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บทคัดยอ

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของยานบางรักในชวงเวลาที่กําหนด โดยมองผานที่อยอาศัย
อาคารสถานที่ ยานสถานทูต และยานสถานที่ราชการสําคัญในสมัยนั้น เพื่อตองการศึกษาความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพฯ
โดยรวมที่กระทบตอผูคนในยานบางรัก ถนนเจริญกรุง และเพื่อตองการศึกษาผลของความเจริญที่เกิดขึ้นกับยานบางรัก
ถนนเจริญกรุง ขอบเขตของการศึกษาจะจํากัดอยูเพียงบริเวณยานบางรักและยานใกลเคียงที่เกี่ยวของ ผลจากการศึกษา
พบวา การตัดถนนเจริญกรุงภายหลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาวริง พ.ศ. 2398 กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของยาน
บางรักขึ้นมาเปนอยางมาก ทําใหยานที่เคยเปนเพียงชานพระนครกลายเปนยานที่มีผูคนเขามาอยูอาศัยหนาแนนขึ้นและ
กลายเปนยานธุรกิจ ยานสถานทูต และยานสถานที่ราชการสําคัญ รวมทั้งเปนที่อยูอาศัยของผูมีอันจะกินในกรุงเทพฯ
ความเจริญของกรุงเทพฯ ไมวาจะเปนดานการคมนาคม ดานสาธารณูปโภคตาง ๆ ลวนเกิดขึ้นที่ถนนเจริญกรุงในยานบางรัก
ดวยเสมอ และผลของความเจริญที่เกิดขึ้นทําใหยานบางรัก ถนนเจริญกรุง มีหางราน อาคารสูงแหงแรก ๆ ของกรุงเทพฯ
ขึ้นในบริเวณใกลเคียงเพื่อรองรับความตองการของผูคนในยานบางรัก
คําสําคัญ:
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Changes in the Bangrak Area after the Construction
of Charoen Krung Road during the Reign of King Rama
IV-VI (1851-1925)3
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Abstract

This article aims to study the changes in the Bangrak area during 1851-1925. It looks at
residences, buildings, embassy areas, and important government buildings that appeared during
that period, to study the effects of Bangkok's overall dynamics on the residents of Bangrak on
Charoen Krung Road, as well as the implications of the area's wealth. The area of study only
focusses on Bangrak and the nearby surrounding areas. The construction of Charoen Krung Road
after the signing of the Bowring Treaty resulted in a signiﬁcant change in the Bangrak area, which
had previously been on the fringes of the city. The area became an inhabited district with
businesses, embassies, and government ofﬁces, as well as being a residential district of the wealthy
in Bangkok. The modernity of Bangkok manifested itself in various ways on Charoen Krung Road in
Bangrak, causing this area to become one of Bangkok's most important business districts at the
time, and the prosperity of Bangrak residents led to the construction of Bangkok's ﬁrst high-rise
shopping mall in the area to meet the needs of Bangrak residents.
Keywords: Changes, Bangrak area, Charoen Krung Road, Bowring Treaty, King Rama IV-VI
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บทนํา

บางรักถือเปนเขตนอกกําแพงเมืองกรุงรัตนโกสินทรมาตั้งแตเมื่อตั้งกรุงเทพฯ ใน พ.ศ. 2325 ยังไมมีหลักฐานที่
ชัดเจนเกี่ยวกับที่มาของชื่อ “บางรัก” มีเพียงคําบอกเลาสืบตอกันมาที่ศันสนีย วีระศิลปชัยคนควาที่มาของคําวาบางรักไว
ในหนังสือชื่อบานนามเมืองในกรุงเทพฯ (Weerasilchai, 2008 : 407) แตไมทราบวาเริ่มเรียกยานนี้วาบางรักตั้งแตเมื่อใด
อยางไรก็ดี เมื่อตรวจสอบในเอกสารทางราชการสมัยรัชกาลที่ 5 พบคําวาบางรักษและบางรัก เชน ในประกาศกระทรวง
นครบาล เรื่องรวมอําเภอชั้นใน 4 อําเภอ ลงวันที่ 5 มิถุนายน ร.ศ. 127 ตรงกับ พ.ศ. 2450 ในเอกสารบันทึกชื่อวา
อําเภอ “บางรักษ” สวนในประกาศเรื่องเก็บเงินคาราชการมณฑลกรุงเทพฯ ลงวันที่ 25 มีนาคม ร.ศ. 129 (พ.ศ. 2452)
บันทึกคําวา “บางรัก” และเมื่อเปนตําบล อําเภอ และเขตในปจจุบัน ก็เขียนวา “บางรัก” ตามแบบที่เรารูจักกัน
(Weerasilchai, 2008 : 407) จึงสันนิษฐานวาคงเรียกยานนี้วาบางรักมาตั้งแตกอนหนานั้นแลว ความสําคัญของยาน
บางรัก แมจะเปนยานที่อยูนอกเขตเมืองกรุงเทพฯ ในชวงแรกตั้งกรุงใหม ๆ แตก็เปนที่ตั้งบานเรือนของชาวตางชาติตาม
วิธีการปกครองคนตางชาติที่สืบตอกันมาจากสมัยอยุธยา ที่มักจะกันพื้นที่สําหรับชาวตางชาติใหอยูนอกกําแพงเมือง แต
ใกลเสนทางคมนาคมหลักในสมัยนั้น คือแมนํ้าเจาพระยา ที่ดินบริเวณนี้จึงใชสําหรับใหชาวตางชาติมาอยูอาศัย ดังจะเห็น
ไดจากการมีชาวลาวที่นาจะอาศัยอยูท างดานนี้มาตั้งแตสมัยอยุธยา ยังมีชาวตางชาติคือชาวทวายที่เมื่อพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 และกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท เสด็จฯ ไปปราบกบฏเมืองทวาย5 และโปรด
เกลาฯ ใหชาวทวายที่กวาดตอนมาตั้งบานเรือนอยูน อกปาชาวัดสระเกศชั่วระยะหนึ่ง หลังจากนั้น จึงโปรดเกลาฯ ใหคัด
พวกหนึ่งไวเปนชางเรือและใหไปตั้งบานเรือนแถบคอกกระบือหรือคอกควาย ซึ่งถือเปนชายแดนเมืองบางกอก ไมไกลจาก
ยานบางรัก ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา และในบริเวณใกลเคียงกันยังมีชาวจีนที่อพยพออก
จากแถบทาเตียนตั้งแตครั้งสรางพระบรมมหาราชวังในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมาตั้งบานเรือน
แถบสําเพ็งและขยายมาจนถึงยานตลาดนอย ซึง่ ก็อยูไ มไกลจากยานบางรักนักดวย ตอมาภายหลังการลงนามในสนธิ
สัญญาเบาวริง บริเวณนี้เปนที่อาศัยของชาวตะวันตกที่เขามาทําธุรกิจการคาและอยูอ าศัยจึงมีผูคนหนาแนนขึ้น บริเวณ
ใกลยานบางรักคือแถบสีลมและสาทรยังเปนที่อยูอาศัยของชาวตะวันตกสําคัญในกรุงเทพฯ ที่ขยายตัวมากขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 5-6 การเปลี่ยนแปลงของยานบางรักภายหลังการตัดถนนเจริญกรุง สมัยรัชกาลที่ 4-6 จึงเปนหัวขอทีน่ าสนใจ
ศึกษาเพือ่ ใหเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยานนี้
วัตถุประสงคการวิจย
ั

การศึกษาในหัวขอนี้มีวัตถุประสงคสามประการคือ เพื่อตองการศึกษาความเปลี่ยนแปลงของยานบางรักภายหลัง
การตัดถนนเจริญกรุง โดยมองผานการเกิดขึ้นของที่อยูอาศัย อาคารสถานที่ ยานสถานทูต และยานสถานที่ราชการสําคัญ
5อยูทางตอนใตของประเทศเมียนมาในปจจุบน
ั
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ในสมัยนั้น เพือ่ ตองการศึกษาความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพฯ โดยเฉพาะในดานสาธารณูปโภคที่กระทบตอผูค นในยาน
บางรัก ถนนเจริญกรุง และเพือ่ ตองการศึกษาผลของความเจริญที่เกิดขึ้นกับยานบางรักถนนเจริญกรุง
วิธีดาํ เนินการวิจย
ั

ใชการศึกษาตามระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร โดยเนนการวิเคราะหตีความจากเอกสารทางประวัติศาสตร
ที่นํามาใช ซึ่งมีทั้งเอกสารชั้นตนและเอกสารชั้นรอง สวนพืน้ ที่ศึกษากําหนดเฉพาะพืน้ ที่ยานบางรักและยานใกลเคียง
ผลการวิจย
ั

1. กรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 1-3: ผังเมืองกรุงเทพฯ กอนการตัดถนนเจริญกรุง
ตามประวัติการสรางพระบรมมหาราชวังและการสรางเมืองกรุงเทพฯ นั้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกฯ ทรงยายพระบรมมหาราชวังมาอยูฝงตะวันออกของแมนํ้าเจาพระยา ตรงบริเวณชุมชนชาวจีนที่อพยพออกจาก
กรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 ไดรับพระราชทานที่ดินใหต้งั บานเรือนจากสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี
ซึ่งก็คือบริเวณพระบรมมหาราชวังและทาเตียนในปจจุบัน พระองคทรงมีพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหผูนําชุมชนคือ พระยา
ราชาเศรษฐีนําชาวจีนยายไปอยูบ ริเวณที่พระราชทานที่ดินแปลงใหมให คือตัง้ แตคลองใตวัดสามปลื้มลงไปจนถึงคลอง
เหนือวัดสามเพ็ง6 แตเนื่องจากความตองการที่ริมแมนํ้าสําหรับจอดเรือและแพมีมาก พวกจีนบางกลุมจึงขามคลองวัดสาม
เพ็งไปตั้งอยูท างใตของคลองในเวลาตอมา ทําใหทอ งทีด่ านใตของพระนครซึ่งเปลี่ยวรางมานาน มีผูคนหนาแนนผิดกวา
เดิมมาก กลายเปนยานที่เจริญและคาขายดีที่สุด ซึ่งไดแกยานตลาดสามเพ็ง (เหนือคลองวัดสามเพ็ง) กับยานตลาด
นอย(ใตคลองวัดสามเพ็ง)
ฝงตะวันออกของแมนํ้าเจาพระยาที่ยายเมืองขามมานี้มีสภาพเปนแหลมโคง มีลํานํ้าโอบอยูสามดาน ดานใน ซึ่ง
ติดกับผืนแผนดินใหญโปรดใหขุดเปนคูเมืองไวตั้งแตครั้งกรุงธนบุรี จึงทําใหเมืองใหมมีสัณฐานคลายเกาะ จากนั้นจึงทรง
มีพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรื้อซากปอมบางกอกเดิมกับกําแพงเมืองครั้งกรุงธนบุรีลง เพื่อขยายกําแพงและคูพระนครใหม
ใหกวางออกไป แลวโปรดเกลาฯ ใหขุดคูพระนครใหมขนานไปกับแนวคูเมืองเดิม เริ่มจากริมแมนํ้าตอนบางลําพู วกไปออก
แมนํ้าขางใตบริเวณเหนือวัดสามปลื้ม เรียกวาคลองรอบกรุง จากนั้นใหขุดคลองหลอด7 จากคลองคูเมืองเดิม 2 คลองออก
ไปบรรจบกับคลองรอบกรุงที่ขุดใหม สายแรกขุดจากวัดบุรณศิริมาตยารามไปออกวัดมหรรณพารามและวัดเทพธิดาราม
อีกสายหนึ่งขุดจากวัดราชบพิธไปออกที่สะพานถาน8 พื้นที่ของพระนครแหงใหมจึงมีพื้นที่และผังเมืองอยูเพียงในขอบเขต
คลองที่ขุดขึ้นมานี้ ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขุดคูเมืองชั้นนอกขึ้นอีกสายหนึ่งเรียกวาคลอง
6นอกจากกลุมชาวจีนที่ตองอพยพออกไปแลว

