
ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

ท่านผู้อ่านที่ติดตามผลงานของ ส. พลายน้อย อยู่แล้ว คง 

ทราบดวี่านกัเขยีนผู้นี้ท่านเป็นชาวกรุงเก่าหรอืชาวอยุธยา มชีวีติผูกพนั 

กบัสายน�้าเนื่องจากเกดิในเรอื อยู่อาศยัในเรอืนบัเป็นเวลานาน

ความเป็นผู้มปีระสบการณ์ตรง ช่างสงัเกต จดจ�า ท�าให้เรื่อง 

ราวที่ถ่ายทอดออกมาเต็มไปด้วยรายละเอียดนา่สนใจ นอกจากนี้ 

ด้วยความเป็นนักอ่านที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์และต�านานทั้งของไทย 

และต่างประเทศ ยังท�าให้งานของ ส. พลายน้อย นั้นมีการสอดแทรก 

เรื่องเล่าและเกรด็เลก็เกรด็น้อยเข้าไปตลอดเรื่อง เป็นหนงัสอืที่มชีวีติชวีา

เรื่องราวชีวิตกับสายน�้าแง่ที่เกี่ยวกับเรือนั้นพูดถึงไปแล้วใน  

เกดิในเรอื ส่วน ชวีติตามคลอง เล่มนี้ จะว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกบัแม่น�้า 

ล�าคลองเป็นส�าคญั เช่น การขุดคลอง การเรยีกชื่อคลอง สะพานข้าม 

คูคลองที่ส�าคญัต่างๆ

อนึ่ง นอกจากต้นฉบับอันเรียบร้อยครบถ้วนจากนักเขียน 

แล้ว ภาพประกอบก็มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งที่จะท�าให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหา 

ชัดเจนถูกต้อง ทางส�านักพิมพ์จึงขอขอบคุณส�านักหอจดหมายเหต ุ

แห่งชาติ และคุณกนก ขาวมาลา แห่งพิพิธภัณฑ์เรือไทย จังหวัด 

พระนครศรอียธุยา ที่ให้ความอนเุคราะห์ภาพประกอบ รวมถงึขอขอบคณุ 

ช่างขาว ชัยวัฒน์ กวางทอง ช่างซ่อมเรือผู้กรุณาอธิบายรายละเอียด 

เกี่ยวกบัเรอืแบบต่างๆ อุปกรณ์ และการซ่อมแซมเรอืในสถานที่จรงิมา 

ณ ที่นี้ด้วย

พิมพ์ค�ำส�ำนักพิมพ์



ค�ำน�ำผู้เขียน

ชีวิตความเป็นอยู ่ของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงมาตามยุค 

ตามสมัย ความเป็นอยู่บางอย่างก�าลังจะหมดไป อย่างเช่นชีวิตความ 

เป็นอยู่ตามแม่น�้าล�าคลอง ซึ่งในสมัยก่อนจะมีเรือพายไปมาไม่ขาด มี 

เรือพ่วงเรือโยงบรรทุกสินค้าไปจ�าหน่ายสินค้าในจังหวัดต่างๆ ที่อยู่ริม 

แม่น�้า บางแห่งที่มีแพอยู่อาศัยและแพขายสินค้าต่อเนื่องกันไปตาม 

ฝั่งแม่น�้า ท�าให้แม่น�้าล�าคลองมชีวีติเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา

ในปัจจุบันชีวิตความเป็นอยู่ตามแม่น�้าล�าคลองเริ่มเงียบเหงา  

เพราะแม่น�้าล�าคลองไม่เป็นทางสญัจรไปมาเหมอืนอย่างแต่ก่อน การใช้รถ 

ใช้ถนนได้รับความนิยมมากกว่าเพราะรวดเร็ว และในขณะที่ทุกหน 

ทุกแห่งมุง่แต่จะตดัถนนนั้นเอง กล็มืนกึถงึความส�าคญัของแม่น�้าล�าคลอง  

ซึ่งไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์ทางคมนาคมเท่านั้น ยังได้ให้ประโยชน์ 

หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์มาแต่โบราณกาล ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของแม่น�้า 

