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เกริ่นน�ำ

	 พันธกิจที่ส�ำคัญประกำรหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ	

คณะสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ	 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	 คือด้ำนบริกำรวิชำกำร

ที่มีทั้งในรูปของกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรม	 กำรจัดกำรฝึกอบรม	 และกำรจัด

เวทีในกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมคิดเห็นให้กับชุมชนทำงวิชำกำรท้ังภำยในและนอก

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

	 โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม	 นิทรรศกำรชั่วครำว	 “ทุ่งรังสิต”	 เป็นส่วน

หนึง่ของพนัธกจิของพพิิธภณัฑ์ธรรมศำสตร์เฉลมิพระเกยีรติท่ีต้องกำรบอกเล่ำเรือ่งรำว

ชีวประวัติทุ่งรังสิตให้สำธำรณชนได้รับรู้	และเกิดควำมเข้ำใจพื้นที่ทุ่งรังสิตและบริเวณ

โดยรอบ	โดยผ่ำยนกำรจดันทิรรศกำร	ร้อยเรียงเรือ่งรำวผสำนกบัวัตถทุำงวฒันธรรมให้

เห็นเป็นข้อมมูลและให้ผูเ้ข้ำชมได้ขบคดิต่อยอด	เกดิเป็นประโยชน์ทำงวชิำกำรและกำร

พัฒนำพื้นที่ต่อไป

	 นทิรรศกำรชัว่ครำว	“ทุง่รังสติ”	เปิดให้เข้ำชมอย่ำงเป็นทำงกำรต้ังแต่วันที	่21	

มีนำคม	–	27	ธันวำคม	2562	เวลำ	09.30-15.30	น.	ณ	ห้องนิทรรศกำรหมุนเวียน	1	

อำคำรพิพิธภัณฑ์ธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ชีวประวัติทุ่งรังสิต

ใช่ว่ำจะมีแต่มนุษย์เท่ำนั้น
ที่มีอัตชีวประวัติ

 
สถำนที่ก็เช่นกัน
สถำนที่แต่ละแห่ง

มีชีวประวัติเป็นของตนเอง

ที่มำ:	https://museum.socanth.tu.ac.th/knowledge/past-exhibition/ชีวประวัติ-ทุ่ง-รังสิต/?fbclid=IwAR2JQsZhumfAR-

bNM8VaSGB0MxKhLuUCHHQVOLthnrTcPgYYfV_P395NpVho



	 ในขณะที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	 ซึ่งประกำศตนเป็นมหำวิทยำลัยของ

ประชำชน	เป็นมหำวิทยำลัยที่มีเสรีภำพทุกตำรำงนิ้ว	ก�ำลังจะมีอำยุครบ	85	ปี			ใน	

พ.ศ	2562	นี้	“ทุ่งหลวงหรือทุ่งรังสิต”	ก็มีชีวประวัติเป็นของตนเอง	เป็นชีวประวัติ

ทีเ่ก่ียวพันอย่ำงส�ำคญั	กบัควำมเปลีย่นแปลงของกำยภำพของทีร่ำบภำคกลำง	และ

ผกูพันอย่ำงแนบแน่นกบัควำมเปลีย่นแปลงท่ีส�ำคัญของสงัคมไทย	โดยได้ผนวกรวม

เอำชีวิตส่วนหนึ่งของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์เข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวประวัติอัน

ซบัซ้อนนัน้		กล่ำวโดยรวบรัด	ชวีประวตัขิอง	“ทุ่งหลวง(รงัสติ)”เกีย่วโยงอย่ำงส�ำคญั

กับ	น�้ำ	พืช	สัตว์	และมนุษย์

บริเวณทุ่งรังสิตก่อนการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ภำพจำก:	งำนประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์



	 อำณำบริเวณทุ่งรังสิต	หรือเดิมเรียกว่ำ	“ทุ่งหลวง”	นั้น	ครอบคลุมพื้นที่

ประมำณ	2,000	ตำรำงกิโลเมตร	หรือ	1.5	ล้ำนไร่	ช่วงสมัยรัชกำลที่	5	บริเวณ	

“ทุ่งหลวง”	 หมำยถึงท้องทุ่งอันกว้ำงใหญ่ทำงฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำเจ้ำพระยำ

และทำงตอนใต้ของอยุธยำลงมำจรดกรุงเทพฯ		ภมูปิระเทศดัง้เดมิของ	“ทุง่หลวง”	

คอืทีร่ำบลุม่ต�ำ่ประกอบด้วยหนอง	คลอง	บงึตำมธรรมชำต	ิเมือ่ถงึฤดฝูนและในช่วง

น�้ำหลำกมำจำกทำงเหนือ	 “ทุ่งหลวง”	 จะกลำยสภำพเป็นทุ่งรับน�้ำอันกว้ำงใหญ่

ก่อนที่จะไหลออกไปสู่ทะเลตำมธรรมชำติแถบ	คลองด่ำน	ต�ำบลบำงเหี้ย	จังหวัด

สมุทรปรำกำร

ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณทุ่งรังสิตในปัจจุบัน
ภำพจำก:	google	earth



	 แต่เดิมมำ	 “ทุ่งหลวง”	 อุดมไป

ด้วยพืชจ�ำพวกหญ้ำ	และหญ้ำน�้ำ	จึงเป็น

ที่อำศัยของสัตว์ขนำดเล็กเช่น	หนู	นกน�้ำ

และสตัว์เลือ้ยคลำน	ไปจนถงึสตัวเลีย้งลกู

ด้วยนมขนำดใหญ่	เช่น	กวำง	ละมั่ง	สมัน

และโขลงช้ำง	 เดิมทีมีผู้คนอำศัยอยู่ใน

บรเิวณทุง่หลวง	อย่ำงกระจดักระจำย	ทุง่

หลวงจึงเป็นพื้นที่และชุมชนที่	 “เวิ้งว้ำง	

ขำดชีวิตทำงสังคมและวิญญำณ”

