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โครงการเอกสารทางวิชาการ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

(องค์การมหาชน)

 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐในก�ากับ
ของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม ศนูย์ฯ เริม่ด�าเนนิการในฐานะองค์การมหาชน
มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยมีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
ด้านมานุษยวิทยา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในอันที่จะสร้างความเข้มแข็ง
ให้วงวิชาการเพื่อน�าไปสู่การสร้างและสะสมความรู้และเป็นมรดกทางสติปัญญา
ส�าหรบัสงัคมไทยและเพ่ือนร่วมโลก นอกจากนัน้ ศนูย์ฯ ยงัมกีารด�าเนนิงานเพือ่เผยแพร่
ความรู้ให้แก่วงวิชาการและสาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ

 โครงการจัดพิมพ์เอกสารวิชาการ เกิดขึ้นด้วยความตระหนักว่าหนังสือดี
มคีณุภาพเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นยิง่ต่อวงการวิชาการ หากเราต้องการนกัวิชาการทีม่สีตปัิญญา
เฉียบแหลม มีจริยธรรมที่มั่นคง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถรังสรรค์งาน
ที่มีคุณค่าต่อเพื่อนมนุษย์ สังคมไทยจ�าเป็นต้องมีการสร้างและเผยแพร่ผลงานที่มี
คุณภาพในสาขาความรู้ต่าง ๆ อีกเป็นจ�านวนมาก เพื่อเป็นตัวอย่างของงานที่กระตุ้น
ท้าทายความคิด และเป็นแรงบันดาลใจให้มีการสร้างนักวิชาการรุ่นใหม่ๆ ขึ้นมา
อย่างต่อเน่ือง และหากสังคมไทยปรารถนาที่จะเป็นสังคมอุดมปัญญา เราก็จ�าเป็น
ต้องมีคลังความรู้ที่มีปริมณฑลที่กว้างขวาง มีความลึกและหนักแน่น เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการตดัสนิใจเม่ือสงัคมเผชญิปัญหาและภาวะวกิฤตต่าง ๆ  การบรรลเุป้าหมายข้างต้น
ยังเป็นหนทางที่ยาวไกล
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 หนังสอืท่ีจดัพมิพ์ในโครงการมทีีม่าท่ีหลากหลาย มขีอบเขตเนือ้หากว้างขวาง
ส่วนหนึ่งเป็นการรวบรวมจากบทความที่น�าเสนอในงานประชุมวิชาการทาง
มานุษยวิทยา เพื่อสนับสนุนให้มีเวทีส�าหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่าง
นักวิชาการ และเปิดโอกาสให้นักวิชาการหน้าใหม่ได้เสนอผลงาน เอกสารวิชาการ
บางส่วนเป็นผลงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพดี หรืองานเขียนท่ีให้ข้อมูลหรือ
ข้อคดิทีม่คีณุค่า นอกจากนัน้ ศนูย์ฯ ยงัสนับสนุนให้มกีารพมิพ์งานแปลในชดุโครงการ
นักคิดและความคิดเพื่อให้มีหนังสือภาษาไทยที่อธิบายแนวคิดและทฤษฎีทางสังคม
ของนักคดิคนส�าคญัของโลก รวมทัง้สนับสนุนการพิมพ์ผลงานในเชงิต�ารามานุษยวิทยา
ส�าหรับนักศึกษาใช้เป็นพื้นฐานในการท�าความเข้าใจเบื้องต้น รวมทั้งผู้อ่านทั่วไป
ที่ต้องการหนังสือแนะน�าความคิดในเบื้องต้นด้วย

 ศนูย์มานษุยวทิยาสรินิธร (องค์การมหาชน) มคีวามหวังว่าผลงานทีเ่ราจดัพมิพ์
ในโครงการนี้ จะเป็นวิถีทางไปสู่การสร้างความเข้าใจต่อความแตกต่างหลากหลาย
ของผู ้คนในวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจ เคารพศักดิ์ศรีของ
เพื่อนมนุษย์ ลบล้างอคติทางเช้ือชาติ ศาสนา และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข รวมท้ัง
สนองตอบความสนใจใคร่รู ้ของผู ้อ ่านและเติมเต็มความปรารถนาที่จะค้นหา
ความหมายของความเป็นมนุษย์

(  )
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ค�าน�า

 หนังสือเรื่องนี้มาจาก ชุดโครงการวิจัยสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชนชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทยบรเิวณลุม่แม่น�า้เจ้าพระยาถึงลุ่มแม่น�า้ท่าจนี กรณีศกึษาพืน้ทีส่มทุรสาคร
โดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) มีเป้าหมาย
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงชุมชนท้องถิ่นใน 3 ประเด็นคือ ประวัติศาสตร์ภูมินามและ
ภูมิสังคม เครือข่ายสังคมของกลุ ่มชาติพันธุ ์ และพิธีกรรมความเชื่อส่ิงศักดิ์สิทธิ์  
โดยใช้เวลาศึกษา 2 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2560 โดยมีนักวิจัย
ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ได้แก่ ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, ดร.ตรงใจ หุตางกูร, และ 
ดร.สมรกัษ์ ชยัสงิห์กานานนท์ ท�าการเกบ็ข้อมลูในพืน้ทีร่่วมกบัผู้ช่วยวจิยั ประกอบด้วย
จกัร ีโพธมิณ,ี นทักฤษ ยอดราช, ธานนิทร ลมิปิศริ,ิ ปัณวตัน์ ผ่องจติ และภมูชิาย คชมติร  
นอกจากนั้นได้รับความร่วมมือจาก รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี จากคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมศึกษาในประเด็นประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์และเส้นทาง
คมนาคมทางน�้าในสมัยโบราณ  

 สมุทรสาครเป็นเมืองเล็กๆ ที่มิใช่จุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียว 
หากแต่มีความส�าคัญมาตั้งแต่อดีต ซึ่งเป็นชุมชนท้องถิ่นในลุ่มแม่น�้าท่าจีนบริเวณ
ชายฝั่งทะเล ที่มีผู ้คนหลากหลายทางชาติพันธุ์อพยพเข้ามาตั้งถ่ินฐาน และสร้าง
ความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อ ปัจจุบัน
จังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจส�าคัญ โดยเฉพาะในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา  
แรงงามข้ามชาติกลุ่มต่างๆ เช่น มอญ พม่า และกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ อพยพเข้ามา
เป็นลูกจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมประมง สวนผักผลไม้ และโรงงานอุตสาหกรรม  
การเข้ามาของกลุ่มคนเหล่านี้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตท้องถิ่น ท�าให้ชุมชน
เกษตรกรรมแบบดั้งเดิมด�ารงอยู่ร่วมกับชุมชนเมืองแบบอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นความ
ซับซ้อนของสายสัมพันธ์ทางสังคมและวิถีชีวิตระหว่างกลุ่มคนที่หลากหลาย

(  )
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 ชุดโครงการวิจัยน้ี ต้องการศึกษาเพื่อท�าความเข้าใจวิถีชีวิตท้องถิ่นในมิติ 
“การเปลี่ยนแปลง” (transformation) “ลักษณะพหุลักษณ์” (Plurality) การผสมรวม
ระหว่าง “ความเป็นสมัยใหม่กับจารีตประเพณี” (Hybridity of Modern and Tradition) 
และการปรบัตวัของคนกลุม่ต่างๆ ทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีลุ่ม่น�า้ท่าจนีในจังหวดัสมทุรสาคร 
เพื่อน�าไปสู่การเรียนรู้ประสบการณ์ของการเปล่ียนผ่าน การสูญเสีย การเกิดใหม่
ทางสังคมและวัฒนธรรม และมองเห็นศักยภาพของคนกลุ่มต่าง ๆ ซ่ึงก�าลังสร้าง
พัฒนา ปรับเปลี่ยนแก้ไข ต่อรอง สืบทอด ฟื้นฟู และอนุรักษ์วัฒนธรรมของตัวเอง
ให้มีความเข้มแข็งและพร้อมรับมือกับการท้าทายใหม่ๆ ที่ก�าลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและ
อนาคต

(  )
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สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

สารบัญ

โครงการเอกสารทางวิชาการ      
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ค�าน�า
ภาคที่ 1

 จากบ้านท่าจีนถึงสาครบุรี        
 ร่องรอยอดีตของชุมชนชาวนาชาวสวน

 รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี และ ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

ภาคที่ 2
 ชื่อบ้านนามถิ่นสมุทรสาคร        
 ภาพสะท้อนภูมิทัศน์สังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิต   

 ดร.ตรงใจ หุตางกูร  นัทกฤษ ยอดราช และ ธานินทร ลิมปิศิริ

ภาคที่ 3
 ผู้คน การเคลื่อนย้าย และสายสัมพันธ์      
 หลากหลายชาติพันธุ์ในสมุทรสาคร 

 ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ และ จักรี โพธิมณี

ภาคที่ 4
 การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์         
 การอยู่ร่วมกันของพุทธ ผี วิญญาณ และเจ้าพ่อเจ้าแม่ 

 ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

ภาคผนวก

(4)
(6)

1

67

197

276

376

(  )

Sakorn-Buri_Book_Final 0320.indd   8 3/20/2561 BE   15:04



1
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

จากบ้านท่าจีนถึงสาครบุรี 
ร่องรอยอดีตของชุมชนชาวนาชาวสวน

รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี
ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

ภาคที่ 1
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สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

การเกิดขึ้นของบ้านท่าจีน

 การศึกษาของ G. William Skinner (1957) 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของชาวจีนรอบ
อ่าวไทยในช่วงสมัยอยุธยาราวคริสต์ศตวรรษที่ 17 
ว่าเดินทางเข้าเพื่อค้าขายกับอยุธยาโดยทางทะเล 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จีนปกครองโดยราชวงศ์หมิง 
ช่วงเวลานี้จีนมีความก้าวหน้าในการส�ารวจทะเล
และการส่งกองเรือไปยังดินแดนต่างๆ ชาวจีนที่
อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้ได้แล่น
เรอือพยพไปอยู่แถบเอเชยีอาคเนย์ ชาวจนีทีอ่พยพ
ไปอยู่ต่างประเทศในช่วงนี้จะถูกเรียกว่า “หลิวหยี”  
(ต้วน ล่ี เซิง และบุญย่ิง ไร่สุขศิริ, 2543: 10-11)
ชุมชนรอบอ่าวสยามถือเป็นชุมชนจีนที่หนาแน่น
ที่สุด โดยเฉพาะชุมชนบ้านท่าจีน (บริเวณวัดใหญ่
จอมปราสาท) เป็นพื้นที่ท่าเรือส�าเภาที่ชาวจีน
แล่นมาจอดเพื่อน�าสินค้ามาค้าขายกับชาวสยาม
(อยุธยา) ชาวจีนโพ้นทะเล หรือ “จีนนอก” ที่ตั้ง
ถิ่นฐานในบริเวณนี้เป็นพวกแต้จิ๋ว เข้ามาตั้งเป็น
ชุมชนขนาดใหญ่ ซึ่งสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
ได้จัดตั้งให้บ้านท่าจีนเป็นหัวเมืองในปี พ.ศ. 2091 
โดยเรียกชื่อใหม่ว่า “สาครบุรี” เจ้าเมืองท่าจีน
มบีรรดาศกัดิเ์ป็นพระสมทุรสาคร ดแูลหวัเมอืงฝ่ายใต้  
หัวเมืองท่านี้กลายเป็นที่ระดมพลส�าหรับสู้รบกับ
พม่า เป็นเมืองหน้าด่านป้องกันศัตรู นับแต่นั้นมา
สาครบุรีก็เป็นหัวเมือใหญ่ที่มีความส�าคัญทาง 
การเมืองและเศรษฐกิจ 

ชาวบ้านในเขตท่าฉลอม
สมุทรสาคร ซึ่งเป็นชุมชนจีน
ที่เข้ามาอาศัยตั้งแต่สมัยอยุธยา 
ด้านซ้ายของภาพจะเห็น  
โต๊ะวางเครื่องบูชาแบบจีน  
ตั้งอยู่หน้าบ้าน คราวรับเสด็จ
ประพาส ในรัชกาลที่ 5 
ที่มาภาพ: ส�านักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 5 แสดงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น�า้ท่าจีน
ซึ่งผู้ชายที่มีเชื้อสายจีนจะเป็นแรงงานในเรือประมง

ที่มาภาพ: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
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สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นภาพบ้านเรือนริมแม่น�า้ท่าจีน หลังคามุงจาก ยกใต้ถุนสูง
มีเรือจอดอยู่ริมชายฝั่ง เมื่อน�้าลงจะเห็นตลิ่งและเสาเรือนอย่างชัดเจน

ภาพนี้สะท้อนวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ยังชีพด้วยการท�าประมง
ที่มาภาพ: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

 เมืองท่าจีนในสมัยอยุธยา เป็นชุมชนค้าขาย ส่วนใหญ่เป็นผู ้ชายจีน
ที่ใช้ชีวิตอิสระไม่ต้องเกณฑ์แรงงานรับใช้เจ้านายสยามเหมือนกับไพร่ชาวไทยและ
ชาวมอญ (ธวัชชัย องค์วุฒิเวทย์ และวิไลรัตน์ ยังรอต, 2556) ชาวจีนเหล่านี้แต่งงาน
และใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงสยามในชุมชนท้องถิ่น เงื่อนไขนี้ท�าให้ชาวจีนสามารถท�างาน
ค้าขายสินค้าที่ผลิตในบ้านท่าจีน ได้แก่ เกลือ กะปิ ปลาแห้ง ปลาเค็ม รวมถึงเป็น
นายอากรเก็บภาษี เป็นลูกเรือและนายส�าเภาในการส่งสินค้าไปขายยังประเทศจีน
และน�าสินค้าจีนมาขายในสยาม ผู้ปกครองอยุธยาให้ชาวจีนดูแลปกครองกันเอง
โดยแบ่งหน้าที่ตามต�าแหน่งสูงต�่าเหมือนระบบศักดินา ได้แก่ จุ ่นจู ๊ (นายส�าเภา)
ศักดินา 400, ต้นหน (ผู้ดูทาง) ศักดินา 200, ล้าต้า (ผู้ดูแลบัญชีใหญ่) ศักดินา 100, 
ไต้กง (นายท้าย) ศักดินา 80, อาปั๋น (กระโดงกลาง) ศักดินา 50, เอียวก๋ง (บูชาพระ) 
ศักดินา 30, และเท่าเต้ง (ว่าสมอ) ศักดินา 30 แรงงานชาวจีนน้ีจะอยู่ภายใต้
การควบคุมของเจ้ากรมท่าซ้าย สังกัดกรมพระคลัง ซึ่งมีต�าแหน่งเป็นโชฎึกราชเศรษฐี 
(ประมุขพ่อค้าที่รุ่งเรือง) ถือศักดินา 1,400 ผู้ด�ารงต�าแหน่งนี้จะท�าหน้าที่ดูแลกิจการ
ของชาวต่างประเทศที่อยู่ฝั่งซ้ายของอ่าวไทย (จีนและญวน) อาจกล่าวได้ว่าภายใต้
ระบบศักดินา แรงงานจีนมีความส�าคัญทางเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศ
เป็นอย่างมาก รวมถึงการเป็นแรงงานขุดคูคลองต่างๆ
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

แม่น�้าท่าจีนปัจจุบัน
บริเวณหน้าวัดโกรกกราก อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

คลองสนามชัย คลองสุนัขหอน :
เส้นทางติดต่อระหว่าง

อยุธยากับหัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันตก

 การค้าเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีก่อให้เกดิรายได้อย่างมหาศาลมาแต่ครัง้กรงุศรอียธุยา
เพราะปัจจยัทีต่ัง้ของพระนครศรอียธุยาและความอุดมสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นส่ิงดึงดูดให้บรรดาลูกค้าต่างเมืองเดินทางเข้ามาค้าขายกับอยุธยา แม้ว่าจะต้อง
ใช้ระยะเวลาในการเดินทางนานก็ตาม ต�าแหน่งขุนนางส�าคัญที่ก�ากับดูแลการค้า
คือโกษาธิบดี ซึ่งมักจะต้องว่าการต่างประเทศไปพร้อมกันด้วย เพราะบรรดาลูกค้า
ที่เข้ามาติดต่อกับอยุธยานั้นส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ การค้าขายเกิดขึ้นทั้งที่บริเวณ
รอบเกาะพระนครศรีอยุธยาที่เป็นเมืองหลวง และบริเวณหัวเมืองรายรอบ และ
ในบางครั้งสินค้าต่างๆ ก็จะส่งผ่านจากพ่อค้าในหัวเมืองเข้าสู่ตลาดใหญ่ที่อยุธยา
โดยตรงด้วย

 การค้าระหว่างอยุธยากับดินแดนอ่ืนจ�าแนกได้อย่างกว้างๆ เป็นการค้ากับ
ดินแดนฝั ่งตะวันตกของราชอาณาจักรและการค้ากับดินแดนฝั ่งตะวันออกของ
อาณาจักร การค้าประเภทแรกน้ันคือการค้ากับอินเดียเป็นหลัก และขยายไปถึง
ตลาดมุสลิมและยุโรปในที่สุด มีเสนาบดีในต�าแหน่งออกพระจุฬาราชมนตรีเป็นผู้ดูแล
การค้า การค้าในฝั่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ตะวันตกของชายแดนราชอาณาจักรสยาม
คือ มะริด ทวาย ตะนาวศรี เพชรบุรี และดินแดนอื่นๆ ส่วนการค้ากับกลุ่มเมือง
ทางตะวันออก เช่น จีน ญี่ปุ ่น อันนัม มาเก๊า ฯลฯ น้ันเป็นหน้าที่ของออกญา 
โชฎึกราชเศรษฐีคอยก�ากับดูแล
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 เฉพาะดินแดนทางตะวันตกน้ันการค้าดูจะเฟื่องฟูมาก ทั้งนี้เพราะสินค้าและ
ลูกค้าจรที่เดินทางไปมามีจ�านวนมาก จึงต้องมีเส้นทางขนถ่ายล�าเลียงสินค้าจาก
ฝั่งตะวันตกของราชอาณาจักร เข้ามายังอยุธยาโดยใช้เส้นทางภายในอาณาจักรคือ
แม่น�้าสายหลักและคลองสาขาต่างๆ ท่ีส�าคัญคือแม่น�้าแม่กลอง แม่น�้าท่าจีน และ
แม่น�้าเจ้าพระยา แม่น�้าทั้งสามสายน้ีเช่ือมประสานเข้าด้วยกันโดยระบบคลองภายใน
ภูมิภาค ซ่ึงเป็นเส้นทางเดินทางมากแต่อดีต น่ันคือคลองด่าน คลองสนามชัย 
คลองโคกขาม ดงัเช่นหลกัฐานค�าให้การขนุหลวงวดัประดูท่รงธรรม ระบวุ่าย่านการค้า
ในอยุธยารับสินค้ามาจากเมืองเพชรบุรี ยี่สานเป็นจ�านวนมาก ดังว่า

           
	 	 “อนึ่งเรือปากใต้ปากกว้าง	6	ศอก	7	ศอก	ชาวบ้านย่ีสาร		 	
	 บ้านแหลม	เมืองเพชรบุรี	แลบ้านตะบูน	บ้านบางทะลุ	บันทุกกะปิ		 	
	 น�้าปลา	ปูเคม	ปลากุเรา	ปลากะพง	ปลาท	ูปลากะเบนย่าง	มาจอดเรือ	 	
	 ฃายแถววัดเจ้าพระนางเชิง”			

           
 เส้นทางคลองด่าน ซึ่งเป็นจุดบริเวณแยกของคลองบางกอกใหญ่ ยาวต่อมา
ถงึบรเิวณบางขนุเทยีน ต่อกบัคลองสนามชยั คลองโคกขาม และมาออกแม่น�า้ท่าจนีน้ัน 
เป็นเส้นทางส�าคัญเส้นหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทย โดยเฉพาะเมื่อการเดินทางยังคง
ต้องพึ่งพิงระบบคลอง และแม่น�้า ในสมัยรัตนโกสินทร์ เส้นทางคลองด่าน คลอง
สนามชัย คลองโคกขาม ยังคงเป็นทั้งเส้นทางการค้า มีตลาดน�้าขนาดใหญ่กระจาย
ริมหน้าวัด และมีด่านเก็บภาษีเป็นระยะ นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางเดินทัพที่ส�าคัญ
อีกด้วย
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9
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

แผนที่แสดงคลองสนามชัย (คลองมหาชัย)
ที่เชื่อมต่อระหว่างแม่น�้าเจ้าพระยากับแม่น�้าท่าจีน

เป็นเส้นทางคมนาคมทางน�้าส�าคัญในอดีต
ที่คนจากเมืองหลวง (อยุธยา) ใช้เดินทางไปยังหัวเมืองทิศตะวันตก

ที่มาภาพ: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
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10
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 เพลงยาวรบพม่าที่ท ่าดินแดง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ทรง
พระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2329 คราวเสด็จกรีฑาทัพไปตีพม่าที่ท่าดินแดง บริเวณ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ได้เสด็จพระราชด�าเนินผ่านคลองด่าน คลองสนามชัย 
ทรงประกอบพระราชพิธีเบิกโขลนทวาร บทพรรณนาพื้นที่บริเวณตั้งแต่วัดนางนอง
จนถึงเมืองสมุทรสาคร มีความว่า

 ครั้นถึงโขลนทวารยิ่งลานแล ให้หวาดแหวอารมณ์ดังจะล้มไข้

 จนลุล่องคลองชลามหาชัย ย่านไกลสุดสายนัยน์ตาแล

 เหมือนอกเราที่นิรามาทุเรศ เหลือสังเกตมุ่งหามาห่างแห

 ระก�าเดียวเปลี่ยวดิ้นฤดีแด จนล่วงกระแสสาครบุรีไป

 ลุสถานบ้านบ่อนาขวาง  ให้อางขนางร้อนรนกระมลไหม้

 ถึงย่านซื่อเหมือนพี่ซื่อสังวรใจ มิได้มีล�าเอียงเที่ยงธรรม์

 เมื่อถึงสามสิบสามคดแล้ว แคล้วแคล้วเหมือนจะกลับมารับขวัญ

 คล้ายคล้ายอัสดงพระสุริยัน ก็บรรลุถึงคลองสุนัขใน

คลองมหาชัย วัดใหญ่บ้านบ่อ
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11
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

คลองสนามชัย หรือคลองมหาชัย ซึ่งไหลมาบรรจบกับแม่น�า้ท่าจีน
ที่มาภาพ: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
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12
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 นิราศนรินทร์ (อิน) ผู้แต่งคือนายนรินทรธิเบศร์ (อิน) แต่งเมื่อคราวตามเสด็จ
สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ยกกองทัพหลวงไป
ปราบพม่า ซึ่งยกลงมาตีเมืองถลางและชุมพร ในช่วงต้นรัชกาลที่ 2 เมื่อปีมะเส็ง 
(พ.ศ. 2352) มีการพูดถึงคลองโคกขามตอนหนึ่งว่า

 โคกขามดอนโคกคล้าย  สัณฐาน

 ขามรุ่นริมธารสนาน               สนุกนี้

 พูนเพียงโคกฟ้าลาน          แลโลก ลิ่วแม่                                

 ถนัดหนึ่งโคกขามชี ้          เล่ห์ให้เรียมเห็น

ภาพแผนที่คลองมหาชัย
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13
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 นริาศเณรกลัน่หรอืนริาศพระแท่นดงรงั (ราวปี พ.ศ. 2376 หรอืช่วงรชักาลที ่3) 
สันนิษฐานว่าสามเณรกลั่นซึ่งอาจเป็นบุตรบุญธรรมของสุนทรภู่เป็นผู้แต่งขึ้น หรือ
อาจเป็นผลงานของสุนทรภู่เองก็ได้ เพียงแต่ใช้ชื่อสามเณรกลั่นเป็นผู้แต่ง นิราศนี้
เขียนข้ึนคราวเดินทางไปนมัสการพระแท่นดงรัง ที่จังหวัดกาญจนบุรี  มีการพูดถึง
สถานท่ีต่างๆ ในสาครบุรี ได้แก่ คลองมหาชัย คลองโคกขาม บ้านบ่อ กาหลง 
คลองสุนัขหอน พูดถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมทั้งกลุ่มคนต่างๆ ได้แก่
ไทย ลาว มอญ จีน ที่อาศัยอยู่ริมคลอง

ภาพคลองโคกขาม บริเวณที่บรรจบกับคลองมหาชัย
ด้านซ้ายมือคือศาลพันท้ายนรสิงห์
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14
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

  แสมด�าต�าบลที่คนอยู่    สังเกตดูฟืนตองเขากองหลาม

 ดูรุงรังฝั่งน�้าล้วนร�าราม     ถึงโคกขามบ้านขอมล้วนลอมฟืน

 พอฟ้าขาวดาวเดือนจะเลื่อนลับ    แสงทองจับแจ่มฟ้าค่อยฝ่าฝืน

 เสียงลิงค่างวางเวกครึกเครงครื้น    ปักษาตื่นต่างเรียกกันเพรียกไพร

 สุริยงทรงรถขึ้นหมดแสง     กระจ่างแจ้งแจ่มฟ้าพฤกษาไสว

 ถึงชะวากปากชลามหาชัย    เห็นป้อมใหญ่อยู่ข้างขวาสง่างาม

 มีปีกป้องช่องปืนที่ยืนรบ     ที่หลีกหลบแล่นลากลงขวากหนาม

 ดูเผ่นผาดอาจองในสงคราม    ดูแล้วข้ามตรงมาในสาคร

 ล�าภูรายชายตลิ่งล้วนลิงค่าง    บ้างเกาคางขู่ตะคอกบ้างหลอกหลอน

 บ้างโลดไล่ไขว่คว้าตามวานร    ที่ลูกอ่อนอุ้มแอบแนบอุรา

 โอ้พ่อแม่แต่ชั้นลิงไม่ทิ้งลูก    ดูพันผูกความรักนั้นหนักหนา

 เราเป็นคนผลกรรมได้ท�ามา    ญาติกาก็มิได้อาลัยแล

 ถึงท่าจีนถิ่นฐานโรงร้านมาก    ที่เขาตากไว้ล้วนแต่อวนแห

 ไม่น่าดูสู้เบือนท�าเชือนแช    ชมแสมไม้ปะโลงเหล้าโกงกาง

 ตะบูนต้นผลลูกดังผูกห้อย    ระย้าย้อยหยิบสนัดไม่ขัดขวาง

 หนูตาบน้อยคอยรับร�าดับวาง    ไว้เล่นต่างตุ๊กกระตาประสาสบาย

 เห็นตะบูนฉุนเศร้าให้เปล่าจิต    แม้นมีมิตรเหมือนดั่งท่านทั้งหลาย

 จะเก็บไว้ไปฝากให้มากมาย    จะได้เล่นเช่นกระทายสบายใจ

 นี่ไม่มีพี่น้องพวกพ้องหญิง    เล่นแล้วทิ้งเสียในล�าแม่น�้าไหล

 ลูกโกงกางข้างชลาระย้าไป    ทั้งปรงไข่ขึ้นสล้างริมทางจร
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15
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ถึงบ้านบ่อกอจากสองฟากฝั่ง        ยอดสะพร่ังเพรียวแซมแหลมแหลมสลอน

 มีดอกงอกออกกับกออรชร        ทั้งลูกอ่อนแซกเคียงขึ้นเรียงราย

 พอเห็นเขาเจ้าของร้องบิณฑ์บาต        เขาอนุญาตยกให้เหมือนใจหมาย

 พี่เณรพัดตัดได้ลูกหลายทะลาย        ผ่าถวายพระนั้นเต็มขันโต

 ท่านไม่ฉันครั้นเรากินชิ้นลูกจาก        อร่อยมากมีรสร�า่หมดโถ

 ท่านบิดรนอนบ่นว่าคนโซ        สะอื้นโอ้อายใจกระไรเลย

 เคยกล�้ากลืนชื่นจิตชิดแช่อิ่ม        มาเชยชิมลูกจากแล้วปากเอ๋ย

 เพราะสิ้นสุดอุดหนุนที่คุ้นเคย        กระไรเลยแลเหลียวให้เปลี่ยวทรวง

 ถึงนาขวางข้างซ้ายนายภาษ ี        ตั้งอยู่ที่ปากคลองเก็บของหลวง

 เรียกภาษีที่เรือเกลือทั้งปวง        บ้างทักท้วงเถียงกันสนั่นดัง

 แต่จีนเถ้าเจ้าภาษีมีเมียสาว        ไว้เล็บยาวเหมอืนอย่างครุฑน่ังจดุหลัง

 เหมือนจะรู้อยู่ว่าเขาเป็นชาววัง        รู้จักครั้งเข้าไปอยู่เมื่อปู่ตาย

 แต่แกล้งเมินเพลินดูฝูงปูเปี้ยว        บ้างแดงเขียวขาวผาดประหลาดหลาย

 บ้างเลื่อมเหลืองเรืองรองกระดองลาย  ก้ามตะกายกินเลนน่าเอ็นดู

 แต่หากว่าน่ากลัวตัวหนิดหนีด        ก้ามมันดีดดังเปาะเสนาะหู

 ล้านปรงปรกรกเรี้ยวรอยเปี้ยวปู      กับเหี้ยอยู่ที่โพรงรากโกงกาง

 เห็นปลาตีนกินโคลนตาโปนโป่ง      ครีบกระโดงพลิ้วพลิกกระดิกหาง

 บ้างกัดกันผันผยองท�าพองคาง        ทั้งลิงค่างคอยเที่ยวล้วงเปี่ยวปู

 ถึงย่านซื่อชื่อว่าย่านกาหลง        เห็นกาลงเลียบฝั่งอยู่ทั้งคู่

 แล้วบอกข่าวอ่าวอ้อแก้ก๋อกู        จะบอกผู้ใดเล่าไม่เข้าใจ
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16
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 เราไม่มีพี่น้องพวกพ้องดอก      กาจะบอกข่าวดีฉันที่ไหน

 โอ้เปลี่ยวกายอายกาก้มหน้าไป      จนเข้าในแนวคลองสามสิบสองคด

 กับตาบน้อยคอยนับหนึ่งสองสาม    คุณพ่อถามกลับเลื่อนเปื้อนไปหมด

 มันโอบอ้อมค้อมเคี้ยวดูเลี้ยวลด      เห็นคุ้งคดคิดไปเหมือนใจโกง

 แต่ปากค�าท�าซื่อท�าถือศิล          ใจมันกินเลือดเล่ห์ตะเข้ตะโขง

 สองฟากฝ่ายซ้ายขวาป่าปะโลง      มีเรือนโรงรอนฟืนแต่พื้นมอญ

 ล�าภูรายซ้ายขวาระย้าย้อย      มีดอกห้อยบานแย้มแซมเกสร

 บ้างออกลูกสุกงอมหอมขจร      เกสรร่อนร่วงลงตรงนาวา

 มีนกบินกินปูได้ดูเล่น       นกกระเต็นขวานแขวกเที่ยวแถกถา

 นกกามกวมต๋วมลงในคงคา      คาบได้ปลาปรบปีกบินหลีกไป

 ถึงเขตแขวงแหล่งหลักสุนัขหอน    เรือสลอนลอยรอถือถ่อไสว

 ทั้งพ่วงแพแซ่ซ้อนเจ๊กมอญไทย     บ้างมาไปปะกันเสียงครั่นครื้น
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สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ภาพแผนที่คลองสุนัขหอน (คลองหมาหอน) ที่เชื่อมต่อระหว่างแม่น�้าท่าจีนกับแม่น�้าแม่กลอง
เป็นเส้นทางคมนาคมที่คนในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ใช้เป็นเส้นทางสัญจรและเดินทัพไปยังเมืองทิศตะวันตก
ที่มาภาพ: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
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สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 นริาศเมอืงเพชร เป็นผลงานนริาศของสุนทรภู ่ไม่ปรากฏว่าแต่งเร่ืองน้ีข้ึนเมือ่ใด 
สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าน่าจะแต่งขึ้นเมื่อครั้งกลับเข้า
รับราชการอยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ และ
น่าจะเดนิทางไปในราชการอย่างใดอย่างหนึง่ ประมาณปี พ.ศ. 2388 (ช่วงรชักาลที ่3)  
ในนิราศเมืองเพชรมีบทพรรณนาเกี่ยวกับคลองโคกขามและคลองมหาชัย ว่า

  ถึงโคกขามคร้ามใจได้ไต่ถาม โคกมะขามดอกมิใช่อะไรอื่น

 ไม่เห็นแจ้งแคลงทางเป็นกลางคืน ยิ่งหนาวชื้นช�า้ใจมาในเรือ

 ถึงย่านซื่อสมชื่อด้วยซื่อสุด  ใจมนุษย์เหมือนกระนี้แล้วดีเหลือ

 เป็นป่าปรงพงพุ่มดูครุมเครือ  เหมือนซุ้มเสือซ่อนร้ายไว้ภายใน

 ถึงบ้านขอมลอมฟืนดูดื่นดาษ  มีอาวาสวัดวาที่อาศัย

 ออกชะวากปากชลามหาชัย  อโณทยัแย้มเย่ียมเหลีย่มพระเมรุ ๚

ภาพคลองสุนัขหอนในปัจจุบัน
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

แผนที่คลองโคกขาม และคลองสาขา สมัยปัจจุบัน
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

