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ชุมชนลาดชะโดมีอายุเกาแกราวสมัยหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2 หรือ ราวปพ.ศ. 2310 
กอตั้งขึ้นโดยชาวกรุงเกาท่ีอพยพหนีศึกสงครามมาในครั้งนั้น พ้ืนท่ีบริเวณท่ีตั้งชุมชนแตเดิมเรียกวา 
“บานจักราช” แตการท่ีหมูบานนี้มีช่ือวา “บานลาดชะโด” นาจะมีท่ีมาจากสภาพพ้ืนท่ี ท่ีเปนท่ีลาด
ริมน้ํา และความอุดมสมบูรณของคูคลองท่ีมีอยูมากมายและอุดมไปดวยปลาชนิดตางๆ โดยเฉพาะ
ปลาชะโด ถึงขนาดมีคําเตือนกันวาเวลาพายเรือใหระวังไมพายจะไปโดนปลาชะโดเขา 

ชาวบานลาดชะโดแตเดิมคงมีการปะปนกันหลายเช้ือชาติ ท่ีมีมากคือไทยและมอญ การตั้ง
บานเรือนนิยมทําเลริมน้ํา อาชีพหลักของชาวบานคือทํานา เพราะหมูบานอยูใกลทุงลาดชะโด ซ่ึง
เปนพ้ืนท่ีดินตะกอนปากแมน้ําท่ีอุดมสมบูรณ มีคลองลาดชะโดซ่ึงเช่ือมตอกับจังหวัดสุพรรณบุรี
เปนทางน้ําสําคัญ นับวาเปนหมูบานท่ีเปนอูขาวอูน้ําในแถบนี้ 

ปจจุบัน บานลาดชะโดไดพัฒนาและเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา อยางไรก็ดี ชุมชนนี้ยังมี
ลักษณะของชุมชนเกาแกท่ีมีองคประกอบของชุมชนอยางครบถวน สถานท่ีนาสนใจของชุมชน
ไดแก 

ตลาดลาดชะโด กอตั้งมาแลวเปนเวลานับ 100 ปโดยพัฒนามาจากตลาดน้ํา ชุมชนเดิมใน
ตลาดมาจากชุมชนเรือนแพคาขาย เกิดเปนรูปแบบของตลาดน้ํา ตอมาวัดลาดชะโดไดยอมยกพ้ืนท่ี
ริมน้ําซ่ึงเปนพ้ืนท่ีของวัดใหชุมชนไดทํามาคาขาย ในชวงแรกมีการจับฉลากในการใหสิทธ์ิพ้ืนท่ีใน
ตลาด ชุมชนคาขายของชาวเรือนแพจึงไดอพยพจากน้ําขึ้นสูบก โดยในการกอสรางตลาดนั้นเริ่ม
ตรงพ้ืนท่ีท่ีติดคลองลาดชะโดแลวขยายเขาไปสูฝงเรื่อยๆ คาใชจายในการกอสรางนั้นใชระบบเรือน
คาของผูใดผูนั้นก็ออกเงินในการกอสรางเอง สวนท่ีเปนสาธารณประโยชน อาทิ ทาขนสงสินคา 
หรือหลังคารวมในตลาดสมาชิกผูอาศัยในตลาดจะออกเงินเปนกองกลางในการกอสราง ตลาดลาด
ชะโดจึงไดดําเนินการตั้งแตนั้นเปนตนมา และเปนตลาดท่ีคึกคักรุงเรืองมากในสมัยนั้น 

ในป พ.ศ. 2526 - 2527 ไดมีการถมท่ีบางสวนท่ีเปนลําคลองเพ่ือสรางเปนถนนเช่ือมจาก
ทางหลัก ทําใหการคมนาคมทางบกเขามาประชิดตัวตลาดลาดชะโด ทําใหตลาดลาดชะโดซบเซาลง 
นอกจากนี้ยังมีการเปดตลาดนัดซ่ึงเปนท่ีนิยมอยางมาก จึงมีผลกระทบตอตลาดลาดชะโด จนทําให
เรือนคาในตลาดเริ่มรางไรผูคน หลายคนอพยพออกจากชุมชนตลาดเขาสู เมือง เรือนคาจึง
เปล่ียนเปนท่ีอยูอาศัยมากขึ้น อยางไรก็ดี ความนาสนใจและเสนหของตลาดเกาแกแหงนี้ ยังดึงดูด
ใหมีนักทองเท่ียวเขามาเยี่ยมเยือนเปนระยะๆ อีกท้ังยังไดใชเปนฉากในการถายทําละครยอนยุค
หลายเรื่อง อาทิ “บุญชู” “รักขามคลอง” “สตางค” “ช่ือชอบชวนหาเรื่อง” “ดงดอกเหมย” “ความสุข
ของกะทิ” เปนตน  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัดลาดชะโด เปนวัดเกาแกท่ีมีมานานกวา 200 ป แตเดิมพ้ืนท่ีวัดถูกลอมรอบดวยลําคลองมี
ลักษณะคลายเกาะ มีการบูรณปฏิสังขรณหลายครั้ง วัดลาดชะโดมีความสัมพันธอันแนบแนนกับ
ชุมชนตลาดลาดชะโด เนื่องจากตลาดลาดชะโดตั้งอยูในพ้ืนท่ีของวัด และท่ีดินท่ีใชกอสรางตลาด
นั้นก็เปนสวนหนึ่งกรรมสิทธ์ิของวัด โดยวัดไดยินยอมใหกอสรางตลาดลาดชะโดขึ้น สมาชิกใน
ตลาดจึงผูกพันอยูกับวัด วัดและตลาดไดเอ้ือแกกันในดานตางๆ วัดเปนศูนยรวมจิตใจของผูคนใน
ตลาดท่ีเกือบจะทุกคนเปนพุทธศาสนิกชน สวนตลาดเองก็เกื้อหนุนทํานุบํารุงวัดอยางแข็งขันมา
จนถึงปจจุบัน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาลเจาลาดชะโด เนื่องจากคนในชุมชนตลาดลาดชะโดโดยสวนใหญเปนคนเช้ือสายจีนจึง
มีศาลเจาประจําตลาด ซ่ึงแตเดิมนั้นประวัติการเกิดศาลเจานั้นมาจากความเช่ือ ในสมัยท่ีมีการขุด
คลองลาดชะโดนั้น หลังจากขุดเสร็จส้ินมักเกิดเหตุเพลิงไหมอยูเสมอๆ ชาวชุมชนจึงไดเชิญซินแส
ชาวจีนมาดูเพ่ือหาสาเหตุ ไดความวาจะตองสรางศาลเจาขึ้นริมน้ําเพ่ือไมใหเกิดเหตุขึ้นอีก ดังนั้นจึง