	 ต่อมำเมื่อผู้คนเริ่มอพยพเข้ำมำ

มำกขึ้น	 ภำยหลังกำรขุด	 “คลองรังสิต”	

ในสมัยรัชกำลที่	5	โดย	“บริษัทขุดคลองภำพจำก:	http://www.dnp.go.th/wildlife_it/n_web/

lacegant/wildlife_reserve/page_sm.php

แลคูนำสยำม”	 กระทั่งสำมำรถจัดตั้งเป็นเมืองแห่งข้ำว	 “ธัญญบูรี”	 (ภำยหลัง

เปลี่ยนเป็นธัญบุรี)	 เทียบเคียงกับเมืองแห่งปลำ	คือ	 “มีนบุรี”	 นิเวศวิทยำของ	

“ทุ่งหลวงรังสิต”	ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงส�ำคัญ	ผู้คนกลุ่มต่ำงๆ	มอญ	ไทย	จีน	

ลำว	 (อีสำน)	มุสลิมมลำยูเข้ำมำตั้งรกรำกเพิ่มมำกขึ้น	พร้อมกันกับกำรถอยร่น

ของโขลงช้ำงและกำรสูญพันธุ์ไปโดยสิ้นเชิงของ	เนื้อสมัน	(Shomburgk	deer)	

กวำงชนิดหนึ่งซึ่งพบเฉพำะที่เมืองไทยเพียงแห่งเดียวในโลก	 และเคยอำศัยอยู่

อย่ำงชุกชุมใน	“ทุ่งหลวงรังสิต”

สมัน

4



พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการให้สถาปนา

เมืองธัญญบูรี โดยค�าว่า “ธัญญบูรี” หมายถึง “เมืองแห่งข้าว”
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บริษัทขุดคลองแลคูนาสยามก�าลังขุดคลองรังสิต

คลองรังสิตในอดีต
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	 เมื่อประเทศไทยเร่ิมประกำศใช้แผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติ	 และสนใจ

ส่งเสริมภำคอุตสำหกรรมท�ำให้ทุ่งรังสิตซึ่งถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นเขตกสิกรรมปลูก

ข้ำวขนำดใหญ่เริ่มปรับเปลี่ยน	ไปเป็นพื้นที่ของโรงงำนอุตสำหกรรมและที่อยู่อำศัย			

กำรสร้ำงนิคมอุตสำหกรรมนวนคร	 เมื่อปีพ.ศ.2515	 สะท้อนให้เห็น	 ควำม

เปลี่ยนแปลงอย่ำงส�ำคัญอีกคร้ังของพ้ืนท่ีแห่งนี้	 จำก	 “ทุ่ง”	 กลำยมำเป็น	 “เมือง

แห่งใหม่”	(นวนคร)	ซึ่งนอกจำกจะส่งผลส�ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อม	

และภูมิทัศน์แล้ว	ยังส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของประชำกรโดยรวม	ใน

ทุ่งรังสิตด้วย	เมื่อโรงงำนอุตสำหกรรมรับแรงงำนหญิงเป็นหลัก

             

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี



		 คณะรัฐมนตรีโดยกำรสนับสนุนของ	 ดร.ป๋วย	 อึ้งภำกรณ์	 ได้ริเริ่ม	

จัดหำพื้นที่บริเวณทุ่งรังสิตให้กับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	 ตั้งแต่ช่วงปี	 พ.ศ.

2510	 และกำรขยำยกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	 โดย

ให้นักศึกษำปีที่	 1	 ของทุกคณะได้เข้ำมำเรียนที่ศูนย์รังสิตเป็นครั้งแรกใน

ปี	 พ.ศ.2529	 กำรสร้ำงสถำบันกำรศึกษำในบริเวณดังกล่ำวนี้	 สร้ำงควำม

เปลี่ยนแปลงให้กับทุ ่งรังสิตอีกคร้ังหนึ่ง	 ในช่วงระยะเวลำประวัติศำสตร์อัน

ใกล้ของประเทศไทย…คงไม่มีพ้ืนท่ีแห่งใดจะมีชีวประวัติที่ผันผวนมำกไปกว่ำ	

“ทุ่งหลวงรังสิต”	 ขอเชิญชวนให้ค้นหำชีวประวัติของพื้นที่ที่เรำได้ใช้ชีวิตอยู่

ภาพบริเวณทุ่งรังสิตก่อนการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
ภำพจำก:	งำนประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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	 ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของชีวิต	 บางที

การท�าความเข้าใจความเป็นมาของพื้นที่ที่อาศัย

อยู	่เรยีนรู้การสูญพนัธ์ุไปของสมนั	การปรบัตวัตาม	

สถานการณ์ของเหี้ยและการมาถึงของสมาชิก

ใหม่หงส์ขาวและหงส์ด�า	 รวมไปถึงการปลูกข้าว	

ชาวนาและโรงงานอุตสาหกรรม	 ที่อยู่รอบๆตัว

เราหรือการท�าความเข้าใจชีวิตและเครื่องแบบ

ของหนุ่ม-สาวชาวโรงงานและนักศึกษา	 คงไม่

เพียงแต่จะท�าให้เราเข้าใจเรื่องพื้นที่	 ชุมชน

และประเทศชาติเท ่านั้น	 ท ้ายท่ีสุดเราอาจ

มองเห็นความละม้ายคล้ายคลึงของเราและ

ผูค้นรอบๆตัวเราทีต่่างอาศัยอยูใ่นพืน้ทีท่ีเ่ดยีวกนั

“ทุ่งหลวงรังสิต”
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จำกสมันถึงเหี้ย 
ควำมเปลี่ยนแปลงของ
สภำพแวดล้อมทุ่งรังสิต