สาครบุรี กับการเปลี่ยนแปลงสังคมสยาม
ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์

 ความเปลี่ยนแปลงของเมืองเป็นที่ส่ิงแสดงให้เห็นพัฒนาการและความเจริญ
หรือความเสื่อมของเมืองได้ไปพร้อมกัน ในยุคที่สังคมไทยยังเป็นสังคมเกษตรกรรม
และพ่ึงพิงธรรมชาตอิยูม่ากกว่าเมอืงในแบบตะวนัตกนัน้ ความเปลีย่นแปลงของเมอืง
ที่ส�าคัญคือการขยายพ้ืนที่ทางการเกษตรเพื่อรองรับผลของสนธิสัญญาที่สยาม
ลงนามกับตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นยุคที่สยามก�าลังอยู่ในภาวะของการเปลี่ยนแปลงสังคม
วัฒนธรรมประเพณีขนานใหญ่ พระราชด�าริในการพัฒนาประเทศประการหนึ่งคือ 
การสร้างถนน ขดุคลอง โดยมวีตัถปุระสงค์ในการสร้างทีต่่างไปจากเดิมทีเ่คยเป็นเพยีง
เส้นทางคมนาคม เปลี่ยนไปสู่เส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตรของชาวนาชาวสวน 
ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนเส้นทางน�้าที่เป็นทางสัญจรของผู้คน ให้เป็นเส้นทางเศรษฐกิจ
ที่พ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านจนถึงเจ้าขุนมูลนายใช้ล�าเลียงผลผลิตทางการเกษตรไปขาย
ในชุมชนตลาดตลอดสองฝั่งแม่น�้าล�าคลอง

 ตวัอย่างร่องลอยของชมุชนชาวนา เหน็ได้จากพืน้ทีข่องอ�าเภอบ้านแพ้วในอดีต  
เจ้าอาวาสวดัวงัชยัทรพัย์วมิลอธบิายเกีย่วกบัภมูปิระเทศ สภาพธรรมชาต ิและการท�านา
ของชาวบ้านแพ้วว่า

	 “สมยัก่อนยงัไม่มเีขือ่นทีเ่มอืงกาญฯ	น�า้ก็มาน่ีหมด	ถ้าเราอยู่ตรงน้ี		
เราจะรู้ได้ไงว่าน�้ามา	เราก็ต้องมองไปข้างบน	ก็จะเห็นนกแร้งมันบินว่อน
ชาวบ้านก็จะรีบเก็บของกัน	สมัยก่อนที่นี่เขาท�านาข้าว	ไม่มีคันนา	ก็ปลูก
ข้าวลอย	ที่นี่จระเข้มันก็มาตามน�้า	ปลามันก็มาตามน�้า	ที่ไหนมีน�้าท่วม
จระเข้มันก็จะมา	ตรงนี้เป็นท้องกระทะ	เรียกวังจระเข	้ เวลาจระเข้มันมา
ก็จะผ่านวัดโรงเข้ก่อน	ชาวบ้านก็เอาวัวขึ้นร้าน	จระเข้มันก็ว่ายล้อมจะ
กินวัว	เขาถึงเรียกโรงเข้	แล้วพอน�้าลง	จระเข้มันก็ไปตายที่วัดหัวเข	้ที่ตาย
ก็ตายไป	ที่ไม่ตายก็ไปที่อื่น	ก็จะมีวัดโรงเข	้วัดวังเข้	วัดหัวเข้” (สัมภาษณ์ 
26 ตุลาคม 2559)
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

รูปปั้นจระเข้ในสระน�า้ของวัดวังชัยทรัพย์วิมล (วัดวังจระเข้)
อ�าเภอบ้านแพ้ว สะท้อนสภาพแวดล้อมในอดีตที่เคยมีจระเข้อาศัยอยู่ในบริเวณนี้

 การศึกษาของฉัตรทิพย์ นาถสุภา และสุธี ประศาสน์เศรษฐ (2527) พบว่าใน
ช่วง พ.ศ. 2403-2413 หรือช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 4 ชาวบ้านในท้องถิ่นภาคกลาง
เน้นการปลกูข้าวเป็นหลกั เพราะข้าวเป็นสินค้าทีช่าวตะวนัตกต้องการ แต่ก่อนทีส่ยาม
จะท�าสนธสิญัญาบาว์ริง่ ชาวนาจะขายข้าวเฉพาะผลผลิตส่วนเกินเท่าน้ัน นอกจากน้ัน
การขายข้าวยังอยู่ในการด�าเนินงานของคนจีน เพราะชาวจีนที่เข้ามาอาศัยในสยาม
มีอิสระในการประกอบอาชีพและไม่ต้องเกณฑ์แรงงาน (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และ
สุธี ประศาสน์เศรษฐ, 2527: 175)
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

แผนที่แสดงภมิประเทศของเมืองสาครบุรีในช่วงรัชกาลที่ 6
บริเวณพื้นที่สีเหลืองคือนาข้าวที่ครอบคลุมสองฝั่งแม่น�า้ท่าจีน
ซึ่งเป็นช่วงที่มีการขยายตัวของพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อขายให้กับโรงสี

ที่มาภาพ: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ทุ่งนาที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบัน
เขตอ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

การเติบโตของชุมชนจีน

 ตระกูลจีนที่มีจ�านวนมากที่สุดในท่าฉลอม คือตระกูลแซ่ตั้ง ซึ่งเร่ิมมีการ
รวมตัวชัดเจนก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ผู้ริเร่ิมก่อตั้งสมาคมแซ่ตั้งคือนายซุ่นจ้อ
แซ่ต้ังหรือ เถ้าแก่เทียมเน้ย ทุกๆ ปีสมาชิกแซ่ตั้งจะมาพบปะสังสรรค์กัน และมีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกประธานสมาคม ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานคนแรกจากการ
ลงคะแนนคือ นายเกาเปา แซ่ตั้ง (ประธานคนที่ 4) หลังจากนั้นราว พ.ศ. 2524 ได้มี
การระดมทุนจ�านวน 480,000 บาท เพื่อซื้อที่ดินบริเวณถนนเอกชัยจ�านวน 1 ไร่ 
12 ตารางวา จนถงึปี พ.ศ. 2528 ได้เริม่สร้างอาคารสมาคมตามแบบสถาปัตยกรรมจนี 
ใช้งบประมาณก่อสร้างจ�านวน 4,315,000 บาท และท�าพธีิเปิดสมาคมในปี พ.ศ. 2530     
อาคารแห่งน้ีจะใช้เป็นที่ชุมนุมพบปะสังสรรค์ของสมาชิก และถือเป็นสัญลักษณ์
ทางสังคมของชาวจนีสมทุรสาครทีบ่่งชีว่้าลกูหลานแซ่ตัง้เป็นคนกลุ่มใหญ่ มคีวามสามคัคี
และฐานะม่ันคงทางเศรษฐกิจ กรรมการและสมาชิกสมาคมล้วนเป็นเจ้าของธุรกิจ
ขนาดใหญ่ เช่น ร้านทอง ป๊ัมน�า้มนั บรษิทัค้าวสัดุก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง เรือประมง 
โรงงานอุตสาหกรรม โรงน�้าแข็ง ห้องเย็น มินิมาร์ท สวนอาหาร ร ้านขายยา 
ร้านเสริมสวย โรงพิมพ์ เป็นต้น
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 

 นอกจากตระกูลต้ังแล้ว ชาวจีนตระกูลลิ้มถือเป็นตระกูลใหญ่อีกตระกูลหนึ่ง
บรรพบุรุษตระกูลลิ้มประกอบอาชีพประมงและเลี้ยงเป็ด ซึ่งจะมีการรวมตัวพบปะกัน
ที่บ้านนายง้วนฮ้ัว ต่อมามีการรวมกลุ่มและเพิ่มจ�านวนสมาชิก สถานที่พบปะกัน
ได้ย้ายไปที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูในเขตท่าฉลอม เพราะเห็นว่าศาลเจ้าพ่อกวนอูมีรูปปั้น
เจ้าแม่เทียงโหวประดิษฐานอยู่ ชาวจีนตระกูลลิ้มเคารพบูชาและขอพรให้เจ้าแม่
เทียงโหวช่วยคุ้มครองป้องกันอันตราย ขอให้ชีวิตมีความสุขความเจริญ และจะ
จัดงานฉลองวันเกิดให้เจ้าแม่ทุกปี เมื่อชาวจีนตระกูลลิ้มรวมตัวกันมากขึ้นจึงริเริ่ม
ซ้ือที่ดิน 300 ตารางวาบริเวณวัดตึกเพื่อสร้างเป็นอนุสรณ์สถาน จนถึงปี พ.ศ. 2524 
ได้ย้ายไปซื่อที่ดินใหม่จ�านวน 3 ไร่เศษเพื่อสร้างเป็นอาคารแบบจีน ภายใต้ค�าแนะน�า
ของประธานบรหิารตระกลูลิม้แห่งประเทศไทย ทัง้น้ีมผู้ีร่วมบริจาคเงินเพือ่สร้างอาคาร
โดยใช้งบประมาณก่อสร้าง 7 ล้านบาท โดยเปิดอาคารอนุสรณ์สถานเมื่อวันที่ 
9 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ซึ่งถือเป็นวันส�าคัญที่ชาวตระกูลลิ้มสมุทรสาครจะมารวมตัว
เพื่อจัดงานเลี้ยงฉลองประจ�าปี รวมทั้งจัดงานฉลองวันเกิดเจ้าแม่เทียงโหวใน
วันขึ้น 23 ค�่า เดือน 3 โดยจะมีการแสดงงิ้วถวายเจ้าแม่

อาคารของสมาคมแซ่ตั้ง หรือตั้งตระกูล สมุทรสาคร
ตั้งอยู่ในบริเวณถนนเอกชัย ซอย 1 ต�าบลมหาชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 การเติบโตของชุมชนจีน ยังสัมพันธ์กับการพัฒนาเส้นทางรถไฟระหว่าง
มหาชัยถึงปากคลองสาน ซึ่งบริษัทต่างประเทศชื่อบริษัทรถไฟท่าจีนทุนจ�ากัด 
ของพระยาพพิฒัน์โกษา (เซเลสตโิน เอม็ ซาเวยีร์ ชาวอติาล)ี ถอืหุน้ร่วมกบัชาวต่างชาติ 
ได้เข้ามาด�าเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2444 และเปิดใช้ในปี พ.ศ. 2447 และต่อมา
ในปี พ.ศ. 2448 บริษัทรถไฟแม่กลองทุนจ�ากัดได้สัมปทานก่อสร้างเส้นทางรถไฟ
จากสถานีบ้านแหลม (ท่าฉลอม) ถึงสถานีแม่กลอง และเปิดใช้ในปี พ.ศ. 2448 ท�าให้
ชุมชนจีนท่าฉลอมและมหาชัยเจริญเติบโต เพราะมีเส้นทางรถไฟที่สะดวกรวดเร็ว 
ท�าให้พ่อค้าแม่ค้าน�าผลผลิตทางการเกษตรและการประมงไปขายที่แม่กลอง และ
ปากคลองสานได้ง่ายขึ้น ชุมชนจีนในท่าฉลอมและมหาชัยจึงมีเศรษฐกิจที่เติบโต

อาคารสมาคมตระกูลลิ้ม จังหวัดสมุทรสาคร
ตั้งอยู่ที่ถนนนรราชอุทิศ ต�าบลมหาชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

กุลีชาวจีนในเขตท่าฉลอมก�าลังเตรียมยกกระบุงใส่ปลาขึ้นรถไฟ
ที่มาภาพ: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ชาวจนีในเขตอ�าเภอบ้านแพ้ว ส่วนใหญ่เป็นชาวจนีแต้จ๋ิว ทีอ่พยพมาทางทะเล
เข้ามาหากนิในดนิแดนสยามในช่วงรชักาลที ่3-4 โดยเฉพาะในช่วงหลงัท�าสนธสิญัญา
เบาว์ริง่ (สภุางค์ จนัทวานชิ และคณะ, 2539: 128) ชมุชนจนีจะตัง้เรียงรายอยู่ริมคลอง
ด�าเนินสะดวกซึ่งขุดขึ้นในปี พ.ศ. 2409 สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นคลองที่เชื่อมระหว่าง
แม่น�้าท่าจีนกับแม่น�้าแม่กลอง โดยรัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นผู้อ�านวยการขุดคลอง 
โดยเริม่ขดุจากแม่น�า้ท่าจนีบรเิวณปากคลองบางยาง ต�าบลบางยาง อ�าเภอกระทุม่แบน
จังหวัดสมุทรสาคร ไปจนถึงแม่น�้าแม่กลอง ต�าบลบางนกแขวก อ�าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม มีความยาวประมาณ 35.8 กิโลเมตร กว้าง 6 วา ลึก 6 ศอก
ในล�าคลองจะมีหลักปักไว้ทุกๆ 4 กิโลเมตร รวมทั้งส้ิน 8 หลัก ขุดคลองเสร็จในปี 
พ.ศ. 2411 ซึง่รชักาลที ่4 พระราชทานชือ่คลองน้ีว่าคลองด�าเนินสะดวก เพราะเห็นว่า
เป็นเส้นตรงและสะดวกในการสัญจรทางน�้า หลังจากนั้นคลองด�าเนินสะดวก
ก็กลายเป็นเส้นทางคมนาคมที่ส�าคัญ ซึ่งเรือสินค้าได้น�าผลผลิตทางการเกษตรของ
ชาวบ้านเดินทางไปขายที่กรุงเทพฯได้รวดเร็ว ด้วยเหตุนี้จึงมีชาวบ้านอพยพเข้ามา
ต้ังรกรากและบุกเบิกพื้นที่ท�ากิน พร้อมกับมีการขุดคลองสาขาแยกออกไปมากมาย 
จนท�าให้เขตบ้านแพ้วเป็นชุมชนเกษตรกรรมของชาวนาชาวสวน
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ตลาดน�า้หลักห้า อ�าเภอบ้านแพ้ว
เป็นที่ตั้งชุมชนชาวจีนที่เข้ามาอาศัยริมคลองด�าเนินสะดวก

เพื่อประกอบอาชีพค้าขายและท�าสวน
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 ในเขตอ�าเภอกระทุ่มแบน เป็นท่ีตั้งของชุมชนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในสยาม
ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ เห็นได้จากการสร้างศาลเจ้าจีนหลายแห่ง โดยเฉพาะในเขต
ตลาดกระทุ่มแบนที่อยู่ระหว่างคลองอ่อนใจและคลองกระทุ่มแบน บริเวณนี้จะเป็น
ชุมชนจีนหนาแน่นที่ยึดอาชีพค้าขาย โดยใช้คลองภาษีเจริญเป็นเส้นทางค้าขาย
ตระกูลชาวจีนที่ส�าคัญในกระทุ่มแบนคือตระกูลสีบุญเรือง ซึ่งนายเซียวซองอ๊วน 
สีบุญเรือง คือคหบดีที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนา
และอุปถัมภ์โรงเรียนประสานราษฎร์ ในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2475 
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนศรีบุณยานุสสรณ์

 ในอดีตชาวจีนที่เข้ามาตั้งรกรากในกระทุ่มแบนจะเป็นแรงงานในไร่อ้อย
โรงหบีอ้อย โรงส ีรวมทัง้ท�านาท�าสวน เลีย้งหม ูค้าขาย จนกระทัง่มฐีานะทางเศรษฐกจิ
ดขีึน้ จงึขยับขยายไปอยูใ่นทีอ่ืน่ และแบ่งมรดกทีด่นิให้กบัลกูหลาน ชมุชนจนีทีส่�าคญั
ได้แก่ บ้านท้องคุ้ง บ้านดอนไก่ดี และบ้านโต้ล้ง   

 กรรมการโรงเจฮะน�า่ตัว๊ อธบิายถงึการท�ามาหากินของคนจนีท่ีเข้ามาอาศยัอยู่
ในเขตบ้านโต้ล้ง ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน ว่า

                                    กรรมการโรงเจฮะน�่าตั๊ว
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 “ชุมชนโต้ล้ง	 ในอดีตเป็นชุมชนของ
ชาวจนีทีอ่พยพเข้ามาตัง้ถิน่ฐานในประเทศไทย
เมือ่ประมาณ	100	กว่าปีทีแ่ล้ว	คนจนีฮกเก้ียน	
จากภาคใต้ของจนีได้น�าเทพเจ้าและรูปเคารพ
มาหลายองค์และสร้างเป็นศาลเจ้าและโรงเจข้ึน
ชื่อ	ฮะน�่าตั๊ว	เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบ
พิธีกรรม	ถือศีลกินเจ	และเป็นโรงเรียนสอน
ภาษาจีน	โต้ล้งหมายถึงท่ีพักขนาดใหญ่ที่มี
ชาวจนีอาศยัอยู่หลายครอบครัว	 เมือ่เข้ามาอยู่
ในบริเวณนี้	ก็จับจองที่ดินท�าสวน	และเป็น
แรงงานรับจ้างในโรงหีบอ้อย	และโรงงาน
ผลิตน�้าตาล	ซึ่งอยู่ในต�าบลท่าไม้	โรงงานนี้
เป็นของชาวโปรตุเกสที่เข้ามาในช่วงรัชกาล
ที่	3		เจ้าของโรงงานจะมาจ้างแรงงานจีน
ในชุมชนโต้ล้งไปท�างานในไร่อ้อยและใน
โรงหีบอ้อย” (สัมภาษณ์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 
2559)

	 “ตอนนั้นที่มาอยู่	มันจะมีครอบครัวใหญ่	มีพี่น้องที่มาจากเมืองจีน	เขาจะมา
สร้างล้งอยู่	คือจริงๆ	คือสร้างบ้าน	แต่บ้านเขาใหญ่	เป็นจาก	เขาก็อยู่	5	ครอบครัว
ออกลูกออกหลาน	มันก็ยิ่งเยอะ	คือทางแม่น�้าท่าจีน	ตรงโรงหีบอ้อยท่ีปล่องเหลี่ยม	
เขาท�าสวน	ท�าอ้อย	เวลาจะหาคนงานเขาก็มาที่ที่โต้ล้ง	เพราะว่าที่น่ีมันใหญ่มาก
ม	ี30	กว่าคน	เขากจ็ะมาเอาคนทีน่ีไ่ป	ท�าวนัเดียวเสรจ็	จ้างไปตดัอ้อย	ขดุดนิ	พรวนดนิ
กเ็ลยเรยีกทีน่ีว่่าโต้ล้งมาตลอด	แต่โต้ล้งเนีย่มันมสีองอย่าง	คอือีกอย่างคอื	โรงหีบอ้อย
เล็กๆ	แต่มันอยู่ข้างใน	แต่มันไม่ใหญ่เท่านั้น	เขาก็เลยเรียกว่าโต้ล้ง	แต่สมัยนั้น
เขาถือว่านิดเดียวก็ใหญ่แล้ว	ประวัติโต้ล้งจริงๆ	ก็คือหลังคามุงจากที่ขนาดใหญ่	
คือล้งคนงานอะไรแบบนั้น	เดิมทีเขามีบ้านเจ้าพระยาอยู่แถวนี้	เขาไม่มีลูก	เขาก็ได้
ศักดินามาเป็นที่ดิน	200	–	300	ไร	่แล้วใน	16	คน	เนี่ย	เขาก็มีลูกสาว	แต่ก๋งเขาไม่ให	้
เพราะเขาจะกลับเมืองจีนแล้วไม่รู้จะให้ท�าไม	 ถ้าให้ไปป่านนี้ก็เป็นเจ้านายไปแล้ว	
แต่พอตายไปที่ดินก็กลับมาเป็นของพระมหากษัตริย์ตามเดิม” (สัมภาษณ์ วันที่ 17 
พฤศจิกายน 2559)

                                    กรรมการโรงเจฮะน�่าตั๊ว
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โรงเจฮะน�า่ตั๊ว ในชุมชนบ้านโต้ล้ง
ชุมชนจีนเก่าแก่ที่เคยเป็นแรงงานในไร่อ้อยและโรงหีบอ้อย
ในต�าบลสวนหลวง อ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
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คลองภาษีเจริญและคลองด�าเนินสะดวก

การสร้างความอารยะและระบบทุนนิยมในท้องถิ่น

 พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลท่ี 4 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์
มหาโกษาธิบดี (ข�า บุนนาค) ระบุว่าในช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2394-2411) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองต่างๆ 
ทั้งในพระนครและหัวเมือง ได้แก่ คลองผดุงกรุงเกษม คลองถนนตรง คลองสีลม 
คลองเจดย์ีบชูา คลองมหาสวสัดิ ์คลองภาษเีจรญิ และคลองด�าเนนิสะดวก จะเหน็ได้ว่า
พระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัวในเร่ืองการขุดคลอง 
หลัง พ.ศ. 2398 ซึ่งเป็นปีที่ลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ร่ิงกับอังกฤษ ก็คือการใช้
เส้นทางคลองเป็นทางเชื่อมระหว่างแม่น�้าส�าคัญ เพื่อขนส่งสินค้าต่างๆ ให้เข้ามายัง
พระนครได้ง่ายขึ้น และใช้ประโยชน์จากที่ดินริมฝั่งคลองให้เป็นประโยชน์ในการ
ปลูกพืชไร่สวนและข้าว ที่จะเป็นสินค้าส่งออกของประเทศ มากกว่าการที่จะขุดคลอง
เพือ่เป็นเส้นทางเดนิทพัหรอืการป้องกนัข้าศกึดงัเช่นทีเ่คยขดุคลองต่างๆ มาก่อนในช่วง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ในเขตสาครบุรี ความเจริญได้เกิดขึ้นตามล�าคลอง คลอง
ภาษีเจริญ และคลองด�าเนินสะดวก คลองทั้งสองนี้เป็นคลองหลักที่เชื่อมฝั่งตะวันตก
ของพระนครกับแม่น�้าท่าจีนและแม่น�้าแม่กลอง เดิมบริเวณนี้มีคลองมหาชัยหรือ
คลองด่านที่เช่ือมคลองบางกอกใหญ่ ผ่านคลองสนามชัย คลองโคกขาม ไปออก
แม่น�า้ท่าจนีทีม่หาชยั ซึง่มทีัง้คลองดัง้เดิมและคลองทีขุ่ดใหม่ในสมยัอยุธยาตอนปลาย

 การศกึษาของชเิกฮาร ุทานาเบ (2527) อธบิายว่าการขดุคลองในพืน้ทีร่าบลุม่
ทางทิศใต้ของอยุธยา เป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีผู ้คนอาศัยอยู่มากนัก ต่อมาในช่วง
ต้นรัตนโกสินทร์ การขุดคลองมีวัตถุประสงค์เพื่อการคมนาคม ใช้เป็นเส้นทางเดินเรือ
ค้าขาย เป็นเส้นทางขนส่งกองทหาร คลองจึงมิได้ขุดเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร
การขุดคลองในช่วงก่อนรัชกาลที่ 3 จะประกอบด้วยคลองลัด คลองข้ามระหว่างแม่น�า้ 
และคลองภายในเมือง (ชิเกฮารุ ทานาเบ, 2527: 218) แต่หลังจากที่สยามเร่ิมท�า
สนธิสัญญาทางการค้ากับตะวันตก ท�าให้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูก และคลองก็เริ่ม
ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรมากขึ้น ชุมชนชาวนาจึงขยายตัวไปตามล�าคลองที่ขุดใหม่
เพราะใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตรและใช้ส�าหรับเพาะปลูก (ชิเกฮารุ 
ทานาเบ, 2527: 217) ในเขตบ้านแพ้วคือคลองด�าเนินสะดวกที่เชื่อมระหว่าง
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แม่น�้าท่าจีนถึงแม่น�้าแม่กลอง สองฝากคลองด�าเนินสะดวกจะมีชุมชนชาวนา
และชาวสวนเกิดขึ้นจ�านวนมาก พืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญคือ ข้าว อ้อย และพริกไทย 
อย่างไรกต็าม หลงัปี พ.ศ. 2410 เป็นต้นมา การปลูกอ้อยเพือ่ท�าน�า้ตาลเร่ิมลดน้อยลง 
เพราะชวาผลิตน�้าตาลราคาถูก ชาวบ้านก็หันมาปลูกข้าวมากขึ้น (ชิเกฮารุ ทานาเบ, 
2527: 220-221)

 หลังปี พ.ศ. 2410 เป็นต้นมา พื้นที่บ้านแพ้วเป็นพื้นที่ปลูกข้าว จะเห็นได้จาก
มีการขุดคลองสาขาแยกไปจากคลองด�าเนินสะดวกจ�านวนมากเพื่อใช้เป็นคลองส่งน�้า
ส�าหรบัการปลกูข้าว แต่การส่งน�า้เข้านาจะต้องอาศยัแม่น�า้หนุน ต่อมาในปี พ.ศ. 2420 
รัชกาลที่ 5 ได้ออกพระราชบัญญัติช่ือประกาศขุดคลอง จ.ศ. 1239 เพื่อแก้ปัญหา
การจับจองที่ดินของเจ้าขุนมูลนาย ซึ่งมักจะถือครองที่ดินจ�านวนมากแต่ไม่ได้
ใช้ประโยชน์ ท�าให้กลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่า รัชกาลที่ 5 จึงทรงแก้ไขให้มีโฉนดจอง
แก่ราษฎรที่จะใช้พื้นที่เพาะปลูกข้าว (ชิเกฮารุ ทานาเบ, 2527: 223-224) โดยชาวนา
ที่ต้องการใช้พื้นที่ปลูกข้าวจะต้องออกเงินช่วยค่าขุดคลอง หรือถ้ายากจนจะต้องช่วย
ออกแรงขุดคลอง หากราษฎรปล่อยพื้นที่ที่จับจองให้ว่างเกิน 5 ปี รัฐจะเรียกคืนที่ดิน  
รวมทั้ง รัฐจะงดเว้นการเก็บค่านาและค่าสมพัดสรเป็นเวลา 3 ปี เพื่อให้ชาวนาขยายที่
เพาะปลูกมากขึ้น (กิตติ ตันไชย, 2527: 235) ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2430 ที่ดินริมคลอง
มีราคาแพงมากขึ้น รัชกาลที่ 5 จึงทรงให้เอกชนเข้ามาด�าเนินการขุดคลอง ส่งผลให้
ทีด่นิตกไปอยูใ่นมอืของเอกชนมากขึน้ ซึง่ประกอบด้วยเจ้าขนุมลูนาย ข้าราชการชัน้สงู
และคนจีนที่ร�่ารวย (ชิเกฮารุ ทานาเบ, 2527: 224)

 ความทรงจ�าเกีย่วกบัชวีติชาวนาชาวสวนเมือ่ประมาณ 70 ปีทีแ่ล้ว ชาวลาวโซ่ง
ในอ�าเภอบ้านแพ้ว เล่าว่า
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 “แถวน้ีเป็นนาหมด	มองไปเหน็ราชบรีุเลย
สมัยก่อนข้าวราคาถูก	พันธุ์เหลืองปะทิว	เขามา
รบัซือ้ท่ีบ้าน	โรงสข้ีาวอยูป่ากคลองหลกัสี	่พออายุ	
20	ก็เลิกท�านา	แบ่งที่นาให้ลูกไป	มีลูก	9	คน	
ตอนน้ีเหลือ	3	คน	ผู ้ชาย	4	คน	ผู ้หญิง	5	คน			
ลูกสาวคนโตยังได้ทันท�านาสองปี	ทีแรกก็ใช้วัวคู่
ตอนหลังก็เร่ิมมีรถไถ	ก็ขายวัวไปแล้วซื้อรถไถ	
จะได้ไม่ต้องเกีย่วหญ้า	แถวนีค้วายไม่ม	ีแถวนีใ้ช้ววั
ถ้าควายก็จะต้องแถวคลองตาปลั่ง	 แถวเจ็ดริ้ว	

ชาวลาวโซ่งในอ�าเภอบ้านแพ้ว 

มอญเขาจะใช้ควาย	ถ้าไทด�าก็จะวัว	เกี่ยวข้าวเสร็จก็ตากแดดก่อน	แล้วก็มัด	แล้วก็ใช้
วัวนวด	ให้เม็ดมันร่วง	แล้วใช้ตะขอกระตุกเขย่า	แล้วใช้วัวเหยียบอีกที	เหยียบจน
ข้าวมันร่วงหมด	แล้วก็เอาฟางออก	แล้วก็มีอีกหลายขั้นตอน	ก็จะมีลูกจ้าง	จ้างมา	
สองคน	ท�านาร้อยกว่าไร่	หาบข้าวจากนี่แล้วก็ไปบ้านครึ่งกิโล	หาบข้าวข้างละสี่ฟ่อน	
ใช้ไม้คานเสียบหัวท้าย	ข้ามตั้งก่ีทุ่งล่ะกว่าจะถึงบ้าน	หลังๆ	มาก็ใช้เกวียน	เมื่อก่อน		
กก็องออกไว้ก่อนในทุ่งนา	ของใครของมนั	แล้วกเ็อาเกวยีนไปเอามา	เมือ่ก่อนล�าบาก				
ท�านาได้ประมาณ	2	ปี	ก็เลยเลิก	หันมาท�าสวน	เพราะมันรวยเร็ว	ตอนนั้นพริกขี้หนู
โลละร้อย	ที่ของเราอยู่ไกล	ก็เช่าที่แถวบ้านเบิกสวน	ก็แล้วแต่ว่าใครจะปลูกอะไร	
กม็พีริก	พทุรา	สมยัก่อนพรกิท้ังนัน้	พรกิมนัเมด็ใหญ่	แล้วกใ็ห้ลูกไปขายปากคลองตลาด
มีรถไป	ไปขายกันเยอะ	สมัยก่อนมีเรือใหญ่	มันไม่มีถนนแบบน้ี	สมัยก่อนมันเป็น
ทุ่งนาหมด	 เดือน	 4-5	 ก็จะไม่มีในคลองน�้าสักหยด	 แห้งหมดเลย	 ก็ต้องเดินเอา		
มาโรงเรียนสองห้องนี่ก็ต้องเดิน	ทั้งขาไปขามา	เดินกันให้ขาวไปหมดเลย	เดินลัดทุ่ง
กนัไป	แต่ละบ้านปลกูมะม่วงเอาไว้	5-6	ต้น	เอาไว้กนิ	แล้วกข็ดุบ่อใหญ่	ใช้กระป๋องหาบ
ถ้าบ่อคนนั้นตื้น	ก็ต้องไปขอบ่อคนอื่น	ต้องใช้โอ่งใหญ่	ๆ 	รองน�า้ฝนไว้กิน”	 (สัมภาษณ์ 
23 ธันวาคม 2559)
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

คลองด�าเนินสะดวกในปัจจุบัน
พื้นที่สองฝั่งคลองยังเป็นสวนผักผลไม้

Sakorn-Buri_Book_Final 0320.indd   36 3/20/2561 BE   15:04



37
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

คลองภาษีเจริญ 

 พระภาษีสมบัติบริบูรณ์ (ยิ้ม) เจ้าภาษีฝิ่น ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน
พระบรมราชานญุาต ใช้เงนิจากภาษฝ่ิีนขุดคลองน้ี โดยเร่ิมด�าเนินการขุด เมือ่ พ.ศ. 2410  
แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2415 มีวัตถุประสงค์ในการขุดคือ เพื่อประโยชน์ในการค้าขาย 
และการสัญจรทางน�้าระหว่างกรุงเทพฯ กับเมืองสมุทรสาคร เพื่อผลประโยชน์ของ
พระภาษีสมบัติบริบูรณ์เอง เพราะมีโรงหีบอ้อยอยู่ที่บ้านดอนไก่ดี (ดอนกะฎี) ท�าให้
สามารถขนส่งอ้อย และน�้าตาลทราย ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น คลองนี้เริ่มต้นจาก
คลองบางกอกใหญ่ และคลองบางขุนศรี มารวมกันที่วัดประดู่ ในเขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพฯ ปลายคลองออกแม่น�้าท่าจีน ที่ต�าบลดอนไก่ดี อ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร มีความยาว 620 เส้น (24.8 กิโลเมตร)

 ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 ถึง รัชกาลที่ 4 พื้นที่เขตกระทุ่มแบนมีการปลูกอ้อย
จ�านวนมาก เห็นได้จากการตั้งโรงงานผลิตน�้าตาลหรือโรงงานหีบอ้อยบริเวณบ้าน
ปล่องเหลี่ยมริมแม่น�้าท่าจีน รัชกาลที่ 3 ทรงสนับสนุนให้มีการปลูกอ้อยและผลิต
น�้าตาลทราย พ้ืนที่ปลูกอ้อยจึงขยายตัวในเขตภาคกลาง โดยเฉพาะลุ่มน�้าท่าจีน   
ซึ่งมีคนจีนเป็นแรงงานในไร่อ้อย พันธุ ์อ้อยที่ปลูก ได้แก่ อ้อยแดงไทย อ้อยขาว
เกาะหมาก อ้อยแดงชวา อ้อยจีน และอ้อยญวน ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้สนับสนุน
เงินกู้ให้กับนายทุนชาวจีนหรือหลงจู๊ในเขตนครไชยศรี สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา
เพื่อน�าเงินไปสร้างโรงงานน�า้ตาลและปลูกอ้อย (อ้างจาก http://oldweb.ocsb.go.th/
udon/All%20text/1.Article/01-Article%20P1.2.htm. สืบค้นวันที่ 19 ธันวาคม 2559)  
เพราะรัฐบาลหวังผลก�าไรจากภาษีอากรที่จะเรียกเก็บจากนายทุนชาวจีนทั้งหลาย   

 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชด�าริขุดคลองภาษีเจริญ
ขึ้นในปี พ.ศ. 2409 โดยน�าเอาเงินภาษีฝิ่นมาเป็นค่าจ้างขุดคลอง ซึ่งเจ้าสัวยิ้มหรือ
พระภาษสีมบตับิรบิรูณ์เป็นแม่กองงาน พระราชพงศาวดารกรงุรตันโกสนิทร์รชักาลที ่4 
บันทึกว่า 
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	 “ในปีขาล	(2409)	น้ัน	โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระภาษี
สมบัติบูรณ	ซึ่งเป็นเจ้าภาษีฝิ่น	จ�าหน่ายเงินภาษีฝิ่นเป็นค่าจ้างขุดคลอง
ตัง้แต่ปลายคลองบางกอกใหญ่รมิวดัปากน�า้	ไปตกแม่น�า้เมอืงนครไชยศรี
ยาว	620	เส้น	กว้าง	7	วา	ลกึ	5	ศอก	เป็นราคาค่าจ้างขดุคลองแลค่าตอไม้
รวมเป็นเงิน	1,400	ชั่ง	ชื่อว่าคลองภาษีเจริญ”	

 (พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 หน้า 234)

คลองภาษีเจริญ
ปีที่เริ่มขุด พ.ศ. 2410
ปีที่เปิดใช้ พ.ศ. 2415
ความยาว 28 กิโลเมตร
จุดเริ่มต้น คลองบางกอกใหญ่
จุดสิ้นสุด แม่น�า้ท่าจีน กระทุ่มแบน
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	 “การที่จะขุดคลองใหม่	ข้าพเจ้าผู้เจ้าของหนังสือนี้มีความยินดี
เพราะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ได้โปรดให้พระภาษี
สมบัติบริบูรณ์	ขุดคลองตั้งแต่บ้านดอนกะดีแขวงเมืองท่าจีนมาออก
คลองบางกอกใหญ่	ริมวัดปากน�้าแขวงกรุงเทพฯ	นั้น	เพราะข้าพเจ้า
พเิคราะห์ดเูหน็ว่า	จะเป็นประโยชน์แก่กรงุเทพฯ	แลบ้านเมอืงสยามมาก
ข้อที่เคาวเมนต์กรุงสยามโปรดให้ไพร่พลเมืองท�าการใหญ่ด้วยเงิน
ของเขาเอง	ไม่ใช่เงนิในหลวงเช่นน้ัน	ก็เป็นอย่างธรรมเนียมในประเทศยูรป
แลประเทศอเมริกาโดยมาก	 นั่นและเป็นส�าคัญเป็นพยานว่าใน
สยามประเทศจะมีธรรมเนียมดีขึ้นต่าง	ๆ...”

