบางบอนมาเปนรอยป จีนบางบอนมี
ช่ือเสียงมากในการเลี้ยงเปด เลี้ยงสงตลาดเกาเยาวราชกันมาไมตํ่ากวา ๗๐ - ๘๐ ป สมัยรุงเรืองในป พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๕ เคยผลิตเปด
ทีละเปนหมื่นๆ ตัว ปลายขาวและรําจากนาบางบอนของคนไทยเปนอาหารชั้นดีของเปดคนจีน พวกจีนจะตั้งโรงสีรับสีขาวและอาศัยรํา
ขาวเลี้ยงเปด ทั้งยังสงขี้เปดขายใหกับสวนผักทางบางแคเปนรายไดเสริมไปพรอมกัน  
จนเมื่อเริ่มมีการจัดสรรที่ดินแถบบางบอนตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๒ เปนตนมา พ้ืนที่
นาก็เริ่มลดลง ประกอบกับน้ําก็เริ่มไมดี เพราะบางบอนอยูทางดานปลายน้ํา ตอง
รับน้ําเสียจากเขตตางๆ ที่ไหลลงคลองมาอยางเต็มที่ ทําใหขาวไมไดผล ชาวนาจึง
คอยๆ เลิกทํานาไป มีคนเอาขาวมาสีนอยลงจนโรงสีตองปดตัวเองไปในที่สุดเมื่อ
ประมาณป พ.ศ. ๒๕๑๗ เมื่อไมมีรําใหเปดกิน กิจการเลี้ยงเปดบางบอนก็ซบเซา
ลงนับแตบัดนั้น ชาวนาบางคนยังพยายามทํานาอยู แตเมื่อมีนานอยแปลง ก็ถูก
กองทัพหนูรุมกินขาวจนสูรบไมไหว คุณตาสวัสดิ์ แทนวันดี ชาวนาบางบอนราย
สุดทายเพิ่งเลิกทํานาไปในราวป พ.ศ. ๒๕๓๖ คนบางบอนสวนหนึ่งปรับพื้นที่นา
มาเปนสวนสมในเวลาไลเลี่ยกับคนทางทุงครุ สวนสมบางบอนขยายมาจากทางบางมด แลวก็เลิกไปในเวลาไลเลี่ยกัน เพราะน้ําไมดีจน
สมไมไดผล นอกจากนี้ จีนบางบอนยังมีช่ือในการปลูกผักคะนาไดอรอยที่สุด เขียวกรอบกวาสวนผักที่อื่นใดทั้งสิ้น ในป พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ยังเหลือพ้ืนที่ปลูกผักคะนาอยูเพียง ๓ ไร อาจจะเปนรายทายๆ ของบางบอน เพราะแปลงปลูกผักทั้งหลายไดกลายเปนที่จัดสรรไปหมด
สิ้น ปจจุบัน สวนผักคะนาบางบอนก็กลายเปนตํานานไปแลวเชนกัน ในป พ.ศ. ๒๕๔๑ นอกเหนือจากบานจัดสรร อาคารรานคา ที่รก
รางและเขตโรงงานอุตสาหกรรม พ้ืนที่บางบอนถูกใชเปนบอเลี้ยงปลาน้ําจืดขนาดใหญที่สุดแหงหนึ่งในธนบุรี มีทั้งปลานิล ปลา
ตะเพียน ปลาดุก ปลาชอน มีสวนกลวยไมขนาดใหญอยูหลายแหง ยังมีสวนมะมวงเหลืออยูบาง และมีสวนบานไมรูโรย รัก จําป เปน
แหลงที่ชาวบานรอยมาลัย เย็บดอกขาดอกขิงสงขายปากคลองตลาดอยูทุกๆ วัน  



เขตพื้นที่ชายทะเล 
ฝงธนบุรีติดทะเลอยูตรงบริเวณเขตบางขุนเทียน  
 
อาชีพของคนทะเลยานนี้ในอดีตก็คลายคลึงกับชาวทะเลรอบอาวไทยในเขตจังหวัดอื่นๆ คือทําฟนแสม ประมงชายฝง นาเกลือ เลี้ยงปลา
กระพง เลี้ยงกุง โดยเฉพาะกุงกุลาดํา  
 
การเขามาของนากุงกุลาดํา โดยเฉพาะชวงหลังการตัดถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล ที่นอกจากจะนําโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก 
และบานจัดสรรอีกหลายโครงการเขามาในเขตนี้แลว ถนนสายนี้ยังทําใหเกิดการบุกรุกผืนปาชายเลนอยางรวดเร็วยิ่ง  
 
