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บทคัดย่อ 

การขยายตวัของความเป็นเมอืงทีร่กุล�้าเข้าไปในพืน้ทีส่เีขยีวชานเมอืงกรงุเทพฯ ยงัปรากฏตวัอย่างต่อเนือ่งในพืน้ทีทุ่ง่รงัสติ เป็น

พลวัตที่ส่งผลกระทบเกี่ยวเนื่องกันในหลายมิติทั้งในเชิงสิ่งแวดล้อมและสังคม จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิทัศน์

ของทุ่งรังสิต ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการความเป็นเมือง กล่าวคือ การขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองภาย

หลังจากการพัฒนาโครงการชลประทานโดยการขุดคลองอย่างเป็นระบบ อันท�าให้มีการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนริมคลอง และต่อ

มาได้มพีฒันาการทีค่วบคูไ่ปกบัการพฒันาสาธารณปูโภคสาธารณปูการ ทีส่่งผลให้ความเป็นเมอืงเตบิโตอย่างต่อเนือ่งบนพืน้ที่

ตามแนวเส้นทางคมนาคมหลัก รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ที่ท�าให้เกิดการขยายตัว

ของความเป็นเมืองอย่างรวดเร็วและรุนแรง กระจายตัวไปตามถนนสายหลักเลียบคลองรังสิต คลองซอย และพื้นที่เขต

อุตสาหกรรม จวบจนในปัจจุบันที่มีพัฒนาการควบคู่ไปกับขยายตัวของกรุงเทพฯ แบบมหานคร  เกิดเป็นการขยายตัวเมืองต่อ

เนื่องเป็นเมืองเดียวกัน  และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่อไปในอนาคต
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Abstract

The continuing pace of urban expansion into Bangkok’s green suburbs is also more and more evident in Tung Rangsit, 

where land use is essentially changing from paddy fields to urban dwellings. This transformation is giving rise not only 

to environmental but also to socio-cultural issues. In this paper, the landscape change dynamic of Tung Rangsit was 

studied. The resulting findings show that its urban evolution has been profoundly influenced by past agricultural 

development. This is reflected in evidence of waterfront settlements along the extensive canal network, and later in 

the form of ribbon development along highways that were often built on the border ridges of rice fields. As part of the 

National Development Plan’s strategy to promote industry in the 1960s, there was an increasingly rapid programme 
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of urban development on the main road alongside the Rangsit Canal. Over the past decades, the change of land 

usage in Tung Rangsit has also reflected the growth of the Bangkok Metropolitan Region. This has led to the metropolitan 

development of urban-rural areas, which is likely to continue.

บทน�า

การขยายตัวของความเป็นเมืองที่รุกล�้าเข้าไปในพื้นที่สีเขียว

ชานเมืองกรุงเทพฯ ยังปรากฏตัวอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ทุ่ง

รังสิต เป็นพลวัตที่ส่งผลกระทบเกี่ยวเนื่องกันในหลายมิติทั้ง

ในเชงิสิง่แวดล้อมและสงัคม จากการศกึษาการเปลีย่นแปลง

ทางด้านภูมิทัศน์ของทุ่งรังสิต ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ

พัฒนาการความเป็นเมือง กล่าวคือ การขยายตัวของพื้นที่

เกษตรกรรมชานเมืองภายหลังจากการพัฒนาโครงการ

ชลประทานโดยการขุดคลองอย่างเป็นระบบ อันท�าให้มีการ

ตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนริมคลอง และต่อมาได้มีพัฒนาการที่

ควบคูไ่ปกบัการพฒันาสาธารณปูโภคสาธารณปูการ ทีส่่งผล

ให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่องบนพื้นที่ตามแนวเส้น

ทางคมนาคมหลัก รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ที่ท�าให้เกิดการขยายตัวของ

ความเป็นเมืองอย่างรวดเร็วและรุนแรง กระจายตัวไปตาม

ถนนสายหลักเลียบคลองรังสิต คลองซอย และพื้นที่เขต

อุตสาหกรรม จวบจนในปัจจุบันที่มีพัฒนาการควบคู่ไปกับ

ขยายตัวของกรุงเทพฯ แบบมหานคร  เกิดเป็นการขยายตัว

เมืองต่อเนื่องเป็นเมืองเดียวกัน  และมีแนวโน้มที่จะขยายตัว

ต่อไปในอนาคต

ความเป็นเมืองคืออะไร? 
 

“เมอืง” ได้รบัการนยิามทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละยคุสมยับน

พื้นฐานที่แสดงถึงพื้นที่ที่มีขอบเขตแยกออกจากชนบท และ

มีแบบแผนของการจัดองค์กรภายในที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม 

ความหมายกว้างๆ ของเมือง หมายถึง การตั้งถิ่นฐานถาวร

ขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างถาวร ประกอบด้วย

อาคารบ้านเรือน และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อ

รองรับประชากรจ�านวนมาก และมีความหนาแน่นที่อยู่ใน

ระดับสูง 

 

พัฒนาการของความเป็นเมือง เป็นกระบวนการของ

โครงสร้างทางสังคมที่ก่อให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นพลวัต 

เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงประชากร กระบวนการผลิต 

และสภาพแวดล้อมทางสงัคม ทีม่กีารกระจกุตวับนพืน้ทีค่่อน

ข้างมาก นอกจากนี้ สิ่งที่สัมพันธ์กับพัฒนาการความเป็น

เมืองโดยเฉพาะ คือ การกระจุกตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นใน

พื้นที่ หรือที่เรียกว่าความหนาแน่น (Werner Z. Hirsch 

1973 อ้างใน กฤช เพิ่มทันจิตต์ 2536) 

 

จวบจนปัจจบุนั พฒันาการของความเป็นเมอืงนีน้บัได้ว่าเป็น

และยงัคงเป็นหนึง่ในปรากฏการณ์ทีด่�ารงอยูอ่ย่างรนุแรงและ

มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วในศตวรรษนี้ หน่วยงานทางด้าน

ประชากรศาสตร์ขององค์การสหประชาชาติ  ได้รายงานไว้

ว่า ปี พ.ศ. 2551 เป็นปีแรกในประวตัศิาสตร์ของมนษุยชาติ

ทีป่ระชากรโลกมากกว่าครึง่หนึง่มกีารตัง้ถิน่ฐานในเมอืง และ

จากรายงานฉบบัเดยีวกนัได้มกีารคาดการณ์ว่า เมอืงเหล่านี้

จะต้องรองรับประชากรที่จะเพิ่มขึ้นอีกรวมกว่า 5 ล้านล้าน

คนภายในปี พ.ศ. 2583 โดยมีศูนย์กลางของการกระจุกตัว

อยู่ในทวีปเอเชีย และแอฟริกา (UNFPA 2007)

 

พัฒนาการความเป็นเมืองของ
กรุงเทพมหานคร
 

ตามเอกสารบันทึกการเดินเรือของ เลอร์แบร์ เดอร์ ลา 

(Loubere de la) ในทศวรรษที่ 1690  ได้บรรยายถึง

ลักษณะภูมิทัศน์ของสองฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยาตอนล่างแต่เดิม

