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ประเทศไทยเป็นเมืองสวนเมืองน�้ำ โดยเฉพำะบริเวณที่รำบลุ่ม 

แม่น�้ำภำคกลำงอนัเตม็ไปด้วยคูคลอง ยิ่งหำกย้อนกลบัไปห้ำสบิหกสบิปีก่อน  

แม่น�้ำล�ำคลองนั้นถอืเป็นเส้นทำงสญัจรสำยหลกั มเีรอืเป็นพำหนะเดนิทำง  

เรือมีหลำกหลำยประเภท แต่ละประเภทออกแบบมำเพื่อกำรใช้งำน 

เฉพำะอย่ำง บ้ำงออกแบบมำให้เหมำะสมกบัสิ่งแวดล้อม เช่น ควำมตื้นลกึ 

ของล�ำน�้ำ สภำพเกำะแก่ง เรือหลำยประเภทมีชื่อเรียกแปลกๆ แสดงให ้

เหน็ว่ำรบัอทิธพิลมำจำกต่ำงประเทศ

สิ่งน่ำสนใจเหล่ำนี้ ใครจะรู้เรื่องรำวดไีปกว่ำผู้ “เกดิในเรอื” และ 

มชีวีติผูกพนักบัสำยน�้ำมำโดยตลอดอย่ำง ส. พลำยน้อย

นอกจำกเรื่องเล่ำจำกประสบกำรณ์จริงของคนช่ำงสังเกตช่ำง 

จดจ�ำ อย่ำงเรื่องส่วนประกอบของเรือ กำรป้องกันและแก้ไขอันตรำยที่ 

เกิดจำกกำรใช้ชีวิตกลำงแม่น�้ำล�ำคลอง กำรหำอยู่หำกินของผู้คนที่อำศัย 

เรอืเป็นเครื่องมอืท�ำมำหำเลี้ยงชพี เทศกำลหน้ำน�้ำ ฯลฯ แล้ว ผู้เขยีนยงัได้ 

สอดแทรกเกรด็เลก็เกรด็น้อย ควำมเชื่อ และต�ำนำนอื่นๆ ทั้งของไทยและ 

ต่ำงประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องเล่ำของตน ท�ำให้ผู้อ่ำนได้รับควำมรู้ 

กว้ำงขวำงขึ้นอกีด้วย

แม้กำรอยู่อำศยัใช้เรอืเป็นบ้ำน หรอืกำรท�ำมำหำเลี้ยงชพีในเรอื  

จะกลำยเป็นอดีตไปแล้ว แต่อดีตที่สะท้อนภูมิปัญญำชำวบ้ำนสมัยก่อนก็ 

เป็นอดตีที่มค่ีำ น่ำจดจ�ำ และอำจน�ำไปสู่กำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ได้ในอนำคต  

โดยเฉพำะเมื่อประเทศไทยกย็งัเป็นเมอืงสวนเมอืงน�้ำอยู่จนถงึทุกวนันี้
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หนงัสอื เกดิในเรอื เป็นหนงัสอืแนวใหม่ที่ยงัไม่มใีครเคยเขยีน 