จนปจจุบันไมมีปาชายเลนบางขุนเทียนเหลือมากเพียงพอสําหรับตัดทําฟนขายอีกแลว  
 
ในอดีต ฟนบางขุนเทียนคือแหลงเชื้อเพลิงของโรงนึ่งปลาทูยานตลาดพลู ขายสงใหยี่ปวแถวหัวลําโพง และที่สําคัญก็คือพวกแขกจาม
บานครัวฝงพระนคร ซึ่งซื้อไปตมยอมไหม ทอเปนผาสงขายให “จิม” (เจมส) ทอมปสัน ราชาไหมไทยในอดีต  
 
หากเมื่อแขกจามบานครัวทยอยกันเลิกทําผาไหมหลังการหายสาบสูญไปของนายเจมส ทอมปสันในวันขอบคุณพระเจาของป พ.ศ. 
๒๕๑๐ ประกอบกับปาชายเลนเริ่มลดจํานวนลง คนยานนี้ก็คอยๆ เลิกทําฟนไปโดยปริยาย  
 
นาเกลือก็หมดไปนานแลว ประมงชายฝงยังพอเหลืออยูบาง ตามริมถนนยังพบกุง ปลา หอย และปูสดๆ มาชั่งกิโลขาย แตที่ยังเหลือทํา
อยูมากในป พ.ศ. ๒๕๔๑ ก็คือการเลี้ยงปลาและนากุงนั่นเอง  
 
การเลี้ยงกุงปลาของคนประมงบางขุนเทียนที่อยูดานปลายน้ํานี้ ในอดีตเคยมีความ
ขัดแยงอยางรุนแรงกับพวกสวนผลไม โดยเฉพาะสวนสมที่อยูทางตนน้ํา ฝายเกษตร
ตองการน้ําจืดจากทางเหนือมาไลน้ําเค็มลงไป แตฝายประมงเกลียดน้ําจืด ไม
ตองการใหเปดประตูน้ําปลอยน้ําจืดลงมา เพราะน้ําจืดที่ไมเพียงจะทําใหกุงปลาตาย
เทานั้น หากสารเคมีพวกปุยและฆาแมลงจากสวนผลไมดานบนที่ไหลตามน้ําลงมา 
ก็ยิ่งเรงใหกุงปลาที่เลี้ยงไวตายเร็วขึ้นไปอีก  
ความขัดแยงนี้คอยทุเลาลงบางในปจจุบัน เพราะพื้นที่สวนดานตนน้ําตองเผชิญปญหาน้ําทะเลหนุน อยางไมอาจสะกัดกั้นได น้ําใน
คลองหลายสายเค็มอยูตาปตาชาติจนปลูกพืชผลไมแทบไมไดตอเนื่องมาหลายปเต็มที โดยไมเห็นหนทางแกไข  
 
ความขัดแยงเรื่องน้ําเค็ม/น้ําจืดของคนสวนกับคนประมงธนบุรี จึงเปนปญหาที่แมจะไมมีใครจัดการใหเรียบรอย แตมันก็ไมไดทําใหทั้ง
สองฝายตองเผชิญหนากันอยางรุนแรงอีกตอไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารพันปญหาของรอบนอกเมืองธนบุรี 
 
ปญหาสําคัญที่สุดของคนในเขตรอบนอกของเมืองธนบุรีในปจจุบันนี้ นอกเหนือไปจากรถติด อาชญากรรม ยาเสพติด ชุมชนแออัด 
สาธารณูปโภคที่ไมเพียงพอแลว ก็คือปญหาเรื่อง "น้ํา"  
 
มิใชเพียงความอุดตันของทอระบายน้ํา หรือความต้ืนเขินของคูคลอง แตปญหาอันหนักหนาที่สุดในเรื่องน้ําของเมืองธนบุรีก็คือ น้ําเนา 
น้ําเสีย น้ําทวม และน้ําเค็ม  
 
น้ําเค็มเปนปญหารุนแรงที่สุดของคนบางขุนเทียน พ้ืนที่สวนมากถูกทิ้งราง ไมทําการเกษตรอีกตอไป เพราะน้ําตามคลองเค็มจัดจากน้ํา
ทะเลหนุน เค็มตอเนื่องกันมาสิบกวาปแลวจนไมอาจนํามาใชในแปลงเกษตรได สมบางมดและผลไมหลายชนิดในเขตทุงครุ จอมทอง 
เปนอันเลิกปลูกเด็ดขาด เพราะไมมีน้ําใหเพียงพอ พืชชนิดเดียวที่พอทนความเค็มเอาเขามา
ปลูกไดคือมะพราว  
 