	 “ข้าพเจ้าพิเคราะห์ดูเห็นว่า	การที่เก็บเอาเงินตามพิกัด	ตั้งแต่
เรือเดินตามล�าคลองได้	10	ปี	กับที่ไร่น่าที่สวนยื่นขวางล�าคลอง	ขึ้นไป
ข้างละ	15	เส้นนั้น	ก็เห็นพอควรดีอยู่เป็นตามอย่างตามธรรมเนียม
ในประเทศยูรป	และประเทศอเมริกาโดยมากนัก	ขอให้เก็บเงินส�าหรับ
ท�าคลองนั้นตามอย่างดีนั้นเทอญ”

 การขุดคลองภาษีเจริญเป็นงานใหญ่ของพระนคร เพราะจะเป็นคลองแรก
ที่ขุดเชื่อมต่อกับแม่น�้าที่ไกลออกไป แม้ว่าก่อนหน้านี้จะขุดคลองเจดีย์บูชา และ
คลองมหาสวัสดี แต่ก็ยังไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการค้าพาณิชย์ ทั้งพื้นที่สองฝั่ง
คลองภาษีเจริญ ยังมีประโยชน์และอุดมสมบูรณ์มาก ในหนังสือบางกอกรีคอเดอร์
(Bangkok Recorder) ของหมอบรัดเลย์ ใบที่ 11 ฉบับเดือน 9 ขึ้น 15 ค�่า จุลศักราช 
1227 (พ.ศ. 2408) เริ่มแจ้งข่าวแก่คนทั่วไปเรื่องด�าริขุดคลองว่า

 แต่หมอบรัดเลย์อาจทราบมาว่าเมื่อจะมีการขุดคลองข้ึนแล้ว ก็จะให้ตั้ง
โรงหวยขึ้นเพื่อเก็บเงินใช้ขุดคลองซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่ประเทศมากกว่าอย่างอื่น 
เพราะการเล่นหวยนัน้กจ็ะท�าให้ราษฎรหมดเนือ้หมดตวั หมอบรดัเลย์สรปุความเหน็ว่า

Sakorn-Buri_Book_Final 0320.indd   39 3/20/2561 BE   15:04



40
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

คลองภาษีเจริญ บริเวณหน้าวัดดอนไก่ดี
อ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ถ่ายในช่วงปี พ.ศ. 2491
ที่มาภาพ: The American Geographical Society Library,

University of Wisconsin - Milwaukee Libraries
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 ในบางกอกรีคอเดอร์แผ่นเดียวกันนี้เอง มีการพิมพ์ประกาศของพระภาษี
สมบัติบริบูรณ์เรื่องเกี่ยวกับการขุดคลอง ดังนี้

หนังสือพ่อยิ้ม

	 ข้าพเจ้าพระภาษีสมบัติบริบูรณ์	ขอประกาศมาแก่ท่านทั้งหลาย
ทั้งปวง		ด้วยข้าพเจ้ากับท่านผู้อื่นเป็นอันมาก	คิดกันจะขุดคลอง	ตั้งแต่
บ้านดอนกะดี	แขวงเมืองท่าจีน	มาออกปากคลองบางกอกใหญ่
ริมวัดปากน�า้แขวงกรุงเทพฯ	กว้างเจ็ดวาลึกห้าศอกก่อน	แล้วจะขุดด้วย
จักรกลไฟลึกอีกศอกหนึ่ง	ฤาสองศอกตามสมควร	เป็นหนทางยาว
ห้าร้อยเส้นเศษ	ได้กราบเรียนท่านเสนาบดี	ให้กราบทูลพระกรุณาให้
ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว	ทรงพระราชด�าริพร้อมกับความคิด
ท่านเสนาบดี	ว่าการที่ข้าพเจ้าแลพวกข้าพเจ้าคิดนั้นชอบอยู่	แต่เพราะ
ปีนีจ้ะต้องเลกิอากรสวนใหญ่แลเข้าทีเ่ป็นสินค้ากต้็องปิดไว้เพราะฝนแล้ง
ภาษเีข้าก็เก็บไม่ได้	ภาษีอืน่กต็กไปด้วยเป็นอนัมาก	พระราชทรพัย์หลวง
จะจ่ายมาเป็นทุนขุดคลองอย่างเมื่อขุดคลองอื่นๆ	ยังไม่พอ	จะช้าไป
ข้าพเจ้าจึงได้ให้กราบทูลรับอาสาว่าเมืองอื่นใหญ่ๆ	 เขาขุดคลองท�าทาง
เขาก็ไม่ได้เอาเงินแผ่นดินไปใช้	เป็นแต่เขาเรี่ยไรกันในราษฎร	โดยเงิน	
เรี่ยไรไม่พอ	เขาก็ขออ�านาจแผ่นดินเก็บเอาตามเรือรถเกวียน	ซึ่งขึ้นล่อง
ไปมาทางนั้น	ทีละเล็กละน้อย	กว่าการจะส�าเร็จลงได	้จึงโปรดเกล้าฯ	ให้
ข้าพเจ้าคิดให้สมควร	เพราะการจะเป็นคุณแก่ราษฎรทั่วกัน
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	 ข ้าพเจ้าคิดการสองอย่างๆ	หน่ึงเรือยาวตั้งแต่ส่ีวาข้ึนไป	
บันทุกของเก็บล�าละบาท	ไม่ได้บันทุกของเก็บล�าละสองสลึง	เรือยาว
สี่วาลงมาถึงสิบศอก	บันทุกของเก็บล�าละสองสลึง	ไม่ได้บันทุกของ
เก็บล�าละสลึง	เรือยาวสิบศอกลงมา	บันทุกของเก็บล�าละสลึง	ไม่ได้
บนัทกุของเกบ็ล�าละเฟ้ือง	แต่แพไม่ให้เดินเรือพ่วงไม้ใหญ่	เรือพ่วงไม้เล็ก
เก็บล�าละก่ึงต�าลึง	ขาขึ้นฤาขาล่องมาทางน้ี	จะขอเก็บเงินตามพิกัดนี้
ตั้งแต่เรือเดินตามล�าคลองน้ันได้ไปสิบปี	กับที่ไร่ที่นาที่สวน	ยืนขวาง
ล�าคลองขึ้นไป	หากคลองละสิบห้าเส้น	คิดเป็นไร่ปีหน่ึงเอาไร่ละสลึง
แต่เจ้าของผู้จับจองที่นั้น

	 อีกอย่างหนึ่งคิดว่าถ้าจะเก็บอย่างนั้น	จะเป็นที่ต้องถุ้งเถียง
ขดัเคอืงกบัท่านทัง้ปวงเป็นอนัมากไป	ถ้าจะไม่ท�าอย่างนัน้	จะตัง้โรงหวย
ทีต่�าบลเมอืงนครไชยศร	ีเมอืงท่าจนี	สามปี	ผู้มาแทงหวยเท่าไร่	เมือ่แทง
ไม่ถูก	ก็จะกิน	ที่แทงถูกก็จะใช้สามสิบต่อ	เหมือนการในโรงหวย
ตามธรรมเนียมยักไม่อย่าง	ไม่เรียกเงินเดินทางเลย	แต่บัดนี้ข้าพเจ้า
ยังสงสัยว่า	ท่านทั้งปวงเป็นอันมากจะยอมอย่างไร	จะยอมให้เก็บเอา
ตามเรอืขึน้ล่องฤาๆ	จะให้ตัง้โรงหวยเกบ็เอาก�าไรเอา	ข้าพเจ้าขอปฤกษา
ด้วยท่านผูไ้ด้อ่านค�าประกาษน้ีทกุคน	ท่านผูไ้ด้อ่านขอจงเขียนหนงัสอืตอบ
ให้ข้าพเจ้ารู ้แต่สั้นๆ	ลงช่ือของท่านก่อน	ว่าข้าพเจ้าชื่อน้ี	อยู่บ้านนี้
เห็นว่าให้ท่านเก็บเงินแต่ชาวเรือขึ้นล่องเอาเถิด	อย่าตั้งโรงหวยเลย
ฤาว่าข้าพเจ้าช่ือน้ี	อยู่บ้านนี้	เห็นว่าให้ท่านตั้งโรงหวยหาก�าไรเอาเถิด
อย่าเก็บเงินแต่ชาวเรือขึ้นล่องเลย	เมื่อเขียนแล้วให้เอาไปส่งแก่
พระอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง	พระเทพผลู	ตั้งแต่วันจันทร์เดือนเก้า
ขึ้นค�่าหน่ึง	จนวันศุกร์เดือนเก้าขึ้นสิบสองค�่า	ถ้าข้าพเจ้าได้รู้ว่า	คนเป็น
อันมากชอบใจยอมอย่างไร	จะยอมท�าตามอย่างนั้น	ในสองอย่างนี	้
ถ้าท่านจะว่าอย่างอืน่ไปรบัไม่ได้	ฤาจะท�าหนงัสือปิดประกาษ	แลลงพมิพ์
ที่โรงพิมพ์พวกอเมริกาว่าอะไรๆ	จะรับก็ไม่ได้	จะเชื่อถือก็ไม่ได้

	 หมายประกาษมาวันจันทร	์เดือนเก้าขึ้นค�า่หนึ่งปีฉลูสัปตศก
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 ในเงือ่นไขทีพ่ระภาษีสมบัตบิรบิรูณ์เสนอกคื็อ จะให้เกบ็ภาษเีรอืสนิค้าขึน้ล่อง
หรือจะให้ตั้งโรงหวยน้ัน กลายเป็นประเด็นโต้เถียงอยู่พอสมควร เพราะประชาชน
ส่วนใหญ่กลับต้องการให้ตั้งโรงหวย และออกหวยดีกว่าเพราะจะไม่เป็นการข่มเหง
น�้าใจราษฎร และเห็นว่าถ้าจะยอมให้เก็บค่าคลองกับลูกค้าที่เดินทาง ก็จะต้องมี
ผู้ตรวจตรารักษาล�าคลองและทางเกวียนให้เรียบร้อย มีคลองอื่นๆ ที่สามารถเดินทาง
ได้อีกหลายคลอง ผู้คนก็คงจะเลือกเดินทางในเส้นทางที่ไม่ต้องเสียเงิน ยิ่งไปกว่านั้น 
หมอบรัดเลย์เองได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าได้เข้าไปในคลองนี้ ได้ซักถามผู้คนสองฝั่งคลอง
ถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดินริมฝั่งคลองนั้น ก็ได้ทราบว่าเป็นที่ของ ฯพณฯ ท่านสมุหกลาโหม
และคณะที่รับจ้างขุดมากกว่าเป็นที่นาของราษฎร และมีการตั้งโรงริมคันคลอง 
ท�าลายคันคลองปล่อยให้น�้าเข้าออกนา คันคลองบางช่วงพังทลายเพราะกระแสน�้า
และน�้าฝนที่ตกหนัก บางที่ปลูกโรงนาคร่อมลงมาในคลอง ปัญหาเหล่านี้หมอบรัดเลย์
เห็นว่าสมุหกลาโหมสมควรให้อ�านาจผู ้ใดผู ้หนึ่งมีสิทธิ์ในการดูแลรักษาคลอง
เพราะคลองนี้ส่วนหนึ่งขุดโดยพระราชทรัพย์ของพระเจ้าอยู่หัว

 แต่อย่างไรก็ดี คลองภาษีเจริญนี้ก็ขุดเสร็จเรียบร้อย แต่กว่าจะเปิดใช้งาน
กใ็นปี พ.ศ. 2415 ในบางกอกรคีอเดอร์ ลงวนัที ่10 มกราคม พ.ศ. 2410 มข่ีาวส้ันๆ ว่า

คลองขุดใหม่ถึงแม่น�้าท่าจีน

	 เราได้ยินข่าวว่าคลองนั้นขุดทะลุแล้ว	 เรือแจวเรือพายก็ไปมาได	้
เขาฤากันว่า	ท่านเจ้าพระยาศรีสุริยวงษได้ลงเรือไปตลอดคลองทาง	
4	ชั่วโมงแล้วกลับมา	4	ชั่วโมง	แต่จะเรือแจวฤาเรือพายไม่ทราบ
จึงเข้าใจว่าผู้ใดปรารถนาจะไปเที่ยวเล่น	จะพาลูกเมียไปด้วย	ออกจาก
กรุงเทพฯ	เช้าๆ	จะไปถึงแม่น�้าท่าจีนท่ีโรงหีบอ้อยจักรกลไฟ	แดดยัง
ไม่ออกกล้าพักอยู่ที่นั่น	4	ชั่วโมง	5	ชั่วโมง	แล้วกลับมาเวลาเย็นสบาย
ดูน่าที่เราจะไปเท่ียวเล่นตามทางนั้น	เรามีใจร้อนรนปรารถนาจะให้
คอเวอแมนต์กรุงเทพฯ	ท�าทางถนนริมคลองฟากหนึ่งพอที่จะข่ีรถ
ได้สบาย	ตามที่ได้หมายการไว้แต่ก่อนจะได้เป็นทางเจริญแก่กรุงเทพฯ
อีกทางหนึ่งแท้	(บางกอกรีคอร์เดอร์: 576)
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 นอกจากเรือ่งทีจ่ะหาทางเก็บเงนิหรือตัง้โรงหวยขึน้ทีเ่ป็นประเดน็ในสมัยนัน้แล้ว 
ยังมีเรื่องเงินที่น�ามาขุดคลองอีกด้วย เรื่องนี้ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีพระบรมราชาธิบายไว้เมื่อคราวเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี 
ในปีระกา ร.ศ. 128 (พ.ศ. 2452) ความตอนหนึ่งว่า

 “ความคิดเรื่องขุดคลองภาษีเจริญสายนี	้เป็นคลองครั้งแรกที่คิด
จะให้เป็นทางค้าขายในรชักาลที	่4	ยกคลองผดงุกรงุเกษม	คลองเจดย์ีบูชา
คลองมหาสวสัด	ีมีความประสงค์ต่างกัน	คลองผดุงนั้นขุดเพื่อจะให้เป็น
คูพระนครชั้นนอกส�าหรับการต่อสู้	คลองเจดีย์บูชาส�าหรับแต่จะเข้าไป
ปฏสิงัขรณ์พระปฐมเจดย์ีอย่างเดยีว	คลองมหาสวสัดเีป็นคลองท่ีส�าหรบั
จะเสด็จพระราชด�าเนินพระปฐม	และเป็นคลองเปิดท่ีให้เป็นนาส�าหรับ
แจกพระเจ้าลูกเธอ	แต่คลองน้ีคิดจะให้เป็นทางเรือไปมาค้าขาย	
พระยาพิสนท์สมบัติบริบูรณ์	(ยิ้ม)	เมื่อยังเป็นพระภาษีสมบัติบริบูรณ์
เป็นผู ้เริ่มคิด	เป็นผู ้มีโรงจักรหีบอ้อยอยู่ที่ดอนกะฎี	และได้ทราบ
แบบอย่างว่า	ฝรัง่เขาขดุคลองเกบ็เงนิ	จงึได้ท�าเร่ืองราวถวาย	ขอขดุคลอง
เก็บเงิน	ประมาณเดิมว่าจะขุดกว้าง	6	วา	หรือ	8	วา	คิดทุนและพิกัด
เกบ็เงนิมาด้วย	ครัน้เม่ือทรงปรึกษากบัสมเดจ็เจ้าพระยา	สมเดจ็เจ้าพระยา
เหน็ว่าทีจ่ะขดุคลองให้กว้างน้ัน	ไม่สามารถทีจ่ะท�าให้ประโยชน์ยนืยาวได้
อย่างเช่นคลองมหาชัย	แรกลงมือขุด	8	วา	สายน�้าเดินไม่พอก็ชักตื้น	
ถ้าขุดแต่คลองแคบๆ	ให้ต้องสายน�้า	ก็จะกัดกว้างออกไปเอง	จึงได้	
ลดขนาดลงมาเสียเป็น	4	วา	คิดค่าที่ขุดเป็นเงินประมาณ	400	ชั่งเศษ
เท่านั้น	ทูลกระหม่อมก็ทรงพระราชศรัทธาขึ้นมาว่า	จะขุดเก็บเงิน
ก็จะไม่ได้เท่าไร	อยากจะบ�าเพ็ญทาน	จึงได้ยกเงินพระคลังข้างท่ีหรือ
พระคลังเดิม	อันเป็นส่วนซึ่งพระยาพิสนท์จะต้องส่งนั้นให้พระยาพิสนท	์
แต่คลองนีห้าได้เสดจ็ทอดพระเนตรไม่	คร้ันเมือ่ส�าเรจ็แล้ว	เรือเดนิไปมา
มากมีประโยชน	์สมเด็จเจ้าพระยาจึงได้คิดจะขุดบ้าง	ตั้งแต่แม่น�้าท่าจีน
มาออกแม่น�้าแม่กลอง	แต่ขนาดที่ลดลงไว้ว่า	4	วา	น้ัน	เป็นผิดทั้ง
คลองมหาสวัสดีและคลองภาษีเจริญ	แต่ครั้นจะขยายขึ้นไป	8	 วา	ก็ยัง
เห็นว่าใหญ่เกินไป	จึงขุดเพียง	6	วา	เงินที่ขุดน้ันสมเด็จเจ้าพระยา
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 พระบรมราชาธิบายที่ตัดตอนมานี้ แสดงให้เห็นว่าการขุดคลองภาษีเจริญ
ในครั้งน้ัน สมเด็จเจ้าพระยามีความประสงค์ทั้งในการขุดเส้นทางคมนาคม และ
การค้าทางน�า้ พร้อมกบัการได้ผลประโยชน์จากท่ีดินสองฝ่ังคลองด้วย ทีพ่ระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าทรงอธิบายว่าเงินท่ีขุดคลองนั้นเป็นเงินจากภาษีน�้าตาล ซึ่งสมเด็จ 
เจ้าพระยาบรมมหาศรสีรุยิวงศ์ฯ ได้ผกูขาดการค้าน�า้ตาลมาก่อน แต่ยังมไิด้ส่งเงินภาษี
ที่ค้างอยู่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ใช้
ภาษคีงค้างนัน้ในการสร้างพระราชวงับนเขามหาสมณ พระราชทานนามว่าพระนครครีี  
แต่ภาษีคงค้างก็ยังคงเหลือจึงพระราชทานใช้ส�าหรับขุดคลองนี้

กไ็ม่ต้องออก	พระราชทานเงนิภาษนี�า้ตาลซึง่จ่ายในตวั	คอืยกไว้เป็นเงนิ
ส�าหรับสร้างวังเพ็ชรบุรี	ไม่ต้องส่งคลังเลย	ถึงวังเพ็ชรบุรีแล้วส�าเร็จ
เงินนั้นก็ไม่ส่ง	คลังก็ไม่ทราบจ�านวนว่าเท่าใด	ส�าหรับมีการอะไรที่
เป็นราชการก็ใช้บ้าง	แจกจ่ายข้าราชการในกรมกลาโหมบ้าง	นอกนั้น
ก็อยู่ในสมเด็จเจ้าพระยา	จึงทรงมอบให้เอาเงินรายนั้นใช้	แต่สมเด็จ	
เจ้าพระยาท่านว่าของท่านขุด	เพราะความจริงก็เป็นอยู่	ถ้าไม่เอามาใช้
ขุดคลอง	เงินก็คงเป็นของสมเด็จเจ้าพระยา	แต่ที่ดินสองข้างคลอง		
สมเด็จเจ้าพระยาได้ผลประโยชน์มาก	โดยแจกจ่ายให้แก่ภรรยาพี่น้อง	
ลกูหลานและคนซึง่ฝากตวั	แต่ถ้าผูอ้ืน่จะจบัจองต้องเสยีเงนิ	ไม่เสมอกนั
มากบ้างน้อยบ้าง...”

สภาพคลองภาษีเจริญในปัจจุบัน
ไม่ได้ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมเหมือนในอดีต
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สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

คลองด�าเนินสะดวก

 สมเด็จเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) สมุหพระกลาโหม เป็นแม่กองขุด
เริ่มขุดใน พ.ศ. 2409 แล้วเสร็จ พ.ศ. 2411 ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างแม่น�้า
ท่าจีนกับแม่น�้าแม่กลอง โดยขุดแยกจากแม่น�้าท่าจีนฝั่งขวา ที่ต�าบลบางยาง อ�าเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านอ�าเภอบ้านแพ้ว ไปเช่ือมกับแม่น�้าแม่กลอง
ที่ต�าบลด�าเนินสะดวก อ�าเภอด�าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีความยาว 840 เส้น 
(33.6 กิโลเมตร)

 คลองด�าเนนิสะดวกเป็นคลองท่ีขดุเช่ือมระหว่างแม่น�า้ท่าจนีกบัแม่น�า้แม่กลอง
จากประตูท่ายาง อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ถึงประตูน�้าบางนกแขวก
อ�าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารรัชกาล
ที่ 4 ว่า  

 “ครั้นมาถึงวันจันทร์ เดือน 7 ขึ้น 4 ค�่า (25 พฤษภาคม 2411) พณหัวเจ้าท่าน
สมุหพระกะลาโหม ไปเปิดคลองขุดใหม่ที่บ้างนกแขวก คลองนั้นได้ลงมือขุดเมื่อ
ปลายปีขาลอัฐศก (2409) ขุดต้ังแต่แม่น�้าบ้างบาง เมืองนครไชยศรี ฝั่งตะวันออก
ไปตกคลองบ้างนกแขวก แขวงเมืองราชบุรี ยาว 820 เส้น กว้าง 6 วา ลึก 6 ศอก
รวมค่าจ้างขุด ค่าตอไม้ เงินใน พณหัวเจ้าท่าน สมุหพระกะลาโหม 1000 ชั่ง ในหลวง
พระราชทานธารณะด้วย 400 ชั่ง รวมเป็นเงิน 1400 ชั่ง ให้ชื่อ ด�าเนินสะดวก” 
(พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 หน้า 249)  
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
ผู้บริจาคเงินเพื่อขุดคลองด�าเนินสะดวก

ที่มาภาพ: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
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สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 การขุดคลองด�าเนินสะดวกเป็นการเกณฑ์แรงงานจากทหารและแรงงาน
ชาวจนีทีเ่ข้ามาพึง่พระบรมโพธสิมภาร ขนาดคลองเดมิทีต่ัง้ไว้ว่ากว้าง 6 วา ลกึ 6 ศอก 
โดยใช้วิธีการขุดดินระยะหนึ่งแล้วเว้นไว้ไม่ต้องขุดดินอีกระยะหนึ่ง เพื่อว่าเมื่อ
น�้าหลากมาจะได้กัดเซาะส่วนที่เว้นไว้ให้พังทลายลงไป จะได้ไม่เสียแรงงานมากนัก
พร้อมกันนี้ก็ได้แบ่งระยะความยาวของคลองออกเป็น 100 เส้น (4 กิโลเมตร) 
โดยประมาณ มีเสาหินปักเป็นหลักเขตไว้ทั้งหมด 8 หลัก แต่ละหลักสลักเลขไทย 
เลขโรมัน และเลขจีนไว้ รวมระยะทางทั้งสิ้น 840 เส้น หรือ 32 กิโลเมตร เมื่อขุดเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าคลองนี้ขุดตรงดีกว่า
แห่งอื่นๆ จึงพระราชทานนามว่าคลองด�าเนินสะดวก และให้สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประกอบพิธีเปิดคลองที่บางนกแขวกตามที่ปรากฏ
ในพระราชพงศาวดารนั้น นอกจากนี้ยังได้สร้างวัดไว้เป็นอนุสรณ์ที่ต�าบลโคกไผ่ 
ระหว่างหลักเขตที่ 4 กับ 5 ให้ชื่อว่า วัดสมเด็จพระประสาทสิทธิ์ แต่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ
เป็นวัดประสาทสิทธิ์

คลองด�าเนินสะดวก
ปีที่เริ่มขุด พ.ศ. 2409
ปีที่เปิดใช้ พ.ศ. 2411
จุดเริ่มต้น ปากคลองบางยาง แม่น�า้ท่าจีน อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
จุดสิ้นสุด แม่น�า้แม่กลอง ต�าบลบางนกแขวก อ�าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 จากค�าบอกเล่าของพระครูวิชัยศีลคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดหลักหกรัตนาราม
เล่าว่าแรงงานที่มาขุดคลองด�าเนินสะดวกส่วนใหญ่เป็นคนจีนที่มาอยู่เมืองไทยใหม่ๆ 
ในช่วงเดือนหงายจะมีการขุดในเวลากลางคืน อากาศไม่ร้อน ชาวจีนที่ท�างาน
ตอนกลางคืนจะนุ ่งผ้าเตี่ยวผืนเดียว ขุดดินใส่บุ ้งกี๋แล้วก็หาบดินไปทิ้งนอกเขต
ส่วนตอนกลางวันจะนอนพักผ่อนเพื่อเอาแรงไปขุดดินตอนกลางคืน แรงงานจีน
มีความขยัน อดทน และประหยัด บางคนท�างานหนัก กินแต่ข้าวต้ม เกลือ และ
ผักต่างๆ บางทีใช้ก้อนกรวดเล็กๆ ล้างให้สะอาด แล้วมาคลุกน�้าเกลือ ใช้ตะเกียบ
ดูดความเค็มของเกลือที่ติดก้อนกรวด เสร็จแล้วก็ล้างก้อนกรวดไว้ท�าอาหารมื้อต่อไป 
เวลากินข้าวต้มจะมีการแขวนปลาเค็มไว้กลางวง และมองปลาเค็ม ความขยันอดทน
และประหยัด ท�าให้ชาวจีนมีฐานะร�่ารวยในเวลาต่อมา (พระครูสิริวรรณวิวัฒน์, 
2544: 24)

ศาลเจ้าแม่ฉือปุยเนี้ย (เจ้าแม่กวนอิม) ของชุมชนชาวจีนที่เข้ามาอาศัยและท�ามาหากิน
บริเวณคลองด�าเนินสะดวก อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

คลองกับการขยายตัวของชุมชนชาวสวน

 พื้นที่ท�าการเกษตรของประชาชนในบริเวณพ้ืนที่ก่อนขุดคลองภาษีเจริญ
และด�าเนินสะดวก คือการท�านาข้าวเป็นหลัก ต่อมาเมื่อขุดคลองข้ึน ประกอบกับ
ระบบเศรษฐกจิหลงัสนธสิญัญาเบาว์ริง่ ท�าให้คนหนัมาประกอบอาชพีอืน่มากขึน้ เช่น
ปลกูอ้อยเพือ่ท�าน�า้ตาล ซึง่ให้รายได้ทีด่กีว่า สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง)
ก็มีโรงหีบอ้อย อยู่ที่ดอนไก่ดีหรือดอนกะฏีบริเวณริมคลองภาษีเจริญ และมีการท�า
สวนผลไม้มากขึ้น เพราะมีเส้นทางขนถ่ายสินค้า  

 ก.ศ.ร. กหุลาบ เมือ่เขยีนนริาศยีส่ารในรชักาลที ่5 ล่องเรอืเข้าคลองภาษเีจรญินี้
และพรรณนาไว้ว่า

 “ล�าคลองนี้พระภาษีสมบัติบูรณ   ช่างเพิ่มพูนนี้กะไรใจกล้าแข็ง

 คือเจ้สัวยิ้มจริงไม่กริ่งแคลง  ได้ตกแต่งให้มีศุขสนุกนิ์ใจ

 คิดขุดคลองหวังสนองละอองบาท  แห่งจอมนาถที่สี่มีเลื่อมใส

 สาพิภักดิ์จอมนะรินทร์ปิ่นพระไทย เฉลิมในกรุงเทพมะหานะคร

 ที่ต้นคลองสิงฝั่งตั้งท�าสวน  คนเก็บมวนไต้ส่องมองดูหนอน

 ผลไม้ต่าง ๆ ตามทางจร   มีสลอนเหนตะคุ่มเป็นพุ่มดี”

 ส่วนที่คลองด�าเนินสะดวกนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงอธิบายไว้ชัดเจนว่าเดิมพื้นที่ก่อนขุดคลองเป็นเลนตม มีแต่ป่าจาก ป่าปรง
ไม่ค่อยมผีูอ้ยูอ่าศยัมากนัก ต่อเมือ่ขดุคลองด�าเนนิสะดวกและคลองซอยลัดเชือ่มต่อกนั
เหมือนแพตาราง ก็ก่อให้เกิดการบุกเบิกพื้นที่และการท�าไร่นามากกว่าก่อน คลองลัด
คลองซอยเหล่านีม้มีากกว่า 200 คลอง ท�าให้การท�านาถอยร่นเข้าไปในพืน้ทีบ่รเิวณใน 
ริมคลองกลายเป็นสวนผลไม้และบ้านเรือนของประชาชน
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

สวนผักผลไม้ในจังหวัดสมุทรสาคร

 เมื่อมีการขุดคลองเช่ือมต่อระหว่างแม่น�้าส�าคัญ 2 สาย (เจ้าพระยาและ
แม่กลอง) ท�าให้มีการต้ังบ้านเรือนของประชาชนมากขึ้น เกิดเรือกสวนผลไม้มากกว่า
นาข้าวที่มีการขยายพื้นที่ออกไปไกลจากริมตลิ่ง พร้อมกับมีการขุดคลองลัดแยกจาก
คลองสายใหญ่มากมาย เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
เสด็จประพาสมณฑลราชบุรีในปี พ.ศ. 2452 มีพระราชนิพนธ์ไว้ว่า

	 “ในล�าคลอง	ระยะหลัก	1	หลัก	2	จนกระทั่งถึงหลัก	3	เดิมเป็น
จากและปรง	เดี๋ยวนี้มีจากและปรงเข้าไปไม่ถึงหลัก	1	เป็นไร่นาไปหมด	
ได้ความว่าดีมาก	ตามล�าคลองมีตลาดเกิดขึ้นใหม่ถึงสามระยะ	นับว่า
ไม่มีที่ว่าง	ว่าคนราชบุรียกลงมาตั้งแถบคลองด�าเนินสะดวกนี้มาก”
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ในคราวทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว เสดจ็ประพาสต้นครัง้แรก
ที่คลองด�าเนินสะดวกเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2447 มีเรื่องเล่าในหนังสือ
เสด็จประพาสต้นของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพว่า
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้น�าเรือพระท่ีนั่งเข้าเทียบท่าหน้าวัดโชติทายการาม
พระอธิการช่วง เจ้าอาวาสขณะนั้น ทราบว่าในหลวงเสด็จ จึงน�าพระลูกวัด 4-5 รูป 
ลงมาสวดชยัมงคลต้อนรบั พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงพอพระราช
หฤทัย ได้ถวายเงินบูรณะวัด 10 ชั่ง ถวายพระสงฆ์ รูปละ 1 ต�าลึง และโปรดเกล้าให้
มหาดเล็กจัดที่ประทับแรมบนศาลาการเปรียญ ให้พนักงานเคร่ืองต้น ประกอบ
พระกระยาหารส�าหรับเสวย ณ ที่ศาลาท่าน�้า