มำก่อน บำงทีจะเป็นเพรำะไม่มีคนสนใจชีวิตของชำวเรือว่ำเป็นอยู่กัน 

อย่ำงไร แม้ผู้เขยีนเองจะเกดิในเรอื และมชีวีติเกี่ยวข้องกบัเรอืมำจนโต 

กไ็ม่เคยคดิที่จะเขยีน แต่เผอญิมผีู้สนใจอยำกรู้ประวตัขิองผู้เขยีนจงึได้ 

เขยีนขึ้น และได้รบัควำมสนใจพอสมควร ซึ่งจะเหน็ได้จำกมหำวทิยำลยั 

ธรรมศำสตร์ได้ใช้เป็นหนังสืออ่ำนนอกเวลำอยู่ครำวหนึ่ง และโรงเรียน 

สอนภำษำญี่ปุ่นในประเทศไทยได้ขออนญุำตน�ำบำงบทไปใช้เป็นบทเรยีน 

อยู่ในปัจจุบนั นบัเป็นเกยีรตอิย่ำงสูง

หนังสือนี้จะเป็นต�ำนำนของกำรใช้เรือในประเทศไทยต่อไป  

เพรำะเป็นที่ประจกัษ์ชดัแล้วว่ำ คนอยู่เรอืจะหมดไป เรอืที่ต่อด้วยไม้กจ็ะ 

ไม่ม ี เรอืสมยัใหม่จะท�ำด้วยเหลก็หรอืวสัดุอย่ำงอื่น เครื่องมอืเครื่องใช้ 

ที่เกี่ยวกบัเรอื เช่น พำย แจว หลกัปักเป็นที่ผกูเรอื หรอืถ่อที่ใช้ถ่อ กห็ำยไป 

จำกตลำด ในเวลำนี้เมื่อพูดถึงสิ่งดังกล่ำวก็ไม่มีคนรู้จัก ยิ่งเป็นชื่อส่วน 

ประกอบของเรอืแต่ละชนดิด้วยแล้ว กจ็ะหำยไปเรยีกกนัไม่ถูก

สิ่งที่จะหำยไปพร้อมกับเรืออีกอย่ำงหนึ่งก็คือ วิชำช่ำงต่อเรือ 

ขนำดใหญ่ เมื่อไม่มไีม้ให้ต่อเรอืขนำดใหญ่ได้อกี ช่ำงต่อเรอืกจ็ะหมดไป  

เครื่องมอืที่ใช้ต่อเรอืบำงอย่ำงกห็มดไปด้วย รวมถงึชนั น�้ำมนัยำง และหมนั 

ที่ใช้ซ่อมเรอืกจ็ะไม่มจี�ำหน่ำย เพรำะสิ่งเหล่ำนี้เป็นของป่ำ เมื่อปำ่ถกูท�ำลำย 

หมดไป จะมอีะไรเหลอืไว้ให้ใช้



หนงัสอื เกดิในเรอื ได้ขำดตลำดไปนำนแล้ว นกัอ่ำนรุ่นใหม่ 

หำอ่ำนไม่ได้ แม้ตำมร้ำนขำยหนังสือเก่ำก็ไม่มี นักอ่ำนบำงคนถึงกับไป 

ตำมหำที่บ้ำนเพรำะต้องกำรจะเกบ็ไว้ให้ครบ พมิพ์ค�ำส�ำนกัพมิพ์เหน็ว่ำ 

ควรจะพิมพ์รักษำต้นฉบับไว้ จึงขอให้ผู้เขียนตรวจใหม่และเพิ่มรูป 

ประกอบให้มำกขึ้น กำรพมิพ์ครั้งนี้ถือได้ว่ำเป็นฉบบัสมบูรณ์ที่สุด
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ควำมคิดเดิมที่จะเขียนเรื่อง เกิดในเรือ นั้น ก็ตั้งใจว่ำจะไม่ 