ในสมัยอยุธยา ว่ามีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มดินดอนปากแม่น�้า 
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รชักาลที ่5 ได้ทรงโปรดฯ ให้มกีารปรบัปรงุกรงุเทพฯ ให้ทนั

สมยัตามแบบตะวนัตก ส่งผลให้กรงุเทพมหานครมกีารขยาย

ตัวของเมืองอย่างต่อเนื่องไปทางทิศเหนือของพระนคร ที่มี

การสร้างถนนราชด�าเนินและสะพานเชื่อมพื้นที่พระบรม

มหาราชวังและเขตพระราชฐานใหม่  ทั้งยังมีการพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในพื้นที่เมือง อาทิเช่น ระบบรถ

ราง ระบบประปา ตลอดจนก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายแรก

จากกรุงเทพฯ ไปยังสมุทรปราการและต่อมาไปยังอยุธยา 

และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในรัชสมัยของรัชกาลที่ 6 

และ 7 ทีโ่ปรดฯ ให้สร้างถนนเพิม่เตมิโดยเฉพาะทางด้านทศิ

ตะวันออกของเมืองและการสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้า

จฬุาโลกเพือ่เชือ่มเมอืงฝ่ังตะวนัออกและตะวนัตกเข้าด้วยกนั 

ท�าให้กรุงเทพมหานครมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ      

ไปเป็นอย่างมาก (ส�านกัผังเมือง 2547 อ้างใน กาญจนา   

ตั้งชลทิพย์ 2550)

 

ภายหลงั ปี พ.ศ. 2504 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่ง

ชาตฉิบบัทีห่นึง่ ทีมุ่ง่เน้นการพฒันากรงุเทพมหานครให้เป็น

ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ 

ได้ส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่องบนพื้นที่ตาม

แนวเส้นทางคมนาคมหลักอย่างรวดเร็วและรุนแรง กระจาย

ตัวไปตามถนนสายหลักในพื้นที่ชานเมืองของกรุงเทพฯ

 

ในปัจจุบัน กรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 

1,568 ตารางกโิลเมตร หรอื 980,568 ไร่โดยประมาณ ซึง่

มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อครั้งได้รับสถาปนาเป็นเมือง

หลวงกว่า 378 เท่าตัว มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น

ถึง 50 เขต โดยได้มีการจัดแบ่งเขตเรียงเป็นชั้นๆ ตามการ

ตัง้ถิน่ฐานของชมุชน คอื 1) เขตชัน้ใน (inner city) ประกอบ

ด้วยศูนย์กลางเมืองเดิมซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการตั้งถิ่นฐานมา

ตัง้แต่สถาปนาเมอืง และพืน้ทีอ่นรุกัษ์ทางประวตัศิาสตร์ รวม

ทัง้เขตต่างๆ อกี 21 เขตการปกครอง ทีส่่วนใหญ่มคีวามหนา

แน่นเกินกว่า 10,000 คนต่อตารางกิโลเมตร 2) เขตชั้น

กลางหรอืรอยต่อเขตเมอืง (urban fringe) ประกอบด้วย 22 

เขตปกครองซึ่งมีการขยายตัวของประชากรอย่างต่อเนื่องใน

รศัมรีะหว่าง 10 – 20 กโิลเมตรจากจดุศนูย์กลางเมอืง และ 

3) เขตชั้นนอกหรือเขตชานเมือง (suburb) ประกอบด้วย 

11 เขตปกครอง ซึ่งยังมีลักษณะเป็นพื้นที่ว่างและพื้นที่

แผนที่ 1: แสดงพื้นที่ทุ่งหญ้าชุ่มน�้า บริเวณสองฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา
ตอนล่างในสมัยอยธุยา ก่อนการขุดคลองลัด 
ที่มา: ปรับปรุงแผนที่เดิมจาก Takaya, Y. อ้างใน Jarupongsakul, T. 
(n.d.)

และมสีภาพเป็นทุง่หญ้าชุม่น�้าขนาดใหญ่อยู ่(อ้างใน ธนวตัร 

จารพุงษ์สกลุ อ้างใน สถาบนัไทยศกึษา 2537) จวบจนภาย

หลงัการล่มสลายของยคุอยธุยา จงึได้มกีารย้ายถิน่ฐานบ้าน

เรือนมาสู่บริเวณชุมชนบางกอกเดิม ที่ตั้งอยู่บนดินตะกอน

ปากแม่น�้า และต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวง

แห่งใหม่ของประเทศในยุครัตนโกสินทร์ การตั้งถิ่นฐานบ้าน

เมืองในบริเวณที่ เป ็นที่ราบลุ ่มดินดอนปากแม่น�้าจึงมี

พฒันาการอย่างจรงิจงั มกีารขดุคลองลดัแม่น�า้ คลองคเูมอืง 

และคลองเชือ่มแม่น�า้ และเริม่มกีารอพยพเข้ามาจบัจองพืน้ที่

ดินริมคลองเพื่ออยู่อาศัยและท�าการเกษตรกรรม 

ในระยะเริม่ต้นของการก่อสร้างเมอืง กรงุเทพมหานครมพีืน้ที่

ประมาณ 4.14 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,589 ไร่  และได้

เริ่มมีการอพยพของประชากรเข้ามาอยู่อาศัยภายในเขต

ก�าแพงเมอืง บรเิวณรมิคลองใกล้ก�าแพงเมอืง รวมทัง้ตามรมิ

แม่น�้าเจ้าพระยาด้านตะวันตก จวบจนถึงรัชสมัยของรัชกาล

ที่ 4 ได้มีการขยายเมืองออกไปอีกชั้นหนึง่ด้วยการขุดคลอง

คูเมืองชั้นนอก อีกทั้งได้มีการพัฒนาระบบคมนานาคมทาง

บกโดยการสร้างถนนเจริญกรุง บ�ารุงเมือง เฟื่องนคร และ

ถนนสีลม จนท�าให้เกิดการขยายตัวของเมืองไปทางด้าน    

ทิศใต้ของพระนคร ซึ่งมีหลักฐานว่าในปี พ.ศ. 2443 

กรงุเทพมหานครมพีืน้ทีเ่มอืงเพิม่มากขึน้เป็น 13.32 ตาราง

กิโลเมตร หรือ 8,330 ไร่โดยประมาณ ต่อมาในรัชสมัยของ
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พัฒนาการความเป็นเมืองในทุ่งรังสิตกับพลวัตพื้นที่สีเขียวชานเมืองกรุงเทพฯ 

เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ และอยู่ห่างจากศูนย์กลางเมือง

เกินกว่า 20 กิโลเมตร (ที่มา: ส�านกัผังเมือง 2547 อ้างใน 

กาญจนา ตั้งชลทิพย์ 2550)

 

นอกเหนือจากการขยายตัวของพื้นที่เมืองภายในพื้นที่ส่วนที่

เป็นกรุงเทพมหานครเองแล้ว พื้นที่ชานเมืองกรุงเทพฯ ยัง

ขยายตวัต่อไปยงัจงัหวดัข้างเคยีงทีอ่ยูต่ดิกนัตามลกัษณะการ

เตบิโตของเมอืงแบบมหานคร (metropolis) ซึง่หมายถงึเขต

พืน้ทีเ่มอืงทีม่กีารผสมผสานทางสงัคมและเศรษฐกจิเข้าด้วย

กนัตามการขยายระบบสาธารณปูโภคต่างๆ โดยได้รวมพืน้ที่

ของ 5 จังหวัดปริมณฑล คือ สมุทรปราการ ปทุมธานี 

สมทุรสาคร นครปฐม และนนทบรุ ีรวมพืน้ทีท่ัง้หมด 7,761 

ตารางกิโลเมตร และจากลักษณะการพัฒนาของประเทศที่

ผ่านมาท�าให้กรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นเมืองที่มีความ