ที่ดินดานริมแมน้าํ วัดโพธิไ์ ปจรดปอมบางกอกเดิม เคยเปนที่อยูของพวกญวน ซึ่งอพยพเขามาพรอมกับองคเชียงซุน
ครั้งกรุงธนบุรี รัชกาลที่ 1โปรดเกลาฯ ใหยายไปตัง้ บานเรือนที่ตําบลบานหมอและพาหุรัด แลวใชท่แี ปลงนั้นสรางวังทาเตียน พระราชทานสมเด็จพระเจาหลานเธอ
เจาฟากรมขุนอิศรานุรกั ษ
7ปจจุบน
ั คลองที่เรียกวาคลองหลอดคือคูเมืองเดิม สวนคลองหลอดเดิมคือคลองวัดเทพธิดาและคลองวัดสุทศั นในปจจุบนั
8นอกจากนี้ยังโปรดเกลาฯ ใหขุดคลองใหญเหนือวัดสะแกหรือวัดสระเกศในปจจุบน
ั โดยขุดแยกไปจากคลองรอบกรุงตรงสะพานมหาดไทยอุทศิ ในปจจุบนั ไปออก
แมน้าํ เจาพระยาใตปากคลองรอบกรุง พระราชทานนามวาคลองมหานาค สําหรับใหราษฎรชุมนุมเลนเพลงสักวาเหมือนกับคลองมหานาคในสมัยอยุธยา
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ผดุงกรุงเกษม9 เพื่อขยายตัวพระนครใหกวางออกไปอีก จึงกลาวไดวาพื้นที่ขอบเขตของพระนครในสมัยรัชกาลที่ 4 กอน
การตัดถนนเจริญกรุงจึงมีอยูเพียงคลองผดุงกรุงเกษมเทานั้น ขามจากคลองผดุงกรุงเกษมไปแลวถือเปนชานพระนครหรือ
นอกพระนคร มีผูคนบางตา และหากถัดจากทีอ่ ยูอ าศัย

ภาพที่ 1 แนวคลองคูเมืองเดิม คลองหลอด และคลองทีข่ ุดใหมเพื่อขยายพื้นที่เมืองในสมัยรัชกาลที่ 1
(Kullachol & Nilkamhaeng, 1982 : 225)

ตามริมแมนํ้าลําคลองออกไป พื้นที่จะมีลักษณะเปนสวนเปนปา บริเวณที่พอจะมีประชากรมากบริเวณปากคลอง
ผดุงกรุงเกษมก็คงมีเพียงในชวงสะพานเหล็กลางจนถึงปากคลองดานใต (Khun Wijitmattra, 1980 : 7) อาจกลาวได
วาการขุดคลองรอบกรุงและคลองผดุงกรุงเกษมคือการวางผังเมืองกรุงเทพฯ ที่ทําใหเมืองกรุงเทพฯ มีลักษณะเปนเกาะมี
นํ้าลอมรอบเหมือนกับเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยาแตลกั ษณะเชนนี้จะเปลีย่ นแปลงไปเมื่อมีการตัดถนนเจริญกรุง
สวนในบริเวณที่เปนยานบางรักถือไดวาเปนยานสําคัญมาตั้งแตในอดีตแลว เนื่องจากอยูติดแมนํ้าเจาพระยา จึง
มีบา นเรือนแพมากมาย ในสมัยกอนที่จะตัดถนนเจริญกรุงตอนใต ความสําคัญของยานบางรักคือเปนที่จอดเรือและเปน
ทาเรือ รวมทั้งดวยความที่เปนยานที่อยูทางดานใตของแมนํ้าเจาพระยาและอยูนอกพระนคร บางรักจึงเปนที่ตั้งบานเรือน
ของผูคนตางชาติตางภาษา ในลักษณะเดียวกันกับสมัยอยุธยาที่ใหชาวตางชาติตั้งบานเรือนอยูนอกตัวพระนคร เพื่อความ
ปลอดภัยและเพือ่ ความสะดวกในการเดินทางและการติดตอคาขาย
ชาวตางชาติที่เขามาติดตอกับกรุงเทพฯ ในสมัยรัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 3 ตางบันทึกไวตรงกันถึงความเปน
เมือง “ชาวนํ้า” ของกรุงเทพฯ ทีม่ ีบา นเรือนแพ จอดเรียงรายอยูร มิ แมนํ้าเจาพระยา ซึง่ ชาวสยามอาศัยในเรือนแพมา
ตั้งแตสมัยอยุธยา ดังปรากฏในบันทึกของบาทหลวงอาเดรียง โลเนยตีพิมพในหนังสือเรื่อง
9ขุดตั้งแตเทเวศรมาออกสี่พระยา
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ปท่ี 43 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

“สยามและคณะมิชชันนารีฝรั่งเศส” แปลจาก Siam et les Missionnaires Français ตีพิมพครั้งแรกในประเทศ ฝรั่งเศส
เมื่อ พ.ศ. 2389 เปนผลงานการรวบรวมเรื่องราวและบันทึกของมิชชันนารีชาวฝรั่งเศส นับตั้งแตเขามาสู ประเทศสยามเปน
ครั้งแรกในสมัยอยุธยาจนถึงสมัยที่ตีพิมพหนังสือฉบับนี้ กลาวถึงเอกลักษณพิเศษของเมืองบางกอกที่มีบานลอยนํ้าหรือแพ
และกลุมเรือนแพทีผ่ ูกติดไวอยางแนนหนากับเสาไมสกั ตนใหญและรองรับดวยทุนไมไผ กระดอนขึ้นลงตามจังหวะของ
กระแสนํ้า กลุมเรือนแพนี้ก็คือศูนยการคา (Wongdontree, 1985 : 4) แมแตนายโรเบิรต ฮันเตอร พอคาชาวอังกฤษ ที่
เขามาคาขายและตั้งหางฝรั่งเปนคนแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวก็ยังเคยอาศัยในเรือนแพที่มีขนาด
ใหญเปนสองเทาของเรือนแพทัว่ ไปเชนเดียวกัน
กอนการตัดถนนเจริญกรุงเพียงไมก่ปี  ลักษณะผังเมืองของกรุงเทพฯ ตามความเห็นของเมอซิเออร เด. จิคราร
(Monsieur D. Girard) สมุหบัญชีของสมาคมภาคพื้นตะวันออกแหงประเทศฝรั่งเศสที่เดินทางเขามาใน ประเทศแถบ
ตะวันออกรวมทั้งดินแดนอินโดจีนและสยามเพื่อติดตามการคาเมื่อ พ.ศ. 2403 ตรงกับรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูห ัว ไดเขียนเรื่อง Le Commerce de Siam หรือการคาของสยาม ตีพิมพ ในนิตยสารลา เครอวู เดอ โลคริยองต
(La Revue de I’Orient) กลาวถึงสิ่งที่เขาพบเห็นเกี่ยวกับผังเมืองของกรุงเทพฯ เอาไววา กรุงเทพฯ มีผังเมืองที่มีลักษณะ
ไมแนนอนและมีลําคลองตัดผานหลายสาย ถนนดูสกปรก และ คับแคบ บานเรือนสวนใหญเปนเพียงกระทอมไมไผซอมซอ
ไมมีลักษณะที่สอถึงความคงทนถาวร ไมมีความสะดวก สบายและความผาสุกอยางใดเลย แตมีตนไมจํานวนมากอยูทุกหน
ทุกแหง และมีวัดทางพุทธศาสนา ที่มียอด เจดียสีทองสูงเสียดฟาอยูเปนจํานวนมาก สิ่งเหลานี้ทําใหเมืองเวนิสตะวันออก
แหงนี้มีลักษณะงดงาม ดังภาพ จิตรกรรมและมีบรรยากาศอันนารื่นรมย (Bunluesinthu, 2011 : 157)
เมื่อชาวตางชาติเขามาติดตออยางเปนทางการกับราชสํานักรัตนโกสินทรในสมัยรัชกาลที่ 2 นั้น พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงมีพระบรมราชานุญาตใหชาวตางชาติตั้งบานเรือนไดตามริมแมนํ้า จะเห็นไดจากการตั้งสถาน
กงสุลโปรตุเกสในยานบางรัก ประเทศโปรตุเกสมีสถานีการคาอยูที่เมืองมาเกาในประเทศจีนมาตั้งแตสมัยคริสตศตวรรษ
ที่ 16 และติดตอคาขายกับกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนเสียกรุงศรีอยุธยา เมื่อถึงสมัยรัตนโกสินทรเจาเมืองมาเกาแตงตั้ง
คารลอส เดอ ซิลเวียรา (Carlos de Silveira) เปนทูตคุมเครื่องราชบรรณาการ มาถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย ใน พ.ศ. 2361 จุดประสงคเพือ่ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเขามาคาขายและตอเรือกําปนในกรุเทพฯ
พระองคทรงมีพระราชานุญาตเพื่อตอบแทนที่โปรตุเกสหาอาวุธมาใหใชเพื่อการทําสงครามกับพมา และพระราชทานที่ดิน
ที่องเชียงสือของญวนเคยอยูเมืองครั้งรัชกาลกอนใหเปนที่อยูอ าศัย และทรงตั้งใหคารลอส เดอ ซิลเวียราเปนหลวงอภัย
วานิช กงสุลโปรตุเกสดวย (Dabbhasuta, 1984 : 44)
หลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาวริง พ.ศ. 2398 ตนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว สถานกงสุล
อีกหลายประเทศก็เขามาตั้งอยูริมแมนํ้าเจาพระยาในยานบางรัก ดังนั้น ยานบางรักถึงบางคอแหลมจึงเปนยานที่มีชาวตาง
ชาติ โดยเฉพาะชาวตะวันตก มาตั้งบานเรือนอยูมากขึ้นภายหลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาวริง สวนขอบเขตของเมือง
กรุงเทพฯ ทีเ่ ดิมความเจริญมักจะกระจุกอยูภ ายในกําแพงเมืองหรือในเขตใกลพระบรมมหาราชวังตามริมแมนํ้า จะเริม่
เปลี่ยนแปลงไปเปนเกิดความเจริญขึ้นสองฟากถนนที่ตัดขึ้นมาใหม และในสมัยรัชกาลที่ 5 จะเปนชวงที่เห็นเมืองที่มีการ
ขยายตัวแตกตางออกไปอยางชัดเจน10 แทนที่จะขยายตัวลงมาตามริมแมนํ้าเจาพระยา กลับเกิดการขยายตัวภายในพื้นที่
10จนกระทั่งเกือบปลายสมัยรัชกาลที่

5 ที่ทรงขยายเมืองใหมไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เหตุที่เปนเชนนี้ไดสันนิษฐานวาเพราะเมื่อถึงเวลานั้นผูคน
นาจะเริ่มคุนเคยกับการมีถนนหนทางแบบตะวันตกมากขึ้นแลว และเริ่มเปลี่ยนวิถีชีวิตจากชาวนํ้าขึ้นมาอยูบนบก โดยเฉพาะอยางยิ่งคือกลุมขุนนางและ
ผูมีทรัพยที่จะตามเสด็จฯ ออกมาหาซื้อที่ดนิ ในบริเวณไมไกลจากพระราชวังดุสิต ที่เปนพระราชวังแหงใหมในสมัยรัชกาลที่ 5
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ตามสองฟากถนนที่ตัดขึ้นมาใหมแทน และนําใหชาวกรุงเทพฯ คอย ๆ อพยพโยกยายจากการอยูอาศัยในเรือนแพขึ้นมา
อยูบนบกสองฟากถนนแทน เหตุการณเชนนี้ไมไดเกิดขึ้นทันทีเมื่อสรางถนนเจริญกรุงขึ้น ยังคงอาศัยเวลาอีกระยะหนึ่งกวา
ที่ชาวกรุงเทพฯ จะนิยมขึ้นมาอยูบ นบก
2. การเขามาของชาวตะวันตกกับการตัดถนนเจริญกรุงในกรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2394-2411)
ดังที่กลาวไปแลวในตอนตนวา การขยายอาณาเขตของกรุงเทพฯ ดวยการขุดคลองเปนคูเมืองเพื่อกําหนดเขตเมือง
และเพื่อความสะดวกในการคมนาคมนั้นกระทํามาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจา
อยูหัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชวินิจฉัยวาในรัชกาลของพระองคนี้บานเมืองเจริญขึ้นกวาในรัชกาลกอนและจํานวนผูคน
ก็มากขึ้นเปนหลายเทา จึงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขดุ คูพระนครชั้นนอกเพื่อขยายพระนครออกไปใหใหญกวางอีกชั้น
หนึ่ง โปรดฯ ใหเจาพระยาศรีสุริยวงศ สมุหพระกลาโหมเปนแมกอง เจาหมื่นไวยวรนารถเปนกงษี จางจีนขุดคลองคูพระนคร
ออกไปอีกชั้นหนึ่ง ปากคลองขางทิศใตออกไปริมวัดแกวฟา ปากคลองขางทิศเหนือออกไปริมวัดเทวราชกุญชร ไดลงมือขุด
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2394 (Royal Chronicles - Rattanakosin - King Rama 4 /18, 1934) หลังจากนั้น 10
เดือนการขุดคลองก็เสร็จสิ้น จึงโปรดเกลาฯ ใหสรางปอม11 ตลอดแนวคลองที่ขุดขึ้นมาใหม ซึ่งแสดงใหเห็นวาตลอดแนว
คลองผดุงกรุงเกษมนี้เองคือพื้นที่เมืองของกรุงเทพฯ สวนที่อยูเลยคลองผดุงกรุงเกษมออกไป ถือเปนชานพระนคร ซึ่งยัง
คงมีผูคนไมหนาแนน

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงการขยายพืน้ ที่ออกไปทางตะวันออกของ
แมนํ้าเจาพระยา ในสมัยรัชกาลที่ 4
(Kullachol & Nilkamhaeng, 1982 : 231)

ตอมาหลังการลงนามในสนธิสญ
ั ญาเบาวรงิ พ.ศ. 2398 และการลงนามในสนธิสัญญาแบบเดียวกันกับชาติ
อื่น ๆ อีก 14 ชาติทําใหกรุงเทพฯ กลายเปนเมืองที่มชี าวตะวันตกเขามาติดตอคาขายและติดตอทางการทูตดวยเปน
จํานวนมาก จนเกิดเปนชุมชนชาวตะวันตกอาศัยอยูทางตอนใตของพระนคร ตอจากกลุมชาวจีนที่สําเพ็งและตลาดนอยชาว
ตะวันตกที่อยูใ นกรุงเทพฯ อาจแบงออกไดเปน 2 กลุมคือ
11พระราชทานชื่อปอมที่ตรงปากคลองผดุงขามวาปอมปองปจจามิตร

ปอมปากคลองที่ 1 ชื่อปอมปดปจจนึก ปอมเล็กสําหรับยิงสลุต เรียกวา ปอมฮึก
เหี้ยมหาญ ปอมที่ 2 เรียกวา ปอมผลาญไพรีราบ ปอมที่ 3 เรียกวาปอมปราบศัตรูพาย ปอมที่ 4 เรียกวาปอมทําลายปรปกษ ปอมที่ 5 เรียกวาปอม
หักกําลังดัษกร ปอมปากคลองขางเหนือชื่อปอมมหานครรักษา ระยะหางกันประมาณ 52 เสน
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1) พวกที่อยูถาวรคือที่เขามาประกอบอาชีพหรือกิจการเปนหลักแหลงในกรุงเทพฯ เชน กลุมขาราชการชาวตาง
ชาติที่รัฐบาลวาจางใหเขามาเปนที่ปรึกษาและมาทํางานที่ชาวไทยในเวลานั้นยังทําไมได รวมทั้งพวกที่เขามาประกอบธุรกิจ
การคาในกิจการดานตาง ๆ (Dabbhasuta, 1984 : 105-106) ใน พ.ศ. 2403 หลังจากการลงนามในสนธิสัญญาเบาวริง
5 ป มีบริษัทขนาดใหญของตะวันตกมาเปดทําการคาและเปดกิจการในกรุงเทพฯ รวม 11 แหง ในจํานวนนี้เปนของ
ชาวอังกฤษ 5 แหง ชาวอเมริกัน 3 แหง ชาวเยอรมัน 2 แหง และชาวฝรั่งเศส 1 แหง ในอีก 50 ปถัดมาพบวาจํานวนบริษัท
หางราน และกิจการขนาดใหญ 82 แหงในกรุงเทพฯ นั้น มีถึง 61 แหงเปนของชาวตะวันตก หรือเทากับประมาณเกือบ
3 ใน 4 ของกิจการทั้งหมดเปนของชาวตะวันตก (Viroonha, 2019 : 87) จากการสํารวจสํามะโนครัว ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452)
ปรากฏจํานวนชาวตะวันตกใน 25 ตําบลในกรุงเทพฯ12 มีทั้งสิ้น 15 ชาติ ในจํานวนนี้ชาวอังกฤษทั้งชายและหญิง มีจํานวน
มากที่สุด 532 คน รองลงมาคือชาวเยอรมัน 162 คน ชาวโปรตุเกส 150 คน ชาวฝรั่งเศส 144 คน ยังมีชาวเดนมารก
ชาวฮอลันดา ชาวอิตาเลียน ชาวสวิส ชาวออสเตรีย ชาวรัสเซีย ชาวสวีเดน ชาวเบลเยี่ยม ชาวนอรเวย และชาวกรีกมี
จํานวนลดหลัน่ กันไปตามลําดับ (Dabbhasuta, 1984 : 106)
2) พวกที่เขามาอยางไมถาวร คือพวกที่เขามากับเรือสินคา ผลัดเปลี่ยนกันเขามา แตก็มีจํานวนไมนอย เห็นได
จากจํานวนเรือที่เขามาในกรุงเทพฯ ใน พ.ศ. 2443 ที่แสดงใหเห็นจํานวนเที่ยวเรือของชาติตะวันตกที่เขามาคาขายใน
กรุงเทพฯ ที่ทากรมศุลกากร เที่ยวเรือที่เขามามากที่สุดเปนเรือกลไฟของเยอรมนีจํานวน 194 เที่ยว รองลงมาคือเรือกลไฟ
ของอังกฤษ จํานวน 168 เที่ยว เปนตน13 (Dabbhasuta, 1984 : 107) เรือที่มาติดตอเหลานี้มาเทียบทาที่ทาเรือศุลกากร
หรือศุลกสถาน ซึ่งเปนสถานที่ราชการที่สรางขึ้นมาใหม ตั้งอยูใ นเขตของชุมชนชาวตะวันตกยานบางรัก
หากจะแบงสวนชุมชนของชาวตะวันตกที่ยานบางรักสามารถแบงไดเปน ตอนบนสุดเปนที่ทําการของสถานกงสุล
ตาง ๆ ใตลงมาแถบสี่พระยา สุรวงศ บางรัก เปนยานธุรกิจ และตอนลางสุดเปนยานอุตสาหกรรม ซึ่งสวนใหญอยูเลยจาก
ตลาดบางรักออกไป
2.1 การตัดถนนเจริญกรุง: ปฐมบทแหงการเปลี่ยนแปลง
การมาอาศัยในกรุงเทพฯ ของชาวตะวันตกทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญประการหนึ่งคือการตัดถนนตาม
คําขอของชาวตะวันตกคือถนนเจริญกรุง ซึ่งถือไดวาเปนถนนสายสําคัญสายแรกของกรุงเทพฯ แมในอดีตชาวไทยจะนิยม
ใชการคมนาคมทางนํ้าเปนเสนทางสัญจรหลัก ก็ใชวาจะไมรูจักการตัดถนน หรือไมมีเสนทางบกที่ตัดถนนสําหรับเดินทาง
เพียงแตกอ นที่จะรูจ ักวิธีการตัดถนนแบบตะวันตกนั้น วิธีการทําถนนจะเปนเพียงการขุดดินถมขึ้นเปนคันดิน สําหรับให
เกวียนเทียมโคกระบือลากจูงขนสินคาและผูคนเดินทางไปไดในระยะไมไกลนัก เพราะคนสวนใหญยังคงนิยมอาศัยเสนทาง
นํ้าในการคมนาคมมากกวาใชทางบก
1225

ตําบลในกรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 5 ประกอบดวยทาเตียน พาหุรัด สําราญราษฎร วัดชนะสงคราม วัดจักรวรรดิ สามยอด นางเลิ้ง
บางขุนพรหม สัมพันธวงศ ปอมปราบศัตรูพาย สามเสน ดุสิต พญาไท ประแจจีน ประทุมวัน สามแยก บางรัก สาธร บานทวาย บางพลัด อัมรินทร
วัดหงษ วัดราชคฤห วัดบุปผาราม บุคโล
13ในปเดียวกันนั้นมีเรือจากฝรัง่ เศส นอรเวย ฮอลแลนด เดนมารค รัสเซีย และสวีเดนเขามาดวย ซึ่งมีทั้งเปนเรือกลไฟและเรือใบ
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แมในสมัยรัชกาลที่ 4 หลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาวริง บรรดาชาวตะวันตกที่เขามาติดตอคาขายก็ยังเรียก
รองใหขุดคลองลัดตั้งแตบางนามายังคลองผดุงกรุงเกษม เพราะพวกเขาตองการไปตั้งหางซื้อขายกันจากปากคลองพระโขนง
ไปจนถึงบางนา
“ในปมะเสงนั้น พวกกงสุลนายหางตางประเทศเขาชื่อกันทําหนังสือยื่นวา เรือลูกคาจะขึ้นมาคาขาย
ถึงกรุงเทพมหานครทางไกลนัก หนาระดูนํ้า ๆ เชี่ยวแรงนัก กวาจะขึ้นมาถึงกรุงเทพมหานครไดก็ปวย
การหลายวัน จะขอลงไปตั้งหางซื้อขายใตปากคลองพระโขนงตลอดถึงบางนา จะใหขุดคลองลัดตั้งแต
บางนามาตลอดคลองผดุงกรุงเกษม จึงโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหปรึกษาทานเสนาบดี ๆ ปรึกษา
เห็นพรอมกันใหกราบทูลวา ถาชาวยุโรปยกกันลงไปตั้งอยูที่บางนาได ก็จะหางไกลออกไป ก็มีคุณอยาง
หนึ่ง ดวยความหยุกหยิกนั้นนอยลง ถึงจะขุดคลองใหเดินเปนทางลัดก็ควร จึ่งโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหเจาพระยารวิวงศมหาโกษาธิบดีที่พระคลัง จางจีนขุดคลอง ตั้งแตหนาปอมผลาญไพรีราบตัดทุงลง
ไปถึงคลองพระโขนง และตัด (แก) คลองพระโขนงออกไปทะลุถึงแมน้าํ ใหญ เปนคลองกวาง 6 วา
ลึก 6 ศอก ยาว 207 เสน 2 วา 3 ศอก เอามูลดินขึ้นถมเปนถนนฝงเหนือตลอดลําคลอง ราคาคาจาง
จีนขุดคลองและถมถนนเปนเสนละ 1 ชั่ง 5 ตําลึง คิดรวมทั้งคาขุดคลองตอไม เปนเงิน 207 ชั่ง 18
ตําลึง 1 บาท พระราชทานชือ่ วาคลองถนนตรง ครั้นคลองเสร็จแลวพวกชาวยุโรปก็ไมลงไปอยูที่
บางนา ทานเจาพนักงานตอวา ก็วาไกลนักจะขออยูตามเดิม” (Royal Chronicles - Rattanakosin
– King Rama 4 / 57, 1934 )