	 “เนื้อสมันเป็นกวำงท่ีไม่เคยมีท่ีอ่ืนๆ	 เลยในโลก	 ครั้งหนึ่งเคยมีชุกชุมมำก

ตำมทุง่หญ้ำในภำคกลำงแถวลุม่แม่น�ำ้เจ้ำพระยำ	ตำมแถวบำงเขน	หลกัสี	่ดอนเมอืง	

ทุ่งรังสิต	อยุธยำ	ดร.ใหญ่	สนิทวงศ์	เมื่อครั้งเป็นผู้อ�ำนวยกำรบริษัท	Siam	Canals,	

Land	 and	 Lrrigation	 อยู่ควบคุมงำนกำรขุดคลองระบำยน�้ำ	 เพื่อกำรท�ำนำใน

ทุง่รังสิตเล่ำว่ำ	สมยันัน้เนือ้สมนัมชีมุมำก	เคยยงิได้แถวบรเิวณประตนู�ำ้จฬุำลงกรณ์	

ในฤดูน�้ำท่วมมันจะหนีน�้ำไปอยู่ตำมเกำะที่ดอน	 ชำวบ้ำนก็ชวนกันไปด้วยเรือแล้ว

ไล่แทงเอำตำมชอบใจอย่ำงง่ำยดำย	 ในฤดูร้อนบำงคนก็เอำเขำสมันมำสวมติด

ไว้บนศรีษะคลำนเข้ำไปได้จวนถึงตัวสมันก็แทงเอำอย่ำงง่ำยดำย	 ในหน้ำน�้ำท่วม

	มกัชอบชวนกนัขีค่วำยไปล้อมแทง	เนือ้สมนัซึง่หนนี�ำ้ขึน้ไปอำศยัตำมเกำะทีด่อน”

ภาพลายเส้นสมันและการล่าสมัน

 จาก หนังสือชุดนิยมไพร เรื่อง “สมัน” 

ของนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล
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สมันหรือเนื้อสมันพบเฉพาะประเทศไทยเพียงแห่งเดียว เคยมีชุกชุมในภาคกลางที่

เป็นทุ่งกว้างแถบลุ่มน�้าเจ้าพระยา ในท้องถิ่นอื่นไม่เคยปรากฏว่ามีสมันอยู่เลย

ภำพและข้อมูลจำก:	http://wutthi.central.police.go.th/images/510620/Saman.pdf
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มหำวิทยำลัยนเรศวร	เรียก	“คิตตี้”

มหำวิทยำลัยมหิดล	เรียก	“บุ๋ย”

มหำวิทยำลัยศิลปำกร	เรียก	“ตุ๊ดตู่”

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง	เรียก	“กุ๊งกิ๊ง”

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	เรียก	“แยเวำะ”

มหำวิทยำลัยหัวเฉียว	เรียก	“จุ๊บแจง”

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี	เรียก	“อำเฮีย”

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	เรียก	“เหี้ย”

ค�ำขำน “เหี้ย” แต่ละมหำวิทยำลัย 



	 “นำยสัตวแพทย์อลงกรณ์	มหรรณพ	กล่ำวไว้ว่ำ	ตัวเหี้ยจ�ำนวนมำกมำจำก

พื้นท่ีกรุงเทพฯ	บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม	 คลองเปรมประชำกร	ท�ำเนียบรัฐบำล	

รฐัสภำ…ได้อพยพไปอยูใ่นพืน้ทีอ่ืน่ทีม่สีภำพแวดล้อมท่ีเหมำะสมมำกกว่ำตำมจงัหวดั

ใกล้เคียงเช่น	ปทุมธำนี”

เหี้ยบริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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ธรรมศำสตร์กับเรื่องเหี้ยๆ
	 ปัจจุบันพืน้ทีป่ทมุธำน	ีหรือแม้กระท่ังมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์	(รังสติ)	เป็น

พื้นที่ชุ่มน�้ำ	จึงสำมำรถพบเห็น	“เหี้ย”	ได้จนชินตำ	กำรพบปะหรือควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงประชำกรคนและประชำกรเหีย้	ในพืน้ทีธ่รรมศำสตร์	(รงัสติ)	จงึออกมำใน

หลำกหลำยรูปแบบ

	 ด้วยประชำกรเหี้ยที่มีจ�ำนวนมำกและ

เคยเกิดอุบัติเหตุกับเหี้ยและนักศึกษำ	 กำรท�ำ

ป้ำยเตือนเห้ียบริเวณต่ำงๆ	 รอบธรรมศำสตร	์

โดยเฉพำะทีใ่กล้แหล่งน�ำ้จงึเกดิขึน้	ขณะเดยีวกนั	

บำงครั้งนักศึกษำที่โดยสำรรถ	NGV	ก็งงว่ำจอด

กระทันหันท�ำไม	 พอชะโงกหน้ำไป	 อ๋อ...ให้เห้ีย

ข้ำมถนน	!!!	