ชาวบานบางขุนเทียนไมมีกระทั่งน้ําอุปโภค บริโภค ปหนึ่งๆ แตละบานตองเสียเงินซื้อน้ํา
จืดจากแหลงตางๆ หลายพันบาท เพราะระบบน้ําประปายังเขาไมถึงพื้นที่สวนใหญของบาง
ขุนเทียน  
 

และยังไมมีใครมองเห็นอนาคตไดวา ปญหานี้จะคลี่คลายไดอยางไร  
 

สวนปญหาน้ําเนานั้น เปนไปโดยทั่วถึงกันในเกือบทุกลําคลอง น้ําเสียหนักๆ มิใชถูกปลอย
มาจากโรงงานอุตสาหกรรมอยางที่คนทั่วไปเขาใจเทานั้น แตมาจากชุมชน รานอาหาร บาน
จัดสรร ที่พํานักอาศัยของผูคน เกือบทั้งหมดไหลลงคลองโดยไมผานการบําบัด คลองสาย
ตางๆ กลายเปนทอระบายน้ําขนาดยักษของคนฝงธนฯ แลวทั้งหมดนี้ก็รวมกันไปไหลลง
ปากอาวไทยบริเวณบางบอน บางขุนเทียน  
 

โดยเฉพาะบางบอนที่ตองรองรับน้ําเนาเขาไปเต็มๆ และอาจจะมีเพียงคลองชายขอบตอนบนไมกี่สาย อยางเชนทวีวัฒนา บางระมาด 
ฯลฯ ที่อยูหางไกล ซึ่งน้ํายังสะอาดใสพอจะใชรดพืชผักผลไมได  
 

สวนปญหาน้ําทวมขังนั้น เปนปญหาโดยตรงของพื้นที่ฝงธนบุรีเลยทีเดียว อันเนื่องมาจากสาเหตุสําคัญประการหนึ่งคือทอระบายน้ําที่
อุดตัน การที่มีคนจํานวนมากเขามาอยูอาศัยในเขตพื้นที่สวนเดิม ดังเชนแถบจอมทอง ราษฎรบูรณะ บางขุนเทียน ซึ่งพื้นที่สวนกลายเปน
บานเชาจํานวนมาก เพราะเมื่อคนตางถิ่นถูกไลที่จากในเขตเมือง หรืออพยพยายถิ่นเขามาทํางานโรงงาน และตองเชาบาน ปลูกบาน จน
กลายเปนชุมชนแออัด โดยไมมีการจัดสาธารณูปโภคใหเพียงพอ ไมมีการปรับพื้นที่ ที่เดิมเคยเปนทองรองอยางไรก็เอาเสาปก ปลูกอยู
ลงไปอยางนั้น เมื่อมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นก็ทิ้งลงถมทับอยูในทองรอง อุดตันใหแคบจนน้ําไหลผานไมได เมื่อฝนตกก็เกิดน้ําทวมแชขังเนา  
 

ปญหาน้ําทวมเปนปญหาใหญที่สรางความเสียหายทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก โครงการหนึ่งที่เขามาแกปญหานี้คือโครงการ "แกมลิง" 
ซึ่งมีเปาหมายรองรับปริมาณน้ําจากทางเหนือในฤดูน้ําทวมที่หลากลงมาถึง โครงการนี้เปนไปเพื่อระบายน้ําจากกรุงเทพฯและฝงธนฯทั้ง
ระบบ ซึ่งพื้นที่ในเขตบางขุนเทียนบางสวนก็อยูในโครงการนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 



การเขามาของถนน 
 

รูปแบบและชวงจังหวะเวลาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เกษตรในเขตรอบนอกเมืองธนบุรีนี้คอนขางจะใกลเคียงกัน มิใชเพียง
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปอันทําใหทองทุงลมสลายอยางรวดเร็ว แตปจจัยสําคัญที่สุดก็คือถนน  
 

หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เปนตนมา โดยเฉพาะเมื่อลวงผานป พ.ศ. ๒๕๐๐ ชวงกึ่งพุทธกาลแลว ไดมีการตัดถนนหลายสายผานเขาสู
เขตรอบนอกของฝงธนบุรี ดังเชน ถนนเพชรเกษม ถนนพระรามที่ ๒ ถนนประชาอุทิศ ถนนเอกชัย - บางบอน ถนนเลียบคลองทวี
วัฒนา ถนนปนเกลา - นครชัยศรี ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนราชบูรณะ ฯลฯ  
 