ให้เป็นกำรเขยีนแบบอตัชวีประวตั ิ จะเขยีนเพยีงเพื่อแสดงเหตุที่ผู้เขยีน 

เกดิในเรอื แล้วโยงไปถงึชวีติควำมเป็นอยู่ของชำวเรอื ตลอดจนสิ่งที่ได้ 

พบเหน็และเคยเกี่ยวข้องมำในสมยัเป็นเดก็ ซึ่งในปัจจบุนัจะพบเหน็ได้ยำก 

และจะหมดไปในอนำคต แต่เมื่อเขยีนเข้ำจรงิๆ กห็นไีม่พ้น เพรำะชวีติ 

ของผู้เขยีนเกี่ยวข้องกบัเรอืมำจนโต

เรื่องนี้สบืเนื่องมำจำก เมื่อผู้เขยีนอำยุ ๖๐ ปี มคีนเตอืนสตวิ่ำ 

ไม่ควรตั้งอยูใ่นควำมประมำท พูดตรงๆ กค็อื จะตำยวนัตำยพรุง่ไม่รูไ้ด้  

จงึควรจะเขยีนประวตัขิึ้นไว้เพื่อให้คนรุ่นหลงัได้ทรำบควำมจรงิ ผู้เขยีน 

กร็ะลกึถงึควำมตำยอยูต่ลอดเวลำ เพรำะรูแ้น่แก่ใจว่ำมวินัใดวนัหนึ่งกจ็ะ 

ถงึวนัที่ทุกคนไม่ต้องกำรพบ แต่กห็นไีม่พ้นวนันั้นไปได้

แต่ชีวิตของผู้เขียนที่ผ่ำนมำไม่มีสำระส�ำคัญอันใด ไม่ใช่คนม ี

ชื่อเสียง ถ้ำจะเขียนก็คงไม่ถึงหน้ำกระดำษ จึงเห็นว่ำไม่เขียนจะดีกว่ำ  

ครั้นต่อมำมคีนมำขอเรื่องเกี่ยวกบั “ชวีติตำมคลอง” ที่เคยเขยีนลงพมิพ ์

ในนติยสำร สารคด ีไปพมิพ์เป็นเล่ม ปรำกฏว่ำมคีนสนใจจนต้องพมิพ์ซ�้ำ  

ภำยหลงัมผีูน้�ำไปอ่ำนทำงสถำนวีทิยศุกึษำ มผีูฟั้งขอให้เขยีนเรื่องท�ำนองนั้น 

ต่อไปอกี ผู้เขยีนเหน็ว่ำเมื่อมผู้ีฟังได้ประโยชน์กไ็ม่ขดัข้อง เขยีนไปให้อ่ำน 

อกี ๒๐ กว่ำตอนเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๓๔ กล่ำวเฉพำะเรื่องของเดก็ชำวเรอื 

และเรื่องของเรอืต่ำงๆ



ครั้นเมื่อมีภำระทำงกำรงำนอย่ำงอื่นมำกขึ้นและสุขภำพเริ่ม 

ทรุด จงึได้ขอระงบัไว้เพยีงนั้น

ต่อมำเมื่อปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๖ มผีูร้ะลกึถงึมำเยี่ยม แล้วปรำรภ 

เหตุเดิมขึ้นอีก ผู้เขียนจึงเล่ำให้ฟังว่ำได้เขียนไว้แล้ว ถึงจะไม่ใช่ประวัติ 

ทั้งหมด แต่ก็พอแก่กำรว่ำเหตุใดจึงเกิดในเรือ และชีวิตเบื้องต้นเป็น 

อย่ำงไร เขำก็ขอดูและบอกว่ำน่ำจะพิมพ์ เพรำะมีเรื่องที่คนสมัยใหม่ 

ไม่ทรำบอยู่มำก เป็นควำมรู้ที่ยงัไม่แพร่หลำย ผูเ้ขยีนเหน็ว่ำยงัไม่เรยีบร้อย  

เพรำะเป็นกำรเขยีนให้อ่ำนทำงวทิยเุป็นครำวๆ ต้องรบีเขยีนให้ทนัเวลำจงึ 

มขีำดมเีกนิไปบ้ำง จะต้องปรบัปรุงแก้ไขให้เหมำะสมเสยีก่อน แต่แล้วก ็

เกบ็ไว้ไม่มโีอกำสได้แก้ไขเป็นเวลำเกอืบครึ่งปี

จนกระทั่งคุณประวทิย์ สุวณชิย์ มำเหน็ต้นฉบบัแล้วขอเอำไป 

อ่ำน และเหน็ว่ำมสีำระพอจะจดัพมิพ์ได้ จงึคำดคั้นขอให้แก้ต้นฉบบัโดย 

รวดเรว็ ประจวบกบัส�ำนกัพมิพ์สำรคดจีะจดัพมิพ์เรื่องของอยธุยำ ผูเ้ขยีน 

เหน็ว่ำเรื่องที่เขยีนไว้นี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะท�ำให้เหน็ภำพของอยธุยำในส่วน 