ไดมีกอสรางศาลเจาเปนอาคารไมขึ้นท่ีฝงตรงขามอยูเยื้องกับตลาด และไดทําการอัญเชิญเทพเจา 
โดยการอัญเชิญควันธูป มาจากศาลเจาใหญในจังหวัดสุพรรณบุรี แตเนื่องจากศาลเจาริมน้ํามักจะใช
ประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือไมไดในชวงเวลาน้ําทวม รวมถึงความไมสะดวกในการเดินทาง 
สมาชิกชุมชนตลาดลาดชะโดจึงไดรวมกันสรางศาลเจาขึ้นอีกแหงอยูติดกับตัวตลาด ศาลเจาลาด
ชะโดแหงใหมนี้ใชจัดงานหรือประกอบกิจกรรมของชุมชน อาทิ งานง้ิวซ่ึงจัดเปนประจําทุกป และ
ใชเปนพ้ืนท่ีออกกําลังกายเตนแอโรบิกอีกดวย หากมีการไหวเจาหรือประกอบพิธีกรรมท่ีเกี่ยวของ
กับศาลเจา จะมีตัวแทนไปอัญเชิญควันธูปมาจากศาลริมคลอง แลวจึงอัญเชิญกลับเม่ือการประกอบ
พิธีเสร็จส้ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศาลผีใหญ ตั้งอยูเยื้องกับศาลเจาลาดชะโด เปนสถานท่ีท่ีชุมชนเคารพและใหความสําคัญ 
เนื่องจากชุมชนมีความเช่ือเกี่ยวกับผีหรือเจาท่ีผูทําหนาท่ีรักษาพ้ืนท่ีของตลาด จึงมีการเซนไหวอยู
ประจําทุกป 

ศาลพอใหญ  ตั้งอยูใกลกับศาลผีใหญและศาลเจาลาดชะโด แตอยูใกลกับตัวชุมชนมากกวา
ตัวตลาด ศาลพอใหญคือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีเปนอารักษของพ้ืนท่ีเชนเดียวกับศาลผีใหญ 

โรงเรียนลาดชะโด อยูใกลกับชุมชนและตลาดลาดชะโด เปดสอนถึงระดับประถมศึกษาปท่ี 
6 เทานั้น ดังนั้นการศึกษาตอของคนในชุมชนตลาดลาดชะโดจึงเปนการเดินทางเขาไปศึกษาตอยัง
ตัวจังหวัดอยุธยาในชวงท่ียังไมมีถนน แตเม่ือมีการสรางถนนแลว คนในชุมชนนิยมสงลูกหลานไป
เรียนตอท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากมีระยะทางใกลกวาการเดินทางเขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และในการเรียนตอระดับสูงขึ้นอยางเชนระดับอุดมศึกษานิยมเดินทางไปศึกษาท่ีกรุงเทพ มีหลาย
ครอบครัวท่ีสงบุตรหลานไปเรียนตอในกรุงเทพ และนั่นเปนสาเหตุหนึ่งท่ีผูคนในตลาดจึงมีนอย 
เนื่องจากหลายคนหลังเรียนจบแลวก็ประกอบอาชีพอยูในกรุงเทพ ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีประจวบกับ
ตลาดเริ่มซบเซาลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การอนุรักษชุมชนลาดชะโด 

ชุมชนลาดชะโด เปนชุมชนท่ีผูคนมีความผูกพันซ่ึงกันและกัน และมีความผูกพันกับพ้ืนท่ี
และสภาพแวดลอมดั้งเดิม ทําใหชุมชนเกาแกนี้ยังคงสภาพอยูได ซ่ึงนับเปนชุมชนท่ีมีความ
นาสนใจและสมควรอนุรักษไว อยางไรก็ดี จะตองมีการวางแผนในอนาคตเพ่ือใหเกิดการอนุรักษ
ชุมชนท่ียั่งยืน และอยูบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมของชาวชุมชนทุกคน                                     



Lat Chado Community is an old community dates circa 1767, after the 2nd defeat of 
Ayutthaya. The community was founded by the people of Ayutthaya who evacuated the city 
because of war. The area where the community is situated was originally called “Ban Chakarat”, 
however, the reason for the changing of the name could derive from natural features of the area of 
a waterside slope which was abundant with fish, especially the “Chado” fish. There is a local 
saying that warns people who travel by boat to take care lest their paddles could hit Chado fish 
while rowing. 

The native of Lat Chado was originally mixed but the largest groups were the Thais and 
Mons. People preferred to settle along the water route. The main occupation is rice farming 
because the village is situated near Thung Lat Chado, a fertile water mouth sedimentary land 
whose main water route is Khlong Lat Chado which connects the area to Suphan Buri, making the 
village a rice bowl of the vicinity. 

At present Ban Lat Chado has developed and changed through the course of time, 
however, the community still retains its characteristics of an old village that comprises all original 
elements. Places of interest in the community are : 

Lat Chado Market An old market, which has developed from a water market more than 
50 years ago. Original buildings in the market were raft houses that were operated as shops and 
formed a water market until Wat Lat Chado granted a piece of land to be a commercial centre of 
the community. Allocating the plot of land by means of lucky draws, the first settlers moved from 
their rafts to build their shops, starting from the bank of the canal and gradually expanded inward. 
Construction expenses were the responsibility of each owner, whereas for public facilities i.e. 
loading dock, common roofs, etc. the budget was contributed by all market members. Thus the 
market was established and has become very active and prosperous in the past. 

During 1983 – 1984, some parts of the canal were filled up for building a road 
coonecting the area to the main road. Since then, the market began to decline. Moreover, the 
boom of market day activities has affected Lat Chado market considerably until many shops are 
deserted because the people migrated from the market into town, and several shops have been 
changed to residences. Nevertheless, the charms of this old market still attract visitors to the 
place, as well as making the market a suitable location for shooting period dramas. 

Wat Lat Chado An ancient temple dates over 200 years ago, originally surrounded by 
canals, like an island. The temple has undergone several restorations and reconstructions. The 
temple is closely related to the community of Lat Chado Market because the market is located on 



the land which formerly belonged to the temple before it was granted to the people for building a 
marketplace. Therefore, the temple and members of the market have close relationship have 
mutually cooperated in various aspects. This temple is a spiritual centre of all the people in the 
market, who are mostly Buddhists, and the market has supported and maintained the temple 
enthusiastically until today. 

Lat Chado Shrine Because the natives of Lat Chado Market are mostly Chinese-
originated, a shrine of the market has been established. The history of the shrine began when 
Khlong Lat Chado canal was dug that after the digging was finished, there had always been a fire, 
therefore, the people invited a Chinese fortune-teller to find the cause of the incidents. The 
fortune-teller advised that a shrine should be built on the bank of the canal to prevent future fire, 
therefore, a wooden shrine was built accordingly on the bank of the canal opposite to the market 
and the God was invited by bringing incense smoke from the main shrine in Suphan Buri. 
However, the waterside shrine was normally flooded in flooding season, thus a new shrine was 
built adjacent to the market. This new shrine also serves as a multi-purpose venue for community 
functions i.e. the annual Chinese opera performance, aerobics exercises, etc. When religious 
activities are held, the people’s representative will bring incense smoke from the original shrine 
by the canal, and return the smoke when the ceremony is finished. 

San Phi Yai (Great Spirit Shrine) is situated at some distance across from Lat Chado 
Shrine. It is a place of worship for the community people who believe in guardian spirit of the 
marketplace and offerings are made regularly to this shrine. 

San Pho Yai (Great Father Shrine) is located near San Phi Yai and Lat Chado Shrine, 
but closer to the village than the market. The spirit of the shrine is also a guardian spirit, similar to 
San Phi Yai. 

Lat Chado School is located near the village and Lat Chado Market. The school 
educates up to Prathom 6 level (highest elementary level), therefore, the community people had to 
further their study by going to Ayutthaya during the time when the village was not accessible by 
roads. Nowadays, after the roads are built, people prefer to send their children to study in Suphan 
Buri because the distance is shorter than going to Ayutthaya. As for higher education, such as 
university level, it is preferable to go to Bangkok, which have resulted in the decrease of 
population in the community because, after completed their studies, many students prefer to work 
in Bangkok, rather than returning to Lat Chado, whose market and business has declined. 

 



Conservation of Lat Chado\ 
Lat Chado Community is a community that people are closely related to each other, the 

land and the environment, which enable the existence of this old community. It is an interesting 
community worth conserving. Plans for a sustainable future based on cooperation of all 
community members should be provided.. 