เสนทางเหลานี้ไดกรีดผาไปในใจกลางผืนที่เกษตร ที่ดินตลอดสองฟากถนนมีราคาถีบตัวสูงขึ้น เกษตรกรยินดีที่จะขายที่ระลอกแลว
ระลอกเลา เพราะผลผลิตทางการเกษตรก็มิไดใหผลตอบแทนอันพอยังชีพไดมากเทาเดิม บางคนเหลือไวเพียงผืนดินเล็กๆ เพื่ออยูอาศัย 
แตบางคนก็ขายที่ดินจนหมดสิ้น ขยับขยายไปหาซื้อที่ดินตางจังหวัดหรือที่หางไกลออกไป ดังเชนแถบรังสิต นครปฐม สุพรรณบุรี บาง
เลน บางลี่ ซึ่งมีราคาต่ํากวา สภาพแวดลอมดีกวา เพื่อทําเกษตรตอไปอยางใจรัก  
 

สวนผืนดินเดิมนั้น โรงงานอุตสาหกรรมเริ่มยึดครองตลอดทุกสองฟากที่ถนนตัดผานเขาไปถึง ขยายเปนภาคเมือง ไวรองรับผูคนที่
ทะลักความแออัดมาจากเขตชั้นใน  
 

แรงงานตางพื้นที่ โดยเฉพาะคนจากภาคอีสาน เดินทางเขามาเชาบาน เชาที่ปลูกบาน หรือเชาอพารทเมนต หอพักที่ปลูกทับไปบนแปลง
เกษตรผืนเดิม  
 

เหตุการณเหลานี้เริ่มเปนไปตั้งแตประมาณหลังป พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๑๓ เปนตนมา ชาเร็วตางกันไปตามแตละพื้นที่ใกลไกล กวาที่ถนน
จะเขาไปถึง  
 

แลวบานจัดสรรโครงการตางๆ ก็เริ่มขยับขยายออกมายังเขตรอบนอกของ
ธนบุรีหลังจากนี้ไมนานนัก ขณะที่ปญหาทางสิ่งแวดลอมก็ไดทําใหเกษตรกร
ธนบุรีเปลี่ยนอาชีพจากนาเปนสวนประเภทตางๆ ทั้งสวนผัก สวนผลไม 
สวนกลวยไม ฯลฯ ลูกชาวสวนเลิกทําสวน คนที่เรียนหนังสือก็ไปทํางาน
ราชการ ทํางานบริษัท แตอีกหลายๆ คนก็สมัครใจจะทํางานโรงงาน และบาง
คนก็ยังทําควบทั้งโรงงานกับงานในแปลงเกษตรไปพรอมๆ กัน  
 

หากเมื่อระลอกเงินตราของยุคเศรษฐกิจฟองสบู สมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย 
ชุณหะวัณ ในชวง พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๓๔ ทะลักเขามาถึง ราคาที่ดินถูกปนใหสูงเปนประวัติการณอยางไมเคยมีมากอน  
 

นายทุนเขาไปกวานซื้อที่ดินแปลงใหญๆ ทั้งเพื่อเก็งกําไร เปดเปนโรงงานอุตสาหกรรม เปดโครงการพัฒนาที่ดินเปนบานจัดสรรมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อที่ใน พ.ศ. ๒๕๔๑ จะกลายเปนโรงงานราง บานจัดสรรราง ผืนดินรกราง อสังหาริมทรัพยโทรมๆ ไมมีใครซื้อ ไมมีใครเชา 
และไมยอมใหใครเชา เพราะกลัวจะติดปญหาฟองขับไล หากสามารถขายที่ไดในหวงเวลาปจจุบัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลอมกรอบ 
 

คนฝงธนมาจากไหน 
ความเดิม ทางคุณยายทวดรกรากอยูที่นครไชยศรี ตอนนั้นพวกกอกวนราย เรียกวาอั้งยี่ กอกวนวุนวายทํารายชาวบานโรงงานน้ําตาล
หนักขึ้น ขมเหงรังแกจนชาวบานอยูไมสงบสุข แมกระทั่งโรงน้ําตาลทรายที่นครไชยศรี ก็ทําไมได รอนถึงรัฐบาลตองสงทหารหลวงไป
ปราบปราม (สมัยนั้นเรียกอยางนั้น) ที่ทหารหลวงไป ก็ยิ่งรายหนักขึ้น เพราะทหารยิ่งดุราย จับดะฆาดะ ไมฟงเสียงวาใครเปนใคร  
 