ที่เกี่ยวกบัชวีติของชำวเรอื จงึตกลงแก้ไขให้ตำมควำมประสงค์

ผู้เขียนรู้สึกภำคภูมิใจมำกที่ได้ “เกิดในเรือ” ถึงจะมีบำงคน 

ดูแคลนว่ำไม่มเีชื้อสำยขุนนำง แต่พ่อกบัแม่กด็�ำรงฐำนะมไิด้ต�่ำต้อยกว่ำ 

ขุนนำงเลย กลับเป็นที่พึ่งของขุนนำงและข้ำรำชกำรบำงคนในสมัยนั้น 



เสยีอกี กำรที่ได้เกดิในเรอืและมชีวีติเกี่ยวข้องกบัเรอืมำจนโต ท�ำให้ผูเ้ขยีน 

ได้มคีวำมรู้และประสบกำรณ์ซึ่งไม่มใีนหนงัสอืเล่มใดกล่ำวไว้ และชวีติ 

ที่ผ่ำนมำเป็นชีวิตที่ต้องพึ่งตนเอง ท�ำอะไรเองเป็นส่วนมำก ปกครอง 

ตนเอง คดิตดัสนิใจทั้งในด้ำนกำรเรยีนและกำรงำนมำตลอด จะผดิพลำด 

ล้มเหลวหรอืประสบควำมส�ำเรจ็กเ็พรำะกำรตดัสนิใจของตนเองทั้งสิ้น

นิสัยสันดำนดังกล่ำวดูจะได้รับจำกแม่มำก เพรำะแม่เป็นคน 

อดทน ไม่เคยเอ่ยถงึควำมยำกล�ำบำก มคีวำมขยนัหมั่นเพยีรท�ำอะไรเอง  

ถ้ำไม่เหลอืก�ำลงัลำกกไ็ม่ออกปำกบอกแขกช่วยแบกหำม ของใช้บำงอย่ำง 

แม่กท็�ำด้วยฝีมอืของแม่ เช่นพำยที่ใช้พำยเรอื แม่กใ็ช้เครื่องมอืเพยีงมดี 

กับกบท�ำพำยไว้หลำยขนำด ผู้เขียนยังเก็บพำยที่แม่ท�ำให้เด็กพำยเล่น 

ไว้เล่มหนึ่ง และที่ส�ำคญัที่สดุ แม่ไม่เคยห้ำมปรำมเรื่องกำรซื้อหนงัสอือ่ำน  

ในวัยเด็กผู้เขียนจึงซื้อหนังสืออ่ำนได้มำกกว่ำซื้อของเล่น เมื่อเรียนชั้น 

มธัยมนั้นตูใ้นบ้ำนถกูผูเ้ขยีนยดึครองเกอืบหมดเพื่อเอำมำใส่หนงัสอื แต่ 

แม่กไ็ม่เคยว่ำกล่ำวอะไร ด้วยเหตนุี้จงึท�ำให้ผูเ้ขยีนได้มโีอกำสอ่ำนหนงัสอื 

ที่อยำกอ่ำน ซึ่งอำจเป็นสิ่งบนัดำลใจให้ชวีติของผู้เขยีนต้องเกี่ยวข้องกบั 

หนงัสอืมำโดยตลอด

หนงัสอืเล่มนี้พมิพ์เสรจ็เมื่อแม่มอีำยุ ๙๐ ปีพอด ี และตั้งแต่ 

ผูเ้ขยีนได้เขยีนหนงัสอืพมิพ์เป็นเล่มมำกม็ำก ยงัไม่เหน็เล่มใดที่เหมำะสม 

ควรจะยกเป็นเครื่องบูชำพระคณุของแม่เท่ำกบัเล่มนี้ เพรำะนอกจำกแม่ 

จะเป็นผู้ให้ก�ำเนดิและผู้เขยีนได้ “เกดิในเรอื” แล้ว ควำมรู้ประสบกำรณ์ 

ต่ำงๆ ที่กล่ำวถงึในหนงัสอืเล่มนี้ แม่มสี่วนอยู่มำก เมื่อผู้เขยีนนกึอะไร 

ไม่ออก ไปถำมทบทวนควำมรู้เก่ำ แม่กเ็ล่ำได้อย่ำงแม่นย�ำ



ในโอกำสที่แม่มอีำย ุ๙๐ ปี ผูเ้ขยีนขอยกเอำควำมดอีนัจะพงึมี 

อยู่บ้ำงจำกหนงัสอืเล่มนี้ เป็นเครื่องบูชำควำมดขีองแม่ที่กล่ำวมำแต่ต้น  

จนผู้เขยีนได้มสีตปิัญญำเขยีนหนงัสอืเล่มนี้ขึ้นมำได้
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“หนงัสอืและกำรอ่ำนคอืขุมพลงัแห่งควำมคดิสร้ำงสรรค์”



| ๑ | 

เหตุที่เกิดในเรือ

“เม่ือผู้เขยีนเกิดน้ันเป็นเวลำพระออกบณิฑบำต    สมยัก่อนพระทีอ่ยู่วดั 
ตำมริมแม่น�้ำจะออกบิณฑบำตทำงเรือทั้งนั้น ฉะนั้นตอนรุ่งอรุณจะเห็น 
เรือพระออกบิณฑบำต สีจีวรเหลืองไปตลอดคลอง”
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“เหตุใดจึงไปเกิดในเรือ” เพื่อนคนหนึ่งถำม “บรรพบุรุษเป็น 

ชำวเรอืมำแต่ครั้งไหน”