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหเจาพระยารวิวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค) เสนาบดี
พระคลังวาจางจีนขุดคลอง แลวพระราชทานชื่อวา “คลองถนนตรง” เพือ่ ใหชาวตะวันตกไปตั้งบานเรือนหางรานตามที่
ตองการ แตเมื่อขุดคลองเรียบรอยแลว ชาวตะวันตกกลับไมยอมยายไปอยูที่บางนา เพราะเห็นวาไกลจากกรุงเทพฯ มาก
คลองถนนตรงนี้ชาวบานเรียกวาคลองวัวลําพอง และเรียกถนนวาถนนวัวลําพองหรือหัวลําโพงตามชื่อทุง นาที่ถนนและ
คลองตัดผาน14
ตอมา ชาวตะวันตกที่เขามาเปนนักการทูตและพอคาในกรุงเทพฯ รวมตัวกันทําหนังสือทูลเกลาฯ ถวายพระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัวใหตดั ถนน เพือ่ ใหพวกเขามีถนนหนทางขี่รถขี่มาไปเที่ยวตากอากาศ เพือ่ ใหมีสุขภาพแข็ง
แรง ไมเจ็บไข
14ตอมาไดมีการสรางสะพานขามคลองผดุงกรุงเกษม

ชาวบานเรียกกันวาสะพานวัวลําพอง ถนนตรงเปนคลองที่เปนเสนตรงมีระยะทางไกล และมี
พระบรมราชโองการใหเรียกทางที่ริมคลองนี้วา ทางถนนตรง ตอมา ในวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2462 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยู
หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนชื่อถนนหัวลําโพง (นอก) ตั้งแตถนนเจริญกรุงถึงถนนหลวงสุนทรโกษา เปนถนนพระรามที่ 4 ทั้งนี้ดว ยเหตุผล
ทางประวัติศาสตร เพราะเปนถนนที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 แหงพระราชวงศจักรีโปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นโดยนํามูลดินจาก
การขุดคลองลัดจากคลองผดุงกรุงเกษมไปถึงคลองเตยมาสรางขึ้น
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“ครั้นมาถึงเดือน 3 พวกกงสุลเขาชื่อกันมีหนังสือถวายวา ชาวยุโรปเคยขี่รถขึ้นขี่มาเที่ยวตากอากาศ
ไดความสบายไมมีไข เขามาอยูที่กรุงเทพมหานครไมมีถนนหนทางที่จะขี่รถขี่มาไปเที่ยว พากันเจ็บไข
เนือง ๆ ไดทรงทราบหนังสือแลวทรงพระราชดําริเห็นวา พวกยุโรปเขามาอยูในกรุงมากขึ้นทุกป ๆ
ดวยประเทศบานเมืองเขามีถนนหนทางก็เรียบรื่นสะอาดไปทุกบานทุกเมือง บานเมืองของเรามีแตรก
เรี้ยว หนทางก็เปนตรอกเล็กซอกนอย หนทางใหญก็เปรอะเปอนไมเปนที่เจริญตา ขายหนาแกชาวนา
นาประเทศ เขาวาเขามาเปนการเตือนสติ เพื่อจะใหบานเมืองงดงามขึ้น จึงโปรดเกลาฯ ให ฯพณฯ
ทานเจาพระยาศรีสุริยวงศที่สมุหพระกลาโหมเปนแมกอง จึงใหพระอินทราธิบดีสีหราชรองเมืองเปน
นายงาน ไดจับการทําตั้งแต ณ วันพุธ เดือน 3 ขึ้น 6 คํ่า และทําทางกอถนนที่สพานเหล็กริมวังเจา
เขมรออกไป 2 สาย สาย 1 ตัดตรงไปขามคลองผดุงกรุงเกษมตอถนนตรงไปคลองพระโขนงสาย 1
แยกไปขามคลองผดุงขางวัดแกวฟาตลอดลงไปทะลุออกแมน้าํ ดาวคนองสาย 1 อีกสายหนึ่งตัดตรง
หลังบานกงสุลฝรั่งเศส ตลอดมาถึงคลองถนนตรงริมศาลาเจาพระยารวิวงศมหาโกษาธิบดีสรางไว
ขุดคลองตั้งแตคลองบางรักมาตลอดถึงคลองถนนตรง เอามูลดินขึ้นถมเปนถนน ไมตองหามูลดินที่อื่น
มาถม ถนนกวาง 5 วา สูง 1 ศอกคืบ รวมทั้ง 3 สายเปน 281 เสน 5 วา คาจางจีนถมทางเสนละ 15
ตําลึง 2 บาท 1 สลึง คาถมนั้นเปนเงิน 219 ชั่ง 10 ตําลึง 2 บาท คาถมรองคาขุดตอไมอีกเปนเงิน
130 ชั่ง 4 ตําลึง 3 บาท รวมกันเปนเงิน 350 ชั่ง 9 ตําลึง 2 บาท คาขุดคลองกวาง 6 วา ลึก 6 ศอก
ยาว 68 เสน 16 วา เสนละ 1 ชั่ง 5 ตําลึง เปนเงิน 86 ชั่ง คาขุดตอไมเงิน 16 ชั่ง 8 ตําลึง 1 บาท 2
สลึง รวมเปนเงิน 102 ชั่ง 8 ตําลึง 1 บาท 2 สลึง” (Royal Chronicles - Rattanakosin Ratchakarn No.4 / 104- 3, 1934)

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงมีพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค)
สมุหพระกลาโหม (ตอมาคือสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ) เปนแมกองตัดถนนสายใหม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2404 เริ่มตั้งแตสะพานเหล็ก บริเวณริมวังเจาเขมร ยาวเรื่อยไป แลวแยกออกเปน 2 สาย สายแรกตัดขามคลองผดุง
กรุงเกษมเชื่อมตอกับคลองถนนตรง อีกสายหนึ่งตัดลงมาทางใตยาวตลอดไปถึงดาวคะนอง
ดังนั้น ถนนเจริญกรุงที่ตัดขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงมีดวยกัน 2 ตอน ตอนที่
ผานยานบางรักที่จะกลาวถึงในบทความนี้เรียกวาถนนเจริญกรุงตอนใต หรือที่ชาวบานมักเรียกวาเจริญกรุงตอนลาง เปน
ตอนที่ตัดขึ้นมากอน มีความกวาง 5 วา 4 ศอก หรือประมาณ 10 เมตร หรือเทียบไดกับถนน 4 เลน มีนายเฮนรี อาลาบาศ
เตอร เปนผูสํารวจแนวถนนและเขียนแผนผังถนน
สวนอีกตอนหนึ่งเรียกวาถนนเจริญกรุงตอนใน เริ่มจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
ถึงสะพานดํารงสถิตหรือสะพานเหล็กบน ถนนกวาง 4 วา สรางเปนถนนดินอัด ใชอิฐเรียงตะแคง ปูใหชิดกัน ตรงกลางนูน
สูง เริ่มสรางในปจอ พ.ศ. 2405 แตเมื่อฝนตกไมก่ปี  ถนนก็ชํารุด15
15กลาวกันวาการกอสรางถนนเจริญกรุงตอนในนี้เดิมกําหนดใหตัดตรงจากสะพานดํารงสถิตไปถึงกําแพงเมืองดานถนนสนามไชยแตพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจา

อยูหัวทรงทักทวงวาการสรางถนนตรงมาสูพระบรม มหาราชวังอาจเปนชัยภูมิใหขาศึกใชตั้งปนใหญยิงทําลายกําแพงเมืองได จึงตองเปลี่ยนแนวถนนมาหักมุมเลี้ยวตรง
เชิงสะพานดํารงสถิต
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หลังจากตัดถนนไดไมนาน บริเวณสองฟากถนนกลายเปนแหลงคาขายที่สําคัญและคับคั่งของสยาม และในรัชกาลเดียวกัน
นี้เอง โปรดเกลาฯ ใหสรางถนนใหมขึ้นอีกหลายสาย เชน ถนนสีลมหรือถนนขวาง ถนนบํารุงเมือง และถนนเฟองนคร รวม
ทั้งเกิดการสรางสะพานขามคลองเพือ่ เชื่อมใหการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นดวย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเห็นวาการมีถนนหนทางแบบตะวันตกจะชวยใหสยามประเทศดู
สวยงาม ไมถกู ดูหมิ่นจากชาวตะวันตกเพราะ “...บานเมืองของเรามีแตรกเรี้ยว หนทางก็เปนตรอกเล็กซอกนอย หนทาง
ใหญก็เปรอะเปอนไมเปนที่เจริญตา ขายหนาแกชาวนานาประเทศ เขาวาเขามาเปนการเตือนสติ เพื่อจะใหบานเมืองงดงาม
ขึ้น...” “ไมดูอัปยศแกชาวนานาประเทศ” (Chao Phraya Thipakornwong, 2005 : 57)
ส.พลายนอยคนควาไวอยางนาสนใจวา เมื่อผูคนในกรุงเทพฯ เวลานั้นเห็นถนนที่ตัดใหมกวางขวางใหญโตแลวก็
อดวิตกไมไดวาจะไมมีใครมาเดิน ซึ่งสะทอนใหเห็นวาจํานวนประชากรในกรุงเทพฯ เวลานั้นยังมีไมมาก ทั้งบริเวณที่ตัดถนน
เจริญกรุงตอนใตกย็ ังเปนเขตนอกเมืองทีม่ ีผูคนบางตา แตในขณะเดียวกันก็สะทอนใหเห็นสายพระเนตรอันยาวไกลของ
พระมหากษัตริยที่ทรงคิดการณลวงหนา นับวาถนนเจริญกรุงเปนการวางรากฐานใหกับความเจริญของกรุงเทพฯ และยัง
เปนแบบอยางใหกับถนนสายอื่น ๆ ในสมัยตอมา เชนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทั้ง
รัฐบาลและเอกชนไดรวมกันตัดถนนเพือ่ ประโยชนทั้งการสัญจรและการพาณิชยอีกเปนจํานวนถึง 110 สาย
3. ถนนเจริญกรุงกับความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพฯ และยานบางรัก สมัยรัชกาลที่ 4-6 (พ.ศ. 2404-2468)
ถนนเสนที่ตัดใหมนี้ แรกเริ่มยังไมไดพระราชทานนามถนน ชาวบานจึงเรียกกันวาถนนใหม ชาวยุโรปเรียก นิวโรด
(New Road) สวนชาวจีนเรียกตามสําเนียงแตจิ๋ววา ซิงพะโลว แปลวาถนนตัดใหม ตอมาจึงพระราชทานนามวาเจริญกรุง
มีความหมายถึงความเจริญรุงเรืองของบานเมือง การตัดถนนเจริญกรุง โดยเฉพาะถนนเจริญกรุงตอนใต ที่ตัดออกนอกเขต
พระนครทําใหผังเมืองกรุงเทพฯ เกิดความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เขตเมืองอยูเพียงในเขตคลองผดุงกรุงเกษมก็ขยายออก
สูภายนอก
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ภาพที่ 3 แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2421 จะเห็นสถานกงสุล
ตะวันตกหลายแหงเรียงรายอยู
และเห็นที่ตั้งโรงแรมโอเรียนเต็ล
(Chronik Thailands, Plan von Bangkok, 1878)

3.1 ถนนเจริญกรุงกับความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 4-6 (พ.ศ. 2404-2468)
หลังการตัดถนนเจริญกรุง สงผลใหกรุงเทพฯเกิดความเปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก สิ่งที่เห็นไดชัดคือการเขามา
ตั้งบานเรือน กิจการหางรานของชาวตะวันตกและชาวจีนในยานบางรัก ซึ่งสวนหนึ่งเกิดขึ้นจากการที่พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูห ัวทรงใหสราง “ตึกแถว” ตามแนวสองขางถนนขึ้นใหเชาทํารานคาเพื่อพระราชทานผลประโยชน
แกพระเจาลูกยาเธอ ทรงนําแบบอยางการสรางตึกแถวริมถนนมาจากเมืองสิงคโปร และยังมีการสรางตึกแถวริมถนน
เจริญกรุงตอนใน ถนนบํารุงเมือง ถนนเฟองนครเพื่อเปนที่อยูอาศัยและที่ทําการคาของเหลาพอคาชาวจีน ไทย และตะวัน
ตกที่มาอยูในยานนี้ดวย (Peesalee, 2012 : 55) ซึ่งก็เปนจริงสมดังตั้งพระทัย เพราะตึกแถวเหลานั้นเปนอาคารหางราน
ของชาวตางประเทศที่เขามาเปดกิจการในกรุงเทพฯ ตามแนวถนนที่ตัดขึ้นมาใหม และจากการตัดถนนขึ้นหลายสายนี้เอง
ทําใหเกิดการนํารถลากเขามาใชในกรุงเทพฯ ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4 และเกิดอาชีพ “ลากรถ” หรือที่เรียกวารถเจกเกิดขึ้น
มาดวย
ใน พ.ศ. 2409 หลังสรางถนนเจริญกรุงเสร็จไมนานนัก กรุงเทพฯ เริ่มมีไฟถนนที่ใชแกสเปนเชื้อเพลิง จึงเกิดการ
ติดตั้งโคมไฟตามริมถนน เปนเสาโคมสังกะสีติดกระจกเปนรูปกรอบสี่เหลี่ยมปกเปนระยะหาง ๆ กัน เวลาบาย ๆ จวนเย็น
จะมีเจาพนักงานแบกกระไดหิ้วกระปองนํ้ามันมาเติมและจุดตะเกียงตามเสาโคมเหลานี้ ตอมาใน พ.ศ. 2444 จึงเปลี่ยนมา
ใชโคมไฟฟา และสยามเปนประเทศแรกในโลกตะวันออกที่ใชไฟฟา (Plai Noi, 2012 : 261) และไฟฟาก็นําความเปลี่ยนแปลง
มาสูถนนเจริญกรุงและยานบางรักอีกขั้นหนึ่ง เมื่อชาวกรุงเทพฯ ไดใชบริการรถราง แทนที่จะมีเพียงรถลากหรือรถเจกที่
เขามาเปนที่นิยมตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4
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เมื่อคารล บอค เดินทางเขามายังสยามประเทศเมื่อ พ.ศ. 2424 ในสมัยรัชกาลที่ 5 เขาเลาถึงถนนในบางกอกสมัย
นั้นเอาไวและกลาวถึงถนนสําคัญสายหนึ่งเรียกวากรุงจรูน ซึ่งก็คือถนนเจริญกรุง16 คารล บอคเลาวาเมื่อถึงหนามรสุมฝน
ตกหนัก ถนนบางตอนอยูใตนํ้า ซึ่งแสดงวาถนนอยูในบริเวณที่ลุมนํ้าไหลไมไดสะดวก ตามทางแยกที่จะเลี้ยวเขาตรอกปลูก
ตนโกรตน หรือที่เรียกกันวาโกสน ซึ่งสมัยนั้นกําลังสนใจปลูกตนไมชนิดนี้กันมาก กลาวกันวาเจาพระยาภาสกรวงศเปนผู
สั่งเขามาจากอินเดียเมื่อราว พ.ศ. 2423 (Plai Noi, S. 2012 : 248) ถนนเจริญกรุงในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงเปนถนนสาย
แรก ๆ ที่มีการปลูกตนไมริมทาง และมีรานคามากกวาถนนสายอื่น จึงนับวาเปนถนนที่สวยงามและทันสมัยที่สุด
เมื่อกิจการรถรางเริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2431 สมัยรัชกาลที่ 5 บริษัทที่เริ่มดําเนินการเปนของชาวเดนมารค เริ่มดวยการ
ใชมาลากรถไปตามราง แตมามักเหนื่อยและไมคอยใหความรวมมือ ตอมากิจการเปลีย่ นผูลงทุนใหม ซึ่งก็คงยังเปนชาว
เดนมารกที่ตกลงเชากระแสไฟฟาจากบริษัทอีเลคทริค ซิตี้ คอมปะนี ลิมิเต็ด และเริ่มเดินรถรางไฟฟาเปนครั้งแรกเมื่อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2437 มีการเดินรถ 4 สาย สายบางคอแหลมผานถนนเจริญกรุง เริ่มจากตรงขามพระบรมมหาราชวัง มุง
หนาไปสี่กั๊กพระยาศรี แลวไปตามถนนเจริญกรุงจนกระทั่งถึงบางคอแหลม เปนรถรางสายที่มีความสําคัญมากที่สุด เชื่อม
ตอทั้งชุมชนชาวไทย จีน และตะวันตก วันหนึ่ง ๆ มีผูใชบริการรถรางสายนี้ประมาณ 25,000 คน (Dabbhasuta, 1984 :
139-140) ทําใหการเดินทางบนถนนเจริญกรุงสะดวกและรวดเร็วสมเปนถนนแหงธุรกิจการคา รถรางสายบางคอแหลมยัง
นําผูคนชาติตาง ๆ ที่อาศัยบนถนนสายนี้ใหมาพบกันไดงายมากยิ่งขึ้น
3.2 ถนนเจริญกรุงกับความเปลี่ยนแปลงของยานบางรัก สมัยรัชกาลที่ 4-6 (พ.ศ. 2404-2468)
ความเปลี่ยนแปลงสําคัญของยานบางรักภายหลังการตัดถนนเจริญกรุงคือการเปนยานธุรกิจการคา ยานสถาน
กงสุลตางประเทศ และยังเปนแหลงบันเทิงยามคํ่าคืน ความเปลี่ยนแปลงดังกลาวมิไดเกิดขึ้นทันทีหลังการตัดถนนเจริญกรุง
แตคอย ๆ เติบโตขึ้น และเมื่อรัฐบาลสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 เห็นความสําคัญของถนนเจริญกรุงและยานบางรัก ไดยาย
ที่ทําการเจาทาและโรงภาษีที่เคยตั้งอยูบริเวณปากคลองผดุงกรุงเกษม มาตั้งอยูริมแมนํ้าเจาพระยาในยานบางรัก ที่ทําการ
โรงภาษีเรียกวา “ศุลกสถาน” สรางขึ้นในราว พ.ศ. 2427-2431 เปนอาคารที่สวยงามตามแบบสถาปตยกรรมตะวันตก
เปนสถานที่ราชการซึ่งมีผูมาติดตอมากมาย ทั้งชาวตะวันตกและชาวตะวันออก จึงเปนการชวยสรางความเปลี่ยนแปลง
และความเติบโตใหแกยานบางรัก ถนนเจริญกรุงไดอีกทางหนึ่ง จึงอาจกลาวไดวา การตัดถนนเจริญกรุงชวยทําใหยา น
บางรัก เติบโต และเปลี่ยนแปลงไปเปนยานธุรกิจ ยานสถานกงสุล และแหลงบันเทิงยามคํ่าคืน สําหรับชาวไทยและชาว
ตางชาติ
1) บางรัก: ยานธุรกิจ
ยานบางรักขยายตัวขึ้นพรอมกับความเจริญทางธุรกิจที่เติบโตขึ้นหลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาวริง และการ
ตัดถนนเจริญกรุง บางรักกลายเปนยานธุรกิจทีม่ ีโรงแรม ธนาคาร หางรานตาง ๆ ซึ่งสวนใหญมีผูลงทุนเปนชาวตางชาติ
เขามาเปดดําเนินกิจการและขยายกิจการกันมาก ดังจะเห็นไดจากการตั้ง โรงแรมโอเรียนเต็ล ที่แมจะมีประวัติวาตั้งขึ้นมา
กอนการตัดถนนเจริญกรุง แตก็ไดรับการพัฒนาขึ้นภายหลังจากนั้น ใน พ.ศ. 2409 เมื่อกรุงเทพฯ เริ่มมีไฟถนนที่ใชแกส
เปนเชื้อเพลิง นําความสวางไสวมาสูที่พักแรมแหงนี้ และเมื่อกรุงเทพฯ กลายเปนทาเรือที่เปนจุดแวะพักที่สําคัญในเสนทาง
16คารล

