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บทคัดย่อ 
 ตลาดกระทุ่มแบนเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมคลองภาษีเจริญ อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นชุมชนที่มีความเป็นมาทาง
ประวัติศาสตร์ ย่านการค้าแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าส าคัญจากอดีตจวบจนปัจจุบัน ชุมชนตลาดกระทุ่มแบนมีวิถีชีวิต ผู้คนที่อยู่ร่วมกัน
อย่างผสมกลมกลืน มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่เป็นอัตตลักษณ์  ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงส าคัญของประเทศไทยทั้งการ
ท าสนธิสัญญาเบาริ่งในสมัยรัชกาลที่ 4 หนุนให้สยามเป็นผู้ส่งออกข้าวรายส าคัญ การขุดคลองภาษีเจริญที่แล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 5 
เพื่อเช่ือมต่อแหล่งเพาะปลูกส าคัญทางภาคกลางตอนล่างกับเมืองบางกอก ด้วยท าเลที่ตั้งของชุมชนตลาดกระทุ่มแบนตั้งอยู่ปลายคลอง
ภาษีเจริญฝั่งแม่น้ าท่าจีน และมีโครงข่ายคลองต่างๆที่เช่ือมโยงชุมชนตลาดกระทุ่มแบนกับพื้นที่แถบนี้ ท าให้ตลาดกระทุ่มแบนเป็นจุด
เช่ือมต่อการเดินทางทางน้ า มีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามล าคลอง ต่อมามีความเจริญเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ส าคัญ เกิดย่าน
การค้าบริเวณชุมชนตลาดกระทุ่มแบนขึ้น ความเปลี่ยนแปลงส าคัญอีกหนึ่งช่วงเวลาคือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่
มุ่งเน้นความส าคัญของภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาความเจริญด้านต่างๆ ปัญหามลภาวะ การค้าส่งค้าปลีกในรูปแบบใหม่ ส่งผลให้ตลาด
กระทุ่มแบนซบเซาลง  
 
ค าส าคัญ: ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  ชุมชนตลาดกระทุ่มแบน ความเปลี่ยนแปลง 
 

Abstract 
 Tarad Krathum Baen is community locate beside of Pasicharoen canal, Kratumband district, Samutsakorn 
province.  There is a history, an important product exchanged market from past to present.  Community of Tarad 
Kratumband have a way of life, people of different  nationalities and cultures,by living  together in harmony, until 
become a identity.  In the midst of significant in Thailand, Bowring Treaty, In the reign of King Rama4 That encouraged 
Siam to become am importan rice exporter, until having to dig the Phasi Charoen Canal, That was completed in the 
reign of King Rama 5. To connect the planting areas in the lower central regionใ to Bangkok. The location of the Krathum 
Baen market community is at the end of the Phasi Charoen Canal, near the Tha Chin River.  Making the Kratum Baen 
market is an access point for water travel. There is trade, exchange of goods along canals. Later. Prosperity became an 
important commercial center.  Raising of commercial district area.  A significant change is economic and social 
development of the country that emphasizes the importance of the industrial sector, Development of various 
prosperity, Pollution problems, Modern tradeing, all resulting in the Krathum Baen market being slower.  
 
Keywords: Local History, Krathum Baen market community, Change 
 
 
 
 



642 
 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยั (Symposium) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี 