ใครต่อใครที่รู้ระแคะระคำยว่ำผู้เขียนเคยอยู่เรือพำกันถำม 

แบบนี้ เพรำะนกึไม่ถงึว่ำผูเ้ขยีนจะเป็นชำวเรอืไปได้ ควำมจรงิบรรพบุรุษ 

ฝ่ำยพ่อกเ็ป็นชำวบ้ำน รกรำกดั้งเดมิสมยัปู่ทวดกเ็ป็นคนเมอืงสงิห์ แต่ก ็

ไม่ใช่ชำวดอน เพรำะตั้งบ้ำนเรือนอยู่ริมแม่น�้ำ มำถึงสมัยพ่อเบื่อชีวิต 

ชำวบ้ำนจงึมำใช้ชวีติคู่กบัแม่แบบชำวเรอื

บรรพบุรุษทำงฝำ่ยแม่ก็ไม่ใช่ชำวเรืออีก แม่เกิดที่ปำกทะเล  

จังหวัดเพชรบุรี แล้วภำยหลังตำไปท�ำสวนมะพร้ำวที่บำงช้ำง เมือง 

สมุทรสงครำม ฉะนั้นพ่อกบัแม่จงึเริ่มต้นชวีติด้วยกำรขำยของสวนจำก 

บำงช้ำงโดยซื้อเรอื ๒ ล�ำ ล�ำหนึ่งเป็นเรอืข้ำงกระดำนขนำดใหญ่ ท�ำเป็น 

เรือส�ำหรับอยู่อำศัยจอดอยู่กับที่ อีกล�ำหนึ่งเป็นเรือกระแชงส�ำหรับ 

บรรทุกสนิค้ำคอืมะพร้ำวจำกกรุงเทพฯ

14 | เกิดในเรือ



ส. พลำยน้อย | 15

ควำมจริงก่อนที่พ่อกับแม่จะคิด 

ค้ำขำยทำงเรอืนั้น พี่ชำยของพ่อได้มำตั้งบ้ำนเรอืน 

เป็นหลกัแหล่งอยู่แล้วที่เกำะลอย อ�ำเภอพระ- 

นครศรีอยุธยำ ซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่ำ อ�ำเภอ 

กรงุเก่ำ บ้ำนลงุของผู้เขยีนอยูร่มิคลองที่เรยีกว่ำ  

คลองทรำย เพรำะเป็นดนิทรำย ปำกคลองทรำย 

มำออกที่ท้ำยเกำะลอย

พ่อกับแม่เห็นว่ำบริเวณปำกคลอง- 

ทรำยเป็นชยัภมูทิี่ด ีเป็นย่ำนกำรค้ำ เป็นตลำดน�้ำ  

และอยู่ใกล้กับบ้ำนพี่ชำยซึ่งเป็นแพทย์แผน 

โบรำณ จงึได้เลอืกหำที่จอดเรอืเป็นกำรประจ�ำ  