ผูเปนพอแมตนตระกูลของเราหนีออกจากบาน เดินทางรอนแรมออกจากบานมา รถก็ไมมีเหมือนเดี๋ยวนี้ พรอมพอแมและลูกสามคน ยัง
เล็กสองคน พออุมคนหนึ่ง แมอุมคนหนึ่ง แลวจูงเดินคนหนึ่ง ระหวางเดินทางก็เหมือนเดินทางในปา หิวน้ําก็ตองกินน้ําในบอเล็กที่
ควายเหยียบไวเปนหลุมตื้นๆ ก็เอาผาที่ติดตัวมาบางปูแลวคอยๆ ดูดกิน ลูกเล็กๆ สองคนก็เจ็บลงดวยตรากตรํามาก ก็ตายไปทีละคน 
เหลือคนโตที่จูงมานั้นเพียงคนเดียว  
 

ยังไมหมดชะตากรรม เจอกับอายพวกอั้งยี่วายรายตรงเขาฟนพอตาย สวนแมตนตระกูลว่ิงหนีจูงลูกคนโตรอดพนมาได เตลิดมาจนพบ
ทหารหลวงที่ยกกองมาอีก ทางนครไชยศรีสงบราบคาบแลว มารวมตัวกับคนมากๆ ที่ตางคนตางมา จะลงเรือ  
 

คุณทวดตนตระกูลกลัวตัวสั่นงันงกแทบเสียสติ ตอนนั้นก็ยังสาว ทหารหลวงคนหนึ่งกรุมกริ่มมองหนา แลวเขาถาม คุณทวดกลัวจนสติ
ไมดีเพราะเหตุการณที่ผานมาและกลัวทหาร บอกทหารวาฉันไมไดมาคนเดียว ฉันมากับผัวฉัน ทหารไมเช่ือ ผัวที่ไหนไมเห็นมี คุณทวด
ตนตระกูลของเราชี้เอาคนที่เปนลูกจีนคนหนึ่ง ซึ่งเราไมไดซักวาลูกจีนเมืองไทย หรือเมืองนอก แตคนนั้นก็ดี รับเอาเต็มที่ (คุณทวดคง
สวย ทหารถึงสนใจ) แลวคนที่คุณทวดชี้ก็รับทันที แลวพากันลงเรือไปขึ้นที่หนองแขม ซึ่งเวลานี้เปนตลาดหนองแขม ก็ไปตั้งตนทํามา
หากินจนเปนหลักแหลง มีรานขายของ แลวมามีลูกกับผัวอุปโลกนคนนั้นขึ้นอีก ๓ คน เปนผูหญิง ๒ คน ผูชายคนหนึ่ง ซึ่งเมื่อกอนยัง
ไดติดตอ เดี๋ยวนี้ไมรูเลย เพราะขาดตอนไปตั้ง ๕๐ กวาป  
 

ตนตระกูลของเราคือลูกที่ติดมาจากนครไชยศรีคนโตที่ไมตาย เปนผูหญิงช่ือ “บุญ” ซึ่งรอดตายติดแมมา แลวมามีลูกช่ือ “บุญมา” คน
เดียว ที่เปนแมของคุณยายเทียน (แมเทียน) นี่แหละ ดูเถอะ แตนครไชยศรีเดินทางมาถึงหนองแขม จะเปนแรมเดือนลําบากสาหัส  
 

คุณยายทวดบุญมามีเหยามีเรือนก็พากันมาอยูบางมด พากันจับจองที่ดิน หักลางถางพงจนเปนสวนอยูทุกวันนี้ มีลูกถึง ๕ คน คือคุณยาย
เทียนเปนคนหัวป  
 

คุณสวาสดิ์ กาญจนัษฐิติ (สกุลเดิม บุญพิทักษ) เปนบุตรีของนายยก และนางเทียน เกิดเมื่อป พ.ศ.๒๔๕๐ และถึงแกกรรมในป พ.ศ.
๒๕๔๕ ทานไดเขียนบันทึกประวัติตระกูลไว ซึ่งตอมาภายหลัง ทายาทไดนํามาตีพิมพในหนังสือ อนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพ 
นางสวาสดิ์ กาญจนัษฐิติ (เปนกรณีพิเศษ) ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร กรุงเทพฯ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ กองบรรณาธิการ วารสารเมือง
โบราณ ไดตัดตอนบางสวนมาพิมพซ้ํา โดยจัดวรรคตอนและแกไขตัวสะกดใหม เหตุการณที่คุณสวาสดิ์กลาวถึงในตอนตนบันทึกนี้ คง
ไดแกการลุกฮือจลาจลของกรรมกรจีนโรงงานน้ําตาลทรายเขตแมน้ํานครไชยศรี สมัยรัชกาลที่ ๓ เมื่อป พ.ศ.๒๓๙๐   
 