ล�าคลองก็คือน�้า เมื่อแม่น�้าล�าคลองถูกปล่อยปละละเลยก็ตื้นเขินไป  

ปล่อยให้สกปรก น�้าเสีย แม้แต่ปลาก็อาศัยอยู่ไม่ได้ เป็นการท�าลาย 

ทรพัยากรทางอ้อมอกีอย่างหนึ่ง

หนังสือเล่มนี้ได้รวมบทความที่เขียนไว้ในวารสารต่างๆ แต่มี 

จุดประสงค์ตรงกันคือเขียนขึ้นเพื่อให้เห็นชีวิตความเป็นอยูข่อง 

คนไทยในอดีตว่าเป็นอย่างไร และได้เปลี่ยนแปลงมาอย่างไรจนถึง 

ปัจจุบัน เป็นการบันทึกภาพของสังคมไทยอีกด้านหนึ่ง ซึ่งต่อไปคงจะ 

หมดไป หวงัว่าหนงัสอืนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผูท้ี่ไม่เคยมชีวีติอยูต่ามคลอง 

บ้างตามสมควร



สำรบัญ

๑. ลุ่มเจ้าพระยา ๗

๒. ธรรมชาตขิองแม่น�้า ๒๓

๓. เมอืงต้นก�าเนดิแม่น�้าเจ้าพระยา ๓๕

๔. เวนสิตะวนัออก ๔๗

๕. คลองเก่าในบางกอก ๖๗

๖. คลองเก่าในบางกอก (ต่อ) ๘๗

๗. คลองเก่าในบางกอก (ต่อ) ๑๐๑

๘. ตลาดน�้าคลองผดุงกรุงเกษม ๑๑๗

๙. เรื่องเล่าชาวเรอื ๑๓๗

๑๐. ชวีติชาวแพ ๑๔๗

๑๑. ตลาดเรอืตลาดน�้า ๑๖๕

๑๒. ชวีติไทยในคลอง ๑๘๓

๑๓. คลองสาน ๑๙๙

๑๔. คลองสาทร ๒๒๕

๑๕. แสนแสบ บางกะปิ ๒๓๑

๑๖. น�้าในวถิชีวีติของคนไทย ๒๕๑

ดชันคี้นค�า      ๒๖๖



“หนงัสอืและการอ่านคอืขุมพลงัแห่งความคดิสร้างสรรค์”



| ๑ | 

ลุ่มเจ้ำพระยำ

“ในเวลำน้ัน พระเจ้ำแผ่นดินเมืองนครสวรรค์เสด็จสวรรคต ไม่ม ี
เชื้อพระวงศ์ที่จะครองรำชสมบัติสืบแทนต่อไป เมื่อหนุ่มไม้งิ้วด�ำมำถึง  
ผู้คนทั้งปวงได้ทรำบกิตติศัพท์ต่ำงพำกันกลัวเกรงก�ำลังควำมสำมำรถ  
บรรดำขุนนำงข้ำรำชกำรจึงพร้อมใจกันเชิญหนุ ่มผู ้ทรงพลังขึ้นเป็น 
พระเจ้ำแผ่นดิน เฉลิมพระนำมว่ำ พญาโคตรตะบอง”
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เดก็นกัเรยีนรุน่เก๋า ก�าหนดเอาเท่าอายผุูเ้ขยีนกเ็กนิกว่า ๘๗ ปี 

มาแล้ว ต้องเรยีนวชิาภูมศิาสตร์ วาดแผนที่ประเทศไทยได้ รู้จกัแม่น�้า 

ส�าคญั ๔ สายคอื ปิง วงั ยม น่าน ซึ่งไหลมารวมตวักนัที่ปากน�้าโพ หรอื 

ตามปากชาวบ้านเคยเรยีกกนัว่า “ปากน�า้โผล่” เพราะแม่น�้าทั้ง ๔ สาย 

มาโผล่ที่นั่น แต่ท่านผู้รู้อธิบายว่าที่เรียกปากน�้าโพเพราะแต่เดิมมีต้นไม้ 

โพธิ์ที่ปากแม่น�้า โบราณว่าเป็นเรื่องอจนิไตย ไม่ควรคดิ ปวดหวัเปล่าๆ  

ฟังไว้เป็นความรู้เท่านั้น

แม่น�้าทั้ง ๔ สายนั้น ถ้าจะกล่าวให้ชดัเจนขึ้นอกีหน่อยกต้็องว่า 

แม่น�้าแควปิงกบัแม่น�้าแคววงัไหลมาบรรจบกนัที่จงัหวดัตาก แล้วรวมตวั 

ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ มาบรรจบกับแม่น�้าแควใหญ่ที่ต�าบล 