เป็นเอกนคร (primate city) สูง (กาญจนา ตั้งชลทิพย์ 

2550) ท�าให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการจัดการ

บริหาร เศรษฐกิจ การค้า การศึกษา การสาธารณสุข การ

ท่องเที่ยว เทคโนโลยีและการสื่อสาร อีกทั้งความได้เปรียบ

จากโครงสร้างของระบบคมนาคม ส่งผลให้การพัฒนาความ

เป็นเมืองของภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (BMR – 

Bangkok Metropolitan Region) เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน

เชิงการขยายตัวของพื้นที่และการเติบโตของประชากร การ

จ้างงานและเศรษฐกิจ (กรมโยธาธิการและผังเมือง 2551) 

จนในปัจจุบันยากที่จะแยกเขตของกรุงเทพมหานครกับเขต

ของจังหวัดปริมณฑลเหล่านี้ได้ เพราะมีความต่อเนื่องของ

เมืองที่เกือบจะเรียกได้ว่าเป็นเมืองเดียวกัน (สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม 2524 อ้างใน กาญจนา ตั้งชลทิพย์ 

2550)

 

ปัจจัยดังกล่าวเป็นผลให้เกิดการขยายพื้นที่ความเจริญจาก

กรงุเทพมหานครและปรมิณฑลอย่างต่อเนือ่ง ไปสูจ่งัหวดัใกล้

เคียงมากขึ้น เกิดเป็นการขยายตัวของเมืองไปยังเมืองที่ต่อ

เนือ่งตดิต่อกนัตามระบบโครงข่ายสาธารณปูโภค หรอืทีเ่รยีก

ว่า อภิมหานคร (megalopolis) ท�าให้เกิดเป็นการก�าหนด

เขตพื้นที่ส ่วนขยาย (EBMR – Extended Bangkok 

Metropolitan Region) ซึ่งรวมกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล เข้ากบัอกี 7 จงัหวดัใกล้เคยีง คอื พระนครศรอียธุยา

และสระบุรีทางภาคเหนือ ทางทิศตะวันตกขยายไปทาง

จังหวัดราชบุรี และเพชรบุรี และยังขยายไปถึงตลอดแนว

ชายฝั่งทะเลตะวันออก คือ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ

ระยอง (ส�านักงานเศรษฐกิจแห่งชาติและสังคม อ้างใน 

กาญจนา ตั้งชลทิพย์ 2550)

พลวัตพื้นที่สีเขียวชานเมืองกรุงเทพฯ 
 

พืน้ทีร่อบกรงุเทพมหานคร ได้รบัการขึน้ชือ่ว่าเป็นพืน้ทีส่เีขยีว

ที่เป็นแหล่งเกษตรกรรมชั้นดีของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจาก

สภาพปัจจัยที่ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาตอนล่าง

หรือดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น�้า อันเป็นพื้นที่ราบขนาด

ใหญ่ทีค่่อยๆ เทลาดลงสูอ่่าวไทยทลีะน้อย จงึท�าให้กระแสน�า้

ในแม่น�้าเจ้าพระยาและแม่น�้าสาขาหลายสายไหลไม่รุนแรง

เพยีงพอที่จะกดัเซาะพื้นน�้าใหล้ึกได้อยา่งสม�่าเสมอ และเปน็

เส้นตรงได้ จึงเกิดเป็นสายน�้าที่คดเคี้ยวที่มีตะกอนสะสมจน

เกิดเป็นเกาะกลางน�้าหรือสันดอนขึ้น (สวาท เสนาณรงค์ 

2516 อ้างใน ปิยนาถ บุนนาคและคณะ 2525) จาก

ลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว ส่งผลให้พื้นดินมีความอุดม

สมบูรณ์ชุ่มชื้น เหมาะส�าหรับการเพาะปลูกโดยเฉพาะข้าว 

 

นอกเหนอืจากความอดุมสมบรูณ์ของดนิแล้ว การจดัการน�้า

ก็ยังเป็นอีกหนึง่ปัจจัยส�าคัญในการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม

ที่นอกจากจะใช้ในกระบวนการเพาะปลูก ยังรวมถึงในการ

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย  โดยไม่เพียงจะมีการ

พยายามใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากแม่น�้าแล้ว ยังมีการใช้

ประโยชน์จากคลองธรรมชาตซิึง่เป็นสาขาของแม่น�า้นัน้ๆ อกี

ทั้งหากคลองที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับความต้องการก็มีการขุด

คลองเป็นคลองซอยจากแม่น�้าเพิ่มเติมไปยังพื้นที่ที่อยู่ลึก

เข้าไป 

 

จากการศึกษาถึงความเป็นมาและวิวัฒนาการของการขุด

คลองในกรุงเทพมหานครและบริเวณใกล้เคียง ของปิยนาถ 

บุนนาคและคณะ รวมทั้งการศึกษาวิวัฒนาการของการ

พฒันาทีด่นิบรเิวณทีร่าบลุม่ดนิดอนปากแม่น�า้เจ้าพระยาของ 

ธนวัตร จารุพงษ์สกุล สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการที่มีผลต่อ

การท�าการเกษตรกรรมชานเมอืงกรงุเทพฯ  โดยแบ่งออกได้

เป็น 4 ช่วงดังนี้
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อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์

1.  ยุคเริ่มต้นการพัฒนาก่อนสนธิสัญญาเบาริง 
        

ถึงแม้การพัฒนาที่ดิน ภายหลังจากการสถาปนากรุงเทพ 

มหานครขึ้นเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศ จะยังมี

ลักษณะที่คล้ายคลึงกับสมัยอยุธยา กล่าวคือ การขุดคลอง

ส่วนใหญ่ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 1 และ 2 มีวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการสร้างเมืองและขยายเมืองหลวง คือ (1) คลอง

หลอด  (2) คลองบางล�าพู-โอ่งอ่าง การขุดคลองลัดแม่น�้า

เพื่อการคมนาคมทั้งเพื่อการติดต่อค้าขายและทางทหาร 

อย่างไรกต็ามได้เริม่มกีารเปิดพืน้ทีใ่ห้ผูค้นเข้ามาจบัจองทีด่นิ

ริมคลองเพื่ออยู่อาศัยและเริ่มท�าเกษตรกรรมในพื้นที่ทาง

ด้านทิศตะวันออกของพระนคร (3) คลองบางกะปิที่ขุดต่อ

คลองคูเมืองใหม่ ต่อมาภายหลังในรัชสมัยของรัชกาลที่ 3 

ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะชักจูงชาวนาจากรอบนอก

กรงุเทพฯ ให้อพยพมาตัง้ถิน่ฐานการท�านาในบรเิวณรมิคลอง

ขดุใหม่สายยาว ทีเ่ชือ่มต่อระหว่างแม่น�้าเจ้าพระยากบัแม่น�้า

ท่าจนีและแม่กลองทางทศิตะวนัตก คอื (4) คลองสนุขัหอน 

และกับแม่น�้าบางปะกงทางทิศตะวันออก คือ (5) คลอง 

แสนแสบ 

2.  ยุคขยายการพัฒนาภายหลังการท�า
สนธิสัญญาเบาริง
      

ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 4 ได้มีการขุดคลองเพื่อขยายพื้นที่