	 เป็นเพจที่รวบรวมอิริยำบทของ

เห้ียในพ้ืนทีต่่ำงๆ	ภำยในธรรมศำสตร์	โดย

บรรยำยภำพอย่ำงตลกขบขนั	ทัง้นีเ้พจดงั

กล่ำวได้ให้ค�ำนิยำม	 เหี้ยในมหำวิทยำลัย

ธรรมศำสตร์	 ว่ำเป็น	 “สัตว์น่ำรักประจ�ำ

ธรรมศำสตร์รังสิต”

ป้ำยระวัง “เหี้ย”

Page Facebook: “TU Cute เหี้ย”
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	 นักศึกษำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	 กล่ำวกันเล่นๆ	ว่ำ	ช่วงสอบถ้ำนักศึกษำ

เจอเหี้ยก�ำลังจะลงน�้ำ	จะได้	F	หำกเจอเหี้ยก�ำลังขึ้นจำกน�้ำ	จะได้	A	เพรำะมันคือสัตว์

ประจ�ำมหำวิทยำลัย

ประกวดภำพถ่ำย “เหี้ย”

	 กจิกรรมหนึง่ของประชำคมชำวธรรมศำสตร์

ท่ีแสดงให ้ เ ห็นถึงควำมสัมพันธ ์กับเพื่อนร ่วม

ประชำคมระหว่ำงนักศึกษำและเหี้ย

สัตว์เลี้ยงชำวธรรมศำสตร์

	 บำงคนเจอเหี้ยเกิดกำรสะดุ้ง	กลัวและ

เดินหนี	แต่บำงคนดูเหมือนผูกพันดังสัตว์เลี้ยง	

ถึงขั้นป้อนอำหำรให้	 ซึ่งภำพแบบนี้จะเห็นได้

เป็นประจ�ำบริเวณหน้ำร้ำนขำยน�้ำข้ำงคณะ

ศิลปศำสตร์

เรื่องเล่ำของ “เหี้ย” กับ ควำมเชื่อของ “นักศึกษำ”
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วงศำคณำเหี้ย  

 เหี้ย	 เหี้ยดอก	มังกรดอก	ตัวเงินตัวทอง	มีขนำด

ใหญ่ท่ีสุดในวงศำคณำเห้ียเมอืงไทย	ตวัสดี�ำลำยดอกสขีำว

หรอืเหลอืงอ่อน	พำดขวำงล�ำตัว	หำงสดี�ำหรอืลำยปล้องด�ำ

สลับเหลืองอ่อน	บำงตัวมีจุดแดงเล็กๆ	ที่หำง	ชอบอำศัย

ตำมที่ลุ่มใกล้แหล่งน�้ำ	พบทั่วทุกภำคในเมืองไทย

 ตะกวด แลน	 พบทุกภำคทั่วไทย	 มีสี

รวมๆทัง้ตวัเป็นสเีหลืองอ่อน	เหลอืงหม่น	สนี�ำ้ตำล

เป็นจุดเล็กๆ	 ส่วนหัวมีสีอ่อนกว่ำตัว	 มีหำงเรียว

ยำวเป็นพิเศษ	ขึ้นต้นไม้เก่ง	ชอบอยู่ตำมป่ำโปร่ง

มำกกว่ำป่ำทึบ

 ตุ ๊ดตู ่	 มีขนำดเล็กที่สุดในวงศำคณำเหี้ยไทย	

ล�ำตัวมีสีน�้ำตำลเทำ	 มีลำยเป็นปล้องเป็นวงแหวนสีอ่อน	

หัวมีสีเทำอ่อนหรือน�้ำตำลอ่อน	 ข้ำงใต้คอสีอ่อนจนเกือบ

ขำว	ตุ๊ดตู่	พบไม่มำกทำงจังหวัดภำคใต้

 แลนดอน	มีสีคล้ำยตะกวด	แต่หัวมีสีเหลือง

สดหรือสีส้มเรื่อๆ	 ชอบอยู่บนที่ดอนจึงถูกเรียกว่ำ	

“แลนดอน”	พบตำมจังหวัดชำยแดนที่ติดกับพม่ำ
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 เหีย้ด�าหรอืมงักรด�า	เป็นสตัว์ตระกลูเหีย้ชนดิ

ใหม่ที่เพิ่งพบไม่นำน	 มีรูปลักษณะคล้ำยเหี้ย	 แต่ตัวเล็ก

กว่ำมำก	ล�ำตัวมีสีด�ำ(ด้ำน)	ทั้งตัว	ท้องมีสีเทำเข้ม	ลิ้นสี

เทำม่วง	พบทำงภำคใต้	ชำยทะเล	และเกำะเล็กๆ	

 ตะกวด แลน	 พบทุกภำคทั่วไทย	 มีสี

รวมๆทัง้ตวัเป็นสเีหลืองอ่อน	เหลอืงหม่น	สนี�ำ้ตำล

เป็นจุดเล็กๆ	 ส่วนหัวมีสีอ่อนกว่ำตัว	 มีหำงเรียว

ยำวเป็นพิเศษ	ขึ้นต้นไม้เก่ง	ชอบอยู่ตำมป่ำโปร่ง

มำกกว่ำป่ำทึบ

 เห่าช้าง	มขีนำดใหญ่เป็นทีส่องรองจำกเห้ีย	

ตวัและหำงสดี�ำ	มลีำยสจีำงๆ	เป็นป้ืน	เป็นดอก	เป็น

ปล้อง	ตำมล�ำตัว	หัวมีสีเทำคล�้ำ	พบทำงภำคใต้และ

ภำคตะวันตก	 เมื่อจวนตัวจะพองคอขู่ฟ่อๆ	 จึงถูก

เรียกว่ำ	“เห่ำช้ำง”