 ในตอนบ่ายวนันัน้ เวลาประมาณ 3 โมงเศษ พระองค์พร้อมด้วยขุนนางผูใ้หญ่ 
2 ท่าน มีสมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงร่วมด้วย เสด็จทรงเรือมาด พายไป
ตามล�าพังโดยไม่มีผู ้ติดตาม เสด็จเข้าไปทางคลองลัดราชบุรี เสด็จผ่านหน้าบ้าน
นางผ้ึง แซ่เล้า พระองค์ทอดพระเนตรเห็นเจ้าของบ้านน�าเอาหอมกระเทียมไปตาก
บนหลังคาเรือน พอเห็นเรือคนแปลกหน้า เข้าใจว่าเป็นพวกขุนนาง ก็ร้องเช้ือเชิญ
ให้แวะที่บ้าน

 พระองค์จึงเสด็จข้ึนบ้านของนางผ้ึง ขณะน้ันนางผ้ึงหุงข้าวสุกพอดี จึงเรียก
ลูกชาย คือ “เจ๊กฮวด” ขณะนั้นอายุประมาณ 20 ปีเศษ ให้ยกกระบะใส่กับข้าว
ยกหม้อข้าว แล้วร้องเชิญให้พระองค์เสวย ในขณะที่รัชกาลที่ 5 ก�าลังเสวย เจ็กฮวดซึ่ง
มานัง่ยองๆ ดพูระเจ้าอยูห่วั แล้วก็หนัไปด ูพระบรมฉายาลักษณ์ ทีห้ิ่งบชูา ดูแล้วดูเล่า
แล้วก็เอ่ยขึ้นว่า “คล้ายนัก คล้ายนัก ขอรับ” พระเจ้าอยู่หัวจึงตรัสถามว่า “คล้ายนัก 
คล้ายนกั คล้ายอะไร” เจก็ฮวดบอกว่า คล้ายรปูทีบ่ชูาไว้ พดูแล้วเจก็ฮวดกเ็อาผ้าขาวม้า
ปกูราบพระองค์ท่าน นางผึง้เห็นลกูชายกราบ กก็ราบตาม พระองค์ตรสัว่า “แน่ใจหรอื” 
เจ็กฮวดก็ตอบว่า “แน่ใจขอรับ” พระองค์จึงตรัสชมเจ็กฮวดว่า “ฉลาดและตาแหลมดี 
จะให้เป็นมหาดเล็กเอาไหม” นายฮวดพยักหน้าและกราบทูลว่า “เอาขอรับ” แล้วจึง
ตรัสสั่งให้สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ เชิญพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้
เจ็กฮวด แซ่เล้า เป็นมหาดเล็กของพระองค์ แล้วรับสั่งให้เข้าไปเยี่ยมพระองค์ท่าน
ทีบ่างกอกบ้าง ตัง้แต่นัน้มาชาวบ้านในคลองด�าเนนิสะดวก จงึเรยีกเจก็ฮวด แซ่เล้า ว่า 
เจ๊กฮวดมหาดเล็ก
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ค�าบอกเล่าข้างต้น แสดงให้เหน็ว่าคลองด�าเนนิสะดวกนัน้มคีนเข้ามาตัง้ถิน่ฐาน
เพิ่มมากขึ้นทั้งไทยและจีน กลายเป็นชุมชนที่คึกคักด้านการค้า เพราะเส้นทาง
คลองด�าเนินสะดวกเหมาะสมและย่นระยะเวลาในการขนส่งสินค้าระหว่างแม่น�้า
แม่กลองกบัแม่น�า้ท่าจนีมาก จงึมตีลาดขนส่งสินค้าเกิดข้ึนเป็นระยะตามปากคลองซอย
ทีเ่ชือ่มกับคลองด�าเนินสะดวก ทีส่�าคญัคอื ตลาดน�า้ด�าเนนิสะดวกทีป่ากคลองลดัราชบุรี
หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า คลองลัดพลี ตลาดนี้เป็นตลาดใหญ่ที่สุด ชาวบ้าน
มักเรียกว่าตลาดนัดศาลาห้าห้องบ้าง หรือ ตลาดนัดศาลาแดงบ้าง หรือตลาดนัด
หลกัแปดบ้าง เพราะตรงจดุอนัเป็นตลาดน�า้เดิม สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บนุนาค) ได้ให้ปลกูศาลาไม้ 5 ห้องหลังคามงุด้วยกระเบือ้งสแีดง เป็นทีพั่กคนงาน 
จุดนี้จึงมีผู้คนหนาแน่นกว่าที่อื่นๆ ต่อมาจึงกลายเป็นตลาดนัดส�าคัญแห่งหนึ่งคู่กับ
ตลาดนัดปากคลองซึ่งมีมาเก่าแก่ก่อนขุดคลองด�าเนินสะดวก

 การสร้างความเป็นอารยะในหัวเมืองผ่านเส้นทางทางน�้า มีวัตถุประสงค์แฝง
หลายประการ เช่นคลองน้ันใช้ส�าหรับการขนส่งสินค้าจากหัวเมืองตะวันตก เช่น
ของป่าจากเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กาญจนบุรี เข้ามากรุงเทพฯ หรืออาจใช้
เส้นทางคลองเป็นเส้นทางในการยกทพั ตามแนวคดิแบบจารีตเดิมในสมยัรัตนโกสินทร์
ตอนต้น ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงสร้างพระนครคีรี 
(เขาวัง) ที่จังหวัดเพชรบุรีใน พ.ศ. 2402 ก็ทรงใช้เส้นทางคลองภาษีเจริญเป็นเส้นทาง 
ในการเดินทางลัด แทนคลองสนามชัย และคลองโคกขาม ไปออกแม่น�้าท่าจีน
จึงเห็นได้ว่าคลองในสมัยรัตนโกสินทร์นั้น เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาหัวเมือง
ให้มคีวามเจรญิ และให้ชาวต่างประเทศได้เหน็ความเจรญิของประเทศว่ามกีารปรบัปรงุ
ทั้งเส้นทาง การเดินเรือ และภูมิประเทศสองฝั่งคลองที่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

 เมื่อขุดคลองภาษีเจริญและคลองด�าเนินสะดวกขึ้น ท�าให้ผู ้คนอพยพมา
ตัง้บ้านเรอืนมากกว่าก่อน มกีารสร้างวดัเป็นระยะตามรมิคลอง และเกดิตลาดการค้าขึน้
บริเวณที่เป็นจุดส�าคัญ ริมคลองภาษีเจริญนั้นมีจุดเริ่มต้นที่เชื่อมต่อกับคลอง
บางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นคลองส�าคัญมาแต่ก่อน ท�าให้มีคนอยู่อาศัยหนาแน่นกว่า
ทัง้คลองภาษีเจรญิก็เชือ่มต่อเมอืงเศรษฐกจิทีใ่กล้ชดิกบักรงุเทพ ส่งผลให้มผีูค้นเข้ามา
ตั้งบ้านเรือนอยู่มากกว่าบริเวณริมคลองด�าเนินสะดวกที่เป็นชาวไร่ชาวสวน
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 จากค�าบอกเล่าของพระครูวิชัยศีลคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดหลักหกรัตนาราม
เล่าว่าแรงงานที่มาขุดคลองด�าเนินสะดวกส่วนใหญ่เป็นคนจีนที่มาอยู่เมืองไทยใหม่ๆ 
ในช่วงเดือนหงายจะมีการขุดในเวลากลางคืน อากาศไม่ร้อน ชาวจีนที่ท�างาน
ตอนกลางคืนจะนุ ่งผ้าเตี่ยวผืนเดียว ขุดดินใส่บุ ้งกี่แล้วก็หาบดินไปทิ้งนอกเขต
ส่วนตอนกลางวันจะนอนพักผ่อนเพื่อเอาแรงไปขุดดินตอนกลางคืน แรงงานจีน
มคีวามขยัน อดทน และประหยัด บางคนท�างานหนัก กินแต่ข้าวต้ม เกลือ และผักต่างๆ 
บางทีใช้ก้อนกรวดเล็กๆ ล้างให้สะอาด แล้วมาคลุกน�้าเกลือ ใช้ตะเกียบดูดความเค็ม
ของเกลอืทีติ่ดก้อนกรวด เสรจ็แล้วกล้็างก้อนกรวดไว้ท�าอาหารมือ้ต่อไป เวลากินข้าวต้ม
จะมีการแขวนปลาเค็มไว้กลางวง และมองปลาเค็ม ความขยันอดทนและประหยัด 
ท�าให้ชาวจีนมีฐานะร�่ารวยในเวลาต่อมา (พระครูสิริวรรณวิวัฒน์, 2544: 24) 

 ส�าหรับคนจีนที่เข้ามาตั้งถ่ินฐานในเขตคลองด�าเนินสะดวก จะท�ามาหากิน
ด้วยการค้าขาย เป็นกุลีตามโรงสี ปลูกพืชท�าสวน เช่น พริก และต้นหอม นอกจาก
จะท�าการเกษตรแล้ว ยงัท�าอาชีพค้าขาย เช่น ขายหม ูขายเส้นก๊วยเต๋ียว เปิดร้านตดัผม 
สิ่งบ่งชี้ของการมีอยู่ของชุมชนชาวจีน ได้แก่ ศาลเจ้า โรงเรียน และตลาดริมคลอง

ปัจจุบัน แม่ค้าพายเรือขายอาหารในคลองด�าเนินสะดวก
บริเวณตลาดหลักห้า อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีจ�านวนน้อยลงเรื่อยๆ

โดยเฉพาะในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
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 เมือ่ล่วงเข้าในรชักาลพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั คลองภาษเีจริญ
กต็ืน้เขนิอยูบ่่อยครัง้ เพราะช่วงคลองยาว ทัง้ยังเชือ่ต่อกับส่วนของคลองบางกอกใหญ่ 
มิได้เช่ือมกับแม่น�้าเจ้าพระยาโดยตรง ส่งผลให้เกิดการทับถมของตะกอนดินเลน 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าให้กรมคลอง
ซ่ึงจัดต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2445 ขุดลอกคลองภาษีเจริญเป็นคลองแรก โดยเร่ิมปิดท�านบ
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2445 และว่าจ้างแรงงานชาวจีนขุดลอกคลองลึก 2 ศอก 
10 นิ้ว พื้นคลองกว้าง 3 วา 2 ศอก และให้ท�าทางโยงเรือทั้ง 2 ฝั่งคลอง การขุดลอก
คลองครั้งน้ีเสร็จลงในเดือนเมษายน พ.ศ. 2446 สิ้นพระราชทรัพย์ไป 50,000 บาท  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท�าพิธีเปิดคลอง
ให้เรือเดินได้ตามเดิม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2446 เมื่อเปิดคลองแล้วให้
เก็บค่าธรรมเนียมเดินเรือในคลองจนครบตามจ�านวนพระราชทรัพย์ท่ีลงทุนจึงเลิก
เกบ็ค่าธรรมเนียม และในปีรุ่งขึ้นก็ได้ขุดขยายความกว้างของปากคลองจาก 12 เมตร 
เป็น 16 เมตรเพื่อให้สะดวกในการเดินเรืออีกด้วย 

 แม้จะมกีารขดุลอกคลองอยูเ่สมอ แต่ในเวลาน�า้ลงถ้าไม่ใช่ฤดนู�า้ เรอืทีกิ่นน�า้ลกึ
ก็ต้องจอดรอน�้าขึ้นก่อนจึงจะผ่านไปได้ ประกอบกับเรือที่เดินในคลองภาษีเจริญ
มเีพิม่มากขึน้เป็นล�าดบั ดงันัน้กรมคลองจึงได้สร้างประตรูะบายน�า้ และประตูเรอืสญัจร
ที่ปากคลองทั้งสองข้าง เพื่อเก็บกักน�้าในคลองให้เรือเดินได้ตลอดเวลา ประตูน�้า
ด้านคลองบางกอกใหญ่อยู่ที่เขตภาษีเจริญใกล้วัดนวลนรดิศ ประตูน�้าด้านนครชัยศรี
อยู่ที่กระทุ่มแบน 

 จะเห็นได้ว่าคลองภาษีเจริญมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเพื่อให้เป็นการคมนาคม
เดินทางของประชาชน และการขนส่งสินค้า ท�าให้เกิดตลาดและชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
รวมทั้งมีการสร้างวังเจ้านายเช่นวังปากคลองภาษีเจริญ และบ้านเรือนขุนนางต่างๆ 
เพิ่มขึ้น และเป็นเส้นทางเสด็จของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว 
รชักาลที ่5 เมือ่ครัง้เสดจ็ประพาสต้นในปี พ.ศ. 2447 ก็ประทบัแรมทีห่น้าวดัหนองแขม 
ที่คลองภาษีเจริญนี้
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 ส�าหรับคลองด�าเนินสะดวกน้ันเนื่องจากพื้นที่ตั้งของคลองเชื่อมแม่น�้าท่าจีน
กบัแม่น�า้แม่กลอง ไกลออกไปจากพระนครมาก ผูค้นอาศยัอยูน้่อยกว่าคลองภาษเีจรญิ 
ประชาชนที่เข้ามาจับจองพื้นที่จึงเป็นคนกลุ่มใหม่ ในพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 5 ที่ว่า 

 แสดงให้เห็นว่ามีตลาดเกิดขึ้นริมคลอง และชาวเมืองราชบุรีได้อพยพลงมา
จากตัวเมืองตามแม่น�้าแม่กลองเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่บริเวณด�าเนินสะดวกแห่งนี้
คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนจีนที่ท�าการค้าขายในเชิงพาณิชย์ ขนส่งสินค้า และเป็นพ่อค้า
แม่ค้าคนกลาง รับซ้ือข้าว อาหารแห้ง และสินค้าอื่นๆ เพื่อขายต่อกับชาวบ้านทั่วไป 
ดังเช่นบ้านของเจ๊กฮวด ที่ต่อมาปรากฏชื่อในคราวที่รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้น 
เป็นต้น

	 “ตามล�าคลองมีตลาดเกิดขึ้นใหม่ถึงสามระยะ	นับว่าไม่มีที่ว่าง
ว่าคนราชบุรียกลงมาตั้งแถบคลองด�าเนินสะดวกนี้มาก”	

Sakorn-Buri_Book_Final 0320.indd   56 3/20/2561 BE   15:05



57
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

การสร้างวัดและศาลเจ้าริมคลอง

 ตลอดแนวคลองภาษีเจริญและด�าเนินสะดวก มีการสร้างวัดเป็นระยะ
ตามความหนาแน่นของชุมชน นอกจากน้ี ยังมกีารตัง้หมดุหมายหลกัเขตไว้ทกุๆ 2 เส้น 
หรือ 4 กิโลเมตร นับจากปากคลองจนถึงปลายคลอง คลองภาษีเจริญนั้นมีจุดเริ่มต้น
ที่เชื่อมต่อกับคลองบางกอกใหญ่ เมื่อตัดคลองขึ้นใหม่คู่ขนานกับคลองด่านหรือ
คลองสนามชัยที่เป็นคลองเดิมแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ก็มีการสร้างวัดและศาลเจ้าจีน
ริมฝั่งคลองภาษีเจริญเป็นระยะ ได้แก่ วัดอ่างแก้ว วัดรางบัว วัดนิมมานรดี ศาลเจ้า
แม่ทับทิมหลักสอง วัดม่วง วัดหนองแขม และวัดหนองพะอง  

 ส่วนคลองด�าเนินสะดวกนั้น เนื่องจากเป็นคลองที่ขุดข้ึนเช่ือมระหว่าง
แม่น�า้ท่าจนีกบัแม่น�า้แม่กลอง ท่ีผ่านเส้นทางใหม่เข้าไปในพืน้ดนิมาก จงึมีวัดเป็นระยะ
น้อยกว่าคลองภาษีเจริญ เริ่มจากวัดบางยาง วัดหลักสอง วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 
วัดธรรมจริยาภิรมย์ วัดใหม่ราษฎร์นุกูล วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร วัดประสาทสิทธ์
(วัดหลักห้า) วัดโชติทายการาม นอกจากน้ียังมีเสาหลักเขตปักเป็นระยะเพื่อบอก
เส้นทางด้วย เป็นที่น่าสังเกตว่าที่ริมคลองด�าเนินสะดวกจะมีศาลเจ้า โรงเจ มากกว่า
คลองภาษีเจริญ ทั้งนี้เป็นเพราะมีกลุ่มชาวจีนเข้ามาอาศัยอยู่มากกว่า วัดต่างๆ 
ที่สร้างริมคลองทั้ง 2 นี้ เป็นวัดใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ทั้งสิ้น 

 ชาวจีนอาศัยกันอยู ่หนาแน่นในบริเวณตลาดน�้าหลักห้าซึ่งเป็นรอยต่อ
ระหว่างเขตอ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครกับเขตอ�าเภอด�าเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี บริเวณนี้จะเป็นที่มาบรรจบกันของคลองโรงเข้กับคลองด�าเนินสะดวก  
ศาลเจ้าทีส่�าคญัในบรเิวณน้ีคอื วหิารโป๊ยเซยีนโจวซอื ซึง่เป็นทีต่ัง้ของมลูนธิแิพร่ศลีธรรม 
การกศุลสงเคราะห์ หรอืเม่งซวงเซีย่งตัว๊ ถัดไปเป็นชมุชนจีนบริเวณตลาดอ�าเภอบ้านแพ้ว  
ระหว่างตลาดน�้าหลักห้าถึงตลาดน�า้บ้านแพ้วจะมีศาลเจ้าจีนตั้งเรียงรายอยู่หลายแห่ง 
ได้แก่ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ศาลเจ้าพ่อกิ่วเทียนเนี้ยว ศาลเจ้าพ่อส�าเร็จ โรงเจไท้เอ็กตั๊ว
ศาลเจ้าแม่ฉือปุยเนี๊ย ศาลเจ้าส�านักไต่เสีย และศาลเจ้าไถ้เสียงเล่ากุง
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วัดและศาลเจ้าริมคลองด�าเนินสะดวกและคลองภาษีเจริญ

วิหารโป๊ยเซียนโจวซือ 
อ�าเภอบ้านแพ้ว   

ศาลเจ้าพ่อส�าเร็จ
คลองด�าเนินสะดวก  

ศาลเจ้าแม่ทับทิม
ริมคลองด�าเนินสะดวก

ศาลเจ้าพ่อกิ่วเทียงเนี้ยว  
คลองด�าเนินสะดวก
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ศาลเจ้าเปากง
คลองภาษีเจริญ   

ศาลเจ้านี่เล่กฮุดโจ๊ว
คลองภาษีเจริญ

วัดใหม่ราษฎร์นุกูล
คลองด�าเนินสะดวก            

วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
คลองด�าเนินสะดวก
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แผนที่วัดและศาลเจ้าริมคลองด�าเนินสะดวก
ในจังหวัดสมุทรสาคร
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แผนที่วัดและศาลเจ้าริมคลองภาษีเจริญ
ในจังหวัดสมุทรสาคร
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จากล�าคลองมาสู่ถนน

 ในช่วง พ.ศ. 2590-2530 การคมนาคมทางน�า้ในคลองด�าเนนิสะดวกเป็นไปอย่าง
คกึคกั มเีรอืโดยสารประจ�าทางวิง่รบัผูโ้ดยสารตามจดุต่างๆ เช่น เรือแทก็ซี ่เรือหางยาว 
เรืออีซูซุ เรือวางท้อง ชาวสวนจะบรรทุกพืชผักมาทางเรือเพื่อน�าไปขายยังตลาดน�้า
ด�าเนนิสะดวก ตลาดน�า้หลกัห้า ตลาดบ้านแพ้ว วดัหลกัสี ่ต่อมาเมือ่มกีารสร้างถนนและ
มตีลาดบกเข้ามาแทนที ่ท�าให้ความนยิมในการใช้เรือลดน้อยลง พระครูสิริวรรณววิฒัน์
เล ่าว ่าในปี พ.ศ. 2536 เมื่อมีการสร้างตลาดนัดบนบกที่หลังวัดหลักห้าหรือ
วัดปราสาทสิทธิ์ ขนาดของตลาดประมาณ 12 ไร่ พ่อค้าแม่ค้านิยมน�าพืชผล
ทางการเกษตรและสนิค้าอปุโภคบรโิภคมาขายทีต่ลาดนัดแห่งน้ี ท�าให้ตลาดน�า้หลักห้า
ซบเซาลงไป ร้านค้าริมน�้าเริ่มปิดตัว พระสงฆ์หันมาเดินบิณฑบาตทางบก คลองเร่ิม
ตืน้เขนิและแคบลง ลกูหลานชาวสวนหนัมาใช้รถยนต์ในการเดินทางเพราะสะดวกรวดเร็ว
และประหยัดกว่า (พระครูสิริวรรณวิวัฒน์, 2544: 76)    

 คลองภาษีเจริญและคลองด�าเนินสะดวกในปัจจุบัน ไม่ได้มีบทบาทในทาง 
การคมนาคมขนส่งดังเช่นเมื่อแรกขุดอีกต่อไป เพราะสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมมาก ถนนหลายสายถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อ ที่ส�าคัญคือถนนเพชรเกษม
ที่เป็นเส้นทางลงสู่ภาคใต้ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2493 และถนนสายธนบุรี-ปากท่อ 
ที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2513 ท�าให้การขนส่งสินค้าจากเพชรบุรี ราชบุรี เปล่ียนไปใช้
เส้นทางทางบก ตลาดการค้าที่เคยเป็นจุดรับส่งสินค้าริมคลอง ก็ลดบทบาทลง 
แต่ก็ยังคงมีชาวบ้านที่น�าสินค้าของตนมาค้าขายแลกเปลี่ยนและต้อนรับนักท่องเที่ยว
ที่เข้ามาเที่ยวชมชุมชนของตน ตลาดสินค้าจึงกลายเป็นตลาดน�้าเพื่อการท่องเที่ยว
ในที่สุด
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ถนนพระรามที่สอง หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 สายธนบุรี–ปากท่อ
คือเส้นทางคมนาคมสายหลักผ่านจังหวัดสมุทรสาคร 
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ล�าดับเวลาการเกิดขึ้นของคลอง รถไฟ และ ถนน
ในจังหวัดสมุทรสาคร
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Skinner, G. William. 1957. Chinese Society in Thailand: An Analytical History.  
 Cornell: Cornell University Press.

Sakorn-Buri_Book_Final 0320.indd   66 3/20/2561 BE   15:05



67
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ชื่อบ้านนามถิ่นสมุทรสาคร 
ภาพสะท้อนภูมิทัศน์สังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิต

ดร.ตรงใจ หุตางกูร 
นัทกฤษ ยอดราช
ธานินทร ลิมปิศิริ

ภาคที่ 2
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

บทน�า: อะไรแฝงอยู่ในชื่อบ้านนามถิ่น
ของสมุทรสาคร

 พื้นที่ในเขตลุ่มแม่น�า้ “เจ้าพระยา” “ท่าจีน” 
และ “แม่กลอง” เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งลาดเทจาก
ทิศเหนือลงไปทางทิศใต้สู ่ทะเล พื้นที่ดังกล่าวนี้
จึงมีสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติแบบเดียวกัน
คือ ตอนบนเป็นเขตน�้าจืดที่เรียกกันว่า “ที่ราบ
น�า้ท่วมตามฤดกูาล” ส่วนตอนล่างเป็นเขตแนวปะทะ
ระหว่างน�้าจืดกับน�้าเค็ม ประกอบด้วย “ท่ีลุ ่มน�้า
กร ่อย” และ “แนวป่าชายเลน” อย่างไรก็ตาม
ความเจริญของเมืองที่ตั้งอยู ่บริเวณปากแม่น�้า
ทั้งสามนี้ ย่อมแตกต่างกัน นั่นก็เพราะ “ปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์การเมือง” ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่าง “เมืองที่อยู่ปากน�้า” ซึ่งท�าหน้าท่ีเป็นเมือง
ติดต่อกับภายนอก กับ “เมืองท่ีอยู่ต้นน�้า” ซึ่งเป็น
เมืองใหญ่ที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน กล่าวคือ จาก
ปากน�้าล่องขึ้นไปยังต้นน�้า เราจะพบว่า แม่น�้า
เจ้าพระยา เช่ือมต่อเมืองสมุทรปราการ กรุงเทพ 
มหานคร พระนครศรีอยธุยา และลพบรุ ีแม่น�า้ท่าจนี 
เชื่อมต่อเมืองสมุทรสาคร นครปฐม และสุพรรณบุรี 
และแม่น�้าแม่กลอง เช่ือมต่อเมืองสมุทรสงคราม
ราชบุร ีและกาญจนบุร ีดังน้ัน รปูแบบสังคม วฒันธรรม
และความเจรญิทางเศรษฐกจิของเมอืงปากน�า้ทัง้สาม 
คอื สมทุรปราการ สมุทรสาคร และสมทุรสงคราม
จึงแตกต่างกันไป ตามนโยบายพัฒนาประเทศ
ในแต่ละยุคสมัย
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 การตั้งชื่อเรียกเมืองทั้งสามที่ตั้งตรงปากน�้าด้วยค�าว่า “สมุทร” ย่อมสื่อ
ให้เห็นว่า เมืองทั้งสามเติบโตขึ้นด้วยโลกทัศน์ (worldview) ที่เกิดจากสภาพเศรษฐกิจ
และการเมืองที่สอดคล้องไปตามสภาพภูมิประเทศ เพราะค�าว่า “สมุทร” ซึ่งแปลว่า 
“ทะเล” ย่อมแสดงให้เหน็ความสมัพนัธ์ระหว่าง “ภมูทิศัน์” (landscape) กับ “การตัง้ชือ่” 
(naming) ที่สื่อว่าเป็นเมืองติดทะเล และโดยหน้าที่ทางเศรษฐกิจและการเมือง
เมืองทั้งสามจึงมีฐานะเป็น “เมืองด่านหน้า” ส�าหรับติดต่อปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ
โพ้นทะเล ไม่ว่าจะเป็นในแง่การค้า หรือการสงคราม

ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงที่ตั้งของเมืองที่สัมพันธ์กับปากแม่น�้าส�าคัญของภาคกลางตอนล่าง
ดัดแปลงภาพ: google earth
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 กรณีชื่อเมือง “สมุทรสาคร” นั้น เป็นชื่อที่เปลี่ยนมาจากชื่อเดิมคือ “สาครบุรี” 
ซึ่งแปลว่า “เมืองทะเล” หรือ “เมืองชายทะเล” ชื่อใหม่ที่ว่า สมุทรสาคร เป็นชื่อ
พระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพื่อให้เมือง
ปากแม่น�้าทั้งสามเข้าชุดกัน ซึ่งได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ร่วมกันสื่อความหมายว่า เป็นเมืองชายทะเล อย่างไรก็ตาม ชื่อเก่าแก่ของสาครบุรี
ในสมัยที่ยังเป็นหมู่บ้านนั้น เรียกกันว่า “บ้านท่าจีน” ซึ่งมีวัดใหญ่จอมปราสาท
เป็นศูนย์กลางหมู่บ้าน ท�าเลที่ตั้งหมู่บ้านนี้เหมาะสมมากในการเป็นจุดขนถ่ายสินค้า 
เพ่ือล�าเลยีงต่อไปยงัหมูบ้่านอืน่ๆ ตามคลองสนุขัหอน และแม่น�า้ท่าจนี เพราะอยูต่รง
ปากคลองสุนัขหอนที่ไหลมาออกแม่น�้าท่าจีนนั่นเอง การที่หมู่บ้านนี้ได้ชื่อว่า “ท่าจีน” 
ย่อมแสดงให้เห็นว่า เป็นหมู่บ้านที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของชาวจีนโพ้นทะเล 
เพื่อควบคุมเส้นทางกระจายสินค้าของลุ่มน�้าท่าจีนและพื้นที่โดยรอบ ต่อมาเมื่อ
มีการขุดคลองมหาชัย ซึ่งเป็นคลองเชื่อมต่อระหว่างแม่น�้าท่าจีนกับแม่น�้าเจ้าพระยา 
ท�าให้เกิดเส้นทางการค้าใหม่ ท�าเลควบคุมเส้นทางการค้าใหม่จึงถูกย้ายจาก 
“บ้านท่าจนี” มาอยูท่ี ่“ท่าฉลอม” กบั “มหาชยั” และตัง้แต่นัน้ กไ็ด้กลายเป็นท�าเลทอง
ทางเศรษฐกิจที่ส�าคัญจวบจนปัจจุบัน

ปากน�า้ท่าจีน มักมีเรือขนส่งสินค้าและเรือประมงจ�านวนมากในแต่ละวัน
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การตั้งชื่อหมู่บ้านจาก “ภูมิทัศน์ธรรมชาติ”

กับ “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” 

 โดยทั่วไป การเริ่มต้นตั้งชื่อหมู ่บ้านเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์รวมกลุ ่มกันสร้าง
ที่อยู่อาศัยขึ้นในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ถ้าพื้นที่นั้น มีชื่อเรียกสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ
อยู่ก่อนแล้ว หรือที่เรียกกันว่า “ภูมิทัศน์ธรรมชาติ” (natural landscape) ก็จะตั้งชื่อ
หมู่บ้านตามสภาพแวดล้อมนั้น ซึ่งมักเป็นชื่อเรียกตามลักษณะภูมิประเทศบวกกับ
ชื่อพืชหรือสัตว์ที่มีปรากฏโดดเด่นอยู่ในพื้นที่น้ัน ตัวอย่างเช่น ชื่อหมู่บ้าน “บางกอก” 
(ในกรุงเทพมหานคร) แสดงสภาพแวดล้อมก่อนตั้งหมู่บ้านว่า เป็นที่ราบลุ่มน�้าท่วม
ตามฤดูกาล และมีป่ามะกอกขึ้นเป็นจุดเด่น ในท�านองเดียวกัน “บางตะบูน” 
(ในสมุทรสงคราม) ก็แสดงภูมิทัศน์ธรรมชาติก่อนตั้งหมู่บ้านว่า เป็นที่ราบลุ่มน�้าท่วม
ตามฤดูกาล และมีป่าตะบูนขึ้นเป็นจุดเด่น ยิ่งกว่านั้น จากชื่อพืชว่า “ตะบูน” ซึ่งเป็น
พืชอาศัยอยู่ในพื้นที่น�า้กร่อย จึงท�าให้ทราบอีกว่า บริเวณดังกล่าวเป็นเขตน�า้กร่อย
หลังแนวป่าชายเลน จากตัวอย่างที่ยกมา จะเห็นได้ว ่า “ชื่อหมู ่บ ้าน” ก็คือ 
“หมุดหมาย” ( landmark) ส�าหรับระบุต�าแหน่งพื้นที่ หรือที่ตั้งหมู ่บ ้านต่างๆ
ในภูมิประเทศอันกว้างขวาง
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“ภูมิทัศน์ธรรมชาติ” (natural landscape) ของคลองสุนัขหอน
ส่วนมากเป็นป่าจากและป่าแสมริมคลอง

สลับกับ “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” (cultural landscape)
ที่เป็นบ้านริมคลอง วัด และหมู่บ้านตามคุ้งน�้า
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 อย่างไรก็ตาม เมื่อหมู่บ้านเติบโตขยายใหญ่ขึ้น ชื่อหมู่บ้านที่ตั้งตามภูมิทัศน์
ธรรมชาต ิอาจถกูปรบัเปลีย่นไปตามวฒันธรรมของมนษุย์ ทีถ่กูแสดงออกมาในรปูแบบ
ของกิจกรรมต่างๆ เช่น เกษตรกรรม การคมนาคม สิ่งก่อสร้าง เป็นต้น สภาพแวดล้อม
ที่มีวัฒนธรรมของมนุษย์เข้ามาเก่ียวข้องจนเป็นจุดเด่นของพื้นที่ จึงเรียกได้ว่าเป็น 
“ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” (cultural landscape) และเนื่องจากหน่วยงานปกครองจะไม่
เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านถ้าไม่มีเหตุจ�าเป็น ดังนั้น ชื่อหมู่บ้านที่ตั้งชื่อตามภูมิทัศน์ธรรมชาติ 
หรอืตัง้ชือ่ตามภมูทิศัน์วฒันธรรมทีป่รากฏในปัจจบุนั อาจไม่หลงเหลือสภาพแวดล้อม
ตามชื่ออีกแล้ว เพราะสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนา 
จึงกล่าวได้ว่า ช่ือบ้านบางช่ือ ที่ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
จัดอยู่ในสถานภาพที่อาจเรียกได้ว่าเป็น “ฟอสซิลทางสังคม-วัฒนธรรม” (socio- 
cultural fossil) เพราะเราสามารถทราบเรื่องราวทางสังคมวัฒนธรรมในอดีตของ
หมู่บ้านได้จากช่ือ ในขณะที่สภาพสังคมวัฒนธรรมในปัจจุบันของหมู่บ้าน ไม่ได้
สอดคล้องไปด้วยกันกับชื่อหมู่บ้านแล้วก็ตาม  

 ในกรณีการใช้ภูมิทัศน์ธรรมชาติมาตั้งชื่อนั้น มักใช้รูปแบบของพื้นที่ หรือ 
“ภมูลิกัษณ์” (topography) เช่นค�าว่า โคก หรือ หนอง น�ามาเรียกร่วมกับชือ่พชืท้องถ่ิน
ที่ขึ้นเด่นในที่นั้น เช่น “บ้านบางสะแก” คือ หมู่บ้านที่อยู่บริเวณที่ลุ่มซึ่งมีหมู่ต้นสะแก
เป็นจดุสงัเกต หรอื “บ้านหนองบวั” คอื หมูบ้่านทีอ่ยูบ่รเิวณหนองน�า้ซึง่มบีวัขึน้อยูม่าก 
มิฉะนั้น ก็จะเรียกร่วมกับชนิดของสัตว์ที่มีอยู่มากบริเวณนั้น เช่น “บ้านหนองนกไข่” 
คือ หมู่บ้านที่อยู่บริเวณหนองน�้าซึ่งมีนกจ�านวนมาก มาอาศัยท�ารังออกไข่ การตั้งชื่อ
แบบนี้แสดงให้เห็นสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติดั้งเดิมของพื้นที่ ในช่วงก่อนการ
ตั้งหมู่บ้าน จนถึงช่วงแรกของหมู่บ้าน
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ภาพทิวทัศน์ของสองฝั่งคลองด�าเนินสะดวก
ถือได้ว่าเป็น “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” (cultural landscape)

เพราะเป็นคลองที่ขุดโดยฝีมือมนุษย์
อีกทั้งเนืองแน่นไปด้วยหมู่บ้าน วัดวาอาราม
พื้นที่ทางการเกษตร และการสัญจรทางน�้า
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ส�าหรับกรณีการตั้งช่ือหมู่บ้านตามภูมิทัศน์วัฒนธรรมนั้น มีหลายกรณี อาทิ
กรณแีรก ถ้าพืน้ทีต่ัง้หมูบ้่าน เกดิขึน้จากการบกุเบกิพืน้ทีต่ามธรรมชาต ิมาเป็นทีท่�ากนิ 
และเริม่มกีารมาตัง้ถิน่ฐานเป็นหมูบ้่าน ชือ่หมูบ้่านกอ็าจถกูตัง้ชือ่ตามการท�ามาหากนิ
นั่นๆ หรือ ตั้งตามช่ือเจ้าของที่ดิน โดยมักน�ามาเรียกร่วมกับสภาพภูมิลักษณ์ เช่น 
บ้านนาโคก (คือ นาเกลือที่อยู่บริเวณท่ีมีโคกเนินมาก) บ้านนาขวาง (คือ นาเกลือ
ที่ท�าขวางกันไปมา) บ้านโคกตานุช (คือ ทุ่งนาซึ่งเป็นที่ของตานุช และมีโคกเนินมาก) 
เป็นต้น ส่วนอีกกรณีหนึ่งคือ หมู่บ้านที่มีอยู่เดิม ได้เติบโตขยายตัวขึ้น จนต้องแบ่งเขต
การปกครองใหม่ ช่ือเขตปกครองใหม่ก็อาจตั้งชื่อตามชื่อศาสนสถานส�าคัญ หรือ
สิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมเด่นๆ ของหมู่บ้าน ซึ่งมักจะเป็นศาสนสถาน เช่น “ชุมชน
วัดแหลมสุวรรณาราม” คือ ชุมชนที่มีวัดแหลมฯ เป็นจุดสังเกต หรือ “บ้านศาลเจ้าตึก” 
คือ หมู่บ้านที่มีศาลเจ้าแบบก่ออิฐถือปูนเป็นจุดสังเกต เป็นต้น หรือ เป็นโรงงาน เช่น 
“บ้านโรงหีบ” คือ หมู่บ้านที่มีโรงหีบอ้อยเป็นจุดสังเกต เป็นต้น และถ้าเป็นหมู่บ้าน
ที่อยู่ตามเส้นทางสัญจรโบราณคือ แม่น�้า-ล�าคลอง หมู่บ้านเหล่านั้น มักถูกเรียกขาน
ตามชื่อแม่น�้า-ล�าคลองนั้น บวกกับชื่อพืชพรรณที่ข้ึนเป็นจุดเด่นตามแนวคลอง เช่น 
“บ้านคลองมะพลับ” คือ หมู่บ้านริมคลองที่มีต้นมะพลับขึ้นอยู่เป็นจุดสังเกต เป็นต้น

ภาพถ่ายมุมสูงของมหาชัยและท่าฉลอม
ที่มาภาพ: เทศบาลต�าบลท่าจีน
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ป้ายสถานีรถไฟบ้านนาโคก บนเส้นทางรถไฟสายแม่กลอง

“ศาลเจ้าตึก” เป็นหนึ่งในจุดหมายตาที่ส�าคัญบริเวณแม่น�้าท่าจีน
ที่อยู่ระหว่างบ้านเกาะและบ้านท่าเสา
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

คลองด�าเนินสะดวก

ถนนเศรษฐกิจ 1
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ถ้าหมู ่บ้านนั้น มีลักษณะเป็นชุมชนตลาดริมน�้า ก็ใช้ค�าว่า “ท่า” มาบวก
เรียกร่วมกับลักษณะเด่นของพื้นที่ เช่น ถ้าบริเวณนั้นมีพืชอยู่ ก็เรียกตามชื่อพืชนั้น 
เช่น “ท่าปรง” ถ้ามีสัตว์อยู่เยอะก็เรียกตามชื่อสัตว์ เช่น “ท่าแร้ง” หรือ “ท่าเนื้อ” หรือ 
ถ้าเป็นชุมชนคนจีน ก็เรียก “ท่าจีน” หรือ ถ้าเป็นท่าน�้าที่ขนถ่ายสินค้า เช่น ขนถ่าย
ย้ายควายก็เรียก “บ้านท่ากระบือ” คือ หมู่บ้านที่เป็นตลาดริมน�้าที่มีการน�าควาย
ข้ามน�า้มาขึน้จากอกีฝ่ัง หรอืขนถ่ายย้ายไม้ย้ายเสาไม้ กเ็รยีก “บ้านท่าเสา” “บ้านท่าไม้” 
เป็นต้น

 ถ้าขนาดหมู่บ้านขยายตัวไปเป็นชุมชนเมือง ชื่อสถานที่ที่ใช้กันมาแต่เดิม
ก็มักจะถูกเปลี่ยนไปตามระบบการปกครองใหม่ โดยอาจตั้งชื่อตามสิ่งก่อสร้าง
ประเภทอาคารต่างๆ นอกเหนือจากศาสนสถาน เช่น สุสาน หรือ โรงเรียน เช่น
ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสาคร มีชื่อ “ชุมชนน�่าเก็ก” คือ ชุมชนที่อยู่ใกล้กับสุสานชื่อ
น�่าเก็ก หรือ “ชุมชนบ้านมหาชัย” คือ ชุมชนที่มีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย
เป็นจุดสังเกต เป็นต้น นอกจากนี้ “ถนน” ที่ตัดผ่านชุมชนเหล่าน้ัน ก็ถูกน�ามา
ตั้งชื่อชุมชนได้ด้วยเช่นกัน เพราะเป็นสิ่งก่อสร้างประเภททางสัญจร ที่สามารถใช้ระบุ
ต�าแหน่งแห่งที่และการเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น “ชุมชนเศรษฐกิจ 1” 
และ “ชุมชนเศรษฐกิจ 2” คือ ชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณถนนเศรษฐกิจ 1 เป็นต้น

 ภาพรวมของการตั้งช่ือหมู่บ้านดังที่ได้ยกตัวอย่างมานี้ แสดงให้เราเห็นว่า 
การต้ังชื่อหมู่บ้าน มีความสัมพันธ์กับภูมิทัศน์ธรรมชาติ และภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
ณ เวลาที่ตั้งชื่อ ฉะนั้น เมื่อเราศึกษาประวัติของ “ชื่อหมู ่บ้าน” หลายๆ แห่ง
ในสมุทรสาครแล้ว เราก็จะเข้าใจพัฒนาการของชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ของสมุทรสาคร
ได้เป็นอย่างดี
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

เสาหลักเส้นที่ 2 ของคลองด�าเนินสะดวก
ตั้งอยู่อย่างกลมกลืนกับบ้านริมคลองหน้าวัดหลักสอง
เสมือนองค์ความรู้ที่มีคุณค่าที่ซ่อนเร้นอยู่กับวิถีชีวิต
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

จะรู้ “ชื่อบ้านนามถิ่น” ไปท�าไม? 

 ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา สภาพสังคม-วัฒนธรรมของผู ้คนในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาคร ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมท�าให้ผู ้คนตามชนบทของจังหวัดที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะ
การปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก ต้องปรับเปลี่ยนจากวิถีชนบทไปสู ่วิถีเมือง พื้นที่
เกษตรกรรมถกูเปลีย่นเป็นพืน้ทีโ่รงงาน และพืน้ทีห่มูบ้่านจดัสรร คนชนบทเปล่ียนอาชพี
จากเกษตรกร ไปสู่อาชีพรับจ้างตามโรงงานและย่านการค้า นอกจากนี้ ผู้คนจาก
หลากหลายพื้นที่ต ่างพากันอพยพเข้ามาต้ังถ่ินฐานมากข้ึน ทั้งประชากรจาก
กรุงเทพมหานคร ที่มาซื้อบ้านจัดสรร และประชากรต่างจังหวัดและต่างชาติ ที่เข้ามา
รบัจ้างท�างานในอตุสาหกรรมต่าง ๆ ปรากฏการณ์เหล่านีเ้องท�าให้ประวตัคิวามเป็นมา
ของชื่อสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นเสมือน “มรดกความทรงจ�าท้องถิ่น” มีแนวโน้มจะ
เลือนหายไป นั่นก็เพราะการขยายตัวของชุมชน ท�าให้บางครั้งต้องเปลี่ยนชื่อหมู่บ้าน
ให้เหมาะสมกบัการแบ่งเขตการปกครองใหม่ โดยเฉพาะประวตัคิวามเป็นมาของชือ่เดมิ 
และที่มาของชื่อใหม่มักถูกละเลย ดังนั้น ความรู้เกี่ยวกับประวัติหมู่บ้านจึงหลงเหลือ
อยู่แต่ในความทรงจ�าของผูรู้ข้องหมูบ้่าน ทีพ่ร้อมจะสญูหายไปได้ทกุเมือ่ ไม่ว่าจะเป็น 
การที่ผู้รู้ย้ายออก หรือแม้แต่การเสียชีวิตของผู้รู้ ก็จะท�าให้ความรู้ “ชื่อบ้านนามถิ่น” 
ของหมู่บ้านนั้น ๆ ขาดการสืบต่อและสูญหายในที่สุด 
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

บ้าน คลอง และพืชพรรณธรรมชาติ ที่อยู่ร่วมกัน
เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีในการช่วยท�าความเข้าใจมรดกความทรงจ�าท้องถิ่น

ที่ได้สืบทอดทางมุขปาฐะมารุ่นสู่รุ่น

 สาเหตุหนึ่งที่ประวัติชื่อหมู ่บ้านมักสูญหายไปตามกาลเวลาคือ เร่ืองราว
ประเภทนี้ นิยมเล่าสู่กันฟังแบบปากต่อปาก หรือที่เรียกกันว่า “มุขปาฐะ” ซึ่งเป็น
เรื่องเล่ากันในครอบครัวบ้าง ในหมู่เพื่อนบ้านกันบ้าง ไม่มีการจดบันทึกไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร หากคนฟังลืม หรือไม่ได้เล่าต่อไปยังลูกหลาน เร่ืองราว “ที่มา
ของช่ือหมู่บ้าน” ก็จะสูญหายไปจากความทรงจ�าได้ง่ายดาย ดังนั้น เร่ืองแบบเล่า
ปากต่อปากจึงเป็นส่วนส�าคัญในการเรียบเรียง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของสมุทรสาคร 
แต่ข้อมูลที่ได้รับจากเรื่องเล่าเหล่าน้ี จะสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดก็ต้องขึ้นอยู่กับ 
“คนใน” ท่ีต้องมีการเล่าสืบทอด หรือได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ
ด้านการปกครอง ช่วยผลักดันให้เกิดการบันทึกเร่ืองราว “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
เกี่ยวกับชื่อหมู่บ้าน” เอาไว้
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ปัจจุบัน พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครตั้งอยู่บริเวณขอบด้านทิศใต้ของ “ที่ลุ ่ม
บางกอก” ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของท่ีราบภาคกลางตอนล่าง (Lower Central Plain)
ทีร่าบส่วนนีก้ว้างใหญ่ และเป็นพืน้ทีก่ึง่กลางเชือ่มภาคต่างๆ เหล่านีค้อื ภาคตะวนัออก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ 
ดังนั้น ที่ราบภาคกลางตอนล่างจึงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทั้งทางการเมืองและการค้า
มาตั้งแต่สมัยโบราณ ยังความเจริญให้เกิดขึ้นแก่กลุ่มนครรัฐทวารวดี อาณาจักรลพบุรี 
อาณาจักรอยุธยา จวบจนกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน

 อย่างไรก็ตาม ถ้าย้อนกลับไปเมื่อราว 1,500-1,000 ปีที่ผ่านมา คือใน
สมยักลุม่นครรฐัทวารวดรีุง่เรอืงนัน้ แนวชายฝ่ังทะเลโบราณจะอยูบ่รเิวณรอยต่อจงัหวดั
ระหว่างกรุงเทพมหานครกับสมุทรปราการ เป็นแนวมาจนถึงกระทุ่มแบน ดังนั้น
ต�าแหน่งที่เป็นปากน�้าแม่กลอง ท่าจีน เจ้าพระยา และบางประกงในช่วงเวลานั้น 
จึงยังคงเป็นพื้นที่ทะเลต้ืนอยู่ ยังไม่เกิดเป็นปากน�้าอย่างที่เห็นในปัจจุบัน โดยมี
สภาพแวดล้อมแบบหาดเลน (tidal flat) หรือ ทะเลตม (mud flat) และทะเลตื้น
(shallow sea) อันเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างป่าชายเลนกับมหาสมุทร ที่ได้รับอิทธิพล
น�้าขึ้นน�้าลง จากนั้นเมื่อเวลาผ่านไป ตะกอนจึงทับถมกันจนเป็นแผ่นดินอย่างที่เห็น
ในปัจจุบัน

1. “ชื่อหมู่บ้าน” บอกเล่าสภาพแวดล้อมแรกตั้งหมู่บ้าน
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงเมืองสมุทรสาครปัจจุบัน
เทียบกับแนวผืนป่าชายเลนโบราณอายุ 2,000-1,000 ปีมาแล้ว

ร่วมกับต�าแหน่งเมืองสมัยทวารวดี (1,500-1,000 ปีมาแล้ว)
บริเวณขอบ “ที่ลุ่มบางกอก” ในภาคกลางตอนล่าง

ดัดแปลงภาพ: google earth
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาครมีแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศชายทะเลสันดอนปากแม่น�า้ท่าจีน
และเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ส�าคัญ ได้แก่

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (ต�าบลบางหญ้าแพรก)
และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ต�าบลโคกขาม)

 การต้ังอยู่บนพ้ืนที่เกิดใหม่ใกล้ชายฝั่งทะเลเช่นนี้ ท�าให้พื้นท่ีของจังหวัด
สมุทรสาครเป็นที่ราบลาดเทไล่ระดับลงทะเล และมีความสูงจากระดับน�้าทะเล
ปานกลางราว 1.00–2.00 เมตร เท่านั้น และเหตุที่ใกล้ชายฝั่งทะเล ท�าให้จังหวัด
สมุทรสาครได้รับอิทธิพลน�้าเค็มจากการข้ึนลงประจ�าวันของน�้าทะเล เกิดเป็น 
“ระบบนิเวศสามน�้า” คือ “น�้าจืด” (freshwater) พบได้ตามหนองบึงต่างๆ ที่อยู ่
ลึกเข้าไปในแผ่นดิน “น�้ากร่อย” (brackish water) พบได้ตามพื้นที่หลังแนวป่าชายเลน 
ที่ได้รับอิทธิพลน�้าเค็มหนุนขึ้นมาผสมกับน�้าจืดตามคูคลองต่างๆ และ “น�้าเค็ม” 
(sea water) พบได้ตามพืน้ทีห่าดเลน (tidal flat) ซึง่เป็นพืน้ทีป่่าชายเลน ทีไ่ด้รับอิทธิพล
น�้าขึ้นน�้าลงในแต่ละวัน ดังน้ัน พืชพรรณชนิดต่างๆ ในสมุทรสาครจึงมีอยู่ด้วยกัน 
3 ประเภท ตามลักษณะน�า้คือ

Sakorn-Buri_Book_Final 0320.indd   85 3/20/2561 BE   15:05



86
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 1.) พืชน�า้จืด เตบิโตได้ดใีนพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัน�า้จดืจากแหล่งน�า้บนผวิดนิตลอดทัง้ปี 
จึงพบได้ทั่วไปในที่ราบภาคกลางตอนล่าง พืชกลุ่มนี้เป็นวัชพืชขึ้นง่าย จึงมักเป็น
ไม้เบิกน�าในพื้นที่รกร้างของนิเวศน�้าจืด เช่นพืชจ�าพวก กก (Cyperus	spp.) ปรือ หรือ 
ธปูฤๅษ ี(Typha	angustifolia) แขม (Phragmites	karka)	และบอน (Colocasia	esculenta)	
ที่มักพบตามหนองบึงหรือที่ลุ่มน�้าขังตามฤดูกาล ส่วนพืชที่ไม่ชอบน�้าแช่ขัง เช่น ขลู่ 
(Pluchea	indica) และ กระถิน (Leucaena	leucocepphala) ก็มักพบเป็นพืชเบิกน�า
บนที่ดอนรกร้าง เป็นต้น
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 2.) พืชน�้ากร่อย เป็นกลุ่มพืชท่ีขึ้นอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างน�้าจืดกับน�้าเค็ม
มีอยู่หลายชนิด มักพบขึ้นรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ตามปากน�้าและคลองสาขาบริเวณ
ใกล้ชายฝั่ง อย่างไรก็ตาม แม้จะขึ้นชื่อว่าพืชน�้ากร่อย แต่พืชแต่ละชนิดในกลุ่มนี้ 
ก็ทนเค็มได้ไม่เท่ากัน กลุ่มที่ทนเค็มได้ดีมักอยู่ใกล้กับแนวป่าชายเลน เช่น ผักเบี้ย
(Portulaca	spp.)	หญ้าแพรก (Cynodon	dactylon) หญ้าปากควาย (Dactylocenium	
aegyptum) และหนามพุงดอ	(Azima	sarmentosa)	เป็นต้น ส�าหรับกลุ่มที่ทนเค็ม
ได้น้อยกว่า กจ็ะอยูไ่กลแนวป่าชายเลนออกมา แต่ยงัต้องอยูใ่นบรเิวณท่ีได้รบัความเคม็
อยู่บ้างเป็นครั้งคราว พืชจ�าพวกนี้เช่น เหงือกปลาหมอ (Acanthus	ebracteatus) 
โพทะเล (Thespesia	spp.)	ล�าพู (Sonneratia	caseolaris) ล�าแพน (Sonneratia	ovata) 
ตะบูน (Xylocarpus	moluccensis)	ปรง	(Acrostichum	aureum)	จาก (Nypa	fruticans)	
เป้งทะเล (Phoenix	paludosa) แสมด�า	(Avicennia	officinalis) และแสมขาว (Avicennia	
alba)	เป็นต้น
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 3.) พืชน�้าเค็ม เป็นพืชที่ขึ้นอยู่ในป่าชายเลน เติบโตได้ดีในบริเวณที่มีการ
ข้ึนลงของน�้าทะเล จึงพบได้ทั่วไปบริเวณชายฝั่งและปากแม่น�้า เช่น โกงกางใบใหญ่ 
(Rhizophora	mucronata)	โกงกางใบเลก็	(Rhizophora	apiculata) แสมทะเล	(Avicennia	
marina)	และชะคราม (Suaeda	maritima)

 ด้วยเหตุที่มีพื้นที่สามน�้า ชื่อหมู่บ้านในสมุทรสาครบางแห่ง จึงแสดงให้เห็น
ลักษณะเด่นของพ้ืนที่แต่ละน�้า โดยเอาชื่อของพืชที่ข้ึนเด่นในนิเวศนั้นมาตั้งเป็น
ชื่อเรียกซึ่งพอจะจ�าแนกเป็น บ้านย่านน�้าจืด บ้านย่านน�า้กร่อย และบ้านย่านน�า้เค็ม 
ได้ดังต่อไปนี้
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ชื่อบ้านย่านน�้าจืด 

 พื้นที่ตอนบนของ อ.เมืองสมุทรสาคร ใน ต.บางน�้าจืด ต.คอกกระบือ และ
ต.นาดี รวมไปถึงพื้นที่ อ.กระทุ่มแบน และ อ.บ้านแพ้ว เป็นเขตที่ได้รับอิทธิพลน�้าจืด
จากแม่น�้าท่าจีน และห่างไกลจากอิทธิพลน�้าทะเลหนุน จึงท�าให้พื้นที่ดังกล่าว
เป็นเขตเกษตรกรรมที่ส�าคัญของจังหวัดสมุทรสาครมาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คือ การท�านาข้าว ฉะน้ัน ช่ือบ้านนามถิ่นที่โดดเด่นที่สุดจึงเป็นชื่ออ่ืนใดไปไม่ได้ 
นอกจากชื่อ บ้านบางน�า้จืด และชื่อ ต�าบลบางน�้าจืด เพราะแสดงให้เห็นว่า เป็นการ
ตั้งชื่อที่อิงกับทรัพยากรน�้าจืด ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญในการด�ารงชีพของชุมชนตามแนว
ชายฝั ่งทะเล พื้นที่ใดมีน�้าจืดให้ใช้ ก็ย่อมเป็นจุดเด่นในการอ้างอิง และยังแสดง
ให้เห็นด้วยว่า “บางน�้าจืด” เป็นปราการสุดท้ายทางใต้ของที่ราบน�้าจืดผืนใหญ่ของ
ทุ่งกระทุ่มแบน นอกจากนี้ ยังมีพืชยืนต้นหลายชนิดท่ีอาศัยเติบโตในนิเวศน�้าจืด 
ได้ถูกน�ามาตั้งเป็นชื่อหมู ่บ้าน เป็นต้นว่า กระทุ ่ม มะเด่ือ ไทร แค ทองหลาง 
ส�าโรง ตะโก และ สะแก แม้บางหมู่บ้านจะแทบไม่เหลือต้นไม้ตามชื่อหมู่บ้านแล้ว 
แต่การท่ีช่ือพืชเหล่านี้ยังถูกเก็บไว้ใน “ชื่อหมู่บ้าน” ก็เป็นหลักฐานอย่างดีที่แสดงถึง
สภาพนิเวศน�้าจืดในอดีต

 ในกรณีของ “ต้นกระทุ่ม” นั้น เป็นต้นไม้น�้าจืดที่โดดเด่นอย่างมากในจังหวัด
สมุทรสาคร เนื่องจากถูกน�ามาตั้งช่ือทั้งในระดับอ�าเภอ ต�าบล และหมู่บ้าน คือ
อ�าเภอกระทุ ่มแบน ต�าบลตลาดกระทุ่มแบน และ บ้านคลองกระทุ ่มแบน
(ต.คลองมะเดื่อ) ส�าหรับความเป็นมาของชื่อ “กระทุ่มแบน” นั้น นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ 
นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน ได้เล่าให้ฟังว่า

นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ
นายกเทศมนตรี
เมืองกระทุ่มแบน

	 “...ที่มาของชื่อ	กระทุ ่มแบน	แต่เดิมในอดีต	
มีต้นกระทุ่มต้นหนึ่ง	ริมคลองภาษีเจริญตรงปากคลอง
กระทุ่มแบน	มีลักษณะแปลกจากปกติ	เหมือนไม้พิการ	
มซีกีเดยีว	ลกัษณะพุม่แผ่ขยายออกด้านข้าง	ไม่เป็นทรงสงู
แบบต้นกระทุ่มปกติ	ปัจจุบันต้นกระทุ่มดังกล่าวไม่มีแล้ว
ส่วนต้นกระทุ่มส�าคัญของต�าบลตลาดกระทุ่มแบน	คือ
ต้นกระทุม่รมิคลองภาษเีจรญิ	หน้าส�านกัเทศบาลเมอืง...”	
(สัมภาษณ์วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559)
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ต้นกระทุ่ม หน้าเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

 คลองที่มีต้นกระทุ่มดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่ ก็ได้เช่นว่าคลองกระทุ่มแบน จึงท�าให้มี
การเรียกชื่อหมู่บ้านบริเวณริมคลองนั้นว่า บ้านคลองกระทุ่มแบน (ต.คลองมะเดื่อ) 
ไปด้วย ต่อมา เมือ่มกีารขดุคลองภาษเีจรญิตดัผ่านคลองกระทุม่ (หรอื คลองกระทุม่แบน)
ท�าให้จดุตัดของสองทัง้สองกลายเป็นท�าเลใหม่ทีม่ศีกัยภาพเชือ่มเส้นทางคมนาคมเก่า
และใหม่ได้ดี เกิดเป็นชุมชนใหม่ขึ้น และเมื่อชุมชนนี้เติบโตเป็นชุมชนตลาดที่ส�าคัญ
ของพื้นที่นี้ จึงได้เป็นศูนย์กลางของต�าบลเรียกว่า “ต�าบลกระทุ่มแบน” และเป็น
ที่ ต้ังของที่ว ่าการอ�าเภอ ที่ตั้งชื่ออ�าเภอตามชื่อต�าบลว่า “อ�าเภอกระทุ ่มแบน” 
ต่อมา กระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองต�าบลกระทุ่มแบน
เป็น “เทศบาลต�าบลกระทุ ่มแบน” จึงท�าให้ชื่อหมู ่บ้านต่างๆ ถูกปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ปกครองที่มีจ�านวนประชากรหนาแน่นขึ้น ทั้งนี้รวมไปถึง
การปรับเปลี่ยนชื่อ “บ้านกระทุ่มแบน” และ “บ้านตลาดกระทุ่มแบน” ถูกยกเลิกไป 
โดยมีการตั้งช่ือเรียกใหม่ที่อิงกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม คือส่ิงก่อสร้างเด่นในพื้นที่
ขึ้นมาแทน ได้แก่ แป๊ะกง บ้านตลาด ท่ากลาง ศาลหลวงตาทอง ท่าใหม่ วัดดอนไก่ดี 
ประตูน�้าอ่างทอง สี่แยกวัดดอนไก่ดี และหมู่บ้านอ่างทองธานี
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ส�าหรับพ้ืนที่อื่นที่คลองกระทุ่มแบนไหลไปถึง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตต�าบล
คลองมะเด่ือและต�าบลแครายนั้น ในอดีต ชื่อต�าบลทั้งสองนี้ เคยตั้งชื่อตาม “คลอง
กระทุ่มแบน” ด้วยเช่นกัน นั่นคือ ต�าบลคลองมะเดื่อ เดิมใช้ชื่อ ต�าบลคลองกระทุ่ม
(แบน) และต�าบลแคราย เดิมใช้ช่ือ ต�าบลปลายคลองกระทุ่มแบน โดยชื่อใหม่
ที่เปลี่ยนนี้ ก็ยังคงเป็นช่ือพืชในนิเวศน�้าจืดอยู่ นั่นคือ มะเดื่อ และแค นอกจากนี้ 
“กระทุม่” ยงัมปีรากฏในช่ือหมูบ้่านว่า บ้านรางกระทุม่ (ต�าบลท่าเสา) ซึง่เป็นหมูบ้่านทีม่ี
ล�ารางเลก็ ๆ ไหลลงสูแ่ม่น�า้ท่าจนีบรเิวณต�าบลท่าเสา แม้ปัจจบุนัจะไม่มต้ีนกระทุม่แล้ว
แต่จากชื่อก็ท�าให้ทราบว่า ที่หมู่บ้านนี้ก็เคยมีต้นกระทุ่มด้วยเช่นกัน ส่วนพืชยืนต้น
ชนิดอื่นในเขตน�้าจืด ที่ถูกน�ามาตั้งเป็นชื่อหมู ่บ้าน เช่น “มะเด่ือ (อุทุมพร)” ที่ 
บ้านคลองมะเดื่อ (ต�าบลคลองมะเดื่อ) และ “ไทร” ที่ บ้านไทรทอง (ต�าบลบ้านแพ้ว)

ต้นไทรใหญ่ริมน�้าหลังศาลพ่อขุนบ้านไทรทอง ต�าบลบ้านแพ้ว
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 “ต้นสะแก” ก็เป็นพืชยืนต้นอีกชนิดที่ถูกน�ามาตั้งชื่อหมู่บ้านในสมุทรสาคร
สะแก เป็นพืชที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย และเติบโตได้ดีในดินทุกประเภท
ซึ่งสอดคล้องกับที่ตั้งของหมู่บ้านที่ใช้ช่ือ “สะแก” ที่กระจายตัวอยู่ในทั้งพื้นที่น�้าจืด
และพ้ืนที่น�้าจืดถึงน�้ากร่อย หมู่บ้านที่ตั้งชื่อตามต้นสะแก ได้แก่ บ้านบางสะแก 
(ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร) บ้านสะแกงาม (ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน) และ 
บ้านดอนสะแก (ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว) แม้ว่าปัจจุบันต้นสะแกจะเหลือน้อยเต็มที
แต่เรื่องเล่าเก่ียวกับสะแกจากความทรงจ�า ก็เป็นหลักฐานยืนยันความส�าคัญของ
สะแกท่ีมีต่อหมู่บ้าน ดังที่หลวงปู่เอียง (พระสมุห์ชัยรัตน์ สีลวฑฒโน) อายุ 59 ป ี
เลขาเจ้าคณะอ�าเภอกระทุ่มแบน วัดหนองพะอง เล่าสั้น ๆ ว่า

 ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสะแกที่พบได้ทั่วไปในที่ดอน
ในแถบต�าบลโรงเข้ อ�าเภอบ้านแพ้ว ดังที่ นายสมเกียรติ สุขเปี่ยม อายุ 67 ปี ชาวบ้าน
ดอนสะแก ต�าบลโรงเข้ เล่าความหลังไว้ว่า

พระสมุห์ชัยรัตน์ สีลวฑฒโน 
วัดหนองพะอง
อ�าเภอกระทุ่มแบน

	 “...พอพูดถึงบ้านสะแกงาม	แถวๆ	นั้นก็มี
ต้นสะแกเป็นดงอยู ่บนโคก	ที่จริงก็มีอยู่แทบทุกโคก
ทุกบ้าน	ส�าหรับไว้ตัดท�าฟืน	หรือ	เสาบ้าน...”	(สัมภาษณ์
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559)

	 “...เมื่อก่อนแถววัดศรีเพชรจะมีดงสะแกใหญ่มาก	ที่ตรงอ่ืนๆ	
ก็พอมีบ้างมีตามคันนา	พอนาข้าวหายไปสะแกก็หมด	เพราะสะแก
มนัขึน้ตามคนันา	ตามดอน	กเ็รยีกคนัสะแก	ดอนสะแก	กัน	ชาวบ้านเขา
ไม่ตัดเพราะเอาไว้ใช้หลบร้อน	เดินไปเดินมาตามคันนาร้อนก็จะแวะพัก
ตามดอนสะแก	เดิมทีจะมีสะแกเยอะมาก	เอาไว้พักร่มหลังเกี่ยวข้าว	
บ้างก็เรียก	ดงสะแก	ดงนู้น	ดงนี้	แยกหมู่กันไป	ก็จ�าได้นะ	พอมาถึง
สะแกตรงนี้ก็รู้ว่าจะเจอที่ใคร	...”	(สัมภาษณ์วันที่ 10 เมษายน 2560) 
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ต้นสะแก และหนามบริเวณล�าต้น

Sakorn-Buri_Book_Final 0320.indd   93 3/20/2561 BE   15:05



94
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ต้นส�าโรงขนาดใหญ่กลางทุ่งนา
บริเวณบ้านคลองส�าโรง ต�าบลอ�าแพง อ�าเภอบ้านแพ้ว

 นอกจากนี้ ยังมีไม้ยืนต้นที่ขึ้นได้ในป่าเบญจพรรณอีกจ�านวนหนึ่ง อาทิ
ต้นทองหลาง ต้นส�าโรง ต้นตะโก และต้นพะยอม ดังปรากฏในชื่อบ้านนามถิ่น ได้แก่ 
บ้านหนองทองหลาง (ต.สวนหลวง) บ้านคลองทองหลาง (ต.คลองมะเด่ือ) 
บ้านคลองส�าโรง (ต.สวนส้ม) บ้านคลองตะโก (ต.คลองมะเดื่อ) บ้านสันพะนอม 
(ต.ดอนไก่ดี) บางหมู่บ้านก็มีเรื่องเล่าที่มาของชื่อบ้านเกี่ยวกับการขนส่งไม้เน้ือแข็ง 
จ�าพวกไม้พะยอม (บางถ่ินเรียก พะนอม) ไม้แดง ไม้เต็ง ซ่ึงน�ามารวมกันไว้ที่ท่าน�้า 
เพื่อส่งขายดังปรากฏชื่อบ้านว่า บ้านท่าไม้ (ต.ท่าไม้) และบ้านท่าเสา (ต.ท่าเสา)

 น่าสังเกตว่า สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของจังหวัดสมุทรสาครในปัจจุบัน 
บริเวณใกล้แม่น�้าท่าจีนและอ�าเภอกระทุ่มแบน เป็นที่ราบลุ่มน�้าท่วมตามฤดูกาล
มักถูกใช้เพื่อเกษตรกรรมเป็นหลัก จึงไม่พบป่าเบญจพรรณแล้ว แต่หลักฐานการเคยมี
ป่าเบญจพรรณนัน้ ปรากฏในแผนทีจ่งัหวดัสมทุรสาคร ทีจ่ดัท�าโดยกรมแผนทีท่หารบก
ในสมัยรัชกาลที่ 6 แผนที่ดังกล่าวแสดงขอบเขตป่าเบญจพรรณในพ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสาคร ปัจจุบันตรงกับท้องที่ต�าบลหลักสาม ต�าบลยกกระบัตร ต�าบลชัยมงคล
ซึ่งสอดคล้องกับชื่อหมู่บ้านอื่นๆ ในแถบนั้น ที่ตั้งชื่อตามสัตว์ป่า ได้แก่ ช้าง เนื้อทราย 
และหมูป่า นั่นคือชื่อ บ้านรางช้างสี (ต.บ้านแพ้ว) บ้านหมูทอด หรือ บ้านหมูทอก
(ต.ยกกระบัตร) บ้านท่าเนื้อ (ต.อ�าแพง) บ้านในท่าเนื้อ (ต.อ�าแพง)
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ป่าเบญจพรรณ และป่าหนามป่าตาตุ่ม
ที่มีมาแต่เดิมในท้องที่อ�าเภอบ้านแพ้ว และอ�าเภอใกล้เคียง 

ในแผนที่ภูมิประเทศ ระวางบ้านแพ้ว (บ้านหลักสาม) ส�ารวจปี พ.ศ. 2457
พิมพ์ที่กรมแผนที่ทหารบก พ.ศ. 2482
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

นกยางในหนองน�้า

 นอกจากพืชแล้ว นกอพยพย้ายถิ่นที่แวะเวียนมาอาศัยท�ารังตามหนองบึง
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเรียกนกจ�าพวกนี้ว่า “นกไข่” ที่เด่นๆ เช่น “นกปากห่าง” 
ที่มักอพยพมาหากินในหนองน�้าใหญ่ ที่ลุ ่มแฉะ และท�ารังให้ไข่ฟองโต จึงท�าให้
พื้นที่เหล่านั้นกลายเป็นจุดสังเกต และเป็นที่มาของชื่อหมู ่บ้านได้ด้วยเช่นกัน
ด้วยสภาพพื้นที่มีโคกและหนองน�้าสลับกันไปน้ี ท�าให้ปรากฏเป็นชื่อหมู ่บ ้าน 
ว่า ต�าบลหนองนกไข่ บ้านหนองนกไข่ (ต.หนองนกไข่) บ้านวัดหนองนกไข  ่
(ต.หนองนกไข่) บ้านคลองหนองนกไข่ (ต.หนองนกไข่) บ้านปากคลองหนองนกไข่ 
(ต.หนองนกไข่) บ้านวังนกไข่ (ต.หนองนกไข่) บ้านหนองนกไข่ (ต.หลักสาม) และ 
บ้านดอนนกไข่ (ต.ยกกระบัตร) หรือ แม้แต่ “นกกระสา” ซึ่งเป็นนกประจ�าถิ่น
พบได้ทั่วไปในทุ่งนา แหล่งน�้าจืดต่างๆ และพื้นที่ชุ ่มน�้า ก็มาอาศัยหากินอยู่มาก
ดังปรากฏชื่อบริเวณนั้นว่า บ้านหนองนกกระสา (ต.อ้อมน้อย)  
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

“บ้านแพ้ว”แต่เดิมเคยเป็นป่า -
ประวัติบุกเบิกป่าในชื่อบ้านนามถิ่น

 “บ้านแพ้ว” เป็นช่ือบ้านนามถิ่นที่ส�าคัญอีกชื่อหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาคร
เพราะเป็นทั้งช่ือหมู่บ้าน ชื่อต�าบล และชื่ออ�าเภอเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม เรื่องเล่า
ที่มาของชื่อ “บ้านแพ้ว” นั้น มีเล่าสู่กันอยู่หลายแบบ แต่สังเกตได้ว่า เรื่องราวมักเล่า
ตรงกันจุดหน่ึงท่ีว่า พ้ืนที่ด้ังเดิมของบ้านแพ้วเป็นป่ารก จึงต้องปัก “แพ้ว” ไว้เป็น
ที่หมาย แพ้วเป็นผ้าผืนย่อมๆ ใช้ต่างธงไว้บนปลายไม้สูงๆ แล้วปักไว้เป็นที่หมายตา
ได้จากระยะไกลส�าหรับเป็นจุดนัดพบกันของชาวบ้านที่เข้ามาล่าสัตว์หรือเดินเข้าหา
ของป่า บริเวณปักแพ้วนี้จึงถูกเรียกว่า บ้านแพ้ว สืบมาจนปัจจุบัน

 เรื่องเล่าเกี่ยวกับที่มาของชื่อ “บ้านแพ้ว” นี้ แสดงให้เห็นสภาพแวดล้อมและ
วิถีชีวิตในอดีตของหมู่บ้านเมื่อครั้งยังเป็นป่า ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมีผู้คนเข้ามา
บุกเบิกพื้นท่ีน้ีให้เป็นหมู่บ้านใหม่ ข้อมูลเรื่องบ้านแพ้วเคยเป็นป่ายังสอดคล้องกับ
ประวัติการก่อตั้งอ�าเภอบ้านแพ้ว กล่าวคือ เมื่อ 90 กว่าปีมาแล้ว (ราว พ.ศ. 2468)
ที่มีการตัดแบ่งเอาพื้นที่ในต�าบลต่างๆ จากอ�าเภอสามพราน ของจังหวัดนครปฐม
และอ�าเภอบ้านบ่อ กับอ�าเภอเมืองสมุทรสาครของจังหวัดสมุทรสาคร มารวมกันเป็น
อ�าเภอบ้านแพ้ว ดังน้ัน การเกิดขึ้นของหมู่บ้านต่างๆ ในอ�าเภอนี้ จึงเกี่ยวข้องกับ
การจัดสรรเขตปกครองใหม่ ท�าให้เกิดการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน จับจองที่ดิน
เพื่อการเกษตรในที่บุกเบิกใหม่ การขยายตัวของชุมชนในแถบคลองด�าเนินสะดวก
จึงเกิดขึ้นเป็นล�าดับ สภาพแวดล้อมดั้งเดิมที่เป็นป่ารกทึบ การใช้ธงแพ้วเพื่อเป็น
สัญลักษณ์ร ่วมกันในการก�าหนดความหมายพื้นที่ จึงเหลืออยู ่แต่ในเร่ืองเล่า
ที่มาพร้อมกับชื่อบ้านนามถิ่น 
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 นอกจากนี้ อ�าเภอบ้านแพ้วยังมีชื่อหมู่บ้านอีกจ�านวนหนึ่ง ที่แสดงว่าเคยเป็น
พื้นที่ป่ามาก่อน เพราะปรากฏช่ือสัตว์ป่า เช่น บ้านหมูทอด (ต.ยกกระบัตร)
ที่มีเรื่องเล่าของ “หมูทอก” คือหมูป่าที่มักหากินในป่าและล�าธารตามธรรมชาติ
บ้านท่าเนื้อ (ต.อ�าแพง) ก็มีเรื่องเล่าเก่ียวกับ เนื้อทราย ซึ่งเป็นสัตว์จ�าพวกกวางว่า
ตาจ้อยไปพบเนื้อทรายที่ติดหล่มโคลนในป่า โคลนเลอะปิดตาเน้ือทราย จึงดู
เหมือนเชื่อง ตาจ้อยจึงผูกคอเนื้อทรายนั้น แล้วจูงกลับบ้าน ระหว่างทางตาจ้อย
ผ่านหนองน�้า จึงแวะเอาน�้าล้างตาให้เนื้อทราย พอโคลนหลุดออกจากตา เนื้อทราย
จึงตกใจเมื่อเห็นตาจ้อย เลยวิ่งเตลิดกลับเข้าป่า ตาจ้อยจึงจับเชือกดึงไว้ แต่สู้แรงไม่ได้ 
เลยถกูเนือ้ทรายลากไปด้วย ลากไปได้ระยะหนึง่กต้็องปล่อยไป กลบัมาบ้านกเ็ล่าเรือ่ง
ให้เพ่ือนบ้านฟัง จงึเกิดเป็นนทิาน “ตาจ้อยเนือ้ลาก” และอกีหมูบ้่านชือ่ บ้านรางช้างสี 
(ต.หลักสอง) ซึ่งเป็นบ้านตั้งใหม่แต่กลับมีเร่ืองเล่าเก่าๆ ที่เก่ียวข้องกับล�าราง 
ในฐานะที่เป็นเส้นทางให้ช้างลากซุงออกมาจากป่า ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับท่ีมาของชื่อ
บ้านบางช้าง ของอ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อีกด้วย
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สภาพแวดล้อมแบบป่าเบญจพรรณ และป่าสะแก
ที่ปรากฏในแผนที่เก่า
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 ชื่อบ้านย่านน�้ากร่อย

 พื้นที่น�้ากร่อย คือแนวปะทะระหว่างน�้าจืดกับน�้าเค็ม เป็นรอยต่อระหว่าง
ป่าชายเลนกบัทีลุ่ม่น�า้จดื พืน้ทีด่งักล่าวนีเ้ป็นพืน้ทีส่่วนใหญ่ของอ�าเภอเมอืงสมทุรสาคร
ถ้อยค�าจากปราชญ์ชาวบ้านที่บ้านบ่อ ได้เล่าถึงวิถีชีวิตในอดีตว่า ช่วงเวลาหน้าแล้ง
น�้าในคลองจะมีรสกร่อยจนกินไม่ได้ ต้องอาศัยน�้าฝนที่รองไว้ในตุ่ม บ้างบ้านมีตุ่ม
มากกว่าสิบใบ บ้างก็ไป “ล่มน�า้” จากพื้นที่อื่น บ้างก็ไปซื้อน�า้จากบ่อน�้า หมู่บ้านที่ชื่อ
แสดงว่าอยู่ในเขตน�้ากร่อย มักประกอบด้วยชื่อพืชน�้ากร่อย เช่น แสมด�า แสมขาว
ล�าแพน ปรงทะเล เป้ง โพทะเล จาก และมะพลับ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น บ้านแสมด�า 
(ต.พันท้ายนรสิงห์) อยู่ตอนในของคลองมหาชัย ชื่อนี้มาจากชื่อ “คลองแสมด�า” 
แม้ศนูย์กลางดัง้เดมิจะอยูท่ีว่ดัแสมด�า กรงุเทพมหานคร แต่ชมุชนสองฝ่ังคลองกไ็ด้ถกู
เรยีกรวมๆ ด้วยชือ่นีไ้ปด้วยกนัทัง้พืน้ทีไ่ปโดยปรยิาย จากการตัง้ชือ่เช่นนี ้ย่อมแสดงว่า
พื้นที่ริมคลองและใกล้เคียงมีสภาพดินและน�้าที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
ต้นแสมด�า คือมีน�้ากร่อยและดินเป็นเลนแข็ง หรือ บ้านคลองแสม (ต.บ้านเกาะ)
ต้ังอยู่รมิแม่น�า้ท่าจนี ดนิจงึเป็นเลนอ่อนปนทราย แม้จะอยูใ่กล้แหล่งน�า้จดืขนาดใหญ่
คอืแม่น�า้ท่าจนี แต่กย็งัคงได้รบัความเคม็อยูบ้่างจากน�า้ทะเลหนนุ ท�าให้บรเิวณดงักล่าว
กลายเป็นพืน้ทีเ่หมาะสมต่อการเตบิโตของแสมทีช่อบน�า้กร่อย ซึง่ในทีน่ีค้อืต้นแสมขาว 
พืชเบิกน�าของป่าน�้ากร่อย หรือชื่อ ต�าบลอ�าแพง ซึ่งสันนิษฐานว่า เพี้ยนมาจากชื่อ
พืชน�้ากร่อยคือ “ล�าแพน” พืชชนิดนี้ขึ้นได้ดีตามเลนอ่อนริมแม่น�้า ดังที่นายสุรพล 
มรรคเจริญ อายุ 62 ปี ไวยาวัจกร วัดอ�าแพง ได้เล่าว่า

สุรพล มรรคเจริญ
ไวยาวัจกร วัดอ�าแพง

	 “...ที่มาของชื่ออ�าแพงในชื่อคลอง	ชื่อวัด	ชื่อต�าบล	
มีที่มาจาก	ล�าแพน	พืชน�้ากร่อย	ชื่อน้ีเพี้ยนมานานแล้ว
เล่ากันมาว่าสมัยก่อนมีต้นล�าแพนอยู่ปากคลองอ�าแพง	
...ส่วนหมูบ้่านแถววดัอ�าแพงน้ีนะ	เดิมมอียู่สองบ้าน	เรียกว่า
บ้านปากคลอง	กค็อืบ้านปากคลองล�าแพน	ปากคลองอ�าแพง
นี่แหละ	แล้วก็บ ้านท้ายบ้าน	จะอยู ่ถัดไปทางท้ายวัด
ทางตะวันออก	ต่อมาก็มีผู ้ใหญ่บ้านรุ ่นก่อนๆ	ได้รวม
สองบ้านเข้ากัน	จนทุกวันนี้เลยเรียกรวมว่า	บ้านท้ายบ้าน
ปากคลอง...”	(สัมภาษณ์วันที่ 20 ธันวาคม 2559)
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 “ปรงทะเล” ก็เป็นพืชน�้ากร่อยอีกชนิดที่พบมากในเขตลุ่มน�้าท่าจีน หมู่บ้านที่
น�าเอาพืชชนิดนี้มาเป็นช่ือคือ บ้านท่าปรง (ในแผนที่ขอสร้างทางรถไฟสายท่าจีน 
สมัยรัชกาลที่ 5 ใช้ว่า “บ้านท่าโปรง”) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหมู่บ้านน้ี แต่เดิมเป็นชุมชน
ตลาดท่าน�้าที่มีต้นปรงขึ้นอยู่มาก คลองบริเวณดังกล่าวจึงได้ชื่อว่า “คลองท่าปรง” 
ต่อมา มีการตัดถนนจากบ้านท่าปรงเข้ามายังเทศบาลเมืองสมุทรสาคร ถนนน้ันจึง
ได้ชื่อว่า “ถนนท่าปรง” ดังนั้น ชุมชนที่อยู่ติดกับถนนท่าปรง จึงได้ชื่อ “ชุมชนท่าปรง” 
ไปโดยปริยาย ทั้งๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับที่ตั้งแห่งเดิมของบ้านท่าปรง 

พืชกลุ่มล�าแพน ล�าพู และตะบูน
มักขึ้นริมแม่น�้าหรือล�าคลองที่เป็นดินเลน
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 “เป้ง” ก็เป็นพืชน�้ากร่อยอีกชนิดที่มักขึ้นอยู่รวมกันเป็นผืนป่า และค่อนข้าง
ชอบน�า้จดื จงึแพร่พนัธุไ์ด้เป็นบรเิวณกว้าง แม้ปัจจบุนั ป่าเป้งได้ลดน้อยลงไปมากแล้ว 
แต่หลักฐานการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางของป่าเป้ง มีปรากฏในแผนที่แสดง
ภมูปิระเทศในสมัยรชักาลท่ี 6 ซึง่ครอบคลมุพืน้ทีต่�าบลท่าทราย และโคกขาม เน่ืองจาก
เป้งเป็นพืชที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันจึงท�าให้
ป่าเป้งสูญหายไปเป็นจ�านวนมาก และถูกจ�ากัดขอบเขตให้อยู่เพียงแค่บริเวณแนว
ถนนพระรามสอง แต่จากการพิจารณาหมู่บ้านชื่อ บ้านบางปิ้ง ซึ่ง “ปิ ้ง” ในที่นี้
เป็นส�าเนยีงถิน่ทีเ่รยีก “เป้ง” ของคนท้องถิน่ แม้ปัจจบุนัแทบจะหาต้นเป้งทีบ้่านบางป้ิง
ไม่ได้แล้ว แต่จากชื่อหมู่บ้านก็ท�าให้ทราบว่า หมู่บ้านนี้ เคยเป็นป่าเป้ง และมีน�า้กร่อย
ขึ้นมาถึง

เป้งทะเล
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 พืชน�้ากร่อยที่ค ่อยข้างชอบน�้าจืดอีกชนิดคือ “โพทะเล” ซึ่งคนท้องถิ่น
มักเรียกว่า “โพลูกตุ้ม” เนื่องจาก ผลของมันมีลักษณะเป็นตุ้ม เด็กๆ สมัยก่อนจึงนิยม
น�ามาปั่นเล่นเป็นลูกข่างเล็กๆ เหตุที่เรียกต้นไม้ชนิดนี้ว่า “โพ” เพราะว่าใบของ
ต้นไม้ชนิดนี้ เหมือนกับใบโพธิ์ หรือ โพธิ์พระ เป็นอย่างมาก แต่ถ้าดูทรงต้นไม้แล้ว
จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ โพทะเลมีล�าต้นเป็นล�าเดียว ขึ้นไม่สูงมากนัก
เมื่อเปรียบเทียบกับโพธ์ิพระ เพราะโพธิ์พระมีล�าต้นใหญ่โตและสูงใหญ่มาก
ถ้าเปรียบเทียบกันแล้ว โพทะเลก็คือ “โพเตี้ย” นั้นเอง และน่าสนใจว่า ในสมุทรสาคร
มีหมู่บ้านชื่อว่า “โพธิ์แจ้” หรือเดิมสะกด “โพแจ้” ค�าว่า “แจ้” แปลว่า เตี้ย เช่น ไก่แจ้ 
คือไก่เตี้ย คู่กับ ไก่โต้ง คือไก่ใหญ่ ด้วยเหตุนี้ บ้านโพแจ้ ก็น่าจะตั้งชื่อตามลักษณะ
ภมูปิระเทศทีม่ต้ีนโพทะเลขึน้อยูม่าก และถ้าเป็นเช่นนัน้กแ็สดงว่า พืน้ทีด่งักล่าวในอดตี
เป็นเขตที่น�้ากร่อยขึ้นมาถึง แต่ทว่าปัจจุบัน พื้นที่ส่วนใหญ่ได้กลายเป็นที่อยู่อาศัย 
และที่ตั้งโรงงานต่างๆ ไปเกือบหมดแล้ว แทบจะหาต้นโพทะเลไม่ได้เลย นอกจากนี้ 
หมู ่บ้านอีกแห่งที่มีร ่องรอยของการเป็นพื้นที่น�้ากร่อยคือ ชุมชนบ้านหนองบัว
(ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว) ซึ่งเดิมชื่อว่า “บ้านโพธิ์ร้อย” โดยเพี้ยนมาจาก บ้านโพล้อม 
มาอีกต่อหนึ่ง ค�าว่า “โพล้อม” นี้น่าสนใจมาก เพราะโพในที่นี้น่าจะเป็น “โพทะเล” 
ซึ่งนั่นก็แสดงว่า อิทธิพลน�้ากร่อยเคยขึ้นมาถึงที่หมู่บ้านนี้ ในสมัยที่ยังมีป่าโพทะเล
มากมายล้อมหมู่บ้าน

ดอกของโพทะเลมีลักษณะหน้าตาคล้ายคลึงกับดอกชบา
ทั้งนี้ ในทางพฤกษศาสตร์จัดให้อยู่ในกลุ่มวงศ์ (Family) เดียวกัน คือ Malvaceae
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“โพทะเล” พืชพื้นถิ่น
ต้นไม้ประจ�าจังหวัดสมุทรสาคร ก่อนเป็น “ตีนเป็ด”

 รูห้รอืไม่? แต่เดมิจงัหวัดสมทุรสาคร เคยก�าหนดให้ “โพทะเล” (Thespesia spp.) 
เป็นต้นไม้ประจ�าจังหวัดมาก่อน แม้ว่า “โพทะเล” มีลักษณะคล้ายกับ “ต้นโพธิ์” หรือ 
“ต้นโพธิพ์ระ” แต่ทว่าต่างกนัทีข่นาดล�าต้นและสภาพถ่ินทีอ่ยู่อาศยั กล่าวคือ ต้นโพทะเล
เป็นพืชท่ีเติบโตแถบประเทศชายฝั่งทะเลเขตร้อน กระจายตัวได้ในพ้ืนที่หลายแบบ
ตัง้แต่ตามชายฝ่ัง ทีด่อน ป่าชายเลนชัน้ใน จนไปถงึรมิคลองทีย่งัได้รบัอทิธพิลน�า้กร่อย 
ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพนิเวศบริเวณปากแม่น�้าของจังหวัดสมุทรสาคร
และใกล้เคยีง โพทะเลเป็นพชืไม้ยืนต้นเตีย้ ๆ  ยอดแผ่ขยาย แตกกิง่ต�า่ ค่อนข้างแน่นทบึ 
แผ่นใบรูปหัวใจกว้างถึงรูปหัวใจแกมรูปไต โพทะเลมักออกดอกสีเหลือง บางชนิด
ออกดอกสีขาวและสีแดง 

 การก�าหนดให้ “โพธิท์ะเล” หรือ “โพทะเล” เป็นต้นไม้ประจ�าจงัหวดัสมทุรสาคร 
มปีรากฏหนงัสือในประวตัมิหาดไทยภมูภิาคจงัหวดัสมุทรสาคร เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2526 
ก่อนท่ีจะมกีารเปลีย่นแปลงให้ต้น “ตนีเป็ด” หรอื “พญาสตัตบรรณ” ต้นไม้พระราชทาน 
เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา

ต้นตีนเป็ด หรือ ต้นพญาสัตตบรรณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
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ต้นปรงทะเลกับต้นจาก ชอบที่ลุ่มแฉะและริมน�า้
โดยเฉพาะบริเวณที่ได้รับอิทธิพลความเค็มจากน�า้ทะเล

 “จาก” ก็เป็นพืชเด่นในเขตน�้ากร่อยอีกชนิดที่มักพบข้ึนอยู่อย่างหนาแน่น
ตามริมคลองที่ได้รับอิทธิพลน�้าทะเลหนุน แม้ชื่อพืชชนิดนี้ ไม่ได้ถูกน�ามาตั้งเป็น
ชื่อหมู่บ้าน แต่ก็ถูกน�ามาตั้งเป็นช่ือคลองในต�าบลมหาชัย (อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร) 
เหตุเพราะคลองนั้นมีต้นจากขึ้นหนาแน่นจึงเรียกว่า “คลองจาก” ท�าให้ป้ายหยุดรถไฟ
ที่อยู่บริเวณถูกต้ังช่ือว่า “คลองจาก” ไปด้วย อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีชื่อหมู่บ้านหนึ่ง
ที่ซ่อนความหมายของป่าจากเอาไว้ นั่นคือ บ้านชายป่า (ต.คอกกระบือ) ซึ่งป่าในที่นี้
หมายถึง “ป่าจาก” ดังที่นายธีรศักด์ิ กล่ินนิล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลคอกกระบือ เล่าว่า

 นอกจากพืชเด่นในเขตน�้ากร่อยดังกล่าวแล้ว ยังมีพืชน�้ากร่อยที่ค่อนข้าง
ชอบน�้าจืดอีกคือ “มะพลับ” ดังมีปรากฏชื่อ บ้านคลองมะพลับ (ต.สวนส้ม) ซึ่งในที่นี้
หมายถึง ต้นมะพลับใหญ่ (Diospyros	malabarica) เป็นพืชที่ขึ้นตามรอยต่อระหว่าง
ป่าบกกับป่าชายเลน โดยเฉพาะชายคลองน�้ากร่อยกับห้วยหนอง การปรากฏมะพลับ
ในต�าบลสวนส้มบ่งชี้ว่า แม้พื้นที่ดังกล่าวจะไกลจากชายฝั่งทะเลพอสมควร แต่น�า้เค็ม
ยังคงส่งอิทธิพลขึ้นมาถึงที่ลุ่มบริเวณนี้ด้วย

	 “	...ชายป่า	ในทีน่ี	้หมายถึง	ป่าจาก	ซึง่เป็นไม้ทีข้ึ่นพบได้โดยทัว่ไป
ในสมัยนั้น	เดี๋ยวน้ีเริ่มน้อยลงแล้วเพราะพัฒนาเป็นย่านอุตสาหกรรม
จนหมด	เท่าที่พอให้เหลือก็คงแถวๆ	ที่บริเวณถนนพระราม	2	ของ
ต�าบลคอกกระบือ...”	(สัมภาษณ์วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558)
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

“จระเข้”
ในชื่อบ้านนามถิ่นและเรื่องเล่าท้องถิ่น 

 จระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ หนังเป็นแผ่นแข็ง อาศัยตามที่ลุ ่ม
หนองบงึ ตลอดจนแม่น�า้ทีไ่กลจากท่ีอยูอ่าศัยของคน และไม่อยูร่วมเป็นฝงู จระเข้ทีพ่บ
ในประเทศไทยมี 3 ชนิด คือ จระเข้น�้าจืด	(Crocodylus	siamemsis) จระเข้น�า้เค็มหรือ
จระเข้ปากน�้า	(Crocodylus	porosus) และตะโขง	(Tomistoma	schlegelii)	ปัจจุบัน 
ทั้งสามชนิดถูกจัดเป็นสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ ทั้งน้ีเพราะถิ่นอาศัยถูกกิจกรรม
ของมนษุย์บกุรกุท�าให้จระเข้อาศยัอยูไ่ม่ได้ อีกทัง้ยังมกีารฆ่าจระเข้เพือ่ความปลอดภยั
ในการต้ังถิ่นฐานและการค้า ทั้งหมดน้ีล้วนส่งผลให้จระเข้ลดจ�านวนลงจนแทบหมด
ไปจากธรรมชาติ

 แม้ว่าไม่เคยมีรายงานทางวิชาการเก่ียวกับจระเข้ตามธรรมชาติในจังหวัด
สมุทรสาคร ซึ่งอาจเป็นเพราะได้สูญหายไปแล้วก่อนการส�ารวจ แต่คนท้องถิ่นกลับมี
เรื่องเล่าเกี่ยวกับจระเข้ในล�าน�้าเม่ือครั้งวัยเยาว์ ซึ่งยึดโยงกับวิถีชีวิตตามล�าคลอง
จนไปถึงความเชื่อศักดิ์สิทธิ์ อาทิ เรื่องเล่าจระเข้ใต้โบสถ์มหาอุตม์ที่วัดนางสาว
(ต.ท่าไม้) และการยกให้จระเข้มีฐานะเป็นเรือเจ้าแม่เจ้าพ่อ ของศาลเจ้าตามคุ้งน�้า 
ซ่ึงศาลเจ้าบางแห่งมกีะโหลกจระเข้ตัง้ไว้ในศาลด้วย อาท ิศาลอาม้าปากคลองบางยาง
(ต.สวนส้ม) ศาลเจ้าพ่อปากน�้า (ต.ท่าจีน) เจ้าอาม้าซากงซี (ต.บางยาง) ศาลเจ้าพ่อ 
ขุนโขน (ต.บ้านบ่อ) ศาลพ่อปู่ปากคลองนาขวาง (ต.กาหลง) เป็นต้น

หุ่นจระเข้และกะโหลกจระเข้
ภายในศาลคุณพ่อมะลิวัลย์

บ้านโรงเข้ ต�าบลโรงเข้ อ�าเภอบ้านแพ้ว 

กะโหลกจระเข้หน้าโบสถ์มหาอุตม์
วัดนางสาว ต�าบลท่าไม้ อ�าเภอกระทุ่มแบน 
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 นอกจากเรื่องเล่าท้องถ่ินแล้ว หลักฐานว่าสมุทรสาครเคยมีจระเข้ ได้ถูก
เกบ็รักษาไว้ในชือ่หมูบ้่านด้วยเช่นกนั ได้แก่ บ้านหัวตะเข้ (ต.ชัยมงคล) บ้านทุ่งอนิทรย์ี 
(หัวจระเข้) (ต.หลักสาม) บ้านทุ่งอินทรีย์ (วังจระเข้) (ต.หลักสาม) และ บ้านโรงเข้ 
(ต.โรงเข้) ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ในแถบใกล้คลองสุนัขหอน 

 เมื่อพิจารณาจากรูปแบบและบทบาทของจระเข้ในเร่ืองเล่าต่างๆ เป็นที่
น่าสนใจว่า จระเข้ในเรื่องเล่ามักปรากฏให้เห็นเป็นคร้ังคราวตามแม่น�้าล�าคลอง
ที่สัมพันธ์กับที่ตั้งศาลเจ้าหรือหมู่บ้านที่เป็นจุดรวมของล�าคลองหลายสาย อีกทั้ง
ต�าแหน่งที่ตั้งศาลเจ้าและหมู่บ้านนั้น ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่น�้ากร่อย จึงเป็นได้ว่าจระเข้
ในเรื่องเล่าเหล่านี้ เป็นจระเข้น�า้เค็ม หรือที่เรียกกันว่าจระเข้ปากน�้า (Saltwater	 or	
Estuarine	Crocodile) ตามข้อมูลนิเวศวิทยาของจระเข้สายพันธุ์นี้ส่วนใหญ่พบตาม
แม่น�า้ ท่ีได้รบัอทิธพิลน�า้ทะเลขึน้ลง จึงมอีาณาเขตหากินตัง้แต่ปากแม่น�า้ จนเข้าไปได้
ถึงแผ่นดินตอนในที่น�้ากร่อยขึ้นไปถึง นอกจากน้ี จระเข้น�้าเค็มยังสามารถอาศัยได้ใน
พื้นที่ชุ่มน�้า หรือหนองบึงน�้าจืดได้อีกด้วย

กะโหลกจระเข้ ภายในศาลหัวตะเข้
วัดชัยมงคล ต�าบลชัยมงคล

อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร

กะโหลกจระเข้ปิดทอง ตั้งซ้ายขวา
ภายในศาลเจ้าพ่อขุนโขน ต�าบลบ้านบ่อ

อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ชื่อบ้านย่านน�้าเค็ม

 พื้นที่น�้าเค็มคือเขตทะเลขึ้นถึง ซึ่งได้แก่ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน ดังนั้น
การตั้งถิ่นฐานในพื้นที่น�้าเค็ม จึงมี 2 ลักษณะ แบบแรกคืออยู ่ตามชายฝั ่งทะเล 
ประกอบอาชีพหลักคือประมงชายฝั ่ง ส่วนแบบที่สองนั้น เป็นการบุกเบิกพื้นที่
ป่าชายเลนเพื่อสร้างพื้นที่ท�ากิน ซึ่งก็มี 2 ลักษณะคือ การปรับพื้นที่ป่าชายเลน
เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลประเภทวังกุ้งวังปลา หรืออีกแบบคือปรับพื้นที่
ป่าชายเลนที่ห่างจากชายฝั่งเล็กน้อยให้เป็นนาเกลือ

 ในอดีต หมู่บ้านที่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งมักมีขนาดเล็ก การตั้งชื่อ
หมู่บ้านจึงเป็นเพียงการระบุว่าที่ตั้งบ้านอยู่ชายทะเล ปัจจุบันมีใช้ค�าว่า “ชายทะเล” 
ในระบบการเรียกช่ือหมู่บ้านของกระทรวงมหาดไทยส�าหรับจังหวัดสมุทรสาครอยู่ 
5 ชื่อ คือ 1. บ้านชายทะเลบางกระเจ้า (ต.บางกระเจ้า) 2. บ้านชายทะเล (ต.กาหลง) 
3. บ้านชายทะเลรางจันทร์ (ต.นาโคก) 4. บ้านชายทะเลโรงกุ้ง (ต.นาโคก) และ 
5. บ้านชายทะเล (ต.พันท้ายนรสิงห์) จากชื่อทั้งห้านี้ บ้านชายทะเลโรงกุ้งได้แสดง
ให้เห็นว่า ครั้งหนึ่งในช่วงแรกต้ังช่ือหมู่บ้าน ได้เคยเป็นพื้นที่เพาะเล้ียงกุ้งมาก่อน
จึงได้ชื่อตามนั้น ดังที่นายสุรพล เทศบัญ อายุ 63 ปี อดีตก�านันต�าบลนาโคก เล่าสั้นๆ 
ถึงบ้านชายทะเลในท้องที่ต�าบลนาโคกว่า

สุรพล เทศบัญ
อดีตก�านันต�าบลนาโคก 

	 “	 ....อย่างในต�าบลนาโคกนีม่บ้ีานชายทะเลสองบ้าน	
บ้านหนึง่เรยีกบ้านชายทะเลรางจนัทร์	คุน้เหมือนเคยได้ยินว่า
เป็นชื่อคน	ไม่รู้	จ�าไม่ได้ว่าตาจันทร	์หรือ	ยายจันทร	์แกเป็น
เจ้าที่ดินที่ตัดล�ารางจากทะเลเข้ามาในวัง	และนาประเทียบ	
ส่วนแถวบ้านชายทะเลโรงกุง้	ทะเลบรเิวณนีกุ้ง้เยอะ	เมือ่ก่อน
จึงมีการท�าวังกุ้ง	กุ้งก็เอามาท�าเคย	ท�ากะปิ...”	(สัมภาษณ์
วันที่ 27 มกราคม 2559)
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 นอกจากนี้ ยังมีชื่อหมู ่บ้านอีกแห่งที่น่าสนใจ และบ่งชี้สภาพแวดล้อม
ชายฝั่งทะเลด้วยเช่นกัน คือ บ้านกระซ้าขาว (ต.บ้านบ่อ) เพราะค�าว่า “กระซ้า” 
หมายถงึเศษซากเปลอืกหอยจ�านวนมากทีท่บัถมกันเป็นหาดริมทะเล ดังน้ัน การตัง้ชือ่
หมู่บ้านว่ากระซ้าขาว ย่อมแสดงว่า หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ใกล้หาด ซึ่งง่ายต่อการออกเรือ
ไปท�าประมงชายฝั ่ง โดยมีหาด “กระซ้า” สีขาวเป็นจุดสังเกต ดังท่ีนายบุญฤทธ์ิ
มาบุญธรรม อายุ 56 ปี ผู้ใหญ่บ้านกระซ้าขาว ต�าบลบ้านบ่อ เล่าให้ฟังว่า 

	 “...กระซ้าขาว	หมายถึง	เปลือกหอยแหลก	ๆ 	เป็นซาก	มลัีกษณะ
เล็ก	ๆ	สีขาว	ๆ	สามารถน�ามาสร้างบ้านถมดินได	้เพราะเมื่อก่อนเวลา
สร้างบ้านมันก็เป็นดินเลน	ดินนิ่ง	ถ้าเอาไปตรงน้ีมีถมก็จะเหมือนทราย
ท�าให้ดินแน่น	เมื่อก่อน	กระซ้าขาวเจอเต็มเลยตามชายทะเล	ปัจจุบัน
ไม่ได้ใช้ประโยชน	์ และไม่มีแล้ว	 เพราะโดนแนวหินเขื่อนกั้นน�า้สร้างทับ
ไปบ้าง	ไม่กโ็ดนทะเลเซาะไป	...หมูบ้่านชายทะเลเมือ่ก่อนเขากจ็ะอยูก่นั
รมิทะเลนีแ่หละ	ถดัจากแนวชายทะเลจงึจะเป็นวงักุ้งถัดเข้าไปในแผ่นดิน
อีกค่อยเป็นนาเกลือ...”	(สัมภาษณ์วันที่ 3 ธันวาคม 2558)
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

หมู่บ้านประมง บริเวณคลองต่างๆ ที่ออกสู่ชายฝั่งทะเล ในต�าบลพันท้ายนรสิงห์
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 อย่างไรก็ตาม สังเกตได้ว่า ชื่อบ้านนามถิ่นในสมุทรสาคร ไม่มีการน�าเอาชื่อ
พืชป่าชายเลนริมทะเล เช่น โกงกาง หรือ แสมทะเล มาตั้งเป็นชื่อ ทั้งนี้เพราะ
ด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นชายทะเล จึงเต็มไปด้วยป่าน�า้เค็มที่ไม่สามารถตั้งถิ่นฐานได้ 
การตั้งบ้านจึงต้องตั้งตามพื้นที่ที่เป็นโคกเนินที่อยู่ลึกเข้าไป และมีคลองหรือล�าราง
เชื่อมต่อกับพื้นที่ตอนในของแผ่นดิน จึงเกิดเป็นชื่อต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นการบุกเบิก
พื้นที่ป่าชายเลนเพ่ือสร้างพ้ืนที่ท�ากิน 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ เพาะเล้ียงสัตว์ทะเล
ประเภทวังกุ้งวังปลา และนาเกลือ อาจกล่าวได้ว่า ชื่อบ้านประเภทนี้แสดงให้เห็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่หาได้จากทะเล

 ส�าหรับชื่อหมู่บ้านที่แสดงให้เห็นว่าเป็นพื้นที่ “นาเกลือสมุทร” นั้น มีในต�าบล
โคกขาม ต�าบลบางหญ้าแพรก ต�าบลกาหลง และต�าบลนาโคก กล่าวคอื ต�าบลโคกขาม
มีหมู่บ้านใช้ชื่อ บ้านสหกรณ์ มากถึง 4 หมู่ ซึ่งในที่นี้หมายถึง “สหกรณ์นิคมนาเกลือ” 
ส่วนต�าบลบางหญ้าแพรกมีหมู่บ้านชื่อ บ้านนาเกลือมณีรัตน์ ซึ่งชัดเจนว่าเป็นพื้นที่
น�า้เคม็ท�านาเกลอื ยิง่กว่านัน้ ยงัได้ให้ข้อมลูประวตัศิาสตร์ท้องถ่ินอีกด้วย เพราะค�าว่า 
“มณีรัตน์” มาจากช่ือของ “ขุนสมุทรมณีรัตน์” ผู้บุกเบิกการท�านาเกลือ และค�าว่า 
“สมุทรมณีรัตน์” เอง ก็มีความหมายที่น่าสนใจด้วยเช่นกัน เพราะแปลตามศัพท์ได้ว่า 
“ดวงแก้วแห่งท้องทะเล” ซึ่งหมายถึง เมล็ดเกลือสีขาววาววับ ส�าหรับต�าบลกาหลงมี 
บ้านนาขวาง และต�าบลนาโคกม ีบ้านนาโคก ถ้าพจิารณาแต่เพยีงชือ่ โดยไม่พจิารณา
ประวัติและสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านแล้ว ก็อาจเข้าใจผิดได้ว่า “นา” ในชื่อนี้เป็น 
“นาข้าว” แต่อันที่จริงหมายถึง “นาเกลือ” ซึ่งเป็นอาชีพประจ�าถิ่นของทั้งสองต�าบล 
และยังบ่งชี้ด้วยว่าสภาพนิเวศของทั้งสองหมู่บ้าน แต่เดิมเป็นเขตน�้าเค็มมาก่อนคือ 
ป่าชายเลน ต่อมาจึงถูกปรับพื้นที่เพื่อท�านาเกลือ นอกจากนี้ ค�าขยายที่ต่อท้ายชื่อว่า 
“ขวาง” กับ “โคก” ต่างก็บอกเล่าประวัติศาสตร์หมู่บ้านไว้ด้วยเช่นกันว่า นาขวาง
หมายถึง นาเกลือที่ท�าขวางกันไปมา ส่วน นาโคกนั้น ก็บรรยายสภาพแวดล้อมตามที่
เห็นว่า ในพื้นที่นาเกลือนั้น มีโคกเนินกระจายตัวอยู่หลายแห่ง ไม่ได้ไถออก
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ภูมิทัศน์นาเกลือ บริเวณบ้านนาโคก อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร

 ต�าบลบางกระเจ้ามีหมู่บ้านชื่อ “บางกระเจ้า” แม้ชื่อนี้ไม่ได้บ่งบอกความเป็น
พื้นที่น�้าเค็มโดยตรง แต่ก็เป็นการบอกโดยอ้อม กล่าวคือ “กระเจ้า” แปลว่า “นกยาง” 
ซ่ึงพบได้โดยทั่วไปตามชายฝั่งทะเล หรือแม้แต่พื้นที่นาเกลือนอกฤดูที่มีน�้าท่วมขัง 
ฉะนั้น บ้านบางกระเจ้า จึงหมายถึงหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในที่ลุ่มน�้าท่วมตามฤดูกาล และ
มีนกยางเป็นจุดเด่น ซึ่งเป็นสภาพนิเวศในอดีตแรกตั้งหมู่บ้านนี้ ในท�านองเดียวกัน 
บ้านกาหลง ในต�าบลกาหลง ก็ไม่ได้บ่งบอกความเป็นพื้นที่น�้าเค็มโดยตรง แต่จาก
ข้อมูลด้านธรรมชาติกับพิธีกรรมของชาวนาเกลือในต�าบลกาหลง ท�าให้ทราบว่า “กา” 
มีความสัมพันธ์กับ “นาเกลือ” กล่าวคือ แนวป่าชายเลนหลังนาเกลือในต�าบลน้ี 
เคยเป็นถิ่นอาศัยของกาจ�านวนมาก และในพิธีท�าขวัญนาเกลือ จะมีการวางขนมต้ม
ไว้ตามคันนา ซึ่งก็จะมีกาบินลงมาจิกกินเป็นปกติ
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ผลิตภัณฑ์จากทะเล อาทิ กะปิ น�้าปลา และดอกเกลือ เป็นต้น
ล้วนวางขาย ควบคู่ไปกับป้ายรับสั่งอาหารทะเลสด
พบได้ทั่วไปสองฝั่งถนนเลียบชายทะเล-กระซ้าขาว 
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ภาพท่าเรือริมแม่น�้าท่าจีน หน้าเมืองสมุทรสาคร
ภายในภาพจะเห็นศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ทางขวาสุดของภาพ

สมัยยังเป็นศาลทรงไทย และใกล้ ๆ กันจะเห็นป้อมวิเชียรโชฎก ในปี ค.ศ. 1936 (พ.ศ. 2480)
ถ่ายโดย ศาสตราจารย์ Robert Larimore Pendleton

นักวิทยาศาสตร์ทางปฐพีวิทยา ชาวอเมริกัน
ที่ได้เดินทางมาเป็นที่ปรึกษาให้กรมเกษตรและประมง ประเทศไทย

ช่วง พ.ศ. 2478-2485 และ พ.ศ. 2499-2500
ที่มาภาพ: The American Geographical Society Library,

University of Wisconsin-Milwaukee Libraries
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2. ภูมิอาชีพในชื่อหมู่บ้าน: วิถีชีวิตท�ามาหากินที่แฝงใน “ชื่อ” 

 “ภูมิอาชีพ” คือ วิถีการท�ามาหากินที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัว
เป็นการประกอบอาชีพ ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณที่ตั้งถิ่นฐานในการด�ารงชีพ
ดังนั้น ช่ือหมู่บ้านบางช่ือจึงแฝงภูมิอาชีพเอาไว้ โดยเป็นภูมิอาชีพในสมัยช่วงแรก
ตัง้หมูบ้่าน ถ้าปัจจุบันมิได้ท�าอาชีพนั้นๆ กันแล้ว ก็อาจกล่าวได้ว่าชื่อหมู่บ้านดังกล่าว
เป็น “ฟอสซิลทางสังคมวัฒนธรรม” ดังที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้น กลุ่มภูมิอาชีพที่แฝง
ในชื่อหมู ่บ้านของสมุทรสาคร มี 5 กลุ่ม คือ หมู ่บ้านประมง หมู ่บ้านนาเกลือ 
หมู่บ้านท�าฟืนตัดจาก หมู่บ้านเกษตรกรรม และชุมชนเมืองท่าค้าขาย โดยแต่ละกลุ่ม
อธิบายได้ดังนี้

           
 หมู่บ้านประมง 

 หมู่บ้านประมงในอ�าเภอเมืองสมุทรสาคร มักกระจายตัวตามตล่ิงทั้งสองฝั่ง
บริเวณตอนในของปากแม่น�้าท่าจีน ในต�าบลบางหญ้าแพรก ต�าบลท่าฉลอม และ
ต�าบลโกรกกราก ส่วนอีกกลุ่มตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล หมู่บ้านประมงที่อยู่ตอนใน
ของปากแม่น�้าท่าจีน มีช่ือน่าสนใจคือ เล่งเกียฉู่ ซึ่งเป็นชื่อที่ชาวจีนเรียก “บ้าน
ท่าฉลอม” (ปัจจุบันตรงกับ “ชุมชนศาลเจ้ากลาง”) และ ซินเสีย ซึ่งแปลว่า “บ้านใหม่” 
เพราะเป็นชมุชนประมงทีย้่ายมาอยูใ่หม่จากฝ่ังตรงข้าม การทีท่ัง้สองชือ่เป็นค�าจนีนัน้ 
ย่อมแสดงให้เห็นว่า “ชาวจีน” ซึ่งเป็นชนกลุ่มหลักที่ท�ากิจการประมงของสมุทรสาคร 
ท�าให้บริเวณบ้านท่าฉลอม กลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของพื้นที่ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก
ศูนย์กลางการปกครองที่ปากคลองมหาชัย ตามที่คุณทองแทน เลิศลัทธภรณ์ 
อดีตนายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร เล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาวจีน
กับชุมชนประมงในจังหวัดสมุทรสาครว่า
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	 “...ชุมชนชาวจีน	ตรงท่าฉลอม	ได้เข้ามาพักอาศัย	มาท�าประมง	
เขาเรียก	เหล่งเกี๋ยฉู่	หมู่บ้านมังกรน้อย	....	ส่วน	‘ซินเสีย’	อยู่ฝั่งตรงข้าม	
เก่ามาก่อนมมีหาชยัอกี	คนจนีมกีารเคลือ่นย้ายเข้ามาทางนีก้ม็าตัง้บ้าน
กันริมแม่น�้ามากหน่อย	แปลว่า	บ้านใหม่	ยุคอพยพตอนนั้นผมก็จ�า
ไม่ค่อยได้	เวลาซื้อกุ้งปลาไปขายต่อ	หาปลาอยู่ชายทะเลก็จะเอามาส่ง
ท่าฉลอม	ที่จริงซีกทางน้ีมีไม่เยอะหรอก	แต่ซีก	‘หัวโพง’	นี่เยอะกว่า
เป็นชมุชนประมงคนจีนแถวบางหญ้าแพรก	มหีวัโพงมาก่อนมาแต่ด้ังเดมิ
บางหญ้าแพรกย่านคนมอญเพ่ิงจะมาตั้งทีหลัง	...ส่วนคนจีนทาง	
กระซ้าขาว	เรียก	‘พวกแป๊ะกง’	ไม่ก็เรียก	‘พวกทะเล’	อย่าง	‘หัวโพง’	
ก็บ้านคนจีน	บางทีคนท่าฉลอมก็มีญาติอยู่หัวโพง	พอเขาออกทะเล
จะเอาปูปลามาขายก็มาจอดเรือตรงบ้านญาติที่ท่าฉลอม...”	 (สัมภาษณ์
วันที่ 12 มีนาคม 2559)
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เรือประมงบริเวณบางหญ้าแพรก 

แผงขายปลาสดในตลาดมหาชัย 
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หมู่บ้านประมง ริมคลองตรง ในท้องที่ต�าบลพันท้ายนรสิงห์ 

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสภาพภูมิศาสตร์สังคมจะเป็นหมู ่บ้านประมง แต่ดู
เหมือนว่าช่ือท้ังสองข้างต้น น่าจะได้มาหลังจากท่ีหมู่บ้านประมงขยายตัวไปมาก
จนเป็นหมู่บ้านท่าค้าขาย รวมไปถึงแหล่งผลิตภัณฑ์จากการประมง อาทิ น�้าปลา
อาหารทะเลตากแห้ง แล้ว ดังน้ัน ผู้เขียนจะขออธิบายเกี่ยวกับชื่อทั้งสองนี้ในหัวข้อ
ชุมชนเมืองท่าค้าขายต่อไป 
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 วิธีการตั้งชื่อที่แสดงอาชีพประมงอีกประการคือ การตั้งชื่อตามลักษณะพิเศษ
ของล�าน�า้ทีใ่ช้เป็นเส้นทางท�ากนิ ได้แก่ บ้านโกรกกราก กล่าวคอื แม้ว่าจะมกีารเล่าถึง 
ที่มาของชื่อ “โกรกกราก” ไว้หลายแบบ และแต่ละแบบมักถูกโยงเข้ากับเสียงดัง
โกรกๆ กรากๆ เช่น เสียงเครื่องถักอวนที่กระทบกันดังโกรกกราก เสียงคนมอญเรียก
คนจีนว่าก๊กๆ ก๊ักๆ หรือ เสียงใบจากตามแนวคลองโกรกกรากที่มาสีกับข้างเรือดัง
โกรกกรากก็ตาม แต่ผู้เขียนขอสันนิษฐานว่า โกรกกราก น่าจะเป็นลักษณะพิเศษของ
ล�าน�้าที่ชาวประมงต้องรู้เมื่อแล่นผ่าน เพราะค�าว่า “โกรก” แปลว่า ช่อง ตรงกับค�าว่า
โตรก หรอื ตรอก ส่วนค�าว่า “กราก” แปลว่า เชีย่ว เช่น น�า้เชีย่วกราก ดงันัน้ โกรกกราก
จงึแปลว่า “ช่องน�า้เชีย่ว” ซึง่กส็อดคล้องกบัลกัษณะทางภมูศิาสตร์ของล�าน�า้ช่วงทีเ่ป็น
ที่ต้ังของบ้านโกรกกราก ที่มีน�้าไหลเชี่ยว ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะล�าน�้าที่อยู่ถัดไป
ก่อนออกปากทะเล ซึ่งชาวเรือต้องรู้เป็น “ช่องลม” ตรงกับปากแม่น�้า ในขณะที่
ฝั ่งตรงข้ามโกรกกรากคือบ้านท่าฉลอม เป็นฝั่งที่น�้าไม่เชี่ยว จอดเรือได้ดี จึงเป็น
แหล่งรวมของเรอืฉลอมทีเ่ข้ามาขนถ่ายสนิค้า พืน้ทีโ่กรกกราก-ท่าฉลอมนี ้แสดงให้เหน็
ภูมิอาชีพประมงที่สัมพันธ์กับลักษณะทางน�า้และการเดินเรือในบริเวณปากน�า้

การตากอวนในท่าฉลอม สมัยก่อน
เอื้อเฟื้อภาพ: พอพจน์ วีระสิทธิ์ มีอ�าพล
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 หมู่บ้านประมงอีกกลุ่มคือ ประมงชายฝั่งท่ีปรากฏค�าว่า “ชายทะเล” เช่น
บ้านชายทะเล (ต.พันท้ายนรสิงห์) ซึ่งในเอกสารบางฉบับของหน่วยงานปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมักเรียก “บ้านประมง” ส่วน บ้านชายทะเล (ต.กาหลง) บ้านชายทะเล
บางกระเจ้า (ต.บางกระเจ้า) และ บ้านชายทะเลรางจันทร์ (ต.นาโคก) บ่งบอกว่า
ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล เหมาะสมต่อการท�าประมงชายฝั่ง หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
เป็นวังกุ้ง วังปลา เพื่อน�ามาบริโภคในครัวเรือน ขายส่งยังสะพานปลา หรือน�าไป
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิ กะปิ กุ้งแห้ง ส่วน บ้านชายทะเลโรงกุ้ง (ต.นาโคก)
ตั้งชื่อตามการท�านากุ้งแบบธรรมชาติที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเล การตั้งชื่อด้วยค�าว่า 
“โรงกุ้ง” เป็นการขยายความว่า หมู่บ้านนี้ท�าวังกุ้ง กล่าวคือ เม่ือจับกุ้งได้ก็จะน�ามา
รวมกันที่พื้นที่ส่วนกลาง หรือ โรงกุ้งหมู่บ้าน จากนั้นจึงคัดแยกกุ้งเพื่อน�าไปขายต่อ 
ตามที่อาจารย์วิโรจน์ กิจสมุทร รักษาการผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดราษฎรธรรมาราม 
เล่าถึงที่มาของชื่อบ้านชายทะเลโรงกุ้งไว้ว่า

อาจารย์วิโรจน์ กิจสมุทร
รักษาการผู้อ�านวยการ
โรงเรียนวัดราษฎรธรรมาราม

	 “...ชายทะเลโรงกุ้ง	มีที่มาจาก	พื้นท่ีส่วนใหญ่
ในสมัยก่อนท�าวังกุ้งเยอะ	การท�าวังกุ้งสมัยก่อนไม่ใช่
วังกุ้งที่เข้าใจแบบในปัจจุบันนะ	เพียงแต่เขาจะท�าวังกุ้ง
แบบธรรมชาติ	คือจะขุดบ่อหลังป่าชายเลน	แล้วเมื่อ
น�้าทะเลขึ้นก็จะเปิดให้น�้าไหลเข้าไหลออก	ก่อนที่จะปิด
ประตูน�้า	ในน�้ามันจะมีพวกไข่ปลาไข่กุ้งที่มากับธรรมชาติ
ก็จะมาฟักอยู่ในวัง	พอถึงเวลามันก็โตชาวบ้านก็จะเอา
น�้าออกเก็บกุ้งออกมาได้จ�านวนมาก	จ�าได้เลยสมัยครู
เด็กๆ	เห็นพวกผู้ใหญ่ขนกุ้งกันเป็นตะกร้าๆ	ไปที่โรงกุ้ง
มงุจาก	เป็นห้างๆ	ส่ีห้าปีก็สร้างใหม่	ในล้งกุ้งนัน้	พวกผู้ใหญ่
ก็จะเปิดกุ้งกัน	ก็คือคัดกุ้ง	เอาไปขายที่มหาชัยกันเป็นล�า่
เป็นสัน	สมัยนี้ท�าแบบนั้นไม่ได้แล้วเพราะป่าชายเลน
มันหมด	คนไถท่ีท�าวังกุ ้งแบบใหม่	คือกุ้งกุลากันอยู่
ช่วงหนึง่	จากน้ันระบบนิเวศก็เปล่ียนไปเลย...”	(สัมภาษณ์
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559)
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ท่าเรือสาธารณะที่ยืนออกไปยังทะเล
มักเห็นได้ทั่วไปตามหมู่บ้านชายฝั่งทะเล

นอกจากการวังกุ้งแล้ว ชายทะเลแถบบ้านกระซ้าขาวและหมู่บ้านใกล้เคียง 
ยังมีการท�ากะปิเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อด้วย
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 หมู่บ้านนาเกลือสมุทร 

 หมูบ้่านนาเกลอืสมทุรพบได้ในพืน้ทีอ่�าเภอเมอืงสมทุรสาครบริเวณใกล้ชายฝ่ัง
ทะเล เนื่องจากสภาพดินมีลักษณะเหนียวและอยู ่ใกล้แหล่งน�้าทะเลที่เพียงพอ
ส�าหรับท�านาเกลือ พ้ืนที่ท�านาเกลือด้ังเดิมของสมุทรสาครนั้น อยู่ในต�าบลบ้านบ่อ 
ต�าบลบางกระเจ้า ต�าบลบางโทรัด ต�าบลกาหลง และต�าบลนาโคก ของอ�าเภอเมือง
สมุทรสาคร ข้อมูลจากโฉนดที่ดินเก่าและแผนที่เก่าเป็นหลักฐานยืนยันว่า อาชีพ
ท�านาเกลอืทีน่ีท่�าสบืต่อกนัมาอย่างยาวนาน สอดคล้องกับค�าบอกเล่าของป้าอุบลรัตน์
ใยไหม อดีตก�านันต�าบลกาหลงวัยเกษียณว่า

อุบลรัตน์ ใยไหม
อดีตก�านันต�าบล 
และโฉนดที่ดินในท้องที่
ต�าบลกาหลงสมัยก่อน

	 “...การท�านาเกลือที่น่ีเก่าแก่มาก	ดูได้จาก
โฉนดที่ดินเก่าของป้า	ในนี้เขียนเลยว่าออกสมัย
ยังเป็นอ�าเภอบ้านบ่อ	กลายเป็นกิ่งอ�าเภอบ้านบ่อ	
...ส่วนการท�านาเกลือก็ไม่ได้ท�าติดทะเล	ต้องท�า
ลกึเข้ามาพืน้ทีต่อนในหน่อย	แล้วน�าน�า้ทะเลเข้ามา
ตามล�าราง	ล�าประโดงมาที่วังขังน�้า	คนที่นี่เขาจะ
ท�านากันช่วงเดือนพฤศจิกายน	–	ธันวาคม	จนมา
มกราคมก็ได้เกลือแล้ว	ร้ือเกลือได้ถึงเดือนเมษา
ก่อนที่ฝนจะมา	...ท�านาเกลือ	เรารู้ว่ามันท�าให้
มีชีวิตท่ีดีขึ้น	เราชอบที่จะอยู่กลางแดด	พอเห็น
มีเกลืออยู่ในยุ้ง	เราก็รู้แล้วว่าเรายังมีเงินอยู่...	” 
(สัมภาษณ์วันที่ 6 มกราคม 2559)
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ชื่อหมู ่บ้านที่เกี่ยวข้องกับท�านาเกลือ ได้แก่ บ้านนาขวาง (ต.กาหลง) 
ทีต่ัง้ชือ่มาจากลกัษณะของการวางแปลงนาเกลือท่ีขวางกันไปมา ลักษณะการวางตวัของ
แปลงนาเกลอืไม่เป็นระเบยีบนี ้จงึสะท้อนให้เหน็ว่า พืน้ทีต่รงนีเ้ป็นพ้ืนทีน่าเกลือดัง้เดมิ
ที่อาจเก่าที่สุดของสมุทรสาคร เพราะเป็นการบุกเบิกและจับจองพื้นที่ท�านาเกลือกัน
แบบหลายครอบครัว จึงท�าให้ที่นาของแต่ละครอบครัวท�าขวางกันไปขวางกันมา
ส่วน บ้านนาโคก (ต.นาโคก) มีเรื่องเล่าที่มาของชื่อหลายส�านวน ตั้งแต่การที่หมู่บ้าน
และวัดตั้งอยู่บนโคกโดดเด่นท่ามกลางนาเกลือไปจนถึงผืนนาเกลือในอดีตตรงไหน
มโีคกก็เว้นไว้ไม่ปรบัเป็นทีร่าบ เพราะต้องใช้แรงงานมาก โคกทีถ่กูเว้นไว้นีจ้งึกลายเป็น
จดุเด่นกลางนาเกลือ และเป็นทีม่าของชือ่นาโคก รวมไปถึงวถิกีารเก็บผลผลิตนาเกลือ
ของชาวบ้านแถวนี้นิยมท�านาเกลือแบบไม่สร้างยุ้งฉาง เมื่อรื้อนาเสร็จก็น�าเกลือ
มากองเป็นเนินคล้ายโคกเกลือเพื่อให้พ่อค้ามาซื้อเกลือได้ทันที

นาเกลือ กาหลง สมุทรสาคร ราว พ.ศ. 2498 - 2499
เอื้อเฟื้อภาพโดย ชนินทร์ อินทร์พิทักษ์
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ภาพถ่ายดาวเทียม “นาขวาง” บริเวณในท้องที่ต�าบลกาหลง
ดัดแปลงภาพ: google earth

 นอกจากนี้ยังมีอีกหลายช่ือหมู ่บ ้านท่ีปรากฏเรื่องเล่าเกี่ยวโยงประวัติ
ความเป็นมากับภมูสิงัคมวัฒนธรรมนาเกลอืสมทุร ตวัอย่างเช่น บ้านกาหลง (ต.กาหลง) 
ที่มีชื่อบ้านเกี่ยวข้องกับนิทานและเรื่องเล่าท้องถ่ินอยู่สามเร่ือง เร่ืองแรกเล่าว่า
นานมาแล้วมสีองคนตายายไปตดัฟืนในป่าแสม ได้ยินเสยีงเดก็ร้อง ก็มองไปตามเสยีง
เห็นอีกาบินวนเหนือดงป่า เมื่อตามเข้าไปดูก็พบเด็กผู ้หญิงหน้าตาสวยแต่ตัวด�า 
ตายายจึงเก็บไปเลี้ยง และตั้งชื่อว่า “กาหลง” เมื่อกาหลงโตเป็นสาว ก็มีหนุ่มต่างถิ่น
มาขอแต่งงาน ต่อมา เมื่อมีฐานะจึงบริจาคทรัพย์ให้สร้างวัด วัดนั้นจึงได้ชื่อว่า 
“วัดกาหลง” เรื่องที่สองเล่าว่า สมัยก่อนหมู่บ้านนี้มีป่าแสมป่าโกงกาง ซ่ึงมีอีกาท�ารัง
อยู่มาก มากเสียจนกล่าวได้ว่า เมื่ออีกาบินกลับรัง ก็เป็นหลงเข้ารังบินกันเป็นประจ�า 
ถิ่นนี้จึงถูกเรียกว่า “กาหลง” ส่วนเรื่องที่สามเล่าว่า เมื่อก่อนมียุ้งเกลือยุ้งหนึ่ง วันหนึ่ง
มีอีกาบินหลงเข้าไปแล้วหาทางออกไม่ได้ ก็ตายอยู่ในนั้น เมื่อมีคนมาพบเข้าก็เลย
เรียกบ้านที่ต้ังยุ้งเกลือนั้นว่า “กาหลง” อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนสันนิษฐานโดยอิงกับ
ลักษณะภูมิประเทศแบบนาเกลือว่า การได้ชื่อว่า “กาหลง” น้ี อาจเป็นการตั้งชื่อ
อุปมากับสภาพแวดล้อมแบบนาเกลือ เพราะสภาพแวดล้อมแบบนาเกลือนั้นดูเวิ้งว้าง
กว้างขวางสุดลูกหูลูกตา มองไปก็เห็นแต่กาบินไปมา เหมือนบินหลงอยู่ในนาเกลือ
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ล�าประโดงส�าหรับน�าน�้าเข้าหรือ
ถ่ายน�า้ออกจากนาเกลือ

นกยาง นกที่หากินตามชายฝั่งทะเลและนาเกลือ
อาจจะเป็นที่มาของการเรียกชื่อถิ่น “นกกระเจ้า”

การขนส่งเกลือทางน�้า
ยังพอมีให้เห็นบ้างในปัจจุบัน

การรื้อนาในช่วงปลายหน้าหนาว

 ถ้าพิจารณาชื่อหมู่บ้านที่มีค�าว่า “บาง” ในเขตนาเกลือ ย่อมแสดงว่า พื้นที่
ก่อนการบุกเบิกเป็นนาเกลือน้ัน เป็นที่ลุ่มต�่าน�้าท่วมตามฤดูกาล เหมาะสมต่อการ
ปรับเปลี่ยนเป็นนาเกลือได้ นั่นคือ เปลี่ยนป่าแสมป่าโกงกางเป็นนาเกลือชื่อท�านองนี้ 
เช่น บ้านบางกระเจ้า (ต.บางกระเจ้า) ซึง่มทีีม่าจากนกยางทีห่ากินตามป่าชายฝ่ังทะเล
และในนาเกลือ บ้านบางโทรัด (ต.บางโทรัด) ซึ่งเพี้ยนมาจาก “บางโคลัด” โดย
คนในพื้นที่เล่าว่า สมัยก่อนมีการย้ายโคหนีน�้าท่วมทางเหนือของต�าบลมาข้าม
ลัดคลองสุนัขหอนตรงที่ตั้งหมู่บ้าน มารับจ้างใช้เป็นแรงงานถากถางป่าแสมเพื่อสร้าง
นาเกลือ เป็นต้น
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สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ส่วนชือ่หมูบ้่านนาเกลอืเกิดใหม่นัน้ ถกูตัง้ชือ่ท่ีสือ่ว่าเป็นนาเกลอือย่างชัดเจน 
เช่น บ้านนาเกลือมณีรัตน์ (ต.บางหญ้าแพรก) โดยมีประวัติว่า เมื่อ พ.ศ. 2469 
มีการบุกเบิกที่ดินริมทะเลเป็นนาเกลือ โดยขุนสมุทรมณีรัตน์ (เม่งฮะ) ก�านันต�าบล
ท่าฉลอมสมัยน้ัน ท่านได้จัดแบ่งที่ดินขนาดใหญ่เพื่อท�านาเกลือและเปิดโอกาสให้
ชาวบ้านเข้ามาอาศัยท�ามาหากิน โดยให้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่บ้านนาเกลือขนาดใหญ่ 
จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านดังกล่าว

บรรยากาศนาเกลือมณีรัตน์สมัยก่อน 
เอื้อเฟื้อภาพ: พอพจน์ วีระสิทธิ์ มีอ�าพล ทายาทขุนสมุทรมณีรัตน์