เมอืงหลวง คอื (6) คลองผดงุกรงุเกษม (7) คลองหวัล�าโพง 

(8) คลองสาทร และภายหลังจากที่ประเทศไทยได้มีการท�า

สนธิสัญญาเบาริงกับอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2389 ได้ส่งผล

ให้การค้าขายภายในเมืองและการค้าขายกับต่างประเทศ

เจริญขึ้นโดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตร อาทิเช่น ข้าว 

น�้าตาล พริกไทยเป็นต้น จึงท�าให้เริ่มมีการขยายพื้นที่

เกษตรกรรมจากการขุดคลอง โดยเฉพาะจากแถบตะวันตก

ของแม่น�า้เจ้าพระยาอย่างจรงิจงั โดยรฐับาลมเีป้าหมายอย่าง

ชดัเจนว่าต้องการเปลีย่นทีด่นิรกร้างว่างเปล่าให้กลายเป็นนา 

ได้แก่ (9) การขุดคลองพระปฐม (10) คลองมหาสวัสดิ์ 

(11) คลองภาษีเจริญ และ (12) คลองด�าเนนิสะดวก ซึ่ง

ลกัษณะของคลองทีข่ดุในสมยันีย้งัไม่ใช่งานชลประทานทีแ่ท้

จริง เพราะยังคงต้องอาศัยการหนนุของน�้าจากแม่น�้าเป็นตัว

ส่งน�้าเข้าคลอง อย่างไรก็ตามที่ดินริมคลองขุดเหล่านี้ส่วน

ใหญ่ถกูพระราชทานให้แก่พระราชวงศ์และขนุนางข้าราชการ

ชั้นสูง จึงมักถูกปล่อยทิ้งว่างเปล่าหาไดใ้ช้ประโยชน์ทางด้าน

เกษตรกรรมอย่างเต็มที่

แผนที่ 2:  แสดงการขดุคลองในสมยัรตันโกสนิทร์ ก่อนการท�าสนธิ
สัญญาเบาริง 
ทีม่า: ปรบัปรงุแผนทีเ่ดมิจากหอสมดุแห่งชาตอ้ิางใน ปิยนาถ บนุนาค 
และคณะฯ (2525) และจาก Takaya, Y. อ้างใน Jarupongsakul,   
T. (n.d.)

แผนที ่3: แสดงการขดุคลองในสมยัรชักาลที ่4 ภายหลงัการท�าสนธิ
สัญญา เบาริง 
ทีม่า: ปรบัปรงุแผนทีเ่ดมิจากหอสมดุแห่งชาตอ้ิางใน ปิยนาถ บนุนาค 
และคณะฯ (2525) และจาก Takaya, Y. อ้างใน Jarupongsakul,   
T. (n.d.)
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พัฒนาการความเป็นเมืองในทุ่งรังสิตกับพลวัตพื้นที่สีเขียวชานเมืองกรุงเทพฯ 

3.  ยุคเจริญก้าวหน้าของการพัฒนา
         

รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชประสงค์ในการปรับปรุงประเทศ

ให้ทนัสมยั รวมทัง้ขยายพืน้ทีเ่กษตรกรรมให้เพิม่มากขึน้ โดย

เฉพาะพืน้ทีป่ลกูข้าวเพือ่น�าผลติผลไปค้าขายกบัต่างประเทศ

เช่นเดียวกับในรัชสมัยที่ผ่านมา แต่ด้วยระยะเวลาการครอง

ราชย์ของรัชกาลที่ 5 ที่ยาวนานถึง 42 ปีเศษ ท�าให้ทรงโป

รดฯ ให้มีการปฏิรูปบ้านเมืองได้แทบทุกด้าน ซึ่งรวมทั้งตั้ง 

“กรมคลอง” ขึน้มาดแูลการขดุคลองเพือ่ขยายพืน้ทีก่ารเพาะ

ปลูกอย่างจริงจังมากกว่ายุคก่อนๆ อีกทั้งยังได้ออกกฎข้อ

แถบฝั่งตะวันออกของแม่น�้าเจ้าพระยา ได้รับการพัฒนา   

เป็นพื้นที่เกษตรกรรมแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ เกิดเป็น

ปรากฏการณ์ “ตื่นที่ดิน” ที่ท�าให้เกิดการอพยพและจับจอง

ที่ดินในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาเหล่านี้เป็นอย่างมาก 

4. ยุคปรับปรุงการพัฒนาโครงการชลประทาน
        

หลังการขุดคลองและพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงที่ผ่าน

มา พื้นที่เกษตรหลายแห่งเริ่มประสบปัญหาการขาดแคลน

น�า้อย่างต่อเนือ่ง ท�าให้พืน้ทีน่าหลายแห่ง เช่น พืน้ทีทุ่ง่รงัสติ 

ไม่สามารถใช้งานได้ ประกอบกบัพืน้ทีเ่กษตรกรรมใหม่หลาย

แห่งอยู ่ห ่างไกลจากเขตพระนครมากท�าให้ไม่มีความ

ปลอดภัยที่ดีพอ และเกิดปัญหาในการอยู่อาศัย จนชาวนา

บางส่วนได้อพยพออกจากพื้นที่ เป็นที่สังเกตว่า ปัญหาหลัก

ของการขาดแคลนน�้าในคลองที่ขุดเสร็จนั้น เนื่องจากไม่

สามารถควบคุมระดับน�้าในคลองได้ จึงท�าให้มีปัญหามาก

โดยเฉพาะการขาดน�า้และเกดิการตืน้เขนิขึน้ โดยในปลายรชั

สมัยของรัชกาลที่ 5 และ ตลอดรัชสมัยของรัชกาลที่ 6 และ 

7 รฐับาลได้ทรงตระหนกัถงึปัญหาและความจ�าเป็นทีจ่ะต้อง

น�าวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยปรับปรุงระบบ

คลองขุด โดยมีการสร้างเขื่อนกั้นแม่น�้าเจ้าพระยา และแบ่ง

พืน้ทีเ่กษตรกรรมบนพืน้ทีท่ีร่าบลุม่แม่น�า้เจ้าพระยาตอนล่าง 

ออกเป็นพืน้ทีท่ีม่ชีลประทานโครงการย่อยๆ อย่างเป็นระบบ 

ซึ่งในปัจจุบัน ประกอบด้วยตัวอย่างโครงการที่ส�าคัญ คือ 

โครงการชลประทานป่าสกัใต้ โครงการชลประทานเชยีงราก 

– คลองด่าน โครงการชลประทานแม่น�้าสุพรรณ โครงการ

ชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ โครงการเขือ่นภมูพิลและเขือ่นสิ

ริกิติ์ 

พื้นที่สีเขียวชานเมืองในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล
 

ตามนโยบายผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้

ก�าหนดลกัษณะการใช้ทีด่นิเพือ่การเกษตรกรรมส่วนใหญ่อยู่

ในเขตชั้นนอกของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งทางฝั่งตะวัน

ตกของแม่น�้าเจ้าพระยา ส่วนใหญ่ใน จังหวัดนครปฐม พื้นที่

อ�าเภอบางเลน ดอนตูม นครชัยศรี สามพราน และบางส่วน

ของอ�าเภอเมือง และก�าแพงแสน จังหวัดสมุทรสาคร ใน

แผนที่ 4:  แสดงการขุดคลองในสมัยรัชกาลที่ 5 
ทีม่า: ปรบัปรงุแผนทีเ่ดมิจากหอสมดุแห่งชาตอ้ิางใน ปิยนาถ บนุนาค 
และคณะฯ (2525)และจาก Takaya, Y. อ้างใน Jarupongsakul, T. 
(n.d.)