 แลนดอน	มีสีคล้ำยตะกวด	แต่หัวมีสีเหลือง

สดหรือสีส้มเร่ือๆ	 ชอบอยู่บนท่ีดอนจึงถูกเรียกว่ำ	

“แลนดอน”	พบตำมจังหวัดชำยแดนที่ติดกับพม่ำ
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เหตุกำรณ์ระทึกขวัญ
รถไฟสยำมชนช้ำงป่ำ



 Le Petit Journal	ออกวำงจ�ำหน่ำยในฝรั่งเศสเมื่อ	9	สิงหำคม	ค.ศ.	1908	

ตพีมิพ์ภำพหน้ำปก	เนือ้ข่ำวพำดหวัแปลควำมได้ว่ำ	“โศกนาฏกรรมประหลาดเกดิขึน้

กบัรถไฟในเมืองสยาม	หัวรถจกัรชนกบัช้างในตอนกลางคนื”	เนือ้ข่ำวบรรยำยไว้ดงัน้ี

	 “ที่สยำมเกิดเหตุกำรณ์ไม่คำดคิดขึ้นบนทำงรถไฟระหว่ำงบ้ำนภำชีจะมำ

กรุงเทพ	เมื่อเข้ำทำงโค้ง	พนักงำนขับรถจักรมองเห็นไม่ชัดในควำมมืดมิด	จึงเกิดเหตุ

เฉี่ยวชนช้ำงตัวใหญ่ที่ก�ำลังพยำยำมจะข้ำมทำงรถไฟ	ทุกคนตกใจอย่ำงสุดขีดเมื่อรถ

จักรถูกเหวี่ยงตกรำง	 ตู้โดยสำรแตกเป็นเสี่ยงๆ	 ท�ำให้ชำยสองคนตำยและผู้โดยสำร

หลำยคนบำดเจ็บกนัระนำว	ช้ำงถกูฉกีกระจำยออกเป็นชิน้เลก็ชิน้น้อย	ห่ำงจดุปะทะ

ถึง	20	เมตร	เหตุกำรณ์ที่รถไฟชนช้ำงและตกรำงนี้เกิดขึ้นในสยำมเป็นครั้งที่สองแล้ว	

เมือ่เดอืนกมุภำพนัธ์ปีก่อน	กม็ช้ีำงตวัหนึง่ถูกรถไฟชนตำยทีล่พบรุ	ีแต่ครัง้นัน้รถไฟตก

รำงเสียหำยน้อยกว่ำครั้งนี้มำก” 

 “รถไฟสยามชนช้างป่า สมัย ร.5” 

	 วันที่	 4	มิถุนำยน	พ.ศ.	2451	รถไฟที่มีต้นทำงจำกนครรำชสีมำ	แล่นมำถึง

ระหว่ำงสถำนีเชียงรำกใหญ่	กับ	เชียงรำกน้อย	ชนกับช้ำงพังที่ขึ้นมำบนคันดินรถไฟ	

พนักงำนถึงแก่ควำมตำย	3	คน	บำดเจ็บหนึ่ง	รถไฟตกรำง	13	ตู้	 (ไม่ตกรำง	13	ตู้)	

พนักงำนห้ำมล้อตำย	 2	 คน	ทำงรำชกำรต้องจ่ำยบ�ำเหน็จ	 300	บำท	 เพื่อไถ่ตัวพ่อ

แม่ของพนักงำนห้ำมล้อที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้ำที่	 ซึ่งยังเป็นทำสที่ไถ่ถอนค่ำตัวไม่

หมด	ให้เป็นอิสระ	และ	อีก	175	บำท	ให้ครอบครัวพนักงำนห้ำมล้ออีกคนเพื่อใช้ใน

งำนศพ	 โดยสำเหตุที่ชนเพรำะเป็นเวลำกลำงคืนช้ำงเดินข้ำมทำงรถไฟในเวลำที่รถ

แล่นมำอย่ำงกระชั้นชิด	 เสนำบดีกระทรวงโยธำธิกำร	 เจ้ำกรมไวเลอร์และเจ้ำหน้ำที่	

กรฟ.ไปที่เกิดเหตุในวันที่	5	มิถุนำยน	พ.ศ.	2451	พร้อมกับช่ำงภำพซึ่งได้ท�ำกำรตั้ง

กล้องทำงฟำกตะวันตกของทำงรถไฟ	และมีกำรอธิบำยภำพไว้ด้วย
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1.ซำกช้ำง	

2.รถจักรคันน�ำ	

3.รถฟืนส�ำหรับรถจักรคันน�ำ	

4.รถจักรคันหลัง	

5.รถบรรทุกรำงเหล็กเกยพื้นรถกำด	

6.พื้นรถกำด(รถของพนักงงำนห้ำมล้อ)

		ที่พังกระเด็นลงไปทั้งโครง	

7.หลังคำรถแบรก	

8.รถบรรทุกของที่ย่นขัดต่อกัน

		ตกรำงต่อๆไป

5.รถบรรทุกรำงเหล็กเกยพื้นรถกำด	

6.พื้นรถกำดที่พังกระเด็นลงไปทั้งโครง	

7.หลังคำรถแบรก	

8.รถบรรทุกของที่ย่นขัดต่อกันตกรำง

ต่อๆไป	

9.รถไฟส�ำหรับรับส่งผู้โดยสำรไปกรุงเก่ำ
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นำข้ำวและชำวนำ
 สภำพเศรษฐกิจ และสังคม
อันมีผลต่อที่รำบภำคกลำง



	 พระยำอนุมำนรำชธน	 ได้กล่ำวถึงกำรตั้งสภำพบ้ำน

เรือนในเขตทุ่งรังสิตก่อนขุดคลองรังสิตไว้ว่ำ	 “บ้ำนเรือนแถวทุ่ง

รังสิต	ซึ่งเป็นทุ่งเวิ้งว้ำงกว้ำงใหญ่เห็นลิบลิ่วสุดสำยตำ	มีหมู่ไม้ขึ้น

ขัดจังหวะอยู่กระจัดกระจำยกันเป็นหย่อมๆ	คล้ำยเป็นเกำะเป็น

ดอนอยู่กลำงน�้ำ	 ที่ตรงหมู่ไม้นี้	 ถมดินเป็นโคกเพื่อหนีน�้ำท่วมใน

ฤดูหน้ำน�้ำ	แล้วสร้ำงบ้ำนปลูกเรือนอยู่กันเป็นหย่อมๆ”
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	 เป็นสำยพันธุ์ใหม่ของข้ำวหอม	มีกลิ่นหอมและเมล็ดข้ำวคล้ำยกับข้ำวหอม

มะลไิทย	ในควำมรูส้กึของผูบ้รโิภคนัน้	แทบแบ่งแยกไม่ได้ว่ำเป็นข้ำวชนดิไหน	เพรำะ

คุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับข้ำวหอมมะลิไทย	ข้ำวหอมปทุมธำนีส่วนใหญ่ปลูกในพื้นที่

ภำคกลำงของประเทศไทย	ในพื้นที่ชลประทำนทั่วไป	มีควำมต้ำนทำนโรคไหม้	โรค

ขอบใบแห้ง		เพลี้ยกระโดดสีน�้ำตำล	และเพลี้ยกระโดดหลังขำวได้ดี

ข้ำวหอมปทุมธำนี 

ภำพจำก:	http://www.loetdamrongsiri.co.th/รำยละเอียด-ข้ำวหอมปทุม-607

ข้าวหอมปทุมธานี



สำวโรงงำนและนักศึกษำ
 ผู้คนต่ำงสถำนะบนพื้นที่ต่ำงเวลำ



	 กำรขยำยตัวของโรงงำนอุตสำหกรรมเข้ำมำที่ทุ ่งรังสิตโดยเฉพำะ

กำรก่อตั้งนิคมอุตสำหกรรมนวนคร	 ในปี	พ.ศ.2515	ส่งผลต่อกำรประกอบอำชีพ

และรำคำที่ดินในชุมชนรังสิตเป็นอย่ำงมำก	 ชำวนำส่วนใหญ่เลิกประกอบอำชีพ

ท�ำนำหันมำท�ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม	 และมีกำรย้ำยถิ่นเข ้ำมำเพิ่ม

มำกขึ้นถึงร้อยละ	 43.3	 ในปี	 พ.ศ.2537	 เกิดมีชุมชนบ้ำนจัดสรรเพ่ิมมำก

ขึ้น	 ชุมชนที่เคยมีชีวิตในเฉพำะตอนกลำงวันขยำยเวลำมำมีชีวิตกลำงคืนโดย

กำรชุมนุมของขบวนรถสองแถวและสิบล้อท่ีทยอยเข้ำกรุงเทพฯ	 ในเวลำค�่ำ

	 กำรตั้งมหำวิทยำลัยในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงำนอุตสำหกรรม	 โดยเฉพำะ

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ที่ตั้งคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะแรกใน

ปี	 พ.ศ.2529	 และในปีกำรศึกษำนี้ได้	 ให้นักศึกษำปี	 1	 ของทุกคณะเร่ิมเรียนที่

ศูนย์รังสิตเป็นรุ่นบุกเบิก	 นับแต่นั้นมำท้ังนักศึกษำและหนุ่ม-สำวโรงงำนก็ได้มำมี

วิถีชีวิตอยู่บนพื้นที่เดียวกันใน	 “ทุ่งรังสิต”คนกลุ่มหนึ่งท�ำงำนเป็นเวลำที่แน่นอน	

คนอีกกลุ่มหนึ่งร�่ำเรียนหนังสือเพ่ือเป็น	 “บัณฑิต”	 แต่ก็ต่ำงมีเครื่องแบบเป็นของ

ตนเองใช้ชีวิตร่วมกันในห้ำงสรรพสินค้ำเดียวกัน	 นั่งรถประจ�ำทำงคันเดียวกัน	
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“ปิดไฟ ใส่กลอน จะเข้ามุ้งนอน คิดถึงใบหน้า

นั่งเขียนจดหมาย แล้วรีบทิ้งไปโรงงานทอผ้า

ถึงคนชื่อฉันทนา ที่เคยสบตากันเป็นประจ�า

ลายมือไม่ดี ต้องขอโทษที เพราะความรู้ต�่า...”