ที่มา : http://www.muangboranjournal.com
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บานกาแฟ... 
MR. T 

 
 

สวัสดี..นองๆ ทุกคน หลายวันมานี้  หลายคนอาจไดขาว...เรื่องตางๆ มากมาย  ทั้งเรื่องโครงสรางหัวหนาฝาย ของ
สํานักงานประมงจังหวัด  เรื่อง พ.ร.บ. ขาราชการฉบับใหม ที่รองนายกฯ ทานออกมาบอกวาคาดวาจะประกาศใชประมาณกลางป
หนา  ....หลังจากที่รอคอยมานาน   อยางไรก็ตามพี่อยากจะบอกกับนองๆ ทุกคนวา   

“….Dedicate  your  potential 
Give  more  and  love more 

Choose  what  you love to do and love what  you choose to do ….” 

จากสภาพที่มีความเปลี่ยนแปลง.. ความแตกตาง..มีปญหาในการตัดสินใจเรื่องอะไรก็ตาม.....พ่ีอยากจะเสนอแนวคิดบางอยาง
เผื่อนองๆ บางคนอาจเอาไปใชไดในชีวิตจริง... เปนแนวคิด “หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ” (Six  thinking hats) ของ  Edward  de  Bono ใน
เรื่องนี้ผูเขียนไดเสนอแนวคิด...ในการที่จะมองแนวคิดในหลายมุมของการมอง  เพื่อใชในการตัดสินใจ หรือ การปฏิบัติงานที่
ครอบคลุม มุมองหรือโอกาสที่จะเกิดขึ้น  โดยผูเขียนไดกําหนดให  หมวกแตละสีคือทิศทางของการคิด  ทุกๆ คนตองสามารถและมี
ทักษะที่จะมองไปในทุกทิศทาง  โดยการกําหนดให 

หมวกสีขาว  : ทิศทางการคิดที่เกี่ยวของกับ ขอเท็จจริง และตัวเลข 
หมวกสีแดง :  ทิศทางการคิดในมุมมองในดานอารมณ  ความรูสึก   
หมวกสีดํา :  ทิศทางการคิดในมุมของการขอควรระวัง  และคําเตือน  ซึ่งจะแสดงใหเห็นจุดอานของความคิดนั้น 
หมวกสีเหลือง : ทิศทางการคิดในมุมมองที่เปนบวก  ซึ่งจะรวมถึงความหวัง และมุมมองในแงดี 
หมวกสีเขียว :  ทิศทางการคิดในมุมมองที่เปนความคิดริเริ่ม และความคิดใหม 
หมวกสีฟา :  ทิศทางการคิดในมุมมองของการควบคุม  การจัดระบบกระบวนความคิด และการใชหมวกอื่นๆ 
 

ลักษณะการคิดหลายมุมมองหรือแนวการคิดแบบขนานเปนทางที่จะชวยใหการคิดของเรามีความครอบคลุมในทุกดาน ทําใหขอสรุปที่
มีความคิดที่สมบูรณ  และยังเปนการปองกันความขัดแยงอันเกิดจากแนวคิดที่แตกตางๆกัน เมื่อนําวิธีการแบบนี้เขามาใชในการคิด
รวมกัน เนื่องจากทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับหมวกหรือบทบาท ตามแตที่ประชุมจะกําหนด   
ซึ่งถาเราประยุกตแนวคิดนี้เขามาใชในการคิดหรือการตัดสินใจของเราแลว  พ่ีเชื่อวาจะทําใหนองๆ มีแนวคิด  วิธีคิด  หรือมุมองใหมๆ 
ที่จะชวยในการพัฒนางานชวยใหการตัดสินมีความสมบูรณและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น …. ลองนํามาประยุกตใชนะครับ  

เดือนนี้คอนขางจะเปนปรัชญาสักหนอยนะครับ...(จําเขามาพูด)  เพราะพี่คิดวาเรื่องวิชาการหลายคนอาจรูแลว เดือนนี้ลองมาคุย
เรื่องวิชาเกิน กันบางนะครับ เพราะตอนนี้หลายเรื่องมันกําลังสับสน.... เลยอยากฝากแงคิดเอาไวใหนองๆๆ ตามประสาพี่แกๆๆ ...5 55 

 
“…To admit  is not to follow. 