บังคับวางระเบียบในการขุดคลอง เรียกว่า “ประกาศขุด

คลอง” เพือ่เป็นการควบคมุสทิธกิารครอบครองทีด่นิสองฝ่ัง

คลองที่ขุดขึ้นใหม่ ที่มุ่งเน้นให้มีการใช้ที่ดินอย่างสูงสุดเพื่อ

การเพาะปลูกมากกว่าการถือครองเพื่อเก็งก�าไร ซึ่งต่อมาได้

พระราชทานพระบรมราชานญุาตให้เอกชน หรือบริษัทเริ่ม

เข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐบาลให้เป็นผู้ด�าเนนิการขุดคลองและ

ได้สิทธิในการดูแลรักษาคลองเป็นจ�านวนมากตามล�าดับปี

ดังนี้  (13) คลองเปรมประชากร (14) คลองนครเนื่องเขต 

(15) คลองทวีวัฒนา (16) คลองประเวศบุรีรมย์ (17) 

คลองนราภิรมย์ (18) คลองเปร็ง (19) คลองนิยมยาตรา 

(20) คลองรังสิต (21) คลองหลวงแพ่ง (22) คลองอุดม

ชนจร (23) คลองเจริญ และ (24) คลองบางพลีใหญ่ ส่ง

ผลให้พื้นที่ที่เคยเป็นที่ลุ่มน�้าขัง และปล่อยรกร้างขนาดใหญ่
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อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์

อ�าเภอบ้านแพ้วบางส่วน จังหวัดนนทบุรี ในอ�าเภอไทรน้อย 

บางใหญ่ บางบัวทอง ลาดหลุมแก้ว และพื้นที่ที่อยู่ทางฝั่ง

ตะวันออกของแม่น�้าเจ้าพระยาในจังหวัดปทุมธานี พื้นที่

อ�าเภอหนองเสือ ด้านตะวันออกของอ�าเภอธัญบุรี ล�าลูกกา 

คลองหลวง จงัหวัดสมุทรปราการ ในอ�าเภอบางบ่อบางสว่น 

และกรุงเทพมหานคร ในเขตหนองจอก ลาดกระบัง และ

บางขุนเทียน มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 4,996 ตาราง

กโิลเมตร หรอืคดิเป็นร้อยละ 65 โดยประมาณของพืน้ทีภ่าค

ทั้งหมด อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมส�าหรับการเกษตร

กรรมระดับสูง ถึง 3,191 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อย

ละ 42 ของพื้นที่ภาคทั้งหมด จึงได้รับการก�าหนดให้เป็น

พืน้ทีเ่พือ่การอนรุกัษ์ โดยอนรุกัษ์และสงวนพืน้ทีเ่กษตรกรรม

ไว้ เพื่อแก้ไขปัญหาการรุกล�้าและความขัดแย้งในการใช้

ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งเป็นพื้นที่สีเขียวที่สนับสนุนให้เกิด

ความน่าอยู่ของเมืองอีกด้วย (ที่มา: กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง 2551)

 

ทุ่งรังสิต 
 

กว่า 1 ศตวรรษทีผ่่านมา ทุง่รงัสติเป็นหนึง่ในพืน้ทีช่านเมอืง

กรุงเทพฯ ที่ส�าคัญ และได้มีพัฒนาการที่ส่งผลกระทบทั้งใน

มติทิางด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมอย่างต่อเนือ่ง เริม่ขึน้ตัง้แต่

ปี พ.ศ. 2433 หลังจากมีการเริ่มขุดคลองรังสิตประยูรศักดิ์ 

คลองแยกและคลองซอยรวมทั้งสิ้น 43 คลองโดยบริษัทขุด

คลองแลคูนาสยาม เมื่อครั้งนัน้ รัฐบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เปิดพื้นที่รกร้างว่างเปล่าในท้องทุ่งหลวงตะวันออก ให้เป็น

แหล่งเพาะปลกูท�านาเช่นเดยีวกบัทุง่แสนแสบซึง่อยูใ่กล้เคยีง 

ในขณะเดียวกัน บริษัทขุดคลองก็ได้รับสิทธิ์ในการจัดสรร

ทีด่นิสองฝ่ังคลองเป็นผลตอบแทน (อ้างใน ปิยนาถ บนุนาค

และคณะ 2525) โดยที่อาณาบริเวณของทุ่งรังสิตเมื่อเสร็จ

สิน้การขดุคลอง ในปี พ.ศ. 2447 ได้ครอบคลมุพืน้ทีท่ัง้หมด

ประมาณ 2,000 ตารางกิโลเมตร หรือ 1.5 ล้านไร่โดย

ประมาณ ส่วนใหญ่ในอ�าเภอคลองหลวง อ�าเภอธัญบุรี กิ่ง

อ�าเภอหนองเสือ และอ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี และ

บางส่วนในอ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ�าเภอ

หนองแค และอ�าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี อ�าเภอ

องครักษ์ จังหวัดนครนายก อ�าเภอบางน�้าเปรี้ยว จังหวัด

ฉะเชงิเทรา เขตหนองจอก และเขตบางเขน กรงุเทพมหานคร 

(ฉลอง สุนทราวาณชิย์ อ้างใน สถาบันไทยศึกษา 2537)

 

การปลูกข้าวในยุคบุกเบิกพื้นที่ในพื้นที่ทุ่งรังสิต คือ ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2432 พบว่าไม่ค่อยประสบความส�าเรจ็ เนือ่งจากคลอง

ที่ขุดไม่สามารถส่งน�้าให้แก่การท�านาได้ตามต้องการ และ

ปัญหาเรือ่งน�า้ยงัคงเกดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง ไม่ว่าจะเป็นปรมิาณ

น�้าที่มากไปบ้างหรือน้อยไปบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ปี 