ปากน�้าโพ จงัหวดันครสวรรค์ (แม่น�้าแควใหญ่กค็อืแควยมกบัแควน่าน  

ซึ่งไหลผ่านจงัหวดัน่าน แพร่ อุตรดติถ์ สุโขทยั พษิณุโลก มารวมตวักนั 

ที่ต�าบลเกยไชย จังหวัดพิจิตร) สรุปได้ว่าที่แม่น�้าทั้ง ๔ สายมาโผล ่

นั้นคอืต้นแม่น�้าเจ้าพระยา
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ตลาดปากน�้าโพ จงัหวดันครสวรรค์  
(ภาพจากส�านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาต)ิ
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กล่าวกันว่าแต่เดิมเมืองปากน�้าโพหรือนครสวรรค์เรียกกันว่า 

“เมืองพระบาง” สร้างมาแต่ครั้งสุโขทัย มีชื่อปรากฏในศิลาจารึกของ 

พ่อขุนรามค�าแหงว่า “เบื้องหวันอน รอดคนท ีพระบาง” (เบื้องหวันอน 

คอืทศิใต้ของสุโขทยั) เมอืงเดมิอยู่บรเิวณเชงิเขาขาดลงมาจดวดัหวัเมอืง  

(วดันครสวรรค์) และว่าในสมยักรุงศรอียธุยาเรยีกว่า “นครพงัคา” เป็น 

เมอืงหน้าด่าน

ชื่อเมืองพระบางจะเลือนหายไปหรืออย่างไรไม่รู้ ในประวัติ 

จังหวดันครสวรรค์ที่พิมพ์ครั้งฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ จึงเล่าแปลก 

ออกไปว่า เมื่อครั้งรชักาลที่ ๑ มผีูก้ราบทลูว่าผหีรอืเทวดาที่รกัษาพระบาง 

กับพระแก้วมรกตนั้นไม่ถูกกัน ถ้ารวมอยู่ในเมืองเดียวกันแล้วจะท�าให้ 

เกดิความเดอืดร้อนวุน่วาย พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที่ ๑ จงึ 

โปรดเกล้าฯ ให้อญัเชญิพระบางกลบัไปไว้เมอืงเวยีงจนัทร์ แต่ในระหว่าง 

ทางมีเหตุให้ต้องหยุดพักที่ต�าบลอันเป็นที่ตั้งจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้ 

เรยีกต�าบลนั้นว่า “เมอืงพระบาง” เรื่องนี้ไม่พบหลกัฐานอื่น จะเป็นเพยีง 

ความเข้าใจของผู้เขียนประวัติหรืออย่างไรก็ไม่ทราบ เล่าพอให้ทราบว่า 

เคยเชื่อกนัมาอย่างนั้น ท่านผู้อ่านจะได้ไม่ต�าหนวิ่าเขยีนไม่หมด

กล่าวกันอีกอย่างหนึ่งว่า เมืองปากน�้าโพมีชื่อเรียกว่า “เมือง 

ชอนตะวัน” เพราะตัวเมืองตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น�้าเจ้าพระยา  

เมืองหันหน้าสู่แม่น�้าทางทิศตะวันออก เมื่อตะวันขึ้นเหนือขอบฟ้า แสง 

ตะวนัจงึชอนเข้าหน้าเมอืง ชื่อนี้ไม่ทราบว่าเรยีกกนัสมยัใด อาจเรยีกกนั 

เฉพาะถิ่นกไ็ด้

เมอืงนครสวรรค์มกีารท�าป่าไม้มาแต่โบราณ ในต�านานเก่าเล่า 
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ถงึคณะตดัไม้คณะหนึ่งที่เข้าไปในป่า ได้มอบหมายให้ชายคนหนึ่งเป็นคน 

หุงข้าวไว้เลี้ยงคนตดัไม้ ชายคนนั้นกจ็ดัแจงหุงข้าว แต่พอหม้อข้าวเดอืด 

หาทพัพมีาคนข้าวไม่ทนั เหน็ไม้งิ้วด�าท่อนหนึ่งกค็ว้าเอามาคนในหม้อข้าว  

ปรากฏว่าข้าวทั้งหม้อกลายเป็นสดี�าทั้งหมด พวกตดัไม้กลบัมาจะกนิข้าว  

เหน็ข้าวสดี�าดูสกปรกกโ็กรธ พากนัด่าว่าคนหุงข้าวและไม่ยอมกนิ

พ่อครัวจ�าเป็นได้ฟังเขาด่าก็ไม่ว่าอะไร เมื่อไม่มีคนกินก็กิน 

เสยีเองและกนิจนหมดหม้อ กนิแล้วรูส้กึว่าร่างกายมกี�าลงัแขง็แรงมากขึ้น  

จงึลองเหนี่ยวต้นยางให้โน้มลงมา ต้นยางกโ็อนอ่อนราวกบัต้นอ้อ พวก 

ตดัไม้เหน็เช่นนั้นกแ็ปลกใจ พากนัซกัไซ้หาเหตุผล ได้ความว่าเป็นเรื่อง 

เกิดจากข้าวด�าท�าให้เกิดพลังมีก�าลังดังช้างสาร พอทราบเช่นนั้นต่างก ็

หากินบ้างแต่ข้าวหมดเสียแล้ว ครั้นจะหุงใหม่ก็หางิ้วด�าท่อนนั้นไม่พบ  

ตกลงคนหุงข้าวกินข้าวด�ามีก�าลังมากอยู่คนเดียว สามารถลากซุงได้ 

ข้างละต้นอย่างสบาย

ชายหนุ่มที่เป็นคนครัวของคณะตัดไม้ในป่าเมืองนครสวรรค์ 

คนนั้นจะมชีื่อเรยีงเสยีงไรไม่ปรากฏ ได้ส�าแดงพละก�าลงัจบัไม้ซุงไม้เสา 

ขนาดใหญ่ขว้างจากป่าลงมาที่แม่น�้าเจ้าพระยา ปล่อยให้คนอื่นๆ นั่งมอง 

ท�าตาปริบๆ นึกอัศจรรย์ในความแข็งแรงของคนครัว และในที่สุดก็ 

พร้อมใจกันยกย่องหนุ่มผู้ทรงพลัง ให้เป็นหัวหน้าคุมแพซุงล่องมายัง 

เมอืงนครสวรรค์

ในเวลานั้นพระเจ้าแผ่นดินเมืองนครสวรรค์เสด็จสวรรคต  

ไม่มเีชื้อพระวงศ์ที่จะครองราชสมบตัสิบืแทนต่อไป เมื่อหนุม่ไม้งิ้วด�ามาถงึ  

ผู้คนทั้งปวงได้ทราบกิตติศัพท์ต่างพากันกลัวเกรงก�าลังความสามารถ  
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บรรดาขุนนางข้าราชการจึงพร้อมใจกันเชิญ 

หนุ่มผู้ทรงพลังขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เฉลิม 

พระนามว่า พญาโคตรตะบอง เพราะคฑาหรอื 

ตะบองของท้าวเธอเป็นเหล็กโตเท่าล�าตาล  

นบัเป็นโคตรของตะบองโดยแท้

พญาโคตรตะบองเคยตรัสกับพวก 

มุขอ�ามาตย์เสนาข้าราชการอยู่เสมอว่า “ไม่มี 

มนุษย์คนใดที่จะมาต่อกรกบัเราได้ เราไม่กลวั 

มนุษย์เดินดิน ยกไว้แต่มนุษย์ที่เหาะมาทาง 

อากาศเท่านั้น เราจงึจะกลวั”

ในที่สุดมนุษย์ที่พญาโคตรตะบอง 

กลวักม็าเกดิ ในครั้งนั้นปรากฏว่ามแีผ่นดนิไหว 

อย่างผิดสังเกต พญาโคตรตะบองได้ให้โหร 

ท�านาย โหรก็พยากรณ์ถวายว่า บัดนี้ผู้มีบุญ 

มาบังเกิดอยู่ในครรภ์มารดาแล้ว พญาโคตร- 

ตะบองมีความกลัว ก็คิดจะก�าจัดผู้มีบุญเสีย 

แต่ต้นมอื ตรสัสั่งให้จบัสตรมีคีรรภ์มาประหาร 

ชีวิตให้หมด แต่มีอยู่รายหนึ่งรอดไปได้และ 

คลอดลูกออกมาเป็นผูช้าย คราวนี้แผ่นดนิไหว 

อีก พญาโคตรตะบองถามโหรว่าเกิดอะไรขึ้น  

โหรกท็ูลว่าเดก็มบีุญคนนั้นคลอดออกมาแล้ว

พญาโคตรตะบองผู้โหดร้ายจึงสั่งให้ 
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จับเด็กที่นอนแบเบาะมาคลอกไฟให้หมด แต ่