Neither  to go against. 
Just accept what we see and understand it….” 

 
 
 
 
 



ป. ปลานารู 
คูมือภาคสนาม 

การจําแนกชนดิปลาแปนในนานน้าํไทย 
 ปลาในวงศ Leiognathidae (ปลาแปน) มปีากยืดหดได (protractile mouth) จะสังเกตเห็นไดโดยการบีบ
สวนหวับริเวณปาก ปลาที่มีลักษณะของปากเหมือนกนัคือปลาในวงศ Gerridae (ปลาดอกหมาก) ซ่ึงสามารถจําแนก
ปลาทั้งสองวงศ ตามลักษณะดังตอไปนี้  

วงศ Leiognathidae (ปลาแปน) วงศ Gerridae (ปลาดอกหมาก) 
เกล็ด : มีขนาดเล็ก มองเห็นไดยาก 
 
 
หัว     : ไมมีเกล็ด มีสันแข็งที่ดานบน มหีนามบริเวณ
จมูกเหนือตนคอ 

 

 

เกล็ด : มีขนาดกลาง  มองเหน็ชัด (พึงระวังชนิด 
Pentaprion longimanus ที่เกล็ดมักหลุดออกระหวาง
การลากอวน) 
หัว     : มีเกล็ด ไมมีสันแข็งทีด่านบน ไมมหีนามที่
บริเวณจมูกเหนือตนคอ 

 

 
การจําแนกระดับสกุล (Key to the Genus) 
1. มีฟนเขี้ยว ปากยืดหดไดยืน่ไปขางหนา...............................................................................................Gazza 
Couplet Character Next Prev  

1a มีฟนเขี้ยว ปากยืดหดไดยืน่ไป
ขางหนา 

 

  Gazza 
ในนานน้ําไทยพบชนดิเดยีว 

 
Gazza minuta (Bloch)  

(Toothpony : แปบทะเล แปนเขี้ยว) 
 
 



1b ไมมีฟนเขีย้ว 2  Secutor,   Leiognathus     
2a ปากยืดหดได ช้ีขึ้นดานบน เมื่อ

ปดปากขากรรไกรลางทํามุม
เงยประมาณ  85°- 90°   

3   

 
Secutor 

2b ปากยืดหดได ช้ีไปขางหนา
หรือช้ีลงขางลาง เมื่อปดปาก
ขากรรไกรลางทํามุมเงย
ประมาณ  40°-70° 

5  

     

 
 

Leiognathus 
3a ความยาวมาตรฐานขนาด 2.2-

2.3 เทาของความลึกลําตัว 
  

 
Secutor  indicius  Monkolprasit, 1973 

 (Ponyfish :แปน) 
3b ความยาวมาตรฐานขนาด 1.6-

2.0 เทาของความลึกลําตัว 
4   

4a ความยาวมาตรฐานขนาด 1.6-
1.9 เทาของความลึกลําตัว มี
เกล็ดเสนขางตวั 28-57 เกล็ด 

  

 
Secutor ruconius  (Hamiton-Buchanan) 

(Deep pugnose ponyfish :อีแปะ แปนเบีย้ แปนปอม) 
 



4b ความยาวมาตรฐานขนาด 1.9-
2.0 เทาของความลึกลําตัว มี
เกล็ดเสนขางตวั 47-57 เกล็ด 

  

 
Secutor insidiator   (Bloch) 

(Pugnose ponyfish :แปนเบีย้ แปนปากหม)ู 
 

5a ลําตัวยาวเรียว ความยาว
มาตรฐานยาวมากกวาสามเทา
ของความลึกของลําตัว 

  

 
Leiognathus elongatus (Günther) 

(Slender ponyfish :แปนแกว) 
 

5b ลําตัวลึกกวา  ความยาว
มาตรฐานยาวไมถึงสามเทา
ของความลึกของลําตัว ที่แกม
ไมมีเกล็ด 

6   

6a มีแถบรูปอานมาสีน้ําตาลคล้ําที่
ตนคอ 

7   

6b ไมมีแถบรูปอานมาสีน้ําตาล
คลํ้าที่ตนคอ 

8   

7a มีจุดเหลืองใกลฐานของครีบ
อก และใตลงมา 

  

 
Leiognathus species 

(Decorated ponyfish : แปนจดุเหลือง) 



7b มีลายพาดไปยาวตามเสนขาง
ตัว 4 เสน 

  

 
Leiognathus  pan  Wongratana, 1988

 
7c มีลายยาวถ่ีๆ สีเหลืองพาดขวาง

ซิกแซกไปตามเสนขางตัว 
  

 
Leiognathus brevirostris (Valenciennes) 

(Shortnose ponyfish :แปนหมู แปนคอดํา) 
 

7d มีลายยาวถ่ีๆ ไมสม่ําเสมอพาด
ขวางจากดานหลังลงมาถึงเสน
ขางตัว 

  

 
Leiognathus  blochii  (Valenciennes, 1835) 

(Twoblotch ponyfish: แปนคอดํา) 
 

8a กานครีบแข็งอันที่สองของ
ครีบหลังยาวมากกวาความลกึ
ลําตัว 
     (ตองดูอยางระมัดระวัง 
เพราะบางตวักานครีบแข็งอาจ
หักได) 

9   
 
 
 
 
 

8b กานครีบแข็งอันที่สองของ
ครีบหลังส้ัน 

11   

http://www.fishbase.org/Eschmeyer/GeneraSummary.cfm?ID=Leiognathus
http://www.fishbase.org/Eschmeyer/EschPiscesSummary.cfm?ID=59024
http://www.fishbase.org/Eschmeyer/EschmeyerSummary.cfm?RefNo=16291


9a กานครีบแข็งอันที่สองของ
ครีบกนยาว 0.7-2.0 เทาของ
ความลึก และอาจยาวถึงครบี
หาง 

  

 
Leiognathus smithursti (Rams et Ogilby) 

(Smithurst’s ponyfish : แปนครีบยาว) 
 

9b กานครีบแข็งอันที่สองของ
ครีบกน ยาว 0.3-0.5 เทาของ
ความลึกและบาง 

10   

10a ลําตัวลึก ประมาณครึ่งหนึ่ง
ของความยาวมาตรฐาน มีวงสี
เหลืองสามวงอยูใตเสนขางตัว 

  

 
Leiognathus fasciatus (Lacépède) 

(Striped ponyfish : แปนแถบ) 
 

10b ลําตัวเรียวมากกวา ความยาว
มาตรฐานมีขนาดเปน 2.7-2.8 
เทาของความลึกลําตัว 

  

 
Leiognathus leuciscus (Günther) 

(Whipfin ponyfish : แปนกระโดง) 
 



11a เกล็ดที่เสนขางตัวมีสีเหลือง
สวาง 

  

 
Leiognathus splendens (Cuvier) 

(Splendid ponyfish : แปนกระสวย แปนเมือก แปน
ใหญ) 

 
11b เสนขางตัวไมใชสีเหลือง 12   
12a มีแถบสีเหลืองพาดไปตามแนว

เสนขางตัว หลังมีสีออกเขียว 
  

 
Leiognathus daura (Cuvier) 

(Goldstripe ponyfish : แปนกระโดงดํา) 
 

12b ไมมีแถบสีเหลืองพาดไปตาม
แนวเสนขางตวั 

13   

13a ลําตัวเรียวกวา ความยาว
มาตรฐานมีขนาดเปน 2.6-3.0 
เทาของความลึก 

  

 
Leiognathus lineolatus (Cuvier et Valenciennes) 

(Ornate ponyfish : แปน) 
13b ลําตัวลึก ความยาวมาตรฐาน

ยาวไมถึง 2.5 เทาของความลึก 
14   



14a ปลายครีบหลังและครีบกนเปน
สีเหลือง ปากยดืหดไปขางหนา 

  

 
Leiognathus bindus (Valenciennes) 

(Orangefin ponyfish : แปนครีบเหลือง : 
แปนกระดาน) 

 
14b ครีบหลังใส ครีบกนออกสี

เหลือง ปากยดืหดไดช้ีลง 
  

 
Leiognathus equulus (Forskal) 

(Common ponyfish : แปนใหญ แปนยักษ) 
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...ทาทาย...สมอง… 
 
1.  คุณหาความแตกตางของสองภาพนี้ไดกี่จุด วงกลมลอมรอบจุดที่แตกตางในภาพดานขวา 

 
 
2.  ในกรอบนี้มีภาพหนึ่งที่ปรากฏสองครั้ง ซึ่งซ้ํากันทั้งรูปทรงและสีสัน 

 
 
เฉลยฉบับที่แลว...นะครับ ..ปวดหัวกันบางหรือปลาวครับ 

 
 

 