พ.ศ. 2449 เกิดปัญหาขาดแคลนน�้าอย่างหนกั เป็นผลให้

คลองรงัสติหลายช่วงเกดิการตืน้เขนิ ประกอบกบัการพฒันา

พื้นที่ได้ท�าให้น�้าที่เคยท่วมทุ ่งอยู ่ระบายออกไปและเมื่อ

ก�ามะถันในดินที่อยู่ในรูปของแร่ไพไรต์ได้สัมผัสกับอากาศ

และความชื้นในดิน ก็ได้เปลี่ยนรูปเป็นกรดก�ามะถัน ส่งผล

ให้เกดิสภาพดนิเปรีย้วอย่างรนุแรง โดยมหีลกัฐานระบวุ่าใน

พืน้ทีเ่พาะปลกูทัง้หมดจ�านวน 400,000 ไร่ในขณะนัน้ เป็น

พื้นที่เพาะปลูกข้าวได้จริงเพียงร้อยละ 40 เท่านัน้ (ธนวัตร 

จารุพงษ์สกุล อ้างใน สถาบันไทยศึกษา 2537)

 

เมื่อการก่อสร้างโครงการชลประทานป่าสักให้แล้วเสร็จในปี 

พ.ศ. 2467 พบว่า พื้นที่คลองรังสิตได้รับน�้ามากขึ้น ส่งผล

ให้ปัญหาการตืน้เขนิของคลองลดลง แต่ชาวนายงัต้องประสบ

กับปัญหาน�้าท่วมล้นฝั่งจากแม่น�้าเจ้าพระยาในบางปี จน

กระทั่งการก่อสร้างโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่แล้ว

เสร็จในราวปี พ.ศ. 2500 จึงท�าให้สามารถควบคุมปริมาณ

น�า้ทีเ่ข้ามาในพืน้ทีทุ่ง่รงัสติได้ดขีึน้ ส่งผลให้การผลติและการ

ค้าข้าวในเขตนีด้�าเนนิไปได้อย่างมั่นคง และเริ่มมีบทบาท

ส�าคัญอย่างยิ่งต่อภาคเศรษฐกิจในการส่งออกข้าวของ

ประเทศ จนเกิดการอพยพของประชากรเข้ามาตั้งถิ่นฐาน

ชุมชนเกษตรและท�าการค้าขายข้าวเป็นหลัก (สุนทรีย์       

อาสะไวย์ และเรอืงวทิย์  ลิม่ปนาท อ้างใน สถาบนัไทยศกึษา 

2537) 

 

หลังจากนัน้ บางส่วนของทุ่งรังสิตได้เปลี่ยนแปลงจากการ

เพาะปลูกข้าวอย่างเดียวไปเป็นการเพาะปลูกผสมกับพืช

เศรษฐกจิประเภทอืน่ๆ ไม่ว่าจะเป็นพชืไร่ และผกัผลไม้ต่างๆ 

(ฉลอง สุนทราวาณชิย์ อ้างใน สถาบันไทยศึกษา 2537) 

โดยเริ่มมีนายทุนจากกรุงเทพฯ เข้าไปลงทุนให้เกษตรกรท�า

สวนกล้วยและส้มกันมากขึ้น ในช่วง พ.ศ. 2512-17 ซึ่งน่า

จะเป็นเพราะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการท�านา (ธนวัตร จา

รุพงษ์สกุล อ้างใน สถาบันไทยศึกษา 2537) ในรอบกว่า 3 

ทศวรรษสุดท้ายที่ผ่านมา พื้นที่เกษตรของทุ่งรังสิตแบบ

ดั้งเดิมได้เริ่มก้าวเข้าสู่ระบบเกษตรสมัยใหม่ คือ มีการใช้
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พัฒนาการความเป็นเมืองในทุ่งรังสิตกับพลวัตพื้นที่สีเขียวชานเมืองกรุงเทพฯ 

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในภาคการผลิตมากขึ้น รวมทั้งมีการ

ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน และในขณะเดียวกัน พื้นที่

เกษตรกรรมในทุ่งรังสิตบางส่วนเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่โรงงาน

อุตสาหกรรมสืบเนื่องมาจากการประกาศใช้แผนพัฒนา

เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่หนึง่ ในปี พ.ศ.2504 ที่ส่งผลให้

เกิดการกระจายตัวของอุตสาหกรรมการผลิตเข้ามาในพื้นที่

ทุ่งรังสิต เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2532 – 

2545 พบว่าพื้นที่เกษตรกรรมที่มีอยู่เดิมมาแต่อดีตได้ปรับ

ลดลง ร้อยละ 1.55 โดยเฉพาะระหว่างคลองสามถึงคลอง

ห้า (ที่มา: ส�านกังานโยธาและผังเมืองฯ 2548) 

 

อย่างไรก็ตาม พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งรังสิตในปัจจุบันยังมี

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่เกษตรกรรม  จาก

แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาคกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล พ.ศ. 2548 พบว่ามีลักษณะการใช้ที่ดินทางด้าน

เกษตรกรรมในพืน้ทีทุ่ง่รงัสติรวมประมาณ 1.2 ล้านไร่ หรอื

คิดเป็นร้อยละ 86 ของพื้นที่ทุ่งรังสิตทั้งหมด หรือคิดเป็น

เกือบร้อยละ 40 ของพื้นที่เกษตรกรรมในภาคกรุงเทพ 

มหานครและปริมณฑลทั้งหมด (ที่มา: ส�านกังานโยธาและ

ผังเมืองฯ 2548) 

 

พัฒนาการความเป็นเมืองในทุ่งรังสิต
 

ผลพวงจากการเริม่เปิดพืน้ทีโ่ดยการขดุคลองรงัสติในรชัสมยั

ของรชักาลที ่5 เป็นสิง่จงูใจให้ผูค้นอพยพเข้ามาจบัจองพืน้ที่

เพือ่อยูอ่าศยัและท�าเกษตรกรรมบนพืน้ทีทุ่ง่รงัสติ ซึง่เป็นการ

ตั้งถิ่นฐานนอกเขตเมืองกรุงเทพฯ ในยุคแรกๆ โดยมีชุมชน

แรกตัง้อยูบ่รเิวณปากคลองเจด็ เนือ่งจากเป็นพืน้ทีท่ีม่กีารขดุ

คลองซอยก่อนคลองอืน่ๆ รวมทัง้เป็นคลองซอยทีเ่ชือ่มต่อกบั

คลองแสนแสบ (สุภางค์ จันทวานชิ อ้างใน สถาบันไทย

ศึกษา 2537) จนกระทั่งต่อมาในปี พ.ศ. 2444 รัชกาลที่ 

5 ได้ทรงโปรดฯ ให้แบ่งเขตแขวงเมอืงโดยก�าหนดเขตท้องทุง่

เป็นเมืองธัญบุรี โดยก�าหนดเขตของเมือง คือ ทางด้านทิศ

ตะวันตกตั้งแต่ทางรถไฟสายนครราชสีมา ไปทางทิศตะวัน

ออกจนถงึคลองสบิสีฝ่ั่งตะวนัตก จดแขวงเมอืงนครนายกและ

ฉะเชงิเทรา ทศิเหนอืจดกรงุเก่า และทศิใต้จดแขวงกรงุเทพฯ 

และมีนบุรี (ปิยนาถ บุนนาคและคณะ 2525)

 

ในยุคบุกเบิกพื้นที่ คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2432 ปรากฏว่ามีการ

อพยพย้ายเข้ามาในพืน้ทีทุ่ง่รงัสติอย่างต่อเนือ่ง และเกดิการ

ขยายตัวของชุมชนตามล�าดับ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก

พื้นที่ทุ่งรังสิตมีขนาดกว้างใหญ่จึงท�าให้เกิดการตั้งถิ่นฐาน

กระจัดกระจายโดยทั่วไป (สุภางค์ จันทวานิช  อ้างใน 

สถาบนัไทยศกึษา 2537) และเนือ่งจากชาวนาส่วนใหญ่ท�า

นาบนพื้นที่ที่เช่าต่อมาจากเจ้าของที่ดิน จึงท�าให้ลักษณะ   

การตัง้ถิน่ฐานในพืน้ทีทุ่ง่รงัสติส่วนใหญ่เป็นแบบชัว่คราว คอื

มีการย้ายถิ่นฐานอยู่ตลอดเวลา (สุนทรีย์ อาสะไวย์ และ  

เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท อ้างใน สถาบันไทยศึกษา 2537) 

ประกอบกบัปัญหาเรือ่งน�้าและดนิเปรีย้วทีส่่งผลให้ชาวนาไม่

สามารถเพาะปลกูนาได้ผลผลติทีด่ ี ท�าให้เกดิการอพยพย้าย

ออกจากพืน้ทีทุ่ง่รงัสติเป็นจ�านวนมาก โดยในปี พ.ศ. 2449 

มีจ�านวนมากถึง 1,000 ครอบครัว (ธนวัตร จารุพงษ์สกุล 

อ้างใน สถาบันไทยศึกษา 2537)

จวบจนเมือ่ได้มกีารพฒันาระบบชลประทานทีด่ขีึน้ในปี พ.ศ. 

2467 จงึได้มกีารอพยพกลบัเข้ามาท�านาในพืน้ทีทุ่ง่รงัสติอกี

ครั้ง และเมื่อเกษตรกรเริ่มได้สิทธิการครอบครองที่ดินเป็น

ของตนเอง จึงท�าให้มีการตั้งถิ่นฐานถาวรขึ้น และเกิดเป็น

ชมุชนเกษตรขนาดเลก็ทีก่ระจายอยูต่ามคลองซอยต่างๆ เพิม่

มากขึน้ตามมา (สภุางค์ จนัทวานชิ อ้างใน สถาบนัไทยศกึษา 

2537) 

 

แผนที่ 5: แสดงพื้นที่เมืองของกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2443 เปรียบ
เทียบกับรูปแบบของคลองขุดในสมัยรัตนโกสนิทร์
ที่มา: ปรับปรุงจากแผนที่เดิมของ Sternstein, L. อ้างใน ปิยนาถ 
บุนนาค และคณะฯ (2525)
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อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์

ภายหลงัปี พ.ศ. 2500 ถอืได้ว่าเป็นการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญั

อีกยุคหนึง่ต่อการขยายของเมืองในพื้นที่ทุ่งรังสิต กล่าวคือ 

เป็นปีที่ได้รับผลจากการพัฒนาตามแผนเศรษฐกิจแห่งชาติ

ฉบับที่หนึง่ โดยได้มีการเพิ่มของประชากรในพื้นที่ทุ่งรังสิต

อย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะใน 4 อ�าเภอหลกัชัน้ในได้แก่ อ�าเภอ

คลองหลวง ล�าลกูกา ธญับรุ ีและหนองเสอื ทัง้นีเ้นือ่งมาจาก

มกีารขยายตวัของโรงงานอตุสาหกรรมอย่างรวดเรว็ (สภุางค์ 

จันทวานชิ อ้างใน สถาบันไทยศึกษา 2537) โดยเฉพาะ

กระจายตัวไปตามทางหลวงหมายเลข หนึง่ ถนนพหลโยธิน 

ได้เกดิโรงงานสมยัใหม่ทีใ่ช้เครือ่งจกัรกลเพิม่มากขึน้ รวมทัง้

ได้เกิดเป็นเขตอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เขตอุตสาหกรรม    

นวนคร ส่งผลให้เกิดการพัฒนาพื้นที่พาณชิยกรรมและที่อยู่

อาศยั กระจายตวัรอบพืน้ทีโ่รงงานอตุสาหกรรม รวมทัง้ตาม

ถนนสายหลักเลียบคลองรังสิต-องครักษ ์ และถนน

เลยีบคลองซอยต่างๆ (ส�านกังานโยธาและผงัเมอืงฯ 2548)

อกีทัง้การเพิม่ขึน้ของมลูค่าทีด่นิในช่วง พ.ศ. 2531 ประกอบ

กับความต้องการที่อยู ่อาศัยในพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพ 

มหานครที่มีแนวโน้มการขยายตัวไปทางด้านทิศตะวันออก

เฉยีงเหนือและทิศเหนือที่เพิ่มมากขึ้น ท�าให้ผู้ที่ซื้อที่ดินใน

พื้นที่ทุ่งรังสิตในราคาถูก เริ่มน�าที่ดินมาจัดสรรท�าก�าไรใน

ระยะเวลาต่อมาเป็นจ�านวนมาก จากในปี พ.ศ. 2524 ที่มี

หมูบ้่านจดัสรรของเอกชนในพืน้ทีทุ่ง่รงัสติและพืน้ทีใ่กล้เคยีง

เพียง 4 โครงการ ได้เพิ่มขึ้นเป็น 28 โครงการ ในปี พ.ศ.

2537  ซึง่ได้มกีารระบถุงึจ�านวนหน่วยพกัอาศยัในโครงการ

จ�านวนถงึ 16,148 หน่วย (สนุทรย์ี อาสะไวย์ และเรอืงวทิย์ 

ลิ่มปนาท อ้างใน สถาบันไทยศึกษา 2537) และพบว่ามี

การกระจายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในบริเวณพื้นที่ริมคลอง

รังสิตตั้งแต่คลองสามถึงคลองห้า (ส�านักงานโยธาและ      

ผังเมืองฯ 2548)

 

เนื่องจากพื้นที่ทุ่งรังสิตอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ประกอบกับ

มเีส้นทางคมนาคมสะดวกและอยูใ่กล้สนามบนิดอนเมอืง จงึ

ท�าให้เกดิการลงทนุทางด้านพาณชิกรรมต่างๆ อาทเิช่น ห้าง

สรรพสนิค้าจ�านวนมาก รมิถนนพหลโยธนิระหว่างสนามบนิ

ดอนเมืองและบริเวณคลองหนึ่ง และแหล่งรวบรวมสินค้า

ทางการเกษตรขนาดใหญ่ อาทิเช่น ตลาดสี่มุมเมือง และ

ตลาดไท เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่สถานศึกษาขนาด

ใหญ่ต่างๆ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

(AIT) และอทุยานวทิยาศาสตร์แห่งชาต ิเป็นต้น (ส�านกังาน

โยธาและผงัเมอืงฯ 2548) จากแผนทีแ่สดงการใช้ประโยชน์

ทีด่นิจงัหวดัปทมุธาน ีพ.ศ. 2545 พบว่าพืน้ทีค่วามเป็นเมอืง

ในทุง่รงัสติมรีวมประมาณ 210,300 ไร่ หรอืคดิเป็นร้อยละ 

14 ของพืน้ทีทุ่ง่รงัสติทัง้หมดโดยประมาณ (ทีม่า: ส�านกังาน

โยธาและผังเมืองฯ 2548) 