บอคนาจะฟงผิดหรือจําผิดจึงกลายเปนชื่อดังกลาวไป
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ระหวางฮองกง-สิงคโปร โรงแรมโอเรียนเต็ลจึงเปรียบเสมือน “บาน” ของนักเดินเรือที่สามารถขึ้นฝงมาพักผอนนอนหลับ
กินและดื่ม และเปนที่หลบฝนในฤดูมรสุม ซึ่งอาจกลาวไดวานั่นคือจุดเริ่มตนของความเติบโตของโรงแรมโอเรียนเต็ล
ผูที่มาพักที่โรงแรมแหงนี้ยังมาติดตอทําการคาและเที่ยวเตรตามยานบันเทิงบนถนนเจริญกรุงและยานใกลเคียงไดอีกดวย
เจาของโรงแรมคนที่ 3 คือกัปตันฮันส นีลส แอนเดอรสนั (Hans Niels Anderson) ผูซ้อื กิจการโรงแรมไปใน
พ.ศ. 2424 ยังตั้งกิจการรานโอเรียนเต็ลและรานขายอุปกรณสําหรับเรือ โรงนํ้าแข็งโอเรียนเต็ล รานเบเกอรี่โอเรียนเต็ล
และโรงงานนํ้าอัดลมขึ้นมาดวย การขยายกิจการของโอเรียนเต็ลทําใหโฉมหนาของยานบางรักเปลี่ยนแปลงไปไมนอย
แมวาลูกคาสําคัญของรานคาเหลานี้จะยังคงเปนชาวตางประเทศและชนชั้นสูงก็ตาม
โรงแรมโอเรียนเต็ลจัดเปนโรงแรมชั้นดีสําหรับชนชั้นสูงและแขกสําคัญจากตางประเทศมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5
เห็นไดจากการทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวรัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชดําเนินทรงเยี่ยมโรงแรมใน พ.ศ. 2433 มกุฎ
ราชกุมารนิโคลัสแหงรัสเซียเสด็จมาพักใน พ.ศ. 2434 เจาชายลุยจี อาเมดิโอ เชื้อพระวงศจากประเทศอิตาลี เสด็จมาพัก
ในป 2438 และซอมเมอรเซท มอมห นักเขียนชื่อดังชาวอังกฤษ เขาพักใน พ.ศ. 2466 เปนตน (Augustin and
Williamson, 2000 : 45)
ในหนังสือนําเที่ยวกรุงเทพฯ และสยามของ เจ. อันโตนีโอ ที่ตีพิมพราว พ.ศ. 2447 กลาวถึงโรงแรมโอเรียนเต็ล
บนถนนเจริญกรุง และกลาวถึงโรงแรมอื่น ๆ ในกรุงเทพฯ ที่อยูในบริเวณใกลเคียงกัน อาทิ โรงแรม Hotel de la Paix,
The Hotel d’Europe, The Bristol หรือ Palace Hotel (Peesalee, 2012 : 71) ซึ่งในสมัยนั้นถือวาโรงแรมที่สรางขึ้น
มาโดยนําเสนอความสะดวกสบายเหลานี้แสดงถึงความกาวหนาของบานเมือง และการเลือกมาตั้งอยูในยาน บางรักและ
ยานใกลเคียง ซึ่งเปนที่รูจักดีสําหรับชาวตางประเทศ โดยเฉพาะชาวตะวันตก ยอมสะทอนใหเห็นความสําคัญของยาน
บางรักไดเปนอยางดี การสรางโรงแรมขึ้นเปนจํานวนหลายโรง ยังสะทอนใหเห็นจํานวนของนักเดินทางและผูเขาพักและ
ผูใชบริการโรงแรม ซึ่งขยายตัวมากขึ้น ความเติบโตของโรงแรมโอเรียนเต็ลจึงเปนสัญญาณที่สะทอนใหเห็นความเติบโตทาง
ธุรกิจการคาของกรุงเทพฯ และยานบางรัก
การประกอบธุรกิจของชาวตะวันตกในยานบางรักนั้น ไมใชธุรกิจการคารายยอยแบบแถบสําเพ็งที่เปนยานการ
คาของชาวจีน แตเปนธุรกิจการคาขนาดใหญ นักธุรกิจชาวตะวันตกเปนพวกที่มีฐานะดีและสามารถจายคาเชาที่ริมถนน
ใหญได จึงมีหางรานของชาวยุโรปตั้งอยูในยานบางรักหลายราน แตละรานตั้งสูงขึ้นเปนรานขายสินคาหลายชั้น ไมไดเปน
หองชั้นเดียวตามแบบที่ขายกันตามปกติ (Peesalee, 2012 : 86)
พระยาอนุมาราชธนเลาไวในหนังสือฟนความหลังวาถัดจากโรงแรมโอเรียนเต็ลออกมา ทั้งสองฟากถนนเปนเรือน
ตึกสองชั้น ฟากละสองหลัง มีบริเวณกั้นเปนสัดสวน ปลูกไมดอกไมใบ สวนตัวอาคารใชเปนสํานักงานธุรกิจของหาง
ชาวตะวันตก พอสุดตึกนี้มีถนนขนาดเล็กซึ่งแตกอ นรถยนตเดินไมสะดวก เพราะถึงหนาฝนมีแตหลุมบอและโคลนตม
ปากถนนขางหนึ่งออกถนนโอเรียนเต็ล อีกดานหนึ่งไปออกตรอกถนนโรงภาษีรอยชักสามหรือศุลกสถาน สุดลงที่ปากทาง
เขาสถานทูตฝรั่งเศส (Sathiankoset 2004 : 256) ใกลกับโรงแรมโอเรียนเต็ลมีหางฟาลค แอนด ไบเด็ก (Falck & Beidek)
ที่มีเจาของเปนชาวเยอรมัน คนไทยมักเรียกวาหางสิงโต พระยาอนุมานราชธนเลาวาที่เรียกอยางนี้เพราะมี “รูปสัตวชนิด
นี้หมอบตั้งอยูหนาหาง” (Sathiankoset 2004 : 256) หางสิงโตจําหนายผลิตภัณฑตาง ๆ ที่สั่งมาจากประเทศเยอรมนี
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เปนกิจการทัง้ คาสงและคาปลีก ภายหลังยายมาสรางหางใหมเปนตึกขนาดใหญสองชั้น บริเวณตึกหางสิงโตที่สรางใหม
ยังมีบานของคหบดีไทยชื่อนายทรัพย ประกอบอาชีพมวนบุหรี่ไทยขาย เรียกวาบุหรี่โฮเตล ซึ่งหมายถึงโรงแรมโอเรียนเต็ล
บุหรี่โฮเตลเปนที่รูจักแพรหลายในสมัยนั้น เพราะมวนไดเรียบรอยสวยงาม ใชยาสูบอยางไทยที่เรียกวายาฉุน มวนดวยใบตอง
ออน กาบหมาก และกลีบบัว ตอมากิจการมวนบุหรี่ยุติลง และนายทรัพยยายบานไปอยูซอยทรัพย ซึ่งเปนถนนเชื่อมระหวาง
สุรวงศกับสี่พระยา (Sathiankoset2004 : 259)
ในละแวกเดียวกันยังมีหางขายยาบีกริมม หรือ B Grimm & CO ที่เปดดําเนินกิจการมาตั้งแตป พ.ศ. 2421 ใน
ตรอกโอเรียนเต็ลมีที่ทําการหนังสือพิมพสยามออบเซอรเวอร (Siam Observer) ซึ่งเปนหนังสือพิมพรายวันภาษาอังกฤษ
ที่ตั้งอยูบริเวณหนาโรงเรียนอัสสัมชัญ และมีธนาคารชารเตอร (Charter Bank) ตั้งอยูปลายถนนที่ขนานกับตรอกโอเรียนเต็ล
สุดริมแมนํ้าดวย
ความเติบโตทางธุรกิจของยานบางรักสงผลใหเกิดความเติบโตทางดานการศึกษาเพื่อรองรับความเติบโดทางธุรกิจ
การคากับตะวันตกไปดวย เห็นไดจากการตั้งโรงเรียนที่ตอมาคือ โรงเรียนอัสสัมชัญ กลาวไดวาผูกอตั้งโรงเรียนมีวิสัยทัศน
อันกวางไกลในการเลือกสอนภาษาตางประเทศเพื่อรองรับความเจริญทางธุรกิจของกรุงเทพฯ ใน พ.ศ. 2420 บาทหลวง
กอลมเบต (Émile Genest August Colombet) ชาวฝรั่งเศส ซึ่งเปนเจาอธิการวัดในเวลานั้นคิดกอตั้งโรงเรียนสําหรับเด็ก
ชายขึ้น สอนดวยภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย ชื่อ “โรงเรียนไทย–ฝรั่งเศสวัดสวนทาน” คําวาวัดสวนทานก็คือสวนมะมวง
ของบาทหลวงคาทอลิก หรือตอมาคือวัดอัสสัมชัญ17 หรืออาสนวิหาร แมจะมีจุดประสงคแรกเริ่มเพื่อสอนเด็กยากจนและ
เด็กกําพราในยานบางรัก มีนักเรียนรุนแรก 12 คน แตตอมาอีก 2 ปไดเริ่มเปดสอนดวยภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นดวย เพื่อรองรับ
ความเติบโตทางการคาของกรุงเทพฯที่ตองใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการติดตอเนื่องจากในเวลานั้นมีชาว
ตางประเทศเขามาคาขายในสยามมากขึ้น18 และตอมาจึงกลายเปนโรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนชายลวนชั้นนําของสยาม
ที่ผลิตศิษยเกาผูมีชื่อเสียงออกมาจํานวนมาก
2) บางรัก: ยานสถานกงสุล
ดังที่ไดกลาวแลววายานบางรักเปนยานที่มีสถานกงสุลตางประเทศที่สําคัญหลายแหงตั้งอยูริมแมนํ้าเจาพระยามา
ตั้งแตเริ่มแรก คือ สถานกงสุลโปรตุเกส สถานกลงสุลอังกฤษ สถานกลงสุลสหรัฐอเมริกา และสถานกลงสุลฝรั่งเศสตาม
ลําดับ การมีสถานกงสุลตางประเทศมาตั้งอยูท ี่นี่ ทําใหประชาชนในละแวกนี้คุนเคยกับสถาปตยกรรมแบบตะวันตกที่มี
ความสวยงามแปลกตา สถานกงสุลตางประเทศในระยะเมื่อแรกตั้งขึ้นมานั้นลวนปลูกสรางโดยหันดานหนาสูแมนํ้าเจาพระยา
ทั้งสิ้น เนื่องจากชาวกรุงเทพฯ อาศัยเสนทางนํ้าในการสัญจร ตอเมื่อเกิดการตัดถนนเจริญกรุงแลว จึงเกิดการเปลี่ยนแปลง
ขึ้น ดังตัวอยางจากสถานกงสุลอังกฤษ
17โบสถวัดสวนทานมีมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่