เผอญิพ่อรูจ้กัมกัคุน้กบัข้ำรำชกำรสมยันั้นมำก  

โดยเฉพำะกับนำยต�ำรวจท่ำนหนึ่ง เป็นต�ำรวจ 

หมอ มีบรรดำศักดิ์เป็นหลวงอุดมคุณำรักษ์  

ชื่อจรงิจ�ำไม่ได้เสยีแล้ว รปูถ่ำยที่ท่ำนให้ไว้ปลวก 

กดักนิเสยีหมด ท่ำนเป็นคนปักษ์ใต้ หลวงอุดม 

คุณำรักษ์มีบ้ำนพักอยู่ริมแม่น�้ำฝั่งเกำะเมือง  

เหนือบ้ำนพักขึ้นไปเป็นโรงพัก (สถำนีต�ำรวจ 

สมยัก่อนเรยีกกนัว่ำโรงพกัทั้งนั้น) สร้ำงด้วยไม้  

เป็นเรอืนชั้นเดยีวใต้ถุนสูง

พ่อกับแม่ได้เลือกบริเวณหน้ำบ้ำน 

หลวงอุดมคุณำรักษ์เป็นที่จอดเรืออย่ำงถำวร 
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และที่ข้ำงโรงพักเป็นท่ำเรือจ้ำง มีคนไปมำอยู่ 

เสมอ สะดวกในกำรตดิต่อทั้งบนบกและในน�้ำ  

พ่อได้ปลูกมะพร้ำวไว้หน้ำโรงพักและหน้ำบ้ำน 

พักต�ำรวจหลำยต้น ดูเหมือนจะยังมีเหลืออยู่ 

จนถงึเวลำนี้

บริเวณที่จอดเรือเป็นเขตประวัติ- 

ศำสตร์ ฝั่งที่เรือจอดคือฝั่งเกำะเมือง ถ้ำเป็น 

ครั้งบ้ำนเมืองดีก็เรียกได้ว่ำจอดเรืออยู ่ใกล้ 

ก�ำแพงกรุงศรีอยุธยำ และตรงนั้นเป็นคลอง 

สองคลองมำบรรจบกันพอดี คือคูขื่อหน้ำที่ 

ไหลผ่ำนหน้ำพระรำชวังจันทรเกษมมำบรรจบ 

กับปำกคลองทรำยดังกล่ำวข้ำงต้น พื้นดินที่ 

อยู่ระหว่ำงคลองสองคลองนี้จึงกลำยเป็นเกำะ 

เรยีกว่ำ “เกำะลอย”

คูขื่อหน้ำนี้ได้รับกระแสน�้ำจำกทั้ง 

แควแม่น�้ำปำ่สักและแควแม่น�้ำลพบุรีไหลมำ 

รวมคลองเดียวกัน คูขื่อหน้ำจึงลึกและกว้ำง  

(ในปัจจุบนัตื้นและแคบ)