ต�ำนำนสำวฉันทนำ

 รักชาติ ศิริชัย เป็นนักร้องลูกทุ่งที่

เคยโด่งดังอย่ำงมำกในครั้งอดีตเมื่อ	 30	 ปีที่

แล้ว	 เพลง	“ฉันทนำที่รัก”	 	 ของเขำ	กลำย

เป็นเพลงดัง	 หลำยคนจับกลุ่มร้องเพลงนี้จีบ

สำวๆ		ถอืเป็นเพลงยคุแรกทีก่ล่ำวถงึชวีติของ

สำวโรงงำน	และท�ำให้ชื่อ	“	ฉันทนำ	“	ถูกน�ำ

มำใช้เรียกสำวโรงงำน	

 “ฉันทนาที่รัก”สำวโรงงำนในกลุ ่มอุตสำหกรรมทอผ้ำ	 ซึ่งถือเป็น

อุตสำหกรรมยุคแรกของไทย	 สะท้อนให้เห็นถึงสภำพสังคมที่คนวัยหนุ่มสำวจำก

ภำคเกษตรกรรม	 หล่ังไหลเข้ำสู่ตลำดแรงงำนในภำคอุตสำหกรรม	 กำรท�ำงำนใน

โรงงำนทอผ้ำเป็นกำรท�ำงำนแข่งกบัเวลำหน้ำเครือ่งจกัร	เพือ่ให้ได้งำนทีม่คีณุภำพ

ตำมปริมำณและเวลำที่ก�ำหนด	 ขณะที่ยุคสมัยเปลี่ยนไปมีกำรใช้ค�ำว่ำ	 “ผู้ใช้

แรงงำน”	 	ทั้งผู้หญิงผู้ชำย	ซึ่งอำจจะเป็นกรรมกร	อำชีพค้ำขำย	หรืออำชีพอื่นๆ		

แต่ค�ำว่ำ	“สำวฉันทนำ”	ยังเป็นค�ำเรียกขำนหญิงสำวโรงงำนอยู่เช่นเคย	
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ท�ำไมสำวโรงงำนหน้ำขำวใส 
ผิวสุขภำพดี 

	 โรงงำนที่ผลิตชิ้นส่วนเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคคอมพิวเตอร์	 ชิ้นงำน

ขนำดเล็ก	 จะมีมำตรำกำรป้องกันฝุ่น	 และควบคุมฝุ่นเพียงแค่	 0.5	 ไมโครกรัม	 มี

ระเบยีบให้พนกังำนต้องเข้ำห้องคลนีรมูก่อนเข้ำแผนกต้องมีกำรล้ำงหน้ำ	โดยใช้ผ้ำสี

ด�ำลูบเช็ดที่หน้ำของพนักงงำน	ห้ำมมีฝุ่นแป้งเกำะติดที่ผิวหน้ำ	นอกจำกนี้ต้องใส่ชุด

สม็อค	คลุมทั้งตัว	หัวจรดเท้ำ	ไม่มีกระเป๋ำ	เปิดให้เห็นได้แค่ตำ		เพื่อป้องกันชิ้นส่วน

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคที่ท�ำกำรผลิตเป็นรอยฝุ่น	เกิดควำมเสียหำยระหว่ำงผลิตได้		

	 หลงัเลกิงำนสำวโรงงำนกแ็ต่งหน้ำตำมปกต	ิเน่ืองจำกระหว่ำงวนัหน้ำไม่โดน

สำรเคมีจำกเครือ่งส�ำอำง		ไม่ก่อเกดิเป็นสวิอดุตนั	ประกอบกบัผวิหน้ำไม่โดนแสงแดด

จัดในเวลำกลำงวันตลอดวันเป็นประจ�ำ		ท�ำให้สำวโรงงำนมีผิวหน้ำที่สุขภำพดี	ขำว

ใส	ไม่เป็นฝ้ำ
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ก๋วยเตี๋ยวเรือแห่งทุ่งรังสิต



	 รงัสติ	คอืชือ่เรยีกสัน้ๆ	ของคลองรงัสติประยรูศกัดิ	์ทีถ่กูขดุในปี	พ.ศ.	2433	

เป็นต้นมำ	คลองรงัสิตถอืเป็นเส้นทำงสญัจรค้ำขำยและอูข้่ำวอูน่�ำ้ของผูค้นในพืน้ที่

ดังกล่ำว	รวมถึง	“โกฮับ”	ด้วย

	 โกฮบั	คอืใคร?	โกฮบัคอืชำยชำวจนีทีข่ำยก๋วยเตีย๋วบนเรอื	เหตทุีก๋่วยเตีย๋ว

เนือ้ของโกฮบัเป็นทีรู่จ้กัมำกกว่ำก๋วยเตีย๋วของเจ้ำอืน่ในรงัสิต	เพรำะโกฮับเป็นเจ้ำ

เดียวทีข่ำยก๋วยเตีย๋วเน้ือ	และไม่เพยีงแต่จอดขำยทีใ่ต้สะพำนแก้วมมิติรเท่ำนัน้	แต่

ยังพำยเรือขำยตำมคลองจนเป็นที่รู้จักของชำวคลองรังสิตอีกด้วย

	 ก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับถูกท�ำให้เป็นผู ้สร้ำงต�ำนำนก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตที่

โด่งดัง	 อำจเป็นเพรำะควำมอร่อยของก๋วยเตี๋ยวเนื้อด้วย	 ซึ่งควำมโด่งดังนี้เห็นได้

จำก	ประมำณ	ปี	พ.ศ.	2500-2510	ใครที่ใช้ถนนพหลโยธินข้ำมสะพำนข้ำมคลอง

รังสิต	 จะเห็นร้ำนขำยก๋วยเตี๋ยวเรือที่แต่เดิมพำยขำยในคลองรังสิตข้ึนบกขำยริม

ถนน	 โดยน�ำเอำเรือก๋วยเตี๋ยวมำตั้งหน้ำร้ำนหลำยเจ้ำและเปิดแข่งกัน	แต่ละร้ำน

ต่ำงข้ึนป้ำยเชือ่มโยงกบัโกฮบั	เช่น	โก...	หลำนโกฮบั	โก...เหลนโกฮับ	เตม็ไปหมด	ดงั

นัน้หำกนกึถงึก๋วยเตีย๋วเรอื	คงหนไีม่พ้นพืน้ทีท่ีเ่รยีกว่ำ		คลอง/ทุง่	“รงัสติ”	เป็นแน่

	 	ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต	ต้องเป็น	ก๋วยเตี๋ยวเรือน�้ำตก	และก๋วยเตี๋ยวเรือน�้ำตก	

ของแท้ต้องเป็น	ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเท่ำนั้น!!!	สูตรเด็ดเคล็ดลับง่ำยๆ	ของก๋วยเตี๋ยวเรือ

รงัสติ	คือ	กำรแล่เนือ้เป็นชิน้วำงไว้บนน�ำ้แขง็ทีต่ัง้บนตะแกรงมภีำชนะรองรบัเลอืด

ทีล่ะลำยมำกบัน�ำ้แขง็อยูข้่ำงล่ำง	เลอืดของเนือ้สดจะตกลงมำทลีะน้อย	จงึเรยีกว่ำ

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อน�้ำตก	จำกนั้นเพิ่มควำมอร่อยด้วยกำรใส่พริกดอง	และซีอิ้วด�ำลงใน

ซุปเป็นที่ถูกปำกยิ่งนัก

ท�ำไมก๋วยเตี๋ยวเรือ ต้องรังสิต ?
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จำกสนำมหลวงถึงทุ่งรังสิต



	 นบัตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2510	สภำมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์พจิำรณำเรือ่งกำรขอ

แลกทีด่นิทุง่รงัสติของกระทรวงอุตสำหกรรม	ซ่ึงเป็นทีม่ำของกำรขยำยมหำวิทยำลยั

มำยังพื้นที่	“ทุ่งหลวง”	หรือ	“ทุ่งรังสิต”	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของท้องทุ่งอันกว้ำงใหญ่

ฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำเจ้ำพระยำ

	 3	พฤศจิกำยน	พ.ศ.2529	สมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช	พร้อม

ด้วยสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ	สยำมมกุฎรำชกุมำร	(พระยศในขณะนั้น)	เสด็จ

พระรำชด�ำเนินทรงประกอบพิธีเปิดมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	 ศูนย์รังสิต	 ท�ำให้

พื้นที่รกร้ำงอันเป็นที่เคยอำศัยของเนื้อสมัน	 สถำนที่ปลูกข้ำวส�ำคัญของประเทศ	

แหล่งอุตสำหกรรมแห่งแรกของประเทศ	 หมู่บ้ำนจัดสรร	 ได้สถำปนำควำมหมำย

ของพื้นที่ขึ้นมำใหม่	เป็นพื้นที่ของสถำบันควำมรู้ในนำม	“มหำวิทยำลัย”

สภาพ “ทุ่งหลวง” หรือ “ทุ่งรังสิต 

ก่อนการก่อสร้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ภำพจำก:	งำนประชำสัมพันธ์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
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 กลำงปีพุทธศักรำช	 2530	

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์แต่งต้ัง

คณะท�ำงำนเพื่อจัดต้ังพิพิธภัณฑ์

ที่ศูนย์รังสิตขึ้น	 โดย	 ดร.วินิจ	 และ

คุณหญิ ง พ ร รณี 	 วิ นิ จ นั ย ภ ำค	

รองเลขำธิกำรส�ำนักพระรำชวัง

และเป็นศิษย์เก่ำของมหำวิทยำลัย	

(ต.ม.ธ.ก	 รุ ่น	 7)	 ได ้แจ ้งควำม

จ�ำนงบริจำคโบรำณวัตถุและศิลป

หตัถกรรมพืน้บ้ำนจ�ำนวนกว่ำ	2,500	

รำยกำร	เพือ่ร่วมจดัตัง้เป็นพพิธิภณัฑ์

ของมหำวิทยำลัย
ดร.วินิจ วินิจนัยภาค

	 ที่ประชุมสภำมหำวิทยำลัยมีมติรับมอบสิ่งของและมอบหมำยให้คณะ

สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำด�ำเนินกำรตำมโครงกำรศูนย์ศึกษำวิจัยและปฏิบัติ

กำรทำงวัฒนธรรมและเทคโนโลยีของคณะฯ	 โดยปรับปรุงห้อง	 207	 อำคำรวิจัย

ของมหำวิทยำลัยเพื่อจัดแสดง	และขอพระรำชทำนนำม	“พิพิธภัณฑ์ธรรมศำสตร์

เฉลมิพระเกยีรต”ิ	เพือ่เป็นกำรเฉลมิฉลองปีเถลงิถวลัยรำชสมบัตริชัมังคลำภเิษกใน

พระองค์	โดยเปิดให้ประชำชนทั่วไปได้เข้ำชมเป็นครั้งแรกในวันที่	5	ธันวำคม	พ.ศ.

2530	เนือ่งในโอกำสทีพ่ระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภมิูพลอดลุยเดช	ทรงเจรญิ

พระชนมพรรษำ	60	พรรษำ
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 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	สยำมบรมรำชกุมำรี	เสด็จพระรำชด�ำเนิน

แทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ฯ	เมื่อวันอังคำรที่	29	มีนำคม	พ.ศ.	

2531	และต่อมำพระองค์เจ้ำโสมสวล	ีพระวรรำชำทนิดัดำมำต	ุพร้อมด้วยพระเจ้ำ

หลำนเธอพระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำ	 เสด็จมำทรงวำงศิลำฤกษ์อำคำรพิพิธภัณฑ์

เฉลิมพระเกียรติ	ในวันพุธที่	19	กันยำยน	พ.ศ.2533	

	 ในปี	พ.ศ.2562	นี้	พิพิธภัณฑ์ธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติมีอำยุครบ	32	

ปี	และยงัคงท�ำหน้ำทีจ่ดัแสดงวตัถสุิง่ของและเปิดโอกำสให้ผูช้มมส่ีวนร่วมมำกขึน้

ในกำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์

ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และทอดพระเนตรศิลปวัตถุ 

โดยมี ดร.วินิจ วินิจนัยภาค กราบบังคมทูล
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