บทน า 
 
 ผู้คนในส้งคมเห็นความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตนมาอย่างยาวนาน อดีตที่ผ่านมาการศึกษาเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาในกระแสหลักที่มุ่งค้นคว้าเรื่องราวความเป็นมาของชาติบ้านเมือง เรื่องราวของชนชาติไทย ส่งผลให้
สังคมไทยขาดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจะเป็นการ
สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้คนในชุมชน เป็นข้มูลพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาชุมชน และสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นมาของคนในชุมชน 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นกระบวนการศึกษาที่เก็บรวบรวม เรียบเรียง และตรวจสอบข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระบบ ข้อมูลที่ได้มีความ
น่าเช่ือถือ(ศรีศักดิ์ ว้ลลิโภดม : 2561) 
 ชุมชนตลาดกระทุ่มแบนเป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ของชาติไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 
เป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มคนจีนโพ้นทะเลเข้ามาตั้งรกรากอยู่อาศัย ประกอบอาชีพ ชุมชนตลาดกระทุ่มแบนยังเป็นพื้นที่ส าคัญในเขตลุ่มน้ าท่าจีน
ตอนล่าง ในอดีตเป็นจุดเช่ือมโยงการคมนาคมทางน้ าระหว่างเมืองต่างๆในเขตลุ่มน้ าแม่กลอง ลุ่มน้ าท่าจีน  และลุ่มน้ าเจ้าพระยา(กฤตพร 
ห้าวเจริญ : 2558)   ประกอบด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ทีส่ัมพันธ์กับวิถีชัวิตในท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรือนแถว
ไม้เก่าที่ตั้งเรียงรายขนานไปกับแนวคลองภาษีเจริญ สะพานข้ามคลองภาษีเจริญ ที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่สวยงาม ศาลเจ้าแป๊ะกงที่เป็น
สัญลักษณ์ ศูนย์รวมความศรัทธาของชุมชนตลาดกระทุ่มแบน โดยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นชุมทางทางการค้า
ที่รุ่งเรื่องในอดีตได้อย่างดี 
 ด้วยสภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันที่เกิดขึ้นในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ทั้งการลดความส าคัญของพระ
คลังสินค้า การส่งออก ข้าว น้ าตาล การมุ่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เป็นต้น ส่งผลต่อชุมชนตลาดริมน้ าทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไป(กฤตพร ห้าวเจริญ : 2561)   
 การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาความเป็นชุมทางทางการค้าในอดีตจนถึงปัจจุบันของชุมชนตลาดกระทุ่มแบน และความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับตลาดกระทุ่มแบนในแต่ละช่วงเวลา โดยผลการศึกษาที่ได้จะเป็นองค์ความรู้ให้กับชุมชน และเป็นชุดข้อมูลเพื่อสื่อความหมายใน
การจัดการท่องเที่ยวในชุมชนตลาดกระทุ่มแบนต่อไป 
  
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 
 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาของชุมชนตลาดกระทุ่มแบน ในฐานะย่านการค้าที่ส าคัญในอดีต  
 2. เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงในฐานะย่านการค้าของตลาดกระทุ่มแบนที่เกิดขึ้น  
 
วิธดี าเนินการวิจัย 
 
         การศึกษาเรื่องชุมชนทางการค้าสู่ตลาดกระทุ่มแบน การศึกษาเรื่องเล่าจากประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยมีกระบวนการขั้นตอนดังนี ้
 1. ส ารวจพื้นที่  โดยผู้ศึกษาก าหนดพื้นที่ศึกษาและรวบรวมข้อมูลภายในชุมชนตลาดกระทุ่มแบน ต าบลตลาดกระทุ่มแบน 
อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร   
 2. ก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลดังนี้ 
  2.1 ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนตลาดกระทุ่มแบนตั้งแต่เกิด ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 20 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ประเด็นสภาพทั่วไปของพื้นที่ชุมชนตลาดกระทุ่มแบน  วิถีชีวิต อาชีพ ของผู้คน   
  2.2 ผู้ทีค่้าขายสินค้าในตลาดกระทุ่มแบน ที่มีระยะเวลา 30 ปีขึ้นไป จ านวน 20 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็น สภาพ
ของตลาดกระทุ่มแบน ความเป็นชุมทางทางการค้า และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา  
 3. เครื่องมือที่ใช้ศึกษา 
  3.1 ผู้วิจัย ในฐานะเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
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  3.2 แนวค าถามในการวิจัยที่ถามเกี่ยวข้องกับ สภาพทั่วไปของพื้นที ่วิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่แต่ละช่วงเวลา สภาวการณ์ของ
ตลาดกระทุ่มแบนแต่ละข่วงเวลา ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชนตลาดกระทุ่มแบน 
  3.3 การจดบันทึก (Field Note)  
  3.4 เครื่องบันทึกเสียง  
  3.5 กล้องถ่ายภาพ  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษา ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร การเก็บข้อมูลภาคสนาม  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีรายละเอียดดังนี้   
  4.1 การศึกษาจากเอกสาร (Document Studies) โดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษา การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง   
  4.2 การเก็บข้อมูลภาคสนามภายในชุมชนตลาดกระทุ่มแบน  
  4.3 การส ารวจ (Survey) เป็นการส ารวจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ศึกษาบริบททั่วไปของชุมชน ได้แก่ ลักษณะภูมิ
ประเทศและสิ่งแวดล้อม อาณาเขตและที่ตั้ง   
  4.4 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  
  4.5 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์ระดับลึกเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชุมชน
ตลาดกระทุ่มแบน   
 5. การตรวจสอบข้อมูล  ผู้ศึกษาใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) เพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและ
สมบูรณ์เพียงพอ ประกอบไปด้วย การตรวจสอบด้านข้อมูล การตรวจสอบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการทบทวนข้อมูลดังต่อไปนี้   
  5.1 การตรวจสอบด้านข้อมูล ด้วยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่มีความแตกต่างกันโดยใช้ชุดค าถามเดียวกัน จากนั้น
ผู้ศึกษาจึงน าขอ้มูลที่ได้มาจัดระบบข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล  
  5.2 การตรวจสอบด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้ศึกษาเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลายวิธี ได้แก่ การศึกษาจาก
เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกต   
  5.3 การทบทวนข้อมูล ผู้ศึกษาเลือกใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลด้วยการสัมมนาหลังจากนั้น จึงน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงให้
ข้อมูลมีความสมบูรณ์ 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบประเด็นสัมภาษณ์ (Interview Research) และข้อมูลจาก
เอกสารต่างๆ(Document Research) และประมวลผลโดยเช่ือมโยงความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ตามข้อเท็จจริง ทั้งในเชิงเหตุและผลซึ่งการ
วิเคราะห์จะออกมาในลักษณะของการพรรณนาวิเคราะห์(DescriptiveAnalysis) จนน าไปสู่ผลการศึกษาและสรุป  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 
 ความเป็นมาของชุมชนตลาดกระทุ่มแบน ในฐานะย่านการค้าที่ส าคัญในอดีต  
 สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ชุมชนตลาดกระทุ่มแบน  
           ชุมชนตลาดกระทุ่มแบนตั้งอยู่ในพื้นที่ ต าบลตลาดกระทุ่มแบน อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อ าเภอกระทุ่มแบนมีเขต
ติดต่อกับ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมทางทิศเหนือ มีเขตติดต่อกับ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ทางทิศใต้ มีเขตติดต่อกับเขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร ทางทิศตะวันออก และมีเขตติดต่อกับอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ทางทิศตะวันตก โดยมีถนน
เศรษฐกิจที่เป็นเส้นทางคมนาคมทางบกหลัก เช่ือมโยงอ าเภอกระทุ่มแบนกับถนนเพชรเกษมที่ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 
 พื้นที่ของชุมชนตลาดกระทุ่มแบนมีแม่น้ าท่าจีนที่มีลักษณะคดเคี้ยวเป็นกระเพาะหมูไหลโอบล้อมรอบ โดยมีคลองภาษีเจริญที่
เป็นล าคลองหลักไหลผ่านกลาง มีคลองกระทุ่มแบน และคลองประตูระบายน้ าอ่างทองเป็นคลองสายรองมาบรรจบกันบริเวณหน้าตลาด
เทศบาลกระทุ่มแบน และยังมีล าคลองย่อยต่างๆเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายสัญจรทางน้ าที่ครอบคลุมพื้นที่ 
 บริเวณริมคลองภาษีเจริญทางทิศใต้เป็นที่ตั้งของตลาดเทศบาลกระทุ่มแบนในปัจจุบัน มีอาคารพาณิชย์ร้านค้าตั้งเรียงราย
ตลอดแนวคลอง ส่วนทางทิศเหนือเป็นที่ตั้งของเรือนแถวไม้อายุกว่า50ปีที่ขนานไปกับแนวคลอง และศาลเจ้าจีนหลายแห่งที่เป็นศูนย์รวม
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ใจของคนไทยเช่ือสายจีนที่ส าคัญในพื้นที่ และมีวัดดอนไก่ดีที่ตั้งอยู่ทางฝั่งทิศเหนือของคลองภาษีเจริญติดริมแม่น้ าท่าจีนเป็นวัดส าคัญ
ของคนในพื้นทีท่ี่จะมาประกอบพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา   
 ความส าคัญของตลาดกระทุ่มแบนในฐานะจุดเชื่อมโยงการคมนาคมทางน้ า  
           ตลาดกระทุ่มแบนเป็นพื้นที่ที่มีความส าคัญมาแต่อดีต ในสมัยรัชกาลที่ 4 ที่สยามลงนามในสนธิสัญญาเบาริ่ง มีผลให้สยามต้อง
เปิดเสรีทางการค้ากับอังกฤษและชาติตะวันตก สินค้าส่งออกที่ส าคัญของสยามในตอนนั้นคือข้าว ที่มีแหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญในเขตล าน้ า
แม่กลอง คลองภาษีเจริญถูกขุดขึ้นในปี พ.ศ.2398 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเช่ือมโยงการขนส่งคมนาคมระหว่างเมืองบางกอกและพื้นท่ี
เกษตรกรรมทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา นอกจาข้าวแล้วน้ าตาลก็เป็นสินค้าส่งออกส าคัญโดยมีแหล่งปลูกออ้อย และผลิตน้ าตาล 
ที่บริเวณอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม(กฤตพร ห้าวเจริญ: 2561) คลองภาษีเจริญมีบทบาทส าคัญในการขนส่งสินค้าเหล่านี้ ด้วยท าเล
ที่ตั้งของตลาดกระทุ่มแบนที่ใกล้กับปากคลองภาษีเจริญฝั่งแม่น้ าท่าจีน ท าให้พื้นที่นี้กลายเป็นจุดเช่ือมโยงไปยังพื้นที่อื่นใกล้เคียงทั้งใน
พื้นที่ลุ่มน้ าท่าจีน และลุ่มน าแม่กลอง ในขณะเดียวกันก็เป็นจุดส าคัญในการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยผ่านคลองภาษีเจริญที่มี
ลักษณะตัดตรงท าให้สะดวกประหยัดเวลาในการเดินเรือ 
 การขุดคลองภาษีเจริญในช่วงที่ผ่านตลาดกระทุ่มแบนนั้น ท าให้เกิดบริเวณที่คลองสามสายมาพบกันมีลักษณะเป็นสี่แยก โดย
บริเวณดังกล่าวแต่ก่อนจะเป็นสถานที่ที่ผู้คนในพื้นที่ตลาดกระทุ่มแบนและใกล้เคียงพายเรือเดินทางมาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่าง
คึกคัก มีเรือสัญจรผ่านตลอดวัน สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นผลิตผลทางการเกษตรฝัก ผลไม้ อาหารพื้นถ่ิน ต่อมาตลาดกระทุ่มแบนได้
พัฒนาขึ้นบนฝั่งจนเป็นตลาดขนาดใหญ่มีความส าคัญในย่านนี้ โดยเป็นแหล่งรวมสินค้าจากกรุงเทพมหานคร และสินค้าจากแหล่งอื่น เช่น 
มหาชัย นครปฐม ด าเนินสะดวก  
 

 
 
ภาพที1่ แผนที่แสดงที่ตั้งของต าบลตลาดกระทุ่มแบน 
           ที่มา: Googlemap เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
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ภาพที ่2 แผนที่แสดงที่แสดงลักษณะทางกายของตลาดกระทุ่มแบน 
            ที่มา: Googlemap เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
 
 วิถีชีวิต อาชีพ ตามล าคลองของผู้คนในชุมชนตลาดกระทุ่มแบน 
           ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนตลาดกระทุ่มแบนมีอาชีพค้าขายมาตั้งแต่อดีต ย่านการค้าที่อยู่อาศัยส าคัญคือบริเวณริมคลองภาษี
เจริญทั้งสองฝาก บางสว่นที่อาศัยอยู่รอบนอกเป็นเกษตรกรชาวสวนเพาะปลูกผัก ผลไม้ ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนตลาดกระทุ่มแบนเป็น
คนไทยเช้ือสายจีน สันนิษฐานว่าบรรพบุรุษของคนไทยเช่ือสายจีนเหล่านี้เข้ามาตั้งรกรากในพื้นที่ตั้งแต่แรกขุดคลองภาษีเจริญแล้วเสร็จ 
โดยชาวจีนเป็นแรงงานหลักในการขุดคลองสายนี้ และการอพยพของชาวจีนโพ้นทะเลที่หนีภัยสงครามจากประเทศจีนโดยอพยพกันมาทาง
ทะเลอ่าวไทยผ่านขึ้นมาตามล าน้ าท่าจีนในช่วงราว 70-90 ปีที่ผ่านมา มีการแต่งงานระหว่างคนจีนและประชากรดั้งเดิมในแต่ละรุ่น เกิด
การผสมกลมกลืนกันทางวัฒนธรรมมีการสืบทอดประเพณี ธรรมเนียมปฎิบัติต่างๆทั้งไทย-จีนในชุมชน หลักฐานส าคัญประการหนึ่งคือใน
เขตชึมชนตลาดกระทุ่มแบนมีศาลเจ้าจีนจ านวนมาก  
      ปัจจุบันมีแรงงานอพยพย้ายถิ่นเข้ามาท างานในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึน้ในพื้นที่โดยรอบ น าเอาวิถีชีวิตความเช่ือในรูปแบบ
ของตนเองเข้ามาด้วย  
    ด้วยเกษตรกรรมเป็นอาชีพดั้งเดิมของผู้คนในแถบนี้ เมื่อคลองภาษีเจริญถูกขุดขึ้นท าให้การคมนาคมทางน้ ามีความสะดวก การ
ล าเลียงผลิตผลใช้เรือขนส่งมาตามล าคลองจนเกิดเป็นชุมทางทางน้ า การเข้ามาตั้งรกรากของคนจีนโพ้นทะเลก็อาศัยเครือข่ายแม่น้ าล า
คลองต่างๆ จากอ่าวไทยเข้ามาในพื้นที่ คนจีนโพ้นทะเลเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความช านาญในการท าการค้า เปิดกิจการขายสินค้าต่างๆ มีการ
แต่งงานระหว่างคนจีนและคนในพื้นที่ โดยมีศาลเจ้าแป๊ะกงเป็นศูนย์รวมความเช่ือ ความศรัทธาของคนไทยเช่ือสายจีนจนถึงปัจจุบัน นับ
ได้ว่าคลองภาษีเจริญมีบทบาทความส าคัญต่อชุมชนตลาดกระทุ่มแบนทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตั้งแต่อดีต 
 ความเปลี่ยนแปลงในฐานะย่านการค้าของตลาดกระทุ่มแบน 
  จากโครงข่ายการคมนาคมทางน้ าในพื้นที่ชุมชนตลาดกระทุ่มแบนท าให้เกิดการค้าขายแลกเปลี่ยนในระยะแรกช่วงก่อนปี พ.ศ.
2500 ที่เป็นตลาดน้ า ผู้คนพายเรือเดินทางน าสินค้าของตนมาซื้อขายในล าคลองบริเวณสี่แยกที่คลองสามสายมาพบกัน สินค้าที่ขายเป็น
ผลิตผลทางการเกษตร ผัก ผลไม้ และ อาหารต่างๆ นอกจากการซื้อขายสินค้าบริเวณนี้แล้วยังมีการล่องเรือไปตามล าคลองย่อยต่างๆเพื่อ
ขายสินค้าอีกด้วยโดยมีผู้ค้าหลายรายพายเรือน าสินค้าของตนเร่ขายไปตามคลองภาษีเจิญจรถึงตลาดบางแค เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร ต่อมาเมื่อการค้าขยายตัวประกอบกับนโยบายการพัฒนาของภาครัฐท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส าคัญกับชุมชนตลาด
กระทุ่มแบนดังนี ้
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 1. การสร้างตลาดเทศบาลกระทุ่มแบนขึ้น ตลาดเทศบาลกระทุ่มแบนตั้งอยู่บนฝั่งริมคลองภาษีเริญฝั่งใต้ใกล้สี่แยกบริเวณที่
คลองสามสายมาพบกัน พร้อมไปกับการสร้างอาคารพาณิชย์ร้านค้าต่างๆขึ้นตามแนวริมคลองภาษีเจริญ การค้าขายในล าคลองแบบดั้งเดิม
ก็ขยับขยายขึ้นมาบนฝั่ง เหลือเพียงบางรายทีค่งค้าขายโดยล่องเรือไปตามล าคลองต่างๆ  
 2. การขยายตัวของตลาดกระทุ่มแบนท าให้สินค้ามีความหลากหลายมากขึ้น นอกจากสินค้าเกษตร อาหารท้องถิ่น อาหาร
ส าเร็จรูปแล้ว ยังมีสินค้าจากกรุงเทพมหานครวางจ าหน่าย เช่น เสื้อผ้า สินค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆเป็นต้น ผลไม้จาก
พื้นที่ใกล้เคียงจากอ าเภอบ้านแพ้ว อ าเภอสามพราน อ าเภอด าเนินสะดวก อาหารทะเลต่างๆจากมหาชัยก็ล้วนเป็นสินค้าที่คนในพื้นที่และ
พื้นที่ใกล้เคียงมาหาซื้อ การค้าขายของตลาดกระทุ่มแบนขยายตัวในช่วงเวลานี้ 
 3. เมื่อรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ท าให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งรอบพื้นที่
ตลาดกระทุ่มแบน มีแรงงานต่างถิ่นย้ายเข้ามาท างานและอยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่ชุมชนตลาดกระทุ่มแบนมากขึ้น ท าให้มีสินค้าที่ถูกน ามา
จ าหน่ายตามความต้องการของแรงงานต่างถิ่นเหล่านีม้ากขึ้น การค้าขายในระยะนี้ยังคงคึกคัก 
 4. การสร้างถนน การสร้างเขื่อนกันตลิ่ง จากนโยบายการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดการเร่งสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ เช่น ถนน สะพานข้ามคลอง เป็นต้น เข้าไปในพื้นที่เพื่อความสะดวกในการขนส่งล าเลียงสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรม มีผล
ท าให้วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนตลาดกระทุ่มแบนทีพ่ึ่งพาล าคลองต่างๆลดความส าคัญลง  
 5. ปัญหาสิ่งแวดล้อมน้ าเสีย การเพิ่มของจ านวนประชากรแรงงานย้ายถิ่นเข้ามาท างาน และโรงงานอุคสาหกรรมที่ไม่มี
มาตรฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมาย ระเบียบต่างๆเรื่องสิ่งแวดล้อมยังไม่ถูกก าหนดขึ้นในช่วงระยะเวลานั้น ส่งผลให้เกิดปัญหา
มลภาวะโดยเฉพาะปัญหาน้ าเสีย เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตริมคลองดั้งเดิมให้เปลี่ยนแปลงไป การล่องเรือขายสินค้าไปตามล า
คลองอย่างแต่ก่อนสูญหายไป  
 6. การเข้ามาของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ร้านสะดวกซื้อ ส่งผลให้ตลาดกระทุ่มแบนซบเซาลงไม่คึกคักอย่างแต่ก่อน ห้างค้าปลีก
ขนาดใหญ่ตั้งขึ้นในพ้ืนที่ ร้านสะดวกซื้อเปิดขึ้นตามมุมต่างๆภายในชุมชน และพื้นท่ีโดยรอบ ส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตให้
เปลี่ยนแปลงไปผู้คนในชุมชนมีวิถีชีวิตแบบสมัยใหม่มากขึ้น นิยมบริโภคสินค้าจากห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ร้านสะดวกซื้อที่มีความสะดวก 
มีรายการส่งเสริมการขายต่างๆที่ดึงดูดใจ และราคาสินค้าที่มาตรฐาน 
 7. วิถีชีวิตของชุมชนตลาดกระทุ่มแบนมีความเป็นชุมชนเมืองหลวงมากขึ้น ด้วยที่ตั้งของชุมชนตลาดกระทุ่มแบนมีเขตติดต่อกับ
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมทางถนนท าให้การเดินทางสะดวกรวดเร็ว ประกอบกับประชากรรุ่นใหม่ของ
ชุมชนตลาดกระทุ่มแบนนิยมเดินทางเข้าไปท างาน เรียนในกรุงเทพมหานครมากขึ้น และปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินชีวิตของตนให้เป็น
แบบสังคมเมืองหลวง 
 เห็นได้ว่าด้วยลักษณะทางกายภาพ ที่ตั้งของชุมชนตลาดกระทุ่มแบนมีความส าคัญต่อการเป็นชุมทางทางการค้าอย่างยิ่ง ใน
อดีต เครือข่ายการคมนาคมทางน้ าท าให้ชุมชนตลาดกระทุ่มแบนเป็นศูนย์กลางทางการค้า เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าจากพื้นที่ใกล้เคียง 
เป็นแหล่งกระจายสินค้าส าคัญในพื้นที่ ร่วมกับการคมนาคมทางถนนในสมัยก่อนยังไม่มีความสะดวก การเข้าถึงพื้นที่อยู่อาศัยต้องอาศัย
ล าคลอง  การเดินทางไปกลับกรุงเทพมหานครในอดีต การสัญจรระหว่างพื้นที่ต่างๆในละแวกนี้จะต้องผ่านชุมชนตลาดกระทุ่มแบนแห่งนี้ 
สอดคล้องกับงานการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงเพื่อการคงอยู่รอดของตลาดชุมชนริมน้ าบริเวณริมแม่น้ าท่าจีน กรณีศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร โดย กฤตพร ห้าวเจริญ ท่ีชุมชนตลาดริมน้ าแม่น้ าท่าจีนแต่ละแห่งล้วนมีทรัพยากรทางวัฒนธรรม มี
ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ที่เป็นอัตลักษณ์มีความเป็นตัวแทนของช่วงเวลา และเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆขึ้นในแต่ละช่วงเวลา และการ
คงอยู่ของชุมชนตลาดน้ าเหล่านี ้
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 จากผลการศึกษา ชุมชนตลาดกระทุ่มแบนเป็นพื้นที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ มีทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีของความเป็นชุมทางทางการค้าตั้งแต่อดีต มีวิถีชีวิตของผู้คนที่ผสมกลมกลืนจนเป็นเอกลักษณ์ ด้วยความโดดเด่น
ทางด้านที่ตั้งที่เป็นจุดเช่ือมโยงการคมนาคมทางน้ าที่ส าคัญในอดีต มีคลองภาษีเจริญที่เป็นคลองขุดมีลักษณะเป็นเส้นตรงสะดวกในการ
เดินทาง ขนส่ง และเป็นเส้นทางคมนาคมส าคัญที่จะเช่ือมเมืองต่างๆในลุ่มน้ าท่าจีน เช่น เมืองนครชัยศรี ที่เป็นแหล่งผลิตน้ าตาลที่ส าคัญ
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ในอดีต(กฤตพร ห้าวเจริญ, 2560) และเช่ือมโยงต่อไปยังคลองด าเนินสะดวกสู่เมืองส าคัญในลุ่มน้ าแม่กลอง เช่น เมืองราชบุรี โพธาราม 
กาญจนบุรี  
 ชุมชนตลาดกระทุ่มแบนผ่านช่วงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ส่งผลต่อมิติทางเศรษฐกิจ ความเป็นย่านการค้าที่ส าคัญในอดีต สังคม 
สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนตลาดกระทุ่มแบนเป็นอย่างยิ่ง คือ การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2520-2524 ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ท าให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นโดยรอบพื้นที่ชุมชนตลาด
กระทุ่มแบน เกิดปัญหามลภาวะทางน้ าที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตริมน้ าของผู้คนในพื้นที่ การอพยพย้ายถิ่นของแรงงานเข้ามาในพื้นที่โดยรอบของ
ชุมชน รูปแบบการค้าสมัยใหม่ทีเ่ข้ามาแทนที ่
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ค้นพบประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาทั้งการศึกษาในด้านการเช่ือมโยงความเป็นชุมทางทาง
การค้ากับชุมชนเมืองอื่นๆ ในเขตลุ่มน้ าท่าจีน และลุ่มน้ าแม่กลอง ให้เห็นภาพความสัมพันธ์ของพื้นที่ ประเด็นการส ารวจทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ น ามาสร้างกระบวนการประเมินคุณค่า เพื่อก าหนดแนวทางในการจัดการทรัพยากรทั้งในด้าน
การน ามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การอนุรักษ์ และการสร้างแหล่งเรียนรู้ขึ้นในชุมชน 
 นอกจากนี้ผู้ศึกษาเห็นศักยภาพของพื้นที่ที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้มีการศึกษา ส ารวจทรัพยากร
ต่างๆ จัดท าชุดความรู้ ข้อมูล ในพื้นที่ต่างๆของชุมชน การสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์
ท้องถิน่ หรือการสนับสนุนให้ชุมชนมีแนวทางในการพัฒนาพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ ที่ให้มุมมอง ประสบการณ์ ค าแนะน าต่างๆใน
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ขอขอบพระคุณชาวชุมชนตลาดกระทุ่มแบนที่ยินดีเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนอย่างมีความสุข 
คอยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ศึกษาในขณะที่ลงพื้นที่ภาคสนาม 
  
เอกสารอ้างอิง 
 
กฤตพร ห้าวเจริญ. การเปลี่ยนแปลงเพื่อการคงอยู่ของตลาดชุมชนริมน้ าบริเวณริมแม่น้ าท่าจีน กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม  
 และสมุทรสาคร, วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 21, 2 (เมษายน 2558-มิถุนายน 2558): 28-42. 
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