มีผู้เล่ำว่ำในสมัยรัชกำลที่ ๕ กรม 

ขุนมรุพงษ์สริพิฒัน์ แต่ครั้งเป็นกรมหมื่น ได้ 

เป็นสมุหเทศำภิบำลมณฑลกรุงเก่ำ ได้ปลูก 

ที่พักอยู่ท้ำยเกำะลอย เรียกกันในครั้งนั้นว่ำ 
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“ต�ำหนักตะพำนเกลือ” เพรำะมีวัดร้ำงชื่อวัดตะพำนเกลืออยู่บริเวณนั้น 

วดัหนึ่ง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ พระบำทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั 

เสด็จพระรำชด�ำเนินประพำสหัวเมืองฝำ่ยเหนือก็ได้ประทับพักผ่อน 

ที่ต�ำหนักนี้ครั้งหนึ่ง (ปัจจุบันบริเวณนี้เป็นวิทยำลัยเทคโนโลยีและ 

อุตสำหกรรมกำรต่อเรอืพระนครศรอียุธยำ)

วดัตะพำนเกลอืมชีื่อปรำกฏอยูใ่นพระรำชพงศำวดำร เมื่อครั้ง 

พระเจ้ำกรุงหงสำวดียกกองทัพมำตีกรุงศรีอยุธยำ ได้ให้พระเจ้ำอังวะ 

บุตรเขยตั้งค่ำยที่ต�ำบลวดัตะพำนเกลอืนี้ แล้วกะเกณฑ์ไพร่พลให้ขนดนิ 

ถมเป็นถนนจำกฝั่งวัดตะพำนเกลือข้ำมคูขื่อหน้ำเข้ำประชิดก�ำแพงเมือง  

โดยเอำวธิกีำรของพระรำมจองถนนเข้ำกรงุลงกำมำใช้ แต่ว่ำผู้คนล้มตำย 

เสยีมำกต่อมำก เพรำะไทยเอำปืนใหญ่ยงิกรำดออกมำ ถงึกระนั้นพระเจ้ำ 

หงสำวดกีไ็ม่ย่อท้อ ตรสัว่ำตำยคนหนึ่งได้ดนิเจด็แปดก้อนกย็งัด ีด้วยกำร 

เอำชวีติคนเข้ำแลกกบัก้อนดนิแบบนี้ พม่ำใช้เวลำขนดนิอยู ่๓ เดอืนกพ็นู 

ถนนจนถงึฟำกก�ำแพงพระนคร

คลองทรำยที่กล่ำวถงึข้ำงต้นนั้นอยูท่ำงตะวนัออกของเกำะลอย  

เป็นคลองที่ขุดภำยหลังคูขื่อหน้ำ เพื่อระบำยน�้ำจำกแควปำ่สักไม่ให้พุ่ง 

ไปทำงพระรำชวงัจนัทรเกษมมำกนกั ปำกคลองทรำยตรงกบัที่จอดเรอื 

ของพ่อ ที่ปำกคลองนี้มวีดัอยู่ ๒ วดัคอื วดันำงค�ำกบัวดักระโจม

ทั้งสองวัดนี้มีประวัติศำสตร์ที่จะเล่ำได้อีกเหมือนกันคือ เมื่อ 

ฉลองวดันำงค�ำนั้น สมเดจ็พระเจ้ำบรมโกศ (สมเดจ็พระบรมรำชำธริำช 

ที่ ๓) ได้เสดจ็พระรำชด�ำเนนิด้วย เข้ำใจว่ำจะประทบัเรอืพระที่นั่งมำขึ้นบก 

ตรงบริเวณปำกคลองทรำยในเวลำนี้ (เพรำะตอนนั้นยังไม่ได้ขุดคลอง- 



18 | เกิดในเรือ

ทรำย) ส่วนวัดกระโจมก็เป็นวัดที่กรมหมื่น 

เทพพิพิธ (พระองค์เจ้ำแขก) พระรำชโอรส 