2 (ป 2365) โบสถรุนแรกจะดูคลายโบสถวัดซางตาครูส คือมีหนาบัน คลายศิลปะไทยปนจีน แตมีไมกางเขน
และตัวอักษรยอ M.A. สื่อถึงพระแมมารี บอกใหรูวาเปนโบสถคริสต โบสถนี้นับวาเปนอาสนวิหารหลังแรกของไทย คําวา ‘อาสนวิหาร’ (Cathedral)
หมายถึงที่น่งั ของพระสังฆราชหรือสังฆราชประทับอยูที่น่ี
18กวาที่โรงเรียนจะเปดอยางเปนทางการไดตอ
 งใชเวลาอีก 8 ป คือวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2428 จึงไดเปดโรงเรียน "อาซัมซานกอเล็ศ" (Le
Collège de L´Assomption) และไดรับพระกรุณาธิคณ
ุ จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวพระราชทานพระราชทรัพยเปนทุนสําหรับ
การกอสรางอาคารเรียนจํานวน 50 ชั่ง และโรงเรียนยังไดบอกบุญเรี่ยไรจนสามารถสรางอาคารเรียนขนาดใหญได และเริ่มใชงานใน พ.ศ. 2433
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ประเทศอังกฤษสงเจาหนาที่เขามาติดตอขอเปดสถานกงสุลขึ้นในกรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2399 พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูห ัวทรงมีพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหอํานวยความสะดวกในการจัดหาทีด่ ินเพือ่ ตัง้ สถานกงสุล ซึ่งอยู
ติดกับที่ดินของสถานกงสุลโปรตุเกสที่มาตั้งอยูกอน
สถานกงสุลอังกฤษสรางเสร็จราว พ.ศ. 2419 “เปนอาคารสองชั้นขนาดใหญ ตั้งเดนอยูตรงกลางพื้นที่คอนไปทาง
ริมแมนํ้า มีสะพานขนาดใหญพาดขามคูจากถนนเจริญกรุงตรงเขาไปถึงตัวตึกกลาง ซึ่งเปนที่อยูของราชทูตอังกฤษ ที่ริม
คูจําไดวาปลูกตนสาเกไวเปนแถวหลายตน ถัดสะพานเขาไปเล็กนอย ซายมือเปนตึกเตี้ย ๆ ไมสูโตนัก เปนศาลกงสุลอังกฤษ
ทางขวามือมีตึก เห็นจะเปนที่อยูของกงสุลและเจาหนาที่ในสถานทูตอีกหลายหลัง ลึกเขาไปทางขวา เปนเรือนจําสําหรับ
ขังผูตองโทษซึง่ เปน “สับเย็ก” หรืออยูใ ตรม ธงอังกฤษ” (Sathiankoset 2004 : 266)
ภายในบริเวณสถานกงสุล นอกจากจะมีที่ทําการสถานกงสุลและทําเนียบกงสุลแลว ยังมีบานพักของเจาหนาที่
คุก ศาล และบานผูชวยกงสุล ซึ่งบริเวณสวนนี้ถือเปนที่สวนตัวภายในสถานกงสุล ตอมาอีกหลายปหลังการตัดถนน
เจริญกรุง คือราวชวงทศวรรษ 2440 ที่ผูคนนิยมสัญจรทางบกมากขึ้นแลว และถนนหนทางดีขึ้นกวาเดิม ดานหนาของ
สถานกงสุล ซึ่งยกระดับขึ้นเปนสถานอัครราชทูตไปแลวในตอนนั้น จึงกลายมาอยูฝงถนนเจริญกรุง แตจุดแรกที่ผูมาติดตอ
กับสถานอัครราชทูตตองเดินผานกลับเปนอาคารบานพักเจาหนาที่และคุก ซึ่งเคยอยูดานหลัง และคงไมสวยงามควรจะ
เปน “สวนตัว” และไมควรมีบุคคลภายนอกเขามาเพนพาน ลักษณะการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวนํ้ามาเปนชาวบกนี้
ไมไดเกิดขึ้นทันทีหลังการตัดถนนแตตองใชเวลาอีกหลายสิบปทีเดียวกวาที่ผูคนจะปรับตัวได และมีพาหนะทางบกรองรับ
การสัญจรของผูคน แตกลุมที่ปรับตัวไดกอนคือกลุมชาวตางชาติ โดยเฉพาะชาวตะวันตก และอีกกลุมหนึ่งนาจะเปนชาว
จีน เพราะเห็นโอกาสในการสรางอาชีพใหมขึ้น นั่นคืออาชีพลากรถ
เมื่อกรุงเทพฯ เจริญขึ้นกลายเปนเมืองการคาอยางสมบูรณในสมัยรัชกาลที่ 5 สถานอัครราชทูตที่ตั้งอยูริมแมนํ้า
เจาพระยาเรียงรายกันไปนั้น ตองเผชิญกับความแออัดของเรือกลไฟในแมนํ้าที่เปดหวูดเสียงดังทั้งกลางวันและกลางคืน
ริมแมนํ้าฝงตรงขามสถานอัครราชทูตยังมีโรงสีขาว 2 โรง และกําลังกอสรางอีก 1 โรง เครื่องสีขาวสงเสียงดังแทบจะตลอด
เวลา และยามเมื่อลมพัดมาจากทิศตะวันออก ก็จะนําขี้เถาจากโรงสีมาตกยังสถานอัครราชทูต ทั้งนี้ เพราะภายหลังการ
ลงนามในสนธิสญ
ั ญาเบาวริง สยามกลายเปนประเทศผูผลิตขาวสงออกที่สําคัญ จึงเกิดการสรางโรงสีขึ้นมากมายทั้งใน
กรุงเทพฯ และหัวเมือง เพื่อรองรับปริมาณขาวเปลือกทีค่ อย ๆ เขยิบสูงขึ้นถึง 30-40% ระหวางชวง พ.ศ. 2444-2483
(Viroonha, 2019 : 123) นอกจากนี้ เมื่อยานบางรักมีรถรางแลนผาน เสียงกระดิ่งจากรถรางที่ดังทั้งวันทั้งคืน รบกวนการ
ใชชีวิตของเจาหนาที่สถานอัครราชทูตอังกฤษ เมื่อรวมเขากับเสียงระฆังจากศาสนสถานที่อยูขางสถานอัครราชทูต ซึ่งไม
แนใจวาเปนของศาสนาไหน ที่จะดังตอนตี 5 ของทุกวัน ทําใหในที่สุด อัครราชทูต เซอรราลฟ เพเจต จึงเสนอไปยังลอนดอน
ขอยายที่ทําการสถานอัครราชทูต แตรัฐบาลที่ลอนดอนยังไมเห็นดวยและไมสนับสนุนงบประมาณ แตตอมาเมื่อรัฐบาล
สยามตองการใหสถานทูตยายออกไป เพราะตองการทีด่ ินแปลงนี้เพือ่ นํามาสรางเปนไปรษณียกลางของกรุงเทพฯ ใน
พ.ศ. 2462 รัฐบาลสยามจึงเสนอสถานที่ใหมแลกกับพื้นที่ของสถานอัครราชทูต แตยังไมเปนผล จนกระทั่ง พระยาภักดี
นรเศรษฐ หรือนายเลิศ ผูที่กําลังพัฒนาที่ดินของตนเอง ซึ่งมีเปนจํานวนมาก และมีพื้นที่ขนาด 60 ไรแปลงหนึ่ง อยูระหวาง
เพลินจิตกับคลองแสนแสบ ที่พัฒนาเปนสวนสาธารณะเอาไวใชเปนที่พักตากอากาศ เรียกวาปารคนายเลิศ สรางเสร็จเมื่อ
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ป พ.ศ. 2454 นายเลิศจึงเสนอขายพื้นที่ทั้งหมดใหแกสถานอัครราชทูตอังกฤษ แตรัฐบาลอังกฤษซื้อไวเพียงครึ่งเดียว คือ
ฝงที่ติดกับถนนสุขุมวิท สถานกงสุลจึงยายไปอยูที่ตั้งใหมยานเพลินจิตใน พ.ศ. 2465 สวนที่ตั้งเดิมนั้น นายเลิศนําไปเสนอ
ขายใหกบั กระทรวงพระคลังมหาสมบัติในราคา 1,800,000 บาท
อยางไรก็ดี นอกจากสถานอัครราชทูตอังกฤษจะยายไปแลว สถานกงสุลอเมริกาก็ยายออกไปดวย ยังอยูแตเพียง
สถานอัครราชทูตโปรตุเกสและสถานอัครราชทูตฝรั่งเศส ที่ในที่สุดยกฐานะขึ้นเปนสถานเอกอัครราชทูต ซึ่งยังคงตั้งอยู
ที่เดิมมาจนทุกวันนี้
3) บางรัก: แหลงบันเทิงยามคํ่าคืน
การใชไฟฟาที่เริ่มแพรหลายมากขึ้นในกรุงเทพฯ แมจะยังไมแพรหลายลงไปสูประชาชนทั่วไปมากนัก แตก็เปน
ที่รูจักและมีใชตามบานของชนชั้นสูงและยานธุรกิจของกรุงเทพฯ ในเวลานั้น ชีวิตที่ไฟฟาเอาชนะความมืดที่เคยมีแตแสง
วับแวมของตะเกียงนํ้ามัน ทําใหเกิดสถานบันเทิงยามคํ่าคืนขึ้นหลายแหงในบริเวณยานบางรัก ถนนเจริญกรุงและละแวก
ใกลเคียง ดังตัวอยาง ตรงขามสถานอัครราชทูตอังกฤษ มีบารที่หญิงชาวอิตาเลียนคนหนึ่งชื่อมาดามสตาโร (Staro) เปน
เจาของ ในบารมีการเลนเปยโนและเครื่องดนตรีชนิดตาง ๆ ดึงดูดใหลูกคาแวะเวียนมาใชบริการจนลนหลาม จึงมีคนเมา
มาอาละวาดอยูหนาอนุสาวรียสมเด็จพระราชินีนาถวิตอเรียเปนประจํา (Prachachat, 2019)
การบันเทิงยามคํ่าคืนสมัยนั้น มีแหลงที่ชาวตะวันตกชอบมาเที่ยวเตรกันมาก คือบริเวณตั้งแตโรงแรมโอเรียนเต็ล
ขึ้นไปจนถึงยานตรงขามปากถนนสี่พระยา บริเวณนี้มีทั้งโรงเหลา โรงขายอาหาร โรงเตนรํา และดนตรี ซึ่งก็ไมแตกตางจาก
ลักษณะของไนตคลับในปจจุบัน บรรดาหญิงบริการในสถานเริงรมยเหลานี้ลวนเปนหญิงชาวตะวันตก (Peesalee, 2012 :
123) และยังมีคลับที่เปนศูนยรวมชาวตะวันตกเรียกวา United Club ตั้งอยูบริเวณมุมถนนเจริญกรุงตัดกับถนนสี่พระยา
อีกดวย คลับแหงนี้จัดเปนหองอานหนังสือและหองสมุด หองเตนรํา หองอาหาร หองเลนบิลเลียดและไพ ยังมีสนามเทนนิส
และโรงโบวลิ่งอยูในนั้นดวย (Peesalee, 2012 : 124-125)
ในทศวรรษ 2460 ยานบางรักเติบโตขึ้นกลายเปนแหลงธุรกิจขนาดใหญ มีการคมนาคมขนสงสะดวกสบาย
มีตลาดและหางราน รวมทั้งโรงแรมเกิดขึ้นหลายแหงในยานขางเคียง เพื่อความสะดวกสบายแกพอคาชาวตางประเทศที่
เขามาในกรุงเทพฯ อาทิ โฮเต็ลโตรกาเดโร และโฮเต็ลเวมเบล (Peesalee, 2012 : 87) บนถนนสุรวงศ ซึ่งเปนแหลงบันเทิง
ยังมีโรงเตนรําและเบียรฮอลลหลายแหงที่ตั้งขึ้นมาใหม รวมทั้งรานที่อยูในโรงแรมตาง ๆ มีสถานที่พักผอนหยอนใจที่ได
รับความนิยม กลายเปนยานกลางคืนแบบตะวันตก ดังเชน ฝรั่งชาวฮอลันดาที่มาจากสิงคโปรชอบไปเที่ยวโรงเตนรําแถบ
ถนนสุรวงศ กลาวไดวาในเวลานั้นสถานที่เตนรําที่เรียกวาฮอลลมีมากที่สุดบนถนนสุรวงศ ไมวาจะเปนคอนเสิรต ฮอลล
โรสฮอลล เวมบลี้ มูแลงรูจ และลูนาฮอลล (Peesalee, 2012 : 87) เบียรฮอลลท่เี ปนของคนญี่ปนุ ก็อยูท ี่สุรวงศเชน
เดียวกัน
นอกจากยานบางรักแลว แหลงบันเทิงอีกแหลงหนึ่งของกรุงเทพฯ ก็คือยานสําเพ็ง เยาวราช และราชวงศ
ซึ่งรองรับผูคนมากมาย มีทั้งรานอาหาร ภัตตาคาร รานคา รานกาแฟ โรงนํ้าชา โรงยาฝน โรงหญิงโสเภณี โรงงิ้ว แตกลุม
เปาหมายของยานบางรักกับยานสําเพ็งเปนคนละกลุมกันอยางเห็นไดชัด
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3.3 ผลของการเปลีย่ นแปลงยานบางรัก สมัยรัชกาลที่ 4-6 (พ.ศ. 2404-2468)
จะเห็นไดวาภายหลังการตัดถนนเจริญกรุง ยานบางรักเติบโตขึ้นเปนยานธุรกิจ ยานสถานกงสุล เปนที่อยูของทั้ง
ชาวไทย ชาวตะวันตก ชาวจีน และชาวตางชาติอนื่ ๆ ซึ่งสงผลใหยา นบางรักกลายเปนยานที่มีความเจริญและทันสมัย
มากกวายานอื่น ๆ ในชวงเวลาเดียวกัน การตัดถนนเจริญกรุงทําใหชีวิตของผูคนที่อาศัยอยูในยานบางรักเปลี่ยนแปลงไป
เห็นไดชัดเจนจากเครื่องอุปโภค บริโภคที่ขายในตลาดบางรัก19 สถานที่ซึ่งชาวตะวันตกในละแวกนั้นมาซื้ออาหารสดและ
แหง ตลาดเปดในชวงเวลาตั้งแตบายสองโมงไปจนถึงเวลายํ่าคํ่า ของที่ขายมีทั้งของสด ของคาว ผัก ผลไม และมีของเค็ม
เชน เนื้อวัว เนื้อแกะ และของแชนํ้าแข็ง เชน นกสไนป (นกปากซอม) กระตาย และเนื้อสมัน ของเหลานี้สงมาจากตาง
ประเทศ และมีราคาแพง (Peesalee, 2012 : 159) การตัดถนนเจริญกรุงจึงนํามาซึ่งความเจริญ การติดตั้งไฟฟา และการ
คมนาคมที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
อยางไรก็ดี ไมเพียงแตชุมชนชาวตะวันตกจะเกิดการพัฒนาขึ้นภายหลังการตัดถนนเจริญกรุง แมแตชุมชนชาว
จีนก็ไดรับโอกาสจนเกิดความเจริญขึ้นดวยเชนเดียวกัน การตัดถนนทําใหชุมชนจีนขยายตัวจากบริเวณริมแมนํ้าเจาพระยา
มายังพืน้ ที่ตอนในมากขึ้น มีทั้งตลาด รานคา โรงนํ้าแข็ง หองเย็น โรงงานนํ้ามะเน็ดโซดา โรงเลื่อย และโรงสีขาว
(Putimahatama, 2015 : 2596) เปนตน
นักธุรกิจผูป ระกอบการคาคนสําคัญในยุครัชกาลที่ 5-6 หลายคนมักตั้งหางรานอยูใ นยานบางรักและบริเวณ
ใกลเคียง ซึ่งอยูไ มไกลจากตลาดนอย เขตธุรกิจและยานที่อยูอ าศัยของชาวจีน ดังตัวอยางใน พ.ศ. 2448 ปลายรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว นายเลิศ นักธุรกิจคนสําคัญของสยามหรือที่ตอมาไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์
เปนพระยาภักดีนรเศรษฐตั้งกิจการโรงนํ้าแข็งซึ่งถือเปนโรงนํ้าแข็งแหงแรกที่มีเจาของเปนชาวสยามที่สะพานเหล็ก
ลางถนนเจริญกรุง ชื่อวา “โรงนํ้าแข็งสยาม”หรือ SIAM ICE WORKS แตกลับเปนที่รูจักกวางขวางในชื่อ โรงนํ้าแข็งนายเลิศ
นับแตนั้นนํ้าแข็งก็แพรขยายไปสูหัวเมืองใหญ ๆ รอบนอกกรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่
6 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานตราตั้งใหนายเลิศเปนผูสงนํ้าแข็งในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กรุงสยาม
เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2456 นับเปนความภาคภูมิใจอยางสูงสุดในชีวิตครั้งหนึ่งของนายเลิศ อาจกลาวไดวานายเลิศ
เปนผูประกอบการทางธุรกิจคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นตามพัฒนาการของยานบางรักแถบถนนเจริญกรุง เปนผูที่มองเห็นโอกาส
ทางธุรกิจและสามารถทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงแกชีวิตของตนเองได ซึ่งจะไมกลาวถึงในบทความนี้20 ความสําเร็จของ
นายเลิศนั้น สวนหนึ่งมาจากความเติบโตทางเศรษฐกิจของยานบางรักที่นําความเจริญและความเปลี่ยนแปลงเขามาสูบริเวณ
ยานใกลเคียงดวย ดังเชนใน พ.ศ. 2470 นายเลิศสรางตึกสูง 7 ชั้นบนถนนเจริญกรุง ถือเปนอาคารสูงที่สุดแหงหนึ่งในยุค
19ตลาดบางรัก