เด็กผู้มีบุญก็หลุดรอด พ้นจากถูกไฟคลอก 

ออกมาได้ ภายหลังพระอินทร์น�าม้าและ 

เครื่องทรงกษัตริย์มาให้ เด็กมีบุญจึงแต่งตัว 

ขึ้นม้าเหาะไปยังเมืองนครสวรรค์ พญาโคตร- 

ตะบองเห็นคนขี่ม้าเหาะมาก็ตกใจกลัว คิดจะ 

หนไีปสร้างเมอืงอยู่ใหม่ จงึขว้างตะบองไปทาง 

ทศิตะวนัออก ตะบองเหลก็ตกไปถกูช้างตายถงึ 

ล้านตวั จงึเรยีกที่นั้นว่า “ล้านช้าง” พญาโคตร- 

ตะบองไปสร้างเมอืงล้านช้าง ซึ่งต่อมาขนานนาม 

ว่า “นครศรสีตันาคนหตุ”

เรื่องที่เล่ามาถึงจะเป็นต�านานแต่ก็มี 

เค้าเรื่องจรงิ คอืการตดัไม้ล่องแพซุงเป็นอาชพี 

เก่าแก่มีกันมานานแล้ว แต่ท�าเพียงปีละครั้ง 

ในฤดูน�้า

การขนย้ายซุงจากเมืองเหนือลงมา 

เมอืงใต้ในสมยัโบราณมอียูท่างเดยีว คอืผกูเป็น 

แพลอยมาตามแม่น�้าเจ้าพระยา โดยมากจะเป็น 

ฤดนู�้าเพราะน�้าเป่ียมฝ่ัง ท�าให้แม่น�้ากว้าง แพซงุ 

ไม่กดีขวางทางเดนิเรอื แต่ถ้าเป็นฤดแูล้ง แม่น�้า 

ล�าคลองจะแคบ คลองบางแห่งจึงห้ามแพซุง 

เข้าไป
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แพซุง (ภาพจากพพิธิภณัฑ์เรอืไทย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา)



16 | ชีวิิตตำมคลอง

การจดัแพซุงเท่าที่เคยเหน็และมส่ีวน 

เกี่ยวข้องมอียู่ ๒ อย่าง คอื ถ้าเป็นซุงประเภท 

ไม้แดง ไม้เต็ง หรือไม้ที่มีน�้าหนักมากจมน�้า 

ได้ง่าย จะต้องผูกซุงไว้กับแพไม้ไผ่เพื่อให้เป็น 

ทุ่นพยงุซงุให้ลอยอยู ่ส่วนไม้ซงุที่เป็นพวกไม้สกั 

หรือไม้ที่มีน�้าหนักเบาลอยน�้าได้ ก็ไม่ต้องใช้ 

แพไม้ไผ่

แพไม้ไผ่ดังกล่าว เขาจะเอาไม้ไผ่ 

หลายสิบล�ามามัดรวมกันให้แนน่ เรียกว่า 

แพลูกบวบ แพซุงแพหนึ่งต้องใช้แพลูกบวบ 

ประมาณ ๔-๕ แพมาเรยีงขนานกนั เว้นช่องว่าง 

ระหว่างแพพอให้ซุงสองต้นเรียงแทรกอยู่ได้  

ที่หัวแพลูกบวบทั้งสองข้างมีไม้ขนาดเสาเข็ม 

วางขวางด้านละต้น เพื่อยึดแพให้ติดกันด้วย 

ลวดหรอืหวาย ไม้คานนี้ยงัใช้เป็นที่ผูกซุงด้วย

ธรรมดาซุงที่เตรียมจัดเป็นแพก็ 

เพื่อความสะดวกในการควบคุมไม้ซุงไมใ่ห ้

กระจัดกระจาย เวลาลากจูงก็จะอยู่เป็นแถว 

เป็นแนวไม่ไปขวางคลอง ด้วยเหตุนี้ที่หัวซุง 

ทั้งสองข้างเขาจงึเจาะเป็นช่องเรยีกว่า “จมกูซงุ”  

ใช้เป็นที่ร้อยหวายมาผูกติดกับไม้คานหัวแพ 

ที่กล่าวถงึข้างต้น
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คลองแห่งหนึ่ง จะเหน็แพซุงทางซ้ายมอื และเรอืบรรทุกฟืนทางขวามือ