สมเด็จพระเจ้ำบรมโกศได้ทรงผนวชที่วัดนี้  

วดักระโจมมเีรื่องเกี่ยวกบัผู้เขยีนอยู่นดิหน่อย

แม่เล่ำว่ำ เมื่อผูเ้ขยีนเกดินั้นเป็นเวลำ 

พระออกบิณฑบำต สมัยก่อนพระที่อยู ่วัด 

ตำมริมแม่น�้ำจะออกบิณฑบำตทำงเรือทั้งนั้น  

และผู ้คนที่ตักบำตรส่วนมำกก็เป็นชำวเรือ 

ชำวแพ ฉะนั้นตอนรุ่งอรุณจะเหน็เรอืพระออก 

บณิฑบำต สจีวีรเหลอืงไปตลอดคลอง

เรอืข้ำงกระดำน  
ขนำดเลก็ปรบัปรุงใหม่ 
(ภำพจำกพพิธิภณัฑ์ 
เรอืไทย จงัหวดั
พระนครศรอียุธยำ)
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หมอต�ำแยที่ท�ำคลอดเป็นผูช้ำยชื่อพดั จะเขยีนอย่ำงไรไม่ทรำบ  

ในสมัย ๑๐๐ ปีก่อนโน้นคงจะไม่ตั้งชื่อพิสดำรมำกนัก น้องสำวของ 

หมอพดัชื่อเพำ จะมำจำกล�ำเพำ หรอืตะเภำ หรอืส�ำเภำอะไรกไ็ม่ทรำบแน่ 

อกีเหมอืนกนั หมอพดันอกจำกจะมคีวำมรู้ในเรื่องหมอต�ำแยแล้ว กย็งั 

ช�ำนำญในเรื่องพิธีรีตองต่ำงๆ อีกด้วย หมอดูก็เป็น เมื่อผู้เขียนคลอด 

ออกมำแล้ว หมอกบ็อกกบัแม่ว่ำ

“เจ้ำคนนี้เห็นจะพึ่งได้ วันเดือนปีตกเลขหกทั้งนั้น เป็นพวก 

เศษแปด”

ผู้เขยีนเกดิวนัศุกร์ เดอืน ๖ ปีมะเสง็ นบัตำมแบบโบรำณจะ 

ตกเลข ๖ ทั้งนั้น มำรู้ภำยหลงัว่ำ หมอพดัท�ำนำยตำมต�ำรำเศษพระจอม 

ซึ่งกล่ำวว่ำ “เศษแปดจะเปรื่องยศ ปรากฏกระเดื่องดนิ ศฤงคารสถานถิ่น  

ทั้งอ�านาจวาสนา”

เรื่องหมอดนูี้แปลก แม่เล่ำว่ำตอนเป็นเดก็ยงัไม่ได้เรยีนหนงัสอื  

หมอดูชำวจีนทำยว่ำจะได้รับรำชกำร อีกคนหนึ่งทำยว่ำจะรับรำชกำร 

ไม่ตลอด จะเกดิควำมเบื่อหน่ำยลำออกเสยีก่อน นบัว่ำแม่นมำก

หมอพดัคงจะรูต้�ำรำโบรำณ จงึได้แนะน�ำให้พ่อน�ำรกของผู้เขยีน 

ไปฝังไว้ที่ต้นไม้ใหญ่ ณ วดักระโจมที่กล่ำวถงึข้ำงต้น

เรอืข้ำงกระดำนล�ำที่ผูเ้ขยีนเกดินั้น คนชำวกรุงหรอืคนที่อยูไ่กล 

แม่น�้ำคงไม่รู้จัก ถึงคนที่เคยอยู่ตำมริมแม่น�้ำล�ำคลองก็ใช่ว่ำจะรู้จักกัน 

ไปทั่วทกุคน เพรำะเรอืแบบนี้ไม่ได้แจวขึ้นล่องให้เหน็บ่อยนกั และนบัวนั 

จะสูญไปไม่มใีครคดิท�ำขึ้นมำอกี
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ตลำดน�้ำที่หน้ำวดัมณฑป  
จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ


