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บทคัดยอ 
  

 รายงานการวิจัยเรื่องนี้ มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาประวัติและความเปนมาของการตั้งชื่อ

คลองและชื่อหมูบานริมคลองในอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และเพ่ือศึกษาบทบาทและ

ความสําคัญของคลองท่ีเปลี่ยนแปลงจากอดีตสูปจจุบัน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีเนนศึกษาจากการ

ลงภาคสนามและเอกสารเปนสําคัญ โดยวิธีการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ กลุมเปาหมายคือ

ผูสูงอายุในทองถ่ิน นักวิชาการทองถ่ิน ผูนําชุมชน พระภิกษุ รวมท้ังศึกษาจากเอกสารราชการ งาน

เขียนก่ึงวิชาการ บันทึกทองถ่ิน หนังสืออนุสรณงานฌาปนกิจ แผนท่ีคลองในอดีตและปจจุบัน และลง

ภาคสนามสังเกตลักษณะทางกายภาพของคลองและสถานท่ี ๆ เก่ียวของ โดยมีการตรวสอบขอมูลโดย

ใชเทคนิคการตรวจสอบสามเสา(Triangulation) 

 ผลจากการวิจัยพบวา การตั้งชื่อคลองและชื่อหมูบานในอําเภอบางเสาธง จังหวัด

สมุทรปราการ ชื่อสวนใหญคนในทองถ่ินตั้งกันเองตามชื่อบุคคลท่ีอยูในคลองหรือลักษณะโดดเดนของ

คลอง เชน ชื่อพืชพันธุไม ขนาดหรือทิศทางของคลอง ภูมิประเทศ สัตว สิ่งกอสราง กริยาการกระทํา 

เครื่องใชไมสอย และความเชื่อหรือตํานาน ตามลําดับ เพ่ือจดจําไดงายและสะดวกในการสื่อสารให

เขาใจไดตรงกัน 
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 บทบาทและความสําคัญของคลองจากอดีตสูปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท

ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในชวงหลัง คลองในอดีตท่ีเคยมีความสําคัญเปนตนกําเนิด

ของชุมชน แหลงเศรษฐกิจทํากินและเสนทางคมนาคมหลัก เปลี่ยนไปเม่ือถนนตัดผาน ก็กอเกิดความ

เจริญทางเศรษฐกิจ เกิดพ้ืนท่ีธุรกิจ อุตสาหกรรมและหมูบานแหงใหมของคนตางถ่ินอยูตามแนวถนน

และมีรูปแบบสงัคมเมือง สวนหมูบานท่ีอยูติดคลองเปลี่ยนเปนรูปแบบก่ึงเมืองก่ึงชนบท 
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Abstract 
 

 This research aimed at the study of the history and some backgrounds of 

how to name the canals and villages along them in Bangsaothong District, Samut 

Prakan Province. It also aimed at the study of the roles and the importance of the 

canals that have been changing from the past to present. It is a qualitative research 

emphasizing on field work and documentation. Informal interviews with the elderly 

in the district, local scholars, community leaders and the monks were used. 

Moreover, the study included the government documentation: semi-academic 

writings, local records, memorial pamphlets of some funerals and cremations, the 

maps of all canals in the past and present time; and looking at the physical features 

of the canals and related places. There was an examination of all information using 

“Triangulation Techniques”. 

 It was found that most of the canals and villages in Bangsaothong District, 

Samut Prakan Province were named by people in the areas using the names of some 

important people living in the canals or the unique features of the canals like the 

names of the plants in the areas, the sizes or the directions of the canals, the 

topography of the areas, the animals, the structures, the behaviors, the instruments,  
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and the beliefs or legends, respectively, to help people easily remember them for 

convenient communication and good understanding.    

 Later, the roles and importance of the canals from the past to present 

have been changing according to the economic development of the country. The 

canals in the past which were used to be important as the original of the community, 

economic areas for people to earn their living, and the main communication routes, 

have become the economic growth with business areas, industries, and new villages 

of newcomers along the roads with urbanization. The villages along the canals have 

changed into semi-urban-rural societies.  
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งานคนควาท่ีมาของเรื่องราวในอดีต ซ่ึงหากในภายหลังผูสนใจและผูรู ตลอดจนนักวิชาการแขนงตางๆ 
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สารบัญรูปภาพ 

ภาพท่ี  หนา 

1 ภาพถายผูใหขอมูล 

(ขวา อาจารยสุพรรณ โพธิสุภาพ (ซาย)อาจารยอารีย วิทยารมภ 

เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2559 ณ วัดจรเขใหญ ตําบลศีรษะจรเขใหญ 

อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

43 

2 ภาพถายตลาดตนไทร ริมคลองตนไทร  พ.ศ. 2560 48 

3 ภาพถายเกา ลักษณะชาวบานกําลังสูบฝน (ไมทราบสถานท่ี) 49 

4 ภาพถายตลาดบัวโรย หนาวัดบัวโรย คลองชวดบัว พ.ศ. 2560 50 

5 ภาพถายเกาตลาดหัวตะเข คลองประเวศบุรีรมย ลาดกระบัง พ.ศ. 2479 52 

6 ภาพถายเรือนแถวไมฝงตลาดหัวตะเข ริมคลองประเวศบุรีรมย  พ.ศ. 2560 52 

7 ภาพถายเรือนไมสองชั้นแบบดั้งเดิมในตลาดเกา ริมคลองประเวศบุรีรมย 

ปจจุบันเปดเปนรานอาหารและรานกาแฟบรรยากาศริมคลอง พ.ศ.2560 

53 

8 ภาพถายทัศนียภาพบางสวนของบางเสาธง พ.ศ. 2560 59 

9 ภาพการทําขวัญขาว 61 

10 ภาพถายขาวออกรวงท่ีแปลงนาในอําเภอบางเสาธง พ.ศ. 2560 66 

11 ภาพถายรวงขาวท่ีเตรียมจะลําเลียง พ.ศ. 2560 66 

12 ภาพถาย คุณยายบุปผา เปลี่ยนบางชาง พ.ศ.2560 

พยาบาลประจําสถานีอนามัยคนแรก 

71 

13 ภาพถาย คุณยายมาลี แกวระยา พ.ศ. 2560 71 

14 ภาพถายสถานีอนามัยตําบลบางเสาธง พ.ศ. 2560 72 

15 ภาพถายเกา กระบุงปากบาน ใชใสขาวเปลือกเพ่ือขนยาย 

 (จ.อุดรธานี พ.ศ. 2500) 

75 

16 ภาพถายโรงรับซ้ือขาวของคุณลุงสมศักดิ์ สมติภาพ  ริมคลองบางเสาธง  

พ.ศ. 2559 

78 

 



ฎ 

สารบัญรูปภาพ (ตอ) 

ภาพท่ี  หนา 

17 ภาพถายเรือเอ้ียมจุนท่ีเคยใชขนขาว จอดอยูริมคลองบางเสาธง พ.ศ. 2560 79 

18 ภาพถาย ดร.ธงชัย หงษจร พ.ศ. 2559  เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2559 80 

19 ภาพการทํานาในอดีต ท่ีตองพ่ึงพาแรงงานควาย 100 

20 ภาพถายเกา พ.ศ. 2420 บอนพนัน  (ไมทราบสถานท่ี อาจจจัดฉากเพ่ือ

บันทึกภาพ) 

103 

21 ภาพถายบริเวณชั้นบนของบานหงษจร ฝมือของคุณพอพยอม หงษจร  

พ.ศ. 2560 

105 

22 ภาพถายบรเิวณชั้นบนของบานคุณพอพยอม หงษจร พ.ศ. 2560 105 

23 ภาพนายพยอม หงษจร 106 

24 ภาพ ผูใหญแสวง บุญมี  อดีตผูใหญบาน หมู 10 ต.บางเสาธง 

อ.บางเสาธง จ. สมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2559 

107 

25 ภาพถายอูเรือยาวของคุณเจริญศักดิ์  ศิลปาชัย  พ.ศ. 2560 108 

26 ภาพถายประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2538  เรื่อง แบงเขตทองท่ี 

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งเปนก่ิงอําเภอบางเสาธง 

117 

27 ภาพถาย คุณตาบุญเลิศ และ คุณยายมาลี แกวระยา 

เม่ือ 11 มกราคม 2559 

127 

28 ภาพถายเกา เรือเมลชั้นเดียว ณ บริเวณตลาดหัวตะเข คลองประเวศบุรีรมย 

พ.ศ. 2481 

128 

29 ภาพถายสถานีรถไฟหัวตะเข เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ พ.ศ. 2560 129 

30 ภาพถายสถานีรถไฟหัวตะเข เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ พ.ศ. 2560 129 

31 ภาพ ตะเฆ เครื่องทุนแรงลากชนิดหนึ่ง 130 

 

 

 



ฏ 

สารบัญรูปภาพ (ตอ) 

ภาพท่ี  หนา 

32 ภาพถายบรรยากาศริมคลองประเวศบุรีรมย ชวงท่ีสบกับคลองจรเขและคลอง

ลําปลาทิวเปนสามแยกคลอง บริเวณตลาดหัวตะเข พ.ศ. 2560 

132 

33 ภาพถายคลองประเวศบุรีรมยชวงตลาดหัวตะเข เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2560 

132 

34 ภาพถายคลองสําโรง บริเวณตลาดบางพลี 139 

35 ภาพถายเกา ลักษณะหมูบานริมคลองท่ีอาศัยเกาะกลุม 141 

36 ภาพถาย พระมหาชวลิตอธิจิตตฺโต ผูใหขอมูล เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ณ ทองนาอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

142 

37 ภาพถาย ผูใหญวน โอทอง อายุ 80 ป เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2559 143 

38 ภาพถายบานของคุณยายสําอางค ดอนลอย คลองบางเสาธง พ.ศ. 2559 145 

39 ภาพถายตลาดเกาหนารานหันออกคลองบางเสาธง  อยูริมคลองดานใต 

พ.ศ. 2559 ปจจุบันไมไดดําเนินกิจการรานคาแลว 

    145 

40 ภาพถายศาลพอเฒาอยูริมคลองศาลเจาพอปู หรือคลองเจริญราษฎร  

พ.ศ. 2557 

148 

41 ภาพถาย คลองพอเฒา บนสะพานเจริญราษฎร 

ศาลพอเฒาอยูดานขวามือ ภายในรั้วของอาคารชินวัตรซาวน พ.ศ. 2557 

148 

42 ภาพถายคุณลุงสมศักดิ์ สมมติภาพ ใหสัมภาษณ  

 เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2559 ณ รานปลาสลิดเจกุย ริมคลองบางเสาธง 

151 

43 ภาพถายเกา ลักษณะประทุนเรือ 153 

44 ภาพถายเกา เครือญาติของทานผูหญิงประเทือง (เกาไศยนันท) คชภัคดี  

จากหนังสืออนุสรณ งานพระราชทานเพลิงศพทานผูหญิงประเทือง คชภักดี ณ 

เมรุหลวงหนาพลับพลาอิสริยาภรณ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร  

 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2557 

157 

45 ภาพถายเกา ทานผูหญิงประเทือง (เกาไศยนันท) คชภักดี 158 

 

 



ฐ 

สารบัญรูปภาพ (ตอ) 

ภาพท่ี  หนา 

46 ภาพถายเกา แสดงลักษณะเรือนไทยท่ีอยูอาศัยของชาวบาน 158 

47 ภาพถายแสดงตัวอยางลักษณะเรือนปนหยาสองชั้น 159 

48 ภาพถายสะพานคอนกรีตขามคลองเกษรา  พ.ศ. 2557 163 

49 ภาพถายคลองบางคําราม พ.ศ. 2560 165 

50 ภาพตนแหวทรงกระเทียม 170 

51 ภาพถายคลองบางกระเทียม พ.ศ. 2560 171 

52 ภาพถาย คุณยายพริ้ง  (จันทรประทีป) พรบังเกิด  

เม่ือวันท่ี  3 พฤศจิกายน 2558 ณ หมูบานคลองบางเซา 

175 

53 ภาพถายคุณยายเจียร (จันทรทาวี) ศรีสมโภช เม่ือวันท่ี 3 พฤศจกิายน 2558 176 

54 ภาพถายคลองบางเซาและเรือนไทยของตระกูลจันทาวี ริมคลองบางเซา   

พ.ศ. 2559 

177 

55 ภาพถายบานของคุณยายเจียร (จันทรทาวี) ศรีสมโภช พ.ศ. 2559 177 

56 ภาพถายศาลาทาน้ําของวัด  และคลองชวดลาน พ.ศ.256 

ชวงท่ีไหลผานดานขางของวัดเสาธงกลาง 

180 

57 ภาพถายคลองบางเสาธงอยูดานตะวันออกของวัด และอูจอดเรือ 

ภายในวัดเสาธงกลาง ซ่ึงเชื่อมออกคลองบางเสาธง  พ.ศ.2560 

180 

58 ภาพถายทัศนียภาพบางชวงของคลองชวดลาน พ.ศ.2560 180 

59 ภาพท่ี 59 ภาพถายคลองชวดงูเหา พ.ศ. 2560 185 

60 ภาพถายปากคลองชวดบัว ตรงสามแยก (สะพานคอนกรีต)  เปนจุดท่ีบรรจบ 

กับคลองบางเสาธง พ.ศ. 2560 

190 

61 ภาพถายคลองชวดบัวชวงท่ีไหลผานหนาวัดบัวโรย พ.ศ. 2560 191 

62 ภาพตนสะแกนา 193 

63 ภาพถาย “ชังเลง” อุปกรณตักดินเหลว 194 



ฑ 

สารบัญรูปภาพ (ตอ) 

ภาพท่ี  หนา 

64 ภาพการใชชังเลงตักดินเหลวเปนวิธีขุดขยายคลองในอดีต  194 

65 ภาพถายคลองปากกะพัง พ.ศ. 2560 196 

66 ภาพถายเกา พระราชหัตถเลขา ร. 6  พระราชทานนามสกุลจารุจินดา 199 

67 ภาพถาย สายสกุลจารุจินดา จากหนังสือสายสกุลจารุจินดา 200 

68 ภาพถายคลองพญาเพ็ชร (เขียนตามแบบ อบต.บางเสาธง) พ.ศ. 2560 200 

69 ภาพถายคลองพระยาเพชร  (เขียนตามแบบ เขตลาดกระบัง) พ.ศ. 2560 200 

70 ภาพถาย คุณตาเพียร นวลจันทร  เม่ือวันท่ี  5 กันยายน 2559 204 

71 ภาพถายคลองบางพลี (คลองตาเส็ง) พ.ศ. 2559 205 

72 ภาพถายเจาจอมมารดากลิ่น ในรัชกาลท่ี 4 208 

73 ภาพถายคลองลําปลาทิว หนาวัดสุธาโภชน เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ  

พ.ศ. 2560 

208 

74 ภาพถายกุฏิทรงไทยไมสัก อายุ 100 ป ภายในวัดสุธาโภชน 209 

75 ภาพถายอูจอดเรือของวัดสุธาโภชน ในคลองมอญ พ.ศ. 2560 209 

76 ภาพถายปายคลองมอญ สวนท่ีไหลผานทิศใตของวัดสุธาโภชนไปสบกับ 

คลองลําปลาทิว พ.ศ. 2560 

209 

77 ภาพถายคลองกลั่นหอม พ.ศ. 2560 216 

78 ภาพถายเกาแสดงท่ีพักอาศัยในอดีตลักษณะเปนกระทอมเรียงรายอยูริมคลอง 218 

79 ภาพถายโรงนา(ทับหรือกระทอม) ท่ียังคงหลงเหลืออยู พ.ศ. 2559 219 

80 ภาพถายจําลองตนไทรยอยริมคลองตนไทรท่ีเคยมีในอดีต พ.ศ. 2559 221 

81 ภาพดอกเกลือ 224 

82 ภาพถายปากคลองหัวเกลือ พ.ศ. 2559 ชวงท่ีแยกออกจากคลองบางเสาธง 

ดานใต  ปากคลอง คือบริเวณเสาไฟฟา 

224 



ฒ 

สารบัญรูปภาพ (ตอ) 

ภาพท่ี  หนา 

83 ภาพถายคลองสนามพลี(ยายท้ิม) พ.ศ. 2560 227 

84 ภาพนกกาหรือ อีกา สัตวสังคมท่ีชอบอยูเปนฝูง 230 

85 ภาพถายคลองกาหลง พ.ศ. 2560 230 

86 ภาพสุมจับปลา   234 

87 ภาพวิธีการสุมปลา 234 

88 ภาพถายคุณตาภักตร แสงฉาย 237 

89 ภาพถายคลองเสือรองไห ชวงหนาบานของคุณยายสิน ทับจันทร พ.ศ. 2559 237 

90 ภาพถายคุณยายสิน ทับจันทร อายุ 90 ป ณ บานริมคลองเสือรองไห  

พ.ศ. 2559 ปจจุบันคุณยายทําขนมไทยจําหนายเปนอาชีพเสริม 

237 

91 ภาพถายพระครูประจวบ  คุปปะสันโต เจาอาวาสวัดเสาธงนอก 

เม่ือวันท่ี 30  กันยายน  2559 

244 

92 ทางเขาคือจุดท่ีมีศาลาทาน้ํา และตนไมยืนตนตายอยู  ริมคลองมีทางเดินเทา

เลียบคลอง และยังคงมีบานเรือนอยูในคลอง 

244 

93 ภาพถายโรงเรียนสุเหราบานไร และวัดเสาธงนอก ริมคลองบางเสาธงดานใต 

พ.ศ. 2559 

245 

94 ภาพถายศาลทาวพันตาหมูบานเกาะพิจิตร ตําบลศีรษะจรเขใหญ พ.ศ.2560 253 

95 ภาพถายกระดูกสวนหัวจระเขท่ีพบในคลอง  ในศาลทาวพันตา พ.ศ.2560 253 

96 ภาพถายคลองจรเขใหญ ชวงท่ีผานวัดศรีวารีนอย พ.ศ. 2559 253 

97 ภาพถายคลองจรเขใหญชวงไหลผานวัดจรเขใหญ พ.ศ. 2560 254 

98 ภาพถายบริเวณปากคลองออมดานเหนือ (แยกซาย) ท่ีจะผานหนาวัดจรเขใหญ 

พ.ศ. 2560 

256 

99 ภาพถายคลองออมวัดจรเขใหญ ชวงผานหนาวัด  พ.ศ. 2560 257 

100 ภาพถายตําแหนงเดิมของเสาหงษของวัดจรเขใหญ พ.ศ. 2560 260 



ณ 

สารบัญรูปภาพ (ตอ) 

ภาพท่ี  หนา 

101 ภาพถายเสาหงษสองตนอยูดานทิศตะวันตกของวัดจรเขใหญ พ.ศ. 2560 261 

102 ภาพถายคลองเสาระหงษ พ.ศ. 2557 262 

103 ภาพถายศาลเจาริมคลองเขาบานเกาะพิจิตร หมู 2  และศาลพอเฒาและศาล

ทาวพันตา พ.ศ.2560 

265 

104 ภาพถายศาลาประชาคมและลานกีฬา พ้ืนท่ีสาธารณะภายในบริเวณศาลเจา 

พ.ศ.2560 

265 

105 ภาพถายคลองออมเกาะพิจิตร - บานเกาะพิจิตร พ.ศ. 2560 266 

106 ภาพถายทางเขาหมูบานเกาะพิจิตร พ.ศ. 2560 267 

107 ภาพถายศาลพอเฒา และศาลทาวพันตาท่ีอยูในบานเกาะพิจิตร พ.ศ. 2560 270 

108 ภาพถายคุณตาจําเนียร และ คุณยายสงวน กันคลอย 

เม่ือ วันท่ี 1 ธ.ค. 2558 

272 

109 ภาพถายตนไทรใกลกับตลาดตนไทร แตเปนคนละตนกับชื่อคลอง   พ.ศ. 2559 274 

110 ภาพถายคลองลัดตนไทรไปออกคลองตาปู และศาลเจาจีน ริมคลองลัดตนไทร 274 

111 ภาพถายรองรอยของตลาดตนไทร ริมคลองตนไทร พ.ศ. 2559 275 

112 ภาพถาย คุณตาบาง ศิลปาชัย อายุ 88 ป เม่ือ วันท่ี 1 ธันวาคม 2559 278 

113 ภาพถาย คุณอํานาจ หงษจร รองนายกองคการบริหารสวนตําบลศีรษะ 

จรเขใหญ อําเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  เม่ือ วันท่ี 4 ธันวาคม 2559 

280 

114 ภาพถาย กํานันจีรศักดิ์ แกวโบราณ 284 

115 ภาพถายคลองตาหลวง ตําบลศีรษะจรเขใหญ พ.ศ. 2560 285 

116 ภาพลายเสน ฉมัน/สมัน หรือ ฟาน 290 

117 ภาพถายปากคลองตัน พ.ศ. 2559 300 

118 ภาพลําตนและดอกแคนา 305 

 



ด 

สารบัญรูปภาพ (ตอ) 

ภาพท่ี  หนา 

119 ภาพถายคลองแคแถว  พ.ศ. 2560 305 

120 ภาพถายปากคลองบางนา พ.ศ. 2559 307 

121 ภาพดอกของตนฝาดขาว 309 

122 ภาพถายปากทางเขาหมูบาน เกาะบางฝาด  พ.ศ. 2559 310 

123 ภาพถายคลองบางน้ําขาว พ.ศ. 2560 314 

124 ภาพถายสามแยกคลอง ตนคลองจรเข หนาวัดหัวคูวราราม พ.ศ. 2560 325 

125 ภาพถายบานริมคลองจรเข  พ.ศ. 2559 325 

126 ภาพถายปากคลองปากน้ําดานตะวันตกสวนท่ีสบกับคลองหนองงูเหา พ.ศ. 2559 331 

127 ภาพถายศาลเจาริมคลองดอน พ.ศ. 2559 336 

128 ภาพถายเรือจําลองในประเพณีสงเรือ พ.ศ. 2559 336 

129 ภาพถายบริเวณคลองดอน พ.ศ. 2559 ชวงท่ีมีบานริมคลองหลายหลัง 

และมีอูจอดเรือ 

337 

130 ภาพถายบริเวณตนคลองหนองงูเหา สวนท่ีเรียกวา หัวแหลม ท่ีคลองหนองงูเหา

สบกับคลองจรเข บริเวณหนาวัดหัวคูวราราม 

339 

131 ภาพปลักควาย เปนแองโคลนใหญ 340 

132 ภาพถายพระพุทธรูปหลวงพอเขียวในพระอุโบสถ วัดหัวคูวราราม พ.ศ. 2560 342 

133 ภาพถายอุโบสถหลังเกาของวัดหัวคูวราราม พ.ศ. 2560 342 

134 ภาพตําหนัก 3 หลังท่ีอยูริมคลองหนองงูเหา พ.ศ. 2559 344 

135 ภาพเสด็จพอเขาสามรอยยอด  ศาลเจาพอทุง(หลังเล็ก) 

และตําหนักเสด็จพอพลายชุมพล  ภายในตําหนักมีเจว็ด พ.ศ. 2559 

 

344 

 

 



ต 

สารบัญรูปภาพ (ตอ) 

ภาพท่ี  หนา 

136 ภาพถาย คลองหนองงูเหาชวงท่ีเลียบไปกับแนวเขตของ 

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ พ.ศ.2559 

344 

137 ภาพถายเกาลักษณะการแจวเรือท่ีจะตองยืนแจว 347 

138 ภาพถายเกาเรือรับซ้ือขาวกางใบแบบสําเภา 349 

139 ภาพถายปากทางเขาคลองสําเภาทะลาย พ.ศ. 2559 350 

 

 



สารบัญแผนผัง – แผนที่ 

ภาพ  หนา 

1 แผนท่ีก่ิงอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทปราการ 8 

2 แผนท่ีแสดงหมูบานตางๆ ภายใน องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง 10 

3 ภาพแผนท่ีแสดงอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

พ้ืนท่ีดานทิศตะวันตกมีอาณาเขตติดกับทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  

สวนพ้ืนท่ีดานทิศใตจะมีคลองสําโรงตัดผานเปนแนวขวาง 

32 

4 แผนท่ีแสดงตําแหนงคลองท่ีขุดในสมัยรัชกาลท่ี 5 คลองประเวศบุรีรมย  

และคลองหนึ่งถึงคลองสี่ อยูทางดานเหนือของพ้ืนบางเสาธง 

38 

5 ภาพแผนท่ีแสดงสีผังเมืองสมุทรปราการตามราชกิจจานุเบกษา 

วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2557  ประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม

สมุทรปราการ 2556 

122 

6 แผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลองภายในเขต อบต.บางเสาธง 134 

7 ภาพถายแผนท่ีแสดงคลองบางเสาธงในแผนท่ีสังเขปคลองในภายในเขต อบต.

บางเสาธง 

139 

8 ภาพถายแผนท่ีแสดงคลองเสือเฒา อําเภอบางพลี พ.ศ. 2457 

ปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2492 

146 

9 ภาพแผนท่ีแสดงคลองมหาชื้น ในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลอง 

ภายในเขต อบต.บางเสาธง 

150 

10 ภาพถายแผนท่ีแสดงคลองสี่ศอก ในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลภายในเขต อบต. 

บางเสาธง 

152 

11 ภาพถายแผนท่ีแสดงคลองปนหยา ในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลอง 

ภายในเขต อบต.บางเสาธง 

155 

12 แผนท่ีแสดงคลองควายในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลอง 

ภายในเขต อบต.บางเสาธง 

159 

13 แผนท่ีแสดงคลองเกษราในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลอง 

ภายในเขต อบต.บางเสาธง 

 

 

161 



ท 

สารบัญแผนผัง – แผนที่ (ตอ) 

ภาพ  หนา 

14 แผนท่ีแสดงคลองเกตชรา ในแผนท่ีอําเภอบางพลี พ.ศ.2457 

ปรับปรุงแกไข 2492 

162 

15 แผนท่ีแสดงคลองบางคําราม ในแผนท่ีสังเขปแสดงของมูลคลอง 

ภายในเขต อบต.บางเสาธง 

163 

16 แผนท่ีแสดงคลองบางกระเทียม ในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลอง 

ภายในเขต อบต.บางเสาธง 

166 

17 แผนท่ีแสดงคลองบางกระเทียมในแผนท่ีอําเภอบางพลี พ.ศ. 2457 

ปรับปรุงแกไข 2492 

168 

18 แผนท่ีแสดงคลองบางเซาในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลอง 

ภายในเขต อบต.บางเสาธง 

172 

19 แผนท่ีแสดงคลองชวดลานในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลอง 

ภายในเขต อบต.บางเสาธง 

178 

20 แผนท่ีแสดงคลองชวดลาน ในแผนท่ีอําเภอบางพลี พ.ศ.2475 

ฉบับปรุบปรงุแกไข 2492 

179 

21 แผนท่ีแสดงคลองชวดตาพุกในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลอง 

ภายในเขต อบต. บางเสาธง 

181 

22 แผนท่ีแสดงคลองชวดงูเหา ในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลอง 

ภายในเขต อบต. บางเสาธง 

183 

23 แผนท่ีแสดงคลองชวดบัวในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลอง 

ภายในเขต อบต.บางเสาธง 

186 

24 ภาพถายแผนท่ีแสดงคลองปากกระพัง  

ในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลองภายในเขต อบต.บางเสาธง 

191 

25 แผนท่ีแสดงคลองพระยาเพ็ชรในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลของคลอง 

ในเขต อบต.บางเสาธง 

197 

26 ภาพถายแผนท่ีแสดงคลองบางพลี(ตาเส็ง)  

ในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลของคลองในเขต อบต.บางเสาธง 

201 

 



ธ 

สารบัญแผนผัง – แผนที่ (ตอ) 

ภาพ  หนา 

27 ภาพถายแผนท่ีแสดงคลองมอญในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลของคลอง 

ในเขต อบต. บางเสาธง 

205 

28 ภาพถายแผนท่ีแสดงคลองกลั่นหอมในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลของคลอง 

ในเขต อบต. บางเสาธง 

210 

29 แผนท่ีแสดงคลองทับยาว ในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลของคลอง 

ในเขตองค อบต.บางเสาธง 

216 

30 ภาพถายแผนท่ีแสดงคลองไทรตามาก ในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลของคลอง 

ในเขต อบต.บางเสาธง 

219 

31 ภาพถายแผนท่ีแสดงคลองหัวเกลือในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลของคลอง 

ภายในเขต อบต.บางเสาธง 

222 

32 ภาพถายแผนท่ีแสดงคลองสนามพลีในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลอง 

ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง 

225 

33 ภาพถายแผนท่ีแสดงคลองกาหลง ในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลอง 

ภายในเขต อบต.บางเสาธง 

228 

34 ภาพถายแผนท่ีแสดงคลองมอญท้ิงสุมในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลอง 

ภายในเขต อบต.บางเสาธง 

231 

35 แผนท่ีแสดงคลองเสือรองไหในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลอง 

ภายในเขต อบต.บางเสาธง 

235 

36 แผนท่ีแสดงคลองสกัดยี่สิบหา ในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลอง 

ภายในเขต อบต.บางเสาธง 

238 

37 ภาพถายแผนท่ีแสดงเกาะบานไรในแผนท่ีอําเภอบางพลี พ.ศ. 2457 

ปรับปรุงแกไข 

243 

38 แผนท่ีแสดงคลองในตําบลศีรษจรเขใหญ อําเภอบางเสาธง จังหวัด

สมุทรปราการ 

247 

39 แผนท่ีแสดงคลองจรเขใหญชวงตน ในแผนท่ีแสดงคลอง ต.ศีรษะจรเขใหญ 248 

40 แผนท่ีคลองจรเขใหญดานใต ชวงท่ีมาสบกับคลองสําโรง 

ในแผนท่ีแสดงคลองใน ต.ศีรษะจรเขใหญ 

249 



น 

สารบัญแผนผัง – แผนที่ (ตอ) 

ภาพ  หนา 

41 แผนท่ีแสดง หัวจรเขใหญ ในแผนท่ีอําเภอบางพลี พ.ศ. 2457 

ปรับปรุงแกไข 2492 

249 

42 ภาพถายแผนท่ีแสดงหัวจรเขสวนท่ีสบกับคลองสําโรง ในแผนท่ีอําเภอบางพลี 

พ.ศ. 2457 ปรับปรุงแกไข 2492 

250 

43 แผนท่ีแสดงคลองออมวัดจรเขใหญ ในแผนท่ีคลองสาธารณะ 

ตําบลศีรษะจรเขใหญ 

254 

44 แผนท่ีแสดงคลองเสาระหงสในแผนท่ีแสดงคลองในเขตพ้ืนท่ี 

บลศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

257 

45 แผนท่ีแสดงคลองเสาหงสในแผนท่ีอําเภอบางพลี พ.ศ. 2475 

ปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2492 

258 

46 แผนท่ีแสดงคลองศาลเจา(หมู 2)ในแผนท่ีแสดงคลอง ในเขตพ้ืนท่ี 

ตําบลศีรษะจรเขใหญ พ.ศ. 2558 

262 

47 แผนท่ีแสดงคลองศาลเจาในแผนท่ีอําเภอบางพลี พ.ศ. 2475 

ปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2492 

263 

48 แผนท่ีแสดงคลองออมเกาะพิจิตรในแผนท่ีแสดงคลอง 

ในเขตพ้ืนท่ีตําบลศีรษะจรเขใหญ พ.ศ. 2558 

266 

49 แผนท่ีแสดงคลองตนไทรในแผนท่ีแสดงคลอง 

ในเขตพ้ืนท่ี อบต.ศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

271 

50 แผนท่ีแสดงคลองตะเคียนและคลองตะเคียนออม 

ในแผนท่ีแสดงคลองในเขตพ้ืนท่ี อบต. ศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

276 

51 แผนท่ีแสดงคลองตะเคียนในแผนท่ีอําเภอบางพลี พ.ศ. 2457 

ปรับปรุงแกไข 2492 

279 

52 แผนท่ีแสดงคลองแยกตาสนิทในแผนท่ีแสดงคลองในเขตพ้ืนท่ี 

อบต.ศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

279 

53 แผนท่ีแสดงคลองตาหลวงในแผนท่ีแสดงคลองในเขตพ้ืนท่ี 

ตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

281 

 



บ 

สารบัญแผนผัง – แผนที่ (ตอ) 

ภาพ  หนา 

54 แผนท่ีแสดงคลองบางฉมานในแผนท่ีแสดงคลอง 

ในเขตพ้ืนท่ีตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

286 

55 แผนท่ีแสดงคลองฉมันในแผนท่ีอําเภอบางพลี พ.ศ. 2457 ปรับปรุงแกไข 2492 289 

56 แผนท่ีแสดงคลองศาลเจา หมู 5 ในแผนท่ีแสดงคลองในเขตพ้ืนท่ี 

ตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

290 

57 แผนท่ีแสดงคลองตายศ ในแผนท่ีแสดงคลอง 

ในเขตพ้ืนท่ีตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

293 

58 แผนท่ีแสดงคลองตาปูในแผนท่ีแสดงคลอง 

ในเขตพ้ืนท่ีตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

294 

59 แผนท่ีแสดงคลองตะปู(เขียนตามแผนท่ี) 

ในแผนท่ีอําเภอบางพลี พ.ศ. 2457 ปรับปรุงแกไข 2492 

295 

60 แผนท่ีแสดงคลองตันในแผนท่ีแสดงคลอง 

ในเขตพ้ืนท่ีตําบลศรีษะจรเขใหญ ป 2558 

299 

61 แผนท่ีแสดงคลองชวดตายิ้มในแผนท่ีแสดงคลอง 

ในเขตพ้ืนท่ีตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

301 

62 แผนท่ีแสดงคลองแคแถวในแผนท่ีแสดงคลอง 

ในเขตพ้ืนท่ีตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

302 

63 แผนท่ีแสดงคลองบางนาในแผนท่ีแสดงคลอง 

ในเขตพ้ืนท่ีตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

306 

64 แผนท่ีแสดงคลองลําชวดบางฝาดในแผนท่ีแสดงคลอง 

ในพ้ืนท่ีตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

308 

65 แผนท่ีแสดงคลองบางน้ําขาวในแผนท่ีคลอง 

นเขตพ้ืนท่ีตําบลศรีษะจรเขใหญ ป 2558 

310 

66 แผนท่ีแสดงคลองบางน้ําขาวในแผนท่ีอําเภอบางพลี พ.ศ. 2457 

ปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2492 

311 
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ป 

สารบัญแผนผัง – แผนที่ (ตอ) 

ภาพ  หนา 

67 แผนท่ีแสดงคลองฝางในแผนท่ีแสดงคลอง 

ในเขตพ้ืนท่ีตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

314 

68 แผนท่ีแสดงคลองตาจี่ในแผนท่ีแสดงคลอง 

ในเขตพ้ืนท่ีตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

316 

69 แผนท่ีแสดงคลองตาหวงในแผนท่ีแสดงคลอง 

ในเขตพ้ืนท่ีตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

318 

70 แผนท่ีคลองในตําบลศีรษะจรเขนอย  อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 320 

71 แผนท่ีแสดงคลองจรเข 

ในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลองภายในเขต อบต.ศีรษะจรเขนอย 

321 

72 แผนท่ีแสดงคลองจรเขนอย ในแผนท่ีคลองของตําบลศีรษะจรเขนอย 326 

73 แผนท่ีแสดงคลองปากน้ําในแผนท่ีคลองสาธารณะตําบลศีรษะจรเขนอย 329 

74 แผนท่ีแสดงคลองหลุมลําในแผนท่ีคลองสาธารณะตําบลศีรษะจรเขนอย 332 

75 แผนท่ีแสดงคลองดอนในแผนท่ีคลองสาธารณะตําบลศีรษะจระเขนอย 334 

76 แผนท่ีแสดงคลองหนองงูเหาในแผนท่ีแสดงคลองสาธารณะ 

ตําบลศีรษะจรเขนอย 

338 

77 แผนท่ีแสดงคลองอีโดดในแผนท่ีคลองสาธารณะตําบลศีรษะจรเขนอย 345 

78 แผนท่ีแสดงคลองสําเภาทะลายในแผนท่ีคลองสาธารณะตําบลศีรษะจรเขนอย 348 

 



สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หนา 

1 วิธีถอดรหัสภาษาตํานานปรัมปรา การจัดแถว mythemes  จากตํานานอิดิพุส 13 

2 ผลการศึกษาเก่ียวกับชื่อหมูบานในอดีต 22 

3 แสดงหมวดหมูตามความหมายการตั้งชื่อคลองในอําเภอบางเสาธง 360 

 



 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย 

 บางเสาธง คืออําเภอหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ  มีเขตการปกครองยอยออกเปน 

3 ตําบล ไดแก ตําบลบางเสาธง  ตําบลศีรษะจรเขนอย  และตําบลศีรษะจรเขใหญ  มีพ้ืนท่ีดานเหนือ

ติดตอกับกับเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  สวนดานตะวันออกและดานใตติดตอกับอําเภอบางบอ

และอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีบางเสาธงในชวงตนรัตนโกสินทร พ.ศ. 2394 (รัชกาลท่ี 1 ) ลงมา

จนถึงรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ. 2453) เปนปาพงรกราง ไมมีผูคนอาศัยอยูและเปนท่ีอยูของสัตวนานาชนิด

พ้ืนท่ีบางเสาธงจึงเปนเพียงเสนทางสัญจรลัดเลาะของผูคนท่ีจะไปยังดานตะวันออกเทานั้น  ดังท่ี

ปรากฏในนิราศเมืองแกลงของสุนทรภู  แตหลังจากหลังจากท่ีไทยไดทําสนธิสัญญาบาวริ่ง ในป พ.ศ. 

2398 ลงมา เศรษฐกิจไทยก็ขยายตัวไปสูตลาดโลก 

 สมัยรัชกาลท่ี 5 เม่ือขาวเปนสินคาสงออกท่ีสําคัญ  รัฐบาลจึงกระตุนใหเกิดการผลิตโดย

ออกนโยบายปลดปลอยพลเมืองจากการเกณฑแรงงานในระบบไพร เพ่ือแกไขปญหาขาดแคลน

แรงงาน และนโยบายสนับสนุนใหราษฏรขยายพ้ืนท่ีเพ่ือปลูกขาวพรอมท้ังใหสิทธิในท่ีดินทํากิน

นอกจากนั้น ภาครัฐยังไดซอมแซมและขุดคลองชลประทานตลอดจนคลองสาขาในพ้ืนท่ีตางๆ อยาง

กวางขวางเพ่ือเปนแหลงน้ําใหแกราษฏรอีกดวย  ท้ังหมดนี้สงผลใหเกิดการบุกเบิกพ้ืนท่ีทํากินใหมๆ 

ข้ึนในบริเวณท่ีราบลุมภาคกลางอยางกวางไกล รวมท้ังท่ีบางเสาธงดวย 

 แตการบุกเบิกระยะแรกเปนไปเพ่ือแสวงหาท่ีทํากินเทานั้น ตอมาราวปลายสมัยรัชกาลท่ี 5

ราษฏรจึงเริ่มยายเขามาอยูถาวรในพ้ืนท่ีบางเสาธงจนเกิดการขยายบานเรือนไกลออกไปเปนกลุมเรือน

เล็กๆ เกาะกลุมกันภายหลังจึงพัฒนาการเปนหมูบาน มีศาสนสถาน มีประเพณีวัฒนธรรมตางๆ  

ตลอดจนการพบปะสังสรรคทางเศรษฐกิจสังคมระหวางคนท่ีในและนอกพ้ืนท่ีดวย  ภายใตรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตของสังคมชาวนา ซ่ึงเปนชุดนิเวศวัฒนธรรมเดียวกันกับชาวนาในภาคกลาง 

 หลัง พ.ศ. 2475 ลงมา รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย ไดกําหนดทิศทางในการพัฒนา

ประเทศโดยมุงไปท่ีการพัฒนาดานเศรษฐกิจเปนหลักโดยเฉพาะพ้ืนท่ีปริมณฑลของกรุงเทพฯ เชน

จังหวัดสมุทรปราการซ่ึงถูกกําหนดใหเปนฐานของการพัฒนาดานอุตสาหกรรมของประเทศดวย ดังนั้น

พ้ืนท่ีแทบทุกอําเภอของจังหวัดสมุทรปราการ จึงสนองตอความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม 
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 อนึ่ง นับตั้งแตนโยบายจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 

2504 – 2509) ลงมา  การขยายตัวของเศรษฐกิจท่ีมีทิศทางมาทางดานตะวันออกของ

กรุงเทพมหานครเริ่มเปนรูปธรรมอยางเห็นไดชัด ไมวาจะเปนการขยายเสนทางการคมนาคมทางบก 

การพัฒนาระบบชลประทาน การสรางสนามบินพาณิชยแหงใหม (หนองงูเหา) และการขยายเขต

อุตสาหกรรม เปนตน ดังนั้น ในชวงระหวาง ป พ.ศ. 2535 – 2539 จังหวัดสมุทรปราการไดกลายเปน

ฐานทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของภูมิภาคและเปนเขตอุตสาหกรรมท่ีสําคัญแหงหนึ่งของประเทศไทย 

 สิ่งท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดสมุทรปราการ ไดแก มีการลงทุนธุรกิจขนาดใหญ และการถือครอง

ท่ีดินหลายแหงโดยภาคเอกชน  การเวนคืนท่ีดินเพ่ือสิ่งปลูกสรางตางๆ การถมคลองทําถนน เปนตน 

สวนดานประชากรก็มีผูคนตางถ่ินและแรงงานตางดาวอพยพเขามาประกอบอาชีพในระบบธุรกิจตางๆ  

จนเกิดท่ีพักอาศัย หมูบานจัดสรรและชุมชนใหมในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม เปนตน  ซ่ึงสิ่งเหลานี้ยอมสงผล

สืบเนื่องไปถึงพ้ืนท่ีของบางเสาธงใหเกิดการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทดวย และในอนาคตอันใกลหาก

โครงการขนาดใหญตางๆ ของภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีดานตะวันออกของจังหวัดสมุทรปราการเริ่ม

ดําเนินการ ยอมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางสังคม วัฒนธรรมของพ้ืนท่ีบางเสาธง

มากยิ่งข้ึน จนในท่ีสุดประวัติศาสตรทองถ่ิน วิถีชีวิต เรื่องราวของคน คลอง ตลอดจนวัฒนธรรมภูมิ

ปญญาทองถ่ินอันเปนรากเหงาของคนในบางเสาธงก็อาจสูญไปดวย 

ดวยเหตุนี้ การศึกษาเชิงคติชนวิทยา : การตั้งชื่อคลองและชื่อบานในอําเภอบางเสาธง 

จังหวัดสมุทรปราการ จึงมุงเนนศึกษาถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตรของบางเสาธง เหตุของการเขา

มาอยูในพ้ืนท่ีบางเสาธง กลุมคนท่ีอยูในพ้ืนท่ี  และวิถีชีวิตของชาวนาในบางเสาธง ซ่ึงสัมพันธกับการ

ตั้งชื่อคลองและบาน  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีสงผลตอพัฒนาการของบางเสาธง 

งานวจิัยนี้ มีการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูอาวุโสท่ีอาศัยอยูในทองถ่ินเปนหลัก ตลอดจน

เอกสารงานเขียนก่ึงวิชาการ อัตชีวประวัติ หรือบันทึกทองถ่ิน ท่ีสะทอนสภาพภูมิประเทศ 

ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ อันเก่ียวเนื่องกับการตั้งชื่อคลองและบาน  โดยเนนขอมูลจากคําบอกเลา

ของคนในพ้ืนท่ีซ่ึงสืบรากเหงามาจากกลุมตระกูลตางๆท่ีอยูในบางเสาธงมาไมนอยกวา 3 - 4 ชั่วอายุคน

เพราะเรื่องราวท่ีจากมุมมองของคนในยอมมีรายละเอียดปลีกยอยตางจากขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 

งานวิจัยชิ้นนี้จึงเปนการเก็บบันทึกสิ่งเกิดข้ึนในอดีต ท้ังประวัติศาสตรทองถ่ิน วิถีชีวิตของชาวนา 

บุคคล วัฒนธรรมภูมิปญญา สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีนํามาสูแนวคิดในการตั้งชื่อ

คลองและบานในอําเภอบางเสาธง  เพ่ือเผยแพรไปยังคนรุนใหมใหตระหนักถึงความสําคัญและมีความ

ภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน  ท้ังยังนําขอมูลเหลานี้เปนทุนทางวัฒนธรรมท่ีสามารถนําไปตอยอดดาน

การทองเท่ียวเชิงนิเวศรวมท้ังการสรางความเขมแข็งทางวัฒนธรรมแกพ้ืนท่ีบางเสาธงดวย 
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 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ในฐานะเปนสถาบันการศึกษาท่ีตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ี

จังหวัดสมุทรปราการ จึงตองใหความสําคัญแกการศึกษาวิจัยดานประวัติศาสตรสังคมและวัฒนธรรม

ของทองถ่ินบริเวณโดยรอบ  เพ่ือท่ีจะสรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับประชาชน และ

รวมสนับสนุนใหประชาชนเห็นความสําคัญกับการฟนฟูวัฒนธรรมกลุมชนท่ีเปนเอกลักษณของตนเอง

การศึกษาวัฒนธรรมทองถ่ิน จึงนับเปนภารกิจท่ีมหาวิทยาลัยสามารถเปนท่ีพ่ึงใหกับชุมชนไดและเพ่ือ

เปนศูนยกลางของขอมูลและความรูดานทองถ่ินศึกษาและเปนศูนยกลางของศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน

ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาประวัติและความเปนมาของการตั้งชื่อคลองและบานในอําเภอบางเสาธง

จังหวัดสมุทรปราการ 

 2. เพ่ือศึกษาบทบาทและความสําคัญของคลองท่ีเปลี่ยนแปลงจากอดีตสูปจจุบัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 พ้ืนท่ีทําการศึกษา ชื่อหมูบานและคลองสายหลักในเขตอําเภอบางเสาธง จังหวัด

สมุทรปราการ ตามเขตการปกครองทองถ่ิน เม่ือวันท่ี 8 กันยายน พ.ศ. 2550  จําแนกเปน 3 ตําบล 

ไดแก 1. ตําบลบางเสาธง  2. ตําบลศีรษะจรนอย  3. ตําบลศีรษะจรเขใหญ  สําหรับการวิจัยครั้งนี้

ไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยโดยศึกษาคลองสายหลักและคลองสาขายอยในท้ัง 3 ตําบล ซ่ึงพบวา

ในเอกสารของตําบลมีชื่อคลองและชื่อหมูบานท่ีซํ้าซอนกัน ซ่ึงอยูในแนวเขตของตําบลหรือคลองท่ีมี

ความยาวพาดผานหลายพ้ืนท่ี  ดังนั้น จึงไดกําหนดจํานวนและรายชื่อคลองท่ีทําการวิจัยมาใหม  คือ 

คลองจํานวน  59 สาย และหมูบานจํานวน 22 หมูบาน  ดังนี้ 

 1. ตําบลบางเสาธง  คลองจํานวน 30 สาย ไดแก 

  1. คลองสําโรง    2. คลองบางเสาธง  

  3. คลองเจริญราษฏร(คลองพอเฒา)  4. คลองมหาชื้น  

  5. คลองสี่ศอก    6. คลองปนหยา  

  7. คลองควาย    8. คลองเกษรา  

  9. คลองบางคําราม(คลองผูชวย)  10. คลองบางกระเทียม  

  11. คลองบางเซา    12. คลองชวดลาน 

  13. คลองชวดตาพุก   14. คลองชวดงูเหา  

  15. คลองชวดหนองบอน   16. คลองชวดบัว   
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  17. คลองปากกะพัง   18. คลองพญาเพ็ชร 

  19. คลองบางพลี(คลองตาเส็ง)  20. คลองมอญ  

  21. คลองกลั่นหอม    22.คลองทับยาว (คลองศีรษะจรเขนอย)  

  23. คลองไทรตามาก     24. คลองหัวเกลือ 

  25. คลองสนามพลี (ยายท้ิม)  26. คลองกาหลง 

  27. คลองมอญท้ิงสุม   28. คลองเสือรองไห 

  29. คลองสกัดยี่สิบหา   30. คลองออมไร 

 

 หมูบานในตําบลบางเสาธง  จํานวน 11 หมูบาน ไดแก 

  1. บานคลองสําโรง    2. บานบางเสาธง  

  3. บานเกษรา    4. บานบางกระเทียม 

  5. บานคลองบางเซา (เกาะไก)  6. บานคลองบัวโรย 

  7. บานปากกะพัง    8. บานบางพลี 

  9. บานบางคลองมอญ (ต.ศีรษะจรเขนอย)       10. บานคลองสกัดยี่สิบหา,หาสิบ,เจ็ดสิบหา) 

  11.บานออมไร- บานไร 

  

 2. ตําบลศีรษะจรเขใหญ  คลองจํานวน 22  สาย ไดแก 

  1. คลองจรเขใหญ   2. คลองออมวัดจรเขใหญ 

  3. คลองเสาระหงษ   4. คลองศาลเจา(หมู 2) 

  5. คลองออมเกาะพิจิตร  6. คลองตนไทร 

  7. คลองตะเคียน-คลองตะเคียนออม  8. คลองแยกตาสนิท(หลังเลควูด) 

  9. คลองตาหลวง    10. คลองบางฉมาน- คลองลําชวดฉมาน 

  11. คลองศาลเจา(หมู 5)   12. คลองตายศ 

  13. คลองตาปู   14. คลองตัน 

  15. คลองชวดตายิ้ม  16. คลองแคแถว 

  17. คลองบางนา   18. คลองลําชวดบางฝาด 

  19. คลองบางน้ําขาว  20. คลองฝาง 

  21. คลองตาจี่    22. คลองตาหวง 
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 หมูบานในตําบลศีรษะจรเขใหญ  จํานวน 8 หมูบาน ไดแก 

  1. บานคลองเสาระหงษ  2. บานเกาะพิจิตร 

  3. บานคลองตนไทร  4. บานคลองตะเคียน 

  5. บานคลองบางฉมาน  6. บานคลองตาปู   

  7. บานคลองตัน   8. บานคลองบางกวาด 

 

 3. ตําบลศีรษะจรเขนอย  คลองจํานวน 7 สาย ไดแก 

  1. คลองจรเข   2. คลองจรเขนอย 

  3. คลองหลุมลํา   4. คลองดอน   

  5. คลองหนองงูเหา    6. คลองอีโดด 

  7. คลองสําเภาทะลาย 

  

 หมูบานในตําบลศีรษะจรเขนอย  จํานวน 3 หมูบาน ไดแก 

  1. บานคลองจรเข    2. บานคลองหลุมลํา   

  3. บานคลองหนองงูเหา 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. ชื่อคลอง หมายถึง ชื่อของลําคลองตาง ๆ ในเขตอําเภอบางเสาธง  จังหวัด

สมุทรปราการ 

  2. ชื่อบาน หมายถึง  ชื่อของหมูบานท่ีเปนชุมชนยอยริมคลองในตําบลตาง ๆ ซ่ึงปรากฏ

ในทําเนียบทองท่ี อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  

  3. วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของชาวอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีปรากฏ

ในท่ีมาของชื่อ ชื่อคลองและชื่อบาน  ซ่ึงสะทอนถึงสภาพความเปนอยู ไดแก  การเลือกท่ีอยูอาศัย  

การประกอบอาชีพ  ความเชื่อ และการใชภาษา เปนตน 

 4. บาง หมายถึง ทางน้ําเล็กๆ ท่ีไหลข้ึนลงตามระดับน้ําในแมน้ํา ลําคลอง ทะเล หรือ 

หรือเคยอยูริมบางหรือในบริเวณท่ีเคยเปนบางมากอน เปนลักษณะการเรียกชื่อตามสภาพภูมิศาสตร

ของไทยท่ีปรากฏท่ัวไปโดยเฉพาะในภาคกลาง 

 5. ชุมชน หมายถึง หมูชน หรือกลุมคนท่ีอยูรวมกันเปนสังคม ขนาดเล็ก อาศัยอยูใน

อาณาบริเวณเดียวกัน มีภาษา-วัฒนธรรมรวมกันหรือใกลเคียงกัน และมีผลประโยชนรวมกันในเชิง

เอ้ือเฟอแบงปน 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ทราบถึงพัฒนาการ การกอเกิดชุมชนหมูบาน รูปแบบวิถีชีวิต สังคมและวัฒนธรรม

ของบางเสาธงในอดีตมาสูการเปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

 2. ทราบถึงท่ีมาการตั้งชื่อคลองและบาน ในอําเภอบางเสาธง รวมท้ังความสําคัญของ

คลอง และการเปลี่ยนแปลงของคลองบางสวนในอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 



 

บทที่ 2 

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  

  งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงคติชนวิทยา : การตั้งชื่อคลองและชื่อบานในอําเภอบางเสาธง 

จังหวัดสมุทรปราการ”  เปนการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวกับท่ีมาของการตั้งชื่อคลองตางๆ และสาเหตุของ

การเปลี่ยนแปลงชื่อ ท่ีแสดงใหเห็นวามีความสอดคลองของสภาพพ้ืนท่ีกับสิ่งแวดลอม ความเชื่อ และ

ประวัติศาสตรชุมชนทองถ่ินอยางไร  ซ่ึงผูวิจัยไดนําหลักทฤษฎีและงานวิจัยในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของ

มาเปนแนวทางในการทําวิจัย รวมท้ังแนวคิดเชิงคติชนวิทยา (Folklore) วิถีชีวิตและความความ

เปนอยูของกลุมชน ตลอดจนความเชื่อทองถ่ินผสมผสาน เพ่ือความสมบูรณของการศึกษา 

จึงมีเอกสารท่ีเก่ียวของเปนประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

 1. ประวัติความเปนมาของอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเชิงคติชนวิทยา 

 3. งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการตั้งชื่อคลองและชื่อบานในประเทศไทย 

 

1. ประวัติความเปนมาของอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

 อําเภอบางเสาธง เปนอําเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงการท่ีจะทําความเขาใจใน

สภาพภูมิศาสตรของอําเภอบางเสาธงอยางถองแท ก็จําเปนตองมองภาพรวมของจังหวัด

สมุทรปราการดวย เพราะวาสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีจะสงผลท้ังโดยตรงและโดยออมตอพัฒนาการ

และความเปลี่ยนแปลงสภาพทองถ่ินของอําเภอบางเสาธงในปจจุบัน เราจะเห็นไดชัดตามหลัก

ธรณีวิทยาวา ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสมุทรปราการเปนแนวชายฝงทะเลดานตอนเหนือสุดของ

อาวไทย  ซ่ึงเปนลักษณะท่ีราบปากอาวท่ีมีอาณาบริเวณท้ังขนาดเล็กแคบและกวางใหญ หลอเลี้ยง

ดวยแมน้ําลําธารสายตาง ๆ เหมาะแกการตั้งถ่ินฐานของชุมชน ไมมีภูเขา (คณะกรรมการฝายประมวล

เอกสารและจดหมายเหตุ : 1-2) 

 อําเภอบางเสาธง ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสมุทรปราการ เปนอําเภอ

ใหมท่ีแยกพ้ืนท่ีการปกครองบางสวนมาจากอําเภอบางพลี  โดยเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2538 แตงตั้งเปน

ก่ิงอําเภอบางเสาธง ข้ึนกับอําเภอบางพลี ตอมาเม่ือวันท่ี 8 กันยายน พ.ศ.2550 ไดยกฐานะเปนอําเภอ

บางเสาธง มี 3 ตําบล คือ ตําบลบางเสาธง ตําบลศีรษะจรเขนอย และตําบลศีรษะจรเขใหญโดยทิศ

เหนือจะมีพ้ืนท่ีติดตอกับเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ทิศตะวันออกติดกับอําเภอบางบอทิศใตติด

กับอําเภอบางบอ ทิศตะวันตกติดกับอําเภอบางพลี ชาวบานประกอบอาชีพทําการเกษตรเปนหลัก 
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ไดแก การเพาะปลูกขาว การปลูกผักกระเฉด และการเลี้ยงปลาเบญจพรรณ มีประเพณีทองถิ่นท่ี

สําคัญไดแก ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง ประเพณีแขงเรือพาย ประเพณีปดทองหลวง

พอข ียวประเพณีปดทองหลวงพอขาว ประเพณีแขงขันวาวไทย เปนตน เรื่องราวของบางเสาธงเริ่ม

ชัดเจนข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 4  และทรงมีพระราชปณิธานท่ีจะ

ชวยเหลือราษฎร ดานความเปนอยู โดยทรงเห็นวาการเปดใหคาขาวกับตางประเทศไดอยางเสรีจะ

สรางประโยชนแกบานเมืองมหาศาลจะทําใหราคาสูงข้ึน  ชาวนาก็จะมีเงินมากข้ึน จากนโยบาย

ดังกลาวจึงเปนสาเหตุ ของการอพยพยายถ่ินฐานเขามาจับจองพ้ืนท่ีนาเพ่ือทําการเพาะปลูกขาวเปน

หลายระลอก เชน ชาวบานจากบางนา ชาวบานจากปากน้ํา หรือชาวบานพระประแดง เปนตน 

(พระมหาชวลิต อธิจิตตฺโต.  2559 : 1-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 แผนที่ก่ิงอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทปราการ 

ที่มา : http://www.amphoe.com 
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  ลักษณะสภาพภูมิศาสตรของอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  คณะทํางานจัดทํา

สาระการเรียนรูตําบลศีรษะจรเขใหญ (2548 : 1-5)  ไดอธิบายไววา สภาพพ้ืนท่ีตําบลศีรษะจรเขใหญ

อันเปนพ้ืนท่ีหนึ่งในอําเภอบางเสาธง ในอดีตเรียกขานกันวา “หัวตะเข” เปนเขตท่ีอยูในทุงบางพลี 

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สภาพดั้งเดิมเปนปาออ ปาแขม รกชัฏ มีลําคลอง หนอง บึง น้ํา

ทวมถึง สภาพน้ํ ากรอย เพราะในสมัยนั้น ไม มีประตู ก้ันน้ํ า เ ค็ม  มีปาแสม และปา โกงกาง

ข้ึนอยูในบริเวณนี้  มีสัตวน้ําโดยเฉพาะปลากระบอก ปูแสมอาศัยอยูท่ัวไป ตําบลศีรษะจรเขใหญ มี

ลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบ พ้ืนท่ีสวนใหญเปนบอเลี้ยงปลา ทุงนา สวนผลไม และเปนถนนใชสัญจร

ติดตอกัน คือ สภาพท่ีเปนพ้ืนดินคิดเปนสัดสวนประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนน้ํา พ้ืนดินมีความอุดม

สมบูรณไปดวยแรธาตุตาง ๆ ปลูกพืชไดเจริญงอกงาม พ้ืนน้ําสวนใหญเปนบอเลี้ยงปลาและลําคลอง 

คุณภาพของน้ํายังสามารถใชประโยชนในการปลูกพืช เลี้ยงสัตวได  ดานอากาศมีลักษณะเปนอากาศ

รอนชื้นโดยท่ัวไปอากาศมีความสดชื่น มลพิษจากโรงงาน อุตสาหกรรมมีนอย เพราะเปนเขตพ้ืนท่ีท่ีอยู

ในประกาศของทางราชการกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียวมากกวารอยละ 90 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด พืชสวน

ใหญ ไดแก มะมวง มะพราว และกลวย 

 ปจจุบันนี้ “หัวตะเข” พัฒนาเปนตําบลศีรษะจรเขใหญโดยไดรับการพัฒนาจนกลายเปน

ชุมชนท่ีมีผูคนอยูอาศัยอยูอยางหนาแนน จากเดิมเปนชุมชนชนบทท่ีมีความสงบสุข สวยงาม มีความ

อุดมสมบูรณไปดวยพืชพันธุธัญญาหาร มีน้ํา มีนาขาว สมดังคํากลาวท่ีวา “ในน้ํามีปลาในนามีขาว” 

แตในวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงซ่ึงเปนไปตามพลวัตรของโลก คือความเจริญทางดานวัตถุนิยมไดเกิดข้ึน

มีถนนหนทาง การคมนาคมจากเดิมท่ีใชเรือก็เปลี่ยนมาเปนใชรถยนต โรงงานอุตสาหกรรมเกิดข้ึน

แทนท่ีนาขาว และบอปลา ผูคนมากหนาหลายตาอพยพจากหลายจังหวัดเขามาทํางานในโรงงาน

อุตสาหกรรมข้ึน รองรอยอดีตยังคงท้ิงหลักฐานบางอยางใหไดศึกษา เชนจรเขท่ีเคยเห็นอยูท่ัวไปตาม

ลําคลอง หนอง บึง ก็หายสาบสูญไป เหลือไวแตกะโหลกศีรษะท่ีตั้งไวตาม ศาลเจา เชน หมูบานท่ี 2 

บานเกาะพิจิตร เพ่ือใหรูวาเปนท่ีมาของชื่อตําบลศีรษะจรเขใหญ 

 ในทํานองเดียวกัน องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธงอธิบายลักษณะภูมิประเทศของ

อําเภอบางเสาธง พ้ืนท่ีท้ังหมดเปนท่ีราบลุม ไมมีภูเขา ไมมีปาไม มีระบบชลประทานท่ัวถึง สภาพทาง

เศรษฐกิจราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม เชน เลี้ยงปลา เลี้ยงกุง ทํานา ทําสวน

มะมวง และรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม จุดเดนของพ้ืนท่ีมีลักษณะผสมผสานะหวางเขต

อุตสาหกรรมโรงงาน ชุมชนขนาดใหญกับพ้ืนท่ีชุมชนเกษตรกรรม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีกวางสามาถรท่ีจะพัฒนา

และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจไดอีกมาก จํานวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลบาง

เสาธงมีจํานวน 17 หมูบาน (องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง.  ม.ป.ป. : 4-8) ไดแก 

  



10 

 

 หมูท่ี 1 บานคลองสําโรง หมูท่ี 2 บานไร  หมูท่ี 3 บานเกษรา 

 หมูท่ี 4 บานบางกระเทียม หมูท่ี 5 บานออมไร หมูท่ี 6 บานคลองบางเสาธง 

 หมูท่ี 7 บานบางเซา  หมูท่ี 8 บานบางเซา หมูท่ี 9 บานบางเสาธง 

 หมูท่ี 10 บานคลองเสาธง หมูท่ี 11 บานบางกระเทียมบน    หมูท่ี 12 บานคลองเสาธง 

 หมูท่ี 13 บานบางพลี  หมูท่ี 14 บานกลั่นหอม หมูท่ี 15 บานคลองสกัด50 

 หมูท่ี 16 บานคลองสกัด75 หมูท่ี 17 บานคลองสกัด25 

 

 
 

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงหมูบานตางๆ ภายใน องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง 

ที่มา : องคการบริหารสวนตาํบลบางเสาธง 
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  อยางไรก็ตาม องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง (2558 : 4-13) ไดอธิบายคําวา “บาง

เสาธง” มีท่ีมาจากการดําเนินวิถีชีวิตของประชาชนท่ีตั้งถ่ินฐานในบริเวณนี้ 3 ประการ คือ 

 1. การปกธงท่ีคันทํานบบริเวณปากคลองบางยาง (ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนคลองบางเสาธง 

  ซ่ึงตัดกับคลองสําโรง เพ่ือบอกจุดปดคลองใหเรือท่ีสัญจรรูแตเนิ่นๆ 

 2. การปกธงตามหัวคันนาของชาวนา เม่ือมีการลงแขกดํานา ถอนกลา หรือมีการละเลน 

  ตาง ๆ เชน การเลนสงกรานต เปนตน 

 3. ในแถบคลองบางยาว (คลองบางเสาธง) ถือธงสัญญาณตามวัดเพ่ือบอกเวลาพักเลิกทํา 

  นาในสมัยกอนจากการใชสัญลักษณ “เสาธง” เพ่ือสื่อความหมาย 

 ดังนั้นเม่ือมารวมกับคําวา “บาง” ซ่ึงแปลวาน้ําแลว ทําใหบริเวณแถบนี้เรียกวา “บางเสาธง”

มีแหลงน้ําธรรมชาติประเภทลําคลอง จํานวน 40 คลอง ไดแก 

 1. คลองสกัด25   2. คลองสําโรง   

 3. คลองมหาชื้น   4. คลองสี่ศอก   

 5. คลองเจริญราษฎร   6. คลองควาย 

 7. คลองออมแกว   8. คลองทับทอง   

 9.คลองออมไร   10. คลองทับทอง 

 11. คลองบางเสาธง   12. คลองเกษรา 

 13. คลองบางคําราม(คลองผูชวย) 14. คลองบางกระเทียม  

 15. คลองชวดตาเหม   16. คลองบางกระเทียม   

 17. คลองลัดบางกระเทียม(คลองตรง)  18. คลองชวดลาน 

 19.คลองลํารางพระกะสัน   20. คลองบางเซาลาง  

 21. คลองชวดนา   22. คลองบางเซาบน   

 23. คลองสนามพลี   24. คลองชวดใหญ 

 25. คลองชวดตาพุก   26. คลองตัน(ขางวัดเสาธงกลาง)  

 27. คลองบางน้ําขาว   28. คลองมอญท้ิงสุม   

 29. คลองชวดงูเหา   30. คลองเสือรองไห 

 31. คลองปากกะพัง   32. คลองบางพลี(คลองตาเส็ง)  

 33. คลองพญาเพ็ชร   34. คลองกาหลง    

 35. คลองทับยาว(คลองศีรษะจรเขนอย)   36. คลองมอญ    

 37. คลองไทรตามาก   38. คลองกลั่นหอม 

 39. คลองตัน    40. คลองหัวเกลือ 
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 บางเสาธงในวันนี้แทบจะไมหลงเหลืออดีตใหเราเห็นสภาพที่เต็มไปดวยทรัพยากรท่ี

อุดมสมบูรณ เพราะการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากดานคมนาคมและการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยาง

รวดเร็ว ไดกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนบางเสาธงอยางรุนแรง  เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรม

เกิดข้ึนมากมาย พรอมท้ังมีผูคนจากทองถ่ินอ่ืนอพยพเขามาตั้งหลักแหลงทํางานโรงงานเปนจํานวนมาก

ดังนั้น จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับประวัติความเปนมาของอําเภอบางเสาธง เพ่ือใชเปนแนวทางทํา

ความเขาใจทางสังคมและวัฒนธรรมหรือภูมิปญญาของชุมชน  บางเสาธงนี้  ตลอดจนอาจเปนท่ีมา

ของชื่อบานและชื่อคลองท่ีมีวิวัฒนาการสืบทอด การคงท่ีและการเปลี่ยนแปลง อยางตอเนื่องมาจนถึง

ปจจุบัน 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีเชิงคติชนวิทยา 

 ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับการศึกษาเชิงคติชนวิทยาตามความคิดหลักของทฤษฎี

ตะวันตกของโคลด เลวี่-สเตราส (Claude  Levi-Strauss)  อางถึงใน ศิราพร ณ ถลาง  (2548: 240-249)

กลาววา เปนผูมีอิทธิพลทางความคิดตอวิชาการทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในทศวรรษท่ี

1960-1970  เลวี่-สตราส ไดศึกษาชีวิตชนพื้นเมืองและมีความคุนเคยใกลชิดกับชนพื้นเมืองมาก

และยังไดเขียนบทความหลายเรื่องเพ่ือบอกใหนักวิชาการชาวยุโรปทราบวาชนพ้ืนเมืองในประเทศ

อาณานิคมท้ังหลาย  แทจริงมีระบบคิดท่ีชาญฉลาดและมีจิตใจในความเปนมนุษยไมตางจากชาวยุโรป

แตเขาอธิบายธรรมชาติและจักรวาล “ท้ังหมด” (total) อยางเปนระบบเดียวกัน  ไมใชการอธิบาย

อยาง “แยกสวน” และสรุปปรากฏการณทางธรรมชาติเปนเรื่องๆ อยางวิธีการทางวิทยาศาสตรแบบ

ชาวตะวันตก 

 เลวี่-สเตราส ยังไดเขียนบทความหลายเรื่องท่ีแสดงถึงวิธีคิดของชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมวาเปน

วิธีคิดของคนท่ีผูพันอยางใกลชิดกับวิถีแบบธรรมชาติ และถายทอดผานตํานานปรัมปราตางๆ เชน

ตํานานการเกิดน้ํา ฝน พายุ ดวงดาว ดวงอาทิตย หรือกําเนิดสรรพสัตวตางๆ เชน เสือดาว หมู หมูปา

ลิง ปลา คางคก เปนตน  ซ่ึงเนื้อเรื่องในตํานานปรัมปรานั้นเปนไปไมไดในความเปนจริง  แตเรื่องราว

ในตํานานก็เปน “ภาษาท่ีเปนรหัส” ท่ีเราตองพยายามทําความเขาใจวิธีคิดแบบตํานานปรัมปราดวย 

 และยังเชื่อวาชนดั้งเดิมหรือบรรพบุรุษของเราพยายามสื่อสาร “ความในใจ” ผานตํานาน

ปรัมปรามายังชนรุนหลัง ซ่ึงถาเรานําเอาตํานานปรัมปราเรื่องตางๆ ในแตละวัฒนธรรมมาประมวลดู

ท้ังหมด จึงจะพบวา “ความในใจ” ซ่ึงมีลักษณะเปน “ขอขัดแยงในใจ” ท่ีมีลักษณะ “ตรงขามกัน” 

บางประการของบรรพชนท่ีตองการใหชนรุนหลังไดทราบนั้นเปนเรื่องอะไร  (ศิราพร ณ ถลาง. 2548: 

240-249)   



13 

 

 แนวคิดเรื่องตํานานและการตีความหมายจากงาน เรื่อง Myth and Meaning: 

Cracking the Code of Culture ของ โคลด เลวี่-สเตราส (Claude Levi-Strauss) จะเนนวิธีวิทยา

ในการวิเคราะหตีความขอมูลทางคติชนประเภทตํานานปรัมปรา ไดอธิบายไววา ภาษาเปนสิ่งท่ีมนุษย

ใชเพ่ือสื่อสารความหมาย หากตํานานปรัมปรา (Myth) พยายามจะสื่อสารอะไรบางอยาง ภาษาของ

ตํานานปรัมปรา (Mythical language) จะมีลักษณะอยางไร สาร (message) ท่ีบรรพชนของเรา

พยายามจะบอกแกคนรุนหลัง โดยผานขอมูลตํานานปรัมปราเปนเรื่องเก่ียวกับอะไรบาง สารจาก

ตํานานปรัมปราในแตละวัฒนธรรม ภาษาตํานานเต็มไปดวยสัญลักษณ (code) ท่ีตองตีความ แลว เรา

มีวิธีถอดรหัส (decode) สารจากตํานานอยางไร  (ศิราพร ณ ถลาง.  2552 : 275-350) 

 

 

ตารางที่ 1 วิธีถอดรหัสภาษาตาํนานปรัมปรา การจัดแถว mythemes  จากตํานานอิดิพุส 

 

แถวที่ 1 

(ความสัมพันธ 

ทางสายเลือด) 

แถวที่ 2 

(การฆาคนที่สัมพันธกัน

ทางสายเลือด) 

แถวที่ 3 

(การฆาสัตวที่มีกําเนิด

จากพ้ืนดิน) 

แถวที่ 4 

(ดูจากชื่อคนเกิดจาก

ชื่อคนเกิดจากดินเดิน

ไดยาก) 

แคดมอสตามหานองสาว

ที่ถูกซีอุสลักพาไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

อิดิพุสแตงงานกับแม  

(โจคาสาตา) 

 

 

แอนทิโกนีฝงศพพี่ชาย 

(โพลีนิส) แมวาจะถูกหาม 

 

 

 

สปารตตอยฆากันเอง 

 

 

อิดิพุสฆาพอ(เลออส) 

 

 

 

 

 

 

อีที โอคลิสฆานองชาย 

(โพลีนิส) 

 

 

แคดมอสฆามังกร 

 

 

 

 

 

 

 

อิดิพุสฆาสฟงซ 

 

 

 

 

ชื่อ แลบดาคอล(พอของ

เลออส) = เปนงอย 

ชื่อ เลออส (พอของอิดิ

พุส) = ถนัดซาย 

ชื่อ อิดิพุส = เทาบวม 
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  โดยสรุปวิธีการศึกษาตํานานปรัมปราของ เลวี่ สเตราส ก็คือ จะตองนําของท่ีมีอยูใน

วัฒนธรรมท้ังหมดมาจัดลําดับ สลับท่ีสลับทางแลวจัดชุดออกมาใหเห็นวา แตละชุดเปนอยางไร ดังนั้น

วิธีการศึกษาโครงสรางก็ข้ึนอยูกับวาผูศึกษาจะหยิบจับสวนไหนออกมาแลวมาจัดชุดความคิดแลวอาน

ความหมายของมันออกมา แตละคนอาจจะใชวิธีการท่ีไมเหมือนกันแตถาเชื่อวาโครงสรางมีอยูจริง ก็

จะพบโครงสรางเหลานั้นรวมกัน สรุปไดวาวิธีการศึกษานิทานปรัมปราของ เลวี่ สเตราส แบงไดเปน

สามข้ันตอน (ปรมินทร จารุวร. 2550 : 1-5) คือ 

 1. นําตํานานปรัมปราแตละเรื่องมาแยกออกเปนสวนยอยๆ แลวนําสวนยอยๆนั้นมา

เปรียบเทียบกันกระบวนการนี้เรียกวา พิจารณาความสัมพันธของหนวยยอยในตํานานปรัมปรา 

(Mythemes) 

 2. ตองเปรียบเทียบการแปรรูปของตํานานปรัมปราวา ทําไมตํานานปรัมปราแตละเรื่อง

ถึงเลาออกมาดวยเนื้อหาท่ีแตกตางกัน 

 3. วิเคราะหคูตรงขาม (Binary Opposition) และตัวเชื่อม (Mediator) ซ่ึงเปนกุญแจ

หลักสําคัญในการวิเคราะห 

 ศิราพร ณ ถลางและสุกัญญา ภัทราชัย,บรรณาธิการ . (2542 : 1-22) ยังกลาวถึง

การศึกษาคติชนวิทยาเกิดข้ึนในยุโรปชวงศตวรรษท่ี 19 บุคคลในวงการท่ีรูจักกันดี เชน โธมัส เปอรซี 

(Thomas Percy) วิลเฮลม กริมม (Wilhelm Grimm) จาคอบ กริมม (Jacob Grimm) และวิลเลียม 

ธอมส (William Thoms) ผูบัญญัติศัพทคําวา Folklore เปนตน และผูเคลื่อนไหวดานคติชนวิทยาใน

ประเทศไทย ไดแก ศาสตราจารยคุณหญิงกุหลาบ มัลลิกะมาส  ดร.ก่ิงแกว อัตถากร เปนผู

บัญญัติศัพทคําวา คติชาวบาน และ คติชนวิทยา ซ่ึงทฤษฎีและความคิดเห็นท่ีนักวิชาการตะวันตก

ศึกษาคนควาเปนท่ียอมรับวานาสนใจและมีลักษณะเปนสากล สามารถท่ีจะนําไปเปนความคิดพ้ืนฐาน

และอางอิงในการศึกษาคติชนท่ัวไป เชน 

 อาร ดี เจมสัน (R. D. Jameson) คติชน คือสาขาของวิชาพันธุวรรณาเชิงวัฒนธรรม

ขอมูลของคติชนคือเรื่องปรัมปรา ตํานาน ประเพณีปรัมปรา เรื่องเลา ความเชื่อโชคลาง ศาสนา

พิธีกรรม ประเพณี การรองรํา และการอธิบายถึงธรรมชาติของมนุษย ซ่ึงเปนท่ียอมรับของกลุมชาติ

พันธุแตละกลุม ในแตละพ้ืนท่ีของโลก ในชวงเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร เพราะวาท้ังหมดนี้คือ

โครงสรางของจินตนาการของมนุษยและบอยครั้งท่ีทําใหเกิดพลังอํานาจสูงสุดข้ึนมา 
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 ระเบียบวิธีในการศึกษาคติชนคือ 

 1. การเก็บรวบรวมขอมูลตามความเปนจริงโดยไมใหนักคติชนวิทยาใชแรงผลักดันตัวเอง

ใหเขาไปมีสวนในการเปลี่ยนแปลงขอมูลนั้น 

 2. การเปรียบเทียบขอมูลเพ่ือตัดสินวา ปรากฏการณตางๆ ในแตละกลุมชาติพันธุนั้นมี

ความคลายคลึงและความแตกตางกันอยางไรบาง 

 3. การพิจารณาความเชื่อท่ีแฝงอยูในขอมูล 

 4. การพิจารณาแรงกระตุนทางสังคมและจิตวิทยาท่ีทําใหเกิดขอมูลข้ึนมา 

 5. บทบาทหนาท่ีมีตอปจเจกบุคคลและกลุมสังคมของปจเจกบุคคลนั้นๆ 

 ก่ิงแกว อัตถากร (2520 : 2) สรุปวาวิชาท่ีวาดวยการศึกษาคติชนวิทยาหรือผลผลิตทาง

วัฒนธรรมของกลุมชน และผลผลิตนี้จะเปนมรดกท่ีไดมีการสืบทอดตอๆ กันมา ท้ังภายในกลุมชน

เดียวกันและแพรกระจายไปสูชนตางกลุม จะเปนเรื่องราวท่ีวาดวยวิถีชีวิตของกลุมชน ท่ีมีความหมาย

กวางกวาคติชาวบาน และขนิษฐา จิตชินะกุล (2545: 15-32) คติชนวิทยา ไดสรุปแนวทางใน

การศึกษาของคติชนวิทยาสามารถกระทําได ดังนี้ 

  - การคนหาจุดกําเนิดของคติชนวิทยา 

  - การคนหารูปแบบและโครงสรางของคติชนวิทยา 

  - การศึกษาสัญลักษณในคติชนวิทยา 

  - การศึกษาเปรียบเทียบในคติชนวิทยา 

  - การศึกษากระบวนการถายทอดของคติชนวิทยา 

 และเนื่องจากขอมูลทางคติชนวิทยามีหลายประเภท ดังนั้นผูศึกษาควรมีเกณฑในการ

พิจารณาเลือกศึกษาขอมูลทางคติชนวิทยา ดังนี้ 

  1. เลือกศึกษาขอมูลท่ีผูศึกษาสนใจ การเลือกศึกษาขอมุลท่ีตนสนใจจะทําใหการศึกษา

เปนไปดวยความกระตือรือรนและอาจจะมีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณแกผูใหขอมูลซ่ึงกัน

และกัน 

  2. เลือกศึกษาขอมูลท่ีผูศึกษามีความถนัด เพราะจะทําใหเขาใจไดงาย 

  3. เลือกศึกษาขอมูลท่ีสามารถหาผูใหขอมูลหรือวิทยากร เพราะการศึกษาขอมูลทาง

คติชนวิทยามุงเนนขอมูลท่ีเปนมุขปาฐะ 

  4. เลือกศึกษาขอมูลท่ีมีผูศึกษานอย เพราะขอมูลบางแขนงทางคติชนวิทยาไดมีผู

ศึกษาไวมากแลว เชน ปริศนาคําทาย นิทาน เพลงพ้ืนบาน 

 และมัลลิกา คณานุรักษ (2550 : 245-246) ไดกลาวถึงจุดประสงคของการวิจัยดานคติชน

วิทยาวาเพ่ือเปนการเรียนรูคติประเพณีของกลุมชนในทองถ่ินนั้นๆ ทําใหเกิดความรูความเขาใจ
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ระหวางกลุมตางๆ และเปนการศึกษาเปรียบเทียบกลุมชน เพ่ือเขาใจในเอกลักษณเฉพาะกลุม ชวยลด

อคติระหวางกลุมชนสามารถอยูรวมกันอยางเปนสุข 

 สําหรับวิธีการรวบรวมขอมูลทางคติชนวิทยาวา โดยท่ัวไปมีอยู 4 แบบ ดังนี ้

 1. โครงการแบบสํารวจ คือการเก็บขอมูลชนิดสุมจากแหลงหรือกลุมชนหลายแหลง 

หลายกลุม เปนการวิจัยท่ีเก็บขอมูลแบบนี้มักไดขอมูลคอนขางผิวเผิน ซ่ึงเหมาะกับผูวิจัยท่ีมีเวลานอย 

 2. โครงการแบบลึก คือ การเก็บขอมูลอยางเขมขนท่ีตองพยายามเก็บขอมูลหลายๆ 

ประเภท จากแหลงเดียวหรืหลายแหลงหลายกลุม หรืออาจะเจาะจงเก็บเฉพาะประเภทเดียวจากกลุม

เดียวหรือหลายกลุมก็ได วัตถุประสงคก็เพ่ือใหรูจักลึกซ่ึงเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ 

 3. โครงการแบบอยูกับท่ี คือการเก็บขอมูลท่ีผูรวบรวมขอมูลไมตองเดินทางไปในแหลง

ไกลท่ีผิดแปลกไปจากท่ีตนตั้งผลักแหลงอยูแลว ซ่ึงอาจรวบรวมไดจากครอบครัวตนเอง จากเพ่ือนบาน 

หรือจากกลุมชนท่ีอยูใกลเคียง แบบนี้สะดวก ประหยัดและทําไดงาย 

 4. โครงการแบบเก็บเล็กผสมนอย คือการเก็บรวบรวมขอมูลแบบพบขอมูลโดยบังเอิญ 

เม่ือเห็นวานาสนใจหรือนาศึกษาก็จะเก็บรวบรวมขอมูลไวทุกครั้งท่ีพบสิ่งสะดุดตาเสมอ เม่ือเก็บขอมูล

มากพอก็จะสามารถนํามาศึกษาวิจัยได 

 แนวคิดการศึกษาประวัติศาสตรเฉพาะกรณี (historical particularism) ของ ฟรานซ 

โบเอส (Franz Boas, 1858-1942 อางถึงใน ยศ สันตสมบัติ (2554: 31-32) เปนนักมานุษวิทยา

อเมริกันทานแรกท่ีเนนการทําวิจัยภาคสนามและการเขียนชาติพันธุวรรณนา ฟรานซ โบเอส คัดคาน

ทฤษฎีวิวัฒนาการ ซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่งของความพยายามอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม

โดยรวบรัดและปราศจากหลักฐานยืนยันวาเปนจริงในชวงเวลานั้น จึงเสนอใหนักมานุษยวิทยาหันมา

สนใจกับการทําวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามจากการสังเกตการณแบบมีสวนรวมและจาก

การสัมภาษณ และการบันทึกขอมูลอยางเปนระบบ เขาศึกษาชาวเอสกิโมหลายกลุมพบวา ชาวเอสกิโม

มีประวัติความเปนมาคลายคลึงกันและไดตั้งรกรากอยูในพ้ืนท่ีมีสภาพแวดลอมไมแตกตางกันมากนัก

แตชาวเอสกิโกเหลานี้ มีวิ ถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีแตกตางกันออกไปพบวา การ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมนาจะมีสาเหตุจากทั้งปจจัยภายในและภายนอก โบแอสเสนอวา 

นักมานุษวิทยาควรเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกบวัฒนธรรมของกลุมหรือชนเผาใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

โดยปราศจากแนวความคิดเหยียดผิวพันธุและอคติเชิงชาติพันธุ จากนั้นจึงจะสามารถเริ่มตนวิเคราะห

เปรียบเทียบความคลายคลึงและความแตกตางของมนุษยในท่ีตางๆ เพ่ือหาสาเหตุของการ

เปลี่ยนแปลง โดยเชื่อวาวัฒนธรรมแตละแหงมีเอกลักษณและคุณคาในตัวเอง วัฒนธรรมแตละแหงมี

ประวัติความเปนมาและพัฒนาการของตนเอง วัฒนธรรมไมเคยหยุดนิ่งแตเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

ทวาการเก็บขอมูลในลักษณะหลากหลายและละเอียดถ่ีถวนนี้เอง ทําใหงานของโบแอสคอนขางขาด
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สาระและประเด็น ไมใหความสนใจกับการตีความหมาย (interpretation) จากท้ังแงมุมของนัก

มานุษยวิทยาและสมาชิกในสังคม 

 

 ศิราพร ณ ถลาง (2559 : 120-122) "คติชนสรางสรรค" บทสังเคราะหและทฤษฎี  

ไดอธิบายทฤษฎีคติชนสรางสรรคไววา ไดแรงบันดาลใจมาจากทฤษฎีจากแผนดินแมของศาสตราจารย

เจตนา นาควัชระ ท่ีนิยามไววา ทฤษฎีคือขอสรุปรวมท่ัวไปท่ีสามารถอธิบายประสบการณท่ีเกิดข้ึนซํ้า

ตางกรรมตางวาระไดอยางเปนเหตุเปนผล ทฤษฎีมักมีจุดกําเนิดท่ีผูกอยูกับประสบการณเฉพาะหรือ

พ้ืนฐานวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง เราควรจะสามารถสรางทฤษฎีท่ีมาจากขุมทรัพยทางปญญาของ

ไทยเองไดโดยไมตองหยิบยืมมาจากทฤษฎีตะวันตก ทฤษฎีคติชนสรางสรรคจึงเปนทฤษฎีท่ีอธิบาย

วิธีการสรางสรรคคติชนในบริบทใหมๆ และอธิบายวิธีคิดของคนไทยซ่ึงเปนวิธีคิดแบบไทยๆ ท่ีมี

ลักษณะเฉพาะ โดยมีสมมุติฐานวา คติชนสรางสรรคในสังคมไทยรวมสมัยเปนปรากฏการณทางสังคม

ท่ีเปนการนําคติชนในสังคมประเพณีมาปรับใชดวยวัตถุประสงคใหมๆ ในบริบทสังคมโลกาภิวัฒน 

เศรษฐกิจสรางสรรค การทองเท่ียวและบริบทสังคมขามพรมแดน ปรากฏการณคติชนสรางสรรคใน

ลักษณะใหมๆ นี้เปนผลจากการปรับใชคติชนอันเปนรากเหงาทางวัฒนธรรมทองถ่ินไทยท่ีมีอยูเดิม 

ผนวกกับวิธีคิดในการผลิตซํ้า ประยุกต ผสมผสานใหม หรือสรางความหมายใหมในบริบทใหม ทําให

คติชนท่ีสืบทอดมาในสังคมประเพณีมีพลวัตท่ีตองอธิบายดวยบริบทในสังคมปจจุบัน หรือกลาวไดวา

คติชนสรางสรรค หมายถึง คติชนท่ีมีการนําเสนอในรูปแบบใหมๆ หรือเนื้อหาใหมๆ ดวยวัตถุประสงค

ใหมๆ 

 1. คติชนท่ีไดรับการนําเสนอในรูปแบบใหมๆ เชน ประเพณีบายศรีพระธาตุสองฝงโขง ท่ี

มีการโยงสายสิญจนรอบองคพระธาตุพนมทางฝงไทยกับองคพระธาตุศรีโครตบองทางฝงลาวไวดวยกัน 

 2. คติชนท่ีไดรับการนําเสนอดวยเนื้อหาใหม ๆ เชน ประเพณีไหลโคมลองโขงท่ี

อุบลราชธานี เปนประเพณีใหมท่ีจัดข้ึนในชวงขามปจากวันสิ้นปไปสูวันปใหม ทําเรือเปนรูปตามป

นักษัตร ท่ีผนวกเอาประเพณีไหลเรือไฟผสมผสานกับวัตถุประสงคของความเชื่อประเพณีลอยเคราะห 

 3. คติชนท่ีไดรับการนําเสนอดวยวัตถุประสงคใหมๆ เชน ประเพณีแขงเรือของเพ่ือ

ประชันฝพายของคนไทยในเขตลุมน้ําตางๆ หรือการแขงเรือเสี่ยงทายในแมน้ําโขง หรือการแขงเรือ

ไทย-ลาว เชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางเพ่ือนบาน รวมถึงการนําคติชนไปสรางเปนวัตถุมงคล เชน 

หนากากเจาเงาะ หนากากพรานบุญ หรือการนําคติชนไปสรางมูลคาเพ่ิมใหผลิตภัณฑโอท็อป เชน 

น้ําพริกปลายางสุพรรณมัจฉา ชาขุนชาง ฯลฯ 

 กลาวโดยสรุป คติชนสรางสรรค หมายถึง คติชนท่ีมีการสรางใหมหรือผลิตซํ้าในบริบท

ทางสังคมไทยปจจุบันในลักษณะของการสืบทอดคติชนในบริบทใหม การประยุกตคติชน การตอยอด
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คติชน การตีความใหมและสรางความหมายใหม หรือการคติชนไปใชเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม หรือเพ่ือ

สรางอัตลักตณของทองถ่ินหรืออัตลักษณของชาติพันธุ 

 สุ เทพ สุนทรเภสัช (2540  : 68 -77) มานุษยวิทยากับประวัติศาสตร  กลาวถึง 

ประวัติศาสตรทองถ่ิน : การศึกษาประวัติศาสตรระดับจุลภาควา ขอบเขตและแนวการศึกษา

ประวัติศาสตรทองถ่ิน เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญในตัวของมันเองไมใชเปนแตเพียงสวนประกอบของ

ประวัติศาสตรแหงชาติ สิ่งท่ีนักประวัติศาสตรทองถ่ินใหความสนใจศึกษาก็คือ ชุมชนทองถ่ิน 

(Local Communities) ซ่ึงถือเปนตัวตนทางสังคม ยอมจะมีการเกิด การเจริญเติบโต การเสื่อม และ

การสิ้นสุดในตัวของมันเอง ประวัติศาสตรทองถ่ินจะมีแผนภูมิทางดานเวลา (Time Scheme) และ

การลําดับเหตุการณของตัวเอง (Chronology) ซ่ึงแตกตางจากประวัติศาสตรแหงชาติ ดังนั้น 

การศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินเปนการศึกษาตัวตนทางสังคมท่ีมีกําเนิดและพัฒนาการของตัวเอง 

หนาท่ีสําคัญของนักประวัติศาสตรทองถ่ินก็คือการท่ีจะตองพยายามเขาใจ และสามารถถายทอดให

ผูอานมองเห็นชัดถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

(Process of Social Change) ตองกําหนดใหแนชัดเก่ียวกับขอบเขตทางดานระยะเวลา เรามักจะพบ

กระบวนการเปลี่ยนแปลง ไดแก การเปลี่ยนแปลงท่ีมีลักษณะเปนวัฎจักร (Cyclical) พัฒนาท่ีเกิดข้ึน

ซํ้า ๆ ในชีวิตของบุคคลแตละคนหรือกลุม สงผลใหโครงสรางสังคมของชุมชนก็เปลี่ยนตามไปดวย 

 หลักฐานและขอมูลของประวัติศาสตรทองถ่ิน เหตุผลและขอโตแยงท่ีสําคัญประการหนึ่ง

ของผูท่ีปฏิเสธความสําคัญหรือการมีอยูของประวัติศาสตรทองถ่ินก็คือ การขาดหลักฐานสําคัญของ

ชุมชนทองถ่ิน  โดยท่ัวไปหลักฐานทางประวัติศาสตรจะเปนจารึกท่ีเปนลายลักษณอักษรชัดเจน เชน 

สมุดขอย ใบลาน ศิลาจารึก ซ่ึงเวลาผานไปอาจจะผุเปอยสูญหายไป ก็มิไดหมายความวาชุมชนทองถ่ิน

จะขาดพยายานหลักฐาน เพราะแมวาหมูบานเล็กท่ีสุดอยางนอยจะตองมีชื่อทองทุงและไรนา และชื่อ

ผูคนเปนของตนเอง จากการศึกษาชื่อสถานท่ี (Place Names) อยางเดียว เราก็อาจจะไดเรื่องราว

เก่ียวกับหมูบานแหงนั้น เก่ียวกับผูคนท่ีเขามาตั้งถ่ินฐาน คันคลองและคูระบายน้ํา สภาพความเปนอยู

ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนทองถ่ิน 

 จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีเชิงคติชนวิทยา  เปนเครื่องมือใน

การศึกษาชื่อบานและชื่อคลอง โดยใชภาษาเปนสัญลักษณท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง

สภาพแวดลอมทองถ่ินกับเรื่องเก่ียวกับคติ ความเชื่อ ความคิด และหลักการพ้ืนฐานขององคแหง

ความรูท่ีเกิดจากการสั่งสมถายทอดกันมา ทําใหมองเห็นความรูสึกนึกคิดและสิ่งท่ีซอนอยูเรื่องเลาและ

ตํานานทองถ่ินดวย 
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3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับในการตั้งช่ือคลองและช่ือบานในประเทศไทย 

 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีเชิงคติชนวิทยาและมานุษวิทยา

ในการตั้งชื่อคลองและชื่อบานในประเทศไทย พบวาปจจุบันไดรับความสนใจมากข้ึนเนื่องจาก

แผนพัฒนาการพัฒนาพ้ืนท่ีและความเจริญของระบบสาธารณูปโภคท่ีมีท้ังผลดีและผลเสีย ในแงของ

ประวัติศาสตรชุมชน และการประโยชนจากธรรมชาติและวัฒนธรรมในชุมชน 

 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แบงเปน 2 สวน คือ หนึ่ง เอกสารงานวิจัยท่ีกลาวถึง

ประวัติของคลองสําคัญ และการตั้งชื่อคลอง  กับสอง  งานวิจัยท่ีศึกษาเรื่องการตั้งชื่อหมูบานในพ้ืนท่ี

ภาคตางๆ ของประเทศไทย 

  3.1 เอกสารและงานวิจัยท่ีกลาวถึง คลองสําคัญ และการตั้งชื่อคลอง 

  สุนทรี อาสะไวย (2530 : 1-33)  ไดนําเสนอหนังสือ เรื่อง “ประวัติคลองรังสิต : การ

พัฒนาท่ีดินและผลกระทบตอสังคม พ.ศ. 2431–2457” ซ่ึงมีท่ีมาจากรายงานผลการวิจัยเรื่อง

“บทบาทของรัฐบาลและเอกชนในการพัฒนา : พิจารณาเฉพาะกรณีโครงการรังสิต พ.ศ. 2431 ถึง 

พ.ศ. 2457”  เสนอตอสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เม่ือป พ.ศ. 2521 โดยเนื้อหา

เปนการศึกษาเหตุการณในประวัติศาสตรเม่ือประมาณ 100 ปท่ีแลว 

  ผลการศึกษา ทําไดเห็นถึงการเจริญเติบโตของการคาขาวจนทําใหรัฐเปดขยายพ้ืนท่ี

เพาะปลูกมาทางดานตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ท้ังยังมีการทําสัญญากับบริษัทเอกชนในการขุด

คลองใหญดวยเครื่องจักร คือคลองรังสิต นอกจากนั้นยังมีการขุดขยายคลองซอยตางๆ ข้ึนท่ัวพ้ืนท่ี

ดวยแรงงาน  นอกจากนั้นรัฐบาลยังมีขอตกลงและการแบงปนผลประโยชนท่ีไดจากธุรกิจดวย การขุด

คลองไดเอ้ือประโยชนตอระบบการขนสง การจัดสรรท่ีดิน และการอพยพเขามาตั้งถ่ินฐานของชาวนา

ในเขตรังสิต อยางไรก็ตาม จากกระบวนการของภาครัฐก็ทําใหเกิดปญหาเพราะอํานาจสวนใหญตกอยู

ในมือของบริษัทท่ีไดสัมปทานเปนเจาของคลองและประตูน้ําในการท่ีจะใหหรือไมอนุญาตใหประชาชน

ขนสงผลผลิต  ท้ังยังพบปญหาอันเกิดจากการถือครองท่ีดิน การใชประโยชนจากคลองและความเสื่อม

ของคลองอีกดวย 

  ชาคริต โภชะเรือง (2548 : 1-17) ไดศึกษาเรื่องคนคนคลอง "คลองอูตะเภา : 

เครือขายแหงสายน้ํา พ้ืนท่ีแหงความสัมพันธ" เก่ียวกับประวัติความเปนมาของคลองอูตะเภา จังหวัด

สงขลา การคาเรือสําเภาโบราณ สภาพแวดลอมบริเวณลุมน้ําอูตะเภา โรงฆาหมูเถ่ือน เครื่องมือหา

ปลาท่ีเรียกวา เลตลอดจนวัฒนธรรมการแขงเรือยาว งานลอยกระทง ซ่ึงถือไดวาเปนแมน้ําสายสําคัญ

สายหนึ่งในอดีตมาถึงปจจุบันแมวาสภาพทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไปแลวก็ตาม คลองอูตะเภาปรากฏ

ในเอกสารชัดเจนเม่ือครั้งท่ีสมเด็จพระปตาลาบรมพงศาภิมุข เจาฟาฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศาวร

เดช รายงานตรวจราชการหัวเมืองปกษใต ป 2427  บอกเลาสภาพของลําคลองและวิถีชีวิตของผูคน
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ท้ังคนไทยคนจีนในอดีต ใชเปนเสนทางลัดการเดินทางขามคาบสมุทรมาลายู การเดินทัพ และการคา

เรือสําเภา 

  3.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีกลาวถึงการตั้งชื่อบาน 

  วรรณา นาวิกมูล และคณะ (2549 : 1-6) ไดศึกษาเรื่องชื่อบานนามเมืองจังหวัดตรังซ่ึง

มีผลการศึกษาวาเปนการหาท่ีมาของชื่อบานนามเมืองจังหวัดตรัง รวมชื่อจังหวัด อําเภอ ตําบลและ

หมูบาน ซ่ึงเปนขอมูลเก่ียวกับท่ีมา จํานวน 811 ชื่อ แสดงผลชื่อจํานวน 524 ชื่อ ชื่อเปนคําประสมซ่ึง

มีท่ีมาจากปจจัยสําคัญไดแก ภูมิประเทศ อันเปนคําบอกสภาพทางภูมิประเทศท้ังท่ีเปนแหลงน้ํา ท่ีสูง

และท่ีราบอยูในชื่อบาน จํานวน 633 ชื่อ และพรรณไม อันเปนคําเรียกชื่อพรรณไม จํานวน 152 คํา

เปนพรรณไม 120 ชนิด นับวาเปนหมวดท่ีมีความหลากหลายมากท่ีสุด  ตอมาเปนคําท่ีแสดงชื่อบุคคล

ในชื่อบานครอบคลุมตั้งแตพระมหากษัตริยลงมาจนถึงสามัญชน เม่ือผลการวิจัยแสดงวาปจจัยท่ีมา

ของชื่อบาน  เชน ภูมิประเทศ พรรณไม ฯลฯ เปลี่ยนแปลงหรือสูญหาย ทําใหไมมีหลักฐานยืนยันท่ีมา

ของชื่อ และการศึกษาเปรียบเทียบขอมูลภาคสนามกับขอมูลเอกสารพบวาชื่อบานนามเมืองเกาแก

ของจังหวัดตรัง หลายชื่อเปลี่ยนไปเพราะความเขาใจผิด สาเหตุสําคัญเกิดจากการถอดเสียงของคํา

ภาษาถ่ินใตและคําภาษามาลายูถ่ินออกมาเปนตัวอักษร 

  วนิดา ตรีสินธุรส (2549 : บทคัดยอ) งานวิจัยเรื่องชื่อบานนามเมือง จังหวัด

นครราชสีมา  ฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาประวัติความเปนมาของชื่อหมูบานท่ีสะทอนใหเห็นถึง

แนวการตั้งชื่อและการเปลี่ยนแปลงชื่อหมูบานในจังหวัดนครราชสีมา จากการศึกษาพบวา ชื่อหมูบาน

เปนชื่อท่ีชาวบานในยุคนั้นตั้งข้ึนเพ่ือใหเปนท่ีสังเกตหรือท่ีหมาย อันเปนการสื่อใหคนท่ัวไปไดรูจัก

สถานท่ีแหงนั้นตรงกัน ลักษณะทางภาษาท่ีใชตั้งชื่อหมูบานสวนใหญเปนคําไทยแท และสวนนอยเปน

คําบาลี-สันสกฤต ชนิดของคําสวนใหญเปนคํานาม ท้ังท่ีเปนคําพยางคเดียวและหลายพยางค สวนนอย

เปนคํากริยา คําวิเศษณและคําบุพบท ชื่อหมูบานแตละชื่อสะทอนใหเห็นถึงภาพรวมของชุมชนนั้น 

ท้ังในดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม อันทําใหเขาใจถึงพ้ืนฐานในดานความคิด ความ

เชื่อของคนในหมูบาน เชน ในดานภูมิศาสตร ชื่อหมูบานสะทอนใหเห็นสภาพภูมิศาสตรของหมูบานวา

เปนท่ีสูงประเภทโนน ดอน หรือเนิน ฯลฯ อยูใกลแหลงน้ําประเภทหนอง คลองหรือบึง และมีพรรณไม

ชนิดใดในบริเวณนั้น หรือเปนตนไมขนาดใหญท่ีบงชี้ใหทราบท่ีตั้งหมูบานชัดเจน หรือตนไมท่ีมี

ลักษณะพิเศษ แปลกกวาตนไมอ่ืนในบริเวณนั้น หรือเปนตนไมท่ีมีมากในบริเวณนั้น เปนตน ในดาน

ประวัติศาสตร ชื่อหมูบานไดสะทอนใหเห็นถึงประวัติความเปนมา และความสําคัญของสถานท่ีแหงนั้น

ในอดีต ชื่อหมูบานมักจะมีคําวา พลับพลา ดาน และทา เปนตน สวนในดานวัฒนธรรม ชื่อหมูบานใน

จังหวัดนครราชสีมา สะทอนใหเห็นถึงปจจัยท่ีสําคัญตอการเลือกทําเลท่ีตั้งถ่ินฐานวา ท่ีตั้งหมูบาน

มักจะอยูในบริเวณท่ีสูง เปนแหลงท่ีอุดมสมบูรณ อยูใกลแหลงน้ําและมีความปลอดภัยในชีวิตเปน
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สําคัญ ชื่อหมูบานท่ีมีคําวา ไร นา บอกถึงวัฒนธรรมการทํามาหากินในดานเกษตรกรรม นอกจากนี้ชื่อ

หมูบานยังบอกถึงลักษณะการดําเนินชีวิตความเปนอยูและความเชื่อของชาวจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึง

วัฒนธรรมเหลานี้ปรากฏอยูในชื่อหมูบาน ดังนั้น ความสําคัญของชื่อหมูบาน นอกจากจะเปนสื่อใหคน

ท่ัวไปไดรูจักสถานท่ีนั้นตรงกันแลวยังเปนสิ่งท่ีสะทอนใหเห็นถึงความเปนมาของหมูบานนั้น ท้ังทางดาน

ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ความเชื่อ วัฒนธรรม และวิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคมนั้นอยางงดงาม 

  สุปยา ทาปทา และทัศน ทัศนียานนท (2550 : บทคัดยอ) รายงานการวิจัยเรื่องชื่อ

บานนามเมืองในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เปนการศึกษาประวัติความเปนมา

และความหมายของชื่อตําบล หมูบาน และชุมชนในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

ซ่ือมีอยูท้ังสิ้น 12 ตําบล 152 หมูบาน และ 106 ชุมชน ท่ีอยูในเขตตําบลในเมือง (เทศบาลนคร

อุบลราชธานี) โดยท่ีมุงหวังท่ีจะใหคนในทองถ่ินไดเกิดความรูความเขาใจและเกิดความรักความภูมิใจ

ในทองถ่ินของตนเอง อันจะเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะชวยใหชุมชนเกิดความเขมแข็งข้ึนไดท้ังทาง

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  ผลการวิจัยพบวา สามารถรวบรวมความหมายและประวัติของชื่อตําบล 

หมูบาน รวมท้ังชุมชนตําบลในเมือง ในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได 258 ชื่อ 

(ชื่อตําบลและหมูบาน 152 ชื่อ ชื่อชุมชนตําบลในเมือง 106 ชื่อ) โดยเม่ือใชหลักการจําแนกประเภท

ตามหลักการของภาคภูมิศาสตร คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ท้ัง 14 ประเภท ปรากฏวา

ชื่อท่ีนํามาใชเปนจํานวนมากจนถึงนอย เรียงตามลําดับคือชื่อของ พืช ลักษณะภูมิประเทศ  ความเปน

มงคล การกระทํา ทิศทาง สัตว คน สถานท่ี ของใช อาชีพ ขนาด จํานวน ระยะเวลา และจําแนกไมได

ดังนั้นจึงกลาวไดวา  การตั้งชื่อบานนามเมืองในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

จะตั้งข้ึนโดยใชชื่อของพืชท่ีข้ึนอยูตามทองถ่ินและลักษณะภูมิประเทศท่ีใชเปนทําเลท่ีตั้งเปนสวนใหญ

ท้ังนี้อาจเปนเพราะจังหวัดอุบลราชธานีมีลักษณะภูมิประเทศท่ีเปนแหลงรวมของแมน้ําสายตาง ๆ 

และมีความอุดมสมบูรณทําใหมีพืชพันธุตามทองถ่ินตาง ๆ มากมายนั่นเอง 

  สรบุศย รุงโรจนสุวรรณ และรุงวิวิมล รุงโรจนสุวรรณ (2551: 1-22) รายงานการวิจัย

เรื่องชื่อหมูบานในอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ไววา การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ลักษณะโครงสรางและความหมายคําเรียกชื่อหมูบานในอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพ่ือศึกษา

ท่ีมาหรือเหตุผลในการตั้งชื่อหมูบาน และเพ่ือศึกษาประวัติศาสตร วิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรม

ทองถ่ิน ท่ีสะทอนออกมาจากชื่อหมูบานในอําเภอเชียงแสน จากขอมูลเอกสารของหนวยงานราชการ

สวนทองถ่ินและขอมูลสัมภาษณจากภาคสนามจํานวน 70 หมูบาน โดยไดเก็บรวบรวมขอมูลประวัติ

ความเปนมาของหมูบาน ความหมายของชื่อหมูบาน และลักษณะทางภูมิศาสตรของบริเวณท่ีตั้ง และ

ทําการวิเคราะหในเชิงพรรณา และไดสรุปผลการศึกษาเก่ียวกับชื่อหมูบานในอดีต  ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 ผลการศึกษาเกี่ยวกับชื่อหมูบานในอดีต 
 

งานวิจัย 
โครงสราง 

ที่พบมาก 

ความหมาย 

ที่พบมาก 

ลักษณะทาง

วัฒนธรรม 

ที่สะทอนจาก 

ชื่อหมูบาน 

อ่ืนๆ 

วัฒนธรรมภาษา 

ชื่อหมูบานในจังหวัด

มหาสารคาม 

(วิบัณฑิตา ชวยชูวงษ 

2532) 

คําหลายพยางค 

- คํา 2-3 พยางค 

  มักเปนคําไทยแท 

- คํา 4-6 พยางค 

  สวนใหญไมใช 

  คําไทยแท 

คําที่เปนสวน 

ประกอบหลัก

บอกลักษณะ 

ภูมิประเทศ ไดแก 

แหลงน้ํา ทีสู่ง ปา

ดง 

1.การเลือกทําเล 

  ที่ตั้งหมูบาน 

2.วัฒนธรรม 

  เกษตร น้ํา  

  การทํามาหากิน 

  การดํารงชีวิต 

3.วัฒนธรรม 

  เครือญาติ  

  ความเชื่อ 

 

1.แนวการตั้ง 

   ชื่อหมูบาน 

2.สาเหตุของ 

   การปลี่ยน 

   แปลงชื่อ 

ชื่อหมูบานในมณฑล

กวางสีและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย 

(ปราณี  กุลละวณชิย) 

คําสองคํา โดยคํา

หลังมีความหมาย

ขยายคําหนา ถาชื่อ

ประกอบข้ึนดวยคํา  

3 คํา คําสุดทายจะ

เปนคําบอกทิศทาง 

 

ลักษณะภูมิ

ประเทศ ไดแก  

ที่นา แหลงน้ํา 

และที่สูง 

1.การทํามาหากิน   

  (ทํานา) 

2.ลักษณะ 

  ภูมิประเทศ 

ชื่อหมูบานที่เปน

ที่นิยม 

รายงานการวิจัยเร่ือง

ชื่อหมูบานใน 

อําเภอทาอุเทน 

จังหวัดนครพนม 

(รุงอรุณ ทีฆชุณหเถียร

และมะลิวลัย บูรณ

พัฒนา 2536) 

คําสองคํา โดยสวน

ใหญเปนนาม+นาม 

คําที่เปนสวน 

ประกอบหลัก 

เปนลักษณะทาง

ภูมิศาสตร ไดแก 

แหลงน้ํา ทีสู่ง  

ปาดง 

1.การเลือกทําเล  

  ที่ตั้งหมูบาน 

2.วัฒนธรรม  

  การเกษตร น้ํา  

  การดํารงชีวิต 

3. วัฒนธรรม 

  เครือญาต ิ 

  ความเชื่อ 

 

 

1.แนวการตั้งชื่อ

หมูบาน 

2.การเปลี่ยนแปลง

ชื่อหมูบาน  

ดานเสียง ดานคํา 
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งานวิจัย 
โครงสราง 

ที่พบมาก 

ความหมาย 

ที่พบมาก 

ลักษณะทาง

วัฒนธรรม 

ที่สะทอนจาก 

ชื่อหมูบาน 

อ่ืนๆ 

การปรับเปลี่ยนของ 

ชื่อหมูบานในจังหวัด

เชียงใหม  

(นองนชุ มณีอินทร 

2543) 

ภูมิศาสตร+

(ลักษณะเฉพาะ)+

(คุณสมบัติ) 

ลักษณะภูมิประเทศ 

โดยเฉพาะแหลงน้ํา 

1.การตั้งถ่ินฐาน 

  ใกลแหลงน้ํา 

2.ความสัมพันธ 

  ของพื้นที่ปาตอ 

  วิถีชีวิตของคน 

3.ลักษณะ 

  ภูมิประเทศ 

  แบบพื้นที่สูง 

1.ลักษณะการ 

 ปรับเปลี่ยนชื่อ 

 หมูบานที่พบมาก 

 คือใชชื่อใหม 

 แทนชื่อเดิม 

2.การปรับเปลี่ยน 

 ทางภาษาดาน 

 ศัพท การสะกดคํา 

 และโครงสราง 

 

ชื่อหมูบานในภูมิภาค

ตะวันตกของประเทศ

ไทย 

(สุจริตลักษณ ดผีดุง 

2547) 

คํามูลที่เปนคํานาม 

(หลัก)+คํามูลที่เปน

คํานาม (ขยาย) 

กลุมอรรถลักษณ

ทางภูมิศาสตร 

โดยเฉพาะน้ํา- 

แหลงน้ํา 

ความผูกพัน

ระหวางแหลงน้าํ

ชุมชน 

วิเคราะหอรรถ

ลักษณ 

 

   ผลการศึกษาพบวา โครงสรางของชื่อหมูบานอาจเปนคําๆ เดียวจนถึง 4 คํา โดยสวน

ใหญจํานวน 56 ชื่อประกอบดวย 2 มีชื่อท่ีเปนคําเดียวจํานวน 9 ชื่อ และชื่อท่ีประกอบดวยคํา 3 และ 

4 คํา มีจํานวน 4 และ 1 ชื่อตามลําดับ เม่ือพิจารณาความหมายของคําท่ีนํามาประกอบเปนชื่อ

หมูบานพบวา มีการกระจายในกลุมความหมายหลัก 3 กลุม ไดแก ธรรมชาติ มนุษย และลักษณะ 

อนึ่งการวิเคราะหพบวา ชื่อหมูบานสวนใหญจํานวน 42 หมูบานมีท่ีจากลักษณะภูมิประเทศและ

สิ่งแวดลอมบริเวณท่ีตั้งหมูบาน นอกจากนี้ชื่อหมูบานอาจามีท่ีมาจากแหลงชุมชนสําคัญในอดีต หรือ

สถานท่ีสําคัญทางศาสนา ชมชนเดิม และเหตุการณสําคัญในอดีต นอกจากนี้การศึกษาชื่อหมูบานยังมี

ความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร วิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมทองถ่ินอีกดวย กลาวคือในเชิง

ประวัติศาสตร ขอมูลการเกิดหมูบานแสดงใหเห็นการขยายตัวของชุมชนท่ีมีความสัมพันธกับพ้ืนท่ีลุม

และแหลงน้ํา นอกจากนี้ยังแสดงออกใหเห็นจากการใชชื่อชุมชนหรือหมูบานเดิมเปนฐานในการตั้งชื่อ 

โดยมีสวนขยายเปนคําบอกตําแหนงและทิศทางในแงวิถีชีวิตและความเชื่อนั้น มีการใชคําแสดง
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ลักษณะภูมิประเทศและพืชพรรณในการตั้งชื่อหมูบานกระจายอยูท่ัวท้ังอําเภอ ซ่ึงมีการแสดงตําแหนง

โดยสังเขปดวยแผนท่ี นอกจากนี้ชื่อหมูบานยังแสดงใหเห็นวัฒนธรรมภาษา ไดแก ภาษาไทยถ่ินเหนือ 

สอดแทรกอยูในการสะกดคํา การออกเสียง และการใชคําศัพทในจํานวนไมนอย 

  พระครูโสภณปริยัติสุธี (ศรีบรรดร ถิรธมโม). (2553 : 88-89) ไดศึกษาเก่ียวกับชื่อบาน-

ภูมิเมืองพะเยา ซ่ึงใหไดใหความหมายคําวา “พะเยา” มาจาก 3 ทัศนะคือ ลักษณะของการต้ัง

บานเรือนไปตามภูเขา (ภูกามยาว) หรือลักษณะของภูเขา (ผายาว) หรือเปนคําท่ีเพ้ียนมาจากคําวา 

ฟายาว (ตะวันโพลเพล) และยังมีการศึกษาชื่อและโดยเนนองคประกอบการศึกษา 4 รูปแบบ คือ 

   1. จากการบันทึก เรื่องราวความเปนมา โดยมากจะเปนการบันทึกจากพระครู 

     วิราชวชิรปญญา 

   2. จากการปริวรรต เปนการถายแบบจากอักษรลานนาสูภาษาไทย 

   3. จากการพิสูจนหลักฐาน เชน พงศาวดาร หลักศิลาจารึก หลักฐานโบราณสถาน  

      โบราณวัตถุตางๆ 

   4. จากการรวบรวมเรียบเรียง ซ่ึงมีนักวิชาการไดพิสูจนและประติดประตออยูบางแลว  

      แมจะเปนการถกเถียงขอเท็จจริงในเรื่องของอายุ เวลา พ.ศ. บาง 

   นอกจากนี้ ปราณี กุลละวณิชย (2535 : 1-56) ไดศึกษาชื่อหมูบานในมณฑลกวางสี

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในประเด็น ดังนี้ 

   1. การศึกษาชื่อหมูบานจวงในมณฑลกวางสี พบวา มีชื่อหมูบานจวงท่ีเปนคํายืมจีน

กวางตุงอยูดวย โครงสรางชื่อหมูบานจวงประกอบดวย 2 คํา และชื่อท่ีประกอบดวย 3 คํา แบบชื่อ

หมบานท่ีนิยมและการกระจายของชื่อหมูบานท่ีนิยม หรือชื่อหมูบานท่ีคําแรกซํ้ากัน เชน ชื่อหมูบานท่ี

ซํ้ากันและปรากฏเปนชื่อหมูบานตั้งแต 5 ครั้งข้ึนไป เชน คําท่ีบอกลักษณะภูมิประเทศ คําท่ีบอก

สภาพความสมบูรณ คําบอกจุดท่ีตั้งและทิศทาง คําบอกลักษณะรูปราง เปนตน สําหรับการกระจาย

ของชื่อหมูบานมีท้ังชื่อท่ีกระจายอยางสมํ่าเสมอท่ัวไปในเขตท่ีมีชาวจวงอาศัยอยู  กับชื่อหมูบานท่ีมี

การกระจายอยูท่ัวไปแตไมสมํ่าเสมอและอาจจะพบมากในบางพ้ืนท่ีหรือไมมีเลยไมบางพ้ืนท่ี และชื่อ

หมูบานท่ีมีการกระจายในปริมาณนอย 

  2. การศึกษาชื่อหมูบานในตอนเหนือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 4 

จังหวัด ไดแก  จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม และจังหวัดอุดรธานีพบวา โครงสราง

ชื่อหมูบานประกอบดวย 2 คํา และชื่อท่ีประกอบดวย 3 คํา ข้ึนไป แบบชื่อหมูบานในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือแสดงการซํ้าชื่อท้ังชื่ออยูบาง แตเกิดข้ึนนอยเม่ือเทียบกับจํานวนหมูบานท้ังหมด 

และจํานวนครั้งท่ีซํ้ากันก็ไมเกิน 10 ครั้ง สวนชื่อคําแรกท่ีซํ้ากันมีตั้งแต 2 ครั้งจนถึง 500 ครั้ง  เชน 
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คําท่ีบอกสภาพความสมบูรณ ไดแก หนอง นา โนน คําท่ีบอกลักษณะภูมิประเทศ ไดแก โคก โปง 

หวย ภู  คําบอกลักษณะพืชหรือสัตว เปนตน 

  3. การเปรียบเทียบชื่อหมูบานในมณฑลกวางสีและในเขตประเทศไทย พบวา มีท้ัง

ความคลายคลึงและแตกตางกันท้ังในลักษณะของโครงสรางชื่อหมูบานและแบบชื่อหมูบานท่ีนิยม 

โดยท่ัวไปลักษณะของโครงสรางชื่อหมูบานท่ีประกอบดวยคํา 2 คํา มีลักษณะเปนคําโดด ชื่อหมูบาน

ไทยอาจมีคําผสมอยูในชื่อท่ีประกอบดวย 2 คํา อยูพอสมควร แตจะไมปรากฏในชื่อหมูบานจวง  และ

ยังมีความคลายคลึงกันในชื่อหมูบานประกอบดวยคํา 3 คํา จะเปนคําบอกทิศทางหรือลักษณะของ

หมูบาน เม่ือเปรียบเทียบคําแรกในชื่อหมูบานพบวา คําแรกในชื่อหมูบานไทยมีความหลายหลาย

มากกวา สวนท่ีทําใหเกิดความหลากหลายเปนคํายืมท่ีมาจากบาลี-สันสกฤต การจําแนกภูมิประเทศ

พบวาท้ังจวงและไทยมีการบอกลักษณะภูมิประเทศท่ีเปนภูเขาและท่ีราบอยูในบริเวณภูเขา แหลงน้ํา 

  อาจสรุปวิธีการตั้งชื่อหมูบานของท้ังสองกลุมเหมือนกันคือใชลักษณะการทํามาหากิน

คือการทํานา ลักษณะภูมิประเทศในทองถ่ิน  คําท่ีบอกการรวมตัวของคนเขาเปนกลุมคือคําวาบาน 

  สวน พิจิตรา กองกิตติงาม (2556 : ข ) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาเสนทางการเดินทาง

และการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินผานนิราศเมืองแกลง กรณีศึกษา : จังหวัดระยอง  โดยศึกษาและ

จัดทําแผนท่ีออนไลนแสดงแผนท่ีแสดงเสนทาง และท่ีตั้งหมุดตามรอยนิราศเมืองแกลงของสุนทรภู

และทําการจําลองและสรางเสนทางจากขอมูลท่ีมีอยู เพ่ือใหเห็นภาพของพ้ืนท่ีมากข้ึน  นอกจากนั้นยัง

เปนประโยชนตอการพัฒนาเสนทางการทองเท่ียวเชิงนิเวศของจังหวัดระยองดวย เนื่องจากไดสะทอน

ลักษณะทางกายภาพ การตั้งถ่ินฐาน วัฒนธรรม ประเพณีและความเปนอยูในสมัยนั้นๆ มาประยุกตใช

ในการศึกษากับเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

  จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ทําใหมองเห็นภาพรวมและความสําคัญของชุดการ

การศึกษาชื่อบานและชื่อคลองในประเด็นตาง ๆ  ดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับเรื่องท่ี

จะทําการวิจัย และสามารถนําความรูพ้ืนฐานเหลานี้มาใชในการวิจัยและชวยในการวิเคราะหขอมูล

สรุปผลและอภิปรายผลในการวิจัยเรื่องการศึกษาเชิงคติชนวิทยา : การตั้งชื่อคลองและชื่อบานใน

อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการได 

 

 



 

บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 งานวิจัยฉบับนี้ เปนการศึกษาเชิงคติชนวิทยา โดยการศึกษาขอมูลหลายสวนท้ังขอมูล

จากเอกสารชั้นตนและชั้นรองผนวกกับการเก็บขอมูลภาคสนาม  คือการลงพ้ืนท่ีจริง และสืบคนขอมูล

จากการสังเกตการณ และการสัมภาษณพูดคุยกับชาวบาน ผูอาวุโส และปราชญทองถ่ิน ซ่ึงถือวามีความ 

สําคัญมากท่ีสุด เพ่ือนําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหเชื่อมโยง โดยไมใชแบบสอบถามแตจะมีแนวคําถาม 

เพ่ือนําไปสูคําตอบท่ีตองการซ่ึงเปนวิธีการท่ีเหมาะสมและครอบคลุมในการวิจัยคติชนวิทยา โดยผูวิจัย

ไดแบงข้ันตอนและแบบแผนในการศึกษาดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. นักวิจัย ทําหนาท่ีเตรียมหัวขอท่ีควรใชตอนตนๆ ของการวิจัย การตั้งคําถาม จดบันทึก

ภาคสนาม สังเกตการณ แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงเรื่องราว รวบรวมขอมูล 

 2. การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview) และการตั้งคํากวางๆ เปน

คําถามเปด (openend question) เพ่ือนําไปสูคําถามเฉพาะตอมา หรือเพ่ือมาสูขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับ

คานิยม ทัศนคติ วิถีชีวิตของชาวบาน โดยใชรูปแบบการสัมภาษณ 2 แบบคือ 

  - การสัมภาษณแบบเจาะจงตัวบุคคล เปนการเก็บขอมูลอยางเขมขนท่ีตองพยายาม

เก็บขอมูลหลายๆ ประเภทจากแหลงเดียว เพ่ือใหรูจักลึกซ้ึงเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ 

  - การสัมภาษณแบบสนทนากลุม เปนการรวบรวมขอมูลจากการสนทนากับกลุมผูให

ขอมูลในประเด็นปญหาท่ีเฉพาะเจาะจง โดยมีผูดําเนินการสนทนากลุม (Moderator) เปนผูคอยจุด

ประเด็นในการสนทนา เพ่ือชักจูงใหกลุมเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นตอประเด็นหรือแนว

ทางการสนทนาอยางกวางขวางละเอียดลึกซ้ึง โดยมีผูเขารวมสนทนาในแตละกลุมประมาณ 5-8 คน

ซ่ึงเลือกมาจากประชากรเปาหมายท่ีกําหนดเอาไว 

 3. การจดบันทึกขอมูล จากการสังเกตการณ การสัมภาษณหรือการเขารวมพิธีกรรม

กิจกรรมของทองถ่ินหากมีโอกาส ทําใหผูวิจัยไดรับการยอมรับและสนิทสนมกับกลุมประชากรท่ีจะ

ศึกษา โดยท่ีผูถูกสังเกตไมรูตัววาถูกสังเกตหรือเฝาดู จึงมีพฤติกรรมท่ีเปนไปตามธรรมชาติ ทําใหได

ขอมูลท่ีเปนจริง 
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 4. การบันทึกเสียง บันทึกภาพนิ่งตลอดจนภาพเคลื่อนไหว เพ่ือใหเกิดความเท่ียงตรงของ

เหตุการณตางๆ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. เอกสารช้ันตนและช้ันรอง ท่ีทําการศึกษา ไดแก 

  1.1 เอกสารชั้นตน ท่ีเปนเอกสารราชการ เอกสารทองถ่ิน การเขียนบันทึกของ

ชาวบานท่ีชาวบานเขียนเอง 

  1.2 เอกสารชั้นรอง ไดแก บทความ หนังสือ งานวิจัย และวิทยานิพนธในสาขาวิชา

ตางๆ ในหอสมุดมหาวิทยาลัยตางๆ หองสมุดสยามสมาคม หอจดหมายเหตุแหงชาติ และหอสมุด

แหงชาติ โดยแบงออกเปนสวนตางๆ ดังตอไปนี้ 

   - เอกสารท่ีเก่ียวกับการสรางคํา การเปลี่ยนแปลงคํา เปนการศึกษาแนวทางการ 

     สรางคํา การใหความหมายของคํา การเปลี่ยนแปลงคําแบบการกรอนเสียง 

     หรือการกลายเสียง 

   - เอกสารเก่ียวกับแนวคิดเชิงคติชนวิทยา เปนการศึกษาแนวคิดและหลักการตั้ง 

     ชื่อคลองและชื่อบาน 

   - งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการตั้งชื่อคลองและชื่อบานในภูมิภาคตางๆ ของ 

     ประเทศไทย  

  1.3 ภาพถายเกาท่ีเก็บรักษาในวัด โรงเรียน บาน อนามัย สุขศาลา โรงเจ สุเหรา ฯ 

  1.4 แผนท่ีคลองสาธารณะของทุกตําบล แผนท่ีออนไลนแสดงเสนทางคลอง แผนท่ี

คลองจากภาพถายทางอากาศ เปนตน   

 

 2. การลงพ้ืนท่ี  ศึกษาพ้ืนท่ีทางกายภาพและสิ่งแวดลอม การสัมภาษณและเก็บขอมูล

ทุกรูปแบบ โดยเนนการสัมภาษณ กลุมบุคคลท่ีหลากหลาย  ไดแก ผูรูประจําทองถ่ิน นักวิชาการครู-

อาจารย  ผูอาวุโสท่ีอายุ 60 ปข้ึนไป  ผูมีบทบาททางเศรษฐกิจ (นายทุน, เจาของกิจการ)  ผูนําชุมชน 

หรืออดีตเคยเปนผูนําชุมชน(กํานัน, ผูใหญบาน, คณะผูบริหารในองคการบริหารสวนตําบล) พระภิกษุ 

ปราชญชาวบาน และผูท่ีมีภูมิลําเนาหรือเคยอาศัยอยูเสนทางเปาหมาย 

 ประชากรท่ีใชการวิจัยครั้งนี้อยูในเขตอําเภอบางเสาธงและอําเภอบางพลี  จังหวัด

สมุทรปราการ โดยเลือกประชากรแบบเจาะจง (random sampling) และไมอาศัยความนาจะเปน 

(non- probabilistic sampling) จะเลือกเฉพาะสมาชิกท่ีมีคุณสมบัติตรงตามปญหาวิจัย จํานวนรวม
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ท้ังสิ้น 78 คน  โดยกระจายกลุมประชากรตามเขตการปกครองทองถ่ิน เม่ือวันท่ี 8 กันยายน พ.ศ. 2550  

ดังนี้ 

  1. ตําบลบางเสาธง  จํานวน   30 คลอง 11 หมูบาน 

  2. ตําบลศีรษะจรเขใหญ จํานวน   22 คลอง   8 หมูบาน 

  3. ตําบลศีรษะจรเขนอย จํานวน    7 คลอง   3 หมูบาน 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 เนื่องจากเปนการศึกษาเชิงคติชนวิทยาจึงตองประมวลผลความรูท่ีไดจากเอกสารตางๆ

การจดบันทึกภาคสนาม และสัมภาษณจากบุคคลตางๆ ใหเปนองคความรูท่ีเปนลักษณะขอเท็จจริง

และการแสดงความคิดเห็นโดยจัดแยกแยะเปนหมวดหมูใหงายตอการวิเคราะหขอมูลมากท่ีสุดเพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

 1. การวิเคราะหขอมูล  ไดจําแนกขอมูลออกเปนสวนๆ ท้ังขอมูลประวัติความเปนมาเรื่อง

เลาคลองตางๆจากการสัมภาษณคนในทองถ่ินมาประกอบกับขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ เชน 

บันทึกประวัติศาสตรทองถ่ิน เอกสารรายงานโครงสรางทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของ

อําเภอโดยวิธีการเขียนแบบพรรณา ศึกษาความเปนมาและความหมายของชื่อหมูบาน แลวนํามา

จัดเปนหมวดหมูตามความหมายของชื่อคลองและชื่อบาน แบงเปน 9 หมวดหมู ดังนี้ 

  1. การตั้งชื่อตามบุคคลหรือลักษณะอาการของบุคคล 

  2. การตั้งชื่อตามพืชพันธุไมและลักษณะท่ีเก่ียวของ 

  3. การตั้งชื่อตามขนาดหรือทิศทางของคลอง 

  4. การตั้งชื่อตามลักษณะภูมิประเทศ 

  5. การตั้งชื่อตามสัตวและลักษณะอาการของสัตว 

  6. การตั้งชื่อตามสิ่งกอสรางท่ีมีอยูเดิม 

  7. การตั้งชื่อตามกริยาการกระทําหรือเหตุการณ 

  8. การตั้งชื่อตามเครื่องใชไมสอย 

  9. การตั้งชื่อตามความเชื่อหรือตํานาน 

 2. การตรวจสอบขอมูล โดยใชเทคนิคการตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Triangulation 

Data) เพ่ือลดปริมาณขอมูล (data reduction) ใหไดขอสรุปท่ีมีมูลความจริงสามารถแปลความหมายได

และไดสาระสรุปท่ีแสดงถึงความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทางกายภาพ วิถีการดําเนินชีวิต และ

วัฒนธรรมในอดีตเพ่ือเปนขอมูลประกอบท่ีมา ความสําคัญของคลองแตละสาย 
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 3. แนวคิดในการศึกษาวิจัย  ในครั้งนี้ไดกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาเชิงคติชน

วิทยา การตั้งชื่อคลองและชื่อบาน และสืบคนภาคสนามตลอดจนมีขอมูลพ้ืนฐานท่ีสามารถเชื่อมโยง

ไปสูพ้ืนท่ีเปาหมายของงานวิจัยฉบับนี้ได ดังนี้ 

  3.1 การตั้งชื่อหมูบานและชื่อคลอง สวนใหญชาวบานผูท่ีอาศัยอยูในทองถ่ินเปนผูตั้งชื่อ

และนิยมตั้งใหสัมพันธกับการตั้งชื่อตามบุคคลหรือลักษณะอาการของบุคคล  ตั้งชื่อตามพืชพันธุไม

และลักษณะท่ีเก่ียวของ ตั้งชื่อตามขนาดหรือทิศทางของคลอง ตั้งชื่อตามลักษณะภูมิประเทศ  ตั้งชื่อ

ตามสัตวและลักษณะอาการของสัตว  ตั้งชื่อตามสิ่งกอสรางท่ีมีอยูเดิม  ตั้งชื่อตามกริยาการกระทํา

หรือเหตุการณ  ตั้งชื่อตามเครื่องใชไมสอย  และตั้งชื่อตามความเชื่อหรือตํานาน 

  3.2 การเปลี่ยนแปลงของชื่อหมูบานและชื่อคลองเกิดจากหลายปจจัย อาทิ การกลาย

เสียง การกลายความหมาย  การบอกเลาหรือถายทอดขอมูลท่ีคลาดเคลื่อน ดวยความไมตั้งใจของผูใช

ภาษา 

  3.3 ชื่อหมูบานและชื่อคลองสะทอนถึงประวัติศาสตรชุมชน คติความเชื่อ ความสัมพันธ 

กับสภาพพ้ืนท่ีและชีวิตความเปนอยูของผูคนในชุมชน 

 4. สรุปผลการวิจัยและนําเสนอผลการวิจัย ดวยวิธีพรรณา ผูศึกษาจะรายงานสรุปผล

องคความรูท่ีไดจากการศึกษาวิจัยท่ีไดกําหนดไวโดยเปนเหตุและผลตอเนื่องกันและกัน มีการนําเสนอ

รูปแบบขอมูลเปนตาราง ภาพประกอบและแผนท่ี เปนตน เพ่ือประกอบการเขียนรายงานใหมีความ

ชัดเจนและสมบูรณยิ่งข้ึน 
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แผนภูมิ  กรอบแนวคิดการวิจัย การศึกษาเชิงคติชนวิทยา 

 

                      ตัวแปรอิสระ 

 

                      ตัวแปรตาม 

 

 

 

ความหมายของช่ือ 

- ลักษณะภูมิประเทศ 

- ทิศทางหรือขนาด 

- พืชหรือสัตว 

- ความเชื่อหรือตํานาน 

- โบราณสถาน, โบราณวัตถุ 

- ชื่อบุคคลสําคัญ 

- ลักษณะอาการของตน 

- มงคลนาม 

การเปล่ียนแปลง 

- ดานเสียง 

- ดานคํา 

- ดานความหมาย 

การตั้งช่ือ 

- ชื่อหมูบาน 

- ชื่อคลอง 

บทบาทและความสําคัญของคลอง 

และหมูบานริมคลองในอดีตถึงปจจุบัน 



บทที่ 4 

พัฒนาการทางประวัติศาสตรเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของบางเสาธง 

 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงคติชนวิทยา : การตั้งชื่อคลองและชื่อบานในอําเภอบางเสาธง

จังหวัดสมุทรปราการ เปนวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมุงศึกษาคนควาความหมายและท่ีมาของการตั้งชื่อคลอง

และชื่อหมูบานในอําเภอบางเสาธง  การเก็บขอมูลจึงเนนการลงภาคสนาม และเก็บขอมูลจากคําบอก

เลาของผูอาวุโสในทองถ่ินเปนหลัก มาประกอบกับขอมูลจากเอกสารชั้นตนและชั้นรอง 

 ขอมูลท้ังหมด ผูวิจัยไดนํามาเรียบเรียง วิเคราะห เ พ่ือใหเห็นถึงพัฒนาการทาง

ประวัติศาสตร สังคม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของบางเสาธง ตั้งแตสมัยแรกเริ่มท่ีมีการกลาวถึงสภาพ

พ้ืนท่ีในอดีตของบางเสาธงตามท่ีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตรตั้งแตสมัยตนรัตนโกสินทร 

ความเชื่อมโยงของทองถ่ินบางพลีกับบางเสาธง เหตุของการยายเขามาอยูถาวรในพ้ืนท่ี สังคมชาวนาใน

บางเสาธงท่ีเชื่อมโยงกับวัฐจักรการทํานา  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของบางเสาธง หลัง พ.ศ.2475

จนถึงแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 1 โดยผูวิจัยแบงเนื้อหาออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

  สวนท่ี 1  กอเกิดชุมชนหมูบานในบางเสาธง  วาดวยประวัติศาสตรทองถ่ินบางพลี

นํามาสูการกอเกิดชุมชนในพ้ืนท่ีบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ 

  สวนท่ี 2 สังคมชาวนาในบางเสาธง ตั้งแต พ.ศ.2430 จนถึงกอนยุคโรงงาน

อุตสาหกรรม  เปนการกลาวถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตชาวนาบางเสาธงซ่ึงเชื่อมโยงกับวัฐจักรของการ

ทํานา ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมดานตางๆ 

  สวนท่ี 3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ.2504 กับความเปล่ียนแปลง

ของบางเสาธง  เปนการกลาวถึง ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของบางเสาธงจนถึงยุคท่ีมี

โรงงานอุตสาหกรรม อันสืบเนื่องมาจากแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 1 

 

กอเกิดชุมชนหมูบานในบางเสาธง 

 บางเสาธง (Bang Sao Thong) เปนชื่อของอําเภอหนึ่งใน 6 ของจังหวัดสมุทรปราการ

อําเภอบางเสาธงตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสมุทรปราการ มีอาณาเขตทิศเหนือของ

อําเภอแนวเขตติดตอกับเขตลาดกระบังของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทิศตะวันออกและทิศใตติดตอกับ

อําเภอบางบอโดยมีคลองหลายสายเปนเสนแบงเขต และทิศตะวันตกอาณาเขตติดตอกับอําเภอบางพลี 

 อําเภอบางเสาธงในปจจุบัน ประกอบดวย 3 ตําบล คือ ตําบลบางเสาธง ตําบลศีรษะ

จรเขนอย และตําบลศีรษะจรเขใหญ  มีลักษณะพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุม ไมมีพ้ืนท่ีปาไม ภูเขา แตมีลําคลอง

สาธารณะและคลองชลประทานสงน้ําเพ่ือใชในการเกษตรหลายสายครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ัง 3 ตําบล 
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ภาพที่ 3 ภาพแผนทีแ่สดงอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมทุรปราการ 

พื้นที่ดานทิศตะวันตกมีอาณาเขตติดกับทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  

สวนพืน้ที่ดานทิศใตจะมีคลองสาํโรงตัดผานเปนแนวขวาง 

ที่มา :  https://th.wikipedia.org/wiki 

 

 ตามท่ีกลาวมาในขางตนวา แตเดิมอําเภอบางเสาธง เปนสวนหนึ่งของพ้ืนท่ีอําเภอบางพลี

มากอน แตตอมาไดแยกการปกครองทองถ่ินมาจากอําเภอบางพลี ในป พ.ศ.2550  ดังนั้น การศึกษา

ประวัติศาสตรและพัฒนาการของอําเภอบางเสาธง จึงตองศึกษาไปถึงประวัติศาสตรของบางพลี

เมืองสมุทรปราการดวยเนื่องจากการกอเกิดของบางเสาธงมีความเชื่อมโยงกันพัฒนาการและผูคนท่ีอยู

ในบางพล ี

 

  

 บางพลี เปนชุมชนเกาแกแหงหนึ่ง ตั้งอยูแนวคลองสําโรง สวนท่ีคอนมาทางทิศ

ตะวันออกของเมืองสมุทรปราการ ชื่อของบางพลีไดปรากฏหลักฐานอยูในประวัติศาสตรไทยมาตั้งแต

สมัยอยุธยา พ.ศ.2041 รัชกาลพระรามาธิบดีท่ี 2 แลว และสืบมาถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตนรัชกาลท่ี 

1 ถึงรัชกาลท่ี 3 (ระหวางป พ.ศ. 2325–พ.ศ.2394) 

 ส. พลายนอย อางหลักฐานอันเปนตนกําเนิดของตําบลบางพลีวา ปรากฏอยูในพระราช

พงศาวดาร สมัยอยุธยา เม่ือปมะเมีย จ.ศ.860 (พ.ศ.2041) ในแผนดินพระรามาธิบดีท่ี 2 (พระนามเดิม

พระเชษฐา ครองราชย ระหวาง พ.ศ. 2034-2072)  เรื่องการขุดขยายคลองสําโรง ชวงท่ีจะไปออก

คลองศีรษะจระเข คลองทับนางและปากน้ําเจาพระยาเพ่ือใหเรือใหญสัญจรไดสะดวก ความวา ขณะท่ี

ขุดคลองก็ไดพบเทพารักษสององคซ่ึงจมอยูกนคลอง จึงใหนําข้ึนมา แลวทําพิธีกรรมหรือทําบัตรพลี

บวงสรวง  ในเวลาตอมาเรียกบริเวณท่ีทําพิธีกรรมนั้นวา ตําบลบางพลี 

 

ชุมชนบางพลี ตนทางบางเสาธง 

https://th.wikipedia.org/wiki
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Amphoe_1106.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Amphoe_1106.svg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Amphoe_1106.svg
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 “ขณะนั้นคลองสําโรงท่ีจะไปคลองศรีษะจระเข คลองทับนางจะไปปากน้ําเจาพระยาตื้น

เรือใหญจะเดินไปมาขัดสน จึงใหชําระ ขุดไดรูปเทพารักษ 2 องค หลอดวยทองสัมฤทธิ์ จารึกองคหนึ่ง

ชื่อ “พญาแสนตา” องคหนึ่งชื่อ “บาทสังขกร”ในท่ีรวมคลองสําโรงกับคลองทับนางตอกัน จึงใหพลี

กรรมบวงสรวง แลวรับออกมาปลูกศาล เชิญข้ึนประดิษฐานไว ณ เมืองพระประแดง 

 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ ทรงสันนิษฐานตามชื่อวา 

“พญาแสนตา” นาจะหมายถึง “พระอินทร” เพราะพระอินทรไดชื่อวามีตามาก เชน มีพระนามอยาง

หนึ่งวาทาวสหัสนัยน หรือ สหสสกข แปลวา มีตาพันดวง และ “บาทสังขกร” นาจะหมายถึงพระอิศวร

บริเวณตรงท่ีทําพิธีกรรมหรือบัตรพลีในครั้งนั้น จึงเปนท่ีมาของจึงชื่อตําบล “บางพลี” สืบเนื่องมาจน

ปจจุบัน” (ส.พลายนอย. 2555 : 201) 

 สวนขอมูลจากการสืบคนของ สุจิตต วงษเทศ  ไดกลาวถึงบางพลีวา เปนชุมชนเกาแกท่ีมี

มาตั้งแตสมัยอยุธยาสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตนแลว  แตเดิมนาจะเปนชุมชนเล็กๆ ท่ีสง

สวยสาอากรบนเสนทางคลองสําโรง และมีพัฒนาการมานานมากตั้งแตยุคอยุธยาหรือกอนหนานั้น

สวนชุมชนท่ีอยูบนเสนทางคลองสําโรงสมัยแรกสุด จะเปนกลุมท่ีพูดภาษาเขมร แลวมีกลุมพูดภาษา

อ่ืนๆ เขามาเพ่ิมเติมในภายหลัง ดูไดจากชื่อคลองวา สําโรง เปนคําเขมร แลวเคยขุดพบเทวรูปแบบ

เขมร  ดังนั้น ชื่อ บางพลี  จึงหมายถึง ชุมชนสวยสาอากร หรือ บางสวย, บานสวย  ท้ังนี้เม่ือแยกคําวา

“บาง” หมายถึง ชุมชนริมทางน้ําเล็กๆ “พลี” เปนภาษาบาลี (มาจาก พลิ) หมายถึง ภาษีอากร, สวย, 

เครื่องบวงสรวง, เครื่องเซนไหว 

 ครั้นยุคตนรัตนโกสินทร ป พ.ศ.2349  แผนดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราช รัชกาลท่ี 1 (ครองราชย ระหวาง พ.ศ.2325–2352) บางพลีเปนชุมชนขนาดใหญแลวเพราะ

ตั้งอยูบนเสนทางคมนาคมเชื่อมระหวางแมน้ําเจาพระยากับแมน้ําบางปะกง แลวยังอยูตรงทางแยกไป

ออกทะเลอาวไทยได จึงมีบานเรือนและวัดวาอาราม มีเรือแพนาวาผานไปมา แลวจอดพักเรียงราย

แออัดยัดเยียดเปนตลาดใหญ (สุจิตต วงษเทศ.  2554 : 5-6) 

 นอกจากนั้น ภาพของชุมชนบางพลี รวมท้ังลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีดานตะวันออก

ของบางพลี ไดปรากฏชัดใน นิราศเมืองแกลง ของ สุนทรภู ซึ่งแตงขึ้นเมื่อประมาณ ป พ.ศ.2350

ในปลายรัชกาลท่ี 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ขณะท่ีเดินทางไปหาบิดาท่ีเมืองแกลง

(จังหวัดระยอง)  โดยการเดินทางในขณะนั้นสุนทรภูไดใชผานเขามายังพ้ืนท่ีดานตะวันออกของอําเภอ

บางพลี เมืองสมุทรปราการ (คืออําเภอบางพลีและยานบางเสาธงในปจจุบัน) 

 โดยการพายเรือลัดเลาะผานเขาออกคลองตางๆ ของยานนี้ แลวก็ไดบรรยายสภาพท่ัวไป

ตามท่ีไดพบเห็น ตามท่ีปรากฏในนิราศเมืองแกลง ตอนหนึ่งวา 
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   “ถึงบางพลี มีเรือนอารามพระ  ดูระกะดาษทางไปกลางทุง 

  เปนเลนลุมลึกเหลวเพียงเอวพุง  ตองลากจูงจางควายอยูรายเรียง 

  ดูเรือนแพแออัดอยูยัดเยียด   เขาเบียดเสียดแทรกกันสนั่นเสียง 

  แจวตะกูดเกะกะปะกระเชียง  บางทุมเถียงโดนดันกันวุนวาย” 

  (สุนทรภู.  2543 : 21-24) 

  

 นอกจากนั้น  สุจิตต วงษเทศ  ยังกลาวถึง เพลงยาวถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 (ครองราชย ระหวาง พ.ศ. 2367–2394) ท่ี เสมียนมี แตงข้ึนเนื่อง

ในพระราชกรณียกิจเก่ียวกับการขุดคลองเปนเสนทางคมนาคม  ซ่ึงในเพลงยาวดังกลาวไดเอยถึงบาง

พลีดวย ดังนี้ 

 

  พวกชาวเรือเหนือใตดีใจสิ้น  ไปท่ัวถ่ินทุกทิศคิดหรรษา 

  เคยติดทาง บางพลี ก็ปรีดา  มาเดินทาคลองประทานสําราญใจ 

  ท้ังวันคืนข้ึนลองไมตองลาก  ก็ออกปากสาธุการสะทานไหว 

  ถวายกรพรผลมงคลไชย  เสียงครุนไปคํ่าเชาทุกคราวเรือฯ 

  (สุจิตต วงษเทศ.  2551 : 80) 

 

 หลักฐานท่ีกลาวมาขางตน ชี้ใหเห็นวา บางพลี เปนชุมชนท่ีมีพัฒนาการอยูบนเสนทาง

คลองสําโรง คลองสําคัญทางดานตะวันออกของกรุงเทพมหานครและเมืองสมุทรปราการมาแตโบราณ

แลว ซ่ึงชุมชนในครั้งนั้นคงมีสภาพผูคนบานเรือนลักษณะอาศัยอยูเกาะกลุมกันไปตามแนวคลองสําโรง

ตลอดจนคลองสายอ่ืนๆ ท่ีเชื่อมโยงกับคลองสําโรง สวนบริเวณท่ีเปนแยกคลองซ่ึงมีคลองสองสายไหล

มาบรรจบกัน ก็จะเปนยานรานตลาดและชุมทางการคมนาคม และในชวงเวลาดังกลาว บริเวณท่ี

หางไกลจากชุมชนบางพลีนาจะยังไมมีชุมชนหมูบานอ่ืน เพราะพ้ืนท่ีโดยรอบท่ีหางออกไปนั้นยังเปน

ปารกและเปนอาศัยของสัตวตางๆ 

 ดังท่ีสุนทรภู บรรยายสภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีในนิราศเมืองแกลง (พ.ศ.2350) ตรงกับสมัย

รัชกาลท่ี 1 วา ขณะท่ีเดินทางผานมายังคลองตางๆ ก็ไดบรรยายสภาพวาไมมีผูคนบานเรือนมีแตเรือ

แพผานไปมาจนดูอางวาง สวนสองขางทางมีแตปาแสมเปนท่ีอาศัยของสัตวตางๆ ท้ังบนบกและในน้ํา

หลายชนิดโดยเฉพาะจรเขและลิง  ดังนี้ 
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   ถึงคลองขวางบางกระเทียมสะทานออก   โอมาตกอางวางอยูกลางหน 

 เห็นแตหมอนออนแอบอุระตน   เพราะความจนเทียวจึงจําระกําใจ 

 จะเหลียวซายแลขวาก็ปาแสม   ตะลึงแลปูเปยวเท่ียวไสว 

 ระหริ่งเรื่อยเฉ่ือยเสียงเรไรไพร   ฤทัยไหวแวววาพะงางาม 

 ถึงชะแวกแยกคลองสองชะวาก  ขางฝงฟากหัวตะเขมีมะขาม 

 เขาสรางศาลเทพาพยายาม   กระดานสามแผนพิงไวบูชา 

   ตะลึงแลแตลวนลูกจรเข  โดยคะเนมากมายท้ังซายขวา  สักสอง 

 รอยลอยไลกินลูกปลา    เห็นแตตากับจมูกเหมือนตุกแก 

 โอคลองขวาง ทางแดนแสนโสทก  ดูบนบกก็แตลวนลิงแสม 

 เลียบตลิ่งวิ่งตามชาวเรือแพ   ทําลอบแลหลอนหลอกตะคอกคน 

 คําโบราณทานผูกถูกทุกสิ่ง   เขาวาลิงจองหองมันพองขน 

 ทําหลุกหลิกเหลือกลานพานลุกลน  เขาดาคนจึงวาลิงโลนลําพอง 

 (กตัญู ชมชื่นและคณะ. 2529 : ไมปรากฏเลขหนา ) 

  

 สรุปไดวา บางพลี เปนชุมชนโบราณท่ีอยูบนเสนทางคลองสําโรง คลองสําคัญของดาน

ตะวันออกมาตั้งแตสมัยสมัยอยุธยา ราว ป พ.ศ.2041 จนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน รัชกาลท่ี 1 

(พ.ศ.2394)  ถึงรัชกาลท่ี 4 พ.ศ.2398 กอนท่ีมีการทําสนธิสัญญาเบาวริ่ง 

 ซ่ึงชวงเวลาดังกลาวพ้ืนท่ีโดยรอบบางพลี ท้ังทางดานเหนือและดานตะวันออก ซ่ึงตอมา

คือบางเสาธงนั้นยังคงเปนปาแสมทึบราง ไรผูคนอยูอาศัย มีแตสัตวบกและสัตวน้ํา พ้ืนท่ีเหลานี้มีคลอง

หลายสายท่ีผูคนใชเปนเสนทางสัญจรลัดเลาะเชื่อมโยงกับคลองอ่ืนๆ เพ่ือไปทางภาคตะวันออกออก

ดังนั้น การเกิดอพยพเคลื่อนยายผูคนเขามาอยูในพ้ืนท่ีบางเสาธงจึงยังไมปรากฏข้ึนในชวงระหวางนี้ 

 

 

  

 กอนท่ีจะเกิดการเคลื่อนไหวยายถ่ินเขามาในพ้ืนท่ีบางเสาธง ราวรัชกาลท่ี 1 พ.ศ.2325 

ถึงรัชกาลท่ี 4 กอนสนธิสัญญาเบาริ่ง ชวงนี้ระบบเศรษฐกิจของไทย เปน เศรษฐกิจแบบยังชีพ ตาม

ลักษณะดั้งเดิม กลาวคือราษฏรสวนใหญประกอบอาชีพเพาะปลูกพืชพันธุตางๆ โดยเฉพาะ ขาว พืช

เกษตรท่ีสําตัญเพราะใชบริโภคในครัวเรือนและเพ่ือเปนสวยภาษีสงใหรัฐ รวมท้ังเลี้ยงสัตว ซ่ึงตอง

พ่ึงพิงฟาฝนตามธรรมชาติ 

 

 

เคล่ือนยายสูบางเสาธง 
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 สวนระบบท่ีดิน ยังคงใชแบบอยุธยาอยู คือพระมหากษัตริยเปนเจาของครอบครองและ

ผูกขาดท่ีดินในพระราชอาณาจักรท้ังหมด  ราษฏรจึงไมมีกรรมสิทธิครอบครองท่ีดิน แมจะมีกรรมสิทธิ์

สวนบุคคลในท่ีดิน แตก็มิไดรับการประกันแนนอนลงไปทีเดียว สิทธิการครอบครองท่ีดินของราษฏรจึง

เบาบางมาก (ฉัตรทิพย นาถสุภา. 2550 : 5) นั่นหมายความวาแมราษฏรจะทําการบุกเบิกพ้ืนท่ีทํานา

ออกไปบางก็ตาม แตมีเพียงสิทธิทํากินเทานั้น ไมใชสิทธิในฐานะเจาของ 

 อยางไรก็ตาม ก็มีกฏหมายใหราษฏรผูจับจองไดทําหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดินเพ่ือเปน

เครื่องยืนยันสิทธิของตนเหนือท่ีดินนั้นพรอมกับระบุสิทธิของราษฏรในการขาย จํานอง ใหเชา และ

การใหเปนมรดกไดดวย  ดังท่ีปรากฏในกฏหมายลักษณะเบ็ดเสร็จมาตรา 45 ถึง 53 ในกฏหมายตรา

สามดวง (สุนทรี อาสะไวย. 2530 : 64)  โดยเหตุนี้จึงเชื่อไดวาความจําเปนของราษฏรในการขยาย

พ้ืนท่ีเพาะปลูกเพ่ือเพ่ิมผลผลิตจึงยังไมเกิดข้ึน 

 ครั้นสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 (ครองราชย ระหวาง พ.ศ.

2394–2411) เม่ือทรงทําสนธิสัญญาพระราชไมตรีและพาณิชย หรือ สนธิสัญญาเบาริ่ง(Bowring 

Treaty) กับชาติอังกฤษ ในป พ.ศ.2398 แลว ก็เปนจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ

ของไทยจากระบบพระคลังสินคาแบบเดิมไปเปนระบบการคาเสรี และสงผลใหเศรษฐกิจของไทย

เปลี่ยนจากการผลิตเพ่ือยังชีพแบบดั้งเดิมมาเปนการผลิตเพ่ือการขาย 

 ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 (ครองราชย

ระหวาง พ.ศ.2416–พ.ศ.2453) การขยายตัวของเศรษฐกิจภายใตการคาเสรีก็ปรากฏชัดเจนข้ึนพรอม

กับการปฏิรูปประเทศทางดานการปกครองและเศรษฐกิจครั้งใหญเพ่ือใหเปนรัฐแบบรวมศูนย ในดาน

เศรษฐกิจก็ปรากฏวา ขาว กลายเปนสินคาสงออกอันดับหนึ่งท่ีนํารายไดหลักมาสูประเทศตอมายังเปน

สินคาท่ีตลาดโลกมีตองการมากดวย 

 รัฐจึงไดออกนโยบายและใหสิทธิตางๆ แกราษฏร เพ่ือแกไขปญหาขาดแคลนแรงงาน 

และกระตุนการผลิต ดังนี้ 

   1. ปลดปลอยพลเมืองจากการเกณฑแรงงานในระบบไพร  เพ่ือแกปญหาการขาด 

แคลนแรงงาน ซ่ึงเดิมไพรทุกคนมีหนาท่ีตองข้ึนสังกัดเพ่ือเปนแรงงานใหกับรัฐเรียกวาไพรสวยหรือไพรสม 

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด ทําใหไพรตองอยูติดท่ีไมสามารถยายถ่ินฐานหรือขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกของตนได 

ครั้นเม่ือรัฐผอนปรนใหไพรสามารถชําระเงินคาราชการแทนการถูกเกณฑแรงงาน ทําใหไพรมีเสรีภาพ 

ขณะเดียวกันยังปลดปลอยทาสท่ีมีอายุครบ 21 ปใหเปนไทดวย โดยเหตุนี้ราษฏรจึงสามารถออกไป

ทํามาหากินเพ่ิมผลลิตได 

   2. สนับสนุนใหขยายพ้ืนท่ีเพ่ือปลูกขาว โดยใหราษฏรบุกเบิกพ้ืนท่ีๆ รกราง 

หางไกลใหเปนท่ีเพาะปลูก และยังใหสิทธิราษฏรจับจองเปนเจาของท่ีดินขนาดยอมไดโดยมีการออก

โฉนดกรรมสิทธิ์ท่ีดินใหดวย 
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 การบุกเบิกท่ีดินในบริเวณท่ีราบภาคกลางนั้น ดําเนินในชวงหลังสนธิสัญญาเบาริ่ง 

โดยเฉพาะตั้งแตป พ.ศ.2410 เปนตนมา (สุนทรี อาสะไวย. 2530 : 89) สงผลใหราษฏรเริ่มเกิดการ

เคลื่อนไหวยายถ่ินออกไปยังพ้ืนท่ีๆ หางไกล 

 ตอมาในระหวาง ป พ.ศ.2430-2440 รัฐบาลไดซอมแซมและขุดคลองขนาดใหญข้ึนเพ่ือ

เชื่อมแมน้ําตางๆ ตลอดจนการขุดคลองชลประทานและคลองสาขาในพ้ืนท่ีตางๆ อยางกวางขวางเพ่ือ

สนับสนุนใหการเพาะปลูกไดขยายตัวออกไป โดยคลองขนาดใหญตางๆ ก็มีท้ังท่ีพัฒนาจากของเดิม

และขุดใหม ไดแก 

 คลองผดุงกรุงเกษม ขุดขึ้นในรัชกาลที่ 4 พ.ศ.2394 เปนคลองพระนครชั้นนอก โดย

ปากคลองเชื่อมแมน้ําเจาพระยาบริเวณวัดเทวราชกุญชร ไปทะลุแมน้ําเจาพระยาอีกดานหนึ่งบริเวณ

วัดแกวแจมฟา สี่พระยา 

 คลองเปรมประชากร ขุดในรัชกาลท่ี 5 พ.ศ.2413 เพ่ือเชื่อมกับคลองผดุงกรุงเกษม

กรุงเทพมหานคร โดยปลายทางไหลสูแมน้ําเจาพระยาท่ีอําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 คลองนครเนื่องเขตร ขุดในรัชกาลท่ี 5 พ.ศ.2419 เพ่ือชวยยนระยะทางระหวางเมือง

บางกอกและฉะเชิงเทรา โดยขุดแยกจากคลองแสนแสบในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครตรงไปถึง

ปลายคลองทาไข แขวงเมืองฉะเชิงเทรา 

 คลองอุดมชลจร ขุดในสมัยรัชกาลท่ี 5 พ.ศ.2431 โดยพระยาสีหราชเดโชชัย (โต บุนนาค)

เพื่อเชื ่อมระหวางคลองนครเนื่องเขตรกับคลองประเวศบุรีรมย ที่ตําบลคลองเปร็ง ฉะเชิงเทรา

(พรรณศิริ แจมอรุณและคณะ. 2554 : 52) 

 สวนพ้ืนท่ีดานตะวันออกของกรุงเทพฯ มีคลองคลองประเวศบุรีรมย เปนคลองสําคัญท่ี

อยูทางดานเหนือของเมืองสมุทรปราการ คลองประเวศบุรีรมย เปนคลองขนาดใหญ ท่ีขุดข้ึนในป 

พ.ศ.2421 โดยตนคลองเริ่มท่ีปลายคลองพระโขนง แขวงเมืองนครเข่ือนขันธ เปนแนวยาวออกไป

เชื่อมตอกับคลองดาน แลวออกสูแมน้ําบางปะกง ในแขวงเมืองฉะเชิงเทรา 

 คลองประเวศบุรีรมย มีความยาวท้ังสิ้น 1,150 เสน หรือ 46 กิโลเมตร และไดรับ

พระราชทานชื่อเพ่ือใหคลองจองกันกับคลองท่ีขุดในสมัยเดียวกันนั้น คือ คลองผดุงกรุงเกษม คลอง

เปรมประชากร คลองนครเนื่องเขตร คลองประเวศบุรีรมย และคลองอุดมชลจร 
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 นอกจากนั้น ชวงหนึ่งของคลองประเวศฯ ยังมีการขุดคลองสาขาแยกออกมาอีก 4 สาย 

เรียกวา คลองหนึ่ง คลองสอง คลองสาม และคลองสี่ โดยท้ังหมดเริ่มขุดไปพรอมกับคลองประเวศบุรีรมย 

คือระหวางป พ.ศ. 2421-2423 คลองสาขาท้ัง 4 สาย รัฐเปดโอกาสใหราษฏรรวมกันออกเงินหรือ

ลงแรงชวยขุดดวย โดยจะไดรับท่ีดินสองฝงคลองเปนการตอบแทนมากนอยตามอัตราท่ีกําหนด และ

ยังไดรับผอนปรนยกเวนเก็บอากรคานาเปนระยะเวลา 3 ป ตลอดจนไดเพ่ิมอายุตราจองจาก 3 ป เปน

5 ปอีกดวย ปจจุบันคลองประเวศบุรีรมยและคลองขุดท้ัง 4 สายอยูในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

 

 
 

ภาพที่ 4 แผนที่แสดงตาํแหนงคลองที่ขุดในสมัยรัชกาลที่ 5 

คลองประเวศบุรีรมย และคลองหนึ่งถึงคลองสี่ อยูทางดานเหนือของพื้นบางเสาธง 

ที่มา :  การศึกษาเชิงคตชินวทิยา : การตั้งชื่อคลองและชื่อบานในอําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ พ.ศ. 2554 หนา 53 

 

 ดังนั้น การขุดคลอง จึงนับวาเปนผลดีเพราะไดเปดพ้ืนท่ีทํานาแหงใหมเปนจํานวนมาก 

ดังเห็นไดจากในชวง ค.ศ.1870–1904 (พ.ศ. 2413–2417) มีคลองเกิดข้ึนหลายสายในพ้ืนท่ีภาคกลาง

ตอนลาง  ซ่ึงเปดพ้ืนท่ีปลูกขาวทํานาไดอยางนอย 1.3 ลานไร (ฉัตรทิพย นาถสุภา. 2550 : 45) 

เฉพาะพ้ืนท่ีตามแนวคลองประเวศบุรีรมย และคลองสาขา 4 สาย ก็มีมามากถึง 92,000 ไร (สํานัก

วัฒนธรรมกีฬาและการทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร.  2555 : 103) และยังทําใหคลองท่ีมีอยูเดิมกับ

คลองท่ีขุดใหมในหลายไดติดตอเชื่อมโยงกันดวย แตนับวาการเคลื่อนยายถ่ินของชาวนาในบริเวณดาน

ตะวันออกก็ยังไมเกิดข้ึนทันทีทันใดเพราะพ้ืนท่ีสวนใหญยังเปนปาดงอยู 
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 การเคลื่อนไหวยายถ่ินจะเริ่มหลัง พ.ศ.2438 ลงไป ดังท่ี สุนทรีย อาสะไวย อางถึง

รายงานของ นายจอหน สตัน (Johnston) ซ่ึงเปนผูท่ีศึกษาและสํารวจภาวะเศรษฐกิจไทยในชวงเวลา

นั้นกลาวชัดเจนวา ในเขตนี้กอน ป พ.ศ.2438 ยังเปนดินแดนท่ีรกรางเปนท่ีอาศัยของสัตวปาท่ีดุราย

แมวาจะมีคลองประเวศบุรีรมยขุดผานแลวก็ตาม แตนับจาก ป พ.ศ.2438 (รัชกาลท่ี 5) คนจะเริ่มเขา

มาตั้งถ่ินฐานทํานาอยางเห็นไดชัด (สุนทรี อาสะไวย. 2530 : 89) 

 ขอมูลขางตนสอดคลองกับบันทึกทองถ่ินของตําบลศีรษะจรเขใหญท่ีอาจารยสุพรรณ 

โพธิสุภาพ ซ่ึงเรียบเรียงจากคําบอกเลาของผูอาวุโสในทองถิ่นหลายทานตางรับรูสืบกันมาวา สมัย

แรกๆ พื้นที่บางเสาธงเปนปารกชัฏ มีตนไมขึ้นอยูทั่วไปหลากหลายชนิด อาทิ ตนแสม ตนไทร  

ตนตะเคียน พ้ืนท่ีบางสวนเปนปาชายเลน ท้ังปาแขม และปาโกงกาง จึงเปนท่ีอาศัยของสัตวหลายชนิด 

เชน งู  ฟาน (กวางขนาดเล็ก)  ลิงแสม  ปูแสม เสือ  ชาง  ตะกวด  หมูปา และนกนานาชนิด เชน นก

กระยาง  นกกระสา  นกกา เปนตน  สวนในคลองก็จะมีตะพาบน้ํา ปลาหลายชนิด และจรเขขนาด

ตางๆ จํานวนมาก พ้ืนท่ีบางแหงเปนหนองน้ํา บึง บางแหงก็เปนท่ีลุมมีน้ําทวมถึงเสมอ และมีลําคลอง

หลายสายพาดผาน อนึ่ง คลองท่ีอยูทางทิศใตมักจะไดรับอิทธิพลจากกระแสน้ําข้ึนน้ําลงจากทะเล

ปากอาวไทย ทําใหมีน้ํากรอย (สุพรรณ โพธิสุภาพ.เอกสารสาระการเรียนรูตําบลศีรษะจรเขใหญ . 2) 

 บันทึกดังกลาว ตรงกับคําบอกเลาของผูอาวุโส วา เดิมบางเสาธงเปนปารก บางแหงเปน

ปาชายเลน มีกุง หอย ปู ปลา และจระเขน้ําเค็มดวย ในปาก็มีสัตวอยูหลายชนิด เชน ชาง กวาง เสือ

หมูปา ลิง จระเข เปนตน “กอนนี้แถบนี้เปนปา ไมแสมตนใหญๆ หอย ปูทะเล ตัวใหญ มันจมอยูในดิน

เปลือกหอยขุดไป 3 เมตร เจอเลย เพราะกอนนี้พ้ืนท่ีตรงนี้มันเปนทะเล สมัยกอนลิงมันไปอยูแถบ

ทะเลหมดแลว” (บุญเลิศ แกวระยา. 11มกราคม 2559 : สัมภาษณ)  “สมัยกอนตาเลา แถวนี้มีกวาง 

หมูปา ไอเขงับกวางไปกิน เพราะมันเปนปาชายเลน เพราะแลงมันก็ลงมานี่ แมบอกวาชางมันลงมาถึง

ไผดํา ไผดําคือรอยตอระหวางฉะเชิงเทรา คนแถวนี้ทํานากัน มีท่ีนา 100 กวาไร ใชควาย 5-7 ตัว” 

(อํานาจ หงษจร. 2 มีนาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 หลัง พ.ศ. 2438 ชาวบานนาจะเริ่มทยอยออกนอกพ้ืนท่ีเพ่ือเสาะหาแหลงเพาะปลูก

ใหมๆ โดยมาตามแนวคลองตางๆ รอบอําเภอบางพลี ท้ังทางดานเหนือ ดานตะวันออก และดานใต

โดยในชั้นแรกเขาใจวากลุมคนท่ีเขามาในพ้ืนท่ีบางเสาธงสวนใหญนาจะมาจากบางพลีเพราะอยูใกล

สามารถเขาสูพ้ืนท่ีไดงายโดยผานคลองตางๆ ท่ีเชื่อมตอจากบางพลีไปยังบางเสาธง เชน คลองบางเสาธง

คลองจรเข คลองบางกระเทียม เปนตน แตก็มีชาวบานจากทองถ่ินอ่ืนทยอยเขามาเชนกัน อาทิ

ชาวบานจากบางนา ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ และพระประแดง เปนตน 

 ขณะนั้นการบุกเบิกทําไดโดยเสรีหากพ้ืนท่ีนั้นยังไมมีผูใดจับจองเปนเจาของ ซ่ึงชาวบาน

จะหักลางถางพงดวยมีดพราหวดตนหญาตางๆ ใหลมราบแลวสุมท้ิงไวใหเนา พ้ืนท่ีๆ บุกเบิกไดเจาของ

ก็จะปกไมแสดงขอบเขตเปนเจาของ แมจะมีเพียงมีดพราแตบางคนก็หักลางถางพงจนไดพ้ืนท่ีทํานามาก 
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 “แตกอนจะหักลางถางพงบุกเบิกนาเทาไหรก็ได ถางแลวเอาไมปกไว ทุกวันนี้ท่ีทองนาปู

ผมยังเปนหยักๆ อยูเลย” (พุฒ วงศศิริ. 10 พฤศจิกายน. 2558 : สัมภาษณ) 

 “สมัยกอนแตละคนเขามาจับจอง ผืนหนึ่ง คนละหลายรอยไร หวดไดหวดเอา หวดมา

เปนนา เรียกวา นาหวด นาเราเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผา ก็เกิดคลองเยอะเลย” (อารีย วิทยารมภ. 28 

ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 “สมัยกอนเปนบานเล็กๆ เปนพวกขนํา ไมไดอยูชั่วคราวนะ วัวควายก็ไมมีไถนา เพราะวา

ไมมีควาย คนท่ีไมมีจริงๆ ก็ใชพราหวด แลวเอาหญาสงบาง ใหมันเนาๆ ใหเตียนก็ทํากันบาง สมัยกอน

หญามันรก เอาพราไปหวด แลวสุมท้ิงใหมันเนา มันจะทับถมกัน แลวก็เอากลาไปดํา พอดํากินไวกิน

บาง จนมาก ชลประทานก็ไมมี น้ําแหง” (ประสาน ทับทวี. 5 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 เม่ือบุกเบิกแลวก็ทําใหพ้ืนท่ีๆ ปารกทึบกลับกลายเปนผืนนา ทําใหมีผูคนเขามาเพาะปลูก

โดยจะปลูกทับ(เรือน) หรือโรงนาดวยวัสดุงายๆ ราคาถูก อยูตามแนวคลองใกลกับผืนนาของตน แต

เปนการเขามาอยูชั่วคราวในชวงฤดูกาลทํานาและเก็บเก่ียว เม่ือหมดฤดูกาลก็จะกลับไปอยูท่ีชุมชนเดิม 

 การเคลื่อนยายผูคนมาตามชายน้ําเกิดข้ึนหลายชวงเวลา การเขามาอยูถาวรจึงเกิดข้ึน

ภายหลัง เม่ือมีความตองท่ีดินทํากินมากข้ึนจึงไดมีการทยอยเขามาของผูคนในลักษณะติดตามกันเขา

มาแลวปลูกเรือนอยูในละแวกเดียวกันกับเครือญาติหรือคนในชุมชนเดียวกัน จนทําใหบางพ้ืนท่ีเริ่ม

กอรางเปนชุมชนยอย ๆ ลักษณะเกาะกลุม และมีพัฒนาการของชุมชนหมูบานในเวลาตอมา 

 คุณตาละมัย พินเท่ียง ผูอาวุโสในพ้ืนท่ีเลายอนอดีตเม่ือครั้งท่ีบรรพบุรุษเขามาบุกเบิกอยู

ในพ้ืนท่ีบางเสาธงวา คุณตาของทานกับพ่ีนอง ไดติดตาม พ่ีชาย คือ หลวงปูฉิม (ฉิม นุชสา) เขามา

บุกเบิกและอาศัยอยูท่ีบริเวณปากคลองบางน้ําจืด ตอมาในป พ.ศ. 2441 ตรงกับสมัยรัชกาลท่ี 5 

หลวงปูฉิม ก็ไดรับการถวายท่ีดินจากชาวบานท่ีใจบุญใหสรางวัดข้ึนริมคลองจระเขใหญ ชาวบาน จึง

เรียกชื่อวัดตามชื่อหลวงปูฉิมวา วัดใหมหลวงพอฉิม ปจจุบัน ชื่อ วัดศรีวารีนอย 

 “ตาฉันเปนนองหลวงปูฉิมทาน ตาฉันเลาใหฟง เขาบอกวามา 4 พ่ีนอง มาปกกลด อยูๆ 

ก็มาสรางวัดที่นี่ พี่นองก็มาสรางหลักปกบานที่นี่ ตาก็ทํานาที่นี่ นองก็ไดทางปากคลองบางน้ําจืด 

อีกคนก็ไปอยูคลองดาน สมัยกอนไมมีท่ีอาศัยอยูเลย ท่ีดินก็จับจอง สมัยตาของฉันทําไว ตาเขากวาด

หญาดันๆ ใครมีแรงเยอะก็ไดเยอะ” (ละมัย พินเท่ียง. 18 กันยายน 2558 : สัมภาษณ) 

 ชาวบานบางกลุม ก็เขามาอยูรวมกันเปนชุมชนใหญ เชน ชุมชนเกาะบานใหญ เดิม

เรียกวา บานหัวตะเข แตในสมัยรัชกาลท่ี 5 มีหลักฐานเอกสารโฉนดท่ีดิน เลขท่ี 1085 เลมท่ี 11 

หนาท่ี 84 ของนายจีรศักดิ์ แกวโบราณ เขียนวา บานศีศษะจระเข (จีรศักดิ์ แกวโบราณ. 2556 : 22)

ชุมชนเกาะบานใหญ มีประวัติเลาสืบกันมาวา ชาวบานกลุมนี้แตเดิมเคยอาศัยอยูท่ีปากน้ํา เมือง

สมุทรปราการ แตประสบปญหาดินเค็มและน้ํากรอยจากการท่ีอยูใกลชายฝงทะเลอาวไทย ทําใหเปน

อุปสรรคในการเพาะปลูก จึงไดอพยพยายถ่ินเขามาอยูท่ีบางพลี ครั้นตอมาผูคนจํานวนหนึ่งออกไป
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แสวงหาท่ีทํากินในพ้ืนท่ีบางเสาธง (คือพ้ืนท่ีของตําบลศีรษะจรเขใหญ) และไดลงหลักปกฐานอยู

รวมกัน และยังเปนหมูบานเดียวในขณะนั้นและสืบลูกหลานตอมาจนกลายเปนหมูบานใหญ ดังนั้นผูท่ี

ทราบเรื่องราวเหลานี้ดี จึงยังคงเรียกตนเองวาเปน ชาวบางพลี 

 “พอเคยเลาวา สมัยกอนมีหมูบานเรา (หมูบานใหญ) หมูบานเดียว  หมูบานสวนใหญ

อพยพมาจากปากน้ํา คนท่ีอพยพท่ีอยูในหมูบานนี้ มีหมูบานเดียวคือจรเขใหญเทานั้น เรียก หมูบานใหญ

เสาธง บัวโรย ยังไมเกิด เหตุผลคือในสมัยรัชกาลท่ี 3 เริ่มมีการคาขายกัน ไมคอยเนนวาไมตองสงให

พระมหากษัตริยแลว รัชกาลท่ี 3 มีปญหากับอังกฤษ ทานก็เริ่มปลอยใหคนมาจองพ้ืนท่ีทํานา ซ่ึง

ปากน้ํามีปญหาเรื่องดินเค็ม ซ่ึงมันยิ่งกวาดินเปรี้ยวอีก ทานก็เริ่มใหคนมาจองฟรีๆ เริ่มจองท่ีบางพลี

พอบางพลีไมพอก็ใหมาแถบนี้ จริงๆ เราคือบางพลี 

 จริงๆ พวกเราไมเก่ียวกับ บางเสาธงนะ เพราะฉันไมใชคนบางเสาธง พูดใหตาย ฉันอยู

บางพลี แตกอนบางเสาธง ความเชื่อตอนนั้นคือ โจรมันเยอะ เราไมอยากมาอยูทางนี้เลย เราประกาศ

ตัวเองวาเปนคนบางพลี คนวัดใหญ วัดศรีฯ ตอนไปอยูท่ีโรงเรียนสตรี เขาถาม มาจากไหน เราบอก

เขาวา เรามาจากจรเข เขาไมรูจักหรอก เพราะมันเล็ก ก็บอกคนบางพลี คนจะไดรูจัก กอนนั้นมี 4 

อําเภอ ไมมีพระเจดีย ไมมีบางเสาธง มีเมือง พระประแดง บางพลี บางบอ เรายังภูมิใจบางพลีอยู 

เราผูกพันธ ซ่ึงเม่ือกอนบอกบางเสาธง มีแตนักเลง โจร ตอนนี้บางเสาธง เปนตําบลท่ีใหญท่ีสุดทาง

ตะวันออกของอําเภอบางพลี” (อารีย วิทยารมภ. 28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 เนื่องจากพ้ืนท่ีบางเสาธงมีลักษณะทางกายภาพท่ีตางกัน กลาวคือ ดานเหนือเปนทุงนา

โลงกวาง เรียกวา ฝงนา และเรียกผูท่ีอาศัยอยูดานนี้วาพวก ทองนา และเรียก พ้ืนท่ีๆ อยูดานใต

บริเวณใกลกับปากอาวไทย ซ่ึงพ้ืนดินเค็ม มีปาชายเลนเต็มไปดวยตนโกงกางและตนแสม วา ฝงปา

สวนผูคนท่ีอยูดานนี้ก็เรียกวา พวกทะเล หรือ พวกน้ําเค็ม เม่ือเปนดังนี้ก็ทําใหพ้ืนท่ีฝงนามีผูคน

เคลื่อนยายเขามาอาศัยมากกวาพ้ืนท่ีฝงปา 

 ครั้นราวป พ.ศ.2444 (สมัยรัชกาลท่ี 5) รัฐออกประกาศกฏหมายท่ีดินใหราษฏรตองแจง

ใหเจาหนาท่ีทําการตรวจสอบทํารังวัดท่ีดินท่ีไดบุกเบิก เพ่ือออกเอกสารสิทธิหรือโฉนดท่ีดินไว

หลักฐานการครอบครองตลอดจนการชําระภาษีท่ีนาโดยมีอัตราแตกตางกันตามจํานวนไร อยางไรก็ดี

รัฐจะลดหยอนภาษีใหกับพ้ืนท่ีๆ ทํานาปลูกขาวเพราะถือวาไดทําประโยชน โดยพิจารณาจากจํานวนตอ

ซังขาวสวนพ้ืนท่ีๆ ถูกปลอยท้ิงรางโดยไมไดทําประโยชนใดๆ จะตองชําระภาษีมากกวาพ้ืนท่ีๆ ไดทํา

ประโยชน 
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 ในเรื่องนี้ คุณตาจีรศักด์ิ แกวโบราณ อดีตกํานันตําบลศีรษะจรเขใหญ อําเภอบางเสาธง

ไดเลายอนอดีตวา คุณปูของทานเปนกํานัน มีบรรดาศักดิ์เปน ขุนภักดีพลีบาล (ออง มามาก) เคยเลา

วาท่ีนาจะใชการจับจองเปนเจาของ พ้ืนท่ีๆไมไดทําประโยชนจะถูกเก็บภาษีมากกวาท่ีๆ ทํานา แตบาง

คนหาวิธีเลี่ยงภาษีอยางงายๆ โดยหวานขาวท่ีออกหนอปะปนไปกับพ้ืนหญาเพ่ือใหเจาหนาท่ีเห็นวาได

ทําประโยชนแลวและจะไดเสียภาษีถูกลง 

 “สมัยคุณปูอองหรือขุนภักดีพลีบาล กํานันออง มามาก นาใชจับจอง แลวตองเสียคาเก็บ

หญา ไรเทาไร ก็ออกใบเสร็จให แตถาไมทํานา จะเก็บแพง ทํานาเก็บถูก สองขางทางระหวางสําโรงไป

หัวลําโพงมีแตนา ซ่ึงเขาเปนนาหวานไปกับหญา เอาขาวเปลือกบมแลวมีหนอ แลวหวาน หามกระบือเขา

นานี้หวานแลว ทางหลวงก็ถือวาทํานาแลว หมายความวา เพ่ือจะไดคาเก็บภาษีท่ีดินถูกลงกวาครึ่ง 

เชนไรละ 10 บาทก็เหลือไรละ5 บาท” (จีรศักดิ์ แกวโบราณ. 11 พฤษภาคม 2555 : สัมภาษณ) 

 ในเวลาตอมาชุมชนบางแหงก็มีคนตางถ่ินและคนเชื้อชาติอ่ืนเขามาตั้งรกราก มีครอบครัว

อยูปะปนไปกับคนในพ้ืนท่ี ท้ังคนมอญและคนจีนจากโพนทะเล ท้ังคนจีนแตจิ๋วและคนจีนไหหลํา ท่ีมา

คาขายและเปนแรงงานรับจางท่ัวไป ซ่ึงภายหลังบางคนไดเปลี่ยนบทบาทมาเปนพอคาหรือนายจางทํา

การคาซ้ือขายผลผลิตตางๆ ของชาวนาในละแวกนี้  “มีผูคนปลูกบานเรือนหลังคาชนกันเลย เปน 100 

หลังคาเรือน ไกบินไมตก ตั้งแตปลายคลองถึงตนคลอง คือกอนเลี้ยวเขาบานตาหลาด ยายหนู ทาง

สะพานสองฝง ยาวออมไปทุกๆ หลัง หลังคาชนกัน เจกท้ังนั้น เหตุผลก็คือ ขางตนมีพวกไหหลํา ปลาย

เปนแตจิ๋ว เขาไมปนกันนะ และมีคนไทยปะปน มีมอญ มีลาวนอยมาก เดนท่ีสุดคือไทยกับจีน มอญมี

บานเดียวคือมะโดกโกรกกราก 

 ลาวท่ีมาอาศัยก็มีบานเดียว คือบานตาแกว ลาวสวนใหญจะอาศัยอยูบางปลา แตท่ีเขามา

อยูบานเรามีอยูบานเดียวคือบานตาแกว ตาแกวคนนี้อยูเวียงจันทร สะหวันนะเขต ที่มาอาศัยบาน

ตาเนียน ตาเนียนเลยใหใชนามสกุล แกวโบราณ” (อารีย วิทยารมภ. 28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 การอพยพของคนตางถ่ินท่ีอยูหางไกลยังเกิดข้ึนในสมัยท่ี นายเนียน แกวโบราณ เปน

กํานันพบวามีชาวบานจากเมืองพิจิตรกลุมหนึ่งท่ีอพยพหนีความแหงแลงเขามาขออาศัยอยูในพ้ืนท่ี

บางเสาธง กํานันเนียน แกวโบราณจึงใหไปปลูกเรือนอยูรวมกันท่ีเกาะศาลเจา ซ่ึงเปนเกาะราง แต

ภายหลังชาวบานเรียกวา เกาะพิจิตร ตามกลุมท่ีเขาไปอาศัยอยู 
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ภาพที่ 1 ภาพถายผูใหขอมูล (ขวา อาจารยสุพรรณ โพธิสุภาพ (ซาย)อาจารยอารีย วิทยารมภ 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ วดัจรเขใหญ ตําบลศีรษะจรเขใหญ 

อําเภอบางเสาธง จงัหวัดสมุทรปราการ 

 

 นับตั้งแต ป พ.ศ.2430 ลงมา คนท่ีเขามาตั้งรกรากอยูในบางเสาธงตางก็สืบตระกูลกันมา

ไมนอยกวาสามหรือสี่ชั่วอายุคนแลว หลายตระกูลยังผูกสัมพันธโดยการสมรส ทําใหคนในพ้ืนท่ีมี

จํานวนมากข้ึนและเปนเครือญาติกันไมทางใดก็ทางหนึ่ง 

 คนเหลานี้จึงวาถือเปน คนใน พ้ืนท่ี ซ่ึงมีหลายตระกูล อาทิ  มามาก แกวโบราณ  หงษจร

อ่ิมใจ  โอทอง  พินเท่ียง  มะโดกโกรกกราก  ไวกุลเพชร  กันคลอย  นุชประมูล  บุญรอด  ผาสุข  อยูเย็น

เอ่ียมอยู  เอ่ียมแหยม  เกตุขวง  เพชรงาม  พรบังเกิด  จันทาวี  จันทรประทีป  หอเอ่ียม  ทับจันทร

ม่ังทองคํา  ทับทวี  นวลจันทร  เกิดแสวง  ภูนุชสาริกา  แกวภู  ศรีสมโภช  วงศศิริ  ออนตาเอม  รอดสน

ทองปอน  พรเจริญ  ภูบังบอน  รักษสวน  อยูเล็ก  โดดสาคร  วิเวก  สอนใจ  เอ่ียมสะอาด  เรืองเดช

จอยมีผล  แกวระยา  ถ่ินหัวเสือ  ภูพยอม  ทัศนศร  นุทัศนา  กลิ่นพวง  กันภัย  ศิรารักษ  คําแกว 

บุญเฉลียว  สวนเดช  ท่ังจันทรแดง  เผือกแสงทิพย  ทองวัดเพ็ง  ฉํ่าฉิม  ดอนลอย  และทายลําเจียก 

เปนตน 

 ขณะท่ีพัฒนาการของชุมชนหมูบานในบางเสาธงปรากฏชัด แตทวาในแงการปกครอง

พ้ืนท่ีนี้ยังคงเปนสวนหนึ่งของอําเภอบางพลี เมืองสมุทรปราการมาตั้งแต ป พ.ศ.2438  โดยมีขุนพินิจ

สรรพการ(ไมทราบนามเดิม)เปนนายอําเภอคนแรก (พ.ศ.2438–พ.ศ.2450)จนกระท่ังหลัง

เปลี่ยนแปลงการปกครอง ในป พ.ศ.2489 จังหวัดสมุทรปราการก็แบงการปกครองออกเปน 5 อําเภอ 

ดวยกัน คือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอบางเหี้ย (ตอมาชื่อบางบอ) อําเภอบางพลี อําเภอพระ

ประแดง และอําเภอพระสมุทรเจดีย (พรรณศิริ แจมอรุณ. 2554 : 48-49)  สวนบางเสาธงเปนพ้ืนท่ี

สุดทายของจังหวัดสมุทรปราการท่ีไดยกฐานะข้ึนเปนอําเภอบางเสาธง ในวันท่ี 8 กันยายน พ.ศ.2550 
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 ดังนั้น อาจกลาวไดวา พัฒนาการของชุมชนหมูบานท่ีเกิดข้ึนในท่ีราบลุมภาคกลาง

ตอนลาง เปนผลสืบเนื่องจากสนธิสัญญาเบาริ่ง โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลท่ี 5 ขาวเปนสินคาสงออก

สําคัญนํารายไดมาสูรัฐ จนตองเพ่ิมผลผลิตและทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ

ของไทยอยางนอย 2 ประการ คือ เกิดการปลดปลอยไพรทาสใหเปนอิสระเพ่ือออกไปขยายพ้ืนท่ี

เพาะปลูก และสองคือการใหแกราษฏรไดมีท่ีดินเปนของตนเอง ดังนี้จึงเปนมูลเหตุของการยายถ่ินและ

กอเกิดชุมชนหมูบานตามแนวแมน้ําลําคลองของหลายพ้ืนท่ีรวมท้ังท่ีบางเสาธงดวย 

 

 

  

 ชุมชนหมูบานในบางเสาธงตางมีรากเหงาของชุมชนมาตั้งแตอดีต ชุมชนแตละแหง

นอกจากจะประกอบดวยบานและท่ีทํากินแลว แตละชุมชนยังมี วัด โรงเรียน และ ตลาด ซ่ึงเปน

องคประกอบของความเปนชุมชนครบถวนอันแสดงถึงพัฒนาการทางสังคมของชุมชนหมูบานท่ีอยูใน

พ้ืนท่ี  ดังนี้ 
 

 วัด ประจําชุมชน คือศูนยกลางการปฏิสังสรรคและรวมทํากิจกรรมของผูคนในชุมชน

เวลามีบุญหรืองานประเพณีตางๆ รวมกัน อาทิ วันเขาพรรษา ออกพรรษา อาฬาหบูชา อุปสมบท 

ลอยกระทง สงกรานต เปนตน วัดประจําตําบลมีอยูดวยกัน 6 แหง ที่เปนวัดดั้งเดิมที่สรางมากอน

ป พ.ศ.2450 หรือราวรัชกาลท่ี 5 ดวย ไดแก 

 1. วัดหัวคู  เดิมเรียกวา วัดคู เปนวัดประจําตําบลศีรษะจรเขนอย สรางข้ึนราว พ.ศ. 

2409 ตรงกับสมัยรัชกาลท่ี 4 ในอดีตเคยเปนสํานักสงฆ ตอมาไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในป 

พ.ศ. 2442 (รัชกาลท่ี 5) และในป พ.ศ.2485 จึงเริ่มมีพระอุโบสถ วัดนี้ตั้งอยูระหวางคลองหนองงูเหา

กับคลองจรเขนอย ซ่ึงอยูทางดานเหนือของอําเภอบางเสาธงใกล กับแนวเขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 

 2. วัดเสาธงกลาง เดิมเรียกวา วัดราษฏรสโมสร เปนวัดประจําตําบลบางเสาธง แหงแรก

สรางข้ึนราว ป พ.ศ.2427  ตรงกับสมัยรัชกาลท่ี 5 วัดนี้เกิดจากจิตศรัทธาของชาวบานท่ีรวมกัน

บริจาคท่ีดินเพ่ือสรางวัด ตอมาในป พ.ศ.2437  จึงไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

 3. วัดบัวโรย เดิมเรียกวา วัดโชติบัว เปนวัดประจําตําบลบางเสาธงแหงท่ีสอง สรางข้ึน

เม่ือป พ.ศ.2430  ตรงกับสมัยรัชกาลท่ี 5 จากผูมีจิตศรัทธา คือ นายโชติ และ นางคลอย โชติชวง

ตอมาในป พ.ศ.2457 ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

วัด โรงเรียน ตลาด ในบางเสาธง 
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 4. วัดจรเขใหญ เปนวัดประจําตําบลศีรษะจรเขใหญแหงแรก ไมปรากฏหลักฐานวาสราง

ข้ึนเม่ือใด ทราบแตเพียงวาวัดนี้เกิดจากศรัทธาของคนในชุมชนบานใหญ ท่ีอยูบริเวณคลองจรเขใหญ

ภายหลังวัดนี้ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือป พ.ศ.2434 ตรงกับสมัยรัชกาลท่ี 5 

 5. วัดศรีวารีนอย เดิมเรียกวา วัดใหมหลวงพอฉิม เปนวัดประจําตําบลศีรษะจรเขใหญ

แหงท่ีสอง ตั้งอยูระหวางคลองศีรษะจรเขใหญกับคลองบางน้ําจืด วัดนี้สรางข้ึนเม่ือ ป พ.ศ.2441 ตรง

กับสมัยรัชกาลท่ี 5  โดยผูมีจิตศรัทธาถวายท่ีดินใหแกพระภิกษุ ฉิม นุชสา เพ่ือสรางวัด  ตอมาไดรับ

พระราชทานวิสุงคามสีมา ในป พ.ศ.2461 

 6. วัดเสาธงนอก เดิมเรียก วัดบานไร  เปนวัดประจําตําบลบางเสาธงแหงท่ีสาม เดิมพ้ืนท่ี

วัดสวนหนึ่งมีชาวมุสลิมเขามาอาศัยอยูเปนชุมชนใหญ จนกระท่ังเม่ือนานวันเขาพระสงฆเกิดอุปสรรค

ในการปฏิบัติศาสนกิจ ดังนั้นในป พ.ศ.2447 ซ่ึงตรงกับสมัยรัชกาลท่ี 5  จึงไดยายวัดมาอยูริมคลอง

เสาธง  และไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือ พ.ศ. 2506 

 เห็นไดวา วัดประจําชุมชนสวนใหญสรางจากความศรัทธาของชาวบานหรือบุคคลท่ีมี

กําลังทรัพยในพ้ืนท่ีเปนผูอุปถัมภ เปนพ้ืนท่ีสาธารณะสําหรับประกอบพิธีกรรมของชาวบานท่ีอยูใน

ละแวกใกลเคียง ในจํานวนนี้พบวาชุมชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีตําบลบางเสาธง มีวัดประจําตําบลถึง 3แหง

ดวยกัน ซ่ึงนาจะเปนผลจากประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนจึงมีการขยายพ้ืนของชุมชนออกไปกวางไกล กรณีนี้ยัง

เกิดข้ึนท่ีตําบลศีรษะจรเขใหญ ซ่ึงมีวัดประจําตําบลอยู 2 แหง ดวย 

 โดยเหตุท่ีวัดกับชาวบานตางก็เปนผูอุปถัมภกัน วัดประจําตําบลจึงเปนศูนยกลางของ

สังคมและวัฒนธรรมของคนท่ีมีบานอยูรายรอบวัดดวย ซ่ึงบรรพบุรุษของหลายตระกูลท่ีอยูในละแวก

นั้นตางทําบุญและรวมกิจกรรมของวัดมาโดยตลอด เห็นไดจากปายอัฐิของปูยาตายายท่ีบรรจุอยู

ภายในวัดสวนใหญคือนามสกุลคนดั้งเดิมของคนในชุมชน เชน วัดหัวคู หรือวัดจรเขใหญ เปนตน 

 ในปจจุบัน วัดยังคงทําหนาท่ีเปนศูนยกาลทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนอยู แตได

ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสมัยปจจุบัน กลาวคือ มีคณะกรรมการ โยมอุปฏฐากซ่ึงเปนผูอาวุโสใน

ชุมชนตลอดจนหนวนงานของรัฐ เชน องคการบริหารสวนตําบลมาคอยชวยจัดการดูแล รวมถึงจัด

กิจกรรมโครงการท่ีเก่ียวกับสุขอนามัย การดูแลผูสูงอายุ ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน ตลอดจน

ผลิตภัณฑของทองถ่ินของชุมชนหมูบานโดยใหวัดเปนศูนยกลาง 

 โรงเรียน ก็เปนองคประกอบหนึ่งท่ีแสดงถึงพัฒนาการของชุมชนหมูบานดวยซ่ึงในพ้ืนท่ี

บางเสาธง พบวามีโรงเรียนประจําตําบล 5 แหง ซ่ึงเปดทําการสอนในระหวาง ป พ.ศ.2472-พ.ศ.2478

ไดแก 

 1. โรงเรียนวัดบัวโรย  ประจําตําบลบางเสาธง เปดทําการสอนเม่ือป พ.ศ. 2472  ในชวง

รัชกาลท่ี 7 เริ่มแรกไดอาศัยศาลาการเปรียญของวัดบัวโรยเปนท่ีเรียนมีนายทวี ทองสุขศรี เปนครูใหญ

คนแรก 
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 2. โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ประจําตําบลบางเสาธง เปดทําการสอนเม่ือป พ.ศ.2473 

ในชวงรัชกาลท่ี 7เริ่มแรกไดอาศัยศาลาการเปรียญวัดเสาธงกลางเปนท่ีเรียน มีนายพิศ รุงโรจน เปน

ครูใหญคนแรก 

 3. โรงเรียนวัดหัวคู ประจําตําบลศีรษะจรเขนอย เปดทําการสอนเม่ือป พ.ศ.2476 

ในชวงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตําบลศีรษะจระเขนอย  เปนโรงเรียน

ท่ีนายอําเภอจัดตั้งข้ึน แรกเริ่มอาศัยศาลาการเปรียญของวัดหัวคูเปนสถานท่ีเรียน 

 4. โรงเรียนวัดจรเขใหญ ประจําตําบลศีรษะจรเขใหญ เปดทําการสอนเม่ือ ป พ.ศ.2477

ระยะแรกอาศัยศาลาการเปรียญของวัดจรเขใหญเปนท่ีเรียน มีนายเฮง แซผู เปนครูใหญ 

 5. โรงเรียนวัดศรีวารีนอย ประจําตําบลศีรษะจรเขใหญ สรางเม่ือ ป พ.ศ.2478 

 6. โรงเรียนวัดเสาธงนอก ประจําตําบลบางเสาธง สรางเม่ือ ป พ.ศ.2478 แรกเริ่มอาศัย

ศาลาการเปรียญของวัดเสาธงนอกเปนท่ีเรียนมีนายอําพร ลิมปสุนทร เปนครูใหญคนแรก 

 โรงเรียนเหลานี้ เปดทําการสอนในเวลาไลเรี่ยกัน คือ ตั้งแต พ.ศ.2472 ราวรัชกาลท่ี 7 

จนถึง พ.ศ.2478 คือชวงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยโรงเรียนท้ัง 6 แหง ใชศาลาการเปรียญ

ของวัดประจําตําบลทําการเรียนการสอนมาตลอด จนกระท่ังภายหลังจึงเริ่มสรางอาคารเรียนถาวร

จากการท่ีคนในชุมชนหมูบานรวมกันบริจาคท่ีดินและทรัพยสิน สมทบกับงบประมาณของราชการ

เพ่ือใหเปนโรงเรียนประจําตําบล โรงเรียนท้ังหมดจึงมีชื่อสอดคลองกับวัดของชุมชน 

 ตลาด ก็เปนองคประกอบหนึ่งซ่ึงเห็นถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน

หมูบานดวย โดยในบางเสาธงมี ตลาด ทองถ่ินอยู 3 แหงดวยกัน ไดแก  ตลาดตนไทร  ตลาดบัวโรย

และตลาดปากคลอง  ตลาดท้ังหมดคือตลาดท่ีอยูริมคลอง ปากคลองหรือบริเวณสามแยกหรือสี่แยก

คลอง  ดังนี้ 

 1. ตลาดตนไทร เปนตลาดฝงเดียว อยูปากคลองตนไทร ชาวบานเรียกชื่อตลาดตามชื่อ

คลองเพราะแตกอนมีตนไทรข้ึนอยูตรงสามแยกคลอง บางก็วาตนไทรอยูบริเวณหลังตลาด ชาวบาน

เลาวาเจาของตลาดตนไทร คือ นายสวัสดิ์ ชาวบานเรียก เสี่ยหวัด ซ่ึงมีกิจการโรงสีอยูใกลกับตลาดนี้ดวย

รานคาในตลาดมีรูปแบบสถาปตยกรรมอยางเดียวกัน คือ เปนหองแถวไมเกิน 30 คูหา ท้ังหมดเปน

เรือนไมชั้นเดียวเปนแนวยาวเลียบฝงคลอง พ้ืนและผนังปูไมกระดาน ดานหนาเปนประตูบานเฟยมท่ี

พับเก็บและเปดโลงเปนหนารานเพ่ือวางสินคาตางๆ ซ่ึงเปนของใชจิปาถะจําพวกเครื่องมือทํา

การเกษตรและของกินท่ีชาวบานไมสามารถผลิดไดเอง เชน น้ํามัน น้ําปลา น้ําตาล พริกแหง หอมแดง 

กระเทียม เสื้อผา เปนตน  ดังคําบอกเลาของผูอาวุโสในพ้ืนท่ี  

  “มันยาว เจกขายของกันเยอะ ยาวเปนสิบๆ คูหา ขายหัวหอม พริกแหง กระเทียม 

น้ําปลา น้ําตาล ของเครื่องครัว ที่ยายจําไดนะ ก็มีเจกไต  ขายของเครื่องครัว  น้ํามัน น้ําปลา” 

(พิศ อยูเล็ก. 8 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ) 
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  “ตลาดตนไทรก็เหมือนตลาดหัวตะเข เราข้ีเกียจไปตลาดหัวตะเขเราก็ไปตลาดตนไทร

มีรานเจกประมาณ 10 คูหา” (พวง เผือกแสงทิพย. 7 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

  “มีตลาดตนไทร มีหองแถวหลายหอง ราว 30 กวาหอง คนเขามาเรือกัน ตอนนี้เหลือ

รานเดียวคือรานลูกเจกเอ็ง” (ละมัย พินเท่ียง .18 กันยายน 2558 : สัมภาษณ) “ตลาดตนไทร เปน

ตลาดยาวหลายหอง หลายเสน เปนตลาดชายคลอง เวลาคนมาซ้ือก็นั่งเรือมา พายเรือมา ก็ข้ึนมา 

ตลาดมีฝงเดียว อีกฝงเปนบานคน มีโรงสี 2” (พริ้ง บุญเรือง. 18 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 เจาของรานมีท้ังคนจีนและคนไทยปะปนกันไป แตสวนใหญเปนคนจีนหรือคนจีนซ่ึงมี

ภรรยาไทย คนในพ้ืนท่ีสวนใหญจะรูจักมักคุนกันดีกับเจาของรานคาเหลานี้เพราะซ้ือขายกันมานาน 

อาทิ รานยายค้ิม  รานเจกปว  รานเจกเอ็ง  รานเจกไต เปนตน  “ ยายค้ิม เปนสาวโสด รานขายของ

ชํากับเครื่องมือการเกษตร  รานเจกปว ขายน้ํามัน รานเจกไต ขายของชําและเปนพอคาขาวดวย 

(เทียบ วิเวก .1 ธ.ค. 2558 : สัมภาษณ) 

 ตลาดตนไทรเปดทําการตั้งแตเชาจรดเย็น การเดินทางท่ีสะดวกคือตองพายหรือแจวเรือ

เขาคลองตนไทรมาเพ่ือมาข้ึนท่ีหนาตลาด “หลังตลาดมีตนไทรใหญ กอนหนานี้เปนตลาดใหญ คนเยอะ

เปนตลาดน้ํา รานอยูชายคลอง มีเรือจอด จอดท่ีไหนไดก็จอด แลวก็เดินไปซ้ือ หนารานก็พ้ืนกระดาน”

(พระปญญาวโร. 4 กันยายน 2558 : สัมภาษณ)  “มันมีหลายราน เยอะ ตลาดตนไทรเขาซ้ือของกัน

ท้ังวัน เปนตลาดเปดท้ังวัน เย็นๆ บางทีมืดแลวยังมีคนไปซ้ือ  ไปคลองตนไทรก็ออกตลาดกอน ผาน

ตลาดแลวคอยไปวัดศรี” (พิศ อยูเล็ก. 8 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ) 

 บริเวณดานตะวันออกของตลาดมีศาลเจาจีนดวย ชาวบานเรียกวา ศาลเจาแมทับทิม 

สวนฝงตรงขามเยื้องกับตลาด มีกิจการโรงสีขาว 2 แหง  แหงหนึ่งเปนของนายสวัสดิ์ หรือเสี่ยหวัด

เจาของตลาดตนไทร  สวนอีกแหงหนึ่งเปนของนายสิทธและนางสมาน ทายลําเจียก  “โรงสียายหมาน 

กับเสี่ยหวัด อยูฝงตลาด ยายหมานอยูฝงตนไทร  เวลาไปสีไมตองเสียตังค เพราะเขาเอารําเอาขาวไป

เราเหลือขาวสารกลับมา  ตลาดตนไทร เสี่ยหวัดเปนเจาของตลาด  เจกฮง เจาของโรงสี  เสี่ยหวัด

หลานยายเฮียะ  เรียกวาคนรวยสรางตลาดได  ยายเฮียะบางโฉลง ไมใชยายเฮียะ วัดมงคลนิมิตร” 

(พ้ิง บุญเรือง. 18 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) “มีรานคาไมเยอะนะ มีโรงสีพ่ีหวัดอยูโรงหนึ่ง

เทานั้น เจาของชื่อสวัสดิ์  แกตายไปแลว พ่ีประเสริฐ” (พวง เผือกแสงทิพย. 7 ตุลาคม 2559 : 

สัมภาษณ)  “มีโรงสี 2 ฝง โรงสีตาสิทธิ์ คนไทย  มียายค้ิมเปนหนึ่งในรานขายของท่ีตลาดตนไทร 

คลาดตนไทรอยูคลองจรเขใหญ ระหวางบางฝาดกับวัดศรี  ตนไทรท่ีตลาดไมมี  ตนไทรมันมีท่ีสามแยก

มีศาลเจาอยู เปนศาลจีน อยูโรงสีฝงโนน โรงสีตาสิทธิ์” (พระครูสันติคุณากรณ. 8 พฤศจิกายน 2559 : 

สัมภาษณ) 
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 อาจารยอารีย วิทยารมภ นักวิชาการทองถ่ิน ทานเปรียบเทียบตลาดตนไทรในอดีตวา

คลายกับเปนหางสรรพสินคาของคนในละแวกนี้  “มีรานคาเยอะ 2 ฝงเลย ตลาดอยูปากคลองตนไทร

เลี้ยวปากคลองปุบก็เจอบานเจหวัดเลย กอนถึงตลาดตนไทรมีโรงสีอยู 2 โรง อยูฝงซายของเสี่ยหวัด

โรงสียายหมาน ตาสิทธิ์ ชื่อวา โรงสียายอิมหลี แซอะไรไมรู ยายอิมหลีเปนแม ตาประสิทธิ์ นามสกุล

ทายลําเจียก เปนมรรคทายก ตอนนี้ยังอยูนะมีลูกสาวสวยชื่อประไพ 

 ตลาดตนไทรมีเกิน 20 หอง ลักษณะเปนเรือนแถว สวนใหญเปนคนจีน ขายสากกะเบือ

ยันเรือรบ ถามหาวันนี้ไมมี  พรุงนี้ลื้อมา มีจริงๆ ตลาดปากคลองเหมือนเซ็นทรัล ตลาดตนไทรเหมือน

บิ๊กซี  ตอนนี้เหลืออยูประมาณ 2–3 ราน แลวมีโครงสรางเกาๆ อยู เสาโด ทําไมยังไมรื้อ เพราะเจหวัด

เจาของ เขาไมใหรื้อ ท่ีเรียกตนไทร เพราะปากคลองมีตนไทร ตลอดตนไทรเหม็นข้ีนก ตนไทรอยูฝงขวา

ดานตะวันออกมีศาลเจาแมทับทิมอยูตรงนั้น ศาลจีน เจาแมทับทิม เลนละครไทย เลนง้ิวตลอด ตอน

นั้นเราก็ดูละครไทยของบางปลา” (อารีย วิทยารมภ. 28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 ตลาดตนไทรในปจจุบันคงเหลือรานคาเพียงรานเดียว คือ รานของเจกเอ็ง ซ่ึงทายาทได

สืบทอดกิจการคาอยูจนทุกวันนี้ สวนรานอ่ืนๆ ตางเลิกกิจการไปแลวและเหลือเพียงเรือนแถวไมก่ีหอง

ซ่ึงมีสภาพทรุดโทรม 

 

 
 

ภาพที่ 2 ภาพถายตลาดตนไทร ริมคลองตนไทร  พ.ศ. 2560 

 

 2. ตลาดบัวโรย เดิมเรียก ตลาดชวดบัว อยูบริเวณสามแยกปากคลองชวดบัวมีรานคาอยู

ไมมาก เปนตลาดเล็ก เจาของกิจการสวนใหญเปนคนจีน มีรานของคนไทยเพียงรานเดียวและเปดขาย

ของจิปาถะท้ังของกินของใชจําเชนเดียวกับตลาดอ่ืนๆ แตกอนบริวณหนาตลาดนี้เคยเปนจุดท่ีชาวบาน

จะมารอโดยสารเรือประจําทาง “หนาวัด มีตลาดชวดบัว ตลาดไมใหญเปนบานๆ ปลูกเปนรานคา 

คนไทย ก็มีบานเดียวหละ รานเจกบี้  เจกไก(เปนพอเจกบี้)  เจกบี้เปนผัวยายหวี  ไมมีบานใครนอกนั้น

ก็มีแตคนไทย  รานตาหลวยมาทีหลัง”  (สิน ทับจันทร. 13 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 
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 ในอดีตท่ีกลางตลาดชวดบัว เคยมีโรงยาฝน ซ่ึงเปนกิจการของคนจีนภรรยาไทยอยูดวย

เพราะสมัยนั้นการเปดโรงยาฝนทําไดโดยเสรีไมถือวาผิดกฏหมาย แตตองจัดในสถานท่ีเฉพาะ ครั้นใน

ป พ.ศ. 2502 เม่ือรัฐบาลประกาศเลิกคาและเสพฝนเด็ดขาด จึงไมมีโรงยาฝนอีกตอไป “กอนโนน

ตลาดบัวโรยเปนตลาดใหญ  มีโรงฝนกลางตลาดเลย คนท่ีเปนเจาของโรงคนจีน ผัวจีนเมียไทย ลูกสาว

เขาไปตั้งโรงสีท่ีบางบอ สมัยกอนขายฝนอยางเปดเผย กัญชาเขาไมจับ กระทอมไมจับ คนกินกัญชาจะ

ข้ีเกียจกวาคนดูดยา พวกท่ีมานอนดูดฝนคือพวกอายุมากๆ แลว คนไทยท้ังนั้น เขาก็มีคนประจํามา

แวะดูดเหมือนกัน” (ประยงค ไวกุลเพ็ชร. 11 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 ในเรื่องนี้ อาจารยอารีย วิทยารมภ กลาววา สมัยนั้นแมแตพระก็สูบฝน และโรงฝนก็

ไมไดมีแตเฉพาะในตลาด แตยังมีขายท่ีอ่ืนดวยเชนท่ีบานคนจีน “โรงฝนมีทุกท่ี  โรงฝนติดบานคุณยาย

ครูอารีย บานเจกไฮ ขายฝน แกนอนตัวเหลืองเลย วันๆ มาเปนปบ เขาปนเปนกอนๆ พายเรือมาซ้ือ

กันท้ังนั้น พระวัดใหญ เจาอาวาส 5 องค ติดฝนหมดเลย  ทานเจาคุณบางพลีใหญกลาง ทานบอกวา

วัดจรเขใหญไทรงามนามระบือ นอนคุดคูสูบฝน เขามีฉายาอยางนี้” (อารีย วิทยารมภ. 28 ตุลาคม 

2559 : สัมภาษณ) 

 ตอมาภายหลังชาวบานเรียกตลาดชวดบัววา ตลาดบัวโรย ตามชื่อของวัดบัวโรยซ่ึงอยู

หนาตลาด ปจจุบันตลาดบัวโรยยังคงมีอยูแตปรับปรุงข้ึนใหมและเปดกิจการรานคาขายของเล็กๆ 

นอยๆ เพียงไมก่ีราน  

 

 
 

ภาพที่ 3 ภาพถายเกา ลักษณะชาวบานกําลังสูบฝน (ไมทราบสถานที่) 

ที่มา : http://botkwamdee.blogspot.com/2011/06/blog-post_09.html 

 

http://botkwamdee.blogspot.com/2011/06/blog-post_09.html
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ภาพที่ 4 ภาพถายตลาดบัวโรย หนาวัดบัวโรย คลองชวดบัว พ.ศ. 2560 

 

 3. ตลาดปากคลอง เปนตลาดใหญท่ีอยูทางอยูทางทิศใตของตําบลศีรษะจรเขใหญ ชื่อ

ตลาดเรียกตามท่ีตั้ง เพราะปากคลอง หมายถึง ปากคลองจรเขดานใต ซ่ึงบรรจบกับชวงหนึ่งของคลอง

สําโรง ลักษณะเปนแยกคลอง จึงเรียกวา ตลาดปากคลอง  แตบางคนก็เรียก ตลาดจรเข  สวนในแผน

ท่ีเกาเขียนวา หัวตะเข 

 ตลาดปากคลอง เปนตลาดริมน้ํา มีรานคาลักษณะหองแถวเรียงรายอยูหลายคูหา มี

รูปแบบสถาปตยกรรมคลายกับตลาดอ่ืนและเปดขายของจิปาถะ สิ่งท่ีสําคัญ คือ ตลาดปากคลอง เปน

ศูนยกลางการคมนาคมทางน้ํา ท่ีขนถายสิ่งของและผูคนไปยังท่ีตางๆ ท้ังดานเหนือ ตะวันออกและ

ตะวันตก 

 แตกอนท่ีตลาดนี้จะเปนจุดท่ีมีเรือโดยสารประจําทางซ่ึงเปนกิจการของเอกชนหลาย

บริษัทสัญจรผานไปมา ชาวบานเรียกวา เรือเมล หากตัวเรือทาสีเขียว จะเรียกวา เรือเขียว ถาตัวเรือ

ทาสีแดง ก็เรียกวา เรือสีแดง ชาวบานเรียก เรือเขียว เรือแดง ซ่ึงจะแลนไปทางดานตะวันตกสําหรับผู

ท่ีจะไปอําเภอบางพลี อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และตอเนื่องไปกรุงเทพมหานคร สวนเรือท่ี

แลนไปทางดานตะวันออกก็สําหรับผูท่ีจะไปอําเภอบางบอ และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ภายหลัง เม่ือมีการตัดถนนสายบางนา-ตราด การคมนาคมทางน้ําจึงลดความสําคัญล

และบริษัทเดินเรือโดยสารจึงเลิกกิจการไปในท่ีสุด ทําใหตลาดปากคลองคอยๆ ซบเซาลงไปดวย ดังท่ี 

อาจารยอารีย วิทยารมภ นักวิชาการทองถ่ิน เลาบรรยากาศของตลาดปากคลองในอดีตวาเปนตลาดใหญ

เสมือนศูนยการคา “สมัยกอนสังเกตดู ตลาดจะอยูท่ี 4 แยก หรือ 3 แยก ไมใชตรงๆ แลวมาชนกัน 

เพราะคลองเหมือนถนนท่ีสัญจรไปมาหากัน อยางนอยตองเปน 3 หรือ 4 คลองมาเจอ ตลาดมันจะ

เปนหองๆ ตลาดจรเขเดี๋ยวนี้ไมมี ก็เปนคลองจรเขชนกับคลองสําโรงมันจะเปนสามแยก ซ่ึงตลาด

สมัยกอน ชุมชนของเราจะสิ้นสุดท่ีหมู 1 ชนคลองจรเข 
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 ตลาดจรเข เปนตลาดท่ีใหญมาก มันเปนศูนยการคาของพวกเรา คนเฒาคนแกบอกวา 

ลัดออกมาจากบัวโรยจะมาเสียภาษี ก็จะตองมากินขาวเท่ียงท่ีตลาดปากคลอง เขาเรียก ตลาดปากคลอง

ในแผนท่ีเขียนวาหัวตะเข ปากคลองคือ ปากคลองจรเขท่ีชนกับสําโรงทิศใต ” (อารีย วิทยารมภ. 28

ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 ตลาดทองถ่ินท้ัง 3 แหง จึงเปนบริเวณท่ีชาวบานจะเขามาจับจายใชสอย และไดพบปะ

กันเสมอ ตลาดยังเปนสวนหนึ่งของพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของคนในพ้ืนท่ีบางเสาธงดวย 

 นอกจากนั้น ยังมีตลาดนอกพื้นที่อีกหลายแหงที่เปนแหลงจับจายใชสอยของชาวบาน

บางเสาธงและละแวกใกลเคียงดวย เชน ตลาดหัวตะเข และ ตลาดหลวงแพง อยูดานเหนือของบางเสาธง 

โดยตลาดหัวตะเข อยูตรงแยกท่ีคลองคลองสองสายมาบรรจบกัน คือ คลองจรเขกับคลองประเวศบุรีรมย

สวนตลาดหลวงแพง ตั้งอยูตรงปากคลองหลวงแพง ซ่ึงขุดตัดขวางมาบรรจบกับคลองประเวศบุรีรมย

ลักษณะเปนสามแยกคลอง ชาวบานบางคนก็เลือกไปสองตลาดนี้เพราพเดินทางใกลและเปนตลาดใหญ

มีของใหเลือกมาก 

  “ถาไปตลาดหลวงแพง เพราะมันใกลกวา มีของขาย ใชกระบุงแบก เดินไป 8 กิโล 

หนาน้ําไปเรือแจว จากบัวโรยไปหลวงแพงไปเรือแจว เริ่มจากคลองชวดบัว ออกคลองกาหลง ไป

ประเวศ ตลาดหลวงแพงเมื่อกอนไมใหญมาก มีรอยกวาหองมีผักมีปลาขาย ตอนนั้นของไมเยอะ 

เคยไปตลาดบางพลี ไมคอยมีอะไร เพราะตลาดบางพลีคลองมันแคบ สวนใหญไปแตจําเปน ไปเสียภาษี

ท่ีดิน” (พุฒ วงศศิริ. 10 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 สําหรับดานตะวันออกของพ้ืนท่ีบางเสาธง มี 2 ตลาด คือ ตลาดวัดสุคันธาวาส หรือ

ชาวบานเรียก ตลาดสุคัน  กับตลาดบางบอ เปนตลาดใหญมีสินคามากมาย ชาวบานท่ีอยูพ้ืนท่ีคอนมา

ทางดานตะวันออกก็จะมาสองตลาดนี้เพราะเดินทางสะดวกใกลกวาตลาดในทองถิ่น “มาซื้อของท่ี

บางบอ ตลาดตนไทรก็ไป แตเปนตลาดยอย ตลาดหลวงแพงก็ไปแตนานๆไป ถาเทียบไปหลวงแพงกับ

บางบอ มาบางบอมากกวา เพราะวาคอนมาทางนี้มากกวา มาซ้ืออัฐบริขารทํานา ตองมาซ้ือท่ีบางบอ 

เพราะเปนตลาดใหญ” (บุญเลิศ แกวระยา. 11 มกราคม 2559 : สัมภาษณ) 

  “อยูคลองบางเซา ไปออกคลองชวดใหญ คลองบางบอ(คลองเจา) เวลาซ้ือของซ้ือ

กับขาว มีงาน บวชลูก ไปซ้ือของท่ีตลาดบางบอ ถาของกินเล็กๆ นอยๆ ก็ตลาดชวดบัว ตลาดใหม

วัดสุคันธ หรือเดินไปข้ึนเรือประจําทางท่ีคลองใหญ(คลองเจา) แลวไปบางบอ เลยบางบอไปออกคลอง

หลวงแพง ออกหนองจอก ออกรังสิต” (เจียน  ศรีสมโภช. 3พฤศจิกายน 2558: สัมภาษณ) 

 ท้ังหมดนี้คือตลาดท่ีมีมาแตดั้งเดิมซ่ึงใชการคมนาคมทางน้ําโดยเรือเปนหลักท้ังสิ้น และมี

การคาขายรูปแบบเกา ภายหลังมีถนนตัดผานและคนหันไปใชทางถนนและรถยนตกันมากข้ึนเพราะ

การเดินทางและการขนสงสินคาโดยทางรถสะดวกรวดเร็วกวาทางน้ํา ก็ทําใหผูคนมีทางเลือกจับจาย

มากข้ึน 
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 ความเปลี่ยนแปลงดานการคมนาคม ยอมสงผลตอตลาดริมคลองใหซบเซาไปดวย

บางตลาดท่ีมีถนนตัดผาน ยังคาขายอยู เชนตลาดหัวตะเข ตลาดบางบอ แตไดปรับรูปแบบเปนตลาด

สดเหมือนท่ัวๆ ไป บางตลาดยังท้ิงรองรอยเรือนแถวริมคลองดั้งเดิมใหเห็นอยู เชนเรือนแถวของตลาด

หัวตะเข ซ่ึงกลายเปนบานเชาไปแลว  บางตลาดก็โดยเปดรานอาหารริมคลองหรือรานขายของเล็กๆ 

นอยๆ รอคอยการฟนฟูใหเปนแหลงทองเท่ียวของทองถ่ินตอไป 

 

 
 

ภาพที่ 5 ภาพถายเกาตลาดหัวตะเข คลองประเวศบุรีรมย ลาดกระบัง พ.ศ. 2479 

ที่มา : https://board.postjung.com/1039023.html 

 

 

 
 

ภาพที่ 6 ภาพถายเรือนแถวไมฝงตลาดหัวตะเข ริมคลองประเวศบุรีรมย  พ.ศ. 2560 

 

https://board.postjung.com/1039023.html
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ภาพที่ 7 ภาพถายเรือนไมสองชัน้แบบดัง้เดิมในตลาดเกา ริมคลองประเวศบุรีรมย 

ปจจุบนัเปดเปนรานอาหารและรานกาแฟบรรยากาศริมคลอง พ.ศ.2560 

 

 ท่ีกลาวมานี้ เห็นไดวาพัฒนาการของบางเสาธงมีองคประกอบของความเปนชุมชน

หมูบาน คือมีท้ัง บาน ท่ีทํากิน วัด ตลาด และโรงเรียน  โดยความเจริญเติบโตลวนมีรากฐานมาจากสิ่ง

เดียวกัน คือ การกสิกรรมทํานา ท่ีเปนหลักในการหลอเลี้ยงทุกชีวิตในครัวเรือน 

 ดังนั้น การทํานา จึงสะทอนรูปแบบการดําเนินชีวิตตลอดจนเรื่องราวตางๆ ของผูคนท่ีอยู

ในละแวกนี้กอนท่ีความเจริญทางเทคโนโลยีจะเขาไปมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

 

สังคมชาวนาในบางเสาธง ตั้งแต พ.ศ.2430  กอนยุคโรงงานอุตสาหกรรม 

 ยอนไปในอดีต สมัยท่ีชาวบานยังไมมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากนัก แทบทุก

พ้ืนท่ีของบางเสาธงจะรายลอมไปดวยทุงนากวาง เพราะการทํานาเปนอาชีพของคนสวนใหญ 

 กระบวนการทํานา เปน ภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีชาวนาตางเรียนรูลัสืบทอดมาจากบรรพ

บุรุษ จากคนรุนปูยาตาทวดมาสูรุนพอรุนแม และสงผานมายังคนรุนหลัง  โดยวิธีแบบโบราณซ่ึงตอง

พ่ึงพาฟาฝนตามฤดูกาลธรรมชาติ การทํานาจึงเปนวัฏจักรสอดคลองไปกับฤดูกาล ท้ังระยะเวลาการ

ปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเก่ียว 

 ดังเชน ฤดูฝน ราวเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกรกฏาคม เปนชวงปลูกขาว ครั้นเขา

เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกันยายน ก็จะเปนชวงท่ีดูแลบํารุงตนขาวในแปลงนาและเปนชวงท่ีชาวนาได

พักงานในนาดวย เม่ือถึงตน ฤดูหนาว ราวเดือนตุลาคมเปนตนไป ชาวนาก็จะเริ่มเก็บเก่ียวเก่ียว

ผลผลิต จนกระท่ังเขาสู ฤดูรอน จึงเปนชวงวางงานซ่ึงกินเวลาหลายเดือนกวาจะเริ่มทํานารอบใหม

นอกจากเรียนรูการผลิตแลว บรรพบุรุษยังสอนใหเขาใจในธรรมชาติแวดลอม ความจําเปนของ

แรงงานคน สัตว พืชพันธุท่ีอยูรอบตัว ตลอดจนประเพณีความเชื่อเก่ียวกับขาว เชนการบูชาพระแมโพสพ
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เทพีแหงขาว การเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมูบาน เชน ศาลประจําหมูบาน ศาลเจาจีน รวมถึงสัตวตางๆ 

ท่ีอาศัยอยูในทุงนาอีกดวย 

 โดยเหตุท่ี วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินของชาวนาบางเสาธงท่ีสัมพันธ

กับการทํานามาโดยตลอดนั้น จึงเปนลักษณะของ สังคมชาวนา (peasant society) ท่ีอยูในชุด

นิเวศวิทยาเดียวกันกับชาวนาในท่ีราบลุมภาคกลาง ซ่ึงมีรูปแบบการดํารงชีวิต ดังนี้ 

 

 

 
  

 ในอดีต โดยท่ัวไปชาวนาจะทํานากันปละครั้ง เรียกวา นาป กระบวนการทํานาจะเริ่ม

กอนท่ีจะเขาสูฤดูฝน โดยกอนจะทํานาชาวนาจะรวมกันประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อและคติโบราณ

เพ่ือใหเกิดความอุดมสมบูรณ สํานึกบุญคุณธรรมชาติโดยเฉพาะ คุณของพระแมโพสพ เรียกวา

ประเพณีบุญกลางนา (บางทองท่ีเรียกวาบุญกลางทุง) 

 ประเพณีบุญกลางนา จะจัดในชวงหลังจากเทศกาลสงกรานต หรืออาจจัดชวงใดชวงหนึ่ง

กอนท่ีจะมีพิธีแรกนา มีรูปแบบคลายกับการทําบุญท่ัวไป คือ ชาวบานจะนิมนตพระสงฆมาสวดมนตเย็น

วันรุงข้ึนก็จะมีการสวดมนตเชาและเลี้ยงพระฉันเพล แลวสวดใหพร สวดคาถาขอฝนเพ่ือใหเกิดความ

อุดมสมบูรณเปนอันเสร็จพิธี โดยทั้งหมดจัดที่ปรัมพิธีที่อยูกลางนา จึงไดเรียกวา บุญกลางนา 

(ขอมูลออนไลน : http://www.prapayneethai.com) 

 พระมหาชวลิตอธิจิตตฺโต วัดหัวคู อธิบายประเพณีบุญกลางนาวา เปนความเชื่อในทาง

พุทธศาสนาวา ในฤดูกาลทํานาหนึ่งครั้ง จะมีการทําบุญอยู 7 ครั้ง เริ่มตั้งแตตอน ไถ หวาน หลัง

สงกรานต กอนพิธีแรกนาขวัญ ทุกคนจะทําบุญกลางนาเพื่อบูชาพระแมโพสพและพระภูมินา

(พระมหาชวลิตอธิจิตตฺโต. 2 กันยายน 2558 : สัมภาษณ) 

 ผูอาวุโสหลายทานในบางเสาธงตางเคยรวมในประเพณีบุญกลางนา หลายทานอธิบายวา 

เปนประเพณีที่ชาวบานจัดรวมกัน แตจะตองตกลงกันกอนวาจะทําพิธีในแปลงนาใด แลวจึงปลูก

ปรัมพิธีชั่วคราวข้ึน โดยมีรูปแบบและวัสดุงายๆ ท่ีหาไดในละแวกบาน ลักษณะปรัมจะตั้งเสาข้ึนสี่เสา

แลวใชทางมะพราวเปนหลังคากันแดด สวนพ้ืนปูดวยฟางขาวหรือเสื่อ 

 พิธกีรรมเริ่มตั้งแตชวงเย็น โดยนิมนตพระสงฆมาสวดมนตเย็นท่ีปรัม วันรุงข้ึนก็จะนิมนต

พระสงฆมาสวดมนตเชาพรอมท้ังสวดขอฝนกันแลงดวย จากนั้นเลี้ยงพระฉันเพลท่ีปรัมพิธี ซ่ึงอาหาร

ชาวบานตางทํามาจากบานแลวมาจัดสํารับรวมกัน เม่ือพระฉันเพลเสร็จ ชาวบานก็จะรับประทาน

อาหารรวมกัน เปนอันเสร็จพิธี  “จะเอาท่ีไหน จะทําท่ีไหน ก็บอกตอๆ กันไปวาปนี้ทําท่ีไหน ตรงไหน

ปหนาท่ีไหน นัดหมายกันวาจะสวดตรงนี้ ก็เอาพระไปสวด สวดเย็นแลวเชามาก็เลี้ยงพระ ฉันเชา 

บุญกลางนา พิธีกรรมกอนฤดูกาลทํานา 
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ตางคนตางเอากับขาวมา ทํากันที่กลางนาเลย ปูเสื่อทํากลางเดือน 6 ขึ้น 6 คํ่า กอนแรกนาขวัญ

กอนนี้ทําท่ีนาของตาเหรียญ นามสกุลจําไมได  เพราะตาเหรียญไมมีลูกชาย”  (พระปญญาวโร. 

4 กันยายน 2558 : สัมภาษณ) “บุญกลางนา เคยมี กอนนั้นเขาทํา เขาจะรวมกัน ทําชวงหลังตรุษ

สงกรานต กอนแรกนาขวัญ” (เพียร นวลจันทร. 5 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 “มีบางป ทําบุญกลางนา สวดขอฝน รวมกันเลย กอนทํานา ขอใหฝนตก สงกรานตแลว

คอยทํา มีบทสวดตางหาก เขามีขอฝน ทํากลางนา แดดๆ สวด ฉันเพล  ทําปรัมหนอย เขาเอา

ทางมะพราวมามุงเปนปรัมกันแดด ประมาณ 10 โมงครึ่งสวด สวดกันแลง เลี้ยงเพล พอเสร็จก็เลิกกัน”

(พระครูอนุกูลสาธุกิจ.14 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) “ทําหลังสงกรานต กอนแรกนาขวัญเขาจะเริ่ม

ลางนากันแลว เขาเตรียมลูกทุบหวด แลวเอาฟางปูๆ ปูเสร็จแลวก็ตั้งปรัมขึ้นกลางนา แลวก็นิมนต

พระมาสวดพระพุทธมนตเย็น ทําน้ํามนตท้ิงไว เชาเลี้ยงพระกลางนาเลย” (อารีย วิทยารมภ. 28 ตุลาคม

2559 : สัมภาษณ) 

 แตกอน สังคมชาวนาในท่ีราบลุมภาคกลางตางก็มีการจัดประเพณีบุญกลางนาเนื่องจาก

เปนคติความเชื่อโบราณท่ีสืบตอกันมา แตในปจจุบันไมพบวามีการจัดประเพณีนี้ในบางเสาธงอีก อาจ

เปนเพราะการทํานาในปจจุบันเปลี่ยนไปเปนทํานาปรัง มีการใชเครื่องทุนแรงในทองนา ตลอดจนการ

จางเหมาทํานา อีกท้ังพ้ืนท่ีนาหลายแหงไดแปลงเปนบอเลี้ยงปลาดวย ซ่ึงความเปลี่ยนแปลงเหลานี้

ยอมสงผลตอการสูญสลายของคติความเชื่อท่ีมีมาแตโบราณอยางแนนอน 

 

 

  
  

 ครั้นใกลฤดูฝน ชาวนามีหนาท่ีเตรียมอุปกรณการทํานาตางๆ เพ่ือพรอมใชงาน โดย เฉพาะ

คันไถ และ คราด ท่ีใชในการเตรียมดิน ราวเดือนพฤษภาคม กอนท่ีชาวนาจะเริ่มลงมือไถนั้น ก็จะ

คํานึงถึงชวงเวลาอันเปนศิริมงคลดวยเพราะเชื่อวาจะบันดาลใหพืชผลอุดมสมบูรณเจริญงอกงามดี ซ่ึง

โดยมากฤกษมงคลก็คือวันท่ีหลวงจัดพิธีแรกนาท่ีทองสนามหลวง 

 พิธีแรกนา หรือ แรกนาขวัญ เปนชื่อพิธีเริ่มไถนา ถาทําเปนทางราชการเรียกวา พระราช

พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (นังคัล แปลวา คันไถ) โดยท่ัวไปมักเรียกวา พระราชพิธีแรกนาหรือ

พระราชพิธีแรกนาขวัญ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 2554 : 1022) 

 พิธีแรกนา ในทองท่ีบางเสาธง ก็ทํากันอยางเรียบงาย โดยเริ่มจากชาวนาจะจุดธูปเทียน

พรอมดอกไม หรืออาจมีหมากพลูพรอมกับกลาวบูชาและขอพรจากพระแมธรณี เจาทุง เจาท่ี

ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลาย จากนั้นใชพลั่วขุดดินในแปลงนา 3 ครั้ง แลวประพรมน้ําพระพุทธมนต

ท่ีเครื่องมือในการทํานารวมท้ังควายดวย จากนั้นก็เขาเทียมควายแลวไถแปลงนาจํานวน 3 รอบเปน

ฤดูฝน  แรกนาขวัญ  เตรียมดิน 
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อันเสร็จพิธี ชาวนาท่ีเครงครัดเรื่องฤกษมงคลนี้มาก จะยึดถือฤกษยามตามวันท่ีประกอบพระราชพิธี

พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญท่ีทองสนามหลวง โดยจะไมลงมือไถนากอนท่ีจะมีพระราชพิธี

“สมัยกอนเวลาจะทํานา กอนจะเริ่มทํานา ก็จะทําแรกนากอน เวลาในหลวงแรกนา เดือน 6 เราจะ

แรกนาพรอมในหลวงเลย ฝนยังไมตก ก็แรกนานะ ตอนแรกนาก็เตรียมจุดธูปเทียนบอกนางธรณี 

ลูกขอทํามาหากิน ขอใหลูกไดมรรคผลดีๆ เราก็พูดคําดีๆ ของเรานี่หละ ท่ีผมจําไดเพราะยายผม แม

ผม ผมไปอยูใกลๆ เพราะแกพูด ผมจําเอา ผมไปถามคนอ่ืน ไมรู แลวใชพลั้วขุดสามที แตถาฝนมันตก

ก็ใชควายไถสามรอบเพ่ือเอาฤกษเอาชัยพรอมในหลวงเลย  พรอมวันท่ีหลวงประกาศวันพืชมงคล”

(ภักตร แสงฉาย. 13 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

  “แรกนาขวัญ เราก็เอาควายเทียม แลวทําน้ํามนตพรมควาย พรมไถ แลวไถสามรอบ

แลวก็ปลด หันหนาไปทางทิศตะวันออก ปลดสามรอบ ตอนทําน้ํามนตก็วาคาถา” (เทียบ วิเวก. 

1 ธันวาคม 2558 : สัมภาษณ) 

 อนึ่ง วันท่ีกระทําพิธีแรกนานั้นไมถือเปนกฏตายตัว เนื่องจากชาวนาบางทานจะพิจารณา

ตามความเหมาะสมของสภาพดินฟาอากาศของชวงเวลาดังกลาวดวย และอาจจะไถกอนหรือไถพรอม

กับวันพระราชพิธีก็ยอมได ไมถือวาผิดประเพณี  “รอเขา (หลวง ) แรกนาขวัญ บางทีก็ไมไดรอ บางที

ก็แรกกอน พิธีก็ดอกไมธูปเทียน มีจุดธูปเทียน บอกเจาของท่ี เราจะขอท่ีขออะไร ไมยากมาก ไมมี

คาถาอะไร เราก็พูดแตสิ่งท่ีดี ไถ 3 รอบ เริ่มตั้งแตเดือน 6 แรกนา  เดือน 6 ขางข้ึนหรือขางแรมได

ท้ังนั้น เราจะเลือกวันดีๆ หนอย เอาฤกษเอาชัย” (มาก ดอนลอย. 19 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

“แรกนาขวัญ ทํากอนเขาก็มี ไมไดรอ เพราะวารีบ กลัวน้ําทวม เราไถสามรอบ เราก็พูด ไถสามรอบ 

มีหมากมีพลู เราก็พูดเอาในสิ่งท่ีดี ใหเจริญงอกงาม กอนเราจะไถ เราตองบอกกอน” (ละมัย พินเท่ียง. 

18 กันยายน : สัมภาษณ) 

 “ก็ตางคนตางทํา ท่ีบานผมเริ่มทํานา เราก็จะดูวาวันไหนดีไมดี เราชอบใจวันนี้ดีตาม

ตําราของเรา เราก็ทํานากอน เราใชควาย จุดธูปบอกกอน บอกเจาทุง เจาท่ี บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลาย

ขอใหโชคดีมีลาภ ขอใหไดมรรคผล เสร็จแลวก็เขาควายพวง  ไถกลบสักสามรอบ จบ เอาฤกษเอาชัย

ตอนนั้น ฉันทําพิธีกรรมก็ไมไดมีอะไรมากมาย” (แสวง บุญมี. 19 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) การไถ

คือ ข้ันตอนแรกท่ีมีความสําคัญตอการปลูกพืชเปนอยางมาก เพราะจะตองเตรียมดินเพ่ือใหมีคุณภาพ

ดวยอินทรียวัตถุแลว การไถจะชวยปรับปรุงโครงสรางทางดานกายภาพของดินใหเหมาะสมตอการ

ปลูกพืชดวย ซ่ึงมี 3 ข้ันตอน คือ 

 ไถดะ คือไถครั้งแรกเพ่ือชวยพลิกดินชั้นลางใหมาสัมผัสอากาศและทําลายวัชพืชกับโรค

พืชบางชนิด ดินท่ีถูกพลิกข้ึนมาจะตากแดดอยูราว 2–3 สัปดาห แลวจึงทําการ ไถแปร เปนขั้นตอน

ท่ีสอง เพ่ือพลิกดินท่ีอยูชั้นลางข้ึนมาเปนการทําลายวัชพืชและยอยดินใหเล็กลงไปดวย สวนข้ันตอน

สุดทาย คือ การคราด หรือ ไถกลบ คือการยอยดินใหเล็กลง เพ่ือเอาเก็บเศษหญาเศษฟางและเศษ
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วัชพืชออกจากแปลงนา และเปนการปรับระดับของดินใหระดับสมํ่าเสมอกัน เม่ือไถเสร็จเรียบรอย

แลวจึงเขาสูกระบวนการทํานาในข้ันตอไป คือการเตรียมปลูกตนกลาลงในแปลงนาตอไป 

 

 

 
  

 ราวเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายนหลังจากเตรียมดินแลว ชาวนาจะวิดน้ําเขานา

เพ่ือเริ่มตกกลา คือการหวานเมล็ดพันธุขาวลงในแปลงเพาะเพ่ือใหเจริญเติบโต โดยกอนท่ีจะตกกลาก็

จะมีพิธีกรรมการบูชาพระแมโพสพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทองไรทองนา ตามคติความเชื่อแตโบราณดวย

ในข้ันตอนนี้จะมีการบูชาพระแมโพสพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทองไรทองนา กอนท่ีจะเริ่มลงมือตกกลา 

 พิธีกรรม ก็ไมตองเตรียมอะไรมาก มีเพียงดอกไม ธูป เทียน และตนธงผูกผาสีแดงขาว 

สําหรับปกเพ่ือเปนสัญลักษณในแปลงนาของตน และกลาวบนบานขอใหพระแมโพสพดลบันดาลให

การทํานาราบรื่น มีสภาวะอากาศและปริมาณน้ําฝนท่ีเหมาะสมเพียงพอและแคลวคลาดจากภัยตราย

ท้ังปวง ท้ังหมดนี้จะกระทํากันท่ีบริเวณแปลงนาของตน เสร็จแลวจึงเริ่มลงมือตกกลา 

 “กอนตกกลาเขาก็จุดธูปเทียนบอก บอกสวนตัว  มีธงผาแดงผาขาวเย็บติดกัน แดงครึ่ง

ขาวครึ่ง ผาเล็กๆ เอาไปผูกปลายไม ปกไวมุมท่ีตกกลา าวประมาณ 2-3 วา ใหพนหัวเรา แลวปกท่ีนา

ท่ีเราจะตกกลา เราก็บอก สิ่งไหนท่ีดี เราก็จุดธูปเทียนปก ตกกลาเสร็จ ดํานาก็บอกอีก ดํานาไมตองธง

ก็ได แตจุดธูป มีดอกไมธูปเทียน พูดกับแมโพสพวา วันนี้เราจะดํานาตกกลานะ ขอใหไดมรรผล

สมบูรณเต็มเม็ดเต็มหนวย ไมมีอะไรมารบกวนและไมมีอุบัติเหตุอะไรเกิดข้ึนระหวางท่ีขาพเจาไดทํานานี้

ขอใหแคลวคลาดจากอุบัติเหตุอันตรายท้ังปวงทุกประการ” พอดํานาเสร็จ เราก็ดูแลรักษาความ

สะอาด ถอนหญา” (แสวง บุญมี. 19 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 แตกอน การทํานาในพ้ืนท่ีบางเสาธงมีท้ัง นาดํา และ นาหวาน แตโดยมากจะทํานาดํา

ซ่ึงจะตองเพาะเมล็ดขาวท้ิงไวชวงระยะหนึ่งเพ่ือใหเมล็ดขาวเปลือกเจริญเติบโตเปนตนออน ท่ีมีราก

งอกยาว แลวจึงนําไปหวานลงในแปลงกลาอีกครั้ง และทิ้งไวราว 20-30 วัน จึงถอนเพื่อไปปกดํา 

“พอตนขาวสูงพอประมาณ ก็ตกกลา เดือนกวาๆ ก็ถอนไดแลว ถอนกลาเอาฟาดหนาแข็งแลวไปดํา”

(ละมัย พินเท่ียง.18 กันยายน 2559 : สัมภาษณ ) 

 แตยังมีวิธีหนึ่งท่ีสะดวกและเปนท่ีนิยมดวย คือ ซ้ือตนกลาท่ีเหลือจากการปกดําจาก

แปลงนาอ่ืนมาปกดําในแปลงนาของตน แตก็มีความเสี่ยงเพราะสภาพของดินแตละพ้ืนท่ีๆ ตางกัน 

เชน หากซื้อตนกลาที่แปลงนายานตําบลคลองสวน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ ตําบล

คลองเปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา และตําบลเทพราช อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะ

พ้ืนท่ีๆ ดินเค็มและน้ํากรอยเพราะใกลทะเลปากอาวไทย ก็อาจสงผลตอคุณภาพของขาวดวย 

ลงแขกตกกลา  ปกดํา 
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 “ซ้ือตนกลาแถวคลองสวน แถวเปร็ง เทพราช บานโพธิ์  ใครท่ีเขาทํานาอยู  กลาเหลือ

เขาก็ขาย  ขายไมแพง ขายเปนงานๆ งานละ 100-200 บาท เขาเอาคนไปถอนเลย เย็นมาก็เอาข้ึนเรือ

มาบาน เชาก็เอาไปนา แตไมคอยไดผลเทาไหรเพราะดินแถวนี้เปนดินรวนๆ น้ํายังเปนน้ําจืดอยู”

(วน โอทอง. 5 กันยายน 2559) 

 สวนการทํา นาหวาน ก็คือการปลูกดวยเมล็ดโดยตรง โดยชาวนาจะหวานเมล็ดขาวแหง

หรือขาวงอก (ขาวท่ีถูกเพาะใหรากงอก) ลงในแปลงนาท่ีเปนดินเลน เรียกวา หวานนาตม แลวรอให

ตนขาวเจริญเติบโต 

 “สมัยกอนทํานากันตลอด บานเราเรียก นาตม ดินมันเปนดินเลน เปนนาหวาน ตองดํา

หางๆ  ตนขาวไมไดเตี้ยนะ สูง  น้ํามาเขาก็หนีไปเปนปลองๆ มันมีพันธุพิเศษนะ น้ําแคไหนมันก็ไป

ตามนั้น ตนขาวสูงเปนเมตรๆ ได  พอบอกวาแตละปลอง มันทอดปลองไปเรื่อยๆ เขาเรียกวา ขาวลอย

แตละขอมันแตกไปเรื่อยๆ พอบอกวาลุมแคไหนมันก็ไปตามน้ํา ขาวเม่ือกอนนี้น้ํามันไมทวมนะ จนมา

ก็มีขาว ก ข  สมัยกอนไมมี สมัยกอนเปนขาวของหลวง ขาวพวกนาค เปนขาวหนัก พวงนาค ขาวประธาน

เราจะปลูกขาวไวกิน” (สุพรรณ โพธิสุภาพ. 28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ)  อยางไรก็ดี ไมวาจะทํานา

ลักษณะใด ก็จะตองเริ่มจากขังน้ําไวในแปลงนาเพ่ือหลอเลี้ยงตนขาวใหเจริญเติบโตเสมอ และรอ

จนกระท่ังตนขาวมีรากออนงอกยาวออกมาจึงถอนตกกลาเพ่ือนําไปปกดําตอไป 

 แตกอนข้ันตอนการปกดําในพ้ืนท่ีหลายสิบไร ชาวนาจึงตองพ่ึงพาแรงงานของคนใน

หมูบานมาชวยใหเกิดความรวดเร็ว เรียกวา ลงแขก มีท้ังหมูญาติพ่ีนองหรือเพ่ือนบานโดยไมมีคาจาง

แตจะผลัดเปลี่ยนกันไปเปนแรงงานเปนการตอบแทน เรียกวา เอาแรง หรือเอาแรงลงแขก นับเปนการ

ความสามัคคีของคนในหมูบานดวยทําใหผูท่ีมาเกิดความรูจักมักคุนและถอยทีถอยอาศัยซ่ึงกันและกัน

เม่ือชาวนาปกดําเสร็จก็จะพักแปลงนาเพ่ือใหตนขาวไดตั้งทอง และในระหวางนี้ก็ตองหม่ันดูแลรักษา

บํารุงตนขาว ดิน และกําจัดวัชพืชศัตรูขาวไปดวย ชวงที่ตองรอคอยเวลาก็เปนชวงวางใหชาวนา

พักงานดวย 

 การพักงาน คือพักจากงานในนาเทานั้น แตแทจริงแลวชาวนาหลายทานก็ไมไดปลอย

เวลาใหวางไปโดยเปลาประโยชน แตจะใชโอกาสนี้ไปทํางานอยางอ่ืนท่ีค่ังคางอยู อาทิ ซอมแซม

เครื่องมือเครื่องใชในการเกษตร ซอมแซมโรงนา เรือนพักอาศัย หรือ จับปลาหาเสบียงกรังสะสมไวใช

ยามหนาแลงน้ํานอย เปนตน 

 กิจกรรมหนึ่งท่ีชาวนาทําในชวงนี้คือออก ไปหาปลา ตามคลองหนองบึงตางๆ ไวเปน

เสบียงยามถึงฤดูแลง หากไดปลามามากก็จะแปรรูปเปนปลารา ปลาเค็ม ปลายางหรือปลาแหงเก็บไว

กินในชวงที่น้ําในคลองแหงขอด หรือเก็บไวสําหรับแลกเปลี่ยนสิ่งของอื่นๆ ที่หาไมไดในละแวกนี้

บางทานหาปลามาไดมากก็อาจจะนําไปจําหนายดวย แตวิธีนี้ไมไดสรางผลกําไรมากนัก เนื่องจาก

สมัยนั้นปลาเปนของหางายและมีแทบทุกคลองท่ีอุดมสมบูรณ “สมัยนั้นปลาเยอะ คนมันนอย ฉันดัก สิบ
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ยี่สิบลูก เขาทุกลูก เขาลันดัก ลันมันเปนไมไผปลองเดียว ยาวประมาณหนึ่งเมตร ทะลวงปลองใหหมด

ทํารูใหปลาไหลหายใจ” (จําเนียร กันคลอย. 1 ธันวาคม 2558 : สัมภาษณ) 

 “ปลามันเปนฝูง เวลาสุม (สุมออเปนสุมใหญ) เขาก็กระโจนลงไป สมัยกอนปลาเยอะ มี

ทุกคลอง สมัยนั้นทํานา ปลาชุม วิดบอไปเปนพันๆ ตัว  เขาทําปลาเค็ม ทําปลายาง ยางปลาดุกทํา

ปลายาง  อยางปลาดุก ปงแลวใสไหไว ใสแกลบ ปลาเค็มก็ใสแกลบ สมัยนั้นไมมีการซ้ือกัน เพราะเงิน

ทองมันหายาก กลับมาจากนาก็ทําปลาเค็ม  ปลายาง สมัยกอนไมมีแมคา” (พระครูโกมุทธรรมธาดา. 

4 กันยายน 2558 : สัมภาษณ) 

 กิจกรรมยามวางตางๆ นี้ ดําเนินไปจนกระท่ังเม่ือชาวนาเห็นวาตนขาวไดตั้งทองแลว ก็

เปนสัญญาณใหกลับสูทองนาอีกครั้งเพ่ือเตรียมการในข้ันตอไป 

 

 
 

ภาพที่ 8 ภาพถายทัศนียภาพบางสวนของบางเสาธง พ.ศ. 2560 

 

 

 
  

 ราวเดือนสิบสอง เม่ือตนกลาท่ีปกดําไวก็เริ่มตั้งทอง เตรียมออกรวง ชาวนาจะเตรียม

ประกอบพิธีกรรม ทําขวัญขาว ตามคติโบราณท่ีเชื่อวาพระแมโพสพจะคอยชวยดูแลพืชผลไรนาใหมี

ความสมบูรณ เชนไมใหเมล็ดขาวลม หรือมีหนอนและสัตวตางๆ มารบกวนจนทําใหพืชผลท่ีลงทุนลง

แรงไวเกิดความเสียหาย พิธีทําขวัญขาว จึงเปนพิธีกรรมความเชื่อท่ีสําคัญของผูท่ีประกอบอาชีพทํานา 

 ข้ันตอนของพิธีกรรมก็ไมไดซับซอน ชาวนาจะเตรียมเครื่องสังเวยบูชาพระแมโพสพ

โดยมากเปนของท่ีหาไดในพ้ืนท่ี อาทิ หมาก พลู กลวย หรืออาจเพ่ิมผลไมอ่ืนเปนพิเศษ เชน สมตางๆ

ซ่ึงซ้ือจากตลาดอ่ืน เนื่องจากพ้ืนท่ีบางเสาธงปลูกขาวเกือบท้ังหมดจนแทบไมมีการปลูกพืชผลอ่ืนใดเลย

สมสูกลูกไมและขนมแหงๆ เชน ถ่ัวตัด งาตัด จันอับ ตองใชเงินซ้ือหามาแทบท้ังสิ้น 

ทําขวัญขาว ขวัญกําลังใจของชาวนา 
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 ในจํานวนนี้ เครื่องสังเวยสําคัญท่ีขาดมิได ก็คือของกินรสเปรี้ยว เพราะโบราณเชื่อวาแม

โพสพก็เหมือนหญิงท่ีกําลังตั้งครรภ ยอมอยากกินของเปรี้ยวๆ อันเปนของท่ีคนตั้งครรภชอบ จึง

เตรียมมะขามเปนเครื่องสังเวยดวย อีกสิ่งหนึ่งคือเครื่องแตงตัวของสตรี อาทิ ผาถุง ผาสไบ กระจก หวี 

และแปง พรอมดอกไม ธูป เทียน แลวนําของท้ังหมดบรรจุลงในชะลอม นําไปแขวนไวท่ีแปลงนาของ

ตนพรอมบอกกลาวแกแมโพสพขอใหชวยดูแลใหไดผลผลิต 

 ผูอาวุโสหลายทาน ตางมีประสบการณในเรื่องราวเหลานี้มาแลว ตางเลาวา เม่ือเห็นวา

ขาวตั้งทองก็ตองเตรียมหาขนม ผลไม สม กลวย ขนมจันอับตางๆ มะขาม เกลือ เสื้อผาและเครื่องแตง

หวาหวีแปงใสถาดหรือชะลอม ไหวแมโพสพโดยหันหนาไปทางทิศตะวันออก เสร็จแลวก็ลาเอาเครื่อง

สังเวยกลับเอามากินมาใชตอได 

 “พอขาวตั้งทอง เราก็มีเครื่องสังเวย มีสม มีกลวยน้ําวา กลวยไข ขนมถ่ัวตัด งาตัด ถ่ัว 

ขนมจันอับ เอาใสถาด มีของเปรี้ยว มะขาม เกลือ สําหรับคนทอง มีกระจก หวี แปงหอม เครื่อง

แตงตัวของผูหญิง มีผาสไบ ผาถุง เราก็เอาไป แลวเราก็เอากลับบานมาใชไดนะ พอถึงเราก็ไปไหว ผา

เราเอาไปก็เอาไปไหวบนศาลเล็กๆ เอาไปถวาย เสร็จแลวเราก็ลากลับ ตอนลาก็พูด “ของท่ีเอามา

ถวาย ขอลาใหแกลูกศิษย ลูกชางท่ีไปไหว ขอลาคืนมาใช  ไหวตอนบาย สักประมาณชั่วโมงก็ลากลับ” 

(แสวง บุญมี. 19 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 “พอขาวเริ่มตั้งทอง ก็ทําขวัญ มีชะลอมใสหมากพลู หาของท่ีชอบแบบคนแพทอง ชอบ

อะไรก็ใส หมาก พลู กลวย มัน มะมวง ใหหันหนาทางตะวันออกอยางเดียวเพราะตะวันตกไมดี”

(ละมัย พินเท่ียง. 18 กันยายน 2559 : สัมภาษณ ) 

 อาจารยอารีย วิทยารมภ กลาวถึงมารดาของทานวา แตกอนทานเตรียมของกินดีๆ และ

ของใชใสตะกราไปวางไวท่ีทองนา  แลวไดพูดกลอมแมโพสพเปนคํากลอนพรอมกับหวีใบขาวไปดวย

“มีหมาก มีพลู มีกระจก มีหวี ใสตะกรา คือ ชะเรว ที่ปก มีของกินดีๆ ทั้งนั้นเลย มีธงขาว ธงแดง 

ชะเลว แปนท่ีวางของเปนแปนตีกลา เขาปกลงไปตรงนั้นเต็มเลย เปนสิ่งท่ีตองการ ตามแมไป เขาตอง

พายเรือไปนะคะ ไปชวงพระอาทิตยชิงพลบ เวลาหวีตองมีเพลงรองดวยนะ  แมพูดเปนกลอนเพลงเลย

พูดไปไดสักพัก แมก็ถอดเข็มขัดนาคท่ีเอวเอาไปใสใหกอขาว แลวเอาแปงโรย แลวก็หวีใบขาว ขาวตั้ง

ทองแกแลว แมก็พูดเปนกลอน ถามแมวา แมพูดอะไร ก็ยาเอ็งเขาสอนไว ตองพูดกลอมแมโพสพ 

เขาเปนผูหญิง เขากําลังตั้งทอง เขาตองกินของเปรี้ยว” (อารีย วิทยารมภ. 28 ตุลาคม 2559 : 

สัมภาษณ) 

 การทําขวัญขาว เปนโอกาสพิเศษของเด็กๆ เพราะในเครื่องสังเวย จะมีของกินและขนม

และผลไมตางๆ ใหไดลิ้มรส “บานไหนทําขวัญขาว เด็กรุนๆ จะไปเอาของมากิน มันจะมีสตางคดวย

สวนเราไมคอยไดกิน เกิดมาทองพอทองแมไมไดกินงายๆนะ มีขาวพอง ขนมแปลกๆ ผูใหญเขาไมกิน

เขาจะใหเด็กกิน” (อารีย วิทยารมภ. 28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 
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 ดังนั้น ประเพณีทําขวัญขาว นอกจากจะมีจุดมุงหมายเพ่ือบํารุงรักษาตนขาวใหเจริญงอกงาม

ปลอดภัยจากศัตรูพืชนานาแลว ยังแสดงถึงความออนนอมตอขาวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีเก่ียวเนื่องดวย

(เครือขายวิถีไทย. 2544 : 99)  ตอมาภายหลังชาวนาไดเปลี่ยนมาทํานาปรังจึงสงผลใหประเพณีทํา

ขวัญขาวในบางเสาธงสูญไปดวย 

 

 
 

ภาพที่ 9 ภาพการทําขวัญขาว 

ที่มา : https://sites.google.com/ 

 

  

  

 ปลายฤดูฝนและตนฤดูหนาวราวเดือนตุลาคม เปนชวงท่ีน้ําในคลองมาก คนโบราณ

เรียกวา เดือนสิบเอ็ดน้ํานอง เดือนสิบสองน้ําทรง น้ําทรง หมายถึงคงระดับไว แตพอเขาเดือนอาย 

เดือนยี่ น้ําก็รี่ไหลลง คือ น้ําเริ่มลดระดับลง อันเปนสัญญาณของการเก็บเก่ียวท่ีใกลจะมาถึง 

 สภาพท่ัวไปของชวงนี้ คือ น้ําเริ่มนองทวมทุง สวนน้ําในคลองก็เต็มเปยม จึงมีประเพณี

ทางน้ําข้ึนท่ีจัดพรอมกับเทศกาลงานบุญนับตั้งแตออกพรรษา เชน ประเพณีการทอดกฐินไปตามวัด

ตางๆ โดยทางเรือ ถือเปนงานใหญประจําปของวัดและบางวัดก็ใหมีการแขงเรือดวย คนก็ไปเท่ียวมาก

(ส. พลายนอย. 2553 : 71-72)  สวนชาวบานบางเสาธงก็จะไปรวมงานบุญประเพณียังวัดประจํา

ตําบล อาทิ วัดหัวคู วัดจรเขใหญ หรือวัดบัวโรย ซ่ึงในชวงหลังออกพรรษาคือราวเดือนสิบสอง บางวัด

ไดใหมีกิจกรรม ประเพณีการแขงเรือ ดวย เชนท่ีวัดจรเขใหญ ซ่ึงในอดีตไดจัดการแขงเรือกันท่ีบริเวณ

คลองจรเขหนาวัดมาแลว 

 

ปลายฤดูฝน ตนฤดูหนาว 

https://sites.google.com/
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 ดังปรากฏในบันทึกทองถ่ินตําบลศีรษะจรเขใหญวา แตเดิมชาวตําบลศีรษะจรเขใหญ 

ตองไปทํานาในทองถ่ินตางๆ เม่ือเสร็จการทํานาแลว ก็จะมีการแจวเรือ พายเรือ ไปทําบุญตามวัด

ตางๆ เชน วัดหัวคู วัดจรเขใหญ วัดหนองปรือ ฯลฯ แลวมีการจัดเรือเขาแขงขันดวย เปนงานประจําป

ซ่ึงจัดข้ึนในวันออกพรรษา ราวเดือน 11 วันแรม 14 คํ่า เรือท่ีเขาแขงขันมีท้ังเรือมาด เรือพาย และ

เรือหางยาวตางๆ บริเวณท่ีใชแขงเรือคือ คลองจรเข หนาวัดจรเขใหญ  การแขงขันกําหนดใหเรือแตละ

ลํามีฝพายตั้งแต 10 คน  15 คน หรือ 20 คนบาง จับคูแขงขันกัน  เรือลําท่ีชนะจะไดรับถวยรางวัล

เงินรางวัลตามสมควร (สุพรรณ โพธิสุภาพ. เอกสารสาระการเรียนรู ตําบลศีรษะจรเขใหญ ตาม

โครงการคนหาขอมูลสารสนเทศ แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน หนา 35-36) 

 คุณยายทองลวน บุญเรือง คลองจรเขนอย ในอดีตทานเคยรวมการแขงเรือดวย โดยเปน

ผูคุมทีม และควบคุมจังหวะการพายเรือ ในครั้นนั้นผูแขงขันมีท้ังฝพายผูหญิงและผูชาย จุดประสงค

เพ่ือเชื่อมความสามัคคีกันระหวางชุมชนเทานั้น ไมมีรางวัลตอบแทนสําหรับผูชนะ 

  “แขงตามงานวัด ออกพรรษายายเคยเปนคนคุมทีม อยูหัวเรือ ดูจังหวะ เปนคน

ควบคุมจังหวะใหชา เร็ว เปนคนคอยบอก เขามีธง  เรือ 2 ลํา เรือมาด 3 วา 2 ศอก เราก็อยูหัว 

คนอยูคัดทายนั่งสองขาง ผูหญิงผูชายทั้งนั้น ทีแรกก็ออกชาๆ กอน พอเขาธงชัยใหเร็วๆ เขา ใคร

พายเรือแลวหยิบธงไดก็ชนะแลว คนหัวเรือสําคัญ ลําหนึ่งมีประมาณ 15 ฝพาย ไมไดรางวัลอะไร 

แขงเสร็จก็ไมมีทะเลาะกัน พิสูจนความสามัคคี ไปเท่ียวกัน” (ทองลวน บุญเรือง. 18 พฤศจิกายน 

2558 : สัมภาษณ) 

 เห็นไดวา ประเพณีท่ีสําคัญตางๆ มักกระทํากันท่ีวัดท่ีสําคัญอันเปนศูนยกลางของชุมชน

หมูบานเสมอ และการท่ีชาวบานเขารวมประเพณีพิธีกรรมยังเปนโอกาสท่ีจะไดพบปะสังสรรค และ

รวมสนุกสนานกันในกิจกรรมซ่ึงจัดข้ึนท่ีวัดดวย เชนการแขงเรือระหวางชุมชนหมูบานตางๆ ท่ีอยูใน

ทองถ่ิน เพ่ือเชื่อมและรักษาความสัมพันธทางสังคมท่ีมีผลตอการสรางสํานึกวาเปนคนรวมทองถ่ิน 

รวมหมูบานเดียวกัน 

 นอกจากกิจกรรมงานบุญประเพณีท่ีไดกลาวมาแลว ยังมีกิจกรรมในทางสวนตัวท่ีมี

ความสําคัญตอวิถีชีวิตของผูท่ีอยูพ้ืนท่ีดานใตของบางเสาธงอีก คือการ ไปลมน้ํา เนื่องจากคลองบางสาย

ของดานนี้ท่ีเชื่อมกับคลองสําโรงยังมีน้ําทะเลเขาถึงทําใหเกิด น้ํากรอย คือน้ําเค็มปะปนไปกับน้ําจืด

เชนท่ีคลองหัวเหลือเปนตน ซึ่งสงผลใหชาวบานประสบปญหาขาดแคลนน้ําจืดไวใชอุปโภ แมวาป

พ.ศ. 2443 (สมัยรัชกาลท่ี 5) จะมีประตูก้ันน้ําเค็มท่ีคลองบางเหี้ย(คลองดาน) แลวก็ตาม 

 ดวยเหตุนี้ ชาวบานจึงตองเก็บกักน้ําจืดไวใชโดยวิธีงายๆ คือในฤดูฝนชาวบานจะรอง

น้ําฝนเก็บไวในตุมน้ําขนาดใหญ หรือไปลมน้ํา  ลมน้ํา หมายถึง การนําเรือออกไปหาแหลงน้ําจืดตาม

คลองตางๆ มาสํารองไว โดยวิธีการตะแคงเรือซายที ขวาที ใหเรือเอียงเพ่ือน้ําจืดจะไดไหลเขามาในเรือ
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บางก็ตักน้ําใสโองจนกวาจะไดปริมาณตามท่ีตองการ บริเวณน้ําจืดท่ีชาวบานมักไปกัน คือ คลอง

พระองคเจาไชยานุชิต อยูทางดานตะวันออกของบางเสาธง  เปนคลองใหญและน้ําสะอาด 

 ดังท่ี คุณลุงสมศักดิ์ สมติภาพ เลายอนอดีตวาในสมัยท่ียังไมมีการสรางประตูก้ันน้ําเค็ม

น้ําในคลองดานนี้เปนน้ํากรอย บอบาดาลสาธารณะท่ีวัดและสถานีอนามัย แตก็ไมเพียงพอ ชาวบาน

จะตองสํารองน้ําจืดไวดวย ท่ีงายท่ีสุดคือรองน้ําฝน หรือออกไปลมน้ําจืดใสเรือใหญเชนเรือมาด และ

กอนจะใชน้ําก็ตองเอาสารสมมาแกวงในน้ํากอนเพ่ือฆาเชื้อโรค ภายหลังเม่ือถนนสุขุมวิทตัดผาน ราว 

พ.ศ. 2493 น้ําทะเลจึงไมหนุนเขาคลองดานนี้อีกเพราะถนนไดชวยก้ันน้ําเค็มเอาไว “บางเสาธง ดาน

ทิศใต สมัยกอน เดิมทีน้ํากรอย เพราะประตูน้ํายังไมเรียบรอย บางทีจะมีน้ําเค็มมาปน สมัยท่ีผมยัง

เด็กประมาณ 10 กวาขวบ สมัยนั้นทํานาไดเพราะวาเวลาฝนตกลงมา น้ํามันก็ไลน้ําเค็มไปหมด 

กอนทํานาไดปละครั้ง  น้ําจืด เราใชเรือขน เอาโองใสเรือ  ไมงั้นก็ลางเรือใหสะอาด ถายใสเรือมาด

ไปลมน้ําจืดท่ีคลองเจาโนน  ถึงเวลาเราก็ลางเรือใหสะอาด เรือท่ีใชสวนใหญเปนเรือมาด  หรือไมก็เรือ

บรรทุกขาว คอนขางยอมหนอย ไปถึงก็ใชปบตักใส หรือบางคนมีตังคก็ดูดเครื่องดูดใสมาเต็มลําเรือ

เอามาใสแกวงสารสม แลวเอามาหุงขาวตมแกงกินได แตตองมาแกวงสารสมกอน 

 คลองพระองคเจาจะเปนคลองท่ีสะอาดกวาเพ่ือน สะอาดท่ีสุด จากท่ีนี่ แจวเรือไป

ประมาณ 3 ชั่วโมง ไกล ตอนหลังก็มีขุดบอกันบาง บอบาดาลตามสถานีอนามัย ตามวัด ไดอาศัยตรงนั้น

ใชกัน เราไมมีปญญาไปขุดเองหรอก เพราะวามันแพง พอสุขุมวิทแข็งแรงข้ึน น้ําทะเลก็ไมหนุนเขามา”

(สมศักดิ์ สมติภาพ. 20 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ) 

 อีกหนึ่งกิจกรรมยามวางงานนา คือ ไปตัดฟน เพราะแตกอนฟนเปนของจําเปนสําหรับ

ทุกครัวเรือน ชาวบานใชฟนใหแสงสวางและใชหุงตม ฟนท่ีใชกันมาจากตนไผ ตนสะแกหรือตนแสม

โดยชาวบานจะซ้ือหรือเอาสิ่งของไปแลกฟนจากเรือท่ีบรรทุกเขามา แตวิธีท่ีประหยัดคือไปตัดฟนเอง

 “ชวงหนาเก่ียวก็ลอกบอ ตัดฟนเตรียมไวตอนลงนา เอามาสุมๆ ไว  ตัดฟนไมสะแก ไมไผ 

เพราะวาโบราณไมมีไมอ่ืน  ท่ีใชไมสะแกเพราะเปนไมเนื้อแข็ง ตองปลูก มันไมข้ึนเอง แลวอยางหนึ่ง

สะแกเอามาอยูไฟ” (พวง เผือกแสงทิพย. 7 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 สําหรับ อาจารยอารีย วิทยารมภ กลาววา ท้ังมารดาและคุณปูของทาน ลวนเปนผูมี

ความขยันและประหยัด  ทานจะตัดรายจายท่ีเห็นวาเปนการสิ้นเปลืองออกไปเชนฟนไมแสม  ซ่ึงคุณ

แมทานจะไมซ้ือ  ทานจะตองไปตัดไมแลวมาเลื่อยไวใชเอง “บานครูอารียนิยมไมสะแกทําฟน ท่ีบานมี

ดงสะแกเปนไรๆ เขาปลูกนะคะ  5-10 ปเขาจะเริ่มตัด  เขาจะตัดเรื่อยๆ ใหมันเทาๆ กัน จามมัน

เทาๆกันเรียงตากแดดไว  แมจะทําฟนแลวเอาไวเปนถาน แมเปนคนขยันไมชอบซ้ือฟน เคยเห็นมันมา

เปนลําเรือ โยนลําเรือนึง 10 บาท ลําละ 10 บาท เขามาโยนเปนทอนเรียบรอยแลวนะ แมยังไมซ้ือเลย

เราตองไปเอาไม เลื่อยเอง แลวเรียงไว  ทําใหเทากัน เรียงใหสวย ปูบอกวาไปซ้ือเขาทําไมตั้ง 10 บาท

ดํานาแค 5 สลึงเองนะ ” (อารีย วิทยารมภ. 28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 
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 อนึ่ง บริเวณท่ีชาวบานออกไปตัดฟนคือดานใตของอําเภอบางเสาธง บางบอ เชนท่ีคลอง

กูพารา และ คลองแหลมสิงห เปนตน ซ่ึงมีปาชายเลนและอุดมไปดวยตนแสม ตนสะแกและตน

โกงกางเพราะใกลปากอาวไทย โดยชาวบานจะแจวเรือลัดเลาะเขาคลองตางๆ ท่ีเชื่อมไปยังพ้ืนท่ีดาน

ใต ท่ีสําคัญตองไปใหถึงกอนท่ีน้ําทะเลหนุนเพราะจะเดินทางลําบากและใชเวลานาน ดังนั้นเพ่ือไมตอง

แวะพักใหเปลืองเวลา ชาวบานจะเตรียมหมอขาวหมอแกงพรอมสําหรับทําอาหารรับประทานบนเรือ

ในระหวางเดินทางดวย ครั้นภายหลังเม่ือถนนสุขุมวิทตัดผาน  ราว พ.ศ. 2493 จากปากน้ําไปบางปะกง

และชลบุรีเลียบตามคลองชลประทานท่ีมีอยูเดิม  ชาวบานก็ยังคงเดินทางไปตัดฟนอยู แตก็ตองยกเรือ

ขามถนนไปดวย 

 “คนแกๆ ท่ีไป เขาไปเก็บฟนกัน คลองแหลมสิงห กวาจะได ไป ตองมีหมอขาวหมอแกง

ไปดวย เตรียมตัวเชาก็ออกไปกัน  ถาเราโดนน้ําข้ึน มันก็ชา ไปกันครั้งนึง 2-3 คน สุดแท ไปคลอง

พาราโนนเลย เพราะมีญาติอยูท่ีนั่น ไปขอเขา เพราะบานเราไมมีฟน ฟนเราก็เก็บเอาเองบางเอาไว

หุงขาว ฉันไปเรือใหญ  เรือตั้ง 2-3 แจว” (พิศ อยูเล็ก. 8 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ) “ไปตัดฟนก็

เอาเรือขามถนน  ไปตัดเอาฝงโนน ถนนสุขุมวิทสายเกา เอาใสเรือขามถนนมา แตกอนไปตัดกับพวกยา 

ไปกันหลายคน ชวยกอนแลวก็แบงกัน” (บุญเลิศ แกวระยา. 11 มกราคม 2559 : สัมภาษณ) 

 เห็นไดวา ในชวงดังกลาวชาวบานจะมีท้ังกิจกรรมตามประเพณีและกิจกรรมตามความ

จําเปนและตางก็ทํากันเชนเดียวกันหมดจนเปนภาพชินตา เปนการพักงานชั่วคราวเพ่ือรอใหตนขาวใน

นาเริ่มออกรวงเปนสีเหลืองทองท่ัวท้ังแปลงนาในราวเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม อันเปน

สัญญาณของฤดูการเก็บเก่ียว 

 

 

 
  

 เม่ือน้ําในแปลงนาเริ่มลดลง ชาวนาตางทราบดีกวา เปนสัญญาณของฤดูกาลเก็บเก่ียว 

หรือเรียกวา หนาเกี่ยว ท่ีกําลังจะมาถึง การเก็บเก่ียวแตกอน เปนกิจกรรมท่ีตองการแรงงานจํานวน

มากและทําไปพรอมๆ กันอยางรวดเร็ว ชาวนาจึงตองรวมแรงรวมใจกัน ลงแขกเกี่ยวขาว โดยกอน

หนานี้เจาของนาจะนัดแนะเพ่ือนบานใหมารวมกันลงแขก เปนการชวยเหลือเอาแรงโดยไมมีการจาง 

แตละแปลงก็จะชวยกันลงแขกหมุนเวียนกันไปเชนนี้จนหมด และกอนจะเกี่ยวก็ตองบอกกลาวแม

โพสพดวย 

 

 

เก็บเกี่ยวผลผลิต 
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 “พอขาวออกรวง จะเก่ียวก็ตองบอกหนอย  เริ่มจะลงวันนี้ เราจะลงแขกเก่ียวนะ หรือ

บอกวันนั้นก็ได วันนี้เราจะเก็บเก่ียวขาว แมโพสพเขาบานเขาชองขอใหอยูในยุงในฉางใหนาน แลวก็

เอามาไวในยุงฉาง เวลาเก่ียวขาว เขาเอาแรงกัน” (แสวง บุญมี. 19 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

“บานไหนมีคนเขาก็มาลงเอาแรงกัน ท่ีนั่นเขาก็ใชคืนกัน” (วน โอทอง. 5 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 คุณตาแสวง บุญมี เลายอนอดีตวา เม่ือถึงวันเก่ียว เจาของนามีหนาท่ีเตรียมขาวปลา

อาหารไวเลี้ยงดูปูเสื่อเพ่ือนบานท่ีมารวมลงแขก โดยมากเปนอาหารพ้ืนๆ ท่ีรับประทานกันท่ัวไป 

จําพวกแกงตางๆ เชน แกงเนื้อ แกงไก แกงจืด เปนตน แตไมมีของหวาน บางครั้งเจาของนาอาจมีสุรา

พ้ืนบานแถมพกพอใหครึกครื้นเปนการปดทายงานซ่ึงถือเปนการแสดงน้ําใจดวย “กอนนี้เขาจะเลี้ยง

ขาว ก็ไมตองเตรียมอะไร สมมุติวาวันนี้เราไดแขกเก่ียว แขกเราก่ีคน ยี่สิบสามสิบคน บานก็จะกะวา

ทําอะไรเลี้ยงเขา อาหารมานอย ยังไงเลี้ยงกัน สวนมากเลี้ยง แกงเนื้อ แกงไก แกงจืด ตมฟก แกงกะทิ

ท่ัวไป ของหวานไมมี  สวนเหลานี่ ตอนเย็น ตอนเลิก เรื่องของเจาของแลว มีบาง มาบางบานท่ีเขา

ไมไดเอาแรง เขาไมมีใคร เขาก็จาง จางคนแถวนี้ มาตอนหลังคนแถวนี้ไมเพียงพอก็จางคนจร คือคน

แถวนี้ท่ีไมมีท่ีนา” (แสวง บุญมี. 19 กันยายน 2559 : สัมภาษณ)  

 ชวงเก็บเก่ียว บนแปลงนาจะมีเมล็ดขาวท่ีหลุดรวงจากการหอบขาวอยูเสมอ เรียกวา 

ขาวตก ซ่ึงมีประโยชน โดยเฉพาะกับชาวบานท่ียังไมมีท่ีนาเปนของตนเองหรือเด็กๆ ซ่ึงจะมาคอยเก็บ

เมล็ดขาวตกนํามารวมรวมไวหากไดจํานวนมากๆ ก็จะนําไปขาย 

 ดังท่ี คุณยายมาก ดอนลอย เลาวา ครั้งหนึ่งทานเดินก็บเมล็ดขาวตกตามทองนาไดมาก

และนําไปขายจนสามารถซ้ือทองได “ขาวตก คือ เขาเก่ียวแลวมันหลุดบาง ท่ีเปนรวงๆ เก็บตรงนั้น 

เราก็เดินเก็บ ก็ไดเยอะเหมือนกัน เก็บทุกวันก็ไดหลายถัง เก็บขาวตกบาง ตามกลางไรกลางนานิดๆ 

หนอยๆ ซ้ือทองได รวมๆ ก็ซ้ือทองได 1-2 บาท ก็บาทละ 400 บาท ฉันโต ยายจากแมมาอยูนี่ ยัง

เกวียนละ 7 บาท ตอนนั้นทองบาทละ 400 ไมถึงม๊ัง เดี๋ยวนี้เทาไหร 2 หม่ืนกวา  ขาวหนึ่งเกวียน 100 ถัง 

ออกมาใหมๆ เกวียนละ 700 บาท” (มาก ดอนลอย. 19 กันยายน 2559 :สัมภาษณ)  “แมจะไปเก็บ

ขาวตกท่ีมันเหลือ  แตตอนนั้นนามันแหงหมดแลว ไมมีขาวแลวนะ เก็บขาวตกท่ีมันเหลือ  เสร็จแลว

แมจะแบก ทําใหดูเหมือนวามันมากมาย เขาจะเอาไวบนหัว” (สุพรรณ  โพธิสุภาพ. 28 ตุลาคม 2559 

: สัมภาษณ) 

 อยางไรก็ดี เมล็ดขาวตกท่ีรวงหลนจากรวงขาวอันเกิดจากความยากลําบากของชาวนา

นั้นยอมมีคุณคาและมีราคา สามารถแปลงเปนเงินได  ท้ังยังปลูกฝงการใชทรัพยากรอยางคุมคาดวย 
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ภาพที่ 10 ภาพถายขาวออกรวงที่แปลงนาในอําเภอบางเสาธง พ.ศ. 2560 

 

 
 

ภาพที่ 11 ภาพถายรวงขาวที่เตรียมจะลําเลียง พ.ศ. 2560 

 

 เม่ือเก่ียวขาวแลว ข้ันตอนตอไปคือการ  นวดขาว  เพ่ือใหเมล็กหลุดจากรวงและเปนการ

คัดกรองเมล็กขาวท่ีเล็กลีบออกไปดวย โดยใชแรงงานควายหรือแรงงานคนย่ํารวงขาว บางก็ใชไมตี 

หรืออาจฟาดกําขาว ซ่ึงหลังการนวดขาวชาวนาก็จะไดฟางขาวกองโตเก็บไวใหควายกินหรือไวสุมไฟ

ไลยุง สําหรับขาวเปลือกที่ผานการคัดกรองแลวก็จะนําไปตากแดดประมาณ  5–7 วัน กอนเก็บเขา

ยุงฉาง  “เก่ียวเสร็จก็เอามานวด เอาควายวน สมัยกอนไมมีเครื่องแบบนี้ ใชควายนวด วนแลวเอาขอสง 

ขอสงเสร็จแลวเปนเมล็ด ก็คัดกรอง เอาท่ีกวาดๆ ท่ีเปนขาว” (ละมัย พินเท่ียง. 18 กันยายน 2559 : 

สัมภาษณ ) 

 ข้ันตอนนี้ ชาวนาบางทานจะใหความสําคัญและพิถีพิถันในการนวดขาวมาก และจะคัด

พันธุขาวดีโดยปลูกแยกออกมาเพ่ือรักษาพันธุ  “เวลานวดจะไมปนกัน กอนอ่ืนเขาจะนวดขาวเล็กกอน 

เขาจะแยกนวด วิธีการคัดขาวคือตองการพันธุไหน การนวดเขาตองไมปน เขาจะแยกกัน ตั้งแตดํา 

แยกเปนโซน เวลากองขาวบนลาน เขาจะแยกกอง แลวอาจนวดทีหลังหรือนวดกอนก็ไดแลวแต 

เพราะกลัวปน พอจะบอกคนงานวา ขาวนี้ เวลาหอบตองหอบแยก น้ําพ้ืนเรือแตละวันตองลางไมให

เหลือสักเม็ด สะอาดแวบ ไมใหมีขาวปน ถามวาทําไมตองลางสะอาด เพราะวาจะไดไมปนกัน ถาขาวท่ี

เปนพันธุเขาจะไมปนกัน เขาจะรักษาพันธุ” (สุพรรณ โพธิสุภาพ. 28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 
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 เม่ือชาวนาไดเมล็ดขาวเปลือกเรียบรอยแลว ก็จะนําไปเก็บไวในยุงฉางของตน ซ่ึงตามคติ

โบราณนั้นกอนท่ีจะขนขาวข้ึนยุง ชาวนาจะทําพิธีอัญเชิญพระแมโพสพเขาบาน โดยจะเตรียมธูป 

เทียน ผลไม และเครื่องแตงตัวเชน ผาถุง กระจก นําไปวางบนแปนตีกลาท่ีริมนา แลวกลาวเชิญแม

โพสพเขาบาน  “เก่ียวเสร็จแลวจะเชิญแมโพสพเขาบาน เคยเห็นแมทํา เขาจะมีสมสุกลูกไม ไมมี

อาหาร ไปริมนาแลวก็ทําเย็นๆ กอนมืด เขาจะบอกกลาวเสร็จแลว จะตั้งวางไว จุดธูปเทียน ท้ิงไวสักพัก

มีกระจก ผาถุง ใหแมโพสพ เหมือนแมโพสพแตงตัวและเชิญเขาบาน 

 ตอนเชิญออกไปผมไมเคยเห็น อาจจะเริ่มตอนเวียน  มีดอกไมธูปเทียนไปปก  เวียนขวา

นะครับไมเวียนซาย เวลาวางของ เขาจะวางในแปนท่ีตีกลา มันจะมีแปนแผนๆ แปนอันนี้ตองเอาไป

ดวย แปนนี้เขาจะทําพิธี ไมวาจะทําขวัญก่ีครั้ง ก็ตองเอาแปนไปทุกครั้ง แลวจะนั่งลอมวงรอเพราะจะ

ไดกิน ขาวขาวหลวงเราจะเก็บยุงใหญ เก็บไวขาย และจะมียุงเล็กๆ ไวกิน อีกยุงหนึ่งเอาไวพันธุ คัดพันธุ” 

(สุพรรณ โพธิสุภาพ. 28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 สวนขาวเปลือก ชาวนาจะแบงไว 3 สวน คือ สวนหนึ่งเอาไวทําบุญ สวนท่ีสองไวขาย 

สวนท่ีสามไวบริโภคในครัวเรือนหรือไวแลกเปลี่ยนกับของอ่ืนๆ ซ่ึงเปนวิธีการจัดสรรเพ่ือใหเกิด

ประโยชนในทุกดาน 

 

 

 

 ในอดีต ทุงนา เปนพ้ืนท่ีรกและมีความเสี่ยงภัย แตความจําเปนของชาวนาท่ีจะตองเขาไป

ทํานาเพ่ือดูแลผลผลิตเกือบตลอดป ชาวนาจึงหลีกเลี่ยงการเผชิญกับสัตวมีพิษตางๆ ไมได โดยเฉพาะ 

งูเหา ท่ีซุกตัวอยูในกอขาวหรือตามคันนา 

 ความเสี่ยงอันเกิดจากกิจกรรมการทํานา ก็คือชวงท่ี ตีตนกลา และชวง เก่ียวขาว ซ่ึงงู

อาจซุกตัวอยูในกอขาว หรือขณะเก่ียวขาวก็อาจเผลอควาคองูเขามาดวย  การหลีกเลี่ยงงูท่ีอาศัยอยูใน

ทองนาจึงเปนไปไดยาก สิ่งท่ีทําไดคือหาวิธีปองกันตัวเอง 

 ดังท่ีผูอาวุโสหลายทานเลาวิธีการปองกันตลอดจนการรักษาผูท่ีถูกพิษงูเหาซ่ึงเปนความ

เชื่อท่ีไดรับถายทอดสืบมาจากบรรพบุรุษหลายหลายวิธี เชน พกมะนาวติดตัวไปดวยเม่ือจะลงนา 

เพราะเชื่อวากลิ่นฉุนจะปองกันงูไมใหเขาใกล  หรือบอกกลาวขอใหเจาพอทุงเจาพอทาคุมครองกอน

จะลงนา  “เม่ือกอนมีกัดทุกป มีคนตาย ก็ยกมือไหวบอกเจาพอทุง วาลูกจะเก่ียวขาว ของอยางใหเจอ

โนนเจอนี่ ขอใหแคลวคลาดปลอดภัย” (ประยงค ไวกุลเพ็ชร. 11 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 สวนบางคนจะแขวนเครื่องลางของขลัง เชน ตะกรุด ของพระท่ีตนนับถือ ดังเชนคุณตา

ภักตร แสงฉาย  “ชวดงูเหา  มีงูเหาเยอะ เรียกวาท่ีอ่ืนสูเขาไมไดเลยหละ ถากันงูเหากัด ใชตะกรุด ได

 ภัยตรายในทองนาชวงเก็บเกี่ยว 



68 
 
ของดีท่ีวัดหลวงปูเมฆ ขนาดอุงมือนี้ พอปลอยไปแลวมันงอหนีไปเลย” (ภักตร แสงฉาย. 13 กันยายน 

2559 : สัมภาษณ) 

 บางก็นิยมสักยันตท่ีบริเวณเขาหรือเทาเพ่ือปองกันงู ดังท่ี พระมหาเชาวลิต อธิจิตตฺโต

วัดหัวคูวราราม เลาวาชาวบานแตกอนนิยมสักท่ียันตกันงูหัวเขาเปนลักษณะดอกไมหรือจุดเล็กๆ

“ชาวบานมีวิธีปองกันงูดวยหลายวิธี เชน สักยันตท่ีหัวเขาเปนรูปดอกไมหรือเปนจุด เพราะวาคนออก

นาถูกงูกัดทุกวัน แมแตควายก็ถูกกัด แมผมเลาใหฟงวางูเหาเลื้อยพาดหลังเทาเลย บางทีใชสมุนไพร

มาโขลกแลวพอก” (พระมหาชวลิตอธิจิตตฺโต. 10 มกราคม 2556 : สัมภาษณ) 

 แตบางคนก็เลือกท่ีจะไมทําอะไร เพราะเชื่อคําโบราณท่ีวา ตางคนตางอยู หากเราไมทํา

อะไรเขา เขาก็ไมทําอะไรเรา คืออยูนิ่งๆ งูจะเลื้อยไปเอง คือไมเบียดเบียนกันนั่นเอง 

 สวนวิธีรักษาผูถูกงูกัดนั้น คุณตาประยงค ไวกุลแพ็ชร เลาวา แตกอนชาวบานจะรักษา

ดวยพืชสมุนไพรพ้ืนบานเปนหลัก ซ่ึงมีวิธีการหลากหลาย เชน พอกยาสมุนไพรตรงบริเวณปากแผล

หรือด่ืมยาเสลดพังพอน ดังท่ี คุณตาภักตร แสงฉาย เลา“ถางูกัด กอนนี้ก็รักษากันเอง พอเกือบ 

เรืองรอง รักษาได แมผมถูกกัดยังรักษาไดเลย ถามีหลังคา เขาใหเปดหลังคาบาน 3 ตับ เปนเคล็ดของเขา 

เดี๋ยวนี้นะ เสลดพังพอนกินแลวหายเลย พ่ีชายผมโดนกัด ก็ไปอนามัย หมดฉีดยาใหไมไดเพราะพิษมัน

ไมข้ึน ผมใหกินเสลดพังพอนไปหายปลิดท้ิง มันมีหนามแลวมีดอกเหมือนพญานาค”  (ภักตร แสงฉาย. 

13 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 สวน คุณตาประยงค ไวกุลพ็ชร เลาวา  “ถาโดนงูกัด ก็มียาสมุนไพร รอดบางไมรอดบาง 

ตามหมอชาวบาน หมอท่ีเกงสมัยกอนเคยไดยินชื่อวาหมออุน อยูแถวหัวตะเข รักษากันเองก็มี 

โดยมากจะตายกันมากกวา สวนใหญเปนงูเหาท่ีกัด” (ประยงค ไวกุลเพ็ชร. 11 พฤศจิกายน  2558 : 

สัมภาษณ) 

 นอกจากนั้นยังมีการรักษาตามตามความเชื่อท่ีสืบกันมาอีก เชน วางกอนหินกอนเล็กๆ ท่ี

บริเวณปากแผลเพ่ือใหชวยดูดพิษงู หรือ พนน้ํามนตท่ีกํากับคาถาท่ีแผล เปนตน “งูเหามันเยอะ 

เพราะตอนนั้นหนาเก่ียวขาว วันหนึ่งมี 1–2 เจาตองโดนงูกัด โบราณใชหิน หินนี้จะมีกันแทบทุกบาน 

เขาเรียกหินดูด ทุกบานตองมีหินไว ถึงไมมีเขาจะรูวาบานนี้มี พองูกัดก็เอาเชือกรัดแลวเอาหินดูดแลว

สงโรงพยาบาล อนามัยลาดกระบัง ถาเจองูตีหมด ถาตัวใหญๆ เขาจะไมตี ตัวใหญผิดปกติไมตี ตอนน้ํา

ทวมมีเยอะมันจะมาวาย เดี๋ยวนี้สูญพันธุ” (พวง เผือกแสงทิพย . 7 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 ในสมัยนั้น หมอพ้ืนบาน โดยมากคือคนในพ้ืนท่ีซ่ึงสืบทอดวิธีการมาจากบรรพบุรุษ เชน 

คุณตาเทียบ วิเวก ทานเลาวาเม่ืออายุ 20 ป ชวงท่ีบวชไดรับถายทอดวิชาหมอพ้ืนบานมาจากบิดา คือ 

นายหวาน ภูพยอม และไดใชวิชาความรูนี้ชวยรักษาโรคตางๆ ใหชาวบานหลายครั้ง  “เรียนมาจากพอ

ของตา ชื่อนายหวาน ภูพยอม พอถายทอดใหเมื่ออายุประมาณ 20 ป ตอนบวชที่วัด รักษาแบบ

คาถาพน รักษาโรคงูสวัด โรงปวง(ปวดทองจากโรงไฟลามทุง ,ขยุมตีนหมา,สนฝ (แตะน้ําลายใตลิ้น 
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อาหารเปนพิษแลวเอาไปวงที่แผล)  1.ทําน้ํามนต  2.กลาวอัญเชิญชุมนุมเทวดา  3.ดื่มน้ํามนต

แลวพน 4. หยิบพิษท้ิง”  (เทียบ วิเวก. 1 ธันวาคม 2558 :สัมภาษณ) 

 เห็นไดวา ในสมัยท่ีการคมนาคมยังไมสะดวก ประกอบกับการสาธารณสุขยังไม

กวางขวาง เม่ือเจ็บปวยไมสบาย การเดินทางไปรับบริการท่ีโรงพยาบาลประจําจังหวัดจึงไมใชเรื่องงาย

เพราะตองแจวเรือไปในหนาน้ําหรือเดินเทาลัดตัดขามทุงไปในหนาแลงซ่ึงใชเวลานาน ดังนั้น ท่ีพ่ึงดี

ท่ีสุดคือ หมอพ้ืนบาน และการรักษาดวยพืชสมุนไพร 

 ตอมาราว พ.ศ. 2504 จึงมีสถานพยาบาลท่ีทําการรักษาแผนปจจุบันแหงแรกของคน

ละแวกนี้ คือ สถานีอนามัยประจําตําบลบางเสาธง  โดยนางพยาบาลคนแรกของสถานีอนามัยแหงนี้ 

คือ คุณบุปผา เปลี่ยนบางชาง ชาวบานเรียกวา หมอผา ซ่ึงจบการศึกษาดานการพยาบาลผดุงครรภมา

จากโรงพยาบาลวชิระ และไดรับการบรรจุเปนพยาบาลผดุงครรภ ประจําสถานีอนามัยตําบลบางเสาธง 

 คุณยายบุปผา  เปลี่ยนบางชาง ในวัย 74 ป เลายอนอดีต การปฏิบัติหนาท่ีในสมัยแรกวา 

ทานเปนบุคลากรประจําสถานีเพียงคนเดียว และขณะนั้นสถานีอยูหางไกลความเจริญและแวดลอมไป

ดวยทุงนา แมจะมีสถานีอนามัยแลว แตความพรอมดานเครื่องมือทางการแพทย เวชภัณฑตางๆ ก็ยัง

ขาดแคลน อีกท้ังการคมนาคมยังไมสะดวก เชนหากเดินทางไปติดตอราชการท่ีอําเภอบางพลีหรือตัว

จังหวัดสมุทรปราการจะตองพายเรือไปในหนาน้ําหรือเดินเทาไปในหนาแลง ทานจึงประสบความ

ยากลําบากในการปฏิบัติหนาท่ีเปนอยางมาก 

 สภาพเชนนี้ ภาระในการรักษาผูปวยท้ังหมดในละแวกบางเสาธงจึงตกหนักอยูท่ีทาน

เพียงคนเดียว ซ่ึงตองทําทุกอยาง ท้ังรักษาอาการเจ็บปวยท่ัวไป เย็บแผล ฉีดยา และทําคลอด โดย

วิทยาการแพทยแผนปจจุบัน สําหรับการรักษาผูท่ีถูกงูเหากัดมานั้น เฉลี่ยประมาณเดือนละ 5–6 ราย 

จะใชวิธี ฉีดเซรุมแกพิษงู โดยตองไปเบิกเซรุมท่ีโรงพยาบาลปากน้ําเก็บไวในกระติกน้ําแข็ง ซ่ึงผูท่ีมา

รับการรักษาทันทวงทีจึงมีโอกาสรอดชีวิต หากการรักษามีความซับซอนเกินกําลัง ก็จะใชวิทยุ

ติดตอสื่อสารไปยังโรงพยาบาลปากน้ํา จังหวัดสมุทรปราการ โดยรายงานอาการของผูปวยเพ่ือให

แพทยวินัจฉัยสั่งการ 

 ในชวงแรกคุณยายบุปผา ปฏิบัติหนาท่ีเพียงลําพังจนกระท่ังภาระหนาท่ีลนมือ ทานจึงได 

คุณยายมาลี แกวระยา รับอาสามาเปนผูชวยแบงเบา โดยเฉพาะการทําคลอด 

 “ตอนนั้นมาเปนผดุงครรภอยูสถานีอนามัยบางเสาธง อยูตั้งแต พ.ศ.2504 ตอนนั้นอยู

คนเดียว ใครก็ไมอยากอยูเพราะเปนท่ีกันดาร ไกลความเจริญ สภาพบัวโรยตอนนั้นมีแตทุงนา มีแตคน

จนๆ เปนสวนมาก ความเปนอยูก็ลําบาก เจ็บไขไดปวยมา มีไมมี เราก็ทําให ตอนนั้นท่ีบรรจุ เงินเดือน

พันกวาบาท ตอนนั้นขาวสารถังละ 20 บาท ทองบาทละไมถึง สี่รอยบาท  แหวงสลึงนึง รอยยี่สิบบาท 

ยังเก็บไวเลย  เอาไวดูตางหนา 
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 เราทําทุกอยาง เย็บแผล ฉีดยา ทําทุกอยาง คนโดนงูกัดก็มีเดือนนึงประมาณ สาม สี่ คน 

แตไมมีใครเปนอะไร มีเซรุม  สมัยนั้นมีกระติก เราก็ซ้ือน้ําแข็งแช มีคนโดนงูกัดเยอะ เดือน หา หก 

ราย บางครั้งมากกวาโรงพยาบาลบางพลี สวนมากคนทางคอลาด  สุคันธฯ กาหลง วัดศรีฯ ลงมาท่ี

อนามัยหมด  เราตองมีเซรุมสํารอง ไปเบิกท่ีจังหวัด ไปเบิกท่ีปากน้ําแลวใสถังน้ําแข็งมา ลําบากมาก 

สมัยกอนอยูสถานีอนามัยยังตองตมเตาถานเลย ถาคนไขเสียชีวิตในเขตเรา เราตองเปนคนออก

ใบรับรองการตาย ถึงจะใหอําเภอ 

 ทําคลอดมาเยอะ บางคนมีลูก 4 คน ก็ทําท้ังหมด 4 คน ทําจนนับไมถวน บางทีกลางคืน

คนไขคลอด ท้ังอนามัยมีหมออยูคนเดียว ทําคนเดียว ทําคลอด บางทีมันไมไหว เราท้ังอดนอน 

กลางคืนตองตามคนไปชวยอาบน้ําเด็ก ชวยตมน้ํา ติดไฟ (ผูชวยคือคุณยายมาลี แกวระยา) เพราะอยู

ใกลกัน พอใกลคลอดเราก็คอยไปเรียกเขา เพราะใหเขานอนกอน  ผายางยังไมทันแหงเลย คนมา เรา

ไมไหวก็ไลไป มันก็ไปนั่งตบยุงอยูหัวสะพาน เห็นแลวเราก็สงสาร เราก็เรียกขึ้นมาทําอีก ทั้งๆ ที่เรา

ไมไหว เคยมาตามใหไปทําท่ีบานเหมือนกัน คนไขจะคลอดตอนกลางคืนเขาก็พายเรือมารับ แตหลังๆ

ไปไมไหวแลว เพราะมันเยอะ คนไขไมเคยเปนไร ไมเคยเสียชีวิต ท้ังงูกัด ท้ังทําคลอด ทุกอยาง เราจะ

ดูแล เราทําอะไรอยูเราจะท้ิงทุกอยาง ตองเอาคนไขไวกอน ถือวาสําคัญกวา 

 ตอนนั้นก็มีวิทยุ ก็รักษาทางวิทยุ การรักษาทางวิทยุ ถาเราจะรายงานไปท่ีโรงพยาบาล

จังหวัด อาการคนไข นาย ก. นาย ข. เปนแบบนี้ๆ เขาก็จะสั่งการมา  เราก็รักษาให เราตองไปอบรม

วิทยุอีกนะ ท่ีเรามีใบประกาศ เรามีสิทธิ์ใชได ตอนนี้ก็ยังใชได เรารูรหัสหมด เปนวิทยุสื่อสาร อยาง เรา

ก็จะทําใหคนไข ท่ีไกลมีบัวโรย ท่ีใกล มีหนองปรือ สุคันธฯ มี 2 ท่ีไกลความเจริญ 

 สมัยกอนไปประชุมที่อําเภอบางพลี น้ําในคลองแหง เราตองเดิน เดินจากบัวโรยมา 

8 กิโลเมตร เพ่ือมาลงเรือท่ีนี่ บานแมอยูท่ีนี่  ถึงจะไดนั่งเรือยนตไปประชุม ถาประชุม 8 โมง เราตอง

ออกตั้งแตเย็น มาคางบานแม กอนนี้เดินไปคลองตนไทร ตอนน้ําแหง  เดินวิ่งกันแทบตาย 

 ชาวบานเขาอยากตอบแทน เคยมีชาวบานไปลักขโมยของๆ เขา  หมอหุงขาว พิมพดีด

เอามาใหเรา เราบอกวาไมไดหรอก ตํารวจเขาตามมาตายหาเลย  หาวารับซ้ือของโจร เขาใหเราฟรีๆ 

เพราะเขาอยากให  เราก็บอกวา ไมไดๆ ไปชวดบัวมีแตคนรัก เพราะเราดูแลชวยเหลือเขาไว ” 

(บุปผา เปลี่ยนบางชาง. 11 มกราคม 2559 : สัมภาษณ) 

 ท้ังคุณยายบุปผา เปลี่ยนบางชาง และ คุณยายมาลี แกวระยา ถือวาไดชวยชาวบานไวได

มาก จึงเปนแบบอยางอันดีควรแกการสรรเสริญในแงของความอดทนตอความยากลําบากและความ

เสียสละ 
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-  
-  

ภาพที่ 12 ภาพถาย คุณยายบปุผา เปลี่ยนบางชาง พ.ศ.2560 

พยาบาลประจําสถานีอนามัยคนแรก 

 

 
 

ภาพที่ 13 ภาพถาย คุณยายมาลี แกวระยา พ.ศ. 2560 

ผูชวยพยาบาล (คุณยายบุปผา  เปลี่ยนบางชาง) 
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ภาพที่ 14 ภาพถายสถานีอนามยัตําบลบางเสาธง พ.ศ. 2560 

 

 อยางไรก็ตาม เม่ือขาวเปนพืชเศรษฐกิจเพียงอยางเดียวของคนในละแวกนี้ การปลูกขาว

ทํานาก็เปนอาชีพเดียวท่ีนําเงินตรามาหลอเลี้ยงทุกชีวิตในครอบครัว เชนนี้ชาวนาจึงตองอดทนและ

เรียนรูธรรมชาติหาวิธีเอาตัวรอดจากสภาพแวดลอมท่ีเสี่ยงภัยตราย 

 

 

 
  

 ชวงท่ีตนขาวตั้งทองและชาวนาเตรียมการเก็บเก่ียว ธุรกิจการซ้ือขายขาวจึงเริ่ม

เคลื่อนไหว ราวปลายเดือนกุมภาพันธหลังฤดูกาลเก็บเก่ียว พอคาจีนท้ังในและนอกพ้ืนท่ีตางก็แวะ

เวียนเขาออกตามบานชาวนาเพ่ือเจรจาซ้ือขายขาวเปลือก 

 ในละแวกบางเสาธง พบวามีพอคาจีนท้ังท่ีเปนเจาของกิจการรานคาในตลาดของทองถ่ิน

และนอกทองถ่ินซ่ึงทําหนาท่ี คนกลาง รับซ้ือและขายขาวหลายราย ลักษณะรับซ้ือไปขายในตลาด

นอกพ้ืนท่ีอีกทอดหนึ่ง สวนพอคาเปนเจาของกิจการโรงสีขาว จะรับสีขาวและซ้ือขาวไปเบ็ดเสร็จ 

 โดยมากพอคาจีน หรือคนทองถ่ินเรียก เจก ท่ีทํามาคาขายกับคนในทองถ่ินมานานจน

รูจักมักคุนกันดีมีจํานวนมาก อาทิ เจกหยอย เจกไทร เจกหก เจกฮอ เจกโป เจกไต เจกลิ เจกลิ้ม มี

รานคาขายของ โชหวยอยูตลาดคลองตนไทร สวน เจกฮง เจกสง มีรานขายของอยูในตลาดปากคลอง

จรเข สําหรับเจกท่ีอยูนอกพ้ืนท่ีๆ ซ่ึงมารับซ้ือขาวตามในยานนี้ไปสงท่ีตลาดบางบออีกทอดหนึ่ง ไดแก 

เจกไทร เจกไก  เจกฮอ เจกตี๋ เจกหก เจกสื่อ เจกหยอย เจกแปะไทร เจกแปะโกย เปนตน 

 

 

ซ้ือขายขาว 
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 เจก บางคนมีฐานะร่ํารวยเปนเจาของโรงสีในอําเภอบางบอ อาทิ เจกเปง เจกตา เจกทัน 

จีนเต็ง สําหรับเจกท่ีมีรานคาอยูท่ีตลาด วัดสุคันธธาวาส บางบอ ไดแก เจกบวย เจกตี๋ เจกมัก สําหรับ

ดานเหนือของบางเสาธง ก็มี เจกกิม เจกเส็ง เปนเจาของรานคาอยูท่ีตลาดหัวตะเข ลาดกระบัง เปนตน

“สมัยกอนมีคนจีน เจกหยอย  เจกไทร  เจกหก  เจกฮอ  กอนมีเยอะ  เจกพวกนี้ขายของท่ัวไป 

กับขาวกับปลาท่ัวไป  ขายพวกโชหวย เปนตลาดยอยๆ เริ่มตั้งแตบานเจกหยอย สุดท่ีบานเจกไทร  

ตั้งแตตีนสะพานไปเจกโกย ยาวไปถึงบานทิดชัย หลังบานปาหลอ ตั้งแตหนาวัด ขามคลองยาวไป

ประมาณ 100 เมตร จะเปนคนจีนทั้งนั้นที่คาขาย คาขายรับซื้อขาวเปลือกตามบานไปสงบางบอ  

รับซ้ือขาวสารไมหมดทุกเจกหรอก เจกไทร เจกไก  เจกฮอ  เจกตี๋  เจกหก เจกสื่อ  เจกหยอย  เจก

แปะไทร เจกแปะโกย  เจกหยอยมีเมียเปนคนจีน เจกหกมีเมียเปนคนไทย คือเหมือนกับยายฐานมา

ปกหลักท่ีนี่ มีเมียท้ังคนจีน คนไทยปะปนกันอยู”  (บุญเลิศ แกวระยา. 11 มกราคม  2559 : 

สัมภาษณ) 

 “เจกมาซ้ือขาวถึงบาน เจกท่ีมาซ้ือขาว ชื่อ เจกบวย เจกตี๋ เจกมัก ชื่อจริงเขาเลยนะ รู

ตระกูลคนเดียวคือเจกมัก ตระกูลตั้งคสมบูรณ เขาไมมีโรงสีเอง เขาซื้อไปสง  เจกมัก(พอเจกหงส) 

อยูแถวทางวัดสุคันธ  เจกบวยเปนนองเขยของแม พอจะขายขาวไปไดเทาไหรก็ไมเอาเงิน ใหเขาลงทุน

ทํากิน จนมีกินแลวคอยเอาเงินทุนมาคืนพอ” (พริ้ง พรบังเกิด .3 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

“มีเจกมารับซ้ือ สมัยนั้น เจกมัก แกมาซ้ือ ขนาดแกแกแลวก็มาซ้ือ เจกมัก แซตั้ง ชื่อเรือ ตั้งคะ

สมบูรณ มาจากเมืองจีนแท เปนเจกแคระ ดํา  บานแกอยูวัดสุคันธ ไมเปนโรงสี เปนเรือ ไปขายบางบอ 

เปนคนกลาง” (พุฒ  วงศศิริ. 10 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 พอคาจีนท่ีครองตลาดขาวในยานบางเสาธง คือพอคาจีนจากอําเภอบางบอเปนสวนใหญ 

ซ่ึงอยูใกลและเดินทางเขามาในบางเสาธงไดสะดวกกวาพอคาท่ีอยูตลาดบางพลี 

 

 โดยการเจรจาซ้ือขายขาวเปลือกจะเริ่มเม่ือชาวนานวดขาวเสร็จแลว พอคาก็จะนําเรือขน

ขาวขนาดใหญเขามาติดตอและตีราคาขาว  “พอนวดขาวเสร็จเขาจะกองบนลาน โยมจะขายไหม 

นวดเสร็จแลว ฝดเสร็จแลว เอาแรงกัน เขาก็จะมีเจาไหนใหราคายังไง เขาจะมีเรือมาบรรทุก เขาก็จะ

มีคนแบกเปนสิบๆ เกวียน โรงสีบางบอเขาจะรับซ้ือ ตอนนี้ไฟไหมหมดแลว มันมีหลายโรงสี เจกเปง 

เจกตา รับซ้ือทีหลัง” (พระประจวบ คุปะสันโต. 30 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) “นวดเสร็จแลวเขามาซ้ือ 

เจกตา แซโคว คนเกา พวกเจกมักไมมา เจกตาเอาหมด เพราะเรือมันยาว มาซ้ือขาวแถวบางเสาธง” 

(พระครูอนุกูลสาธุกิจ. 14 กันยายน 2559 : สัมภาษณ คนคลองบางเสาธง) 
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 สําหรับการซ้ือขายขาวท่ี ผานพอคาคนกลาง มีวิธีการคือพอคาจะบรรทุกขาวเปลือกท่ี

โรงสีและตีราคาซ้ือขาย เสร็จแลวพอคาจะหักเงินคานายหนาไวสวนหนึ่ง และนําเงินสวนท่ีเหลือมาให

ชาวนา ซ่ึงวิธีนี้ชาวนาอาจไมทราบราคาขายท่ีแทจริง 

 ดังท่ีผูอาวุโส เลาวา วิธีนี้แมวาทานจะทราบราคารับซ้ือจากโรงสี แตตองยอมเสียเปรียบ

พอคาคนกลาง เพราะชาวนาไมมีอุปกรณขนถายขาว เชน กระบุง เรือขนาดใหญ หรือยุงขาวขนาด

ใหญจึงไมสามารถเก็บขาวไดท่ีละมากๆ ชาวนาจึงจําเปนตองรีบขายขาวโดยการพึ่งพอคาคนกลาง 

“ อยางเอาขาวฉันไป ไมรูหรอกวาราคาเทาไหร ตองใหโรงสีเปนคนตีราคา เอาขาวไปกอนแลวมา

จายเงินท่ีหลัง เราก็จะทํายังไง ก็เราไมมีปญญาเอาไปขายเอง เพราะเราไมมีเรือ กระบุงก็ไมมี ถังก็ไมมี 

 เจกมัก ก็เปนคนกลาง อยางเกวียนหนึ่ง ไมตองเอา มา 4 บาทก็รวยแลว เราทําแตนา 

เขาเอาไปขายโรงสี แลวเอาเงินมาใหเรา จีนเต็ง ใหเทาไหรเราก็ไมรู อยาง มาบอกวา จีนเต็งใหเทานี้นะ 

ตีให 18 บาท ใหลื้อไป 15 บาท หัวหนาจีนเต็ง กดราคาพอคา พอคาก็มากดพวกผมอีก  จีนเต็งเปน

คนดูขาว ตั้งราคา เขาอยูโรงสีบางบอ ละแวกนี้ไปที่โรงสีบางบอทั้งหมด โรงสี เจกเปง  โควรังสรรค 

ไมเคยโดนเบี้ยวจาย ตาแปะคนนี้ มีคนนับถือเยอะ แปะเปนคนซ่ือสัตย เมียเปนคนไทยรอยเปอรเซ็นต 

ชอบทําบุญ เมียชื่อ เจหนู เปนคนบางบอ แตไมไดอยูบางบอ อยูวัดสุคันธ เคยไปเจอแกอยู” (พุฒ วงศศิริ. 

10 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 การซ้ือขายขาวเปลือก เรียกกันเปนเกวียน  หนึ่งเกวียนเทากับขาวจํานวน 100 ถัง  ขาว

หนึ่งถังมีปริมาณ 9–10 กิโลกรัม ดังนั้นขาว 1 เกวียนจึงมีปริมาณเทากับ 900–1,000 กิโลกรัม 

อยางไรก็ตามก็มีการกําหนดราคามาตรฐานไวดวย โดยเริ่มตนท่ีเกวียนละ 400 บาทไปจนถึง 1,000 บาท 

ขณะท่ีราคาทองบาทละ 400 บาท ปจจัยท่ีทําใหขาวราคาตางกัน คือ น้ําหนักและความสมบูรณของ

เมล็ดขาว รวมท้ังคุณธรรมของพอคาดวย เม่ือตกลงราคากันจนเปนท่ีพอใจท้ังสองฝายแลว กุลีบรรทุก

ลงเรือ 

 ราคาซ้ือขายขาว มีการขยับข้ึนลงไปตามชวงเวลา  ดังเชน ในสมัยท่ีคุณยายสิน ทับจันทร 

ยังอายุนอย ทานขายขาวเปลือกไดเกวียนละ 30 บาท ตอนนั้นราคาทองบาท 80 บาท ตอมาขายได

เกวียนละ 50 ป และข้ึนมา 100 บาท ปจจุบันคุณยายอายุ 90 กวาปแลว “ขายเจกมัก เขามาตวง

เอาเลย ตอนท่ียายรุนๆ ขายเกวียนละ 30 บาท ตอนนั้นทองบาทละ 80 บาท 1 เกวียน เทากับ 100 ถัง 

30 บาท ตอมาก็ 50 บาท ก็ 100 บาท เราขายเปนขาวเปลือก เจกมัก อยูทางวัดสุคัน  ไปคลองเจา” 

(สิน ทับจันทร. 13 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 ผูอาวุโสหลายทานกลาววา ราคาซ้ือขายขาวมักจะสอดคลองกับราคาของทองรูปพรรณ 

เชน ขาวเปลือกเกวียนละ 400 กวาบาท ราคาทองก็บาทละประมาณ 400 บาท แตบางชวงราคาขาว

จะสูงกวาราคาทองนิดหนอย  “ ขายขาวใหเจกลิ้มอยูคลองตนไทร เจกมักก็มาซ้ือถึงนี่ เราตองเก็บ

ขาวไวหนาเดือน 9  เดือน 10 เราตั้งยุงใหญไวในบานเลย ทํานา 60 ไร ขายเกวียนละ 400 บาท 
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เทียบกับทองประมาณ 400 บาท แตขายขาวตองเพ่ิมนิดหนอย  ขาวแพงกวาทองหนอยๆ ไมมาก 

ใกลเคียงกัน  ขาวไมข้ึนเต็มท่ี 700-800 บาท เต็มท่ีก็ 1,000 บาท กอนทํานาปละหนเดียว ทําหนาน้ํา 

คนแถวนี้ขายใหเจกมักกัน แกซ่ือสัตย ไมกดราคา แกตั้งราคา” (ประยงค ไวกุลเพ็ชร .11 พฤศจิกายน 

2558 : สัมภาษณ ) 

 “พอเก่ียวเสร็จก็ขายใหเจก เขามาซ้ือถึงบาน ชื่อเจกไต  เจกลิ  เจกก็อยูแถวนี้กัน ตรง

ตลาดตนตนไทร ขายขาวสมัยนั้นเกวียนละ 700–800 บาท (ทองบาทละ 450 บาท)  กอนนี้ไมคอยได

ขาวกัน เพราะวาขาวไมดี ไรหนึ่งไมได 50 ถัง  อยางดีไรหนึ่งก็ประมาณ 35 ถัง” (ละมัย พินเที่ยง.

18 กันยายน : สัมภาษณ) “ขาวสมัยครูอารีย ขายเกวียนละ 400 บาท เทียบกับทองก็ 400 บาท  

ถาทองราคาเฟอง  ขาวก็เฟอง  คูกันมาแบบนี้  ทองราคาเทาไหรก็ถอยกลับไป เม่ือกอนขายเจกโป 

เขามาเอาไป ตอมาขายตนไทร” (อารีย วิทยารมภ. 28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 คุณลุงสมศักดิ์ สมมติภาพ ครอบครัวทานเปนคนจีน โดยบิดาเปนพอคารับซ้ือขาว ทาน

จําไดวาราคาซ้ือในตอนนี้เกวียนละ 500 บาท และเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จนถึง 1000 บาท  “ตอนเปนเด็ก

พอไปซื้อขาวเกวียนละ ตอนเด็กๆ รับซื้อ แรกๆ เกวียนละ 500-600 บาท เทียบกับทอง บาทละ 

300 บาท ตอนหลังมันมาข้ึนเกวียนละ 900-1000 บาท พอนาลม ขาวมาแพง 1,000 กวา เปน

ขาวสารแลว ลูกละ 100 กวาบาท” (สมศักดิ์ สมติภาพ. 20 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ) 

 

 
 

ภาพที่ 15 ภาพถายเกา กระบุงปากบาน ใชใสขาวเปลือกเพื่อขนยาย (จ.อุดรธานี พ.ศ. 2500) 

ที่มา : https://board.postjung.com/1039023.htm) 

 

 

 

https://board.postjung.com/1039023.html
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 ท่ีกลาวมานี้ เปนการซ้ือขายแบบอิสระซ่ึงชาวนาจะเลือกขายใหกับใครก็ได สวนการซ้ือ

ขายอีกแบบหนึ่ง คือ ขายผูกขาดกับพอคารายใดรายหนึ่ง ซ่ึงราคาอาจต่ํากวาทองตลาด ท่ีเปนเชนนี้ 

เพราะเปนการขายเพ่ือชําระหนี้สินท่ีชาวนาไดกูยืมมาลงทุนลวงหนา โดย เจาหนี้ สวนใหญคือพอคา

จีนในตลาดท่ีใหเงินชาวนากูไปลงทุนปลูกขาวหรือทํากิจกรรมตางๆ ท่ีจําเปน เม่ือไมไดชําระหนี้เปน

เงินก็มักเปนขาวแทน ราคาจึงต่ํากวาราคาปกติท่ีซ้ือขายกันในเวลานั้น 

 ดังคํายืนยันของผูอาวุโสหลายทาน เชน พระปญญาวโร “เอาขาวไปขายใหเจกทางบางบอ 

ทางวัดสุคันธบาง บางทีถาเถาแกก็เอาเรือเครื่องมา บางทีก็เรือคอน(เรือเล็ก) คอนมาซ้ือขาว  มีเจกทัน 

เขาซ้ือกันเกวียนละ 800 บาท แลวก็ไปกูเงินเขามากอน ถูกก็ตองขาย แพงก็ตองขาย เพราะวาเขา

เลนดอก” (พระปญญาวโร.4 กันยายน 2558 : สัมภาษณ) 

 สวน คุณตาพวง เผือกแสงทิพย  กลาววาการกูยืมเงินก็คือการผูกขาดขายขาวใหกับ

เจาหนี้ “ขายขาวเจกหัวตะเข เจกกิม เจกเส็ง 2 เจา คือ โบราณ ลงนาเสร็จแลว เราตองไปกูเงินเจก

เขามาท่ีละพันสองพัน แลวพอหนานาเสร็จ เขาก็จะมาเอาขาว เหมือนผูกขาดกับเขาวา ตองขายกับ

เขา เจาไหนเขามีตังคหนอย ก็ไมตองกูเจก  เขาจะขายใครก็ได” (พวง เผือกแสงทิพย. 7 ตุลาคม 

2559 : สัมภาษณ)  “เม่ือกอนขายขาวใหเจกท้ังนั้น เชน เจกเฮง เจกสง พวกนี้  คนจีนมาซ้ือไมไดจาย

ตังคหรอก  เขาเอาขาวไปกอนแลวเอาเงินมาใหทีหลัง เขาจะผูกขาดตอนตกเขียว เอาเงินใหใชกอน” 

(อํานาจ หงษจร. 2 มีนาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 อยางไรก็ดี พบวาชาวนาท่ีมีความพรอมท้ังแรงงานและอุปกรณตางๆ ก็เปนท้ังผูผลิตและ

ผูจําหนาย จึงไมตองขายผานพอคาคนกลาง ดังเชนบิดา มารดา ของ ดร.ธงชัย หงษจร และคุณ

อํานาจ หงษจร ซ่ึงทานมีท่ีนาจํานวนมากจึงจัดสรรใหชาวบานเชาทํานาแลวเก็บคาเปนขาวแทน ท่ี

บานยังมีลานกวางเปนบริเวณท่ีใชตากขาวรวมท้ังมียุงขนาดใหญสามารถเก็บขาวไดคราวละมากๆ 

ดวยความพรอมตางๆ ทานจึงเปนท้ังผูผลิตและผูจําหนาย 

 “บานผมเปนศูนยรวมซ้ือขาว ท่ีบานจะมีท่ีๆ เปนลานเยอะๆ เปนลานเก็บขาว ตากขาว 

ตอนนั้นยุงเก็บขาวก็คือเรือนที่ตั้งศพแมผม เก็บไดประมาณ 80-100 เกวียน เราทํานาครั้งหนึ่ง 

80-100 เกวียน คนท่ีเชานาเรา เขาตองขายขาวใหเรา เพราะเราเก็บคาเชา 10 ถังตอไร และผลผลิตท่ี

ไดก็ขายเรา เราซ้ือไว แตใหเจกมาซ้ืออีกทอด เจกมาซ้ือ 3-4 เกวียนเขาไมมา เพราะคาเรือคาลากเขา

ไมคุม ผานไป 4-5 เดือน ไมมีขาวๆ จะข้ึนราคา เราจะขายตอนท่ีมันข้ึน ขายใหคนจีน เจกสง อยูตลาด

ปากคลอง(ตอนนี้เปนตลาดเคหะ)  พอตรุษจีนเขาก็เอาเปนตัว ไกตัว หัวหมูมาดวย เขามีเรือลาก เรือยนต 

เรือไอ” (ธงชัย หงษจร. 23 ก.พ. 2559 : สัมภาษณ) 

 “บานเราคนจีนไมไดตก แตเราจะตกชาวนาดวยกัน  แมใชระบบคนจีนดวย คือทํานา 

ขาวเก็บไว และออกเงินกู เอาเงินไปเก็บขาว คือใชทุกระบบ ฉนั้นคนตองขยัน อดทน ฉลาด” (อํานาจ 

หงษจร. 2 มีนาคม 2559 : สัมภาษณ) 
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 สมัยนั้น ผูท่ีประกอบธุรกิจคาขาวตองมีเงินทุนจํานวนมากเพ่ือลงทุนซ้ือวัสดุอุปกรณท่ีใช

ในการตวงขาว เชน ติ้ว กระบุงปากบาน กระบุงโกย  กระบุงตวงขาว  ถัง หรือเรือเอ้ียมจุนใชบรรทุก

ขาวไดครั้งละมากๆ ยุงฉางขนาดใหญ คาแรงของกุลี และเงินสดสําหรับซ้ือขาวดวย นอกจากนั้น 

พอคายังตองมีความรูในมาตราชั่งตวงวัด  วิธีการโกยขาว ปริมาณของภาชนะแตละชนิดท่ีใชบรรจุขาว 

เปนตน ตลอดจนการจัดการดานอ่ืนๆ ดวย ท่ีสําคัญ ความมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับชาวนาเพ่ือสราง

ความคุนเคย ไวเนื้อเชื่อใจกันซ่ึงจะสงผลดีตอธุรกิจดวย โดยเหตุนี้ ธุรกิจคาขาวสวนใหญจึงตกไปอยูใน

มือของนายทุนชาวจีนเปนของกิจการในตลาด 

 ดังท่ี คุณลุงสมศักดิ์ สมมติภาพ คนคลองบางเสาธง เลาวา แตกอนบิดามารดาของทาน

ไดประกอบธุรกิจคาขาว ชาวบานเรียกบิดา มารดา ทานวา เจกกิม และเจกกุย แซลี้  บิดาเปนพอคา

คนกลางท่ีรับซ้ือขาวจากชาวนาไปขายอีกทอดหนึ่ง  บิดามีเรือเอ้ียมจุนลําใหญสําหรับบรรทุกขาวและ

มีโรงรับขาวซ่ึงอยูริมคลองบางเสาธงทางดานใตดวย เม่ือทานยังเด็ก พอถึงชวงหนาเก่ียว ตั้งแตตีสี่ 

ตองติดตามบิดาไปซ้ือขาวผานเขาออกคลองตางๆ โดยมากจะไปบานท่ีนัดกันไวลวงหนาเพ่ือจะไดไม

ซํ้าซอนกับพอคาคนอื่น ขณะเดียวกันทานตองเรียนรูวิธีการซื้อขายและวิธีการตวงขาวไปดวย 

“บานผมจะรับซ้ือขาวเปลือก เตี่ยผมชื่อ เจกกิม แมผมชื่อ เจกกุย มีโรงรับซ้ือขาว บานเตี่ยมีเรือยนต

วิ่งซ้ือขาว  ตอนเด็กๆ ผมไปกับเตี่ย ปานนี้ยังไมเขาบาน  นั่งเรือผานคลองแยะ ไปตั้งแต ตี 4 เชาๆ 

หนาวๆ กวานี้แยะ พูดควันออกปากเลย วันหนึ่ง วิ่ง 3-4 คลอง เชาเขาคลองพอเฒา บายตวง

คลองหัวเกลือ สายเขาคลองปนหยา เย็นๆ ตวงบางเสาธง บางวันออกเรือตั้งแตตี 3 มีลูกนอง ลูกนอง 

7-8 คน บางทีแบงเปน 2 สาย  สายละ 3-4 คน มีนาชายมาชวยงานท่ีบาน เรือตอนนี้ยังอยูท่ีสุเหรา

บานไรอยูหลายลํา บานยายอัง เขาแซเดียวกับผม แตคาขาวทีหลังผม 

 บานท่ีจะไปตวงขาว ก็ตองนัดแนะเราไวกอน ตวงเย็น บาย กลางวัน อยางบานนี้นวดเสร็จ 

เชาตวงบานนี้  บานนี้นวดพรุงนี้เสร็จ มะรืนก็ไปตวง มีกําหนดการกัน ก็เคยมีไปตวงชนกัน จะตีกัน

เลยก็มี แยงกันเก็บหนี้  วันๆ ไมไดหยุด ตวงแลวใสขาว มีกิโลชั่งขาว กระบุงตวงขาว กระบุงโกย คน

จีนเรียก ปุกทรัพย ประมาณถัง ท่ีปากบานเขาเรียก กระบุงแบก ใหญ ใสไดประมาณ 3-4 ถัง กระบุง

ท่ีเราตวงใสเขาเรียก “ปุกทรัพย” ถังขาวเปนถังสี่เหลี่ยม โรงสีเขาใช 

 วิธีการไปตวงขาวตามลาน เขาเรียกวา ลานขาว เขาจะตวงถัง เขาไมไดชั่งกิโล สมัย

โบราณ ขาวหนึ่งถังหนักประมาณ 9-11 กิโล  แลวแตขาวหนัก เบา  เวลาตวงก็จะมีคนโกยหนึ่งคน 

แลวคนตวงรับมาใสถังเขาเรียก “ไมปาดหมุน”ปาดเอาหนาข่ือไวเสมอขาว นั่นคือหนึ่งถัง ใสกระบุง

แบกมา 5 ถัง  ซักติ้วใส คือเท่ียวหนึ่ง 5 ถัง บางคนรูมาก เวลาเขามาตวงขาว เขาเอาขาวมาทําเอียง

สัก 30 องศา เพ่ือปาดงาย บางคนเรียก “ปาดหาข่ือ” เอามือลวงเขาไปในข่ือ หาข่ือหายไปเปนกํามือๆ 

เขามีเทคนิกการตวง บางคนไมยอมก็ทะเลาะกัน ตวงแบบนี้หาข่ือขาด กูไมเอา ตองใสใหมันเต็ม 

แลวแตเทคนิค ตอนหลังมาตวงกิโล ถังละ 10 กิโล ตั้งเปนมาตรฐาน ขาวเปลือกแลกขาวสาร 
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 นอกจากนั้นพอคาขาวยังตองมีกรรมกรเปนแรงงานแบกหามดวย เรียกวา กุลี หรือ 

จับกังเชนในการขนขาว นายจางจะตองคอยกํากับกุลีแบกกระบุงขาวลงเรือหรือแบกข้ึนโรงสีใหเปน

ระเบียบเรียบรอยและถูกตองโดยการโยน ติ้ว ไมไผ ลักษณะคลายกับตะเกียบแบนๆ ใชสําหรับการ

นับจํานวน วิธีการคือนายจางจะโยนติ้วลงบนกระบุง เพ่ือนับจํานวนเท่ียวท่ีแบกกระบุงขาว เม่ือเสร็จ

งานแลว กุลีจะนําติ้วท้ังหมดมาเบิกคาแรงจากนายจางโดยจายเปนรายวันตามจํานวนท่ีกุลีแตละคนจะ

แบกได  ซึ่งใครแบกไดมากเที่ยวก็จะไดคาแรงมาก  แตนายจางบางคนก็ตกลงจางเหมาเปนรายวัน  

“ ติ้ว คลายๆ ไมเซียมซี  สมมุติเอาขาวข้ึนบา ก็โยนติ้วหรือคนแบกหยิบติ้วมาใสในกระบุง เสร็จแลว

ไปโยนไวท่ีกระบุงอีกใบ นับติ้วกันจะไดไมหลง พอตวงหมดลานก็นับวาก่ีเท่ียว เท่ียวหนึ่งก็ 5 ถัง  

คํานวนออกมาเปนเกวียน และคํานวนออกมาเปนเกวียนยังไมพอ และสําหรับคาแรงคนที่แบกติ้ว

นั่นดวย เรือขาวใหญเลย จุเปนสิบๆ เกวียน 

 ลูกจางสวนมากจะจางกันเปนรายวัน วันละ 20 บาท สวนญาติเตี่ยใหพวกญาติมาชวย 

นาชายบาง ไมมีดูดฝน มีกินเหลากันบางนิดหนอย แตจะหยุดตวงกัน 1 วัน คือ วันพระ เพราะคน

โบราณถือ ก็พักผอนไปดวย หยุดวันพระ ไมหยุดเสาร อาทิตย แตอิสลามจะหยุดวันศุกร ไปละหมาด 

ขาวเอาข้ึนท่ีโรงสีบางบอ” (สมศักดิ์ สมติภาพ. 20 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ) 

 

 ปจจุบัน ครอบครัวของคุณลุงสมศักดิ์ สมติภาพ ไมไดประกอบธุรกิจคาขาวแลว แตเปด

รานขายปลาสลิดบางบอ ชื่อวา รานเจกุย แทน และเปนรานท่ีมีชื่อเสียงแหงหนึ่งของอําเภอบางบอ  

 

 

    
 

ภาพที่ 16 ภาพถายโรงรับซื้อขาวของคุณลุงสมศักดิ์ สมติภาพ  ริมคลองบางเสาธง พ.ศ. 2559 
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ภาพที่ 17 ภาพถายเรือเอ้ียมจุนที่เคยใชขนขาว จอดอยูริมคลองบางเสาธง 

พ.ศ. 2560 

 

 ชวงท่ีมีการซ้ือขายขาว นอกจากจะมีเรือเจกเขามารับซ้ือขาวในคลองตางๆ แลวยังมีเรือ

ของธนาคารออมสิน ชาวบานเรียกวา เรือธนาคาร  จะแลนเขามาในคลองเพ่ือใหบริการแกประชาชน 

เรือนี้เปนการบริการเคลื่อนท่ีของธนาคารออมสิน ท่ีเริ่มมาตั้งแต พ.ศ.2501 เพ่ือใหบริการรับฝาก-

ถอนเงิน แกประชาชนท่ีอาศัยอยูตามชายฝงแมน้ําและคูคลองในหลายจังหวัด ท้ังจังหวัดสมุทรสาคร 

สมุทรสมคราม นนทบุรี ราชบุรี และสมุทรปราการ เปนตน (https://www.gsb.or.th/about-

us/bank-museum) 

 ดังท่ี ดร.ธงชัย หงษจร ทานไดเลายอนบรรยากาศชีวิตในวัยเยาววาสมัยท่ียังไมไดเขา

โรงเรียน ในชวงท่ีมีการขายขาวกัน ชาวบานจะฝากใหบุรุษไปรษณียไปแจงใหธนาคารออมสินเรือ

ธนาคารเขามาเขามารับฝากเงินท่ีบานดวย “สมัยผมเด็กๆ ท่ียังไมเขาโรงเรียน มีเรือ เปนเรือไอ 

ปอกๆๆๆ ท่ีมีพวงมาลัย ใชลากทราย ลากโอง แลวมีเรือธนาคารออมสิน มารับฝากเงินท่ีบาน เขามา

รับฝากเงินท่ีบาน เอาสมุดไปตีพิมพแลวฝาก เพราะคนจะไมเขาธนาคาร อยางขายขาวได เดือนหนา

ขายขาวนะจะมาฝาก เขาจะรูเลยวาเดือนไหนจะขายขาว เขาก็จะสงขาวกัน อยางใหไปรษณียไปบอก

วาใหธนาคารออมสินมาดวย บางทีเขาก็มาท่ีโรงเรียน” (ธงชัย หงษจร. 23 กุมภาพันธ 2559 : 

สัมภาษณ) 

 

https://www.gsb.or.th/about-us/bank-museum
https://www.gsb.or.th/about-us/bank-museum
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ภาพที่ 18 ภาพถาย ดร.ธงชัย หงษจร พ.ศ. 2559 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 

 

 ธุรกิจการรับซ้ือขาวเปนโอกาสท่ีคนจีนไดสรางฐานะเปนเจาของธุรกิจไดโดยเฉพาะจาก

การซ้ือขายขาวรวมท้ังจากการใหชาวนากูเงินไปลงทุนและใหชําระดวยเงิน ขาว หรือท่ีนา ทําพอคา

หลายคนร่ํารวยข้ึนและมีท่ีนาในครอบครองเปนจํานวนมาก ดังท่ี คุณอํานาจ หงษจร รองนายก

องคการบริหารสวนตําบลศีรษจรเขใหญ ใหความคิดเห็นวา 

 “คนจีนมีความอดทนสูง เรือท่ีมาซ้ือขาวก็ไมมีเรือเครื่อง ใชถอเอาถึงสําโรง  ถอคือเอาไม

ปกขางเรือดันไป คนจีนเขามาจากประเทศจีน พูดไทยไมได แตเขามาหาคุณตาคือกํานันเนียน 

แกวโบราณ เขาจะใหเครดิต เพราะถือวาเรามีบุญคุณกับเขา เขาจะสอนลูกสอนหลาน กอนนี้คนจีน

ไมมีนาเลย 20 ปคนจีนมีนาท้ังหมด” (อํานาจ หงษจร. 2 มีนาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 พอคาจีนในทองถ่ินท่ีมีฐานะร่ํารวย มีกิจการใหญโต มักจะมีบทบาทดานสังคมรวมกับคน

ในพ้ืนท่ีดวย ดังเชน เถาแกเส็ง แซผู ชาวจีนไหหลํา ซ่ึงเปนนายทุนและผูคาขาวรายใหญท่ีรวม

สนับสนุนการสรางวัดประจําหมูบานโดยมอบไมสักทองของโรงเลื่อยตนเพ่ือมาบูรณะอุโบสถของวัด

จรเขใหญท่ีชํารุดทรุดโทรม จนกระท่ังสามารถใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนาสืบมาจนทุกวันนี้ 

(สุพรรณ โพธิสุภาพ. 2559 : 3) 

 การใหความรวมมือกับคนในทองถ่ินเชนนี้ นับวาเปนการชวยลดชองวางของคนในสังคม

ดวย อีกท้ังยังเปนชองทางของคนตางเชื้อชาติภาษาไดเขยิบฐานะทางสังคม ใหคนทองถ่ินเกิดการ

ยอมรับวาเปนพวกเดียวกัน 
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 หลังจากชาวนาขายขาวสวนใหญไปแลว ขาวสวนหนึ่งจะเก็บไวใชแลกเปลี่ยนกับสิ่งของ

อ่ืนๆ ท่ีจําเปน หายาก หรือไมสามารถผลิตไดในบางเสาธง เพราะสภาพพ้ืนท่ีไมอํานวย เชน น้ําตาล 

มะพราว ผลไม ปูเค็ม หนอไมดอง ผักกาดดอง หอมดอง เกลือ ปลาทูตม กะป น้ําปลา ฟนแสม และ

ผลไมตางๆ เปนตน ในจํานวนนี้มีน้ําตาลกับฟน เปนสิ่งของท่ีคนสวนใหญตองการ 

 การแลกเปลี่ยนกระทําไดสองลักษณะ คือ หนึ่ง ออกไปแลกของท่ีตองการกับผูท่ีอยูนอก

พ้ืนท่ี โดยมากจะแลกกับเครือญาติหรือคนรูจักซ่ึงอาศัยอยูทองท่ีอ่ืน เชน ยานพระประแดง บางปลา 

หรือเมืองปากน้ํา สมุทรปราการ และ สอง รอแลกสิ่งของกับเรือสินคาจากตางถ่ินท่ีแจว เขามา 

 ดังท่ี อาจารยอารีย วิทยารมภ ใหขอมูลวา ในอดีตชาวบานพ้ืนท่ีนี้จะนําเอาขาวเปลือก

กับปลาเค็มไปแลกกับของที่จําเปน เชน น้ําตาล มะพราว และผลไม พวก กลวย ออย กับชาวบาน

บางน้ําผึ้ง หรือ บางกระเจา เพราะเปนพ้ืนท่ีสวน สวนพ้ืนท่ีบางเสาธงนั้นมีแตทองนา ชาวบานไมได

ปลูกพืชใดนอกจากขาว  แมแตผักบางชนิดเชน ผักกาด ผักคะนา ก็ยังตองซ้ือจากคนจีน “ทุกอยางเขา

ไมรูจักขายหรอก เพราะวาเขามีแตแลกกัน อยางบานครูอารีย เอาขาวเอาปลาเค็มไปแลกกับพวกสวน 

บางน้ําผึ้ง บางกระเจา เพราะเขาจะรอกินขาวเรา เขาปลูกขาวไมได  สวนเราไปเอาน้ําตาล มะพราว 

กลวย ออย อัตราสวนในการแลก เขาจะรูเลยวา ขาว 1 ถัง จะไดอะไรกลับมาบาง เขาตีไวแลว 

บานเราปลูกมะพราวไมได เพราะไมสามารถทําดินใหเปนคันสูงข้ึนมาจากนาได เพราะเขาหวงดินมาก 

เขาพยายามใหดินในนาเขาไมลุม เขาจะยอมเหรอท่ีจะใหท่ีดินเขาเปนท่ีดอน เขาตัก เขายังตักในคลอง

เลย เขายังดําในคลอง 

 สวนพันธุมะมวง มันหายากนะคะ ถามทําไมแมไมปลูก ขูดมะพราวเหลือแตกะลา เพราะ

เราซ้ือเขา แลกมา เราตองประหยัด  มะนาวสมัยกอนไมรูจัก กินอะไรตองมะขาม เพราะมะขามหา

งายกวา ถูกกวา จะตําน้ําพริกก็ใสมะขาม  อะไรๆ ก็ไมมี ไมมีผักทุกชนิด  อามาแมเจนอยปลูกผักอยู

เจาเดียวในแถบเรา ใครอยากกินผักกาด คะนา ซ้ืออามา ผักพวกนี้ตองซ้ือคนจีน เพราะเราไมมีเมล็ด 

เราไมมีพันธุ อามาคนนี้ดํานาวันละไร ปลูกผักขาย  ผัวเขาสูบฝน เขาเลยจน อามาตองเลี้ยงลูกอดๆ 

อยากๆ หิวขาวใหกินน้ํา กินขาวตมกับสายบัว” (อารีย วิทยารมภ. 28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 ขอมูลนี้สอดคลองกับ คุณตาพวง เผือกแสงทิพย  ท่ีเลาวาแตกอนทานจะแจวเรือเอาขาว

และปลาไปแลกกับมะพราว และ น้ําตาลท่ีพระประแดง เพราะตรงนั้นเปนพ้ืนท่ีสวน “เคยแตเราเอา

ไปแลกตามสวน สวนคือเราเอาไปแลกมะพราว แลกน้ําตาล  ท่ีพระประแดง  ผมไปวัดสวนสม คนรูจักกัน

เราก็จะดักพวกปลาแลวใสเรือไป แจวออกพระโขนง ใชเสนทางคลองพระโขนงออกแมน้ําแลวเลาะ

ตามแมน้ําไป ทางเราไมมีปลูก ผลไม สักตนก็ไมมี มีแตสะแก กอไผโบราณ ไมไดขุดรองแบบนี้ มะมวง

แลกเปล่ียนขาวของ 
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ยังไมมีเลย บานไหนมีมะมวงตนสองตนนะ ไมไดกินหรอก พวกลักหมด ขนุนก็ไมมี ทุงโลงหมด” 

(พวง เผือกแสงทิพย. 7 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 สวน วิธีแลกเปลี่ยนกับเรือสินคาท่ีเขามาในพ้ืนท่ีนั้น นับวาสะดวกเพราะไมตองออกไปไกล  

เรือท่ีมาถึงบานมีท้ังเรือบรรทุกฟน มีท้ังไมแสมและไมสะแก ซ่ึงมาจากจากบานบางปลา  และเรือ

แมคาตางๆ ซ่ึงบรรทุกอาหารแปรรูปนานาชนิดท่ีสามารถเก็บไวไดนานใสปบมาขาย อาทิ ปูเค็ม 

หนอไมดอง ผักกาดดอง หอมดอง ปลาทู กะป น้ําปลา “สมัยกอนผาฟนตอนเก่ียวขาวเสร็จ เดือน 3 

พอลงนา มีฟนหุงขาว ฟนไมสะแก  ฟนบางปลาตองซ้ือ  เขาจะใสเรือมาเปนตอใหญๆ บรรทุกมาเปน

ลําๆ เขาขายตอละ 10-15 บาท เราผาเอง  ฟนทีละฝามือ ขวานใหญก็ได 4-5 ฝา ก็ใชหุงขาวได จะ

แลกขาวเปลือก กับพวกหนอไมดอง ปูเค็ม ผักกาดดอง หอมดอง คือแมคาเขาไปรับมาแลวเขามาแลก

กับเรา เขามาเปนเรือเยอะ ใสมาเปนปป ในเรือลํานั้นจะมี เกลือปลาทูตม กะป  น้ําปลา ปูเค็ม ปูเค็ม

สมัยนั้นรอยละ 6 สลึงถึง 3 บาท” (จําเนียร กันคลอย. 1 ธันวาคม 2558 : สัมภาษณ) 

 นอกจากการแลกเปลี่ยนแลว ชาวบานสามารถเอาของจากเรือสินคามาไวใชกอนได 

เรียกวา เช่ือ โดยติดคางขาวเปลือกไว และจะชดใชกันเม่ือถึงฤดูเก็บเก่ียว ซ่ึงเรือสินคาตางๆ ก็จะเขามา

ตกขาว  ตามอัตราท่ีไดตกลงไว  เชน ฟนแสม 1 ลําเรือตอขาวเปลือก 8 ถัง เปนตน 

 “มีฟนบางลาว มันจะเปนฟนแสม เขาแจวมา เขาเอามาตก เวลาหนานวดขาว เขาก็มา

เก็บเปนขาวไป  คือฟนมาแลกขาว ฟน 1 ลําเรือ ฟนทอนยาว  แลกขาวไดประมาณ 8 ถัง แลวเราเอา

มาทอนอีกที เพราะตอนท่ีเอามาจะเปนก่ิงยาวประมาณ 8 ศอก” (พวง เผือกแสงทิพย. 7 ตุลาคม 

2559 : สัมภาษณ) 

 เชนเดียวกับผูใหญวน โอทอง เลาวา ทานไมเคยออกไปแลกของ แตจะรอเรือแมคาเขา

มาแลกของ เชน น้ําตาล และ ฟน โดยจะเชื่อของไวกอน แลวเม่ือถึงหนานาเรือแมคาก็จะเขามาตก

ขาวไป  “ลุงไมเคยไป แตจะมีแมคาท่ีเขาขายน้ําตาลมา สวนฟน พวกทะเลเขาตัดมาเปนลําเรือเลย ไม

บานเรามีไมเยอะ ฟนแสมเอามาหุงขาว เขาเอามาแลกขาว พอถึงหนานาเขาก็เอาฟนมาข้ึนสองลํา ฟน 

100 ตน แลกขาวได 7-8 ถัง ฟนขนาดก็ประมาณขอมือนี่หละ คือ เขาเอาฟนมาลงไวใหกอน พอถึง

หนาขาว เขาก็มาตกขาวอีกที คลายๆ ชาวบานซ้ือฟนไวหุงขาว เขาจะทอนฟนไวหนานา เขาจะหุงขาว 

ไมมีถาน” (วน โอทอง. 5 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 การแลกเปลี่ยนสิ่งของกันในขณะนั้น ไมมีอัตราตายตัว แตชาวบานจะกําหนดกันคราวๆ 

ตามความเหมาะสมและคุณประโยชน ท่ีสําคัญคือไมไดใชเงินทองซ้ือหา เพราะใชสิ่งของท่ีมีอยูแลกมา

เปนการประหยัดคาใชจาย ซ่ึงคนแตกอนตางก็ตระหนักในเรื่องนี้ดี 

 เห็นไดจาก คุณตาพยอม หงษจร ซ่ึงลวงลับไปแลว ทานเปนตัวอยางท่ีดีในแงของการ

ดําเนินชีวิตอยางเรียบงาย มีความประหยัดมัธยัสถ  และชจายแตสิ่งท่ีจําเปน ท้ังท่ีสามารถซ้ือหาความ

สะดวกสบายไดโดยไมยาก ทานจะหม่ันบํารุงรักษา ตรวจตราดูแลขาวของเครื่องใชตางๆ ใหพรอมใช
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งานอยูเสมอ สวนของอะไรท่ีชํารุดก็ตองพยายามซอมแซมใหนํากลับมาใชตอได  ดังท่ี ลูกๆ ของทาน 

กลาวถึงอุปนิสัยของบิดา วา “ สมัยท่ีเราเปนเด็กๆ จําไดวา ทุกครั้งท่ีคุณพอออกไปกูลอบหาปลา ทาน

จะเก็บบัวมาฝากลูกๆ จนเต็มคอเรือ คําสอนของคุณพอมีหลายๆ เรื่อง ไดแก สิ่งของเครื่องใชเสีย ตอง

ซอมได  สิ่งของหาย ตองหาใหเจอ สมบัติเกา ตองเก็บรักษาไว สมบัติใหม ใหหาเพ่ิม”  (หนังสืองาน

พระราชทานเพลิงศพ นายพยอม หงษจร. 2554 หนา 6-7) 

 นอกจากนั้น ดร.ธงชัย หงษจร ยังกลาววา คุณพอพยอมและคุณแมสอาดโฉม หงษจร  

วาทานจะมีคําสอนที่ปลูกฝง เตือนใจ เรื่องการใชจายและความประหยัดมัธยัสถแกลูกๆ อยูเสมอ 

“คําสอนของพอแมเปนอะไรท่ีผมจําถึงทุกวันนี้ มีเงินนับเปนนอง มีทองนับเปนพ่ี มีท่ีนับถือเปนพอ 

พอบอกวา พวกมึงเรียนสูงๆ ซ้ือท่ีสัก 10 ไรสิ ซ้ือกันไดไม ลูกคนใหไดสัก 10 ไร พวกกูซ้ือเกินจํานวนคน 

เพราะพวกกูทํานาซ้ือนา พวกมึงเรียนสูงๆ ซ้ือนาใหลูกสิ ซ้ือไหวไม 

 ระวังนะลูก บานสวยจะรวยหนี้  แตงท่ีใหสวยจะรวยนาน ถมคันไว ตัดหญา ปลูกตนไมไว 

ทําไปเถอะลูก แตงบาง ทาสี มีโองน้ํา มีระเบียง นอนติดแอร ติดพัดลม ถานอนนุมมันจะตื่นสายไมมี

กินกัน ใหปูเสื่อนอน นอนกระดาน บานเอาแคอยูอาศัย กลับมาบานหลับตานอน เชาตื่นก็ลืมตา 

อยาอยูบานตอนกลางวัน ถารอนปลูกตนไม ออกมารมชายคา เย็นกลับบาน คอหอยอยาใหสูง เพราะ

ถาคอหอยสูงลิ้นจะกินยาก ใหคอหอยต่ํากวาลิ้น ถาเชื่อลิ้นเม่ือไหร คอสูงเม่ือไหร รับรองไมมีกิน 

 จําไวลูก ถามีที่ๆสวยจะขอซื้อ บอเราตองลึกกวาคลองเพราะปลาจะมาน้ําลึกหมด 

ปลามันก็ลงมาเต็มท้ังนั้น เวลาเดินใหกมหนามองดูเทา ดูขางๆ ตรงนั้นตรงนี้มีอะไร เขาบอกวานินทา

บานใครอิจฉาใคร ใหสังเกตปลวกข้ึนบาน พอเขาจะทองอยางนี้ เขาบอกวาอยาไปเท่ียวนินทาใคร ไฟ

ในอยานําออก ไฟนอกอยานําเขา ใครมาเลาตองหาร” (ธงชัย หงษจร. 23 ก.พ. 2559: สัมภาษณ) 

 สวนคุณอํานาจ หงษจร รองนายกองคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเขใหญ ทานเปน

บุตรชายคนเล็กของคุณตาพยอม หงษจร ไดกลาวถึง ความขยันขันแข็งและความประหยัดของบิดาไว

ในหนังสืออนุสรณงานพระราชเพลิงศพ(เปนกรณีพิเศษ) ของคุณตาพยอม หงษ วา แมกระท่ังคุณพอ

เดินทางไปไหน ก็จะเตรียมอาหารการกินใสปนโตไปใหพรอมเพ่ือจะไดไมตองสิ้นเปลืองเงิน และ

เสียเวลาแวะซ้ือกินกลางทาง  ดังความตอนหนึ่ง วา 

 “มีอยูวันหนึ่งไดมีโอกาสนั่งหัวเรือท่ีคุณพอยืนแจวอยูทายเรือ โดยบรรทุกขาวเปลือกใส

เรือไปสีท่ีโรงสีตลาดตนไทร ระหวางอยูในเรือก็มีจินตนาการอยางกระหยิ่มยิ้มยองในใจวา วันนี้แหละ

ฉันจะไดกินกวยเตี๋ยวแลวจากนั้นก็จะตามมาดวยกลวยแขกสักถุง เพ่ือซ้ือกลับไปกินท่ีบาน จิตนาการนี้

เริ่มจางลง เพราะระหวางการรอสีขาวเปลือกออกมาเปนขาวสารอยูนั้น ก็ไดเวลาเท่ียงพอดี คุณพอก็

เปดกระดานหัวเรือแลวหยิบปนโตขาวซ่ึงเปนปนโตท่ีเราเอาขาวไปกินโรงเรียนทุกๆ วันนั้นแหละ 

ข้ึนมาเปดปนโตออกมา ก็มีขาว 2 ชั้น มีปลาชอนเค็มทอด 1 ชั้น จากนั้นก็นํากาน้ําอะลูมิเนียมท่ีใสน้ํา

ดื่มข้ึนมา แลวเทน้ําใสลงในปนโต ขาว  แลวประโยคหนึ่งก็ออกจากปากคุณพอ วา บานเรามีกินลูก 
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เราก็เอาใสปนโตมากิน พวกท่ีเขาตองซ้ือกวยเตี๋ยวกินท่ีรานริมคลองโนน บานเขาคงไมมีกินเหมือนเรา

หรอก กลวยแขกก็แคนั้นแหละ กลวยบานเราก็มีเยอะแยะไป” (หนังสือ อนุสรณงานพระราชเพลิงศพ

(เปนกรณีพิเศษ) ของคุณตาพยอม หงษ หนา 8 : 2554) 

 โดยเหตุนี้ การท่ีชาวบานตางนําขาวของมาแลกเปลี่ยนกันจึงเปนเรื่องปรกติท่ีทุกคนตาง

คุนชิน เพราะหลายครอบครัวตางก็มีลูกมากท่ีตองเลี้ยงดู รายจายจึงตองมากเปนธรรมดา ดังนั้นอะไร

ท่ีประหยัดไดชาวบานก็จะทํา อีกท้ังการเดินทางไปแลกเปลี่ยนของก็มีขอดี คือเปนโอกาสท่ีจะไดเยี่ยม

เยือนญาติพ่ีนองท่ีอยูตางถ่ินไปในตัว ท้ังไดขาวของๆ พ้ืนท่ีนั้นๆ กลับมาดวย 

 

 

 

   

 ชวงที่หมดฤดูกาลการทํานา ก็คือราวปลายเดือนกุมภาพันธ ซึ่งยางเขาฤดูรอน ความ

แหงแลง ทําใหน้ําในคลองเริ่มแหงขอดจนสามารถเดินได ชวงนี้จึงเปนชวงท่ีวางงานในนาไปนาน

จนกวาจะยางเขาฤดูฝน 

 ชวงท่ีมีเวลาวางยาวนานนี้ ชาวนาถือโอกาสนี้ทํากิจธุระอ่ืนๆ บางก็ดูแลซอมแซมท่ีอยู

อาศัย  บางก็หารายไดเสริมดวยการทํางานฝมือตางๆ สุดแทแตความขยันของแตละคน “พอผม 

หนาแลงเลี้ยงควายกับสานบุงกี๋ ไวสําหรับขนขี้ควาย เวลาควายขี้ เขาก็เอาอันนี้ไปรองไปทิ้งไมให

เลอะเทอะ แกสานบุงกี๋หนาแลง แกซื้อทองได 3 บาท กลางคืนแกก็จักตอก เชาแกก็เอาไปสาน 

พอควายไปกินหญา ก็นั่งสาน ใบละ 7 บาท ซ้ือทองได 3 บาทใหพ่ีชายคนโต” (อํานาจ หงษจร. 2 

มีนาคม 2559 : สัมภาษณ)  

 ชวงฤดูแลง ยังเปนโอกาสเหมาะท่ีจะจัดใหมีงานมงคลตางๆ เชน งานมงคลสมรส งานบุญ

ประเพณี หรืองานวัด และมีมหรสพรื่นเริงตางๆ ท้ังชาวนาสวนใหญตางมีเงินจากการขายขาวและมี

เวลาวางท่ีจะมาชวยงานดวย ซ่ึงในสังคมชนบท การจัดงานตางๆ มักจะทํากันไมท่ีบานก็ท่ีวัด ซ่ึง

จําเปนตองมีแรงงาน และ แมงาน อาจเปนญาติพ่ีนองหรือเพ่ือนบานท่ีมีความชํานาญ มาคอยชวย

บริหารจัดการงานในสวนตางๆ ดวย เชน สถานท่ี  เครื่องใชในพิธีการ เปนพิธีกร เปนผูประกอบ

พิธีกรรม อุปกรณท่ีใชในพิธีกรรม ตกแตงสถานท่ี งานดอกไมใบตอง หรือของชํารวยตางๆ เปนตน 

 ในจํานวนนี้ งานครัว นับวาจัดอาหารคาวหวานเปนภาระหนัก มีความสําคัญมาก เพราะ

เก่ียวกับปากทองของทุกคนท่ีมารวมงาน  การจัดเตรียมอาหารคาวหวานเลี้ยงพระและแขก จึงตอง

เสาะหาแมครัวท่ีมีฝมือดีท่ีละเอียดละออมาชวยบริหารจัดการงานในครัวใหรัดกุมและทันตาม

กําหนดการดวย ซ่ึงในทองถ่ินบางเสาธงมีชาวบานหลายทานเคยรับหนาท่ีเปนแมงานหัวเรี่ยวหัวแรง 

งานครัวในงานตางๆ มากมาย เชน คุณยายลับ ไวกุลเพ็ชร คนคลองปากกระพังลาง ทานชํานาญการ

ฤดูแลง ส้ินสุดฤดูกาลทํานา 
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ทําอาหารคาวและหวานหลายชนิด ซ่ึงไดสืบทอดมาจากมารดา อีกท้ังมารดายังสั่งสอนไวดวยวา แม

ครัวท่ีดีจะตองไมเรียกรองขอคาตอบแทนจากผูอ่ืนดวย นอกเสียจากเจาภาพจะมอบใหเปนสินน้ําใจ 

 “เปนชางทําของคาวหวาน พวก แกงสมสายบัว ตมสายบัว ขนมกลวย ปลาหมอพริกไทย

กระเทียม ปลาชอนตมยําน้ําใส แมสอนไววา อยาไปเรียกเงินเขา ถาเคาใหเรา เราก็เอา ถาเคาไมให 

เราก็ไมเอา ใหอะไรมาก็เอา ผานุงสักผืน  ผาหมสักผืนก็เอา” (ลับ ไวกุลเพ็ชร. 11 พฤศจิกายน 2558 : 

สัมภาษณ) 

 แมครัวอีกทานหนึ่ง คือ คุณยายยุพิน แยมสุคนธ ทานเคยถูกทาบทามใหไปชวย

ทําอาหารคาวหวานนานาชนิดในงานบุญประเพณี งานมงคลตางๆ อยูเสมอ ซ่ึงอาหารท่ีทานทํา

ชํานาญเปนพิเศษ คือ แกงบอน  มักจะทําเลี้ยงกันในงานบวช งานโกนจุก ซ่ึงแมครัวจะตองรูวิธีขจัด

เอายางบอนซ่ึงเปนสวนท่ีคันออกดวย” นอกจากนั้นทานยังทําขนมไทยไดอีกหลายชนิด เชน ขาวตู 

ขาวเมา และขนมถวย เปนตน “แกงบอน สมัยกอนเรียกวา ผักหวาน ใชไดท้ังบอนแดง และบอนขาว 

วิธีทํา คือ ตองปอกบอนกอน แลวเอาบอนมาตมใหหมดยาง ตมใหสุกแลวเอามาแชน้ําเปลา แลวเอา

ข้ึนมาพักใหสะเด็ดน้ํา ตําน้ําแกงกับปลานิลหรือปลาชอนตม แลวแกะเอาแตเนื้อมาโขลกกับน้ําพริก

แกงสม โขลกกระชายกับน้ําพริกเนื้อปลา ปรุงใหรสออกหวานนิดๆ ใชน้ําตาลปก ทํากินกันในงานบวช 

โกนจุก ไดทุกงาน” (ยุพิน แยมสุคนธ. 18 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 สวนคุณยายมาลี แกวระยา ก็มีความชํานาญการทําหอหมก ซ่ึงมีเคล็ดลับตั้งแตการเลือก

ปลาตองสด ตัวใหญ รวมทั้งกรรมวิธีการคนหอหมกกับกะทิขนๆ ใหขึ้นฟู  “หอหมกตองปลาสด 

สวนใหญเอาปลาชอนมาทํา ตัวใหญๆ จะไดเนื้อ ตัวเล็กมันจะกางเยอะ แลเอากางกลางออก ผึ่งปลา

ใหแหงแลวนํามาหั่น สูตรพิเศษคือ กวนใหเหนียว ปลากับกะทิคนใหเขากัน คนกับกะทิใหขนๆใหถึง

กะทิ  ถาไมถึงกะทิ ไมมันก็ไมอรอย ใหน้ําแกงมัน ถึงจะเอาพริกใส คนนานๆ มันจะฟู คนเร็วไมได 

แลวใสผักโนนนั่นนี่ ผักใสใบยอ ใสผักกาดขาว กระหล่ําปลี แตกอนนี้ ใบยอ โหระพาท้ังนั้น เคล็ดลับ

อยูท่ีการคน ใสไขไปหนอย อรอย” (มาลี แกวระยา. 11 มกราคม 2559 : สัมภาษณ) 

 ดังนั้น อาจเรียกไดวางานมงคลในโอกาสตางๆ ตลอดจนเทศกาลงานบุญ เปนศูนยรวม

ของผูมีฝมือในการปรุงอาหารหรือเสนหปลายจวักของทองถ่ินดวยซ่ึงนับวันจะหาไดยากยิ่ง จึง ควรท่ี

คนรุนหลังจะไดเรียนรูเรื่องเหลานี้จากการรวมเปนลูกมือใหใชสอยหยิบจับหั่นของตางๆ เพราะเปน

งานฝมือซ่ึงมีคุณคาและคุณประโยชน อันเปนวิชาติดตัวแดผูท่ีใฝรูนําไปตอยอดขยายผลตอไปได 

 ฤดูแลง ที่วัดตางๆ มักจะจัดใหมีงานบุญประเพณีเนื่องในวันสําคัญ เชนตรุษสงกรานต 

ซ่ึงจัดข้ึนหลายวัน จึงมีกิจกรรมรื่นเริงและ การละเลน ตางๆ ท่ีวัดดวย  อาทิ รําวง สะบา ชักคะเยอ 

ไมหึ่ง เปนตน การละเลนเหลานี้จัดเตรียมกันอยางงายๆ ไมตองมีอุปกรณอะไรยุงยาก ดังท่ีคุณยาย

ทองลวน บุญเรือง เลาบรรยากาศการเลนรําวงในอดีตในงานวัดวา มีเพียงกลองรํามะนาตีใหจังหวะ 

สวนคนอ่ืนๆ จะรองเพลงโดยมีคนหนึ่งเปนตนเสียงรองนํา หนุมๆ ก็จะออกมาโคงสาวๆ ท่ีมารวม
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ทําบุญออกไปรําวงกัน  “ กอนนี้ ตรุษสงกรานต ทําบุญกัน 4 วัน มีเลนชักคะเยอ เลนไมหึ่ง เลนรําวง 

รําวงก็รองเพลง  ตบมือกันเฉยๆ มีกลองรํามะนาตี แลวรํากันเปนวง ผูชายก็ไปรําโคงผูหญิง ผูหญิงก็

นั่งเปนแถว คนในหมูบานเดียวกัน สาวชาวบานนี่แหละ นั่งอยูท่ีทําบุญกัน ใครชอบใครอยากจะไปโคง

ใครก็ไปโคงกัน ออกมารํา แลวมีเพลงรอง มีหัวหนานํารอง แลวก็รองดวยกัน รําวงก็มีคนบานอ่ืนมา

เลนกัน นัดกันเยอะ” (ทองลวน  บุญเรือง.18 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 “เลนสะบา สงกรานต ก็เลนสะบา มอญซอนผา ลูกสะบาก็คลายๆ ดินปนเปนแผนๆ 

เหมือนแปงจี่ แลววางไวท่ีเทา บางครั้งก็มีรําวงดวย รําวงก็ไมเสียตังค ก็มีชาวบานกันนี่แหละ ตีปบ

น้ําตาล ตีกะละมังกัน เคยไปรําวง ลูกสาวชาวบานเขามาเปนนางรํา เขาไมไดเก็บเงิน รํากันเพ่ือความสนุก” 

(เพียร นวลจันทร. 5 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 การละเลนตางๆ ท้ังหมด สามารถจัดข้ึนไดไมตองรอเทศกาล เชน สะบา ชักขเยอ ไมหึ่ง 

จานซอนจาน มอญซอนผา รําวง การเลนแมศรี ผีกระดง ผีอีจู ผีลิงลม ลิงจับไก เปนตน  เพราะเปน

การละเลนสนุกๆ ท่ีไมตองมีพิธีหรือใชอุปกรณใดๆ ท่ียุงยาก 

 

 

 บานท่ีจัดการละเลนจะตองแสดงสัญลักษณ ธงผาสีแดง หรือผาขาวมา ผูกไวท่ีปลายเสา

สูงตรงหนาบานเพ่ือเปนสัญลักษณใหผูอ่ืนๆ ทราบ วาสถานท่ีนี้เปน บอน ท่ีจะมีการละเลนตางๆ 

เจาของบานอาจจัดใหเลนกันท่ีบริเวณหลังบานหรือกลางนาของตน โดยคนท่ีมารวมเลนไมตองเสีย

คาใชจายใดๆ แตอาจจายเงินซ้ือของกินเล็กๆ นอยๆ ท่ีเจาของบานทําขายกันในบอน 

 ผูอาวุโสหลายทาน ตางเคยมีประสบการณไปเลนในบอนมาแลว หลายทานกลาววา 

โดยมากมักจะเลนกันในชวงตรุษสงกรานต ท่ีกลางนาหรือท่ีบาน มีการละเลนหลายอยาง เชน รําวง 

มอญซอนผา เกาอ้ีดนตรี ชักขเยอ เขาแมศรี สะบา จานซอนจาน ลิงจับไก เปนตน 

 ดังท่ี คุณตาประยงค ไวกุลเพ็ชร เลาวา “ชวงสงกรานตก็มีเลนสะบา เลนบานตาแวว 

เปนบานเกาท่ีนั่น มีการบอกกันโดยการยกธง สีอะไรก็ได  ยกธงใหเปนสัญญาณรู เลนกันสงกรานต  

ธงเปนผาสีอะไรก็ได  แดด ขาว เขียว โดยมากจะเปนผาแดง ยกธงคือปกสูงๆไวบนยอดไม ใหคนไกลๆ

เขาเห็น จะเลนกันในชวงสงกรานต ประมาณ 4-5 วัน บางทีก็เลย  พอบายเขาก็มา เย็นเขาก็กลับ 

น้ํามีใหกิน ไมตองเลี้ยงเหลา เขาไมตองเสียเงิน มาเลนกันสนุกๆ มาเจอกัน หนุมเจอสาว สาวเจอหนุม 

ใครรูจักกันมาก็ชวนกันมาเพ่ือนกันก็มา  เม่ือกอนเดินถึงกันหมด คลองตาปู หัวตะเข ยังมาท่ีนี่ ” 

(ประยงค ไวกุลเพ็ชร. 11 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 
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 “บานท่ีเลน เขาจะปกไมไผสูงๆ ใหรูวาบานนี้ แลวก็นัดกันไป ท่ีเห็นเพราะวาแตกอนมัน

โลงๆ มีบานเปนเกาะๆ ไมไดมืดเหมือนแบบนี้ มองไปทางโนนยันวัดสุคันฯ โนน (วน โอทอง. 5 กันยายน 

2559 : สัมภาษณ)  “บานไหนมีบอนสะบา เขาจะผูกธงสี บางครั้งก็ผาขาวมายกขึ้น เดี๋ยวก็มากัน

เยอะนะ คนตางถ่ินก็มา พอขึงธงจะรูกันแลววาจะมีเลน ธงเห็นถึงไหนตอไหน เพราะตอนนั้นไมมี

ตนไม มันโลงหมดเลย หนาตรุษสงกรานต มีเลนมอญซอนผา  เลนผีอีจู ผีลิง แมศรี ลิงลม แลวมี

เลนพนัน” (เทียบ วิเวก. 1 ธันวาคม 2558 : สัมภาษณ) 

 สวน คุณยายบุปผา เปลี่ยนบางชาง ทานเลาบรรยากาศและการละเลนแตกอน วา 

“ชวงสงกรานต เขาจะเลนกลางนากัน เลนพ้ืนบาน ชักขเยอ รองเพลง มอญซอนผา แมศรี ตรงหลัง

บานจะเปนท่ีรวมพล สมัยกอน เดิมทีจะเปนตนไผ เปนท่ีรวมของคนจะมาเลนมอญซอนผา เลนในชวง

สงกรานต กอนนั้นจะยกธงท่ีตรงจะมีการละเลน ยกธงสีอะไรก็ได  อาจจะใชผาขาวมา เย็นๆ คนก็มา 

อยางอยูเสาธงก็ไปเลนบัวโรยก็มี อยูบัวโรยเลนเสาธงก็มี เลนเขาแมศรี มอญซอนผา ลิงจับไก ชักขเยอ 

แตไมไดเลนสะบา มีท่ีอ่ืน มีท่ีคลองใหญ หลังตลาดเลนมอญซอนผา แลวก็เลนรําวงกัน เหมือนรําวง

ยอนยุค เลนกันเฉยๆ เลนกันสนุก โคงกันเฉยๆ สมัยโบราณเลนกันซ่ือๆ สาวหมูบานนี้ สาวคลองนั้น

คลองนี้” (บุปผา เปลี่ยนบางชาง. 11 มกราคม 2559 : สัมภาษณ) 

 การละเลนตางๆ เชน การเลนสะบา รําวง หรือมอญซอนผา ไดเปดโอกาสใหหนุมสาว

ตางหมูบานมาเลนและพบปะทําความรูจัก ใกลชิดกันดวย 

 “สมัยยายเด็กๆ แถวนี ้เปนทุงนาทั้งนั้น หลังหนานาก็อยู เฉยๆ เด็กๆ ผูหญิง ตอน

สงกรานตก็เลนสงกรานตกัน มีเลนสะบา หนุมๆ สาวๆ ก็เลน จําไมคอยได เลนกันตามบาน บาน

ไหนเลน เขาก็ปกไมยกธงสูง  ผาขาวมาแดงยกใหสูงๆ ขึ้นไวบนยอด เพื่อใหรูวาบานนี้เลนสะบา 

เลนแคชวงสงกรานต 3-5 วัน บานเดียวท้ังชวงเลย วันกันจนวันสุดทาย เขาเลนแคชวงเวลา แคเพลถึง

เย็น บานเหมือนเปนบอน คนเลนไมตองเสียเงินเพ่ือเขาบอน  แตเสียเงินซ้ือของกิน  มีคนบานอ่ืนมา

เลนดวย หนุมสาวๆ มาเลน มาจีบกัน”  (เจียน ศรีสมโภช. 3 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 “บานไหนเลนเขาก็ชักธง เลนมอญซอนผา เลนกันไปมาก็กอดกันบาง” (เพียร นวลจันทร. 

5 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 การละเลนหลายอยางที่ผูอาวุโสกลาวมานั้น หลายอยางจะไมทราบวิธีการเลน อาทิ 

ไมหึ่ง ไมยื้อ จานซอนจาน เพราะรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลง 

 คุณตาเทียบ วิเวก จึงไดอธิบายการละเลน ไมห่ึง วา คลายกับการเลนเบสบอล คือจะมี

คนตีลูกและมีคนคอยรับลูก ผูชนะไมมีรางวัลใดๆ เพราะตองการแตเพียงความสนุกสนานเทานั้น แต

บางบอก็มีการพนันกันดวย “เลนไมหึ่ง ไมยื้อ ไมหึ่ง คือมีไมเล็ก และไมยาว ไมลูกเดียวตี คนคอยรับกัน 

(เหมือนตีเบสบอล) เขาก็เดาะแลวตี แลวมีคนรับ คนชนะไมไดอะไร เลนกันสนุกกัน ไมยื้อ จะเขวี่ยง มี
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ไมสองอัน เขาก็จะโยนไปแลวก็เขวี่ยง โดนไมแลวก็เขวี่ยงเรื่อยไป  ตอๆไป” (เทียบ วิเวก. 1 ธันวาคม 

2558 : สัมภาษณ) 

 อาจารยสุพรรณ โพธิสุภาพ กลาววา โดยมากการเลนไมหึ่งหรือไมยื้อจะนิยมในหมูผูชาย 

เปนการเลนกันสนุกๆ ผูชนะก็ไดข่ีคอผูแพ ไมมีการพนัน  “สวนใหญผูชายเลน  ผูหญิงไมไดเลน ไมได

พนันกัน เหมือนเลนกันสนุก พี่ก็เลนขี่คอ  คือถาตีไปเรื่อยแลวตีถูกไม ไววางนะ เขาตีถูกไปเรื่อย 

100 เมตร 300 เมตร จนไมถูกตรงไหน จะตองขี่คอกลับมาอีกฝ ง ฝ งที่ชนะตองขี่คอฝ งที่แพ  

กลับมาท่ีเดิม” (สุพรรณ โพธิสุภาพ. 28 ตุลาคม 2559 :สัมภาษณ) 

 สวน คุณยายบุปผา  เปลี่ยนบางชาง อธิบายการละเลน จานซอนจาน วา คือการวิ่งไป

ซอนกันเปนคู เม่ือจับคนมาซอนขางหนาเราได คนท่ีอยูขางหลังเราก็ตองวิ่ง เพ่ือหาคนซอนกันไป

เรื่อยๆ  “จานซอนจาน คือวิ่งแลวก็วิ่งซอนกัน พอจับอีกคน ขางหนาซอน ขางหลังก็วิ่ง วิ่งซอนกัน  

มันคลายๆ เกาอ้ีดนตรี  แตเกาอ้ีดนตรีคือนั่ง ใครลุกกอนนั่ง แตอันนี้คนไหนถูกซอนก็จะวิ่งไง อยูขางหลัง 

ขางหนาจะซอน ขางหลังก็จะวิ่งออกไป ไปหาท่ีนั่งใหม เลนกันวงใหญ 10-20 คน  ตอนเริ่ม 2 คนซอน 

กอนจะเริ่มเลน ทุกคนนั่งเปนวงกลม ยืนซอนกันเปนคู คนท่ีชาท่ีสุด จะเปนคนซอน เรียกวา เลนจาน

ซอนจาน มีเพลงรอง ใครรองก็รอง” (บุปผา เปลี่ยนบางชาง.11 มกราคม 2559 : สัมภาษณ) 

 การละเลนดังกลาว นอกจากจะสรางความสนุกสนานเพลิดเพลินโดยไมตองใชเงินทองซ้ือ

หา แลวยังมีประโยชนในแงท่ีวากอใหเกิดความสามัคคีของคนในทองถ่ิน รวมท้ังเปดโอกาสใหหนุมสาว

ไดใกลชิดสนิทสนมกันดวย 

 

   

 ชวงฤดูแลง นอกจากชาวบานจะมีการละเลนตางๆ ตามบานและตามงานแลว ยังเปน

โอกาสท่ีจะไดชมมหรสพบันเทิงมท่ีแสดงในงานเทศกาลตลอดจนงานมงคลตางๆดวย เชน งานวัด

ประจําป งานตรุษสงกรานต  และงานอุปสมบท รวมไปถึงงานแกบนตางๆ ซ่ึงจัดข้ึนท่ีวัด บานหรือ

ตามศาลเจา โดยมหรสพบันเทิงก็มีเพียงไมก่ีประเภทท่ีชาวบานคุนเคย อาทิ ลิเก ละครชาตรี ลําตัด 

ตลอดจน วงดนตรีปพาทย และ กลองยาว 

 คณะการแสดงตางๆ มีท้ังท่ีอยูในบางเสาธงและคณะจากท่ีอ่ืนซ่ึงตองจางหาเขามาทําการ

แสดง เชน คณะลิเกบรรหารศิษยหอมหวล คณะนายผิน รวมท้ังคณะท่ีอยูในทองถ่ิน เชน คณะตาแกว 

สดภิบาล จากบางเสาธง คณะแกวสาริกา คณะตาพริ้ง เปนตน 

 สวน ละครชาตรี ก็นิยมวาจางมาจาก บานบางปลา ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงมีอยูหลายคณะ จนเรียกไดวาเปน ดงละครชาตรี  คณะท่ีชาวบานรูจักกัน

มาก คือ คณะยายเสริม คณะยายจีบ คณะยายคลี่ และคณะยายมวน สําหรับการแสดงลําตัด ท่ีนิยม

กันก็คือ คณะหวังเตะ 

มหรสพบันเทิง 
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 สําหรับ คณะดนตรีปพาทย มีท้ังท่ีอยูในบางเสาธงและคณะท่ีอยูภายนอกอีกหลายคณะ 

อาทิ คณะตาปลีก อยูขางวัดเสาธงนอก คณะตายอดและคณะตาเทง ศรีเกต อยูตําบลจรเขใหญ)  

คณะตาปู ศรีเกต เปนลูกของตาเทง คณะตาขาว อยูท่ีคลองจรเข คณะนายชอย มามาก สวนวงกลองยาว 

ก็มีคณะตาจาง สุขแจม อยูท่ีวัดกลาง และกลองยาวคณะนายจี๊ด เปนตน โดยมากจะบรรเลงประกอบ

พิธีกรรมในงานบวช งานแตง และงานศพ 

 ดังท่ี ผูใหญแสวง บุญมี กลาวถึงรายนามของคณะดนตรีปพาทยท่ีอยูในละแวกบางเสาธง 

วา  “นอกจากลิเกก็มีลําตัด คณะก็ไมแน หวังเตะก็มี วงปพาทยตอนนั้นเยอะแยะ เชน ตาปลีก อยูขาง

วัดเสาธงนอก  ตาเทง นามสกุลศรีเกต พอตาปูอีกท่ีหนึ่ง ปพาทยตาขาวอยูคลองจรเข ลิเกบางเสาธง 

ตาแกว สดภิบาล พอตาแกวตาย ก็มาเปนตาแจว แลวมาตาเจื่อย ลิเก ชื่อคณะแกวสาริกา กลองยาวก็ 

คณะตาจาง นามสกุลสุขแจม อยูติดวัดกลาง แตกอนไมมีแตรวง” (แสวง บุญมี. 19 กันยายน 2559 : 

สัมภาษณ) 

 บรรยากาศของการแสดงมหรสพตางๆ ในอดีตยังหาดูไดตามบานท่ีจัดใหมีการสมโภชใน

โอกาสงานบวชนาค งานแกบน หรืออาจจะจัดในงานศพ ตามท่ีเจาภาพไดจัดหามา 

 ดังท่ี คุณตาประยงค ไวกุลเพ็ชร ไดเลายอนอดีตเรื่องงานบวชของคนในครอบครัว วาตอง

วงปพาทยบรรเลงในงาน หรือมีมหรสพบันเทิงดวย สวนขบวนแหนาคก็จะมีวงกลองยาวตีพรอมกับ

การละเลนกระอ้ัวแทงเสือดวย “เม่ือกอน บวชลูกชายคนเล็ก หาพิณพาทย 2 วัน 2 คืน 250 บาท 

เวลาแหเขาใชเถิดเทิง กลองยาว มีกระตั้วแทงเสือ กระอ้ัวแทงควาย สมัยกอนมีกลองยาวอยางเดียว 

คนมีเงินเคาจะมีพิณพาทย มหรสพ  พิณพาทยไปหาท่ีตายอด ตาเทง คนจรเขใหญ เขาเปนคนเกาแก 

พอตอมาบานชวดบัวไมตองไปหา เขามา ถึงปเขาก็มา เขาพรรษา ออกพรษา เขาก็มา” (ประยงค 

ไวกุลเพ็ชร.11 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 สวน พระครูอนุกูล เจาอาวาสวัดเสาธงกลาง กลาววา วิถีชีวิตของชาวบานชวงวางงาน

นั้น หากไมมีบอนก็อยูกันไปเรื่อยๆ งานท่ีมีกันคืองานบวชจึงจะมีวงปพาทยบรรเลง “ วางนาเสร็จ ท่ีนี่

ไมมีบอน ไมมีชักธง อยูกันตามพ้ืนๆ มันจะมีงานแคบวชพระเจา กอนนี้ในคลอง(บางเสาธง) มีกลอง

ยาวนายจี๊ด ปพาทยก็บานนายปู ศรีเกต นายชอย มามาก เครื่องหาปพาทยนางหงส จากบางปลา” 

(พระครูอนุกูล. 14 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 อนึ่ง มหรสพการแสดงท่ีชาวบานบางเสาธงไดชมกันคอนขางบอย คือ ละครชาตรีบางปลา

เพราะโดยมากจะมาแสดงใน งานแกบน ซ่ึงคณะละครชาตรีท่ีชาวบานบางเสาธงคุนเคยคือ คณะยาย

เสริม ผูอาวุโสหลายทานกลาววา คณะยายเสริม มาจากบางปลา ท้ังคณะมีไมเกิน 10 คน และจะเลน

ละครพ้ืนบาน เรื่องท่ีคนชอบกันมากคือ แกวหนามา 

 คาจางคณะละคร คิดเปนเงินราว 156–300 บาทตอ 2 คืน พรอมกับขาวสารอีก 1 ถัง 

ท่ีเปนดังนี้เพราะพ้ืนท่ีบางปลาอยูใกลกับปากอาวไทยทําใหพ้ืนดินเค็ม ไมเหมาะแกการปลูกขาว ดังนั้น 
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ขาวสารจึงถือเปนคาจางสวนหนึ่งดวย เพราะเจาของคณะก็ตองเก็บไวเลี้ยงคน  หากแสดงหลายคืน 

คาจางและขาวสารจะเพ่ิมข้ึนไปตามสัดสวน  “ละครบางปลาก็มี คณะยายเสริม  ยายมวน ยายคลี่  

ผมดูมาตั้งแตผมเด็กๆ  เขามาเรือประทุน คณะเขามีเรือประทุน เขามีเตามีไรมาหุงดวย เงิน 156 บาท 

ขาวสาร 1 ถัง คางคืนดวย” (แสวง บุญมี. 19 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 เม่ือตกลงจางหาคณะละครไดเปนท่ีเรียบรอยแลว  กอนถึงวันงานเจาภาพมีหนาท่ี

จัดเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับทําการแสดงดวย ซ่ึงอาจเปนท่ีศาลเจาหรือท่ีบาน โดยทําอยางงายๆไมตองปลูก

โรงยกพ้ืนใหยุงยาก เพียงแตกันพ้ืนท่ีสวนหนึ่งของบริเวณบาน อาจจะเปนลานนวดขาว แลวใชไม เสื่อ 

หรือฟาง ปูเปนพ้ืนท่ีเวที โดยใหมีความกวางพอท่ีจะวางเครื่องดนตรีและทําการแสดงได สวนดานหนึ่ง

ของเวทีก็ขึงผาผืนใหญเปนฉากหลัง “ไมมีเวทีนะ  เราตองปลูกโรงใหเขา  ไมไดยกพ้ืน  บางบานใชเสื่อ

บางบานไมมีกระดาน เอาฟางปู  บางครั้งเปนหลุมควายก็มี” (แสวง บุญมี. 19 กันยายน 2559 : 

สัมภาษณ)  “เวลาเขาแกบน เขาบนที่ศาลคลองดอนนะ จะไมไดบนและแกตามบาน เขาจะปลูก

โรงท่ีศาล แลวจะมีละคร 3 วัน 3 คืน” (พวง เผือกแสงทิพย. 7 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 ครั้นถึงวันนัดหมาย คณะละครจะเดินทางโดยเรือประทุนลําใหญ พรอมท้ังอุปกรณการ

แสดงและอุปกรณทําครัวมาดวย  หากทําการแสดงหลายคืนก็จะตองคางท่ีบานงานโดยอาจจะนอนใน

บานหรือบนเรือ   ดังท่ี ผูอาวุโสหลายทาน เลาสอดคลองตรงกัน วา “ถาบานไหนบนละครก็จะมีละคร 

เขาหาละครท่ีบางปลา คณะยายเสริม จะดังกวาเพ่ือน  กอนนี้ละครเขาแจวเรือมา มาคาง อยางเขามากัน 

3 วัน มาคางเลย เราตองใหขาวสารเขา 12 ถัง มากันเยอะ มา 1 ลําเรือ เขาเปนเรือประทุน มีหลังคา 

คํ่าไหนนอนที่นั่น ขาวสารที่ให เขาก็ไวหุงกิน คาจางประมาณ 700-800 บาท ไมแพง  ตัวละครก็ 

10 กวาคน  กอนนั้นเงินมันมีคา” (พวง เผือกแสงทิพย. 7 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ)  “สมัยกอน

ละครเขาลงเรือแจวกันมา  เรือสมัยกอนแจว มีเสื่อปูดวย  เราตองใหขาวเขา  เขามานอนกับเรา 1 คืน

กอน หลังๆ ตองใหกระสอบ เราไมไดเลี้ยงเขานะ เขาเลี้ยงตัวเขานะ  เขามารองรํา เขามีคาแรงดวยนะ

คากํานน 5-6 บาท” (อารีย วิทยารมภ. 28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 “เขามาลําเดียว บางครั้งคางในเรือ หรือขอคางคืนท่ีบานบาง เปนเรือแจว คณะหนึ่งก็

ประมาณ 10 คน ปพาทย มีระนาดลาดตะโพน ไมกรับ ฉ่ิง กลอง เขาขนมา”  (แสวง บุญมี. 19 กันยายน 

2559 : สัมภาษณ)  “คณะละครยายเสริมเขามาเรือแจว เรือประทุน เพราะตอนนั้นน้ําไมคอยแหง

เทาไหร แจวกันมาเลน ประมาณ 1 พัน เลนเรื่องแกวหนามา พระรถเมรี  สังขทอง มีหลายเรื่อง” 

(พระครูอนุกูล. 14 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 อาจารยอารีย วิทยารมภ ยังเลาประสบการณในวัยเยาวเม่ือครั้งท่ีไดชมละครคณะ

ประเสริฐศิลป จากบางปลา วาไดเปดแสดงหลายเรื่อง เชน แกวหนามา ปลาบูทอง จันทโครพ และ

สังขทอง แตเรื่องแกวหนามาดังท่ีสุด มีแมครูศรีชัย เลนเปนนางเอก “ละคร แถวนี้ก็บางปลา ท้ังนั้น 

คณะประเสริฐศิลป เลนไมพน แกวหนามา ดังท่ีสุดแลว ถาไมใชแกวหนามาเซ็งเลย  จันทโครพ เราก็
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ไมคอยรูจักไง ถาแกวหนามามันสะใจ แลวมีปลาบูทอง  แถวนี้ถาเลนตองเปดฉากดวยพระสังขเรียก

เนื้อเรียกปลา  แมครูศรีชัย เลนเปนนางเอกลิเกบางปลา” (อารีย วิทยารมภ. 28 ตุลาคม 2559 : 

สัมภาษณ) 

 สําหรับการแสดง ลิเก ก็เปนมหรสพอีกประเภทหนึ่งท่ีชาวบานชื่นชอบมาก แตมีใหชมไม

บอยนัก เพราะการแสดงลิเกมีคาจางสูงกวาละครบางปลา ดังนั้น โอกาสการท่ีชาวบานจะไดดูลิเกก็

ตองเปนงานท่ีสําคัญเชนงานอุปสมบท เปนตน 

 สมัยนั้น คณะลิเกท่ีมาแสดงในบางเสาธงโดยมากมาจากกรุงเทพฯ คณะท่ีเคยมีเปดการ

แสดงท่ีบางเสาธง มีคณะนายผิน คณะละอองฟา และคณะบรรหารศิษยหอมหวล เปนตน “ลิเกยุคนั้น

ท่ีดัง เชน คณะนายผิน(กรุงเทพฯ) ตอนบวชพ่ีชายฉันเขาก็หามา เปนคณะแถวปอมพระกาฬ  พ่ีชาย

ผมเปนตํารวจสันติบาล  ลิเกเลนก็สุดแทแตเราหา  คืนหนึ่งหรือคืนกับวันก็ได  ตอนนั้นลิเกเลนตอน

กลางวันก็มีนะ” (แสวง บุญมี. 19 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 หากเปนลิเกคณะดังอยางคณะบรรหารศิษยหอมหวล คาจางก็จะยิ่งสูงตามไปดวย ซ่ึง

แตกอนเปนที่ทราบกันดีวา ในตําบลศีรษะจรเขใหญมีเศรษฐีผูมีทรัพยทานหนึ่ง คือ คุณยายิ้ม 

แกวโบราณ ทานมีความชื่นชอบการแสดงลิเกเปนอยางมาก ทานใสใจกระท่ังองคประกอบตางๆ เชน 

บทรอง  กระบวนการรายรํา และวงดนตรี จนบอกไดวาตัวละครท่ีรํางามหรือดนตรีท่ีบรรเลงได

ไพเราะนั้นเปนอยางไร  คณะลิเกท่ีทานชื่นชอบมากท่ีสุดคือ คณะบรรหารศิษยหอมหวล  ดังนั้น 

เม่ือใดก็ตามท่ีทานจางหาลิเกมาก็เปนอันเชื่อไดวาชาวบานจะไดรับความสนุกสนานอยางแนนอน 

 ในเรื่องนี้หลานๆ ของคุณยายิ้ม แกวโบราณ ไดกลาววา  ทานยังเปน แมยก ลิเกตัวจริง 

เห็นไดจาก เม่ือท่ีบานจะมีงานอุปสมบท คุณยาจะตองเขากรุงเทพฯ หลายๆ วัน ไปคางท่ีวิกบางลําพู

เพ่ือสรรหาคณะลิเกท่ีมีตัวละครรํางาม รองเพราะ เรื่องราวสนุก รวมท้ังนักดนตรีปพาทยท่ีมีฝมือดีมา

แสดง คณะท่ีทานโปรดปรานมากท่ีสุด คือ คณะบรรหารศิษยหอมหวล 

 “ลิเกคณะบรรหารศิษยหอมหวล คณะละอองฟา ยาผม ยายิ้ม แกวโบราณ เปนเศรษฐี

ยานนี้ แกเปนแมยกตัวจริง ยาชอบลิเกคณะบรรหารศิษยหอมหวล อยางจะบวชหลานตองไปคางท่ี

วิกบางลําพู เพ่ือไปคัดเลือกคน คนนี่เอา คนนี้ไมเอา เอาตัวนี้นางเอก ตองเลนเรื่องนี้ คัดคนตีระนาด

ดวย ระนาดตองตีใหดีดวย  รํานิ้วตองออน ลิเกเลนหามทรมานนางเอก  ถาทรมานนางเอก กูไมจาย  

ก็ไมจายจริงๆ ถาดูแลนางเอก พระเอกดี ก็ใหทิป รําใหดีหนอย ถากําลังตีนางเอก พระเอกอยู แกจะ

เอาตะบันจะไปตี นี่คือของจริง ถาเลนรายมากๆ แลวหยุดราย ก็เอาไป 20  พระเอกรําดี ก็เอาไป 20  

เลนดีก็จางเลนตออีกคืน  สมัยนั้นท่ีนี่เปนทองนาหมด ไมมีถนน แจวเรือไปสําโรง  ยาไปดูลิเก ไปทีคาง 

7-8 วัน เอาคณะหอมหวล  เม่ือกอนถาจะไปหายา หางาย เพราะแกจะอยูขางกลอง 
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 ทุกวันนี้ลูกหลานหงษจรหาลิเก คณะตองมีศิษยหอมหวล คือ ใหเกียรติยา  เม่ือกอน

สั่งซ้ือทีวีเพ่ือดูลิเกอยางเดียว ปนไฟดู ยาผม ยายิ้ม แกวโบราณ เปนเศรษฐียานนี้ ยาชอบเลนไพ ชอบ

สรางศาลาวัด เขาเรียกวา ศาลายายยิ้ม ตอนนั้นผมขายของ ลูกโปง กระเฉด ยาดาผม ใหเงิน 20 บอก

เอาของไปโยนคลอง  บอกวาลูกเศรษฐีไมใหขาย อายเขา” (อํานาจ หงษจร. 2 มีนาคม 2559 : 

สัมภาษณ) 

 “ยาเลา ยาก็รองได  ลิเก ถารุนแมอีกนะ ถารําไมถูกเอารองเทาปาเลยนะ แกบอกวา

ไมใช แบบนี้ไมถูก แบบนี้ไมดี เราถามวาไมกลัวเขาหรือ แกวา กลัวหาอะไร กูแมยกเขานะ ไมยก ไม

จายสตางค ตาเอาตะบันหมากเขวี้ยงนางโกง” (อารีย วิทยารมภ. 28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 เห็นไดวา แตกอนความบันเทิงของคนแตกอนตองอาศัยเทศกาลงานบุญประเพณีหรือ

งานอุปสมบท งานแกบน ตามวัดและตามบานตางๆ ท้ังในพ้ืนท่ีและวัดนอกพ้ืนท่ี ซ่ึงบางแหงก็

คอนขางหางไกล  ดังท่ีผูอาวุโส เลาวา ในฤดูแลง วัดตางๆ ท่ีอยูทางดานเหนือและตะวันออกของ

อําเภอ  จะจัดงานบุญประเพณีและมีมหรสพเชนกัน  แตชวงนั้นเปนหนาแลง น้ําในคลองบางสายแหง

ขอด พายเรือไปไมได  ชาวบานตองเดินเทาลัดตัดขามทุงไปเปนเวลาหลายชั่วโมง แลวก็จะอยูเท่ียว

งานจนสวางจึงเดินเทากลับ 

 “สภาพบานเราทํามาหากิน ทํานาท้ังป ทําหนเดียว หนาแลงไมมีงานทํา ก็วิดบอสาดน้ํา

อะไรกัน จะเท่ียวงานวัดท่ีไหนก็ลําบาก เดินขามคลองกันไปเวลาน้ํามันแหงหมด  ตอนผมเด็กๆ อายุ 

13-14 ก็เดินเท่ียวกัน วัดราชโกศา  วัดใหญ วัดคู วัดเปร็ง ประมาณ 4 กิโลเอง แถวนี้เดินไปท้ังหมด” 

(ภักตร แสงฉาย. 13 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 ท่ีอําเภอบางพลี มีงานบุญประเพณีใหญ คือ งานประเพณีรับบัว ซ่ึงมีคนไปรวมงานมาก 

ชาวบานจะนําดอกบัวติดตัวไปดวยเพ่ือไปกราบนมัสการหลวงพอโต แลวจะอยูเท่ียวชมการแขงเรือ 

และมหรสพตางๆ ในงานจนเชา “ไปเที่ยวงานรับบัว สมัยกอนออกจากบานไปเรือ ขึ้นรถแลวก็ถึง

บางพลีแลว ถาไปรับบัวเราก็ตองเตรียมดอกบัวไปเอง ออกจากบานไปเย็น เพราะตองไปคางคืน 

เพราะ 2 โมงเชาเขาโยนแลว  เชามีแขงเรืออีก หนาอําเภอ” (ละมัย พินเท่ียง 18 กันยายน 2558 : 

สัมภาษณ) “งานรับบัวก็ไป ไปคางคืน พายเรือไป ครั้งกอนไปเรือ บางครั้งก็รถเขามา  ตอนสาวๆ ก็ไป

เรือ ยายก็ไปแวะหลวงพอ ไปงานท่ีวัด เขาก็มีไหวหลวงพอโต” (พิศ อยูเล็ก. 8 พฤศจิกายน 2559 : 

สัมภาษณ) 

 สวน งานนมัสการองคพระสมุทรเจดีย  เปนงานประจําปของจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึง

จัดในวันแรม 5 คํ่า เดือน 11 ณ บริเวณปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ เปนงานใหญจัดราว 9 วัน 9 คืน 

เฉพาะวันท่ีตองเย็บผาแดงเพ่ือหมองคพระสมุทรเจดียก็ใชเวลาถึง 2 วันแลว ท้ังยังมีการอัญเชิญหมข้ึน

ตั้งบนบุษบกแหงรอบเมืองและลงเรือแหงไปตามแมน้ําเจาพระยาเพ่ือใหชาวบานรวมอนุโมทนาดวย

งานนี้จึงมีคนจากตําบลศีรษะจรเขใหญไปเท่ียวกันมาก แมตองเดินทางไกล 
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 คุณตาจีรศักดิ์ แกวโบราณ อดีตกํานันตําบลศีรษะจรเขใหญ ซ่ึงลวงลับไปแลว  ก็เปนทาน

หนึ่งท่ีไดไปรวมงานดังกลาว ทานเลาวา แจวเรือประทุนไปเท่ียวงานนมัสการพระสมุทรเจดีย แลวตอง

กินนอนหุงหาอาหารกันอยูในเรือประทุนอยูสองวันจนงานเลิก  ขากลับก็แวะไปตกน้ําตาลกับมะพราว

ตามบานญาติพ่ีนองท่ีอยูละแวกพระประแดง บางกอบัว บางน้ําผึ้งกอน เพราะเปนของท่ีผลิตไมไดใน

บางเสาธง แลวใชคืนเปนขาวเปลือกในภายหลัง 

 “เวลาคนไปเท่ียวเขาไปอยางไร ก็จะไปสําโรง แลวตอรถราง หรือไปสําโรง ออกปาก

คลองแลวไปออกแมน้ําเจาพระยาเลย จะเอาเรือประทุนไป แลวไปกัน 7-8 คน แลวนอนในเรือ

ประทุนไปเลย เอาหมอขาวหมอแกงไปดวยหุงกินกันในเรือ ไมตองไปซ้ือ ไปอาจคางสองคืน พอเลิก

งานแลวก็เขาสวน เอาน้ําตาล เอามะพราว แถวพระประแดง บางยอ บางกอบัว บางน้ําผึ้ง ซ่ึงสวน

ใหญมีญาติอยู  แลวเราก็ตกมา ติดไวกอน แลว เม่ือขาวออก ก็จะไปใชเขา ซ่ึงจะขนมาเต็มลําเรือ งาน

ปากน้ํา คนจรเขใหญไปเท่ียวกันมาก เดินไป แลวก็ขอแรงขาม เวลาไปก็ไปคางอยูในงานเลย  พอเชาก็

ขอหลับนอนตามแถวงาน  พอกินขาวกินปลาเชาแลว จะเดินทาง กลับมาบาน  พวกเงินนอย ไมตอง

เสียคาเดินทาง ซ่ึงรับแลวคุณตองแจวเรือดวยนะ” (จีรศักดิ์ แกวโบราณ. 11 พฤษภาคม 2555 : 

สัมภาษณ) 

 เห็นไดวา โอกาสท่ีชาวบานจะไดชมมหรสพบันเทิงนั้นไมไดงายดายอยางทุกวันนี้ 

โดยมากก็ตองรอในชวงฤดูแลงถึงจะไดไปเท่ียวชมตามเทศกาลงานบุญของวัด ศาลเจาหรือตามบาน

ตางๆ ท้ังในและนอกพ้ืนท่ีซ่ึงแมจะตองเดินทางไกลแตก็พยายามไป เพราะโอกาสท่ีจะไดไปเปดหูเปด

ตาเห็นสิ่งตางๆ ซ่ึงเปนความสนุกสนานโดยท่ีไมตองใชเงินซ้ือหา ท้ังยังไดบุญอีกดวย 
 

 

 
  

 การทํานาแตกอน ยังใชวิธีการผลิตและเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม คือ ใชแรงงานคนและสัตว

ในการผลิตขาว ผูชวยของชาวนาก็คือ ควายเทานั้น เพราะเปนสัตวท่ีมีแรงมากแลวยังอดทนมากอีกดวย

ควายจึงมีความสําคัญและเปนเพ่ือนคูทุกขคูยากและผูมีบุญคุณตอชาวนาเปนอยางยิ่ง โดยเหตุนี้ 

ชาวนาจึงตองพยายามออมเงินไวเพ่ือนําไปซ้ือควายมาใชงานอยางนอยๆ ก็ตองมีสักตัว 

 ฤดูแลง จึงเปนโอกาสเหมาะท่ีจะเดินทางไปซ้ือควาย  ดวยเหตุผลหลายประการ กลาวคือ 

เปนชวงท่ีวางจากงานในนา และมีทุนทรัพยท่ีไดจากการขายขาว อีกท้ังมีความสะดวกในการไลตอน

ควายกลับมา บรรยากาศของการซ้ือขายควายจะเริ่มคึกคักมากในราวเดือนเมษายนจนถึงเดือน

พฤษภาคม ซ่ึงชวงท่ีชาวนาจากท่ีตางๆ ออกเดินทางโดยตางก็มีจุดหมายปลายทางอยูท่ีคือ ตลาด

 ไปซ้ือควาย 
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ควาย ทางภาคตะวันออก ซ่ึงมีอยูหลายแหง เชน อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อําเภอพนมสารคาม 

และจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนตน 

 “ไปซ้ือท่ีโนน พนัสนิคม ขามแมน้ํา  สวนมากไปซ้ือควายชวงหนาแลง เพราะมันจะไลมา

ไดสะดวก ถาหนาน้ําตองลอง สวนมากไปเดือน 4-5 ตรุษสงกรานต เดือน 6 ฝนลงก็ไถนา แลวขายขาว

ไปแลว ท่ีพนัส ปราจีน เปนตลาดควาย เขามีเปนกลุม ในหมูบานก็มีกลุม” (ภักตร แสงฉาย. 13 กันยายน 

2559 : สัมภาษณ) 

 การเดินทางนิยมไปกันเปนกลุมใหญ เพ่ือความปลอดภัย เพราะตางคนตางก็พกเงินติดตัว

ไปมากสมควร หากตางคนตางไปเสี่ยงกับการถูกดักปลนในระหวางทาง อีกท้ังการเดินทางท้ังขาไป

และขากลับ ก็กินเวลาหลายวัน การไปเปนกลุมจึงปลอดภัยกวา แตกระนั้นชาวนาบางคนก็ยังพกอาวุธ

เชน มีดหรือไมตะพดติดตัวไปดวยเพ่ือความอุนใจ 

 “ท่ีพนัส เขาเปดตลาดควายเปนหนาๆ เขาเปดหนาแลง เดือน 5 เดือน 6 เดือนไทย 

เมษา-พฤษภา กอนท่ีจะลงทํานาอีกรอบ แลวกอนหนานั้นเราก็ขายขาวแลว เราก็จะมีเงินไป ไปซ้ือ

ควายไมมีมีดปน มีแตไมตะพดอัน” (แสวง บุญมี. 19 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 “ไปกันไมใชนอยๆ นะ เปนสิบๆ คน ไปคนเดียวไมได โดนจี้  เพราะมีเงินคนละ 5-6 พัน

เปนหม่ืนก็มี กอนนั้นเงินหม่ืนไมใชนอยนะ เทา 1-2 แสน ควายตอนนั้นตัวละหลักพัน บางคนเขาไป 

เขาซ้ือ 2-3 ตัว เราไมมีพกปน อยางมากก็พกมีดพกไปปองกันตัว” (ภักตร แสงฉาย. 13 กันยายน 

2559 : สัมภาษณ) 

 ในสมัยท่ียังไมมีถนนสายบางนา-ตราดนั้น การเดินทางใชวิธีเดินเทาไปหรือโดยสารรถไฟ

สายตะวันออกลงท่ีสถานีปลายทางแลวเดินเทาตอไปยังตลาดควาย ดังกรณีของ คุณตาภักตร แสงฉาย 

ทานเลือกโดยสารรถไฟไปซ้ือควายท่ีอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยตองเดินเทาจากบานมาลงเรือ

รับจางท่ีคลองหลวงแพงใหไปสงท่ีสถานีรถไฟคลองหลวงแพง จากนั้นก็ข้ึนรถไฟไปลงท่ีสถานี

ปราจีนบุรี “ตอนไปพนัสฯ ไปข้ึนรถไฟท่ีหลวงแพง  เดินไป 4 กิโล ถึงหลวงแพง แลวจะมีเรือตาอูด 

เขาจะรับตามสถานี คนละ 3 บาท ไปสถานีรถไฟหลวงแพง  แลวนั่งรถไปลงท่ีสถานีปราจีนฯ ท่ีนั่น

ควายเยอะ ไปเลือกเอาเลย” (ภักตร แสงฉาย. 13 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 สวนบางทานเลือกโดยสารรถประจําทาง ซึ่งจะตองไปขึ้นรถสายฉะเชิงเทราที่สถานี

คลองดาน แลวไปลงท่ีแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้นก็ตอเขาไปยังอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

หรือ อําเภอพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา อีกทอดหนึ่ง “ซ้ือควายท่ีพนัส พนม  ตอนไป  ออกจากบานไป

เรือ ไปข้ึนรถท่ีคลองดาน ตอนนั้นถนนบางนา-ตราดไมมีนะ มีสายคลองดาน และก็ไมเคยซ้ือควาย

หลวงแพงดวย รถออกจากคลองดานเปนรถประจําทางฉะเชิงเทราสายเกา ไปลงแปดริ้ว แลวตอพนัส

พนม ไปคางท่ีวัดพระธาตุ(วัดหนาพระธาตุ) ควายอยูแถวนั้น ผมไปขามท่ีศาลาวัด ไปกัน 4-5 คน 
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อาศัยบอกหลวงพอ ผมเขาหาสมภารวัดนั้น บอกอาจารย ผมขอพักคางคืนสักคืน ผมมาซ้ือควาย” 

(แสวง บุญมี. 19 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 หากตองการประหยัดคาใชจายในการเดินทาง บางคนก็จะเดินเทาท้ังขาไปและกลับ แม

จะมีระยะทางไกลและกินเวลาหลายวันแตก็พยายามไป “ไปเอง เดินไป  เดินไปแปดริ้ว 4 คืนก็ถึงแลว 

ท้ังไป-กลับ ประมาณ 1 อาทิตย ไมมีเงินนั่งรถไฟไป เพราะนั่งรถไฟจากหลวงแพงไปแปดริ้ว 6 สลึง” 

(พุฒ วงศศิริ. 10 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 ควายท่ีขายกันในตลาดภาคตะวันออกนี้ ท้ังหมดถูกตอนมาโดยกลุมพอคาควาย เรียกวา 

นายฮอย มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควายเหลานี้ไดรับการฝกฝนมาจนเชื่องพรอมใชงานในนา 

ราคาจึงคอนขางสูง ประมาณตัวละ 600–1,500 บาท ในขณะท่ีราคาทองรูปพรรณน้ําหนักหนึ่งบาทมี

ราคาราว 600 บาท  ดังนั้นชาวนาซื้อควายหนึ่งตัวเทากับไดซื้อทองคําหนักหนึ่งบาทเลยทีเดียว 

โดยเหตุนี้ควายจึงเปนทรัพยสินท่ีมีคาเปนท่ีหวงแหนยิ่ง 

 ดังท่ี ผูอาวุโสหลายทาน กลาววา “พวกท่ีเขาคาควาย พวกพนัสนี่แหละ เขาเรียก นายฮอย 

เขาจะสะพายปนลูกซองไลควายมาจากทางอีสานอีกที ควายมาที 20-30 ตัว เขาเพาะขายที่นั่น 

ขายหมดเม่ือไหรเขาก็กลับ ท่ีเราไมเพาะควาย เพราะเราไมมีแมพันธุ แตถาเราซ้ือตัวเมียมา อยางเขามี

ตัวผูเราก็ไปทับ แลวมีลูก ผมเลี้ยงควายลูกคอกมาเปน 10 ตัว พอนั้นเราก็แบงขายบาง” (ภักตร แสงฉาย. 

13 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 “ไมใชเฉพาะเรา มีคนบางอ่ืนบาง คนไปซ้ือแยะ หนุมบางอ่ืนก็มากันเต็ม เรียกวาเปน

ตลาดคาควายเลย ท่ีพนม พนัส เชามืดก็ออก ลาวเขาจะเอาควายออกมา ไมใชควายของคนในพ้ืนท่ี 

ควายมาจากอีสาน แลวมารวมกันท่ีนี่ ท่ีขาย กลางคืนพวกนายฮอย เขาจะเอาควายมารวมกันเปนกลุม 

เชาเขาก็ปลอยไปกิน เราก็ไปดูเอง” (แสวง บุญมี. 19 กันยายน 2559 : สัมภาษณ)  “ไปซ้ือท่ีพนัส 

เวลาไปข้ึนรถไฟ เวลากลับเดินตีควายเปนวันๆ สมัยนั้นควายอยางดีตัวละ 700-800-1000 ตาม

อัตภาพ”  (จําเนียร กันคลอย. 1 ธันวาคม 2558 : สัมภาษณ) 

 นอกจากเดินทางไปซ้ือควายท่ีภาคตะวันออกแลว ยังมีอีกวิธีหนึ่ง  ไดแก ดักซ้ือ ควายฝูง 

ท่ีนายฮอยตอนผานมาตามเสนทางตางๆ เชนทางคลองดาน อําเภอบางน้ําเปรี้ยว หรือมาทางคลอง

ประเวศน เปนตน “บานผมมีควายท้ังหมด 6 ตัว ผมบานใหญ นาประมาณ 80 ไร เชาเขาบาง ของเรา

เองบาง พอถึงชวงลงนา ทางอีสานเขาจะไลควายมาขาย  เขาเรียกวา ควายฝูง มากันเยอะ ประมาณ

เกือบรอยตัว เขาไลมา เราตองการควายเราตองรีบไปดักซ้ือแถวคลองดาน แถวบางน้ําเปรี้ยว เราตอง

รอฟงขาวจากคนท่ีไปซ้ือหรือไมเราก็ข้ึนรถไฟไปดู เพราะถาแลนรถไฟผาน มันจะเห็นควายฝูง เราชอบ

ฝูงไหน เราก็เรียกฝูงนั้น” (พวง เผือกแสงทิพย. 7 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ)  “ไปซ้ือท่ีแปดริ้ว ควาย 

ลาวไลมาเปนฝูง ไป 3-4 คน ก็ไปดู ซ้ือมาคนละตัว  เวลานั้นก็ตอนมา ไปซ้ือท่ีบางพระ พวกลาวไลมา

เปนเดือน มาทางปราจีน ลองมาทางประเวศ เลียบคลองมาเรื่อยๆ เพราะบานชองก็ไมมี แลวมาผาน
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หลวงแพง ผานตลาดหลวงแพง แลวมาบานเรา ควายตัวละ 38-40 บาท เทียบราคาทองบาทละ 

16 บาท  ขาวเกวียนละ 18 ตอนนั้นผมอายุ 8 ขวบ”  (พุฒ วงศศิริ. 10 พฤศจิกายน 2558 : 

สัมภาษณ) 

 เชนเดียวกับ คุณตาเทียบ วิเวก ซ่ึงทานจะดักซ้ือควายฝูงท่ีบริเวณสี่แยกตลาดหัวตะเข ท่ี

อยูทางทิศเหนือของอําเภอบางเสาธง “ สมัยกอนท่ีนี่ก็มี ท่ีสี่แยก ควายฝูง ถาเขาตอนควายมาเขาก็จะ

มาขายท่ีสี่แยกหัวตะเข ทายตลาด เขาก็อยูกันจนกวาจะขายควายหมด ท่ีหลวงแพงไมมี ขายกันแต

กอนตัวละประมาณ 600 บาท อยางมาก 1,200 บาท ควายตัวละ 600  ทองก็ประมาณ บาทละ 600  

แลวซ้ือควาย ก็ไปท่ีพนัสนิคม เดินมา 2 วันถึงบาน” (เทียบ วิเวก. 1 ธันวาคม 2558 : สัมภาษณ) 

 แตบางคราวนายฮอยตอนฝูงควายเขามาในพ้ืนท่ีบางเสาธง และขอพักคางแรมในหมูบาน

ดวย ดังเคยเกิดข้ึนท่ีบานคลองหกโรง(คลองขวาง) เปนตน ชาวนาท่ีอยูละแวกนั้นก็จะถือโอกาสมาซ้ือ

ควายซ่ึงเปนโอกาสดีท่ีตองตองเสียเวลาเกินทางและทุนคาใชจายไปดวย “แถวบานเราก็เคยตอนมา 

เชน แถวหกโรง วัดก็มี  เลยวัดไปอีก จนกระท่ังถึงวัดก่ิงโนน  แลวก็มาขอพัก เขาก็พูดภาษาลาววา 

ขอยขอพักหนอยนะ ขอยไลควายมาขาย ชาวบานก็อนุญาต สวนมากจะขอผูใหญ บางที 5-6 ปมา

ครั้งนึง”  (ภักตร แสงฉาย. 13 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 สําหรับวิธีการเลือกซ้ือควายนั้น ก็แลวแตความชอบของแตละคน ไมมีหลักเกณฑตายตัว 

เพียงแตดูรูปพรรณสันฐานตามความพอใจ ดังเชน บางคนก็เลือกควายผิวท่ีมีบางเกลี้ยงเพราะเชื่อวา

จะเลี้ยงงาย สวนบางคนจะเลือกควายตัวเมียเพราะไถนาเกง แตโดยมากชาวนามักจะเลือกควายตัวผู

ไวใชงานมากกวา เพราะหากเลือกควายตัวเมียมักพบปญหาถูกควายตัวผูเขามารบกวนในฤดูท่ีสัตว

ผสมพันธุจนไมเปนอันทํานา 

 ดังท่ี ผูอาวุโส หลายทานใหความคิดเห็น “ลักษณะควายท่ีดีจะผิวเกลี้ยง ใชงาย ผิวบาง 

ถาผิวหนาก็ไมไหว ควายตองอายุ 4-5 ป ถา 10 กวาปก็ไมไหว”  (ภักตร แสงฉาย. 13 กันยายน 2559 

: สัมภาษณ)  “ควายตัวไหนดี ลักษณะถูกใจ เราไมมีตํารา มีแตตาเราเอง วาเราชอบตัวไหน เราชอบตัวนี้

ตอนนั้นท่ีฉันซ้ือมาตัวละ 1,550 บาท ซ้ือตัวผู สวนใหญควายท่ีขายจะเปนตัวผู ตัวเมียไมคอยมีขาย” 

(แสวง บุญมี. 19 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 “บางตัวเราซ้ือมาแลวมันดี เราก็เอาลูกพันธุมันไว พ้ืนฐานอยางนั้น กําพราหนาใหญ 

ควายมันจะเดินดี ซ้ือตัวผู ตัวเมียไมนิยม เพราะวาชวงติดสัตวตัวผูจะมาวน มันจะชนกัน เขาเลยไม

นิยมกัน ตัวเมียเลี้ยงลําบากดวย ตัวผูมากวน ซ้ือตัวละ 800 บาท ขาวเกวียนละ 600 บาท  ทองบาทละ 

400 บาท” (พวง เผือกแสงทิพย. 7 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 
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 “นิยมซื้อทั้งตัวผูตัวเมีย ราคาไลเรี ่ยกัน บางทีตัวเมียเกงกวาตัวผูก็มี ไถนาแนบเลย  

ตัวหนึ่งไถนาเต็มท่ีตอวันก็ 2 งาน ถาควายตายก็เอาเนื้อมาแลใสเกลือกิน” (เทียบ วิเวก. 1 ธันวาคม 

2558 : สัมภาษณ) สรุปไดวา คุณสมบัติของควาย ก็ข้ึนอยูกับความพึงพอใจนั่นเอง 

 เม่ือตกลงซ้ือขายควายเปนท่ีเรียบรอยแลว ก็ตองตอนควาย หรือ ลองควาย กลับบาน

โดยการเดินเทาลัดตัดขามทุง หรือตอนมาตามเสนทางรถไฟสายตะวันออก การเดินเทากลับใช

เวลานานหลายวันตามระยะทางใกลไกลในแตละพ้ืนท่ี 

 จุดสําคัญของการเดินทางกลับ คือ ทาขาม (ตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง  จังหวัด

ฉะเชิงเทรา) แมน้ําบางปะกง เพราะเปนเสนทางท่ียนระยะเวลาการเดินทางใหเร็วข้ึน  แตท้ังคนและ

ควายจะตองขามแมน้ําท่ีมีความกวางและเสี่ยงอันตราย ในการนี้ชาวนาตองวาจางมืออาชีพท่ีรับจางจูง

ควายขามแมน้ํา หรือเรียกวา ถีบควาย สนนราคาตัวละประมาณ 5–10 บาท คนถีบควายคือชาวบาน

ท่ีอยูในพ้ืนท่ีซ่ึงมีความเชี่ยวชาญและคุนเคยทิศทางแนวรองน้ําลึกตางๆ ของแมน้ําบางปะกงเปนอยางดี

จึงสามารถจูงควายหลบเลี่ยงได  นอกจากนั้นยังตองคอยระวังไมใหจระเขในแมน้ํามากัดควายอีกดวย 

 วิธีการขามแมน้ําบางปะกง ชาวนาเจาของควายจะแยกไปข้ึนแพโปะขามแมน้ําบางปะกง

ไปรออยูอีกฝงหนึ่ง สวนควายจะวายน้ําไปพรอมกับคนจูง ซ่ึงก็ไมเปนปญหาเพราะธรรมชาติของสัตว

เหลานี้วายน้ําไดอยูแลว อนึ่ง ดวยความที่แมน้ําบางปะกงมีความกวาง คนจูงก็มีจํานวนนอย จึง

สามารถจูงควายขามมาไดคนละหนึ่งตัวเทานั้น กวาขามมาไดครบก็กินเวลานานเกือบท้ังวัน บางครั้งก็

ตองรอจนคํ่าแลวพักคางคืนท่ีฝงบางปะกงหนึ่งคืน และออกเดินทางวันรุงข้ึน 

 ดังท่ี คุณตาภักตร แสงฉาย กลาววา ซ้ือควายมาจากพนัสนิคม แลวตองจางคนถีบควาย 

ขามแมน้ําบางปะกงตรงบริเวณทาขาม “ซื้อควายจากพนัสแลว ก็ออกมาสักเกาโมง ออกมาที่วัด

หลวงพอ มาขามบาง ปะกง ขามไดท่ีเดียว เพราะเราลงน้ําไมไดแน เพราะจรเขจะกินหมด ตองจางคน 

มีคนรับจางถีบควาย เขาเกง เขาจะขออนุญาตเจาท่ีเจาทางกอน ขอใหเราขามไปไมมีอะไรมารบกวน 

ถาเราขามเองนี่จระเขหนุนเลยนะ เพราะมันผิดกลิ่น มีบางคนไมไดจาง เขากลัวเสียเงิน  มีจระเขกิน

ควายก็มีนะ 

 จุดท่ีขามถัดจากหลวงพอไปหนอย  เขาเรียกวา ทาขาม ควายมาจากตรงไหน ตองขาม

ตรงนั้น เดี๋ยวนี้มันสรางสะพานแลว  อยางมีคนสัก 5-6 คน เอาควายมา ตองจางเขานะ อยางควาย 

3 ตัว คุม 3 คน ควายมีเชือกจูง เราก็จําได บางทีก็จําเชือก พอขามทาขามแลวมันก็มืดแลว เลยวัด

หลวงพอมา เขาเรียกวา ทาไข ก็ตองพักคางคืน ก็อาศัยบานชาวบานนอน บานเขาก็มีควายเหมือนกัน 

เราก็ผูกไวตามคอกเขา เขาก็หาขาวใหเรากิน เขาก็ดีนะ (ภักตร แสงฉาย. 13 กันยายน 2559 : 

สัมภาษณ) 
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 สวนผูใหญแสวง บุญมี ทานไลควายมาจากพนัสนิคมและพนมสารคาม แลวตองจางคน

จูงควายขามแมน้ําบางปะกงเชนกัน  “ผมไลควายมาจากพนัส พนมสารคามนะ คางคืนนะ ตัวผูซ้ือมา 

1 ตัว ไปกับพวก ตอนซ้ือมาก็ไลตอนมา เดินอยางเดียว ไลมาจากพนัส พนม มาถึงหนาวัดหลวงพอโสธร 

ตอนจะขามน้ํา รุนกอนท่ีผมไป จางเขาขามแมน้ํา เสียเงินอีก จางนี้ เขามีคารับจาง มันก็ข่ีควายวายน้ํา 

พยุงตัวควายมา ควายวายน้ําเกงนะ เราขามไมได ตองจางเขาขาม เพราะเขาชํานาญ เราไมรูรองน้ํา 

เขาก็เกาะควายพยุงตัวไป ตะเขก็คงมี แตเราไมกลาแหยลงไป เราก็จางเขา เขาก็มีเรือ เรียกวาเรือ

ทาใหม เลยสะพานมา เขาแถวบานใหม 

 เพราะวาคนท่ีเขารับจาง มันไมไดขามทีละตัว มันรับ 1 คน มันก็ตอนกันไป ราคาเขาคิด

เปนตัวๆ ละ 5-10 บาท คนท่ีเขารับจางเปนคนพ้ืนท่ี เพราะเขาชํานาญไมกลัวตะเขแลว ไลควายจาก

พนัสพนมมาอาศัยท่ีปอมตํารวจแปดริ้ว มืดเลย มาคางคืนท่ีแปดริ้ว เชาออกจากแปดริ้วมาถึงนี่ 5-6 

โมงเย็น ก็ 2 วัน ไลมาตามทางรถไฟ  ผมไปมีแตคนแกนะ ไดมาขอขาวเขากินท่ีวัดกาหลง ขอขาวให

คนแกกิน เขาก็ให เพราะคนแกมาไมไหว ไลมา เดินมา 2 วัน”  (แสวง บุญมี. 19 กันยายน 2559 : 

สัมภาษณ) 

 ขอมูลนี้สอดคลองกับผูใหญวง โอทอง กลาว “สวนใหญไปซ้ือควายท่ีพนัสนิคม พนมสาร

คาม ตอนไปก็ข้ึนรถไฟ ขากลับก็ไลมายันบาน ขามแมน้ําแปดริ้ว(แมน้ําบางปะกง)  เวลาขามแมน้ําก็

จางเขา ไมไดเอาควายลงเรือนะ มีคนรับจางจูงขาม คนจูงแลวก็ตี  ตัวหนาไป ตัวหลังก็ตามมาเลย 

แลวก็เดินตามทางรถไฟ ใชเวลาไปวันหนึ่ง  ตอนไลมาก็คางคืนแถวบางพระ แปดริ้ว” (วน โอทอง. 

5 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 นอกจากตลาดคาควายทางภาคดานตะวันออกแลว ยังมีการซ้ือขายควายท่ียานมีนบุรีดวย 

ซ่ึงมีพอคาแขก มุสลิม เปนผูเพาะควายปาขนยาวมาขาย ราคาจะคอนขางถูก คือประมาณ ตัวละ 

1,400–1,500 บาท เพราะผูซ้ือจะตองไปฝกใหเชื่องเอง ดังท่ี ดร.ธงชัย หงษจร เลาววาคุณพอของ

ทาน ไปซ้ือควายปาท่ีแถวมีนบุรีไวใช แลวนํามาฝกเอง โดยใชเวลาฝกราว 2–3 เดือน 

 “พอผม (นายพยอม หงษจร) ไปซ้ือควายท่ีมีบุรีตลอด พอเดินจากบานแลวไปหัวตะเข 

เดินประมาณ 3-4 วันไปมีนบุรี ซ้ือควายท่ีแขก แขกเขาเอาวัว ควาย มาเยอะมาก แขกท่ีมีนบุรีเขาจะ

ไปจับควายปามาขาย ควายปาขนมันจะยาว ถาเปนควายท่ีฝกแลวจะแพงหนอย ตัวละ 1,800–1,900 

บาท แตควายปา 1,400–1,500 บาท ราคาทองบาทละ 600 บาท 

 ควายปาไถนาไมเปน ตองเอาเหล็กมาเจาะจมูกสนตะพาย พอตอมาแผลมันแหงเราถึงจะ

เอาไปผูกบนหูหรือหลังเขา ฝกเดินในคอก ชิดซายชิดขวา ตรงไปโกเฮ หยุดก็จะพูด ยอๆๆๆ บอก

หยุดๆๆๆ  ฝกควาย 1 ตัวใชเวลาประมาณ 2-3 เดือน  หนาแลงเขาจะซ้ือแลวฝก รอหนาฝน ถาควาย

หนุมจะฝกงายกวาควายแก ควายพอฝกได  เขาก็จะเลี้ยงไวไถนาได 4-5 ป ถาไมดีก็ขายออกไป 

บานก็ไดกําไร” (ธงชัย หงษจร. 23 กุมภาพันธ  2559 : สัมภาษณ) 
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 อยางไรก็ดี ชาวนาสวนใหญจะนิยมไปซ้ือท่ีตลาดคาควายในภาคตะวันออกมากกวา 

เพราะเปนตลาดใหญ และมีควายใหเลือกจํานวนมากท้ังยังมีราคาหลากหลาย แมวาจะตองใชเวลาใน

การเดินทางก็ตาม 

 เห็นไดวา นอกจากควายจะมีราคาแพงแลว การไปซ้ือหายังมีความลําบากตองใชเวลา

เดินทางหลายวันดวย โดยเหตุนี้ ควาย จึงเปนทรัพยสินท่ีมีคาอยางหนึ่งท่ีชาวนาหวงแหนและใหความ

เอาใจใสดูแลระแวดระวังมิใหสูญหาย โดยเฉพาะผูท่ีมีควายหลายตัวก็จะตองทําคอกลอมควาย 

ผลัดเวรยามนอนเฝาควายและกอไฟไลยุงใหกับควายดวย การทําเชนนี้ถือเปนเรื่องปกติในสมัยนั้น  

 “ปูเลาใหฟงวา มีควายอยู 4 ตัว ตองเอาฟนไมแสม ไปตัดมาจากคลองดาน  มากองแลว

กอไฟลอมควาย เฝาควาย” (พุฒ วงศศิริ. 10 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 

 แมชาวนาจะดูแลระแวดระวังควายเปนอยางดี ถึงกระนั้นก็ยังมีการขโมยควายไปเรียกคา

ไถกันอยูบอยๆ โดยคนท่ีอยูในพ้ืนท่ีหรือคนท่ีเปนอริกัน ในเบื้องตนชาวนาจะแจงผูใหญบานทราบ 

แลวแจงใหเจาหนาท่ีตํารวจเขามาสืบหา แตก็มักจะไมไดควายคืน วิธีท่ีดีท่ีสุดสําหรับชาวนาคือ นําเงิน

ไปไถควายเอง 

 ดังท่ี ผูใหญวน โอทอง กลาววา  ควายสวนใหญแมจะไมมีสัญลักษณ แตเจาของก็จะจําได 

“ เขาก็แจงตํารวจ ตํารวจก็มา สมัยจาอุทัย เขาเคยเดินยาม ตั้งแตผมยังเล็กๆ พอผมก็เปนผูใหญบาน

เหมือนกัน คือใหตํารวจมาเดินยาม ท่ีตามควายหายก็ออกตามกัน อยางบานยายจิตร มันตัดแลวก็ไล

ออกไป สวนมากพวกข้ียา ควายไมมีสัญลักษณหรอก เห็นเขา ก็เอาผูกเขาคอก ผูกไว  เราจําหนามัน

ไดวาเปนควายเรา มันไมเห็นเจาของมันไมไปเลยนะ ขโมยมันเอามีดแทง เอาไมหวด เขารอก ขนาบ

ขางไปเลย มันถึงตองไป” (วน โอทอง. 5 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 สวน คุณตาพวง เผือกแสงทิพย เลาวา ควายหาย ถือเปนเรื่องใหญ ถึงจะออกติดตาม

ขโมย แตก็ไมทันการ “เม่ือกอนมี เราออกตาม แตไมทันมันหรอก กลุมพวกเรากันเองนี่แหละ ท่ีไมถูกกัน 

เอาไปขาย ไลทางรถไฟไปขาย ขางบานผม เม่ือกอนบานตาดํายังหายเลย ถาควายหายเปนท่ี

เดือดรอนเพราะเปนเครื่องมือการเกษตร” (พวง เผือกแสงทิพย. 7 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ)

“โจรมีทั่วไปหมด สวนมากเขาจะขโมยควาย คนทั่วไปหละที่ขโมย” (ประยงค ไวกูลเพ็ชร. 11 

พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 ความสําคัญของควายนอกจากจะเปนผูชวยในทองนาแลว ควาย ยังถือวาเปนเครื่องมือ

ทํามาหากิน ท่ีบิดามารดานํามาเปนสิ่งของรับไหวแกบุตรเม่ือออกเรือน เพ่ือใหไปสรางครอบครัวตอไป 

ดังท่ี ดร.ธงชัย หงษ จร เลาวา คุณปูของทาน มอบลูกควายตัวหนึ่งเปนของรับไหวสะใภ คือคุณแมของ

ทาน (นางสอาดโฉม หงษจร) ลูกควายตัวนี้มี ชื่อวา เจาหมอ ซ่ึงมารดาของทานรักมาก (ธงชัย หงษจร. 

23 กุมภาพันธ 2559 : สัมภาษณ) 
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 ท้ังหมดท่ีกลาวมานี้ เห็นไดวา แตกอน ควาย มีความสําคัญตอชาวนาเปนอยางมาก 

โดยเฉพาะในแงเศรษฐกิจ เพราะเปนกําลังสําคัญท่ีชวยสรางผลผลิต สวนในแงสังคมนั้น การท่ีมีควาย

จํานวนมากๆ ยอมเปนเครื่องบอกสถานะความม่ันคงของผูเปนเจาของดวย 

 

 
 

ภาพที่ 19 ภาพการทํานาในอดีต ที่ตองพึ่งพาแรงงานควาย 

ที่มา : http://thairice-farm.blogspot.com/2011/03/blog-post_140.html 

 

 

 
   

 ชวงฤดูแลง ดวยความท่ีชาวนาวางงานเปนเวลาหลายเดือนนั้น พบวาชาวนาจํานวนไมนอย

มักจะไปรวม เลนการพนัน เปนการฆาเวลา ซ่ึงมีหลายประเภท อาทิ ไพตอง ไฮโล กําถ่ัว ตีไก กัดปลา 

เปนตน 

 แตกอน การเลนพนัน พบไดท่ัวไปในแทบทุกทองถ่ินจนไมใชเรื่องแปลก แมวาการเลน

พนันไมวาจะประเภทใด ถือเปนเรื่องท่ีผิดกฏหมาย แตชาวบานก็ยังลักลอบ เลนอยูเสมอ และ

เนื่องจากไมมีโรงบอนถาวร ชาวบานจะอาศัยการนัดแนะเลนกันตามบาน และจะเปลี่ยนท่ีเลนไป

เรื่อยๆ เรียกวา บอนลอย หรือ บอนว่ิง 

 ผูอาวุโสหลายทาน เลาบรรยากาศของวงพนัน ในอดีตวา ชาวบานจะเลนพนันในยามวาง

คือฤดูแลง และชวงเทศกาลตรุษสงกรานต โดยมีบานหลังใดหลังหนึ่งเปนบอน ซ่ึงจะมีสังเกตไดงาย  

คือ หนาบานจะผูกธงผาสีแดงหรือธงผาขาวมา ท่ีเสาสูงๆ เปนสัญลักษณ รูปแบบของการพนันก็มี

หลากหลาย อาทิ ไฮโล ไพตอง ตีไก  กัดปลา กําถ่ัว แตท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ เลนไพตอง  “เวนทํานาก็

ไมไดทําอะไร ถาเลนกัน ก็เลนกันบางบานบางคน กอนนี้เขาเลนตอนสงกรานต เลนไพตอนตรุษ

การพนันขันตอ 

http://thairice-farm.blogspot.com/2011/03/blog-post_140.html
http://1.bp.blogspot.com/-YLPYcb8pFXs/TY7yWWVqDlI/AAAAAAAAAFo/-7Nu8zeDusw/s1600/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-YLPYcb8pFXs/TY7yWWVqDlI/AAAAAAAAAFo/-7Nu8zeDusw/s1600/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B2.jpg
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สงกรานต ไมไดเลนกันทุกวัน นอกจากเลนไพแลวก็มีกําถ่ัว” (ประยงค ไวกุลเพ็ชร. 11 พฤศจิกายน 

2558 : สัมภาษณ) 

 

 “ทํานาปละ 1 ครั้ง สมัยกอนมีการเลนการพนัน ก็จะเลนตอนตรุษสงกรานต  บานเลน

จะผูกธงไว ธงผาขาวมา ยกข้ึน ” (เทียบ วิเวก. 1 ธันวาคม 2558 : สัมภาษณ)  “ถาไมไดทํานาก็มีเลน

ไพตอง ถ่ัวไมคอยมีเลน เลนแตไพตอง หมูบานผมมีบานนึง เลน 3-4 วงเลย กอนนี้ตํารวจอยูบางพลี 

มันลําบาก กันดารเพราะหนาแลงมันแหง กวาจะมา ตองเดิน” (พวง เผือกแสงทิพย. 7 ตุลาคม 2559 

: สัมภาษณ) 

 “เลนสารพัด ยกตัวอยาง ไฮโล ไพตอง ของออยไมมี มีการพนันธรรมชาติ ตีไก กัดปลา 

กําถ่ัว เลนไพกันประจํา เลนไพแลวแตวาบานใครจะจัด สวนมากเขาเลนไพตองกัน เขาก็เลนกันทุกวัน 

หนาเทศกาลเขาก็เลนกัน “ (บุญเลิศ  แกวระยา. 11 มกราคม 2559 : สัมภาษณ) 

 เม่ือการพนัน เปนสิ่งผิดกฏหมาย  ชาวบานจึงหาวิธีการหลบเลี่ยงเจาหนาท่ีตํารวจ  

กํานันหรือผูใหญบาน โดยวิธีการจางคนเฝาดูตนทาง โดยมากจะจางเด็กๆ ใหคอยสงสัญญาณใหผูเลน

ทราบลวงหนาหากมีเจาหนาท่ีหรือคนแปลกหนาเขามาใกลบริเวณบอน 

 วิธีการคือ คนดูตนทาง จะสองกระจกเงาบานเล็กๆ ใหกระทบกับแสงอาทิตยเพ่ือใหเกิด

เงาสะทอนเปนระยะๆ เตือนใหวงพนันทราบเพ่ือจะไดหลบหนีทันทวงที หากถูกจับไดเจาบานจะตอง

ไปชําระคาปรับ 6 บาท สวนผูเลนชําระคนละ 4 บาท 

 คุณตาพุฒ วงศศิริ ในอดีต ทานเคยเปนเด็กรับจางเฝาตนทางใหกับวงพนันมากอน ทาน

เลาวา ผูใหญจะจางเด็ก ไว 2 คน คนหนึ่งใหถือกระจกคอยสองแสงเตือนเม่ือมีผูใหญบาน กํานัน หรือ

ตํารวจเขามาใกลบริเวณท่ีเลนพนัน สวนอีกคนหนึ่ง ใหคอยเฝาดูแสงสะทอนจากกระจก แลวมาแจง

ใหวงพนันทราบลวงหนา  เม่ือเสร็จภารกิจแลว เด็กๆ จะไดรับคาตอบแทนคนละหนึ่งสลึง “ผมเคย

เปนตนทางบอก ตอนนั้นสมัยเด็กผมไดคาจางหนึ่งสลึง เวลาผูใหญบานมาก็เอากระจกสองใหโดนแสง 

ใหสะทอนเขาบาน จะมีเด็กอีกคนหนึ่งคอยดู ไพคนโตๆ เขาเลนกันอยูแลว ถาผูใหญบานเขาถามวา

ทําไร ตอบ จะเลนไพ ผูใหญบานท่ีดุคือตาผม  ตาทอง คงรอด ตาผมไมใชผูใหญบานคนแรก มีคนกอน

ตาทอง ตาทอง เปนคนที่เทาไหรจําไมได หลังจากตาทองคือคนที่ 2 คือลุงรอด สอนหิรัญ คนที่ 3 

ลุงเหรียญ วงศศิริ ยามวาเลนไพตอง ลักเลน แคเห็นผูใหญบานก็วิ่งกันแลว  เวลาผูใหญบานมาก็หนี 

เตรียมจะเลนก็ทําไรไมได แตถากางอยูเอาได ไปปรับ เสีย 4 บาท เจาของบาน 6 บาท ลูกมือ 4 บาท 

ไปจายท่ีสวนสรรพสามิต บางพลี เลนถ่ัวไมคอยเลน พวกถ่ัวมาทีหลัง”  (พุฒ วงศศิริ. 10 พฤศจิกายน 

2558 : สัมภาษณ) 
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 “ก็มีตํารวจมาบางเหมือนกัน พอตํารวจมาก็มีคนดูตนทาง ใหสัญญาณดวยการสอง

กระจกแวบๆ ใหสะทอนพระอาทิตย สองจากคลองโนน ถึงนะ  สองจากคลองบางพลีไปคลองปาก

กระพังยังไดเลย เห็นเพราะทุงมันโลง ไมมีตนไม ไมตองเดินหากัน ใชสองกระจกหากัน เหมือนมันจะ

สะทอนแวบๆ ใหเปนอันรูวามา” (เทียบ วิเวก. 1 ธันวาคม 2558 : สัมภาษณ) 

 “ก็สองกระจก เม่ือตํารวจมาสองกระจกใสตะวัน อยูชวดบัวก็เห็น เปนสัญญาณใหรูกัน 

เพราะกอนเปนทุงโลง” (พ้ิง บุญเรือง. 18 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 การพนันพ้ืนบานอีกรูปแบบหนึ่งท่ีนิยมเลนกันในชวงวาง หลังฤดูกาลออกพรรษา 

เรียกวา ของออย เพราะมีการวางเดิมพันกันดวยออย ซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีราคาและไมสามารถ

ปลูกไดในยานนี้ โดยมากออยนํามาจากเมืองแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 งานวิจัยของพรณศิริ แจมอรุณ และคณะ เรื่อง การศึกษาเชิงคติชนวิทยา การตั้งชื่อ

คลองและชื่อบานในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อธิบายการเลนของออย วา เปนการเลนของ

ผูใหญท่ีนิยมเลนในหมูบานท่ีมีการปลูกออยมากในภาคกลาง เนื่องจากออยเปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีราคา

อยางหนึ่ง วิธีการการเลน ไมจํากัดจํานวนผูเลน มีอุปกรณ เพียง ออยหลายๆ ลํา และมีดคมๆ หนึ่งเลม

เทานั้น  การเลนของออย เริ่มจาก กรรมการจะนําออยท่ีใชสําหรับเลนมาขูดผิวใหเรียบตลอดท้ังลํา 

แลวใชมีดควั่นใหเปน 2 ชวง โดยกะใหความยาวสวนชวงบนและสวนลางไมเทากัน  สวนท่ีใชมีดควั่น

ไวนี้เรียกวา “ของ” 

 กรรมการจะนําทอนออยท่ีควั่นไปพิงขางฝา เพ่ือใหผูเลนคะเนดวยสายตาวาออยท่ี

กรรมการของไวนั้นมีชวงความยาวตางกันเทาไร แลวผูเลนแตละคนก็จะตัดตอกใหมีความยาวตามท่ี

คะเนไว โดยจะตองจําตอกของตนไว จากนั้นกรรมการจะเก็บตอกไปเรียงตามลําดับความยาว แลว

กรรมการจะจัดการขูดผิวออยออกใหเรียบ แลวจึงกดมีดเพื่อใหออยขาดออกจากกันเปนสองทอน 

และนํามาเทียบกัน โดยนําตอกของผูเลนแตละคนมาวัดเทียบความยาวท่ีตางกันของทอนออยท้ังสอง

ทอนดวย  ถาหากตอกของใครมีความยาวเกินจะถือวาหมดสิทธิ์ กรรมการจะวัดไปเรื่อยๆ จนกระท่ัง

ไดผูชนะซ่ึงเปนเจาของตอกท่ีมีความยาวใกลเคียงมากท่ีสุด  ผูชนะก็จะไดออยท่ีวางเดิมพันไวเปนของ

กลางไปท้ังหมด (พรรณศิริ แจมอรุณ. 44-45 : 2554 ) 

 ผูอาวุโสหลายทาน กลาวถึงการเลนของออยวา ชาวบานจะนิยมเลนกันในชวงหนา

เก็บเก่ียว เปนฤดูท่ีมีออยมาก ออยสวนใหญนํามาจากแปดริ้ว ผูชนะจะไดออยไป 

 “หนาเก่ียวก็เลนของออย ออยตองซ้ือ มีเรือมาขายจากแปดริ้ว มาชวงหนาเกี่ยว เลน

ของขอย เอาออยตั้งแลวเขาก็ฟนกลางลํา แลวเราก็มองดู แลวเขาก็วัด ยาวประมาณเทาไหร บางทีตา

ดีเกงๆ ได เขาก็จะเอาออยเปนมัดๆ ไป ใครใกลเคียงก็เอาออยไป ออยเราตองไปซ้ือมา ไมไดปลูกเอง 

เม่ือกอนมันมีคนเอามาขาย จะมีเรือมาขายเปนลําๆ เรือขายออยมาจากทางแปดริ้ว ขายออยอยาง

เดียว หนาเก่ียวเขาจะมาแลว  (ประยงค ไวกุลเพ็ชร. 11 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ ) 
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 “ของออยก็เลน เอาออยมาลํานึง วัดหัวทาย ตัดตรงกลางไว ใครตัดไมไดใกลเคียงก็ได

ออยไปกิน เขาเลนตอนท่ีฤดูท่ีมีออยขายเยอะๆ ประมาณเดือนท่ีทํานาเสร็จ” (วน โอทอง. 5 กันยายน 

2559 : สัมภาษณ)  “ของออยจะเลนกันในชวงวางนา คนเลนจะตัดหัวตัดทายออย แลวเอามีดฟนตรง

กลางออยคาไว แลวทาย หากยาวเกินไป เรียก ชูด สั้นไป เรียกบวย ถาใครชนะก็จะไดออยมัดใหญ

กลับไป” (แสวง ไวกุลเพ็ชร. 19 พฤษภาคม 2556 : สัมภาษณ) 

 อยางไรก็ตาม ข้ึนชื่อวาการพนันแลว ดูจะเปนเรื่องปกติธรรมดา  แตทวา หากเลนจนเกิน

ความสนุก ยอมกอเกิดความเสียหายตอทรัพยสินไรนาของครอบครัวตามมาดวย โดยเฉพาะเม่ือเลน

จนติด ก็มักจะเกิดการกูหนี้ยืมสินจากนายทุนตางๆ หรืออาจเอาท่ีนามาจํานองดวย เม่ือไมมีเงินมา

ชดใชหนี้ ก็จะตองปลอยใหเจาหนี้มายึดทรัพยสินหรือยอมขายนาในราคาถูก กอใหเกิดความสูญเสีย

อยางมากจนยากท่ีจะฟนฟู อีกท้ังมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตในอนาคตดวย ซ่ึงเหตุการณลักษณะนี้

ก็เคยเกิดข้ึนท่ีบางเสาธงมาแลว 

 

 
 

ภาพที่ 20 ภาพถายเกา พ.ศ. 2420 บอนพนัน(ไมทราบสถานที ่อาจจจัดฉากเพื่อบันทึกภาพ) 

ที่มา :  http://www.empowerfoundation.org/thai/preview.php?id=37 

 

 

 

 
  

 วัฐจักรของการทํานา พบวาจะมีชวงท่ีชาวนาวางจากงานในนาอยูหลายชวง ซ่ึงชาวนาจะ

ใชโอกาสนี้ไปทํางานดานอ่ืนๆ ตามความถนัด เชน งานชางไม ชางตอเรือ งานจักสาน ฯลฯ งานบาง

ประเภทก็สามารถสรางรายไดเสริมใหกับครอบครัวดวย 

 ในพ้ืนท่ีบางเสาธง พบวาชาวนาหลายทาน นอกจากการทํานาแลว ยังมีความรูความ

ชํานาญในงานชางแขนงอ่ืนๆ ดวย หลายทานมีความชํานาญจนสามารถถายทอดความรูและ

ประสบการณได จนเรียกวาเปน ปราชญชาวบาน ดังเชน 

ภูมิปญญาชาวนาบางเสาธง 

http://www.empowerfoundation.org/thai/preview.php?id=37
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 คุณตาพยอม หงษจร ซ่ึงลวงลับไปแลว ทานเปนชาวตําบลศีรษะจรเขใหญ มีฝมือเชิง

ชางหลายแขนง ยามวางทานจะถักทอเครื่องใชไมสอย งานจักสานอุปกรณเครื่องมือหาปลาแทบทุกชนิด 

งานท่ีชํานาญคือ งานชางไม  ท้ังประกอบโตะ ตู  เตียง ตอเรือไปจนกระท่ังสรางบาน โดยทานเรียนรู

ดวยตนเอง หรือ ครูพักลักจํา จนมีความเชี่ยวชาญ ท่ีสําคัญคือความมีคุณธรรม ดังเห็นไดจากคติ

ประจําใจท่ีทานมักกลาวเสมอวา “เปนชางปูน ชางไม ตองทําใหดี  เปนชางสี ก็ตองทําใหสวย สวน

ไอพวกชางเฮงซวย มันมักจะทําท้ิงทําขวาง” (กุลกนิษฐ ทองเงา. 2554 : 11) 

 ดร.ธงชัย หงษจร ทานเปนบุตรของคุณตาพยอม หงษจร ไดกลาววา คุณพอเปนชางท่ีมี

คุณธรรมและมีหลักในการทํางาน  ทานจะรับปลูกบานปละหนึ่งหลังโดยผูวาจางจะตองจองไวลวงหนา

และตองมาครอบครูกอนดวย “คุณพอผมมีความรูเรื่องงานไม เปนชางไม ทําบาน ปละหลัง 7 บาท 

ไมไดเรียนแตเปนพรสวรรค พอเขาปลูกบานใหปละหลัง จองไว 7 บาท ปลูกปละหลัง เพราะวาถือ

เคล็ดครู ใครจะเอาเขาไปปลูกก็ตองเขาคิวกัน แตตองมาครอบครูกอนแลวยกใหเขา เสียคากํานน 7 บาท

แลวถาเขาไปทําอยาเถียงเขา อยาดันทุรัง 

 เขาจะปลูกตามหลักการของชาง มันไดเลขค่ี มันไดเลขคู  วัดหูซายมาหาหูขวา เทากับ

ความกวางของข้ันบันได หนาตางไมตองบานซายบานขวา เอาบานทิศเหนือกับทิศใต  บานอยูทิศ

ตะวันออกกับทิศตะวันตก  ชางท่ีดีตองมี ครูดิ่ง ไวกําหนดแนวตั้ง และตองมี ครูฉาก ไวกําหนด

แนวนอน พอย้ําเสมอวาตองยกครูสองครูนี้ไวเสมอ ท่ีสําคัญคือ ตองประสานใหครูท้ังสองทํางาน

ดวยกันใหได  โดยใชตาท้ังสองขางของเราเล็งใหเห็นวาครูท้ังสองทํางานไดสอดคลองกัน ชางแตละ

คนทํางานไดดีไมเหมือนกัน ก็เพราะวาใช หนึ่งสมอง กับ สองตามองท่ีตางกัน ท้ังๆ ท่ีตางก็มีครูดิ่งกับ

ครูฉากเหมือนกัน ตอนคุณพอทําบานก็ทําคนเดียว ลูกมือใหเจาของบานหามาเอง แตตองทําตามท่ี

เขาบอก  เขาจะบอกขีดกระดาษ ใหไปตามคนนั้นคนนี้มา เขาจะบอกเอง  พอไดปราชญชางไม ใน

จังหวัดสมุทรปราการ” (ธงชัย หงษจร. 23 กุมภาพันธ 2559: สัมภาษณ ) 
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ภาพที่ 21 ภาพถายบริเวณชั้นบนของบานหงษจร ฝมือของคุณพอพยอม หงษจร พ.ศ. 2560 

 

 
 

ภาพที่ 22 ภาพถายบริเวณชั้นบนของบานคุณพอพยอม หงษจร พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 23 ภาพ นายพยอม หงษจร 

ที่มา : หนังสืออนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ นายพยอม หงษจร เปนกรณีพิเศษ 

ณ เมรุวัดจรเขใหญ ต.ศีรษะจรเขใหญ อ. บางเสาธง จ.สมุทรปราการ หนา 1 

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554 

 

 ภูมิปญญาทองถ่ินอีกทานหนึ่ง คือ ผูใหญแสวง บุญมี ปจจุบันทานอายุ 80 ป เปนชาว

คลองบางเสาธง ทานมีความรูดานการประกอบ พิธีกรรมบัตรพลี ตางๆ อาทิ การยกศาลพระภูมิ 

ศาลเจาท่ี ตลอดจนเปนเจาพิธีกรรมในงานมงคลสมรส งานบุญประเพณี 

 ผูใหญแสวงกลาววาไดรับการถายทอดความรูมาจากอาจารยประสิทธิ์ ม่ันนอย เนื่องจาก

อาจารยเห็นวาทานไดอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนามาโดยตลอด จากการท่ีเปนผูนําอาราธนาศีลและ

เปนพิธีกรในงานบุญประเพณีตางๆ ของวัดเสมอ จึงไดเลือกทานเปนผูรับสืบทอดวิชาบัตรพลีตางๆ

“อาจารยท่ีสอนบัตรพลี ชื่อ ประสิทธิ์ นามสกุล ม่ันนอย สอนบัตรพลี  เสียไปแลว ท่ีสอนศาลพระภูมิ 

ศาลเจาท่ี มงคลสมรส ผมจัดท้ังนั้น อายุ 30 กวา ทานมามอบใหเอง มอบเครื่องไมเครื่องมือ ไมไดดูดวง

ทานดูนิสัยใจคอวาเปนคนดี เพราะวาผมเปนพิธีกร ทางวัด ไปทําบุญ ผมอารธนาศีลเอง ผูนําศาสนา 

แตอาจารยเขานําอยูกอนคือ เปนรุนอายุมาก แกตองการใหสืบเนื่องวิชานี้ไป  มีดอกไมธูปเทียน แจก

กันไป  ไปวันพฤหัสบดี ขางข้ึน เดือนคู เดือนสี่ เดือนยี่ เขาไมเรียกคากํานน ผมออกงานไมเคยเรียกคา

ครูเลย  แตกํานนตองมีตังคนะเงินกํานนผมก็ไมไดกําหนด สุดแทแตเจาของจะเต็มใจ ไหวครูก็ไมได

กําหนด แตตองมีในพานไหวครู ในพานตองมีเงินใสดวย แตจะมากนอยเทาไหรไมเก่ียว 
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 เม่ือเสร็จงานแลวจะตอบแทนบุญคุณผม จะใหมากนอยหรือไมใหผมก็ไมไดวาอะไร แต

เขาก็ให ทุกงาน ผมไมเคยเรียกราคา แถวชวดบัว ปากกระพัง ผมไปบอย ยกศาลพระภูมิ ศาลเจาท่ี 

พิธีมงคลสมรสแตงงาน จับมงคล สวมมงคล ถอดมงคล อันนี้วิชาท่ีตองเรียนตองทอง แกนั่งขนาบเลย

นะ ไปงานแรกๆ เหง่ือแตกพลักเลยนะ” (แสวง บุญมี. 19 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 

 
 

ภาพที่ 24 ภาพ ผูใหญแสวง บญุมี  อดีตผูใหญบาน หมู 10 ต.บางเสาธง 

อ.บางเสาธง จ. สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 

 

 อนึ่ง ขอมูลในบันทึกทองถ่ินตําบลศีรษะจรเขใหญ ยังอางถึงภูมิปญญาพ้ืนบานหลายทาน

ท่ีไดรับการยกยองจากสถานศึกษาใหปนบุคคลภูมิปญญาของทองถ่ินบางเสาธงดวย อาทิ นายเข็มขาว 

นอยอํ่า หรือ ชางขาว ผูชํานาญการ ตอเรืออีแปะ  นายวิก ฉิมพลี  ผูมีความสามารถในการแสดง 

โขนสด ซ่ึงทานไดรับการถายทอดมาจากนายบุญชู ชลประทีป ครูโขนสดชื่อดังคนหนึ่งของไทย และ 

นายสามารถ กลาจริง มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง ศิลปะการตีกลองยาว ซ่ึงไดรับถายทอดมาจาก นาย

เลี่ยม อยูคงธรรม ครูกลองท่ีมีชื่อเสียงของวัดจรเขใหญ เปนตน (สุพรรณ โพธิสุภาพ. 27-31 : มปพ. ) 

 บุคคลภูมิปญญา ซ่ึงเปนเปนรุนหลังอีกทานหนึ่งซ่ึงสมควนบันทึกไว คือ คุณเจริญ ศิลปาชัย 

คนคลองเสาระหงษ อําเภอบางเสาธง ทานมีความรูดานเรือแทบทุกประเภทโดยเฉพาะ เรือยาว ทาน

ยังมีบทบาทสําคัญในดานการอนุรักษและสืบสานการแขงเรือพายทองถิ่นอีกดวย โดยที่ไดอุทิศตน 

สนับสนุน ฝกฝกฝนเยาวชนทองถ่ินใหเขารวมการแขงขันเรือยาวในประดับประเทศหลายครั้ง จนไดรับ

รางวัลมาหลายรายการ 

 คุณเจริญ ศิลปาชัย เลาวา ทานมีความสนใจเรื่องเรือมาตั้งแตเด็ก จึงศึกษาการตอเรือ

ประเภทตางๆ การซอมและรักษาเรือ ตลอดจนการฝกใหเยาวชนทองถ่ินเขารวมการแขงเรือพายใน

ระดับประเทศ ซ่ึงทานทําท้ังหมดเพราะมีใจรัก “สมัยเปนเด็กยังเปนเรือพายอยู ผมพายเรือตั้งแตอายุ

5-6 ขวบ ถาสมัยกอนเรือพายเดิมๆ เรือมาด เรือขุด เรือขุดเลือกตนไม ไมตองใหญหรอก เขาขุดมา 

แลวแบะออก มันจะใหญ เรือขุดสวนมากเปนไมตะเคียน ถาไปเจอเราก็จะบวงสรวงกอน แลวจึงตัด 



108 
 
คนบวงสรวงตองเปนคนท่ีมีครูอยูแลว โตข้ึนมาหนอยก็เปนเรือเครื่อง มาใสเครื่องทีหลัง สมัยกอนมี

ยี่หอ โรลแท็ก เจโลห ของเจโลเบ็น ของอังกฤษม๊ัง การซอมเรือปจจุบันไมไดยึดเปนอาชีพ ทําเพราะใจรัก 

พอใจ  เรือท่ีซอมเสร็จแลวเอาไวไปแขงก็มี 

 ผมสนับสนุนพวกเด็กข้ึนไป ผมใชเด็กนักเรียนโรงเรียนบางบอ คนไหนพายเรือเปนก็มา

ฝก กอนจะลงแขงตองเตรียมฝพาย ถาเรือยาว 30 เมตร ใชฝพาย 55 คน มากกวานี้ไมได แตนอยกวา

นี้ได  การคัดเลือกฝพาย ก็ตองใหเขาพายพรอมกัน สวนนายทายก็มีความชํานาญเปนพิเศษ คัดทาย

เปนไมเปน คัดไมอยู เดี๋ยวชนโนนชนนี่ กอนเอาเรือออกจากท่ีนี่ตองไหวเรือ มีธูปเทียน กอนจะลงเรือ

ก็ตองมีบายศรี บายศรีชุดไหว เขามีผา 3 สี คนท่ีตัวมีครูเขาจะจัดมาให ผมจะเปนคนไหวอยางเดียว 

 ถาเด็กมันเกงแลวมันก็ไปรับจางเอา  คือเราใหมันมาหาประสบการณกับเรากอน  มันก็

ไปรับจางเลมละ 5,000 บาทตองาน ท่ีวาเลมละ 5,000 คือ เขาจาง 1 คน ตอ 5,000 บาท  จางไป

แขง ไปแขงไดวันละ 5,000 บาทตอคน งานหนึ่งๆ งานพิจิตร มันได 13,000 ตอคน นายทายก็ได

เทากันหมด ถาลําไหนชนะก็ไดเงินรางวัลอยางงานใหญๆ ท่ีพิจิตร เงินรางวัล 400,000 บาทพรอม

ถวย” (เจริญศักดิ์ ศิลปาชัย. 1 ธันวาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 ปจจุบันคุณเจริญ ศิลปาชัย ก็ยังคงอนุรักศสืบสานวิธีการตอเรือ พิธีกรรมท่ีเก่ียวกับเรือ 

และมุงม่ันฝกฝนเยาวชนท่ีสนใจใหเปนฝพายท่ีมีคุณภาพของจังหวัดสมุทรปรากการอีกดวย 

 เห็นไดวาสังคมของชาวนา ผูคนไมไดมีแตความรูความชํานาญแตเฉพาะการปลูกขาวทํา

นาเทานั้น หลายทานยังใฝหาความรูความชํานาญในงานแขนงอ่ืนๆ แลวฝกฝนดวยตนเองจนชํานาญ 

ที่สําคัญคือ งานเหลานี้ไมไดประเมินฝมือเปนมูลคาเพื่อกําหนดคาตอบแทนเปนตัวเงินเสมอไป 

หลายทานยังเผยแพรความรูสูสังคมดวย ซ่ึงเปนวิธีคิดท่ีหายากยิ่งในสังคมปจจุบัน 

 

 
 

ภาพที่ 25 ภาพถายอูเรือยาวของคุณเจริญศักดิ์  ศิลปาชัย  พ.ศ. 2560 
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  ยุคหลังบริบทของสังคมและลักษณะทางกายภาพคอยๆ เปลี่ยนแปลง ในขณะท่ีการทํา

นายังเปนอาชีพหลักและกระบวนการทํานาก็ยังคงเปนแบบดั้งเดิมคือตองพ่ึงพาธรรมชาติและ

แรงงานคน แตปญหาก็คือการขาดแคลนแรงงานท้ังในครัวเรือนและหมูบานจนตองพ่ึงพา แรงงาน

ภายนอก และ จายคาตอบแทน 

 การจางแรงงานในบางเสาธง มีท้ังคนในทองถ่ินและแรงงานจากภายนอก โดยเฉพาะ

แรงงานชาวอีสาน ชาวบานเรียกวา คนลาว  เปนแรงงานชายจากจังหวัดตางๆ ทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเขามาหางานทําในกรุงเทพฯ และจะโดยสารรถไฟกันเปนกลุมมาลงท่ีสถานี

รถไฟหัวลําโพงเพ่ือรอผูมาจางหา สวนชาวนาท่ีตองการแรงงานก็จะมาคอยท่ีสถานีรถไฟ และเจรจา

ตกลงวาจางกันเปนรายป ไมเกินปละ 500 บาท โดยแบงจายเปนงวดๆ 

 นอกจากนั้นแลว นายจางจะตองจัดเตรียมท่ีอยูอาศัยใหลูกจางดวย โดยอาจใหพักอาศัย

รวมเรือนเดียวกันกับนายจาง หรือพักท่ีโรงนา หรือปลูกกระตอบใหอยูตางหากใกลกับผืนนา สวน

ขาวปลาอาการ นายจางตองเตรียมไวใหลูกจางจํานวนหนึ่งดวย โดยมากเปนพวกของกินแหงๆ ท่ีเก็บ

ไวไดนาน เชน ปลาแหง ปลาเค็ม และขาวสาร แตโดยมากลูกจางมักจะนําเสบียงอาหารมาเองดวย

จําพวก ปลารา 

 “หอบขาว ถึงจะจางคนลาว มาที 3 คน ตองไปรับมาจากหัวลําโพง มันจะมีใบมา เรา

ตองยึดบัตรไว  เอามาแค 3 คน มาจากไหนตอไหน จายมัดจําตอนกลับ 100 บาท  ทํานาเสร็จจายอีก 

200 บาท บางคนมาไมถึงบานก็มี เขาหนีไปกอน เพราะมารถไฟ ก็จายเงินคาหัวใหกอน หัวละ 100 บาท 

พอรับมาเปนเดือนก็จะจายเขาไป จายแตละเดือน ไปรับจายเงินคาหัว 100  พอเสร็จก็ประมาณหนึ่ง

เดือน จายใหเขาอีก 300 บางคนกลับไปแลว กลับมาไถนาใหอีกนะ เราปลูกบานใหอยูริมคลอง ใหเขา

อยูท่ีนา เขาก็จะมากินขาวกับบานเรา เสร็จเดือนนึงแลวเราก็เอาเรือไปสงท่ีหัวตะเข สงเขาท่ีรถไฟ”  

(เทียบ วิเวก. 1 ธันวาคม 2558 : สัมภาษณ) 

 ลูกจางบางคนจะอยูทํานาจนเสร็จสิ้นแลวจึงกลับ แตบางคนก็อยูแคชวงระยะหนึ่ง จนถึง 

เดือนสาม 3 คํ่า ก็จะกลับ การจางทํานาในลักษณะนี้มีอยูเนืองๆ ลูกจางไมนอยถูกจองตัวใหมาทํานา

เปนประจําทุกปจนเกิดความคุนเคยกับนายจาง “จะมีตามบานใหญๆ เขาจะจางไวบานละคนๆ พอถึง

เดือน 3 สามคํ่า เขาจะกลับหมด ยังไงก็ตองกลับ เสร็จไมเสร็จก็ตองกลับ ” (วน โอทอง. 5 กันยายน 

2559 : สัมภาษณ) 

 

 

แรงงานอีสานสูทองนาบางเสาธง 
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 ผูอาวุโสในพ้ืนซ่ึงเคยวาจางคนลาวมาทํานา กลาววา บานมีนาจํานวนมาก และแรงงาน

ในครอบครัวหรือในหมูบานไมเพียงพอ ก็จะจางคนลาวมาชวยทํานา คราวละ 4–5 คน คาจางคิดเปน

รายป ประมาณ ปละ 300–500 บาทตอคน โดยอาจจายเงินมัดจําลวงหนา 100 บาท และจายสวนท่ี

เหลือกอนกลับ “ท่ีบานนี้ มีคนลาวปละ 4 คน ลาวจากอุดรธานี ถึงปเขาจะมาหาวาใครจะจะจางเขาบาง 

พอของยายจะเปนคนทํานาเยอะ ปหนึ่งๆ เปนรอยๆ ไร ปนึง 4 5 คน  พอถึงปไมตองตาม เขาจะมาเอง

สมัยกอนคาจางปนึง ประมาณ 400-500 บาท  กอน ขาวเกวียนละ 30-40 บาท ตอนนั้นไมรูวาทอง

บาทละเทาไหร เพราะวาพอแมเปนคนซ้ือให แตตอนมาซ้ือเอง บาทละ 300-400 บาท พอเปนคนใจดี 

เขากินอยูกับเรา เขาทําดี คนลาวจากอุดรที่มาเปนคนเดิมๆ ถาเราไมดีกับเขาๆก็ไมมา พอเสร็จ

แลวพอจะซ้ือเสื้อผาให พอเปนผูใหญบาน สมัยกอน หมู 12 ต.บางเสาธง” (พริ้ง พรบังเกิด. 3 

พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 แตบางบาน ก็เลือกจางแรงงานคนไทยดวยกันมาชวยทํานา โดยอาจเปนชาวบานท่ีอยูใน

ละแวกเดียวกันหรือตางถ่ิน เพราะเชื่อวาจะไวใจไดมากกวา แตก็จายคาแรงเชนเดียวกับคนลาว เชน 

คุณตาประยงค ไวกุลเพ็ชร “ บานใหญๆ เขาจางคนลาวมาทํานาเหมือนกัน แตตาไมเคยจาง แตเคย

จางคนไทย คนไทยใกลๆกัน พอไมเอาคนไกล เอาคนใกลเพราะไวใจ ใหคาแรง ปนึง 1 ชั่ง  100 บาท 

เต็มท่ี 120 บาท เขากินอยูกับเรา แลวนอนอยูกับเรา แตนอนคนละท่ี แถวบางบอ 120 บาทตอป ทํา

ทุกอยางจนเก่ียว ใชขุดดินดวยนะ ไมไดใหวางนะ ไถนา คราดนา ตั้งแตกระบวนการปลูกขาวจนจบ 

กระท่ังเก่ียว ชวงเดือน 11-12 ก็หยุด  ก็จะใหเขาเลี้ยงควาย สมัยกอนเงินทองมันหายาก มีแค 2 บาท 

ไปกรุงเทพฯได กอนนี้คารถจากหลวงแพงไปหัวลําโพงมัน 5 บาท” (ประยงค ไวกุลเพ็ชร. 11 

พฤศจิกายน  2558 : สัมภาษณ) 

 “บางบานก็จางพ่ีๆนองๆ กันมาชวย ท่ีเขาไมมีนา อยางบานยายจิตร พอถึงหนานาเขาก็

มารับจางกัน จางลูกๆ หลานๆ จางมาดํานา ดําเสร็จเขาก็กลับ” (วน โอทอง. 5 กันยายน 2559 : 

สัมภาษณ) 

 นอกจากการจางแรงงานชาวอีสานและคนในทองถ่ินแลว ยังมีกรณีการใหลูกหนี้มามา

ชวยทํางานตางๆ เปนการชดใช ดังเชน ท่ีบานของ ดร.ธงชัย หงษจร ทานกลาววา แตกอน จะจางคน

ในพ้ืนท่ีหรือใหลูกหนี้มาชวยเปนลูกมือทํางาน เพราะใหยืมเงินโดยไมคิดดอกเบี้ย แตใหสงลูกมาชวย

ทํางานตางๆ เปนการ ขัดดอก แตจะใหพักอาศัยอยูท่ีบานของทานดวย  บางคนอยูดวยกันมานาน 

ทานจึงเอ็นดูเสมือนลูก หลายคนก็ไดความรูวิชาชางไมจากบิดาของทานติดตัวไปดวย  พอจะกลับไป

อยูบานก็จะไดทองติดตัวไปคนละบาท 
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 “สมัยกอนถาใครมายืมเงินเรา เขาไมตองใชดอกเบี้ย ดอกเบี้ยคือเอาลูกมาไวกับเรา 1 คน 

สมมุติเอาไป 1,000 บาท ที่เขาเรียกวา ขัดดอก คือพอมาอยูก็ไดวิชาความรูจากพอ มาเปนลูกมือ 

สิ้นปเงินตนเหลือ จะมาทําอะไรเพ่ิมก็วากันไป บางทีเอาก็ตนกับดอกรวมกันเลย เอาลูกมาอยูปหนึ่งก็

เอาไปก่ีพัน ก่ีหม่ืนก็เอาไป 

 เวลามาอยู มากินนอนบานเราเลย เหมือนลูก กินพรอมกัน กินวงเดียวกัน มีอะไรกิน

ดวยกัน คือพูดงายๆ ดอกไมเอา เอาไปหม่ืนนึง อยูครบปหายกัน แตท่ีบานเขาจะใหทองบาทนึง ใหกับ

คนท่ีมาอยูดวยเปนการขอบคุณ ใหไปอยูกับพอแม เขาไมไป เพราะท่ีนี่กินดีอยูดี บางคนอยูกันจน

แตงงาน เปนธรรมเนียมเฉพาะบาน โดยเฉพาะบานท่ีมีท่ีนาเยอะๆ จะตองทําแบบนี้ เพราะจะไป

วาจางใครก็ไมมี เพราะวาเขาไมทํา จางเปนเงินเขาไมเอา แตพอตกแรงกัน เขาเอา แตตองไปเก่ียวเขา

กอนนะ วันนึง 30-40 เก่ียวกันทยอยไปเรื่อยๆ เพราะถาทยอยชวยกันหวาน ทยอยไถ ทยอยเก่ียว คน

ไหนหวานกอนก็เก่ียวกอน เขาตกแรงกัน ถาเด็กไป 2 แรง  เทากับผูใหญ 1 แรง แตถาเขามา เขาจะมี

ผูใหญมาคนเดียว แตถาเอาเด็กมาเขาก็จะเอามา 2 คน”  (ธงชัย หงษจร. 23 กุมภาพันธ 2559 : 

สัมภาษณ) 

 เห็นไดวา แรงงานอีสาน จะลงมาในชวงฤดูกาลทํานา และจะกลับมาอีกครั้งเม่ือจะเริ่ม

ฤดูกาล คือกอนท่ีจะเขาสูหนาฝน อนึ่ง การจางแรงงานไมวาจะเปนคนตางถ่ินหรือชาวอีสานนั้นนาจะ

เปนผลจากการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวท่ีมีมาในชวงหลัง เพราะวิธีการวาจางแรงงานท่ีเกิดข้ึนในภาค

กลางนั้น เริ่มมีในชวงปลายสุดของศตวรรษท่ี 19 (ราว พ.ศ. 2443 ลงมา)  คือ มีแรงงานรับจางทํานา

มาจากภาคอีสานเปนชวงๆ แตการลงแขกก็ยังใชกันแพรหลายตอกันมาจนถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 

พ.ศ.2488  (ฉัตรทิพย นาถสุภา. 48-49 : 2550)  ครั้นภายหลัง เม่ือพ้ืนท่ีเพาะลูกลดลงประกอบกับมี

เทคโนโลยีเครื่องทุนแรงตางๆ มาชวยในการทํานา การวาจางแรงงานตางถ่ินในลักษณะนี้ จึงคอยๆ 

หมดไปในท่ีสุด 

 ท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ เห็นไดวา นโยบายเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5 ท่ี

เปดโอกาสใหราษฏรไดจับจองท่ีดินเปนกรรมสิทธิ์นั้น ไดสงผลใหมีการบุกเบิกเขามาในบางเสาธงและ

พัฒนาพ้ืนท่ีจากปาพงรกรางไรผูคนอยูอาศัยใหกลายเปนผืนนา และกอเกิดชุมชนหมูบานในตามลํา

คลองตางในพ้ืนท่ีบางเสาธง อีกท้ังผูคนท่ีอาศัยอยูท่ีนี่ตางก็สืบตระกูลตอกันมาไมนอยกวา 3 หรือ 4 

ชั่วอายุคน เปนชุมชนหมูบานท่ีมีองคประกอบของการดํารงชีพครบถวน ตั้งแตบาน ท่ีทํากิน วัด และ

โรงเรียน รวมท้ังมีปฏิสัมพันธสัมพันธกับคนภายนอกผานการติดตอคาขายและแลกเปลี่ยนสิ่งของ 

รวมท้ังการรวมกิจกรรมเทศกาลงานบุญประเพณีและพิธีกรรมความเชื่อทองถ่ิน  บนพ้ืนฐานของการ

ประกอบอาชีพสิกรรมทํานา 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2504 กับความเปล่ียนแปลงของบางเสาธง 

 นับตั้งแตพ้ืนท่ีบางเสาธง เริ่มกอเกิดชุมชนหมูบานตามชายคลองตางๆ อันเนื่องมาจาก

นโยบายเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลท่ี 5 นั้น ผูคนท่ีอาศัยอยูในชุมชนหมูบานตางก็มีอาชีพและรูปแบบ

การดําเนินชีวิตในลักษณะของ สังคมชาวนา เชนเดียวกันท้ังหมด  และตลอดระยะเวลาท่ียาวนาน 

ชุมชนหมูบานในบางเสาธงตางก็มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไปอยาง

ชาๆ ภายใตระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช จวบจน ป พ.ศ. 2475 

 นับตั้งแต ป พ.ศ.2475 ลงมา เปนสมัยแหงประชาธิปไตยเบงบานพรอมกับเคาลางความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ท่ีถูกกําหนดโดยนโยบายของผูนําแตละสมัย ไดปรากฏภาพ

ชัดเจนข้ึนทางฝงตะวันออกของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะพ้ืนท่ีของจังหวัดสมุทรปราการ 

 สมัยรัฐบาลของ จอมพล แปลก พิบูลสงคราม  (พ.ศ. 2491–2500) รัฐบาลมีนโยบาย

เนนการเปน สังคมเกษตรกรรม ท่ีมีการปลูกขาวเปนอาหารหลักและเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ เห็นได

จากรัฐบาลจัดงานประกวดพันธุขาวและสงเสริมการเกษตรเปนประจํา ท้ังยังมีเพลงปลุกเรา

ความสําคัญของเกษตรกร ดวยวา “กสิกรแข็งขัน เปนกระดูกสันหลังของชาติ ไทยจะเรืองอํานาจ 

เพราะเราเปนชาติกสิกรรม” เปนตน (ศรีศักร วัลลิโภดม. 2544 : 165) ขณะเดียวกัน ก็เริ่มทําการศึกษา

และวางผังเมืองของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการพิจารณาเตรียมการสรางทาอากาศยานพาณิชย

แหงใหมดวย 

 ตอมา ใน ป พ.ศ.2500 สมัยรัฐบาลของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต (พ.ศ. 2502–2506) 

รัฐบาลไดเริ่มวางแผนเศรษฐกิจและตั้ง สภาพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี 1 ข้ึน นับแตนั้น รัฐบาลก็ใช 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504–2509)  เพ่ือกําหนดเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศสืบมา และไดเพ่ิมเติมสาระเรื่องการพัฒนาสังคม คน การพัฒนาสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 

รวมท้ังเนนบทบาทของเอกชนในดานตางๆ (ธิดา สาระยา. 2545 : 45) 

 ในชวงระหวางนี้ ชาวบานบางเสาธงยังคงใชชีวิตในแบบดั้งเดิม คือการทํานา พ้ืนท่ีสวน

ใหญยังคงเปนทุงนาโลงกวาง รวมท้ังคลองยังคงเปนเสนทางสัญจรหลักเขาสูพ้ืนท่ีตางๆ “เปนทุงโลง

หมด ไถนาอยูมองเห็นเรือสินคาในทะเล มองเห็นปลอง ควันข้ึนเลยนะ ถามคนรุนๆ ผม หรืออายุ

มากกวาผมจะเห็น” (พวง เผือกแสงทิพย. 7 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ)  “สมัยกอนตองแจวเรือไป 

จะไปบางบอ แจวเรือไปออกคลองบางเซา เจอคลองชวดใหญ แลวคลองพระองคเจา ไปบางบอ ใช

เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงยังไมถึงดีเลย สมัยสาวๆ แจวเรือไป ฉันมีครอบครัวแลวยังแจวเรือไปอยูเลย  

เกิด พ.ศ. 2478  แตงงาน พ.ศ. 2503 ตอนอายุ 25 ป บัตรแตงงานยังอยูในตูเลย” (พริ้ง  พรบังเกิด.3 

พฤศจิกายน  2558 : สัมภาษณ) 
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 นโยบายจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 2  (พ.ศ. 2510–2514) 

ลงมาจนปจจุบัน มีการดําเนินงานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมใหเขาสู

อุตสาหกรรม โดยเนนดาน เศรษฐกิจ เปนสําคัญ เชน การลงทุนสิ่งกอสรางข้ันพ้ืนฐานในประเทศ 

อาทิ การคมนาคม การขนสง  เข่ือนชลประทาน ไฟฟา และสาธารณูปการอ่ืนๆ อยางตอเนื่อง ดังท่ี 

ปรากฏในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ไดแก 

 - การขยายเสนทางถนนสุขุมวิท  หรือ ทางหลวงหมายเลข 3 จากปากน้ําไปบางปะกง

และชลบุรี เลียบไปตามคลองชลประทาน เปนนโยบายสําคัญท่ีอยูในแผนการปรับปรุงการคมนาคม 

การสรางถนนใหญนอยท้ังหลายท่ัวประเทศ เพ่ือใหเขาถึงแหลงชุมชนแรงงานและแหลงทรัพยากร 

ถนนเสนนี้เปรียบเสมือนเข่ือนก้ันน้ําเค็มไมใหไหลทะลักเขาสูพ้ืนท่ีใกลชายฝงทะเลอาวไทยอีกดวย 

ปจจุบันชาวบานเรียก ถนนสุขุมวิทสายเกา 

 ดังท่ีคุณอํานาจ หงษจร เลาวาสมัยท่ียังไมมีถนนสุขุมวิทท่ีบางพลีเปนน้ําเค็มเขาถึง ไรนา

จึงราคาถูกมาก “ยังไมสรางถนนสุขุมวิทก้ันน้ําเค็ม ท่ีบางพลีเปนน้ําเค็ม การเคหะท้ังหมด ถนน

เทพารักษ ตอนนั้นนาไรละ 5 บาท ไมมีคนเอา เพราะน้ําทะเลมันขึ้นลง ทุกวัน สมัยนั้นไมมีถนน 

แมแจวเรือไปตัดตนแสมท่ีนั่น (อํานาจ หงษจร. 2 มีนาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 แตวา การขยายถนนสุขุมวิท สงผลให รถไฟสายปากน้ํา หรือ รถรางสายปากน้ํา ซ่ึงเปน

รถไฟสายแรกของประเทศไทยท่ีสรางข้ึนเม่ือ พ.ศ.2436 ในสมัยรัชกาลท่ี 5  ตองเลิกกิจการไป ใน

วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2503 การสรางถนนท้ังในเมืองและชนบท ก็ทําใหการคมนาคมทางน้ําลด

บทบาทลงไปดวย (ศรีศักร วัลลิโภดม. 2544 : 166) 

 - การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม  สูจังหวัดสมุทรปราการ ในเรื่องนี้มีขอมูลจาก

บทความ เรื่อง ปากน้ําถึงสมุทรปราการ เมืองหนาดานชายทะเล เขียนโดย วลัยลักษณ ทรงศิริ โดยมี

เนื้อหาชี้ใหเห็นวา การท่ีอุตสาหกรรมจากกรุงเทพมหานครขยายตัวเขาสูจังหวัดสมุทรปราการอยาง

ตอเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณฝงตะวันออกตามเสนทางถนนปูเจาสมิงพรายในตําบลสําโรงใตและ

บางหญาแพรกฝงตะวันออก คือ ตําบลบางพ่ึง บางครุ บางจาก ในอําเภอพระประแดงนั้น มาจาก 

ทําเลท่ีตั้ง ซ่ึงสะดวก เพราะใกลกับกรุงเทพฯ ท้ังยังขุด น้ําบาดาล ไดในราคาถูก และ ใกลกับทาเรือ

คลองเตย กรุงเทพฯ ซ่ึงสะดวกในการขนสงวัตถุดิบ ท้ังมีถนนหลายสายคือ ถนนปูเจาสมิงพราย สุข

สวัสดิ์ สุขุมวิททางฝงตะวันตกดวย สงผลใหนาขาวละสวนมะพราวเปลี่ยนเปน พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 

มากกวาครึ่ง และมีโรงงานอุตสาหกรรมมากกวา 4,000 แหง 

 โดยเหตุดังกลาวก็ทําใหเมืองสมุทรปราการ เปนแหลงรองรับการกระจายตัวทางดาน

อุตสาหกรรมเกือบทุกประเภทจากกรุงเทพมหานคร จนเกิดการหลั่งไหลของประชากรเขามาอยูในเขต

อําเภอเมืองสมุทรปราการและอําเภอพระประแดงมากท่ีสุด (วลัยลักษณ ทรงศิริ. http://lek-

prapai.org/home/view.php?id=810) 

http://lek-prapai.org/home/view.php?id=810
http://lek-prapai.org/home/view.php?id=810
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 - การสรางทาอากาศยานนานาชาติแหงท่ี 2 เปนแนวคิดท่ีสานตอมาจากรัฐบาลชุด

กอนท่ีใหภาคเอกชนเขามารวมลงทุน โดยใน ป พ.ศ.2503-2504 กระทรวงคมนาคมไดเริ่มดําเนินการ

สํารวจพ้ืนท่ีอยางจริงจัง และไดศึกษาเปรียบเทียบพรอมกับกําหนดพ้ืนท่ีเพ่ือกอสรางทาอากาศยาน

นานาชาติแหงใหม 

 ขอมูลจากจากงานวิจัย เรื่อง การศึกษาเชิงคติชนวิทยา : การตั้งชื่อคลองและชื่อบานใน

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดย พรรณศิริ แจมอรุณและคณะ ไดกลาวถึงการสํารวจพ้ืนท่ี

ครั้งนั้นวา ขณะท่ีรัฐบาลทําการสํารวจและทดลองตัวอยางของดิน ปรากฏวาคหบดีของตําบลหนองปรือ 

อําเภอบางพลี ไดนําดินท่ีหลุดจากรอยไถท่ีแหงแลว นําไปใหทดสอบ  ตอมากระทรวงคมนาคมจึงได

ศึกษาพิจารณา และสรุปวา สนามบินนานาชาติแหงท่ี 2 ควรตั้งอยูบริเวณทองท่ีของตําบลหนองปรือ 

ตําบลบางโฉลง และตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รวม 20,000 ไร โดย

บริเวณนี้มีคลองลาดกระบัง คลองประเวศ และคลองหนองงูเหา รวมอยูดวย (พรรณศิริ แจมอรุณ. 

2554 : 31) อีกท้ังบริเวณนี้หางจากทาอากาศยานดอนเมืองราว 30 กิโลเมตร และหางจาก

กรุงเทพมหานคร เพียง 25 กิโลเมตร 

 เม่ือผานความเห็นชอบและรัฐบาลไดอนุมัติโครงการแลว กรมการบินพาณิชยจึงเริ่ม

ดําเนินการจัดซ้ือและทยอยเวนคืนท่ีดินซ่ึงเปนพ้ืนท่ีอยูอาศัยและพ้ืนท่ีทํานาขาวของราษฏร และพ้ืนท่ี

สาธารณะ มาตั้งแต ป พ.ศ. 2506–2516  โดยแบงออกเปน 3 ระยะ เปนเวลายาวนานกวา 14 ป 

ผลก็คือ เกิดการโยกยายผูคนออกนอกพ้ืนท่ีไปราว 7 หมูครึ่ง มีการเคลื่อนยาย ศาสนสถาน 1 แหง คือ 

วัดหนองปรือ (วัดราษฏรนิมิตรศรัทธาธรรม) และสถานศึกษาอีก 3 แหง ไดแก โรงเรียนวัดหนองปรือ 

(ปจจุบันคือโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ) โรงเรียนหนองงูเหา(ปจจุบันคือโรงเรียนหนองงูเหาศาสตร

ประเสริฐ) และโรงเรียนหนองตะกรา (ปจจุบันคือโรงเรียนพรหมพิกุลทอง)  โดยรัฐบาลไดชดเชยการ

เวนคืนท่ีดินใหครอบครัวท่ีไดรับผลกระทบ ครอบครัวละ 80,000 บาท (สหกรณออมทรัพยครู

สมุทรปราการ. 2554 : 65)  แตทวาการกอสรางก็ยืดยื้อมาโดยตลอด 

 ดังท่ีปรากฏในงานวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงคติชนวิทยา : การตั้งชื่อคลองและชื่อบานใน

อําเภอบางพลี กลาววา การเวนคืนพ้ืนท่ีของชาวบานท่ีอยูในละแวกนี้เกิดข้ึนในสมัยจอมพลสฤษดิ์ 

ธนะรัชต ประมาณป 2546 โดยแบงเปน 3 ระยะ ชาวบานกลุมสุดทายท่ียายออกจากพ้ืนท่ีคือ

ประมาณป 2546โดยไดรับเงินคาเวนคืนท่ีดิน ไรละ 8,200 บาท (พรรณศริ แจมอรุณ.2554 :32) 

 - การสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข 34 ในป พ.ศ.2510 ตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2510–2514) เพ่ือรองรับความเจริญความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ ในพ้ืนท่ีดานตะวันออกของกรุงเทพฯ 
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 แตเดิม แมวาจังหวัดสมุทรปราการจะมีทางหลวงหมายเลข 3 คือ ถนนสุขุมวิท–

สมุทรปราการ ซ่ึงผูท่ีจะเดินทางไปอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรีจะใช

เสนทางนี้โดยผานเขามาในตัวเมืองสมุทรปราการกอน แตทางหลวงแผนดินหมายเลข 34  จะเปน

เสนทางไฮเวย ท่ีเริ่มตนจาก สี่แยกบางนา กรุงเทพฯ มุงตรงสูอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

แลวไปสิ้นสุดท่ีจังหวัดตราด โดยเลี่ยงเขาตัวเมืองสมุทรปราการ จึงนับวาสะดวกรวดเร็ว 

 รัฐบาลจึงไดเริ่มดําเนินการเวนคืนพ้ืนท่ีทําการเกษตรและท่ีอยูอาศัยบางสวนของชาวบาน

ท่ีอยูในเสนทาง ไดแก พ้ืนท่ีบางสวนของอําเภอบางพลี เชน ตําบลบางแกว ตําบลราชาเทวะ ตําบล

บางโฉลง ตําบลบางเสาธงและพ้ืนท่ีบางสวนของอําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ ทางหลวงสายนี้

สรางเสร็จใน ป พ.ศ. 2512 เรียกวา ถนนบางนา-บางปะกง หรือ ถนนบางนา–ตราด เปนถนน

สองเลน ท่ีไดเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครโดยพาดผานอําเภอบางพลี และอําเภอบางบอ จังหวัด

สมุทรปราการไปสูภาคตะวันออกไดโดยสะดวก 

 ผลกระทบท่ีมีตอวิถีชีวิตและผูคนท่ีอยูในพ้ืนท่ีจากการการสรางทางหลวงดังกลาว ยังมี

อยูบางแตยังไมมากนักแมวาพ้ืนท่ีทํานาบางสวนและคลองบางสายจะถูกทดแทนดวยถนน แตชาวนา

โดยท่ัวไปก็ยังสามารถปลูกขาวทํานาไดและมีวิถีชีวิตเชนเดิม สวนพ้ืนท่ีอําเภอบางพลีก็ถูกถนนบางนา-

ตราด แบงเปนสองฝง โดยดานเหนือคือพ้ืนท่ีบางสวนของตําบลราชาเทวะ ตําบลบางโฉลง ตําบล

หนองปรือ และตําบลบางเสาธงซ่ึงเชื่อมกับกรุงเทพมหานคร 

 สวนพ้ืนท่ีทิศใต คือบางสวนของตําบลราชาเทวะ ตําบลบางพลี ตําบลบางโฉลง ตําบล

บางเสาธง ซ่ึงเชื่อมกับจังหวัดสมุทรปราการและปากอาวไทย ทําใหการติดตอไปมาของผูคนในจังหวัด

สมุทรปราการสะดวกข้ึน โดยผานการคมนาคมทางบก ภายหลังมีบริษัทเอกชนเปดใหบริการรถ

โดยสารประจําทางบนถนนสายนี้ดวย ชาวบานเรียกวา รถเมลขาว สาย 1139 ไปปากน้ํา

สมุทรปราการและเขากรุงเทพมหานคร 

 ทางหลวงสายแผนดินหมายเลข 34 จึงเปนเสนทางท่ีไดเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครโดย

พาดผานอําเภอบางพลี และอําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการไปสูภาคตะวันออกไดโดยสะดวก 

ท้ังยังชี้ใหเห็นการขยายตัวของเศรษฐกิจทางฝงตะวันออกของกรุงเทพฯ ชัดเจนข้ึน และเปนถนนสาย

เศรษฐกิจท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของผูคนท่ีอยูในพ้ืนท่ีดานนี้ในกาลตอมา

ดวย 

 ครั้น ในป พ.ศ.2559 ถนนบางนา-บางปะกง หรือ ถนนบางนา–ตราด มีชื่อเรียกเปน

ทางการวา ถนนเทพรัตน  ตามพระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน

โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วันท่ี 2 เมษายน พ.ศ.2558 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2559
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2558
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 5  (พ.ศ. 2525–2529) และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530–2534 )  เนนการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ มีการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออกและการกระจายอุตสาหกรรมไปสูสวน

ภูมิภาคโดยเฉพาะพ้ืนท่ีปริมณฑลซ่ึงมีการพัฒนาชนบทพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออกและพ้ืนท่ีเมืองหลัก 

 ในชวงเวลาดังกลาว เริ่มมีประชากรตางถ่ินเขามาทํางานและอยูอาศัยในพ้ืนท่ีของจังหวัด

สมุทรปราการ ดังเชนอําเภอบางพลี ในป พ.ศ. 2521 มีจํานวนประชากร รวม 73,166 คน  ตอมาในป 

พ.ศ. 2531 ประชากรของอําเภอบางพลีก็เพ่ิมจํานวนข้ึนเปน 126,949 คน (พรรณศิริ แจมอรุณ และ

คณะ. 2554 : 37)  สวนใน ป พ.ศ. 2528  จึงไดมีการจัดตั้ง สุขาภิบาลบางเสาธง อําเภอบางพลี 

ข้ึน วันท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 ในทองท่ีบางสวนของ ตําบลบางเสาธง และบางสวนของตําบล

ศีรษะจรเขใหญ 

 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535–2539) สมัยรัฐบาล 

นายอานันท ปนยารชุน (พ.ศ.2535) จังหวัดสมุทรปราการ เปนเมือง รองรับการขยายตัว ทางดาน

ประชากร ท่ีพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจการบริการตางๆ และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

ตลอดจนเชื่อมโยงพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาชายฝงทะเลตะวันตก 

เพ่ือเปนฐานทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของภูมิภาคดวย (วลัยลักษณ ทรงศิริ. http://lek-prapai.org/home/ 

view.php?id=810) 

 เห็นไดจาก ในป พ.ศ.2535 คณะกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ไดพัฒนาวิทยาลัยหัวเฉียว

เปน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บนพ้ืนท่ีประมาณ 140 ไร บนถนนบางนา-ตราด กม.18 

ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และตอมา ในป พ.ศ. 2536 กลุมนักธุรกิจใหญ

เครือเซ็นทรัล ทุมทุนสราง อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา  เปนอาคารสํานักงาน และท่ีพักอาศัย บนถนน

บางนา–ตราด กิโลเมตรท่ี 3 

 ถัดมาในป พ.ศ.2538 พ้ืนท่ีของอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการมีโรงงาน

อุตสาหกรรม ห า งร าน ท่ีประกอบธุ ร กิจและจํ านวนประชากร เ พ่ิมมาก ข้ึน  ช ว ง เ วลานี้ 

กระทรวงมหาดไทย ไดพิจารณาเห็นควรใหแบงทองท่ี 3 ตําบล ของอําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ ไดแก ตําบลบางเสาธง ตําบลศีรษะจรเขนอย และตําบลศีรษะจรเขใหญ จัดตั้งเปน

กิ่งอําเภอบางเสาธง พรอมกับโอนสุขาภิบาลบางเสาธง จากอําเภอบางพลีมาข้ึนกับก่ิงอําเภอบางเสาธง 

ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2538 โดยท้ังหมดยังข้ึนอยูกับอําเภอบางพลี ซ่ึงขณะนั้น นายวงษ เลิศไพศาล 

เปนนายอําเภอบางพลี (พ.ศ. 2536–2539) 

 

http://lek-prapai.org/home/view.php?id=810
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 ดร.ธงชัย หงษจร ทานเปนคนในพ้ืนท่ี ซ่ึงยืนยันวาแตกอนยังไมมีอําเภอบางเสาธง และ

พ้ืนท่ีนี้ก็คือ อําเภอบางพลี “สมัยปู ยา กอนนี้เขาใชชื่อวา บางพลี เปนอําเภอบางพลี  ไมมีอําเภอ

บางเสาธง สวนท่ีเราอยูเปนก่ิงอําเภอบางเสาธงและพัฒนาเปนอําเภอบางเสาธง ผมเปนคนจรเขใหญ 

ปูยาตายายเปนคนท่ีนี่โดยกําเนิด มีอาชีพเกษตรกรรม  สวนตาเปนกํานัน ตั้งแตดั้งเดิมสมัยกอน 100 

กวาปมาแลว ชื่อ กํานันเนียน แกวโบราณ” (ธงชัย หงษจร. 23 กุมภาพันธ 2559 : สัมภาษณ) 

 

 
 

ภาพที่ 26 ภาพถายประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2538 

เร่ือง แบงเขตทองที่อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งเปนก่ิงอําเภอบางเสาธง 
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 แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8  พ.ศ. 2540–2544  สมัยรัฐบาล 

นายชวน หลีกภัย (พ.ศ. 2540–2544)  มีการสราง ทางพิเศษบูรพาวิถี หรือ ทางดวน 4  ซ่ึงเปน 

ทางยกระดับ ขนาด 6 ชองจราจรที่ซอนกับถนนบางนา–ตราด เพื่อเชื่อมพื้นที่ระหวางกรุงเทพฯ 

กับพ้ืนท่ีชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศ  โดยเริ่มตนท่ีเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผานมายัง

พ้ืนท่ีของอําเภอบางพลี บางเสาธงและบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ สูพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทราและไป

สิ้นสุดท่ีอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  มีระยะทางท้ังสิ้น 55 กิโลเมตรเปดบริการครั้งแรก พ.ศ.2541 

(ขอมูลออนไลน : https://th.wikipedia.org/wiki/ทางพิเศษบูรพาวิถี) 

 ตอมาในป พ.ศ.2540 ฝงตะวันออกของกรุงเทพฯ ก็มีศูนยประชุมและศูนยแสดงสินคา

ขนาด คือ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค หรือ ไบเทคบางนา (Bangkok International 

Trade &Exhibition Centre: BITEC) ข้ึน  บนพ้ืนท่ีขนาด 50,400 ตารางเมตร ถนนสุขุมวิท เขตบาง

นา หรือ แยกบางนา 

 ครั้นในป พ.ศ. 2542 มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลบางเสาธง เปน 

เทศบาลตําบลบางเสาธง เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542  (ขอมูลออนไลน http ://www.bang 

sao thong.go.th) 

 

 แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 พ.ศ.2545-2549 สมัยรัฐบาลของ 

พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร (พ.ศ.2544–2549) เนนการใชแนวทาง ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง นําทางในการพัฒนา บริหารประเทศ การแกปญหาความยากจนและเพ่ิมศักยภาพและ

โอกาสในการพ่ึงตนเอง 

 ใน ป พ.ศ. 2544 เกิดศูนยการคาขนาดใหญ เซ็นทรัลพลาซา บางนา บนถนน บางนา–

ตราด นับเปนโครงการศูนยการคาท่ีสมบูรณแบบท่ีสุดแหงหนึ่งในของกรุงเทพมหานครดานตะวันออก

ในขณะนั้น 

 ถัดมา ในป พ.ศ.2545  รัฐบาลไดเริ่มดําเนินการสรางทาอากาศยานนานาชาติแหงใหม 

จนกระท่ังแลวเสร็จและเปดใหบริการเชิงพาณิชยเต็มรูปแบบ ในวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ.2549 โดย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานชื่อวา ทาอากาศ

ยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (SUVARNABHUMI AIRPORT) มีความหมายวา แผนดินทอง หลังจากนั้น 

ในป พ.ศ. 2550 สมัยรัฐบาล พลเอกสุรยุทธ จุลานนท (พ.ศ.2549–2551) ไดยกฐานะ กิ่งอําเภอบาง

เสาธง เปน อําเภอบางเสาธง เม่ือวันท่ี 8 กันยายน พ.ศ.2550 โดยมีสถานท่ีวาการอําเภออยูท่ี เลขท่ี 

100 หมู ท่ี  7 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (ขอมูลออนไลน http 

://www.bang sao thong.go.th) ดังนั้น บางเสาธง จึงเปนอําเภอท่ีตั้งข้ึนเปน ลําดับสุดทาย ของ

จังหวัดสมุทรปราการ 

https://th.wikipedia.org/wiki/ทางพิเศษบูรพาวิถี
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 การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ท่ีเกิดข้ึนทางฝงตะวันออกของกรุงเทพมหานคร หรือใน

พ้ืนท่ีของจังหวัดสมุทรปราการอยางตอเนื่องนั้น เปนนโยบายท่ีสืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2504  เปนตนมา ซ่ึงตลอดระยะเวลาของการพัฒนาเศรษฐกิจ ไดสงผล

ใหเกิดการคา การลงทุนข้ึนอยางมากมายในแทบทุกอําเภอของจังหวัดสมุทรปราการโดยเฉพาะตาม

เสนทางถนนเทพรัตน ซ่ึงมีการอพยพเขามาของประชากรจากตางถ่ินเขามาทํางานในระบบ

อุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจตางๆ อยางมากมาย จนเกิดชุมชนใหมหลายแหงในพ้ืนท่ีธุรกิจ จนกระท่ัง

ภายหลังไดมีการยกฐานะก่ิงอําเภอบางเสาธง ข้ึนเปนอําเภอบางเสาธง  ซ่ึงเปนผลจากการขยายตัว

ของประชากรและเศรษฐกิจท่ีรุกคืบมาทางทิศตะวันออกดวย 

 อําเภอบางเสาธง ในสมัยหลังจึงมีสภาพแวดลอมทางกายภาพและสภาพสังคมซ่ึงโนม

เอียงไปตามการพัฒนาของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเม่ือมีการสราง ทางหลวงชนบทสมุทรปราการ 

2001 หรือชาวบานเรียกวา ถนนวัดศรีวารีนอย ตัดผานผานเขามายังพ้ืนท่ีอําเภอบางเสาธง  เพ่ือ

เชื่อมระหวางถนนเทพรัตน (บางนา–ตราด กม. 18) กับ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร หรือ 

ซอยลาดกระบัง 54 (หัวตะเข) ในเวลาตอมาสงผลใหพ้ืนท่ีริมถนนวัดศรีวารีนอยท้ังสองฝงกลายเปน

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจของอําเภอบางเสาธงไปดวย 

 เห็นไดจาก  สิ่งกอสรางในเชิงพาณิชยท่ีประกอบดวย อาคารพาณิชย บริษัท และโรงแรม 

สนามกอลฟ หมูบานจัดสรร ในรูปแบบตางๆ ท่ีรองรับคนตางถ่ิน เชน บริษัท อุตสาหกรรมทําเครื่อง

แกวไทย  บริษัทขาวสุวรรณภูมิ จํากัด โรงงานปูนซีเมนตตรานกอินทรีย King Power ราน

จําหนายอัญมณี Modern Gems Internayional สวนงูโมเดินเจมส (Royal Park Thanland) ฯลฯ 

สวนโรงแรมท่ีพัก เชน คอนวีเนี่ยนต แกรนด โฮเทล โรงแรมทับทิมสยามสุวรรณภูมิ โรงแรม H-Five 

สํานักงานตางๆ ธนาคาร สนามกอลฟ Lake Wood ซุปเปอรมาเก็ตท็อป โลตัส และบิ๊กซี รานสะดวก

ซ้ือตลอดเสนทางมากกวา 8 แหง เปนตน 

 ในสวนท่ีพักอาศัย พบวาตลอดเสนทางมีหมูบานจัดสรรท้ังของรัฐและเอกชนหลายแหง 

เชน หมูบานเอื้ออาทร หมูบานนิรันดรวิลล หมูบานชลลดา หมูบานพฤกษลดา หมูบานพฤกษา 

หมูบานร็อคการเดน แอรพอรต หมูบานศุภาลัยการเดนวิลล และหมูบานวารีภิรมย ฯลฯ ตลอดจน

ทาวนเฮาส และอาพารทเมนทอีกหลายแหงท่ีตั้งอยูปะปนไปกับบานเรือนของคนในพ้ืนท่ี 

 ชุมชนหมูบาน(จัดสรร) แหงใหม เกิดข้ึนจากการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในบาง

เสาธง โดยมากเปนท่ีอาศัยของกลุมผูประกอบอาชีพตางๆ นอกเหนือจากการทําเกษตรกรรม อาทิ 

รับจางเปนแรงงานในระบบอุตสาหกรรม การประกอบธุรกิจคาขาย เปนพนักงานบริษัท หรือรับ

ราชการ เปนตน ท้ังนี้ ขอมูลท่ัวไปของตําบลบางเสาธง ระบุวา เฉพาะในพ้ืนท่ีของตําบลบางเสาธงมี

อําเภอบางเสาธง เมืองกึ่งชนบท 
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โรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 329 แหง และมีประชากรแฝงอยูในเขตพื้นที่อยูเปนจํานวนมาก โดย

ประกอบอาชีพรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม ประมาณ 50,000 คน ซ่ึงมีรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบ 

สังคมเมือง ท่ีตางคนตางอยูเพราะตางก็เปนประชากรตางถ่ิน และเปนครอบครัวขนาดเล็กลง มีการ

ดําเนินชีวิตท่ีสะดวกทันสมัยและเขาถึงเทคโนโลยี 

 สวนพ้ืนท่ีๆ หางจากถนน ลึกเขาไปใกลชายคลอง ยังเปนพ้ืนท่ีทําการเกษตรกรรมมีทุงนา

หลายแปลงสลับกับบอเลี้ยงปลาเบญจพรรณเพ่ือการจําหนาย และพ้ืนท่ีสวนซ่ึงปลูกพืชผลตางๆ เชน 

มะมวง กลวย  ตะไคร ผักกระเฉด ฯลฯ  ประชากรสวนใหญ เปน คนพ้ืนท่ี ซ่ึงมีรากเหงาสาแหรก

ตระกูลอยูในพ้ืนท่ีมาไมนอยกวา 3–4 ชั่วอายุคน หลายตระกูลเปนเครือญาติและจะรูจักมักคุนกัน 

 ผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจท่ีรุกคืบเขามาในพ้ืนท่ีบางเสาธง โดยเฉพาะเม่ือมีถนน

หลายสายตัดผานเขามายังพ้ืนท่ีอําเภอบางเสาธง จํานวน 4 เสนทาง ไดแก  ทางหลวงแผนดิน 

หมายเลข 34 (บางนา-หนองไมแดง) และทางพิเศษบูรพาวิถี(ดานบน)  ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 

3268 (ถนนเทพารักษ)  ทางหลวงหมายเลข สป.1006 (ถนนเคหะบางพลี) และทางหลวงชนบท 

หมายเลข สป.2001 (ถนนวัดศรีวารีนอย) (ขอมูลออนไลน https://th.wikipedia.org) ก็ทําใหการ

คมนาคมทางบกไดรับความนิยมมากเพราะสะดวกรวดเร็วและครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ี  ขณะท่ีเสนทางน้ํา

ซบเซาลง 

 ขณะเดียวกันการเขาถึงเทคโนโลยีสื่อสารอันทันสมัยทําใหไดรับความสะดวกรวดเร็ว 

ยอมทําใหผูคนบางสวนหันไปประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย และมีรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีตางจาก

แบบดั้งเดิม ดังปรากฏในฐานขอมูลการเกษตรของสํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เดือน 

มีนาคม พ.ศ.2559 ระบุวา ท้ัง 3 ตําบลของอําเภอบางเสาธง คือ ตําบลบางเสาธง ตําบลศรีษะจรเข

ใหญ และตําบลศีรษะจรเขนอย มีพ้ืนท่ีทําการเกษตร รวมท้ังสิ้น 26,755 ไร จากจํานวน 2,017 

ครัวเรือน  (ขอมูลออนไลน www.samutprakan.doae.go.th)  ประชากรสวนใหญในพ้ืนท่ีอําเภอ

บางเสาธงในปจจุบันมีการประกอบอาชีพหลากหลาย เชน อาชีกทางการเกษตร ไดแก การทํานา ท้ัง

นาปและนาปรัง การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ เลี้ยงกุง ปลูกผักกระเฉด ปลูกตะไคร และทําการเกษตร

แบบไรนาสวนผสมบนคันบอเลี้ยงปลา  อาทิ มะมวง มะพราว กลวย กระทอน ชมพู ฝรั่ง เปนตน โดย

มีการจางแรงงานเฉพาะกลุมเขามาทํางานตามฤดูกาล  ในขณะท่ีประชากรบางสวน โดยเฉพาะผูท่ีมี

อายุระหวาง 20–30 ป จะประกอบอาชีพรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม พนักงานบริษัท ประกอบ

ธุรกิจสวนตัว และรับราชการ เปนตน 

 ดวยเหตุนี้ ภาพของอําเภอบางเสาธงในปจจุบัน จึงมีความผสมผสานกันระหวาง สังคม

เมือง กับ สังคมชนบท หรือเรียกวา กึ่งเมืองกึ่งชนบท (Region-Based Urbanization) ซ่ึงสะทอนได

จากคําขวัญของอําเภอ วา “บางเสาธงถิ่นชานเมือง รุ งเรืองเศรษฐกิจ ผลผลิตการเกษตร เขต

อุตสาหกรรม เลิศล้ําศาสนา รักษาวัฒนธรรม” 

https://th.wikipedia.org/
http://www.samutprakan.doae.go.th/
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 ท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ คือสิ่งท่ีเกิดข้ึนในอําเภอบางเสาธง รวมท้ังอําเภออ่ืนของจังหวัด 

สมุทรปราการดวย  โดยมีจุดเริ ่มตนมาจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 

พ.ศ. 2504  ท่ีเปลี่ยน ระบบสังคมเกษตรกรรม แบบเดิมมาเปน ระบบสังคมอุตสาหกรรม ขอดีก็คือ

ชวยใหเศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนไปได ขณะเดียวกันก็มีขอเสีย ไดแกผลกระทบดาน

ทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงทําใหพ้ืนท่ีทําการเกษตรและระบบนิเวศดั้งเดิมลดลง  อีกท้ังเกิดมลพิษกับ

สิ่งแวดลอม อันเนื่องมาจากการปลอยสารพิษท่ีมาจากระบบการผลิตอุตสาหกรรมตางๆ ในพ้ืนท่ี 

 อยางไรก็ดี  รัฐบาลก็ไดออกมาตรการควบคุมดานสิ่งแวดลอม ตั้งแต ป พ.ศ.2535 เปน

ตนมา (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. 2542 : 66) ท้ังยังมีการควบคุมและกําหนดพ้ืนท่ีการใช

ประโยชนท่ีดินใหสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาและดํารงรักษาเมืองหรือชนบท ในดานการใช

ประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคม และการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และ

สภาพแวดลอมไวดวย ดวยการแบงพ้ืนท่ีเปนโซนสี 

 ผังเมืองของจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2557 ถูกกําหนดไว 10 โซนสี สวนพ้ืนท่ีของ 

อําเภอบางเสาธง มีการกําหนดการใชประโยชนท่ีดินออกเปน 4 โซนสี ดวยกัน ดังนี้ 

 สีเหลือง เปนประเภท ท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย มี 2 สวน คือ หนึ่ง ริมถนนวัดศรีวารีนอย

ทั้งสองฝง ริมคลองจรเขนอย(ดานตะวันตก) ริมคลองศีรษะจรเขใหญ ริมคลองบางน้ําจืด (ดาน

ตะวันออก) และริมคลองเสาระหงษท้ังสองฝง และ สอง คือ คลองกาหลงดานตะวันออก ชวงผาน

ถนนกรุงเทพฯ–ชลบุรีสายใหมลงมา และพื้นที่ริมคลองสนามพลี คลองบางเซา คลองพระองคเจา

ไชยยานุชิต(ดานตะวันออก) จนถึงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ 2001 

 สีเขียว เปนท่ีดินประเภท ชนบทและเกษตรกรรม ไดแก พ้ืนท่ีระหวางคลองจรเขนอย

(ชวงตนคลอง) กับ คลองกาหลง (ชวงตนคลองดานตะวันตก)  คลองบางเสาธง(ดานตะวันตก) คลอง

ศีรษะจรเขใหญ(ดานตะวันออก) ไปจนจรดทางหลวงชนบทสมุทรปราการ 2001 

 สีเม็ดมะปราง เปนท่ีดินประเภท คลังสินคา อุตสาหกรรมเก่ียวกับการบรรจุสินคา การ

ประกอบชิ้นสวนตางๆ โดยไมมีการผลิต และอุตสาหกรรมบริการชุมชนท่ีไมกอเหตุรําคาญ ไดแก 

พ้ืนท่ีระหวาง ชวงตนคลองกาหลง(ดานตะวันออก) กับ ถนนโยธาธิการ สมุทรปราการ 

 สีมวง คือท่ีดินประเภท อุตสาหกรรม ซ่ึงสามารถสราง โรงงาน ไดในเขตนี้เทานั้น ไดแก 

บริเวณท่ีอยูดานใตของอําเภอบางเสาธง ตั้งแตริมคลองบางเสาธง(ดานตะวันออก) ริมคลองจรเขชวง

ทิศใตท้ังสองฝง คลองบางกระเทียม(ดานตะวันตก) คลองหัวเกลือ(ดานตะวันตก) และคลองเจริญ

ราษฏร(ดานตะวันตก)  (ขอมูลออนไลน : www.poolprop.com) 

 

 

http://www.poolprop.com/
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 การกําหนดโซนสี เปนมาตรการหนึ่งท่ีรัฐพยายามรักษาพ้ืนท่ีๆ ทําการเกษตรกรรมเอาไว 

แตก็ผอนปรนใหพ้ืนท่ีบางสวนสามารถตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไดภายใตขอกําหนด โดยเหตุดังกลาว 

อําเภอบางเสาธงในปจุบันจึงยังคงมีพ้ืนท่ีสีเขียวซ่ึงเปนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมอยู

พอสมควร 

 

 
 

ภาพที่ 5 ภาพแผนที่แสดงสีผงัเมืองสมุทรปราการตามราชกิจจานุเบกษา 

วันที่ 5 กุมภาพันธ 2557  ประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ 2556 

ที่มา : https://www.isranews.org/thaireform-other-news/29367-map_29367.html 

 

 ปจจุบัน ประเทศไทยกําลังพัฒนาตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560–2564) สวนจังหวัดสมุทรปราการก็ยังมีการลงทุนทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายและมีความ

เติบโตอยางตอเนื่อง นับตั้งแตแยกบางนา-ตราด เรื่อยมาตามแนวถนนเทพรัตน ซ่ึงเปนยานชานเมือง 

ภาพท่ีปรากฏคือมีศูนยการคาขนาดใหญหลายแหง โรงแรม โรงเรียนนานาชาติ คอนโดมีเนียม 

หมูบานจัดสรร อาคารสํานักงานขนาดใหญ โรงพยาบาล และมหาวิทยาลัย เปนตน 

 แมวาความเจริญตางๆ จะยังไมเกิดผลกระทบตออําเภอบางเสาธงโดยตรง แตในเวลา

อันใกลนี้ หากรัฐบาลเริ่มดําเนินโครงการตางๆ ในพ้ืนท่ีดานตะวันออก เชน โครงการระบบขนสง

มวลชนขนาดรองหรือรถไฟฟารางเดี่ยว (monorail) บนเสนทาง บางนา-สุวรรณภูมิ โครงการยาย

สถานีขนสงเอกมัยมาอยูท่ีบริเวณแยกบางนา โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน โดยแนว

เสนทางผานพ้ืนท่ี 5 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เปนตน 

https://www.isranews.org/thaireform-other-news/29367-map_29367.html
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เชื่อวาจะยิ่งเพ่ิมโอกาสในการประกอบธุรกิจและการเดินทาง และทําใหมูลคาของท่ีดิน โดยเฉพาะ

พ้ืนท่ีเกษตรกรรมในอําเภอบางเสาธงลดลงอยางหลีกเลี่ยงมิได  ตลอดจนประชากรจากตางถ่ิน

หลั่งไหลเขามาสูอําเภอบางเสาธงมากข้ึน ซ่ึงทําใหวิถีชีวิตในแบบชุมชน ก่ึงเมืองก่ึงชนบท มีแนวโนม

มาสูลักษณะของชุมชนเมืองอยางเต็มรูปแบบ 



 

บทที่ 5 

ช่ือคลองและบาน 

 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงคติชนวิทยา : การตั้งชื่อคลองและชื่อบานในอําเภอบางเสาธง

จังหวัดสมุทรปราการ มุงเนนศึกษาคนควาที ่มาและความหมายของชื ่อคลองและชื ่อหมูบาน

สภาพแวดลอมท่ัวไปตลอดจนวิถีชีวิตและผูคนท่ีอยูในคลองตางๆ อันเปนท่ีมาหรือสัมพันธกับการตั้งชื่อ

คลองและชื่อบานท่ีอยูในพ้ืนท่ีท้ัง 3 ตําบล ของอําเภอบางเสาธง ไดแก ตําบลบางเสาธง ตําบลศีรษะ

จรเขใหญ และตําบลศีรษะจรเขนอย 

 การเก็บขอมูล ผูวิจัยจะใหความสําคัญกับคําบอกเลาของผูอาวุโสในทองถิ่นเปนหลัก

มาประกอบกับขอมูลเอกสารชั้นตน ชั้นรอง บันทึกทองถ่ิน หนังสืออนุสรณงานฌาปนกิจ ประวัติวัด

ตลอดจนเอกสารราชการหรือเอกสารอ่ืนๆ ซ่ึงเชื่อมโยงถึงทองถ่ินบางเสาธงในอดีต ดังตอไปนี้ 

 

คลองสายหลักเช่ือมทางสัญจร 

 ตามท่ีกลาวมาแลววาวิถีชีวิตของผูคนในสังคมเกษตรกรรม หากจะเคลื่อนยายหลักแหลง

ไปอยูท่ีใดก็ตาม มักจะยึดท่ีอยูอาศัยและท่ีทํากันไปตามแนวแมน้ําลําคลองเสมอ ดังเชน ผูคนท่ีเขามา

อยูในยานบางเสาธงในชั้นแรกนั้นจะปลูกเรือนอยูไมหางจากท่ีดินทํากินและคลองสายหลักท่ีอยูใน

พ้ืนท่ี ดวยเหตุท่ีใกลกับแหลงน้ํา ซ่ึงจําเปนในการทํานา และใกลเสนทางคมนาคมเพ่ือสะดวกตอการ

ขนถายพืชผลรวมการติดตอกับชุมชนหมูบานท่ีอยูหางออกไป 

 คลองในอําเภอบางเสาธง มีท้ังคลองใหญ ท่ีเปนเสนทางหลักของการคมนาคมสัญจร เชน 

คลองจรเข  คลองจรเขใหญ คลองบางเสาธง คลองเสาระหงษ คลองบางกระเทียม และคลองสนาม

พลี(ชวดยายท้ิม) เปนตน สวนคลองซอยหรือคลองสาขาท่ีแยกมาจากคลองหลักนั้น เปนเสนทางเชื่อม

หรือทางลัดหรือเพ่ือชักน้ําเขาสูผืนนาซ่ึงมีจํานวนมากและโยงใยไปท่ัวทุกพ้ืนท่ีท้ังทางดานเหนือของ

อําเภอบางเสาธงออกไปยังคลองประเวศบุรีรมย ในพ้ืนท่ีลาดกระบัง กรุงเทพฯ หรือเชื่อมเขาคลอง

สําโรงไปยังพ้ืนทิศดานใต  ดานตะวันตกคือไปบางพลีและปากน้ําสมุทรปราการและดานตะวันออก ไป

บางบอ บางปะกง เปนตน 

 ในสมัยท่ียังไมมีเสนทางคมนาคมทางบกเกิดข้ึนในยานนี้ ชาวบานใช คลอง เปนทาง

สัญจรไปยังท่ีตางๆ โดยเชื่อมเขาสูคลองสายหลักในพ้ืนท่ี ไดแก คลองบางเสาธง คลองจรเข และ

คลองสําโรง เปนตน 
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 คลองบางเสาธง เปนคลองกวางและมีความยาวพาดผานหลายพ้ืนท่ีของบางเสาธง จึง

เปนเสนทางเดินเรือโดยสารประจําทางระยะสั้น หรือ เรือเมล สายบางพลีนอย–สําโรง ลําเรือทาสีแดง

ชาวบานเรียก เรือแดง เปนเรือชั้นเดียว จุผูโดยสารไดราว 50 คน จะแลนเพียงวันละสองเท่ียวเทานั้น

คือเท่ียวไปและเท่ียวกลับ แตกอนชาวบานท่ีอยูคลองบางเสาธง จะเลือกเสนทางนี้ โดยจะดักข้ึนเรือ

เมลท่ีทาน้ําในคลองบางเสาธง อาจจะเปนทาน้ําหนาวัดหรือทาน้ําหนาตลาดหรือทาหนาบานแลวแต

สะดวกไปยังตลาดปากคลอง 

 ตลาดปากคลอง เปนตลาดใหญท่ีอยูตรงแยกของคลองสองสายท่ีบรรจบกัน คือปาก

คลองจรเขดานใตกับคลองสําโรง เปนศูนยกลางการคมนาคมของผูคนในละแวกนี้ โดยผูท่ีจะเขาไปยัง

ตัวเมืองสมุทรปราการ หรือจะไปตอรถไฟสายปากน้ําเขากรุงเทพมหานคร หรือไปอําเภอบางบอแลว

ตอไปยังจังหวัดฉะเชิงเทรา ก็มักจะมาตอเรือตรงนี้ เพราะมีเรือโดยสารประจําทางระยะยาวสาย

สําโรง-บางบอ เรียก เรือแดง สวน เรือเขียว ไปถึงทาสะอาน แลนผานและจอดรับผูโดยสารตรงทาน้ํา

ตลาดปากคลองนี้ 

 เรือโดยสารประจําทาง เปนกิจการของบริษัทเอกชน มีอยูหลายบริษัท อาทิ บริษัท

สุวรรณโชคชัย  บริษัทพวงดารา เปนตน  เปนเรือชั้นเดียว สามารถจุผูโดยสารได ลําละ 50–60 คน 

คิดคาโดยสาร 5-7 บาท เรือมีวันละเท่ียว ไป-กลับ  สวนใหญจะทาสีแดงเพ่ือใหสังเกตไดงาย 

 สมัยนั้น เรือโดยสารยังมีจํานวนนอย อีกท้ังยังแลนชามาก หากมาไมทันเรือ ก็จะตองรอ

ไปอีกหลายชั่วโมง ถาหากพลาดเรือเท่ียวสุดทาย ก็เปนอันวา ตกเรือ จะตองหาท่ีพักคางคืนเพ่ือกลับ

วันถัดไป หรือตองเหมาเรือจางไป  “กอนนั้นมีเรือเมล สายบางพลีนอย เลยสุดเขตสมุทรปราการ เขต

ติดตอฉะเชิงเทรา ถาจะข้ึนก็ตองข้ึนท่ีบานกิมเต็ง คลองบางเสาธง เรือจะวิ่งจากบางพลีนอย สุดท่ี

สําโรง ออกจากบางพลีนอยตี 5  ลักษณะเปนเรือยนตทั่วไป แตนั่งไดประมาณ 50-60 คน เปนตู

ชั้นเดียว คาโดยสารจากบางพลีนอยไปสําโรง ตอนนั้น 5 บาทตลอดสาย ตอนหลังข้ึน 7 บาท หนึ่งวัน

วิ่งไดเที่ยวเดียว ไป-กลับ  ตกเรือก็กลับไมได แตจะมีเที่ยวเรือ 3 ทุมอีกเที่ยว เขาเรียกวา เรือไก 

เรือแมคาสะพานปลา เรือยายฮวย เอาไก เอาปลาไปสงท่ีสะพานปลา เขาเรียกวา เรือยายฮวย  3 ทุม

มาถึงบานผม ถึงสําโรงตี 2 

 สวนเรือโดยสารเขาเรียก เรือแดง มีของสุวรรณโชคชัย ตอนนี้เปนเจาของหองเครื่อง

สุวรรณโชคชัย ตอนนั้นมี สุวรรณโชคชัย พวงดารา แลวอะไรนะ ชล.. สวนมากจะเปนสีแดงท้ังหมด” 

(สมศักดิ์ สมติภาพ. 20 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ) 

 คุณตาจีรศักดิ์ แกวโบราณ อดีตกํานันตําบลศีรษะจรเขใหญ ซ่ึงลวงลับไปแลว ไดกลาวถึง

การเดินทางเขากรุงเทพฯ ชวงกอน พ.ศ. 2503 วา ราวสมัยรัชกาลท่ี 7 ทานเดินทางไปเรียนหนังสือท่ี

โรงเรียนหอวัง แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงตองตอเรือตอรถกันหลายทอด เชน แจวเรือออกจาก
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บานมาท่ีตลาดปากคลอง เพ่ือมาข้ึนเรือโดยสารของบริษัทมอเตอรโบทไปสําโรง แลวนั่งรถรางสาย

ปากน้ําไปลงสถานีหัวลําโพงกรุงเทพมหานคร 

  “ตอนไปเรียนกรุงเทพ ตอนไปตองแจวเรือ ไปปากคลอง(บางเสาธง) เพ่ือไปนั่งเรือท่ี

ตลาดปากคลองท่ีหมู 1 จะมีทาเรือยนต อยูตรงสามแยก ซ่ึงเปนทางแยกไปบางพลี และบางบอ นั่ง

เรือโดยสารจากปากคลองเปนเรือชั้นเดียว ของบริษัทมอเตอรโบท เรือนี้จะไปจอดท่ีสําโรง แลวข้ึน

รถรางจากสําโรงไปหัวลําโพง ตอนนั้นเรือหางไมมี” (จีรศักดิ์ แกวโบราณ. 11 พฤษภาคม 2555 : 

สัมภาษณ) 

 สําหรับ ผูใหญแสวง บุญมี ทานอยูคลองบางเสาธง คอนมาทางดานใต หากจะเขา

กรุงเทพฯ ทานจะใชวิธีพายเรือไปเขาคลองสําโรง เพ่ือไปข้ึนเรือเมลเขียว หรือ รถเมลแดง ท่ีแลนมา

จากอําเภอบางบอมาสําโรง ซ่ึงจะคิดคาโดยสารประมาณ 2-3 บาท แลวจึงไปตอรถรางสายปากน้ํา 

เขากรุงเทพฯ “ ไปซ้ือเครื่องบวชท่ีกรุงเทพฯ เสาชิงชา เพราะตอนนั้นบางบอยังไมมีเลย ไปเรือยนต

เรือเมล เปนเรือประจําทาง ตองพายเรือไปขึ้นที่คลองสําโรง ปากน้ํา เรือมันมีสีเขียว สีเหลืองบาง 

ท่ีมันมีหลังคาหนอยเขาเรียกวา เรือเผาหัว เรือ 2 ชั้นมีลําหนึ่ง ตอนนั้นเรือไมมีบริษัท เปนของใครของมัน 

 สีเขียวออกจากบางบอสุดท่ีสําโรง พอถึงสําโรงก็ไปรถรางตอ เรือเมลไปถึงสําโรงแลวก็กลับ

เท่ียวหนึ่งก็ 2-3 บาท ไมไดวิ่งหลายเท่ียว ถาพลาดเรือก็ไมไดกลับ เท่ียวสุดทาย 4 โมงเย็น หมดจาก

สําโรงแลว เรือสีเขียว สีแดง คือสายเดียวกัน แตทาคนละสี เพราะมันคนละเจาของ เหมือนรถสีแดง

รถสีเขียว แตคาเรือประมาณ 2 บาท จากบางบอไปสําโรง ถามาไมทันบางทีเขาก็มีเรือยอน มันมาแลว

มันยอนไปอีกเท่ียว ไป กลับ 4-5 ทุม กวาจะถึงบานเรา ลําบาก” (แสวง บุญมี. 19 กันยายน 2559 : 

สัมภาษณ) 

 หากไมตองใชบริการเรือโดยสารประจําทาง ชาวบานก็จะแจวเรือไปเอง แตก็จะใช

เวลานานจึงตองออกเดินทางกันตั้งแตเชาตรู เชน คุณตาบุญเลิศ แกวระยา เลาการเดินทางไปอําเภอ

บางบอวา ทานตองแจวเรือออกจากบานแถวบัวโรยตั้งแตเชา และกวาจะถึงบางบอก็ราว 5 โมงเย็น 

“ถาจะไปบางบอ สมัยกอน แจวเรือออกจากบาน 2 โมง มาถึงบางบอราวๆ 5 โมง เกือบเท่ียง

สมัยกอนมันมีเรือยนตจากบางบอ เดินมาจากบัวโรย มาข้ึนท่ีบางเสาธง เดินมาบาง คอนเรือมาบาง 

มาทําบัตรครั้งแรกยังเดินมาเลย ท่ีวัดเสาธงนอก” (บุญเลิศ แกวระยา. 11 ม.ค.2559 : สัมภาษณ) 

 ราวป พ.ศ. 2508 หรือกอนหนานั้น ก็มีบริษัทเอกชนเปดใหบริการ เรือโดยสารระยะส้ัน

เชน สาย สําโรง–บัวโรย โดยจะรับสงผูคนท่ีอยูในคลองตางๆ และคิดคาโดยสารคนละไมเกิน 10 บาท

ชาวบานนิยมกันมาก เพราะไมตองมาตอเรือท่ีตลาดปากคลองอีก และโดยมากจะเปน เรือหางยาว 

จึงแลนเร็ว ท้ังประหยัดเวลาในการเดินทาง และสามารถวิ่งไดวันละหลายเท่ียว ท้ังยังคิดอัตราราคาคา

โดยสาร ราว 15-20 เทากับเรือแดงอีกดวย สงผลใหกิจการเรือแดงตองเลิกใหบริการไปในท่ีสุด 
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 “สาเหตุท่ีเลิกเพราะมันมีเรืออีซซุซุ เปนเรือหางยาว นั่งได 40-50 คนเหมือนกัน ตอนนั้น

ถนนยังไมมา เปนเรือหางยาว จะไวกวาอีซูสุ คนละ 15 บาทตลอดสาย ตอนหลังขึ้นเปน 20 บาท 

พอเรือนี้วิ่งได 2-3 ขาตอวัน เรือหางยาว 1 ชั่วโมงถึง สวนเรือยนต 2-3 ชั่วโมง 

 “แรกๆ คาโดยสาร 15 บาทตลอดสาย ตอนนั้นผมเปนนักเรียนท่ีบางพลีราษฏรบํารุงเสีย

2 บาท สวนมากไมไดเสีย เขาจะมานอนจอดพักท่ีบานดวยกัน รูจักกัน บางทีก็จอดเลนไพตองกัน 

กอนนั้นขโมยมันชุมไง กลัวขโมย” (สมศักดิ์ สมติภาพ. 20 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ) 

 “พักหลังเขาจะมีเรือยนตวิ่งเขาไปรับขางใน  รับไปถึงบัวโรยไปถึงสําโรง แตวาเชาไป

เท่ียว เย็นกลับ ใครมาไมทันก็ไมไดกลับ คาเรือ 10 บาท (สําโรง-บัวโรย) ลูกชายคนโตได 3-4 เดือน

เกิด พ.ศ.2508 คาเรือ สําโรง-บัวโรย 10 บาท” (บุญเลิศ แกวระยา. 11 ม.ค.2559 : สัมภาษณ)

สอดคลองกับท่ีคุณยายมาลี แกวระยา เลาวา “อยูคลองบางเสาธง ถาจะเขากรุงเทพฯ เดินจากบาน

หรือคอนเรือไปข้ึนเรือเมล เปนเรือยนตของเอกชน ท่ีเสาธงนอก สําโรง–บัวโรย 10 บาท เรือมีวันละรอบ 

ไป-กลับ” (มาลี แกวระยา. 11 มกราคม 2559 : สัมภาษณ) 

 สวน คุณตาประยงค ไวกุลเพ็ชร อายุ 87 ป กลาวถึงอัตราคาเรือโดยสารระยะสั้นในสมัยนั้น

วา “มีเรือจากบัวโรย ออกไปสําโรง ออกคลองเสาธง คาเรือ 5–7 บาท ตองไปข้ึนท่ีวัดบัวโรย”

(ประยงค ไวกุลเพ็ชร. 11 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 

 
 

ภาพที่ 27 ภาพถาย คุณตาบุญเลิศ และ คุณยายมาลี แกวระยา 

เมื่อ 11 มกราคม 2559 

 

 



128 

 

 อนึ่ง หากเดินทางข้ึนไปดานเหนือของอําเภอ จะใชเสนทางคลองบางเสาธง แลวเชื่อมเขา

มายัง คลองจรเข เพ่ือเชื่อมไปยัง คลองประเวศบุรีรมย ในพ้ืนท่ีลาดกระบัง กรุงเทพฯ ตรงจุดนี้

สามารถแยกไปคลองพระโขนง กรุงเทพฯ หรือไปตลาดหัวตะเขได 

 ดังท่ี ผูอาวุโสหลายทานกลาวสอดคลองกันวา ไดใชเสนทางนี้ไปตลาดหัวตะเข และเขา

กรุงเทพฯ โดย 2 วิธี คือโดยสารรถไฟ ท่ีสถานีหัวตะเข ลาดกระบัง แลวไปลงท่ีสถานีรถไฟหัวลําโพง 

กรุงเทพฯ  หรือ โดยสารเรือประจําทางของบริษัทนายเลิศ  “ถาจะไปกรุงเทพฯ ไปทางตลาดหัวตะเข

เพ่ือไปข้ึนรถไฟไปลาดกระบัง รถไฟตนทางอยูท่ีหัวลําโพง ปลายทางสิ้นสุดท่ีแปดริ้ว รถไฟจากหัวตะเข

ไปหัวลําโพง สมัยนั้น 75 สตางค เปนบัตรแข็งๆ” (บุญเลิศ แกวระยา. 11 มกราคม 2559 : สัมภาษณ) 

 สวนคุณตาละมัย พินเท่ียง เลาการเดินทางเขากรุงเทพฯโดยออกมาทางคลองจรเขวา 

“ลงเรือจากท่ีนี่ไปข้ึนหัวตะเข ลงเรือหาง ผานคลองจรเข คลองตรงไปเลยหัวตะเข กอนนี้ใชรถไฟกับ

เรือเมล เรือเมลแลวแตระยะเขา เรือเมลนายเลิศไปพระโขนง 2-3 บาท รถก็นายเลิศไปออนนุช” 

(ละมัย พินเท่ียง. 18 กันยายน 2558 : สัมภาษณ) 

 

 
 

ภาพที่ 28 ภาพถายเกา เรือเมลชั้นเดียว ณ บริเวณตลาดหัวตะเข คลองประเวศบุรีรมย พ.ศ. 2481 

ที่มา : https://board.postjung.com/1039023.html 

 

https://board.postjung.com/1039023.html


129 

 

 
 

ภาพที่ 29 ภาพถายสถานีรถไฟหัวตะเข เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ พ.ศ. 2560 

 

    
 

ภาพที่ 30 ภาพถายสถานีรถไฟหัวตะเข เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ พ.ศ. 2560 

 

 อนึ่ง คําวาหัว ตะเข กับ ตะเฆ ปจจุบัน ยังมีความสับสนในเรื่องตัวสะกดและความหมาย

อยูมาก ซ่ึงคุณตาจีรศักดิ์ แกวโบราณอดีตกํานันตําบลศีรษะจรเขใหญ ซ่ึงลวงลับไปแลว ไดอธิบายใน

เรื่องนี้วา หัวตะเข กับ จรเข เปนคนละเรื่องกัน คําวา ตะเข ท่ีถูกตองเขียนวา ตะเฆ หมายถึง เครื่อง

ทุนแรงชนิดหนึ่ง สําหรับลากเข็นของหนักเพ่ือผอนแรง มีรูป เตี้ยๆ มีลอ ซ่ึงมีความเปนไปไดวา หัวตะเข

อาจเรียกพรองเสียงกับ ตะเฆ  ซ่ึงเปนหนึ่งในเครื่องทุนแรงท่ีใชในการสรางสถานีรถไฟหัวตะเขดวย

หรือไม 
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 “อยูตรงลาดกระบัง หัวตะเฆ เปนตะเฆไวสําหรับลากของหนัก ๆ หัวใหญ เชนเครื่องยนต

สองคนลากไมไว ก็เลยตองใสตะเฆ ลาก แตถาจรเขใหญ จรเขนอย นั้นเปนจรเขจริง ท่ีวาใชลากของ

หนักทําข้ึนทําดวยไมมีลอ สองลอ เชน เครื่องยนตหลายแรงมา สองสามคนยกไมไหว ก็จะใชเครื่อง

ทุนแรงท่ีเรียกวา ตะเฆ ลากแทน” (จีรศักดิ์ แกวโบราณ. 11 พฤษภาคม 2555 : สัมภาษณ) 

 สวนอาจารยอารีย วิทยารมภ ยังไดกลาวในภายหลังวา บิดาของทาน (คุณตาจีรศักดิ์ 

แกวโบราณ) เคยพูดย้ําเรื่องนี้ไวกับทานวา “ทางเหนือเรียก หัวตะเฆ  ตะเฆ คือ เครื่องมือตัวหนึ่งท่ีจะ

ลากไป พอจะพูดวา เอ็งสะกดใหดีนะ ไมใชหัวจรเขนะ  ตะเฆ คือ เครื่องมือลาก” (อารีย วิทยารมภ. 

28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ)  อยางไรก็ดี ในปจจุบันนี้ ปายสถานีรถไฟและปายบอกสถานท่ี ตาง

เขียนวา หัวตะเข แตไมมีความหมายใดๆ 

 

 
 

ภาพที่ 31 ภาพ ตะเฆ เคร่ืองทุนแรงลากชนิดหนึ่ง 

ที่มา : http://www.cd-ironworkers.co.uk/misc/trolley2-50.jpg 

 

 อนึ่ง การเดินทางของผูท่ีอาศัยอยูทางดานตะวันออกของอําเภอ มักจะใชเสนทางคลองท่ี

อยูรอบนอก คือ คลองพระองคเจาไชยานุชิต หรือ คลองเจา เปนคลองชลประทานเชื่อมระหวาง

คลองแสนแสบ คลองประเวศบุรีรัมย กับคลองสําโรง ท่ี อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ คลองนี้

อยูดานตะวันออกของอําเภอบางเสาธง และมีเรือโดยสารประจําทาง หรือ เรือเมลขาว ของบริษัท

นายเลิศ ท่ีแลนผานมาทางคลองนี้เพ่ือไปอําเภอบางบอ 

 ดังท่ี คุณยายเจียน ศรีสมโภช ซ่ึงอยูบานคลองบางเซา ทานจะไปอําเภอบางบอโดยเดิน

ไปข้ึนเรือเมล สีขาว ของบริษัทนายเลิศ ท่ีทาน้ําแถว คลองพระองคเจาไชยานุชิตหรือ คลองใหญ

“อยูคลองบางเซา ไปซ้ือของท่ีตลาดบางบอ เดินไปข้ึนเรือประจําทางท่ีคลองใหญ (คลองเจา) แลวไป

บางบอ เลยบางบอไป ออกคลองหลวงแพง ออกหนองจอก ออกรังสิต เปนเรือเมลชั้นเดียวสีขาว

บริษัทของนายเลิศ ตนทางอยูไหนไมรู แตมันผานวัด สุคันท่ีบางบอ รอไมนาน เขาจะรูเวลาวาเรือจะมา

พอไดยินเสียงก็จะออกไปรอ” (เจียน ศรีสมโภช. 3 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 
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 เชนเดียวกับคุณยายพริ้ง พรบังเกิด กลาววา หากจะไปบางบอหรือเขากรุงเทพฯ ก็จะนั่ง

เรือยนตท่ีคลองพระองคเจาไชยยานุชิต แลวไปข้ึนรถไฟท่ีสถานีหลวงแพงเขากรุงเทพฯ “ไปซ้ือของท่ี

บางบอ และไปซ้ือท่ีกรุงเทพฯ เวลาไปกรุงเทพฯ จะมีเรือยนต เดินไปลงเรือยนตจากคลองเจา แลวไป

ข้ึนรถไฟท่ีหลวงแพงไปหัวลําโพง ไปซ้ือของท่ีเสาชิงชา แตรุนพอบวช (พอของคุณยายพริ้ง) พอจะไป

ซ้ือท่ีกรุงเทพฯ พอจะไมซ้ือแถวนี้  แตฉันเองซ้ือท่ีบางบอ คือ มันเหมือนคานิยม เขาบอกตอๆ กันมาวา 

เสาชิงชามันดี เราไปซ้ือปุปมันไดหมดทุกอยาง” ( พริ้ง พรบังเกิด. 3 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 นอกจากจะโดยสารเรือประจําทางแลว ผูคนสวนหนึ่งเลือกท่ีจะเดินทางโดยการพายเรือ

หรือแจวเรือ ลัดเลาะเขาออกไปยังคลองตางๆ ท่ีอยูในพ้ืนท่ี ซ่ึงก็ไปถึงท่ีหมายไดเชนกัน แตจะตองเผื่อ

เวลาเดินทางมากข้ึน โดยมากชาวบานมักจะออกเดินทางกันตั้งแตเชาตรูเพ่ือจะไดทันเวลาอีกท้ังแดด

ยังไมรอนดวย อยางไรก็ดี ชาวบานก็ตองเตรียมขาวปลาอาหารอยางงายๆ ไปใหพรอมโดยไม

จําเปนตองฝากทองไวท่ีรานอาหารริมทางใหเสียเงินเสียเวลา 

 เชน คุณตาพุฒ วงศศิริ เลาวา เม่ือครั้งท่ีไปชําระภาษีดินท่ีอําเภอบางพลี จะตองแจวเรือ

มาดออกจากบานท่ีคลองชวดบัวตั้งแตเชา หากออกสายนอกจากจะรอนแลวอาจจะไมทันเวลา และยัง

ตองจุดท่ีจะแวะพักดวย “ไปเสียภาษีท่ีดิน เสียภาษีบอ ท่ีอําเภอบางพลี บานอยูคลองชวดบัว ก็แจว

เรือไปแตเชา ออกจากบาน ตี 5 จากบานแจวไป เริ่มออกคลองเสาธง คลองสําโรง เขาคลองหัวตะเข

(ปากคลองจรเขใหญ แถวโรงพัก) ก็ตางคนตางไป บางครั้งท่ีไปก็ 2 แจว บางครั้งก็แจวเดียว แตมา

พายไปดวย ชวยกันพาย เปนเรือมาด นั่งไปกันไมมาก ประมาณ 4-5 คน เพราะถาไปมากยิ่งชา ไปกิน

ขาวที่หัวตะเข จอดกินขาวที่เราหุงไปเสร็จ เรือไมมีหลังคา รอนก็ตองทน เพราะไปเสียภาษีที่ดิน

ภาษีบอ ท่ีอําเภอบางพลี เพราะสมัยกอนข้ึนกับอําเภอบางพลี ถึงบางพลีประมาณใกลเพล ครึ่งคอนวัน

ไปเสียภาษีท่ีดินท่ีอําเภอบางพลี ถึงบานประมาณ 6 โมงเย็น–1 ทุม” (พุฒ วงศศิริ .10 พฤศจิกายน 

2558 : สัมภาษณ) 

 สวนคุณยายพิศ อยูเล็ก คนคลองตนไทร ทานเลาการเดินทางไปปากน้ําวา สามารถไปได

หลายเสนทางท้ังโดยสารรถไฟ ท่ีสถานีหลวงแพง และแจวเรือไป “ปากน้ําก็ไป เพราะพ่ีนองอยูปากน้ํา

เพราะมันมีรถไฟหลวงแพง ไปลงหัวลําโพง ไปรถราง บางทีก็ไปรถเมล ไปเรือก็ไปได ก็ไปตามคลอง

แจวไปเปนวันๆ ถามีเรือเครื่องเขาก็ไปออกเชา  ท่ีเขาไปแจวกัน” (พิศ อยูเล็ก. 8 พฤศจิกายน 2559 : 

สัมภาษณ) 

 ท่ีกลาวมานี้ เห็นไดวา คลองสําโรง มีระยะทางยาวราว 56 กิโลเมตร และเชื่อมระหวาง

แมน้ําสําคัญสองสาย คือ แมน้ําเจาพระยา กับ แมน้ําบางปะกง คลองสําโรงจึงเปนคลองท่ีมี

ความสําคัญตอวิถีชีวิตและการสัญจรของผูคนท่ีอยูในละแวกนี้มากท่ีสุด 
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 อยางไรก็ดี จะเห็นวาการเดินทางโดยเรือประจําทางเขาคลองหลัก นับวามีความสะดวก

ในระดับหนึ่ง ทวาการสัญจรโดยปรกติก็ยังตองอาศัยการพายเรือหรือแจวเรือลัดเขาออกคลองตางๆ

ไปสูจุดหมายปลายทาง ท้ังยังตองอดทนกับสภาพอากาศท่ีรอนจัดและความเหนื่อยจากการออกแรง

แตก็ไมยากลําบากเกินกําลังเพราะเปนวิถีชีวิตปรกติ 

 

 
 

ภาพที่ 32 ภาพถายบรรยากาศริมคลองประเวศบุรีรมย ชวงทีส่บกับ 

คลองจรเขและคลองลําปลาทิวเปนสี่แยกคลอง บริเวณตลาดหัวตะเข พ.ศ. 2560 

 

 
 

ภาพที่ 33 ภาพถายคลองประเวศบุรีรมยชวงตลาดหัวตะเข เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2560 
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คลองในอําเภอบางเสาธง 

 ตามท่ีกลาวมาในบทท่ี 4 แลววา เม่ือมีการบุกเบิกท่ีทํากินข้ึนในพ้ืนท่ีบางเสาธง และผูคน

โยกยายเขามาอยูเพ่ิมมากข้ึน จึงเกิดการขยายบานเรือนไกลออกไป เปนกลุมเรือนเล็กๆ และกระจาย

กันอยูในลักษณะหางๆ กัน เรียกวา บานหาง แตยังมีความเปนชุมชน 

 บานหาง อันเกิดจากการขยายพ้ืนท่ีทํากินและท่ีอยูอาศัยสงผลใหพ้ืนท่ีใหมออกหางจาก

คลองสายหลักท่ีเปนเสนทางคมนาคมไปดวย แตยังมีความจําเปนตองใชน้ําเพ่ือปลูกขาวทํานาและ

อุปโภคบริโภค ชาวบานจึงตองขุดหรือขยายเสนทางท่ีมีอยูเดิมใหเปนทางน้ํา ซ่ึงมีขนาดกวางยาวเล็ก

แคบไปตามชื่อเรียก อาทิ หลอด ลําราง ชวด คลอง ตลอดจนขยายคลองท่ีมีอยูเดิมใหเปนคลองใหญ

เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําไปยังท่ีนาขาวท่ีหางออกไป เสนทางน้ําในลักษณะดังกลาวหลายสาย ยังคงปรากฏ

ชื่อเรียกตอมาในสมัยหลัง อาทิ ชวดตาปู ชวดตาจี่ ลําชวดฉมาน ชวดบัว ชวดตายิ้ม ชวดลาน ชวดตาพุก

เปนตน ตอมาไดมีการขุดขยายลํารางหรือชวด ใหเปนคลองใหญ ทําใหการเดินทางติดตอกันเปนไปได

โดยสะดวกท่ัวถึง 

 อําเภอบางเสาธง ประกอบ 3 ตําบล ไดแก ตําบางเสาธง ตําบลศีรษะจรเขใหญ และ

ตําบลศีรษะจรเขนอย มีคลองธรรมชาติท่ีพัฒนามาจากลํารางหรือชวดและคลองขุดใหมตัดผาน

ครอบคลุมไปท่ัวพ้ืนท่ี กวา 66 สาย และมีชื่อปรากฏในเอกสารขอมูลท่ัวไปของอําเภอบางเสาธง ท้ังนี้

คนในพ้ืนท่ีกําหนดชื่อเรียก คลองและบาน กันเอง ตามสภาพพ้ืนท่ี ทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร

และวัฒนธรรมของทองถ่ินเพ่ือใหการจดจําเปนไปโดยงาย แตมิไดมีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร 

 โดยเหตุดังกลาว จึงเปนท่ีมาของการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงคติชนวิทยา : การตั้ง

ชื่อคลองและชื่อบานในอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ดังตอไปนี้ 
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ภาพที่ 6 แผนทีส่ังเขปแสดงขอมูลคลองภายในเขต อบต.บางเสาธง 

ที่มา : องคการบริหารสวนตาํบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จงัหวัดสมุทรปราการ 
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ช่ือคลองและบานในตําบลบางเสาธง 

 ตําบลบางเสาธง เปนตําบลแรกของอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีอาณาเขต

ทิศเหนือติดกับเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ทิศตะวันออกติดกับอําเภอบางบอ จังหวัด

สมุทรปราการ  ทิศตะวันตกติดกับตําบลศีรษะจรเขนอยและตําบลศีรษะจรเขใหญ จังหวัด

สมุทรปราการ และทิศใตติดกับอําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 

 ตําบลบางเสาธง มีคลองธรรมชาติและคลองขุดอยูจํานวน 30 สาย คือ คลองสําโรงคลอง

บางเสาธง  คลองเจริญราษฏร(คลองพอเฒา)  คลองมหาชื้น  คลองสี่ศอก  คลองปนหยา  คลองควาย

คลองเกษรา  คลองบางคําราม(คลองผูชวย)  คลองบางกระเทียม  คลองบางเซา  คลองชวดลาน 

คลองชวดตาพุก  คลองชวดงูเหา  คลองชวดหนองบอน  คลองชวดบัว  คลองปากกะพัง  คลองพญา

เพ็ชร  คลองบางพลี (คลองตาเส็ง)  คลองมอญ  คลองกลั่นหอม  คลองทับยาว (คลองศีรษะจรเขนอย)

คลองไทรตามาก  คลองหัวเกลือ  คลองสนามพลี (ยายท้ิม)  คลองกาหลง  คลองมอญท้ิงสุม  คลอง

เสือรองไห  คลองสกัดยี่สิบหา  และคลองออมไร 

 ในจํานวนนี้มีคลองสําคัญหลายสายท่ีเปน แมคลอง เชื่อมตอไปยังคลองสาขาตางๆ อาทิ

คลองสําโรง คลองบางเสาธง คลองบางกระเทียม คลองบางเซาบน คลองบางน้ําขาว เปนตน คลอง

ท้ังหมด ชาวบานไดตั้งชื่อตามชื่อบุคคล สัตว พืชพันธุและลักษณะหรือขนาดความความกวางยาว

สอดคลองไปกับชื่อบาน โดยมีรายละเอียด ท่ีมาการตั้งชื่อ ดังนี้ 

 

 

 

 คลองสําโรง เปนคลองโบราณ ซ่ึงแยกจากแมน้ําเจาพระยา ท่ีวัดสําโรงเหนือ ตําบลสําโรง

ใตบริเวณตรงโคงแมน้ําท่ีเรียกบางกะเจา อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ แลวไหลไปทาง

ทิศตะวันออกเลียบถนนปูเจาสมิงพราย ตอเนื่องดวยถนนเทพารักษ ผานอําเภอเมืองจังหวัด

สมุทรปราการ ในพ้ืนท่ีตําบลสําโรงเหนือและตําบลบางเมือง อําเภอบางพลี และอําเภอบางบอไป

บรรจบกับแมน้ําบางปะกงท่ีตําบลทาสะอาน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีความยาวตลอด

สายราว 56 กิโลเมตร คลองสําโรงจึงมีลักษณะเปนแนวขวางพาดผานหลายพ้ืนท่ีจากดานตะวันตกไปจน

จรดดานตะวันออกของเมืองสมุทรปราการ 

 คลองสําโรง เปน คลองขุด แตไมมีหลักฐานวาขุดมาตั้งแตเม่ือใด กลาวแตเพียงวา ใน

แผนดิน สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (ครองราชย พ.ศ. 2034–2072)  ไดมีการขุดซอมคลองสําโรง 

แลวพบรูปเทพารักษ 2 องค ดังหลักฐานท่ีปรากฏในพระราชหัตถเลขา เม่ือปมะเมีย จุลศักราช 860 

(พ.ศ. 2041) ซ่ึงมีความตอนหนึ่ง วา 

คลองสําโรง – บานคลองสําโรง 
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 “ขณะนั้นคลองสําโรงท่ีจะไปคลองศีรษะจระเข คลองทับนางจะไปปากน้ําเจาพระยาตื้น

เรือใหญจะเดินไปมาขัดสน จึงใหชําระ ขุดไดรูปเทพารักษ 2 องคหลอดวยทองสัมฤทธิ์ จารึกองคหนึ่ง

ชื่อ “พญาแสนตา” องคหนึ่งชื่อ “บาทสังขกร” ในท่ีรวมคลองสําโรงกับคลองทับนางตอกัน  จึงให

พลีกรรมบวงสรวง แลวรับออกมาปลูกศาล เชิญข้ึนประดิษฐานไว ณ เมืองพระประแดง” (ส. พลายนอย. 

2555 : 200) 

 ชื่อ คลองสําโรง เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันมาแตเกากอนแลว สันนิษฐานวาตั้งตามตาม

พรรณไมชนิดหนึ่งท่ีเห็นในแถบนี้ งานวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงคติชนวิทยา : การตั้งชื่อคลองและชื่อบาน

ในเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  พ.ศ. 2554  ของพรรณศิริ แจมอรุณและคณะ กลาววา

คลองสําโรง เรียกชื่อตาม ตนสําโรง เปนตนไมชนิดหนึ่ง 

 ลักษณะของตนสําโรง เปนไมผลัดใบยืนตนขนาดใหญ สูงไดถึง 30 เมตร เรือนยอดรูปไข

ถึงทรงกระบอก ลําตนหนา โคนมีพูพอนต่ําๆ เปลือกสีน้ําตาลปนเทา เรียบหรือแตกเปนรองตามยาว

ลําตนบาง ใบเปนชอรูปนิ้วมือ ดอกเล็กออกเปนชอใหญ กลิ่นเหม็น ลูกเปนฝกกลมแข็ง เปนพรรณไมท่ี

พบตามปาดิบและปาเบญจพรรณ โดยจะข้ึนกระจายหางๆ และมีท่ัวทุกภาคของประเทศ ซ่ึงในอดีต

เคยข้ึนอยูท่ีบริเวณตนคลองหลายตนจนเปนสัญลักษณของคลอง (พรรณศิริ แจมอรุณ. 2554 : 60-62) 

 ดังคํายืนยันของ คุณตาจีรศักดิ์ แกวโบราณ วา “เดิมท่ีคลองสําโรง มีตนสําโรงจํานวนมาก 

อยูตนคลอง” (จีรศักดิ์ แกวโบราณ. 11 พ.ค.2555 : สัมภาษณ)  ลักษณะเชนนี้ เม่ือชาวบานพายเรือ

เขาออกคงเห็นกันอยูตลอด จึงไดเรียกขานกันไปตามสิ่งท่ีพบเห็นจนกระท่ังกลายเปนท่ีมาของชื่อคลอง

แหงนี้วา คลองสําโรง ท่ีมาจาก ตนสําโรง 

 มีขอมูลหนึ่ง อธิบายวา สําโรง เปนคํามาจาก ภาษาเขมร วา สํโรง (อานวา ซ็อมโรง) คือ 

ตนสําโรง มีชื่อพ้ืนเมืองเรียกอีกวา จํามะโฮง, มะโรง, มะโหรง, โหมรง หรือโหมโลง  เปนไมผลัดใบยืน

ตนขนาดใหญ สูงไดถึง 30 เมตร เรือนยอดรูปไข ถึงทรงกระบอก ลําตนเปลาตรง โคนมีพูพอนต่ําๆ 

เปลือกเรียบสีน้ําตาลปนเทา ชื่อคลองสําโรง คงไดจากเปนคลองท่ีไหลผาน ชุมชนสําโรง ท่ีมี ตน

สําโรงใหญ  (นานอย ออยหนู. 2554 : ออนไลน) 

 ในอดีต คลองสําโรง มีความสําคัญตอพ้ืนท่ีดานตะวันออกของกรุงเทพฯ มาเนิ่นนานแลว

โดยเฉพาะในแงยุทธศาสตรนั้น เปนคลองท่ีชวยปองกันพระนครทางตะวันออก เพราะเปนเสนทางไปสู

บานเมืองในเขตชายฝงทะเลฟากตะวันออกและกัมพูชา สวนในแงเศรษฐกิจก็เปนคลองท่ีอํานวยความ

สะดวกในดานการคมนาคมขนสงท้ังคนและของ จากทางตะวันออกมาทางดานตะวันตก 

 ตอมาภายหลัง คลองสําโรง มีบทบาทในฐานะเปนเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญของดาน

ตะวันออก ของเมืองสมุทรปราการ เพราะคลองท่ีมีความกวางและมีเสนทางยาวจากตะวันตกไปตะวันออก 

โดยตนคลองสําโรง เริ่มจากบริเวณโคงแมน้ําท่ีเรียกวา บางกะเจา หรือ โคงบางกระเจา บางที
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ชาวบานเรียกวา โคงขาวเหนียวบูด (เพราะกวาจะพนโคงดังกลาวขาวเหนียวก็คงบูดเสียกอน) บริเวณ

โคงบางกระเจาจะคลายกับ กระเพาะหมู อยูในพ้ืนท่ีอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ แลว

ออกไปทางทิศตะวันออก เลียบถนนปูเจาสมิงพราย ตอเนื่องดวยถนนเทพารักษ ผานอําเภอเมือง

จังหวัดสมุทรปราการ ในพ้ืนท่ีตําบลสําโรงเหนือและตําบลบางเมือง แลวผานอําเภอบางพลี อําเภอ

บางเสาธง และอําเภอบางบอ ไปบรรจบกับ แมน้ําบางปะกง ท่ีตําบลทาสะอาน อําเภอบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 คลองสําโรง จึงเปนเสมือน แมคลอง ท่ีเชื่อมพ้ืนท่ีและผูคนท่ีอยูทางตะวันออก กับ ดาน

ตะวันตก รวมถึงเชื่อมกับคลองนอยใหญตางๆ หลายสายท่ีอยูในพ้ืนท่ีดานเหนือดานใตใหติดตอไปมา

หากันไดโดยสะดวก ดังท่ี ผูอาวุโสกลาววา ไมวาจะพายเรือ แจวเรือ มาจากคลองไหนๆ แตก็ตองมา

เขาเสนคลองสําโรงเสมอ  และโดยลักษณะเปนคลองแนวขวางนั้น ตลอดระยะทางจึงไดเชื่อมกับคลอง

สาขาตางๆ ท่ีอยูในพ้ืนท่ีดานเหนือและดานใตของคลองสําโรงอีกจํานวนมาก ในสวนของคลองสาขาท่ี

อยูในพ้ืนท่ีดานใต ยังไดเชื่อมโยงเกาะเก่ียวกันจนไปถึงทะเลปากอาวไทย และสงผลใหคลองสําโรง

ไดรับอิทธิพลของน้ําข้ึนน้ําลงจากทะเลไปดวย 

 ดังนั้น ในสมัยรัชกาลท่ี 5 จึงมีการสรางประตูก้ันน้ําเค็มจากทะเล คือ ประตูน้ําสําโรง 

ตรงชวงตนคลองสําโรง และ ประตูน้ําคลองดาน คือบริเวณท่ีบรรจบกันของคลองสําโรงกับคลองบาง

เหี้ย (คลองดาน อ.บางบอ)  ในครั้งนั้นชาวบานเรียกวา ประตูน้ําคลองบางเห้ีย (คลองดาน)  ปจจุบัน

คือ ประตูน้ําชลหารพิจิตร เพ่ือสกัดก้ันน้ําเค็มข้ึนมิใหไหลทะลักเขามายังพ้ืนท่ีๆ ทําการเกษตรมากจน

กอใหเกิดความเสียหายแกพืชผลโดยเฉพาะ การปลูกขาวทํานา  ซ่ึงก็ทําใหผูท่ีแจวเรือเขามายังตน

คลองสําโรงเพ่ือท่ีจะไปอําเภอเมืองสมุทรปราการหรืออําเภอพระประแดง จะตองจอดเรือท่ี ประตูน้ํา

สําโรง เพ่ือรอเวลาใหประตูก้ันน้ําเปดเสียกอน 

 ในเรื่องนี้ อาจารยสุพรรณ โพธิสุภาพ นักวิชาการทองถ่ิน ไดอธิบายวา แตกอนประชาชน

ในหมูบานจะนําขาวสาร ปลาแหง ปลาเค็ม และไขเปด ไปแลกเปลี่ยนน้ําตาล มะพราว และผลไมกับ

ชาวสวนฝงพระประแดง ดวยการลองเรือออกจากหมูบานแตเชามืด โดยการแจวเรือไปตามลําคลอง

สําโรง จนถึงประตูน้ําสําโรงประมาณ บาย 2-3 โมงเย็น ซ่ึงเปนเวลาท่ีประตูน้ําปด จึงพักหุงขาว

ทําอาหารกินในม้ือเย็นเพ่ือรอเวลาท่ีประตูน้ําเปดจึงแจวเรือออกสูแมน้ําเจาพระยา ขามไปยังฝงอําเภอ

พระประแดงและพักคางคืนท่ีนั่น เม่ือแลกเปลี่ยนสินคากันแลวจึงเดินทางกลับเสนทางเดิม (สุพรรณ 

โพธิสุภาพ. หนา 6 : มปพ. ) 
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 ในอดีต ขณะท่ีคลองสําโรงยังใสสะอาดอยูนั้น ชาวบานท่ีสัญจรผานไปมาจะเห็นวามี

ตนไม ดอกไมน้ําและพืชตางๆ ข้ึนอยูมากดวย และในคลองก็ยังอุดมสมบูรณเปนแหลงอาหารของผูคน

มาเนิ่นนาน ดังท่ีคุณลุงสมศักดิ์ สมมติภาพ ซ่ึงเกิดและอาศัยอยูท่ีคลองสําโรงมาตลอด ปจจุบันไดเลา

ยอนอดีตสภาพคลองสําโรงวา สองขางทางอุดมไปดวยนาขาวจนถึงเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา สวนใน

คลองก็จะมีดอกบัวแดงและสาหรายข้ึนเต็มไปหมด 

 “แถบนี้เปนทองนาขาว ทํานาขาวท้ังหมด ตั้งแตสําโรงมายันโนน ติดเขตฉะเชิงเทราเปน

ขาวอยางเดียว มีสวนบางนิดหนอย แตไมมาก คลองสําโรงสมัยท่ีน้ํามันยังไมเสีย ยังไมมีโรงงานใน

คลองจะมีบัวแดงกับสาหรายข้ึนเต็ม เด็กๆ ไปวายน้ํา  ตอนนั้นเรียนท่ีโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สราง

พ.ศ. 2470 กวาๆ ม๊ัง สมัยหลวงปูสื่อ ผมยังทัน หลังวัดมงคลเปนคลองออม ไปทะลุคลองเจริญราษฏร

ได” (สมศักดิ์ สมมติภาพ. 20 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ) 

 ปจจุบัน คลองสําโรง เปลี่ยนแปลงไปมาก จากการขยายตัวของเศรษฐกิจ ทําใหพ้ืนท่ี

ตลอดแนวคลองถูกปรับเปลี่ยนเปนท่ีอยูอาศัย มีชุมชนตางๆ อยูหนาแนนแทรกไปกับโรงงาน

อุตสาหกรรม หางรานธุรกิจตางๆ โดยเฉพาะชวงตนคลองสําโรง ซ่ึงเชื่อมกับแมน้ําเจาพระยา ในเขต

เมืองสมุทรปราการ เปนบริเวณท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแนนมากท่ีสุด 

 จนกระท่ังในป พ.ศ.2553 มีการตรวจสอบผลกระทบจากการเปนพ้ืนท่ีตั้งของโรงงาน

อุตสาหกรรมนอยใหญตางๆ และพบวาบริเวณนี้มีการปนเปอนของโลหะหนัก และสารกอมะเร็งใน

คลองสําโรงและตะกอนดินมีคาสูงกวาระดับการปนเปอนอยางรายแรงดวย ลักษณะเชนนี้ไดสงผลให

คลองสําโรงเสื่อมโทรมลงอยางตอเนื่อง จนทําใหผูคนท่ีอาศัยอยูริมคลองสําโรงพยายามปกปองลํา

คลองไมใหเปน สายน้ําแหงสารพิษ  ซ่ึงก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเพราะสามารถคืนสภาพน้ํา

ท่ีใสสะอาดท่ีใชสําหรับอุปโภคและทําการเกษตรกรรมได โดยเฉพาะบริเวณชวงหนาวัดบางพลีใหญ 

ซ่ึงเปนสถานท่ีทองเท่ียว (รัตนศิริ กิตติกองนภางค : www.greenpace.org) 

 ปจจุบัน คลองสําโรง มีความยาวตลอดสาย 2.9650 กิโลเมตร ทองคลองกวาง 16 เมตร

และมีความลึกน้ําในฤดูฝน 3.20 เมตร เปนคลองชลประทาน ท่ีอยูในโครงการสงและบํารุงรักษาชล

หารพิจิตร สํานักชลประทานท่ี 11 ซ่ึงทําหนาท่ีรับน้ําท่ีไหลผานยังคลองหลักๆ จํานวน 5 คลอง ท่ี

เชื่อมตอจากคลองประเวศบุรีรมย ไดแก คลองลาดกระบัง คลองบางโฉลง  คลองจรเขใหญ คลองเสาธง

เพชรพิชัย และคลองพระองคเจาไชยยานุชิต โดยน้ําในคลองท้ังหมดจะไหลไปบรรจบกันท่ีคลองสําโรง

ซ่ึงเปนจุดระบายน้ํา ผานคลองท่ีอยูดานใตลงสูทะเล 

  

http://www.greenpace.org/
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ภาพที่ 34 ภาพถายคลองสําโรง บริเวณตลาดบางพลี 

ท่ีมา : หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

  

 

 คลองบางเสาธง เปนคลองสายหลักของอําเภอบางเสาธง ตําแหนงและลักษณตามท่ี

ปรากฏในแผนท่ีสังเขป คลองในภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง เห็นวาคลองนี้มีความ

ยาวจากดานเหนือลงมาดานใตของอําเภอ ปากคลองดานเหนือเปนชุมทางบรรจบกับคลองสามสาย 

คือ คลองไทรตามาก คลองบางพลี และคลองบางน้ําขาว สวนปากคลองดานใตบรรจบท่ีคลองสําโรง 

 

 
 

ภาพที่ 7 ภาพถายแผนทีแ่สดงคลองบางเสาธงในแผนที่สังเขปคลองในภายในเขต อบต.บางเสาธง 

คลองบางเสาธง – บานบางเสาธง 
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 ผูอาวุโสท่ีอยูในทองถ่ินหลายทาน บอกเลาสภาพของคลองบางเสาธงแตกอนวา เปน

คลองธรรมชาติ แตเดิมมีความกวางนอยกวาท่ีเห็นในปจจุบันมาก ชวงฤดูแลงน้ําในคลองนี้จะแหงแต

หนาน้ําก็จะมีน้ําทวมมาก บริเวณพ้ืนท่ีสองฝงคลองเดิมเปนทุงนาโลงมีบานรือนอาศัยอยูเปนชวงๆ 

บางชวงก็อยูเกาะกลุมกันอยูราว 50-60 หลัง มีตระกูลเกาแกที่อยูในพื้นที่ ไดแก ตระกูลรักษสวน 

พรเจริญ ทองปอน ทองโอ บุญเพ็ง อํ่าชิต ประจบ เปนตน  “เกิดท่ีคลองบางเสาธง คลองนี้ยอนหลัง

ไป 40-50 ปกอน บานเรือนไมหนาตาเทามีตอนนี้ เม่ือกอนมีตระกูลปดสี ดอนลอย” (มาก ดอนลอย. 

19 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 สวน พระครูอนุกูล (ประยูร สูไพลิน) เจาอาวาสวัดเสาธงกลาง เปนคนคลองบางเสาธงได

เลาสภาพของคลองนี้ในอดีตวา “เกิดท่ีคลองบางเสาธง คลองไมกวาง ประมาณ 4-5 วา เรือพายแจว 

2 ลําสวนกันได มีบานคนอยูอาศัยไมมาก คนสวนใหญประกอบอาชีพทํานา แตหากเปนชวงหนาแลง

คลองนี้น้ําก็จะแหงมาก แตถึงหนาน้ําก็น้ําทวมมาก ทําใหทํามาหากินคอนขางจะลําบาก คนสวนใหญ

ทํานาตลอดท้ังป สมัยกอนทํานาปละครั้ง นาป 

 สมัยกอนคนอยูไมเยอะ ประมาณ 50–60 หลังคาเรือน ตลอดคลอง พวกตระกูลเกาแก

คือ ตระกูลปูทิพย-ยาโต นามสกุลประจบ  ตระกูลคุณเสง่ียม-คุณภักดิ์ อํ่าชิต ตระกูลโยมบุญมา-โยม

จันทร บุญเพ็ง” (พระครูอนุกูล. 14 กันยายน 2559 : สัมภาษณ)  คนคลองบางเสาธงอีกทานหนึ่ง คือ

คุณยายมาลี แกวระยา เลาวา “เกิดท่ีคลองเสาธง คลองยังไมไดขุด เปนคลองเล็กๆ เปนคลอง

ธรรมชาติ ไมกวางเทาไหร กวางขนาดเรือมาดสวนกัน 2 ลําได  ขนาด 7-8 วา” (มาลี แกวระยา. 11 

มกราคม 2559 : สัมภาษณ) 

 เนื่องจากคลองบางเสาธงคอนขางยาว ในสมัยท่ียังไมมีการสรางประตูน้ําก้ันน้ําเค็มจาก 

ทะเล ปลายคลองชวงท่ีอยูดานใตจะไดรับอิทธิพลของกระแสน้ําข้ึนน้ําจากทะเลอาวไทยดวย ทําใหมี

น้ํากรอย ภายหลังไดมีการขยายคลองบางเสาธงใหกวางข้ึนจนเปนเสนทางคมนาคมหลักของพ้ืนท่ี

เพราะสามารถเชื่อมไปยังคลองสาขาอีกหลายสายเขาสูพ้ืนท่ีตางๆ อาทิ คลองชวดบัว คลองชวดงูเหา

คลองบางกระเทียม คลองชวดตาพุก คลองชวดลาน คลองลําชวดใหญ คลองชวดลาน คลองบางเซา

เปนตน 
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ภาพที่ 35 ภาพถายเกา ลักษณะหมูบานริมคลองที่อาศัยเกาะกลุม 

ที่มา : หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

 

 

 ชื่อ คลองบางเสาธง เปนชื่อท่ีเรียกกันภายหลัง แตกอนชาวบานเรียกคลองนี้วา 

 คลองบางยาว ชื่อนี้ปรากฏในโฉนดท่ีดินในสมัยแรกๆ วา ลําแยกคลองบางยาว ท่ีเรียก

เชนนี้เพราะชาวบานเห็นวา คลองนี้มีระยะความยาวจากเหนือจรดใตของอําเภอ ดังท่ี คุณตาแสวง บุญมี

อดีตผูใหญบาน หมู 10 คลองบางเสาธง ยืนยัน “คลองบางเสาธง เขาเรียกวา คลองบางยาว ในโฉนด

ท่ีดินผมยังเปน ลําแยกคลองบางยาวอยู เพราะคลองมันยาวออกโนน สี่แยกลาดกระบัง หัวคลองก็

คลองสําโรง ปากคลองบางเสาธงเคยเห็นมีศาลไทย จําชื่อไมได บนศาลมีเจว็ดเปนแผน” (แสวง บุญมี. 

19 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 เนื่องจากคลองนี้มีความยาว จึงมีชื่อเรียกอ่ืนท่ีชาวบานเรียกไปตามสภาพของพ้ืนท่ี

กลาวคือ ชวงท่ีไหลผานสถานีอนามัยบริเวณผานวัดบัวโรยลงมาทางดานใตถึงจนสบกับคลองชวดตา

พุก บริเวณหมู 10 เปนชุมชนหมูบานท่ีผูอาศัยอยูมากกวา 10 ตระกูล ผูท่ีอยูคลองบางเสาธงชวงนี้จะ

เรียกวา คลองอูมดแดง เม่ือพนชวงนี้ไปแลว ก็เรียกคลองบางเสาธงเชนเดิม ดังท่ีพระครูโกมุทธรรม

ธาดา หรือหลวงปูขีด โตเจริญ ยืนยัน “คลองบางเสาธง เดิมเรียกวา คลองอูมดแดง (พระครูโกมุท

ธรรมธาดา. 4 กันยายน 2558 : สัมภาษณ) 

 ผูอาวุโสหลายทานเลา สภาพของคลองอูมดแดงในครั้งนั้นวา ลักษณะคลองกวางแตตื้นมี

บานเรือนอยูเปนกลุมๆ หลายตระกูล “คลองอูมดแดง สภาพแตกอน คลองกวางแตตื้น กวางขนาด

เรือพายสวนกันได เรือเอ้ียมจุน ลากขาว สวนกันไดนะ บานคนมีเปนหยอมๆ ตระกูลเกาแกแถวนี้ก็มี
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พรเจริญ ทองปอน รักษสวน โอทอง คนอยูมากกวา 10 ครอบครัว แถวอูมดแดง รอบนี้ทํานาหมดเลย”

(วน โอทอง. 5 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 “คลองอูมดแดง สมัยกอนมีความกวางของคลองไมมากนัก ขนาดเรือมาด 2 ลํา พายสวน

กันได และมีบานเรือนอยูไมถึง 10 หลังคา คนท่ีอยูในคลองนี้แตกอนเทาท่ีทานจําไดก็ มีไมก่ีตระกูล

เชน ตระกูลรักษสวน และ ตระกูลพรเจริญ” (ยุพิน แยมสุคนธ. 11 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ ) 

 เหตุท่ี ละแวกนี้ เรียกวา คลองอูมดแดง เพราะสมัยกอน ตนไมท่ีอยูบริเวณนี้จะมี มดแดง

ไปทําโพรงอยูบนตนไมเปนจํานวนมาก ผูท่ีพายเรือผานไปมาก็มักจะเห็นโพรงมดแดงนอยใหญอยูเสมอ

จึงไดเรียกวา อูมดแดง ซ่ึง อู หมายถึง รัง อูมดแดง ก็หมายถึง รังมดแดง 

 ดังคําอธิบายของ พระมหาชวลิตอธิจิตตฺโต ท่ีกลาววา เม่ือผานหนาวัดบัวโรยไปจะเรียก

คลองชวงนี้วาอูมดแดง เพราะมีตนไมเยอะสาวนมากคือตนไทร บนตนไมเหลานี้ก็เปนท่ีทํารังของมด

แดง ชาวบานจึงเรียกวาอูมดแดง เปนชวงตนคลองบางเสาธง 

 “คลองบางเสาธง พอผานหนาวัดไปเรียก อูมดแดง เลยอูมดแดงแลวพนเขตหมู 9 ไปแลว

เรียก คลองบางเสาธง คลองอูมดแดง คือ คลองบางเสาธงชวงตน จะเรียกวา อูมดแดง ทําไมเรียก

อยางนั้น เพราะตนไมมันเยอะ แลวมันมีคลองซอยท่ีจะเขาไปตามลําคลอง นาเยอะ เม่ือมีตนไมเยอะ

มันก็เปนท่ีอาศัยของมดแดง รังมันก็เยอะ เพราะตนไมมันเปนซุมเขาหากัน สวนมากจะเปนตนไทรใหญ

ซ่ึงตนหนึ่งสามารถออมไปอีกฝงหนึ่งได เม่ือกอนเปนเด็กเคยเห็น พอเลยวัดไปแลว ชวงกลางจะเปน

คลองบางเสาธง ตนคลองจะไมยาว” (พระมหาชวลิตอธิจิตตฺโต. 10 มกราคม  2556 : สัมภาษณ) 

 สวนคุณสุรินทร กันคลอย ก็ยืนยันในเรื่องนี้เชนกันวา เคยมีรังมดแดงอยูบนตนไมจริง 

“เพราะมีมดแดงเยอะ เปนโพรงกลมๆ ทํารังบนตนไมทุกชนิด” (สุรินทร กันคลอย. 1 ธันวาคม 2558 

: สัมภาษณ) 

 

 
 

ภาพที่ 36 ภาพถาย พระมหาชวลิตอธิจิตตฺโต ผูใหขอมูล 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ทองนาอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
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 สวนผูอาวุโสในทองถ่ิน บางทานอธิบายความตางไปวา เรียกตามลักษณะของคลองชวง

นั้นท่ีคลายกับ อาว คือ เวิ้งเวาเขาไป มีความกวางและดูนากลัว จึงเรียกวา อู  สวน มดแดง ยังไมมี

คําอธิบายใดๆ  สวนบริเวณสองฝงคลองชวงนี้เปนทุงโลง มีตนสะแกท่ีชาวบานปลูกอยูดวย 

 ดังท่ี ผูใหญวน โอทอง กลาว “ท่ีเรียกอูมดแดง คือ อู มันเปนอาว ลักษณะคลองกวาง 

นากลัว (ตรงอาวปจจุบันอยูตรงบานยายหลอม) อาว คือมันเปนคลองท่ีกวาง เปนเวิ้ง เปนชวงกวาง 

มาโรงเรียนก็กลัวตะเข เพราะมันกวางนากลัว มีบานไมเยอะเทาไหร เปนทุงโลงท้ังสองฝง ตนไมท่ีปลูก

สองขางคือตนสะแก เพ่ือวาเวลาคนทองจะตัดไปอยูไฟ” (วน โอทอง. 5 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 อยางไรก็ดี ชื่อ คลองอูมดแดง จึงเรียกเฉพาะคนท่ีอยูในพ้ืนท่ีคลองบางเสาธงชวงตน

เทานั้นเพ่ือใหเกิดความสะดวกและเขาใจตรงกัน 

  

 
 

ภาพที่ 37 ภาพถาย ผูใหญวน โอทอง อายุ 80 ป 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 

 

 นอกจากนี้ ยังมีคําอธิบายท่ีมา ชื่อ คลองบางเสาธง ในเว็บไซดเผยแพรขอมูลท่ัวไปของ

อําเภอบางเสาธงดวยวา  มีท่ีมาสอดคลองกับการดําเนินวิถีชีวิตของประชาชนท่ีตั้งถ่ินฐานในบริเวณนี้

อยู 3 ประการ ไดแก 

 หนึ่ง  มาจากการ ปกธงท่ีคันทํานบ ตรงบริเวณปากคลองบางยาว หรือคลองบางเสาธง

ทางดานใต ในอดีต บริเวณท่ีเปนจุดตัดของคลองบางเสาธง กับ คลองสําโรง จะมีการปกธงไวเปน

สัญลักษณ จุดประสงคเพ่ือเปนสัญลักษณบอกจุดปดคลองใหแกเรือท่ีสัญจรไปมาไดรูแตเนิ่น ๆ โดยธง

นี้จะปกอยูตรงบริเวณปากคลอง ชาวบานเรียกวา ปากคลองบางเสาธง 
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 คําอธิบายขางตนสอดคลองกับคําบอกเลาของพระครูอนุกูลสาธุกิจ หรือ หลวงพอกุม วัด

จรเขใหญ วา “เม่ือสมัยกอนนี้ ปากคลองเสาธงมันจะมีธงชาติปกอยู ไมรูใครปก แตสมัยปูเด็กๆ เห็น

ปากคลองมีธงชาติอยู ตั้งชื่อวา ปากคลองบางเธง” (พระครูอนุกูลสาธุกิจ. 14 กันยายน 2559 : 

สัมภาษณ) 

 สอง  มาจาก ธงท่ีปกตามหัวคันนา ของชาวนา ในชวงท่ีจะมีการลงแขกดํานา ถอนกลา

หรือการละเลนตาง ๆ เชน การเลนสงกรานต เปนตน 

 สาม  มาจาก สัญญาณธงตามวัด เพ่ือบอกเวลาพักหรือเลิกทํานาในสมัยกอน ดังท่ีคุณ

ลุงสมศักดิ์ สมิตติภาพ ใหรายละเอียดวา ในอดีตจะมีการปกธงไวหลายแหง เชน ที่วัดเสาธงนอก

(วัดบานไร) หนึ่งเสา ชาวบานเรียกวา วัดเสาธงชัย และท่ีวัดเสาธงกลางอีก 2 เสา ปกท่ีวัดบัวโรย และ

ที่บานของกํานัน คือ ขุนประชาสิริเกตุ (เฟอง อิ่มใจ) ดวย “คือเดิมที่ทางนี้จะมีวัดอยูวัดหนึ่ง วัด

เสาธงนอก เขาเรียกวา วัดเสาธงชัย มีบานกํานัน เขาจะมีเสาธงปกอยูหนาบานเขา ก็เรียก เสาธงชัย 

หนาบานกํานัน กํานันชื่อขุนประชาสิริเกตุ (หรือ ขุนสิริเกตุประชาบาล กํานันเฟอง อ่ิมใจ) เปนเสาธง

ธรรมดา เขาจะตั้งเสาธงประจําอยูท่ีบาน  ใครไปมาก็เรียก เสาธงขุนประชาสิริเกตุ คือ พวกตนตระกูล

อ่ิมใจ” (สมศักดิ์  สมิตติภาพ. 20 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ) 

 สรุปวา การใชสัญลักษณท่ีเก่ียวกับธงเพ่ือสื่อความหมายตางๆ เหลานี้นั้น เม่ือมารวมกับ

คําวา บาง ซ่ึงแปลวา น้ํา แลวจึงไดเรียกบริเวณแถบนี้วาบางเสาธง (ขอมูลออนไลน : http://www. 

thaitambon.com/tambon/110601) 

 อยางไรก็ดี แมท่ีมาการตั้งชื่อตางกัน แตก็ไปตามความสะดวกและความเขาใจตรงกันของ

คนในแตละพ้ืนท่ี แตท้ังหมดนี้คือคลองเดียวกัน สวนสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือปจจุบันคลองบาง

เสาธงไมไดเปนเสนทางหลักในการคมนาคมแลวแมวาบานเรือนท่ีอยูริมสองฝงคลองยังคงใชเรือสัญจร

อยูบาง เห็นไดจากหลายหลังยังมีอูจอดเรืออยูหนาบานหรือในพ้ืนท่ีบาน 

 ความสําคัญของคลองบางเสาธงในปจจุบัน เปนคลองท่ีชวยระบายน้ําทางดานตะวันออก

ของกรุงเทพฯ มีความยาวท้ังสิ้น 3.880 กิโลเมตร ความลึกของทองคลอง 4 เมตร และความกวางของ

ผิวน้ํา 20 เมตร และอยูในโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชลหารพิจิตร สํานักชลประทานท่ี 11 
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ภาพที่ 38 ภาพถายบานของคุณยายสําอางค ดอนลอย คลองบางเสาธง พ.ศ. 2559 

 

 
 

ภาพที่ 39 ภาพถายตลาดเกาหนารานหันออกคลองบางเสาธง  อยูริมคลองดานใต 

พ.ศ. 2559 ปจจบุันไมไดดาํเนนิกิจการรานคาแลว 
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 คลองเจริญราษฎร เปนคลองท่ีอยูดานใตของอําเภอบางเสาธง ตําแหนงและลักษณะของ

คลองตามท่ีปรากฏในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลองภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

เห็นวาคลองนี้แยกมาจากคลองสําโรงเปนแนวยาวลงมาสบกับคลองหัวเกลือ บริเวณใกลแนวเขตของ

อําเภอบางเสาธง 

 ชื่อคลองเจริญราษฏร เปนชื่อท่ีเรียกกันภายหลัง เดิมชาวบานเรียกคลองนี้วา คลองพอเฒา

หรือ คลองศาลเจาพอปู เปนคลองเกาแก ท่ีมีชื่อและเสนทาง ในแผนท่ีอําเภอบางพลี พ.ศ.2457

ปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2492  เขียนวา คลองเสือเฒา 

 

     
 

ภาพที่ 8 ภาพถายแผนที่แสดงคลองเสือเฒา อําเภอบางพลี พ.ศ. 2457 

ปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2492 

 

 

 

คลองเจริญราษฏร (คลองพอเฒา) 
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 ชื่อคลองพอเฒา มีท่ีมาจากเรื่องท่ีเลาสืบตอกันมาในทองถ่ิน 2 ประการ คือ 

 หนึ่ง เลากันมาวา แตเดิมบริเวณนี้เคยมี เสือโจร ผูหนึ่งเขามาอาศัยอยู เสือผูนี้เปนผูท่ีมี

วิชาอาคมท่ีหากินในทางจี้ปลน เสือผูนี้มาอยูตัวคนเดียว ท้ังไมทราบชื่อและประวัติวามีพ้ืนเพมาแตใด

แตขณะนั้น ในความคิดและการรับรูของชาวบานคือ เสือผูนี้เปนผูมีคุณธรรมเพราะจะปลนแตเฉพาะ

คนรวย และเห็นอกเห็นใจชวยเหลือคุมครองคนจน จึงทําใหชาวบานยอมรับนับถือ ครั้นตอมาเม่ือเสือ

ผูเสียชีวิตลง ชาวบานไดพรอมใจกันปลูกศาลไมเล็กๆ ข้ึนท่ีริมคลองแลวเรียกศาลนี้วา ศาลพอเฒา

และเรียกชื่อนี้วา คลองพอเฒา ไปดวย 

 ดังท่ี คุณลุงสมศักดิ์ สมติภาพ คนคลองบางเสาธง เลา “สมัยกอนมีพอเฒาอยูคนหนึ่ง

เปนเสือเฒาเกา แก เปนโจรดูแลแถบนี้อยู ดูแลความทุกขสุขของชาวบาน แตแกไมปลนคนแถวนี้

แกเปนเสือท่ีปลนคนรวยชวยคนจย เปนเสือท่ีมีคุณธรรม เขาก็นับถือกัน พอแกตายเขาเลยตั้งศาลพอ

เฒาปากคลอง 

 ทุกวันนี้ศาลยังอยู ผมเปนคนไปสรางเอง กับพวกกรรมการ คลองพอเฒาคนอยูเยอะ

หนอย บานติดๆ กันเลย แตระยะหลังนาลม คนจึงขึ้นไปอยูระยองกันมาก แถวนิคมสรางตนเอง

ซอย 8 ไปทําไรมัน จับจองกัน” (สมศักดิ์ สมติภาพ. 20 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ) 

 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงคติชนวิทยา : การตั้งชื่อคลองและชื่อบานในอําเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2554 ของ พรรณศิริ แจมอรุณและคณะ มีขอมูลกลาวถึงคลองพอเฒาวา

คลองนี้อยูในพ้ืนท่ีของตําบลบางปลา อําเภอบางพลี เดิมเรียกวา คลองพอเฒา เลากันวา พอเฒา คือ 

เสือ (โจร) ท่ีมีวิชาอาคมแลวมาเสียชีวิตท่ีคลองแหงนี้ โดยเหตุนี้จึงเปนท่ีมาของการตั้งชื่อคลอง แต

ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปน คลองเจริญราษฏรตามชื่อโรงเรียน (พรรณศิริ แจมอรุณ, 170–171 : 2554) 

 สอง  มาจากเรื่องเลาเก่ียวกับจรเขท่ีอยูในคลอง ในขอมูล งานวิจัย เรื่อง การศึกษาเชิง

คติชนวิทยา : การตั้งชื่อคลองและชื่อบานในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2554 ของ

พรรณศิริ แจมอรุณและคณะ กลาววา แตกอนชาวบานท่ีอาศัยอยูในคลองนี้ มักจะพบจรเข ท่ีอยูใน

คลองลอยข้ึนมาเหนือน้ําอยูบอยๆ ซ่ึงโดยความเชื่อของคนโบราณกลาววา จรเขนั้นเปนสัตวใหญท่ีถือ

วาเปน เจาทา ซ่ึงไมทํารายมนุษย เม่ือชาวบานเห็นดังนี้จึงไดพรอมใจกันตั้งศาลเล็กๆ หลังคามุง

สังกะสีข้ึนท่ีริมคลอง และมี หุนพอเฒา อยูในศาลดวย แลวเรียกวา ศาลเจาพอ และมีการบนบาน

ศาลกลาว ตอมาชาวบานเรียกวา ศาลพอเฒา สวนคลอง ก็เรียก คลองพอเฒา ภายหลังไดมีการ

ปรับปรุงศาลพอเฒาข้ึนหลายครั้ง จนปจจุบันกลายเปนศาลเจาแบบจีนมีลักษณะกออิฐถือปูน มีปาย

ชื่อและเครื่องประกอบแบบจีน 
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 ทุกวันนี้ ศาลเจาแหง ตั้งอยูในบริเวณพ้ืนท่ีสวนบุคคลดานหลังอาคารชินวัตรซาวน 

อาพารทเมนท  และอยูภายในรั้วของอาคารนี้  ดังนั้นผูท่ีประสงคจะสักการะศาลพอเฒา ตองเขาออก

ทางเดียว คือประตูทางดานหนาของอาคารชินวัตรซาวน แลวเลี้ยวซายออมมาทางดานหลังของอาคาร

ก็จะพบกับศาลพอเฒา ท่ีอยูติดกับอาพารทเมนท (พรรณศิริ แจมอรุณ . 170–171 : 2554) 
 

    
 

ภาพที่ 40 ภาพถายศาลพอเฒาอยูริมคลองศาลเจาพอปู หรือคลองเจริญราษฎร พ.ศ. 2557 

ที่มา : ภาพประกอบวิจัย เร่ือง การศึกษาเชิงคติชนวิทยา : การตั้งชื่อคลองและชื่อบานในอําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2554 หนา 170-172 
 

 
 

ภาพที่ 41 ภาพถาย คลองพอเฒา บนสะพานเจริญราษฎร 

ศาลพอเฒาอยูดานขวามือ ภายในร้ัวของอาคารชินวัตรซาวน พ.ศ. 2557 

ที่มา : ภาพประกอบวิจัย เร่ือง การศึกษาเชิงคติชนวิทยา : การตั้งชื่อคลองและชื่อบาน 

ในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2554 หนา 172 
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 ครั้นตอมา เถาแกเปง แซโคว (สุขพิพัฒนรังสรรค) คหบดีใหญ เจาของท่ีดินจํานวนมาก

ในยานนี้รวมท้ังบริเวณคลองพอเฒาดวย ทานไดแบงท่ีดินซ่ึงอยูในละแวกคลองออกเปนแปลงยอยๆ 

ใหชาวบานเชาทํานา แลวทําการขุดขยายคลองพอเฒาใหมีความกวางและลึกมากข้ึน เพ่ือชักน้ําเขา

มายังแปลงนา จึงก็ทําใหภายหลัง คลองพอเฒามีความกวางมากข้ึนกวาเดิม (สมศักดิ์ สมิตติภาพ. 20 

พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ) 

ภายหลัง เถาแก เปง แซโคว ไดมอบท่ีดินจํานวน 2 ไร กับ 1 งาน  ท่ีอยูติดกับคลองสกัดหาสิบ

ดานทิศตะวันออกไปจนจรดคลองพอเฒาเพ่ือสรางโรงเรียน และตอมาโรงเรียนนี้มีชื่อวา โรงเรียนคลอง

เจริญราษฏร เปดทําการเรียนการสอนในป พ.ศ.2487 โดยเหตุนี้ ก็ทําให คลองพอเฒา เปลี่ยนชื่อ

เรียกเปน คลองเจริญราษฏร ไปดวย เพ่ือใหสอดคลองกับชื่อของโรงเรียน แตชาวบานท่ีอาศัยอยูริม

คลองยังเรียกชื่อเดิมอยู 

 “ตอนหลังเขาเปลี่ยนชื่อ เปนทางการข้ึนมา แลวมีโรงเรียนดวย ถาจะเปนโรงเรียนพอ

เฒามันยังไงอยู  มันก็เปลี่ยนเปนโรงเรียนเจริญราษฏร ก็เลยเปลี่ยนชื่อคลองดวย แตเขายังเรียกคลอง

พอเฒาอยู  คลองเจริญราษฏรหรือคลองพอเฒา ก็เชื่อมจากคลองสําโรง ผานโรงเรียน ไปทางถนน

สุขุมวิท เปนคลองระบายน้ําหลัก” (สมศักดิ์ สมติภาพ. 20 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ) 

 ปจจุบัน ในแผนท่ี Google Maps ไมพบท้ังชื่อคลองคลองพอเฒาและชื่อคลองเจริญ

ราษฏร แตยังปรากฏตําแหนงคลองและโรงเรียนคลองเจริญราษฏร อยูระหวางปากคลองหาสิบกับ

คลองบางปู แตเม่ือผูวิจัยลงพ้ืนท่ีสํารวจก็ยังคงพบแนวคลองและปายชื่อของคลองเจริญราษฏรอยู 
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 คลองมหาชื้น อยูทางดานใตของอําเภอบางเสาธง  ตําแหนงและลักษณะของคลองตาม

แผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลองภายในเขต องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง พบวาเปนคลองท่ีมี

แนวตรงลากผานพ้ืนท่ีชุมชนท่ีอยูทางทิศใตของอําเภอบางเสาธงและเปนเขตติดตอกับอําเภอบางบอ 

 

 
 

ภาพที่ 9 ภาพแผนที่แสดงคลองมหาชื้น ในแผนทีส่ังเขปแสดงขอมูลคลอง 

ภายในเขต อบต.บางเสาธง 

 

 คลองมหาชื้น เปนคลองท่ีเอกชนขุดข้ึนหลัง พ.ศ .2492 สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีนี้ กอนท่ีจะ

มีการขุดคลองนั้น เปนพ้ืนท่ีราบกวางใหญ ระหวางคลองบางกะสี(ดานตะวันตก) กับคลองเสือเฒา

(ดานตะวันออก)  เจาของคือ นายช้ืน มงคล หรือ ชาวบานเรียกวา มหาชื้น ทานมีภรรยาชาวไทยเชื้อ

สายจีน ชื่อ นางกิมเฮ๊ียะ มงคล ชาวบานเรียกวา แมเฮ๊ียะ มีพ้ืนเพจากทางคลองสวน  สองสามีภรรยา

เปนเศรษฐีคหบดีใหญ ท่ีประกอบกิจการหลายอยางเก่ียวกับขาว ท้ังยังครอบครองท่ีนาในยานนี้กวา 

4,000 ไร 

 มหาชื้นและนางกิมเฮ๊ียะจึงจัดสรรท่ีดินผืนดังกลาวใหเกษตรกรรายยอยเชาทํานา แลวให

ทําการ ขุดคลองเขาพ้ืนท่ีนาเชาแหงนี้  ลักษณะคลองตรง ลากยาวตรงลงมาทางดานใต ใหผานท่ีนา

เชา โดยปากคลองขุดแยกมาจากคลองสําโรง เปนคลองใหญท่ีอยูทางดานเหนือของพ้ืนท่ี สวนปลาย

คลองขุดไปจรดกับคลองสกัดเจ็ดสิบหา ท่ีอยูทางดานใต แลวตั้งชื่อคลองวา คลองมหาช้ืน ตามชื่อตน 

 

คลองมหาช้ืน 
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 ดังท่ี คุณลุงสมศักดิ์ สมิตติภาพ กลาว “คลองมหาชื้น คือ มหาชื้น มงคล เปนคหบดีใหญ 

แกมีนาแยะ  ภรรยาเขาคือ นางกิมเฮ๊ียะ มงคล ท่ีวาสรางวัดมงคลนิมิตรทุกวันนี้ คลอลงมหาชื้นเปน

พ้ืนท่ีของเขา เขาขุดใหลูกนาใชพ้ืนท่ี ใชน้ําเพ่ือทําการเกษตร รอบบริเวณ รอบคลองเปนท่ีนาของเขา

ท้ังหมด มีอยู 4,000 กวาไร เขาเชื้อจีนนะ  แฟนมหาชื้นเปนคนเชื้อสายทมาจากคลองบานสวน ท่ี

เรียกมหาชื้นเพราะเขาบวชนาน เขาบวชกอนท่ีเขาจะมาแตงงาน จนไดเปนมหา  

 คลองกวางไมเกิน 2 วา ท่ีนาสวนใหญเปนของนางกิมเฮียะ นางกิมเฮียะ เขามีโรงสีดวย 

ชื่อ โรงสีไทยมงคล ตั้งอยูบริเวณเยื้องๆ หนาวัดมงคลนิมิตร ตรงเกาะคลองออม   นางกิมเฮียะ 2 ฝง

เขามีท่ีนาติดกัน คลองมหาชื้นเปนของนางเฮียะเขา  มหาชื้นเปนคนขุด คลองกวางไมเกิน 2 วา” 

(สมศักดิ์ สมิตติภาพ. 20 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ) 

 ดังนั้น จึงสรุปไดวา คลองมหาชื้นเปนคลองที่เอกชนขุดขึ้น โดยมีวัตถุประสงคหลัก 2 

ประการ คือ 1.ชักน้ําเขาสูผืนนา และ 2. อํานวยความสะดวกในการลําเลียงพืชผล แลวใหตั้งช่ือคลอง

ตามเจาของ 

 ปจจุบัน คลองมหาชื้นมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพพ้ืนท่ีไปตามบริบทท่ีเกิดข้ึนในชวงหลัง  

แตยังคงมีรองรอยเดิมใหเห็นอยูบาง กลาวคือ ยังมีแนวคลองนี้อยูโดยปากคลองดานเหนือเชื่อมกับ

คลองสําโรง และแนวคลองยังเปนเสนตรงลงมาทางทิศใตจนลอดใตถนนเทพารักษแลวคลองจะหักโคง

มาทางซาย และคลองคอยๆมีขนาดเล็กลีบเปนคอขวดจนไปจนบรรจบกับคลองหาสิบ สวนพ้ืนท่ี

บริเวณสองฝงคลองมหาชื้นท่ีเคยเปนนาเชาไดเปลี่ยนเปนชุมชนท่ีอยูอาศัยขนาดใหญมีผูคนอยูอาศัย

หนาแนน ซ่ึงในจํานวนนี้มีชื่อ ซอยมหาชื้น อยูดวย 

 

 
 

ภาพที่ 42 ภาพถายคุณลุงสมศักดิ์ สมมติภาพ ใหสัมภาษณ เมือ่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 

ณ รานปลาสลิดเจกุย ริมคลองบางเสาธง 
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 คลองสี่ศอก คอนมาทางดานใตของอําเภอบางเสาธง  ตําแหนงและลักษณะคลองตามท่ี

ปรากฏในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลองภายในเขต อบต.บางเสาธง เห็นวาคลองนี้อยูใกลกับแนวเสน

แบงเขตติดตอระหวางตําบลบางปลา  อําเภอบางพลี และอําเภอบางเสาธง  ปากคลองดานเหนือของ

คลองสี่ศอกแยกออกมาจากคลองสําโรง  โดยมีลักษณะเปนคลองเล็กๆ สองสายไหลแยกลงมา  แลว

มารวมเปนสายเดียวไหลลงมาจนไปสบกับคลองบางกะสีท่ีอยูทางดานใต 

 

 
 

ภาพที่ 10 ภาพถายแผนที่แสดงคลองสี่ศอก ในแผนที่สงัเขปแสดงขอมูลภายในเขต อบต. บางเสาธง 

 

 คลองสี่ศอก เปนคลองธรรมชาติ  กอนหนานี้ชาวบานเรียกชื่อวา คลองโกงประทุน ซ่ึงมี 

ผูใหคําอธิบายไว 2 ความหมายแตตางกัน คือ 

 หนึ่ง  เปนชื่อท่ีเรียกตาม ลักษณะของคลอง ท่ีชวงหนึ่งท่ีมีความ คดโคง ไปตาม

ธรรมชาติ จนดู คลายกับประทุนเรือ คือหลังคาเรือท่ีมีลักษณะโคงคุมตามรูปเรือ (พจนานุกรมฉบับ

มติชน พ.ศ. 2547 หนา 529) 

 สอง  โกงประทุน หมายถึง เรือ ประทุน ซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยของชาวนาในชวงฤดูกาลทํา

นา กลาวคือ แตกอนท่ีนามักจะอยูหางจากบาน ครั้นถึงฤดูกาลทํานา ชาวนาก็จะแจวเรือเรือประทุน

ไปจอดเทียบท่ีริมคลองซ่ึงเปนบริเวณใกลท่ีนาของตน  ในระหวางการทํานาก็จะอาศัยพักพักผอนนอน

หลับหลบแดดหลบฝนในเรือ ซ่ึงประทุนเรือก็ทําข้ึนอยางงายๆคือใชไมรวก หรือ ตนจาก หรือเสื่อ

คลองส่ีศอก 
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ลําแพน นํามาสานเปนหลังคาวงโคง แลวยึดเขากับลําเรือ ในครั้งนั้นคงจะมีเรือประทุนจอดเทียบริม

คองอยูโดดเดนเปนจํานวนมากจนกระท่ังเปนท่ีมาการเรียกชื่อ คลองโกงประทุน 

 คุณลุงสมศัดิ์ สมมติภาพ อธิบายในเรื่องนี้ วา “อําเภอบางเสาธงเริ่มตั้งแตบางกะสี พน

บางกะสีมาแลวก็คลองโกงประทุน เรียกวาคลองโกงประทุน  เพราะสมัยกอนคนทํานามันไมมีบานอยู 

นานมันอยูไกล เขาก็ทําเปนประทุนอยูในเรือ นอนในเรือ เปนหลังคาจาก เปนแฝก เพราะตรงนั้นมัน

ไมมีบานอยู มันกันดาร สมัยกอนตรงนั้นกันดารพอสมควร  เลยทําหลังคาจาก สมัยท่ีทํานาแรกๆ ตรง

นั้นเขาเรียกวาเปนหัวตอ เพราะตนแสม ไมโกงกาง ตนมันยังเอาออกไมหมด  เราก็ไปลางหัวตอ ตอง

ไปทํานาได เพราะสมัยกอนบานเรามันติดทะเล ทะเลมันรุกมาอยูนี้ คนเขาเอาเรือทําเปนท่ีพัก เขา

เรียกวา โกงประทุน ทําเปนประทุนนอน 

 ประทุนทํามาจากไมรวก เปนลําแพนสาน แลวเอาจากมุง คืออาศัยหลบบังแดด หลับนอน 

ไปทํานา พอทํานาเสร็จก็กลับ เอาขาวใสเรือมาดวย ขนกลับมานวดท่ีลานท่ีบาน เพราะท่ีแถวนั้นไมมี

ลานนวดขาว เปนท่ีทํานาเฉยๆ คลองไมกวาง ประมาณ 3 เมตร เปนคลองขุด ดวยมือท้ังนั้น” 

(สมศักดิ์ สมมติภาพ. 20 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ) 

 
 

 
 

ภาพที่ 43 ภาพถายเกา ลักษณะประทนุเรือ 

ที่มา : หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
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 ในกาลตอมา กลาวกันวานายชื้น หรือ มหาชื้น และนางกิมเฮ๊ียะ มงคล เปนเจาของ

บริเวณพ้ืนท่ีคลองโกงประทุน และไดจัดสรรท่ีนาเปนแปลงยอยเพ่ือใหชาวบานเชาทํานา ในอัตราไรละ

1 บาท จากนั้นไดออกทุนทรัพยขุดขยายคลองโกงประทุนแตเดิมใหมีความกวางและลึกมากข้ึน ให

คลองเปนแหลงน้ํามาสูแปลงนาชา ตลอดจนการลําเลียงขาวและสัญจรอํานวยความสะดวกใหแก

ลูกนาของตน 

 การขุดในในครั้งนั้นใช มาตราวัดระยะ ของไทยเปนหลัก คือ ใหมีความกวางราว 4 ศอก 

โดย ศอก คือการนับความยาวของชวงแขน ตั้งแตขอศอกไปจนจรดปลายนิ้วกลาง นับเปนหนึ่งศอก  

และ 2 ศอกจะเทากับ 1 เมตร ดังนั้นคลองนี้มี ความกวาง 4 ศอก จึงเทากับ  2 เมตรในปจจุบัน 

ดวยเหตุดังกลาว จึงไดเปลี่ยนแปลงชื่อ คลองโกงประทุน มาเปน คลองสี่ศอก ตามขนาดความ

กวางท่ีขุดข้ึนใหม 

 ท้ังนี้ มีขอมูลเรื่องคลองสี่ศอก ในงานวิจัย เรื่อง การศึกษาเชิงคติชนวิทยา : การตั้งชื่อ

คลองและชื่อบานในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2554 ของพรรณศิริ แจมอรุณและคณะ 

กลาววา นางสมบูรณ เซ็งและ ชาวบางพลี ซ่ึงเคยเปนลูกนาของนางกิมเฮียะ มงคล ไดใหขอมูล เม่ือ

วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2556 โดยยืนยันวา นางกิมเฮียะ เปนผูท่ีออกเงินใหขุดคลองนี้  ใหมีความกวางสี่

ศอก ชาวบานจึงเรียกคลองสี่ศอกตั้งแตนั้นมา (พรรณศิริ แจมอรุณ . หนา 174-175 : 2554 ) 

 ในแผนท่ี Google Maps  มีเพียงชื่อซอยคลองสี่ศอก 1 และ ซอยคลองสี่ศอก 3 สวนชื่อ

คลองสี่ศอกไมปรากฏ จึงเปนไปไดหรือไมวา ภายหลังคลองสี่ศอกจะถูกปรับถมใหเปนพ้ืนท่ีทํา

ประโยชนในเชิงพาณิชยตางๆ ไปหมดแลว  แตคลองโกงประทุนยังคงมีอยูแตเปนคลองเล็กๆ แทรกอยู

ระหวางท่ีพักอาศัย แลวไหลลงไปสบกับคลองบางกะสีท่ีอยูดานใต 

 ปจจุบัน คลองนี้อยูในโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชลหารพิจิตร สํานักชลประทานท่ี 

11 ระบุวาคลองโกงประทุนมีความยาว 4,670 กิโลเมตร  กวาง 20 เมตร 
 

 

  

 คลองปนหยา อยูทางดานใตของอําเภอบางเสาธง ตําแหนงและลักษณะของคลองตามท่ี

ปรากฏในแผนที่สังเขปแสดงขอมูลคลอง ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง เห็นวา

คลองนี้มีแนวเฉียงเล็กนอย ปากคลองดานเหนือสบกับคลองทับทอง สวนปากคลองดานใตสบกับ

คลองคลองหัวเกลือและคลองหนามแดง สวนชวงกลางคลองแยกออกไปคลองควาย 

คลองปนหยา 
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ภาพที่ 11 ภาพถายแผนท่ีแสดงคลองปนหยา ในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลอง 

ภายในเขต อบต.บางเสาธง 

 

 สภาพของคลองปนหยาในอดีต จากคําอธิบายจากผูอาวุโสในทองถ่ินวา เดิมคลอง

ปนหยาเปนตนทางของ คลองควาย และบริเวณนี้มีผูคนอาศัยอยูนอย ภายหลังคลองควายคงขยาย

กวางมากข้ึนจนพอท่ีเรือขนาดใหญ เชน เรือตังเกสามารถสัญจรผานเขามาได  ทําใหระยะหลังมีผูคน

เขามาปลูกเรือนอยูกันในคลองนี้มากข้ึน “คลองปนหยานั่นแหละ ท่ีเปนตนของคลองควาย คลอง

ปนหยา เยื้องกับคลองบางกระเทียมนิดหนึ่ง คลองปนหยา คนนอย” (สมศักดิ์ สมติภาพ. 20 

พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ) 

 “คลองกวาง เรือตังเกสวนกันได คลองปนหยานี่ใหญมาก แตตอนนี้มันมาทําทางเทา  

คลองหัวเกลือ คลองปนหยา คลองผูเฒา มันจะมาถึงกันหมด” (พระครูประจวบ คุปะสันโต. 30 

กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 ชื่อ คลองปนหยา  เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันในภายหลัง โดยมีท่ีมาจากสิ่งปลูกสรางท่ีอยู

ในคลอง ไดแก  เรือนปนหยา ท่ีตั้งอยูบริเวณปากคลอง เจาของเรือนเปนขุนนางขาราชการ มี

บรรดาศักดิ์วา พระยาผลานุรักษ เปนตนตระกูล เกาไศยนันท 

 ลักษณะของ เรือนปนหยา ตามคําบอกเลาของผูอาวุโสท่ีไดเห็นเรือนนี้ ทานกลาววา เปน

เรือนไมสองชั้น หลังคาทรงปนหยา และปูดวยกระเบื้อง สวนพ้ืนกับฝาเปนไมกระดาน เรือนนี้และทาสี

ฟาออนท้ังหลัง ดังท่ี  คุณลุงสมศักดิ์ สมมติภาพ คนคลองบางเสาธง ซ่ึงยืนยันวาเม่ือเปนเด็กทานไม

เคยเห็นพระยาผลานุรักษ แตเคยเห็นเรือนปนหยาหลังนี้ 
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 “ เดิมท่ีเขาบอกวามีปนหยาปลูก เปนบานของพระยาผลานุรักษ ตนตระกูลเกาไศยนันท  

ลุงไมเคยเห็นพระยาผลา แตเด็กๆ เคยเห็นเรือนทรงไทยนั้น  เขาเปนคนไทย ไมใชแขก เขาเปนพระยา 

พ่ีนองก็เปนพระยา เรือนปนหยา 2 ชั้น ปลูกแบบคนมีตังค ทาสีฟาออนๆ นั่งเรือมาจะเห็น พอหลังๆ 

ลูกหลานเขาขายท่ีทาง ก็รื้อไป พวกเกาไศยนันทยังอยูเยอะนะ ท่ีบางเสาธง” (สมศักดิ์ สมติภาพ. 20 

พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ) 

 อนึ่ง ท่ีมาและรูปแบบของเรือนปนหยา เปนสถาปตยกรรมตะวันตกยุคอาณานิคม ท่ีเขา

มาตั้งแตในสมัยรัชกาลท่ี 4 ลงมา จนกลายเปนกระแสความนิยมในหมูเจานาย ขุนนางและคหบดีชาว

สยามซ่ึงการรับเอาวัฒนธรรมการสรางท่ีอยูอาศัยตามประเทศเพ่ือนบานท่ีเปนเมืองข้ึนนี้ ไดสงผลให

เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสรางที่อยูอาศัยในประเทศสยามใหตางไปจากเดิมมาก กลาวคือ 

เดิมนิยมปลูกเรือนไทย ท่ีมีหลังคาหนาจั่วทรงสูง รูปแบบเรือนเปนสี่เหลี่ยมผืนผาท่ีมีความกวาง

คอนขางแคบแตสามารถขยายออกเปนเรือนหมูทําใหกวางข้ึน มาเปนเรือนไมแบบยุโรป ท่ีมีรูปแบบ

หลังคาทุกดานชนกันแบบพีระมิด และมีประโยชนในดานการใชสอยของพ้ืนท่ีมากกวาเรือนไทยดั้งเดิม 

โดยเฉพาะหลังคาทรงปนหยานั้นสามารถคลุมพ้ืนท่ีหองไดกวางกวา 

 การรับแบบอยางนี้เขามานอกจากทําใหแตกตางไปจากของเดิมแลว ยังแสดงถึงความ

ทันสมัย บงบอกฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ กลุมคนท่ีมีฐานะและชนชั้น รวมท้ังอาชีพและรสนิยมท่ี

แตกตางกันดวย จึงเปนความนิยมกันมากในหมูขุนนางผูมีบรรดาศักดิ์  คหบดี และชนชั้นกลางผูมี

ฐานะในสมัยรัชกาลท่ี 5-6 (ศรีศักร วัลลิโภดม.149 : 2544) 

 แตความนิยมดังกลาวเกิดกับผูมีทรัพยเทานั้น  จึงไมมีผลตอคนสวนใหญ เพราะชาวบาน

ยังปลูกเรือนอยางเรียบงายและใชวัสดุท่ีมีในทองถ่ิน  เชน เรือนเครื่องผูก คือมีหลังคามุงจาก ไมยกพ้ืน 

ลักษณะโรงนา  หรือเปนเรือนไทยไมกระดาน มีหองเดียว และหลังคาจั่วทรงสูง 

 ในสวนของ ประวัติทานเจาของเรือน พระยาผลานุรักษ นั้น มีขอมูลไมมาก เทาท่ีสืบคน

มา ทราบแตเพียงวา ทานมีนามเดิมวา อ่ิม เกาไศยนันท ไดเขารับราชการและมีราชทินนามวา 

อํามาตยเอก พระยาผลากรนุรักษ  ภรรยาชื่อ คุณหญิงผลากรนุรักษ  (สงวน เกาไศยนันท)  เปนบุตรี

ของนายไท โก และนางเง็ก เกิดเม่ือ พ.ศ. 2469  ณ บานริมจวนของเจาพระยาภานุวงศมหาโกษา ธิบดี 

ซ่ึงอยูปากคลองจังหวัดสมุทรปราการ)  พระยาผลากรนุรักษ (อ่ิม) และ คุณหญิงผลากรนุรักษ (สงวน)

มีบุตรดวยกัน 3 คน คือ 1. นางอินทปญญา ทิพวรรณ  2. นางสาวสอ้ิง เกาไศยนันท  และ 3. เด็กชาย 

(ถึงแกกรรม)  คุณหญิงผลากรนุรักษ มีชีวิตอยูในชวงระหวาง ป พ.ศ. 2414-2469 (www. https :// 

th.mwikisource.org) 
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 ยังมีประวัติคนในตระกูล เกาไศยนันท อีกทานหนึ่ง ซ่ึงอาจจะเก่ียวดองเปนเครือญาติกับ

พระยาผลานุรักษ (อ่ิม) คือ คุณหญิงประเทือง เกาไศยนันท ทานเกิดเม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2466  

เปนบุตรีของ  นางละมอม เกาไศยนันท สันนิษฐานวาอาจจะเปนภริยาหรือเครือญาติคนหนึ่งของ

พระยาผลากรนุรักษหรือไม  คุณประเทือง เกาไศยนันท ไดเขารับราชการเปนนางพยาบาลของ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และไดรับคัดเลือกใหเปนหนึ่งในพยาบาลผูถวายพระประสูติกาลสมเด็จ

พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 ดวย 

 ตอมาทานไดสมรสกับ พันเอกพิเศษ นายแพทยเยื้อง คชภักดี  อดีตแพทยใหญ กองทัพ

ภาคท่ี 3 อดีตหัวหนากองแพทย กรมการแพทยทหารบก มีบุตรธิดาดวยกัน 2 คน ภายหลังไดรับ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เปนทานผูหญิงประเทือง คชภักดี ท.จ.ว., ท.ช., ท.ม. และถึงแก

อนิจกรรมเม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2556  สิริอายุรวม 90 ป 2 เดือน (ขอมูลออนไลน : http://www. 

lovesiamoldbook.com) 

 

 
 

ภาพที่ 44 ภาพถายเกา เครือญาติของทานผูหญิงประเทือง (เกาไศยนนัท) คชภัคดี จากหนังสืออนุสรณ  

งานพระราชทานเพลิงศพทานผูหญิงประเทือง คชภักดี ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิสริยาภรณ  

วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 

ที่มา : theppakornbooks@gmail.com 

 

http://www.lovesiamoldbook.com/
mailto:theppakornbooks@gmail.com
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ภาพที่ 45 ภาพถายเกา ทานผูหญิงประเทือง (เกาไศยนนัท) คชภักดี 

ที่มา : http://www.reurnthai.com/index.php?topic=5879.240 

 

 ดังนั้น จึงสรุปวา ชื่อ คลองปนหยา เปนชื่อท่ีชาวบานกําหนดเรียกกันเองโดยมีท่ีมาจาก 

เรือนปนหยา ของพระยาผลานุรักษ ความท่ีเรือนหลังนี้มีสถาปตยกรรมท่ีมีรูปลักษณโดดเดนแปลกตา 

ท่ีตั้งอยูปากคลอง ทามกลางเรือนของชาวบานท่ีปลูกสรางอยางงายๆ เรือนนี้จึงกลายเปนสัญลักษณท่ี

ทําใหผูคนสัญจรผานเขาออกจดจําไดงาย จนนํามาเรียกชื่อคลอง 

 ปจจุบัน  เรือนปนหยาท่ีวานี้ไมมีแลว เลากันวา ภายหลังทายาทของทานไดขายท่ีดิน

บริเวณนี้ไป แลวคงจะรื้อถอนเรือนออกไปในคราวนั้นดวย  คงเหลือแตชื่อคลองไวเปนอนุสรณให

รําลึกถึง 

 

 
 

ภาพที่ 46 ภาพถายเกา แสดงลกัษณะเรือนไทยที่อยูอาศัยของชาวบาน 

ที่มา : หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

 

http://www.reurnthai.com/index.php?topic=5879.240
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ภาพที่ 47 ภาพถายแสดงตัวอยางลักษณะเรือนปนหยาสองชัน้ 

ที่มา : http://oknation.nationtv.tv 

 

 

  

 คลองควาย เปนคลองธรรมชาติ อยูดานใตของอําเภอบางเสาธง ตําแหนงและลักษณะ

คลองตามท่ีปรากฏในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลองภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง 

เห็นวา แนวคลองนี้ เยื้องมาทางดานตะวันออกใกลักับอําเภอบางบอ ลักษณะคลองคดโคง ปาก

คลองดานเหนือสบกับคลองปนหยา สวนปากคลองดานใตสบกับคลองบางเพรียง อําเภอบางบอ 

จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 
 

ภาพที่ 12 แผนที่แสดงคลองควายในแผนที่สงัเขปแสดงขอมูลคลอง 

ภายในเขต อบต.บางเสาธง 

คลองควาย 

http://oknation.nationtv.tv/
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 ชื่อ คลองควาย เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันมาแตดั้งเดิม ซ่ึงพัฒนามาจาก ทางควายลอง 

เนื่องจากคลองนี้เกิดจากเสนทางท่ีชาวบานจูงควายผานเขาออก 

 ชื่อ คลองควาย มีท่ีมาของการเรียกชื่อแตกตางกัน ตามท่ีผูอาวุโสในทองถ่ินใหขอมูลไว

เปน 2 ทาง ดังนี้ 

 หนึ่ง  หมายถึง ทางควายลอง  เพราะแตเดิมเปนเสนทางท่ีชาวบานจะจูงควายสัญจร

ผานไปมาเพ่ือไปเลี้ยงควายในบริเวณที่มีตนหญาหรือทุงเลี้ยงควาย ตอมานานวันเมื่อเสนทางเกิดสึก

เปนรองลึก และในฤดูฝนมีน้ําทวมขัง คลองจึงกวางและลึกข้ึน จนกระท่ังพัฒนาเปนคลองใหญในสมัย

หลัง ดวยเหตุนี้ ชาวบานจึงเรียกชื่อวา คลองควาย 

 ในเรื่องนี้ คุณตาจีรศักดิ์  แกวโบราณ อดีตกํานันตําบลศีรษะจรเขใหญ ผูลวงลับไปแลว 

ทานไดใหขอมูลไว ในขณะมีอายุ 94 ป วา  “สมัยกอนคลองกับควายคูกัน  เปนคลองท่ีควายเคยผาน

ประจํา ใชลองไป ลองมา หมายความวา คนเขาจะมารับควายไปเลี้ยง ก็จะลองไปลองมา ก้ันสนาม

ใหญ ในนาใคร ก็ก้ัน เชากับเจาของนา” (จีรศักดิ์ แกวโบราณ. 11 พฤษภาคม 2555 : สัมภาษณ) 

 สวน อาจารยอารีย วิทยารมภ อธิบายลักษณะคลองควายแตกอน วา “เวลาเราไปนา  

เราลองควายไปทํา ควายเดิน รองน้ําถึงอก ลองควายไปจากหมูบานใหญ เหมือนอีสาน เดินทาง

ตรงไหน จองไวก็ไปทํา หวดเสร็จเรียบรอย ทําเสร็จแลวหออุปกรณใสเรือมาด ลองเรือกลับบาน 

กระตอบ ยกไป ยกกลับดวยนะ  ไมท้ิงนะ เราก็เอากระตอบตั้งใหม  เราก็เริ่มเก่ียวขาว ไดผลผลิต

เรียบรอย เก็เอาผลผลิตมาเก็บไวท่ียุงฉางบานเรา  เราไมไดลองอยูท่ีเดียว เสนทางจากตรงไหนท่ีลุมลึก 

ท่ีดินเหลว ฝนตก มันก็ลึกไปเปนคลอง มันถึงไมคอยตรง มันคดเค้ียวเพราะลองกันทุกป  อยาใหมันลึก

ก็ใชสาดเลน ชังเลง” (อารีย วิทยารมภ.28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ 

 สอง หมายถึง เปน เสนทางผานของพอคาควาย(นายฮอย) ท่ีลองฝูงควายผาน  

เนื่องจากแตกอนพอคาควาย มักจะตอนฝูงควายของตนจากจังหวัดชลบุรีผานมาเสนทางนี้ เพ่ือท่ีจะ

จะไปออกถนนสุขุมวิท ชาวบานจึงเรียกวา คลองควาย 

 ดังท่ี คุณตาสมศักดิ์ สมมติภาพ อธิบายเรื่องนี้ วา “คลองควายเลยคลองบางกระเทียมไป

หนอย เพราะวาควายลอง เลยเรียกคลองควาย  เพราะแตกอนนี้ ทุงนานั้นมันเปนท่ีดอน คนตองลอง

ควาย พวกท่ีขายวัวควายท่ีชลบุรี เขาจะเอาคลองนี้ลองควาย ไปข้ึนสุขุมวิท เพราะมันไปออกสุขุมวิทได 

คลองควาย ตนคลองอยูท่ีคลองสําโรง ยังไมถึงสุเหราบานไร เลยจากคลองบางกระเทียมไปนิดนึง ” 

(สมศักดิ์ สมิตติภาพ. 20 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ) 

 ดังนั้น ชื่อคลองควาย  จึงสรุปในเบื้องตนเปน 2 ทาง คือ เปนเสนทางท่ีชาวบานลอง

ควายไปยังท่ีนาหรือทุงเลี้ยงควาย กับสอง เปนเสนทางท่ีนายฮอยตอนฝูงควายผานเพ่ือไปถนนสุขุมวิท 
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อยางไรก็ดี  พบวาคลองหลายสายท่ีอยูในพ้ืนท่ี โดยมากจะพัฒนามาจากคลองควายลองท้ังสิ้น จึงถือ

วาคลองควายเปนตนกําเนิดของคลองตางๆ ดวย 

 ปจจุบัน มีขอมูลระบุวา คลองควาย มีขนาดความยาว 3,100 กิโลเมตร  มีความลึกของ

น้ําในฤดูฝน 2.50 เมตร สวนในฤดูแลงลึก 1.25 เมตร และอยูในโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชลหาร

พิจิตร สํานักชลประทานท่ี 11 

 

 

  

 คลองเกษรา อยูดานตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอบางเสาธง ตําแหนงและลักษณะ

คลองตามท่ีปรากฏในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลองภายในเขต อบต.บางเสาธง เห็นวาเปนคลองขวาง

สายสั้นๆ มีแนวเฉียงเล็กนอย ปากคลองดานตะวันออกสบกับคลองชวดลานและคลองบางกระเทียม 

สวนปากคลองดานตะวันออกสบกับคลองจรเขใหญ คลองนี้แยกออกไปคลองบางน้ําขาวได 

 ผูอาวุโสในทองถ่ิน กลาววาคลองเกษราเปนคลองสายเดียวกันกับคลองบางน้ําขาว ซ่ึง

ชาวบานใชลัดไปออกออกหัวตะเขได  (พุฒ วงศศิริ. 10 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ)  แตบางทาน

กลาววา คลองเกษรา เปนคลองเดียวกันกับคลองบางกระเทียมและคลองชวดลาน (พระครูอนุกูล . 

14 กันยายน 2559 :  สัมภาษณ) 

 

  
 

ภาพที่ 13 แผนที่แสดงคลองเกษราในแผนที่สังเขปแสดงขอมูลคลอง 

ภายในเขต อบต.บางเสาธง 

 

 

 

คลองเกษรา – บานเกษรา 
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 คลองเกษราเปนคลองเกา ท่ีมีมากอน พ.ศ.2475 เนื่องจากมีชื่ออยูในแผนท่ีอําเภอบางพลีใน 

พ.ศ.2457 ปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2492 แตสะกดวา เกสชรา เปนคลองขวางและเฉียง ปากคลองดาน

ตะวันออกสบกับคลองบางน้ําขาว สวนปากคลองดานตะวันตกสบกับคลองจรเขใหญ อันเปนตําแหนง

เดียวกันกับแผนท่ีคลองของ อบต.บางเสาธง ในปจจุบัน 

  

   
 

ภาพที่ 14 แผนที่แสดงคลองเกตชรา ในแผนที่อําเภอบางพลี พ.ศ.2457 

ปรับปรุงแกไข 2492 

 

 สวนท่ีมาการเรียกชื่อคลองเกษรา มีพบขอมูลอ่ืนใด ทราบจากแตเพียงวา มาจากชื่อของ

หญิงชรา ชื่อ เกต บางทานเรียก ยายเกตแก  ซ่ึงมีบานอยูในคลองนี้ ชาวบานจึงเรียกคลองวา เกต

ชรา ท่ีหมายถึง แกชรา แตภายหลังทานไปบวชเปนแมชี และอาศัยอยูท่ีวัดแตไมทราบวาวัดใด (ผูวิจัย

สันนิษฐานวาอาจจะเปนวัดเสาธงกลางหรือไม เพราะเปนวัดเกาแกของพ้ืนท่ี สรางมาตั้งแต พ.ศ.2427 

ท้ังยังอยูไมไกลจากคลองเกษรา 

 ดังนั้น ในเบื้องตน จึงสรุปวา ชื่อ คลองเกษรา เปนชื่อหญิงชราท่ีอาศัยอยูในคลอง คือ 

ยายเกต ซ่ึงในครั้งนั้นสะกดวา เกตชรา แตในหนังสือราชการในปจจุบันสะกดวา เกษรา 
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ภาพที่ 48 ภาพถายสะพานคอนกรีตขามคลองเกษรา  พ.ศ. 2557 

 

 

 

 

 คลองบางคําราม อยูดานตะวันตกของอําเภอบางเสาธง  ตําแหนงและลักษณะของคลอง

ตามท่ีปรากฏในแผนท่ีสังเขปแสดงของมูลคลองภายในเขต อบต.บางเสาธง เห็นวา เปนคลองขวาง

สายสั้นๆ ท่ีเชื่อมระหวางคลองบางกระเทียมลางกับคลองเกษรา โดยปากคลองดานตะวันออกสบกับ

คลองบางกระทียมลาง สวนปากคลองดานตะวันตกสบกับคลองเกษรา 

 

 

   
 

ภาพที่ 15 แผนที่แสดงคลองบางคําราม ในแผนที่สงัเขปแสดงของมูลคลอง 

ภายในเขต อบต.บางเสาธง 

 

 

 

คลองบางคําราม (คลองผูชวย) 
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 คลองบางคําราม เปนคลองสายสั้นๆ ท่ีพัฒนามาจาก ทางควายลอง จนตอมาทางสึกเปน

รองลึก จึงมีการขุดขยายใหกวางข้ึนเปนลําราง  และพัฒนาเปนคลองในท่ีสุด ดังท่ี พระครูโกมุทธรรม

ธาดา (หลวงปูขีด โตเจริญ) อายุ 94 ป วา “สมัยกอนคลองบางคําราม เปนคลองทางควาย เพราะ

ชาวบานใชลองควายกัน” (พระครูโกมุทธรรมธาดา. 4 กันยายน 2558 : สัมภาษณ) 

 ท่ีมา ชื่อคลองบางคําราม ยังไมพบคําอธิบายใดๆ ทราบแตเพียงวา แตกอนชาวบานเรียก

คลองนี้วา คลองออมคลองตะเคียน หรือ คลองตะเคียนออม แตภายหลังเรียกวา คลองผูชวย หรือ

บางคนเรียก คลองครูชวย เพราะในอดีตท่ีปากคลอง มีบานของ ครูชวย หรือ นายชาญ ทัศนศร ซ่ึง

เปนครูใหญ โรงเรียนวัดจรเขใหญ  ต้ังอยู ผูคนท่ีเขาออกทางคลองนี้จึงไดเรียกวา คลองครูชวย   แต

หลังจากท่ีครูชวยถึงแกกรรมไปแลวทายาทของทานไดขายบานหลังนี้ไป 

 ในเรื่องนี้ คุณอํานาจ หงษจร รองนายกองคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเขใหญ กลาว 

วา “คลองครูชวย อยูตรงออมคลองตะคียน  เปนคลองออมคลองตะเคียน เปนคลองขุดท้ังนั้น ท่ีเหลือ

คือคลองควายลองท้ังหมด บานครูชวย อยูตรงปากคลองพอดี เวลาคนไปไหน ไปไมถูก ก็บอกวา ไป

บานครูชวย  เขาเลยตั้งชื่อ คลองครูชวย ครูชวย ชื่อจริงคือ นายชาญ ทัศนศร มีบานอยูตรงปากคลอง

พอดี เปนครูใหญ โรงเรียนวัดจรเขใหญ  แตจริงๆ เขาเรียกคลองออมคลองตะเคียน 

 

 คลองนี้สมัยกอนมันรก  พอน้ํามา หาคลองไมเจอ แลวก็ถามกันวาคลองมันอยูตรงไหน 

บานครูชาญสมัยกอนรก  ถึงปชลประทานจะมาฉีดยาฆาหญา แบบเรือรบ ฉีดตลอดลําคลอง ตอนนี้

โครงการของ อบต. หมู 4 คือ คลองออมคลองตะเคียน คือ มันออมจากปากคลองครูชวย แลวมาบาน 

อาหนิด แลววนมาออกคลองตะเคียน ผานหนาบานผูใหญตี๋  ผูใหญสัญญา เลี้ยวซายออกคลอง

ตะเคียน ถาเลี้ยวขวาก็ไปออกคลองโองแตก เดี๋ยวนี้บานครูชวยไมมีแลว ขายหมดแลว” (อํานาจ หงษจร. 

1 ธันวาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 อนึ่ง เม่ือสืบคนขอมูลของทําเนียบผูบริหารของโรงเรียนวัดจระเขใหญ  ไมพบรายชื่อของ

นายชาญ ทัศนศร แตพบรายชื่อของครูใหญทานอ่ืนๆ ซ่ึงนามสกุลทัศนศรหลายทาน โดยขอมูลประวัติ

ของ โรงเรียนวัดจรเขใหญ กลาววา ไดเปดทําการสอนเม่ือวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2477 ในระยะ

แรกเริ่ม มีครูใหญหลายทาน ซ่ึงในจํานวนนี้มีชื่อของ นายสุบิน ทัศนศร ซ่ึงเปนครูใหญ เม่ือป พ.ศ.

2484 และนายลําดวน ทัศนศร เปนครูใหญ เม่ือป พ.ศ.2511–พ.ศ. 2528 อยูดวย (ขอมูลออนไลน : 

http://www.wjky.ac.th/index.php) 

 ดังนั้น จึงสันนิษฐานในเบื้องตน วา 1. เปนไปไดหรือไมวาคลองผูชวย อาจจะหมายถึง 

นายชาญ ทัศนศร ซ่ึงแทจริงแลวมีตําแหนงเปนผูชวยครูใหญของโรงเรียนวัดจรเขใหญ ทานจึงไมอยูใน

รายนามผูบริหารโรงเรียน หรือ 2.คลองผูชวย จะหมายถึง ตําแหนงผูชวยผูใหญบานหรือกํานันหรือ

http://www.wjky.ac.th/index.php
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ผูชวยในตําแหนงผูนําชุมชนดานอ่ืนๆ หรือไม เนื่องจาก ตนตระกูลทัศนศร ก็สืบมาจากผูนําทองถ่ิน 

ดวย คือ ขุนบริรักษทวยนิกร (ถึก) ทานเปนกํานันคนแรกของตําบลศีรษะจรเขนอย และเปนบิดา

ของนายลําดวน ทัศนศร ครูใหญวัดจรเขใหญ และยังเปนปูของนายชาญ ทัศนศร ดวย ดังนั้น ชื่อ

คลองผูชวย จึงยังเปนประเด็นท่ีควรสืบคนตอไป 

 สําหรับ หนังสือราชการในปจจุบัน ท่ีเรียกชื่อวา คลองบางคําราม(คลองผูชวย) นั้น ยังไม

ทราบเหตุผล ครั้นสอบถามคนในพ้ืนท่ีหลายทานก็ยังพบคําอธิบายใดๆ  แตผูอาวุโสหลายทานกลาว

วาไมทราบความหมายและบางทานก็ไมเคยไดยินชื่อนี้มากอน  กลาวแตเพียงวาสมัยกอนเรียกวา 

คลองออมคลองตะเคียน(คลองตะเคียนออม) ในสวนนี้ผูวิจัยตั้งขอสันนิษฐานวา บางคําราม อาจจะ

เรียกกลายเมาจาก บางลําราง หรือไม จึงเปนประเด็นท่ีตองละไวใหผูท่ีสนใจสืบคนตอไป 

 

    
 

ภาพที่ 49 ภาพถายคลองบางคําราม พ.ศ. 2560  

 

 

  

 คลองบางกระเทียม เปนคลองธรรมชาติ อยูดานตะวันตกของอําเภอบางพลี ตําแหนง

และลักษณะของคลองตามท่ีปรากฏในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลองภายในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลบางเสาธง เห็นวาคลองนี้มีความยาวคูขนานกับคลองบางเสาธงและพาดหลายพ้ืนท่ี ปากคลอง

ดานเหนือสบกับคลองคลองบางเสาธง สวนปากคลองดานใตสบกับคลองสําโรง ลักษณะคลองคอนขาง

คดโคง หลายชวงหักศอกซิกแซก 

คลองบางกระเทียม (คลองออม, คลองลัด) – บานบางกระเทียม 
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ภาพที่ 16 แผนที่แสดงคลองบางกระเทียม ในแผนทีส่ังเขปแสดงขอมูลคลอง 

ภายในเขต อบต.บางเสาธง 

 

 คลองบางกระเทียม เปนคลองยาว จึงเรียกเปน 2 ตอน ไดแก คลองบางกระเทียมบน 

และ คลองบางกระเทียมลาง โดยจุดตัดระหวางบนและลางนั้น บางก็ยึดเอาบริเวณทางแยกท่ีจะเขา 

คลองชวดลาน  บางก็ยึดเอาคลองบางน้ําขาว เปนจุดตัดระหวางบนและลาง ดังท่ี ผูใหญวน โอทอง 

กลาววา  “คลองบางกระเทียมมันยาว มีกระเทียมบน กระเทียมลาง มันจะมีสามแยก แบงตรงชวด

ลานท่ีวาบนลาง” (วน โอทอง. 5 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 สวนคุณอํานาจ หงษจร รองนายกองคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเขใหญ กลาววา

คลองบางน้ําขาว คือจุดแบงระหวางคลองบางกระเทียมบนกับลาง  “บางกระเทียมมันเปนคลองเชื่อม 

คลองบางกระเทียมมันมีบางกระเทียมลาง กับ บางกระเทียมบน ถาใครต่ํากวาคลองบางน้ําขาวทาง

ทิศใต ก็คือคลองบางกระเทียมลาง ถาใครข้ึนเหนือ ทางดานซายมือเรียกคลองบางกระเทียมบน” 

(อํานาจ หงษจร. 1 ธันวาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 คลองบางกระเทียมบน ปากคลองดานเหนือสบกับคลองบางเสาธง เม่ือตรงไปก็จะออก

หัวตะเข ในพ้ืนท่ีลาดกระบังได สวนปากคลองดานใตสบกับคลองชวดลาน ซ่ึงตรงจุดนี้สามารถแยกไป

ออกคลองบางน้ําขาว คลองเกษรา และคลองบางเสาธงได “คลองบางกระเทียม มี 2 บางกระเทียม 

บางกระทียมใหญมันตรงข้ึนไปหาถนนเลย บางกระเทียมออกไปหัวตะเข ออกไปตรงทุงใหญ  เม่ือกอน

มันกวาง” (ประยงค ไวกุลเพ็ชร.11 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 คลองบางกระเทียมลาง  ปากคลองดานเหนือสบกับคลองชวดลานและคลองบางน้ําขาว 

สวนปากคลองดานใตไดไหลแยกออกเปนคลองสายสั้นๆ สองสายท้ังหมดลงมาสบกับคลองสําโรง  ชวง

กลางคลองบางกระเทียมลางยังมีคลองลัดสายสั้นๆ อีก 2 สายคูขนานกัน ซ่ึงเชื่อมพ้ืนท่ีท้ังดาน
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ตะวันตกและตะวันออกของอําเภอบางเสาธงเรียกวา คลองลัดบางกระเทียม เปนเสนทางลัดไปออก

คลองบางเสาธง ชวยยนระยะทางและเวลาการเดินทาง ท้ังยังเปนการเปลี่ยนเสนทางน้ําสําหรับผูท่ีจะ

เดินทางไปยังคลองท่ีอยูดานตะวันออกของอําเภออีกดวย 

 ดังท่ี ผูใหญแสวง บุญมี กลาววา “กอนถึงบานยายสาย ตรงบานหมอผา (บุปผา เปลี่ยน

บางชาง) นี้ มีคลองบางกระเทียม  เปนคลองออมหรือคลองลัด ตรงกกเขาเบานหมอผา เขาเรียกคลอง

ลัดบางกระเทียม ออกแยกได ถาแยกซายออกสําโรงไดอีก” (แสวง บุญมี. 10 กันยายน 2559 : 

สัมภาษณ) 

 คลองบางกระเทียม เปนคลองท่ีมีมาแตโบราณตั้งแตสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร ดังท่ี

ปรากฏชื่อใน นิราศเมืองแกลง แตงโดยกวีเอก สุนทรภู เม่ือ พ.ศ. 2350  ดังนี้ 

 

   “ถึงคลองขวาง บางกระเทียม สะทานอก    โอมาตกอางวางอยูกลางหน 

  เห็นแตหมอนออนแอบอุระตน เพราะความจนเทียวจึงจําระกําใจ 

  จะเหลียวซายแลขวาก็ปาแสม ตะลึงแลปูเปยวเท่ียวไสว 

  ระหริ่งเรื่อยเฉ่ือยเสียงเรไรไพร ฤทัยไหวแวววาพะงางาม ” 

  (สุนทรภู. 2543 : 21-24) 

 

 นิราศเมืองแกลง ท่ีสุนทรภูไดบรรยายมานั้น ทําใหเห็นภาพบริเวณสองฝงคลองบาง

กระเทียม ยอนไปราวสองรอยกวาปวา มีสภาพเปนปารกชัฏ มีสัตวตางๆ อาศัยอยูหลายชนิด  น้ําใน

คลองคงจะเปนน้ํากรอย จึงทําใหมีตนแสมข้ึนจนเปนปา นาจะเปนพ้ืนท่ีๆ มีความอุดมสมบูรณมิใช

นอย คลองบางกระเทียม ยังปรากฏในแผนท่ีอําเภอบางพลี พ.ศ. 2457 ปรับปรุงแกไข 2492 อีกดวย 

โดยมีตําแหนงเดียวกับในแผนท่ีคลองในอบต.บางเสาธงปจจุบันดวย 
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ภาพที่ 17 แผนที่แสดงคลองบางกระเทียมในแผนที่อําเภอบางพลี พ.ศ. 2457 

ปรับปรุงแกไข 2492 

 

 ภายหลังสภาพของคลองบางกระเทียมไมไดเปนปารกแลว เนื่องจากพ้ืนท่ีสองฝงคลองถูก

บุกเบิกใหเปนทุงนาขางโลงกวาง แตบานเรือนอยูไมมาก และตั้งอยูหางๆ กันเปนกลุมๆ  ผูคนท่ีเขามา

อาศัยอยูในคลองนี้เม่ือแรกมีเพียงไมก่ีตระกูล อาทิ ตระกูล พรเจริญ  เกษมสุข  มีกลิ่นหอม  ฉิมบาน

ไร บุญเพ็ง เปนตน ท้ังหมดประกอบทํานา สวนอาชีพขุดบอเลี้ยงปลาเพ่ิงจะมามีในยุคหลัง 

 ผูใหญหลายทานท่ีเกิดและเติบโตท่ีคลองบางกระเทียม ไดเลาสภาพในอดีตของคลองนี้วา 

แตกอนพ้ืนท่ีสองฝงคลองบางกระเทียมเปนผืนนาท้ังหมด กวางไปจนถึงถนนบางนา-ตราด มีบานเรือน

เกาะกลุมกันอยูราว 10 หลัง สวนคลองก็ไมกวางมาก แตก็กวางพอสําหรับเรือแจวสวนกันไดและน้ํา

ในคลองยังใสสะอาด  “ผมเกิดมาก็ชื่อคลองบางกระเทียม  คลองบางกระเทียม สมัยเด็กๆ ไมกวาง 

แจวเรือสวนกันได พ้ืนท่ีเปนทองนาท้ัง 2 ฝง มีบานคนมามาก มีประมาณ 10 หลังคาเรือน มีตระกูล 

พรเจริญ  เกษมสุข  มีกลิ่นหอม  สืบเนื่องกันมา” (แสวง  บุญมี. 10 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 “แตกอน คลองนี้ตรง เรื่อยมาจนถึงถนนบางนา-ตราด เรือพายสวนกันได บานคนไมเยอะ 

มีเปนหยอมๆ สองฝงทํานาเหมือนกัน เปนโลงๆ ทํานากันท้ังหมดเลย ไมมีเลี้ยงปลา” (วน โอทอง. 

5 กันยายน 2559 : สัมภาษณ)  “คลองบางกระเทียม สมัยกอนคลองดีกวานี้ น้ําสะอาด กวานี้ คลอง

กวางกวานี้ ประมาณ 6 เมตรแบบคลองเจา  มีคนอยูไมเยอะ ตระกูลที่มีอยู ก็นามสกุล ฉิมบานไร 

บุญเพ็ง (ตาใหญ-ยายปวน)  (บุปผา เปลี่ยนบางชาง .11 มกราคม 2559 : สัมภาษณ) “คลองบาง



169 

 

กระเทียม สมัยผมเปนเด็กก็เรียกบางกระเทียม มีบานทิดชื้น  บานตาเหง่ียม บานตาชุม บานตาวุน” 

(พยอม ท่ังจันทรแดง. 3 มกราคม 2559 : สัมภาษณ) 

 สําหรับพระมหาชวลิตอธิจิตตฺโต ทานเปนคนรุนหลัง ไดเลาวาท่ีคลองบางกระเทียมเคยมี

ตนไทรใหญอยูปากคลอง  “ตอนเด็กๆ จําไดวานั่งเรือประจําทางไป พอลืมตาข้ึนมาก็เห็นตนไทรใหญ

อยูปากคลองบางกระเทียม แปลวาเขาเขตบัวโรยแลว เพราะวามีตนไมเยอะมาก แตพอเขาเขตเสาธง

กลาง จะเปนทุงนา 2 ฝง” (พระมหาชวลิตอธิจิตตฺโต. 4 กันยายน 2558 : สัมภาษณ) 

 ชื่อ คลองบางกระเทียม  มีท่ีมาจากตนวัชพืชชนิดหนึ่ง คือ ตนหญาซังกระเทียม หรือ 

ตนทรงกระเทียม  ท่ีข้ึนอยูท่ัวไปในบริเวณนี้ 

 ผูอาวุโสหลายทาน ใหขอมูลวา ตนทรงกระเทียมจะข้ึนในท่ีๆ น้ําเค็ม หรือชาวบานเรียก

น้ําปรี้ยว ลําตนตนแข็ง สูงประมาณ 1 เมตร และไมมีประโยชนใดๆ ความท่ีตนทรงกระเทียมกอใหญ

เวลาจะทํานาชาวนาตองออกแรงถอนท้ิงดวย นับวาเปนอุปสรรคตอการทํานา “ไมมีตนกระเทียม 

ไมใชตนกระเทียม ทํากับขาว ตอนนั้นมีตนหญาทรงกระเทียม หญาทรงกระเทียม ตนสูงประมาณ 

1 เมตร  ตนแข็ง ใชประโยชนไมไดเลย คลองทรงกระเทียม ไมกวาง ประมาณ 4 เมตร 2 ขางเปนนาบาง

ท่ีราบบาง” (พุฒ วงศศิริ.10 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) “เขาเรียกวา ตนกระเทียม เวลาทํานา

ตองถอนออก มันข้ึนแทนขาว อาจจะเก่ียวกับตนซังกระเทียม” (พระครูอนุกูล. 14 กันยายน 2559 : 

สัมภาษณ) 

 สวนคุณตาภักตร แสงฉาย กลาววา “คลองบางกระเทียม มันมีบางกระเทียมลาง 

บางกระเทียมบน มันเปนคลองแคบ  คงมีตนซังกระเทียมข้ึนเยอะ  เพราะทําไรทํานาก็ไมได  เพราะ

มันมีซังกระเทียมกับแหว  ตนซังกระเทียมมันข้ึนเอง น้ําเปรี้ยวมันข้ึนเต็ม” (ภักตร แสงฉาย. 13 

กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 คุณลุงสมศักดิ์  สมมิภาพ ใหรายละเอียดเพ่ิมเติมวา บริเวณคลองบางกระเทียม

ระยะแรกๆ ยังทํานาไดผลผลิตดี แตภายหลัง ราว พ.ศ. 2520 ลงมา ตนขาวงอดงามแตใบ เพราะมีตัว

หนอนมากินเมล็ดขาวขางใน ลักษณะนี้เรียกวา ขาวฟุ หลังจากนั้นชาวบานหลายคนจึงหันมาเลี้ยงปลา

สลิดกันในนาปะปนไปกบตนทรงกระเทียม 

 “คลองบางกระเทียม มีตนซังกระเทียม ทรงกระเทียมข้ึน มันแยะ แรกๆ ทํานาไดผลดี 

แตเม่ือ พ.ศ. 2520 กวา หนอนกินหมดไง ขาวฟุ หนอนกอมากินหมดท้ังนา จึงหันมาเลี้ยงปลาสลิดกัน 

อยางบานปาผม นา 40 ไร ปนึง 20 กวาเกวียนทุกป ปนั้นหนอนลง ไดขาว 100 กวาถัง ยังไมพอคา

เชาเขาเลย ตองใชคนไปเก็บเขา เพราะใชคนเก่ียวไมได  ตนซังกระเทียมมันเปนวัชพืช ปกติมันไมคอย

มีผลเทาไหร  มีผลพวกนาปลาสลิด เพราะมันอดน้ํางาย เขาจะชอบตนซังกระเทียม  แตทํานาเขา
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ไมชอบ คลองบางกระเทียม คือ ตนซังกระเทียม” (สมศักดิ์ สมุติภาพ. 20 พฤศจิกายน 2559 : 

สัมภาษณ) 

 อนึ่ง ขอมูลทางวิทยาศาสตร กลาวถึง  ตนทรงกระเทียม วา เปนพืชวงศกกและเปนพืช

หลายฤดู เปนพืชก่ึงพืชน้ําท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติ มีเหงาใตดิน เหงาสั้นมีไหลยาว หัวกลมแบนเกิดใน

สวนปลายไหล สีน้ําตาลหรือสีดํา ข้ึนเปนกอ ลําตนแข็งแรง ลําตนตรง กลม ใบยอสวนเหลือเพียงโคน

กาบหุมไมมีแผนใบ สีน้ําตาลแดงหรือสีมวง ยาว 15-20 เซนติเมตร  มีชอดอกเดี่ยวเปนชอเชิงลด 

ดอกชอยาว 1.5-3.0 เซนติเมตร ดอกยอยเปนแบบ spike ยาว 2-5 เซนติเมตร มีริ้วประดับเปนเยื่อ

บางๆ กลีบดอกคลายเสนดายสีขาวหรือสีน้ําตาล ผลเปนผลแหงเมล็ดลอน สีเหลืองมันจนถึงสีน้ําตาล 

ขยายพันธุดวยไหล หนอ และเมล็ด ชอบท่ีชื้นแฉะ พบในพ้ืนท่ีลุมท่ีรกราง หนองน้ําและนาขาวท่ีเปนท่ี

ลุมปานกลาง กระจายพันธุท่ัวประเทศไทย (ขอมูลออนไลน https://th.wikipedia.org) 

 

 
 

ภาพที่ 50 ภาพตนแหวทรงกระเทียม  

ที่มา : ภาพจาก https://th.wikipedia.org 

 

 ลักษณะเชนนี้ ชาวบานจึงไดเรียกชื่อคลองตาม พืชพันธุ ท่ีข้ึนอยูวา บางกระเทียม 

หมายถึง บริเวณท่ีๆ มี ตนหญาทรงกระเทียม เพ่ือใหจดจําไดงาย 

 ปจจุบัน คลองบางกระเทียม  มีขนาดคลองความยาว 6,950 กิโลเมตร ขนาดของทอง

คลองกวาง 5 เมตร ขนาดของผิวน้ํามีความกวาง 25 เมตร และมีความลึกน้ําในฤดูฝน 2.50 เมตร 

และอยูในโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชลหารพิจิตร สํานักชลประทานท่ี 11 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/
https://th.wikipedia.org/
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ภาพที่ 51 ภาพถายคลองบางกระเทียม พ.ศ. 2560 
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 คลองบางเซา เปนคลองธรรมชาติ ท่ีมีความยาวเปน 2 ชวง ชาวบานเรียก คลองบางเซาบน 

กับ คลองบางเซาลาง ตําแหนงและลักษณะคลองตามท่ีปรากฏในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลอง

ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง 

 ในแผนท่ีคลอง จะเห็นวา คลองบางเซาบน อยูดานเหนือของอําเภอบางเสาธง โดยปาก

คลองดานเหนือสบกับคลองกาหลง สวนปากคลองอีกดานสบกับคลองสนามพลี (ชวดยายท้ิม) โดย

คลองบางเซาบนมีคลองชวดตาพุกตัดขวางดวย ลักษณะคลองชวงบนนี้คดโคงเล็กนอย บริเวณคลอง

บางเซาบนมี หมูบานคลองบางเซา หรือ บานเกาะไก 

 คลองบางเซาลาง คือชวงท่ีอยูดานตะวันตก ใกลกับ อบต. บางเสาธง โดยปากคลองเปน

แนวขวาง ดานตะวันตกสบกับคลองบางเสาธง ดานตะวันออกคลองสนามพลี(ชวดยายท้ิม) ชวงกลาง

คลองจะแยกไหลลงไปสบกับคลองสําโรงท่ีอยูดานใต คลองดานนี้คอนขางหักศอกซิกแซกมาก 

 

 

 
 

ภาพที่ 18 แผนที่แสดงคลองบางเซาในแผนที่สังเขปแสดงขอมูลคลอง 

ภายในเขต อบต.บางเสาธง 

 

 

คลองบางเซา – บานคลองบางเซา – บานเกาะไก 
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 สภาพท่ัวไปของคลองบางเซาบนในอดีต ตามคําบอกเลาของผูอาวุโสท่ีอยูในทองถ่ิน 

หลายทานกลาววา พ้ืนท่ีสวนใหญเปนเต็มไปดวยปาออและมีตนหญาข้ึนรกมีสัตวนานาชนิดอาศัยอยูมาก

โดยเฉพาะลิง แนวคลองลักษณะคดโคงและเชื่อมออกไปคลองอ่ืนๆไดหลายคลอง เชนคลองชวดใหญ 

คลองกาหลง คลองพระองคเจาไชยยานุชิต 

 ดังท่ี คุณยายเหมือน  เอ่ียมอยู อายุ 97 ป เลาวา “คลองบางเซา เม่ือกอนตนออ เยอะ 

สมัยกอนเขามาตัดตนออ เอาเรือเขามาจอด  แถวนี้มีลิงดวย มันมาลมหมอขาวหมอแกง กระดุกระดิก

ไมได ลิงมันขู” (เหมือน เอ่ียมอยู. 19 มกราคม 2556 : สัมภาษณ)  สวนพระปญญาวโร (หลวงตาวงศ 

ภูบังบอน) อายุ 79 ป วัดบัวโรย เลาวา “คลองบางเซาสมัยกอนสภาพคลองจะคด แคคดไมมาก 

มันแคโอนๆ แลวหักมุมเลี้ยวขวาออกชวดใหญแลวออกคลองพระองคเจาเลย  คลองบางเซาสภาพ

กอนนี้ทํานากันหมดเลย เขาเอาขาวไปขายใหเจกทางบางบอ ทางวัดสุคันธบาง มันเชื่อมไปออกคลอง

พระองคเจาไชยยานุชิตได” (พระปญญาวโร. 4 กันยายน 2558 : สัมภาษณ) 

 คลองบางเซาลาง คือ ชวงท่ีเชื่อมไปออกไปยังคลองสําโรง พ้ืนท่ีคลองดานนี้โดยมากมี

ชาวสําโรงและกรุงเทพฯ  เขาจับจองเปนเจาของท่ีนา 

 ท่ีมาการเรียกชื่อ คลองบางเซา มาจากสภาพท่ัวไปของคลองนี้ในอดีตท่ีรกรางและเต็มไป

ดวยปาออ ระยะแรกจึงมีผูคนเขามาอยูอาศัยนอยมาก คือมีเพียง 3 ครอบครัวเทานั้น คือ ครอบครัว

ของนายผูก ครอบครัวของนายผล และครอบครัวของนายทองอยู โดยท้ังหมดลวนเปนเครือญาติกันใน

ตระกูล จันทรประทีป  และจันทรทาวี  ดังนั้นแตกอนคลองนี้จึงไมคอยจะมีผูคนสัญจรผานไปมาเวน

แตเจาของนากับสามครอบครัวท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีนี้เทานั้น 

 สาเหตุท่ีมีผูคนเขามาอยูอาศัยนอยนอกจากพ้ืนท่ีสวนใหญจะเจาจับจองแลว ยังเปน

เพราะพ้ืนท่ีไมสามารถปลูกขาวใหไดผลผลิตดี เพราะขาวท่ีงอกงามนั้นกลายเปน ขาวฟุ 

 ขาวฟุ คือ ตนขาวท่ีเจริญเติบโต แตไมออกรวง เพราะหนอนกินขางใน จนเหลือแตใบ 

เรียกวา ขาวฟุ ซ่ึงไมสามารถปลูกขาวได “เขาเรียกหนอนกอมากิน เวลาตนอวบข้ึนมา หนอนขางใน

มันกิน ขาวฟุ รูเลยวาหนอนกิน ปกติขาวจะไมเกินเมตร อันนี้ข้ึนไปเมตรกวา มันผิดปกติ”  (สมศักดิ์ 

สมุติภาพ. 20 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ) สวนทานพระครูอนุกูล (ประยูร สูไพลิน)  เจาอาวาสวัด

เสาธงกลาง  กลาวถึงพ้ืนท่ีคลองบางเซาวา “ไมเชิงบานคนไมมี  แตอยูหางๆ กัน อาจจะเก่ียวกับทํานา

ไมไดผล ทําท่ีแรก รูจักขาวฟุไหม ขาวมี แตงามเกินไป ตนขาวใบเยอะ  จนขาวฟุ  ไมตองเก่ียวเพราะ

มันไมออกรวง หนอนกินหมด” (พระครูอนุกูล. 14 กันยายน 2559 : สัมภาษณ)  “ขาวฟุ ก็คือ งาม

เกินไป ไมคอยมีรวง มีนอย ผลผลิตไมคอยดี เขาเรียก ขาวฟุ เอาไปทําอะไรไมไดเลย ปลอยไวงั้น 

บางทีเขาก็เก่ียว ของลูกชายอยูฝงโนนเขาก็ปลอยท้ิงไว ปุยก็ไมใส งามสูงนาดู ฝนตกมาก็ลม ราบไปหมด” 

(มาก ดอนลอย. 19 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 
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 ลักษณะเชนนี้ จึงเปนท่ีมาของคําวา บางเซา ท่ีมาจากคําวา ซบเซา เพราะคลองนี้ไม

คึกคักเพราะไมคอยมีผูคน ดูเงียบเหงาซบเซา และไดเรียกหมูบานท่ีอยูในคลองนี้สอดคลองไปกับชื่อ

คลองดวยวา หมูบานคลองบางเซา ครั้นภายหลังสมาชิกในตระกูลนี้ ตางก็ขยายครัวออกไปประกอบ

กับ จนกระท่ังในชั้นหลังก็มีตระกูลอ่ืนๆ มาอยูในพ้ืนท่ีและบานเรือนจึงหนาแนนมากข้ึน และไมซบเซา

เหมือนแตกอนแลว 

 ผูอธิบายเรื่องนี้ไดดี คือคนในตระกูลจันทรประทีป เชน คุณยายพริ้ง พรบังเกิด อายุ 81 ป

ทานไดเลายอนอดีตในสมัยท่ีบิดาเขามาอยูในคลองนี้เปนรุนแรกๆ วา ทานเปนครอบครัวแรกท่ีเขามา

อยูในคลองนี้ และเรียกชื่อ คลองบางเซามาตั้งแตแรกแลว แตบางคนก็เรียก คลองดอนบาน แตเดิม

พ้ืนท่ีนี้เปนปาหญา คุณพอทานเขามาบุกเบิกจับจองพ้ืนท่ีได 116 ไร  ตอนนั้นมีแตตระกูลจันประทีป 

กับจันทรทาวีท่ีอยู ภายหลังท่ีเขามาคือนามสกลุเอ่ียมแหยมกับทับจันทร และเรียก บางเซา เพราะ

เปนละแวกท่ี ซบเซา เงียบเหงามาก 

 “สมัยกอนชื่อคลองเขาเรียกวา คลองบางเซา บางคนเขาก็เรียกวา คลองดอน  อยางคน

บางบอเขาจะเรียกวาคลองดอน คลองบางเซา เรียกมาตั้งแตดั้งเดิมเลย ตั้งแตเกิดเลย ท่ียายอยูมันเบาบาง

เซาคอนมาทางเหนือหนอย  สวนท่ีมาอยูเพราะเปนท่ีของตัวเอง จึงมาอยูนอย ท่ีฝงโนนพอจับจอง 

ตอนนั้นรก พอฟนเปนท่ีเตียนหมด 116 ไร ตรงขางโรงพยาบาล กอนนั้นมันเปนปาหญาแบบนี้หละ 

ไมใชปาแสม ท่ีดินของพอแม ท่ีขยายออกไป ก็หลานฉันอยูท้ังนั้น ลูกของพ่ีสาว พ่ีชาย ก็อยูรอบๆ นี่ 

 ท่ีเรียกบางเซา เพราะวาไมคอยมีบานอยู คําวาเซา ก็มาจาก ซบเซา มาอยูตระกูลของยาย 

บานก็ไมมี อะไรก็ไมมี  ผูคน เรือนแพ ไมมีผาน  ไมมีคนไปมา มันเงียบมาก ท่ีมาอยู จะมีตระกูลของ

ตายายนี่หละอยู  และมีลูกของตา ยาย  ตาชื่อ ตาแดง นามสกุลจันทรประทีป  ยายชื่อยาศรี  จันทร

ประทีป  ท่ีเงียบนี่ มีประมาณ 3 ครอบครัว  คือ ครอบครัวนางผูก(คุณแมของคุณยายพริ้ง ครอบครัว

นายผล (นายผลเปนนาของคุณยาย)  ครอบครัวนายทองอยู  ก็มีแตครอบครัวนี้ท่ีไปมาเทานั้น  มันมี

อยูจําเพาะพวกพ่ีนองฉันเอง มีนามสกุล จันทรทาวี  นามสกุลจันทรประทีป  เปนพ่ีนองท้ังนั้น  แลวมี

ลูกจากบานนี้แยกไปอยู นามสกุลจันทรทับ 

 ดานโนนเพ่ิงยายมาอยูประมาณ 30 ป อันนั้นนามสกุลเอ่ียมแหยม  ตอนหลังมีไมถึง 20 

ครอบครัวท่ีเขามาอยูรอบๆ บริเวณนี้มีเจาของท่ีดินแลว เขาอยูสําโรงบาง ในกรุงเทพฯบาง  ไมไดอยู

แถวนี้ คือเจาของเปนคนอื่น บางเซาเหนือ นาจะบน ลางนาจะใต  อันนี้บางบอเปนบางเซาลาง” 

(พริ้ง พรบังเกิด. 3 พฤศจิกายน  2558 : สัมภาษณ) 

 คนในตระกูลจันทรทาวี ทานหนึ่ง ก็คือ คุณยายเจียร ศรีสมโภช อายุ 84 ป ทานเกิดท่ี

คลองบางเซา กลาววา “ยายเกิดท่ีนี่ คนท่ีอยูท่ีนี่ เกิดกันท่ีเกาะไกอยูแลว  ธรรมดาเรียก คลองบางเซา

นามสกุลเกาๆ คือ นามสกุลจันทรทาวี  จันทรประทีป  พอของยายคือจันทรทาวี  มีหอเอี่ยม  แลว 
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ม่ังทองคํา คนแถวนี้พ่ีนองกันท้ังนั้น แตเดิมทํานามากอน ผลผลิตไมดี ตนขาวเปนโรค ไมเก่ียวกับขาดน้ํา

โรคเพลี้ยลง  ฝนไมดี” (เจียน ศรีสมโภช. 3 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 ขอมูลดังกลาว สอดคลองคุณตาบุญเลิศ แกวระยา กลาวาบริเวณนี้มีบานคนอยูนอยมาก

“เราไมรู  แตมีบานคนนอยมาก สมัยกอนเด็กๆ มีเกาะบานยายเอ่ียมบานเดียวท่ีเขาไปขางใน บางเซาบน 

ออกคลองบางเซาแลวลัดมาสนามพลีออกบางบอไดเลย” (บุญเลิศ แกวระยา. 11 มกราคม 2559 : 

สัมภาษณ) 

 
 

ภาพที่ 52 ภาพถาย คุณยายพร้ิง  (จันทรประทีป) พรบังเกิด  

เมื่อวันที่  3 พฤศจิกายน 2558 ณ หมูบานคลองบางเซา 

 

 ตามท่ีกลาวมาแลววา พ้ืนท่ีนี้ทํานาไมคอยไดผลดีเพราะขาวฟุ ภายหลังชาวบานจึงไดหันมา 

ปลูกแตงโมทดแทนเเปนอาชีพเสริมอีกทางหนึ่งในชวงฤดูแลง  “หนาแลงคนบางเซาเขาก็ปลูกแตงโม

คนตระกูลบุญเพ็ง นายสวาง บุญเพ็ง ปลูกแตงโม พอเก่ียวขาวเสร็จ แผนดินแหงแลว แหงแลวพรวนดิน

ยกเปนรอง เขาก็จะปลูกแตงโม” (พระครูอนุกูล. 14 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 จนกระท่ังตอมา ชาวบานได เพาะเล้ียงไก พันธุเนื้อจําหนายเปนอาชีพเสริมอีกทางหนึ่ง

ดวย ซ่ึงสรางรายไดดี ผูท่ีริเริ่มเพาะเลี้ยงไกเปนคนแรกของหมูบาน คือ นายผิว จันทรทาวี  ท่ีได

พัฒนาการเพาะพันธุไกมาอยางตอเนื่องจนกระท่ังกลายเปนอาชีพหลักของหลายครอบครัวท่ีอาศัยอยู

ในหมูบานนี้ จนตอมาคนท่ัวไปเรียกไดชื่อหมูบานนี้วา หมูบานเกาะไก 

 คุณยายเจียร ศรีสมโภช อายุ 87 ป คนในตระกูลจันทรทาวี กลาววา นองชายของทาน 

ชื่อนายผิว จันทรทาวี  เปนผูท่ีริเริ่มเลี้ยงเพาะไกเปนคนแรกของหมูบานจนตอมาแพรหลายไปท้ัง

หมูบาน คนท่ัวไปจึงเรียกวา หมูบานเกาะไก  “คนริเริ่ม ใหเลี้ยงไก คือนองชายของยาย ชื่อนายผิว 

จันทรทาวี  เปนคนริเริ่มเลี้ยงไก  ซ้ือพันธุไกมาจากกรุงเทพฯ ซ้ือเปนลูกไก เอามาเลี้ยง แลวพอมัน
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ออกไขเขาก็มาทําเอง ฟกเอง ไมตองซ้ือพันธุ ทําผสมพันธุเอง  พ่ีนองยายเลี้ยงไกหมด  เลยเรียกกัน 

เกาะไก 

 เม่ือกอนนี้เปนชุมชนอยูกันถึง 10  ครัวเรือน  เกาะไก สุดท่ีบานยายพริ้ง  แลวมาบานนี้ 

เปนเกาะใหญเปลี่ยนมาเลี้ยงไก  ปลูกบานแบบนี้เลี้ยงไก  เพาะไกขาย เปนไกพันธุเนื้อ  เริ่มเลี้ยงตั้งแต

ยายอายุประมาณ 30-40 ป  เลี้ยงมาจนยายอายุ 60 ป  เลี้ยงไก  ตองเลี้ยงอยูในกรง ทํากรงยกพ้ืน

เลี้ยงอยูกับดินไมได กลัวงูเหา พอโตเขาก็ตอน ตอนใหมันอวน พอไดที่ก็เอาไปขายที่กรุงเทพฯ ไป

ขายทางกลวยน้ําไท มันมีท่ีขายไก  เราเอาไปขายเอง  เปนตัวไก ยังไมไดเชือด ขายเปนกิโล ชั่งไก

เปนๆ กิโลเทาไหรจําไมได” (เจียน  ศรีสมโภช. 3 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 คําอธิบายดังกลาวสอดคลองกับคําบอกเลาของผูใหญหลายทาน เชน คุณตาพุฒ วงศศิริ 

กลาววา“คลองบางเซา ก็ เกาะไก นั่นหละ  กอนนั้นเปนบางเซา  เกาะไกเพ่ิงมาเรียก (พุฒ วงศศิริ. 10 

พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ)  สวน ผูใหญวน โอทอง อายุ 80 ป กลาววา “ท่ีเกาะไก(บานคลอง

บางเซา) มีตาใจ เขาเปนผูใหญบาน กอนเรียก ใจบึง เพราะเขาอยูท่ีบึง มันไมมีบานคน มีเขาเกาะ

เดียว มีบานอยูเกาะเดียว” (วน โอทอง. 5 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 

 
 

ภาพที่ 53 ภาพถายคุณยายเจียร (จันทรทาว)ี ศรีสมโภช  

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 
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 ปจจุบัน คลองนี้มีผูคนเขามาอาศัยอยูมากข้ึน พ้ืนท่ีสวนใหญก็ยังคงทําการเกษตรกรรม

ทํานาและเลี้ยงปลาในบอโดยเฉพาะคลองบางเซาบน ขณะเดียวกันก็มีพ้ืนท่ีหลายสวนไดปรับเปลี่ยน

เปนท่ีอยูอาศัยรูปแบบหมูบานจัดสรรหลาย 

 คลองบางเซา เปนคลองสายหนึ่งท่ีอยูในโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชลหารพิจิตร ใน

ความดูแลของสํานักชลประทานท่ี 11 มีขนาดความยาวของคลอง 9,200 กิโลมตร ขนาดของทอง

คลอง 4 เมตร และขนาดผิวน้ํากวาง 20 เมตร 

 

 
 

ภาพที่ 54 ภาพถายคลองบางเซาและเรือนไทยของตระกูลจันทาวี ริมคลองบางเซา  พ.ศ. 2559 

 

   
 

ภาพที่ 55 ภาพถายบานของคุณยายเจียร (จันทรทาวี) ศรีสมโภช พ.ศ. 2559 
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 คลองชวดลาน อยูทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอบางเสาธง ลักษณะและ

ตําแหนงคลองตามท่ีปรากฏในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลองภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบาง

เสาธง เห็นวาเปนคลองแนวเฉียงสายสั้นๆ ท่ีเชื่อมลัดระหวางคลองบางเสาธงกับคลองบางกระเทียม 

โดยปากคลองปากคลองดานตะวันออกสบกับคลองบางเสาธง ปากคลองดานตะวันตกสบกับคลองบาง

กระเทียม 

 

 
 

ภาพที่ 19 แผนที่แสดงคลองชวดลานในแผนที่สังเขปแสดงขอมูลคลอง 

ภายในเขต อบต.บางเสาธง 

 

 คลองชวดลาน เปนคลองธรรมชาติท่ีมีมาตั้งแต พ.ศ. 2475 หรืออาจมีกอนหนานั้น ดังท่ี

ชื่อคลองปรากฏในแผนท่ีการพัฒนาทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตร อําเภอบางพลี พ.ศ.2475 

ปรับปรุงแกไข พ.ศ.2492 เห็นวาเปนคลองสายสั้นๆ ท่ีเชื่อมระหวางคลองเกตชรากับคลองบางเสาธง 

ชวงกลางคลองแยกไปออกคลองบางกระเทียม 

 

คลองชวดลาน 
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ภาพที่ 20  แผนที่แสดงคลองชวดลาน ในแผนที่อําเภอบางพลี พ.ศ.2475 

ฉบับปรุบปรุงแกไข 2492 

 

 ท่ีมาการตั้งชื่อ คลองชวดลาน ยังไมพบขอมูลหรือคําอธิบายจากผูอาวุโสท่ีอยูในพ้ืนท่ี 

ทราบแตเพียงวาคลองชวดลานไหลผานวัดเสาธงกลาง ซ่ึงเปนศาสนสถานเกาแกในพ้ืนท่ี สรางข้ึน เม่ือ 

ป พ.ศ.2427 โดยนายปน ไมทราบนามสกุล เปนคนพ้ืนท่ีบานเสาธง มีความศรัทธารวบรวมเงิน ซ้ือ

ท่ีดินบริจาคใหสรางวัดในครั้งนั้น ประมาณ 18 ไร 3 งาน 29 ตารางวา จากนั้นจึงผูมีจิตศรัทธาบริจาค

ท่ีดินเพ่ือสรางวัดตอมาอีกหลายราย เม่ือแรกวัดนี้มีชื่อวา วัดราษฎรสโมสร ตอมา เรียก วัดคลองเสาธง

ปจจุบันเรียก วัดเสาธงกลาง 

 ในสมัยแรก วัดนี้ คลายเกาะ เพราะมีน้ําลอมรอบ ไดแก ทิศเหนือของวัดจรดกับลําแยก

จากคลองบางเสาธง ทิศใตจรดกับลําราง ทิศตะวันออกจรดกับคลองบางเสาธง  และทิศตะวันตกจรด

กับคลองชวดลาน (ขอมูลออนไลน  http://spk.onab.go.th) 

 สวน ขอมูลท่ีระบุบนปายประวัติวัดเสาธง กลาววา อาณาเขตของวัด ทิศเหนือติดคลอง

ชวดตัน ทิศใตติด คลองชวดลาน ทิศตะวันออกติดคลองบางเสาธง ทิศตะวันตกติดลําคลองชวดลาน 

ทําใหแตกอนชาวบานท่ีจะการเดินทางมาวัดจะตองใชทางน้ําเปนหลัก เห็นไดจากอูจอดเรือภายในวัด

ท่ีมีความกวางและเชื่อมกับคลองบางเสาธงเขามาในวัด 

 

http://spk.onab.go.th/
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ภาพที่ 56 ภาพถายศาลาทาน้าํของวัด  และคลองชวดลาน พ.ศ.2560 

ชวงทีไ่หลผานดานขางของวัดเสาธงกลาง 

 

 
 

ภาพที่ 57 ภาพถายคลองบางเสาธงอยูดานตะวันออกของวัด และอูจอดเรือภายในวัดเสาธงกลาง 

ซึ่งเชื่อมออกคลองบางเสาธง  พ.ศ.2560 

 

     
 

ภาพที่ 58 ภาพถายทัศนียภาพบางชวงของคลองชวดลาน พ.ศ.2560 
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 คลองชวดตาพุก อยูดานเหนือของอําเภอบางเสาธง ตําแหนงและลักษณะคลองตามท่ี

ปรากฏในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลองภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง เห็นวาคลอง

ชวดตาพุกเปนคลองท่ีมาตัดขวางคลองบางเซาบน แนวคลองนี้คดโคงไปเกือบตลอดสาย ปากคลอง

ดานตะวันออกสบกับคลองสนามพลี(ชวดยายท้ิม)  สวนปากคลองดานตะวันตกสบกับคลองบางเสาธง 

 

   
 

ภาพที่ 21  แผนที่แสดงคลองชวดตาพุกในแผนที่สงัเขปแสดงขอมูลคลอง 

ภายในเขต อบต. บางเสาธง 

 

 ผูอาวุโสท่ีอยูในทองถ่ินกลาวถึงสภาพคลองชวดตาพุก วา เปนคลองธรรมชาติ แตกอน

คลองนี้เปนเพียงลํารางเล็กๆ และแคบ กวางประมาณทองรองสวน ลําลางนี้เปนทางน้ําท่ีขุดแยกมา

จากคลองบางเสาธงเพ่ือชักน้ําเขาสูท่ีนา สวนในฤดูแลงเม่ือน้ําแหงขอดก็จะกลายเปนทางเดิน  “สภาพ

คลองชวดตาพุก เปนลํารางคลอง เปนคลองไมกวาง คลองไมตัน ทะลุออกคลองสนามพลีได ทะลุออก

คลองบางเซาและคลองบางนางท้ิม(อีท้ิมหรือนางท้ิม) จากคลองสําโรง แลนมาเจอชวดนา ชวดตาพุก”

(แสวง บุญมี. 19 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 

 

คลองชวดตาพุก 
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 สวนชื่อ คลองชวดตาพุก เปนชื่อท่ีเรียกกันภายหลัง กอนหนานี้ชาวบานเรียก ชวดตา

เขียว ไมทราบนามสกุล เพราะวา บานตาเขียวตั้งอยูท่ีบริเวณปากคลอง ตอมาภายหลังไดเปลี่ยนมา

เรียกชื่อ ชวดตาพุก ไมทราบนามสกุล ดวยเหตุใดไมปรากฏ แต สันนิษฐานวา ตาพุก อาจจะเปนผูขุด

ขยายชวด ตอจากชวดตาเขียว เพ่ือชักน้ําไปยังท่ีนาของตนซ่ึงอาจอยูปลายชวด เม่ือเปนดังนี้ ชาวบาน

จึงไดเรียกวา ชวดตาพุก ตามชื่อคนท่ีอยูปลายชวด 

 ดังคําบอกเลาของผูอาวุโส วา แตกอนชาวบานเรียก ชวดตาเขียว กอนจะเรียกชวดตาพุก 

เพราะตาพุกเขามาอยูภายหลัง โดยเขามาอยูท่ีทายคลอง  “ตาพุกมาทีหลัง  กอนมีตาเขียวอยู เขาก็

เรียกชวดตาเขียว เขาอยูปากชวด ชื่อจริงอะไรไมรู เขาเรียกชวดตาเขียว เพราะบานตาเขียวอยูปาก

คลอง หรือเขารื้อไปแลวก็ไมรู ตาเขียว จํานามสกุลไมได” (วน โอทอง. 5 กันยายน 2559 : สัมภาษณ)

“ชวดตาพุก  อยูทายคลอง  ออกมาทางทุง เลยปากคลองชวดงูเหา มีคลองเดียว  คลองตาพุกปจจุบัน

นี้อยูยานเสาธง อยูก่ึงกลาง” (พุฒ วงศศิริ. 10 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 สรุปวา ชื่อ คลองชวดตาพุก เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันมาภายหลังตามช่ือเจาของนาท่ี

อยูตนปลายชวด เพ่ือความสะดวกและจดจําไดงาย 

 ปจจุบัน คลองชวดตาพุก ไมปรากฏในแผนท่ี เว็บไซด Google Maps  แลวแตตําแหนง

ดังกลาว มีรองรอยของคลองชวงสั้นๆ เปนคลองขวาง ใกลกับสนามกอลฟสุภาพฤกษ  ซ่ึงเปนตําแหนง

เดียวกันกับคลองชวดตาพุกตามท่ีปรากฏในแผนท่ีคลองขององคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง โดย

คลองสายนี้ ปากคลองดานทิศตะวันตก เชื่อมกับคลองบางกระเทียม สวนปากคลองดานทิศตะวันออก

เชื่อมกับคลองบางเซา และพ้ืนท่ีบริเวณริมคลองเกือบตลอดแนวเปนท่ีอยูอาศัย และทําการเกษตร 

 

 

  

 คลองชวดงูเหา อยูดานเหนือของอําเภอบางเสาธง ตําแหนงและลักษณะตามท่ีปรากฏใน

แผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลองภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง เห็นวาเปนคลองขวาง

สายสั้นๆ ปากคลองดานตะวันตกแยกาจากคลองบางเสาธง  สวนปากคลองดานตะวันออกแยก

ออกเปนสองทาง ทางหนึ่งเชื่อมกับคลองชวดหนองบอน สวนอีกสายหนึ่งไหลโคงลอมพ้ืนท่ีหมูบาน

เกาะไก แลวไปสบกับคลองชวดหนองบอน 

 

คลองชวดงูเหา 
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ภาพที่ 22 แผนที่แสดงคลองชวดงูเหา ในแผนทีส่ังเขปแสดงขอมูลคลอง 

ภายในเขต อบต. บางเสาธง 

 

 ในแผนท่ี จะเห็นวาตําแหนงของ คลองชวดงูเหา กับ คลองชวดหนองบอน ไดเชื่อมเปน

สายเดียวกัน แตแบงชื่อเรียกเปนสองตอน คือ ตอนท่ีแยกจากคลองบางเสาธงไหลโอบหมูบานเกาะไก 

(บานคลองบางเซา) เรียกชื่อวา คลองชวดงูเหา 

 การท่ี คลองชวดงูเหา กับ คลองชวดหนองบอน เปนคลองท่ีตอเนื่องกันโดยคลองชวด

หนองบอนจะอยูตรงแยก(บานเกาะไก) ออกไปเชื่อมคลองมอญ ซ่ึงลัดไปออกคลองชวดบัวและคลอง

ชวดใหญได  บางทานจึงเรียกชื่อคลองนี้วา ชวดหนองบอน ไปตลอดสาย 

 คลองชวดงูเหา มีความกวางราว 4 ศอก ( หรือ 2 เมตร) ชาวบานหลายทานใหขอมูลวา

บริเวณปากคลองมีตนไทรใหญ สวนมีพ้ืนท่ีๆ โดยรอบเปนหนองน้ํา และมีโคกราง เดิมไมมีคนอาศัยอยู

แตชาวบานพบวาโคกนี้มี งูเหา อาศัยอยูจํานวนหนึ่งดวย เลากันวา ชาวบานท่ีเขาไปเก่ียวขาวถูกงูเหา

กัดเสียชีวิต 

 “ชวดงูเหา  ชื่อมันอยางนั้น แตงูเหาก็ไมชุมสักเทาใด แตมีคนไปเก่ียวขาวถูกงูกัดตาย

คลองชวดงูเหาคนก็อยูไมเยอะเทาไหร  จากปากชวดไปสะพานขามคลองไมมีบานคน วางเขาไปถึง

เกาะไก ถึงจะมีประมาณ 10 หลัง ปากคลองชวดงูเหาเชื่อมกับคลองอูมดแดงท่ีบานตาออง  บานนาย

บุญธรรม นางถนอม นิ่มมา” (วน ทองโอ. 5 กันยายน 2559 : สัมภาษณ)  “คลองนี้เคยเปนโคกราง 

พอเลาวาขุดดินไปก็ไมถึง มันมืด เห็นวางูเขาไป 2 ตัว แตทําไมไมเจอ คิดวาเปนงูผีหลอกเขา” 

(บุญสม พรบังเกิด. 3 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 
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 ตอมาภายหลัง มีชาวบานเขาไปอาศัยอยูในคลองนี้ ราว 10 หลังคาเรือน อาทิ ตระกูล  

เอ่ียมแหยม  จันทรทาวี  กระสายเงิน  อ่ิมใจ  ซ่ึงเปนคนไทยท้ังหมด  ครั้นภายหลังชาวมอญจากปาก

ลัด อําเภอพระประแดง เขามาอยูอาศัยปะปนหลายตระกูล อาทิ ตระกูล มะโดกโกรกกรากตระกูล

ทองปอน  ตระกูลพรเจริญ  ตระกูลมะวรคนอง เปนตน 

 “คลองชวดงูเหา ปากคลองกวาง เดิมเปนชวด มันอยูปลายนาลุงเสริม ติดกับปลายนายา 

แถวนั้นไมมีอะไร” (เจียน ศรีสมโภช. 3 พฤศจิกายน  2558 : สัมภาษณ)  “ชวดงูเหา  มีอยูไมก่ีบานมี

นามสกุล กระสายเงิน  อ่ิมใจ”  (พยอม ท่ังจันทรแดง. 3 มกราคม 2559 : สัมภาษณ)  “คลองชวด

งูเหา  ยุคนั้นมี  บานตาผล  ออนตาเอม  บานตาฤทธิ์  เอ่ียมแหยม  บานตาใจ  จันทรทาวี(พอตาผิว)

เพราะชวดงูเหากับเกาะไก คลองเชื่อมกัน เสนเดียวกัน  สวน ตระกูล สายเงิน มะวรคะนอง มาทีหลัง

ไมเกิน พ.ศ.2472 พวกมอญก็มา พวกมอญปากลัด มาอยูท่ีชวดงูเหากับเสาธง ตระกูลมอญ ก็มะวร

คนอง มะโดกโกรกกราก  ทองปอน  พรเจริญ”  (พุฒ วงศศิริ.10 พฤศจิกายน  2558 : สัมภาษณ) 

 พระมหาเชาวลิตอธิจิตตฺโต วัดหัวคูวราราม เลาบรรยากาศอดีตเก่ียวกับคลองชวดงูเหา 

แตกอน วาคลองนี้  ชาวบานใชเปนเสนทางลัดเพ่ือไปออกคลองพระองคเจาไชยยานุชิต ท่ีอยูทางดาน

ตะวันออกของอําเภอ เดิมท่ีปากคลองมีตนไทรใหญ และมีโคก และมีงูเหา 

 “คลองชวดงูเหา  มีงูเหาชุกชุม  และเปนคลองลัดไปออกคลองพระองคเจา  คลองชวด

งูเหา  ปากคลองนากลัว มีตนไทรใหญมาก  ตรงนั้นเปนโคกมอญเกา  เคยมีงูเหาตกลงบนผาใบหลังคา

เรือประจําทาง  คนรองกันท้ังลําเรือ นากลัวมาก  ตอนหลังชลประทานมาขุดขยาย  เม่ือกอนใครขุด

คลองก็ไมถึงปากคลองชวดงูเหาสักที เพราะวาติดรากไทร  ชลประทานก็เลยบอกวาจุดธูปบอกก็แลว 

บอกเจาท่ีเจาทางก็แลว  ชลประทานก็เลยเอารูปตราครุฑมาตอกกับตนไม  พอตอกเสร็จ  เอารถแม็ค

โครมาตักไมก่ีที ตนไทรก็จมลงใตคลองเลย ทุกวันนี้เลยไมเห็นตนไทร  ตรงนั้นเคยมีศาล แตมันทลาย

ไปนานแลว” (พระมหาเชาวลิตอธิจิตตฺโต. 4 กันยายน 2558 : สัมภาษณ) 

 โดยเหตุท่ีบริเวณคลองนี้มี งูเหา แตจะมากนอยเพียงใดไมทราบได  แตในครั้งนั้น

ชาวบานก็คงจะเห็นกันอยูบอยๆ จึงไดนํามาเรียกชื่อวา คลองชวดงูเหา สืบมาจนปจจุบัน 
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ภาพที่ 59 ภาพถายคลองชวดงเูหา พ.ศ. 2560 

 

 

  

 คลองชวดหนองบอน แตกอนเรียกวา ลําลางหนองบอน เปนคลองท่ีตอเนื่องกับคลอง

ชวดงูเหา คลองนี้มีกวางประมาณ 4 ศอก เรือพายสวนกันได  พ้ืนท่ีในคลองนี้ แตเดิมมีตนหญากก

ข้ึนอยูเปนจํานวนมาก  ชาวบานนําตนกกมาสานเปนเสื่อไวใช  และพ้ืนท่ีบางสวนเปนหนองน้ํา มี ตน

บอนแดง ข้ึนอยู แตไมมากนัก  ชาวบานผานเขามาในคลองนี้ เม่ือไดเห็นสภาพดังกลาว จึงเรียกชื่อ

คลองวา ชวดหนองบอน ดังท่ีผูอาวุโสในทองถ่ินหลายทานบอกเลาสภาพของคลองชวดหนองบอน ได

ยืนยันตรงกันวาบริเวณนี้ในอดีตมีตนบอนข้ึนอยู โดยคุณตาพุฒ วงศศิริ เลาวา “เดิมเปนโคกราง มี

หนองน้ํา มีบอนแดงขึ้น คลองนี้มีคนมอญจากพระประแดงอยูเยอะคลองชวดหนองบอน แตกอน

บอนเยอะ เต็มคลอง เปนบอนแกง เปนพันธุบอนแดง เดี๋ยวนี้ไมมี” (พุฒ วงศศิริ. 10 พฤศจิกายน 

2558 : สัมภาษณ ) “เปนหนองน้ําอยูหนอย มันไมแหง มีบอนเยอะ เปนบอนแดง บอนแดงกินได” 

(พริ้ง พรบังเกิด. 3 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 “ชวดหนองบอนไปทะลุออกชวดบัวได  แตเดี๋ยวนี้มันตัน ถนนมันตัด  เม่ือกอนเปนชวด 

กวาง  กระโดดขามไมได  เรือเขาไปได ไมตัน  กอนคลองหนองบอนเปนคลองเชื่อม  เปนลักษณะชวด

เชื่อมระหวางชวดงูเหากับชวดบัว เรือ 2 ลําสวนกันได กวางประมาณ 4 ศอก  มันมีบอน แตมีนอย 

เปนบอนท่ีเราเอามาแกงเปนบอนขาว  ถาทําไมดีมันจะคัน บอนมี 2 ลักษณะ คือบอนแดง กับบอนขาว” 

(เจียน ศรีสมโภช. 3 พฤศจิกายน  2558 : สัมภาษณ) 

 “มันเปนลําลางหนองบอน หญากกเยอะ ผมเคยเขาไปในคลองกอนนั้นทํานาเสร็จก็ไป

ถอนกก สานเสื่อ  บอนมีนอย คลองหนองบอนมันแยกออกมาจากชวดงูเหา มาหนองบอน มาทะลุ

บานปูเคลือบตรงคลองมอญท้ิงสุม เพราะตรงนั้นเปนสามแยก  ทางโนนเรียกวาหนองบอนแลวมาสบ

กับมอญท้ิงสุม” (วน โอทอง. 5 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

คลองชวดหนองบอน 
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 ดังนั้น จึงสรุปวา คลองชวดหนองบอน เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันตามพืชพันธุ คือ ตน

บอนแดง ท่ีข้ึนอยูในหนองน้ําท่ีอยูในคลองนี้เพ่ือใหจดจําไดงาย 

 

 

  

 คลองชวดบัว อยูทางดานเหนือของอําเภอบางเสาธง ตําแหนงและลักษณะของคลอง

ตามท่ีปรากฏในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลองภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง เห็นวา

เปนคลองขวางแนวตรง โดยปากคลองดานตะวันตกแยกมาจากคลองบางเสาธง แลวหักโคงข้ึนไป 

ปากคลองดานนี้สบกับคลองกาหลง 

  

  
 

ภาพที่ 23  แผนที่แสดงคลองชวดบัวในแผนที่สงัเขปแสดงขอมลูคลอง 

ภายในเขต อบต.บางเสาธง 

 

 คลองชวดบัว หรือ ลําชวดบัว ผูอาวุโสท่ีอยูในพ้ืนท่ีเลาวา เดิมคลองเปน ทางควายลอง

ซ่ึงชาวบานมักจะจูงควายลองผานไปมา ภายหลังจึงพัฒนาเปนคลอง สวนบริเวณสองฝงคลองเปนทุง

ราบโลง มีตนปรือ ตนออ และตนกกหอม ข้ึนรกท่ัวบริเวณ ไมมีคนอาศัยอยู 

 ตอมา คนท่ีเขามาจับจองท่ีทํากินและปลูกเรือนอยูในคลองนี้เปนตระกูลแรกๆ คือ 

ตระกูลวงศศิริ กับ ตระกูลคงรอด ท่ีมาจาก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สวน ตระกูลเรืองรอง 

นั้น มาจาก แปดริ้ว อําเภอบานใหม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ผูท่ียืนยันเรื่องนี้คือ คุณตาพุฒ วงศศิริ ทานเปนลูกหลานในตระกูลวงศศิริ ขางบิดาและ

ตระกูลคงรอดทางขางมารดา ทานกลาววา คนที่เขามาจับจองที่ดินและอาศัยอยูในคลองกลุมแรก 

มี 3 ตระกูล มาจากจังหวัดฉะเชิงเทราและปทุมธานี ท้ังหมดเปนคนไทยและไมไดเปนพ่ีนองกันแตเขา

มาบุกเบิกและปลูกเรือนอาศัยอยูหางๆ กัน 

คลองชวดบัว – บานคลองบัวโรย 
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 “เม่ือกอนบานไมเยอะ มีท้ังหมดสามกลุม คือ กลุมวงศศิริ  กลุมเรืองรอง  กลุมคงรอด

ท้ังหมดเปนเชื้อไทย  ไมมีมอญจีนผสม  สามกลุมนี้มาจากท่ีอ่ืน  มาอยูหางกัน  ไมไดเปนพ่ีนองกัน  แต

อยูคลองชวดบัว  เพราะเขาใหมาจับจองท่ีทํากิน” 

 เขาเลาใหฟงวาอยูท่ีนี่ตั้งแตรุนตา(พอของแม) ชื่อตาทองกับยายทับ  นามสกุล คงรอด  มี

ลูก 2 คนชื่อ บุญนาค กับชื่อ เงิน (คือแมของคุณตาพุฒ วงศศิริ)  ตอนท่ียายมาแมเลาใหฟงวาแมอายุ 

12 ป  แมมากับตา  มาจาก คลองหลวง  ตําบลทุงระแหง จังหวัดปทุมธานี ตอนท่ีมาผมยังไมเกิด  หนี

ความอดอยาก  มาอยูท่ีนี่ก็ลําบาก  เปนท่ีราบ ก็มาหักลางถางพงหญา มีตนออเยอะ  แลวทํานาหวาน 

พอไดกินบาง ไมไดขาย  ใครถางเทาไหรก็ได ปกเขตไว  พอทําเสร็จตองแจงกํานันไว ถาเปนรอยไร 

เสีย 50 บาท เขาเรียกวา “ภาษีดอกหญา” 

 ท่ีวางเปลาเยอะ เราไมไดบอกใคร เพราะไมไดไปทับท่ีใคร ไมมีบานคน  ทุกวันนี้นายังอยู  

ตระกูลอ่ืนก็เหมือนกัน มาจับจอง ตระกูลเรืองรอง มาจากแปดริ้ว  มา 2 คน ตาแปะกับยาง้ิว 

นามสกุลเรืองรอง มาจากแปดริ้ว อําเภอบานใหม มาจากปทุมธานี 2 กลุม คือ กลุมคงรอด กับ วงศศิริ” 

(พุฒ วงศศิริ.10 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 ตอมาภาย เม่ือมีการขุดขยายคลองใหกวางข้ึน จึงมีผูคนทยอยกันเขามาอยูในพ้ืนท่ีเพ่ิม

อีกอีกหลายตระกูล เชน แยมสุคนธ  ถ่ินหัวเสือ เปนตน และมีชาวจีนจํานวนหนึ่งดวย ดังท่ี คุณยาย

บุปผา เปลี่ยนบางชาง กลาววา “แถวบัวโรยก็มีตระกูล  ถ่ินหัวเสือ แยมสุคนธ และมีชาวจีนจํานวนหนึ่ง”

(บุปผา เปลี่ยนบางชาง.11 มกราคม 2559 : สัมภาษณ) 

 ชื่อ คลองชวดบัว เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันเอง  โดยมีท่ีมาจากลักษณะเดนของบริเวณ

นี้แตกอนเปนท่ีลุมมีดอกบัวหลายพันธุข้ึนยูเปนจํานวนมาก  โดยเฉพาะชวงหนาวัดบัวโรย จะมี 

ดอกบัวหลวง ข้ึนอยูมากจนเต็มคลอง ชาวบานจึงไดเรียกขานชื่อคลองไปตามพืชพันธุ วา ชวดบัว 

 เรื่องนี้ มีผูอาวุโสท่ีอยูในพ้ืนท่ีหลายทาน ตางยืนยันตรงกัน เชนคุณตาพุฒ  วงศศิริ เลาวา

“คลองชวดบัว  ตรงสามแยกหนาวัด เขาเรียกวา ปากคลอง  ปลายคลองไปสบปากกระพัง เปนรูปตัว

แอล( L)  สมัยกอนตอนท่ีเห็นบัวข้ึนเยอะ  ประมาณ 3 ขวบ บัวข้ึนเยอะเขาเลยตั้งชื่อ คลองชวดบัว 

บัวท่ีข้ึนเปนบัวหลวง ตั้งแตวัดชวดบัวยาวเรื่อยมา บัวมีแตแคท่ีวัด เปนบัวหลวง เดิมเปนคลองควายลอง

ควายลองไปลองมาแลวมาจางคนขุด” (พุฒ วงศศิริ.10 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 “คลองชวดบัว  ผมเคยเปนเด็กวัด ท่ีวัดมีบึงบัว มีดอกบัว ขางๆ ก็มีสระบัว” (วน โอทอง. 

5 กันยายน 2559 : สัมภาษณ)  ขอมูลนี้สอดคลองกับคํายืนยันของ พระครูโกมุทธรรมธาดา (หลวง

ปูขีด โตเจริญ) อายุ 94 ป เจาอาวาสวัดบัวโรย กลาววา “แตกอน ท่ีนี่มีบัวหลวงเยอะ เวลาไปโยนบัว 

เขาก็มาเอาดอกบัวจากท่ีนี่  เหมือนท่ีนี่เปนแหลงดอกบัว  กอนนี้ท่ีนี่เขาเรียกวา บัวโรย (พระครูโกมุท

ธรรมธาดา. 4 กันยายน 2558 : สัมภาษณ) 
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 คุณอํานาจ หงษจร รองนายกองคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเขใหญ ใหขอมูลวา 

“คลองนี้อยูในหมู 7 ออมเกาะบางฝาด  เดิมคลองนี้เปนทางควายลองไปทํานา  ท่ีเรียกวาลําชวดบัว

เพราะบัวมันเยอะ เปนท่ีลุม มีบัวหลวง บัวสาย บัวเผื่อนดอกสีมวง บัวขาว  แถวนี้บัวเยอะ  คลองชวด

บัว มีบัวเยอะ แลวก็มีตนปรือ  ตนกกหอม”  (อํานาจ หงษจร. 2 ธ.ค. 2559 : สัมภาษณ) 

 นอกจากนั้น  หนังสือ ชื่อ “เหลียวหลังแลหนา โชติบัว” คาดวาจัดทําข้ึนในระหวาง พ.ศ.

2551–2553  โดย นายวุฒิชัย วันทมาตย ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบัวโรย (เฉลิมราษฎรวิทยาคาร) 

และคณะซ่ึงอธิบายคําวา บัวโรยและชวดบัว วา 

 ในอดีต ชุมชนวัดบัวโรย ถูกเรียกขานกันวา ชาวชวดบัว ซ่ึงเพ้ียนมาจากคําวา “โชติบัว” 

ตามชื่อของนาโชติ ชวงโชติ  ผูสรางวัดบัวโรย พ.ศ. 2530 (ร.ศ. 105) ตรงกับสมัยรัชกาลท่ี 5 อีกนัยหนึ่ง 

คือถูกเรียกขานตามชื่อของคลองชวดบัวท่ีผานดานขางวัด เพราะในสมัยนั้น คลองสายนี้อุดมสมบูรณ

ไปดวยปทุมชาติและอุบลชาติ นานาพันธุโดยเฉพาะบัวหลวงสีชมพู  เดิมทีบางเสาธงนี้ข้ึนตรงกับ

อําเภอบางพลี เนื่องจากเปนตําบลท่ีอยูหางไกลจากศูนยกลางการปกครอง ไมมีถนนหนทางคมนาคม

ทางรถยนต มีเพียงการคมนาคมทางน้ําเทานั้น ท่ีจะสามารถสัญจรไปมาไดดวยเรือ 

 เม่ือทางอําเภอบางพลีมีกิจกรรมงานบุญ เชน งานประเพณีรับบัว ชาวชวดบัวก็จะ

เดินทางดวยเรือพายบาง เรือแจวบาง ตระเตรียมเสบียงอาหารของแหงน้ําดื่มเอาใสเรือ เพ่ือเตรียมตัว

สําหรับเดินทางไปนมัสการหลวงพอโต ท่ีวัดบางพลีใหญในริมคลองสําโรง และไมลืมเก็บดอกบัวท่ีมีอยู

มากมายสองฝงคลองไปดวย เพ่ือถวายเปนพุทธบูชา แตเนื่องดวยหนทางท่ีไกลจากอําเภอบางพลีเปน

อยางมาก บัวท่ีเก็บใสเรือไปนั้นโดนลมบางโดนแดดบาง จึงเหี่ยวช้ํา กลีบดํารวงโรยไมนาดู เปนท่ี

ขบขันของชาวอําเภอบางพลีท่ีพบเห็น และมักจะเรียกชาวชวดบัวท่ีไปนมัสการหลวงพอโตในงานรับ

บัววา ชาวบัวโรย เหตุเพราะ เอาดอกบัวท่ีเหี่ยวโรยมาไหวพระกันสืบมา 

 แตอีกหลายคนก็เชื่อกันวา บัวโรย นั้น เปนชื่อของ ประเพณีโรยบัว ท่ีสาบสูญไปเปนรอย

ป ซ่ึงประเพณีโรยบัวนี้นาจะเปนประเพณีท่ีจัดตอจากงานประเพณีรับบัวท่ีจัดข้ึนในวันออกพรรษา 

สวนประเพณีโรยบัวนั้นจะจัดข้ึนในวันลอยกระทง โดยมีการแหทางน้ํา และนําดอกบัวมาแกะเอาแต

กลีบแลวโปรยลงในน้ําเพ่ือเปนพุทธบูชา แตประเพณีนี้เปนเพียงคําบอกเลาของคนเพียงไมก่ีคนท่ีไดยิน

ไดฟงมา หลายๆ คนมีความเห็นวาแทจริงประเพณีโรยบัวก็คือประเพณีรับบัวนั่นเอง” (วุฒิชัย วันทมาตย 

และคณะ .เหลียวหลังแลหนา “โชติบัว”. มปพ : ไมมีเลขหนา) 

 เรื่องดังกลาวนี้ มีคํายืนยันจากผูท่ีอยูในทองถ่ินหลายทานเลาวา เม่ืออําเภอบางพลีจัด

งานประเพณีรับบัวก็ไดเคยขอดอกบัวจากท่ีนี่ไปใชในงานดวย บางทานกลาววาเม่ือกอนชาวบานจาก

บางพลีจะพายเรือเขามาเก็บดอกบัวในคลองเพ่ือไปใชในงานรับบัว บางก็วาชาวบานบางพลีท่ีเขามา



189 

 

ทํานาในท่ีนี่มักจะเก็บดอกบัวไปดวย สวนประเด็นของ ประเพณีโรยบัว ยังไมพบคํายืนยัน แตก็เปน

ประเด็นท่ีนาคนควาศึกษาเพ่ือการอนุรักษสงเสริมประเพณีทองถ่ินตอไป 

 สวนเรื่องท่ีวา  แตกอนทางอําเภอบางพลีไดขอดอกบัวจากท่ีนี่ไปนั้น  ผูท่ีอยูในพ้ืนท่ี

หลายทานกลาววา หนวยงานราชการทองถ่ินเคยขอความรวมมือชาวบานและโรงเรียนในยานนี้ใหเก็บ

ดอกบัวไปสงท่ีอําเภอบางพลีกอนท่ีจะถึงวันงานประเพณีรับบัวจริง  หลายทานยังเลาวาในสมัยท่ีทาน

เปนนักเรียน ก็ไดมอบหมายจากคุณครูใหเก็บดอกบัวมาใหโรงเรียนเพ่ือนําไปใชในงานประเพณีรับบัว

ดวย  นอกจากนั้นยังรวมกันทําขนมขามตมลูกโยนสําหรับใหคนท่ีพายเรืออีกดวย 

 เหตุท่ีอําภอบางพลีจะตองใชดอกบัวของท่ีนี่เปนเพราะ คลองบางสายในอําเภอบางพลี

เปนน้ํากรอยเพราะอิทธิพลกระแสน้ําข้ึนน้ําจากทะเลอาวไทย สงผลใหมีดอกบัวนอยจนไมเพียงพอกับ

ความตองการในชวงงานประเพณี ดังนั้นอําเภอบางพลีจึงตองขอความรวมมือจากทองท่ีอ่ืนดวย ซ่ึงก็

ไดรับความรวมมือจากเปนอยางดีเพราะชาวบานถือวาไดทําบุญไปดวย 

 ดังท่ี อาจารยอารีย วิทยารมภ กลาวถึงเรื่องนี้ วา สมัยเปนเด็กทานตองเก็บดอกบัวไปสง

ท่ีโรงเรียนเพ่ือรวบรวมไปสงท่ีอําเภอบางพลี นอกจากนั้นแลวยังตองมาชวยกันหอขาวตมลูกโยนไปให

ในงานอีกจํานวนหนึ่งดวย 

 “กอนนี้เกณฑเด็กทุกคนไปเก็บดอกบัว เปนมัดๆ ไปสงครู  ครูก็จะรวบรวมท้ังหมดเอาสง

กํานัน  แลวกํานันจะแจวกัวแจวทาย 4 แจว เอาไปใหอําเภอ  สมัยนาจะรุนพอ (กํานันจีรศักดิ์ แกว

โบราณ) ไดขาวเหนียวมากระสอบนึง แลวบานใครเปนบานกํานันก็หอไป  หอเปนลําเรือเลยนะ  แมจึง

เกณฑผูหญิงในหมูบานไปหอขามตม เพ่ือเชาข้ึนมาก็ไปสงท่ีอําเภอ เขาถึงเรียกวา ขาวตมลูกโยน ไมได

โยนเปนพุทธบูชานะ โดยใหพวกพายเรือ  ไมใชโยนใสตัวใหเจ็บ แตสมัยกอนเขาคงโยนขาวตมใหกิน

ขามตมทําเปนลําเรือมาดเลยนะ  พอบอกวาเริ่มมาใหรุนพอทําเอง  ประมาณ 80 ป ปูยังไมไดทําเลย 

 อยูๆ ใครไมรูวาใหโยนใสหลวงพอโต  จริงๆ มันไมใชนะ เขามาไหว พอถึง ข้ึนมาเอาบัว

มากราบไหว  ครูอารีย สมัยสาวๆ ตองลงพายเรืองานรับบัว โดนเขาปาดอกบัวอยูแลวหละ แตเขา

ไมใหปากลับดวยนะ ยังไงเราตองทน” (อารีย วิทยารมย. 23 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 “ผมเคยเอาเด็กลงเรือประกวดของ ตําบลศีรษะจรเขใหญ เขาก็จะวิ่งเอาขาวตมมาสงกับมือ 

บัวก็เหมือนกัน คําวา โยน ลักษณะมันไกล โยนแบบสุภาพนะครับ ไมใชขวางไป ยุคปลายๆ มันก็เริ่ม

เอาดอกบัวมาหักกานออก แลวปาหนา ปาอก เหมือนกระสุน ผมยังเคยโดนเลย” (สุพรรณ โพธิสุภาพ. 

23 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 
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 สวน คุณอํานาจ หงษจร รองนายก องคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเขใหญ กลาวเรื่อง

การเก็บบัวสอดคลองกันวา แตกอนชาวบานแถวนี้จะเก็ยดอกบัวไปใหคนที่อําเภอบางพลี เรียกวา 

ไปสงบัว เพราะท่ีบางพลีดอกบัวไมข้ึนเพราะเปนน้ําเค็ม  “มีคนเขาบอกวาเวลามีงานโยนบัว บางพลี 

คนแถวนี้จะเก็บบัวไปใหคนบางพลี  แถวบานเราเขาเรียก ไปสงบัว  แตมันเปลี่ยนวา โยนบัว เพราะ

มันเขวี้ยงลงเรือ  ชื่อจริงๆ คือ ไปสงบัว  แถวนี้บัวเยอะ เขาก็อาสาเรือไป 

 บางพลีไมมีบัวเพราะน้ําเค็ม  ทางโนนก็เอาเรือมารอรับเพ่ือเอาบัวไปไหวหลวงพอโต  

ทางโนนเรียก รับบัว  รุนตาผมเรียก สงบัว  แตปจจุบันเรียกโยนบัว  สมัยกอนเขาเอาเรือมารับ  สมัย

นี้เขาเอาหลวงพอโตมาแห ก็เขวี้ยงลงเรือจึงเปลี่ยนไป  สมัยเด็กๆ เขาก็ขอใหเราเก็บไปใหท่ีโรงเรียน  

เขาขอมาท่ี ตา ๆ ก็ขอชาวบานมา  ก็ไปสง  ท่ีบานผมชายคลองใหญ เปนท่ีวางๆ 4-5 ไร บัวหลวงเต็ม

เลย  เก็บฝกบัวเปนลําเรือ  เอาบัวมาตมกัน ใสน้ําตาล ใสปลาทู  ขาวใสใบบัว  เอาดอกบัวไปให เขาก็

ถือวาทําบุญ ”  (อํานาจ หงษจร. 2 มีนาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 จึงสรุปไดวา ชื่อ คลองชวดบัวและบานคลองบัวโรย  เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันเอง โดย

เห็นสภาพคลองหนาวัดบัวโรยท่ีเต็มไปดวย ดอกบัวหลวง จํานวนมาก จึงไดเรียก ชวดบัว  สวนคําวา

บัวโรย หมายถึง ดอกบัวท่ีอยูในคลองนี้ไดแหงเหี่ยวรวงโรยลง เพราะน้ํานอยและสภาพแวดลอมทําให

เหี่ยวเฉาหรืออาจจะเก่ียวกับ ดอกบัวตากแดดแหงเห่ียว จะจากลมจากการเดินทางก็ดี  จึงไดเปลี่ยน

มาเรียกวา บัวโรย แตวาคนในพ้ืนท่ียังเรียกท้ังสองชื่อคือ ชวดบัว และ บัวโรย 

 ปจจุบัน คลองลําชวดบัว อยูในพ้ืนท่ีหมู 6 (ซอยญาติพัฒนา) มีขนาดกวาง 6.00 เมตร

ยาว 495 เมตร คลองชวดบัวชวงหนาวัดบัวโรยไมมีดอกบัวหลวงใหเห็นอีกแลว  แตยังคงมีบรรยากาศ

ธรรมชาติของทองทุงใหเห็นอยู 

 

 
 

ภาพที่ 60 ภาพถายปากคลองชวดบัว ตรงสามแยก (สะพานคอนกรีต) 

เปนจุดทีบ่รรจบกับคลองบางเสาธง พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 61 ภาพถายคลองชวดบวัชวงทีไ่หลผานหนาวัดบวัโรย พ.ศ. 2560 

 

 

  

 คลองปากกระพัง อยูดานเหนือของอําเภอบางเสาธง ตําแหนงและลักษณะคลองตามท่ี

ปรากฏในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลองภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง เห็นวาคลองมี

แนวตรงลงมา  ปากคลองดานเหนือสบกับคลองบางพลี  สวนปากคลองดานใตสบกับคลองชวดบัว

คลองปากกระพัง มีความกวางประมาณ 5 วา เปนคลองยาว จึงแบงเรียกเปน 2 ตอน ไดแก ตอนตน

เรียกวา คลองปากกระพังบน  สวนตอนปลาย เรียกวา คลองปากกระพังลาง 

 

  
 

ภาพที่ 24  ภาพถายแผนที่แสดงคลองปากกระพัง  

ในแผนทีส่ังเขปแสดงขอมูลคลองภายในเขต อบต.บางเสาธง 

 

คลองปากกะพัง – บานปากกระพัง 
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 คลองปากกระพัง เกิดจากเสนทางควายลอง เพราะแตกอนในชวงฤดูแลง ชาวบานจะจูง

ควายพาไปกินหญาท่ีทุงในชวงฤดูแลง  สภาพท่ัวไปของคลองปากกระพัง สมัยแรกๆ ในคลองนี้ไมคอย

มีผูคนอาศัยอยูมากนัก เพราะพ้ืนท่ีริมสองฝงคลองสวนใหญท่ีมีเจาของแลว คือ หมอมประไพ ไม

ทราบนามสกุล ทราบแตเพียงวามีสามีเปนชาวญี่ปุน แตไมมีลูกดวยกัน มีแตหลานชาวบาน ชาวบาน

จึงเรียกวา นาหมอม บางก็เรียก นาราง เพราะไมไดทําการเพาะปลูกใดๆ  

 ดังท่ี พระปญญาวโร หรือ หลวงตาวงศ ภูบังบอน เลาวา “เดิมเปนคลองควายลอง

หนาแลง ควายเขามีบานละ 9-10 ตัว เขาก็ไลไปเลี้ยง เปนคลองธรรมชาติ  ใชลองไป ตอนทํานาเสร็จ

ก็ลองไปเลี้ยง มีนารางเยอะ คือนาท่ีเขาไมไดทํา เปนนาของยายหมอม เขาไมคอยไดทํา เรียก นาหมอม

(เขาเรียก หมอมประไพ แกมีสามีเปนญี่ปุน ไมมีลูก แกมีแตหลาน ยกใหหลาน ขายกันมาหลายทอด

ตอนนี้เปนท่ีตั้งของบริษัทแลว สมัยกอนทําไรทํานา เราก็เปนเด็ก  หาปลาไหล  มีบัวตลอดลําคลอง

คลองหนาบานก็เปนลํารางลงไป  เรือสวนกันได  สองขางคลองปากกระพังทํานากันตลอด  สภาพ

คลองเม่ือมาอยูแรกๆ น้ําใส  เดือน 11-12  ถาเกิดน้ําเนาก็ไปตามธรรมชาติ เพราะสาหรายข้ึนใน

คลองน้ํามันก็จะเนา  พอหายเนาน้ําจะใส  เดือน 11-12 จับปลาไดเลย ปลาชุกชุม”(พระปญญาวโร. 

4 กันยายน 2558 : สัมภาษณ) 

 ตอมาชาวบานเรียกคลองนี้วา คลองสะแกโดด เพราะแตกอนในคลองนี้มี ตนสะแก 

ข้ึนอยูกลางนาตนเดียวโดดเดน จึงเรียก สะแกโดด ดังคํายืนยันของคุณตาแสวง ไวกุลเพ็ชร “คลอง

ปากกะพัง เดิมชื่อ คลองสะแกโดด  มาจากตนสะแก สมัยกอนมีอยูตนเดียว เปนสัญลักษณของคลอง

นี้ เลยเรียกกันวา คลองสะแกโดด” (แสวง ไวกูลเพ็ชร. 16 ม.ค. 2556 : สัมภาษณ) 

 ตนสะแก ท่ีวานี้ คือ สะแกนา  ขอมูลทางวิทยาศาสตรกลาววา เปนไมกลางแจงท่ียืนตน

สูงไดถึง 12–20 เมตร ลําตนมีกิ่งที่ลดรูปเปนหนาม เปลือกเรียบสีเทานวล กิ่งออน เปนเหลี่ยม 4 

เหลี่ยมสวนตางๆของลําตนมีขนเปนเกล็ดคลุมหนาแนน เจริญเติบโตไดดีในดินเหนียว ชุมชื้น สวนใบ

สะแกนา เมล็ด และราก มีสรรพคุณเปนยารักษาโรคตางๆ อาทิ มะเร็ง ตานขโมย แกไข แกเสมหะ 

เปนตน (ขอมูลออนไลน :  https://medthai.com) 

https://medthai.com/
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ภาพที่ 62 ภาพตนสะแกนา 

ที่มา : https://medthai.com 

 

 ภายหลัง ขุนประชาสิริเกต (กํานันเฟอง อ่ิมใจ) ไดชักชวนใหชาวบานชวยกันขุดขยาย

คลองสะแกโดดใหกวางข้ึนโดยใช ชังเลง ขุดตักดินเหลวในคลอง  ทําใหคลองนี้มีความกวางและลึกข้ึน 

คลองปากกระพัง จึงเปนคลองท่ีขุดขยายข้ึนดวยน้ําพักน้ําแรงของชาวบาน 

 ดังท่ี คุณลุงประสาน ทับทวี อายุ 64 ป กลาววา “คลองปากกระพังสมัยกอนเปนคลอง

ธรรมชาติ สมัยกอนมันตื้น ตอมาก็ขุดลอกลําคลอง ก็เอาคนมาขุด ชวยกัน ใชชังเลง คือปบตัก ตอน

นั้นผมยังไมเกิดเลย” (ประสาน ทับทวี. 5 กันยายน 2559 : สัมภาษณ)  สวนอารีย วิทยารมภ อธิบาย

ลักษณะ ชังเลง วา “ ชังเลง  เปนอันเล็ก เอาไวสาดเลน  ถาโชงโลง เปนท่ีสาดน้ํา เชน วิดน้ําตกกลา

นา  มันจะเปนสามขา เรียก โชงโลง  แตอันนี้ชังเลง สาดเลน เหมือนพลั่ว แตใหญกวา ทําจากปบ ทํา

ลักษณะเดียวกัน ดินแข็งทําไมได ดินเหลวๆ เละๆ ทําได” (อารีย วิทยารมภ.28 ตุลาคม 2559 : 

สัมภาษณ)  

 

https://medthai.com/
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ภาพที่ 63 ภาพถาย “ชังเลง” อุปกรณตักดินเหลว 

 

 
 

ภาพที่ 64 ภาพการใชชังเลงตักดินเหลวเปนวิธีขุดขยายคลองในอดีต 

ที่มาภาพ : วิจัยการศึกษาเชิงคติชนวิทยา : การตั้งชื่อคลองและบานในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

พ.ศ. 2554  หนา 152 

 

 ในเวลาตอมาจึงมีผูคนเขามาทํานา และปลูกเรือนอยูกันในบริเวณสองฝงคลองมากกวา 

10 หลังคา ซ่ึงหลายตระกูล อาทิ ตระกูลเรืองเดช เอ่ียมอยู ไวกุลเพ็ชร ถ่ินหัวเสือ แยมสุคนธ ภูพยอม

จอยมีผล เปนตน  และริมฝงคลองจึงเปนนาขาวท้ังหมด  ดังท่ีผูอาวุโสหลายทาน กลาววา  “คลอง

ปากกระพัง เดิมเปนคลองควายลอง  สมัยนั้นคลองกวาง  บานสักบานก็ไมมี  แถวนี้สมัยตาเด็กๆ มี

บานตาปลั่ง  นามสกุลไวกุลเพ็ชร  คลองปากกระพังยาวเปนกิโล 2 กิโล  มันออกกวาง  ขางๆ คลอง

เปนท่ีราบๆ ไปเปนเสนถึงจะไปทํานาขางบนแถวนั้น  ตองเขาไปเสนๆ กอน แลวคอยไปทํานา  ออก



195 

 

จากปากกระพังก็ไปคลองกาหลง” (พุฒ วงศฺศิริ .10 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) “คลองปาก

กระพัง บานคนเยอะ เดี๋ยวนี้ยังมีอยู เยอะมากกวา 10 หลังคาเรือน  กอนนี้เขาก็วาคลองลองควาย อยู

กันไปๆ เขาควายลอง คลองมันก็กวางข้ึน เห็นคนเขาเลากันแบบนี้นะ สองขางปากกระพังก็เปนนาหมด”

(พิศ อยูเล็ก. 8 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ) 

 สวน คุณยายมาลี แกวระยา เลาวา “คลองปากกะพัง  มีคนอยูเยอะ สวนใหญเปนคนใน

พ้ืนท่ี  ประมาณ 30 กวาหลังคาเรือน  สมัยกอนตระกูลแถวบาน ตาแวว เรืองเดช กับบานตาเล็ก จอย

มีผล  นามสกุลเดิมท่ีอยูคลองปากกระพัง คือ เรืองเดช  จอยมีผล  ถ่ินหัวเสือ  แยมสุคนธ  ภูพยอม  

ไวกุลเพ็ชร” (มาลี  แกวระยา . 11 มกราคม 2559 : สัมภาษณ) 

 ในเวลาตอมา ชาวบานเรียกคลองนี้วา ปากกระพัง  จากท่ีมา  3 ประการ ไดแก 

 หนึ่ง  เรียกจากลักษณะของสวนท่ีเปน แยกคลอง อันเกิดจากการท่ีคลองสองสายไหล

มาบรรจบกัน  สายหนึ่งคือ คลองไทรตามาก ท่ีไหลมาจากทางดานตะวันออก กับ อีกคลองหนึ่งคือ 

คลองปากกระพังบน ท่ีไหลมาจากทางดานตะวันตก  คลองสองสายนี้ไดไหลรวมเปนสายเดียวกันท่ี

ตรงบริเวณบานของ นายแวว เรืองเดช และ นายจอย มีผล  ตรงจุดนี้ชาวบานเรียกวา ปากกระพัง 

 “ คลองปากกระพังแคบกวากวาบางเสาธง  ปากกระพังตรงนั้นเปนอาวเดียว  ลักษณะ

เปนอาวแองเลี้ยว  หัวมุมจากคลองบางเสาธง  โคงใหญๆ ตรงนั้นเปนแยก  ลักษณะคลองตรงนั้นก็

แยกออกมา แลวเรียกตรงนั้นวา ปากกระพัง  จุดท่ีเปนปากกระพังอยูตรงบานตาแวว เรืองเดช กับ

บานตาเล็ก  จอยมีผล  อยูกันตรงสามแยกพอดี  ฝงโนนกับฝงนี้  ตรงท่ีคลองไทรตามาก กับ คลอง

ปากกระพังบนลงมาแทงกัน  น้ําจากไทรตามากจะลงมาแทงฝงตะวันออก  น้ําจากปากกระพังบนมา

ทางตะวันตก มาสบกัน จึงเรียก คลองปากกระพัง” (มาลี  แกวระยา .11 มกราคม 2559 : สัมภาษณ)

คําอธิบายนี้สอดคลองกับคุณตาประยงค ไวกุลเพ็ชร วา  “ตนคลองปากกระพังอยูตรงสามแยก ตรงนี้

เรียกปากกระพัง  ปลายคลองไปยันคลองทาขาม  ออกวัดกาหลง” (ประยงค ไวกุลเพ็ชร.11 

พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 สอง  หมายถึง  ตลิ่งพัง  เนื่องจากบริเวณท่ีคลองมาบรรจบกัน ชวงนี้จะเปน แนวโคง

กวาง ชาวบานเรียก อาว  น้ําท่ีไหลมาบรรจบกันตรงชวงโคงนี้ไดกัดเซาะตลิ่งคอยๆ ทรุดตัวลง และ

พังทลายเรื่อย ๆ จึงเรียกลักษณะชาวบานจึงเรียกวา ปากกระพัง หมายถึง บริเวณท่ีตล่ิงพัง  ซ่ึงเรื่อง

นี้ คุณตาจําเนียร กันคลอย กลาววา “ปากกระพัง คือ ตรงท่ีน้ํามันมาชนกัน มันไหลมาแทงกัน โบราณ

เขาเรียก สามแยกปากกระพัง น้ําแทงตลิ่งพัง” (จําเนียน กันคลอย.1 ธันวาคม 2558 : สัมภาษณ)

สอดคลองกับพระปญญาวโร (หลวงตาวงศ ภูบังบอน) ซ่ึงยืนยันเชนกันวา  “คลองปากกระพังตอนนั้น 

ท่ีตรงนั้นมันกวาง  ตรงนั้นน้ํามันโคง ทําใหตลิ่งก็พังทลายลงไปเรื่อยๆ เลยเรียกตรงนั้นวาปากกระพัง” 

(ปญญาวโร. 4 กันยายน 2558 : สัมภาษณ) 
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 สาม  กรอนเสียง มาจากคําวา ปากตาพัง มีท่ีมาจากเรื่องท่ีเลาสืบกันมาในทองถ่ินวา มี

สองพ่ีนอง ชื่อ ตาพัง กับ ตาโพ รวมกันขุดคลอง โดยตาโพ ขุดคลองตอนบน ตอมาเรียกวา บานบน 

สวน ตาพัง ขุดคลองตอนลาง บริเวณท่ีเชื่อมมาคลองสายลาง เรียกวา ปากคลองตาพัง บางคนก็เรียก

คูกันท้ังสองสาย วา ปากกระพังเถรโพ  ตอมาเหลือเพียง ปากตาพัง แตภายหลังกลายเสียงเปน ปาก

กระพัง  ดังปจจุบัน 

 ซ่ึงพระมหาชวลิตอธิจิตตฺโต วัดหัวคูวราราม ขยายความเรื่อง ปากกระพัง วา เม่ือกอน

ชาวบานเคยเรียกวา คลองปากกระพังเถรโพ  ปากกระพัง คือบริเวณ ตนคลองท่ีเปน 3 แยก ชาวบาน

เรียกวา สามแยกปากกระพัง  สวนคําวา เถรโพ ยังไมมีหลักฐานแนชัดวาปนใคร สันนิษฐานวาอาจจะ

หมายถึงพระ เพราะ เถร คือ พระ เขาใจวา เถรโพ นาจะเปนคนท่ีขุดลัดอีกทีนึง (พระมหาชวลิตอธิจิตตฺโต.

10 มกราคม 2556 : สัมภาษณ ) 

 อยางไรก็ดี ขอมูลเรื่องความหมายของชื่อ คลองปากกระพัง ยังมีความสับสน แตสรุป

แนวทางในเบื้องตนนี้วา  ท่ีมาชื่อคลองปากกะพัง มีท่ีมาจาก 3 ประเด็น คือ 1. คือบริเวณท่ีคลองสอง

สายไหลมาบรรจบกัน 2. มาจากคําวา ตลิ่งพัง เพราะถูกน้ํากัดเซาะ และ 3. มาจากชื่อของบุคคลท่ี

ขุดคลอง คือ ตาพัง กับ ตาโพ ในเรื่องเลาของทองถ่ิน “ปากกระพังเถรโพ”  ดังนั้น ชื่อคลองปากกะพัง 

จึงยังเปนประเด็นท่ีตองศึกษาคนควากันตอไป 

  

 
 

ภาพที่ 65 ภาพถายคลองปากกะพัง พ.ศ. 2560 
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 คลองพญาเพ็ชร อยูดานเหนือของอําเภอบางเสาธง ตําแหนงและลักษณะคลองตามท่ี

ปรากฏในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลของคลองในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง เห็นวาเปน

คลองตรง ปากคลองดานเหนือแยกมาจากคลองประเวศบุรีรมยซ่ึงเปนคลองใหญ ท่ีอยูในเขต

ลาดกระบัง กรุงเทพฯ สวนปากคลองดานใตสบกับคลองตันและมีคลองกลั่นหอมมาตัดขวาง 

 

   
 

ภาพที่ 25  แผนที่แสดงคลองพระยาเพ็ชรในแผนที่สงัเขปแสดงขอมูลของคลอง 

ในเขต อบต.บางเสาธง 

 

 คลองพญาเพ็ชร หรือ พระยาเพ็ชร เปนคลองธรรมชาติ แตเดิมเปนคลองตัน คือ ทะลุ

ออกไปไหนไมได ตอมา ขุนบริรักษทวยนิกร หรือ กํานันนาค อ่ิมใจ กํานันคนแรกของตําบลศีรษะ

จรเขนอย ใหขุดขยายคลองนี้ออกมาเปนแนวตรงลงมาทางดานใต  แลวเชื่อมไปออกคลองอ่ืนๆ ใน

พ้ืนท่ีใกลเคียงได เชน คลองกลั่นหอม คลองมอญ คลองบางพลี เปนตน 

 “เม่ือกอนคลองพระยาเพ็ชรยังไมทะลุคลองมอญ  เปนคลองตัน คลองพระยาเพ็ชรมาขุด

ตอทีหลัง  สมัยกํานันนาค อ่ิมใจ เปนคนริเริ่มใหขุดขยายคลองพญาเพ็ชรใหไปออกคลองประเวศได 

(ประยงคไวกุลเพ็ชร. 11 พฤศจิกายน. 2558 : สัมภาษณ)  “คลองพระยาเพ็ชรเปนคลองขุดใหมท่ีตัด

กับคลองตาเส็ง(คลองบางพลี) ไหลลงมารวมกันอยูนี่  คลองพระยาเพ็ชรไปออกคลองตาเส็ง(คลองบาง

พลี) แลวเลี้ยวซายออกคลองไทรตามากก็ได” (พระปญญาวโร. 4 กันยายน. 2558 : สัมภาษณ) 

 สวน ชื่อ คลองพระยาเพ็ชร เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันภายหลัง  เปนบรรดาศักดของขุน

นางท่ีมีความเก่ียวเนื่องกับ การสรางวัดราชโกษา ซ่ึงอยูตอนเหนือของอําเภอบางเสาธง  แตปจจุบัน

พ้ืนท่ีวัดนี้อยูในเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ความวา 

คลองพญาเพ็ชร 
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 วัดราชโกษา เปนวัดเกาแก มีประวัติวาสรางข้ึน เม่ือ ร.ศ. 122 (พ.ศ. 2447) โดย พระยา

เพชรพิไชย (ทองจีน) และ คุณหญิงเพชรพิไชย (เย็น) ไดมีจิตศรัทธายกท่ีดินของทานเพ่ือสรางวัด

ถวายเปนพุทธบูชา ในเบื้องแรกเรียกชื่อวา วัดพระยาเพชรพิไชย 

 ครั้นตอมา ในสมัยท่ี พระอาจารยอ่ิม เปนสมภารปกครองวัด ทานไดเปลี่ยนชื่อมาเปน 

วัดราชโกษา  เพ่ือตองการใหสอดคลองกับบรรดาศักดิ์ใหมของพระยาเพชรพิไชย และไดเรียกชื่อนี้มา

จนปจจุบัน วัดนี้มีอาณาเขตราว 17 ไร มีธรนีสงฆ 7 ไรเศษ ทิศเหนือของวัดติดกับคลองประเวศบุรีรมย

ทิศตะวันออกติดถนนซอยหลวงแพง  สวนทิศตะวันตกและทิศใตติดกับท่ีดินเอกชน (ขอมูล 

http://www.g-pra.com) และบริเวณใกลกับ วัดราชโกษา (วัดพระยาเพชรพิไชย) มีคลองสายหนึ่ง

ท่ีขุดแยกมาจากคลองประเวศบุรีรมย ลงมาทางดานใต คลองสายนี้ไดตั้งชื่อตามวัดวา คลองพระยา

เพชร 

 สําหรับประวัติของพระยาเพชรพิไชย  มีขอมูลวา นามเดิม คือ ทองจีน เปนบุตรของ 

จม่ืนราชนาคา (พิณ) ปลัดกรมพระคลังสินคา ในชั้นแรกไดเขารับราชการตําแหนงจางวางกรมลอม

พระบรมมหาราชวังในแผนดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 ตอมาชวงปลาย

รัชกาลไดเลื่อนตําแหนงเปน หลวงสวัสดิโกษา ครั้นในสมัยตนรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ทานไดเลื่อนตําแหนง เปน หลวงอินทรโกษา พระรัตนโกษา และ พระยาเพชรพิไชย 

ตามลําดับ 

 พระยาเพชรพิไชย (ทองจีน) มีภรรยาคนแรกชื่อ เย็น (คุณหญิงเย็น) เปนธิดาของพระยา

เพชรพิไชย (หนู เกตุทัต) ผูบูรณะวัดโปรดเกศเชษฐาราม ท่ีตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ และมีบุตร-ธิดาดวยคุณหญิงเย็น จํานวน 11 คน สวนภรรยาคนที่สอง คือ 

คุณหญิงแจม มีบุตรดวย 1 คน (ขอมูล http://www.charuchinda.com) 

 ครั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 ไดพระราชทาน

นามสกุล จารุจินดา แด พระยาเทพอรชุน และ พระยาสุรบดินทร ผูสืบเชื้อสายมาแต พระยาเพชรพิ

ไชย(ทองจีน) และเจาพระยาธรรมาธิกร(ทองดี)  เนื่องจากสมาชิกตั้งแตชั้นบรรพบุรุษตางรับราชการ

สนองเบื้องพระยุคลบาทนับตั้งแตรัชกาลท่ี 1 มาโดยตลอด จึงทรงพระราชทานนามสกุลจารุจินดาเพ่ือ

เปนเกียรติประวัติแตวงศตระกูลสืบไป 

 ดังนั้น จึงสรุปไดวา ชื่อ คลองเพ็ชรพิชัย ตั้งตามชื่อวัด เพชรพิไชย อันเปนวัดท่ี พระยา 

เพชรพิไชย (ทองจีน จารุจินดา) ถวายท่ีดินสราง ปจจุบันชาวบานเรียกกันสั้นๆ วา คลองพระยาเพชร 

ท้ังยังมีการเขียนท่ีแตกตางกันในแตละพ้ืนท่ี อาทิ คลองพญาเพ็ชร(เขียนตามเอกสารของ อบต.) คลอง

พระยาเพ็ชร(เขียนตามแผนท่ี อบต.) หรือคลองพระยาเพชร (เขียนตามเอกสารของสํานักงานเขต

ลาดกระบัง กรุงเทพฯ) 

http://www.g-pra.com/
http://www.charuchinda.com/
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ภาพที่ 66 ภาพถายเกา พระราชหัตถเลขา ร. 6  พระราชทานนามสกุลจารุจินดา 

ที่มา : http://jarujinda.com/Jarujinda~Home.html 

 

http://jarujinda.com/Jarujinda~Home.html
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ภาพที่ 67 ภาพถาย สายสกุลจารุจินดา จากหนังสือสายสกุลจารุจินดา 

รวบรวมโดย เต็ม จารุจนิดา  พ.ศ. 2520  ที่มา : http://khunmaebook.tarad.com 

 

 
 

ภาพที่ 68 ภาพถายคลองพญาเพ็ชร (เขียนตามแบบ อบต.บางเสาธง) พ.ศ. 2560 

 

 
 

ภาพที่ 69 ภาพถายคลองพระยาเพชร  (เขียนตามแบบ เขตลาดกระบัง) พ.ศ. 2560 

ที่มา : อนุเคราะหภาพโดย พระมหาชวลิตอธิจิตตโฺต วัดหัวคูวราราม 

http://khunmaebook.tarad.com/


201 

 

 

  

 คลองบางพลี (คลองตาเส็ง) อยูดานเหนือของอําเภอบางเสาธง  ตําแหนงและลักษณะ

คลองตามท่ีปรากฏในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลของคลองในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง 

เห็นวาเปนคลองขวาง ชวงกลางคลองจะคดโคง  ปากคลองดานตะวันตกเปนชุมทางคลองท่ีสบกับ

คลองหลายสาย ไดแก คลองไทรตามาก คลองบางน้ําขาว และคลองบางเสาธง สวนปากคลองดาน

ตะวันออก สบกับคลองชวดบัวและคลองกาหลง 

 

  
 

ภาพที่ 26  ภาพถายแผนที่แสดงคลองบางพลี(ตาเส็ง)  

ในแผนทีส่ังเขปแสดงขอมูลของคลองในเขต อบต.บางเสาธง 

 

 คลองบางพลี(ตาเส็ง) มีสภาพท่ัวไปตามคําบอกเลาของผูอาวุโสท่ีอยูในทองถ่ิน วา เปน

คลองซอยท่ีมีลักษณะแคบและตื้นซ่ึงชาวบานขุดแยกมาจากคลองปากกระพัง ตนคลองอยูบานยาย

สรอย  บริเวณสวนปลายคลองไปบรรจบกับคลองตาเส็ง ลักษณะคลองเปนแนวโคงคลายคันธนู ในฤดู

รอนน้ําในคลองจะแหงขอดจนแลเห็นทองรอง สวนสภาพสองฝงคลองเปนนาลุม และพ้ืนท่ีบางสวนรก

ราง มีตนตะกรับ และตนกกหอมข้ึนอยูท่ัวไปบริเวณนี้จึงทํานาไมได  จึงไมมีผูคนเขามาจับจองทํากิน

ตอมาภายหลัง เม่ือคลองมีความกวางและลึกมากข้ึน จนเรือมาดสองลําพายสวนกันได จึงเริ่มมีผูคน

เขามาอาศัยอยู 

 

 

 

คลองบางพลี (คลองตาเส็ง) – บานบางพลี 
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 “ตนคลองบางพลีอยูหนาบานยายสรอย  แยกจากคลองปากกระพัง คลองบางพลีเปน

คลองท่ีแยกจากคลองปากกระพังแลวไปเชื่อมกับคลองตาเส็ง ตนคลองคือแยกจากคลองปากกระพัง

ปลายคลองไปสบคลองตาเส็ง แลวโคงออมลงมาเปนลักษณะเหมือนคันธนู บานไมคอยมี คลองไมกวาง

กวางประมาณ  6 ศอก เปนคลองซอย ไมใชลําราง  สองขางเปนนา” (เทียบ วิเวก. 1 ธันวาคม 2558 

: สัมภาษณ) 

 สําหรับ ชื่อ คลองบางพลี (ตาเส็ง)  มีผูใหขอมูล เปน 2 ทาง ไดแก 

 หนึ่ง  เดิมชาวบานเรียกวา คลองตาเส็ง หรือ ชวดตาเส็ง ตามชื่อของ นายเส็ง สอนใจ 

ซ่ึงเปนบุตรของนายจอน ชาวบานบางพลี ลักษณะของนายเส็งคือ เปนคนตัวเล็กและตาเข  มีภรรยา

ชื่อนางสงวน นายเส็งและนางสงวนไดเขามาปลูกเรือนอยูท่ีปลายคลองนี้เปนหลังแรก และในตอนนั้น

ก็มีเพียงหลังเดียว ชาวบานจึงเรียกวา คลองตาเส็ง 

 ดังท่ีผูอาวุโสหลายทาน กลาวสอดคลองตรงกัน วา “คลองตาเส็ง  ชวดตาเส็ง  ลักษณะ

ตาเส็งเปนคนตาเข  ตัวเล็กๆ มีเมียชื่อยายสงวน เปนคนไทย บานอยูปลายคลองตาเส็ง มีบานแกอยู

บานเดียว”  (พุฒ วงศศิริ. 10 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ)  “ตาเส็ง นามสกุล สอนใจ เปนคนไทย

ตาเส็งลูกตาจอน  กอนนี้คลองตาเส็งพอหนาแลง คลองมันก็แหง เด็กๆ ขามคลอง คลองแถวนี้แหง 

บางคนเขาเรียกคลองบางพลี  คลองตาเส็งลัดออกบางพลีได  ลัดออกปากกระพังก็ได  มันเปนคลอง

ขวางอยู” (พิศ อยูเล็ก. 8 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ ) 

 สวน คุณตาทียบ วิเวก เลาวา “สวนคลองตาเส็งเปนคลองเดียวกันท่ีติดตอกับคลองบางพลี

ชื่อ ตาเส็ง  สอนใจ บานเขาอยูตรงกลางคลอง ใกลสะพานขามคลอง เลยตั้งชื่อคลองตาเส็งสมัยกอน

นั้นมีบานตาเส็งอยูหลังเดียว” (เทียบ วิเวก. 1 ธันวาคม 2558 : สัมภาษณ) 

 แตมีอีกขอมูลหนึ่งกลาวตางจากขอมูลขางตนวา  คลองตาเส็ง เปนชื่อใหม  เดิมเรียก

คลองบางพลี  ตาเส็งไดเขามารับจางทํางานท่ีบานของตาหยวยและยายขวัญ (ไมทราบนามสกุล)

จนกระท่ังภายหลังไดรักใครชอบพอกับนางสงวน บุตรสาวของนายจาง  และไดแตงงานกันแลวยาย

เขามาอาศัยอยูในท่ีนาของตาหยวยพอตา ท่ีบริเวณคลองบางพลี  ท่ีเรียกคลองตาเส็งเพราะ เขาไดมา

ปลูกบานอยูท่ีกลางคลองนี้ “คลองตาเส็งเปนชื่อใหมนะ กอนชื่อคลองบางพลี พักหลังเรียก คลองตาเส็ง 

เขาเปนคนบางพลี แลวมาเปนลูกจางบานตาหยวย ยายขวัญ แลวลูกจางไดนายจาง  (เขาใจวาคือ

นางสงวน)  แลวมาอยูท่ีนาเขา บานตาเส็งอยูกลางคลอง” (พระปญญาวโร. 4 กันยายน 2558 : 

สัมภาษณ) 

 

 



203 

 

 สอง  ชื่อ คลองบางพลี เปนชื่อชาวบานเรียกกันภายหลัง เนื่องจากแตกอนมีชาวบานท่ี

จากบางพลีใหญไดเขามาบุกเบิกท่ีดินทํากินในบริเวณคลองแหงนี้เปนกลุมแรก ตอมาจึงไดปลูกเรือน

อยางงายๆ หลังคามุงดวยหญาตะกรับ อาศัยเกาะกลุมกันหางๆ มี ตระกูลนวลจันทร เอ่ียมสะอาด

สอนใจ  ทับทวี  และอยูเล็ก เปนตน  ภายหลังก็มีชาวบานจากบางพลีใหญทยอยตามเขามาตั้งรกราก

อยูในคลองนี้อีกหลายครอบครัว  ซ่ึงเขาใจวานาจะเปนเครือญาติกับผูท่ีเขามาอยูกอนหนานี้  ในคลอง

นี้จึงมีผูอยูอาศัยราว 20 ครอบครัว ดวยเหตุนี้ ผูคนจึงพากันเรียกชื่อวา  คลองบางพลี ตามถ่ินฐานเดิม

ของผูท่ีเขามาอยูในคลอง 

 ผูยืนยันเรื่องนี้ คือ คุณตาเพียร นวลจันทร อายุ 77 ป เนื่องจากบิดา มารดา ของทานอยู

ท่ีคลองบางพลี และเครือญาติของทานก็ยายมาจากบางพลีใหญมาอยูท่ีนี่  “บานพอแมอยูคลองบาง

พลี อยูตรงนี้ โฉนดคือคลองบางพลี  สถาพเดิมคือเปนคลองธรรมชาติแทๆ เลย เลิกเก่ียวขาวน้ําก็แหง 

น้ําต้ืนเขิน เพราะมันไมเคยลอก ไมเคยขุด  ตอนนั้นใชเรือแจว กวาง เรือแจวสวนกันได ประมาณ 6 

เมตร 3 วา ผมเคยถามแมวาทําไมเรียกคลองบางพลีใหญ บางพลีนอย  เขาบอกวาสมัยกอนบานมันไม

คอยมี แลวก็พวกบางพลีมาอยู  ก็ไปถามลุงอยู ลุงขาว นามสกุลอยูเล็ก  แกก็คนบางพลี  แกบอกวา

ยายมาจากบางพลี  บางพลีคือตรงหลวงพอโต คือคนบางพลีใหญ  สมัยเด็กๆ คนท่ีอยูตรงนี้มีนามสกุล 

นวลจันทร  เอ่ียมสะอาด สอนใจ ทับทวี 

 คนบางพลีใหญมาอยูท่ีนี่เพราะท่ีมันกันดาร  นาไรแค 500 บาท  ตอนนั้นทองบาทละ 

300-400 บาท  นาไรละ 500 บาท ขาวเปลือกเกวียนละ 700 บาท ถังละ 7 บาท  คนบางพลีเขามา

ตั้งรกรากอยูเลย  เม่ือกอนบานไมเยอะ มีแตบานหลังเล็กๆ กอนนั้นบานสังกะสีก็ไมมี จากก็ไมมี มุง

ดวยหญาตะกรับ ท่ีตัดใหควายนอน  เหมือนหญาคา  แลวซ้ือจากเอามามุงหลังคา  เวลาไปซ้ือจากก็ไป

ซ้ือท่ีบางปะกง ก็ซ้ือตามตลาด เขาเอามาขาย  สมัยกอนมีอยูสัก 20 กวาหลังคาเรือน  สมัยกอนปูผม 

(ชื่อเอง แซอ้ึง  พอผมชื่อพอวิง นวลจันทร เปลี่ยนนามสกุลสมัยปู ปูเปนจีนมาจากเมืองจีน ยาเปนคน

กรุงเทพฯ)  ปูเขามาเปนคนดูแลท่ีนาของหมอมเจาถวิล นามสกุลจําไมได  เขามีนาตรงนี้อยู 800 ไร 

 ปูผมมาดูแลท่ีใหเขา คลายๆ เปนลูกนอง  มาอยู  หาปลา หาไขนกกระสากินเพราะนก

มันแยะ มันเปนท่ีตะกรับ เปนท่ีกกหอม มันไมไดทํานาท้ังหมด แถวนี้นาราง กอนนี้อีกาก็เยอะ  เผลอ

ไมได มันลักกินหมด ลูกเปดลูกไกกินหมด  เม่ือกอนนี้เปนดงหาปลา  ตอนหลังนานี้ก็ขาย เปลี่ยน

เจาของไปเรื่อย  แตดั้งเดิมเปนของหมอมเจาถวิล  สวนท่ีไมใชของหมอมเจาถวิลก็มี  ท่ีๆทุกวันนี้เปน

สมบัติของแมผม  ปูผมแกไมมี แกเปนคนซ่ือ  ยายผมมีนาอยู 112 ไร แลวมาแบงกันใหลูกคนละ 10-

20 ไร” (เพียร นวลจันทร. 5 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 
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 ขอมูลนี้มีทํานองเดียวกับผูอาวุโสในทองถ่ินหลายทานท่ีกลาววาคนท่ีมาอยูท่ีคลองนี้สมัย

แรก คือ คนบางพลีใหญ “ มีคนอยูเยอะ เพราะเปนทองท่ีลุม  ตระกูลเกาคลองบางพลี มี ตาพัน อยู

เล็ก  ตาพล  เอ่ียมสะอาด  รกรากมาจากบางพลีใหญ  เดิมคนบางพลีใหญมาอยูกอน  มันเปนท่ีราง 

ไมมีคนทํา  คลองก็ตื้นๆ หนาแลงก็แหงเปนลําราบ  หนาแลงจัดๆ แหงหมดเหลือแตทองรองคลอง 

สมัยกอนอยูถึง 10 หลัง” (ประยงค ไวกุลเพ็ชร. 11 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 “สมัยเด็กๆ คลองบางพลีมีคนอยูไมเยอะ ประมาณ 30 กวาหลังคาเรือน นามสกุล วิเวก  

สอนใจ  เอ่ียมสะอาด  ไวกุลเพ็ชร  คลองบางพลีกวางประมาณ เรือ 2 ลําสวนกันได  เปนคลองซอย ท่ี

ขุดข้ึนมา  แตกอนคนในคลองแยกมาจากคลองบางพลีใหญ  มีชาวบานแยกมาจากบางพลีใหญแลวมา

อยูท่ีนี่  เพราะมีญาติมาอยูกอนแลวเลยตามๆ กันมา  มาทํานากัน  ทํานาปละครั้ง เรียกวา นาป” 

(เทียบ วิเวก. 1 ธันวาคม 2558 : สัมภาษณ)  สวนคุณสมบูรณ ชูเปรม คนคลองจรเขนอย  กลาววา 

“คลองบางพลี เม่ือกอนมีหลายบานเหมือนกัน  คนบางพลีเขายกครอบครัวมาอยูกัน ทํานาไมคอยไดดี 

บางพลีเขาเลยยกมานี่  พวกนามสกุลอยูเล็กจะเยอะ  อยูเล็กกับเอ่ียมสะอาด เปนญาติกัน  คนบางพลี

ก็ยายกลับไปบาง ท่ีไมกลับก็อยูนี่” (สมบูรณ ชูเปรม. 8 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ ) 

 สรุปไดวา ชื่อ คลองบางพลี  คือชื่อท่ีชาวบานเรียกตามผูท่ีเขามาอยูในคลองนี้เปนกลุม

แรก คือ ชาวบานจากบางพลีใหญ  แตลําดับการเคลื่อนยายเขามาในพ้ืนท่ียังมีสับสนวาใครเขามากอน

ระหวาง นายเส็ง สอนใจ หรือ ชาวบานจากบางพลี  แตอยางไรก็ดีท้ังหมดตางก็เปน ชาวบางพลี

ท้ังสิ้น  ปจจุบันคลองบางพลี มีความยาว 2,540 กิโลเมตร  มีความกวาง 20 เมตร  ซ่ึงปายคลองท่ีอยู

ในพ้ืนท่ีของ อบต.บางเสาธง เขียนวา คลองตาเส็ง 

 

 
 

ภาพที่ 70 ภาพถาย คุณตาเพียร นวลจันทร  เมื่อวันที่  5 กันยายน 2559 
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ภาพที่ 71 ภาพถายคลองบางพลี (คลองตาเสง็) พ.ศ. 2559 

ที่มา : อนุเคราะหภาพโดยพระมหาชวลิตอธิจิตโฺต วัดหัวคูวราราม 

 

 

 

  

 คลองมอญ อยูทางดานเหนือของอําเภอบางเสาธง  ตําแหนงและลักษณะคลองตามท่ี

ปรากฏในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลของคลองในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง  เห็นวาเปน

คลองเฉียงเล็กนอย  ปากคลองดานตะวันตกสบกับคลองจรเข  สวนปากคลองดานตะวันออกเปนชุม

ทางคลองสบกับคลองหลายสาย ไดแก คลองทับยาว คลองกลั่นหอม และคลองจระเขนอย 

  

 

  
 

ภาพที่ 27  ภาพถายแผนที่แสดงคลองมอญในแผนทีส่ังเขปแสดงขอมูลของคลอง 

ในเขต อบต. บางเสาธง 

 

คลองมอญ 
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 คลองมอญ เปนคลองธรรมชาติท่ีเกิดจาก ทางควายลอง มากอน  เม่ือลองควายไปนาน

วันเสนทางจึงสึกเปนรองลึก แลวตอมาจึงพัฒนาเปนทางน้ําขนาดเล็ก เรียกวา ลําลาง แลวจึงเปน

คลองในภายหลัง สภาพท่ัวไปของคลองมอญ ตามท่ีผูอาวุโสท่ีอยูในพ้ืนท่ีเลาคือ แรกเริ่มคลองนี้ไม

กวางนัก แตมีความยาวไปจนจรดคลองพระยาเพ็ชร และมีผูอาศัยอยูในคลองมากพอสมควร ภายหลัง

คลองมอญ แบงเปน 2 ชวง คือ ชวงท่ีเยื้องมาทางดานตะวันออกเรียกวา คลองกลั่นหอม  สวนดานท่ี

อยูทางตะวันตก เรียก คลองมอญ โดยมีคลองพระยาเพ็ชรมาตัดขวาง 

 ดังท่ีผูอาวุโสหลายทานกลาว “คลองมอญ มอญไมไดขุด มันเปนลําราง เปนคลอง 

โดยมากจะเปนควายลองท้ังนั้น คนเลี้ยงควายไลข้ึนไปทางนั้น” (ประยงค ไวกุลเพ็ชร. 11 พฤศจิกายน 

2558 : สัมภาษณ) 

 สวนคุณยายบุปผา เปลี่ยนบางชาง กลาววาคลองมอญกับคลองกลั่นหอมกคือคลองสาย

เดียวกันมากอนแตเรียกชื่อคตางกันเพราะเปนคนละแยก  “คลองมอญไปติดกับกรุงเทพฯ หมู 14

คลองมอญกับคลองกลั่นหอมเปนคลองเดียวกัน ท่ีชื่อไมเหมือนกันเพราะมันเปนคนละแยกกัน  ปลาย

คลองมอญมันชนคลองกลั้นหอม  คลองกลั่นหอมมันไปจากทับยาว” (บุปผา เปลี่ยนบางชาง. 11 

มกราคม 2559 : สัมภาษณ)  “คลองมอญ  ไมกวาง บานก็มีหลายหลัง ตั้งแตวัดถึงโรงเรียน  นั่นคือ

คลองมอญ  แลวจากวัดปากคลองมอญ เขาบานตาฝน คือ คลองกลั่นหอม  มันก็จะมีทับยาวขวาง  

พระยาเพชรขวาง” (สมบูรณ ชูเปรม. 8 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ) 

 ชื่อคลองมอญ เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันเอง จากกลุมคนท่ีเขามาอาศัยอยูในคลองนี้ ซ่ึง

เปน ชาวมอญ เลากันวา แตกอนมีชาวมอญเขามาจับจองท่ีนาและปลูกเรือนอาศัยอยูท่ีบริเวณปาก

คลองนี้ราว 30 ครัวเรือน ชาวมอญเหลานี้มีท่ีมาหลากหลายไมแนชัด 

 ดังท่ีผูอาวุโสในพ้ืนท่ีๆ ใหขอมูลหลากหลาย ดังเชน คุณตาพุฒ ภูนุชสาลิกา ท่ีไดลวงลับ

ไปแลว ใหขอมูลเก่ียวกับคลองมอญไวเม่ือวันท่ี 15 กรกฏาคม 2555 วา แตเดิมคลองนี้เปนคลองตัน

และบริเวณปากคลองมีชาวมอญเขามาทํานาและอาศัยอยู เปนชาวมอญท่ีมาจากสวนดอกไมจังหวัด

ปทุมธานีและชาวมอญจากคลองลําปลาทิว ท่ีอยูลาดกระบัง กรุงเทพฯ  (พุฒ ภูนุชสาลิกา. 15 

กรกฏาคม 2555 : สัมภาษณ) 

 สวนคุณตาเทียบ วิเวก กลาววามาจากวัดเปร็ง และแถววัดสุธาโภชน  “เม่ือกอนมีมอญ

อยู มอญพวกนี้เขามาจากพ่ีนองเขา อยูทางวัดเปร็ง แถวสุธาโภชน  แถวเปร็ง  อพยพมาอยูแถวนี้ 

ประมาณ 30 หลังคาได มาทํานา มาอยูประจําเลย”  (เทียบ วิเวก.1 ธันวาคม 2558 : สัมภาษณ) 

 สําหรับคุณตาพยอม ท่ังจันทรแดง ใหขอมูลไววาเปนชาวมอญจากพระประแดง “คลองมอญ 

เรียกกันมาตั้งแตเด็กแลว  มีมอญจากพระประแดง  ยายเหง่ียม เมียตาแชม ท่ีตายไปแลว นี่ก็มอญ 

กอน สาวๆ เขาสวย” (พยอม ท่ังจันทรแดง .3 มกราคม 2559 : สัมภาษณ) 
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 ดังนั้น ถ่ินฐานดั้งเดิมของชาวมอญท่ีมาอยูในคลองนี้จึงมีความหลากหลายและไมอาจ

สรุปไดแนชัด  ถาหากพิจารณาความนาจะเปนแลว พบวาวาชุมชนชาวมอญท่ีอยูใกลกับคลองนี้มาก

ท่ีสุด คือ ชาวมอญ ท่ีอยูวัดสุธาโภชน ริมคลองบางปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ อาจเปนเพราะ

การเดินทางเขามาดูจะไมไกลมานัก  โดยสามารถพายเรือลัดเลาะเขามาทางคลองท่ีอยูดานเหนือของ

อําเภอ จึงมีความเปนไปไดมากวาอาจจะเปนกลุมชาวมอญลําปลาทิว ซ่ึงเปนชุมชนใหญท่ีมีมาตั้งแต

สมัยรัชกาลท่ี 5 แลว 

 ประวัติความเปนมา ของชุมชนชาวมอญลําปลาทิว ปรากฏอยูในประวัติของวัดสุธาโภชน 

วา มีรกรากมาจาก 2 แหลง คือ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และ มอญจากจังหวัด

สมุทรสาคร  สวนการเขามาอยูในพ้ืนท่ีคลองลําปลาทิวนั้นก็สืบเนื่องมาจากนโยบายสนับสนุนใหราษฏร

บุกเบิกพ้ืนท่ีทํากินตั้งแตในสมัยรัชกาลท่ี 5  ประกอบกับพ้ืนท่ีพระประแดงเริ่มแออัดเพราะประชากร

เพ่ิมข้ึนอีกท้ังพ้ืนท่ีเพาะปลูกเริ่มนอยลง  จึงทําใหชาวมอญจํานวนหนึ่งเคลื่อนยายถ่ินฐานเขามาอยูท่ี

ริมคลองลําปลาทิว ลาดกระบังจนกระท่ังเปนชุมชนชาวมอญลําปลาทิวหรือบางคนก็เรียกวา มอญ

ลาดกระบัง สืบมาจนทุกวันนี้ 

 ชาวมอญคลองลําปลาทิว มีศูนยกลางอยูท่ี วัดสุธาโภชน ศาสนสถานประจําทองถ่ิน คือ 

วัดสุธาโภชน ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจาก  เจาจอมมารดากลิ่น หรือ ซอนกลิ่น  พระสนมเอก ในรัชกาล

ท่ี 4  ทานเปนธิดาของ พระยาดํารงคราชพลขันธ (จุย คชเสนี) ซ่ึงสืบเชื้อสายมาจากเจาพระยามหา

โยธา (เจง) ชาวมอญรุนแรกท่ีเขามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารในสมัยสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี  เปนตน

สกุล คชเสนี 

 เนื่องจากเจาจอมมารดากลิ่น เปนผูท่ีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยางมาก กลาวกันวา

ทานไดเดินทางมาทําบุญไหวพระท่ีสุทธาวาส (วัดสุธาโภชน) อยูบอยครั้ง จนครั้งหนึ่งในหนาแลงน้ําใน

คลองแหงขอดจนไมสามารถพายเรือเขามาท่ีวัดได  เจาจอมมารดากลิ่นจึงไดใหยายวัดสุทธาวาสมา

สรางใหมในท่ีดินของทานท่ีอยูริมคลองลําปลาทิวเพ่ือผูคนจะไดพายเรือไปมาไดสะดวกข้ึนและยังชวย

ใหชาวมอญท่ีอยูในละแวกนี้มีสถานท่ีทําบุญตามประเพณีอีกดวย 

 ทุกๆ ป เจาจอมมารดากลิ่นมักจะมาทําบุญจองกฐินท่ีวัดนี้  ตอมาทานก็ไดปลูกตําหนักไว

ในบริเวณใกลเคียงกับวัดอีก 7 หลัง ภายหลังเม่ือทานถึงแกอสัญกรรมทายาทจึงไดถวายท่ีดินบริเวณ

นั้นใหแกวัด (ขอมูลออนไลน: http://www.manager.co.th) 

 

 

 

http://www.manager.co.th/


208 

 

 สรุปวา ท่ีมาการเรียกชื่อคลองมอญ  เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกตามกลุมชาติพันธุมอญ ท่ี

เขามาอาศัยอยูในคลองนี้  แตประเด็นท่ีวาชาวมอญนี้มีรกรากมาจากท่ีใดยังไมแนชัด  แมวาผูวิจัยจะ

สันนิษฐานในเบื้องตนวาอาจจะเปนชาวมอญจากคลองลําปลาทิว  แตกระนั้นก็อาจคลาดเคลื่อนได

เนื่องจากพบวาในยานบางเสาธงยังมีชาวมอญท่ีมาจากพระประแดงอาศัยอยูดวย แมจะมิไดรวมกลุม

กันใหเห็นก็ตาม ดังนั้นในเรื่องนี้จึงยังคงตองสืบคนกันตอไป 

 

 

 
 

ภาพที่ 72 ภาพถายเจาจอมมารดากลิ่น ในรัชกาลที่ 4 

ที่มา : http://www.reurnthai.com 

 

 

 
 

ภาพที่ 73 ภาพถายคลองลําปลาทิว หนาวัดสุธาโภชน เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ พ.ศ. 2560 

 

http://www.reurnthai.com/
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ภาพที่ 74 ภาพถายกุฏิทรงไทยไมสัก อายุ 100 ป ภายในวดัสุธาโภชน 

 

   
 

ภาพที่ 75 ภาพถายอูจอดเรือของวัดสุธาโภชน ในคลองมอญ พ.ศ. 2560 

 

 
 

ภาพที่ 76 ภาพถายปายคลองมอญ สวนที่ไหลผานทิศใตของวัดสุธาโภชนไปสบกับคลองลําปลาทิว  

พ.ศ. 2560 
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 คลองกลั่นหอม อยูดานเหนือของอําเภอบางเสาธง  ตําแหนงและลักษณะคลองตามท่ี

ปรากฏในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลของคลองในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธงเห็นวา เปน

คลองเฉียง โดยปากคลองดานตะวันตกเปนชุมทางคลองท่ีสบกับคลองหลายสาย ไดแก คลองทับยาว 

คลองมอญ และคลองจรเขนอย สวนปากคลองดานตะวันออกมีคลองพระยาเพ็ชรตัดขวางกอนท่ีจะไป

ออกคลองกาหลงท่ีอยูทางดานตะวันออก 

 

  
 

ภาพที่ 28  ภาพถายแผนที่แสดงคลองกลั่นหอมในแผนทีส่ังเขปแสดงขอมูลของคลอง 

ในเขต อบต. บางเสาธง 

 

 สภาพท่ัวไปของคลองกลั่นหอมแตกอนตามคําบอกเลาของผูอาวุโสหลายทาน กลาววา 

เดิมคลองนี้มีความยาวไปจนบรรจบกับคลองกาหลง  เดิมชาวบานเรียกวา คลองมอญ  เม่ือแรกมีผูคน

อาศัยอยูนอยเพียงไมก่ีตระกูล อาทิ ตระกูลงามขํา  เรืองศรี  และ อยูเล็ก “คลองกลั่นหอม  เดิมเปน

คลองมอญ ยาวตลอดไปโนนวัดกาหลง  เปนคลองเสนเดียวกัน”  (พยอม ท่ังจันทรแดง.3 มกราคม 

2559 : สัมภาษณ)  “คลองกลั่นหอม มีบานประมาณ 5-6 หลัง  มีตระกูลงามขํา  เรืองศรี  อยูเล็ก  มี

แคนี้ คราวๆ นะ” (ศรีวรรณ  ชูเปรม.  8 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ) 

 ครั้นตอมา เม่ือ ขุนบริรักษทวยนิกร (กํานันนาค  อ่ิมใจ) กํานันคนแรกของตําบลศีรษะ

จรเขนอย  มีดําริใหขุดคลองพระยาเพ็ชรซ่ึงอยูดานบนลงมาตัดขวางกับคลองมอญ(เดิม) ซ่ึงเปนคลอง

คลองกล่ันหอม – บานกล่ันหอม 
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ตันอยู  ทําใหจุดตัดขวางกลายเปนแยกคลองใหชาวบานท่ีเขามาคลองมอญสามารถลัดเลาะทะลุไป

ออกคลองอ่ืนๆ ท่ีอยูดานใตไดสะดวก 

 สวนคลองมอญดานตะวันออก ก็มีคลองทับยาว (คลองจรเขนอย) ท่ีอยูดานบนลงมา

ตัดขวาง ทําใหจุดนี้เปนแยกคลองเชนเดียวกับทางดานตะวันตก ทําใหชวงกลางของคลองมอญท่ีอยู

ระหวางคลองสองสายมาตัดขวาง  จึงกลายเปนคลองเชื่อมสายสั้นๆ ระหวางคลองทับยาว กับ คลอง

พระยาเพ็ชร  “ตอนแรกมันชื่อคลองมอญ  เม่ือกอนคลองพระยาเพ็ชรยังไมทะลุ  คลองมอญเปน

คลองตัน  คลองพระยาเพ็ชรมาขุดตอทีหลัง” (ประยงค ไวกุลเพ็ชร. 11 พฤศจิกายน 2558 : 

สัมภาษณ) คลองมอญชวงสั้นๆ ท่ีวานี้ ในเวลาตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน คลองกลั่นหอม 

 คลองกลั่นหอม  เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันภายหลัง มีท่ีมาเก่ียวกับการตมสุรา คือ แต

กอนคนท่ีอยูในคลองนี้หารายไดเสริม ดวยการตมสุราพ้ืนบานหรือเหลาขาวหมักไวในโอง และแบง

บรรจุขวดขายราคาขวดละ 2.50-6 บาท บานท่ีตมเหลาในคลองนี้มีอยู 3 หลัง เชน บานตาแฉง บาน

ของผูใหญสุข เกิดแสวง เปนตน  แตบางคนกลาววามีอยูหลายหลัง และยังมีท่ีคลองอ่ืน ดวย  อีกท้ัง

การซ้ือขายก็กระทํากันอยางเปดเผยเปนเรื่องปรกติ 

 ผูใหญแสวง บุญมี อายุ 80 ป อดีตผูใหญบาน หมู 10 ตําบลบางเสาธง เลาวาสมัยกอนท่ี

บานทานก็ตมเหลาใสโอง จําหนาย ใสขวดแมโขง ขวดละ 2.50–3 บาท “กอนนี้ผมตมเหลาขายนะ 

เหลามันทํากันทั่วไป  ชวดบัวก็มี เวลาคนเขามาซื้อเรา เราก็ไปสง ตอนนั้นที่ผมทําขาย ขวดละ 

2.50 บาท หรือ 3 บาท ขวดแมโขงธรรมดา ไมไดตมท่ีทองนา ตมกันท่ีบาน ผมเหมาเรือขายโองคนละ

ลํา ข้ึนที 3-4 ถัง  อาศัยบานเขาตม เหมาเรือโอง แลวขนโองเขาบาน  อาศัยบานเขาตม ตมที 3-4 เจา

ข้ึนที 3-4  เครื่อง ตอนนั้นขายเหลา”  (แสวง บุญมี.19 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 ดวยเหตุนี้  ขุนประชาสิริเกต (กํานันเฟอง อ่ิมใจ) บางทานกลาววา คือ ขุนบริรักษทวย

นิกร (กํานันนาค อ่ิมใจ) จึงใหไดเปลี่ยนชื่อ คลองมอญ เปน คลองกล่ันหอม  เพราะคําวา กล่ัน เปน

หนึ่งใน กระบวนการตมเหลา  สวนคําวา หอม หมายถึง กล่ินสา ของสุราท่ีถูกกลั่นออกมา ดังนั้นเม่ือ

ชาวบานเขาคลองนี้ก็จะไดกลิ่นสาเหลา แตเรื่องชื่อและบรรดาศักดิ์ของผูท่ีเปลี่ยนชื่อคลองยังมีความ

สับสนอยู 

 ดังท่ีชาวบานหลายทานตางใหขอมูลการตั้งชื่อคลองคลายกัน “ท่ีเรียกกลั่นหอม เพราะ

ตมเหลากันเยอะ คนอ่ืนก็รูแตไมมีใครไปจับ  เขาตมเหลากันเปนคลอง ยานนั้นเยอะ ท่ีตมยานนั้นก็

ประมาณ 3 บาน  ตมกันท่ีบาน ทุกคนก็ไปซ้ือเขา เปนอันรูกัน  ไมมีเสียภาษี ก็เคยไปซ้ือเวลาทําของ

ถวายทาน ก็ไปซ้ือเหลามาเลี้ยง  บานท่ีตมคือบานตาแฉง จํานามสกุลไมได แลวก็พ่ีๆนองๆ ตาแฉงนั้น

แหละ เขาทํานาดวย ตมเหลาขายดวย ตมจนตํารวจเขาไมเอา เพราะตอนนั้นกฏหมายยังไมเขมงวด
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แตตอนนี้เลิกตมกันหมดละ  ยุคผูใหญนาค  ผูใหญนาคมาเปลี่ยนชื่อเปนคลองกลั่นหอม เดิมไมไดชื่อ

กลั่นหอม  (เทียบ วิเวก. 1 ธันวาคม2558 : สัมภาษณ) 

 “คลองกลั่นหอม คือ หอมแตเหลา  กํานันเฟอง  อ่ิมใจ เปนคนตั้งชื่อกลั่นหอม กํานันเฟอง 

เปนพ่ีกํานันนาค  เวลาบวชลูกหลาน ก็เลี้ยงเหลา  บางคนก็ซ้ือเหลาตม  บางคนก็ซ้ือเหลาโรง  แถว

บานเราตางคนตางตม  บางคนเขาตมขายเปนอาชีพ  แตแถวคลองมอญเลยคลองบางพลีใหญไป เรียก 

คลองกลั่นหอม”  (ประยงค ไวกุลเพ็ชร. 11 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ)  ขอมูลนี้ตรงกันกับท่ีคุณ

ตาพยอม ทั่งจันทรแดง กลาว  “ชื่อคลองมาจากเหลา  ก็มันตมเหลาขายกัน ตมทั้งป  กํานันเฟอง 

ขุนสิริประชาบาล เปนคนตั้งชื่อไว  ใหแควัดปากคลองมอญ(คลองท่ีไปออกวัดกาหลงเปลี่ยนชื่อเปน

คลองมอญ)  แกไป  แกเลยเปลี่ยนชื่อวาเปน คลองกลั่นหอม” (พยอม ท่ังจันทรแดง. 3 มกราคม 

2559 : สัมภาษณ) 

 “เดิมคนในพ้ืนท่ีนี้ทํานาและหาปลา ตอมามีคนในพ้ืนท่ีนี้มีบานตมเหลาขาย ตมกันท่ีบาน

ผูใหญบาน ชื่อสุข  เกิดแสวง  คลองนี้เลยเรียกกันตอมาวาคลองกลั่นหอม” (แสวง ไวกุลเพ็ชร. 16 

มกราคม 2556 : สัมภาษณ) “คลองนี้มีบานไมเยอะนัก เขาขายกัน เพราะเขารูวาบานไหนตมเหลา 

ตมเหลาเถ่ือน ตมกันเยอะเลย เขาถึงเรียกวา คลองกลั่นหอม  เขาขายกันเปนขวดๆ ละ 3-6 บาท”  

(พระปญญาวโร. 4 กันยายน 2558 : สัมภาษณ) 

 แตกอนชาวบานสามารถผลิตและจําหนาย สุราพ้ืนเมือง หรือ เหลาขาว หรือ น้ําขาวกัน

ไดเปดเผย อีกท้ังการเลี้ยงสุรา ยังเปนวัฒนธรรมพ้ืนบานท่ีพบเห็นกันท่ัวไปในโอกาสงานมงคล งาน

อุปสมบท หรืองานบุญตางๆ ตลอดจนเลี้ยงขอบคุณชาวบานท่ีมารวมลงแขก ตลอดจนเปนหนึ่งใน

เครื่องสังเวยในพิธีกรรมแกบนตางๆ ดังนั้นการเลี้ยงสุราจึงเปนเรื่องปรกติท่ีชาวบานตางก็ทํากัน 

 อนึ่ง กรรมวิธีการผลิตเหลาขาว  ยังเปนภูมิปญญาทองถ่ิน (Folk Wisdom) ท่ีเกิดจาก

การเรียนรูและประสบการณของคนในทองถ่ินดวย เพราะมีกระบวนการท่ีซับซอน ตองอาศัย

ประสบการณและความชํานาญดวย  ซ่ึงผูอาวุโสหลายทานตางก็มีประสบการณการผลิตเหลาขาว 

และยังคงจดจําวิธีการไดดี  ทานกลาววาการตมเหลา  ท่ีสําคัญจะตองมีหัวเชื้อท่ีหมักจากขาวดวย 

“ตมเหลาเถ่ือน ตมกันเยอะเลย ตองมีหัวเชื้อหมักจากขาว เหมือนน้ําขาว ก็ตักไปกรองเอาน้ํามัน เอาใส

ถัง มีกระทะตั้ง แลวเอาดินยาใหเต็มเลย แลวเจาะถังทําเปนแทงกลมๆ ทําใหเหลาขาวออกทางนี้”

(พระปญญาวโร. 4 กันยายน 2558 : สัมภาษณ) 
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 ผูใหญแสวง บุญมี ในอดีตทานเปนผูผลิตและจําหนายสุราพ้ืนบาน ทานอธิบายถึง

กรรมวิธีการผลิตเหลาขาว  ดังนี้ 

 ข้ันท่ี 1 นึ่งขาวเหนียว สีเปนขาวกลอง แชพอครึ่งคอนวัน แลวเอามานึ่ง นึ่งเสร็จแลวผึ่ง

ใหแหง ใสกระดง แลวเราใสแปง(แปงเหลา) เราไมไดทําเอง ซ้ือมาจากตามตลาดตนไทร ชวดบัว มัน

เปนกอนๆ 

 ข้ันท่ี 2 นํากอนแปงมาตําใหแหลก 

 ข้ันท่ี 3 เอามาคลุกเคลากับขาวเหนียว นําใสภาชนะ โอง ประมาณ 3 คืน ปดฝาใหแนน

ไมใหอากาศเขา 

 ข้ันท่ี 4 พอได 3 คืน เติมน้ําท่ีผสมน้ําตาลปบท่ีละลายในน้ําเย็น เติมใสลงไป อยางนอย  

3 ปตอ 1 โอง 

 ข้ันท่ี 5 ปดอีกประมาณ 5-6 คืนพอ  กากขาวเหนียวมันจะลอย  ถาขาวเหนียวลอยอยู

แสดงวายังใชไมได ตองใหมันจม 

 ข้ันท่ี 6 พอขาวจม  ใสปบ(สมัยนั้นไมมีเครื่องตม)  ตักน้ําใสกอน  ขาวเหนียวนํามาค้ันน้ํา

หนอย  ตักน้ําใสปบ  ถึงกากแลวคอยมาค้ัน  กากเหลาสามารถหมักไดอีก อยางนอย 3 ครั้ง 

 ข้ันท่ี 7 ใสปบเสร็จ  ใสถัง 200 ลิตร ตั้งไฟ  แลวตั้งกะทะบนถังนั้น  บนถังมีกระทะใบบัว

ใหญๆ ตั้งไฟอยูขางบน เอาน้ําใสบนกระทะ คือมีเตา เราจะขุดหรือยังไงก็ได เอาถังตั้งบนเตา แลวเอา

กะทะวางบนปากถัง ตองยาใหหมดนะ เอาผาจุมดินเหนียวยาใหหมด แลวเอาน้ําใสกระทะเต็มกระทะ 

 ข้ันท่ี 8 เริ่มเค่ียวไป อยาใหไฟแรง เดี๋ยวสําลัก อยาใหเดือดมากไป เราตองคอยดูน้ํา

ขางบน  ถาน้ํามันอุนเราตองคอยถาย อยาใหน้ํามันรอนมาก บนกระทะ คอยถายไมใหน้ํามันรอน ตม

หลายชั่วโมงเหมือนกัน พอถายได 6-7 น้ํา เราก็เปดน้ําใสๆ เรามีทอใสในถังแลวมีแปนรอง พอมันหมด

ถึงกะทะ  มันจะหยดลงแปนนี้ แปนนี้เหมือนทอไม ตอมาแลวเราเอาโองตั้งรออยูขางนอก 

 น้ําขาว  เราก็เอามาจากโองท่ีเราจะไปตม คือ ตอนนั้นยังเปนน้ําสีขาวอยู พอเอาไปตม

มันถึงจะใสเปนน้ําเหลา ท่ีวาเอาน้ําขาว เรายังไมตม ท่ีเปดโดงออกมา ท่ีใสๆ เปนเหลา ตมเรียบรอย

แลว น้ําขาว (สาโท) หมายความวา เราเปดโอง เรายังไมตม เราตักน้ํามากรองเลย สวน ลักษณะท่ีวา 

น้ํา มันข้ึนไปแลวมันหยดลงมา คือ การกลั่น ถาเราถายน้ําขางบนนอย 4-5 น้ํา เหลามันจะแกมาก 

(คือมีปริมาณแอลกอฮอรมาก) (แสวง บุญมี.19 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 อยางไรก็ดี ในป พ.ศ.2493 ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี มี

พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493  ณ วันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ.2493  โดยองคการสุรา กรมสรรพสามิตวา 

การตมสุราพ้ืนบานกลายเปนสิ่งท่ี ผิดกฏหมาย  ซ่ึงรัฐบาลไดกําหนดบทลงโทษผูผลิตสุราพ้ืนบานท่ีมี

ปริมาณแอลกอฮอลเกินกวาสิบหาดีกรีไวหลายมาตรา เชนในหมดท่ี 1 หมวดท่ี 4 และหมวดท่ี 7 ดังนี้ 
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 หมวดท่ี 1 เรื่อง การทําสุรา และการนําสุราเขามาในราชอาณาจักร โดยใน มาตรา 

ท่ี 5 ระบุไววา หามมิใหผูใดทําสุรา หรือมีภาชนะหรือเครื่องกลั่นสําหรับทําสุราไวในครอบครอง เวน

แตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีการสงออกใบอนุญาตใหทําสุราสําหรับใชในบานเรือน ใหเปนไป

ตามท่ีกําหนดในกฏกระทรวง 

 หมวดท่ี 4 เรื่อการขายสุรา ใน มาตราท่ี 17 ระบุวา หามมิใหผูใดขายสุราเพ่ือขาย เวนแต

จะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิต 

 หมวดท่ี 7 เรื่องบทกําหนดโทษ ใน มาตราท่ี 30 ระบุวา ผูใดฝาฝนมาตรา 5 มีความผิดตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และถาไดขายสุราท่ีทําข้ึน

นั้นดวย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ แตถาเปนการ

ทําสุราแช มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท (http://www.sampran.police7.go.th) 

 ขอกําหนดนี้กลาวชัดเจนวา มิใหมีการผลิตและจําหนาย  รวมท้ังมีบท กําหนดโทษ ไว

แนนหนา แตในทางกลับกันรัฐบาลไดเปดโอกาสใหเอกชนโดยนักธุรกิจนายทุนสามารถตั้งโรงงานผลิต

สุราและผูกขาดการขายสุราในประเทศไดอยางถูกกฏหมาย แตทําใหเหลาพ้ืนเมืองซ่ึงผลิตโดยชาวบาน

กลายเปน เหลาเถ่ือน และเปนสิ่งผิดกฏหมายเพราะไมไดจดทะเบียนการผลิตและเสียภาษี เม่ือเปน

เชนนี้ก็เทากับวาเปนการปดเสรีในการผลิตสุราพื้นบานไปดวย และสงผลกระทบไปยังผูผลิต ผู

จําหนาย และผูซ้ือซ่ึงเปนชาวบาน เนื่องจากวายังมีความตองการสุราพ้ืนบานอยู เพราะหาซ้ืองายและ

ราคาถูก  สนนราคาเพียงขวดละ 2–3 บาทเทานั้น 

 ดังนั้น การผลิตและจําหนาย หลังจากนี้จึงตองทํากันอยางลับๆ และตองคอยระวังหลบ

เลี่ยงเจาหนาท่ีสรรพสามิตท่ีเขามาตรวจตรา  หากพบวามีการลักลอบผลิตหรือจําหนายสุราท่ีใด 

ผูผลิตก็จะมีโทษจับ ปรับ ตามพระราชบัญญัติ เปนเงิน 120 บาท และสุราท้ังหมดจะถูกทําลายท้ิงดวย  

ทวาแมจะมีบทลงโทษจับปรับกันอยูเนืองๆ แตการลักลอบตมสุราก็ยังคงมีอยูในหลายพ้ืนท่ี ตามหัวไร

ปลายนาท่ีอยูหางไกล โดยชาวบานมักจะผลิตกันในเวลากลางคืน แลวเอาโองเหลาฝงดินไว เพ่ือเตรียม

บรรจุลงขวดหรือปบจําหนาย 

 อยางไรก็ดี ผูใหญหลายทานเลาประสบการณในเรื่องนี้ไวหลากหลาย ดังเชน ผูใหญแสวง 

บุญมี เลาวา เวลาทานตมเหลาก็ตองคอยหลบๆ ซอนๆ ตํารวจ เมื่อตมเปนเวลาหลายชั่วโมง กลิ่น

แอลกอฮอก็จะระเหยข้ึนมา และอาจถูกจับไดแลวเหลาท้ังหมดก็จะถูกทําลาย โดยเจาหนาท่ีจะเอา

เกลือใสโองหรือทุบโองใหแตก สวนเจาของเหลาก็ตองไปชําระคาปรับท่ีอําเภอบางพลี ราว 300–400 

บาท ซ่ึงเปนเงินจํานวนมากในสมัยนั้น เม่ือเปนดังนี้ ผูผลิตจึงไดวาจางคนเปน ตนทางคอยสงสัญญาณ 

เชนในขณะท่ีกําลังตมเหลากัน ตนทางก็ซุมอยูบนตนไมคอยดูเจาหนาท่ี และสงเสียงใหทราบ 

http://www.sampran.police7.go.th/
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 “เหลามันทํากันท่ัวไป  ชวดบัวก็มี  เวลาคนเขามาซ้ือเรา  เราก็ไปสง  ตอนนั้นท่ีผมทํา

ขาย ขวดละ 2.50 บาท หรือ 3 บาท ขวดแมโขงธรรมดา  ตอนตมเหลาหลายชั่วโมง ก็มีกลิ่น  ตองหนี

ตํารวจ  สรรพสามิตมาตรวจ ตองหนี เดี๋ยวนี้เขาไมจับเพราะถูกกฏหมายแลว เปนภูมิปญญาแลว  

ตอนรุนท่ีผมทํา สรรพสามิต แลนเรือจับ  ทํารุง  สุดทายสรรพสามิตมา  ผมหมักที 30-40 โอง  ตอน

สรรพสามิตมา ผมเอาเกลือใสในโองหมดเลย  ใสเพ่ือใหเสีย  ตอนนั้นผมกําลังไถนาอยู  รูกันหมดหละ  

เขาวา ผูใหญดูเถอะ  จาเสริฐเอาเกลือใสเหลาหมด  เขามาเปดดูทุกโอง  มาเอาเกลือใส 40 50 โอง  

โอง 9 ใบเรียงกันอยูเขาก็เท  เอาโองไปเปนของกลาง  เขาก็ปรับตอนนั้น 120-400 บาท  ไมมีก็ทุบ

โองท้ิง  ก็หลายสิบโอง  เพราะผมทําหลายเจา  ก็ประมาณ โองละ 10 กวาบาท ตอนนั้นแพงนะ  

เพราะเงินมันมีคามาก  ตองไปจายตังคท่ีอําเภอ มีใบเสร็จเรียบรอย”  (แสวง บุญมี. 19 กันยายน 

2559 : สัมภาษณ) 

 คุณตาพยอม ท่ังจันทรแดง เลาบรรยากาศการตมเหลาเถ่ือนในสมัยนั้น จะตองมีตนทาง

คอยสงสัญญาณดวย  “แอบตมเหลาเถ่ือน  ตํารวจไปกันก็จับไมได เพราะเขาหนีกันหมด  เขามีเฝา

ทาง  ใชตะโกนกัน  ข้ึนไปตะโกนบนตนไม  เพราะตนไมแยะ รูกันหมด  ใชกระจกไมได  ถาตํารวจมา

เก็บหมด หนีหมด เหลือแตสัมภาระ  เหลือแตโอง  ตํารวจกระทุงแตกหมด” (พยอม ท่ังจันทรแดง. 

.3 มกราคม 2559 : สัมภาษณ) 

 ขอมูลนี้ตรงกันกับท่ีคุณตาพุฒ วงศศิริ กลาววาชาวบานเรียกเหลาวา น้ําขาว เหลาท่ีตม

กันเองแมจะมีราคาถูกแตการจําหนายก็ผิดกฏหมาย ซ่ึงผูใหญบานก็มีหนาท่ีตองคอยตรวจตราไมใหมี

การตมเหลาในพ้ืนท่ีดวย “เหลาเรียกน้ําขาว  สมัยกอนมีงานถาซ้ือเหลาโรงก็ไปหลวงแพง  ถาตมเองก็

แถวคลองบานเรา เหลาตมเองเขาขายใหคนแถวนี้ ขวดละ 40 สตางคสมัยกอนตมเหลาผิดกฏหมาย 

ตองแอบตม ถาโดนจับถูกปรับ ประมาณ 120 บาท ตองจายสรรพสามิต  เราไปจายเอง  ผูใหญบาน

เขาจะคอยตรวจวาบานไหนตมเหลา”  (พุฒ วงศศิริ. 10 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 “คลองกลั่นหอมอยูแถวคลองมอญ แถวนั้นตมเหลากันทุกคน คลองบัวโรยก็ตม ตมกิน

กัน  เก่ียวขาวเจอโองเปนตับ ใสสาเหลา เขาหมักเอง ขาวเปลือกเปนเมล็ด  เขาเอาแปงเหลาหมักไว 

แลวเอาไปตม บางเจาก็เอาขาวเหนียว โดนตํารวจจับเหมือนกัน” (ละมัย พินเท่ียง. 18 กันยายน 

2558 : สัมภาษณ) 

 ดังนั้น สรุปวา ชื่อ คลองกลั่นหอม เปนชื่อท่ีเรียกกันในภายหลัง  เดิมเปนชวงหนึ่งของ

คลองมอญ แตภายหลังเปลี่ยนเปน กลั่นหอม ตามกรรมวิธีการผลิตสุราพ้ืนบาน คือ กล่ันน้ําขาวให

เปนสุรา ซ่ึงจะมี กล่ินหอมสาเหลา  จึงไดนํามาเรียกเปนชื่อคลอง อีกท้ังชื่อยังบงบอกวาคลองนี้เคย

เปนแหลงตมสุราพ้ืนบานดวย 
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ภาพที่ 77 ภาพถายคลองกลั่นหอม พ.ศ. 2560  

ที่มา : อนุเคราะหภาพโดยพระมหาชวลิตอธิจิตตโฺต 

 

 

 

  

 คลองทับยาว  อยูดานเหนือของอําเภอบางเสาธง ตําแหนงและลักษณะคลองตามท่ี

ปรากฏในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลของคลองในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง เห็นวาคลอง

อยูในแนวเขตของอําเภอบางเสาธงกับเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

 คลองทับยาว เปนคลองตรง มีแนวเฉียงเล็กนอย ปากคลองดานเหนือแยกมาจากกับ

คลองประเวศบุรีรมย ในพื้นที่ลาดกระบัง กรุงเทพฯ  สวนปากคลองดานใตสบกับคลองจรเขนอย

(ในแผนท่ีของ อบต.ศีรษะจรเขนอย เห็นวาคลองทับยาวกับคลองจรเขนอยเปนเสนเดียวกันและใชชื่อ

ทับยาวไปตลอดแนว)  ชวงกลางคลองเชื่อมออกไปยังคลองมอญและคลองกลั่นหอมได 

  

  
 

ภาพที่ 29  แผนที่แสดงคลองทบัยาว ในแผนทีส่ังเขปแสดงขอมูลของคลอง 

ในเขตองค อบต.บางเสาธง 

คลองทับยาว (คลองศีรษะจรเขนอย) 
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 คลองทับยาว แตกอนคงเปนคลองธรรมชาติ แตในชั้นหลังนาจะมีการขุดแยกมาจาก

คลองประเวศบุรีรมย ท่ีอยูดานเหนือตรงลงมา และขยายคลองใหกวางข้ึนเพ่ือท่ีเรือขนาดใหญอยาง

เรือเอ้ียมจุนสามารถสวนกันได การขุดคลองทับยาวลงมานาจะมีจุดประสงคเพ่ือเปดพ้ืนท่ีทํานาปลูกขาว

ในพ้ืนท่ีละแวกนี้ 

 เนื่องจากคลองนี้มีความยาว  ชาวบานจึงเรียกแบงเปน  2 ตอน คือ ตั้งแตคลองประเวศ

บุรีรมยลงมาจนสบกับคลองจรเขนอย เรียก ทับยาวบน   เม่ือผานสวนท่ีคลองสบกันลงไปจนสบกับ

คลองไทรตามาก เรียก ทับยาวลาง ดังท่ีผูอาวุโสหลายทานใหขอมูลสอดคลองกัน ดังนี้ “คลองทับยาว 

กอนไมกวาง เรือแจว 2 ลําสวนกันได บานเรือนเยอะ เปนคลองขุด คลองใหญ เกิดมาคลองเขาก็ใหญ”

(พวง เผือกแสงทิพย. 7 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 “คลองทับยาวเปนคลองใหญตรง  ไมแนใจวาเปนคลองขุดหรือไมเพราะเกากอนก็เปน

เรือขุดมาก็เรื่อยมาเลย  คลองทับยาวมี 2 ฝง  คือทับยาวบน กับ ทับยาวลาง  ทางสี่แยกของเราคือ

ทับยาวลาง”  (พระปญญาวโร.4 กันยายน 2558 : สัมภาษณ) “สุดคลองมอญก็คลองทับยาว คลองนี้

ตรงเปงเลยนะ มาคดเอาตรงบานตาแจงหนอยเดียว ออกคลองใหญ คลองสงน้ํา”  (ภักตร แสงฉาย. 

13 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) “คลองทับยาว กวางประมาณ 15 วา  เรือเอ้ียมจุน 2 ลําสวนกันได

สบาย  แตกอน เรือขุด ใชตัก สาดข้ึนลาน  คลองทับยาว ยาวขามถึง  สุวินทวงศ  หนองจอก  ทับยาว

ลางตั้งแตจรเขนอยมา” (สมบูรณ ชูเปรม. 8 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ) 

 ในอดีต คลองทับยาว มีความสําคัญตอการคมนาคมมาก ดวยความกวางและระยะทาง

ยาวจึงเอ้ือประโยชนดานการลําเลียงขนสงพืชผลไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ไดสะดวก อีกท้ังปากคลองดานเหนือ

ยังเชื่อมเขาสูคลองประเวศบุรีรมย จากนี้ก็สามารถสัญจรเขาไปในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครหรือออกไป

ยังเมืองฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี ทางดานตะวันออกได 

 ดวยความท่ีเปนคลองมีความยาว เปนแนวตรง และยังเปนคลองกวาง จึงนับเปนแหลงน้ํา

ขนาดใหญท่ีดึงดูดใหผูคนเขามาบุกเบิกพ้ืนท่ีเพ่ือทํานาและปลูกเรือนอยูริมคลองไปตลอดเสนทางซ่ึง

อาจจะสัมพันธกับการตั้งชื่อคลองในในเวลาตอมา  กลาวคือ หากพิจารณาขอมูลท่ีผูอาวุโสบอกเลา 

อาจสันนิษฐานไดวา ทับยาว คงเปนชื่อท่ีชาวบานเรียกขานกันเองจากสิ่งท่ีเห็นในคลองนี้ 

 ดังท่ี ผูใหญหลายทานใหขอมูลวา ในคลองนี้มีท้ัง คนไทย จีน แล แขก(มุสลิม) โดยคนจีน

จะอยูบริเวณปลายคลองขุดบอลอปลา  สวนชวงกลางคลองคือคนไทยมีตระกูลบุญปลูกซ่ึงมีฐานะดีอยู

ดวย  แลวมีอูตอเรืออยูในคลองอีก  สําหรับชาวมุสลิมเขามาทํานาและอาศัยอยูริมสองฝงคลองราว 30 

หลังคาเรือน และมีสุเหราอยูดวย  “มีคนอยูเยอะ เพราะเปนคลองใหญ เปนคลองขุด ใหญขนาดพอๆ 

กับคลองปากกระพัง สมัยนั้นบานคนอยูเยอะ พวกแขกเยอะ มันประจําท่ีเขา  ประมาณ  30 กวา

หลังคาข้ึนไป  พวกแขกอยูริมน้ําท้ังสองฝง เขาทํานากัน เขาก็ปลูกบานเหมือนคนไทย เปนเรือนจาก มี
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สุเหราอยูตรงขามฝงคลองหลวงแพง  สุเหราเปนตึกปูน  และมีบานแขกอยูขางๆ คลอง  บานเหมือน

คนไทย” (เทียบ วิเวก. 1 ธันวาคม 2558 : สัมภาษณ) 

 สวนพระปญญาวโร (หลวงตาวงศ ภูบังบอน) เลาวามีท้ังคนไทยและคนจีนอยูในคลองนี้  

“ปลายๆคลองมีบานเจกอยู  เปนเจกทํานา เจกซุงทําบอปลา สมัยกอนไมเลี้ยงปลา แตขุดบอลอปลา

เพราะวาปลาชุมอยูแลว จับวันสองวันไมหมด  ปลายๆ คลองทับยาวมีกํานันอีกคนหนึ่ง เขาเปนกํานัน

ทับยาว  สวนกลางๆคลองเปนบานคนรวย ตระกูล บุญปลูก เขาทํานา ตอนนั้นหลวงตายังเปนเด็กถัก

เปยอยู”  (พระปญญาวโร.4 กันยายน 2558 : สัมภาษณ) 

 สําหรับ คุณลุงสมศักดิ์ สมมติภาพ  เลาวา “คลองทับยาว กอนนี้กวาง  เรือลากขาว 2 

ลําสวนกันได  เปนคลองตรง  ทับยาว นองๆ คลองประเวศ  มีท้ังไทย ท้ังแขกอยู  มีชางตอเรือท่ีดังๆ 

อยูดวย บานคนแยะ โจรก็แยะ โจรสุดยอดเลยแถบนั้น” (สมศักดิ์ สมติภาพ. 20 พฤศจิกายน 2559 : 

สัมภาษณ) 

 คําบอกเลาขางตน  เขาใจวาชาวบานท่ีอยูในคลองนี้จะปลูกเรือนอยางงายๆ อยู ลักษณะ

เปนกระทอม หรือ กระตอบ หรือ เรียกวา ทับ  เกาะกลุม หางๆ กันหลายชวงเลาะเลียบไปตามความ

ยาวของคลอง  เม่ือใครสัญจรผานไปมาเห็นลักษณะเชนนี้จึงไดเรียกวา คลองทับยาว 

 ปจจุบัน คลองทับยาวมีประชากรอาศัยอยูท้ังสองฝงคลอง มีท้ังชุมชนของชาวไทยและ

ชาวไทยมุสลิม อีกท้ังยังมีมัสยิดดารุลมูฮาญีรีนอยูใกลๆ คลองนี้ดวย 

 ความยาวของ คลองทับยาวในปจจุบัน คือ 9,135 กิโลเมตร  มีความกวาง 25 เมตร และ

เปนคลองท่ีอยูในโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชลหารพิจิตร สํานักชลประทานท่ี 11 

 

 
 

ภาพที่ 78 ภาพถายเกาแสดงทีพ่ักอาศัยในอดีตลักษณะเปนกระทอมเรียงรายอยูริมคลอง 

ที่มา : หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
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ภาพที่ 79 ภาพถายโรงนา(ทับหรือกระทอม) ที่ยังคงหลงเหลืออยู พ.ศ. 2559 

 

 

  

 คลองไทรตามาก อยูดานเหนือของอําเภอบางเสาธง ตําแหนงและลักษณะของคลอง

ตามท่ีปรากฏในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลของคลองในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง เห็นวา

เปนคลองตรงมีแนวเฉียงเล็กนอย สวนปากคลองดานเหนือสบกับคลองจระเขนอย ปากคลองดานใต

เปนชุมทางคลอง เพราะสบกับคลองอีกสามสาย คือ คลองบางพลี คลองบางเสาธง และคลองบางน้ํา

ขาว ชวงกลางคลองไทรตามากแยกไปออกคลองตันได 

  

  
 

ภาพที่ 30  ภาพถายแผนที่แสดงคลองไทรตามาก ในแผนที่สงัเขปแสดงขอมูลของคลอง 

ในเขต อบต.บางเสาธง 

 

คลองไทรตามาก 
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 สภาพท่ัวไปของคลองไทรตามาก ตามคําบอกเลาของผูอาวุโสหลายทายกลาว คลายกัน

วา แตกอนคลองนี้เปน หลอด มากอน หลอด คือทางน้ําเล็กๆ มีลักษณะคดโคง  ตอมาหลอดขยาย

กวางข้ึนจนไปบรรจบกับคลองทับยาว จึงการสัญจรเชื่อมไปคลองอ่ืนได  บริเวณสองฝงคลองมีสภาพ

หลากหลาย  บางชวงเปนปารกซ่ึงมีตนไมหลายชนิด ท้ัง ตนไทร ตนสะแก ตนมะกอก บางชวงก็เปน

สวน และบางชวงเปนทุงนาโลง  สวนผูคนท่ีอาศัยอยูในคลองนี้ในสมัยแรกๆ มีอยูราว 10 หลังคาเรือน 

มีตระกูลเลขนาวิน  เรืองรอง  รอดศิริ  และ แดงสวย เปนตน 

 “เปนคลองหลอด  ไมกวาง  เลี้ยวซายออกคลองบางไทร  เลี้ยวขวาออกคลองบางพลี”  

(พระปญญาวโร. 4 กันยายน 2558 : สัมภาษณ) “กอนนี้ แถวไทรตามากมีตนไมแยะ  ตนไทร ตนไม

สวน  คลองไทรตามากมันเปนคลองคดไปคดมา” (ประยงค ไวกุลเพ็ชร. 11 พฤศจิกายน 2558 : 

สัมภาษณ)  “คลองนี้เปนคลองคด ทะลุออกคลองทับยาวได  มีบานอยูในคลองนี้มากกวา 10 หลัง  

สองขางคลองเปนสวน” (ละไม ผินเท่ียง.18 กันยายน 2558 : สัมภาษณ) 

 “คลองไทรตามาก สมัยกอนก็มีบาน 2 ฝง มีตนไมเยอะ มีบานประมาณ 10 กวาหลังคา

เรือน มีตระกูลท่ีอยูคือ เลขนาวิน เรืองรอง แดงสวย สภาพคลองน้ําใส” (สงวน กันคลอย. 1 ธันวาคม 

2558 : สัมภาษณ) “คลองไทรตามาก  ตรงคอสะพานเขามาเขียน คลองตัน  ออกไทรตามากหนาบาน

เลี้ยวขวาเปนไทรตามาก  แลวเลี้ยวขวาอีกทีเปนทับยาว แลวก็ถึงโรงเรียนละมูลรอดศิริ  ยามูล 

นามสกุล รอดศิริ เขาบริจากให 10 ไร ยามูลเปนคนคลองกลั่นหอม” (ศรีวรรณ ชูเปรม. 8 พฤศจิกายน 

2559 : สัมภาษณ) 

 สวนชื่อ คลองไทรตามาก เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันเองตามลักษณะจากพืชพันธุท่ีอยูใน

คลอง เนื่องจากในอดีต ตรงบริเวณปากคลองมี ตนไทรยอยขนาดใหญ หยั่งรากยืนตนอยู เม่ือผูคน

สัญจรผานเขาออกคลองนี้ ก็จะเห็นตนไทรยอยยืนตนตระหงานเปนสัญลักษณ ท้ังยังแผก่ิงกานสาขา

แตกออกไปมาก และยื่นล้ําออกไปในน้ําจนเกือบจะคลุมอีกฝงคลอง ไทรตนนี้ไดใหความรมเงาในเวลา

กลางวัน แตจะดูนากลัวในเวลากลางคืน 

 ธรรมชาติของตนไทรยอยนั้น ยิ่งมีลําตนสูงใหญมากเทาใด ก็จะยิ่งมี ตาของตนไม มาก

ไปดวย ซ่ึงก็คือลักษณะของตนไทรท่ีปากคลองนี้นั่นเอง  ดวยเหตุนี้ชาวบานจึงไดเรียกชื่อคลองวา  

ไทรตามาก 

 ดังท่ีผูอาวุโสหลายทานเลาเรื่องราวในทํานองเดียวกัน “ชื่อไทรตามาก เพราะมันมีตนไทร 

ปากคลอง ปลายแทบจะชนกันเลย ขามคลอง ท้ังสองฝง ฝงนี้บานตาฉํ่า ท่ีลุงแผว  เดี๋ยวนี้ไมมีแลว 

แม็กโครมันหั่นหมด ทําบอ” (ภักตร แสงฉาย. 13 กันยายน 2559 : สัมภาษณ)  “มีตนไทรท่ีแตกก่ิง

แผกวาง คลุมไปถึงอีกฝงคลองได  เขาคลองไทรนอยแลวไปออกคลองไทรตามาก” (ละไม ผินเท่ียง.18 

กันยายน 2558 : สัมภาษณ)  “คลองไทรตามาก มีตนไทร จะเรียกวามีเยอะไม ก็ไมเยอะเทาไหร  ตน
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ใหญๆ อยูตรงบานตาวงศ ไมรูวานามสกุลอะไร ตรงปากคลองเขาเรียก โคกเจกไกล  ตอนผมเด็กๆ ยัง

เห็นตนไทรอยู” (พยอม ท่ังจันทรแดง. 3 มกราคม 2559 : สัมภาษณ) 

 “คลองไทรตามาก ตนไทรมันเยอะคลุมคลอง  คลองนี้กวางไมเกิน 4 เมตร  คดเค้ียวมาก 

เปนคลองธรรมชาติ  ทุกวันนี้ยังคดอยู  ไปทะลุคลองทับยาว  ทะลุคลองตนไทร สองขางคลองมีบาน

คนนอย มีบาน ตาแจง-ยายภา  เลขนาวิน เปนตน” (พุฒ วงศศิริ. 10 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ)

“มีตนไทรใหญ ปากคลองตนไทร ตอนเชามืดคนไปข้ึนรถไฟนะ คนจะกลัว เพราะวามันจะคลุม นากลัว

มืด” (สงวน กันคลอย. 1 ธันวาคม 2558 : สัมภาษณ)  “คลองนี้มีตนไทร แตตนไมใหญมากเทาปาก

คลองตนไทร ถาออกจากบานก็จะผานคลองบางนา คลองปากน้ํา คลองหลุมลํา  คลองนี้มีคนอยู

มากกวา 10 หลัง ตระกูล เลขนาวิน  เรืองรอง  แดงสวย”  (สุรินทร กันคลอย. 1 ธันวาคม 2558 : 

สัมภาษณ) 

 ขอมูลท้ังหมด จึงสรุปวา ชื่อ คลองไทรตามาก เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันเอง ตาม

ลักษณะของ พืชพันธุ ท่ีข้ึนอยูปากคลอง คือ ตนไทรยอยขนาดใหญ ท่ีมีตาจํานวนมากจึงเจริญเติบโต

แผก่ิงกานสาขาออกไปกวางไกลจนโดดเดน 

 ปจจุบัน ตนไทรใหญท่ีวานี้ไมมีแลว  เพราะภายหลังมีการขยายคลองและทําบอปลา จึง

ตองขุดตนไทรยอยขนาดใหญนี้ออกไปดวย เหลือแตชื่อคลองไวเปนอนุสรณ  ปจจุบันคลองไทรตามาก 

มีความกวาง 10 เมตร ความยาว 2,000 เมตร และอยูในพ้ืนท่ีหมู 6 และ หมู 11 ของตําบลศีรษะ

จระเขนอย 

 

     
 

ภาพที่ 80 ภาพถายจําลองตนไทรยอยริมคลองตนไทรที่เคยมีในอดีต พ.ศ. 2559 
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 คลองหัวเกลือ อยูทางดานใตของอําเภอบางเสาธง  ตําแหนงและลักษณะตามท่ีปรากฏ

ในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลของคลองภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง เห็นวาชวงบน

เปนคลองขวาง ปากคลองดานตะวันออกสบกับคลองปนหยา สวนแนวคลองดานตะวันตกหักศอกตรง

ลงมาดานใตไหลไปสบกับคลองเจริญราษฏรบริเวณแนวเขตของอําเภอบางเสาธงทิศใต แลวไหล

รวมกันเปนสายเดียวตรงลงมาผานวัดลาดหวาย แลวออกทะเลปากอาวไทย 

 

 
 

ภาพที่ 31 ภาพถายแผนที่แสดงคลองหัวเกลือในแผนที่สังเขปแสดงขอมูลของคลอง 

ภายในเขต อบต.บางเสาธง 

 

 คลองหัวเกลือ เปนคลองธรรมชาติ และเชื่อมไปยังคลองอ่ืนๆ ท่ีอยูใกลกับทะเลอาวไทย

ดวย  จึงทําใหคลองหัวเกลือไดรับอิทธิพลของกระแสน้ําข้ึนน้ําลงจากทะเล ซ่ึสงผลใหน้ําในคลองนี้เปน 

น้ํากรอย คือ ลักษณะของน้ําจืดผสมกับน้ําเค็มจากทะเล แตมีคาความเค็มนอยกวาคาของแหลง

น้ําเค็ม 

 หากพิจารณาตําแหนงของคลองหัวเกลือแลว แมอยูหางจากทะเล แตยังมีอิมธิพลของน้ํา

ทะเลพัดเขามาได  ดังนั้น พ้ืนดินท่ีอยูในบริเวณคลองนี้จึงเปน ดินเค็ม ท่ียังสามารถปลูกพืชพันธุตางๆ

แตก็ตองคอยบํารุงรักษาตนขาวอยูเสมอ และพิชผลอาจจะไมเจริญงอกงามดีดังเชนพ้ืนท่ีอ่ืนๆ อยางไร

ก็ดี พ้ืนท่ีคลองหัวเกลือก็มีความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารสูง  ท้ังในคลองยังมีสิ่งสัตวน้ําอาศัยอยู

หลายชนิดท่ีเปนอาหารของมนุษยและมีคาทางเศรษฐกิจ  เชน กุง หอย ปู ปลาตางๆ 

 

คลองหัวเกลือ 
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 สวนท่ีมาการตั้งชื่อ คลองหัวเกลือ  เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันเองตามสิ่งท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

คือ แตกอนในฤดูแลงจะเปนชวงท่ีชาวบานมักจะขุดลอกคลองแลนําจะนําดินข้ึนมากองไวริมคลอง

ครั้นผานไปหลายวันก็เกิดการระเหยของเกลือใตผิวน้ําจนตกผลึกขาวลอยอยูท่ัวพ้ืนผิวหนาดินเหลานี้

ผลึกขาว คือ ดอกเกลือ (บางแหง เรียก เกสรเกลือ)  เปนเกลือธรรมชาติท่ีไมมีราคาคางวดใดๆ สมัย

นั้นชาวบานจะนําไปพอกทําไขเค็ม เม่ือเปนดังนี้ ชาวบานจึงไดเรียกชื่อคลองวา คลองหัวเกลือ 

 ผูท่ียืนยันเรื่องนี้ คือ คุณลุงสมศักดิ์ สมมติภาพ ทานอยูท่ีคลองหัวเกลือและเคยเห็นดอก

เกลือ ท่ีเกิดจากดินเค็มท่ีตากแดดในหนาแลง เพราะคลองหัวเกลือหางจากถนนสุขุมวิทสายเกาไมก่ี

กิโลและถัดจากถนนไปก็เปนทะเล  “คลองหัวเกลือ อยูบานผม  กอนนี้ดินมันเค็ม  ตอนผมเด็กๆ เขา

ขุดคลองตอนหนาแลง  ตั้งไว 3-4 วัน  ขาวเปนเกลือเลย มันเค็ม มันจะเปนดอกเกลือ  เพราะดินเค็ม

เดิมท่ีมันเปนทะเล ปลูกขาวได แตบางแปลงไมงาม ตองใชปุยชวย  ขุดดินข้ึนมาตากหนาแลง มันจะ

ข้ึนเปนดอกเกลือเลย ดอกเกลือสวนมากเขาก็เอาไปพอกทําไขเค็ม สมัยกอนไมมีคา เวลาหนาหนาวมา

เราเดินจะหนึบๆๆๆ ท่ีเทา  ดอกเกลือขาว  ทุกวันนี้เหมือนกัน  ขุดลงไปไมเกิน 1.50 เมตร มันจะเปน

เปลือกหอย  เพราะมันหางสุขุมวิทไปไมก่ีกิโลเอง  ทะเลไปอยูโนนนะ  ชายทะเลใหญอยู ตรงโนนตอน

หลังมันตื้นเขิน” (สมศักดิ์ สมติภาพ. 20 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ) 

 ในปจจุบันดอกเกลือมีคุณคามากมาย เพราะเปนเกลือบริสุทธิ์ท่ีมีรสชาดไมเค็มจัด ท่ี

สําคัญคือมีแรธาตุหลายชนิดท่ีรางกายตองการ  นอกจากนั้นยังนิยมนําไปบํารุงผิวพรรณและรักษาโรค

ท่ีเก่ียวกับผิวหนังตางๆ ดวย ดอกเกลือ จึงเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมูลคาทางเศรษฐกิจของสมัยนี้

สรุปวา ชื่อ คลองหัวเกลือ เปนชื่อท่ีชาวบานตั้งตามลักษณะ ทรัพยากรธรรมชาติ คือ ผลึกเกลือชั้น

แรก หรือ ดอกเกลือท่ีอยูบนผิวหนาดินจากการขุดลอกคลองในฤดูแลง 

 ปจจุบันคลองหัวเกลือ มีความยาว  6,190 กิโลเมตร  มีขนาดของผิวน้ํากวาง 20 เมตร 

เปนคลองท่ีชวยระบายมวลน้ําในโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชลหารพิจิตร สํานักชลประทานท่ี 11 
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ภาพที่ 81 ภาพดอกเกลือ  

ที่มา : http://sufficientinsarapee.com 

 

 

 
 

ภาพที่ 82 ภาพถายปากคลองหัวเกลือ พ.ศ. 2559 

ชวงที่แยกออกจากคลองบางเสาธงดานใต  ปากคลอง คือบริเวณเสาไฟฟา 

 

 

 

 

 

http://sufficientinsarapee.com/
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 คลองสนามพลี (ยายท้ิม)  อยูดานตะวันออกของอําเภอบางเสาธง  ตําแหนงและลักษณะ

ตามท่ีปรากฏในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลองภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง เห็นวา

เปนคลองยาว เยื้องมาทางดานตะวันออกของ อบต.บางเสาธง  ปากคลองดานเหนือสบกับคลองชวด

ตาพุก สวนปากคลองดานใตเม่ือไหลผาน อบต.บางเสาธงแลว  คลองไดแยกเปนสองสายแลวไหล

คูขนานกันลงมาทางดานใตไปสบกับคลองสําโรง 

 

   
 

ภาพท่ี 32  ภาพถายแผนท่ีแสดงคลองสนามพลีในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลอง 

ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง 

 

 สภาพท่ัวไปของคลองสนามพลี (ยายท้ิม) ในอดีต ผูอาวุโสเลาวา คลองนี้เปนคลอง

ธรรมชาติซ่ึงเกิดจากชาวบานจูงควายผานไปมาเพ่ือนําไปเลี้ยงในบริเวณท่ีมีหญา เรียกวา ทางควาย

ลอง จนกระท่ังทางสึกเปนรองลึกและมีน้ําทวมขังในถดูฝน ตอมาภายหลังจึงพัฒนาเปนลําราง หรือ

ชวด และกลายเปนคลอง ตามลําดับ 

 ท่ีมาชื่อคลองสนามพลี นั้น มีขอมูลนอยมาก ทราบแตเพียงวาแตกอนชาวบานเรียกคลอง

นี้วา คลองชวดนา แตภายหลังแบงชื่อเรียกเปนสองตอน  โดยเริ่มท่ีคลองชวดนากอนแลวตอยังคลอง

สนามพลี(ยายท้ิม) 

คลองสนามพลี (ยายท้ิม) 
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 คลองชวดนา เปนชวดท่ีชาวบานขุดข้ึนเปนแนวตรง บางก็เรียก คลองตรง จุดประสงค

เพ่ือชักน้ําจากคลองสนามพลี(ยายท้ิม) เขาสูท่ีนาในบริเวณนี้ ท่ีเรียกวา ชวดนา เพราะละแวกนี้นั้นมี

แตทองนากวาง ไมมีบานเรือนอยูเลย ชาวบานใชเสนทางนี้ลัดไปไปทํานา และเชื่อมไปออกคลอง

สนามพลี(ยายท้ิม) คลองสําโรง และเขาพ้ืนท่ีอําเภอบางบอ 

 ผูใหขอมูลเรื่องนี้คือ พระครูอนุกูลสาธุกิจ (หลวงพอกุม) เจาอาวาสวัดเสาธงกลาง กลาววา 

“คลองชวดนากับคลองสนามพลี คือคลองเดียวกัน  เริ่มท่ีชวดนา ตอไปก็สนามพลี  เปนคลองเดียวกัน 

แตมันเปนสองตอน  คลองตรง เปนคลองขุดเพ่ือจะลัดไปทํานา  เม่ือกอนไมมีบานคน  ตั้งแตบานแม

ยิ่ง  ทะลุไปบานยายสาย ไมมีบานคนเลย  มีไวเพ่ือลัด เอาเรือไปทํานา  เอาน้ําเขานา  มันเปนเสนตรง  

เลยเรียก คลองตรง” (พระครูอนุกูลสาธุกิจ. 14 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 สวนชื่อ คลองสนามพลี(คลองยายท้ิม)  มีขอมูลนอยมาก จากการสอบถามผูอาวุโสหลาย

ทานกลาวแตเพียงวา เดิมชาวบานเรียกคลองนี้วา  ชวดยายท้ิม  หรือ คลองยายท้ิม บางคนก็เรียก  

คลองบางนางท้ิม หรือ  ท้ิม สันนิษฐานวานาจะเรียกตามชื่อผูท่ีอาศัยอยูในคลองนี้ 

 คลองสนามพลี(ยายท้ิม) แยกออกมาจากคลองบางเสาธง มีความกวางราว 4 เมตร พ้ืนท่ี

สองฝงคลองบางชวงเปนปา เปนทุงนา และบางชวงก็เปนท่ีอยูอาศัย ซ่ึงชาวบานปลูกเรือนเกาะกลุม

กันอยูราว 50 หลังคาเรือน และท้ังหมดประกอบอาชีพทํานา สวนบริเวณปากคลองตอนบนจะใกลกับ

วัดเสาธงกลาง และปากคลองดานใตเชื่อมออกไปยังคลองสําโรง คลองสนามพลี(ยายท้ิม) จึงเปนทางท่ี

ชาวบานลัดเลาะไปออกคลองพระองคเจาไชยยานุชิตและอําเภอบางบอ 

 “สภาพ  สภาพคลองสนามพลีตอนนั้น เปนปาท้ังนั้น  คลองไมกวาง เรือสวนกันได คลอง

กวางอยางมากก็ประมาณ 4 เมตร ปากคลองตอนบนอยูวัดกลาง คือ วัดเสาธงกลาง ” (พุฒ วงศศิริ. 

10 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ)  “เปนคลองลัดไปบางบอ สมัยกอนเปนคลองควายลอง” 

(ประยงค ไวกุลเพ็ชร. 11 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ)  “คลองสนามพลี แยกออกมาจากคลอง

บางเสาธง เลยบานตาสิงห ไปอีก  ปากคลองคือบานตามา บุญเพ็ง เปนตระกูลใหญ  ตี 3 ตี 4 ตํา

น้ําพริกแลว ขยันไมขยัน ตามา บุญเพ็ง ซ้ือท่ีนาได 500 กวาไร คิดดูวาขยันไมขยัน  เขาไปนี้เรียก

สนามพลี เปนคลองท่ีไมกวาง แตคนเยอะ ประมาณ 50 หลังคาเรือน ในคลองนี้ทํานาท้ังหมด ไมมีอ่ืนเลย

คนเลยไปกระจุกตรงนั้นเยอะ”  (พระครูอนุกูลสาธุกิจ. 14 กันยายน 2559 : สัมภาษณ 

 ดังนั้น ท่ีมาของชื่อ สนามพลี(ยายท้ิม)  ผูวิจัยสันนิษฐานวาอาจเปนชื่อท่ีราชการตั้งข้ึนมา

ภายหลัง โดยใหสอดคลองกับชื่อคลองบางพลีหรือไม  อยางไรก็ดี ประเด็นนี้จึงตองสืบคนตอไป 

 ปจจุบัน คลองสนามพลี(ยายท้ิม) มีความยาว 7,350 กิโลเมตร ขนาดทองคลอง 4 เมตร 

มีความกวางของผิวน้ํา 20 เมตร  มีความลึกของน้ําในฤดูฝน 2.50 เมตร  คลองนี้อยูในโครงการสงน้ํา

และบํารุงรักษาชลหารพิจิตร สํานักชลประทานท่ี 11 
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ภาพที่ 83 ภาพถายคลองสนามพลี(ยายทิ้ม) พ.ศ. 2560 

ที่มา : อนุเคราะหภาพโดย พระมหาชวลิตอธิจิตโฺต วัดหัวคูวราราม 

 

 

  

 คลองกาหลง อยูดานเหนือของอําเภอบางเสาธง ตําแหนงและลักษณะตามท่ีปรากฏใน

แผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลองภายในเขตองคการบริหารสงตําบลบางเสาธง เห็นวาเปนคลองท่ีมีความ

ยาวตรง 

 แนวคลองดานเหนือไดยื่นล้ําเขาไปในพ้ืนท่ี เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ไปสบกับคลอง

ประเวศบุรีรมย เปนคลองใหญ เม่ือตรงลงมาเจะเห็นวาแนวคลองเบี่ยงมาทางดานตะวันออก แลวไหล

คดโคงตรงลงมาดานใตไปสบกับคลองชวดหนองบอนเสนท่ีลากผานหมูบานเกาะไก  คลองกาหลงมี

คลองสาขาแยกออกไปไดหลายทาง อาทิ  คลองบางพลี คลองชวดบัว คลองเสือรองไห คลองชวดใหญ 

คลองชวดหนองบอน และคลองบางเซาบน ตามลําดับ 

 

คลองกาหลง 
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ภาพท่ี 33  ภาพถายแผนท่ีแสดงคลองกาหลง ในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลอง 

ภายในเขต อบต.บางเสาธง 

 

 สภาพท่ัวไปของคลองกาหลงในอดีต ผูอาวุโสในทองถ่ิน กลาววา คลองกาหลงไมกวางนัก

แตเชื่อมไปคลองหลวงแพงและคลองประเวศได  พ้ืนท่ีสองฝงคลองกาหลงบางสวนเปนปารกราง อุดม

ไปดวยตนหญานานาชนิด อาทิ ตนกกหอม ตนตะกรับ และตนทรงกระเทียมท่ีข้ึนท่ัวบริเวณ พ้ืนท่ี

บางสวนก็โลงกวาง ไมมีตนไมใหญ และสวนในหนาน้ําก็จะมีน้ําทวมขัง  สวนหนาแลงในคลองจะแหง

ขอดจนพ้ืนดินแตกแหง 

 สภาพเชนนี้จึงไมเอ้ือตอการทํานาหรือเพาะปลูกเพราะมีความยากลําบากและผลิตผลไม

สมบูรณชาวบานจึงใชประโยชนจากคลองนี้ 2 ประการ คือ หนึ่ง เปนทุงเลี้ยงควายเพราะมีตนหญา

ข้ึนอยูเปนจํานวนมาก  และ สอง เปนแหลงจับสัตวน้ําโดยเฉพาะปลานานาพันธุ ตอมาภายหลังจึงเริ่ม

มีผูคนเขามาปลูกเรือนอยูอาศัย ลักษณะหางๆ กัน แตยังนับวามีนอยไมถึง 10 หลังคาเรือน  ท่ีบริเวณ

ปากคลองกาหลงยังมีโรงสีขาว เจาของเปนแขกมุสลิม 

 “สมัยกอนมีบานคนอยูไมถึง 10 หลัง สวนใหญคลองกาหลงเขาก็ทํานาเหมือนบานเรา 

แตท่ีมันจะรางมาก  ปลูกอะไรไมคอยได  มีปากกหอม  เราเลี้ยงควายตองไปแถวนั้น ไมมีไมใหญ  มัน

เปนทุงโลง  มีกกหอม  มีตะกรับ  ทรงกระเทียม ตะกรับเอามาอัดรองใหควายอยู  หญาทรงกระเทียม

เขาเอามาใหควายกิน  สมัยกอนหนาน้ํา  น้ําถึงสะดือ บางทีเลยสะดือ กอนน้ําหลากไหลลงนี่”

(ประยงค ไวกุลเพ็ชร. 11 พฤศจิกายน2558 : สัมภาษณ)  “คลองกาหลงไมกวาง  ราวๆ 8 ศอก ยาว

ตลอดทะลุหลวงแพง เริ่มจากหลวงแพงถึงคลองเจา” (เทียบ วิเวก. 1 ธันวาคม 2558 : สัมภาษณ) 
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 “คลองกาหลง ปากคลองเชื่อมคลองประเวศ  ท่ีปากคลองกาหลงมีโรงสีเล็กนิดเดียว ไมมี

ชื่อโรงสีแขก แขกเปนเจาของ พายไปสักพักก็ทะลุสุเหราหลวงแพง” (พยอม ท่ังจันทรแดง. 3 

มกราคม 2559 : สัมภาษณ “ลักษณะเปนคลองไมกวาง  สามารถไปออกคลองหลวงแพงได  คลองนี้มี

บานคนนอย และมีตนไมนอยมาก นกกาจึงไมมี ” (พระปญญาวโร. 4 กันยายน 2558 : สัมภาษณ) 

“แตกอนคลองนี้ไมมีบานคนอยูเลย มันเปนทุงโลง  ออกจากคลองกาหลงก็ไปสบกับคลองเจา  แตมัน

จะมีคลองแยกออกไปอีก มีทาขาม  มีบางพลี  กลั่นหอม  ชางตาย  ชวดใหญ  แตสวนใหญจะเปน

คลองเล็กๆ กิโลครึ่งก็เรียกวาคลองแลว” (พุฒ  วงศศิริ. 10 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 ท่ีมาชื่อ คลองกาหลง เปนชื่อท่ีชาวบานกําหนดเรียกกันเอง จากในอดีต ชาวบานจะเห็น

วาคลองนี้ในชวงหนาน้ําจะอุดมสมบูรณไปดวยปลาจํานวนมากจนเปนแหลงท่ีมีผูคนเขาไปจับปลากัน  

“คลองมีน้ํามาก แถวนั้นมีปลาเยอะ สมัยกอนปลาไหลเยอะ มันอยูกลางดอน เวลาคนไปหาปลาไหลก็

ไปหาท่ีนั่น” (พระปญญาวโร. 4 กันยายน 2558 :  สัมภาษณ) 

 ความท่ีมีปลาจํานวนมากในคลองจึงดึงดูดใหฝูงนกกาหรือ อีกาดํา บินกันเปนฝูงลงมาจิก

กินปลาในคลองนี้อยูเปนประจําและอยูกันเปนเวลานานจนกระท่ังมืดคํ่าก็ยังไมบินกลับรัง  สาเหตุท่ี

อีกาไมบินกลับรังก็เพราะธรรมชาติของมันมักจะชอบอยูกันเปนฝูงหรือเปนคูมากกวาจะอยูเดี่ยวๆ มัน

จึงไมออกหากินตามลําพัง หากไปไหนมาไหนมันก็จะบินไปกันเปนฝูง  “ปลาเยอะ กาชุม กาเปนกาดํา

ผมเคยเห็นกอนนี้ เด็กๆ เยอะมาก ” (พุฒ วงศศิริ. 10 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 ดังนั้น การท่ีนกกาบินมาเปนฝูงแลวลงจิกกินปลาอยูในคลองจนมืดคํ่า แลวก็รอบินกลับ

รังไปพรอมกันๆ กันนั้น  จึงเปนภาพท่ีชาวบานเห็นกันจนชินตาเสมอ ลักษณะเชนนี้ ชาวบานจึงเรียก

คลองนี้วา กาหลง หมายถึง นกกาท่ีมัวหลงกินปลาอยูจนลืมกลับรัง 

 เรื่องราวเหลานี้ผูอาวุโสหลายทานตางทราบเรื่องเพราะไดรับการบอกเลามาจากคนใน

ครอบครัว จึงใหขอมูลสอดคลองตรงกัน “เม่ือกอนเทียดบอกวา  กามันบินมากินปลา  เยอะจนกามัน

หลเขาวาแตกอนปลามันเยอะ แลวกาบินมากินปลา  แลวมันไมไดกลับ เพราะวากินปลาเพลิน กาดํา

เรานี่  เม่ือ” (เทียบ วิเวก. 1 ธันวาคม 2558 : สัมภาษณ) 

 ขอมูลนี้สอดคลองกับคุณตาภักตร  แสงฉาย ซ่ึงไดรับรูมาจากมารดาซ่ึงเลาความเปนมา

ของคลองวา มีปลาเยอะจนอีกาบินมากินปลากันอยูกันจนมืดเต็มคลอง  “เพราะแตกอนอีกามันเยอะ

แลวมากินปลาท่ีคลองนั้น ปลาแยะท่ีสุด มันกินจนลืมกลับรัง มาไมถูกมันมืดแลว ใครมีไฟ ฉายไปก็

เห็นอีกาท้ังนั้นเต็มคลอง เขาเลยไมรูวาจะชื่อวาอะไร เลยวา กาหลง สมัยกอนเขาแลนเรือไปทํานากัน 

แลวก็ไปปลูกกระตอบไว” (ภักตร แสงฉาย. 13 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 
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 คุณตาเพียร นวลจันทร กลาวลักษณะเดียวกัน วากามัวหลงกินปลาจนไมไปไหนเพราะมี

ปลาชุกชุมมาก  “เพราะปลามันชุมมาก ท่ีเขาเรียกคลองกาหลงนี้ ปลามันชุมจริงๆ  มันชุมจนขนาดวา

กามาแลวมันหลง  หลงแลวไมกลับ มัวกิน จะไมไปไหน ไมกลับท่ีเดิม” (เพียร นวลจันทร. 5 กันยายน 

2559 : สัมภาษณ) “มีอีกาไปหลงอยู เพราะปลามันเยอะ” (วน โอทอง. 5 กันยายน 2559 : 

สัมภาษณ) 

 สรุป ชื่อ คลองกาหลง เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันเองตามสิ่งท่ีเห็น คือฝูงอีกาท่ีกินปลาอยู

ในคลองอยูจนมืดไมกลับรัง อาการมัวเมา เรียกวา หลง  คลองนี้จึงชื่อวา กาหลง 

 ปจจุบัน คลองกาหลง มีความยาว 7,240 กิโลเมตร ความกวางของผิวน้ํา 25 เมตร และ

มีขนาดของทองคลอง 5 เมตร คลองนี้อยูในโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชลหารพิจิตร สํานัก

ชลประทานท่ี 11 ประเภทคลองธรรมชาติ 

 

 
 

ภาพที่ 84 ภาพนกกาหรือ อีกา สัตวสังคมทีช่อบอยูเปนฝูง 

ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/zoozoo/2008/02/08/entry-1 

  

 
 

ภาพที่ 85 ภาพถายคลองกาหลง พ.ศ. 2560 

 

 

 

http://oknation.nationtv.tv/blog/zoozoo/2008/02/08/entry-1
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 คลองมอญท้ิงสุม  อยูทางดานเหนือของอําเภอบบางเสาธง  ตําแหนงและลักษณะคลอง

ตามท่ีปรากฏในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลองภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง เห็นวา

เปนคลองตรงสายสั้นๆ ปากคลองดานเหนือสบกับคลองหลายสายเปนชุมทางคลอง อาทิ ทิศเหนือกับ

ทิศตะวันตกคือคลองชวดบัว ทิศตะวันออกคือคลองเสือรองไห  และทิศใต คือคลองชวดท้ิงสุม 

 

  
 

ภาพท่ี 34  ภาพถายแผนท่ีแสดงคลองมอญท้ิงสุมในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลอง 

ภายในเขต อบต.บางเสาธง 

 

 สภาพท่ัวไปของคลองมอญท้ิงสุมในอดีต  ตามท่ีผูอาวุโสในทองถ่ินเลา คือ เดิมเปน

เสนทางท่ีชาวบานลองควายไปท่ีนา เรียกวา ทางควายลอง  เม่ือลองไปนานวันทางก็สึกเปนรองลึกจน

พัฒนาเปนชวดท้ิงสุมในภายหลัง  สวนสภาพพ้ืนสองฝงคลองเต็มไปดวยปารก มีตนออข้ึนสูง คนท่ีเขา

มาทําการบุกเบิกก็จะตองแผวถางท่ีเสียกอนโดยท่ีชาวนามีเพียงมีดและเสียมเปนเครื่องมือ  ผืนนาสวน

ใหญในคลองนี้เปนของ ตระกูลเรืองรอง 

 “โฉนดอยู ทีแรกชื่อชวดท้ิงสุม  ชวดบัว ชวดตรง  แลวคอยเปนเสือรองไห  ทางควายเดิน 

ในหนาโฉนดเขาเรียกวา ทางกระบือ  สองขางทองคลองเปนปาออ สูงราว 8 ศอก  มีตระกูลเรืองรอง 

ท่ีทํานาอยูท่ีมอญท้ิงสุม นา 160 กวาไร  ทําประมาณ 20 ไร เพราะวาท่ีมันเปนปาออ  กวาจะถางหมด

ก็หมดเวลาทํา  แลวเครื่องไมเครื่องมือก็ไมคอยมี  มีแตมีด แตเสียม  แลวตนออแถวนี้กวาจะถางไป

เมตร ก็เหนื่อยมากแลว” (พุฒ วงศศิริ. 10 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ ) 

คลองมอญท้ิงสุม 
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 แมพ้ืนสองฝงคลองจะเต็มไปดวยตนออข้ึนสูงทําใหยากลําบากในการบุกเบิก  แตในคลอง

นี้กลับมีความอุดมสมบูรณอยางมากเพราะเต็มไปดวยปลานานาชนิดมากมายเต็มคลอง จนกลาวกันวา 

มีเพียงสองมือก็จับปลาไดงาย  “ในเวลาปลาข้ึนตอนฝนตกเยอะๆ มันก็ข้ึนมานา  หนาน้ําๆ เยอะ มี

ปลาชอน ปลาดุก ปลาหมอ มีทุกปลา” (แสวง ไวกุลเพ็ชร. 16 มกราคม 2556 : สัมภาษณ ) 

 ลักษณะเชนนี้จึงเก่ียวเนื่องกับการตั้งชื่อคลอง ซ่ึงผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีหลายทานใหคําอธิบาย 

จําแนกได 2 ทาง ไดแก 

 หนึ่ง  เปนเรื่องท่ีชาวบานเลาสืบกันมาวา ชาวมอญ ท่ีเขามาสุมปลาในคลองนี้ ไดเปน

จํานวนมาก จนขนกลับไปไมไหว จึงไดท้ิงสุมไวในคลอง  จึงเปนท่ีมาของชื่อ คลองมอญท้ิงสุม 

 อนึ่ง สุมท่ีชาวมอญใช คือ สุมออ เปนสุมขนาดใหญท่ีทําอยางแข็งแรงและแนนหนา และ

มีตีนสุมกวางราว 75 เซนติเมตร ใชสําหรับ สุมปลาดุกออ  หมายถึงปลาดุกท่ีมาออรวมตัวแหวกวาย

อยูเปนกระจุกบนผิวน้ํานับจํานวนรอย  สุมปลาดุกออจึงเปนสุมท่ีทําข้ึนเฉพาะ ซ่ึงจะสุมปลาไดครั้ง

หนึ่งหลายสิบตัว  (ขอมูลออนไลน :  http://kpspstaff.awardspace.com) สุมชนิดนี้จึงตองชวยกัน

สองคน 

 ผูอธิบายเรื่องนี้ คือ คุณตาแสวง ไวกุลเพ็ชร อายุ 90 ป กลาววา  “สุมของมอญเปนสุม

ใหญ เรียกวา สุมออ ในสุมจะมีตาขายอยู  เม่ือกอนปลาเยอะมาก มอญก็จะเอาสุมครอบไว แตครอบ

ไวปลาก็ยังไมหมด มอญก็เลยท้ิงสุมไวกอน แลวขนปลาเท่ียวแรกไปกอนแลวคอยกลับมาเอาใหม  สุม

ปลาออ คนท่ีเขามีสุมใหญๆ เขาก็กระโดดจับกันเปนชั่วโมงกวาจะหมด  สุมปลาตองชวยกัน 2 คน  ถา

เยอะไมไหว เต็มสุม เพราะปลามันรวมข้ึนเปนกอน ปลามาเยอะก็ทําเค็ม ปลายาง ปลาเค็ม ไมไดขาย 

เก็บไวกิน  ขายไดแตเอาไปขายท่ีกรุงเทพฯ โลละ 10 สลึง เวลาเขาเขาไปขายท่ีกรุงเทพฯ ไปขายท่ี

คลองมหานาค เม่ือกอนตองเขาคลองศาลาแดง ถาจะเอาปลาไปขาย แตเดี๋ยวนี้เปนถนนท้ังหมด”

(แสวง ไวกุลเพ็ชร. 16 มกราคม 2556 : สัมภาษณ ) 

 เรื่องเลานี้มีขอมูลสอดคลองตรงกันกับท่ีคุณยายสิน ทับจันทร อายุ 90 ป เลาดวยคือคน

มอญเขามาสุมปลาแลวไดท้ิงสุมเอาไวในคลอง “มอญท้ิงสุม เขาก็สุมๆ ไป เยอะๆ เขา เอาไปไมไหวก็ท้ิง

สุมอะไรหมด สวนมากปลาชอนปลาดุก สุมๆไปแลวลวงปลา เยอะมากจนมอญเหนื่อย” (สิน ทับจันทร. 

13 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 คุณอํานาจ หงษจร รองนายกองคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเขใหญ  อธิบายลักษณะ

ของสุมออ วาเปนสุมใหญ สวน ออ หมายถึง ปลาออ คือปลาท่ีผสมพันธุกัน ชวงน้ําข้ึนน้ําลงปลา

เหลานี้จะอยูรวมกันเปนกอน เรียกวา ปลาออ  หากเห็นรวมเปนกลุมคนก็จะกระโดดเอาสุมครอบตัว

ปลาไว “เปนสุมขนาดใหญ  สวนใหญจะจับปลาออ  ปลาออ คือปลาท่ีผสมพันธุกัน หรือปลาท่ีเวลาน้ํา

ข้ึนน้ําลงมันจะเปนกอน  เขาก็จะแจวเรือ  พอมันรวมกลุมเขาจะกระโดดครอบ  สุมมันจะใหญๆ เขา
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เรียกวา สุมปลาออ  คือสุมใหไดเยอะไวกอน  ครอบใหไดเยอะไวกอน  ท่ีเรารูจักเพราะวาตาเคยสุม  

ตอนตาไดกับยายใหมๆ ตอนนั้นตาสุมปลาออ ” (อํานาจ หงษจร. 1 ธันวาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 ชาวมอญ ท่ีผูใหญหลายคนกลาว ไมทราบแนชัดวาเปนกลุมใด  แตคุณตาพุฒ วงศศิริ 

อายุ 79 ป ทานสันนิษฐานวา อาจจะเปนกลุมชาวมอญท่ีอาศัยอยูในคลองชวดงูเหาท่ีมาจากอําเภอ

พระประแดง  “ไมเกิน พ.ศ. 2472 พวกมอญก็มา พวกมอญปากลัด มาอยูท่ีชวดงูเหากับเสาธง 

ตระกูลมอญ  ก็ มะวรคนอง มะโดกโกรกกราก ทองปอน พรเจริญ”  (พุฒ วงศศิริ. 10 พฤศจิกายน  

2558 : สัมภาษณ) 

 สอง  มีเรื่องเลาในทองถ่ินวา แตกอนพ้ืนท่ีคลองนี้เปนโคกสูงพนน้ํา  จึงมักเปนท่ีฝงราง

เด็กทารกท่ีเสียชีวิตจากการคลอด  บางก็เลาวาเคยเปนท่ีฝงรางของพวกเสือโจร ความเชื่อของพวก

เสือโจรท่ีวาหากเสียชีวิตลง พรรคพวกก็จะตัดเอาแตศีรษะไป แลวฝงรางกายไว 

 ครั้งหนึ่ง มีชาวบานเขามาหาปลาในคลองนี้  โดยไดใชใชสุมครอบตัวปลาเอาไว  ขณะท่ี

กําลังลวงมือเขาไปจับปลาในสุม  ก็พบแตความวางเปลาจึงเชื่อวาตนถูกผีหลอก ดวยความตกใจกลัว

จึงรีบวิ่งไปโดยสลืมท้ิงสุมเอาไว  ดวยเหตุนี้ จึงเรียกวา ชวดท้ิงสุม แตตอมาเรียก มอญท้ิงสุม 

 ผูท่ีเลาเรื่องนี้คือ คุณยายพริ้ง พรบังเกิด วา  “เม่ือกอนเปนโคกตาตูบ เคยมีคนอยู ตอน

หลังเจาของบานไปอยูท่ีอ่ืน เลยเปนท่ีราง บริเวณนี้สมัยกอนเปนท่ีๆ เคาเอาลูกแดง คือเด็กท่ีเสียชีวิต

แลวไปฝงท่ีนั่น  พอบอกวาเคยไปสุมปลาแถวนี้ พอเอาสุมครอบ เห็นปลาดิ้นโขลงๆ อยูในสุม แตพอ

เอามือลวงก็ไมมี  ก็วิ่งเลย  ปจจุบันบริเวณนี้เปนสนามกอลฟไปแลว ” (พริ้ง พรบังเกิด. 3 พฤศจิกายน 

2558 : สัมภาษณ) 

 ขอมูลนี้คลายกับกับเรื่องเลาของ คุณตาภักตร แสงฉาย  วาชาวบานสุมปลาไปแลวน้ํา

กลับแหง จึงคิดวาถูกผีหลอก “สุมนี้คลายๆ วาเปนสุมปลาออ  ปลามันเยอะ หัวคน ทายคน นะ อยูใน

เรือ  คนทายถอ ปลามันออตับๆๆๆ สุมปงไป เจอน้ําแหง ท้ิงสุมเลย มันหลอกตาไง ตรงนั้นผีหัวขาด

บาน คลองมอญ คลองท้ิงสุมนะ  พวกเสือโดนฆาท่ีไหนมา ตัดหัวท่ีไหนมา ก็มาฝงท่ีนี่หมดนั้นแหละ” 

(ภักตร แสงฉาย. 13 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 พระมหาชวลิตอธิจิตฺโต  วัดหัวคูวราราม กลาววาผูอาวุโสทานหนึ่งเลาใหฟงวาท่ีท้ิงสุม

เพราะถูกผีหลอก “คลองมอญท้ิงสุม ทําไมถึงท้ิงสุม เพราะวาผีหลอก  เขาวาผีดุ  โยมฉลวย ทินเสือ 

แกบอกวา พอเลาใหฟงวา พอไปหาปลา คลองนี้ปลาชุม ใครๆ ก็อยากไปหาปลาคลองนี้  สุมลงไปปลา

ดิ้นเยอะเลย  แตพอลวงลงไปไมเจอปลา  สุมไปอยางนี้ เปนอยางนี้ตลอด” (พระมาหาชวลิตอธิจิตฺโต. 

3 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 
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 ดังนั้น จึงสรุปวา ชื่อ คลองมอญท้ิงสุม เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันเอง โดยมีท่ีมาจากเรื่อง

ท่ีเลากันในทองถ่ิน 2 ประการ คือ หนึ่ง คือ ชาวมอญเขามาหาปลาแลวท้ิงสุมครอบปลาเอาไวในคลอง  

และ สอง ชาวบานเขามาหาปลาแลวถูกผีหลองจึงหนีไปโดยท้ิงสุมไว 

 อยางไรก็ดี ขอมูลเหลานี้เปนเรื่องท่ีเลาสืบกันมานานในทองถ่ิน แตจะมีความเปนไปได

มากเพียงใดยังไมอาจทราบไดและควรสืบคนตอไป 

 

 
 

ภาพที่ 86 ภาพสุมจับปลา   

ที่มา :  http://www.bloggang.com 

 

 
 

ภาพที่ 87 ภาพวิธีการสุมปลา 

ที่มา : http://www.nisit-zone.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.bloggang.com/
http://www.nisit-zone.com/
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 คลองเสือรองไห อยูดานเหนือของอําเภอบางเสาธง ตําแหนงและลักษณะของคลอง

ตามท่ีปรากฏในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลองภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง  เห็นวา

เปนคลองสายสั้นๆ  ท่ีมาตัดขวางกับคลองกาหลง โดยปากคลองดานตะวันตกสบกับคลองชวดบัว 

และคลองมอญท้ิงสุม  สวนปากคลองดานตะวันออกยาวไปจนถึงแนวเขตของอําเภอบางเสาธงแลวโคง

วกกลับลงมาไปเปนแนวขวางไปตัดกับคลองกาหลงชวงลาง 

 

  
 

ภาพที่ 35  แผนที่แสดงคลองเสอืรองไหในแผนที่สังเขปแสดงขอมูลคลอง 

ภายในเขต อบต.บางเสาธง 

 

 สภาพท่ัวไปของคลองเสือรองไหในอดีต คือ เปนคลองธรรมชาติสายสั้นๆ มีความกวาง

ราว 4 เมตร พอท่ีใหเรือลําเล็กพายสวนกันได  บริเวณสองฝงคลองเปนปาออรก มีสัตวหลายชนิด  แต

ไมมีผูคนอาศัยอยู (พุฒ วงศศิริ. 10 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) “เดิมฉันก็ไมไดอยูท่ีนี่นะ พ่ีสาว

เขาอยูคลองนี้ พ่ีสาวชื่อยายจุน นามสกุลศรีไล  ฉันมาอยูมันไมกวาง สัก 2 แขนเรา  เรือลําเดียวไปได 

พอสวนกันได  เพราะมันไมมีเรือใหญ มีแตเรือเล็กๆ คอนไปมา ถึงเวลาตีขาวก็เอาเรือใหญลงไป แลว

เอาขาวใสเรือไปออกหางพัด”  (สิน ทับจันทร. 13 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 

 

 

คลองเสือรองไห 
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 ผูอาวุโสในทองถ่ิน กลาวถึงเรื่องเลาสนุกๆ ในทองถ่ิน 2 เรื่อง ซ่ึงอาจเปนท่ีมาของชื่อ

คลองเสือรองไห คือ 

 หนึ่ง  มาจากเรื่องเลากันสนุกๆ ในทองถ่ินวา เนื่องจากคลองนี้มีปาออข้ึนรกมากจนเสือ

ไมสามารถกระโดดขามคลองไปได  มันจึง รองไห ชื่อคลองจึงมาจาก กิริยาอาการของเสือท่ีมันกําลัง

รองไห 

 ผูเลาเรื่องนี้คือ คุณยาย สิน ทับจันทร อายุ 90 ป กลาววา ผูใหญเคยเลาใหทานฟงวาเสื้อ

มันขามคลองไมไดมันจึงนั่งรองไห  “กอนนี้ผูใหญเลาใหฟงนะ เขาวาเสือมันมานี่ มันขามไมได ก็นั่ง

รองไห เสือเปนสัตว  ไปโนนเสือรองไห  ไปทาขาม”  (สิน ทับจันทร. 13 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 เรื่องเลานี้ตรงกับ คุณตาพุฒ วงศศิริ  เลาวา เพราะลักษณะคลองตรงและมีปาออเยอะ

เสือจึงขามไปไมได จึงเรียกเสือรองไห “คลองเสือรองไห  เสือคือเสือกินคนนี่หละ ไมใชเสือโจร เสือปลา 

ลักษณะคลองตรงมีปาออเยอะ เสือขามไปไมได เลยเรียกเสือรองไห เพราะขามคลองไมได” (พุฒ วงศศิริ.

10 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 สอง หมายถึง เสือโจร หรือ ผูราย  เลากันวา  ดวยความท่ีเปนปาออรกทึบและไมมีบาน

คนอยูเลย บริเวณนี้จึงเปนแหลงกบดาลของพวกเสือโจร(ผูราย) ท่ีไปปลนกลับมา  และเหตุท่ีเสือ

รองไห อธิบายวา ระหวางท่ีออกปลนหากมีเสือคนใดเสียชีวิตลง ตามธรรมเนียมจะตองตัดเอาแต

ศีรษะไป แลวฝงแตรางไวเพ่ือปองกันมิใหรูวาเปนใคร  ชาวบานจึงเชื่อกันวาท่ี เสือรองไห คือเสือโจรท่ี

เสียชีวิตรองไหเพราะเสียดายท่ีเอาไปไดแตหัว 

 “เสือก็คือโจร เก่ียวกับเสือบาดเจ็บมาแลวมาตายท่ีนี่ คือบาดเจ็บมาโดนเจาของบานยิง  

มึงยิงกูยิง  แลวพวกประคองมาไมถึงบานแลวมาตายท่ีนี่  เรียก เสือรองไห  เพราะเสียดาย เอาแตหัว

มาไง ตัวมาไมได  ชาติเสือเขาตองตัดหัว ไมใหเห็นหนา เอาตัวท้ิงไว  หัวมาฝงเอาไว  บานอีขาวถึงโดน 

ถึงตองตั้งศาลไว ไถนาทํานาไมไดเพราะเครื่องไมติด ถึงไดบนปลูกศาลใหเขา ใหเขากินอะไร ตอนนี้

สบายเลย”  (ภักตร แสงฉาย. 13 กันยายน 2559 : สัมภาษณ)  สวนคุณตาประยงค ไวกุลเพ็ชร 

สันนิษฐานเรื่องนี้วา “คลองเสือรองไห  เม่ือกอนคงจะมี สมัยนั้นคนมีความผิดมากๆ ก็มาหลบอยู” 

(ประยงค ไวกุลเพ็ชร. 11 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 เห็นไดวาเรื่องราวท่ีกลาวมาตั้งแตตอนตน เปนเรื่องท่ีชาวบานเลากันปากตอปากซ่ึงยังมี

ความสับสนอยูมากจึงไมอาจสรุปไดในขณะนี้ แตเรื่องเลาเหลานี้ก็ควรบันทึกไวเปนฐานขอมูลเพ่ือใหผู

ท่ีสนใจไดสืบคนตอไป ปจจุบันบริเวณริมคลองเสือรองไหมีบานเรือนอาศัยอยูหลายหลัง แตยังไมเปน

ชุมชนใหญ มีบรรยากาศท่ีรมรื่นและคอนขางสงบเงียบ สวนพ้ืนท่ีโดยรอบยังคงเปนผืนนาสลับกับบอปลา

นับวายังคงลักษณะของชนบทอยู 
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ภาพที่ 88 ภาพถายคุณตาภักตร แสงฉาย 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 

 

 
 

ภาพที่ 89 ภาพถายคลองเสือรองไห ชวงหนาบานของคุณยายสิน ทบัจันทร พ.ศ. 2559 

 

 
 

ภาพที่ 90 ภาพถายคุณยายสนิ ทับจันทร อายุ 90 ป ณ บานริมคลองเสือรองไห พ.ศ. 2559 

ปจจุบนัคุณยายทําขนมไทยจาํหนายเปนอาชีพเสริม 
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 คลองสกัดยี่สิบหา อยูดานใตของอําเภอบางเสาธง  ตําแหนงและลักษณะคลองตามท่ี

ปรากฏในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลองภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง เห็นวาเปน

คลองตรง  ปากคลองดานตะวันออกสบกับคลองมหาชื้น สวนปากคลองดานตะวันตกสบกับคลอง

เจริญราษฏร(คลองพอเฒา) 

 

 
 

ภาพที่ 36  แผนที่แสดงคลองสกัดยี่สิบหา ในแผนทีส่ังเขปแสดงขอมูลคลอง 

ภายในเขต อบต.บางเสาธง 

 

 สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีนี้ในอดีต ผูอาวุโสเลาวาเปนผืนนาโลงกวาง ซ่ึง นายเปง แซโคว 

คหบดีใหญ (ภายหลังนามสกุล ศุภพิพัฒนรังสรรค)  ชาวบานมักเรียก เถาแกเปง จาของท่ีนาบริเวณนี้ 

ตลอดจนผืนนาทางฝงตะวันตกเฉียงใตของอําเภอกวา 4,400 ไร 

 ท่ีมาชื่อ คลองสกัด เปนคลองท่ีขุดข้ึนมาในภายหลัง  มีท่ีมา 2 ทาง คือ หนึ่งเก่ียวกับการ

จัดสรรท่ีดินของเถาแกเปง กับ สอง เก่ียวกับน้ําเค็มจากทะเล อธิบายได ดังนี้ 

 หนึ่ง คําวา สกัด  หมายถึง  ก้ัน หรือ ขวาง  ในท่ีนี้หมายถึง การแบงพิกัดของพ้ืนท่ี 

ตามท่ีกลาวในขางตนวา เถาแกเปง แซโคว เปนเจาของท่ีนาในบริเวณคนี้ ทานไดจัดสรรท่ีนาออกเปน

แปลงยอยๆ ใหชาวบานเชาทํานา จากนั้นจึงใหขุดคลองเพ่ือชักน้ําเขามาใหผูเชานาของตน โดยใหขุด

คลองเปนแนวขวาง 4 สาย จากดานตะวันออกมาตะวันตก ซ่ึงขณะนั้นไดใชมาตราวัดแบบไทย มา

กําหนด  โดยใหแตละคลองมีความหางกันราว 25 เสนหรือ 1 กิโลเมตร (1 เสนเทากับ 40 เมตร และ 

25 เสนจึงเทากับ 1 กิโลเมตร) 

 

 

คลองสกัดย่ีสิบหา –บานคลองสกัดย่ีสิบหา-หาสิบ-เจ็ดสิบหา 
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 คลองท้ัง 4 สายขุดในคราวเดียวกัน เสร็จแลวใหเรียกชื่อไปตามสัดสวนท่ีแบงไว คือ 

คลองสกัดยี่สิบหา (เสน)  คลองสกัดหาสิบ(เสน)  คลองสกัดเจ็ดสิบหา(เสน)  และคลองรอย(เสน) 

 ผูอธิบายในเรื่องนี้ คือ คุณลุงสมศักดิ์  สมมติภาพ กลาววา “คลองสกัด  อันนี้เปนของ

เถาแกเปงเขา  เขาจะบอกใหรูวาพิกัดนาเขาถึงไหน  เถาแกเปง คือ คหบดี  คูกับยายเฮ๊ียะ  นี่ท่ีวาขุด

คลองแยกกับยายเฮ๊ียะ  เขามีท่ีนาเยอะ 4,400 กวาไร  ก็เคหะท้ังหมด  เขาก็ทําพิกัดไง  25 เสน เขา

จะมีคลองขุด 50 เสน  คลองขุด 75 เสน  ก็เปนคลอง 100  หางกัน 25 เสน 

 เขาทําคราวเดียว  อยางท่ีเขา  แปลงนา เขาก็ขุดขวางเลย 25 , 50, 75 , 100  คลอง

สกัด คือตองใหเขาสงน้ําดวย ใหเกษตรกรมีน้ําใช  สกัด ไมเก่ียวกับคลองไวสกัดน้ําเค็ม  สกัดคือ  บอก

พ้ืนท่ีดวย 25 , 50 , 75  , 100  คือพิกัด  หนวยคือ 25 เสน 50 เสน 75  เสน 100 เสน  และเอาน้ํา

เขาท่ีนา และลําเลียงขาวออกมาดวย ใชในการสัญจรไป-มา 

 เถาแกเปง เขามีโรงสูบนี้อยู  เถาแกเปงเขาก็ขุดคลองชลประทานทุกวันนี้เพ่ือใหลูกนาเขา

ใช  เถาแกเปง แซโคว  ภายหลังเปน ศุภพิพัฒนรังสรรค” (สมศักดิ์ สมติภาพ. 20 พฤศิกายน 2559 : 

สัมภาษณ) 

 สอง  คําวา สกัด หมายถึง สกัดกั้นน้ําเค็ม  เนื่องจากคลองสายนี้อยูดานใตของอําเภอ

บางเสาธง แลวยังเชื่อมกับคลองอ่ืนๆ ท่ีอยูใกลกับทะเลปากอาวไทย  จึงไดรับอิทธิพลของกระแสน้ํา

ข้ึนน้ําลงจากทะเลทําใหน้ําในคลองเปน น้ํากรอย  ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการทํานา 

 ภายหลังจึงไดขุดคลองข้ึน เพ่ือสกัดก้ันน้ําเค็มไว ไมใหไหลเขาพ้ืนท่ีทําการเกษตร  โดย

การขุดใชการวัดระยะตามมาตราวัดแบบไทย เชน คําวา ยี่สิบหาเสน คือ ระยะความยาวของคลอง

(หนึ่งเสนคือ  20 วา  500 วา คือ 1,000 เมตร)  โดยแตละคลองจะหางกันราว 2 กิโลเมตร 

 ผูอธิบายเรื่องนี้ คือ คุณอํานาจ หงษจร รองนายกองคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเขใหญ

กลาววา “คลองเขาจะขุดคลองเชื่อม คลองซอยโบราณเขาไมรูวาจะเรียกวาอะไร  เขาเลยเรียกสกัด 

เหมือนนครนายกคลอง 1,2,3,.. เหมือนกันเขาก็เรียกสกัด 25, คือ  25 เสนขุดคลอง สกัด 25 สกัด 50 

สกัด 75 คือ กิโลขุดคลองเพ่ือเอาน้ําไปทํานา 

 คําวา 25 คือ 25 เสน  เสนหนึ่ง 20 วา 500 วา คือ 1,000 เมตร คลองแตละคลองจะ

หางกัน 2 กิโลคลอง 1 กับคลอง 2 สกัด 25 เชื่อมระหวาง สกัดคลองซอยจากคลองบางปลา ท่ีคลอง

สงน้ํา คูขนานขวางทางน้ํา เพราะขวางน้ําเค็ม  ขวางบางปลา  ขวางแบบเสนเทพารักษ เชื่อมน้ํา

ระหวาง คลองผูเฒาวัดมงคลนิมิต บานจาจวบ  คลองลาดหวาด คลองบางเพลียง  ไลมาถึงบางบอ” 

(อํานาจ หงษจร.2 มีนาคม 2559 : สัมภาษณ) 
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 คําอธิบายนี้สอดคลองกับ คุณตาภัตร แสงฉาย อายุ 80 ป กลาววา “สกัด ก็คือ ก้ัน

น้ําเค็ม มีสกัด 25 สกัด 20 แบงเปนล็อกๆ”  (ภักตร แสงฉาย. 13 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 “บางปชวงหนาแลง เมษา พฤษภา ก็มีเหมือนกัน น้ําทะเลจะทะลักเขามา  มันก็จะเค็ม

อยูพัก แตเค็มไมนาน เดี๋ยวฝนมาน้ําจืดก็ไลน้ําเค็มไปหมด  ตอนท่ีผมเด็กๆ ยกยอมีปูทะเลติด ปูดํา  

บานผมมียออันใหญ เวลาฝน  น้ํามันจะไลน้ําทะเล ยกทีได 3-4 ตัว สมัยเด็กกุงกรามชุม เยอะ” 

(สมศักดิ์ สมติภาพ. 20 พฤศิกายน 2559 : สัมภาษณ) 

 ขอมูลขางตน มีความเปนไปไดท้ังสองทาง ชื่อคลองนี้จึงเปนประเด็นท่ีตองสืบคนตอไป  

ดังนั้นจึงสรุปในเบื้องตนวา ชื่อ คลองสกัดยี่สิบหามีท่ีมา 2 ประการ คือ  การแบงพิกัดของพ้ืนท่ีโดย

ใชมาตราวัดแบบไทย  และ การขุดคลองโดยกําหนดระยะหางตามมาตราวัดแบบไทยเพ่ือ สกัดกั้น

น้ําเค็ม  ไมใหเขามาในพ้ืนท่ีทําการเกษตร 

 ปจจุบันพ้ืนท่ีคลองสกัดมีโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนสมัยใหมจึงมีผูคนอาศัย 

อยูหนาแนน จึงมีความเปนไปไดวาคลองเหลานี้อาจจะแคบและตื้นเขินในภายหลังหรือถูกปรับเปน

พ้ืนท่ีประกอบธุรกิจและท่ีอยูอาศัย 

 

 

  

 คลองออมไร อยูดานใตของอําเภอบางเสาธง  แตไมพบชื่อคลองในแผนท่ีสังเขปแสดง

ขอมูลคลองภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธงและแผนท่ี Google Maps 

 ตําแหนงของคลองทราบจากคําบอกเลาของพระครูประจวบ  คุปปะสันโต  เจาอาวาสวัด

เสาธงนอกปจจุบัน ซ่ึงครอบครัวของทานเคยอยูในคลองนี้ตั้งแตรุนรุนปูยาตายาย 

 พระครูประจวบ คุปปะสันโต อธิบายลักษณะและตําแหนงของคลองออมไรไววา เปน

คลองสาขาเล็กๆ ซ่ึงแยกมาจากคลองสําโรง ลักษณะของคลองจะคดโคงคลายรูปเกือกมา ไหลโอบ

พ้ืนท่ีสวนหนึ่งใหคลายกับเกาะ ปากคลองท้ังสองดานจึงสบกับคลองสําโรง  ชาวบานเรียกคลองนี้วา

คลองออม 

 ในพ้ืนท่ีคลองออมนั้น มีชาวมอญ อาศัยอยูในหมูบานเล็กๆ บริเวณดานดานใตของเกาะ

มานานกวาสิบปแลว ราว 10 หลังคาเรือน อาทิ ตระกูล ชารนันท  แสงทอง  นรจันทร  เปนตน 

บริเวณนี้จึงเปนชุมชนชาวมอญ แตคนท่ัวไปเรียกวา  เกาะมอญ ในกาลตอมา พ้ืนท่ีบริเวณปากคลอง

ออม ดานตรงขามกับเกาะมอญมีชาวมุสลิมเขามาอาศัยอยูหลายครอบครัว ชาวบานจึงเรียกฝงนี้วา 

เกาะแขก  แตมีท้ังชาวมุสลิมและชาวมอญอาศัยอยูใกลกัน 

 

คลองออมไร – บานออมไร – บานไร 
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 ภายหลังชาวบานเรียกชื่อคลองชวงท่ีไหลผาน เกาะแขก วา คลองออมไร ซ่ึงท่ีปากคลอง

มีมัสยิดกอมารุสมาน(บานไร) อยูดวย  สวนคลองท่ีโอบลอมพ้ืนท่ีท้ังเกาะ ยังเรียกวา คลองออม “ตรง

นี้ เขาเรียกคลองออม เฉยๆ สวนคลองออมไร เปนท่ีฉัน อยูตรงโนน คลองออมไรอยูตรงหมู 2 มันเขา

ไปเปนเกาะมอญอยูหนอยเดียว  มันอยูฝงโนนโรงเรียนสุเหรา บานอยูแถวสุเหราบานไร อยูกับแขก 

อยูกับมอญ ฉันอยูฝงแขกกับมอญ  ชวงนี้มันตัดกัน 

 ฉันอยูหมู 2 เกาะมอญ มันจะเปนโคงท่ีมีคลองเขามาในนี้อีก ชื่อวา คลองเกาะมอญ  เขา

เรียกกัน เกาะมอญ  เพราะชวงนี้จะเปนเกาะหนึ่ง มีคนอยูประมาณ 10 หลังคาเรือน  เพราะตอนนั้น

มันมีเกาะมอญอยูเกาะหนึ่ง แลวมีคลองออมไรท่ีผานตรงนี้แหละ  มันเปนโรงเรียนสุเหรา  ตรงก็มา

ออกคลองสําโรง  มันเปนคลองท่ีอยูตรงสุเหราบานไร 

 ฉันอยูฝงสุเหรา ติดถนน โรงเรียนสุเหราบานไร สวนมัสยิดตรงเขาไปเคหะ มีมัสยิดตรง

นั้น  ตรงท่ีปากคลองตรงนั้นเปนสุเหราบานไร  เปนอาคารคลายโดมเปนสุเหรา  เขาละหมาดก็ใชตรง

นั้น เขามอบใหเปนโรงเรียน 

 เกาะมอญ กับ เกาะแขก อยูดวยกัน ติดกัน ปูยาตายาย หลวงพอเปนคนเกาะมอญ  ฉันก็

คนมอญ เทาท่ีสืบได ปูยา ตา ยาย อยูท่ีนี่หมดเลย ไมไดมาจากปากลัด แตเราไมรูวาพ้ืนเพเขาไปยังไง

มายังไง  ปูนามสกุลแสงทอง  ตา-ยาย นามสกุล กันอวม เปนนามสกุลของมอญ  สมัยกอนมันใชกัน  

มันไมตองมาจดทะเบียน ตอนพอแมเราเขาใชนามสกุลแบบนี้มาเลย 

 สุเหราบานไรกินหมด อยูในหมู 2 แตวาแขกไมไดเขามาปนอยูกับมอญ  แคอยูใกลกัน

เฉยๆ คลองมันขวางอยู  คือมอญเขามีอาณาเขตของเขา มันมีพ้ืนท่ีประมาณ 50 กวาไร นามสกุลเกาๆ 

ตรงนี้ มีนามสกุล ชารนันท  นรจีน แสงทอง กันอวม” (พระครูประจวบ คุปปะสันโต. 30 กันยายน 

2559 : สัมภาษณ) 

 เหตุท่ีชาวบานเรียก คลองออมไร  เพราะเห็นวาถ่ินฐานเดิมของชาวมุสลิมท่ีอาศัยอยูใน

เกาะแขกนั้นมีรากเหงามาจาก กลุมชาวมุสลิมท่ีอยูในตําบลเกาะไร อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

จึงไดเรียชื่อใหสอดคลองกัน 

 ดังท่ี คุณลุงสมศักดิ์ สมติภาพ ทานกลาววา แตกอนทานเห็นชาวมุสลิมกลุมนี้ จะเดินทาง

ไปรวมกิจกรรมของตนท่ีสุเหราหัวปา ตําบลเกาะไร จังหวัดฉะเชิงเทรา “คลองออมไร เดิมทีแถบนั้นไม

เคยมีบานคนอยู มีผูใหญบานคนท่ีเปนอิสลาม แกก็ตั้งมัสยิด แกก็ไมรูวาจะตั้งชื่อวาอะไร ทางโนนก็

เกาะไรอยูฉะเชิงเทรา ตรงนี้เลย ตั้งเปนบานไร  แลวก็เพราะตรงโนนเปนเกาะไร หมายความวา

เรือกสวนไรนา สวนใหญจะอพยพมาจากเกาะไรเยอะ ก็ตั้งตามรกราก มาจากทางนี้แยะ ท่ีเราสืบรู 

เพราะเวลาเขามีงาน เขาจะไปไหวบรรพบุรุษเขาท่ีเกาะไร เขาจะเอาเรือไปไหว สุเหราหัวปา ก็สวน
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หนึ่ง เลยเปร็งไปหนอย  แตขับเรือไปครึ่งวันนะ” (สมศักดิ์ สมติภาพ. 20 พฤศจิกายน 2559 : 

สัมภาษณ) 

 ขอมูลขางตนจึง สรุปไดวา ชาวมุสลิมท่ีอาศัยอยูเกาะแขกอาจเปนเครือญาติกันกับชาว

มุสลิมท่ีอยูตําบลเกาะไร จังหวัดฉะเชิงเทรา  ดังนั้นเพ่ือใหสอดคลองกับเปนถ่ินฐานเดิมจึงไดเรียกชื่อ

หมูบานของตนวา บานออมไร หรือ บานไร  จนกระท่ังตอมาเม่ือไดสรางมัสยิดประจําชุมชนข้ึนตรง

บริเวณปากคลองออมแลว  จึงไดเรียกชื่อวา มัสยิดกอมารุสมาน แตคนท่ัวไปมักเรียก มัสยิดบานไร 

หรือ สุเหราบานไร  และเรียกคลองชวงท่ีผานสุเหราบานไร วา  คลองออมไร ไปดวย 

 ตอมาภายหลัง บริเวณนี้มีจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึน  ชาวมุสลิมท่ีอาศัยอยูเกาะแขก

จํานวนหนึ่งไดอพยพครัวเรือนขามคลองสําโรงเขามาอาศัยอยูในพ้ืนท่ีของ เกาะบานไร หรือ เกาะวัด

บานไร เกาะนี้มีลักษณะคลายกับเกือกมา คือมีคลองสาขาไหลแยกจากคลองสําโรงเขาโอบลอมพ้ืนท่ี

ปากคลองท้ังสองดานจึงสบกับคลองสําโรง  สวนเกาะบานไรจะอยูบริเวณปากคลอง ในเกาะบานไร 

เปนท่ีตั้งของ วัดบานไร ศาสนสถานชาวพุทธดวย  สวนพ้ืนท่ีรอบๆ วัด ยังเปนท่ีรกรางเต็มไปดวยปา

จาก  ผูท่ีอาศัยอยูเกาะนี้จึงมีเพียงพระภิกษุของวัดบานไรเทานั้น 

 ครั้นชาวมุสลิมท่ีอพยพเขามาอยูในเกาะวัดบานไรเพ่ิมมากข้ึนจนมีสภาพแออัด ชาว

มุสลิมสวนหนึ่งจึงไดรุกเขามา จับจองพ้ืนท่ีปลูกเรือนและทํานา อยูในบริเวณของวัดบานไรไปดวย

ขณะนั้นวัดอันเปนศาสนสถานของชาวพุทธจึงแวดลอมไปดวยชาวมุสลิม  เชนนี้จึงเปนอุปสรรคในการ

ปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุอยางมากโดยเฉพาะการออกบิณฑบาตร 

 เม่ือเปนดังนี้ ภายหลังจึงไดยายศาสนสถานวัดบานไรออกมาอยูท่ีแหงใหมบริเวณทิศเหนือ 

ริมคลองบางเสาธง และเรียกชื่อวา วัดเสาธงนอก แตในแผนที่ พ.ศ.2492 เขียนวา วัดเสาธงตน 

สวนพ้ืนท่ีเกาะวัดบานไรเดิมก็ถูกชาวมุสลิมครอบครองท้ังหมด ชาวบานจึงเรียกวา เกาะแขก ภายหลัง

มีการสรางมัสยิดประจําชุมชนดวย  คือ มัสยิดดนูรุสฮูดา ตั้งอยูใกลกับแยกปากคลองสําโรงตัดกับ

คลองบางกระเทียม 

 ดังท่ี พระครูประจวบ คุปปะสันโต เจาอาวาสวัดเสาธงนอก เลาเรื่องราวของวัดบานไรวา

ถูกชาวมุสลิมรุกพ้ืนท่ีจนตองยายออกไปตั้งวัดใหม  “เกาะนี่หละ เปนวัด มันอยูตรงขามสุเหราบานไร 

มันเปนวัดบานไรเดิมนะ  อยูตรงปากคลองนั่นแหละ  มันเปนเกาะ โดยเฉพาะเกาะกลาง  แขกมันรุก

ขามมาอยูบนเกาะ  เพราะเขาถือวาเปนท่ีวัด เพราะวัดอยูบนเกาะ เปนเกาะกลาง  กอนนี้มันจับจอง

กันเอง  มันไมไดซ้ือ  สมัยกอนเปนปานา เปนเกาะ  เขาทํานาเหมือนคนไทย 
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 แขกมาอยูสุเหรามากเขาๆ ลูกหลานเกิดข้ึนวัดนี้ เขาก็เขามาอาศัยท่ีวัด  ขออยูๆๆ จน

เหลือท่ี 2 ไรพระไปบิณฑบาตรแลวลําบาก สมัยเด็กๆ  ฝงวัดไมมีบานคนมาอยู เขาใหพระอยู  พักหลัง

พวกอิสลาม แขก ก็รุกเขามาอยูฝงนี้กัน  กินพ้ืนท่ีของวัดท้ังหมดเลย จนหลังๆ เฉพาะท่ีวัด เหลือ 2 ไร 

กวาๆ พระเหลืออยู 2- 3 องค  เพราะไมมีคนทําบุญ  เพราะมันทําลําบาก  เลยมาอยูท่ีนี่  ตอนนี้ไมมี

เหลือแลว  เพราะพวกประชาชนท่ีนี่แหละ พระวัดนี้ยายมา ก็ถือครองไปเลย 

 มาอยูนี่ ท่ีโยม เขาถวายท่ีใหกับหลวงพอองคเกา ทานชื่อหลวงพอพระครูประสาท ศิริชัย 

ตอจากกอนนี้ไมรู ฉันนี้เจาอาวาสองคท่ี 8 ฉันก็จําได 2 องคเอง” (พระครูประจวบ คุปปะสันโต. 30 

กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 ขอมูลนี้สอดคลองกับคุณตาประยงค ไวกุลเพ็ชร คนคลองปากกระพัง ซ่ึงกลาวถึงเกาะ

บานไรวาเปนเกาะใหญ มีโบสถ เจดียและปาชาอยูสองฝง “เกาะบานไร  มันเปนเกาะใหญ” สมัยกอน

ยังไมมีแขก เพ่ิงมีมา  มีแตปาจาก ตอนนั้นท่ีมาอยูก็มีวัดบานไร สรางเสร็จแลวคอยไปขอ เขาบอกวา

สรางแลวก็แลวกันไมตองมาขอราชการ บอกวาแลวก็แลวกันไมให แขกมาอยูทีหลังพุทธ  ฉันยังจําได

วามีโบสถ มีเจดีย  มีปาชา 2 ฝงตะวันตก” (ประยงค ไวกุลเพ็ชร. 11 พฤศจิกายน  2558 : สัมภาษณ) 

 

   
 

ภาพที่ 37  ภาพถายแผนที่แสดงเกาะบานไรในแผนที่อําเภอบางพลี พ.ศ. 2457 

ปรับปรุงแกไข 
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 ดังนั้น จึงสรุปในเบื้องตน วา ชื่อ คลองออมไร เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันเอง โดยมีท่ีมา 

จาก  ลักษณะเสนทางคลองท่ีไหลโคงเปนรูปเกือกมาโอบลอมพ้ืนท่ีใหคลายเกาะ เชนนี้จึงเรียกวา 

คลองออม สวน ออมไร คือการเรียกคลองชวงท่ีไหลผาน หมูบานออมไร หรือ บานไร  จึงเรียกชื่อ

คลองตามชื่อหมูบานวา คลองออมไร  หรือเรียกใหสอดคลองกับถ่ินฐานเดิมของชาวมุสลิมท่ีอยูใน

คลองนี้วาในรากเหงามาจาก ตําบลเกาะไร จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ปจจุบันไมมีชื่อคลองออมไรแลว  พบเพียงรองรอยท่ีบงบอกวาเปนชุมชนชาวมุสลิม คือ

ซอยสุเหราบานไร ซอยกุดโพธิ์บานไร (กุดโพธิ์ คือ กุโบร สุสานของชาวมุสลิม )  มัสยิดบานไร และ

โรงเรียนสุเหราบานไร 

 

 
 

ภาพที่ 91 ภาพถายพระครูประจวบ  คุปปะสนัโต เจาอาวาสวัดเสาธงนอก 

เมื่อวันที่ 30  กันยายน  2559 

 

    
 

ภาพที่ 92 ภาพถายปากคลองออมไร พ.ศ. 2559 

ทางเขาคือจุดที่มีศาลาทาน้าํ และตนไมยืนตนตายอยู  ริมคลองมีทางเดินเทาเลียบคลอง และยงัคงมี

บานเรือนอยูในคลอง 
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ภาพที่ 93 ภาพถายโรงเรียนสุเหราบานไร และวัดเสาธงนอก ริมคลองบางเสาธงดานใต พ.ศ. 2559 
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ช่ือคลองและบานในตําบลศีรษะจรเขใหญ  

 ตําบลศีรษะจรเขใหญ ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของจังหวัดสมุทรปราการ หางจากศาลา

กลางจังหวัดสมุทรปราการประมาณ 41 กิโลเมตร และอยูหางจากท่ีวาการอําเภอบางเสาธง ระยะทาง

ประมาณ 4 กิโลเมตร  มีอาณาเขต ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลศีรษะจรเขนอย  ทิศใตติดตอกับเขต

ตําบลบางเสาธง  ทิศตะวันออกติดตอกับเขตตําบลบางเสาธง  สวนทิศตะวันตกติดตอกับเขตตําบล

บางโฉลง อําเภอบางพลี 

 พ้ืนท่ีตําบลศีรษะจรเขใหญ มีคลองท่ีอยูในพ้ืนท่ีตามท่ีปรากฏในเอกสารราชการมีจํานวน 

24 สาย  แตผูวิจัยบจะกลาวท่ีมาชื่อคลอง จํานวน 22 สายซ่ึงชื่อไมซํ้าซอนกับตําบลอ่ืน ไดแก 1. คลอง

จรเขใหญ  2. คลองเสาระหงษ-บานคลองเสาระหงษ  3. คลองศาลเจา(หมู 2 )–คลองออมเกาะ

พิจิตร–บานเกาะพิจิตร  4. คลองตนไทร  5. คลองตะเคียน–คลองตะเคียนออม–บานคลองตะเคียน  

6. คลองครูชวย (ดูในตําบลบางเสาสธง) 7. คลองแยกตาสนิท(หลังเลควูด) 8. คลองตาหลวง  9. คลอง

บางฉมาน–คลองลําชวดฉมาน–บานคลองบางฉมาน  10. คลองศาลเจา (หมู 5 ) 11.คลองตายศ 

12. คลองตาปู–บานคลองตาปู 13.คลองตัน–บานคลองตัน  14. คลองชวดตายิ้ม 15. คลองลําชวดบัว 

(ดูในตําบลบางเสาธง)  16. คลองแคแถว  17. คลองบางนา  18. คลองลําชวดบางฝาด–บานคลอง

บางกวาด  19. คลองบางน้ําขาว  20. คลองฝาง  21.คลองตาจี่  และ 22.คลองตาหวง 
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ภาพที่ 38  แผนที่แสดงคลองในตําบลศีรษจรเขใหญ อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมทุรปราการ 

  

 ตําบลศีรษจรเขใหญ มี คลองจรเขใหญ เปนคลองใหญที ่มีความสําคัญตอชุมชน

หมูบาน ในแงที่เปนเสนทางคมนาคมหลัก และเปนแมคลอง ซึ่งมีคลองสาขาตางๆ แยกยอยออกไป

เปนจํานวนมาก ดังนี้ 
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 คลองจระเขใหญ  อยูทางดานตะวันตกของอําเภอบางเสาธง  ตําแหนงและลักษณะของ

คลองตามท่ีปรากฏในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลองภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเข

ใหญ  เห็นวาชวงตนคลองอยูตรงชวงแยกคลองบางนา(ใกลกับ อบต.ศีรษะจรเขนอย)  เม่ือตรงลงมา

จนสุดทางจะสบกับคลองสําโรงท่ีอยูดานใตในพ้ืนท่ีหมู 1 บริเวณนี้ในแผนท่ีเกาอําเภอบางพลีเรียกวา 

หัวจระเข 

 

   
 

ภาพที่ 39  แผนที่แสดงคลองจรเขใหญชวงตน ในแผนที่แสดงคลอง ต.ศีรษะจรเขใหญ 

คลองจระเขใหญ 
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ภาพที่ 40  แผนที่คลองจรเขใหญดานใต ชวงที่มาสบกับคลองสาํโรง 

ในแผนที่แสดงคลองใน ต.ศีรษะจรเขใหญ 

 

 คลองจรเขใหญ เปนคลองเกาท่ีมีมาแตเดิมแลว ตําแหนงและชื่อคลองท่ีปรากฏในแผนท่ี

อําเภอบางพลี พ.ศ.2457 ปรับปรุงแกไข 2492 เขียนวา หัวจรเขใหญ  สําหรับบริเวณท่ีสบกับคลอง

สําโรงในแผนท่ีเกาอําเภอบางพลี เรียกวา หัวจระเข 

 

   
 

ภาพท่ี 41 แผนท่ีแสดง หัวจรเขใหญ ในแผนท่ีอําเภอบางพลี พ.ศ. 2457 

ปรับปรุงแกไข 2492 
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ภาพที่ 42  ภาพถายแผนที่แสดงหัวจรเขสวนที่สบกับคลองสาํโรง ในแผนที่อําเภอบางพล ี

พ.ศ. 2457 ปรับปรุงแกไข 2492 

 

 ชื่อคลองจรเขใหญ เปนชื่อท่ีเรียกกันภายหลัง แตกอนเรียก คลองจรเข ซ่ึงเปนคลองท่ีมี

ผูคนเขามาบุกเบิกพ้ืนท่ีเพ่ือทํานามาตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 5 ลงมาตอมาเกิดชุมชนหมูบานข้ึนในบริเวณท่ี

เรียกวา หัวตะเข (ปจจุบันคือบริเวณคลองออม หมู 3 ตําบลศีรษะจรเขใหญ)  เรียกวา ชุมชนบาน

ใหญ ท่ีมีท้ังคนไทยและคนจีนอาศัยอยูรวมคลองเดียวกัน 

 คุณตาละมัย พินเที่ยง อายุ 80 ป กลาววาลักษณะคลองจรเขใหญวาเปนคลองใหญ 

ตนคลองอยูท่ีบริเวณหัวตะเข คลองนี้ไหลผานศาสนสถานหลายแหง “คลองใหญคือคลองจรเขใหญ

คลองจรเขใหญ มีตนคลองอยูท่ีหัวตะเข  ผานวัดหัวคู และวัดศรีวารีนอย  คลองใหญมันตรงไปเลย” 

(ละมัย พินเท่ียง. 18 กันยายน 2558: สัมภาษณ) 

 คลองจรเขใหญ เปนชื่อชาวบานเรียกกันเอง จากลักษณะของจระเขท่ีอาศัยอยูในคลองนี้

มานานแลว ท้ังนี้มีขอมูลจากบันทึกทองถ่ินตําบลศีรษะจรเขใหญ บันทึกโดยอาจารยสุพรรณ โพธิสุภาพ

กลาววา ในสมัยท่ียังไมมีประตูน้ําก้ันน้ําเค็ม ในคลองนี้มีจระเขจํานวนมากมาอาศัยอยูท้ังมีปลาชุกชุมดวย

ในสมัยนั้นมีเรื่องเลาเก่ียวกับจระเขสืบกันมาวา ชาวบานมักจะเห็นจระเขขนาดใหญข้ึนมานอนรับ

แสงแดดอยูตามริมคลอง  ในบางครั้งเม่ือแจวเรือหรือพายเรือมาตามลําคลอง ก็จะเห็นจระเขวายเขา

มาหนุนเรือใหโคลงเคลง แตมักไมทํารายคน 

 เม่ือประมาณป พ.ศ. 2506  เลาวามีเรือเขามาขุดลอกคลองนี้แลวพบกระดูกสวนหัวของ

จระเข  ซ่ึงมีความยาวประมาณ 1 วา จึงไดนําข้ึนมาไวท่ีลานวัดจรเขใหญ ในตอนนั้นท้ังชาวบานและ

เด็กๆ ตางก็พากันไปมุงดูดวยความตื่นเตน เพราะกระดูกสวนหัวจะรเขใหญมาก จากนั้นชาวบานจึงได

นําไปไวท่ีศาลเจาหมูบานท่ี 2 คือ หมูบานเกาะพิจิตร (สุพรรณ โพธิสุภาพ. 4 : มปพ.) ปจจุบันเรียกวา 

ศาลทาวพันตา 
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 อาจารยอารีย วิทยารมภ นักวิชาการทองถ่ิน ทานยืนยันวาเคยเห็นกระดูกสวนหัวของ

จระเขซ่ึงมีขนาดใหญมาก เม่ือครั้งท่ีมีการขุดคลองนี้ “เรือมาขุดๆ เจอ แลวนําไปไวท่ีศาล เหตุผลคือ

เขาไมโยนไวตามพ้ืนนะ  ตอนนั้นเรา ป.1 ป.2  เขามาโยนตามสนาม  เราไปดู ตื่นเตน  ตัวยาวเกิน

เมตรมามาก แสดงวาตัวใหญมาก  เพราะจรเขนี้เปนพันธุน้ําเค็ม  น้ํากรอยตัวไมเล็ก พอวาอยางปลา

โตไมเทาขาพวกเราก็ไมกินกัน ” (อารีย วิทยารมภ. 28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 นอกจากคําล่ําลือวาเปนถ่ินท่ีอยูของจระเขตัวใหญแลว  ยังมีเรื่องเลาตางๆนาๆ  เก่ียวกับ

จระเขสืบกันมา เชนผูใหญในครอบครัวอาจารยอารีย วิทยารมภ ทานเลาใหฟงวาในคลองนี้มีจระเขชุก

ชุม มันชอบอยูในท่ีน้ําลึก เปนแอง ชาวบานตางก็เห็นกันเปนประจํา  ธรรมชาติของจระเขมันชอบ

ข้ึนมานอนริมฝง  ชาวบานจะมีวิธีสังเกตวาบริเวณนั้นยังมีจระเขอยูในน้ําอีกหรือไม ใหดูวา หากจระเข

ท่ีข้ึนมาแลวเอาหางแชน้ํา แปลวาขางลางไมมีจระเขแลว แตถาจระเขข้ึนมาแลวเอาหัวลงคลองแปลวา

ในคลองยังมีจระเขอยูอีก “คลองจรเข ก็จรเขชุม เพราะลักษณะเปนเวิ้ง เปนวัง  ตรงบานตาฟอน ยาย

เข็ม มันเปนคุงโคง  มันเปนทางน้ําแทง เวลาขาม เราลองไปๆ ถึงตรงนั้นน้ําเทาคอเลย  มันไมไดเปน

ลาดๆ แตมันเปนแองๆ หัก  ในอูเราก็เปนวัง  เปนท่ีๆ จรเขเขาไปอยูเพราะวามันลึก  ยาเลาใหฟงนะ

วา จรเขก็อยูกับคนนี่แหละ แตก็ดูเอาเอง  ยาบอกวาถาคุงยายหลั่ง จรเขชุมมาก  ถาจรเขข้ึนมาเอา

หางแชน้ํา ขางลางไมมีจรเขแลว  แตถาจรเขข้ึนมาแลวเอาหัวลงคลอง  ขางลางยังมีจรเขอยูอีเยอะ  นี่

คือวิธีดู ยาเลาใหฟง” 

 นอกจากนั้นยังมีเรื่องเลาท่ีสดงใหเห็นวาชาวบานใชชีวิตอยูกับคลองซ่ึงเปนท่ีอาศัยของ

จระเขจนเปนเรื่องปรกติ  ผูใหญบางทานถือคติวาตางคนตางอยู แตก็ตองเรียนรูซ่ึงกันและกันดวย  

“ถามยายๆ ไมกลัวเหรอ เขาแจวเรือไปแลกมะพราวกันท่ีคลองสวน คลองบางกระเจา ยายจะออก

ตั้งแตเชามืด แจวเรือ มันก็หนุนเรือ เรือมาศ ไอเขมันหนุนเรือใหโคลงเคลง ยายไมกลัวเหรอ ก็เราอยา

ไปยุงกับมัน มันก็ไมมากัดเรา แลวยายไมอาบน้ํา เลนน้ําเหรอ ตองตักอาบกัน หนาแลงเขาก็ลงไปแล 

ไอเขมันกินอ่ืนจนไมยุงกับคน  แลวเคยถามแมวาไอเขมันกินคนไม  ไมกินไดไง ผาทองมาเจอกําไล

แสดงวากิน  ถามยายวา ยายๆ รุนยายนะ( ถายายอยูอายุก็ 130 ป)  ยายเคยเห็นจรเขไหม ยายบอก

แหม  มันถูเรือนโยกทั้งหลัง เพราะเรือนมันอยูในน้ํา ครึ่งหลังเลยนะ มันโยก” (อารีย วิทยารมภ. 

28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 “ เขารูทางพายไป เขาจะรูกันไป ไปซาย ไปขวา  หลบหลีก เขาจะรูตรงไหน อยูตรงไหน 

แตมีวาคาถากันจระเข ฉันไมรู” (พระประจวบ คุปะสันโต. 30 กันยายน 2559 : สัมภาษณ ) 
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 แตผูใหญบางทานก็ถือเรื่องความปลอดภัย จึงเห็นวาจระเขเปนสัตวท่ีทําอันตรายถึงชีวิต

และควรกําจัด  “พอเลาใหฟงวา ปูชอบลาจรเขไอเข  เวลาปูไปดัก เขาไมไดใชตาขายดัก  เขาเยกวา 

มอง  เปนเชือกปอ ทําเปนตาขายใหญ  เขาไปดักท่ีสามแยก ปรากฏวาไอเขมันติด  แถวบานลําน้ํามัน

กวาง  ปูไปดักไอเขท่ีคลอง  เขาจะดักปลา มันติดเขามา เขาเลยตองจําใจใสเรือมาดวย  แมไอเขมัน

รองดวยนะ อุกๆๆๆ  มันรีบวายมาท่ีเรือปู  เพราะมันจะเอาเราแลว เพราะเราเอาลูกมันมา  เขาหวง

ลูก  ปูก็รีบเอามองใสเรือปด  แลวรีบเขาคลองเล็ก  แมไอเขมันไมตาม  มันรูดวยวา มันเขาไปมันจะ

ถูกล็อก   มันจึงตองรออยูปากคลอง  ปูไมไดอยากกิน  คนไทยไมกินไอเข  ลาวก็ไมกิน  ลาวกิน

ตะกวด แกวกินไอเข  ก็ใหลูกจางท่ีเรียกวาพวกแกว เปนญวน ลูกจางเขากิน  พอมีลูกจางเยอะ ท้ังลาว 

แกว  แตแกวเขาขอเลย  เขาผาทองเลย  เขาบอกวากินหางมันอรอยดี” (อารีย วิทยารมภ. 28 

ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 คุณตาภักตร แสงฉาย ทานเลาวิธีการจับจรเขวาจะใชมือลิงลอจระเขเพ่ือใหเกิดกลิ่นคาว 

แลวใช ตะกัง แทงยอนเกล็ดจระข  “พอแมผมอยูตรงวัดเสาธงนอก มีจระเข สมัยกอนเขาใชมือลิงลอ

จระเข เรียก ตะกัง  เขาใชตะกังแทงจระเขกัน เอาใบจากและใบลวด แทงดัน แลวแทงไดดวย ตอง

แทงยอนเกล็ด ตัวอยูนี่ หัวอยูนี้แลวแทงทางทาย ใชทางจากแทง แข็งนะ ทําแหลมๆ ทางจากยังไม

แตกนะ  ใชอะไรลอก็ไมข้ึน ตองใชมือลิง แมผมเห็น ไปหาพอปานวัดคลองดาน เอามือจุมนี้ มันหอม

เลือดควา มันข้ึนรับตะกัง  ถาข้ึนรับตัวนั้นตาย  เขาเรียกวา ลอตะกัง (ตะกังคือตะเข)  เขาแทงมันให

ตายเพราะมันทําอันตรายใหคนเขา”  (ภักตร แสงฉาย. 13 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 ดวยเหตุดังกลาวนี้ จึงเปนท่ีมาของการเรียกชื่อ คลองจรเขใหญ  หมายถึงจระเขท่ีมีขนาด

ลําตัวใหญท่ีไดอาศัยอยูในคลองสายนี้ ดังท่ี ดร.ธงชัย หงษจร ยืนยันวา จรเขใหญหมายถึงขนาดลําตัว

ของจรเข “จรเขใหญ ก็มาจากขนาดของตัวจรเขท่ีอาศัยอยูในบริเวณคลองนี้ โดยตนคลองอยูท่ี หัวตะเข” 

(ธงชัย หงษจร. 23 กุมภาพันธ 2559 : สัมภาษณ) 

 อยางไรก็ดี ปจจุบันไมมีจระเขใหเห็นอีกแลว คงเหลือแตชื่อคลองเปนเครื่องยืนยัน  แต

คลองจรเขใหญ ก็ยังมีความสําคัญกับชาวบานเพราะเปนคลองใหญ ท้ังเปนเสนทางสัญจรเชื่อมไปออก

คลองอ่ืนๆ ไดมาก  ปจจุบัน คลองจรเขใหญ มีความกวาง 40.00 เมตร ยาว 1,1050 เมตร (ขอมูลของ

องคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเขใหญ)  และเปนคลองชลประทานสายหนึ่งท่ีอยูในโครงการสงน้ํา

และบํารุงรักษาชลหารพิจิตร สํานักชลประทานท่ี 11 
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ภาพที่ 94 ภาพถายศาลทาวพันตาหมูบานเกาะพิจิตร ตาํบลศีรษะจรเขใหญ พ.ศ.2560 

 

    
 

ภาพที่ 95 ภาพถายกระดูกสวนหัวจระเขที่พบในคลอง  ในศาลทาวพันตา พ.ศ.2560 

 

    
 

ภาพที่ 96 ภาพถายคลองจรเขใหญ ชวงที่ผานวัดศรีวารีนอย พ.ศ. 2559 
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ภาพที่ 97 ภาพถายคลองจรเขใหญชวงไหลผานวัดจรเขใหญ พ.ศ. 2560 

 

 

  

 คลองออมวัดจรเขใหญ เปนคลองสายสั้นๆ ในพ้ืนท่ีหมู 5 ตําบลศีรษะจรเขใหญ ลักษณะ

และตําแหนงของคลองตามท่ีปรากฏในแผนท่ีคลองสาธารณะตําบลศีรษะจรเขใหญ คือ คลองนี้ไดไหล

โอบลอมพ้ืนท่ีสวนหนึ่งไว ลักษณะคลายเกือกมา  โดยปากคลองดานเหนือแยกมาจากคลองจรเขใหญ

แลววกลงใตออมเกาะไปสบกับคลองออมเสาระหงษและคลองจรเขใหญ 

 

  
 

ภาพที่ 43  แผนที่แสดงคลองออมวัดจรเขใหญ ในแผนที่คลองสาธารณะ 

ตําบลศีรษะจรเขใหญ 

 

คลองออมวัดจรเขใหญ 



255 

 

 คลองออมวัดจรเขใหญ ผูอาวุโสกลาววาแตเดิม คลองนี้เปน ทางควายลอง ชาวบานจะจูง

ควายไปท่ีนา ครั้นนานวันเขาทางควายก็สึกเปนรองลึกจนกระท่ังภายหลังมีการขุดขยายคลองแยกมา

จากคลองจรเขใหญ เพ่ือชักน้ําเขาพ้ืนท่ีทํานาและท่ีอยูอาศัยในบริเวณนั้น บริเวณสองฝงคลองบางสวน

เปนทุงนา บางสวนยังเปนรกราง และมีตนหญาข้ึนอยูท่ัวไป บางสวนเปนท่ีอยูอาศัย ผูคนท่ีอาศัยอยูใน

คลองนี้เม่ือแรก ไดแก ตระกูลทัศนศร  นุทัศนา เปนตน 

 ชื่อ คลองออม  เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันเอง ตามลักษณะเสนทางของคลองท่ีขุดแยกมา

จากคลองจรเขใหญ  แลวไหลออมพ้ืนท่ีวัดจรเขใหญรวมท้ังบานท่ีตั้งอยูติดกับวัดดวย  สวนปากคลอง

ท้ังสองดานสบกับคลองจรเขใหญ   เชนนี้ทําใหวัดรวมท้ังบานสวนหนึ่งอยูบนพ้ืนท่ี เกาะ ซ่ึงมีท้ังคลอง

ขุดและคลองจรขใหญลอมรอบ  คลองท่ีขุดมาโอบลอมวัดจรขใหญนี้ชาวบานเรียกวา วา คลองออม 

หรือ คลองออมวัดจรเขใหญ  แตบางคนเรียก คลองออมเกาะ 

 ดังท่ี คุณตาละมัย ผินเท่ียง อายุ 80 ป ทานเลาถึงคลองออมวา เปนคลองท่ีขุดแยกมา

จากคลองจรเขใหญเขามา ในคลองนี้สภาพสองฝงบางแหงเปนทองนา แตสวนใหญเปนท่ีรกกรางมี

หญาข้ึนรก  “เปนคลองท่ีขุดออมจากคลองใหญเขามานี่  คลองใหญคือคลองจรเขใหญ  คลองออม

เปนคลองท่ีแยกเขามา  สวนคลองใหญมันตรงไปเลย  สภาพสมัยกอนบริเวณคลองออม  เปนทองไร

ทองนา ชาวบานหาผักปลาอยางเดียว  ทํานาปอยางเดียว ไมมีนาปรัง  สภาพสวนใหญเปนท่ีรกราง  มี

หญาข้ึนเยอะ  มีตระกูลดั้งเดิม คือ ทัศนศร  นุทัศษา” (ละมัย พินเท่ียง.18 กันยายน 2558 : 

สัมภาษณ) 

 “วัดจรเขใหญมีคลองลอมรอบ คลองท่ีลัดออกมันไมมีชื่อ เขาก็เรียก คลองออม เกาะตรง

ขามวัดฝงโนน ไมรูเขาเรียกเกาะอะไร เขาตรงเกาะนั่นแหละ ถึงเขาทะลุเสาระหงส (นันทา นวลจันทร. 

5 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 ครั้นภายหลังมีการขุดคลองข้ึนอีกหนึ่งสาย  โดยขุดแยกตรงสวนโคงของคลองออมให

เปนคลองตรงลงมาสบกับคลองตนไทรท่ีอยูดานใต  เพ่ือการสัญจรสะดวกรวดเร็วมากข้ึน  แตก็สงผล

ใหผูคนผานเขาทางคลองออมเดิมนอยลงไปเรื่อยๆ จนในท่ีสุดคลองออมเดิมก็กลายเปนคลองแคบๆ 

และเลิกเปนทางสัญจร  ดังท่ี อาจารยอารีย วิทยารมภ กลาววาเม่ือคลองท่ีขุดลัดใหญข้ึนและ

กระแสน้ําเปลี่ยน ทําใหคลองออมเล็กลง รวมท้ังยังเกิดผลกระทบบานคนท่ีอยูคลองออมดวย 

 “คลองเดิมคือคลองออมวัดนั่นเอง  ปจจุบันไมไดใช แตมีคลองอยู เปนคลองตัน  คลอง

ออมวัดเปนคลองจริง คลองเดิม  ท่ีมาจากคลองควายลอง  คลองใหญหนาวัดท่ีมาลัดตรงนี้ เขาเรียก

คลองซอย  แตคลองจริงมันอยูออมใหญ มันเปนเขตของพวกคน เขาไปในหมู 3 เรียกคลองออม เปน

คลองออมใหญ  คลองออมนี้แตกอนเปนคลองเล็ก ซ่ึงบานเขามีชื่อยายแหวน เจกอะไรไมรู คือ เปนยา

ของแตวขายกวยเก๋ียว   เขาอยูติดกับวัด  ปรากฏวาอยูๆ ลัดกันไปทาไหนไมรู  ยายแหวนท่ีหายไปเลย 
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เพราะมันอยูกลางคลองไง ยายแหวน แตวเลยไมมีท่ีจะอยู เพราะท่ีของเขาอยูกลางคลอง เม่ือลองไป

ลองมา กระแสน้ําเปลี่ยน ทางลัดออกทางนี้ใหญข้ึนๆ คลองจริงก็เลยเล็กลง  ก็เลยเปนคลองออม  ซ่ึง

มันกวางมาก เลยเปนคลองท่ีเปนสายหลักการขยายพ้ืนท่ี ” (อารีย วิทยารมภ. 23 ตุลาคม 2559 : 

สัมภาษณ) 

 ปจจุบัน ปากคลองออมวัดจรเขใหญดานหนึ่งทะลุไปไหนไมได คือเปนคลองตันไปแลว  

และตั้งแตแยกจากคลองจรเขมาทางบานพักครูโรงเรียนวัดจรเขใหญไมเห็นคลองแลว เขาใจวาสมัย

หลังคลองอาจจะแคบและตื้นเขินจนในท่ีสุด อีกท้ังเม่ือไมไดใชประโยชนในการคมนาคมแลวคลองสวน

นี้ก็อาจถูกถมเพ่ือขยายพ้ืนท่ี  คลองออมวัดจรเขใหญจึงเหลือเพียงสวนท่ีผานวัดจรเขใหญเทานั้น ซ่ึง

ความยาว 400 เมตร มีขนาดกวาง 18 เมตร 

 

 
 

ภาพที่ 98 ภาพถายบริเวณปากคลองออมดานเหนือ (แยกซาย) ที่จะผานหนาวัดจรเขใหญ พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 99 ภาพถายคลองออมวัดจรเขใหญ ชวงผานหนาวัด  พ.ศ. 2560 

 

 

  

 คลองเสาระหงษ  อยูดานตะวันตกของอําเภอบางเสาธง ตําแหนงและลักษณะคลอง

ตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงคลองในเขตพ้ืนท่ีตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558 เห็นวาเปนคลองยาวตรง

ลงมาดานใต  แนวคลองบางชวงคดโคงหักศอก  ปากคลองดานเหนือสบกับคลองออมเสาระหงษ  

สวนปากคลองทางดานใตสบกับคลองสําโรง 

 

   
 

ภาพที่ 44  แผนที่แสดงคลองเสาระหงสในแผนที่แสดงคลองในเขตพื้นที ่

บลศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

 

 

คลองเสาระหงษ  - บานคลองเสาระหงส 
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 คลองเสาระหงส เปนคลองท่ีมามาแตเดิม เพราะมีชื่อและแนวคลองอยูในแผนท่ีอําเภอ

บางพลี พ.ศ. 2475 ปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2492  แตเขียนวา เสาหงส 

 

   
 

ภาพที่ 45  แผนที่แสดงคลองเสาหงสในแผนที่อําเภอบางพลี พ.ศ. 2475 

ปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2492 

 

 แตกอนคลองเสาระหงษวา เปนคลองเล็กๆ ชาวบานเรียกวา  คลองนา  เพราะพ้ืนท่ี

โดยรอบเปนท่ีนาท้ังหมด ชื่อคลองนายังปรากฏอยูในโฉนดท่ีดินดวย  สวนชื่อ เสาหงส หรือ ตอมาคือ 

เสาระหงษ เปนชื่อท่ีไดเรียกกันภายหลัง  “คลองเสาระหงส ตอจากคลองตะเคียน  เดิมชาวบานเรียก 

คลองนา เพ่ือเปนท่ีๆ จะมาข้ึนเพ่ือทํานา เพราะสมัยนั้นคนแถวนี้ทํานาหมด ในโฉนดก็เขียนวาคลอง

นา แตกรมทางหลวงจะเขียนวา คลองเสาระหงษ ทุกวันนี้ปายเขียนคลองเสาระหงส แตโฉนดท่ีดิน

เขียนวา คลองนา  คลองนี้เดิมเปนคลองเล็กๆ ออมไปออมมา  คลองนาเปนคลองท่ีระบายน้ําออก

ทะเลตามพระราชดําริ เขาจะขุดลอกคลองทุกป” (ธงชัย หงษจร. 23 กุมภาพันธ 2559 : สัมภาษณ) 

 สวนท่ีชื่อ คลองเสาระหงษ  เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันเองในภายหลัง  มีท่ีมาอธิบายได 

2  ทาง คือ 

 หนึ่ง  เรียกจากสิ่งกอสรางท่ีมีในพ้ืนท่ี คือ เสาหงส  เนื่องจากแตกอนชาวบานขุดลอก

คลองนี้แลวพบหงสทองเหลืองจมอยูกนคลอง จึงไดนํามาไวท่ีวัดจรเขใหญ รวมกับเสาหงสตนเดิมของ

วัดเปน 2 ตน  เขาใจวาเสาหงสนี้มีมาแตเดิมแลว  แตยังไมมีคําอธิบายท่ีมาแนชัด แตตอมาไดเรียกชื่อ

คลองเสาระหงษ ตามเสาหงสท่ีอยูหนาวัด 

 ขอมูลท่ีคุณตาจีรศักดิ์  แกวโบราณ อายุ 94 ป  อดีตกํานันตําบลศีรษะจรเขใหญ ผู

ลวงลับไปแลว ทานกลาววา “ชื่อนี้เขาบอกวา ในอดีตเคยพบหงสทองเหลือง  ซ่ึงเปนสัญลักษณของ

มอญ  ในคลองนี้  เคยขุดลอกคลองแลวเจอหงส  จึงเอามาไวท่ีคลองจรเขใหญ  ของเกาเดิมมีอยู 1 ตัว

แลวมาพบอีก 1 ตัว  เลยเปน 2 ตัว หงส เปนสัญลักษณของหงสาวดี  ซ่ึงไดถามวาวัดจรเขใหญเปนวัด
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มอญหรือเปลา ไดคําตอบวาไมใช  วัดแถวนี้มีเสาหงสเกือบทุกวัด แตไมไดเปนวัดมอญ แคโชวให

สวยงามตั้งหนาวัด” (จีรศักดิ์ แกวโบราณ.11 พฤษภาคม 2555 : สัมภาษณ) 

 ขอมูลนี้คลายกับ ดร.ธงชัย หงษจร กลาววาเรียกเสาระหงษตามเสาหงษสองตนที่อยู

หนาวัดจรเขใหญ  “คลองนี้จะตัดจากคลองใหญเพ่ือไปวัดจรเขใหญ เขาเรียกวา ปากคลองเสาระหงษ 

วัดนี้คนไทยกับคนจีนรวมกันสราง  ตอนหลังเรียกคลองเสาระหงษ  เพราะมีเสาหงษขึ้น 2 ตน 

วัดจรเขใหญ  เดิมหนาวัดจรเขใหญเปนเสาเดียว  หงษสองตัวอยูบนเสาสูงแลวมีกระดิ่ง หงสหันหนา

ไปทางคลอง แลวมันเกิดลมพายุหรือฟาผาก็ไมแนใจ เสาระหงษตนทิศใตมันหักโคนลงมา  แลวน้ํามัน

ก็พัดไหลลงทะเล แลวพาดติดปากคลองนา แลวก็หากัน หงสที่เปนเหลืองๆมันก็จม เลยเรียกไปมาวา

เสาระหงส  ตากับยายผมเคยเลาวา ไปติดอยูตรงซุมตนโมก เพราะมันเปนท่ีดินผมพอดี ” (ดร.ธงชัย 

หงษจร. 23 กุมภาพันธ 2559 : สัมภาษณ) 

 สวน คุณอํานาจ หงษจร รองนายก อบต.ศีรษะจรเขใหญ เลาขยายความวาเสาระหงษมา

จากเสาหงษท่ีของวัดจรเขใหญ ซ่ึงไมเก่ียวของกับคนมอญ  เสาหงษอยูท่ีวัด แตปากหงษตรงกับคลอง  

ดังนั้น เสาหงษจึงกลายเปนจุดสังเกตของผูคนท่ีเดินทางเขามายังวัดจรเขใหญ  ภายหลังคนจึงเรียก 

คลองเสาระหงส 

 “คลองเสาระหงษ  เดิมชื่อ คลองนา ท่ีเปลี่ยนมาใชคลองเสาระหงษ  ผมนาจะเขา

โรงเรียนแลว  วัดจรเขใหญเขาสรางเสาหงษพอดีตรงปากวัด  แตมันตรงขามคลองเสาระหงษพอดี 

เดิมมันตรงขาม  ปากคลองเสาระหงษมันจะมีทางเขาสองทาง  พอคนมาก็เขาไมถูก คือ หงสมันตั้งอยู

ท่ีวัด  แตปากหงสมันตรงกับคลอง พอบอกเขาตรงเสาหงสก็เขาถูก คนก็เลยเรียกกลายเปนคลองเสา

ระหงษ  มันเพ้ียนไป คนก็เรียกกันวาเขาทางคลองปากเสาหงส 

 หงสนี้ไมเกี่ยวกับคนมอญ  พวกมอญก็มีนามสกุลมะโดกโกรกราก แลวเปลี่ยนเปน 

มะโดกสาคร  แลวมาเปลี่ยนเปน เก็บทรัพยเจริญ แตเสาหงสนี้มีมาแตเดิมแลว ตาผมบอกวา กูเกิดมา 

วัดนี้ก็สรางแลว  ก็ตีไวไมต่ํากวา 200 ป  สวนหงส มีมารวม 50 ป  ผมเรียน ป.1 ป.2 ก็มีแลว” 

(อํานาจ หงษจร.2 มีนาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 อนึ่ง เรื่องเสาหงษ หรือเสาระหงษ  อาจารยอารีย  วิทยารมภ อธิบาย วาเปนความเชื่อ

ในทางพระพุทธศาสนาวาเปนชาติหนึ่งของพระโพธิสัตว  “เสาหงษ เปนความเชื่อวาเปนชาติหนึ่งของ

พระโพธิสัตว พวกหงสาวดีเขาเชื่อเรื่องพระพุทธเจาเหมือนกับเรา ในพระไตรปฏกกลาวถึงหงสตัวนี้  

จะแตงงานมีคูแลวจะทํายังไง  พญาหงสท่ีเปนพระโพธิสัตวท่ีนางรักษาตอบมา 3 ขอ วา 1.ใหดูศีล

เสมอกัน 2.ใหดูการศึกษาเสมอกัน 3.ใหดูการเลี้ยงดูเสมอกัน  เชน อยาใฝสูงเกิดศักดิ์ อยาใฝต่ํา ใหอยู

กันแลวไมเลิกกันได คือมีความเสมอ  อยูในพระไตรปฏก  คลองเสาระหงษ ก็มีหงสอีกตัวหนึ่งมาจาก
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วัด  หนาวัดเม่ือกอนมีหงสใชไหม  แลวเกิดหงสมันพลัด เพราะเกิดฝนตกฟาคะนองใหญโต  หงสตก

น้ําหลุดเขาไปในคลอง  น้ํามันเชี่ยว”  (อารีย วิทยารมภ. 28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 ดังนั้น จากการท่ีพระไตรปฏก กลาววา พระพุทธเจา ทรงเสวยพระชาติเปนหงส ถึง 8 ครั้ง 

จึงนาจะเปนแนวคิดของการสรางเสาหงษไวในบริเวณวัด เพ่ือเปนสัญลักษณหนึ่งท่ีแสดงถึงการเสวยชาติ

เปนหงสของพระพุทธองค (ขอมูลออนไลน : https://www.dek-d.com/board/view/2629127)

ความเชื่อเรื่องเสาหงษ ยังเห็นไดจากวัดศรีวารีนอย ตําบลศีรษะจรเขใหญดวย ซ่ึงก็มีเสาหงษ ท่ีทําดวย

เนื้อทองสําริดดวย เลากันวามีตั้งแตเริ่มสรางวัดประมาณ พ.ศ. 2441 ก็ไดเห็นรูปหงสยืนอยูบนเสาไม

แกะสลักลงรักปดทองสองตนหันหนาไปยังลําคลองจรเขแลว  ดังนั้น ความเชื่อเรื่องเสาหงษ เปนอีก

ประเด็นท่ีนาศึกษาคนควา 

  

 
 

ภาพที่ 100 ภาพถายตําแหนงเดิมของเสาหงษของวัดจรเขใหญ พ.ศ. 2560 

 

https://www.dek-d.com/board/view/2629127
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ภาพที่ 101 ภาพถายเสาหงษสองตนอยูดานทิศตะวนัตกของวัดจรเขใหญ พ.ศ. 2560 

 

 สอง  หมายถึง ธง  ท่ีใชในการแบงเขตพ้ืนท่ีนา  เนื่องจากแตกอนเม่ือชาวนาจะดํานา

หรือเก่ียวขาวในผืนนาของตน  จะตองปกธงสามเหลี่ยมเอาไวท่ีแปลงนาเปนสัญลักษณบอกขอบเขต

พ้ืนท่ีของแตละคน  ดังนั้นเม่ือมองไปในแปลงนาก็จะเต็มไปดวยธงจํานวนมากเปนทิวแถว ดวยเหตุนี้ 

จึงไดเรียกวา เสาระหงษ 

 ผูถายทอดเรื่องนี้คือ อาจารยอารีย วิทยารมภ ซึ่งทานรับรูจากคําบอกเลาของ กํานัน

จีรศักดิ์ แกวโบราณ บิดาของทาน “เสาระหงษ เหตุผลคือ เวลาเขาแบงท่ี เขาตองเอาธงปก ฟงคนแกเลา 

พอเลา  เวลาเขาทํานา  เขาตองมีเขตบอก ไมวาจะดํานา  ตีกลา เก่ียวขาว ตองบอกเขตวาคนท่ีทํา

บริเวณนี้แคไหน ใชเสาปกเหมือนคันเบ็ด แลวมีผาสามเหลี่ยมติดไวกับเสาปก ไวบอกเขตวาของใคร

เปนของใคร เพราะเวลาเก่ียวขาวเขาเก่ียวเปนรอย เขาจะทําพรอมๆ กัน มันก็จะเปนแนวเหมือนกันหมด 

 ทุกอยางตองใชธง เหมือนจับจอง  จองท่ีจะดํา  จองท่ีจะเก่ียว  เพราะถาไมจองปกธงจะ

ไมรูเขตของใครๆ คิดตังคกันไมถูก  เวลาทํานา เสาระหงษ จะมีแตธงปกเต็มไปหมด  แถบนี้ใครจองก็

ตั้งปก  ธงของเขาแคธงสามเหลี่ยม  ใชผาแดงหรือผาอะไรก็ได  ท่ีพอบอกมันปกกันเปนทิวเลย ทุกครั้ง

ท่ีพอเปนกํานันตองใชเสาปก เสาระหงษ ความเชื่อขอท่ี 1 คือ การปกธงเพ่ือบอกสถานท่ีเขตในการทํานา” 

(อารีย วิทยารมภ. 28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 ท้ังหมดท่ีกลาวมานี้ จึงสรุปในเบื้องตนวา ชื่อคลองเสาระหงษ มีท่ีมาจากสองประการ คือ

หนึ่ง เสาหงษ  ท่ีตั้งอยูหนาวัดจรเขใหญ และ สอง คือ ธงสามเหล่ียม  ท่ีปกในทองนาเพ่ือแสดงพ้ืนท่ี 

 ปจจุบันคลองเสาระหงษ อยูในพ้ืนท่ีหมู 1 และ หมู 3 ของตําบลศีรษะจรเขใหญ มีความ

กวาง 4.500 กิโลเมตร ทองคลองกวาง 4 เมตร ความกวางของผิวน้ํา 20 เมตร เปนคลองสายหนึ่งท่ี

ชวยระบายน้ําออกสูทะเลดานตะวันออกในโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชลหารพิจิตร สํานัก

ชลประทานท่ี 11 
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ภาพที่ 102 ภาพถายคลองเสาระหงษ พ.ศ. 2557 

 

 

 

 

  คลองศาลเจา(หมู 2) อยูดานตะวันตกของอําเภอบางเสาธง ตําแหนงและลักษณะ

ตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงคลองในเขตพ้ืนท่ีตําบลศีรษะจรเขใหญ พ.ศ. 2558 เปนคลองตันท่ีมีแนว

เฉียง ปากคลองนี้แยกมาจาก คลองออมเกาะพิจิตร  สวนปลายคลองดานหนึ่งตัน 

 

   
 

ภาพที่ 46  แผนที่แสดงคลองศาลเจา(หมู 2)ในแผนที่แสดงคลอง ในเขตพื้นที่ 

ตําบลศีรษะจรเขใหญ พ.ศ. 2558 

 

คลองศาลเจา (หมู 2) เปนคลองเกาท่ีปรากฏชื่อในแผนท่ีอําเภอบางพลี พ.ศ. 2475 ปรับปรุง

แกไข พ.ศ. 2492 โดยแยกมาจากคลองจรเขใหญ คลองนี้เปนเสนทางท่ีเชื่อมเขาไปยังหมูบาน เกาะ

พิจิตร 

 

คลองศาลเจา(หมู 2) 
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ภาพที่ 47  แผนที่แสดงคลองศาลเจาในแผนที่อําเภอบางพลี พ.ศ. 2475 

ปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2492 

 

 ชื่อ คลองศาลเจา  เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกันเอง จากการท่ีมีศาลเจาตั้งอยูในคลองนี้ 

เขาใจวาจะเปนศาลเจาท่ี เชน ศาลเจาพอทุง  ศาลเจาท่ี  เจาทาง หรือเจาทา หรืออยางใดอยางหนึ่ง 

โดยศาลแหงนี้มีมานานแลว เดิมปลูกสรางอยางงายๆ เปนเรือนไทยหลังเล็ก มุงหลังคาสังกะสี 

 คุณอํานาจ หงษจร รองนายก องคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเขใหญ ใหขอมูลวาชื่อ

คลองศาลเขามีท้ังหมู 2 และหมู 5 เปนศาลเจาท่ีเจาทาง  “คลองศาลเจามีท้ังหมู 2 หมู 5 ท่ีหมู 2 จะ

มีศาลเจาตั้งอยู เขาเลยเรียก คลองศาลเจา ไมมีชื่อ เปนศาลเจาท่ี  มีมาแตเดิม  เปนศาลเจาท่ีเจาทาง 

ศาลไทย เดิมเปนศาลหลังคาสังกะสี ทรงไทย” (อํานาจ หงษจร. มีนาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 ขอมูลดังกลาวคลายกับ ดร.ธงชัย หงษจร เลา ซ่ึงทายขยายความ เรื่องความเชื่อเก่ียวกับ

ศาลวาศาลเจาพอมีท้ัง เจาพอทุง คือทุงนา  เจาพอท่ีคือภูติผี  ศาลเจาพอทางเสือ สิงหโต  ศาลเจาพอ

ทาคือจระเข  “สวนใหญ จะมีศาลเจาพอทุง  ศาลเจาพอท่ี  ศาลเจาพอทาง ศาลเจาพอทา ศาลเจาพอ

ทุงคือท่ีนา  ศาลเจาพอท่ีคือท่ีทางภูตผีปศาจ  ศาลเจาพอทาคือขุดคลองเจอจรเข ศาลเจาพอทางคือ  

เจอกระดูกเสือ สิงโต สัตวใหญๆ”  (ธงชัย หงษจร. 23 กุมภาพันธ 2559 : สัมภาษณ) 

 สังคมไทยในอดีต พบวาศาลเจาตางๆ นั้นมีใหเห็นอยูท่ัวไป เพราะเปนความเชื่อของคน

ในทองถ่ินท่ีผูกพันธอยูกับธรรมชาติ เนื่องจากคนไทยแตกอนถูกปลูกฝงใหมีความเคารพตอสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ตางๆ แมกระท่ังสัตวใหญท่ีมีในทองถ่ิน โดยเชื่อวาสัตวเหลานี้เปนเจาของพ้ืนท่ี  ดังนั้นหาก

จะกระทําการใดๆ ในพ้ืนท่ีนั้น เชน ปลูกขาวทํานาหรือเก็บเก่ียว ก็ตองบอกกลาวแกเจาท่ีเจาทางท่ี

ประจําศาล หรืออาจจะมีการเชนสังเวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหลานี้ดวย ตลอดจนเม่ือขุดพบกระดูกสัตว เชน 

เสือ งู หรือจระเขก็จะสรางศาลใหแลวทําการสักการะบูชาตอไป 
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 ศาลเจา (หมู 2)  นับวาเปนศาลประจําทองถ่ินท่ีชาวบานยานนี้ตางเคารพนับถือ  ดังเห็น

ไดจากทุกปในเดือนเมษายนกอนเทศกาลสงกรานต  ชาวบานไดจัดใหมีการทําบุญกันท่ีศาลเจา สวน

กลางคืนก็จะมีงานรื่นเริง และมีมหรสพบันเทิงตางๆ เชน ลิเก ลําตัด เปนตน ตอมาองคการบริหาร

สวนตําบลศีรษะจรเขใหญ ไดสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสรางศาลเจาทรงไทยข้ึนมาใหมใหแข็งแรง

สวยงามมากข้ึน  พ้ืนท่ีโดยรอบก็ปรับปรุงใหเปนพ้ืนท่ีสาธารณะของชุมชนท่ีสามารถใชเปนท่ีประชุม

ของหมูบาน การประกอบกิจกรรมตางๆ ตลอดจนเปนท่ีพักผอนออกกําลังกายไดดวย 

 “ตอนนี้ศาลนี้สรางใหมเปนทรงไทย  อยูท่ีสาธารณะ ปจจุบันเปนแหลงเรียนรู  ท่ีประชุม  

เปนศาลาประจําหมูบาน เพราะท่ีตรงนั้นเปนท่ีสาธารณะ ปจจุบันเปนศูนยประชุมหมูบาน แลวมีการ

ทําบุญศาลเจา หมู 2 ประจําทุกๆ ป” (อํานาจ หงษจร. มีนาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 อาจารยสุพรรณ โพธิสุภาพ นักวิชาการทองถ่ิน  เลาเรื่องการทําบุญศาลเจา วา  “คลอง

ศาลเจา มีจัดงานรื่นเริง แตเดิมเขาจะเปนเวลานัดหมายกัน  ไมจําเปนวาจะตองมีข้ึน แรม  เดือน

เมษายน กอนสงกรานต  แตเดิมมีลิเก  ลําตัดธรรมดา  ตอมาก็มีเงินจากบนบานศาลกลาว แลวมีเงิน

รัฐบาลมาใหหมูบานละ 1 ลานบาท ก็เอามาสรางศาลาประชาคม  เขาก็ทําบุญกัน เอาพระมาสวด มี

เลี้ยงพระทําบุญ สวดตรงศาลนั้นเลย  สวดตอนฉันเพล  ตอนกลางคืนก็มีมหรสพสมโภช มีลิเก ลําตัด  

ตอนเด็กๆ ไมมีไชยา มิตรชัย นะ  สมัยกอนมีแคลําตัด  เปนงานประจําหมูบาน” (สุพรรณ โพธิสุภาพ. 

28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 “ตอนนี้ศาลนี้สรางใหมเปนทรงไทย  อยูท่ีสาธารณะ ปจจุบันเปนแหลงเรียนรู  ท่ีประชุม  

เปนศาลาประจําหมูบาน เพราะท่ีตรงนั้นเปนท่ีสาธารณะ ปจจุบันเปนศูนยประชุมหมูบาน แลวมีการ

ทําบุญศาลเจา หมู 2 ประจําทุกๆ ป” (อํานาจ หงษจร. มีนาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 สรุป ชื่อ คลองศาลเจา (หมู 2) เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันเองจากสิ่งปลูกสรางซ่ึงตั้งอยูริม

คลอง คือ ศาลเจา(ไทย)  พ้ืนท่ีตั้งศาลอยูหมูบานเกาะพิจิตร ซ่ึงมีท้ังหมดสามศาลดวยกัน  การมีศาล

เจาประจําทองถ่ิน นอกจากจะแสดงออกถึงการเคารพ  ความกตัญู และความเชื่อในกฏธรรมชาติ

และสรรพสิ่งแลว  ยังเปนกุศโลบายใหชาวบานมีจิตสํานึกหวงแหน ไมละเมิดหรือลางผลาญธรรมชาติ

และกอใหเกิดความม่ันคงทางจิตใจและสังคมอีกดวย ซ่ึงสิ่งเหลานี้ลวนอยูบนพ้ืนฐานของวัฒธรรมไทย  

ปจจุบัน คลองศาลเจาหมู 2 มีขนาดกวาง 16.00 เมตร  ยาว 2,000 เมตร 
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ภาพที่ 103 ภาพถายศาลเจาริมคลองเขาบานเกาะพิจิตร หมู 2  และศาลพอเฒาและศาลทาวพันตา  

พ.ศ.2560 

 

 
 

ภาพที่ 104 ภาพถายศาลาประชาคมและลานกีฬา พืน้ทีส่าธารณะภายในบริเวณศาลเจา พ.ศ.2560 

 

 

 

  

 คลองออมเกาะพิจิตร เปนคลองสายสั้นๆ ซ่ึงแยกมาจากคลองจรเขใหญ แลวไหลโอบ

ลอมพ้ืนท่ีสวนหนึ่ง ทําใหพ้ืนท่ีนั้นมีลักษณะคลายเกาะ  สวนปากคลองท้ังสองดานสบกับคลองจรเข

ใหญ  และมีชวงหนึ่งของคลองไดไหลแยกออกไปออกคลองศาลเจา ซ่ึงเปนเสนทางท่ีออกไปพ้ืนท่ีอ่ืน 

 

คลองออมเกาะพิจิตร – บานเกาะพิจิตร 
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ภาพที่ 48  แผนที่แสดงคลองออมเกาะพิจิตรในแผนที่แสดงคลอง 

ในเขตพื้นที่ตําบลศีรษะจรเขใหญ พ.ศ. 2558 

 

 คลองออมเกาะพิจิตร เปนชื่อท่ีเรียกกันภายหลัง แตกอนชาวบานเรียกวา เกาะศาลเจา  

เพราะพ้ืนท่ีนี้อยูบริเวณคลองศาลเจา(หมู 2)  ครั้นภายหลังเรียกวา เกาะพิจิตร เนื่องจากเปนชุมชน

หมูบานของชาวบานจากจังหวัดพิจิตร ดังนั้นจึงไดเรียกคลองท่ีไหลโอบลอมพ้ืนท่ีของหมูบาน วา 

คลองออมเกาะพิจิตร 

 ดังท่ี พระครูโกมมุทธรรมธาดา (หลวงปูขีด โตเจริญ) อายุ 94 ป ยืนยันวาสภาพของเกาะ

พิจิตร มีลักษณะเปนเกาะ คือ เปนท่ีดอนซ่ึงมีคลองลอมรอบ (พระครูโกมมุทธรรมธาดา. 4 กันยายน 

2558 : สัมภาษณ) 

 

 
 

ภาพที่ 105 ภาพถายคลองออมเกาะพิจิตร - บานเกาะพิจิตร พ.ศ. 2560 
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ภาพที่ 106 ภาพถายทางเขาหมูบานเกาะพิจิตร พ.ศ. 2560 

 

 สวนท่ีมาของ หมูบานเกาะพิจิตร  เลากันวา แตกอนเม่ือราวรอยกวาปมาแลว มีชาวนา

จากจังหวัดพิจิตรกลุมหนึ่งไดอพยพหนีภัยแลงและภัยจากโจรปลนสดมภเขามาในพ้ืนท่ีนี้ จากนั้นจึง

ไดมาขออนุญาต กํานันเนียน แกวโบราณ  ตั้งบานเรือนอยูอาศัยในตําบลนี้ กํานันเนียน แกวโบราณ 

จึงใหไปอยู ณ บริเวณเกาะศาลเจา ซ่ึงตอนนั้นเปนเกาะราง มีพ้ืนท่ีสวนหนึ่งเปนท่ีดอน ในเกาะนี้จึงมี

ท่ีราบใหทํานานอย  ชาวบานพิจิตรจึงตองประกอบอาชีพรับจางทํานาและรับจางท่ัวไป  ตระกูล

ดั้งเดิมท่ีอยูเกาะพิจิตร อาทิ ตระกูลพลีเกตุ  ทองวัดเพ็ง  ฉํ่าฉิม เปนตน  ดวยเหตุนี้ เกาะศาลเจาจึง

เรียกเปนเกาะพิจิตรสืบมาจนปจจุบัน 

 กํานัน จีรศักดิ์ แกวโบราณ ซ่ึงลวงลับไปแลว  ทานเปนบุตรของกํานันเนียน แกวโบราณ 

ไดใหขอมูลเรื่องชาวบานเกาะพิจิตร ในขณะท่ีมีอายุ 94 ป  วาคนกลุมนี้อพยพมาจากจังหวัดพิจิตรเขา

มาอยูท่ีหมู 2 ตําบลศีรษะจรเขใหญสืบมาจนปจจุบัน  “คนอพยพมาจากพิจิตร เพ่ือมาทํานา พวก 

เกาะพิจิตรอยูท่ีหมู 2 ของตําบลศรีษะจรเขใหญ มากันประมาณ 10 กวาคน ตอนหลังเขาก็อยูเลย  

ปลูกเรือนอยูแบบยกพ้ืน อยูริมคลองจรเขใหญ คือหมู 2 ท้ังหมู” (จีรศักดิ์ แกวโบราณ. 11 พฤษภาคม 

2555 : สัมภาษณ) 

 สวน อาจารยอารีย วิทยารมภ  อธิบายเรื่องราวของชาวเกาะพิจิตร วาคุณปูของทานให

ชาวพิจิตรไปอยูท่ีเกาะศาลเจา แตท่ีตรงนั้นเปนท่ีโคกดอน พ้ืนท่ีราบมีนอยและอยูปลายน้ํา ทํานายาก  

“คลองศาลเจา  หมู 2 เปนคลองท่ีเชื่อมตอคลองสําโรง แลวเชื่อมตอไปชุมชนเกาะพิจิตร ชาวพิจิตร

อพยพเขามาประมาณ 100 ปเศษ เขามาในสมัยคุณปู (กํานันเนียน แกวโบราณ)  เขามา 6 บาน 6 

หลังคาเรือน  คนประมาณไมเกิน 60 คน  เขาบอกวาหนีภัยแลง  เกิดโจรปลน  เขาเลยเขามาขอปูๆ ก็

บอกวาใหไปอยูท่ีเกาะนั้น มันเปนโคกดอน แตพ้ืนท่ีมันนอยมาก  พ้ืนท่ีแคบดวย และมันยาว มาปลาย

น้ําแลวเปนท่ีลุมมาก  อยูริมคลองไมไดเพราะมีแตบัว ใหเขาไปในคลองหนอยนึง มันจะมีท่ีดอน 
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 เขาก็ไปสรางบาน มีไมก่ีบาน   คนท่ีมาทํานาสมัยกอน ทํานายากไมตองใชวัว ควาย ใช

พรา หวด มีดยาวๆ  ดินมีหญาหุม แลวเอาหญาออกไป  หญาปลองออกไปเปนคันนา  แลวเอาคราด

ดวยมือ หวดหญา พอหญาตาย ก็เก็บหญา แลวก็ดําดวยไม  ผานมา 150 ปเกือบ  เขาเพ่ิงขยายได 

160 หลังคาเรือน  หมู 2  ท้ังหมู ซ่ึงจะหาคนเดิมแถบไมเจอแลว  ตอนนี้ผสมกันไปหมดตระกูลดั้งเดิม

ท่ีมาจากพิจิตร คือ พลีเกตุ  ผูใหญผันเขามาเปนผูใหญกอน  พอเขาเขามาเปนผูใหญบานทีหลัง  ลูก

สาวเขาชื่อยายผล  ตอนตายยายผล อายุ 97 ป เขานามสกุลเดิมเขา พลีเกตุ  แตตอนนี้ตามผัวคือ 

นอยศิริ  เขามาจับจองท่ีดินตรงนั้น ซ่ึงไมมีใครเปนเจาของ  คนเขาก็ขยัน  (อารย วิทยารมภ. 28 

ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 ขอมูลดังกลาวคลายกับท่ีคุณตาบาง ศิลปชัย อายุ 88 ป กลาวถึงเกาะพิจิตร วาคนพิจิตร

หนีน้ําทวมเขามาอยู  “ดั้งเดิมคนพิจิตรมาอยู เขามาทํานา  มีคนเยอะ มีรวม 100 กวาหลังคาเรือน

เขาเลยตั้งชื่อเกาะพิจิตร เพราะคนพิจิตรมาอยู ทางโนนเขาน้ําทวมเลยยายมา  เขามายังไงไมรู” 

(บาง ศิลปชัย. 1 ธันวาคม 2559 : สัมภาษณ ) 

 สําหรับ ดร.ธงชัย หงษจร ใหขอมูลเพ่ิมเติมวาสภาพของเกาะพิจิตรเม่ือแรก วามีน้ํา

ลอมรอบ ตรงเกาะนี้เปนท่ีหลวง มีแคใบจับจองพ้ืนท่ี  “คนเกาะพิจิตรมารับขาวเก่ียวขาว สภาพ

สมัยกอนตรงนั้นเปนอุงน้ําตื้นเขิน มีตนไมข้ึน เกาะๆ มันออม น้ําลอมรอบ เขาก็อยูกันมา ตระกูล

แรกๆ ท่ีมาอยูเกาะพิจิตร คือ ตระกูล ทองวัดเพ็ง  ฉํ่าฉิม  ตรงนี้เปนท่ีหลวง ไมไดยกให  มาหักรางถาง

พงกันเอง  เขาจะมีใบสีขาวๆ ตราครุฑ  แตไมใชใบ นส.3  นส.4  เปนใบจับจอง ไมใชโฉนด เปนท่ี

ราชการ  ปลูกท่ีไดเฉยๆ ขาย จํานอง จํานําไมได” (ธงชัย หงษจร. 23 กุมภาพันธ  2559 : สัมภาษณ) 

 ภายหลัง ชาวเกาะพิจิตร ไดรวมกันตั้งศาลประจําหมูบานข้ึน เรียกวา ศาลพอเฒา ตาม

ความเชื่อท่ีเลาสืบกันมาวา ในบรรดาชาวบานจากจังหวัดพิจิตรท่ีอพยพเขามาครั้งนั้น มีชายชราคน

หนึ่งไดเสียชีวิตลง ซ่ึงเขานาจะเปนผูท่ีชาวบานเคารพนับถือ  หลังจากท่ีเขาเสียชีวิตไปแลว ชาวบานจึง

ไดสรางศาลเจาหรือศาลพอเฒาข้ึนบนเกาะ เพ่ือแสดงความเคารพและรําลึกถึง และเชื่อวาพอเฒาจะ

ชวยปกปองคุมภัยใหกับลูกหลานชาวเกาะพิจิตรดวย 

 ศาลพอเฒา จึงมีความสําคัญในฐานะท่ีเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปนผีบรรพบุรุษประจํา

หมูบาน ท้ังเปนสัญลักษณในอันท่ีจะชวยสรางสํานึกความเปนพวกเดียวกันของชาวบานเกาะพิจิตรอีก

ดวย  ดวยเหตุนี้จึงมีพิธีกรรมสักการะแดศาลพอเฒาในโอกาสตางๆ อีกท้ังในเครื่องเซนสังเวยจะตอง

จัดใหมี ลูกขนุน หรือชาวเกาะพิจิตร เรียกวา หมูหนาม อยูดวย เพราะถือวาเปนสัญลักษณของพวกตน 
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 “ชาวพิจิตร พอมาถึงเขาก็มาสรางความเชื่อของเขา พวกเขารวมตัวกันดวยความกลัว ท้ัง

ภูติผีปศาจ มันเปนความเชื่อดั้งเดิมของศาสนาพุทธ ท่ีนับถือผีประจําบาน ศาลเจานี้เดิมเรียก พอเฒา 

ไมไดเรียก พอดํา  เขาพยายามสรางรูปลักษณะเปนคนแกคนหนึ่งท่ีตายไป แลว เขาเดินทางมาดวยกัน 

แลวปกปกรักษากลุมคนพวกนี้  จึงมีสัญลักษณ เวลาไหวใหไหวลูกขนุน เรียกวา หมูหนาม จะมีอะไร

อ่ืนมาตองหมูหนามดวย  เพราะเปนสัญลักษณของพวกเขามาจากท่ีโนน  แลวมีคนทรง เรียกตัวเองวา 

พอดํา  เขาจะมีปฏิหารของเขา ปนตนไม พอทําพิธีทุกครั้งเขาจะปนตนไมทุกที” (อารย วิทยารมภ. 

28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 นอกจากนั้นในทุกๆ ป ท่ีหมมูบานนี้ยังจัด ประเพณีสงเรือ ดวย ความเปนมาของ

ประเพณีสงเรือตามบันทึกทองถ่ินตําบลศีรษะจรเขใหญ กลาววา  ประเพณีสงเรือมีจุดประสงคเพ่ือ

การสะเดาะเคราะห และเพ่ือเกิดความเปนสิริมงคลกับผูกระทําพิธี  โดยจัดข้ึนในเดือน 5 ชาวบานจะ

เตรียม ตนกลวยท่ีมีความยาวประมาณ 1 เมตร มาเรียงกันแลวเสียบดวยไมยึดไวใหเปนแพคลายรูป

เรือ แลวตกแตงเรือโดยใชเชือกขึงรอบเรือประดับธงกระดาษสีท่ีเชือก  สวนภายในเรือจะใสเครื่องเซน

ตางๆ อาทิ เหลา เปด ไก ขนมตมแดง ขนมตมขาว ขนมจีน กุงพลา ปลายํา ผลไม เปนตน 

 นอกจากนั้นแลวยัง ปนรูปคนจากดินเหนียวตามจํานวนสมาชิกท่ีอยูภายในบานดวย โดย 

จะตกแตงรูปปน สวมเสื้อผา ประดับดวยผาสไบเฉียง และผาผูกเอวใหสวยงาม นอกนั้นยังปนรูปสัตว

เลี้ยง เชน สุนัข แมวดวย  แพกลวยนี้ชาวบานจะนําไปวางไวท่ีทาง 3 แพรง แลวผูกระทําพิธีจะจุดธูป

เพ่ือบอกกลาวใหภูตผี ปศาจมาดื่มกินเครื่องสังเวย  ครั้นเสร็จพิธีแลวจะไมนําเครื่องสังเวยกลับไปบาน 

แตจะใหผูรวมพิธีตลอดจนลูกหลานรับประทานใหหมด หากไมหมดก็จะตองเทท้ิงไวในบริเวณนั้น 

(สุพรรณ โพธิสุภาพ.สาระการเรียนรู ตําบลศีรษะจรเขใหญ  ตามโครงการคนหาขอมูลสารสนเทศ 

แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน  หนา 37) 

 คุณตาพวง เผือกแสงทิพย ทานเลาประเพณีการสงเรือ วา เรือจะทํามาจากทางมะพราว

หรือกานกลวย แลวปนรูปคน สัตว ใสลงไป เชื่อวาเรือนี้จะนําเอาโรคภัยลอยไปกับน้ํา “ ถึงป เดือนหก 

วันพฤหัสบดีท่ีสองของเดือน เขาจะมีการสงเรือ เขาจะทําทางมะพราวหรือกานกลวยทําเปนรูปเรือ

แลวก็ปนรูปคน ควาย หมา บานใครมีอะไรก็ปนไป ท่ีเราเลี้ยงไว  เพ่ือไปสงโรคภัยไขเจ็บไปตามลม

ตามน้ํา เขาจะมีเจามาเขาประทับทรง  แลวเอาเรือนั้นไปใหกับเจา แลวตั้ง  เจาก็จะมารองกลาวคํา

โรคภัยไขเจ็บ” (พวง เผือกแสงทิพย. 7 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 
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 เรื่องราวของศาลพอเฒาและประเพณีสงเรือของชาวบานเกาะพิจิตร สะทอนถึงศรัทธา

และความเชื่อ ตลอดจนสรางอัตตาลักษณ ความมีตัวตน ความเขมแข็งทางสังคมและวัฒนธรรมของ

ชาวพิจิตรท่ีมีรากเหงาเปนตางถ่ินในพ้ืนท่ี 

 ปจจุบันออมเกาะพิจิตร มีขนาดกวาง 14.00 เมตร มีความยาว 1.200 เมตร  สวนบาน

เกาะพิจิตร ก็กลายเปนชุมชนท่ีมีคนอาศัยอยูหนาแนนพอสมควรและไมไดมีแตผูท่ีสืบสายมาจากชาว

พิจิตรอีกตอไปแลว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนของพ้ืนท่ีโดยรอบท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม หาง

รานตางๆ พ้ืนท่ีนี้จึงคนตางถ่ินเขามาทํางานพักพิงอยูในท่ีนี้ดวย 

  

     
 

ภาพที่ 107 ภาพถายศาลพอเฒา และศาลทาวพันตาที่อยูในบานเกาะพิจิตร พ.ศ. 2560 

 

 

 

  

 คลองตนไทร อยูดานเหนือของตําบลศีรษะจรเขใหญ  แนวเขตติดตอระหวางตําบลศีรษะ

จรเขใหญกับตําบลศีรษะจรเขนอย ตําแหนงและลักษณะคลองตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงคลองใน

เขตพ้ืนท่ีตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558  เปนคลองขวาง ปากคลองดานตะวันออกสบกับคลองแคแถว 

สวนปากคลองดานตะวันตกสบกับคลองตาปู 

 

คลองตนไทร – บานคลองตนไทร 
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ภาพที่ 49  แผนที่แสดงคลองตนไทรในแผนที่แสดงคลอง 

ในเขตพื้นที่ อบต.ศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

 

 คลองตนไทรในอดีต ตามคําบอกเลาของผูอาวุโสท่ีอยูในทองถ่ิน กลาววา เปนคลอง

ธรรมชาติท่ีพัฒนามาจากทางควายลอง  แตกอนคลองนี้มีความกวางราว  5–6 วา เปนพ้ืนท่ีลุมและ

บางชวงเปนปารก ชาวบานเรียกวา เกาะตนไม 

 พ้ืนท่ีริมคลอง สวนท่ีเปนท่ีลุม มีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการทํานา มีผูคนอยูอาศัยท้ัง

คนไทยและคนจีนหลายตระกูล ไดแก ตระกูลกันคลอย มามาก  เรืองเดช บุญเรือง แยมสุคนธ เปนตน 

 “สมัยเด็ก คลองตนไทรก็ธรรมดาเหมือนตอนนี้ กวางประมาณ 4-5 วา แถวคลองตนไทรมี

คนอยูประมาณ 50 หลังคาเรือน ตระกูลตอนนั้น มี กันคลอย มามาก เรืองเดช บุญเรือง แยมสุคนธ” 

(จําเนียร กันคลอย .1 ธันวาคม. 2558 : สัมภาษณ) “คลองตนไทร ท่ีแถวนั้นเหมาะแกการทํานา

เพราะเปนท่ีลุม  ไดผลผลิตเยอะ มีคนรวยหลายบาน เขามีนาท่ีเยอะ เชน บานตาปุน บานผูใหญลาภ 

บานยายอ๋ิม  ปากคลองก็บานตาหงา บานตาผล บานตาชอบ เขามีท่ีเปน 100 ไร” (นันทา นวลจันทร. 

5 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 คลองตนไทร เปนชื่อท่ีชาวบานกําหนดเรียกกันเองจากสภาพดั้งเดิมของคลองท่ีมี ตน

ไทรยอย ตนใหญท่ีข้ึนอยูตรงโคกสูงปากคลอง ลักษณะของตนไทรยอย ตามท่ีผูใหญหลายทานเลามา

มีขอมูลสอดคลองตรงกัน คือ ลําตนสูงใหญมากขนาดแขนสองคนโอบไมมิด ท้ังมีก่ิงกานสาขาท่ีแผ

คลุมไปจนจรดอีกฝงคลอง  แตละก่ิงกานมีรากอากาศหอยยาวระโยงระยางจนดูนากลัวโดยเฉพาะใน

เวลากลางคืน แตบางทานกลาววา ตนไทรยอยนี้มีเกือบตลอดคลอง และตรงปากคลองยังมีศาลเจาไทย

อยูดวย เรียกวา ศาลเจาตนไทร บางทานเรียก ศาลพอพาย (ปจจุบันไมมีแลว) บางทานเรียก ศาลเจา

แมทับทิม 



272 

 

 ดังท่ี ผูอาวุโสหลายทานเลา อาทิ คุณยายพิศ อยูเล็ก อายุ 87 ป ทานเปนผูท่ีเกิดและ

เติบโตมาในคลองตนไทร ไดเลาสภาพในอดีตวาแตกอนเปนทางควายลอง ตอมาเปนคลองแคบๆ ลึก

เขาไปในคลองมีตนไทรใหญ มีศาลเจา  “เม่ือกอนมันก็แคบๆ เรือก็พอหลีกกันได คนแตกอนเขาวา

เปนลองทางควาย ควายมันลอง ก็ลึกเขาๆ  ตนไทรก็มี มีตนไทรใหญ บางทีมันเงียบนะ มีงูเหาอยู 

คลายวาปลวกกิน งูก็เขาไปนอนศาลนี้เขาวาศาลพอพาย ตอนนี้บานทางนี้เขารื้ออกไปแลว” (พิศ อยูเล็ก. 

8 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ) 

 คุณตาจําเนียร กันคลอย อายุ 82 ป เปนอีกทานหนึ่งซ่ึงกลาววาแตกอนเคยเห็นตนไทร

ตนขนาดใหญท่ีแผก่ิงกานสาขาคลุมคลอง พ้ืนท่ีบริเวณนี้เปนโคกสูง คลายเกาะ และไมมีคนอาศัยอยู

“มีตนไทรอยูปากคลอง  ตนไทรใหญขนาด 2 คนโอบไมมิด  มันแผก่ิงกานสาขาคลุมในคลองเลย  ตน

มันอยูตลิ่ง มันคลุมขามถึงคลองเลย  รากไทรเยอะ  มีศาลเจาท่ีปากคลอง ศาลเจาจีน เจาแมทับทิม 

คลองนี้มีแตเอากระเบื้องไปท้ิงกัน ชามแตก โองแตก  เพราะท่ีตรงนั้นไมมีคน มันเปนเกาะ เลยเอาไป

ท้ิง เปนเกาะตนไมเหมือนเปนโคก ตนไมข้ึนเยอะคนก็เอาไปท้ิง” (จําเนียร กันคลอย. 1 ธ.ค. 2558 : 

สัมภาษณ)  คุณอํานาจ หงษจร รองนายกองคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเขใหญ เปนคนในพ้ืนท่ี 

เลาวา  “คลองตนไทร เปนชายแดนระหางคลองจรเขใหญกับคลองจรเขนอย  เดิมตรงนั้นเปนท่ีลุม  

ปากคลองตนไทรมันเยอะ เยอะขนาดนกเกาะไดเปนหม่ืนๆ ตัว  ตนไทรมันแผก่ิงกานออก แตไมถึง

ครึ่งคลอง เพราะตัดกอนมันจะขาม   ตนไทรมันข้ึนท่ี 2 ฝงตรงนั้นจะดูครึ้มๆ มีแตตนไทร  สมัย

โบราณตรงนั้นจะรก  การตั้งชื่อคลองตนไทรเพราะใหคนจํางาย  ตั้งตามอะไรท่ีมี”  (อํานาจ หงษจร. 

2 มีนาคม. 2559 : สัมภาษณ) 

 

 
 

ภาพที่ 108 ภาพถายคุณตาจําเนียร และ คุณยายสงวน กันคลอย 

เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค. 2558 
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 สวน ผูอาวุโสอีกหลายทานตางเลาสอดคลองกันวาเคยมีตนไทรใหญท่ีอยูในคลอง  

“เม่ือกอนมีตนไทรเยอะ แลวใหญมาก ความใหญ มันใหญแผก่ิงกานไปอีกฝงหนึ่งเลย  มันข้ึนตลอด

คลอง  ตนไทรมีตลอดคลองเลย (เทียบ วิเวก. 1 ธันวาคม 2559 : สัมภาษณ)  “ท่ีเรียกคลองตนไทร 

เพราะมีตนไทรเยอะ ตรงปากคลองมีตนไทรใหญ  ตรงศาลเจาแมทับทิม ทุกปก็จะมีคนมากราบไหว 

ทานชอบ  ท่ีศาลเจาก็มีละครใหดูดวย ละครรํามาจากบางปลา (ละมัย พินเท่ียง. 18 กันยายน 2558 : 

สัมภาษณ) 

 “คลองตนไทร มีตนไทรเยอะ ปากคลองออกตลาดตนไทร ก็มีตนไทรใหญ ใหญ 2 โอบ 

เยอะ บานเจกฮง  ตรงบานเกาะเจกฮงเลย  ไทรมันคลุมคลองเลย ไปขามอีกฝงเลย  โคงไปฝงโนน เรือ

ก็แลน ผานตรงนั้นรม เปนสัญลักษณเลยวาปากคลองเปนตนไทร (พริ้ง บุญเรือง. 18 พฤศจิกายน 

2558 : สัมภาษณ) “ท่ีปากคลองมีศาลเจาตนไทร (วน โอทอง. 5 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 ดวยเหตุดังกลาว เม่ือชาวบานผานไปมาในคลองนี้กจะเห็น ตนไทรขนาดใหญ เปน

สัญลักษณท่ีโดดเดนอยูบริเวณปากคลองเสมอ  จึงไดนํามาตั้งชื่อ คลองตนไทร   ดังคํายืนยันของคุณ

ตาพวง เผือกแสงทิพย “เขาไปตรงตนไทร เขาเรียกวา คลองตนไทร  ปากคลองจะมีตนไทรใหญอยู มี

ศาลเจาอยู  เหตุฉะนั้น ตรงนั้นจึงเรียกวา คลองตนไทร  เพราะมีตนไทรใหญอยูเปนพุมๆ  มีศาลไทย

ธรรมดา ไมใชศาลจีน แตเขาสรางใหญ เหมือนศาลคลองดอน คลองหนองงูเหา” (พวง เผือกแสงทิพย. 

7 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 อนึ่ง บริเวณปลายคลองตนไทรเปนยานรานตลาด เรียกวา ตลาดตนไทร  ตามชื่อคลอง 

เปนตลาดเรือนไมท่ีอยูฝงเดียว ลักษณะหองแถวหลายหองเรียงรายเปนแนวเดียวกัน และมีรูปแบบ

เหมือนกันหมด คือดานหนารานเปนประตูบานเฟยมท่ีเปดโลง วางสินคาขายของและเปนท่ีอยูอาศัย

ไปในตัว  เจาของสวนใหญคือชาวจีน ซ่ึงชาวบานคุนเคยกันดี ไดแก  เจกเฮง  เจกฮอ เจกลิ้ม เจกมัก 

เจงอ เปนตน 

 “ตลาดตนไทร คือปลายคลอง  แตตนคลองมีตนไทร  ท่ีตลาดตนไทรมีราน เจงอ เจกเฮง 

ขายของทุกอยาง ของชํา  มีพริก กระเทียม ขายทุกอยาง สวนเจดเฮงขายน้ํามัน เครื่องเรือ ขายน้ํามัน

แดงน้ํามันเติมเรืออยางเดียว อุปกรณเรือไมมี  ยายค้ิม เปนลูกของเจงอ  คือยายงอตาย ยายค้ิมก็รับ

มรดกขายตอ” (สงวน กันคลอย.1 ธ.ค. 2558 : สัมภาษณ) 

 ดร.ธงชัย หงษจร ทานเลาลักษณะของตลาดตนไทร วามีลักษณะเปนโคงน้ํา เดิมบริเวณนี้

เปนท่ีวางเปลาแตตอมามีคนจีนมาเปดคาขาย  “ท่ีคลองตนไทรมีตลาดตนไทร ลักษณะเปนท่ีโคงน้ํา  

เดิมเปนท่ีวางเปลา  ตอมามีคนจีนเขามาคาขาย เย็บเสื้อชาวนา หมวกชาวนาขาย  ชื่อวา เจกเฮง กับ 

เจกฮอ แซอะไรไมทราบ ตอมาเปลี่ยนนามสกุลเปน “ศิริสกุลพงษ”ภายหลังก็แตงงานกับคนไทย  สวน

อีกฝงคลองเปนพ้ืนท่ีวางเปลา มีตนไทรข้ึนเยอะเปนดง เพราะเจาของท่ีไมไดพัฒนาไวปลูกขาว เลยมี
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ตนไทรข้ึนเยอะ ในท่ีสุดก็ขายให เจกเซียง เปนผูหญิงเคยพายเรือขายของจนสามารถซ้ือท่ีของตนไทร

ไดท้ังหมด ตลาดตนไทรก็มีไทรเยอะ เปนตลาดท้ัง2 ฝง ทุกวันนี้ตลาดนี้ยังมีสภาพอยู ที่ตําบลศีรษะ

จรเขใหญ คนแถวนี้ก็จะไปตลาดตนไทรหมด เปนตลาดไม สองขางมีแตตนไทร กอนท่ีจะไปตลาดหัวตะเข 

สมัยกอนมาตัดผม สีขาว ซ้ืออะไรก็มาท่ีนี่” (ธงชัย หงษจร. 28 กุมภาพันธ 2557 : สัมภาษณ) 

 ในสมัยหลังเม่ือวิถีชีวิตของคนริมคลองไดเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เม่ือการคมนาคม

ทางบกเกิดข้ึน ก็สงผลใหตลาดตนไทรคอยๆ ซบเซาและปดกิจการไปหลายราน จนในปจจุบันตลาด

ตนไทรเหลือเพียงเรือนแถวไมท่ีทรุดโทรมผุพังเพียงไมก่ีหอง 

 ดังนั้น สรุปวา ท่ีมาการเรียกชื่อคลองตนไทร เปนชื่อท่ีชาวบเนตั้งตามชื่อของพืชพันธุไม 

คือ ตนไทรยอย  ท่ีมีลําตนขนาดใหญข้ึนอยูโดดเดนท่ีปากคลองแหงนี้ ปจจุบันคลองตนไทรอยูในพ้ืนท่ี

หมู 9 มีความยาว  2,650 กิโลเมตร กวาง 16 เมตร 
 

 
 

ภาพที่ 109 ภาพถายตนไทรใกลกับตลาดตนไทร แตเปนคนละตนกับชื่อคลอง   พ.ศ. 2559 

 

 
 

ภาพที่ 110 ภาพถายคลองลัดตนไทรไปออกคลองตาปู และศาลเจาจีน ริมคลองลดัตนไทร 

พ.ศ. 2559 
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ภาพที่ 111 ภาพถายรองรอยของตลาดตนไทร ริมคลองตนไทร พ.ศ. 2559 

 

 

 

  

 คลองตะเคียน และ คลองตะเคียนออม อยูดานตะวันออกของอําเภอบางเสาธง ตําแหนง

และลักษณะคลองตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงคลองในเขตพ้ืนท่ีตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558  ท้ัง

สองคลองอยูในพ้ืนท่ีหมู 4  โดยคลองตะเคียน เปนคลองขวางแนวเฉียง ชวงกลางคลองคดโคง

เล็กนอย  ปากคลองดานตะวันตกแยกจากคลองจรเขใหญ  ปากคลองดานตะวันออกเปนคลองตัน 

สวน คลองตะเคียนออม คือคลองท่ีแยกมาจากชวงกลางคลองตะเคียน โดยจะไหลโอบพ้ืนท่ีสวนหนึ่ง

ไวแลวปากคลองสบกับคลองครูชวย ทําใหพ้ืนท่ีๆ ถูกโอบจึงเปนเกาะใหญ 

 

คลองตะเคียน - คลองตะเคียนออม  - บานคลองตะเคียน 
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ภาพที่ 50  แผนที่แสดงคลองตะเคียนและคลองตะเคียนออม 

ในแผนที่แสดงคลองในเขตพื้นที ่อบต. ศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

 

 คลองตะเคียน เปนคลองเกาท่ีมีชื่อและเสนทางอยูในเอกสารแผนท่ีพัฒนาทางภูมิศาสตร 

และประวัติศาสตร อําเภอบางพลี พ.ศ. 2457 ปรับปรุงแกไข 2492  ซ่ึงเปนตําแหนงเดียวกันกับคลอง

ตะเคียนในแผนท่ีคลองของตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558  ตางกันตรงท่ีปากคลองดานใตของแผนท่ี 

พ.ศ. 2492  เห็นวาไมเปนคลองตัน แตมีความยาวคูขนานกันกับคลองเสาหงส(สะกดเขียนตามแผนท่ี) 

ตรงลงมาสบกับคลองสําโรง 
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ภาพที่ 51  แผนที่แสดงคลองตะเคียนในแผนที่อําเภอบางพลี พ.ศ. 2457 

ปรับปรุงแกไข 2492 

 

 สภาพท่ัวไปของคลองตะเคียน ตามคําบอกเลาของผูอาวุโส คือ เปนคลองธรรมชาติ มี

ความกวางราว 5–6 วา พอใหเรือมาดพายสวนกันได  พ้ืนท่ีบางสวนเปนปาและมีสัตวหลายชนิดอาศัย

อยู  บางชวงของคลองมีบานเรือนอาศัยอยูราว 20 กวาหลังคาเรือน ตระกูลท่ีอยูในคลองนี้ อาทิ 

ตระกูลลึกนุช  แกวโบราณ  ฉํ่าฉิม  ฉิมพลี เปนตน  ซ่ึงสวนใหญเปนเครือญาติกัน และมีคนจีนมา

อาศัยปะปนบาง  หมูบานนี้มักจะตั้งตามชื่อคลองดวย คือบานบางตะเคียน 

 

 “ ตอนเด็กๆ สภาพคลองตะคียน  ความกวาง 5-6 วา เรือมาดสวนกันได กลับเรือได  

ตอนนั้นน้ําแหงเหมือนกันในหนาแลง  เดินไดเลย ดินแตกระแหง ลึกเปนศอก  คนอยูคลองนี้ประมาณ 

20 กวาหลังคาเรือน คนท่ีอยูในคลองนี้ก็ญาติๆ กัน  มีนามสกุล ลึกนุช  แกวโบราณ  ฉิมพลี  ฉํ่าฉิม  

ไมมีคนมอญอยู  มีคนจีนอยูเปนจีนเกาเลย  ตอนเกิดมาไมเห็นตนตะเคียนแลว  มีแตตนไทร  ไมมี

ตลาด ตลาดจะอยูหนาวัด ถามาตลาดตองมาตลาดจรเขใหญ หนาวัดจรเขใหญ” (เจริญศักดิ์ ศิลปาชัย. 

1 ธันวาคม 2559 : สัมภาษณ.) 

 สวน ดร.ธงชัย หงษจร กลาววา บริเวณคลองนี้เปนปาเกา มีกวางอยู และมีตนตะเคียน

จมอยูในคลอง “ พอลอกคลองทุกครั้งก็เจอแตตนตะเคียน กับ เขากวาง ก็เจอ  แสดงวาตรงนี้เปนปา

เกา  ตาผมเลาใหฟงวากวางมากินน้ํา  แลวไอเขขวาง กวางหมุนตาม” (ธงชัย หงษจร. 23 กุมภาพันธ 

2559 : สัมภาษณ) 
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 คลองตะเคียน เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันเอง จากเหตุการณท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีต เม่ือครั้ง

ท่ีมีการขุดขยายคลองนี้ ชาวบานพลตนตะเคียนตนใหญ ไดลอยข้ึนมากลางกลอง จึงไดชวยกันกูข้ึนมา

ไวท่ีบริเวณริมคลอง  แลวไดปลูกศาลข้ึน เรียกวา ศาลเจาแมตะเคียน  สวนคลองนี้ก็เรียกวา คลองหัว

ตะเคียน ตอมาเรียก คลองตะเคียน จนทุกวันนี้  ซ่ึงเรื่องราวเหลานี้ผูใหญหลายทานยังจําไดดีและ

กลาวตรงกันวา 

 กํานันจีรศักดิ์ แกวโบราณ อดีตกํานันตําบลศรีษะจรเขใหญ  ซ่ึงลวงลับไปแลว ทานให

ขอมูลในไวในขณะท่ี อายุ 94 ป วา เม่ือกอนเรียกวาคลองบางตะเคียน เพราะสมัยกอนเม่ือขุดคลองนี้

แลวเจอตนตะเคียนใหญ  “คลองบางตะเคียน เปนคลองธรรมชาติ คนสมัยกอนไมมีการขุดคลอง 

นอกจากมาพัฒนาข้ึน  คําวา “หัวตะเคียน” ไมมี เรียกกันคลองบางตะเคียน  ตอมามีการขุดคลอง

แลวเจอตนตะเคียนใหญ  หลังจากนั้นชื่อคลองก็เรียกกันวา “คลองหัวตะเคียน” (จีรศักดิ์ แกวโบราณ. 

11 พฤษภาคม 2555 : สัมภาษณ) 

 ขอมูลนี้สอดคลองกับ คุณตาบาง ศิลปาชัย อายุ 88 ป ซ่ึงยืนยันวา ชื่อคลองบางตะเคียน

มาจากตนตะเคียนตนใหญท่ีในอดีตเคยจมอยูในคลอง  “มีตนตะเคียนตนเดียวอยู  เขาเรียกวาคลอง

ตะเคียน  ไมรูวาใครมาเจอ  มีศาลเจาแมตะเคียนอยู  ไปขุดเจอ มันจมน้ําอยูในคลอง  ตนใหญราวถัง

น้ํามัน 300 ลิตร  ความยาวเทา 3 วา  เขาไมไดขุดหรอก  เขาโผล  มาเจอ เขาเลยปลูกศาลไว  ตอนท่ี

เขาเอาข้ึน เราไมรู” (บาง ศิลปาชัย. 1 ธันวาคม 2559 : สัมภาษณ ) 

 

 
 

ภาพที่ 112 ภาพถาย คุณตาบาง ศิลปาชัย อายุ 88 ป  

เมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 
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 ปจจุบัน ไมมีศาลเจาแมตะเคียนแลว สวนคลองตะเคียนเขาใจวาบางสวนอาจจะถูกถมไป

แลว  ซ่ึง ดร.ธงชัย หงษจร กลาววาคลองนี้อยูแถวเลควูด ปจจุบันพ้ืนท่ีบริเวณนี้ถูกซ้ือและอาจจะถม

ไปแลว  “คลองตะเคียน อยูแถวเลควูด ตอนนี้ถมแลว  แตกอนนั้นมีตนตะเคียนลอยข้ึนมากลางคลอง 

เขาเลยยกข้ึนไวขางๆ แลวก็ตั้งศาล  ศาลตอนนี้หายไปหมดแลว เพราะเลควูดมาซ้ือท่ีไวท้ัง 2 ฝง ตนๆ 

คลองท้ัง 2 ฝงมันเลยปด  ตอนนี้ถมไปแลวม๊ัง  ซ่ึงทําใหคลองชวดหมันขางๆ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ 

มันเนา เพราะสมัยกอนมันไหลออกคลองบางน้ําจืดได  พอในหลวงทําโครงการไปทางนี้ น้ํามันก็ไหล

ยอนกลับ” (ธงชัย หงษจร. 23 กุมภาพันธ 2559 : สัมภาษณ) 

 สรุปวา  คลองตะเคียน เปนชื่อท่ีชาวบานตั้งตามพืชพันธุไม คือ ตนตะเคียนตนใหญซ่ึง

เคยจมอยูท่ีกนคลอง  ปจุบัน คลองตะเคียน ตามขอมูลในเอกสารรายชื่อและแผนท่ีคลองท้ังหมด ของ

ตําบลศีรษะจรเขใหญ  มีความกวาง 14.00 เมตร  มีความยาว 1,400 เมตร 

 

 

  

 คลองแยกตาสนิท เปนคลองขุด  ตําแหนงและลักษณะคลองตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดง

คลองในเขตพ้ืนท่ีตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558  เห็นวาเปนคลองตรง สายสั้นๆ  ท่ีขุดแยกมาจาก

คลองตะเคียนออม ปากคลองดานเหนือเปนคลองตัน สวนปากคลองดานใตสบกับคลองตะเคียนออม 

 

   
 

ภาพที่ 52  แผนที่แสดงคลองแยกตาสนทิในแผนที่แสดงคลองในเขตพื้นที ่

อบต.ศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

 

คลองแยกตาสนิท(หลังเลควูด) 
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 ท่ีมาชื่อ คลองแยกตาสนิท  เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันเองตามชื่อผูท่ีขุดชวด คือ ตาหนิด

หรือ นายสนิท  หงษจร แตกอนเรียก ชวดตาหนิด  ซ่ึงเปนผูขุดชวดนี้ข้ึนมาเพ่ือประโยชนในการชัก

น้ําจากคลองตะเคียนออมใหเขามายังท่ีนาของตนท่ีอยูในบริเวณนี้  จึงเรียก ชวดตาหนิด(สนิท) 

 ผูยืนยันเรื่องนี้ คือ คุณอํานาจ  หงษจร รองนายกองคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเข

ใหญ ผูเปนเครือญาติในตระกูลหงษจร เลาวา  “คลองนี้อยูหมู 4 มาจากชื่อ นายสนิท หงษจร  

ชาวบานเรียก แยกตาสนิท นายสนิท เปนบุตรของนายนา หงษจร  สวนนายนา หงษจร เปนนองชาย

ของนายเปา หงษจร” (อํานาจ หงษจร. 4 ธันวาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 ดังนั้น คลองชวดตาสนิท  ตั้งตามชื่อคนท่ีขุดชวด คือนายสนิท หงษจร ชาวบานเรียก

งายๆ วา ชวดตาหนิด (สนิท)  ตอมาเรียก  คลองแยกตาสนิท ซ่ึงคลองนี้อยูในพ้ืนท่ี หมู 4 เปนบริเวณ

ดานหลังของสนามกอลฟ เลควูด คันทรีคลับ  ปจจุบันมีขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว 200 เมตร แตไม

พบแนวคลองนี้ในแผนท่ี Google แลว ซ่ึงเปนไปไดหรือไมวาอาจจะถูกถมไปแลว 

 

 

 
 

ภาพที่ 113 ภาพถาย คุณอํานาจ หงษจร รองนายกองคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเขใหญ 

อําเภอบางเสาธง  จงัหวัดสมุทรปราการ  เมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2559 

 

 

  

 คลองตาหลวง  เปนคลองสายสั้นๆ ตําแหนงและลักษณะตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดง

คลองในเขตพ้ืนท่ีตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558  เห็นวาคลองนี้อยูดานเหนือของตําบล มีลักษณะโคง

เปนรูปเกือกมา บริเวณท่ีถูกคลองโอบลอมจึงมีลักษณะเหมือนเกาะ สวนปากคลองท้ังสองดานสบกับ

คลองจรเขใหญ  ชวงกลางคลองท่ีโคงออมนี้ มีคลองแยกเปนแนวขวางเยื้องมาทางดานตะวันออกแต

ปลายคลองตัน คลองนี้คือ คลองตาหลวง 

คลองตาหลวง 
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ภาพที่ 53  แผนที่แสดงคลองตาหลวงในแผนที่แสดงคลองในเขตพื้นที ่

ตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

 

 คลองตาหลวงในอดีตมีสภาพตามคําบอกเลาของผูอาวุโส วา คลองตาหลวง เปนชวด

เล็กๆ ท่ีขุดข้ึนเพ่ือชักน้ําจากคลองจรเขใหญใหเขามาในท่ีนารวมท้ังเปนเสนทางลําเลียงขาวระหวาง

บานกับท่ีนาของตนดวย  เจาของชวดคือ ขุนภักดีพลีบาล หรือ นายออง มามาก ซ่ึงมีท่ีนาอยูบริเวณนี้ 

ชวดนี้จะไมสามารถทะลุออกไปท่ีใดเพราะปลายชวดจะตันอยูตรงบานของขุนภักดีพลีบาล(ออง มามาก) 

เจาของนาพอดี  ภายหลังผูเขามาอาศัยอยูในคลองนี้โดยมากเปนเครือญาติกันกับเจาของชวด 

 “คลองตาหลวง เปนคลองตัน  คลองตาหลวงท่ีอยูหนาบาน ประมาณ 4 ศอกกวา ตก

ประมาณ 8 เมตร(6 ศอก)  คลองจระเขใหญเปนคลองท่ีผานมาหนาท่ีเรา  แตคลองตาหลวงจะเขามา

ท่ีเรา คลองตาหลวงเปนคลองตัน ปลนยาก เพราะท้ังคลองมีแตญาติพ่ีนองกัน  คลองตาหลวง ท่ีบาน 

ไมใชชวดแลว คือเวลาลากขาวเรือสวนกันได มันกวาง เปนคลองขุด เพราะเนื่องจากเปนคลองท่ีเขาท่ี

ของเราแลวมันตัน  แตพอเราขุดแลวโฉนดออกมาเขาใหระบุเปนลํารางไปเลย  คือใครก็เขาได  แตถา

ชวดจะเขาไดเฉพาะเจาของเทานั้น เขาอาจปดไมใหคนอ่ืนเขาท่ีก็ได  อยางคนนี้มีสิทธิ์ อีกคนก็มีสิทธิ์ 

แบงกันคนละ 2 ศอก  ชวดก็คลายๆ ถนนสวนบุคคล  ท่ีเปนภาวะจํายอมของคนท่ีง 2 ฝง ท่ียอมกัน

เพราะเปนสวนกลาง แตคนอ่ืนเขาออกไมได  แตถาคลองคนอ่ืนเขาออกได  แตถาเปนชวดเขาก็จะ

เขียนชื่อเลยวาชวดใคร ชวดตาทิม ชวดหมัน ชวดยายอาจ ชวดตาหนู แลวแต   พอออกจากคลองตา

หลวงก็มาทะลุคลองจระเขใหญ ออกมาไมถึงกิโลเมตร” (ธงชัย หงษจร. 23 ก.พ. 2559 : สัมภาษณ) 
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 สวนนายอํานาจ หงษจร รองนายกองคการบริหารสวนตําบลศรีษะจรเขใหญ กลาววาแต

กอนคลองไมกวาง สามารถกระโดดขามได ชวดนี้เปนคลองตัน มีตระกูลแกวโบราณเปนเจาของท่ีนา

ในบริเวณนี้หลายรอยไร และเม่ือถึงหนานาจะเขามาทํานาในพ้ืนท่ีนี้ เม่ือหมดหนานาก็จะกลับไปท่ี

ชุมชนบานใหญ แถววัดจรเขใหญ  “สภาพคลองตาหลวงสมัยกอน กวางแควาเดียว ประมาณ 2 เมตร

กระโดดขามได  อยูท่ีนี่มองเห็นถนนบางนา-ตราด  มันโลง ข้ึนยอดสะเดาดูรถเมล  เด็กๆ เคยคิดนะวา 

แมขายท่ีตรงนี้ไรละหม่ืนก็ไดเปนลานแลว  แลวไปอยูท่ีเจริญกวา 

 ชวดตาหลวงเปนคลองตัน งายๆ คือ เปนตระกูลแกวโบราณท่ีอยู จะกินพ้ืนท่ี 300-400 ไร 

พอถึงหนานาจะอยูตรงนี้  แตพอถึงหนาแลงจะไปอยูแถววัดจรเขใหญ เพราะกลัวโจรปลน จะไป

รวมกันอยูท่ีนั่น มันจึงไมไดใชประโยชน  แคอาศัยหนานาทํานา  เรือนแพก็ไมเดือดรอน  เพราะเราไป

อยูตรงออมใหญ ออมตรงหนาวัดจรเขใหญ หมู 3 ตรงนั้นเขาเรียกวา เกาะวัดใหญ ทุกคนจะไปรวมตัว

อยูท่ีโนนหมด เพราะกลัวโจร” ( อํานาจ หงษจร. 2 มี.ค. 2559 : สัมภาษณ) 

 

 ประวัติของ ขุนภักดีพลีบาล (ออง มามาก) ตามคําบอกเลาของเครือญาติท่ียังคงอาศัยอยู

ในพ้ืนท่ีตําบลศีรษะจรเขใหญ  หลายทานใหขอมูลวา  ราวสมัยรัชกาลท่ี 3 หรือ รัชกาลท่ี 4 เจาของท่ี

นาสวนใหญท่ีอยูในยานนี้คือ หัวหนาแขวง ชาวบานเรียกวา นายแขวง (ไมทราบนามเดิม) ภรรยาชื่อ 

นางเหม  สมัยนั้นเรียกวา อําแดงเหม 

 สมัยนั้นนายแขวงเปนผูนําทองถ่ิน มีหนาท่ีรับนโยบายและเปนหูเปนตาใหกับรัฐ ในการ 

ตรวจตราดูแลความสงบเรียบรอยในทองท่ี  เม่ือมีคดีความไมสงบเกิดข้ึน นายแขวงก็จะทําหนาท่ี

สอบสวนและตัดสินคดีความตางๆ ตลอดจนมีลงโทษและคุมขังผูกระทําผิดดวย เลากันวาท่ีบริเวณใตถุน

เรือนของนายแขวงมีอุปกรณ เครื่องมือตางๆ ท่ีใชในการลงโทษและเปนท่ีคุมขังนักโทษผูกระทําผิดดวย 

 สวนอําแดงเหม  ภรรยานายแขวงก็เปนสตรีท่ีมีบุคลิกลักษณะผิดแผกไปจากชาวบาน

ท่ัวไปในสมัยนั้น ไมวาจะพูดจา ยืน นั่ง  การแตงกาย  ตลอดจนบรรดาขาวของเครื่องใชตางๆ ท่ีมี

ความพิถีพิถัน เรียกไดวาเจายศเจาอยาง 

 นายแขวงและอําแดงเหม จึงเปนท้ังเศรษฐีมีทรัพยและเปนผูนําทางสังคมของทองถ่ินนี้

อีกดวย  นายแขวงและอําแดงเหม มีบุตรดวยกัน 2 คน  คนแรกเปนหญิง ชื่อ เปรม (ตอมาเปนภรรยา

ของทาสท่ีชื่อ แกว เปนตนตระกูลแกวโบราณ)  คนท่ีสองเปนชาย ชื่อ ออง (เปนตนตระกูลมามาก) 

 “บานเปนทรงไทย ขางลางทําเปนตรวนขังนักโทษ ไมไดสงอําเภออะไร  เพราะเขาใหญ

พอๆ นองๆ นายอําเภอ  นายแขวงก็จะบริหารจัดการเอง  ขางลางบานเขานี้  พอเลาวา เวลาขามไป  

เขายังเก็บท่ีถางมือไวเลย  เปนท่ีถางมือ ถางขา ตอกเล็บ มีตรวน ข่ือใสคอดวย  ขุนภักดีพลีบาล ยัง

เก็บของพวกนี้ของพอเขาไว 
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 อําแดงเหม  จะไปไหนก็จะเจายศเจาอยาง  จะลุกจะนั่งไมเหมือนคนอ่ืน  เวลานั่งกับพ้ืน 

เขาไมนั่ง เขาตองนั่งเกาอ้ี  ออกขางนอกไปไหนมาไหนตองกางรม  รมเปนเครื่องบอกชนชั้นดวย 

หมายถึง นางเหม นาจะรูธรรมเนียมในวัง  สมัยกอนชาวบานใชกานบัวกันใชไหม  แตเธอใชรม

กระดาษ ใหรูวาเขาเปนคุณนาย  พูด อิฉัน ถือตัวมาก เขาเปนคนบางโพงพาง” (อารีย วิทยารมภ. 23 

ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 ครั้นในสมัยรัชกาลท่ี 5 เม่ือรัฐบาลปฏิรูประบบราชการใหมีการปกครองและการบริหาร

ท่ีกระชับข้ึน โดยในแตละทองท่ีจะมีผูใหญ กํานัน นายอําเภอ และคณะกรรมการอําเภอดูแล  โดย

กํานันและผูใหญบาน สวนใหญคือผูรู ผูอาวุโส และผูนําทองถ่ิน ท่ีอยูในระดับเดียวกับชาวบาน 

 ดังนั้น จากการท่ีนายแขวงไดรับราชการดูแลประชาชนในละแวกนี้มาเปนเวลานาน จน

เปนท่ีรูจักกันนับถือกันโดยท่ัวไป  กระท่ังชั้นลูก หลานของทานไดมีโอกาสทํางานดานการปกครอง

ทองถ่ินสืบมาดวย  เชน นายออง มามาก บุตรชายของทาน ตอมาไดรับเลือกใหเปนกํานันคนแรกของ

อําเภอบางพลี มีบรรดาศักดิ์เปน ขุนภักดีพลีบาล  ตลอดจนในชั้นหลังยังพบวาท้ังคนในตระกูลมามาก

และตระกูลแกวโบราณ(เปนตระกูลทางขางพ่ีสาวของขุนภักดีพลีบาล) หลายทานตางก็มีโอกาสรับ

ราชการเปนผูนําทองถ่ินหรือรวมในคณะผูบริหารและสมาชิกสภาขององคการบริหารสวนตําบลศีรษะ

จรเขใหญ อําเภอบางเสาธงดวย 

 คุณตาจีรศักดิ์ แกวโบราณ อดีตกํานันตําบลศีรษะจรเขใหญ ซ่ึงลวงลับไปแลว ทานเปน

เครือญาติ ชั้นหลานของขุนภักดีพลีบาล(ออง มามาก) เนื่องจากคุณยาของทานชื่อ เปรม (มามาก) 

แกวโบราณ  เปนพ่ีสาวของขุนภักดีพลีบาล(ออง มามาก) คุณตาจีรศักดิ์ แกวโบราณ ทานใหขอมูล

เก่ียวกับขุนภักดีพลีบาล ในขณะท่ีทานมีอายุ 94 ป “คุณพอ(ทวด) ของคุณปูผม  เปนหัวหนาแขวง  

แลวตอมาก็เปนคุณปู  ปูอองนองของยาผม มาเปนกํานัน ไดรับพระราชาทานยศเปนขุนภักดีพลีบาล  

เปนกํานันอยูอําเภอบางพลี  แลวก็มาเปนกํานันเดช  ตอจากกํานันเดช  เปนกํานันเนียน แกวโบราณ  

แลวก็มาผมรับชวง” (จีรศักดิ์ แกวโบราณ. 11 พฤษภาคม 2555 : สัมภาษณ) 
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ภาพที่ 114 ภาพถาย กํานันจีรศักดิ์ แกวโบราณ 

ที่มา : อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพนายจีรศักดิ์ แกวโบราณ 

(เปนกรณีพิเศษ)  ณ เมรุวัดจรเขใหญ จังหวัดสมุทรปราการ วนัพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2560 

 

 อาจารยอารีย วิทยารมภ  ทานเปนบุตรของคุณตาจีรศักดิ์ แกวโบราณ และเปนเครือ

ญาติกันกับขุนภักดีพลีบาล ไดเลาขยายความเรื่องราวของตนตระกูลแกวโบราณ และเรื่องคลองตาหลวง 

วา “คลองตาหลวง ไมใชชื่อคน ชื่อหลวง  เปนคลองท่ีเจาขุนมูลนายท่ีอยูครั้งแรก ก็คือ กอนไมไดเปน 

เขาเรียกนายแขวง ไมนิยมเรียกชื่อ  เหตุผลท่ีไมเรียกชื่อเพราะเขายกยอง แตเมียเขา เรียกวา อําแดง

เหม  คูนี้เปนเศรษฐี คนไทย เปนเจาขุนมูลนาย  นายแขวงก็จะบริหารจัดการเอง  นายแขวงนี้อยูสมัย

รัชกาลท่ี 3–4 เลย  เขาอยูมานาน 

 ลูกของเขาคือ ขุนภักดีพลีบาล  รัชกาลท่ี 5  เปนกํานัน  คือตระกูลมามาก เปนพอตาปน-

ยายแกว ขุนภักดีพลีบาล เดิมชื่อออง  ตอนหลังใหตั้งนามสกุลไดในสมัยรัชกาลที่ 6 ทานตั้งเปน 

“มามาก”  นายออง  มามาก เปนเจาของท่ีดินผืนเล็กผืนนอยเต็มไปหมด ” (อารีย วิทยารมภ. 23 

ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

เห็นไดวา ตระกูลของขุนภักดีพลีบาล นอกจากเปนเศรษฐีมีทรัพยแลวยังเปนผูนําทองถ่ินอีกดวย 

ดังนั้นเม่ือทานขุดชวดเขาท่ีนา  ชาวบานจึงไดเรียกชื่อชวดตาหลวง แทนการเรียกชื่อของทาน  ท้ังนี้

เพ่ือบงบอกวา เจาของชวดนั้นเปน คนของหลวง นั่นเอง 

 ครั้นภายหลังมีการขุดขยายชวดตาหลวงใหกลายเปนคลองกวาง ซ่ึงก็ทําใหพ้ืนท่ีนา

บางสวนเปนของรัฐบาลไปโดยปริยาย  แตยังคงเรียกชื่อ คลองตาหลวง ดังเดิม “คลองตาหลวง เพ่ิงมา

ขุดเปนคลองใหญมาก เม่ือป พ.ศ.2526 ใชรถแม็กโครขุดขยายคลอง ยุคคึกฤทธิ์ (ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 

เปนนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2518-2519)  ใชเงินผัน ใชคนขุด  พอเรือโปะมาใชรถแม็กโครขุด 4-5 เมตร 

มันเปนคลองท่ีกวางหมด ปจจุบันกวางประมาณ 10 เมตร  จาก 2 เมตรเปน 10 เมตร  พ้ืนท่ีขางเคียง

ก็หายไปเปนของหลวงหมด ไมเวรคืน มันก็พังโดยปริยาย เพราะความเจริญ ( อํานาจ หงษจร. 2 
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มีนาคม.2559 : สัมภาษณ) ปจจุบัน คลองตาหลวง มีขนาดกวาง  12.00 เมตร  และ ยาว 1,050 

เมตร อยูในเขตพ้ืนท่ีหมู 5 ตําบลศีรษะจรเขใหญ 

 

 
 

ภาพที่ 115 ภาพถายคลองตาหลวง ตําบลศีรษะจรเขใหญ พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

  

 คลองบางฉมาน อยูดานเหนือของตําบลศีรษะจรเขใหญ ในพ้ืนท่ีหมู 5 ตําแหนงและ

ลักษณะของคลองตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงคลองในเขตพ้ืนท่ีตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558 เห็นวา

เปนคลองเฉียงเล็กนอย ปากคลองดานเหนือสบกับคลองตาปู  สวนปากคลองดานใตสบกับคลองจรเข

ใหญ  กลางคลองคดโคงและหักศอกในบางชวง 

 

 

คลองบางฉมาน- คลองลําชวดฉมาน – บานคลองบางฉมาน 
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ภาพที่ 54  แผนที่แสดงคลองบางฉมานในแผนที่แสดงคลอง 

ในเขตพื้นที่ตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

 

 คลองบางฉมานในอดีตมีสภาพตามคําบอกเลาของผูอาวุโส วาเปนคลองธรรมชาติ พ้ืนท่ี

ในคลองนี้เปนท่ีนาและมีผูคนอาศัยอยูมากพอควร  ตั้งแตปากคลองมีตนไทรยอยตนใหญซ่ึงมี

ก่ิงกานสาขามากท้ังยังมีรากอากาศยาวเปนฝอยระโยงระยาง บนตนไทรมักจะมีนกกระยางบินมาเกาะ

อยูเสมอ  ตนไทรมักจะพบไดตามแนวคลองท้ังสองฝง 

 ดร.ธงชัย หงษจร ทานไดเลายอนสภาพในอดีตของคลองบางฉมาน วามีตนไทรข้ึนอยูท้ัง

สองฝงคลอง  ซ่ึงตนไทรจะมีรากฝอยยาว เด็กๆ ก็มักจะไปโหนเลนกัน  “เปนคลองท่ีมีตนไทรข้ึนอยู

เยอะท้ัง 2 ฝงคลอง เรียกไดวาเปนดงตนไทรเลยก็วาได  เพราะมันเปนน้ํา จึงมีไทรยอย ท้ังยังมีนก 

กระยางมาจะเกาะท่ีตนไทรดวย  ไทรยอย ถามันอยูชายน้ํา มันจะใหญ เลื้อยไปคํ้า  ถาอยูบนบกราก

มันจะยอยเปนฝอย  ท่ีมันยอยมันจะไดแผออกไป  ถาลงน้ํามันจะใหญ กระโดดลงน้ําเหมือนทาซาน

เลย สายพันธุนี้ น้ําทวมไมตาย  มีตลอดท้ังคลองเลย ตั้งแตปากคลอง ถานกไปกินท่ีไหนมันก็จะไปถึง 

เวลารากมันยอย เราจะเอามาผูกไว 1-2 ป มันก็จะเปนชิงชา โหนลงน้ํากัน รากของตนไทรมักจะถูก

ตัดไปทํากระบี่กระบอง” (ธงชัย หงษจร. 23 กุมภาพันธ 2559 : สัมภาษณ ) 

 ในคลองบางฉมานยังมีเรื่องเลากันวา  ในอดีตบริเวณพ้ืนปากคลองชาวบานจะนํารางของ

เด็กทารกท่ีเสียชีวิตตั้งแตแรกเกิดมาฝงไวท่ีนี่ เนื่องจากมีบริแวณท่ีดอนสูงพนน้ํา แลวก็เลยร่ําลือกันวา

คนเขาไปหาปลาในคลองนี้แลวถูกผีหลอก  ผูถายทอดเรื่องนี้คือ คุณอํานาจ หงษจร รองนายกองคการ

บริหารสวนตําบลศีรษะจรเขใหญ ซ่ึงบรรพบุรุษของทานไดบอกเลาวาบริเวณปากคลองบางฉมานเปน

ท่ีดอนซ่ึงชาวบานจะนํารางทารกมาฝงตามความเชื่อโบราณ  นอกจากนั้นคุณตาของทานยังเลาอีกวา

เคยเขาไปหาปลาแลวถูกผีเด็กหลอก 
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 “สมัยกอน ตรงปากคลองบางฉมานเปนท่ีดอน (บริเวณ King Powerปจจุบัน)  ลูกใคร

ตายตองฝงตรงนั้นหมด คนโบราณ พอเด็กตาย เด็กเล็กๆ เขาไมเผา เขาฝงเลย  ถาเด็กพูดได สวดคืน

เดียว  ตาผมเคยเขาไปสุมปลาท่ีปากคลองบางฉมาน  โดดสุมไป คอแทบหัก ตาเขาเลาใหฟง  ปลามัน

ออเปนกอน  ไมมีน้ําเลย มีแตดิน  ตาก็ดาผีอีแดงมันหลอกกู  ตาเขาเลาใหฟง ไมใชตาลายหรอก โดน

หลอกกันเยอะ  คนตายก็ไมมีท่ีจะฝง  ตรงวัดใหญท่ีๆ ตักบาตร เดิมเปนท่ีฝงศพ  สวนท่ีเผาศพ มีเชิง

ตะกอน เปนอันแรกท่ียาผมเปนคนสราง  เปนสังกะสี  เด็กๆ ผมไปยืนดูคนเขาเผา  ยุคตอมาก็เปนเมรุ

ลอย  สัปเหรอตองเลาะกระดูกเอาเนื้อไปท้ิง  เนื้อท้ิงหนาวัดใหปลากิน  คนจะไดไมหาปลาหนาวัด 

เนื้อคนนะ  ผมไปยืนดู เพราะอยากรูมันเปนยังไง  ผมก็ยืนดูเขาชําแหละ  ถาอันไหนมีเนื้อ เขาก็เลาะ

เอาแตกระดูกไปเผาท่ีเมรุลอย  สมัยกอนเขาไมมีโรคระบาดแบบนี้  ไมเห็นสัปเหรอเปนอะไรเลย” 

(อํานาจ หงษจร. 1 ธันวาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 ชื่อ คลองบางฉมาน เปนชื่อท่ีเรียกกันภายหลัง  เดิมชาวบานเรียกวา คลองไซมาน คําวา 

ไซมาน หมายถึง เครื่องสานสําหรับดักปลาชนิดหนึ่งท่ีมีขนาดใหญ ชาวบานละแวกนี้ใชไซมานจับ

ปลาตามคลอง หนองตางๆ 

 ผูใหญหลายทานตางยืนยันตรงกันวาไดเรียกชื่อ คลองไซมาน มาตั้งแตแรกแลวแลว คํา

วา ฉมาน ท่ีเรียกกันในชั้นหลังนี้ ยังไมมีใครทราบความหมาย  “ชวดฉมานไมมี  มีแตคลองไซมาน  

คลองใหญพอๆกับคลองตาปู เรือมาดสวนกันได” (วน ทองโอ. 5 กันยายน 2559 : สัมภาษณ)  สวน

คุณยายนันทา นวลจันทร อายุ 75 ป  คนคลองบางฉมาน ทานยืนยันวาเดิมเรียก บางไซมาน คลองนี้

มีคนมาทํานาและอาศัยอยูเยอะ “ฉันอยูบางฉมาน  กอนนี้ เขาเรียก บางไซมาน ญาติพอฉันอยูทาง

โนน แตจํานามสกุลไมได กอนนี้บางไซมานคนอยูเยอะ  ทํานาได  ทางนี้น้ําจม แตท่ีฉันอยูก็ยังทําได” 

(นันทา นวลจันทร. 5 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 อาจารยอารีย วิทยารมภ นักวิชาการทองถ่ิน ทานก็เติบโตอยูท่ีคลองบางฉมาน ไดยืนยัน

เชนกันวา แตเดิมคนแถวนี้เรียกแต คลองไซมาน  สวนคําวา ฉมาน มาเรียกกันภายหลัง ซ่ึงไมมีใคร

ทราบความหมาย  เขาใจวา บางฉมาน เปนชื่อท่ีราชการเรียก อาจเพ้ียนมาจากไซมานซ่ึงเรื่องนี้ทาน

เคยสอบถามบิดา คือ นายจีรศักดิ์ แกวโบราณ กํานันตําบลศีรษะจรเขใหญ  และบิดากลาววานาจะ

เปนชื่อท่ีทางราชการตั้งข้ึน แตทานก็ไมทราบความหมาย 

 “ เราถามพอวา ฉมาน แปลวาอะไร  พอบอกวาอันนี้แปลไมได  ประชาชนจะชอบยังไง

ไมรู  แตรัฐบาลจะตั้ง ฉมาน (ฉะ-มาน)  มีพอคนเดียวท่ีเรียกถูก เพราะพอเปนเจาหนาท่ี  พอบอกวา 

พอยังหาคําแปลไมได  สวนชาวบานไมเรียกฉมานสักคน  เขาเรียกไซมาน  ใชชื่อไซมานเลย  เปน

เครื่องมือดักจับสัตวน้ํา ไมใช ตนไทร (ทอ–รอ)” (อารีย วิทยารมภ. 28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 
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 ดร.ธงชัย หงษจร ทานยืนยันวาคลองบางฉมานเดิมเรียกไซมาน  แตท่ีในโฉนดท่ีดินเขียน

วาคลองบางฉมาน สันนิษฐานวาเจาหนาท่ีกรมท่ีดินซ่ึงเปนขาราชการจากท่ีอ่ืนไดเขามาทํารางวัดท่ีนา

แลวอาจจะฟงชื่อคลองเพ้ียนไปเปนฉมาน เม่ือจดบันทึกไปแลวก็สงผลใหเอกสารราชการตลอดจนปาย

ชื่อเขียนวาบางฉมานตามไปดวย  “คลองบางฉมาน  เดิมชื่อคลองบางไซมาน  มันมาเพ้ียนเปนบาง

ฉมานในโฉนดท่ีดิน  เพราะกรมท่ีดินมา ก็เอาโฉนดท่ีดินมาเปด  เวลารังวัดท่ีนาสมัยกอนเขาเขียนหมด

ไมพิมพ  คือคนท่ีมาวัดเปนขาราชการมาจากท่ีอ่ืน  เราบอกบางไซมาน เขาก็เขียน บางฉมาน  พอ

เวลาเขาเขียนปาย  เขาก็ตองขอกรมท่ีดิน  เพราะตองเขียนปายตามราชการ” (ธงชัย หงษจร. 23 

กุมภาพันธ 2559 : สัมภาษณ) 

 

 

 สวน คลองลําชวดฉมาน ในพ้ืนท่ีหมู 7 ตําบลศีรษะจรเขใหญ คลองนี้อยูไมหางจาก

คลองบางฉมาน  แตกอนก็เรียก ไซมาน เชนกัน  แรกเริ่มเปนชวดท่ีชาวบานขุดข้ึนเพ่ือชักน้ําจาก

คลองจรเขใหญเขาสูท่ีนาบริเวณนั้น  โดยปากคลองดานตะวันตกขุดแยกมาจากคลองจรเขใหญ  และ

ปากคลองดานตะวันออกไปสบกับคลองบางฉมานและคลองตาปู 

 “ลําชวดฉมาน เขาเรียกคลองไทรมาน” (บาง ศิลปาชัย. 1 ธันวาคม 2559 : สัมภาษณ)  

“ลําชวดฉมานอยูคูขนานกัน อยูทางทิศตะวันตก หัวนาครูอารีย  ตะวันออกเปนคลองบางฉมานหรือ

ไทรมาน  หัวนาครูอารียเปนชวดเล็กๆ” (อารีย วิทยารมภ. 28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ)  ปจจุบัน

คลองลําชวดฉมาน มีขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว 930 เมตร 

 อนึ่ง  เรื่องชื่อคลองบางฉมานนั้น  พระมหาชวลิตอธิจิตโต วัดหัวคู ตั้งขอสังเกตวาอาจจะ

เพ้ียนมาจากคําวา ฉมัน หรือไม  เนื่องจากในแผนท่ีเกาของอําเภอบางพลีมีชื่อ คลองชวดฉมัน ซ่ึงอยู

ตรงขามกับคลองบางฉมาน(ไซมาน) ดวย  ฉมัน ในท่ีนี้หมายถึง สัตว  หรือท่ีเราเรียกวา ตัวฉมัน หรือ 

สมัน หรือชาวบานเรียก  ฟาน 

 ลักษณะของตัวฉมัน  จะมีขนตามลําตัวสีน้ําตาลเขม ทองมีสีออนกวา ริมฝปากลางและ

ดานลางของหางเปนสีขาว เม่ือโตเต็มวัยจะมีความสูงประมาณ 1 เมตร  มีลักษณะเดนคือ ตัวผูจะมี

เขาแตกแขนงออกไปมากมายเหมือนก่ิงไม แลดูสวยงาม  โดยชอบรวมตัวเปนฝูงเล็กๆชอบกินหญา

ออน ผลไม ยอดไม ใบไมหลายชนิด  และชอบอาศัยอยูในท่ีทุงโลงกวาง  ฉมัน ไมสามารถหลบหนีเขา

ปาทึบไดเนื่องจากก่ิงกานของเขาจะไปติดพันกับก่ิงไม จึงเปนจุดออนใหถูกลาไดอยางงายดาย

สมัยกอนจะพบสมันในบริเวณท่ีราบภาคกลาง โดยเฉพาะบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาและจังหวัดรอบ

เขตกรุงเทพมหานคร  และในพ้ืนท่ีบางเสาธงในอดีตก็เคยมีตัวฉมันอยูดวย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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 “ คําวาชื่อ ฉมาน นี้ หลวงเขาอาจจะไปดูแผนท่ีเกาหรือเปลา เพราะผมเคยเห็นมันเขียน 

ฉมัน  ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เขียนวา ตัวฉมัน เทากับตัวฟาน  ฟาน คือกวางทุงชนิด

หนึ่ง ตัวใหญ มีเขากางออก  ไมใชกวางนะ  เขาเรียกวา ฟาน  เปนกวางชนิดหนึ่ง  อาศัยอยูในท่ีลุม  ปู

เขาบอกวา มีฟานเยอะ หมูปาก็เยอะ  เขาจะมีการลา  เขาก็จะลงในเรือมาด มีคนถือหลาว  จะตอง

เล็ง ตองแทงระหวางขาหนามัน” (พระมหาชวลิต. 28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 ขอสังเกตดังกลาว  แมวาขณะนี้จะยังไมมีหลักฐานอ่ืนใดมาสนันสนุน แตก็มีความเปนไป

ได  ดังนั้น คําวา ฉมานท่ีอาจมาจากฉมันก็เปนหนึ่งประเด็นท่ีควรคนควาตอไป 

 สรุป ชื่อ คลองบางฉมาน และ ลําชวดฉมาน  เดิมเรียกวา คลองไซมาน หรือ บางไซมาน 

หมายถึงเครื่องดักสัตวน้ําขนาดใหญชนิดหนึ่งท่ีชาวบานละแวกนี้ใชหาปลา  สวนคําวา บางฉมาน เปน

ชื่อท่ีมารียกกันภายหลัง ท่ีปรากฏในหนังสือราชการ แตยังไมมีใครทราบความหมาย  แตสันนิษฐานวา

ชื่อบางฉมาน นาจะเกิดจากความผิดพลาดในการสื่อสารกันระหวางชาวบานกับเจาหนาท่ีกรมท่ีดินท่ี

ซ่ึงไมไดเปนคนในพ้ืนท่ี   จึงไดเขียนตามท่ีตนเขาใจ จึงทําให ไซมาน กลายเสียงเรียกเปน ฉมาน ซ่ึงใช

ในหนังสือราชการไปดวย 

 ปจจุบัน คลองบางฉมาน มีขนาดกวาง 12.00 เมตร  มีความยาว 1,650 เมตร อยูใน

พ้ืนท่ีหมู 6 ตําบลศีรษะจระเขใหญ 

 

   
 

ภาพที่ 55  แผนที่แสดงคลองฉมันในแผนที่อําเภอบางพลี พ.ศ. 2457 ปรับปรุงแกไข 2492 

 

 



290 

 

 
 

ภาพที่ 116 ภาพลายเสน ฉมัน/สมัน หรือ ฟาน 

ที่มา : ภาพ  http://www.brr3.net/stu2557 

 

 

  

 คลองศาลเจา (หมู 5)  อยูดานเหนือของตําบล ตําแหนงและลักษณะตามท่ีปรากฏใน

แผนท่ีแสดงคลองในเขตพ้ืนท่ีตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558 เห็นวาเปนคลองขวางสายสั้นๆ ปาก

คลองดานตะวันตกเปนคลองตันทะลุไปไหนไมได  สวนปากคลองดานตะวันออกสบกับคลองจรเขใหญ 

และตลอดแนวคลองศาลเจาไมมีคลองสาขา 

 

 
 

ภาพที่ 56  แผนที่แสดงคลองศาลเจา หมู 5 ในแผนที่แสดงคลองในเขตพื้นที่ 

ตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

 

คลองศาลเจา (หมู 5 ) 

http://www.brr3.net/stu2557
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 คลองศาลเจา (หมู 5 ) มีสภาพท่ัวไปในอดีตจากคําบอกเลาของผูอาวุโส คือ เดิมคลองนี้

เปนเสนทางท่ีชาวบานจูงควายลองไปมายังท่ีนา หรือเรียกวา ทางควายลอง จนกระท่ังนานวันทางจึง

สึกเปนลํารางเล็กๆ  ในหนาน้ํา และคอยๆ กลายเปนคลองในภายหลัง  ในคลองนี้มีผูคนอาศัยอยูนอย 

เม่ือแรกมีเพียง 3 ครอบครัวเทานั้น 

 คุณยายนันทา นวลจันทร อายุ 75 ป  ผูท่ีเคยอยูในคลองนี้ กลาววาแตกอนบิดาของทาน

มาทํานาเชาอยูท่ีคลองศาลเจา ซ่ึงขณะนั้นคลองนี้มีบานอยูเพียง 3 หลังตาเรือนเทานั้น คือ บานของ

นายยอด  บานของตาปม-ตาแม  และบานของบิดาของทานคือ นายเทียม สมบูรณปฏิบัติ 

 “ไปอยูท่ีนั่นสมัยเด็กๆ ตั้งแตยังจําความไมได พอไปทํานาฉันยังตัวเล็กๆ เดินไปโรงเรียน

วัดจรเขใหญ  ในคลองศาลเจา มี 3 บาน มีบานตายอด นามสกุลจําไมได  บานพอเทียม สมบูรณ

ปฏิบัติ  บานตาปม  ตาแมน นามสกุลจําไมได คลองศาลเจาไมกวาง เปนลําลางเล็กๆ หนาแลงไล

ควายลงไป” (นันทา เพียรจันทร. 5 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 ชื่อ คลองศาลเจา เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันในภายหลัง เพราะเห็นวาท่ีปากคลอง(บางคน

บอกตนคลอง)  มีศาลเจาอยู  ลักษณะเปนศาลาไทยหลังเล็กๆ เรียบๆ  ชาวบานเรียกวา ศาลเจาพอ

ฟา  เขาใจวาเปนศาลเจาท่ีเจาทางท่ี  เพราะวาในศาลจะมีกระดูกศีรษะจรเขท่ีชาวบานพบเจอใน

บริเวณนี้หรือพบในคลองจากการขุดบอ จึงไดยกมาไวในศาล ไวใหชาวบานสักการะและมีการบนบาน

ศาลกลาวตางๆ ดวย 

 

 ผูอาวุโสหลายทานกลาวถึงเรื่องนี้คลายกัน ดังนี้  “ พอมาเชาท่ีคลองแถวคลองศาลเจา ท่ี

เขาเรียกคลองศาลเจา เพราะวามีศาลเจาท่ีปากคลองมีศาลเจาพอฟา แลวมีหัวจรเขเขาเอาไปไว  มีหัว

จรเข  มี 2-3 หัว ใครได เขาก็เอามาไว ใครขุดเจอก็เอามาไว  หัวจรเขใหญๆ” (นันทา เพียรจันทร. 5 

กันยายน 2559 : สัมภาษณ)  สวน พระปญญาวโร (หลวงตาวงศ ภูบังบอน) อายุ 79 ป เลาวา “คลอง

ศาลเจา เลยเกาะบางฝางไป เลี้ยวขวาไปออกคลองศาลเจา มีศาลเจาอยูปากคลอง เปนศาลเจาไทย

เรานี่หละ”(พระปญญาวโร.4 กันยายน 2558 : สัมภาษณ) 

 ปจจุบัน ศาลเจาพอฟา ตั้งอยูในท่ีดินของตระกูลขันแวว มีนายเพชร ขันแวว เปนเจาของ

ท่ี  “คลองศาลเจา มีศาลไทยเล็กๆ ธรรมดา  มีตนไทรท่ีศาลเจา ตอนนี้ยังมีอยู เจาของท่ีไหวเจาทุกป 

บานยายเตี้ย ท่ีเขามีสองฝงคลอง เจาของท่ีตอนนี้คือ นายเพชร ขันแวว ท่ีเปนของตนตระกูลขันแวว 

ลูกเขาเยอะ แตศาลมีมากอน นานแลว  ตั้งแตเม่ือไหรไมรู” (เพียร นวลจันทร . 58 กันยายน 2559 : 

สัมภาษณ) 
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 ขอมูลนี้คลายกับท่ีคุณอํานาจ หงษจร รองนายกองคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเข

ใหญ กลาววาไมทราบท่ีมาของศาลเจาพอฟา  แตภายในศาลมีศีรษะจระเข ชาวบานก็เขามาบนบาน

ศาลกลาวเรื่องตางๆ แลวแกบนดวยหัวหมู 

 “ปากคลองหมู 5 คือ ศาลเจาพอฟา แตไมรูวาเจาพอฟาคือใคร  เปนศาลไมโต ประมาณ 

1 เมตร ยาวเมตรกวาๆ เขาเอาหัวจระเขไวท่ีนั่น 2-3 หัว เจอจากการขุดบอ  ศาลเจาพอฟาเห็นมา

ตั้งแตเกิดแลว  เขามาบนบานศาลกลาว แลวแตวาเขาจะบน เชน บนเพ่ือปลนเขาใหได บนเพ่ือรอด

คดีความ บนไมใหเมียจับได   สวนมากก็แกบนดวยหัวหมู  ศาลพอฟา เพ่ิงทําบุญครั้งเดียวเองม๊ัง 

เจาของท่ีเดิมเขาทํา  ตนตระกูลขันแววใหไว ศาลเจาพอฟาปจจุบันยังอยู ไมมีการเปลี่ยนแปลงทําให

ใหญข้ึน เพราะเจาของท่ีเขาทําของเขาเอง ตอนนี้ก็ไมเล็ก กวางยาว 2-3 เมตร” (อํานาจ หงษจร. 2 

มีนาคม  2559 : สัมภาษณ) 

 เห็นไดวา  ศาลเจาในทองถ่ินเปนพ้ืนฐานของวัฒธรรมไทยท่ีมีมาเนิ่นนานแลว และพบ

เห็นไดในหลายพ้ืนท่ี  เพราะคติความเชื่อของสังคมไทยโบราณท่ีผูใหญสั่งสอนใหเคารพธรรมชาติ เชน 

ตนไมใหญ ผี ตลอดจนสัตวใหญตางๆ เชน เสือ งู หรือจระเข  เพราะถือวาเปนเจาของพ้ืนท่ี  ถาหาก

จะทําการใดในท่ีนั้นๆ ก็ตองบอกกลาวหรือสักการะบูชาเจาท่ีดวย รวมถึงอาจมีการบนบานศาลกลาว

เรื่องตางๆ ท้ังเรื่องผลลิต เจ็บไขไดปวยหรือเรื่องอ่ืนๆ  เม่ือสมปราถนาก็จะจัดพิธีกรรมเซนสังเวยขาว

ปลาอาหารตางๆ  ดังนั้นการมีศาลเจาในทองถ่ินจึงไมใชเรื่องแปลกอยางใด 

 สรุป  ชื่อ คลองศาลเจา(หมู 5)  เปนชื่อชาวบานเรียก ตามสิ่งสิ่งปลูกสรางตามความเชื่อ

ท่ีอยูในคลอง คือ ศาลเจาพอฟา ปจจุบันคลองศาลเจา มีขนาดกวาง 10.00 เมตร มีความยาว 700 

เมตร 

 

 

  

 คลองตายศ อยูดานเหนือของตําบลศีรษะจรเขใหญ ตําแหนงและลักษณะตามท่ีปรากฏ

ในแผนท่ีแสดงคลองในเขตพ้ืนท่ีตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558  เห็นวามีแนวโคง ปากคลองดานเหนือ

แยกมาจากคลองจรเขใหญ สวนปากคลองดานใตสบกับคลองตะเคียนออม และยังเชื่อมออกไปคลอง

ครูชวยและคลองแยกตาสนิทได 

 

คลองตายศ 
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ภาพที่ 57  แผนที่แสดงคลองตายศ ในแผนที่แสดงคลอง 

ในเขตพื้นที่ตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

 

 คลองตายศ  เปนคลองธรรมชาติ ท่ีเกิดจากทางควายลองจนสึกเปนลําราง ภายหลัง

พัฒนาเปนชวดและคลองตามลําดับ ชื่อ คลองตายศ เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันเองตามชื่อของคนท่ีอยู

ในคลอง คือ นายยศ แกวโบราณ หรือชาวบานเรียก ตายศ 

 เหตุท่ีชาวบานเรียกชื่อคลองตายศ  ก็เพราะวาตายศไดเขามาปลูกเรือนอยูในคลองนี้เปน

หลังแรก  แลวเปนผูขุดลํารางแยกจากคลองจรเขใหญ  เพ่ือชักน้ําเขาท่ีนาของตน  ภายหลังลํารางได

พัฒนามาจนเปนคลองกวาง  ในเวลาตอมามีครอบครัวอ่ืนๆ ยายมาอยูในคลองนี้ดวย คือตระกูลมา

มาก และ หงษจร  ซ่ึงเก่ียวดองเปนเครือญาติกับตายศ 

 คุณอํานาจ หงษจร รองนายกองคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเขใหญ  ใหรายละเอียดวา 

นายยศ แกวโบราณ ก็คือ นองชายของคุณตาของทาน  คือ กํานันเนียน แกวโบราณ  และเรียกคลอง

ตายศ เพราะตายศเปนคนขุดลํารางเขาท่ีนาของตน 

 “ท่ีเรียกคลองตายศ เพราะนองของตาผมอยูท่ีนั่น คือ ตายศ นามสกุลแกวโบราณ  นอง

ของกํานันเนียน แกวโบราณ  เดิมเปนลําลางควายลอง  ท่ีตายศ  แกวโบราณ  เขาขุดเขาท่ีนาของเขา  

คลองตายศไมไดเปนคลองตัน  แรกๆ คลองนั้นนาจะมีบานตายศบานเดียว  จริงๆ คลองนี้คือคลองสง

น้ํา คนสวนใหญอยูนี่  คลองตายศเปนคลองขุด ใชคนขุด  ขุดเพ่ือเอาน้ําเขาท่ีนาของตัวเอง ตระกูล

หลักๆ ท่ีอยูในคลองนี้คือ แกวโบราณ กับ มามาก สวนหงษจรนั้นมาทีหลัง มาจากหมู 8” (อํานาจ หงษจร. 

2 มี.ค. 2559 : สัมภาษณ) 

 สรุป ชื่อ คลองตายศ  ชาวบานเรียกตามชื่อผูขุดชวด ท้ังยังเปนบานหลังแรกท่ีเขามาอยู

ในคลองนี้ดวย  ปจจุบันคลองตายศ  มีขนาดกวาง 12.00 เมตร  ยาว 1,700 เมตร อยูในพ้ืนท่ีหมูท่ี 5 

ตําบลศีรษะจระเขใหญ 
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 คลองตาปู อยูดานเหนือ เยื้องไปทางตะวันออกของตําบลศีรษะจรเขใหญ  ตําแหนงและ

ลักษณะตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงคลองในเขตพ้ืนท่ีตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558 เห็นวาคลองนี้มี

ความยาวพาดผานพ้ืนท่ีหลายสวน คือ  ชวงตนคลองแยกมาจากคลองจรเขใหญอยูในพ้ืนท่ีหมู 7 แลว

ไหลคดโคงออมผานไปพ้ืนท่ีตั้งแตหมูท่ี 5,6.7 และหมู 8 ไปจนสบกับคลองจรเขใหญในพ้ืนท่ีหมู 3 แต

ละชวงยังมีคลองสาขาท่ีแยกยอยออกไปอีกหลายสาย  อาทิ คลองตนไทร คลองบางฉมาน คลองแค

แถว คลองตาจี่ คลองฝาง คลองบางน้ําขาว เปนตน 

 
 

ภาพที่ 58  แผนที่แสดงคลองตาปูในแผนที่แสดงคลอง 

ในเขตพื้นที่ตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

คลองตาปู – บานคลองตาปู 
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 คลองตาปู เปนคลองธรรมชาติท่ีมามาแตเดิม  เพราะมีชื่อและแนวคลองอยูในแผนท่ี

อําเภอบางพลี พ.ศ.2457 ปรับปรุงแกไข 2492 เปนคลองสั้นๆ เขียนวา ตะปู 

 

 

    
 

ภาพที่ 59  แผนที่แสดงคลองตะปู(เขียนตามแผนที่) 

ในแผนที่อําเภอบางพลี พ.ศ. 2457 ปรับปรุงแกไข 2492 

 

 คลองตาปูในอดีต เปนคลองธรรมชาติท่ีเกิดจากชาวบานไดจูงควายสัญจรผานไปมาทางนี้ 

เพ่ือไปท่ีนาหรือบริเวณทุงเลี้ยงควาย เรียกวา ทางควายลอง จนนานวันทางสึกเปนรองลึก แลวมีการ

ขุดขยายปนลําลางในภายหลัง และลํารางนี้อยูในท่ีดอน 

 กอนท่ีจะเรียกวา คลองตาปูนั้น ชาวบานเรียกชื่อลํารางนี้วา ลําลางตาหนู หรือ ชวด

ตาหนู เพราะวาบานของ นายหนู ไมทราบนามสกุล แตชาวบานเรียก ตาหนู  มีบานอยูในคลองนี้มา

กอน ครั้นในสมัยของกํานันจีรศักดิ์ แกวโบราณ ไดมีการขุดขยายชวดตาหนูใหกลายเปนคลองกวางข้ึน 

 ในเรื่องนี้ คุณอํานาจ หงษจร รองนายกองคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเขใหญ ให

ขอมูลวาคลองชวดตาหนูเปนทางควายลอง ซ่ึงเชื่อมระหวางคลองตันกับคลองตาปู “ระหวางคลองตัน 

กับ คลองตาปู  จะมีคลองชวดตาหนูเชื่อมระหวางสองคลองนี้ ชวดตาหนู ก็เปนคลองลองควายมา

กอน ระหวางคลองตันไปถึงบานตาหวง  เรียกชวดตาหนู เพราะไปออกตรงบานแก เลี้ยวซายตรงบาน

ตาหวง สมัยกอนชวดตาหนูไมใหญ เปนคลองดอน ทํานาสูแถบนี้ไมได  ภายหลังกํานันจีรศักดิ์ แกว
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โบราณ ไดทําโครงการเขาไป ทําใหคลองมันกวางข้ึนใชเรือขุดสวาน (อํานาจ หงษจร.2 มีนาคม 2559 

: สัมภาษณ) 

 สวนอาจารยอารีย วิทยารมภ นักวิชาการทองถ่ิน เลาวา ชวดตาหนูเปนชวดเล็กๆ ท่ีอยู

ตอจากคลองฉมาน ชื่อชวดตาหนูก็เรียกกันมานานแลว  “คลองตาหนู อยูตอจากคลองฉมาน  เปน

ชวดเล็กๆ อยูทิศเหนือ คูขนาน  อยูฝงทางทิศตะวันตกของคลองฉมาน ชื่อชวดตาหนู  ตาหนูไมมี

นามสกุล คงเกาเปนรอยป คงอยูเปนพักๆ” (อารีย วิทยารมภ. 28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 ปจจุบันไมพบชื่อคลองตาหนูในแผนท่ีแลว คาดวาชวดตาหนูอาจถูกผนวกกับคลองท่ีอยู

ใกลเคียงคือคลองตาปูเปนคลองยาวแลวเรียกชื่อเดียวไปตลอดสาย 

 สวนชื่อ คลองตาปู  มาจากชื่อของ นายปู  ไมทราบนามสกุล หรือชาวบานเรียก เจกปู

เปนผูท่ีเขามาอยูในคลองนี้เปนคนแรก  และไดใชเสนทางนี้ลองควายไปมาระหวางบานกับท่ีนาของตน

เปนประจํา จึงเรียกวา คลองตาปู หมายถึง  เจกปู นั่นเอง 

 ในเรื่องนี้ ผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีตางกลาวเรื่องชื่อคลองตาปูสอดคลองกัน เชน คุณอํานาจ หงษจร 

รองนายก อบต.ศีรษะจรเขใหญ เลาวา คลองตาปู ตั้งตามชื่อนายปู ซ่ึงลองควายในเสนทางนี้เปน

ประจํา เขาใจวาจะลองควายข้ึนไปทํานาท่ีอ่ืน เพราะแตกอนคลองกันดารน้ํานอยทํานาลําบาก 

 “คลองตาปู เปนคลองกวางมาแตเดิม  ตาปูใชลองควายไปทํานา ลองไปลองมาเลยชื่อ

คลองตาปู  ตาปูไมมีนามสกุลเพราะสมัยนั้นยังไมไดตั้ง  คลองตาปูทํานาไมคอยดี  หนาแลงถาน้ําไม

เยอะจริงคลองตาปูทํานาไมได  กันดาร  ระหวางคลองตัน กับ คลองตาปูจะมีคลองชวดตาหนูเชื่อม

ระหวางสองคลองนี้” (อํานาจ หงษจร. 2 มีนาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 “สวนใหญชื่อคลองของเราจะเปนคนท่ีอยูแรกๆ เชน คลองตาปู คลองตาหลวง” (อารีย 

วิทยารมภ. 28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ)  “ตาปูเปนเจาของเดิมและมีควายสิบกวาตัว และจะจูง

ควายลองไปลองมาเวลาไปทํานา” (จีรศักดิ์ แกวโบราณ. 11 พฤษภาคม 2555 : สัมภาษณ) 

 นอกจากนั้นยังมีเรื่องเลาเก่ียวกับตาปูหรือเจกปู อีกวาเปนคนจีนนอก คือคนจีนท่ี

เดินทางมาจากเกาะไหหลํา ประเทศจีน แลวเขามาปลูกเรือนอยูในคลองนี้ เลากันวาท่ีขอมือของเจกปู

มีเชือกผูกอยู สมัยกอนเรียกวา ผูกป คําวา ป ในภาษาจีน หมายถึง เงินเหรียญกลมแบน ซ่ึงสมัยนั้น

ชาวจีนท่ีเสียภาษีแลวจะมีเสนดายผูกไวท่ีขอมือขางใดขางหนึ่ง โดยปลายดายติดดวยครั่งมีรูปกลม

แบนและประทับตราของราชการเรียกวาผูกป หากผูใดทําครั่งหรือดายท่ีผูกขอมือหลุดหาย ก็จะตอง

ไปเสียคาปรับและทําใหม มิฉนั้นจะมีความผิด (ขอมูลออนไลน http://www.bloggang.com/ 

mainblog.php)  ดังนั้น  จึงคาดการณวา เจกปู นาจะเขามาในชวงรัชกาลท่ี 5–6  และท่ีขอมือมีดาย

ผูกอยูเปนสัญลักษณวาไดชําระภาษีเงินตางดาวใหกับรัฐบาลสยามแลว 

 

http://www.bloggang.com/mainblog.php
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 อาจารยอารีย วิทยารมภ ทานเปนบุตรของกํานันจีรศักดิ์ แกวโบราณ กลาววา ตาปู เปน

คนจีนนอกเพราะท่ีขอมือมีดายผูกอยูใหเห็นวาเปนคนตางดาว เขาเขามาประกอบอาชีพทํานาจน

ร่ํารวย มีควายหลายตัว “พอเปนกํานันนะ  ถามพอนะวาทําไมถึงชื่อตาปู  พอบอกคนท่ีไปอยูคนแรก

ชื่อปู  ไมใชคนไทยดวย เปนคนจีน  เจกคนนั้นชื่อ ปู  เปนคนจีนท่ีมาจากเมืองจีน แลวเขาก็ไปอยู

คลองนั้น เปนบานแรกของเขาเลย  สมัยกอนบางคนก็ทํานา อยากจนก็มาแบกหามกอน แตพวกของ

เขานี้ พวกไหลหลํา พวกอาชีพเขาคือคาขาว 

 พวกตาปูเปนเจก  แตตาปูไมไดคาขาว  ตาปูทํานา  เขาบอกวาถาจะดูวารวยหรือไม  ให

ดูควายในคอก  ถาควายเยอะ รวยท้ังนั้น  ตาปูเขามีเชือกผูกท่ีขอมือ  เชือกผูกพวกนี้เขาบอกเลยวา

เปนพวกเสียตางดาว  รัชกาลท่ี 5 ใหเขาเปนตางดาว  มีใบดวยนะ  ตองผูกเชือกบี้ (บี้แปลวาภาษี) คือ

ตองเสียภาษี เขาผูกเชือก เอาออกไมได เอาออกแปลวาเถ่ือน” (อารีย วิทยารมภ. 28 ตุลาคม 2559 : 

สัมภาษณ) 

 ท่ีกลาวมานี้ เห็นไดวา อุปนิสัยของเจกปูก็เหมือนกับชาวจีนโดยท่ัวไปคือมีความขยัน

ขันแข็งจนเปนเจาของควายกวา 10 ตัว ยอมบงบอกวาเจกปูเปนชาวนาตางดาวท่ีมีฐานะร่ํารวยและ

นาจะมีท่ีนาจํานวนมากดวย 

 ครั้นภายหลัง เม่ือคลองตาปูกลายเปนคลองยาวและกวาง  ทําใหในภายหลังมีผูคนยาย

เขามาอยูในคลองนี้มากข้ึน  มีท้ังคนไทยและคนจีนเขามาตั้งบานเรือนปะปนกันอยูริมสองฝงคลองกวา 

80 ครัวเรือน อาทิ ตระกูลแกวโบราณ  หงษจร  มามาก กลิ่นพวง  โพธิ์สุภาพ อัฉรกุล  ลอมทอง 

สุขเจง และแซจิว  “ความกวางของคลองประมาณ 5-6 วา  ตระกูลท่ีอยูคลองตาปู คือ กลิ่นพวง 

ตระกูลนี้ใหญ มีเยอะท่ีสุด  แกวโบราณ  ตระกูลหงษจรก็เยอะ” (เจริญศักดิ์ ศิลปาชัย. 1 ธันวาคม 

2559 : สัมภาษณ) “มีตาเปา ยายยิ้ม หงษจรอยู หาลําตัดมาเลนบอยๆ แลวนามสกุล มามาก บานตาปน 

ยายแกว” (ประยงค ไวกุลเพ็ชร. 11 พฤศจิกายน  2558 ) 

 อาจารยอารีย วิทยารมภ ถายทอดสภาพของคลองตาปูในอดีตจากคําบอกเลาของคุณยา 

วาเปนคลองใหญและมีความอุดมสมบูรณมาก  “ยาเลาใหฟงวา เกิดมาก็มีคลองนี้อยูแลว เพราะยา 

เดิมอยูคลองตะเคียน มีท่ี 50 ไร เปนสินสอดทองหม้ันเขา  และท่ีตรงโนนหมามันยังไมไปเลย เพราะ

มันแลง  ตรงปากคลองท่ีปจจุบันท่ีอยู  ยาเลาวาขาวแตกกอเทาเชี่ยนหมาก  ก็เลยขายท่ีแปลงโนนมา

ซ้ือท่ีตรงนี้  เคยถามยาสมัยเด็กๆ  ยาเลาวาคลองตาปูอุดมสมบูรณมาก เปนคลองท่ีใหญพอๆ กับ

คลองตนไทร ยานแถวนี้ชุมชนก็เยอะกวาท้ังหมด   สมัยกอนคลองตนไทรยังเล็กกวา” (อารีย  วิทยา

รมภ. 28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 
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 ในสมัยหลัง ปากคลองตาปูท่ีลงมาสบกับคลองจรเขใหญนั้น ปรากฏวาคลองชวงนี้ไดรับ

อิทธิพลของกระแสน้ําข้ึนน้ําลงผานทางคลองอ่ืนเขามาดวย   ดัง คําบอกเล าของ พระปญญาวโร 

(หลวงตาวงษ ภูบังบอน) อายุ 79 ป  วัดหัวคูวราราม ทานกลาววาท่ีคลองตาปูน้ําใส และมีชวงน้ําข้ึน

น้ําลงดวย “คลองตาปูตั้งแตแรกเริ่มเดิมที  คลองตาปูมีน้ําข้ึนน้ําลง เวลาน้ําข้ึนเขาก็อยูเฉยๆ  แตเวลา

น้ําลงเขาก็เอาเรือมาดไปจอดชายคลอง แลวเอาสวิงรอกุง รอกุงเสร็จแลวก็เอากุงนั้นมาโขลกทํากะป

สภาพคลองน้ําใส กวางราวๆ 3 วา (6 ศอก)  คลองตาปูสวนมากเปนคนไทยท้ังนั้น”  (พระปญญาวโร. 

4 กันยายน 2558 : สัมภาษณ) 

 ท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ สรุปวา คลองตาปู มีชื่อเดิมวา คลองตาหนู เพราะตาหนูเขามาปลูก

บานอยูในคลองนี้เปนหลังแรก ตอมาเปลี่ยนมาเรียก คลองตาปู ดวยเหตุใดไมปรากฏ ทราบแตเพียง

วา ชาวบานเรียกตามชื่อของ เจกปู เพราะปลูกบานอยูในคลองนี้และไดจูงควายกวาสิบตัวลองเขาออก

ระหวางบานและท่ีนาเปนประจํา 

 ปจจุบัน คลองตาปู  อยูในโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาชลหารพิจิตร สํานักชลประทาน

ท่ี 11 มีความยาว 5,420  กิโลเมตร มีความกวางของทองคลองราว 4 เมตร  และยังคงไหลผานพ้ืนท่ี

หมู 5 ถึง หมู 8 ดังเชนอดีต 

 

 

 

  

 คลองตัน อยูทางดานเหนือของตําบลศีรษะจรเขใหญ ตําแหนงและลักษณะตามท่ีปรากฏ

ในแผนท่ีแสดงคลองในเขตพ้ืนท่ีตําบลศรีษะจรเขใหญ ป 2558  เห็นวาเปนคลองขวางสายสั้นๆ ปาก

คลองดานตะวันตกแยกมาจากคลองตาปู  สวนปากคลองดานตะวันออกเปนคลองตันทะลุไปไหนไมได 

 

คลองตัน – บานคลองตัน 
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ภาพที่ 60  แผนที่แสดงคลองตนัในแผนที่แสดงคลอง 

ในเขตพื้นที่ตําบลศรีษะจรเขใหญ ป 2558 

 

 สภาพของคลองตันในอดีต ตามคําบอกเลาของผูอาวุโส คือ แตเดิมเปนคลองธรรมชาติ  

ท่ีมีตนกําเนิดจากเสนทางท่ีชาวบานลองควายไปมาระหวางบานไปยังท่ีนา  จนกระท่ังนานวันเสนทาง

สึกเปนรอง แลวจึงไดพัฒนามาจนเปนคลองแคบๆ 

 ในคลองนี้มีบานเรือนผูคนอาศัยอยูหลายสิบหลัง ในตอนนั้นผูคนสวนใหญตางก็ทํานาเชา

เพราะไมมีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง  เจาของนาเชาในคลองนี้เปนมีขอมูลแตเพียงวาเปนอยูท่ีปากน้ํา 

ตําบลคลองสวน เม่ือลูกนาเก็บเก่ียวผลผลิตไดจะกันผลผลิตสวนหนึ่งชําระแทนคาเชานาดวย แตดวย

ความท่ีมีรายไดจํากัด ชีวิตมีความเปนอยูจึงคอนขางขัดสน ชาวบานท่ีอยูในคลองนี้จึงตองออกไปเปน

แรงงานรับจางรายวันอีกดวย  สวนผูท่ีเปนเจาของท่ีนาในคลองนี้คือ นายแก ภูพยอม เพราะเปนคน

เกาแกในละแวกนั้น 

 ดังท่ี อาจารยอารีย วิทยารมภ  นักวิชาการทองถ่ิน เลาวา เคยมีลูกจางเปนคนคลองตัน 

แตกอนเขาทํานาหวด พอนาลมคงเอาท่ีไปจํานองกับคนปากน้ําจนในท่ีสุดคงหลุดจํานอง จึงไดมาทํา

นาเชา  “หมูบานนี้ชื่อคลองตัน  จนมาก แบบไมมีอะไรจะกิน  ตื่นเชาข้ึนมา บานเขาคือรับจางรายวัน 

ท้ังหมูบานเหมือนกันหมด  หมูบานนั้นเยอะเปนสิบๆ หลัง ลูกก็เยอะ ไมมีท่ีนาของตัวเอง  เพราะเขา

ทํานาเชา ทุกบานตองมาเปนลูกจางบานครูอารียหมด  คนคลองตัน เขามารับจางบานครูอารีย 

รอยละ 80 บาท  บานครูอารียตองจางเยอะ เพราะนาเยอะ 100 กวาไร ตองจาง มีลูกจางเปน 10 คน 

 เชานี้หมายถึงเจาของนาตัวจริงอยูปากน้ํา คลองสวน แตเดิมหวดไปหวดมา พอนามันลม 

พวกเขาก็เอานาไปจํานองกับพวกคนท่ีปากน้ํา ตนตระกูลเขามาจากตรงนั้น คนรวยอยูปากน้ํา พวกเขา

มีสวน  ทําไมคนปากน้ํารวย เพราะตอนท่ีญี่ปุนเขาเขาคาขายกับญี่ปุน  รวยทุกคน  คลองตันมีบานคน
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รวย 2-3 หลัง  นอกนั้นจนเสมอกัน  ท่ีพอจะมีท่ีเปนเจาของ ชื่อ  ตาแก นามสกุล ภูพยอม เปน

เจาของนา ลักษณะพอจะมีท่ีเพราะเปนคนตระกูลเกาแก  แตคนท่ีเหลือๆ ไมรูมายังไง” (อารีย วิทยา

รมภ. 28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 ชื่อ คลองตัน  เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันเองตามลักษณะของคลอง คือปากคลองดาน

ตะวันตก เปนคลองตันคือทะลุออกไปไหนไมได  เชนนี้จึงไดเรียกวา คลองตัน  ซ่ึงเรื่องนี้ผูท่ีอยูใน

ทองถ่ินหลายทานยืนยันตรงกัน 

 คุณอํานาจ หงษจร รองนายกองคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเขใหญ กลาววา “คลองตัน 

เปนคลองเชื่อมระหวางคลองตนไทร แลววิ่งตรงเขามาหมู 7 มันก็ตัน  เลยเรียก คลองตัน  เดิมเปน

คลองควายลองท้ังหมด” (อํานาจ หงษจร. 2 มี.ค. 2559 : สัมภาษณ)  ขอมูลนี้สอดคลองกับท่ีอาจารย

อารีย วิทยารมภ กลาววา “คลองตัน จากบานครูอารียไปคลองฉมาน ไปเจอคลองตาปู เสร็จแลวเลี้ยว

ตีข้ึนบน ก็ยังเรียกคลองตาปูอยูนะ  สักพักออกคลองตนไทร ถึงตลาดตนไทร  แตกอนนั้นประมาณกิโล

กวาๆ  จะเลี้ยวบานผูใหญหงัด ก็มีคลองเล็กๆ คลองหนึ่ง เลี้ยวเขาไป  คลองกวางประมาณ 2 วา ใน

หมูบานนั้นชื่อ คลองตัน เพราะวามันไมไปไหนแลว หนาแลงไปไมได แตถาหนาน้ําไปไดหมด” (อารีย 

วิทยารมภ. 28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 ปจจุบันคลองตันมีขนาดกวาง 10.00 เมตร ยาว 400 เมตร  อยูในพ้ืนท่ีหมู 7 ตําบล

ศีรษะจรเขใหญ 

 
 

ภาพที่ 117 ภาพถายปากคลองตัน พ.ศ. 2559 
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 คลองชวดตายิ้ม  อยูดานเหนือของตําบลศีรษะจรเขใหญ  ตําแหนงและลักษณะคลอง

ตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงคลองในเขตพ้ืนท่ีตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558  เห็นวาเปนคลองขวาง

สายสั้นๆ อยูในพ้ืนท่ีหมู 6 ปากคลองดานตะวันตกสบกับคลองจรเขใหญ สวนปากคลองดาน

ตะวันออกเปนคลองตัน 

 

   
 

ภาพที่ 61  แผนที่แสดงคลองชวดตายิม้ในแผนที่แสดงคลอง 

ในเขตพื้นที่ตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

 

 สภาพท่ัวไปในอดีตของคลองคลองชวดตายิ้ม ตามคําบอกเลาของผูท่ีอยูในพ้ืนท่ี กลาววา 

เปนคลองธรรมชาติ ท่ีเกิดจากทางควายลอง  ตอมาไดขุดเปนชวดเพ่ือชักน้ําจากคลองจรเขใหญเขาสูท่ี

นาในละแวกนั้นซ่ึงเปนของคนใน ตระกูล ไวกุลเพ็ชร 

 ท่ีมาชื่อ คลองชวดตาย้ิม  มีขอมูลนอยมาก  ทราบแตเพียงวาเปนชื่อท่ีชาวบานเรียก

กันเอง  ตามชื่อของคนท่ีอยูในคลองหรือมีท่ีนาในคลองนั้น คือ ตาย้ิม  ไมทราบนามสกุล  ซ่ึงอาจจะ

เปนคนในตระกูลไวกุลเพ็ชรดวยหรือไม 

 “ชวดตายิ้มอยูหมู 6  เขามาจากจรเขใหญ เขามาทางทิศตะวันออก  พวกไวกุลเพ็ชรทํา

นาอยู เดิมเปนคลองควายลอง ปจจุบันเคาใชเรือขุด  มาตั้งชื่อคลองตอนทําโครงการตางๆ ประมาณ

ยุคกอนหนา อบต. ป 2538  ตายิ้ม ไมทราบนามสกุล  (อํานาจ หงษจร. 2 มีนาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 ปจจุบันคลองชวดตายิ้ม มีขนาดกวาง 6.00 เมตร  ยาว 495 เมตร และอยูในพ้ืนท่ีหมู 6 

(ซอยญาติพัฒนา) 

 

คลองชวดตาย้ิม 
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 คลองแคแถว อยูดานเหนือ เยื้องไปทางทิศตะวันออกของตําบลศีรษะจระเขใหญ 

ตําแหนงและลักษณะตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงคลองในเขตพ้ืนท่ีตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

เห็นวาเปนคลองยาว  ปากคลองดานเหนือสบกับคลองตนไทร  สวนปากคลองดานใตมีคลองตาหวง

แยกออกมา กอนท่ีจะไหลไปสบกับคลองตาปู 

 

  
 

ภาพที่ 62  แผนที่แสดงคลองแคแถวในแผนที่แสดงคลอง 

ในเขตพื้นที่ตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

 

 สภาพท่ัวไปในอดีตของคลองแคแถว ตามคําบอกเลาของผูอาวุโส กลาววา แตกอนเปน

ทางควายลอง ตอมาก็ขุดขยายเปนลําลางจนมาเปนชวด ชาวบานเรียกวา ชวดยายย้ิม หมายถึง นางย้ิม 

หงษจร  เจาของท่ีนาทางฝงตะวันออกของชวดนี้ สวนเจาของท่ีนาทางฝงตะวันตกเปนของตระกูลภู

พะยอม 

 ครั้นภายหลังขุดขยายใหคลองกวางมากข้ึน  จึงมีผูคนเขามาอาศัยอยูในคลองหลาย

ตระกูล อาทิ ตระกูลภูพยอม  หงษจร  คุมจันทร  แยมสุคนธ  กันคลอย  พรบังเกิด  นุชนารถ เปนตน  

“คลองตนไทรกับคลองแคแถว เปนคลองเดียวกัน  คลองแคแถวมาขุดแยก  ขางในเรียกแคแถว  

คลองขางนอกเรียกตนไทร  ขุดมาทะลุเหมือนกัน  แคแถวทะลุคลองตาปู  คลองแคแถวกวางประมาณ 

3 วา ไมกวางเทาไหร  มีคนอยูไมเยอะ ญาติๆ กันท้ังนั้น  กลุมคุมจันทร  กลุมแยมสุคนธ  กันคลอย  

พรบังเกิด  นุชนารถ” (ทองลวน บุญเรือง.18 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

คลองแคแถว 
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 ชาวบานเลาวา เนื่องจากคลองนี้เปนท่ีดอน  จึงทําใหผูท่ีอาศัยอยูในคลองสามารถปลูก

พืชผลอ่ืนไดโดยการยกรอง  และพืชท่ีปลูกกันมากคือ ตนแค  ดอกสีขาว เพราะนอกจากจะนํามา

รับประทานไดแลวยังเกิดประโยชนในดานอ่ืนๆ อีก เชน ทําฟน หรือโครงบาน เปนตน 

 ตนแค  ท่ีวานี้คือ ตนแคนา หรือ ตนแคปา  เปนไมยืนตนขนาดปานกลางถึงใหญ มีลํา

ตนสูงไดมากกวา 25 เมตร มีลักษณะ เปลือกลําตนมีสีขาวอมเทา และมีสะเก็ดเปลือกสีดําประปราย 

ลําตนมีก่ิงจํานวนมาก คอนขางเปราะ และหักงาย แปรรูปเปนไมตกแตง หรือ ทําเฟอรนิเจอรได 

 สวน ดอกแคนา เปนดอกเดี่ยวท่ีออกกระจุกตัวบริเวณปลายก่ิง 1-8 ดอก ทําใหมองดู

คลายออกเปนชอ โคนกลีบเม่ือดอกบานเต็มท่ี ปลายดอกจะแผโคงออก และคว่ําลงดานลาง ขอบดอก

จะมีรอยหยักเปนฟนเลื่อย ดอกในระยะนี้จะมีสีขาว (ขอมูลออนไลน : http://puechkaset.com)

โดยปรกติตนแคนนาจะออกดอกในชวงเดือน มีนาคมถึงมิถุนายน 

 แตกอน ชาวบานนําตนแคนนามาใชประโยชนหลายประการ คือ นอกจากปลูกเพ่ือความ

รมรื่นสวยงามแลว  ยังนิยมเก็บดอกแคนาเก็บมารับประทานสดหรือตมราดกระทิรับประทานกับ

อาหารจําพวกน้ําพริก  หรือนิยมทําเปนอาหารเชนแกงสมดอกแค เปนตน  สวนลําตนแคนา ก็เอามา

ทําไมโครงสรางหลัก เชน เสา คาน ของเรือน  แตวาลําตนแคนามีเนื้อไมท่ีไมคอยแข็งแรง ท้ังยังเปราะ

และหักงาย  แตก็พอประทังไดสําหรับท่ีอยูอาศัยลักษณะกระตอบท่ีไมตองใชโครงสรางท่ีแข็งแรงมาก

นัก ท่ีสําคัญคือสามารถสรางไดโดยไมตองเสียเงินซ้ือ ดังนั้นในอดีตจึงถือวาเปนตนไมท่ีมีคุณประโยชน

ตอชาวบานมากทีเดียว 

 ดังท่ี คุณยายนันทา นวลจันทร ทานเลาวาแตกอนบิดาทานนําตนแคมาเปนเสาเรือนแลว

มุงหลังคาจาก  “สมัยกอนมีบาน 10-20 บาน มีแตบานกระตอบ คนจน เห็นเปนหลังคาก็เรียกวาบาน 

ผลไมก็ไมมี  คิดดู ฉันปลูกบาน พอฉันปลูกตนแค ปหนึ่งจะมีดอกที ฉันตัดเอาตนแคมาทําเสาบานแลว

มุงดวยหลังคาจาก จนขนาดไหน  แคนี่แหละ ทําเสา  แลวซ้ือไมรวกมาทํากลอน ทํากันเอง หลังคาขอ

แรงกันทํา วันเดียวเสร็จ” (นันทา นวลจันทร. 5 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 สวน พระปญญาวโร (หลวงตาวงษ ภูบังบอน) อายุ 79 ป  ทานกลาววาชาวบานนําเอา

ตนแคมาทําฟนไวใชหุงตม  “ตนแกเอามาทําฟน  แตกอนขายไมได เขาเอาดอกมันมากินเหมือนแค

ตอแหลเรานี่หละ  คางคาวแมไกชอบกินดอกแค  แถวนี้คางคาวเยอะ  บานพอเคยปลูกไว ทุมสองทุม  

บินมากินกันดําเลย มากินน้ําหวาน มีแตแคสีขาว” ( พระปญญาวโร. 4 กันยายน  2558 : สัมภาษณ) 

 

 

 

http://puechkaset.com/
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 ดวยคุณประโยชนหลายประการ ชาวบานจึงไดปลูกตนแคไวริมคลองไปตลอดแนวจน

กลายเปนลักษณะอันโดดเดนของคลองและเปนท่ีมาของชื่อคลองแคแถวในภายหลัง 

 ดังคํายืนยันของผูอาวุโสหลายทาน  “ท่ีเรียกคลองแคแถวเพราะวาตนแคเยอะ  สวนใหญ

เปนแคขาว  ชาวบานเขาปลูกกัน  ปลูกกันทุกบาน  แคแถวเยอะมาก เขาปลูกไวขางคลองกัน เอาไว

แกงสม  เขาก็เรียกคลองแคแถว” (ทองลวน บุญเรือง. 18 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 “เรียกแคแถว เพราะสมัยกอนแคมันเยอะ  แคนา ดอกขาวๆ ตนใหญๆ เม่ือกอนตรงนั้น

เปนท่ีดอน แลวเขายกรองทําสวน เขาปลูกแคไวอยูแลว เปนคลองขุด  คลองแคแถวเปนคลองขุด เรือ

เล็กๆ พายสวนกันได เรือใหญสวนไมได” (นันทา นวลจันทร. 5 กันยายน 2559 : สัมภาษณ)  “คลอง

แคแถว ขางนอกเปนคลองตนไทร  ขางในเรียกแคแถว  เพราปลูกตนแคเยอะ  ตอนเด็ก ก็เห็นเยอะ” 

(แฉลม พรหมเพ่ิม. 18 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ ) 

 ชื่อ คลองแคแถว  มาเรียกอยางเปนทางการ ประมาณ พ.ศ. 2538  ซ่ึงขณะนั้น ผูใหญ 

สุธน กันคลอย  เห็นวาในคลองนี้มีตนแคอยูเปนจํานวนมากตลอดแนวคลองเปนลักษณะเดน  ทานจึง

ใหเรียกชื่อ คลองแคแถว และยังใชชื่อนี้ในหนังสือราชการปจจุบันดวย 

 ผูท่ีอธิบายเรื่องนี้ คือ คุณอํานาจ หงษจร รองนายกองคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเข

ใหญ และเปนหลายยาของนางยิ้ม หงษจร ดวย  “เดิมไมไดชื่อคลองแคแถว  เปนลํารางท่ีขุดข้ึนมา ฝง

ตะวันตกเปนของภูพยอม  ฝงตะวันออกคือ หงษจร  คลองนี้เปนคลองท่ีควายลองไปทํานา  เดิมกอนท่ี

จะเปนคลองแคแถวเขาเรียกวา ชวดยายยิ้ม  ยายยิ้มคือ ยาของผม คือ ยายยิ้ม หงษจร  คลองนี้เชื่อม

ระหวางคลองตนไทรกับคลองตาปู  ชื่อคลองเพ่ิงมาเปลี่ยนเปน คลองแคแถวเพราะบานริมคลองปลูก

ตนแคกันเยอะ ผูใหญสุธน กันคลอย เปนคนตั้งชื่อ มาตั้งแตยุคมี อบต. ป 2538 ” (อํานาจ หงษจร. 

2 มีนาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 สรุป  คลองแคแถวพัฒนามาจาก ชวดยายยิ้ม (นางยิ้ม หงษจร) เจาของท่ีนาท่ีอยูใน

คลอง ภายหลังเปลี่ยนมาเรียก คลองแคแถว ตามชื่อพืชพันธุท่ีชาวบานปลูกตลอดแนวคลอง ปจจุบัน

คลองนี้มีขนาดกวาง 16.00 เมตร  ยาว 1,950 เมตร อยูในพ้ืนท่ีหมู 9 ของตําบลศีรษะจรเขใหญ 
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ภาพภาพที่ 118 ภาพลําตนและดอกแคนา 

ที่มา : https://medthai.com 

   

 
 

ภาพที่ 119 ภาพถายคลองแคแถว  พ.ศ. 2560 
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 คลองบางนา อยูดานเหนือของตําบลศีรษะจรเขใหญ  ตําแหนงและลักษณะตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงคลอ         

 คลองบางนา เปนเขตติดตอระหวางตําบลศีรษะจรเขนอย อําเภอบางเสาธง และตําบล

หนองปรือ อําเภอบางพลี ท้ังยังเปนแนวเขตของทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดวย 

 

  
 

ภาพที่ 63  แผนที่แสดงคลองบางนาในแผนที่แสดงคลอง 

ในเขตพื้นที่ตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

 

 ชื่อ คลองบางนา เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันเอง  มีท่ีมาจากผูท่ีเขามาอยูในคลองนี้ใน

ระยะแรก  คือ กลุมชาวบานจากบางนา ซ่ึงการยายถ่ินฐานเขามาในคลองนี้นาจะมีเหตุผลอยูสอง

ประการ คือ เพ่ือแสวงท่ีทํากิน เพราะแตกอนพ้ืนท่ียานนี้เปนทุงกวางมีความอุดมสมบูรณเหมาะแก

การทํานา และ พ้ืนท่ีสวนใหญยังคงวางเปลา ยังไมมีผูมาจับจองเปนเจาของ 

 ในชั้นแรก ชาวบางนาท่ีเขามาอยูในพ้ืนท่ีนี้ เขาใจวาคงอยูเฉพาะในฤดูกาลทํานา เม่ือ

หมดฤดูดกาลก็จะกลับไปอยูชุมชนเดิม หรืออาจจะไปๆ มาๆ แลวภายหลังจึงไดเขามาปลูกเรือนอาศัย

อยูในคลองถาวร แตในกาลตอมาชาวบางนาก็ทยอยยายถ่ินฐานเขามาอยูในคลองนี้มากข้ึน และไดสืบ

ตระกูลกันตอมาจนเปนท่ีมาของชื่อ คลองบางนา ท่ีเรียกกันในชั้นหลัง 

 ผูท่ียืนยันในเรื่องนี้ คือ คุณยายสงวน กันคลอย อายุ 78 ป เนื่องจากคุณพอของทาน คือ 

นายสงา คงโฉลง เปนชาวบางนารุนแรกๆ ท่ีอพยพเขามาอยูในคลองนี้ “พอของยายอยูคลองบางนา

แตนามสกุล คงโฉลง  ตนตระกูลยายมาจากบางนา คลองโนน  แลวมาอยูคลองบางนาคลองนี้  

เมื่อกอนมีพอฉันมาอยู หลังเดียว คุณพอชื ่อ นายสงา คงโฉลง บานปู ยา ก็อยู คลองบางนา” 

(สงวน กันคลอย. 1 ธันวาคม 2558 :  สัมภาษณ) 

คลองบางนา 
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 “คนบางนาเขามาทํานากันอยูท่ีนี่ พอหนาแลว ก็ทิ้งใหลูกจางอยูเฝา ตัวเองกลับไปอยู

บานท่ีบางนา” (พยอม ท่ังจันทรแดง. 12 มกราคม 2556 : สัมภาษณ) 

 ดังนั้น  สรุปวา ชื่อ คลองบางนา เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันเองตามผูท่ีเขามาอาศัยอยูใน

คลองนี้เปนกลุมแรก คือ ชาวบางนา  ทุกวันนี้บริเวณริมคลองบางนายังมีบานเรือนอยูมากพอควร  อีก

ท้ังน้ําในคลองยังดูใสและมีบรรยากาศท่ีรมรื่นนาชม 

 ปจจุบันคลองนี้มีขนาดกวาง 18.00 เมตร  ยาว 1,000 เมตร อยูในพ้ืนท่ีหมู 6 ตําบล

ศีรษะจรเขใหญ 

 
 

ภาพที่ 120 ภาพถายปากคลองบางนา พ.ศ. 2559 

 

 

 

  

 ลําชวดบางฝาด อยูดานเหนือของตําบลศีรษะจรเขใหญ ลักษณะและแนวคลองตามท่ี

ปรากฏในแผนท่ีแสดงคลองในพ้ืนท่ีตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558  เห็นวาเปนคลองขวางสายสั้นๆ 

ปากคลองดานตะวันออกแยกมาจากคลองจรเขใหญ  สวนปากคลองดานตะวันตกเปนคลองตันทะลุไป

ไหนไมได  

 

คลองลําชวดบางฝาด - บานคลองบางกวาด 
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ภาพที่ 64  แผนที่แสดงคลองลาํชวดบางฝาดในแผนที่แสดงคลอง 

ในพื้นที่ตาํบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

 

 สภาพท่ัวไปของคลองลําชวดบางฝาดในอดีต ตามคําบอกเลาของผูอาวุโส กลาววาเดิม

เปนเสนทางควายลอง แลวขยายเปนชวดแลวพัฒนาเปนคลองสายเล็กๆ ในภายหลังบริเวณท่ีมีผูคน

อาศัยอยู ชาวบานเรียกวา เกาะบางฝาด  “ชวดบางฝาด  เปนชวดท่ีข้ึนไปชนถนนตลาดวัดศรีวารีนอย  

ชวดนี้เปนทางสงน้ํา ลองควาย แลวมาขุดทีหลัง ท่ีเรียกบางฝาดเพราะ บานเกาะบางฝาดอยูท่ีนั่น” 

(อํานาจ หงษจร. 2 มีนาคม 2559 : สัมภาษณ)  คุณยายนันทา นวลจันทร กลาวถึงเกาะบางฝาดวามี

น้ําลอมรอบและมีคนอยูอาศัยในเกาะนี้  “คลองบางฝาด เขียนยังไงไมรู บางฝาดหรือบางขวาด ไมรู  

แตมันเปนเกาะ  เขาเรียก เกาะบางฝาด มีน้ําลอม มันมีคลองใหญอยูแลว แตมันก็ออมเขาไปเปนเกาะ 

ตอนนี้ยังมีคนอยูเพราะเปนท่ีสาธารณะ” (นันทา นวลจันทร. 5 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 ชื่อ คลองลําชวดบางฝาด  นั้น มีท่ีมาเก่ียวกับตนไมและน้ําในคลองนี้  กลาวคือ ผูอาวุโส

หลายทานเลาวา  คลองนี้ในอดีตเปนพ้ืนท่ีลุมซ่ึงรับอิทธิพลของกระแสน้ําข้ึนน้ําลงจากทะเลทําให

น้ําเค็มเขามาผสมกับน้ําจืดในคลองจนมีสภาพเปนดางออนๆ จากแรธาตุ หรือท่ีเรียกวาน้ํากรอย   

ดวยเหตุนี้จึงมีตนฝาดซ่ึงเปนพันธุพืชปาชายเลนชนิดหนึ่งจึงเจริญเติบโตอยูในคลองนี้ 

 ตนฝาด ท่ีวานี้ คือ ฝาดดอกขาว ซ่ึงมีเพียงตนเดียวอยูบริเวณตนคลองแตก็เปนตนใหญ  

ลักษณะตนฝาดนั้นเปนไมยืนตนขนาดเล็ก เปลือกขรุขระ สีน้ําตาลแดง ใบเปนใบเดี่ยว กระจายตลอด

ก่ิง แผนใบแคบ รูปไขกลับ ดอกออกท่ีปลายก่ิงและงามใบ ดอกมีสีขาว 5 กลีบ (ขอมูลออนไลน : 

http://www.sc.psu.ac.th)  ดังนั้น เม่ือใครผานเขาออกคลองนี้ก็จะตองเห็นตนฝาดตนนี้อยูเสมอ  

ชาวบานจึงไดนํามาเรียกชื่อคลองวา ชวดบางฝาด 

 

http://www.sc.psu.ac.th/
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 เรื่องนี้ คุณตาบาง  ศิลปาชัย อายุ 88 ป  ยืนยันวาตนคลองมีตนฝาดตนใหญ ดอกสีขาว

อยูขริง  “เปนคลองไมกวาง  เปนลําคลองเล็กๆ แยกจากคลองจรเข เขาวามันมีตนไมอยูตนหนึ่ง 

ตนไมนี้เรียกวา ตนฝาด  ใบมันมีรสฝาด  คุณสมบัติไมรูวาเอาไวทําอะไร  ตนใหญเทาถัง 200 ลิตร แต

ไมสูง มันกวาง  เปนตนไมตนเตี้ยๆ มีขนาดลําตนใหญ ไมสูง ใบมีรสฝาด ไมมีลูก มีแตดอกสีขาว ไมมี

กลิ่นหอม  มันมีตนเดียว อยูตรงตนคลอง  พายเรือเขาไปก็เห็น” (บาง ศิลปาชัย. 1 ธันวาคม 2559 : 

สัมภาษณ) 

 สวนอาจารยอารีย วิทยารมภ ขยายความวาเรียกวา ตนฝาด ไมใช กวาด เปนตนไมน้ํา

กรอย ใบเล็ก รสฝาด สมัยกอนใชยอมผา  “ถาชนหมู 6 ตะวันตกของบานครูอารีย  กอนนั้นเรียกวา 

บางฝาด  ทําไมเรียกบางฝาด  พอบอกวาเปนตนไมน้ํากรอย ชื่อ ตนฝาด  ใชยอมผา มีฝาดแดง กับ 

ฝาดขาว  ไมใชไมกวาด  ฝ สระอา -ดอ-ฝาด  เกาะนั้นท้ังเกาะเลยเปนตนฝาด  เปนตนไมใหญเลย สูง

ดวย ใบเล็กๆ เปนตนไมท่ีมีรสฝาด บานเรามันเยอะ เพราะวาบานเรามันน้ํากรอย  มีเปนดง ถึง

เรียกวา บางฝาด  ตรงนั้นเปนท่ีลุม  บางใดมันอยูท่ีลุม น้ํากรอย  มันเปนไมท่ีไมนิยมปลูก  มันข้ึนเอง

ตามธรรมชาติ มันข้ึนเปนดง ท่ีลุมมันข้ึนเอง  สมัยกอนเขาอาจเอาตนฝาดทําประโยชน  แตบานครู

อารียไมนิยมทําฟน ” (อารีย วิทยารมภ. 28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 นอกจากนั้น ในคลองนี้ยังมีผูคนอาศัยอยูดวย ในบริเวณท่ีเรียกวา เกาะบางฝาด ชื่อ

เดียวกับชื่อคลอง  “สมัยกอนชื่อหมูบานเรียกชื่อตนไม เชน หมูบานเกาะบางฝาด  ตั้งชื่อตามตนไม  

ซ่ึงเปนตนไมอยูน้ําเค็ม หมู 6”  (จีรศักดิ์ แกวโบราณ. 11 พฤษภาคม 2555 : สัมภาษณ) 

 สรุปวา ชื่อ คลองลําชวดบางฝาด  เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันเอง ตามพืชพันธุท่ีข้ึนอยูใน

คลอง คือ ตนฝาด  พันธุพืชปาชายเลนท่ีข้ึนในบริเวณท่ีๆ มีน้ํากรอย  ปจจุบันท่ีคลองลําชวดบางฝาด

ไมเหลือตนฝาดใหเห็นอีกแลว  แตคลองนี้ยังอยูในพ้ืนท่ีหมู 6 (บานนายประเทือง) ตําบลศีรษะจรเข

ใหญ  คลองมีขนาดกวาง 10.00 เมตร  ยาว 1130 เมตร 

 
 

ภาพที่ 121 ภาพดอกของตนฝาดขาว 

ที่มา : http://203.158.253.116:8080/khogkham/treeH.php 

http://203.158.253.116:8080/khogkham/treeH.php
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ภาพที่ 122 ภาพถายปากทางเขาหมูบาน เกาะบางฝาด  พ.ศ. 2559 

 

 

  

 คลองบางน้ําขาว อยูทางดานตะวันออกของตําบลศีรษะจรเขใหญ  ตําแหนงและลักษณะ

ตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงคลองในเขตพ้ืนท่ีตําบลศรีษะจรเขใหญ ป 2558 เห็นวาเปนคลองสาย

สั้นๆ ปากคลองดานเหนือสบกับคลองตาปู  สวนปากคลองดานใตสบกับคลองเกษรา แลวยังเชื่อม

ออกไปคลองจรเขใหญได 

 

   
 

ภาพที่ 65  แผนที่แสดงคลองบางน้าํขาวในแผนที่คลอง 

นเขตพื้นที่ตําบลศรีษะจรเขใหญ ป 2558 

คลองบางน้ําขาว 
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 คลองบางน้ําขาว หรือบางคนเรียกวา คลองบางอีขาว  เปนคลองธรรมชาติท่ีมีมานาน

แลว ดังเห็นไดจากชื่อและแนวคลองปรากฏอยูในแผนท่ีอําเภอบางพลี พ.ศ. 2457 ปรับปรุงแกไข พ.ศ.

2492 โดยปากคลองดานเหนือสบกับคลองตาปู และปากคลองดานใตสบกับคลองเกษรา (เขียนตาม

แผนท่ีเกา) อันเปนตําแหนงตรงกับปจจุบัน 

 

   
 

ภาพที่ 66  แผนที่แสดงคลองบางน้าํขาวในแผนที่อําเภอบางพลี พ.ศ. 2457 

ปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2492 

 

 ในอดีตคลองบางน้ําขาวมีสภาพท่ัวไปตามคําบอกเลาของผูอาวุโส คือ เปนคลอง

ธรรมชาติ มีความกวางไมถึง 2 วา (1วา เทากับ 2 เมตร)  แตก็พอใหเรือมาดสองลําพายสวนกันได 

ชาวบานใชเปนคลองลัดระหวางคลองตาปูกับคลองบางกระเทียม  พ้ืนท่ีสองฝงคลองเปนบริเวณท่ีลุม

ต่ําจึงมีน้ําทวมขังไดงาย การทํานาจึงไมคอยไดผลผลิตดีนัก เมื่อแรกมีผูคนเขามาปลูกเรือนในคลอง

ไมเกิน 10 หลังคาเรือน  แตอยูหางๆ กัน มีตระกูลดั้งเดิม อาทิ ปานมีสิทธิ์  กลิ่นโสภณ และโพธิสุข 

เปนสวนบริเวณสองฝงคลองบางชวงเปนปารก คอนขางเปลี่ยว มีตนปอข้ึนอยูเปนจํานวนมาก และ

บางชวงเปนทุงนาโลง  “คลองบางน้ําขาว แตกอนเขาเรียก บางอีขาว  บางน้ําขาว มันเปนคลองลัดไป

ออกคลองหัวตะเข แจวลัดออกคลองบางกระเทียมใหญ มีบานคนอยูเหมือนกัน แตมีนอย ไมถึง 10 หลัง 

นานๆ จะเจอหลัง” (ประยงค ไวกุลเพ็ชร. 11 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 สวน คุณชาติชาย กลิ่นโสภณ เปนผูท่ีเกิดและเติบโตในคลองบางน้ําขาว เลาลักษณะของ

คลองวาเปนท่ีลุมมีน้ําทวม และมีตนปอข้ึนอยูเยอะ “คลองบางน้ําขาวแยกกับคลองตาปู เลี้ยวขวาก็

เจอคลองบางน้ําขาว คลองนั้นเรือมาด 2 ลํา สวนกันก็เฉียดกัน  สมัยกอนเรือมาดบรรทุกขาว จะตอง

หาท่ีกวางๆ คลองบางน้ําขาวสมัยกอนกวางไมถึง 2 วา เปนท่ีลุม มีตนปอเยอะ ยิ่งมาทางเขตหมู 1 
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เทาไหรท่ียิ่งลึกข้ึนๆ  คนไมนิยมอยูตรงนี้เพราะวาทํานายาก เวลาน้ําทวมอยูบนบานอยางเดียว ใคร

อยากอยูท่ีดอนตรงข้ึนวัดศรีวารีนอย ท่ีนี่คนอยูกันไมเกิน 5 หลัง” (ชาติชาย กลิ่นโสภณ. 28 ตุลาคม 

2559 : สัมภาษณ) 

 “คลองบางอีขาวกวางขนาดเรือมาดสองลําสวนกันได  เรือใหญ เรือกระแช สวนกันไมได  

บางอีขาวหรือกาหลงเปนคลองไมกวาง สมัยกอนเปลี่ยว ตอนนี้มีคนอยู” (ประสาน ทับทวี. 5 

กันยายน 2559 : สัมภาษณ)  “ แถวนี้เขาเรียกวา คลองน้ําขาว มีบานประมาณ 10 กวาหลัง  คลอง

บางน้ําขาวติดตอคลองบางกระเทียม” (พระครูอนุกูลสาธุกิจ. 14 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 ชื่อ คลองบางน้ําขาว  เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันเอง  ซ่ึงหลายทานใหขอมูลท่ีแตกตาง

กัน โดยแบงไดเปน 2 ทาง  คือ 

 หนึ่ง  บางน้ําขาว หมายถึง  น้ําทวมจนดูขาวราบโลง  คนในพ้ืนท่ีอธิบายวาเนื่องจาก

บริเวณนี้เปนท่ีลุมและลาดต่ํา  ในอดีตชวงฤดูท่ีมีน้ํามาก คลองนี้กลายเปนแองรับน้ําท่ีไหลบามาจากท่ี

อ่ืนเขามารวมอยูในแองนี้จนกระท่ังลนเออทวมท้ังสองฝงคลอง  เม่ือชาวบานสัญจรผานไปมา ก็จะเห็น

ภาพพ้ืนท่ีท้ังหมดเปนเวิ้งน้ํากวางใหญจนดูขาวราบโลง  จึงไดเรียกวา บางน้ําขาว 

 ดังคําอธิบายของผู ใหญหลายทานท่ีกลาวสอดคลองกัน อาทิ  อารีย  วิทยารมภ  

นักวิชาการทองถ่ิน ทานเรียกลักษณะเชนนี้วา ขาวเริ่ง  เริ่ง หมายถึง เออเรอ คือมองไมเห็นตนไมสัก

ตน เกาะบางทีก็ไมมีตนอะไรเลยนอกจากตนเสม็ดกับกอไผ (อารีย วิทยารมภ. 28 ตุลาคม 2559 : 

สัมภาษณ) 

 สวนผูใหญวน โอทอง อายุ 80 ป เลาเม่ือมองขามฟากไปแลวจะเห็นน้ําขาวโลงไปหมด

“บางน้ําขาวกับคลองบางอีขาวคืออันเดียวกัน  มองขามฟากมันขาวไปหมด เห็นน้ําขาวโลงไปหมด

เพราะบานคนไมคอยมี  มันไมคอยมีบานคน มองก็เห็นแตน้ําเวิ้งวางโลงโจง คลองมันยาว มันไปทะลุ

คลองจรเขใหญ” (วน โอทอง . 5 กันยายน : สัมภาษณ) 

 คุณตาบาง ศิลปาชัย อายุ 88 ป ก็กลาววา “น้ําแถวนั้นมันขาว ตั้งชื่อตามธรรมชาติ 

คนอยูเยอะ ปลูกบานอยูตามชายคลอง มีมากวา 20 หลังคาเรือน” (บาง ศิลปาชัย. 1 ธันวาคม 2559 

: สัมภาษณ)  “น้ําทวมบอย ทวมจนมันขาว  เพราะท่ีตรงนั้นมันต่ํา แลวน้ําทวมจนเห็นน้ําขาวไปหมด 

สมัยกอนพอเดือน 6 ฝนจะตกตามฤดูกาล” (สุรินทร กันคลอย. 1 ธันวาคม  2558 : สัมภาษณ)  

ขอมูลนี้สอดคลองกับคุณลุงสมศักดิ์ สมติภาพ วา “เรียกคลองบางน้ําขาว คือกอนนี้น้ําขาวจั๊วเลย ปลา

กระพงชุมมาก  สมัยกอนไมคอยมีบานคน มีนอยมาก  เปนน้ําจืด  สวนใหญคนจะอยูกันคลองหลัก 

คลองจรเขใหญ คลองบางเสาธง” (สมศักดิ์ สมติภาพ. 20 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ) 
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 สอง  หมายถึง น้ําสีขาวขุนซ่ึงเกิดจากการผสมกับโคลนในนา กลาวคือ ในขณะทํานา 

ดินเหนียวท่ีผสมกับน้ําในแปลงนา กลายเปนดินโคลนเหลวแลวโคลนในปริมาณมากไดไหลลงไปผสม

กับน้ําในคลองจนทําใหน้ําในบริเวณนั้นกลายเปนสีขาวขุนคลายกับสีของน้ํานม เม่ือชาวบานเห็นดังนี้

จึงไดเรียกวา  คลองบางน้ําขาว  ดังท่ี คุณอํานาจ หงษจร รองนายกองคการบริหารสวนตําบลศีรษะ

จรเขใหญ กลาววา “คลองนั้นน้ําไหลผานเปนสีขาวขุน  เพราะแถวนี้ดินเหนียว เวลาทํานาเปดลง

คลอง น้ํามันจะมีสีขุนขาว  น้ําขุนมันจะลงคลอง ขุนตลอดเวลาเปนน้ํานม เพราะข้ีโคลนมันลง  น้ํามัน

เลยขาว น้ําทุกคลองไหลผานคลองนี้ น้ําขาวตรงนี้ไมใชขาวใส แตเปนขาวขุน ขาวเหมือนนม  แถวนั้น

ดินมันเหนียว เวลาทํานาน้ําขุนมันก็ลงดิน  ดินแถวนั้นมันเปนสีขาว  คลองนี้ตั้งชื่อตามลักษณะคลอง” 

(อํานาจ หงษจร. 1 ธันวาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 คําอธิบายนี้ สอดคลองกันกับคุณชาติชาย กลิ่นโสภณ คนคลองบางน้ําขาว ซ่ึงมารดาของ

ทานเลาวาคลองบางน้ําขาว คือน้ําคลองท่ีเปนสีขาวจากการผสมกับดิน บริเวณนี้ในหนาน้ําก็จะเห็นแต

น้ํากับทุงนา “ เคยถามแมวา ทําไมชื่อคลองบางน้ําขาว  แมบอกวาน้ําแตละคลองสีไมเหมือนกัน  มัน

อยูท่ีดิน  บางน้ําขาว สีของน้ําท่ีไหลมา สีออกขาวนะ  และท่ีเรียกบางน้ําขาว เพราะสีของมันขาว ถา

หนาน้ําไมเห็นอะไร นอกจากน้ํากับทุงนา ซ่ึงบางทุงก็ปลูกอะไรไมได”  (ชาติชาย กลิ่นโสภณ. 28 

ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 ขอมูลท่ีกลาวมาขางตน  มีความเปนไปไดท้ังสองทาง  ดังนั้น จึงสรุปในเบื้องตนวา  ชื่อ

คลองบางน้ําขาว มีท่ีมาจาก 2 ความหมาย คือ น้ําทวมจนดูขาวโพลนไปท้ังบริเวณ  กับ น้ําในคลองท่ี

มีสีขาวขุนจากการผสมกับน้ําโคลนในนา 

 คลองบางน้ําขาว ปรากฏอยูในแผนท่ี เว็บไซด Google Maps ดวย แตมีความแตกตาง

จากเดิม  เชนพ้ืนท่ีทางดานเหนือมีบานเรือนไมหนาแนนและสวนใหญยังคงทําเกษตรกรรม ทํานาและ

เลี้ยงปลาจึงมีบรรยากาศของชนบทอันอุดมสมบูรณอยู  สวนพ้ืนท่ีดานใตของคลอง มีหมูบานจัดสรร  

บริษัทหางราน และโรงงานอุตสาหกรรมแทรกอยูในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมดวย และชุมชนเริ่มหนาแนน

ยิ่งข้ึนเม่ือใกลกับทางพิเศษบูรพาวิถี ปจจุบันคลองบางน้ําขาวมีขนาดกวาง 10.00 เมตร ยาว 720 เมตร 

อยูในพ้ืนท่ีหมู 8 (ภายในเขต อบต.) 
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ภาพที่ 123 ภาพถายคลองบางน้ําขาว พ.ศ. 2560 

 

 

  

 คลองฝาง เปนคลองท่ีเยื้องไปทางดานตะวันออกของตําบล ตําแหนงและลักษณะตามท่ี

ปรากฏในแผนท่ีแสดงคลองในเขตพ้ืนท่ีตําบลศรีษะจรเขใหญ ป 2558 เห็นวาเปนคลองขวาง ปากคลอง

ดานตะวันออกแยกเปนสองสายและเปนคลองตัน  สวนปากคลองดานตะวันตกสบกับคลองตาปู 

 

  
 

ภาพที่ 67  แผนที่แสดงคลองฝางในแผนที่แสดงคลอง 

ในเขตพื้นที่ตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

 

 

 

คลองฝาง 
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 สภาพท่ัวไปของคลองฝางในอดีต ตามคําบอกเลาของผูอาวุโส กลาววา เปนคลองท่ีชักน้ํา

เขาสูผืนนาในบริเวณนั้น และเปนเสนทางคมนาคมของคนท่ีอยูในคลองดวย เพราะเม่ือเขาคลองตาปู

แลวสามารถเชื่อมไปออกหลัก คือคลองจรเขใหญ ได 

 ผูคนอาศัยในคลองฝาง มีอยูราว 10 หลังคาเรือน อาทิ ตระกูลโพธิ์สุข  แซจิว  หอมกลิ่น

เทียน  ปานมีสิทธิ์  จันทรสวาง และอาดสา เปนตน  ดังท่ี อาจารยสุพรรณ โพธิสุภาพ นักวิชาการ

ทองถ่ิน  กลาวถึงตระกูลตางๆ ท่ีอาศัยอยูในคลองฝาง วา “ถาแยกมาคลองขวาง  ก็เขาไปบานแรก 

คือ บานของ ตาฉ่ิ–ยายผิว  นามสกุล หอมกลิ่นเทียน เปนคนบางน้ําจืด  แลวก็ขามฟากมา  สมัยกอน

เปนบานของยายเล็ก-ตาพริ้ง  แลวก็ไปบานยายนอม(แมตานงค-ยายเนื่อง นามสกุลปานมีสิทธิ์)  แลว

มีบานตาสด นามสกุล จันทรสวาง  แลวมีบานตาหลอ  ตาลอง  ตาลุน  นามสกุล อาดสา  บานยาย

ไม-ตาหลัด อาดสา  เปนตน  สิ้นสุดท่ีหมู 8 ท่ีบานตาเหลือ โพธิ์สุข  ปจจุบันนายเหลือ และ นาง

สะอาด โพธิ์สุข  และบานนายติ่ง แซจิว หมดแคนั้น” (สุพรรณ โพธิสุภาพ. 28 ตุลาคม 2559 : 

สัมภาษณ) 

 ชื่อ คลองฝาง เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันเอง ตามลักษณะทิศทางคลอง เนื่องจากคลองนี้

ท่ีมาตัดขวางกับคลองตาปู  ชาวบานจึงไดเรียกคลองฝาง  หมายถึง ขวาง แตเม่ือออกเสียงตามสะดวก

ปากของชาวบานจึงกลายเปน  ฝาง 

 ผูอาวุโสหลายทานตางยืนยันเรื่องนี้ตรงกัน เชน พระปญญาวโร (หลวงตาวงศ ภูบังบอน

อายุ)  79 ป  วัดหัวคูวราราม กลาววา  “เปนคลองตันตรงปลายคลอง  มันขวางคลองตาปูอยู เลย

เรียก คลองขวาง เปนคลองธรรมชาติ ลักษณะคลองไมกวางนัก” (พระปญญาวโร. 4 กันยายน 2558 : 

สัมภาษณ) 

 ขอมูลนี้สอดคลองกับ คุณอํานาจ หงษจร รองนายกองคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเข

ใหญ  ท่ีกลาววาคลองฝาง หมายถึง ขวาง คลองตาปู  “คลองฝาง  ออกเสียงวา ขวาง  อยูหมู 8 เชื่อม

ระหวางคลองตาปูข้ึนไป  ลักษณะคือคลองนี้ขวางคลองตาปูอยู  เขาถึงเรียกคลองขวาง  เพราะคลอง

นี้มันขวาง  คนแถวนี้ชอบปลูกกอไผ เอาไมไวทําคอกควาย  สวนตนสะแก ก็เอาไวปกมุมคอกควาย 

เพราะมันมีหนามไมใหควายมาถูเสาได” (อํานาจ หงษจร. 1 ธันวาคม 2559 : สัมภาษณ)  “คําวา 

คลองขวาง คือ แยกออกมาจากคลองตาปู แยกไปแลวมันจะมีคลองขวางอยู คลองนี้เขาไปอยูแลวมัน

ตัน มันไมไปไหนท้ังซายท้ังขวา” (สุพรรณ โพธิสุภาพ. 28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 
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 ปจจุบัน หนังสือราชการเขียนชื่อคลองวา คลองฝาง ตามการออกเสียงของชาวบาน  ใน

คลองนี้ยังเปนแหลงท่ีอนุรักษศิลปพ้ืนบานคือการประดิษฐวาวจุฬาดวย  แตปจจุบันบานของนายชาติ

ชาย กลิ่นโสภณ เปนหลังสุดทายท่ียังคงอนุรักษวาวจุฬาอยู (พระมหาชวลิตอธิจิตฺโต. 3 พฤศจิกายน 

2558 : สัมภาษณ)  ปจจุบันคลองฝางมีขนาดกวาง 14.00 เมตร ยาว 800 เมตร อยูในพ้ืนท่ีหมู 8 

ตําบลศีรษะจระเขใหญ 

 

 

  

 คลองตาจี่ อยูดานเหนือของตําบล  ตําแหนงและลักษณะตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดง

คลองในเขตพ้ืนท่ีตําบลศรีษะจรเขใหญ ป 2558 เห็นวาเปนคลองขวางสายสั้นๆ ปากคลองดาน

ตะวันออกสบกับคลองตาปู และปากคลองดานตะวันตกสบกับคลองบางฉมาน 

 

   
 

ภาพที่ 68  แผนที่แสดงคลองตาจี่ในแผนที่แสดงคลอง 

ในเขตพื้นที่ตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

 

 สภาพท่ัวไปของคลองตาจี่ในอดีต ตามคําบอกเลาของผูอาวุโส กลาววา เดิมเปนชวดแลว

ตอมาไดขุดขยายเปนคลองกวางราว 20 เมตร พอใหเรือขนาด 4 แจวพายสวนกันได  คลองนี้ชาวบาน

ใชเปนเสนทางลัดระหวางคลองบางฉมานกับคลองตาปู 

 ชื่อ คลองตาจี่ เดิมชาวบานเรียกวา ชวดตาจี่ กลาวกันวา ตาจี่ มีชื่อจริงวา นายจี่ เกตุขวง

มีภรรยาชื่อ นางทุเรียน เกตุขวง  โดยนางทุเรียนเปนลูกสาวของนายเชย แกวโบราณ ซ่ึงเปนตระกูล

แรกๆ ของตําบลศีรษะจรเขใหญ ตาจี่และยายทุเรียน เกตุขวง เปนเจาของท่ีนาและไดปลูกเรือนอยูใน

คลองนี้เปนหลังแรกอีกดวย  เหตุท่ีชาวบานเรียก คลองตาจี่ ก็เพราะคลองนี้ไปตันอยูตรงบานของตาจี่

พอดี 

คลองตาจี่ 
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 ในเรื่องนี้ ผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีตางใหขอมูลสอดคลองกันหลายทาน  เชน  อาจารยสุพรรณ โพธิ

สุภาพ ยืนยันวา  “เรียกคลองตาจี่ เพราะมันไปตันท่ีบานตาจี่  ยายทุเรียน เกตขวง  บานตาจี่อยูหลัง

แรก  เขาเปนเจาของท่ีดวย”  (สุพรรณ โพธิ์สุภาพ. 23 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 “ไปจากคลองตาปู แลวไปเลี้ยวขวา เปนคลองโตนิดหนึ่ง  มีบาน ตาจี่กับยายทุเรียน  

เกตุขวง  เลยเรียก บานตาจี่-ยายทุเรียน  ไปเปนคลองหลอด แตไปออกคลองไทรมาน ถาจะไปตลาด

ตนไทรก็เลี้ยวขวา” (หลวงตาวงศ ภูบังบอน. 4 กันยายน 2558 : สัมภาษณ) “ตาจี่ เปนคนมีอายุแลว 

อยูหลังแรก เขาเปนเจาของท่ีดวย  กอนจะถึงมันเปนบานยายชอย แกวโบราณ  บานตาละ-ยายเจือ 

สายชล  บานตาละ-ยายทอง ศรีเผือกมาอยูทีหลัง” (อารีย วิทยารมภ. 28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 “เดิมท่ีแมเลา คลองนี้กวาง 20 เมตร  คลองนี้เรียกตามชื่อ ตาจี่  เกตุขวง  ตาจี่  มีเมีย

นามสกุล แกวโบราณ  ตาจี่เปนลูกเขยของ ตาเชย แกวโบราณ  สมัยเด็กตอนท่ีผมไปหาปลาก็กวาง 

20 เมตร  ชวดตาจี่ เชื่อมระหวางคลองบางฉมานกับคลองตาปู  ปากคลองตรงบานตาเผือก เดิมเปน

ของพวก เกตุขวง  ดานตะวันออกคลองตาปูตอนนี้เปนของทิศเจียง นายแจ  แจงเปลา ” (อํานาจ 

หงษจร. 1 ธันวาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 ปจจุบัน คลองตาจี่ เปนคลองแคบ ชื่อคลองตาจี่ยังปรากฏในแผนท่ีคลองขององคการ

บริหารสวนตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558 แตในโฉนดท่ีดิน ทางราชการไดเขียนชื่อคลองนี้วา คลอง

บางฉมัน  ในเรื่องนี้ คุณอํานาจ หงษจร รองนายกองคการบริหารสวนตําบลศีรษะจระเขใหญ กลาว

ขยายความวา “ปจจุบันเหลือเพียง 2 เมตร  เนื่องจากวามีการรุกท่ีสาธารณะแลวทําเปนโฉนดเพ่ือให

พ้ืนท่ีกวางข้ึน  คลองจึงแคบลง  ชวดตาจี่  (คลองบางฉมัน)  เชื่อมระหวางคลองบางฉมาน หมูท่ี 5  

กับคลองตาปู หมูท่ี 9  จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก  ในโฉนดท่ีดินเขาเขียนวา บางฉมัน  แต

ปจจุบันคนเรียกชวดตาจี่” (อํานาจ หงษจร. 1 ธันวาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 ดังนั้น สรุปวาชื่อ คลองตาจี่ เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันเองตามชื่อบุคคลซ่ึงมีท่ีนาและ

ปลูกเรือนอยูในคลองนี้เปนหลังแรก คือ นายจี่ เกตุขวง ปจจุบันคลองนี้มีขนาดกวาง 12.00 เมตร 

ยาว 900 เมตร อยูในพ้ืนท่ีหมู 8 ตําบลศีรษะจรเขใหญ 

 

 

  

 คลองตาหวง อยูทางดานเหนือ และเยื้องไปทางตะวันออกของตําบล  ตําแหนงและ

ลักษณะตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงคลองในเขตพ้ืนท่ีตําบลศรีษะจรเขใหญ ป 2558 เห็นวาเปนคลอง

ขวางสายสั้นๆ ปากคลองดานตะวันออกเปนคลองตัน สวนปากคลองดานตะวันตกสบกับคลองแคแถว 

 

คลองตาหวง 
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ภาพที่ 69  แผนที่แสดงคลองตาหวงในแผนที่แสดงคลอง 

ในเขตพื้นที่ตําบลศีรษะจรเขใหญ ป 2558 

 

 สภาพของคลองตาหวงในอดีต ตามคําบอกเลาของผูอาวุโส กลาววา แตเดิมคลองนี้เปน

เพียงลํารางเล็กๆ ท่ีขุดแยกมาจากคลองแคแถวหรือคลองชวดยายยิ้ม  จุดประสงคคือเพ่ือชักน้ําจาก

คลองเขาสูท่ีนาของตาหวง 

 ชื่อ คลองตาหวง ชาวบานเรียกตามชื่อของ นายหวง เพชรงาม  สวนภรรยาชื่อนาง

สมลิ้ม  และมีลูกสาวฝาแฝด นายหวง หรือ ตาหวง เปนเจาของท่ีนาจํานวนมากในละแวกนี้ และยัง

เปนนายทุนออกเงินกูอีกดวย นายหวงฐานะร่ํารวยเขาข้ันเปนเศรษฐีมีทรัพยคนหนึ่ง 

 อาจารยอารีย วิทยารมภ กลาววา คลองตาหวง  เปนคลองซอยเล็กๆ ท่ีแยกออกมาจาก

คลองตาปู แลวตันตรงบานตาหวงอยูตรงบริเวณปลายคลอง ชาวบานจึงไดเรียกวา คลองตาหวง 

 “คลองตาหวง อยูหมู 8 เลี้ยวเขาไปคือคลองตาหวงเลย  ตาหวง นามสกุล เพชรงาม  

เปนคลองตัน  เลี้ยวเขาไปแลวเปนคลองตัน  ท่ีตรงนั้นจะมี ตารวย  ตาหวง  ตาบุญ คลองตาหวง หรือ 

คลองตารวย มันจะเปนคลองซอยเล็กๆ แยกจากคลองตาปู (เชื่อมกับคลองแคแถว)  เปนชวดเล็กๆ 

ประมาณ 3 วา กระโดดขามไมได  เรือมาดเขาได สวนกันไดดวย  ตนคลองจะเปนบานตายิ้ม-ยายเปา 

หงษจร  ตาเปา เปนเจกนะ  ลูกเจกหงษมาจากเมืองจีน  มีลูกชายชื่อวานายเปา นายเปาเปนลูกครึ่ง

เจก  ลูกเจกหลานเจก  พอเลี้ยวเขาไปหนอยก็จะเปนบานตาหวง  ยายสมลิ้ม  ลูกเขาเปนฝาแฝดสวย  

 บานตาหวงมีหลังเดียวดวยนะ เพราะหลังอ่ืนมาไมได เพราะเปนเจาของท่ีท้ังหมด  คลอง

ตาหวงมันไปตันแคบานตาโปงนั่นแหละ  ตาหวงเปนคนท่ีมีท่ีเยอะ 200 กวาไร จัดเปนเศรษฐี  เพราะ

แกออกดอกเงินกูดวย  ตาหวงนี่ บาท สลึง ไมกระเด็น เพราะแกออกดอกเงินกู ทุกขรอนก็ไปหาตา

หวงไดเลย ไดเงิน” (อารีย วิทยารมภ. 28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 
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 ขอมูลนี้คลายกับท่ี คุณอํานาจ หงษจร รองนายกองคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเข

ใหญ กลาว  “ คลองตาหวง มันเชื่อมกับคลองตาปู หมู 8  มีประมาณ 800 เมตร  มันไมใชคลองตา

หวง มันคือลํารางของคลองแคแถว (หรือคลองชวดยายยิ้ม)  เพราะวาคลองตาหวงมันเชื่อมเขาบานยา

ผม หางจากบานยาไปประมาณ 200 เมตร  ก็ไปตัดตรงบานตาหวง  คลองนี้ตันแคบานของ ตาหวง 

นามสกุล เพชรงาม”  (อํานาจ หงษจร. 2 มีนาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 สรุป  คลองตาหวง เดิมเรียก ชวดตาหวง เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันเอง ตามชื่อนายหวง 

เพชรงาม  ซ่ึงเปนเจาของท่ีนาและมีบานเรือนท่ีอยูปลายคลองนี้  ปจจุบัน คลองตาหวง มีขนาดกวาง 

10 เมตร ยาว 790 เมตร อยูในพ้ืนท่ีหมู 3 ตําบลศีรษะจรเขใหญ 
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ช่ือคลองและช่ือบานในตําบลศีรษะจรเขนอย 

 ตําบลศีรษะจรเขนอย เปนตําบลหนึ่งท่ีตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอบาง

เสาธง หางจากท่ีวาการอําเภอราว 15 กิโลเมตร และมีอาณาเขต  ทิศเหนือจรดเขตลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร  ทิศใตจรดตําบลศีรษะจรเขใหญ  ทิศตะวันออกจรดตําบลบางเสาธง และทิศ

ตะวันตกจรด ตําบลหนองปรืออําเภอบางพลี 

 ตําบลศีรษะจรเขนอยมี คลองท้ังหมด 14 สาย ไดแก 1. คลองจรเข  2. คลองจรเขนอย–

บานคลองจรเขนอย  3. คลองมอญ–บานคลองมอญ–บานปากคลองมอญ  4. คลองปากน้ํา–บาน

คลองปากน้ํา  5. คลองหลุมลํา–บานคลองหลุมลํา  6. คลองดอน  7. คลองหนองงูเหา–บานคลอง

หนองงูเหา  8. คลองอีโดด 9. คลองสําเภาทลาย  10. คลองออม  11.คลองบางนา–บานคลองบางนา  

12. คลองตนไทร–บานคลองตนไทร 13. คลองไทรตามาก–บานคลองไทรตามาก  และ 14. คลองทับยาว 

 

 
 

ภาพท่ี 70  แผนท่ีคลองในตําบลศีรษะจรเขนอย  อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 

 

 

 



321 

 

 ในจํานวนคลองขางตนนี้ มีหลายคลองท่ีทับซอนอยูในพ้ืนท่ีของตําบลตําบลบางเสาธง

และตําบลศีรษะจรเขใหญหลายสาย  ไดแก 1.คลองออม 2.คลองบางนา  3.คลองตนไทร  4.คลองไทร

ตามาก และ 5.คลองทับยาว 

 ดังนั้น  ผูวิจัยจึงเลือกกลาวถึงที่มาการเรียกชื่อคลองและชื่อบานแตเฉพาะคลองที่ไม

ซํ้าซอนกับคลองในสองตําบล ดังนี้ 

 

 

  

 คลองจรเข  อยูดานตะวันตกของอําเภอบางเสาธง ตําแหนงและลักษณะตามท่ีปรากฏใน

แผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลองภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเขนอย  เห็นวาคลองนี้อยู

ทางดานตะวันออกของ อบต.ศีรษะจรเขนอย  โดยปากคลองดานเหนือสบกับคลองประเวศบุรีรมยใน

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ สวนปากคลองดานใตสบกับคลองบางนา(ใกลท่ีทําการ อบต. ศีรษะจรเขนอย) 

 

 
 

ภาพท่ี 71  แผนท่ีแสดงคลองจรเข 

ในแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลองภายในเขต อบต.ศีรษะจรเขนอย 

 

 

 

 

คลองจรเข 
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 คลองจรเข มีชื่อปรากฏอยูในนิราศเมืองแกลง ท่ีสุนทรภู ประพันธข้ึน เม่ือ พ.ศ.2350 

ราวรัชกาลท่ี 1  ในขณะท่ีเดินทางไปหาบิดาท่ีเมืองฉะเชิงเทราแลวไดพายเรือลัดเลาะเขาออกคลอง

หลายสายท่ีอยูทางดานตะวันออก  ชวงท่ีเดินทางเขาพ้ืนท่ีบางพลีนั้น  สุนทรภูกลาวถึงคลองสายหนึ่ง

วามีศีรษะจรเข  ศาลเทพารักษ เจว็ด สวนในคลองก็มีลูกจรเขอยูมากมาย  ซ่ึงเขาใจวาคือคลองจรเข

นั่นเอง  ความตอนหนึ่งในนิราศ มีดังนี้ 

   ถึงชะแวกแยกคลองสองชะวาก  ขางฝงฟากหัวตะเขมีมะขาม 

 เขาสรางศาลเทพาพยายาม   กระดานสามแผนพิงไวบูชา 

 ตะลึงแลแตลวนลูกจระเข   โดยคะเนมากมายท้ังซายขวา 

 สักสองรอยลอยไลกินลูกปลา   เห็นแตตากับจมูกเหมือนตุกแก 

 (พรพิไล เลิศวิชา. 22-23 : 2543) 

 

 เห็นไดวา คลองจรเข เปนคลองโบราณท่ีมีมากวาสองรอยกวาปแลว ซ่ึงครั้งนั้นสภาพของ

คลองนี้ยังเปนปาพงรกรางและไมมีผูคนอาศัยอยู  จนกระท่ังสมัยรัชกาลท่ี 5 มีนโยบายใหราษฏรขยาย

ท่ีเพาะปลูกทํากิน จึงเริ่มมีผูคนทยอยเขามาลงหลักปกฐานในพ้ืนท่ีริมคลองสายหลักตางๆ ในบางเสา

ธง ซ่ึงรวมถึงในคลองจรเขดวย 

 ความท่ีคลองจรเขมีความยาวพาดผานไปยังหลายพ้ืนท่ีของบางเสาธง  ชาวบานจึง

กําหนดเรียกชื่อคลองแตละชวงตางกันๆ  เพ่ือใหกระชับและใหเขาใจไดตรงกัน  คือชวงแรกซ่ึงอยู

ทางดานเหนือ ตั้งแตสามแยกคลองหนาวัดหัวคูวราราม เรียก คลองจระเข  (แตราชการ เรียกวา 

คลองทับยาว) 

 ตรงจุดนี้เปนตนคลอง คลองจรแข และ ตนคลองหนองงูเหา  จากตนคลองจระเขหากข้ึน

ไปทางเหนือก็จะไปสบกับคลองประเวศบุรีรมยซ่ึงเปนคลองใหญ และตลาดหัวตะเข จากตรงจุดนี้ก็

สามารถลัดเลาะเชื่อมไปคลองอ่ืนๆ ไดอีกหลายสาย อาทิ คลองพระโขนง คลองลําปลาทิว คลองมอญ 

เปนตน 

 สวน คลองจรเข  ชวงท่ีไหลลงมาทางดานใตผานพ้ืนท่ีของตําบลศีรษะจรเขใหญลงไป

จนถึงบริเวณหมู 1 ตําบลศีรษะจรเขใหญแลวไปสบกับคลองสําโรง ชาวบานเรียกคลองตอนนี้วา คลอง

จรเขใหญ  ซ่ึงเปนแมคลองดวย เพราะมีคลองสาขาแยกลัดออกไปไดหลายทาง 

 สภาพท่ัวไปของคลองจรเขในอดีต ตามคําบอกเลาของผูอาวุโสหลายทาน กลาววา  

คลองจรเข เปนคลองธรรมชาติ  ดานเหนือคลองจรเขคือชวงตนคลอง พ้ืนท่ีบริเวณนี้เปนท่ีดอนและ

สองฝงคลองก็เปนทุงนาโลงและท่ีอยูอาศัย “คลองจรเขเชื่อมตอมาจากคลองประเวศ  คลองจรเข 

หลวงเรียกวา ทับยาว  ของตา คลองจรเขนอยท่ีตอกับประเวศคือคลองใหญคลองนั้น  ไมใชคลอง
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จรเขนอยเล็ก คือคลองใหญท่ีตัดแยกมาจากคลองวัดคู  คลองจรเข  เดิมสภาพเปนทุงนา  เลี้ยงควาย 

สวนไมมี มีเฉพาะบริเวณบาน  ทุงนาเตียน  มาอยูท่ีนี่ทีหลัง (คือจรเขใหญ)” (พริ้ง บุญเรือง. 18 

พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 ชื่อ คลองจรเข  คือชื่อท่ีชาวบานเรียกกันเอง โดยมีท่ีมาจาก แตกอนในสมัยท่ียังไมมี

ประตูก้ันน้ําเค็ม หลายคลองท่ีอยูในละแวกนี้ตางก็รับอิทธิพลของกระแสน้ําข้ึนน้ําลงจากทะเลอาวไทย

ท้ังสิ้น  เม่ือเกิดกระแสน้ําทะเลหนุนก็ทําใหสัตวน้ํานอยใหญ ท้ัง ปลา ปู กุง ตลอดจนจรเข  หลั่งไหล

ตามน้ําเขามาในคลองดวย  โดยเฉพาะจระเขคงมีอยูมากจนล่ําลือกันวาหลายคนมักจะเห็นจรเขลอย

ข้ึนมาเหนือน้ําบอยๆ  ดวยเหตุนี้ ชาวบานจึงเรียกชื่อวา คลองจระเข จนปจจุบัน 

 ดังท่ี คนในพ้ืนท่ีหลายทานตางรับทราบเรื่องราวของจระเขท่ีอาศัยอยูในคลองนี้มาจาก

บรรพบุรุษ เชน คุณอํานาจ  เย็นสบาย  เลาวา บิดามารดาของทานบอกวาสมัยกอนบริเวณหนาวัดหัว

คูน้ําทวมเพราะมีน้ําข้ึนน้ําและตรงนี้มีน้ําทวมถึงเสมอและบริเวณนี้เปนตนคลอง  “พอแมบอกกวา 

ตรงคลองหัวตะเข เปนตนคลองหนองงูเหา  เริ่มตนคลองหนองงูเหาท่ีวัดหัวคู  บริเวณหนาวัด

สมัยกอนเปนลักษณะน้ําข้ึน น้ําลง  บริเวณนี้จึงเปนท่ีๆ น้ําทวมถึงเสมอ  จึงไมมีใครมาจับจองพ้ืนท่ี ”

(อํานาจ เย็นสบาย. 15 ก.ค. 2555 : สัมภาษณ) 

 สวนคุณตาละมัย พินเท่ียง กลาววา สมัยกอนบิดามารดาของทานเลาวา ตอนท่ียังไมมี

ประตูน้ําคลองดาน จระเขมันจะมากับน้ําข้ึนน้ําลง แลวมักข้ึนมาตากแดดใหเห็น 

 “สมัยกอน ตอนเด็กๆ จระเขเยอะ ตอนเด็กไมเคยเจอเหตุการณ เคยเจอแตสมัยพอแม

ฉัน  เขาเลาวาไอเขข้ึนมาตากแดด แถวนี้  มีถํ้าไอเข  สมัยกอนประตูน้ําคลองดานก็ยังไมมี  น้ําทะเลก็

มาทางนี้ น้ําข้ึน  น้ําลง  กอนมันมากับน้ํา แลวแตน้ําจะข้ึน  มันจะมาทุกวันพระ น้ําข้ึน  กลางเดือนที

ข้ึน  สิ้นเดือนทีข้ึน  ตักน้ําก็ตามน้ําข้ึนน้ําลง  เชาข้ึน เย็นลง ก็มี ไมไดข้ึนท้ังวัน  ข้ึนเปนชวงๆ 2 ชั่วโมง

ก็ลง แตวันพระก็ข้ึนนานหนอย ”  (ละมัย พินเท่ียง. 18 กันยายน. 2558 : สัมภาษณ) 

 ขอมูลนี้คลายกับเรื่องราวท่ี คุณอํานาจ หงษจร รองนายกองคการบริหารสวนตําบล

ศีรษะจรเขใหญ  กลาววาเรียกคลองจระเขเพราะมีจระเขชุกชุม และคุณตาของทานเลาวาเวลา

ทอดแหก็จะเห็นลูกจระเขจํานวนมาก ถาจระเขตัวใหญมันจะเอาหัวพาดตลิ่ง เวลาพายเรือก็ตองคอย

ระวังจระเขกระโจนลงเรือ 

 “คลองจระเขเปนคลองธรรมชาติ เพ่ิงมาขุดตอนยุคหลัง รัชกาลท่ี 5  เพราะวาโฉนดท่ีดิน

ออกตอน รัชกาลท่ี 5  คลองจระเข ทําไมเรียกถึงชื่อคลองจระเข เพราะสมัยกอนไอเขมันชุกชุมมาก  

ตอนตาผมหนุมๆ เลาวาเขาทอดแหกุงทะเล มันมีน้ําข้ึนน้ําลง แกเลาวาลูกไอเขบาน ตัวไหนใหญก็เอา

หัวข้ึนตลิ่ง ตัวไหนเล็ก เอาหัวลง พายเรือตองระวัง เพราะมันกระโจนลงมา เรือแพจะลม มันยังไมเคย
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กินคน เพราะปลามันเยอะ เคยแตกินหมาท่ีบานยาย  ” (อํานาจ หงษจร.54 ป. 2  มีนาคม. 2559 : 

สัมภาษณ) 

 ตอมา ราว พ.ศ.2464–พ.ศ.2484  เม่ือพ้ืนท่ีสมุทรปราการเปนจุดเริ่มตนของการวางแผน

ชลประทานแบบสมัยใหม เพ่ือเปดพ้ืนนาไปทางฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา และการวางแผน

ก้ันน้ําเค็มจากทะเลไมใหข้ึนมาสูพ้ืนท่ีภายใน ซ่ึงในบริเวณบางพลีและบางบอมีระบบการชลประทาน

ครอบคลุมเกือบเต็มพ้ืนท่ีทางดานตะวันออกและยังมีการทําประตูน้ําชลหารพิจิตร เพ่ือก้ันน้ําเค็มท่ีจะ

ไหลเขามาสูคลองบางเหี้ยตอกับคลองสําโรงดวย  ดังนั้นอาจเปนสาเหตุใหจระเขท่ีเคยไหลเขามาใน

คลองตามกระแสน้ําข้ึนน้ําลงของทะเลก็คอยๆ ลดจํานวนลงและสูญพันธุไปในท่ีสุด คลองจรเข จึง

เหลือเพียงชื่อและเรื่องราวท่ีบรรพบุรุษเลาสูลูกหลานสืบกันมาในทองถ่ินเทานั้น 

 อยางไรก็ดี ประจักษพยานยืนยันถึงความชุกชุมของจระเขก็คือ เศษซากกระดูก

โดยเฉพาะสวนศีรษะของจระเขท่ีจมอยูกนคลอง  โดยคนในพ้ืนท่ีกลาววาในชวงฤดูแลงน้ําคลองจะ

แหงขอด ชาวบานจะขุดลอกคลองแลวพบกระดูกศีรษะของจระเขขนาดตางๆ จมอยูกนคลองบอยๆ  

และโดยสังคมไทยแตโบราณมีความเชื่อวาสัตวใหญท่ีอาศัยอยูในน้ําเชนจรเขคือ เจาพอทา  ดังนั้น

ชาวบานจึงไดยกกระดูกจระเขไปไวในศาลเจาหรืออาจปลูกศาลข้ึนท่ีบริเวณนั้นแลวทําการ

สักการะบูชาตอไปดังเชนท่ีปากคลองจรเขนอยเปนตน 

 “เม่ือกอนจระเขเยอะ หัวเขาขุดเจอ  หัวจระเขเขาเอาไวท่ีศาลเจา จระเขชุมเลยตั้งชื่อ

ตําบลจรเข“ (บาง ศิลปชัย. 1 ธันวาคม 2559 : สัมภาษณ)  “ตอนขุดคลองไดหัวตะเขมา 2 หัว  ขุด

หัวนาก็มี ยาวประมาณ 10 เมตร ลึกไปครึ่งเมตร  แตกระดูกไมรูวาก่ีเขง มาเทไวโคนตนไม ตอนเด็กๆ 

สมัยนั้นไอเขคือน้ําดํา” (อํานาจ  หงษจร. 2  มีนาคม. 2559 : สัมภาษณ) 

 สวนคุณอํานาจ เย็นสบาย ทานเลาวาของบิดามารดาของทานบอกวากอนท่ีจะมีวัดหัวคู 

ชาวบานเคยขุดคลองแลวพบหัวจระเข “พอชวงน้ําลดก็จะมีวัวควายเยอะ ชวงหนาแลงก็จะมีการเก็บ

กักน้ํากัน  ครั้งหนึ่งชาวบานเคยขุดคลองแลวพบหัวจระเข  ภายหลังบริเวณนี้  มีการตั้งสํานักสงฆ

ข้ึนมากอนท่ีจะเปนวัดหัวคู”  (อํานาจ เย็นสบาย. 15 ก.ค. 2555 : สัมภาษณ) 

 ปจจุบัน คลองจรเข มีความกวาง 40 เมตร ยาว 6,500 เมตร อยูในความรับผิดชอบของ

กรมชลประทาน 
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ภาพที่ 124 ภาพถายสามแยกคลอง ตนคลองจรเข หนาวัดหัวคูวราราม พ.ศ. 2560 

 

 
 

ภาพที่ 125 ภาพถายบานริมคลองจรเข  พ.ศ. 2559 

 

 

  

 คลองจรเขนอย อยูทิศตะวันออกของตําบล ตําแหนงและลักษณะตามท่ีปรากฏในแผนท่ี

คลองของตําบลศีรษะจรเขนอย เห็นวาเปนคลองเฉียงสายสั้นๆ เชื่อมระหวางคลองทับยาวเปนคลอง

ขวางอยูดานเหนือกับคลองตนไทรท่ีเปนคลองขวางอยูดานใต สวนชวงกลางคลองจรเขนอยยังลัด

ออกไปคลองไทรตามากท่ีอยูดานตะวันออกได 

คลองจรเขนอย – บานคลองจรเขนอย 
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ภาพที่ 72  แผนที่แสดงคลองจรเขนอย ในแผนที่คลองของตําบลศีรษะจรเขนอย 

 

 สภาพท่ัวไปของคลองจรเขนอยในอดีต ตามคําบอกเลาของผูอาวุโส กลาววา  คลองจรเข

นอยเปนคลองกวาง ราว 8 ศอก พ้ืนท่ีโดยรอบสองฝงคลองเปนทุงนาโลง  ตั้งแตตนคลองถึงปลาย

คลองนี้มีผูคนอาศัยอยูราว 30 หลังคาเรือน ตระกูลดั้งเดิมท่ีอยูในคลองนี้ อาทิ ตระกูลสุขเกษม  บุญเรือง 

อรุณพลทรัพย  สุขมีทรัพย บุญปลูก เลขนาวิน แสงใหญ  และปอมวิเชียร เปนตน  และมีอาชีพทํานา

ท้ังหมด “คลองจรเขนอย สมัยกอนกวางประมาณ 8 ศอก ตอนเด็กเคยวายน้ํา โดดกันเลน มีบาน

คนเยอะ ปลายคลองถึงหัวคลองประมาณ 30 หลังคาเรือนคงจะได มีอาชีพทํานากันหมด  ปากคลอง

อยูตรงตนไทร บานอีเผือก บานยายหงบ สามแยกคลองนั้น ปากคลองอยูตรงนั้น  ไปสุดท่ีทับยาว

คลองจะเขนอยไมยาว ไปทางศาลเจาพอหนูแลวไปเลี้ยววัดศรี”  (สิน ทับจันทร. 13 กันยายน 2559 : 

สัมภาษณ) 

 ขอมูลนี้คลายกับ คุณตาพริ้ง บุญเรือง คนคลองจรเขนอย กลาววา คลองจรเขนอยเปน

คลองกวางมีบานคนอยูไมก่ีตระกูลทุกครอบครัวทํานาท้ังหมด  “แตกอนอยูแถวคลองจระเขนอย  

คลองจรเขนอย เปนคลองยาว กวาง เปนคลองใหญ  เรือสวนกันได 2 ลํา เรือยนตสวนกันได  สภาพ

ตอนเด็กๆ ก็ไมมีอะไร เลี้ยงควายอยางเดียว บานคนไมเยอะ  คนท่ีอยูคลองจรเขนอย  มีตระกูล สุข

เกษม(นายฉํ่า-นางไผ  สุขเกษม) . ตระกูลผม (นายประยูร-นางพา บุญเรือง)  มีประมาณ 10 กวา

ครัวเรือน  แตไมถึง 20 ครัวเรือน  แถวจรเขนอยทํานาปกันท้ังหมด (พริ้ง  บุญเรือง. 18 พฤศจิกายน 

2558 : สัมภาษณ) 

 “คลองจระเขนอย มีตนแสก  เพราะวาแตกอนเขาปลูกแสกกันท้ังนั้น เพราะวาเอาไวทํา

ฟนอยูไฟ ถานมันดี มันเปนไมแข็ง บางทีก็ข้ึนเอง (ละมัย พินเท่ียง. 18 กันยายน 2558 : สัมภาษณ) 

“ตอนเด็ก คลองจระเขนอยไมกวางมาก ขนาด 15 วา  เรือมาดสวนกันได 20 กวาเมตร  เราโตมาก็มี
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ประมาณ 10 หลังคาเรือน  ตระกูลเกาแกจระเขนอย  ตาใบ นามสกุล อรุณพลทรัพย  ตามาศ  

นามสกุล จําไมได “ (สมบูรณ ชูเปรม.8 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ) 

 สวน พระครูสันติ คุณากรณ (ณรงค เมืองซัง)  กลาววาแตกอนเรียกคลองจระเขนอยวา

คลองทับยาว ภายหลังเรียหคลองจระเขนอย เปนคลองเล็กๆ และมีบานเรือนปลูกอยูหางๆ กัน  

“คลองจระเขนอย แตกอนชาวบานเรียกคลองทับยาว  คลองทับยาวจริงๆ อยูตรงโนน อยูทาง

ลาดกระบัง  ออกไปทางลํานกแฝก  ลํากอไผ กอนนี้คลองจระเขนอยนิดเดียว  คลองเล็ก โดดขามได  

เรือมาด 2 ลํา สวนกันได แตเรือใหญสวนกันไมได หนาแลงไมมีน้ํา มีบานหางๆ กัน มีราว 10-15 บาน

อาชีพทํานา ปลูกกลวย มะพราว  สองฝงคลองเปนที่นาทั้งหมด  คนที่อยูคลองนี้ นามสกุลเกาๆ  

บุญปลูก  สุขมีทรัพย  เลขนาวิน  แสงใหญ(ตาช็อก แสงใหญ)  ปอมวิเชียร” (พระครูสันติ คุณากรณ. 

8 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ) 

 คลองจรเขนอย เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันเอง แตกอนหนานี้ชาวบานเรียกวา  คลอง

จระเข แลวมาเรียกคลองจรเขนอยในภายหลัง  เนื่องจากชาวบานสังเกตเห็นวาจระเขท่ีอาศัยอยูใน

คลองนี้มีลําตัวขนาดเล็กกวาจรเขท่ีพบในคลองอ่ืน  จึงเรียกวา คลองจรเขนอย หมายถึงจระเขตัวเล็ก

ในเรื่องนี้ อาจารยอารีย วิทยารมภ นักวิชาการทองถ่ิน เลาวา บิดาของทาน (กํานันจีรศักดิ์ แกว

โบราณซ่ึงลวงลับไปแลว)  ไดอธิบายวาเหตุท่ีจระเขในคลองนี้มีขนาดลําตัวท่ีคอนขางเล็กเม่ือเทียบกับ

จระเขท่ีอยูในคลองอ่ืนแมวาจะเปนสายพันธุเดียวกันก็ตาม  เพราะแตกอนคลองนี้มีน้ํานอยเพราะเปน

ท่ีดอน  พืชพรรณและสัตวน้ําซ่ึงเปนอาหารของจระเขก็คงมีนอยไมอุดมสมบูรณเชนคลองอ่ืนจึงทําให

จระเขตัวเล็กลงจนเปนท่ีมาชื่อคลอง 

 “เดิมชื่อคลองจระเขเฉยๆ เปนคลองเดียวกัน พอผานยานนี้เรียกจระเขนอย  ผานยานนี้

เรียกจระเขใหญ  ถามพอวาทําไมเรียก เขนอย  เขใหญ  พอบอกวาตําบลน้ํามันนอยไง เรียกวาวารี

นอยไง น้ํามันนอยเพราะมันเปนท่ีดอน  พันธุจรเขมันก็พันธุเดียวกัน แตขนาดเล็กกวากัน  เพราะ

ปริมาณน้ํามีสวนเหมือนกันนะ  เพราะฟากทางนี้มันใหญมาก  เพราะอยูปลายแลวชนกับคลองสําโรง 

แลวกวางใหญมีปลาชุกชุม คิดดูนะ คนแถวนี้ทําไมไมกลัวไอเข  เพราะมันกินปลา กินนกกระสา กาง

ปกเปนวา  มันกินจนเบ่ือแลว” (อารีย วิทยารมย. 28 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) ขอมูลนี้สอดคลอง

กับ ดร.ธงชัย หงษจร ซ่ึงทานก็ยืนยันเชนกันวา ชื่อคลองหมายถึงขนาดตัวจระเข  “คลองจรเขนอย 

คือ ขนาดตัวจรเขท่ีเล็กกวา ” (ดร.ธงชัย หงษจร. 23 กุมภาพันธ  2559 : สัมภาษณ) 

 อนึ่ง ดวยความเชื่อและการเคารพธรรมชาติ โดยเฉพาะสัตวใหญท่ีอยูในทองถ่ิน เชนจรเข

เม่ือชาวบานพบกระดูกสัตวใหญเหลานี้ก็จะตั้งศาลเจาข้ึนในพ้ืนท่ีนั้นๆ เชนท่ีบริเวณปากคลองจระเข

นอย ซ่ึงมี ศาลจรเข และมีกระดูกศีรษะจรเขอยูภายในศาลดวย เขาใจขุดไดจากคลองนี้ ชาวบานถือ

วาศาลจระเข เปนศาลเจาท่ีเจาทางจึงเคารพกราบไหว 
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 ภายหลังจึงมีรางทรงประจําศาลจระเขดวย ไมทราบชื่อรางทรงแตเปนผูหญิงและ อาศัย

อยูท่ีคลองหนองตะกรา ชาวบานรางทรงวา เจาพอหนู หรือ เสด็จพอหนู แลวเรียกไดศาลนี้วา ศาล

เจาพอหนู ไปดวย  แตกอนเม่ือจะกระทําการสิ่งใด บางคนก็จะมาบนบานศาลกลาวขอพร หากสม

ปราถนาแลวก็จะแกบนดวยขาวปลาอาหาร หัวหมู ไขตม แตท่ีขาดไมไดคือ ปลาตะเพียนใบลาน  

เพราะเชื่อวาเปนของชอบของเจาพอหนู 

 “ศาลเจาพอหนูเขาก็ไปบนกัน เจ็บไขไดปวย แกบนก็หัวหมู ไข มีมาตั้งแตเด็กๆแลว ไมมี

คนทรง  แตกอนบานฉันมีจระเข พอวิดน้ําแหง มันก็วิ่งๆ ลงไปทางเจาพอหนู  ตัวใหญราวๆ 8 ศอก 

อยูกอไผ  เพราะบานฉันกอไผลอมรอบมันอยูใตกอไผ แลวเขาวิดบอ มันก็วิ่งข้ึน  แลวมาลงท่ีศาลเจา

พอหนู  มันไมทํารายคนหรอก  เม่ือกอนอยูท่ีกอไผ มันก็อยูของมัน  ไมไดเอาอาหารไปใหนะ เพราะไม

รูเลยวามี พอเขาวิดบอๆ มันแหง มันก็วิ่งออกไปท่ีศาลเจาพอหนู  ฉันก็อยูโรงเรียนวัดศรีฯ ก็คอนเรือไป 

ก็ผานพอหนูทุกวัน ถึงเจาพอก็ยกมือไหว  ขางคลองจรเขนอยโลงเปนนาหมด” (สิน ทับจันทร. 13 

กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 สวน คุณตาละมัย  พินเท่ียง กลาววา ศาลจระเขคือศาลเสด็จพอหนู อยูปากคลองจระเข

นอย  เวลาเจาพอหนูทรงจะมีปลาตะเพียนเต็มหอง  “มีศาลจรเข  ชื่อศาลเสด็จพอหนู ในศาลนั้นมี

จระเขดวย มีหัวจรเข  เพราะวาเรือขุด  เขาขุดไดเขาก็เอาข้ึน  อยูปากคลองจรเขนอย  พอหนูชอบ

ปลาตะเพียน  พอหนูเวลาเขาทรง ปลาตะเพียนเต็มหอง  ผูหญิงคนทรงอยูบานหนองตะกรา แต

ตอนนี้ตายแลว” (ละมัย  พินเท่ียง. 18 กันยายน. 2558 : สัมภาษณ) 

 ท่ีคลองจรเขนอย ยังมี วัดศรีวารีนอย  ศาสนสถานสําคัญของชุมชนซ่ึงมีอายุกวารอยป 

วัดนี้มีเขตติดตอกับลําคลองบางน้ําจืด  ตามประวัติกลาววา วัดศรีวารีนอย สรางข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2441 

ในปลายรัชกาลท่ี 5 กรุงรัตนโกสินทร โดยมีสาธุชนถวายท่ีดินใหสรางวัดแด พระภิกษุฉิม นุชสา เดิม

เรียกวา วัดจรเขนอย เพราะวัดอยูในเขตติดตอระหวางตําบลศีรษะจรเขนอยกับตําบลศีรษะจรเขใหญ 

 วัดนี้อุโบสถหลังเกาท่ีสรางเม่ือประมาณป 2458 อยูดวย  ภายในเปนท่ีประดิษฐาน หลวง

พอเสือ  พระโมคลา  พระสารีบุตร หลวงพอวัดก่ิงแกวจําลอง (พระครูกรุณาวิหารี) และพระอ่ืนๆ อีก

เปนจํานวนมาก ครั้นป พ.ศ.2461 ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และเปลี่ยนชื่อเปนวัดศรีวารีนอย

แตผูอาวุโสหลายทานยังเรียกวา  วัดใหมหลวงตาฉิม  ตามนามของ หลวงปูฉิม  นุชสา  เจาอาวาสรูปแรก 

(พ.ศ.2442–2471)  (สพุรรณ โพธิสุภาพ. สาระการเรียนรู ตําบลศีรษะจรเขใหญ  ตามโครงการคนหา

ขอมูลสารสนเทศ แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน .หนา 14-22) 
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 คลองจรเขนอย ในวันนี้เปนพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวและชาวบานเริ่มทํานาปรังกัน พ้ืนท่ี

บางสวนไดถูกปรับเปลี่ยนใหเปนบอเลี้ยงปลาดวย  “เริ่มมีนาปรัง พ.ศ. 2510-2511 เริ่มมีนาปลังกัน

แลว  เพ่ิงมาเปนบอปลา เม่ือหลัง พ.ศ. 2530” (พระครูสันติ  คุณากรณ. 8 พฤศจิกายน 2559 : 

สัมภาษณ ) 

 สรุป  ชื่อคลองจรเขนอย เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันในภายหลัง จระเขนอย หมายถึง 

จระเขท่ีในคลองนี้ท่ีมีขนาดลําตัวเล็ก  อันเนื่องมาจากในคลองนี้น้ํานอยเพราะเปนท่ีดอน ทําใหมีสัตว

น้ําซ่ึงเปนอาหารของจระเขมีนอยไปดวยจึงสงผลตอขนาดตัวของจระเขนั่นเอง 

 ปจจุบัน คลองนี้มีความกวาง 40 เมตร มีความยาว 6,500 เมตร และลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร

และอยูในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน 

 

 

  

 คลองปากน้ํา อยูดานเหนือของท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล ตําแหนงและลักษณะ

ตามท่ีปรากฏในแผนท่ีคลองสาธารณะตําบลศีรษะจรเขนอย เห็นวา เปนคลองขวาง  ปากคลองดาน

ตะวันออกแยกจากคลองจรเขเปนแนวยาว ลอดถนนวัดศรีวารีนอย–ลาดกระบัง  สวนปากคลองดาน

ตะวันตกสบกับคลองหนองงูเหา 

 

   
 

ภาพที่ 73  แผนที่แสดงคลองปากน้ําในแผนที่คลองสาธารณะตาํบลศีรษะจรเขนอย 

 

 

 

คลองปากน้ํา – บานคลองปากน้ํา 
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 สภาพท่ัวไปของคลองปากน้ําในอดีตตามคําบอกเลาของผูอาวุโส กลาววา เปนคลอง

ธรรมชาติ ท่ีพัฒนามาจากทางควายลอง เพราะแตกอนเปนเสนทางท่ีชาวบานจูงควายไปยังท่ีนาหรือ

บริเวณทุงหญาเลี้ยงควายจนกระท่ังทางสึกเปนรองลึก  ตอมาภายหลังจึงไดขุดขยายใหมีความกวาง

พอใหเรือสองลําแจวสวนกันได  สวนบริเวณสองฝงคลองปนปาพงรก  ผูท่ีอาศัยอยูในคลองไมก่ีตระกูล  

อาทิ ตระกูลท่ังจันทรแดง  จาดเจริญ  และปุนมีกิจ เปนตน 

 ชื่อ คลองปากน้ํา  เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกขานกันเอง จากการท่ีในอดีต  ผูท่ีครอบครอง

พ้ืนท่ีๆ สวนใหญในคลองนี้ คือ คหบดีชาวปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ คหบดีมีชื่ออยางไรไมปรากฏ 

ชาวบานทราบแตเพียงวาทานนามสกุล สุมนเตมีย  บางทานก็วา นามสกุล ปุนมีกิจ  แตชาวบานมัก

เรียกวา  หม่ืนตาหมัน คหบดีทานนี้ไดปลูกเรือนอยูในคลองนี้ดวย ลักษณะเปนเรือนหลังใหญและ

หลังคามุงกระเบื้องโดดเดน 

 ในกาลตอมา  ก็มีชาวบานจากปากน้ํายายถ่ินฐานขามาอยูในคลองนี้อีกหลายอีกหลาย

ตระกูล  เขาใจวาจะเปนเครือญาติกับผูท่ีมาอยูในคราวแรก  ดวยเหตุนี้ จึงเปนท่ีมาของการเรียกชื่อ 

คลองปากน้ํา ตามถ่ินฐานดั้งเดิมของผูท่ีอยูในคลองจนทุกวันนี้ 

 คุณตาพยอม ท่ังจันทรแดง ทานเปนลูกหลานชาวปากน้ํา  และยืนยันวาแรกเริ่ม มีชาว

ปากน้ําเขามาอยูในคลองนี้จริง  “คลองปากน้ํา สมัยกอนสภาพคลองปากน้ํารก มีบานไมก่ีบาน  เปน

คลองธรรมชาติ เรือ 2 ลํา แจวสวนกันได  โดยมากจะเปนคลองควาย  มีไมก่ีตระกูล เชน ตระกูลท่ัง

จันทรแดง  จาดเจริญ  ปุนมีกิจ  คลองปากน้ํา คือมีคนปากน้ํามาอยู  เชน ตาอน ยายนิ่ม ก็คนปากน้ํา

เหมือนกัน  บานปูคง นามสกุลปุนมีกิจ  บานยาเปยน ยาจู เปนคนปากน้ํา คลองตาเคล็ดเลย  เขามา

ทํานาอยูท่ีนี่  ตายกันหมดแลว  ยายเอง คือแม ก็คนปากน้ํา แตยายมาอยูท่ีนี่  คนปากน้ําท้ังนั้น  คนท่ี

คลองบางเสาธงก็คนปากน้ํา  กํานันเฟอง  (ขุนสิริเกตุประชาบาล)  คลองปากน้ําก็มีอยูไมก่ีบาน  บาน

ตาอน  ยานิ่ม  ปูคง  ยาเปยน  ยาตาด ตาจอย ตาผล” (พยอม  ท่ังจันทรแดง . 3 มกราคม 2559 : 

สัมภาษณ)  “คนปากน้ําเขามาซ้ือท่ีตรงนี้ จึงเรียกคลองปากน้ํา เรียก หม่ืนตาหมัน พวกสุมนเตมีย”  

(สม ศิรารักษ .15 กรกฏาคม 2555 : สัมภาษณ) 

 คุณตาพวง เผือกแสงทิพย  เลาวามีเศรษฐีชาวปากน้ําเขามาอยูในคลอง นามสกุลปุนมีกิจ 

“มีคนปากน้ํามาอยูเหมือนกันนะ พวกกํานันทรง นามสกุล ปุนมีกิจ  เขาเรียกวาเปนคนรวยมา  คือ

เห็นเลยวาบานนี้คนปากน้ํา ตระกูลเขาจะมีนาตั้งแตคลองปากน้ําเขาไปถึงครึ่งคลอง  เปนนาพวก

ปากน้ํา  ปุนมีกิจ  ลูกหลานเขาถึงไดรวยกันไง  บานเปนบานมุงกระเบื้อง ไมไดมุงจาก  บานเรือนมี

ประมาณ 20 หลัง” (พวง เผือกแสงทิพย. 7 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ)  ขอมูลนี้สอดคลองกับคุณ

อํานาจ แกวภู ท่ีกลาววา “คนท่ีปากน้ํา เปนคหบดีมาอยู เปนบานใหญ” (อํานาจ แกวภู. 16 กันยายน 

2555 : สัมภาษณ) 
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 สรุป  ชื่อ คลองปากน้ํา เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกตามถ่ินฐานดั้งเดิมของผูท่ีอาศัยอยูใน

คลองนี้เปนกลุมแรกๆ คือ ชาวปากน้ํานั่นเอง และก็ไดเรียกหมูบานในคลองวาบานปากน้ําดวย 

ปจจุบันคลองนี้มีความกวาง 18 เมตร  มีความยาว 3500 เมตร และลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร และเปน

แหลงน้ําของตําบลซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของกรมเจาทา และ อบต.ศีรษะจรเขนอย 

 

 
 

ภาพที่ 126 ภาพถายปากคลองปากน้าํดานตะวนัตกสวนที่สบกับคลองหนองงูเหา  พ.ศ. 2559 

 

 

 

  

 คลองหลุมลํา อยูทางดานเหนือของตําบล  ตําแหนงและลักษณะตามท่ีปรากฏในแผนท่ี

คลองสาธารณะตําบลศีรษะจรเขนอย เห็นวาคลองนี้แบงเปนสองชวง  โดยชวงแรกเปนคลองขวาง 

ปากคลองดานตะวันตกแยกมาจากคลองจรเขตรงเปนแนวขวาง แลวหักศอกตรงลงมาสบกับคลอง

หลุมลํา แลวไหลรวมกันเปนทางน้ําหรือหลอดแคบๆ ไปเชื่อมกับคลองจรเข 

 

คลองหลุมลํา – บานคลองหลุมลํา 
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ภาพท่ี 74  แผนท่ีแสดงคลองหลุมลําในแผนท่ีคลองสาธารณะตําบลศีรษะจรเขนอย 

 

 สภาพท่ัวไปของคลองหลุมลําในอดีต ตามคําบอกเลาของผูอาวุโส คือ เปนคลอง 

แคบท่ีมีความยาวราว 5–6 กิโลเมตร ปลายคลองตัน แตมีหลอดเล็กๆ ท่ีทะลุออกไปคลองอ่ืนได 

บริเวณสองฝงคลองเปนท่ีราบลุม  มีตนหญาทรงกระเทียมข้ึนอยูเปนจํานวนมาก  สวนผูคนท่ีอาศัยอยู

ในคลองมีราว 10 ครอบครัว อาทิ ตระกูลกันภัย โกฑันต  พุมทอง เปนตน มีชาวมุสลิมอยูครอบครัวเดียว 

 “เคยไป ยาว 5-6 กิโลเมตร  บานคนไมคอยมี คลองหลุมลํา คลองมอญ บานจะนอย  แต

ถึง 10 หลัง ในคลองหลุมลําเปนคนไทยท้ังหมด  มีแขกอยูบานเดียว ลืมชื่อหมดแลว ใกลเรือสําเภา 

แขกอิสลามมาปนไทยหลังเดียว นุงเหมือนบานเรา เขาไมกินหมูอยางเดียว เขาก็กลมกลืนบานเรา แต

เขาไมกินหมู ไมมีมัสยิด หลุมลํามีนามสกุลเกาๆ นามสกุลกันภัย โกทันต พุมทอง” (พวง เผือกแสงทิพย. 

7 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 “คลองหลุมลําสภาพเหมือนกับคลองอีโดด  คือแคบ  มีโจร ไมคอยมีบานคน  คลองหลุม

ลําสมัยนั้นมีบานยายศรี  ตามี  มามวน  บานผูใหญพัน  บานตาก่ิม  ตาเทียน ยายหวิน  คลองหลุมลํา 

ทายคลองมันจะตัน  มีหลอดทะลุไปทางอ่ืนได หลอดนั้นไมมีชื่อ” (พยอม ท่ังจันทรแดง .3 มกราคม 

2559 : สัมภาษณ) “เปนคลองท่ีไมใหญ เรือมาดสวนกันได  กอนนี้คลองหลุมลําคนเยอะเหมือนกัน  

กอนสนามกอลฟเขาไป  หมูบานก็เยอะเหมือนกัน หลุมลําคนเยอะ มีกวา 20 หลังคาเรือน ” (พระครู

สันติคุณากรณ. 8 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ) 
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 ชื่อ คลองหลุมลํา เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันเอง ตามสภาพพ้ืนท่ีนี้ซ่ึงเปนท่ี ลาดลุม

คลายหลุมหรือแอง และยังมีตนหญาทรงกระเทียมข้ึนรก ทําใหไดผลผลิตไมดีนัก  ลักษณะเชนนี้จึงได

เรียกวาหลุมลําคือท่ีลาดคลายหลุมหรือแองนั่นเอง  “คลองหลุมลํามันจะรก เขาเลยเรียกหลุมลํา มัน

ทํานาไมได  มันไมดี มันเปนหลุม  มันเปนท่ีลุม  พอทํานา ทรงกระเทียมข้ึนหมด  ผลผลิตไมดี หญา

ข้ึนหมด” (พวง  เผือกแสงทิพย . 7 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ)  ขอมูลนี้สอดคลองกับพระปญญาวโร 

(หลวงตาวงศ ภูบังบอน)  วัดหัวคู ท่ีกลาววาบริเวณคลองนี้มีลักษณะเปนท่ีลุมมากอน (พระปญญาวโร 

.4 กันยายน 2558 : สัมภาษณ) 

 อนึ่ง  พระมหาชวลิต อธิจิตตฺโต ไดตั้งขอสังเกตเก่ียวกับชื่อคลองวา  เนื่องจากปากคลอง

หลุมลําดานใตสบกับคลองสําเภาทลาย  จะเปนไปไดหรือไมวาชื่อคลองหลุมลําอาจหมายถึง หลุมของ

ลําเรือ  หมายถึงเรือสําเภาท่ีเคยขวางคลองอยูแลวถูกขุดออกเอาไปไวท่ีคลองสําเภาทะลายซ่ึงอยูไม

หางกัน 

 “คลองหลุมลํา นาจะมาจากหลุมของลําเรือ ท่ีมันมาเจอซากขวางอยูในคลอง  เปนลําเรือ

ท่ีขวางคลองหลุมลําอยู  แลวก็เกิดการขุดเอาเรือออกพนน้ํา  แลวเอาออกไปอยูในคลองสําเภาทะลาย 

ซ่ึงเดิมชื่ออะไรไมรู  แตคลองนั้นเปนคลองตัน  จึงเรียกคลองนั้นวาเปนคลองสําเภาทะลาย  เพราะ

สําเภามันพัง  ตรงนั้นเปนหลุม  ตรงท่ีเจอเรือมันก็ลึกกวาเพ่ือน  “ลํา” คือ ลําเรือสําเภาท่ีไปเจอ  

หลวงพอบอกวาคงเปนทะเลเกา”  (พระมหาชวลิต. 3 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ)  อยางไรก็ดี 

ประเด็นดังกลาวอาจมีความเปนไปได  จึงควรบันทึกไวเปนขอมูลเบื้องตนเพ่ือประโยชนในการสืบคน

ตอไป 

 ดังนั้น จึงสรุปในเบื้องตนวา ชื่อคลองหลุมลํา เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกตามลักษณะภูมิ

ประเทศของคลองนี้ท่ีเปนพ้ืนท่ีลาดลุม คลายแองหรือหลุม จึงเรียกวาหลุมลํา 

 ปจจุบัน คลองหลุมลํา มีความกวาง 12 เมตร  ความยาว 2,000 เมตร และลึกเฉลี่ย 

1.50 เมตร  อยูในความรับผิดชอบของกรมเจาทาและ อบต.ศีรษะจรเขนอย  ทุกวันนี้พ้ืนท่ีระหวาง

คลองหลุมลํากับคลองกับคลองมอญ ซ่ึงแตกอนเคยเปนหมูบานไดเปลี่ยนแปลงไปเปน สนามกอลฟ  

ROYAL GOLF แลว  ทวา ภาพถายทางอากาศ ของ Google Maps  ยังคงเห็นแนวคลองหลุมลําอยู

ชัดเจน  แตเม่ือเลยจุดแยกจากคลองสําเภาทะลายตรงข้ึนไปดานเหนือจะไมเห็นแนวคลองนี้แลว ซ่ึงมี

ความเปนไปไดวาอาจถูกถมไปแลว 
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 คลองดอน  อยูดานตะวันตกเฉียงเหนือของตําบลศีรษะจรเขนอย  ลักษณะและตําแหนง

ของคลองตามท่ีปรากฏในแผนท่ีคลองสาธารณะตําบลศีรษะจรเขนอย เห็นวาปากคลองดานเหนือแยก

มาจากคลองจรเข  แนวคลองนี้เฉียงมาดานตะวันตก แลวลอดถนนวัดศรีวารีนอย–ลาดกระบังและ

ไหลลงมาสบกับคลองหนองงูเหา 

 

  
 

ภาพที่ 75  แผนที่แสดงคลองดอนในแผนที่คลองสาธารณะตาํบลศีรษะจระเขนอย 

 

 

 สภาพท่ัวไปของคลองดอนในอดีต ตามคําบอกเลาของผูอาวุโส คือ เปนคลองธรรมชาติท่ี

เกิดจากทางลองควาย คือ ชาวบานท่ีอาศัยอยูในคลองหนองงูเหาใชเสนทางนี้ลองควายไปทํานาทุกวัน 

จนกระท่ังทางก็สึกเปนรองลึกแลวพัฒนาเปนคลองแคบๆ ในภายหลัง แตกอนคลองนี้ตันคือทะลุ

ออกไปไหนไมได  ภายหลังมีการขุดคลองดอนใหทะลุออกไปเชื่อมกับคลองจระเขใหญ สวนผูคนอาศัย

อยูในคลองดอนมีไมถึง 50 ครัวเรือน ตระกูลดั้งเดิมที่อยูในคลองนี้ อาทิ ตระกูลสิริพัฒน ทาวิเศษ

มามาก  ภูนุชสาริกา  บุญเฉลียว กันภัย  คําแกว และสวนเดช เปนตน 

 “กอนคลองมันนิดเดียว โดดขามไดสบาย เรือมาด 2 ลําสวนกันไมได  คลองดอนแรกเริ่ม

มันไมทะลุ เพราะวาในท่ีสาธารณะมันจะตัน  เพราะวาออกทางนี้ไดเพราะบานตาบังอยูนี่  กอนคนเขา

เอาควายลองข้ึนไปทํานาทุกวันๆ มันเกิดเปนลําราง  ท่ีรอยตอออกหนองงูเหาไดเพราะควายลอง 

ควายแถวในคลองหนองงูเหา คนไปทํานาขางบน  เย็นก็ลองลง กลับ เชาก็ลองไป  นานๆ เขามันก็เปน

คลอง” (พวง เผือกแสงทิพย. 7 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) “ตระกูลดั้งเดิมแถวๆ วัดคู ก็มี ภูนุชสาริกา 

กันภัย คําแกว สวนเดช บุญเฉลียว “ (พุฒ ภู นุชสาริกา. 15 กันยายน 2555 : สัมภาษณ)       

คลองดอน 
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“เม่ือสมัยกอน คนอยูไมถึง 50 ครอบครัวนามสกุลเกาๆ คือ สิริพัฒน ทาวิเศษ มามาก” (เจริญศักดิ์ 

ศิลปาชัย. 1 ธันวาคม 2559 : สัมภาษณ ) 

 ชื่อคลองดอน  เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันในภายหลัง  แตกอนชาวบานเรียกวา คลอง

ศาลเจา เพราะที่ริมคลองจะมีศาลเจาอยู 3 หลัง เขาใจวาเปนเจาพอทุงหรือเจาพอทา สวนชื่อ 

คลองดอน มาเรียกกันภายหลังตามลักษณะพ้ืนท่ี กลาวคือ พ้ืนท่ีๆ ตรงนี้เปนท่ีสูงหรือท่ีดอน อันเกิด

จากคลองสองสาย คือ คลองหนองงูเหา และคลองจระเข ไหลมาบรรจบกัน จึงเรียกวาคลองดอน

บริเวณท่ีน้ําไหลมาบรรจบกัน ชาวบานเรียกวา หัวแหลม  ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีตั้งของวัดหัวคูวราราม 

 “คลองดอน กอนเขาวาเปนคลองศาลเจา ชื่อคลองดอนนะ แตในแผนท่ีจะชื่อคลองศาลเจา

เพราะมันมีศาลเจาอยู  คลองดอนมันมาทีหลังนะ มันเปนท่ีดอน  ศาลตรงคลองดอนมีมานาน

เหมือนกัน” (พวง เผือกแสงทิพย. 7 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) ขอมูลนี้สอดคลองกับคุณอํานาจ แกวภู

คนในพ้ืนท่ี ซ่ึงกลาวถึงคลองดอนวามาจากพ้ืนท่ีดอนเพราะน้ําไหลมาบรรจบกัน “เรียก ดอน เพราะ

เปนที่ดอน น้ํามันมาชนกัน เพราะคลองมีลักษณะหักเลี้ยวศอกซาย ขวา เลยเรียกบริเวณนี้ว า 

คลองดอน” (อํานาจ แกวภู. 15 กรกฏาคม 2558 : สัมภาษณ) 

 สวน คุณตาพยอม ท่ังจันทรแดง ไดกลาวถึงคลองดอน วาสมัยกอนพ้ืนท่ีนี้ดอนจริง แต

ปจจุบันตื้นแลว “คลองดอน เม่ือกอนมันดอนจริง  แตกอนเขาวาเรือ 4 แจว แจวได  เขาวากันนะผม

เกิดไมทัน  แตอยูๆ มามันก็ตื้น เพราะทุกวันนี้เขาใชรถกันหมด เรือเขาไมใชกันแลว” (พยอม ท่ังจันทร

แดง.3 มกราคม 2559 : สัมภาษณ  “ มันเปนท่ีดอน เพราะวาตรงนั้นแตกอนทํานา แตตอนนี้มาทําผัก

กระเฉด  เนื่องจากน้ําจากคลองใหญตรงนั้นเปนคลองท่ีตัน  แลวขุดเขาไปเพ่ือเอาน้ําเขาท่ีการเกษตร

ไมยาวเปนคลอง ยิ่งลึกเขาไปยิ่งแคบ ฝงทางนี้มันเปนท่ีดอน  ถึงแมวาเราดูจะเปนท่ีลุมก็ตาม  ขุดเพ่ือ

ทดน้ําเขามา  แตปจจุบันเปนบอผักกระเฉดและบอปลา  ซึ่งทุกปก็จะทําทํานบกั้นแบบนี้ทุกป”

(พระมหาชวลิตอธิจิตฺโต. 2 กันยายน 2558 : สัมภาษณ) 

 คลองดอน (หรือคลองศาลเจา) ยังมีประเพณีทองถ่ินดวย เรียกวา ประเพณีสงเรือ ซ่ึงจะ

จัดข้ึนท่ีศาลเจาริมคลองดอนในเดือนพฤศจิกายนเปนประจําทุกป วัตถุประสงคเพ่ือสะเดาะเคราะห

ใหกับคนในครอบครัว  โดยชาวบานจะทําเรือจําลองลําเล็กของครอบครัว แลวใสรูปปนดินเหนียวชาย

หญิง และของกินจําพวกพริกแหง หอม กระเทียม และเกลือไวในเรือ เพ่ืออุทิศใหแกเจากรรมนายเวร

ของตน แลวจะนําเรือไปวางไวท่ีโคนตนไมท่ีอยูในบริเวณศาลเจา 

 ดังท่ี คุณตาพวง เผือกแสงทิพย  เลาทานเกิดมาก็เห็นวามีศาลเจาสามหลังแลว ชาวบาน

เรียกศาลเจาพอทุง และมีประเพณีสงเรือ “ศาลตรงคลองดอน(คลองศาลเจา) มีมานานเหมือนกัน 

ตอนเกิดมี 3 หลัง แบบนี้แลว เรียกศาลเจาพอทุง  ตองมีการสมโภชทุกปไมเคยขาดเลยตั้งแตผมโตข้ึน

เขามีการสงเรือกันนะ” (พวง เผือกแสงทิพย. 7 ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 
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 อาจารยพรพรรณ สุคนธาวงศ กลาวถึงประเพณีสงเรือ วาประเพณีสงเรือจัดในเดือนหก

ทุกปเพ่ือเปนการสะเดาะเคราะหใหแกคนในครอบครัว “ชาวบานมีการทําบุญกันทุกเดือน 6 เปน

ประจําทุกป เม่ือกอนนี้การจะเรียกเอาคนมารวมกันก็ยาก จึงมีประเพณีสงเรือเปนการสะเดาะเคราะห 

ในเรือมีปนรูปชาย หญิง ของเครื่องใช พริก หอม ฯลฯ  สงใหเจากรรมนายเวร เอามารวมไวใตตนไม

ตรงศาลเจา ไมไดเอาไปลอย” (พรพรรณ สุคนธาวงศ. 15 กรกฏาคม 2555 : สัมภาษณ)  “ท่ีคลอง

ดอนมีประเพณีสงเรือ เจาพอทุง เปนประเพณีของคนไทย เพราะมีศาลท่ีนี่ ศาลท่ีนี่ศักดิ์สิทธิ์นัก คนไข

มาหาทาน พอทานรับรักษา รับรองไมตาย  เงินในพานหยิบไมได หยิบแมแตสลึงเดียวก็ตาย ไมไดมาก

เงินคารักษาสลึงนึง”  (พยอม ท่ังจันทรแดง. 3 มกราคม 2559 : สัมภาษณ) 

 

 
 

ภาพที่ 127 ภาพถายศาลเจาริมคลองดอน พ.ศ. 2559 

 

 
 

ภาพที่ 128 ภาพถายเรือจําลองในประเพณีสงเรือ พ.ศ. 2559 
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 สรุป ชื่อ คลองดอน เปนชื่อท่ีเรียกกันภายหลัง  เดิมเรียกวา คลองศาลเจา ชาวบาน 

เรียกตามสิ่งปลูกสรางท่ีอยูในคลองคือ ศาลเจา  ตอมาเปลี่ยนมาเรียก คลองดอน ตามลักษณะภูมิ

ประเทศ เพราะพ้ืนท่ีบริเวณนี้เปนท่ีดอนอันเกิดอันจากคลองสองสายไหลมาบรรจบกัน ปจจุบันคลอง

ดอนมีความกวาง 10 เมตร  ความยาว 2,370 เมตร  ความลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร อยูในความรับผิดชอบ

ของหนวยงานกรมเจาทา และองคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเขนอย 

 

    
 

ภาพที่ 129 ภาพถายบริเวณคลองดอน พ.ศ. 2559 ชวงที่มีบานริมคลองหลายหลังและมีอูจอดเรือ 

 

 

 

  

 คลองหนองงูเหา อยูดานตะวันตกเฉียงเหนือของ อบต.ศีรษะจรเขนอย ตําแหนงและ

ลักษณะของคลองตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงคลองสาธารณะตําบลศีรษะจรเขนอย  เห็นวาเปนคลอง

ยาว ตนคลองหนองงูเหาอยูดานเหนือ บริเวณสามแยกคลองหนาวัดหัวคูวราราม  ตรงจุดนี้ชาวบาน

เรียกวา หัวแหลม  หมายถึงท่ีแหลมของทองน้ําซ่ึงเปนตนคลองจรเขดวย 

 จากหัวแหลม คลองหนองงูเหามีแนวยาวลงมาลอดถนนสายศรีวารีออกมาทางดานทิศ

ตะวันตก  แลวเลียบแนวเขตทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิลงไปสบกับคลองบางนา  สวนชวง

กลางคลองหนองงูเหาสามารถแยกออกไปยังคลองดอน คลองปากน้ํา และคลองบางนาได 

 

คลองหนองงูเหา – บานคลองหนองงูเหา 
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ภาพที่ 76  แผนที่แสดงคลองหนองงูเหาในแผนที่แสดงคลองสาธารณะ 

ตําบลศีรษะจรเขนอย 

 

 สภาพท่ัวไปของคลองหนองงูเหาในอดีต ตามคําบอกเลาของผูอาวุโส ทานกลาววา เดิมมี

ความกวางราว 6 ศอก และเปนคลองธรรมชาติ  พ้ืนท่ีคลองหนองงูเหาเปนท่ีดอน ลักษณะโดยรอบ

เปนทุงนา บางสวนยังเปนปารก มีพงหญาออข้ึนท่ัวไปและมีหนองน้ําดวย  พ้ืนท่ีนี้เต็มไปดวยสัตว

ตางๆ เชน กบ เขียด อ่ึงอาง ตะกวด และงู โดยเฉพาะงูเหา  สวนในฤดูแลงน้ําในคลองนี้จะแหงขอด

จนเดินได 

 ผูคนท่ีอาศัยอยูในคลองหนองงูเหามีอยูเพียงไมก่ีตระกูล ท้ังคนไทยและคนมอญ อาทิ 

ตระกูลกระสายเงิน  สุขจันทรทอง  และมะโดกโกรกกราก (เปนชาวมอญ) เปนตน  “ตรงนั้นสมัยกอน

มีบานนอยมาก  มีบานริด นามสกุลไมรูจัก บานตาเริญ นามสกุลกระสายเงิน บานตาผัน สุขจันทรทอง 

บานตายม มะโดกโกรกกราก  นี่คือพวกชวดงูเหา เปนมอญ แตพ่ีเริญ ไมใชมอญ  พวกนั้นจะมอญ” 

(ภักตร แสงฉาย. 13 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 
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ภาพที่ 130 ภาพถายบริเวณตนคลองหนองงูเหา สวนที่เรียกวา หัวแหลม ที่คลองหนองงูเหาสบกับ

คลองจรเข บริเวณหนาวัดหัวคูวราราม 

 

 ชื่อ คลองหนองงูเหา เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันเองจากสิ่งท่ีพบเห็น เนื่องจากแตกอน 

พ้ืนคลองนี้เปนท่ีดอนหรือท่ีสูง แลวมี ปลัก เปน แองโคลน หรือ หลุมโคลน ปลักเหลานี้เกิดจากควาย

ลงไปนอนแชในน้ําเพ่ือใหโคลนพอกผิวหนังเปนการปกปองความรอนจากแสงแดดและทําใหควาย

สบายตัวข้ึน  บริเวณพ้ืนท่ีนี้แตกอนจึงมีปลักควายอยูหลายหลุม  บางปลักก็กวางมากเพราะเกิดจาก

ควายลงไปนอนแชรวมกันหลายตัว  พอควายลุกไปโคลนก็ติดตัวไปดวย จึงทําใหบางปลักกลายเปน

หลุมลึกและกวางจนดูคลายกับหนองน้ําใหญ “เปนคลองยาวไปสุดคลองสําโรง เทพารักษ  ทองนา

แถวนี้มันจะเปนหนองท้ังหมด ท่ีลุม บางเจาก็มีหนองสัก 5-10 วา หนองเกิดจากควายไปนอนตีปลัก 

แลวพอมันลุก เลนมันก็ติดควายไป ลึกไปเรื่อยๆ อยูท่ีนาใครก็เปนประโยชนกับคนนั้น ทีแรกควายมัน

มาตีปลักแปลงเล็กๆ หนักๆ เขามันก็มารวมกัน” (พวง เผือกแสงทิพย. 7  ตุลาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 เนื่องจากพ้ืนท่ีบริเวณนี้เปนท่ีดอน ครั้นถึงฤดูกาลท่ีน้ํามาก โดยธรรมชาติน้ําก็จะไหลลงสู

พ้ืนท่ีๆ ลุมต่ําก็ทําใหปลักควายในคลองนี้กลายเปนแองน้ําหรือหนองน้ํา  สวนพ้ืนท่ีราบก็กลายเปนท่ี

ดอนสูงพนน้ํา  ซ่ึงบรรดาสัตวเลื้อยคลานตางๆ โดยเฉพาะงูเหาตางหนีน้ําทวมข้ึนไปซุกตัวอยูรวมกัน

เปนกอนในท่ีดอนเหลานี้  เม่ือชาวบานผานไปมาแลวเห็นภาพดังกลาว จึงไดเรียกคลองนี้วา หนอง

งูเหา  หมายถึงพ้ืนท่ีดอนท่ีมีงูเหามารวมกัน 

 “คลองหนองงูเหา เรียกหนองงูเหา เพราะวาเดิมงูเหาท่ีนั่นมันเยอะ  แตมันไมใชท่ีหนอง 

มันคือท่ีดอน เดิมท่ีโบราณท่ีเรียกวาหนองงูเหาเพราะงูมันชุม อยางปลาชุมเขาก็เรียกหนองนั่น หนองนี่

แตหนองงูเหาเปนท่ีดอน น้ําทวมแถวนี้หมดแลวแตหนองงูเหามันไมทวม งูเหาก็ไปอยูท่ีๆ น้ําไมทวม 

เขาเรียกดงงูเหามันคงไมเพราะ  เขาเลยเรียกหนองงูเหา 
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 หนอง ไมใช แอง  แตเปนท่ีดอน  พอน้ําทวมแถวนี้ งูมันก็หนีไปอยูท่ีดอน คือ ท่ีสูง  สมัย

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน เขาก็เอาท่ีนี่เปนท่ีทําสนามบินเหมือนดอนเมือง  แตคนยุคหลังคิดเอาเองวา 

มันชื่อหนอง มันตองลุม”  (อํานาจ หงษจร. 2 มีนาคม 2559 : สัมภาษณ) 

 สรุป ชื่อ คลองหนองงูเหา  เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันเองตามสภาพพ้ืนท่ีๆ เปนท่ีดอนซ่ึง

กลายเปนท่ีอาศัยของงูท่ีหนีภัยน้ําทวมในฤดูน้ํามาก 

 

    
 

ภาพที่ 131 ภาพปลักควาย เปนแองโคลนใหญ 

ที่มา : http://ibic.lib.ku.ac.th  /  http://www.bloggang.com 

 

 พ้ืนท่ีตนคลองหนองงูเหา หรือบริเวณหัวแหลม  ยังมีเรื่องเลาสืบตอกันมาเก่ียวกับประวัติ

หลวงพอเขียว วัดหัวคูวรารามวา กอนท่ีจะมีการสรางวัดหัวคู ใน พ.ศ. 2409 (ราวปลายรัชกาลท่ี 4) 

นั้น บริเวณนี้เปนสํานักสงฆมากอน  และมีพระพุทธรูปสําคัญคือ หลวงพอเขียวสุขพุทโธภควา หรือ

ชาวบานเรียกวา หลวงพอเขียว 

 ความเปนมาของ หลวงพอเขียว มีเรื่องเลาสืบตอกันมาหลายทาง ลวนแตเชื่อมโยงกับ

เรื่องราวของประวัติศาสตรชาติในสมัยของพระเจาตากสิน  ขอมูลหนึ่งเลาวา  เดิมท่ีตรงนี้มีศาลเจาพอ

สามรอยยอดอยู เม่ือครั้งท่ีพระเจาตากสินนําทัพมาถึงบริเวณนี้ก็ไดสั่งใหพักทัพตรงนี้ราว 2–3 เดือน 

ระหวางนี้มีทหารนายหนึ่งเสียชีวิตลง เขาใจวาปวยตาย พระเจาตากจึงไดอธิษฐานขอใหดวงวิญญาณ

ของทหารผูนี้สิงสถิตยอยู ณ ท่ีแหงนี้  “เดิมมีศาลเจาพอสามรอยยอดอยู สมัยพระเจาตากตีวงฝาพมา

ออกมาทางวัดคู เผอิญท่ีตรงนี้นาจะพักทัพ พักประมาณ 2–3 เดือน  มีทหารคนหนึ่งปวยตาย ทานเลย

อธิษฐานใหดวงวิญญาณอยูท่ีศาลท่ีตั้งนี้ ความตั้งใจของพระเจาตากคือวาท่ีนี้ตอไปจะตองเปนวัดสืบ

ทอดพุทธศาสนาตอไป” (พรพรรณ สุคนธาวงศ. 15 กรกฏาคม 2555 : สัมภาษณ) 
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 ผูใหญบางทานเลาวา หลวงพอเขียว เดิมคือนายทหารของพระเจาตากท่ีบาดเจ็บจากการ

รบแลวภายหลังมาบวชอยูท่ีนี่จนมรณะภาพ “หลวงพอเขียว เดิมเปนคนธรรมดา ไปรบกับพระเจา

ตาก  โดนฟนกลับมาแลวก็มาบวช ตอมามรณะ”  (พุฒ ภูนุชสาริกา. 15 กันยายน 2555 : สัมภาษณ) 

 อยางไรก็ดี ภายหลังชาวบานจึงไดรวมกันสรางพระพุทธรูปเพ่ือแทนตัวทาน  โดย 

วิธีการนําโองมาซอนกันเปนรากฐานและแกนในขององคพระแลวข้ึนรูปดวยปูน องคพระนี้ตั้งอยู

กลางแจงตากแดดตากฝนนานจนตะไครข้ึนจับองคพระจนเปนสีเขียว  ชาวบานเรียกวา หลวงพอเขียว

 ครั้นนานวันองคพระก็ไดทรุดลงสลายเปนชิ้นยอยและมิไดบูรณะข้ึนมา จนกระท่ังในกาล

ตอมา สมัยท่ีพระอาจารยทอง เปนเจาอาวาสวัดหัวคู จะดําริใหสรางองคพระหลวงพอเขียวข้ึนมาใหม

ใหเปนท่ีศูนยกลางการสักการะคูชุมชนหมูบานในละแวกนี้ตราบจนปจจุบัน 

 อาจารยพรพรรณ สุคนธาวงศ  ผูท่ีในพ้ืนท่ีอีกทานหนึ่งกลาววา เรียกหลวงพอเขียว

เพราะแตกอนองคพระตั้งอยูกลางแจงตากแดดตากฝนจนตะไครจับเปนสีเขียว และทรุดโทรมลง จน

ภายหลังไดทุบเศษองคพระแลวทําถนน  ตอมาเม่ือมีการบูรณะถนนก็ขุดพบมวยผมพระและดาบ จึง

เชื่อวาเรื่องเลาท่ีพระเจาตากมาพักทัพท่ีบริเวณนี้เปนความจริง 

 “มีพระหลวงพอเขียว เพราะอยูกลางแจงมีข้ีตะไครจับ หลังจากนั้นก็ชํารุดทรุดโทรม 

เหลือแตมวยผม  ตอมาอาจารยพลอยก็ทุบทําถนน  ตอมาอาจารยปลูกข้ึนมาวัด ก็ไมเดินถนนสายนั้น 

เพราะเห็นวามีสิ่งศักดิ์อยูใตถนน ตอมาก็บูรณะทุบถนน ก็เจอมวยผมพระ เจอมีดดาบ ก็เปนหลักฐาน

วาพระเจาตากมาพักท่ีนี่จริงๆ  ตอมาก็สรางองคพระใหม ภายหลังมีวิหารคลุม  ตอนน้ําทวมแผนดิน

ทรุด หลวงพอชุมก็ใหดีดคานวิหารจนสูงแบบปจจุบัน (พรพรรณ สุคนธาวงศ. 15 กรกฏาคม 2555 : 

สัมภาษณ) 

 ขอมูลนี้คลายกับ คุณตาพุฒ ภูนุชสาริกา กลาววา “แตกอนก็ปนองคพระกัน จากโอง

ซอนๆ กัน  พอโองแตก  เศษองคพระก็ปนมาก  อาจารยทองเลยใหยายไปไวท่ีหลังโบสถ แลวขนหิน

มาลงเทปูนทับ  พออาจารยปลูก มาทางเรือ ก็เดินข้ึนถนนไมได ขนลุก  ตอมาก็สั่งใหทุบถนน  ก็เจอ

นิ้วองคพระ  เลยใหสรางหลวงพอเขียวข้ึน เอาชางจากอยุธยามาสราง แตองคพระตากแดด  

กลางแจง มีข้ีตะไครจับจนเปนสีเขียว เรียกหลวงพอเขียว” (พุฒ ภูนุชสาริกา. 15 กันยายน 2555 : 

สัมภาษณ) 

 ตํานานท่ีเลาขานดังกลาวนี้  ยังไดรับการเผยแพรไวในปายแสดงประวัติความเปนมาของ

วัดคูวราราม ซ่ึงมีเนื้อความในทํานองเดียวกันกับเรื่องพระเจาตากสินมหาราชกับหลวงพอเขียวดวย วา

ในสมัยท่ีสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  กอบกูเอกราชชาติไทย ป พ.ศ.2310 ไดใชสถานท่ีบานหัวคู

เปนท่ีพักทัพ รวบรวมไพรพลสะสมเสบียงอาหาร กอนจะเดินทัพตอไปยังเมืองจันทบุรี  ไดตั้งจิต

อธิษฐานวา ขอใหสถานท่ีบานหัวคูนี้เปนวัดในอนาคต จึงไดมอบพระพุทธรูปไวให 1 องค  ชาวบานได
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สรางเปนองคพระปูนครอบไวกันขโมยและถวายพระนามวา  “หลวงพอเขียว” ตอมาสถานท่ีนี้ได

พัฒนาข้ึนเปนวัดท่ีสมบูรณ พ.ศ.2409 ไมปรากฏนามผูสราง ชาวบานเรียกวา “วัดคู” หรือ “วัดศีรษะคู” 

 ปจจุบัน หลวงพอเขียว วัดหัวคูวราราม จึงเปนศาสนสถานคูชุมชน และมีพระพุทธรูปท่ี

คนในพ้ืนท่ีเคารพศรัทธาเปนอันมาก  จนกลาวกันวาหากใครจะอุปสมบมท่ีวัดหัวคู ก็จะตองปวารณา

ตนวาจะเปนคนดีและยึดม่ันในศีลธรรม ท้ังไมเสพอบายมุขท้ังปวงโดยเฉพาะสุราดวย “ใครมาบวชวัด

นี้ตองเปนคนดีมีศีลธรรม  หลวงพอไมชอบคนกินเหลา  ถาใครบวชวัดนี้ตองสาบานกอนวาจะไมกิน

เหลาในวัด” (พรพรรณ สุคนธาวงศ. 15 กรกฏาคม 2555 : สัมภาษณ) 

 

 
 

ภาพที่ 132 ภาพถายพระพุทธรูปหลวงพอเขียวในพระอุโบสถ วัดหัวคูวราราม พ.ศ. 2560 

 

 
 

ภาพที่ 133 ภาพถายอุโบสถหลังเกาของวัดหัวคูวราราม พ.ศ. 2560 
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 อนึ่ง คลองหนองงูเหา เยื้องมาทางดานทิศตะวันตกเลียบแนวเขตทาอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิ จะพบมีศาลเจาไทย 3 หลัง อยูริมคลอง ไดแก ตําหนักเสด็จพอเขาสามรอยยอด

ตําหนักเสด็จพอพลายชุมพล และ ศาลเจาพอทุง ท้ังหมดอยูในบริเวณเดียวกัน  สิ่งท่ีพบภายในศาล

ก็คือ เจว็ด ตั้งเรียงรายอยูหลายเลม  ลักษณะของ เจว็ด ก็คือแผนไมสูงเพรียว รูปคลายใบเสมาเขียน

ดานหนาเขียนหรือแกะเปนรูปเทพารักษ ยืนอยูบนแทน หันหนาเฉียงไปขางๆ มือหนึ่งถือพระขรรค 

อีกมือหนึ่งถือสมุด บางทีก็ถือพระขรรคกับถุงเงิน หรือพระขรรคกับแสและสมุดดํา 

 ความสําคัญของ เจว็ด ก็คือ เปนเทพารักษ หรือ พระภูมิเทวดา ท่ีทําหนาท่ีพิทักษเหยา

เรือนหรือเขตท่ีตั้งบานหรือผูเปนเจาของท่ีดินตลอดจนผูอยูอาศัยใหพนภัยท้ังปวง ในความหมายโดย

ปริยายวา เปนผูท่ีไดรับยกยองใหเปนประธานหรือเปนใหญแตไมมีอํานาจ เชน ถึงจะเปนหัวหนา แตก็

เปนแคเจว็ด (ขอมูลออนไลน :  http://daily.khaosod.co.th)   สําหรับประวัติของตําหนักดังกลาว

ยังไมพบขอมูล  สวนศาลเขาพอทุง เขาใจวาจะเปนศาลเจาท่ีเจาทางดังเชนท่ีพบในพ้ืนท่ีอ่ืน 

 ท่ีกลาวมาท้ังหมด เห็นไดวา เหตุการณเก่ียวกับพระเจาตาก  ประวัติหลวงพอเขียวศาล

เจาริมคลองตลอดจนดาบโบราณก็ดี ลวนมีเนื้อหาทํานองเดียวกันซ่ึงผูกเปนตํานานทองถ่ินท่ีมีหลาย

สํานวนโดยมิไดมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรไวแตแรก  คนในชั้นหลังจึงไมอาจทราบไดวามีเคามูล

จริงมากนอยเพียงใด 

 อยางไรก็ดี เรื่องเลาดังกลาว ยอมแสดงใหเห็นถึงสภาพดั้งเดิมตลอดจนความเชื่อในสิ่ง

เดียวกันของชุมชนหมูบานท่ีอยูละแวกวัดหัวคูวราราม  ตํานานกอใหเกิดความศรัทธา การเคารพในสิ่ง

เดียวกันซ่ึงเปนสิ่งสําคัญท่ีชวยรอยรัดผูคนใหมีความสามัคคีเปนพวกเดียวกันและอยูรวมกันได 

 ปจจุบัน คลองนี้มีความกวางราว 50 เมตร  ยาว 4,500 เมตร ลึก 2 เมตร เปนแนวเขต

ติดกับดานตะวันออกของทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ คลองหนองงูเหายังเปนคลองท่ีชวย

ระบายน้ําจากทาอากาศยานสุวรรณภูมิและรองรับน้ําจากคลองประเวศบุรีรมยท่ีอยูทางดานเหนือของ

ตําบลดวย สวนริมฝงคลองหนองงูเหามีท้ังชุมชนหมูบานดั้งเดิมริมคลองคือบานคลองหนองงูเหา 

ปะปนไปกับชุมชนสมัยใหมคือหมูบานจัดสรรหลายโครงการดวย 

 

 

http://daily.khaosod.co.th/
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ภาพที่ 134 ภาพตําหนัก 3 หลังที่อยูริมคลองหนองงูเหา พ.ศ. 2559 

 

    
 

ภาพที่ 135 ภาพเสด็จพอเขาสามรอยยอด  ศาลเจาพอทุง(หลงัเล็ก) 

และตําหนักเสด็จพอพลายชุมพล  ภายในตาํหนักมีเจว็ด พ.ศ. 2559 

 

 
 

ภาพที่ 136 ภาพถาย คลองหนองงูเหาชวงที่เลียบไปกับแนวเขตของ 

ทาอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ พ.ศ.2559 
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 คลองอีโดด  อยูดานตะวันออกของตําบล  ตําแหนงและลักษณะของคลองตามท่ีปรากฏ

ในแผนท่ีคลองสาธารณะตําบลศีรษะจรเขนอย เห็นวาเปนคลองสายสั้นๆ  เชื่อมระหวางคลองมอญท่ี

อยูดานเหนือ กับคลองทับยาวท่ีอยูดานใต 

 

   
 

ภาพที่ 77  แผนที่แสดงคลองอีโดดในแผนที่คลองสาธารณะตาํบลศีรษะจรเขนอย 

 

 สภาพท่ัวไปของคลองอีโดดในอดีต  ตามคําบอกเลาของผูอาวุโส กลาววา เปนคลอง

ธรรมชาติ เดิมเปนเสนทางควายลองแลวทางสึกเปนรองลึกจนเปนหลอด คือทางน้ําสายสั้นๆ ไมกวาง 

มีแนวตรง จนกระท่ังภายหลังไดพัฒนามาจนเปนคลองลัดระหวางคลองทับยาว พ้ืนท่ีสองฝงคลองอีโดด

มีความหลากหลาย  บางแหงเปนท่ีลุมต่ํา มีน้ําทวมขังในฤดูฝน  บางแหงก็เปนท่ีดอนและมีตนหญา

หลายชนิดข้ึนอยูท่ัวบริเวณ อาทิ ตนหญาทรงกระเทียม หญาแหว และตนกก เปนตน ชาวบานเรียก

สภาพเชนนี้วา ทองเรือมาร  ซ่ึงไมเหมาะแกการทํานาเพราะใหผลผลิตไดไมคอยดี 

 ผูคนท่ีอาศัยอยูในคลองอีโดด มีนอยมาก ราว 2–3 หลังเทานั้น ท้ังอยูเกาะกลุมกันแต

เฉพาะชวงกลางคลอง ดังนั้นจึงไมคอยมีผูคนสัญจรผานไปมานอกจากคนท่ีอาศัยอยูในคลองนี้ สภาพ

ดังกลาวทําใหคลองอีโดดคอนขางเปลี่ยว 

 เหตุท่ีคนเขามาอยูในคลองนี้นอยมาก เปนเพราะท่ีนาสวนใหญมีผูจับจองเปนเจาของแลว

ผูท่ีอยูในคลองอีโดดจึงมีอาชีพทํานาเชา  คนในคลองจึงไดประกอบอาชีพเสริมโดยการจัดตั้งคณะ

กลองยาว ชื่อ คณะตาสง ออกรับบรรเลงในงานตางๆ ในละแวกนี้  เชน งานบวช งานแตง เปนตน 

 

คลองอีโดด 
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 ดังท่ี เลาเรื่องราวคลายกัน เชน คุณตาพยอม ท่ังจันทรแดง อายุ  87 ป  เลาวาคลองอี

โดดเปนคลองลัดและเปลี่ยว “คลองอีโดด  แตกอนทางแคนี้ ตรงนั้นเขาเรียก ทองเรือมาร  ตนกกข้ึน

เต็ม  ไมมีเรือผาน เปนคลองลัด  เปลี่ยว ไมกวาง ไมมีคนสัญจรไปมา  มีบานตาสงอยู นามสกุล  อะไร

ไมรู” ( พยอม ท่ังจันทรแดง. 3 มกราคม 2559 : สัมภาษณ)  “เปนคลองไมโต  เพราะทํานาไมคอย

ไดผล มีแหวข้ึนเยอะ  หญากระเทียม แหวพรุ เพราะมันเปนท่ีลุม น้ํามันทวม ทํานาไมไดผล  คนแถว

นั้นจน  ไปแถวนั้นตองระวัง ไมง้ันน้ํามันหาย ก็แบตหาย  คนไมคอยอยากเขาไป ขโมยเยอะ คลองอี

โดด ออกคลองมอญได”(พระปญญาวโร. 4 กันยายน 2558 : สัมภาษณ) 

 ขอมูลนี้เหลานี้ สอดคลองกับคุณยายสิน ทับจันทร อายุ 90 ป  เลายอนอดีตวาเรียก

คลองอีโดกกันมานานแลว  กลางคลองมีคณะกลองยาวตาสงอยู “ฉันโตมาเขาก็เรียกอีโดดกันละ  

หัวหนาคลองก็ตาสง  ตีกลองยาว  ลอกลองยาวตุมโมงๆๆ ชื่อตาสง จํานามสกุลไมได  เขามีคณะ งาน

บวชนาคอะไรก็ไปหาตาสง ราคาไมก่ีบาทหรอก  ไหวครู 9 บาท สวนใหญเปนกุศลมากกวา ลูกนอง

เขาเยอะท้ังคลอง กลองยาวตาสงเปนหัวหนา แลวพวกลูกหลานตีกลองยาวกันหมด” (สิน ทับจันทร. 

13 กันยายน 2559 : สัมภาษณ) 

 พระครูสันติคุณากรณ  (ณรงค เมืองซัง) วัดปากคลองมอญ  เลายอนอดีตสภาพคลองนี้

วามีบานอยูสามหลังท่ีกลางคลอง คนแถวนี้ทํานาเชาและรับจาง   “กอนนี้คลองไมกวาง ตอนนั้นเปน

คลองควายเดิน  นานๆ เขาก็กวางๆเขาเลยใชแม็กโครขุด  กอนหนานี้เขาเรียกเปน คลองหลอด  กอน

นี้มันกันดาร  เพราะคลองมันยาว มีหมูบานอยูตรงกลางคลอง แลวมีอีกทีคือหัวคลองเลย ไมมีบาน 

มันมีอยูกลุมเดียว  กลุมหนึ่ง มี 3 หลังบาง เปนกลุมทิวน้ําเลย เปนนากันท้ังหมด เปนท้ังลุมดอน ปน

กันอยู  ท่ีนาเขาเชา เปนของบริษัท  คนคลองอีโดดไมมีท่ีเปนของตนเอง  เชาเขาอยูท้ังนั้น  ทํานาบาง 

รับจางบาง เขาเปนคนไทย” (พระครูสันติคุณากรณ. 8 พฤศจิกายน 2559 : สัมภาษณ) 

 ชื่อ คลองอีโดด เปนชื่อท่ีชาวบานเรียกกันเอง ซ่ึงคนในพ้ืนท่ีอธิบายวามาจาก 2  

ความหมายท่ีเก่ียวกับลักษณะการถอเรือและแจวเรือ คือ 

 หนึ่ง  คําวา อีโดด เปนคําท่ีกลายเสียงมาจากคําวา กระโดด เปนอากัปกิริยาของ  

การถอเรือ  เพราะวาแตกอนคลองอีโดดเปนคลองแคบ ผูท่ีสัญจรผานเขาออกเขาคลองนี้จึงไม

สามารถพายเรือหรือคอนเรือได เพราะจะกินบริเวณกวาง ดังนั้นจึงมีวธีเดียวคือ ถอเรือ เขามา 

 วิธีการถอเรือ คือ การใชไมไผลํายาวยันดินใตทองน้ํา เพ่ือดันใหเรือหรือแพเคลื่อนท่ีไป

ขางหนา  ขณะเดียวกันคนถอก็จะรีบวิ่งและกระโดดไปรับไมคํ้าถอใหทันดวย และจะตองทําเชนนี้ไป

เรื่อยๆ จนถึงปลายทาง ซ่ึงอากัปกิริยาของการกระโดดรับไมคํ้าถอนี้เอง กลายเปนท่ีมาของชื่อคลองอีโดด 

ท่ีกลายเสียงเรียกมาจากคําวา กระโดก นั่นเอง  “เรียก อีโดด เพราะธรรมดาเรือตองคอนเรือแจวแตถา

เขาไปในนั้น ไมรวกลําใชถอ  กระโดดๆ ไมใชไมพาย ใชไมลวกถอไป  กระโดดๆ ไปเรื่อยๆ  เขาเลย
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เรียก อีโดด คนคลองนี้ทําแบบนี้กันหมด เรือท่ีใชก็เรือมาดกัน” (พระปญญาวโร. 4 กันยายน 2558 : 

สัมภาษณ) 

 สอง ชื่อ อีโดด  กลายเสียงมาจาก อีโดด คือ กระโดกกระเดก ความหมายใน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554  อธิบายวา กระโดกกระเดก เปนกิริยามารยาทไม

เรียบรอย หรือโยกเยก ยวบข้ึน ยวบลง  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หนา 35)

และคําวา กระโดกกระเดก ในท่ีนี้นั้น หมายถึงลักษณะอาการของคนท่ี แจวเรือขวิดไปมา เพราะเมา

สุรา จนทําใหเรือไมตรงทางคือกระโดกกระเดกไปมา  ลักษณะเชนนี้ ชาวบานจึงเรียกวา คลองอีโดด

ตอมากลายเปน อีโดดอีเดด แลวเหลือเพียง อีโดด มาจนทุกวันนี้  “คลองอีโดดไมมี  มีคลองอีโดด 

เพราะคนมันกระโดกกระเดก  แตกอนคนเมาแจวเรือ ทายเรือก็แจวขวิด เขาเลยเรียกอีโดกอีเดก” 

(ละมัย พินเท่ียง. 18 กันยายน 2558 : สัมภาษณ) 

 ท้ังหมดท่ีกลาวมานี้ จึงสรุปในเบื้องตนวา ชื่อคลองอีโดด มีท่ีมา 2  ประการ คือ 

 หนึ่ง เปนคําเรียกท่ีกลายเสียงมาจาก กระโดด  อันเปนกิริยาอาการของผูถอเรือท่ีวิ่งและ

กระโดดรับไมคํ้าถอ สอง  เปนคําเรียกท่ีกลายเสียงมาจากคําวา อีโดก หรือ กระโดกกระเดก จากการ

แจวเรือขวิดไปมา เพราะผูแจวเมาสุรา  ขอสรุปในเบื้องตนนี้มีความเปนไปไดท้ังสองทาง ชื่อคลองอีโด

ดจึงยังเปนประเด็นท่ีตองสืบคนตอไป 

 ปจจุบัน คลองอีโดด  มีความกวาง 8  เมตร  มีความยาว  1,750 เมตร  มีความลึกโดย

เฉลี่ย 1.50 เมตร  หนวยงานท่ีรับผิดชอบคือกรมเจาทาและอบต.ศีรษะจรเขนอย 

 

 
 

ภาพที่ 137 ภาพถายเกาลักษณะการแจวเรือที่จะตองยืนแจว 

ที่มา : หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

 



348 

 

 

  

 คลองสําเภาทะลาย  อยูดานเหนือของตําบล  ตําแหนงและลักษณะของคลองตามท่ี

ปรากฏในแผนท่ีคลองสาธารณะตําบลศีรษะจรเขนอย เห็นวา ตําแหนงคลองนี้ใกลกับแนวเขตของ

อําเภอบางเสาธงกับเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 

 แนวคลองนี้มีสองลักษณะคือ ชวงตนเปนคลองขวาง  โดยปากคลองดานตะวันตกสบกับ

คลองจรเข สวยปลายคลองทางดานตะวันตกไดหักศอกลงเปนแนวเฉียงตรงลงมาสบกับคลองหลุมลํา 

แลวรวมกันเปนสายเดียว  ลักษณะเปนหลอดเล็กๆไหลลงมาจนสบกับคลองจรเข 

 

   
 

ภาพที่ 78  แผนที่แสดงคลองสาํเภาทะลายในแผนที่คลองสาธารณะตําบลศีรษะจรเขนอย 

 

 สภาพท่ัวไปของคลองสําเภาทะลายในอดีต  มีขอมูลนอยมาก ผูอาวุโสกลาวแตเพียงวา 

คลองสะเภาทะลายมีความกวางเทากับปากคลองหลุมลํา  สวนชื่อ คลองสําเภาทะลาย ก็เปนชื่อท่ี

ชาวบานเรียกกันเอง  เลากันวาแตกอนเคยมีเรือสําเภามาลมอยูกลางคลองนี้ 

 ในเรื่องนี้ พระมหาชวลิต  อธิจิตฺโต วัดหัวคูวราราม เห็นวามีความเปนไปได  เพราะครั้ง

หนึ่งหลวงพอประชุมปวโร เจาอาวาสวัดหัวคู  ทานเคยไดยินมาวา เจอ เรือสําเภา ท่ีคลองวัดทลาย 

คลองสําเภาทะลาย กับ คลองหลุมลํา เปนคลองเสนเดียวกัน  แตไปแยกออกปลายคลอง  ปลายคลอง

ดานหนึ่งเปนคลองสําเภาทะลาย”  (พระมหาชวลิตอธิจิตฺโต. 3 พฤศจิกายน 2558 : สัมภาษณ) 

 สวน คุณตาพยอม ท่ังจันทรแดง อายุ 87 ป ยืนยันวาทานเคยเห็นเสากระโดงของเรือ

สําเภาจมอยูในคลองนี้จริง   “แตกอนมีเรือสําเภาลมจริง   กอนเสายังอยู เดี๋ยวนี้มันจมน้ําหายไปไหน

ไมรูนะ  คลองสําเภาทะลาย ความกวางเทาๆ กับปากคลองหลุมลํา มันออมออกทางบานครูชดได” 

คลองสําเภาทะลาย 
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(พยอม ท่ังจันทรแดง. 3 มกราคม 2559 : สัมภาษณ) เรื่องนี้สอดคลองกับ คุณตาพวง เผือกแสงทิพย 

อายุ 78 ป  ซ่ึงกลาววาเคยเห็นเสากระโดงเรือสําเภาเชนกัน  “เคยเห็นเสากระโดง  แตลําเรือไมเคย

เห็น  เคยเห็นโผลจากดินประมาณ 1 ศอก  ไปเก่ียวหญาควายทุกเชา  ผมจะแจวเรือไปเก่ียวหญา

ควายท่ีนั่น ครึ่งวันก็กลับแลว” (พวง เผือกแสงทิพย. 7 ตุลาคม 2559 :สัมภาษณ) 

 อยางไรก็ดี ขอมูลนี้ยังไมแนชัด  จึงสรุปในเบื้องตนวา ชื่อคลองสําเภาทะลาย หมายถึง 

เรือสําเภาท่ีลมอยูในคลอง  สวนประเด็นเรือสําเภาลมจะมีความเปนไปไดมากนอยเพียงใดก็ตองบันทึก

ไวเปนขอมูลเบื้องตนเพ่ือการสืบคนตอไป 

 ปจจุบัน คลองสําเภาทะลายมีความกวาง 10 เมตร ความยาว 2,100 เมตร  ลึกเฉลี่ย 

1.50 เมตร แตผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีกลาววาเปนคลองตันไปแลว 

 

 
 

ภาพที่ 138 ภาพถายเกาเรือรับซื้อขาวกางใบแบบสําเภา  

ที่มา : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
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ภาพที่ 139 ภาพถายปากทางเขาคลองสําเภาทะลาย พ.ศ. 2559 

 

 สรุป การศึกษาเชิงคติชนวิทยา : การตั้งชื่อคลองและชื่อบานในอําเภอบางเสาธง จังหวัด

สมุทรปราการ ท้ัง 3 ตําบล คือ ตําบลบางเสาธง  ตําบลศีรษะจรเขใหญ และตําบลศีรษะจรเขนอย 

พบวา การตั้งชื่อคลองหรือบานลวนสัมพันธกับสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา พืช

พรรณทองถ่ิน ตลอดจนวิถีชีวิต ผูคนท่ีอยูในคลอง ความเชื่อ และวัฒนธรรม  ซ่ึงสามารถจําแนก

ออกเปน 9 หมวดหมู คือ 

 1.การตั้งชื่อตามบุคคลหรือกลุมบุคคล  2. การตั้งชื่อตามพืชพันธุไมและลักษณะท่ี

เก่ียวของ 3. การตั้งชื่อตามขนาดหรือทิศทางของคลอง  4. การตั้งชื่อตามลักษณะภูมิประเทศ  5. 

การตั้งชื่อตามสัตวและลักษณะอาการของสัตว  6. การตั้งชื่อตามสิ่งกอสรางท่ีมีอยูเดิม  7. การตั้งชื่อ

ตามกริยาการกระทําหรือเหตุการณ  8. การตั้งชื่อตามเครื่องใชไมสอย  และ 9. การตั้งชื่อตามความ

เชื่อหรือตํานาน 

 นอกจากนั้น ชื่อคลองและบานสวนใหญ มีทั้งที่เรียกกันมาแตดั้งเดิมและตั้งขึ้นมาใหม

ในภายหลังเม่ือมีการขุดขยายคลองสาขา ตลดจนบางคลองยังมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกเดิมจากมี

ทั้งการปลี่ยนแปลงภายในโดยผูที่อยูในทองถิ่นเอง  และเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอกคือจาก

การบันทึกของเจาหนาท่ีราชการ ซ่ึงท้ังหมดนี้ผูวิจัยไดสรุปรายละเอียดไวในบทท่ี 6  

 

 



 

 

บทที่ 6 

สรุป อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

 ผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาเชิงคติชนวิทยา : การตั้งชื่อคลองและชื่อบานในอําเภอบาง

เสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

 ขอมูลสวนใหญผูวิจัยเรียบเรียงจากคําบอกเลาของผูอาวุโสในทองถิ่น มาประกอบกับ

เอกสาร และบันทึกทองถิ่น เพื่อใหการลําดับเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นกับพื้นที่บางเสาธงชัดเจนขึ้น 

จึงสรุปผลจากการวิจัย ดังนี้ 

 6.1 สรุปผลการศึกษา 

    6.1.1 พัฒนาการทางประวัติศาสตรและสังคมของบางเสาธง 

    6.1.2 ความเปนมาของการตั้งชื ่อคลองและชื่อบานในอําเภอบางเสาธง จังหวัด

สมุทรปราการ 

 6.2 อภิปรายผล 

 6.3 ขอเสนอแนะ 

 

6.1 สรุปผลการศึกษา 

 6.1.1 พัฒนาการทางประวัติศาสตรและสังคมของบางเสาธง 

 พ้ืนท่ีบางเสาธง ในแงของของการปกครองเพ่ิงยกฐานะข้ึนเปนอําเภอ เม่ือป พ.ศ. 2550 

หรือราว 11 ป เปนอําเภอลาสุดของจังหวัดสมุทรปราการ แตในแงของพัฒนาการทางประวัติศาสตร

สังคมและวัฒนธรรม  บางเสาธงมีพัฒนาการมาตั้งแตเม่ือมีผูคนเขามาอาศัยอยูในพ้ืนท่ีอยางถาวรจน

กอเกิดเปนชุมชนหมูบานซ่ึงรวมกันสรางสรรคสืบทอดวัฒนธรรมทองถ่ินของตนแลว 

 พัฒนาการทางประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรมของบางเสาธงแบงออกเปนสอง

ชวงเวลาดวยกัน คือ ชวงแรก การตั้งถิ่นฐานในบางเสาธง  ราว พ.ศ. 2430 ตั้งแตกอเกิดชุมชน

หมูบาน มีการดําเนินชีวิตแบบสังคมชาวนา อันประกอบดวยผืนนา น้ํา และคลองเปนปจจัยสําคัญ 

ลงมาจนกอนยุคการเขามาของโรงงานอุตสาหกรรม ชวงที่สอง คือ การเปลี่ยนแปลงของบางเสาธง

ยุคหลัง พ.ศ.2504 ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และบทบาทความสําคัญของคลอง อันสืบเนื่องจาก

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504) ลงมา 
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 การตั้งถิ่นฐานในบางเสาธง 

 จากการศึกษาพบวา ชวงตนรัตนโกสินทรจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 พื้นที่บางเสาธงยังเปน

ปารก มีสิสาราสัตวทั้งในน้ําและบนบกนานาชนิด  และมีคลองธรรมชาติหลายสายเปนเสนทางการ

สัญจรเชื่อมไปทางภาคตะวันออก   ชวงเวลาดังกลาวผูคนสวนใหญอาศัยอยูในชุมชนหมูบานบางพลี

ซึ่งตั้งอยูบนเสนทางคลองสําโรง เปนชุมชนโบราณที่มีมาตั้งแตสมัยอยุธยา ราว พ.ศ. 2041 จนถึง

สมัยรัตนโกสินทรตอนตน รัชกาลที่ 1 พ.ศ. 2325–2352  หางออกไปโดยรอบยังคงเปนปารางไร

ผูคน (ภายหลังบริเวณนี้คืออําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ) 

 ครั้นหลังสนธิสัญญาเบาริ่ง พ.ศ. 2398 ในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2416–พ.ศ. 2453) 

ขาวกลายเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ รัฐจึงสนับสนุนใหราษฏรบุกเบิกขยายพื้นที่ทั้งใหกรรมสิทธิ์ถือ

ครองที่ดินแกราษฏร  ในป พ.ศ. 2410 ลงมาจึงเริ่มมีการบุกเบิกพื้นที่ทํานาขึ้นในบริเวณที่ราบลุม

ภาคกลางอยางกวางขวางและทําใหเกิดการเคลื่อนยายผูคน 

 การยายถิ่นเริ่มมีความชัดเจน หลังจาก พ.ศ.2438 ลงมา ในสวนของพื้นที่บางเสาธง

พบวามีชาวบานหลายพื้นที่ทั ้งชาวบางพลี ชาวมอญจากพระประแดงและชาวบานจากที่อื ่นๆ 

ตลอดจนชาวไทยมุสลิมจากเมืองฉะเชิงเทราเริ่มเขามาบุกเบิกแสวงหาที่ทํากินในบางเสาธงแตยังไม

ท้ิงถ่ินฐานเดิม ครั้นภายหลังจึงเขามาอยูอาศัยตั้งหลักแหลงเปนคนในพ้ืนท่ีบางเสาธง 

 ผูคนที่เขามาอาศัยอยูจะนิยมปลูกเรือนไปตามแนวคลองในลักษณะหางๆ กัน หรืออยู

เปนกลุมกอนอยางถาวรในทําเลใกลกับคลองใหญ เรียกวา เกาะ เชน เกาะบานใหญ เกาะพิจิตร 

เกาะบานไร(เกาะแขก)  เกาะมอญ เปนตน ในแตละหมูบานผูคนมักจะเกี่ยวดองเปนเครือญาติกัน 

มีศาสนสถาน ตลาด และโรงสีอยูละแวกเดียวกัน  

 เม่ือมีการจัดระเบียบการปกครองสวนภูมิภาค ตั้งแตป พ.ศ.2438 ลงมา ชุมชนหมูบาน

ในบางเสาธงจึงอยูกับพ้ืนท่ีการปกครองของอําเภอบางพลี โดยขุนพินิจสรรพการเปนนายอําเภอบาง

พลีคนแรก (พ.ศ. 2438–2450)  นอกจากนั้นในบางเสาธงก็ยังมีกํานันซึ่งเปนคนในพื้นที่มาชวย

กํากับดูแล  ผูนําทองถ่ินเหลานี้มีบรรดาศักดิ์ขุนหลายทาน อาทิ ขุนประชาสิริเกต (กํานันเฟอง อ่ิมใจ) 

ขุนภักดีพลีบาล (กํานันออง มามาก) ขุนบริรักษทวยนิกร (กํานันนาค อ่ิมใจ ) เปนตน 

 กลุมชาติพันธุที่มาอยูในบางเสาธงภายหลังไดแกคนจีน มีทั้งจีนโพนทะเลหรือจีนนอก

และคนจีนจากทองถิ่นอื่นที่เขามาทํามาหากิน มีทั้งที่แตงงานกับคนเชื้อสายจีนดวยกันหรือแตงงาน

กับคนไทยพื้นถิ่น  ในชั้นแรกคนจีนมักจะมาเปนกุลีแรงงานรับจางทั่วไป ตอมาเมื่อมีทุนทรัพยก็จะ

ผันตัวไปประกอบอาชีพอื่นๆ ซึ่งแบงเปน 3 พวกดวยกันคือ พวกแรก คือพอคาขาวเปลือก เปน

พอคาคนกลางไปรับซื้อขาวของชาวนาถึงที่โดยเรือขนาดใหญแลวนําไปขายยังโรงสี ตางๆ  พวกท่ี

สอง คือคนจีนเจาของรานคาในตลาด เฃน ตลาดชวดบัว ตลาดตนไทร ตลาดปากคลอง พวกนี้จะ

เปดกิจการรานคาขายของชําสารพัดชนิด บางก็รับซื้อขาวดวย กลุมนี้อาศัยอยูในตลาดริมคลองท่ี
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เปนเสนทางสัญจรสําคัญของยานและคุนเคยกับชาวบานดี สองพวกนี้มักจะเปนเจาหนี้เงินกูดวย 

สวนพวกสุดทาย คือคนจีนท่ีทํานา จะปลูกเรือนอยูในละแวกท่ีนาและมีวิถีชีวิตคลายกับชาวนาทั่วไป 

แตพวกนี ้มีนอย เมื่อกิจการคาขาวเฟ องฟูสรางผลกําไรใหพอคาคนจีนมั่งคั่งขึ้นจนหลายคนเปน

เจาของโรงสีและครอบครองที่ดินจํานวนมาก ในเวลาตอมากลุ มนี ้ไดกลายเปนชนชั ้นใหมซึ ่งมี

บทบาทในทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนหมูบาน 

 ดังท่ีกลาวมาแลววา ในป พ.ศ.2430 ลงมา การอพยพยายถิ่นของชาวนามีวัตถุประสงค

เดียวกันคือตองการที่ดินทํากินเพราะเปนโอกาสเดียวที่เกิดความมั่นคงในชีวิต เมื่อการทํานาเปน

อาชีพที่สําคัญที่ส ุด จึงทําใหระบบชีว ิตของผู คนสอดคลองหมุนเวียนอยู ในวัฐจักรของฤดูกาล

ธรรมชาติและการทํานาอยางไมเปลี่ยนแปลง  ขณะเดียวกันการทํานาก็กอเกิดความสัมพันธกันทั้งใน

และนอกหมูบาน มีการชวยเหลือเกื้อกูลกันทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมระหวางกันอยูเสมอ เชนหาก

ตองการแรงงานจํานวนมากในชวงการดํานา เก่ียวขาว นวดขาวก็จะอาศัยการลงแขก  รวมไปถึงการ

พึ่งพากันทางดานเศรษฐกิจโดยระบบการแลกเปลี่ยน คือนําผลผลิตทางเกษตรที่เหลือกินเหลือไป

แลกเปลี่ยนกัน เชนคนท่ีทํานาฝงน้ําจืดก็จะเอาขาวไปแลกฟน น้ําตาลมะพราวและผลไมกับคนที่อยู

ฝงน้ํากรอยและฝงสวน 

 ความรวมมือในทางสังคมและวัฒนธรรม คือการรวมแรงรวมใจในกิจกรรมประเพณียาม

นักขัตฤกษหรือฤดูเทศกาล ท้ังประเพณีเขาพรรษา ออกพรรษา แขงเรือ ลอยกระทง สงกรานตโดยมี

วัดเปนศูนยกลาง ตลอดจนพิธีกรรมของทองถ่ินในรูปของการบวงสรวง สะเดาะเคราะห เซนวักสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์และผีบรรพบุรุษประจําหมูบาน ไดแกพิธีสักการะศาลพอเฒาของชาวเกาะพิจิตร ประเพณีสง

เรือ หรือประเพณีบุญกลางนา การรวมแรงรวมใจกันยังพบไดจากกิจกรรมทางสังคมอ่ืนอีกท้ังงานบวช 

งานแตงงาน งานศพ การปลูกเรือน ตลอดจนการรวมกันสรางบูรณะสิ่งอันเปนสาธารณะของหมูบาน 

อาทิ วัด สรางศาลาการเปรียญ เมรุเผาศพ โรงเรียน รวมไปถึงขุดลอกชวดคูคลอง เปนตน 

 นับตั้งแตหลัง พ.ศ.2430 จนราว พ.ศ. 2503 หรือกวา 70 ป  รูปแบบการดําเนินชีวิตของ

คนในบางเสาธงเปนแบบดั้งเดิมท่ีเก่ียวเนื่องกับการทํานาโดยมีความอุดมสมบูรณของผืนแผนดินและ

น้ําเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหเกิดภูมิปญญา การตั้งถ่ินฐานบานเรือน การสัญจรทางน้ํา โภชนาการ 

ตลอดจนแผบบแผนการดํารงชีวิตท่ีสอดคลองกับธรรมชาติแวกลอมหลายประการ คือ 

 1. เปนเสนทางการคมนาคมสัญจร ชวยเคลื่อนยายผูคนสิ่งของจากในและนอกพ้ืนท่ี

เชื่อมโยงสูคลองอ่ืนๆ ดวยเรือชนิดตางๆ ท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ อาทิ เรือมาด เรือเข็ม เรือเมล

ประจําทาง เรือเอ้ียมจุน ฯลฯ 
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 2. เปนเสนทางเศรษฐกิจ กอเกิดตลาดริมคลองและการคาขาวในยานนี้ โดยพอคาจีนใช

เรือแจวขนาดนอยใหญเขามารับซ้ือขาว ตลอดจนเปนเสนทางท่ีพอคาแมขายรายยอยจะนําสินคามา

จําหนายหรือแลกเปลี่ยนโดยบรรทุกลงเรือพายเขาออกคลองตางๆ ท้ังหมดนี้ทําใหเศรษฐกิจ

เคลื่อนไหวมีเงินตราหมุนเวียนในทองถ่ิน 

 3. กอเกิดภูมิปญญาประดิษฐ  คือการคิดคนและพัฒนาเรือท้ังลําเล็ก ลําใหญให

สอดคลองกับกิจกรรมตางๆ  อาทิ เรือมาด เรือเข็ม เรือประทุน เรือสําปน เปนตนตลอดจนเกิดอาชีพ

ชางตอเรือ มีอูตอเรือหรือซอมแซมเรือใหมีประสิทธิภาพ 

 4. เปนแหลงอุปโภคบริโภค  คือคลองเปนท่ีอาศัยของสัตวน้ํากินไดนานาชนิด อาทิ ปลา 

ปู  กุง หอย ตะพาบ ตลอดจนพืชน้ําท่ีกินได เชน ผักบุง บัวสาย ผักแวน ผักกระเฉด กระจับ สาหราย

น้ําจืด เปนตน ทําใหชาวบานมีกินโดยไมตองใชเงิน ท้ังยังนํามาแปรรูปเก็บไวกินยามขาดแคลนหรือ

จําหนายเพ่ือสรางรายไดอีกทางหนึ่งดวย 

 5. กอเกิดวัฒนธรรมประเพณีทางน้ํา เชนประเพณีเก็บบัวมอบใหอําเภอบางพลีเพ่ือนําไป

บูชาพระในประเพณีรับบัว รวมท้ังประเพณีทางน้ําอ่ืนๆ เชนประเพณีแขงเรือในฤดูออกพรรษา และ

ประเพณีลอยกระทง เปนตน 

 ท้ังหมดนี้ชี้ใหเห็นไดวาแตกอนชาวบางเสาธงตางพ่ึงพาอาศัยคลองในการทํากิจกรรม 

การดําเนินชีวิตเปนอยางมาก โดยเฉพาะคลองสายหลักท่ีเปนเสนทางสัญจรจะคึกคักไปดวยเรือคาขาย 

เรือเมล เรือสินคา เรือจางและเรือแจวของชาวบานท่ีประกอบกิจกรรมตางๆ แลนไปมาทําใหคลองมีชีวิต  

 ดวยเหตุดังกลาว จึงมีการรวมแรงรวมใจตลอดจนสละทรัพยสินเพ่ือบํารุงดูแลคลองและ

ชวดอยางสมํ่าเสมอ เห็นไดจากการขุดชวดหรือพัฒนาทางควายลองข้ึนเพ่ือใหมีทางน้ําหลายสาย  เม่ือ

ตองการใหการไหลของน้ําดียิ่งข้ึน ในชวงฤดูแลงท่ีน้ําคลองแหงขอดก็จะขุดลอกชวดใหกวางและลึก

สงผลใหชวดขยายกลายเปนคลองใหญท่ีอํานวยความใหเรือข้ึนลองไดสะดวก ท้ังยังชวยระบายน้ําได

รวดเร็วในชวงท่ีน้ํามากจนลนตลิ่ง ตลอดจนใหน้ําในคลองไดหมุนเวียนเปนการชําระลางสิ่งสกปรกท่ี

สะสมออกไปตามธรรมชาติจนน้ําสะอาดสามารถนํามาดื่มกินได  เหตุนี้จึงนับวาคลองมีคุณประโยชน

ตอวิถีชีวิตของคนบางเสาธงเปนเอนกประการ 

  

 การเปล่ียนแปลงของบางเสาธงยุคหลัง พ.ศ. 2504 

 สภาพแวดลอมและรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในบางเสาธงเริ่มเปลี่ยนแปลงอยาง

ชาๆ จากนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี 1 พ.ศ.2504 ซ่ึงมุงพัฒนาสวนภูมิภาคและทองถ่ิน 

ตลอดจนเนนบทบาทของเอกชนในดานตางๆ กอใหเกิดการปรับโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม และทําใหพ้ืนท่ีในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครเขาสูสังคมอุตสาหกรรม 

เห็นไดจาก หลังป พ.ศ. 2503 มีการสรางถนนท้ังในเมืองและชนบทในพ้ืนท่ีของจังหวัดสมุทรปราการ 
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อาทิการขยายเสนทางถนนสุ ขุมวิทจากปากน้ําไปบางปะกงและชลบุรี ซ่ึงเ อ้ือตอการพัฒนา

อุตสาหกรรม แตก็ทําใหรถไฟสายปากน้ําท่ีสรางข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2436 สมัยรัชกาลท่ี 5 ตองเลิกกิจการไป 

และนับจากนี้ตอเนื่องยาวนานกวา 46 ป เปนชวงท่ีมีการกอสรางข้ันพ้ืนฐานในประเทศดานการ

คมนาคม การขนสง เข่ือน ไฟฟา และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ อันกอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ

สังคมอยางมากมาย 

 ผลท่ีเกิดกับพ้ืนท่ีของบางเสาธงในภายหลังคือ การสรางถนนบางนา-ตราด(เทพรัตน) ท่ี

มุงมาทางทิศตะวันออกของจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือเชื่อมโยงกรุงเทพฯ ไปสูภาคตะวันออกและโดย

ตัดผานพ้ืนท่ีบางสวนของอําเภอบางพลี บางเสาธง และบางบอ ถนนสายนี้เปดใชในป พ.ศ. 2512 ก็ได

กลายเปนเสนแบงพ้ืนท่ีของอําเภอบางเสาธงเปนสองสวน  ภายหลังเม่ือมีการสรางถนนวัดศรีวารีนอย

ตัดเขามาในพ้ืนท่ีบางเสาธงเพ่ือเชื่อมระหวางถนนบางนา–ตราด(เทพรัตน) กม.18 กับซอยลาดกระบัง

54 (หัวตะเข) ถนนหลวงแพง เขตลาดกระบัง ก็ทําใหคนท่ีอยูในยานนี้เขาสูกรุงเทพฯ สะดวกข้ึน 

ตอมามีการทยอยสรางถนนสายอ่ืนๆ ท่ีลัดเลาะเขาไปในพ้ืนท่ีโดยรอบของบางเสาธง เชน ถนนเฉลิม

พระเกียรติ 72 พรรษา และทางหลวงชนบทสมุทรปราการ 3028 เปนตน ก็ยิ่งทําใหผูท่ีอยูตามแนว

คลองดานในเขาถึงทองถ่ินไดสะดวกรวดเร็ว  

 ถนนจึงมีสวนชวยรุกเรงใหผืนนาบางสวนปรับเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีประกอบธุรกิจ 

อุตสาหกรรม เชน ในป พ.ศ.2534 เกิดบริษัทอุตสาหกรรมทําเครื่องแกวไทย จํากัด(มหาชน) ตั้งข้ึนบน

เสนทางถนนวัดศรีวารีนอย เปนตน  และในเวลาตอมาก็มีสถานประกอบธุรกิจและท่ีอยูอาศัยเพ่ิมข้ึน

โดยเฉพาะบริเวณแนวถนน  

 ครั้นเม่ือมีการสรางทาอากาศยานนานาชาติแหงท่ี 2 (สุวรรณภูมิ) รวมสองหม่ืนไรใน

ทองท่ีของตําบลหนองปรือ ตําบลราชาเทวะและตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

รวมท้ังคลองลาดกระบัง คลองประเวศบุรีรมยและคลองหนองงูเหา ทําใหตําบลศีรษะจระเขนอย 

อําเภอบางเสาธงมีแนวเขตติดกับทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยมีคลองหนองงูเหาค่ัน 

 บางเสาธงจึงกลายเปนพ้ืนท่ีซ่ึงมีมูลคาทางเศรษฐกิจและโอกาสในการประกอบอาชีพจน

เกิดท่ีพักอาศัยในรูปแบบตางๆ เพ่ือรองรับคนตางถ่ินและตางดาว  ขณะเดียวกันก็เกิดการ

เปลี่ยนแปลงระบบสังคมและเศรษฐกิจภายในบางเสาธงเองดวยท่ีสงผลใหพ้ืนท่ีเริ่มปรับเปลี่ยนและมี

ความผสมผสานระหวางสังคมเมืองกับสังคมชนบท  

 ตั้งแต พ.ศ. 2503 ลงมา ถนนหลายสายทําใหคนเดินทางไปในท่ีไกลๆ และนําความ

เจริญกาวหนาทางการขนสงและเทคโนโลยีเขาไปในชุมชนหมูบานอยางสะดวกรวดเร็ว  เม่ือถนนเขา

มาแทนท่ีคลองก็สงผลใหคมนาคมทางน้ําแบบดั้งเดิมคอยๆ ลดบทบาทลง จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีบางเสาธงตามมาหลายประการ คือ 
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 1. ทําใหคลองท่ีเคยมีความสําคัญในฐานะเสนทางคมนาคมถูกใชงานนอยลงเพราะคนหัน

มานิยมสัญจรทางบกและใชรถท่ีสะดวกรวดเร็วท้ังยังขนสงไดมากกวาเรือ  เม่ือคนใชเรือนอยลงก็

สงผลใหกิจการท่ีเก่ียวกับเรือซบเซาลง เชน เรือโดยสารประจําทางหรือเรือเมลท่ีเคยแลนข้ึนลองรับสง

ผูคนตามทาน้ําในคลองสายหลักและคลองสาขาตางทยอยเลิกใหบริการไปในท่ีสุด รวมไปถึงกิจการอู

ซอมเรือท่ีพลอยซบเซาตามไปดวย  

 2. ทําใหศูนยกลางเศรษฐกิจของชุมชน  คือตลาดโรงสีท่ีอยูริมคลองคอยๆ เงียบเหงา 

เพราะคนเปลี่ยนไปซ้ือของในตลาดติดถนนหรือมีรถเรมาขายถึงหนาบาน ตลาดและรานคาจึงเริ่มราง 

ท้ังสงผลไปถึงการเลิกกิจการเรือขนสงสินคาไปดวย การคาขายรายยอยท่ีเคยมีตามคลองตางๆ ก็เหลือ

เพียงประปราย  

 3. เกิดการเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพ  เม่ือพ้ืนท่ีเปลี่ยนเปนถนนขณะท่ีพ้ืนท่ีนา

ลดลง คนก็ปรับเปลี่ยนมาประกอบอาชีพหลากหลายสอดคลองกับพ้ืนท่ีและน้ํา เชน การเลี้ยงปลาใน

บอเพ่ือจําหนาย รวมถึงการปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ เชน ผักกระเฉด ตะไคร มะมวง กลวย เปนตน 

 4. เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากการยายเขามาประกอบอาชีพ

และอยูอาศัยของคนตางถ่ินและตางดาว พ้ืนท่ีบางเสาธงจึงมีสังคมและวัฒนธรรมของคนตางถ่ิน

ตลอดจนรูปแบบการดําเนินชีวิตของสังคมเมือง รวมกับกลุมคนในพ้ืนท่ีซ่ึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม

และประกอบอาชีพอาชีพอ่ืนๆ โดยมีลักษณะแบบตางคนตางอยู     

 เห็นไดวา การเปลี่ยนแปลงท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนกับคลองในบางเสาธง  ดําเนินมาอยางชาๆ 

ตอเนื่องยาวนาน  ปจจุบันแมวาคลองสายหลักจะยังมีการสัญจรอยูแตก็เปนสวนนอย  ในขณะท่ีคลอง

หลายสายไมมีการเคลื่อนไหวและเริ่มมีสภาพถดถอย น้ําคลองเริ่มสงกลิ่นเนาเหม็นจากการปลอยน้ํา

เสียและขยะท่ีไมยอยสลายลงคลอง บางแหงก็ตื้นเขินไมมีการขุดลอกกลายเปนคลองท่ีขาดน้ํา บางแหง

ปลายคลองเล็กลีบจากการขยายพ้ืนท่ีถนนและสิ่งปลูกสรางจนน้ําระบายออกไปไมไดกลายเปนคลอง

ตันไปในท่ีสุด  

 ปจจุบันบทบาทท่ีเดนชัดของคลองในบางเสาธงไดแกเปนเสนทางระบายน้ําเหนือท่ีไหล

เขาพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ฝงตะวันออก สงไปยังคลองท่ีอยูดานใตออกทะเลอาวไทย   

 

 6.1.2 ความเปนมาของการตั้งช่ือคลองและช่ือบานในอําเภอบางเสาธง จังหวัด

สมุทรปราการ 

 พบวาชื่อสวนใหญคนในพ้ืนท่ีกําหนดเรียกกันเองโดยพิจารณาจากหลายปจจัย อาทิ 

บุคคล สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ศาสนสถานหรือสถานท่ีสําคัญของหมูบาน ตลอดจนเรื่องเลา

ตํานานท่ีสืบทอดกันในทองถ่ิน เปนตน   
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  การตั้งชื่อบานจะนิยมตั้งใหสัมพันธกับชื่อคลองท่ีอยูใกลๆ เชน บานคลองเสาระหงษ 

บานคลองตะเคียน บานคลองบางฉมาน บานเกาะบางฝาด เปนตน เพ่ือบงบอกตําแหนงและทิศทาง 

แตบางบานเรียกชื่อตามลักษณะเฉพาะของชุมชน เชนหมูบานเกาะบานใหญซ่ึงเปนชุมชนใหญ มีคน

อยูอาศัยอยูมากลักษณะเกาะกลุมในพ้ืนท่ีเดียวกันจึงเรียกเกาะบานใหญ หรือหมูบานเกาะพิจิตร ซ่ึง

เรียกตามรากเหงาเดิมของคนท่ีอยู ซ่ึงอพยพมาจากจังหวัดพิจิตร นอกจากนั้นยังมีชื่อหมูบาน

เปลี่ยนแปลงในภายหลังเพราะภูมิประเทศและเศรษฐกิจเชนหมูบานเกาะไกท่ีบงบอกถึงอาชีพของคน

ในเกาะ เปนตน 

 สําหรับการตั้งชื่อคลอง คนในพ้ืนท่ีมักจะตั้งชื่อไปตามสิ่งท่ีหรือท่ีเห็นไมวาจะเปนคน สัตว 

สิ่งของ ตลอดจนลักษณะภูมิประเทศ ทรัพยากรท้ังบนดินและในน้ํา ความเชื่อและเรื่องเลาในทองถ่ิน

โดยจําแนกชื่อคลองตามลําดับมากไปหานอย ได 10 หมวดหมู คือ 

 1. ตั้งช่ือตามบุคคล  เนื่องจากแตกอนผืนนากวางยอมหางไกลจากคลองหลัก เจาของนา

จึงไดทําการขุดทางน้ํา เรียกวา ชวด เพ่ือชักน้ําจากคลองใหญมาใชในนา  หากการขุดชวดเขาแปลงนา

โดยไมไดตัดผานแปลงนาผูอ่ืนก็มักจะเรียกชื่อชวดตามเจาของนานั้นๆ ถาหากจําเปนตองขุดชวดลาก

ผานแปลงนาผูอ่ืนซ่ึงมีหลายเจาของ ก็ตองตกลงขอกันพ้ืนท่ีบางสวนทําชวด ถือวาไดประโยชนกันท้ัง

สองฝายคือไดทางน้ําและทางลําเลียงผลผลิตรวมกัน และชวดนั้นอาจตั้งชื่อตามคนใดคนหนึ่งท่ีมีนา

หรือบานท่ีอยูในบริเวณนั้นๆ เหตุนี้จึงมีชื่อชวดซ่ึงตั้งตามชื่อคนอยูแทบทุกพ้ืนท่ีของบางเสาธง 

 การนําชื่อคนมาตั้งชื่อชวด จึงมีมากท่ีสุดและจําแนกไดเปน 4 ลักษณะ ไดแก 

  1.1 ตั้งตามชื่อคนท่ีขุดชวดเปนคนแรก เพ่ือบอกวาคนๆ นี้เปนเจาของท่ีนาอยูในคลอง 

ซ่ึงบางคนอาจมีบานอยูในชวดดวย  เพ่ือใหจดจําไดงายและอาจประกาศชื่อผูถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง

ท่ีดินในบริเวณนี้อยางไมเปนทางการ เชน คลองตาพุก คลองตาจี่  และคลองตายศ เปนตน 

  1.2 ตั้งตามชื่อคนท่ีอาศัยอยูในคลอง  โดยอาจตั้งตามคนท่ีเขามาอยูเปนคนแรกหรือตั้ง

ตามชื่อเจาของบานที่มีเพียงหลังเดียวในคลอง โดยบานนั้นอาจจะอยูที่ตนคลอง ปลายคลองหรือ

กลางคลอง กรณีนี้มักพบในคลองสายสั้นๆ อาจเปนคลองลัดหรือคลองเชื่อมไปออกยังคลองอ่ืนๆ 

ดังเชน คลองตาปู คลองตาหวง คลองเกษรา เปนตน 

  1.3 ตั้งตามชื่อผู มี อํานาจทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน อาจจะแสดงถึง

ความสําคัญ หรือประกาศอํานาจทางเศรษฐกิจและสังคมของผูครอบครองพ้ืนท่ีคลอง มีท้ังเรียกชื่อ

คลองตามยศตําแหนงขุนนางผูมีบรรดาศักดิ์หรือผูนําทองถ่ิน เชน คลองพระยาเพ็ชรท่ีเรียกตาม

บรรดาศักดิ์ของขุนนาง หรือคลองตาหลวงซ่ึงบงบอกวาเปนคนของหลวงหรือราชการเปนตน 
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 2. ตั้งช่ือตามช่ือของพืชพันธุ ไมและลักษณะท่ีเกี่ยวของ เพราะพ้ืนท่ีๆ มีความ

หลากหลายท้ังท่ีลุมท่ีดอนปารกและทุงนา บางบริเวณก็รับกระแสน้ําข้ึนน้ําลงของน้ําทะเลปากอาว

ไทยทําใหพืชพันธุไมแตกตางกัน หากพบวาพันธุไมใดโดดเดนจนสังเกตไดก็จะนํามาตั้งเปนชื่อคลอง 

เพราะจํางายและเขาใจตรงกันท้ังยังบอกเลาพ้ืนท่ีบริเวณนั้นไปดวย แนวคิดการตั้งชื่อคลองจึงมี 3 

ประการ คือ 

  หนึ่ง  มีลําตนสูงใหญโดดเดนเพียงตนเดียว อาจอยูตนคลองหรือปลายคลองเชนคลอง

ตนไทร  และคลองสะแกโดด(ภายหลังเรียกคลองปากกระพัง) 

  สอง  มีพันธุไมชนิดนั้นๆ ข้ึนเกลื่อนไปตลอดแนวคลองหรือชวงหนึ่งของคลอง เชน 

คลองชวดบัว  คลองแคแถว เปนตน 

  สาม  เปนพืชพันธุท่ีข้ึนเฉพาะในพ้ืนท่ีนั้น เชนพืชท่ีข้ึนในบริเวณท่ีมีน้ํากรอย เชน 

คลองชวดบางฝาด พืชจะบงบอกสภาพน้ําคลองดวย   

   

 3. ตั้งช่ือตามขนาดหรือทิศทางของคลอง  โดยมากจะเรียกคลองท่ีขุดข้ึนในภายหลัง

แลวตั้งชื่อใหสอดคลองกับลักษณะของคลองเพ่ือบอกใหคนท่ัวไปเขาใจ เชน คลองท่ีขุดตัดกับคลองอ่ืน

เพ่ือยนระยะทางจะเรียกวาคลองลัดหรือคลองขวาง(หรือฝาง) หากขุดโอบรอบหรือตีวงโคงพ้ืนท่ีใดท่ี

หนึ่งก็จะเรียกวา คลองออม เชน คลองออมวัด คลองออมเกาะ คลองออมไร เปนตน แตถาหากปาก

คลองดานใดดานหนึ่งทะลุออกไปไหนไมไดก็จะเรียกวาคลองตัน เปนตน ลักษณะนี้มีท้ังคลองยาวและ

คลองสายสั้นๆ   

 ยังมีคลองท่ีมีลักษณะเฉพาะอ่ืนอีกเชน คลองปากกระพัง ซ่ึงเกิดจากน้ําคลองสองสาย

ไหลมาบรรจบกันจนบริเวณนั้นเปนแองหรืออาว ชาวบานเรียกวา กระพัง หมายถึง แอง หรือ บอ เพ่ือ

สื่อถึงลักษณะพิเศษนี้ 

 สวนการตั้งชื่อตามขนาดของคลอง อาทิ คลองสกัดยี่สิบหา คลองสกัดเจ็ดสิบ คลองสกัด

เจ็ดสิบหาและคลองสี่ศอกนั้น โดยมากเปนคลองท่ีเอกชนขุดข้ึนมาในภายหลัง เปนคลองเศรษฐกิจซ่ึงมี

จุดประสงค 2 ประการ คือ เพ่ือชักน้ําเขาสูนาเชา และเพ่ือใชคลองเปนตัวแบงพ้ืนท่ีนา จึงได

กําหนดใหคลองแตละสายมีความยาวความหางเทาๆ กันตามมาตราวัดแบบไทย หรืออีกนัยหนึ่งเพ่ือ

สกัดก้ันน้ําเค็มอันอาจทําใหพืชผลเสียหายดวย 

 

 4. ตั้งช่ือตามลักษณะภูมิประเทศ  เพราะตองการบอกสภาพและลักษณะภูมิประเทศ

ของคลองวามีลักษณะอยางไร เชน มีพ้ืนท่ีโดยรอบสูงก็จะมีคําวาดอน พ้ืนท่ีมีแอง พ้ืนท่ีลุมมีน้ําทวมถึง

เชนคลองบางน้ําขาว พ้ืนท่ีนี้ดินเค็มซ่ึงเกิดจากน้ําทะเลทวมถึงเชนคลองหัวเกลือ หรือพ้ืนท่ีๆ มีแตปา

พงรก คนอยูนอยไดแกคลองบางเซาท่ีหมายถึงซบเซาเงียบเหงา เปนตน 
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 5. ตั้งช่ือตามสัตวและลักษณะอาการของสัตว  เพ่ือบอกวามีสัตวท่ีอาศัยหรือพบมาก

อยูในบริเวณนั้น เชน คลองชวดงูเหา  คลองจรเขนอย คลองจรเขใหญ  และคลองกาหลง เปนตน 

นอกจากนั้นการท่ีมีสิงสาราสัตวอาศัยอยูมากยังแสดงถึงความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ีดวย 

 

 6. ตั้งชื่อตามสิ่งกอสรางท่ีมีอยูเดิม  เพ่ือใหทราบวามีสิ่งกอสรางใดเปนสัญลักษณของ

คลองนั้น เชน บานเรือน ศาลเจา  ศาลผีเจาท่ีเจาทาง เปนตน โดยการตั้งชื่อมีหลายกรณี ไดแก 

  หนึ่ง  เปนสถานท่ีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีมีมานานกอนท่ีจะมีคนเขาไปอาศัยอยูในบริเวณนั้น 

เชน คลองศาลเจา    

  สอง  เปนสิ่งกอสรางท่ีมีรูปแบบสถาปตยกรรมแตกตางไปจากสิ่งกอสรางท่ีมีอยูท่ัวไป

ในคลองนั้น เชน คลองปนหยา หรือเปนสิ่งกอสรางท่ีมีจํานวนมากในละแวกนั้น เชน คลองทับยาว 

  สาม  เปนสิ่งกอสรางท่ีแสดงถึงสัญลักษณของสถานท่ีสําคัญท่ีตั้งอยูในบริเวณคลองนั้น

เชน คลองเสาระหงษ เปนตน 

 

 7. ตั้งช่ือตามกริยาการกระทําหรือเหตุการณ คือ ตั้งตามเรื่องเลาท่ีสืบกันมาในทองถ่ิน

ลักษณะมุขปาฐะ เชนเหตุการณในอดีตหรือกริยาการกระทําของคนหรือสัตวท่ีมีลักษณะเดนสัมพันธ

กับคลองนั้นๆ โดยอาจมีการเสริมแตงออกไปหลายสํานวนมีขอเท็จจริงปะปนกันแตยังคงเคาโครง

หลักๆ ไว เรื่องเลาหรือตํานานจึงถูกนํามาตั้งเปนชื่อคลอง เชน คลองมอญท้ิงสุม  คลองอีโดด คลอง

กาหลง เปนตน นอกจากนั้นหลายชื่อยังบอกถึงสภาพแวดลอมและลักษณะของคลองอันเปนตนเหตุ

ของเรื่องท่ีเลาดวย 

 

 8. ตั้งช่ือตามถิ่นฐานดั้งเดิมของคนท่ีอยูในคลอง เกิดจากการท่ีคนตางถ่ินเขามาบุกเบิก

และอยูอาศัยในคลอง ก็มักจะชักชวนเครือญาติหรือคนในหมูบานใหยายเขามาอยูรวมคลองเดียวกัน

เพ่ือความปลอดภัยจากโจรผูรายและพ่ึงพากันในยามประกอบกิจกรรมตางๆ แลวเรียกชื่อคลองไปตาม

ถ่ินฐานเดิมเพ่ือใหทราบรากเหงาของคนท่ีอยูในคลอง เชน คลองปากน้ํา คลองบางพลี คลองมอญ 

เกาะแขก เกาะมอญ เปนตน 

   

 9. ตั้งช่ือตามเครื่องใชไมสอย เกิดสองกรณี คือ หนึ่ง เรียกชื่อตามอุปกรณจับสัตวน้ําท่ี

พบเห็นอยูในคลองนั้นเชนคลองบางฉมาน และ สอง เรียกตามตั้งชื่อตามอุปกรณท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ี

และการทํานาในบริเวณนั้น โดยอาจตั้งโดดเดนตามคันนบ หัวคันนา หรือในวัด เพ่ือใหทราบวาบริเวณ

นั้นเปนจุดท่ีมีความสําคัญหรือเปนกําลังมีกิจกรรมเก่ียวกับการทํานา เชน คลองบางเสาธง 
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 10. ตั้งช่ือตามความเช่ือหรือตํานาน  คือตั้งชื่อตามเรื่องเลาสืบกันมาในทองถ่ินท่ีมีเคา

ความจริงและอาจมีการเติมแตงตามอรรถรสของผูเลา เชน ชื่อคลองพอเฒา(คลองเจริญราษฏร) ท่ีมี

ตนเรื่องจากเสือโจรท่ีเคยเขามาอาศัยอยูในพ้ืนท่ี ภายหลังเรื่องเลานี้มีการเสริมแตงจนเสือโจร

กลายเปนพอเฒา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีมีพิธีกรรมบวงสรวงกราบไหว เปนตน  อยางไรก็ดีเสือโจรท่ีกลายมา

เปนพอเฒาซ่ึงเปนสิ่งศักดิ์สิทธิของพ้ืนท่ีไดสะทอนถึงประวัติศาสตรในอดีตวาครั้งหนึ่งพ้ืนท่ีนี้มีความ

เหลื่อมล้ําทางสังคมและเศรษฐกิจอยูมากจนอํานาจรัฐเขาถึงยากซ่ึงทําใหชาวบานตองอาศัยการ

คุมครองจากเสือโจร  

 

ตารางที่ 3 แสดงหมวดหมูตามความหมายการตั้งช่ือคลองในอําเภอบางเสาธง 
 

ลําดับ ช่ือคลองตามความหมายความหมาย จํานวน 
1 ตั้งช่ือตามบุคคล  

1. คลองมหาชื้น  2. คลองเกษรา  3. คลองบางคําราม(คลองผูชวย) 
4. คลองพระยาเพ็ชร  5. คลองตาหลวง  6. คลองแยกตาสนิท(หลังเลควูด) 
7. คลองตายศ  8. คลองตาปู  9. คลองชวดตายิ้ม  10. คลองตาจี่    
11. คลองตาหวง  12. คลองชวดตาพุก  13. คลองสนามพลี(ชวดยายท้ิม)  
 

13 

2. การตั้งช่ือตามพืชพันธุไมและลักษณะท่ีเกี่ยวของ   
1. คลองสําโรง  2. คลองบางกระเทียม  3. คลองชวดบัว  4. คลองไทรตามาก   
5. คลองตนไทร 6. คลองตะเคียน  7. คลองบางฝาด  8. คลองชวดบางฝาด  
9. คลองชวดหนองบอน  
 

9 

3. การตั้งช่ือตามขนาดหรือทิศทางของคลอง   
1. คลองสี่ศอก*  2. คลองสกัดยี่สิบหา-สกัดเจ็ดสิบ-สกัดเจ็ดสิบหา 
3. คลองออมไร  4. คลองออมวัดจรเขใหญ  5. คลองออมเกาะพิจิตร* 
6. คลองตัน      7. คลองฝาง   
 

7 

4. การตั้งช่ือตามลักษณะภูมิประเทศ    
1. คลองบางน้ําขาว  2. คลองบางเซา  3. คลองปากกระพัง  4. คลองหัวเกลือ 
5. คลองหลุมลํา      6. คลองดอน*  
 

6 

5. การตั้งช่ือตามสัตวและลักษณะอาการของสัตว   
1. คลองควาย  2. คลองหนองงูเหา*  3. คลองจรเขใหญ  4. คลองจรเขนอย 
5. คลองจรเข   6. คลองเสือรองไห* 
 

6 
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ตารางที่ 3 แสดงหมวดหมูตามความหมายการตั้งช่ือคลองในอําเภอบางเสาธง (ตอ) 
 

ลําดับ ช่ือคลองตามความหมายความหมาย จํานวน 
6. การตั้งช่ือตามส่ิงกอสรางท่ีมีอยูเดิม   

1. คลองทับยาว  2. คลองเสาระหงษ  3.คลองศาลเจา(หมู2)  
4. คลองศาลเจา(หมู 5)  5. คลองปนหยา     
 

5 

7. การตั้งช่ือตามกริยาการกระทําหรือเหตุการณ     
1. คลองอีโดด  2. คลองมอญท้ิงสุม*  3. คลองกาหลง   
4. คลองสําเภาทะลาย   5. คลองกลั่นหอม 
 

5 

8. ตั้งช่ือตามถิ่นฐานดั้งเดิมของคนท่ีอยูในคลอง   
1. คลองมอญ  2. คลองบางพลี (คลองตาเส็ง)*  3.คลองบางนา  4.คลองปากน้ํา 
 

4 

9. การตั้งช่ือตามเครื่องใชไมสอย  ไดแก 
1. คลองบางฉมาน  2. คลองบางเสาธง 
 

2 

10. การตั้งช่ือตามความเช่ือหรือตํานาน  ไดแก  
1. คลองเสือรองไห  2. คลองเจริญราษฏร(คลองพอเฒา)*    
 

2 

 

หมายเหตุ  ชื่อคลองท่ีมีสัญลักษณ * ชื่อเรียกมี  2 ความหมาย  
 
 
 นอกจากนั้นยังพบวา คลองหลายสายท่ีเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกในภายหลังนั้น มีหลาย
สาเหตุ เชน การตีความภาษา การออกเสียง หรือลักษณะคลองท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงมีจํานวน 13 คลอง 
 

ลําดับ ช่ือเดิม ช่ือปจจุบัน 
1 คลองพอเฒา เจริญราษฏร (ราชการ) 
2. คลองตะเคียนออม   คลองผูชวย คลองบางคําราม (ราชการ) 
3. คลองชวดนา    คลองตาเส็ง คลองบางพลี 
4. คลองบางไซมาน คลองบางฉมาน (ราชการ) 
5. คลองโกงประทุน คลองสี่ศอก 
6. ชวดตาเขียว ชวดตาพุก 
7. คลองบางยาว คลองบางเสาธง  
8 คลองจระเข คลองทับยาว (ราชการ) 
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ลําดับ ช่ือเดิม ช่ือปจจุบัน 
9 คลองชวดยายยิ้ม คลองแคแถว 
10 คลองสะแกโดด  คลองปากกระพังเถรโพ คลองปากกระพัง 
11 คลองนา คลองเสาระหงส 
12 ชวดตาหนู คลองตาปู 
13 คลองศาลเจา (ต.ศีรษะจรเขนอย) คลองดอน 

  
 

 ภายหลัง เม่ือมีการสํารวจแหลงน้ําเพ่ือข้ึนในระบบทะเบียนของทองถ่ิน ผูวิจัยพบวาปาย

ชื่อคลองมีท้ังท่ีเขียนคําวา คลอง และ ชวด คูกัน ท้ังท่ีจริงชาวบานเขาใจกันดีวาลักษณะชวดและคลอง

แตกตางกัน  แตก็เปนไปไดวาในชั้นหลังชวดบางสายไดขยายจนกวางพอท่ีจะเปนเสนทางสัญจรจนดูมี

ขนาดเทียบเทาคลอง เม่ือกําหนดชื่อในเอกสารราชการจึงไดเขียนคลองชวดควบคูกันไป เชน คลอง

ชวดตาเหม  คลองชวดตาพุก  คลองชวดตายิ้ม เปนตน แตคนพ้ืนท่ีหลายทานยังคงเรียกวาชวด อีกท้ัง

บางคลองซ่ึงเปลี่ยนชื่อเรียกไปแลวแตคนในพ้ืนท่ียังคงเรียกชื่อเดิมเพราะเขาใจตรงกัน 

 สําหรับคลองท่ีมีความยาวพาดผานหลายพ้ืนท่ีหรืออยูในแนวเขตคาบเก่ียวของสองตําบล

มักจะมีชื่อปรากฏอยูในเอกสารราชการท้ังสองแหง เชนตําบลบางเสาธงกับตําบลศีรษะจรเขใหญมี

คลองครูชวย คลองลําชวดบัว  คลองมอญ  คลองบางน้ําขาว เปนตน ตําบลบางเสาธงกับตําบลศีรษะ

จรเขใหญมีคลองออม  คลองบางนา คลองตนไทร และตําบลศีรษะจรเขนอยกับตําบลบางเสาธงมี

คลองไทรตามาก คลองทับยาว เปนตน 

 อนึ่ง ชื่อคลองและบานบางแหงไมอาจสรุปได คือคลองชวดลาน คลองชวดตาเหม คลอง

ออมแกว คลองทับทอง และคลองลําลางพระกะสัน  เนื่องจากยังไมสามารถหาผูอาวุโสมาอธิบายได 

ผูวิจัยจึงตองละท่ีมาของชื่อคลองดังกลาวไวใหผูท่ีสนใจสืบคนตอไป 

 

6.2 อภิปรายผล 

     อําเภอบางเสาธง กอนท่ีจะยกฐานะข้ึนเปนอําเภอหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ พ้ืนท่ีนี้

เคยเปนแหลงผลิตขาวแหงหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการมากอน การกอเกิดชุมชนหมูบานและสังคม

ชาวนาในบางเสาธงก็เปนผลสืบเนื่องมาจากนโยบายใหราษฏรบุกเบิกพ้ืนท่ีทํานาในสมัยรัชกาลท่ี 5 

รวมท้ังมีการขุดคลองโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในขณะนั้นเพ่ือเปดพ้ืนท่ีทํานาใหกวางไกลออกไป

คลายกับประวัติคลองรังสิต : การพัฒนาท่ีดินและผลกระทบตอสังคม พ.ศ. 2431–2457 ของสุนทรี 

อาสะไวย ซ่ึงกลาวเชนกันวารัฐบาลใหความสําคัญตอการขยายพ้ืนท่ีการทํานาและการขุดขยายคลอง

ท้ังของหลวงและเอกชนเปนจํานวนมากจนทําใหมีการอพยพเขามาเขามาตั้งถ่ินฐานในเขตรังสิต
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 โครงการรังสิตถือไดวาเปนการขุดคลองท่ีสําคัญอยางเดนชัดท่ีสุดและทําใหคลองรังสิต

เชื่อมไปยังคลองอ่ืนๆ ไดโดยสะดวก เชนเชื่อมกับคลองท่ีอยูทางดานตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 

ไดแกคลองประเวศบุรีรมยและคลองแสนแสบตอนลาง  ตอมาคลองสวนนี้ไดเชื่อมกับคลองธรรมชาติ

ท่ีมีอยู เดิมในพ้ืนท่ีบางเสาธงและกลายเปนแหลงน้ํารวมท้ังเปนเสนทางคมนาคมทางน้ําเขาสู

กรุงเทพมหานคร ท้ังยังมีสวนสนับสนุนทําใหเกิดการบุกเบิกท่ีนา การเขามาอยูของคนตางพ้ืนท่ีจนกอ

เกิดเปนชุมชนหมูบานในฝงตะวันออกของเมืองสมุทรปราการ 

 สําหรับเรื่องราวประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรมตลอดจนมีลักษณะภูมิประเทศและลํา

คลองหลายสายของอําเภอบางเสาธงยังมีความสอดคลองกับคลองและเรื่องราวของบานบางพลีดวย 

โดยเฉพาะคนท่ีอยูในบางเสาธงสวนหนึ่งนั้นมีรากเหงาบรรพบุรุษเปนคนบางพลี ดังมีขอมูลตรงกับ 

การตั้งชื่อคลองและชื่อบานในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ของพรรณศิริ แจมอรุณ และคณะ

ซ่ึงกลาวถึงชุมชนบางพลีวาเปนชุมชนขนาดใหญท่ีตั้งอยูบนเสนทางคลองสําโรงเสนซ่ึงเชื่อมระหวาง

แมน้ําเจาพระยากับแมน้ําบางปะกง 

 ในสมัยตนรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 1 บางพลีเปนชุมชนท่ีมีตลาดใหญและมีผูคนเรือนแพ

อาศัยอยูเปนจํานวนมากท้ังยังมีเสนทางคลองหลายสายท่ีเชื่อมโยงมาสูพ้ืนท่ีอ่ืนๆ โดยรอบดวยเชนใน

พ้ืนท่ีบางเสาธงเปนตน  ภายหลังพบวาคนบางพลีจํานวนหนึ่งไดเขาไปบุกเบิกพ้ืนท่ีทํานาในบางเสาธง 

จนกระท่ังไดกอเกิดชุมชนหมูบานซ่ึงนับเนื่องเปนเครือญาติกันกับคนบางพลีและทําใหเกิดการติดตอ

เคลื่อนไหวไปมาระหวางคนบางพลีและคนบางเสาธง 

 ในสวนของแนวทางการตั้ งชื่อคลองและชื่อบานในอําเภอบางเสาธง จั งหวัด

สมุทรปราการ  พบวามีชื่อท่ีนิยมนํามาตั้งมากท่ีสุดมี 4 กลุม คือ 

 1. ชื่อคน ซ่ึงมีท้ังตั้งตามชื่อหรือบรรดาศักดิ์ของชนชั้นนําในทองถ่ินไปจนถึงชาวบานผู

อาศัย มีท่ีนา หรือเปนผูขุดชวดนั้นๆ 

 2. ชื่อพืชพันธุไม มีท้ังพันธุไมน้ําจืดและน้ําเค็ม พันธุไมท่ีมีลักษณะพิเศษหรือเปนตนไม

ใหญหรือข้ึนอยูจํานวนมาก 

 3. ชื่อขนาดหรือทิศทางคลองเพ่ือความชัดเจนในการสัญจร 

 4. ชื่อลักษณะภูมิประเทศ ซ่ึงบงบอกทําเลวาเปนท่ีลุม ท่ีดอน หนอง เวิ้ง อาว เกาะ เปน

ตน  ตลอดจนตั้งชื่อตามสรรพสัตวตางๆ สิ่งกอสราง กริยาอาการหรือเหตุการณ ถ่ินฐานดั้งเดิม และ

เครื่องใชไมสอยในอดีตท่ีเก่ียวกับการทํานาและการประมงขนาดเล็ก และความเชื่อหรือตํานาน 
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 แนวคิดในการตั้งชื่อคลองและชื่อบานของอําเภอบางเสาธง ยังสอดคลองแนวคิดของการ

ตั้งชื่อบานนามเมืองท่ีปรากฏในพ้ืนท่ีภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทยดวย ดังเชน การตั้งชื่อบานนามเมือง

จังหวัดตรัง ของ วรรณา นาวิกมูลและคณะ การตั้งชื่อบานนามเมือง จังหวัดนครราชสีมา การตั้งชื่อ

บานนามเมืองในเขตอําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ของสุปยา ทาปทา และทัศน 

ทัศนียสนท และการตั้งชื่อหมูบานในอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ของ สรบุศย รุงโรจน และ

รุงวิวิมล รุงโรจนสุวรรณ เปนตน  ซ่ึงตางสรุปวามีแนวคิดการตั้งชื่อซ่ึงสัมพันธกับทําเลท่ีตั้งถ่ินฐาน การ

ประกอบอาชีพ พืชพรรณและภูมิประเทศเปนสําคัญ และมีจุดประสงคเพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน 

นอกจากนั้นชื่อยังสะทอนถึงภาพรวมของพ้ืนท่ีทางดานภูมิศาสตร ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 

 ผูวิจัยยังพบวาการตั้งชื่อคลองหรือชื่อบานในพ้ืนท่ีบางเสาธงไมมีชื่อท่ีเก่ียวของกับการ

คมนาคมทางบก และคนในพ้ืนก็ไมไดกลาวถึงเกวียนในลักษณะท่ีเปนพาหนะในการเดินทางเลย ท่ีเปน

เชนนี้เพราะบางเสาธงมีภูมิประเทศท่ีประกอบดวยคลองเปนจํานวนมาก คนใหความสําคัญกับเรือ

มากกวาเพราะเปนพาหนะขนถายพืชผลและสัญจรท่ีสะดวก แมกระท่ังในชวงฤดูแลงซ่ึงน้ําคลองนอย

หรือแหงขอดจนไมสามารถใชเรือได คนในพ้ืนท่ีก็ยังใชวิธีการเดินเทาท้ังในระยะใกลและไกลไปยังท่ี

ตางๆ   เรือและคลองจึงมีบทบาทสําคัญตอวิถีชีวิตของผูคนท่ีอยูติดน้ํามากกวาเกวียนท่ีมีความสําคัญ

ตอพ้ืนท่ีๆ ใชทางบก 

 ท้ังนี้ ยังพบอีกวาบางพ้ืนท่ีของอําเภอบางเสาธง มีเรื่องราวลักษณะเรื่องเลา (narratives) 

ท่ีเปนตํานานซ่ึงคนในพ้ืนท่ีจําแลวถายทอดกันดวยปากตอปากสืบกันมา อาทิ ในพ้ืนท่ีตําบลศีรษะ

จระเขนอย มีเรื่องราวของพระเจาตากสินท่ีเชื่อมโยงกับองคพระพุทธรูปหลวงพอเขียว วัดหัวคู  หรือ

ในตําบลศีรษะจระเขใหญมีเรื่องเลาของศาลพอเฒาซ่ึงเชื่อวาเก่ียวของกับบรรพบุรุษของชาวบานเกาะ

พิจิตร และในตําบลบางเสาธงมีเรื่องเลาของคลองพอเฒา คลองเสือรองไหซ่ึงเชื่อมโยงกับเรื่องราวและ

เหตุการณของเสือโจรท่ีเคยมีอยูในพ้ืนท่ี เปนตน 

 เรื่องเลาในลักษณะตํานาน มีเนื้อความท่ีเปนจริงปะปนไปกับอภินิหารและความ

เหลือเชื่อ  ท้ังยังมีความสับสนหลายทางเพราะการเลาแบบปากตอปากสืบกันมาหลายสํานวน บาง

เรื่องยังไมมีการพิสูจนในทางวิทยาศาสตรหรือเหตุผลทางประวัติศาสตรและโบราณคดี แตถาพิจารณา

ตามแนวคิดทฤษฎีของ Claude Levi-Strauss ท่ีกลาววาเรื่องเลาในลักษณะตํานานนั้นเปนวิธีคิดของ

คนท่ีผูพันธอยางใกลชิดกับวิถีแบบธรรมชาติ และจะถายทอดผานตํานานปรัมปราโดยเนื้อเรื่องนั้นอาจ

เปนไปไมไดในความเปนจริง  แตก็เปนภาษาท่ีเปนรหัสท่ีบรรพบุรุษสื่อสารความในใจผานมายังชนรุน

หลังนั้น 
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 จึงเปนไปไดหรือไมวาตํานานเหลานี้อาจเปนความในใจของบรรพบุรุษท่ีพยายามสื่อสาร

ผานมายังชนรุนหลัง โดยใหตํานานเรื่องเลาตางๆ เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใหคนเกิดการรวมกลุมเปน

พวกเดียวกันและมีความเชื่อ นับถือในสิ่งเดียวกันดังเชนเรื่องราวของพระเจาตากกับหลวงพอเขียววัด

หัวคู และเรื่องราวของศาลพอเฒาของชาวเกาะพิจิตร เปนตน ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหชุมชน

หมูบานเกิดความเขมแข็ง 

 อยางไรก็ดี แนวคิดของการตั้งชื่อคลองและชื่อบานท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ลวนมีจุดประสงค

หลักคือเพ่ือใหเปนไปโดยสะดวกและเกิดความเขาใจตรงกันของผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีเปนสําคัญ แตการตั้งชื่อ

คลองและชื่อบานยังเชื่อมโยงไปสูเรื่องราวความทรงจํารวมกันของคนในพ้ืนท่ี ท้ังสะทอนใหเห็นถึง

บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของบางเสาธงในอดีตจวบจนกระท่ังมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมดังปจจุบันตลอดจนแนวโนมอันอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 

6.3 ขอเสนอแนะ 

 ปจจุบันคนดั้งเดิมในพ้ืนท่ีบางเสาธงยังมีความผูกพันกันภายในสูง แมจะมีรูปแบบการ 

ดําเนินชีวิตของสังคมเมืองก็ตามแตก็ยังพยายามรักษาอัตลักษณ(Identity)ของคนทองถ่ินไว เห็นได

จากการสังสรรคทางสังคมและวัฒนธรรมในรูปแบบกิจกรรมอ่ืนๆ นอกจากกิจกรรมทางศาสนา ท้ังนี้

เพ่ือเปนแนวทางการสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ 2 ประการ คือ 

 1. ระดับนโยบาย คือภาครัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน อําเภอบางเสาธง และ

องคการบริหารสวนตําบล  ควรพิจารณาความสําคัญของการเก็บขอมูลประวัติศาสตทองถ่ินจากคํา

บอกเลาของผูอาวุโสและเรงรัดใหมีการจดบันทึกขอมูลทองถ่ินอยางเปนทางการไวในขณะท่ีผูอาวุโสยัง

มีความทรงจําและสามารถถายทอดเรื่องราวในอดีตไดดี 

 ขอมูลจากคนในพ้ืนท่ีซ่ึงมีประสบการณและแงมุมท่ีหลากหลายท้ังวิถีชีวิตวัฒนธรรม 

ประเพณี ภูมิปญญาของบรรพบุรุษรวมท้ังบุคคลหรือกลุมคนท่ีเคยมีบทบาทความสําคัญในพ้ืนท่ีนี้นั้น

จะเปนขอมูลปฐมภูมิท่ียังไมเคยไดรับการบันทึกมากอนหรือมีนอย หาไมแลวเม่ือปลอยผานเวลาไป

เนิ่นนาน ผูอาวุโสซ่ึงนับวันจะมีนอยคนลงไปเรื่อยๆ และคาดการณไดวา ในอนาคตอาจจะไมสามารถ

หาคําอธิบายเรื่องราวตางๆ ในอดีตไดอีกเลย 

 2. เสนอใหนําขอมูลท่ีไดจากขอคิดเห็นทางคติชนวิทยามาเปนทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือสราง

มูลคาในลักษณะ คติชนสรางสรรค (Creative Folklore) โดยอาจนําขอมูลคติชนของพ้ืนท่ีท้ังตํานาน

เรื่องเลาทองถ่ิน หรือนิทาน มาเปนแนวคิดตอยอดในการสรางผลิตภัณฑทองถ่ิน เชน อาหาร ขนม

และของท่ีระลึกตางๆ ตลอดจนออกแบบ มาสคอท Mascot ตุกตาจระเข ใหเปนตัวแทนชุมชนและ

เปนสินคาท่ีระลึกท่ีสรางความจดจํา เปนตน 
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“ภาพถายคลองพอเฒา หากมองจากสะพานเจริญราษฎร พ.ศ. 2557” แหลงท่ีมา : ภาพประกอบวิจัย  

  เรื่อง การศึกษาเชิงคติชนวิทยา: การตั้งชื่อคลองและชื่อบานในอําเภอบางพลี จังหวัด 

  สมุทรปราการ (2554 : 172)  

“ภาพถายคลองสําโรง บริเวณตลาดบางพลี”แหลงท่ีมา : หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม 

  พระเกียรติ 

“ภาพถายเครือญาติของทานผูหญิงประเทือง (เกาไศยนันท) คชภัคดี” อนุสรณงานพระราชทาน 

  เพลิงศพทานผูหญิงประเทือง คชภักดี   ณ เมรุหลวงหนาพลับพลาอิสริยาภรณ    

  วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร [ออนไลน] แหลงท่ีมา :  

 theppakornbooks@gmail.com ( 26 มกราคม 2557) 

“ภาพถายเจาจอมมารดากลิ่น ในรัชกาลท่ี 4” (ม.ป.ป.) [ออนไลน] แหลงท่ีมา :  

  http://www.reurnthai.com 

“ภาพถายทานผูหญิงประเทือง (เกาไศยนันท) คชภักดี” (ม.ป.ป.) [ออนไลน] แหลงท่ีมา :  

  http://www.reurnthai.com/index.php?topic=5879.240 

“ภาพถายปายคลองเจริญราษฏร  พ.ศ. 2557” แหลงท่ีมา : ภาพประกอบวิจัย เรื่อง การศึกษาเชิง 

  คติชนวิทยา : การตั้งชื่อคลองและชื่อบานในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

 (2554 : 172)  

“ภาพถายแผนท่ีสังเขปแสดงขอมูลคลองภายในเขต อบต.บางเสาธง” แหลงท่ีมา : องคการบริหาร 

 สวนตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

“ภาพถายพระราชหัตถเลขา ร. 6  พระราชทานนามสกุลจารุจินดา” (ม.ป.ป.) [ออนไลน] แหลงท่ีมา :  

  http://jarujinda.com/Jarujinda~Home.html 

“ภาพถายเรือเมลชั้นเดียว บริเวณตลาดหัวตะเข คลองประเวศบุรีรมย พ.ศ. 2481” (ม.ป.ป.)  

  [ออนไลน] แหลงท่ีมา : https://board.postjung.com/1039023.html 

“ภาพถายลักษณะประทุนเรือ” (ม.ป.ป.) แหลงท่ีมา : หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม 

  พระเกียรติ 

“ภาพถายลักษณะเรือนไทยท่ีอยูอาศัยของชาวบาน” (ม.ป.ป.) แหลงท่ีมา : หอจดหมายเหตุ  

  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

“ภาพถายศาลพอเฒาอยูริมคลองศาลเจาพอปู หรือคลองเจริญราษฎร พ.ศ. 2557” แหลงท่ีมา :  

  ภาพประกอบวิจัย เรื่อง การศึกษาเชิงคติชนวิทยา : การตั้งชื่อคลองและชื่อบานในอําเภอ 

  บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (2554 : 170)  

“ภาพถายสายสกุลจารุจินดาจากหนังสือสายสกุลจารุจินดา” รวบรวมโดย เต็ม จารุจินดา  พ.ศ. 2520   

  [ออนไลน] แหลงท่ีมา : http://khunmaebook.tarad.com 

mailto:theppakornbooks@gmail.com
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“ภาพถายหมูบานริมคลอง” (ม.ป.ป.) แหลงท่ีมา : หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ 

“ภาพนกกาหรือ อีกา สัตวสังคมท่ีชอบอยูเปนฝูง” (ม.ป.ป.) [ออนไลน] แหลงท่ีมา :  

  http://oknation.nationtv.tv/blog/zoozoo/2008/02/08/entry-1) 

“ภาพปลักควาย” (ม.ป.ป.) [ออนไลน] แหลงท่ีมา : http://ibic.lib.ku.ac.th  ,  

  http://www.bloggang.com  

“ภาพแผนท่ีแสดงสีผังเมืองสมุทรปราการ” ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผัง 

  เมืองรวมสมุทรปราการ 2556 [ออนไลน] แหลงท่ีมา :  

  https://www.isranews.org/thaireform-other-news/29367-map_29367.html (5  

 กุมภาพันธ 2557) 

“ภาพแผนท่ีแสดงอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ” (ม.ป.ป.) [ออนไลน] แหลงท่ีมา :   

  https://th.wikipedia.org/wiki 

“ภาพเรือรับซ้ือขาวกางใบสําเภา” (ม.ป.ป.) แหลงท่ีมา : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม 

  พระเกียรติ 

“ภาพเรือเอ้ียมจุน” (ม.ป.ป.) [ออนไลน] แหลงท่ีมา : http://thaiboatclub.com) 

“ภาพลักษณะเรือนปนหยาสองชั้น” (ม.ป.ป.) [ออนไลน] แหลงท่ีมา : http://oknation.nationtv.tv)  

“ภาพลําตนและดอกแคนนา” (ม.ป.ป.) [ออนไลน] แหลงท่ีมา : https://medthai.com 

“ภาพวิธีการสุมปลา” (ม.ป.ป.) [ออนไลน] แหลงท่ีมา : http://www.nisit-zone.com) 

“ภาพสมัน”  (ม.ป.ป)  [ออนไลน ]  แหลงท่ีมา https://th.wikipedia.org/wiki: (4 ก.พ. 2556) 

“ภาพสุมจับปลา” (ม.ป.ป.) [ออนไลน] แหลงท่ีมา : http://www.bloggang.com) 

“ภาพอดีตคลองพระโขนง ป พ.ศ. 2480 (ค.ศ. 1937)” (ม.ป.ป.) [ออนไลน] แหลงท่ีมา :  

  https://board.postjung.com/1039023.html 

“เมืองก่ึงชนบท”. สัณฐิตา กาญจนพันธุ. [ออนไลน] แหลงท่ีมา : http://www.humam.cmu.ac.th  

  (2550) 

“แรกนา” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 .(1022)  หนา 1110 . กรุงเทพฯ . โรงพิมพ 

  นานมีบุคสพับลิเคชั่นส  

“เรือธนาคาร” (ม.ป.ป.) [ออนไลน] แหลงท่ีมา : https://www.gsb.or.th/about-us/bank-museum 

วนิดา  ตรีสินธุรส. (2549). งานวิจัยเรื่องช่ือบานนามเมือง จังหวัดนครราชสีมา. มหาวิทยาลัย 

  ราชภัฏนครราชศรีมา. 

วรรณา นาวิกมูล และคณะ. (2549). บานนามเมืองจังหวัดตรัง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

“จากปากน้ําถึงสมุทรปราการ เมืองหนาดานชายทะเล”.วลัยลักษณ ทรงศิริ . [ออนไลน] แหลงท่ีมา :  

 http://lek-prapai.org/home/view.php?id=810  (2559) 
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ศรีศักร วัลลิโภดม. (2554)  พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย.  พิมพครั้งท่ี 2.  กรุงเทพฯ  :  

  โรงพิมพสายธุรกิจ. 

ศิราพร ณ ถลาง. (2559). "คติชนสรางสรรค" บทสังเคราะหและทฤษฎี, ศูนยมานุษวิทยาสิรินธร  

  (องคการมหาชน) : หจก. ภาพพิมพ 

ศิราพร ณ ถลางและสุกัญญา ภัทราชัย,บรรณาธิการ. (2542).คติชนกับคนไทย-ไท รวมบทความ 

  ทางดานคติชนวิทยาในบริบททางสังคม.โครงการตําราคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ 

  มหาวิทยาลัย. 

ศิราพร ณ ถลาง. (2552)  ทฤษฎีคติชนวิทยา วิธีวิทยาในการวิเคราะหตํานาน-นิทานพ้ืนบาน.  

 กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

ส.พลายนอย.  (2555)  “ชื่อเสียงเรียงนาม ความรูเรื่องแมน้ําลําคลอง”  ใน  ศิลปวัฒนธรรมฉบับ 

 พิเศษ.  หนา 201. กรุงเทพฯ : มติชน. 

สุจิตต วงษเทศ  (30 มีนาคม 2554)  “ประวัติศาสตรแหงชาติ “ทําลาย” ประวัติศาสตรชุมชนทองถ่ิน” 

 ใน   เอกสารบทปาฐกถาพิเศษ.  หนา 5-6.  สมุทรปราการ : ศูนยวัฒนธรรม   

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ . 

สุนทรภู. (2543)  นิราศสุนทรภู รวมวรรณคดีนิราศ 9 เรื่อง.  หนา 21-24.  กรุงเทพฯ : ธารปญญา 

 การพิมพ. 

“สกัด” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 .(2546)  หนา 1110 . กรุงเทพฯ . โรงพิมพ 

  นานมีบุคสพับลิเคชั่นส  

“สถานท่ีสําคัญทางศาสนา อําเภอบางเสาธง” (ม.ป.ป.) [ออนไลน] แหลงท่ีมา :  

  http://www.wikiwand.com/th 

“สมัน” (ม.ป.ป.) [ออนไลน] แหลงท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/สมัน 

สหกรณออมทรัพยครูสมุทรปราการ.( 2554) ครบ 50 ป ท่ีระลึกงานเปดอาคารสํานักงานสหกรณ 

 ออมทรัพยครูสมุทรปราการ จํากัด. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเวิรคพริ้นท 

“สัญลักษณพระชาติของพระพุทธเจา” (ม.ป.ป.) [ออนไลน] แหลงท่ีมา :  

  https://www.dek-d.com/board/view/2629127) 

“สุม” (ม.ป.ป.) [ออนไลน] แหลงท่ีมา : http://kpspstaff.awardspace.com 

“สุม” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. (2556) หนา 1246. กรุงเทพฯ โรงพิมพ 

  นานมีบุคสพับลิเคชั่นส  

ส.พลายนอย.   (2553)  วันกอนคืนเกา. (พิมพครั้งท่ี 2) .กรุงเทพฯ : โรงพิมพสถาพรบุคส จํากัด.. 

สรบุศย รุงโรจนสุวรรณ และรุงวิวิมล รุงโรจนสุวรรณ.(2551).รายงานการวิจัยเรื่อง"ช่ือหมูบานใน 
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บรรณานุกรมการสัมภาษณ 

 

จําเนียร  กันคลอย. เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง  

  เปนผูสัมภาษณ ท่ีบานคลองปากกระพัง หมูท่ี 9 ตําบลศรีษะจรเขใหญ อําเภอบางเสาธง  

  จังหวัดสมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2558.  

เจริญศักดิ์  ศิลปาชัย. เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง  

  เปนผูสัมภาษณ ท่ีบาน อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน  

  2559. 

เจียร  ศรีสมโภช. เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง  

  เปนผูสัมภาษณ ท่ีหมูบานเกาะไก ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  

  เม่ือวันท่ี 3  พฤศจิกายน 2558.  

ชาติชาย  กลิ่นโสภณ.เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง  

  เปนผูสัมภาษณท่ี วัดจรเขใหญ ตําบลจรเขใหญ อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ   

  เม่ือวันท่ี 28  ตุลาคม 2559.  

เชื้อ  ผินเท่ียง.เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง เปน 

  ผูสัมภาษณ ท่ีบานหมูท่ี 5  ตําบลศรีษะจระเขนอย อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  

  เม่ือวันท่ี 18  กันยายน 2558.  

ทองลวน  บุญเรือง.เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง เปน 

  ผูสัมภาษณ ท่ีบานหมูท่ี 9  ตําบลศรีษะจรเขใหญ อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  

  เม่ือวันท่ี 18  พฤศจิกายน 2558.  

ทัศนีย  วิเวก.เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง  

  เปนผูสัมภาษณ ท่ีบานคลองปากกระพังลาง ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัด 

  สมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2558.  

เทียบ  วิเวก. เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง  

  เปนผูสัมภาษณ ท่ีบานคลองปากกระพัง ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัด 

  สมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2558.  

ธงชัย  หงษจร.เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง เปน 

  ผูสัมภาษณ ท่ีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ   

  เม่ือวันท่ี 23  กุมภาพันธ 2559.  
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นันทา  นวลจันทร. เปนผูใหสมัภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง  

  เปนผูสัมภาษณ ท่ี บานนวลจันทร หมูท่ี 13  ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัด 

  สมุทรปราการ  เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2559.  

บาง  ศิลปาชัย. เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง เปน 

  ผูสัมภาษณ ท่ีบาน อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

 เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2559. 

บุญเลิศ  แกวระยา.เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง  

  เปนผูสัมภาษณ ท่ีบาน หมูท่ี 6  ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ   

  เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2559.  

บุญสม  พรบังเกิด. เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง  

  เปนผูสัมภาษณ ท่ีหมูบานคลองบางเซา อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เม่ือวันท่ี  

  3 พฤศจิกายน 2558.  

บุปผา  เปลี่ยนบางชาง.เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง  

  เปนผูสัมภาษณ ท่ีบาน หมูท่ี 6  ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ   

  เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2559.  

ประนอม  เอ่ียมอยู.เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  เปนผูสัมภาษณ  

  ท่ีบาน ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 19 มกราคม  

  2556  

ประยงค  ไวกูลเพ็ชร. เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง  

  เปนผูสัมภาษณ ท่ีหมูบานปากกระพัง หมู 13  ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัด 

  สมุทรปราการ  เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558.  

ประสาน  ทับทวี. เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง  

  เปนผูสัมภาษณ ท่ี บานนวลจันทร หมูท่ี 13  ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัด 

  สมุทรปราการ  เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2559.  

พยอม  ท่ังจันทรแดง.เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง  

  เปนผูสัมภาษณ ท่ี หมูบานหัวคู  ตําบลศรีษะจรเขนอย อําเภอบางเสาธง จังหวัด 

  สมุทรปราการ  เม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2559.  

พระครูโกมุทธรรมธาดา(ขีด โตเจริญ).เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  

  กชพร ขวัญทอง เปนผูสัมภาษณ ท่ี ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัด 

  สมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2558.  
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พระครูสันติคุณากรณ(ณรงค เมืองซัง). เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน   

  กชพร ขวัญทอง เปนผูสัมภาษณ ท่ีวัดใหมปากคลองมอญ อําเภอบางเสาธง จังหวัด 

  สมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2559  

พระครูอนุกูลสาธุกิจ.เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง  

  เปนผูสัมภาษณ ท่ีวัดเสาธงกลาง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  เม่ือวันท่ี 14  

  กันยายน 2559.  

พระประจวบตุปะสันโต(ประจวบ  แสงทอง). เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ  

  ทองกอน  กชพร ขวัญทอง เปนผูสัมภาษณ ท่ีวัดเสาธงนอก ตําบลบางเสาธง อําเภอ 

  บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2559.  

พระปลัดอุทัยปญญาวชิโร.เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร  

  ขวัญทอง เปนผูสัมภาษณท่ี วัดจรเขใหญ ตําบลจรเขใหญ อําเภอบางเสาธง จังหวัด 

  สมุทรปราการ  เม่ือวันท่ี 28  ตุลาคม 2559.  

พระปญญาวโร(วงศ  ภูบังบอน). เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร  

  ขวัญทอง เปนผูสัมภาษณ ท่ี ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  

  เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2558.  

พระมหาชวลิต อธิจิตตฺโต.เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง  

  เปนผูสัมภาษณ ท่ีวัดบัวโรย  ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ   

  เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2558.  

พริ้ง  บุญเรือง.เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง เปน 

  ผูสัมภาษณ ท่ีบานหมูท่ี 9  ตําบลศรีษะจรเขใหญ อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  

  เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2558.  

พริ้ง  พรบังเกิด. เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง เปน 

  ผูสัมภาษณ ท่ีหมูบานคลองบางเซา อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เม่ือวันท่ี  

  3 พฤศจิกายน 2558.  

พวง  เผือกแสงทิพย. เปนผูใหสัมภาษณ วุฒิพงษ ทองกอน  เปนผูสัมภาษณ ท่ี บานเลขท่ี 45 หมู 10  

  ตําบลศีรษะจรเขนอย อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2559.  

พิศ  อยูเล็ก. เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง เปน 

  ผูสัมภาษณ ท่ีบาน อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2559. 

พุฒ  วงศศิริ.เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง เปน 

  ผูสัมภาษณ ท่ีหมูบานคลองชวดบัว อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 10  

  พฤศจิกายน 2558.  



376 
 

 

เพียร  นวลจันทร. เปนผูใหสมัภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง  

  ผูเปนสัมภาษณ ท่ี บานนวลจันทร หมูท่ี 13  ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัด 

  สมุทรปราการ  เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2559.  

ภักตร  แสงฉาย. เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง เปน 

  ผูสัมภาษณ ท่ี บานในอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ   

 เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2559.  

มาลี  แกวระยา.เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง เปน 

  ผูสัมภาษณ ท่ีบาน หมูท่ี 6  ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ   

  เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2559.  

ยุพิน  แยมสุคนธ. เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง เปน 

  ผูสัมภาษณ ท่ีบาน ตําบลศรีษะจระเขใหญ อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  

  เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2558.  

ละมัย  พินเท่ียง. เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง เปน 

  ผูสัมภาษณ ท่ีบาน อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2558.  

ลับ  ไวกุลเพ็ชร. เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง  

  เปนผูสัมภาษณ ท่ีหมูบานปากกระพัง หมู 13  ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัด 

  สมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558.  

วน  โอทอง. เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง เปน 

  ผูสัมภาษณ ท่ีบาน อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2559.  

วัลลภ  แกวระยา.เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง เปน 

  ผูสัมภาษณ ท่ีบาน หมูท่ี 6  ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ   

  เม่ือวันท่ี 11มกราคม 2559.  

สงวน  กันคลอย. เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง เปน 

  ผูสัมภาษณ ท่ีบานคลองปากกระพัง หมูท่ี 9 ตําบลศรีษะจรเขใหญ อําเภอบางเสาธง  

  จังหวัดสมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2558.  

สม  ศิรารักษ.เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  เปนผูสัมภาษณ ท่ีวัดหัวคู 

  วราราม ตําบลศรีษะจรเขนอย อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 15  

  กรกฏาคม 2557.  

สมบูรณ  ชูเปรม.เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน   กชพร ขวัญทอง  เปน 

  ผูสัมภาษณ ท่ีบาน อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2559.  

สําอางค  ดอนลอย. เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง เปน 
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  ผูสัมภาษณ ท่ีบานหมูท่ี 10  บานคลองบางเสาธง ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง  

  จังหวัดสมุทรปราการ  เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2559.  

สุพรรณ  โพธิสุภาพ.เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง  

  เปนผูสัมภาษณ ท่ีวัดจรเขใหญ ตําบลจรเขใหญ อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ   

  เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2559.  

สุรินทร  กันคลอย.เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง  

  เปนผูสัมภาษณ ท่ีบานคลองปากกระพัง หมูท่ี 9 ตําบลศรีษะจรเขใหญ อําเภอบางเสาธง  

  จังหวัดสมุทรปราการ  เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2558.  

แสวง  บุญมี. เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง เปน 

  ผูสัมภาษณ ท่ีบานหมูท่ี 10  บานคลองบางเสาธง ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง  

  จังหวัดสมุทรปราการ  เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2559. (อายุ 80 ป) 

แสวง  ไวกุลเพ็ชร .เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง  

  เปนผูสัมภาษณ ท่ีหมูบานปากกระพัง หมู 13  ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัด 

  สมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2556.  

เหมือน  เอ่ียมอยู.เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  เปนผูสัมภาษณ ท่ีบาน  

  ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2556.  

อารีย  วิทยารมภ. เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง เปน 

  ผูสัมภาษณ ท่ีวัดจรเขใหญ ตําบลจรเขใหญ อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ   

  เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2559.  

อารีย  วิทยารมภ.เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง เปน 

  ผูสัมภาษณ ณ บานตําบลจรเขใหญ อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ  เม่ือวันท่ี  

  11 พฤษภาคม 2555.  

อํานาจ  เย็นสบาย. เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  เปนผูสัมภาษณ ท่ีวัด 

  หัวคูวราราม ตําบลศรีษะจรเขนอย อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เม่ือวันท่ี  

  15 กรกฏาคม 2557.  

อํานาจ  หงษจร. เปนผูใหสัมภาษณ พรรณศิริ แจมอรุณ  วุฒิพงษ ทองกอน  กชพร ขวัญทอง เปน 

  ผูสัมภาษณ ท่ี หมูบานศรีษะจรเขใหญ หมูท่ี 5  ตําบลศรีษะจรเขใหญ อําเภอบางเสาธง  

  จังหวัดสมุทรปราการ  เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2559.  
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ประมวลภาพผูใหการสัมภาษณ 

การศึกษาเชิงคติชนวิทยา : การตั้งช่ือคลองและช่ือบานในอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ       

 

 

 
พระมหาชาวลิต อธิจิตฺโต (แกวระยา) วัดหัวคู  

ผูใหสัมภาษณและนําลงพ้ืนท่ี อ.บางเสาธง จ. สมุทรปราการ  
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พระวงศ ปฺญาวโร หรือ หลวงตาวงศ  (ภูบังบอน) 

สัมภาษณเม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2558  ณ วัดบัวโรย  อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 

 

 

 
พระครูโกมุทธรรมธาดา หรือ ขีด ครุธมฺโม  โตเจริญ    

สัมภาษณเม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2558  ณ วัดบัวโรย  อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
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เชื้อ - ละมัย ผินเท่ียง    

สัมภาษณ เม่ือวันท่ี18 กันยายน 2558 ณ บานหมูท่ี 5  ต.ศีรษะจรเขนอย อ.บางเสาธง  

 

 

 
เจียร ศรีสมโภช 

สัมภาษณ เม่ือวันท่ี  3 พฤศจิกายน 2558 ณ บาน หมูบานเกาะไก อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ   
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พริ้ง พรบังเกิด 

สัมภาษณ เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 ณ บาน หมูบานคลองบางเซา อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ   

 

 

 
พระครูปลัดสุวัฒนทวีกุล 

สัมภาษณเม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2558  ณ วัดศรีวารีนอย  อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
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พริ้ง –  ทองลวน  บุญเรือง  

สัมภาษณ เม่ือวันท่ี  18 พฤศจิกายน 2558  ณ บานหมูท่ี 9 ต.ศีรษะจรเขใหญ  

อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 

 

 

 
เทียบ วิเวก    

สัมภาษณเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2558  ณ บานคลองปากกะพังลาง   

อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
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จําเนียร -  สงวน กันคลอย  

สัมภาษณเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2558  ณ บานคลองปากกะพังลาง หมูท่ี 9  ต. ศีรษะจรเขใหญ 

อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 

 

 

 
ผูใหญวน  โอทอง   

สัมภาษณ เม่ือวันท่ี  5 กันยายน 2559 ณ บาน อําเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ   
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เพียร  - นันทา นวลจันทร  

สัมภาษณ เม่ือวันท่ี  5 กันยายน 2559 ณ บานนวลจันทร หมูท่ี 13 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง  

จ.สมุทรปราการ   

 

 
ประสาน ทับทวี 

สัมภาษณ เม่ือวันท่ี  5 กันยายน 2559 ณ บานนวลจันทร หมูท่ี 13 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง  

จ.สมุทรปราการ   
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สิน ทับจันทร 

สัมภาษณ เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2559 ณ บาน อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 

 

 

 
ภักตร  แสงฉาย 

สัมภาษณเม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2559 ณ บาน อําเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
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พระครูอนุกูลสาธุกิจ  หรือ หลวงพอกุม (ประยูร สูไพลิน)  

สัมภาษณเม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2559 ณ วัดเสาธงกลาง อําเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 

 

 
สําอางค ดอนลอย 

สัมภาษณเม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2559  ณ บานคลองบางเสาธง หมูท่ี 10 ต. บางเสาธง 

อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
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ผูใหญแสวง บุญมี 

สัมภาษณเม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2559  ณ บานคลองบางเสาธง หมูท่ี 10  ต. บางเสาธง 

อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 

 

 
อํานาจ หงษจร รองนายกองคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเขใหญ 

สัมภาษณ เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2559  ณ บาน หมู 5 ต.ศีรษะจรเขใหญ  อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
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พิศ อยูเล็ก 

สัมภาษณ เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 ณ บานคลองไทรตามาก อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 

 

 

 
พระครูสันติคุณากร (ณรงค เมืองซัง) 

สัมภาษณเม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2559  ณ วัดปากคลองมอญ  อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 

 



390 
 

 

 

 
บาง ศิลปาชัย 

สัมภาษณเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2559  ณ บาน  อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 

 

 

 

     
บุญเลิศ -  มาลี แกวระยา  

สัมภาษณ เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2559  ณ บาน หมู 6 ต.บางเสาธง  อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
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บุปผา เปลี่ยนบางชาง 

สัมภาษณ เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2559  ณ บาน หมู 6 ต.บางเสาธง  อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 

 

 
ดร.ธงชัย  หงษจร 

สัมภาษณ  เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2559  ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ.สมุทรปราการ 
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พระครูวิสาลพัฒโนดม (ประจวบ อุปสนฺโต แสงทอง)  

สัมภาษณ  เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2559  ณ วัดเสาธงนอก  อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 

 

 

 
อาจารยอารีย วิทยารมภ และ ชาติชาย กลิ่นโสภณ 

สัมภาษณ เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2559  ณ วัดจรเขใหญ ต.ศีรษะจรเขใหญ   

อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
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อาจารยอารีย วิทยารมภ และ อาจารยสุธน โพธิสุภาพ 

สัมภาษณ เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2559  ณ วัดจรเขใหญ ต.ศีรษะจรเขใหญ   

อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ผูวิจัย  (หัวหนาโครงการวิจัย) 

ชื่อ-นามสกุล  นางพรรณศิร ิ แจมอรุณ 

ประวัติการศึกษา  ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมิตร 

ตําแหนง   อาจารยประจําสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตร 

   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

สถานท่ีติดตอ  อาจารยประจําสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตร 

   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18  

 ต.บางโฉลง อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ โทร. 02-312-6300 ตอ 1516 

  
 

ผูวิจัยรวม  

ชื่อ-นามสกุล  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒิพงษ  ทองกอน 

ประวัติการศึกษา  ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

   กศ.บ. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

   กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

   กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยบูรพา 

ตําแหนง   อาจารยประจําสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตร 

   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

สถานท่ีติดตอ  อาจารยประจําสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตร 

   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18  

 ต.บางโฉลง อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ   โทร. 02-312-6300 ตอ 1516 
 

 

 

 



ผูวิจัยรวม  

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวกชพร  ขวัญทอง 

ประวัติการศึกษา  ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา แขนงวิชาพิพิธภัณฑศึกษา) 

 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล  

ตําแหนง หัวหนาแผนกวัฒนธรรมศึกษา แผนกวัฒนธรรมศึกษา  ศูนยวัฒนธรรม 
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