เปนตลาดสดอยูในตําบลบางรัก มีมาตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เจาของตลาดเดิมคือหลวงนาวาเกณิกร (โต) ปลูกสราง
เปนโรงแถวใหเชาขายของ เรียกกันในสมัยนั้นวา ตลาดหลวงนาวา ตอมากิจการไมดีจงึ ขายกิจการใหราชสํานัก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ รับซื้อไวดวยเงินพระคลังขางที่ แลวพระราชทานเปนสิทธิ์ขาดแกสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟายุคลฑิฆมั พร (ตนราชสกุลยุคล) และโปรดใหรื้อ
โรงแถวออกสรางเปนอาคารพาณิชยสมัยใหมเปดใหเชา เรียกตามชื่อตําบลวาตลาดบางรัก
20สามารถศึกษาประวัตแ
ิ ละผลงานของพระยาภักดีนรเศรษฐหรือนายเลิศไดจากเอกสารทีก่ ลาวถึงความสําเร็จของนายเลิศในดานตาง

กิจการเรือเมลขาว รถเมลขาว กิจการโรงแรม นักอสังหาริมทรัพย ฯลฯ
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กอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ในกรุงเทพฯ21 เรียกวาตึกนายเลิศ ภายในประกอบดวยหางสรรพสินคาที่เนนจําหนายสินคาจาก
ตางประเทศ ใตถุนตึกนี้เปนที่ตั้งของ “บารนายเลิศ” ซึ่งเคยเปนสวนหนึ่งของ Hotel de la Paix หรือที่รูจักในนามโรงแรม
ของนายเลิศที่มีอยูกอน อีกทั้งเปนที่ตั้งของสํานักงานบริษัทเดินอากาศสยามแหงแรกที่นายเลิศรวมกอตั้ง รวมไปถึงบริษัท
เดินเรือเมล บริเวณนี้ยังเปนที่ตั้งโรงนํ้าแข็งของนายเลิศดวยซึ่งเมื่อมองทะลุเขาไปจะเห็นโรงนํ้าแข็งที่มีนํ้าแข็งกอนใหญวาง
อยูบนพื้นซีเมนต ชั้นลางของตึกนายเลิศที่เปนโรงนํ้าแข็ง ยังมีหองเย็นขนาดใหญที่คนทั่วไปเขาไปเดินได จึงอาจจะเปนหอง
เย็นหองแรกของสยามก็เปนได ความเย็นมาจากการตอทอนํ้าเกลือจากโรงนํ้าแข็งที่อยูติดกัน เพื่อสงความเย็นมาหมุนเวียน
อากาศภายในหองใหเกิดความเย็น วัตถุประสงคของการสรางหองเย็นก็เพื่อโชวสินคาบริโภค เปนของสดที่นําเขามาจาก
ตางประเทศ อาทิ เนื้อสัตว ไสกรอกเยอรมัน ไกงวงทั้งตัว หมูแฮมทั้งขา ผลไมสดนําเขา เชน องุน สมจากตางประเทศ รวม
ถึงเนยแข็งกอนใหญจากฮอลแลนด คงไมผิดจากความจริงหากจะกลาววาหองเย็นนี้กค็ ือซุปเปอรมารเก็ตแหงแรกของ
กรุงเทพฯ กลุม ลูกคาคือชาวตะวันตกที่อาศัยอยูบ ริเวณสี่พระยา สุรวงศ เจริญกรุง สีลม สาทร
นอกจากนายเลิศจะเปนนักธุรกิจที่เจริญกาวหนาและดําเนินกิจการอยูในยานถนนเจริญกรุงแลว ยังมีครอบครัว
ฮุนตระกูล ที่นําโดยนายโกศล ฮุนตระกูล เริ่มตนจากการทําเครื่องดื่มนํ้ามะเน็ดโซดาใน. พ.ศ. 2446 และในป พ.ศ. 2449
ไดขยายกิจการออกไปตัง้ เปนหางขายยาชื่อฮุนซุยโห เมื่อการคาเติบโตขึ้นจึงไดรวมกับพอคาชาวจีนกอตัง้ บริษัทเรือเมล
สยามใน พ.ศ. 2451 ถัดมาอีก 1 ป ไดรวมทุนกับพอคาไหหลําดวยกันกอตั้งธนาคารบางกอกซิตี้แบงกโดยดํารงตําแหนง
เปนกรรมการผูจัดการ (Gotomanager, n.d.) ความเติบโตของครอบครัวฮุนตระกูลก็เปนผลมาจากความเติบโตของยาน
บางรัก ถนนเจริญกรุงอีกเชนกัน

ภาพที่ 4 ชั้นของนายเลิศ ถายจากบริเวณหนาวัดมหาพฤฒาราม
(Nai Lert Park Heritage Home, 2021)

21อาคารสูงในสมัยนั้นอีกแหงหนึ่งคืออาคารไพบูลยสมบัตข
ิ องเจาพระยาพิชัยญาติ อยูปากซอยมังกร ดานถนนเยาวราช ที่ในหัสนิยาย พล นิกร กิมหง

วนจะเรียกวาตึกเกาชั้น แตอาคารเกาชั้นนี้สรางหลังตึกนายเลิศหลายป
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ภาพที่ 5 ตึกนายเลิศ
(Nai Lert Park Heritage Home, 2021)
สรุป

จะเห็นไดวาภายหลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาวริงและการตัดถนนเจริญกรุงในสมัยรัชกาลที่ 4 ทําใหเมือง
กรุงเทพฯ ที่เคยขยายตัวตามการขุดคลองคูเมืองเปนชั้น ๆ และขยายทางดานตะวันออกของแมนํ้าเจาพระยา ยายมาขยาย
เมืองโดยอาศัยแนวถนนเจริญกรุงเปนสําคัญ และยังทําใหวิถีชีวิตชาวนํ้าของชาวกรุงเทพฯ ที่เคยตั้งบานเรือนแพตามแนวริม
แมนํ้ายายขึ้นมาอยูบนบกตามแนวถนนเจริญกรุงและแนวถนนที่ตัดใหม การตั้งสถานกงสุลในยานบางรักริมแมนํ้าเจาพระยา
การนําเขาและสงออกสินคาที่ทําใหตองเขามาติดตอกับทางราชการที่ศุลกสถานในยานบางรัก การเขามาตั้งบานเรือนในยาน
บางรักของชาวตะวันตก ชาวจีน และชาวไทย ทั้งหมดนี้ทําใหยานบางรักเจริญกาวหนาขึ้นตามลําดับ สิ่งที่เกิดขึ้นทําใหผูคน
ที่อาศัยอยูในบริเวณนั้นเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไป ทั้งจากการคมนาคมที่ทันสมัยขึ้น การมีไฟฟาใช รวมไปถึงเกิดการลงทุนใน
กิจการตาง ๆ ทั้งจากชาวตะวันตกและชาวจีนที่อาศัยอยูในบริเวณนั้นและบริเวณใกลเคียงซึ่งนําใหยานบางรักเจริญรุดหนา
กลายเปนกลายเปนยานธุรกิจ ยานสถานกงสุล และแหลงบันเทิงยามคํ่าคืน และมีความเจริญทางเศรษฐกิจดีกวายานการ
คาอื่น ๆ ในเวลานั้น ยานบางรักจึงมีชื่อเสียงในดานความทันสมัย ความสวยงาม และสะทอนความเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของกรุงเทพฯ และยานบางรักในชวงสมัยรัชกาลที่ 4-รัชกาลที่ 6 ไดเปนอยางดี
จากความเจริญของยานบางรัก ทําใหในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 บรรดาขุนนางไทยรุนใหมและผูดีใหม
บางสวนขยับขยายมาตั้งบานเรือนอยูในยานสีลมใกลยานบางรัก เพราะเปนทําเลที่มีอากาศดีและสามารถเดินทางเขามา
ติดตอในพระนครไดสะดวกและอยูใกลชิดยานที่มีความเจริญ นอกจากนั้น ยังมีชาวมุสลิมที่มีอาชีพเลี้ยงโค เลี้ยงแพะอาศัย
อยูต ามริมคลองบริเวณซอยประดิษฐ และยังมีวัดแขกหรือวัดพระศรีมหาอุมาเทวีตั้งอยูม ุมถนนปนกับมีมัสยิดมีราซุดดีน
ในซอยประดิษฐ ซึ่งเปนศูนยกลางของชาวฮินดูและอิสลาม ที่ปรากฏหลักฐานมาจนปจจุบัน ตอมาเมื่อมีการตัดถนนสีลม
ไมนานก็เริ่มมีชาวจีนในบังคับสยามและคนในบังคับตางประเทศรวมทั้งจีนมลายู ที่เรียกวาจีนบาบา เขามาตั้งถิ่นฐานทํามา
หากิน เพราะยานสําเพ็งตลาดเกาและเยาวราช ที่เปนศูนยกลางของชาวจีนแตเดิมเริ่มแออัด อยางไรก็ดี บริเวณที่มีชาว
ตางชาติตางภาษาและวัฒนธรรมแถบสีลมนี้เปนสวนตอจากยานบางรัก ถนนเจริญกรุง ที่จะเจริญเติบโดกลายเปนยาน
การคาและยานธุรกิจสําคัญของเมืองกรุงเทพฯ ในเวลาตอไป
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