แผนที่ 6: แสดงพื้นที่เมืองของกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2523 เปรียบ
เทียบกับรูปแบบของคลองขุดในสมัยรัตนโกสนิทร์
ที่มา: ปรับปรุงจากแผนที่เดิมของ Sternstein, L. อ้างใน ปิยนาถ 
บุนนาค และคณะฯ (2525)

แผนที่ 7: แสดงพื้นที่เมืองของภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ในปี พ.ศ. 2545 เปรียบเทียบกับรูปแบบของคลองขุดในสมัย
รัตนโกสินทร์
ทีม่า: อ่านค่าจากภาพถ่ายดาวเทยีม ปี พ.ศ. 2545 จาก Google Map
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พัฒนาการความเป็นเมืองในทุ่งรังสิตกับพลวัตพื้นที่สีเขียวชานเมืองกรุงเทพฯ 

ทุ่งรังสิตในอนาคต
 

จากข้อมูลของส�านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาไทย  พบว่า ในปี พ.ศ. 2545 พื้นที่ชั้นในของ

ทุ่งรังสิตมีประชากร 474,603 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 5 

โดยประมาณของจ�านวนประชากรในภาคกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล โดยมีการกระจายตัวอยู่มากที่สุดในอ�าเภอ

ธัญบุรี และมีความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 669 คน

ต ่อตารางกิ โลเมตร และจากการค�านวณอัตราการ

เปลีย่นแปลงประชากรของจงัหวดัปทมุธานพีบว่ามอีตัราการ

ย้ายสุทธิเท่ากับร้อยละ 4.52 และแสดงให้เห็นว่าอัตราการ

เพิม่ของประชากรเป็นผลมาจากการย้ายถิน่ฐาน โดยมอีตัรา

การการย้ายสุทธิสูงสุดอยู่ที่อ�าเภอธัญบุรี คือ ร้อยละ 6.45 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเป็นพื้นที่ที่รองรับประชากรอันเนื่องมา

จากการขยายตัวของกรุงเทพฯ (ที่มา: ส�านกังานโยธาและ

ผังเมืองฯ 2548)

 

เป็นที่น ่าสังเกตว่า ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ ่านมา 

กรุงเทพมหานครมีอัตราการเพิ่มประชากรลดลง ในขณะที่

จงัหวดัปรมิณฑลมอีตัราการเพิม่ประชากรเพิม่ขึน้ (กาญจนา 

ตั้งชลทิพย์ 2550) ทั้งนีน้่าจะมีสาเหตุจากการพัฒนาระบบ

คมนาคมขนส่งที่เชื่อมต่อถึงกันค่อนข้างสะดวก จึงส่งผลให้

เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรจากศูนย์กลางของภาคมุ่งสู่

พืน้ทีใ่กล้เคยีง จงึท�าให้คาดการณ์ได้ว่าจะท�าให้เกดิการขยาย

ความเป็นเมืองในพื้นที่เขตปริมณฑล เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย 

แหล่งงาน ศูนย์กลางการศึกษา และอื่นๆ (กรมโยธาธิการ

และผังเมือง 2551)

 

ประกอบกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดปทุมธานี ที่เป็นนโยบาย

ส่วนหนึง่ในการพัฒนาภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ที่มุ ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาให้เกิดความสมดุลทั้งภาค       

จากการวางแผนการกระจายกิจกรรมออกสู ่ภายนอก

กรงุเทพมหานคร ได้มกีารก�าหนดประเดน็ยทุธศาสตร์ในการ

ปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมรูปแบบดั้งเดิมทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรม  ไปสู่การจัดการรูปแบบใหม่ที่เน้นการพัฒนา

เชิงความรู้ (Knowledge Based Industry) รวมทั้งเป็น

ศูนย์กลางเพื่อการผลิต และการกระจายสินค้าและบริการ

ระหว่างภาคต่างๆ (ส�านกังานโยธาและผังเมืองฯ 2548) 

 

ด้วยปัจจัยในปัจจุบันต่างๆ ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นแนวโน้ม

พัฒนาการความเป็นเมืองในพื้นที่ทุ่งรังสิตที่น่าจะเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยเฉพาะพื้นที่ใน 4 อ�าเภอหลัก

ชั้นในของทุ่งรังสิตได้แก่ อ�าเภอคลองหลวง ล�าลูกกา ธัญบุรี 

และหนองเสอื ในจงัหวดัปทมุธาน ีซึง่จากการศกึษาลกัษณะ

การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2545 (ที่มา: 

ส�านกังานโยธาและผงัเมอืงฯ 2548) พบว่าการขยายตวัของ

ความเป็นเมืองของพื้นที่ดังกล่าว ได้เริ่มผนวกเข้าเป็นส่วน

หนึง่ของพื้นที่ชานเมืองของกรุงเทพฯ ตามระบบโครงข่าย

สาธารณูปโภค จนเกือบเป็นเมืองเดียวกันแล้ว

บทสรุป
 

จากการศึกษาสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการความเป็นเมือง

กรุงเทพมหานครที่ได้ด�ารงควบคู ่ไปกับพัฒนาการพื้นที่        

สีเขียวในอดีตมาตั้งแต่ยุคแห่งการสถาปนาเมืองหลวง     

และปรากฏเป็นบทบาทที่เด่นชัดเมื่อเกิดการขยายพื้นที่

เกษตรกรรมชานเมอืงไปยงัพืน้ทีร่กร้างรอบเมอืงเพิม่มากขึน้

ภายหลงัการท�าสนธสิญัญาเบาริง่ จวบจนมกีารน�าเอาความ

รู้วิทยาการและเครื่องมือจากตะวันตกเข้ามาประยุกต์ใช้ใน

การขดุคลอง และการพฒันาระบบชลประทานให้ทนัสมยับน

พื้นที่ราบลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา จนท�าให้เกิดการขยายตัวของ

พืน้ทีเ่กษตรกรรมชานเมอืงอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะในพืน้ที่

ทุ่งรังสิต

 

ในขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นว่า พลวัตพื้นที่สีเขียว

ชานเมอืงในอดตี ได้เป็นปัจจยัเบือ้งต้นหนึง่ทีส่่งผลให้เกดิการ

ขยายตวัของความเป็นเมอืงของกรงุเทพมหานคร โดยเฉพาะ

ในพื้นที่ทางด้านเหนือ คือ เมื่อมีการขยายตัวของประชากร

ออกไปในพื้นที่ชานเมืองภายหลังการขุดคลองและมีการ

จบัจองพืน้ทีด่นิรมิคลองเพือ่อยูอ่าศยัและท�าการเกษตรกรรม 

เกิดเป็นพัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานจากลักษณะชุมชน

ชัว่คราวมาเป็นชมุชนเกษตรขนาดเลก็ทีก่ระจายอยูต่ามคลอง

ซอย จนกระทั่งเมื่อมีการพัฒนาในยุคอุตสาหกรรมท�าให้

ความเป็นเมืองในพื้นที่ทุ่งรังสิตเติบโตมากขึ้น และได้กลาย

เป็นแหล่งพัฒนาที่อยู่อาศัยชานเมืองกรุงเทพฯ ที่มีแนวโน้ม

ว่าจะเป็นพลวัตที่ด�าเนนิเติบโตต่อไปในอนาคต
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