ป้ายนาเกลือมณีรัตน์
พ.ศ. 2469
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ขณะที่กลุ่มบ้านที่ใช้ชื่อ “สหกรณ์” ในต�าบลโคกขามกับพันท้ายนรสิงห์นั้น
เป็นการรวมตัวกันท�านาเกลอืในรปูแบบสหกรณ์ มชีือ่เรยีกกนัว่า “สหกรณ์นคิมนาเกลอื” 
ซึ่งเป็นการจัดสรรที่ดินโดยรัฐบาลให้ท�านาเกลือสมุทร เมื่อ พ.ศ. 2481 จากเดิมที่เป็น
พื้นที่ป่าชายเลน ป่าจากป่าแสม กลายมาเป็นที่ดินแบ่งสรร ครอบครัวละไม่เกิน 50 ไร่ 
เข้ามาหักร้างถางพง และมีการจัดกลุ่มรวมตัวในรูปสหกรณ์ ครอบคลุมพื้นที่จาก
ปากอ่าวเจ้าพระยาถึงอ่าวท่าจีน ดังนั้น การที่จะรู้ว่า สหกรณ์ในที่นี้เป็นสหกรณ์
ที่เกี่ยวกับการท�านาเกลือ ก็ต้องได้ข้อมูลจากคนในหมู่บ้าน ข้อมูลนี้ถือเป็นข้อมูลแฝง
อยู่ในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น นี่จึงเป็นตัวอย่างว่า การศึกษาที่มาของชื่อหมู ่บ้าน
จะวิเคราะห์จากชื่อเพียงอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องน�าเอาประวัติของหมู่บ้าน หรือ
แม้แต่สภาพภูมิประเทศมาร่วมวิเคราะห์ด้วย ที่ส�าคัญ ปัจจุบัน อาชีพหลักของ
สมาชิกนิคมสหกรณ์ ไม่ใช่นาเกลือเพียงอย่างเดียว แต่เร่ิมหลากหลายมากข้ึน
ไม่ว่าจะเป็น การท�าวังกุ้ง เลี้ยงหอยแครง เลี้ยงปลากะพง เลี้ยงปูทะเล เป็นต้น

นิคมสหกรณ์โคกขาม
หน่วยงานส�าคัญในการจัดสรรพื้นที่ให้เหล่าเกษตกร

และสนับสนุนจัดตั้งสหกรณ์ต่างๆ

นายเลอพงษ์ จั่นทอง
ปราชญ์ชาวบ้าน 
ศูนย์เรียนรู้การท�านาเกลือ
และอดีตประธานสหกรณ์ 
กรุงเทพจ�ากัด ต�าบลโคกขาม
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 หมู่บ้านท�าฟืนตัดจาก 

 หมู่บ้านที่ต้ังในเขตน�้ากร่อยส่วนใหญ่ มักไม่สามารถท�าการเกษตรแบบ
ที่ท�ากันในพ้ืนที่น�้าจืดได้ เนื่องจากต้นทุนทางธรรมชาติต่างกัน พื้นที่น�้ากร่อยของ
จังหวัดสมุทรสาครกินพ้ืนที่กว้างขวางไปตามแนวริมแม่น�้าท่าจีน ลึกเข้าไปจนถึง
อ�าเภอกระทุ่มแบน โดยมีคลองสุนัขหอน และคลองมหาชัย เป็นคลองส�าคัญที่ได้
รับอิทธิพลน�้ากร่อยจากแม่น�้าท่าจีน อย่างไรก็ตาม ในจังหวัดสมุทรสาครกลับปรากฏ
ชือ่บ้านนามถ่ินทีส่มัพนัธ์กับการประกอบอาชพีในเขตน�า้กร่อยน้อยมากทีสุ่ดในบรรดา
ชื่อบ้านนามถิ่นที่แสดงภูมิอาชีพ ทั้งๆ ที่เป็นระบบนิเวศเด่นในพื้นที่

สภาพธรรมชาติส่วนใหญ่รอบคลองสุนัขหอนเป็นป่าน�้ากร่อย
เช่น ป่าแสม ป่าจาก ทั้งนี้เพราะน�้าในล�าคลองได้รับน�้าเค็มตลอดทั้งปี

ตามแรงขึ้นลงของน�้าทะเลหนุน 
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ร่องรอยวิถีชีวิตของชุมชนริมน�า้ที่สภาพแวดล้อมริมล�าน�้าเต็มไปด้วยป่าจาก อาทิ
การตัดจากเย็บจากในแถบบ้านเกาะ หรือ ล้งแบบดั้งเดิมที่พอเหลืออยู่ในท่าฉลอม เป็นต้น 
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ชื่อบ้านนามถิ่นที่ปรากฏรูปแบบอาชีพที่สัมพันธ์กับเขตน�า้กร่อยได้แก่ บ้านไร่ 
(ต.พันท้ายนรสิงห์) โดยจากประวัติของชื่อหมู่บ้านไม่มีการยืนยันแน่ชัดว่าหมายถึง
การท�าไร่พชืชนดิใด เพยีงความหมายของชนิดพชืท่ีเกีย่วข้องกบัชือ่หมูบ้่าน บ้างก็เล่าว่า
เดิมที่ตรงน้ีเคยเป็นไร่นาข้าว บ้างก็เล่าว่าเดิมมีไร่จาก เพราะเมื่อก่อนนิยมตัดจาก
ไปเยบ็เป็นตบัๆ เพือ่ใช้สอยในครวัเรอืนหรอืส่งขาย ส่วน บ้านไร่ (ต.นาโคก) อีกแห่งนัน้ 
กม็ลีกัษณะเช่นเดยีวกนั คอืไม่ทราบทีม่าว่าเป็นไร่ชนิดใดแต่ด้วยหมูบ้่านตัง้อยู่ริมคลอง
สุนัขหอน และเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศน�้ากร่อย จึงเป็นไปได้ว่าหมายถึง “ไร่ไม้ฟืน” 
ที่ท�าจากต้นแสม หรือต้นกระบูน (ตะบูน) ที่เจ้าของที่จะจัดสรรขายให้ตัดเป็นฟืน
ด้วยหน่วยนับเป็นไร่ ดังเรื่องเล่าของลุงไพโรจน์ จันสอน อายุ 73 ปี ชาวบ้านไร่ 
ต�าบลนาโคก ซึ่งเล่าว่า 

	 “...	ไม่รู้หรอกว่า	ชื่อบ้านไร่มาจาก
อะไร	ย้ายมาอยู่ตัง้แต่หนุ่มๆ	ก็เรยีกกันแบบน้ี	
ผมเป็นคนโรงเข้	เข้าไปทางคลองนี้ถัดขึ้นไป
ไม่ไกล	ผมย้ายเข้ามาอยู่บ้านภรรยา	อยู่กับ
พ่อตา	สมัยก่อนชาวบ้านในพื้นท่ีบริเวณน้ี
ประกอบอาชีพ	ท�าสวนมะพร้าวน�้าตาล
ท�าฟืน	เผาถ่าน	กันมาก	แต่ถ้าสมยัเร่ิมแรกเลย
ก่อนที่มะพร้าวจะเข้ามา	ก็นิยมท�าแต่ตัดฟืน	
รู้จกัไหมพวกไม้กระบนู	ไม้แสม	ตดัเป็นไม้ดง	
คอืปล่อยให้มันขึน้ตามธรรมชาต	ิแล้วกเ็ข้าไป
ตัดเป็นกองๆ	ขาย	ส่วนใหญ่คนที่น่ี	ใครมี
ที่ ดินเยอะก็จะท�าเป็นป่าไม้พวกน้ีแหละ
ไม่ต้องท�าอะไรเลย	ทิ้งให้ป่าแสมมันขึ้น	
พ่อค้าหรือคนอื่นก็จะมาเหมาเอาเป็นไร	่
คนนีเ้หมาไร่นงึสามไร่สีไ่ร่	กจ็ะตดัไปจนเห้ียน	
ถ้าดูเป็นกไ็ด้ไม้เยอะ	ถ้าดไูม่เป็น	กจ็ะเผลอไป
เหมาแปลงท่ีไม้มันขึ้นไม่แน่นก็ได้ไม้น้อย...” 
(สัมภาษณ์วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559)

กองไม้ชนิดต่างๆ ที่ถูกล�าเลียง
เพื่อส่งไปยังอุตสาหกรรมเผาถ่าน

ในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

Sakorn-Buri_Book_Final 0320.indd   130 3/20/2561 BE   15:06



131
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 นอกจากนี้ ยังมีชื่อบ้านที่น่าสนใจอีกคือ บ้านคลองกก (ต.ยกกระบัตร) 
และ บ้านปลายคลองกก (ต.ยกกระบัตร) ที่ เกี่ยวข้องกับกกน�้ากร ่อย ได้แก่
กกสามเหลี่ยมใหญ่ หรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่า “กกตะกาด” ที่พบได้ทั่วไปในคลอง
น�้ากร่อย โดยคลองดังกล่าวเป็นหน่ึงในคลองสาขาท่ีแยกจากคลองสุนัขหอน 
ไม่ไกลจากบ้านไร่ (ต.นาโคก) นายชิด จวนแจ้ง อายุ 59 ปี ผู้ใหญ่บ้านปลายคลองกก 
และนายไศศร ช้างชนะศึก อายุ 61 ปี อดีตก�านันต�าบลยกกระบัตร ร่วมกันเล่าถึง
วิถีชีวิตในอดีตที่เก่ียวข้องกับระบบนิเวศน�้ากร่อย ถึงการเก็บกกในล�าคลองธรรมชาติ
มาสานเป็นเสื่อเพื่อใช้ในครัวเรือนว่า    

	 “...กก	ไม่มีแล้วครับ	สมัยก่อนตอนเด็กๆ	แม่	ปู่	ย่า	
เขาถอนกกมาสานเสื่อเอา	ใช้มือสานนี่แหละ	ไม่ได้ขายใคร	
ท�าใช้เอง	แจกกันในหมู่ญาต	ิเพราะบ้านอื่นๆ	ก็ท�ากันหมด	
....ในคลองมันมีเยอะมากเลย	คนที่ น่ีเขาเรียกกันว่า
กกตะกาด	เป็นกกน�้าเค็ม	ล�าต ้นสามเหลี่ยม	ยาวสูง	
ถอนขึ้นมาโคนจะสีขาวๆ	เจอแถวน�้ากร่อยนี่แหละ	มันจะ
ขึ้นแทรกๆ	ในทุ่งที่น�้าในคลองท่วม	หรือไม่ก็ตรงที่ไม่มี
ต้นจากขึน้กอใหญ่ๆ	เหน็อยูท่ั่วนะ	เมือ่ก่อน	แถวสมทุรสาคร	
สมุทรสงคราม	...มันอ่อนไหวกับยาฆ่าหญ้า	คนรุ่นใหม่ๆ	
ก็ไม่เก็บไว้เพราะไม่เห็นประโยชน์	...สมัยก่อน	ผมชอบ
พายเรือไปกับแม่ไปเก็บต้นกก	จอดเรือก็ถอนเอาได้มา
เต็มล�าเรือ...	”	(สัมภาษณ์วันที่ 20 เมษายน 2560)

นายชิด จวนแจ้ง
ผู้ใหญ่บ้านปลายคลองกก
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 หมู่บ้านเกษตรกรรม 

 จังหวัดสมุทรสาครมีช่ือบ้านนามถิ่นที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมจ�านวนมาก 
ได้แก่ นาข้าว สวนผลไม้ และสวนพืชผักชนิดอื่นๆ ชื่อบ้านเหล่าน้ีเกี่ยวข้องโดยตรง
กับนิเวศน�้าจืด เน่ืองจากน�้าจืดเป็นทรัพยากรหลักในการเพาะปลูกให้ได้ผลดี ดังนั้น 
ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา ได้มกีารพัฒนาระบบโครงข่ายคลองในจงัหวดั เพือ่ประโยชน์
ทั้งการเดินทางขนส่งสินค้า และการน�าน�้าจืดเข้ามาในพ้ืนที่การเกษตร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในพื้นท่ีแนวเหนือ-ใต้ระหว่างคลองด�าเนินสะดวกกับคลองสุนัขหอน และ
ระหว่างคลองภาษีเจริญกับคลองมหาชัย ด้วยความโดดเด่นในเรื่องการเป็นแหล่ง
ผลิตพืชผลทางการเกษตร สมุทรสาครจึงมีค�าขวัญประจ�าจังหวัดท่อนหนึ่งที่ว ่า 
“ลานเกษตร” 

Sakorn-Buri_Book_Final 0320.indd   132 3/20/2561 BE   15:06



133
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 แม้ปัจจุบัน พืน้ทีต่อนบนของจงัหวัดได้กลายสภาพเป็นชมุชนเมอืงไปเสยีแล้ว 
แต่จากชื่อบ้านนามถ่ินบริเวณน้ี ท�าให้ทราบว่า คร้ังหน่ึงบริเวณนี้มีความโดดเด่น
ในเรื่องการท�านาข้าว เช่น ชื่อ ต�าบลนาดี เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นใหม่ โดยเปลี่ยนมาจากชื่อ
เดิมคือ ต�าบลบางปิ้ง ทั้งนี้เพราะว่า เม่ือ พ.ศ. 2485 มีน�้าท่วมใหญ่ในต�าบลน้ี นาข้าว
เสียหายหนักมาก ดังนั้น เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจให้กับเกษตรกรที่ต้องท�าการเพาะปลูก
ตัง้ตวักนัใหม่ จงึได้เปลีย่นชือ่ต�าบลด้วยค�าว่า “นาด”ี หรอื ชือ่หมูบ้่านทีแ่ฝง “ความเป็น
พื้นท่ีนาข้าว” ก็มีให้เห็นได้ เช่นช่ือ บ้านกลางนา (ต.หนองสองห้อง) บ้านดอนนา
(ต.โรงเข้) หรอื ชือ่หมูบ้่านทีม่คีวามหมายโดยอ้อม เช่นชือ่ บ้านทุ่งสทีอง (ต.บางน�า้จดื) 
ซ่ึงเป็นการเปรียบเปรยสีทองเป็นสีรวงข้าวอันอุดมสมบูรณ์ในท้องนา หรือช่ือ
บ้านกระโจมทอง (ต.หลักสอง) ซึ่งหมายถึงกระโจมนวดข้าวที่ใหญ่มากจนถูกใช้เป็น
ที่สังเกตของที่ตั้งหมู่บ้าน 

 นอกจากนี้ ยังปรากฏชื่อบ้านนามถิ่นที่น�า “ควาย” (กระบือ) และ “วัว” (โค) 
ซึ่งเป็นสัตว์เล้ียงไว้ใช้แรงงานในนาข้าว มาใช้ตั้งช่ือหมู่บ้านด้วย กรณีของควายนั้น 
มีปรากฏเป็นชื่อหมู ่บ้านว่า บ้านคอกกระบือ (ต.คอกกระบือ) บ้านท่ากระบือ
(ต.บางยาง) และ บ้านอ่าวกระบือ (ต.ท่าไม้) แม้ว่าที่มาของช่ือหมู่บ้านเหล่าน้ี
จะเกี่ยวข้องกับเส้นทางการค้ากระบือ ในฐานะที่เป็นจุดแวะพักและกระจายกระบือ
ต่อไปยงัพืน้ท่ีอืน่ๆ แต่กส็ามารถอนมุานได้ว่ากระบอืเหล่านี ้กค็อื “แรงงาน” ทีเ่กษตรกร
ต้องซื้อมาใช้ในการท�านานั่นเอง หรือกรณีของวัวนั้น ก็มีปรากฏเป็นชื่อหมู่บ้านว่า 
บ้านดอนวัว (ต.หนองสองห้อง) ซ่ึงจากช่ือก็สื่อว่าหมู่บ้านนี้เป็นที่พักวัวเพราะเป็น
ทีด่อน ท�านองเดยีวกบัชือ่บ้านคอกกระบอื และอกีช่ือคอื บ้านบางโทรดั (ต.บางโทรดั) 
โดยค�าว่า “โทรัด” เพี้ยนมาจาก “โคลัด” ซึ่งแสดงว่าหมู ่บ้านน้ี เป็นจุดขนย้ายวัว
ที่ลัดข้ามคลองสุนัขหอน นอกจากนี้ ถ้าพิจารณาขอบเขตการตั้งชื่อหมู่บ้านด้วยควาย
และวัวดังกล่าวพบว่า นาข้าวในแถบฝั่งตะวันออกของแม่น�้าท่าจีนใช้ควายไถนา 
ในขณะที่นาข้าวในแถบฝั่งตะวันตกกลับนิยมใช้วัวไถนา
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

บรรยากาศชาวนาก�าลังใช้กระบือคราดนา บริเวณท้องนาย่านบางยาง อ�าเภอกระทุ่มแบน 
ที่มาภาพ: เดช เมฆใจดี, โปสการ์ด พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสมนิมิตต์ ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ 

เอื้อเฟื้อภาพ: ชนินทร์ อินทร์พิทักษ์

 ชื่อบ้านนามถิ่นโดยอ้อมที่เกี่ยวกับทุ ่งนาอีกแบบคือ ชื่อที่ตั้งตามสัตว์ที่
อาศัยหากินในทุ่งนา เช่น บ้านเจ็ดริ้ว (ต.เจ็ดริ้ว) ซึ่งหมายถึง ปลาช่อนที่หมู่บ้านนี้
ตัวใหญ่มาก เพราะเมื่อน�าไปท�าปลาช่อนตากแห้ง สามารถบั้งได้ถึงเจ็ดร้ิว ดังที่
อาจารย์บังอร หังเสวก ข้าราชการครูโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วเล่าว่า 

	 “...เมื่อก่อน	เจ็ดริ้วเป็นที่รกมาก	แล้วย่าของครูเนี่ย	
เป็นคนมอญมาจากบ้านเกาะ	แล้วย่าได้ยนิเสยีงเสอื	เสยีงช้าง
แว่วมาเวลากลางค�่ากลางคืน	 ...เวลามอญจะปลูกข้าว
ก็จะเจาะเป็นหลุมๆ	ไม่ได้ท�านาแบบปัจจุบันนี้หรอก	หย่อน
ตรงนี้	หย่อนหลุมนี้	แล้วมีปลาชุมมากๆ	เขาก็บอกว่า
ปลาเนี่ยนะ	ปลาช่อนเนี่ย	แล่(เนื้อ)มาทีก็ได	้เจ็ดริ้ว	เรียกว่า	
ฮโปะ	เฮรีย	(เฮรีย	แปลว่า	ริ้ว)...”	(สัมภาษณ์ วันที่ 12 
มีนาคม 2559)อาจารย์บังอร หังเสวก

ครูโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 การที่ปลาช่อนเองเป็นปลาที่หาได้ง่ายในตามทุ่งนาเช่นนี้ จึงมีลักษณะไม่ต่าง
กับเต่าด�า หรือหนูนาที่เป็นอาหารของนกอินทรีย์ (นกเหยี่ยว) ดังปรากฏในชื่อหมู่บ้าน
เช่น บ้านเต่าด�า (เดิมชื่อ ทุ่งเต่าด�า ต.ชัยมงคล) บ้านทุ่งอินทรีย์ (ต.หลักสาม) ซึ่งสัตว์
ทั้งสองชนิดนิยมหากินในทุ่งนาหรือแหล่งน�า้ใกล้ทุ่งนา และพบได้ทั่วไปตามธรรมชาติ 

 ลักษณะของคันนา ก็อาจถูกน�ามาใช้ตั้งชื่อหมู่บ้านได้เช่นกัน เช่นในกรณีของ 
บ้านดอนสะแก (ต.โรงเข้) แต่เดิมนั้นมีต้นสะแกขึ้นอยู่บนดอนคันนา ชาวนาในแถบนี้
ไม่ตัดโค่นทิ้งเพื่อใช้เป็นร่มเงาในการพักผ่อนเวลาท�านา หรือเดินทางไปหมู่บ้านอื่นๆ
สะแกบนคันนาจึงกลายเป็นจุดเด่นท่ีใช้เรียกหมู่บ้านไปโดยปริยาย หรือในกรณีของ 
บ้านคลองพาดหมอน (ต.เจ็ดริ้ว) ก็เกี่ยวข้องกับคลองที่ขุดตามแนวหมอน ซึ่งก็คือ
คันนาของชาวบ้านในต�าบลเจ็ดริ้วและต�าบลหลักสอง ส่วนใหญ่การจับจองที่นาของ
คนในละแวกนี้ นิยมตัดที่นาทางลึกเข้าไปจากปากคลอง ท�าให้เกิดแนวหมอนและ
คันนาขนานกันเป็นแนวพาดชัดเจนนั่นเอง
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 การตั้งชื่อหมู ่บ้านอีกกรณีหนึ่งคือการน�าเอาชื่อเจ้าของที่มาต้ังเป็นชื่อ
หมู่บ้าน กล่าวคือ การจับจองที่ดินเพ่ือการบุกเบิกที่นาน้ัน มักเก่ียวพันกับแนวทาง
การตัง้ชือ่หมูบ้่านด้วยการใช้ชือ่บคุคลทีเ่ป็นเจ้าท่ี หรือเป็นบคุคลทีอ่าศยัในบริเวณน้ัน
ดังเช่น บ้านโคกตานุช (ต.นาดี) บ้านหนองตาแอว (ต.นาดี) บ้านคลองตาสด
(ต.คลองมะเด่ือ) บ้านคลองตาเฉย (ต.คลองมะเดื่อ) บ้านคลองผู ้ใหญ่ลอย
(ต.คลองมะเด่ือ) บ้านตากล่อม (ต.แคราย) บ้านกลางคลองตาปลั่ง (ต.บ้านแพ้ว) 
บ้านปลายคลองตาปลั่ง (ต.บ้านแพ้ว) บ้านคลองตาข�า (ต.บ้านเกาะ) บ้านคลอง
จางวาง (ต.หลักสาม) บ้านคลองจางวางเชย (ต.หลักสาม) และ บ้านคลองนางนม 
(ต.เกษตรพัฒนา) ช่ือลักษณะนี้มักท�าให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง “เจ้าของท่ี” กับ 
“หมู ่บ้าน” โดยมักแสดงออกมาในลักษณะที่ว่า เจ้าของที่สละที่ดินบางส่วนเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ เช่น ยอมปันส่วนที่ดินให้ขุดคลองน�าน�้าเข้าพื้นที่ทางการเกษตร
ของส่วนรวม หรือสละที่ดินสร้างโรงเรียน หรือในลักษณะท่ีเจ้าของที่เป็นผู้กว้างขวาง
เป็นที่นับหน้าถือตาของคนในหมู่บ้าน เป็นต้น
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 อย่างไรก็ตาม ช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ท�านาโดยเฉพาะในอ�าเภอ
กระทุ่มแบน มักถูกกว้านซื้อเพื่อสร้างโรงงานและขยายที่อยู่อาศัย อันเป็นผลมาจาก
นโยบายพัฒนาเขตอุตสาหกรรมที่ขยายตัวมาจากกรุงเทพมหานคร ท�าให้การท�านา
ที่เคยเฟื่องฟูในต�าบลนาดี คอกกระบือ และบางน�้าจืด ได้หยุดลง กลายเป็นเพียง 
“บันทึกทางประวัติศาสตร์” ให้คนรุ่นหลังได้อ่านกัน ส่วนที่นาในอ�าเภอบ้านแพ้วนั้น
ก็ถูกปรับเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจและการพัฒนาระบบชลประทาน ประกอบกับ
นาข้าวไม่ให้ผลผลิตเท่าสมัยก่อน เกษตรกรจึงได้เปลี่ยนวิถีชีวิตเป็นการท�าสวนแทน 
ซ่ึงผลผลตินัน้แปรผนัไปตามสภาพเศรษฐกจิ-สงัคมในแต่ละยคุ โดยมลี�าดบัพฒันาการ
สงัเขปดงันี ้ระยะแรก เกษตรกรนยิมรือ้ทีน่าเพือ่ปลกูพชืล้มลกุ เช่น พรกิ แตง ถัว่ฝักยาว
ผักต่างๆ ไม่ก็ผลไม้ ต่อมาก็เริ่มปลูกผลไม้ อาทิ ส้ม มะม่วง และมะพร้าวแก่ ต่อมา
เมื่อตลาดเกษตรหลากหลายมากขึ้น ในบ้านแพ้วจึงเต็มไปด้วยผลไม้และไม้ดอก
นานาชนิด อาทิ กล้วยไม้ ฝรั่ง มะม่วง มะนาว มะพร้าวน�า้หอม ล�าไย ทั้งส่งในตลาด
ในกรุงเทพ และส่งออกนอก ท�าให้การท�านาข้าวเสื่อมความนิยมเรื่อยๆ และไม่มีการ
สืบต่อ

 ในกรณีการเข้ามาของมะพร้าวน�้าหอมนั้น ปู่ชุบ กล่อมจิตต์ ราษฎรอาวุโส
อดีตเจ้าอาวาสวัดยกกระบัตร ปัจจุบัน อายุ 86 ปี ได้เล่าถึงบ้านแพ้วในช่วงสมัย
ที่ท่านยังพอจ�าความได้ให้ฟังด้วยอารมณ์ขันไว้ว่า

Sakorn-Buri_Book_Final 0320.indd   137 3/20/2561 BE   15:06



138
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

	 “...สมัยก่อนเขาท�านากันส่วนริมน�้าเป็นป่าผืน
ป่าจาก	แต่ถ้าย้อนเก่าจริงๆ	เป็นป่าหมดเลย	คนเข้ามา
จับจอง	เรียก	จับที่ดินใครได้มากก็ได้เยอะได้น้อยกันไป	
ส่วนใหญ่เป็นคนราชบุรี	นครปฐม	แม่กลอง	คนจีนก็มี
คนลาวก็มี	คนมอญก็มา	ที่นี่คนแถวนี้บางทีก็ชอบท�านา
เสรจ็ก็เข้าป่าไปเล่นไพ่	ไฮโล	เข้าไปเล่นในวัดกม็	ีไม่กลวับาป	
ไม่ค่อยจะขยันหรอก	ตอนนั้นผมเป็นพระแล้วก็ด่าๆ	ไป	
เทศน์ให้ท�ามาหากิน	ปลูกมะพร้าว	พวกที่อยู่ริมคลองก็มัก
เป็นป่า	ตัดจาก	ตัดฟืน	ไม้ตะบูน	ฝาด	แสม	ใครตัดได้ก็ตัด
ที่เยอะ	จับทีได้มากก็ได้เยอะ	มีคนมารับซื้อถึงที่เลย	
ต้นกกก็มีท�าเป็นนากก	ตัดมาตากไปสานท�าเสื่อขาย	
เด๋ียวนี้ก็พอมีบ้าง	ต่อมาปู่ก็ไปดูคนอัมพวาเขาท�ามะพร้าว
แล้วได้ผลดีก็เลยทดลองเอามาท�า	เอามาให้คนในนี้ลองท�า	
ว่ามันกินได้นาน	แรกๆ	ก็มีพวกไม่เชื่อ	แต่เราเป็นพระ
จะไปโกหกได้ไง	คนที่ท�าตามตอนนั้นป่านนี้ก็รวยไปแล้ว	
มีกินได้ตลอด	แรกๆ	พวกก็ดื้อไม่เอา	ก็เทศน์ให้ฟังเรื่อง
มะพร้าวตลอด	(หัวเราะ)	จนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมาเริ่มท�า
มะพร้าวกันมากขึ้น	ยกกระบัตรก็เจริญขึ้น	มีหน้ามีตา
ต่อมาทันใจล้มสวนบ้าง	ท�าวังกุ ้งแชบ๊วยไม่ก็มะพร้าว
น�้าหอมกัน	ก็ว่ากันไป...” (สัมภาษณ์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2560)

ชุบ กล่อมจิตต์

Sakorn-Buri_Book_Final 0320.indd   138 3/20/2561 BE   15:06



139
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

สวนมะพร้าว

สวนล�าไย

สวนมะม่วง

สวนองุ่น

Sakorn-Buri_Book_Final 0320.indd   139 3/20/2561 BE   15:06



140
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ด้วยความหลากหลายของพนัธุพื์ชไม้ผลทีป่ลูกกันในช่วงเวลาส้ันๆ ชือ่หมูบ้่าน
ระยะหลังท่ีเก่ียวข้องกับสวนผลไม้จึงมีไม่มาก เมื่อเทียบกับช่ือหมู่บ้านที่เกี่ยวข้อง
กับการท�านาข้าว แต่ก็ยังพอมีให้เห็นอยู ่บ ้าง เช่น บ้านสวนส้ม (ต.สวนส้ม) 
บ้านคลองบางม่วง (ต.บางยาง) อย่างไรก็ตาม การตัง้ชือ่หมูบ้่านในยุคใหม่ มแีนวโน้ม
ปรบัชือ่ให้เกีย่วข้องกบัการเกษตร โดยไม่เจาะจงชนดิของพชืผล และเพิม่ “มงคลนาม” 
เข้าไป ดงัเป็นไปในลกัษณะทีเ่รียกว่า “มงคลนามเพือ่การเกษตร” เช่น บ้านคลองทวผีล 
(ต.บางยาง) ชุมชนเกษตรรุ่งเรือง (ต.เกษตรพัฒนา) ชุมชนเกษตรสามัคคี (ต.เกษตร
พัฒนา) ชุมชนเกษตรสมบูรณ์ (ต.เกษตรพัฒนา) ชุมชนเกษตรร่วมใจ (ต.เกษตร
พัฒนา) และ ชุมชนเกษตรมั่นคง (ต.เกษตรพัฒนา) เป็นต้น

 นอกจากนี้ยังมี ชุมชนสวนหลวง (ต.สวนหลวง) ซึ่งเมื่อแรกตั้งชื่อ พื้นที่
บริเวณนี้เป็นสวนผักที่เช่าท�าในที่ของราชการ (ที่หลวง) ชื่อบ้านนี้ก็มีความเป็นมา
ที่น่าสนใจ เนื่องจากเก่ียวข้องกับการเกษตรกรรมริมคลองภาษีเจริญ ประวัติของ
หมู่บ้านและต�าบลสวนหลวงนั้น เกี่ยวพันกับอาชีพชาวไร่ชาวสวน ปลูกผัก และ
ในบรเิวณนีเ้องมแีปลงทีด่นิผนืใหญ่ทีเ่ป็นทีดิ่นหลวงให้เช่าท�ามาหากิน ปลูกผกัมาก่อน
ปัจจุบัน ที่ดินผืนดังกล่าวได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นที่ตั้งค่ายก�าแพงเพชรอัครโยธิน

แผนที่ที่ดินต�าบลหนองแขม อ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
กรมพระคลังข้างที่ขอให้ออกโฉนดที่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ พ.ศ. 2465

ที่มาภาพ: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
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สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 หมู่บ้านท่าค้าขาย

 หมูบ้่านตลาดท่าน�า้ทีเ่ก่าแก่และศนูย์กลางทางเศรษฐกจิ-สังคมของสมทุรสาคร
มีอยู่ 2 แห่ง ต่างยุคต่างสมัยกันคือ บ้านท่าจีน (ต.ท่าจีน) และ บ้านท่าฉลอม 
(ต.ท่าฉลอม) เมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ก่อนการขุดคลองมหาชัยน้ัน ศูนย์กลางของ
สมุทรสาครอยู่ที่บ้านท่าจีน โดยมีวัดใหญ่จอมปราสาทเป็นศูนย์กลางชุมชน ชื่อที่ว่า 
“ท่าจนี” นี ้ย่อมแสดงให้เหน็ว่าหมูบ้่านนีเ้ป็นถิน่อาศยัของคนจนีทีเ่ข้ามาท�ากนิในสยาม
ท�าเลที่ตั้งหมู่บ้านก็เหมาะสมต่อการขนถ่ายสินค้าไปยังพื้นที่อ่ืนๆ เพราะไปได้ทั้ง
แม่น�้าท่าจีนและคลองสุนัขหอน ช่ือเดิมก่อนชื่อท่าจีนจะชื่ออะไรนั้น มิอาจทราบได้ 
แต่การได้มาซึ่งช่ือท่าจีนน้ี เป็นการได้มาเมื่อหมู่บ้านนี้ได้พัฒนาตัวเองเป็นตลาด
ท่าน�้าแล้ว เพราะค�าว่า “ท่า” ก็คือจุดจอดเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า ต่อมาเม่ือขุด
คลองมหาชัยส�าเร็จ จุดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ-สังคมจึงย้ายมาบริเวณปากคลอง 
มหาชัยแทน ท�าให้เกิดชุมชนชาวจีนขึ้นอีกแห่งหน่ึงที่จอดเรือง่าย ไม่ไกลจากปากน�้า
และปากคลองมหาชยั ชาวจนีเรยีกหมูบ้่านตนเองว่า เล่งเกยีฉู ่หมูบ้่านน้ีจงึพฒันาข้ึน
เป็นตลาดท่าน�้าที่มีเรือฉลอมแวะเวียนมาจอดขนถ่ายสินค้ากันอย่างคับคั่ง คนไทย
จึงเรียกหมู่บ้านเล่งเกียฉู่ว่า “บ้านท่าฉลอม” และเนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่เจริญที่สุด
ในละแวกนี้ ชื่อท่าฉลอมจึงถูกน�ามาตั้งเป็นชื่อต�าบลด้วยว่า “ต�าบลท่าฉลอม” โดยมี
ศูนย์กลางชุมชนดั้งเดิมอยู ่ที่ศาลเจ้ากลาง ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การปกครองเป็นเทศบาลต�าบล พื้นท่ีของบ้านท่าฉลอมจึงถูกแบ่งย่อยออกเป็น
ชุมชนต่างๆ เช่น ชุมชนศาลเจ้ากลาง ชุมชนศาลเจ้าแม่จุ้ยบุ้ยเนี้ย เป็นต้น ท�าให้ชื่อ 
“บ้านท่าฉลอม” หายไปจากช่ือหมู่บ้าน เหลือไว้แต่เพียงเป็นชื่อต�าบล เรื่องเกี่ยวกับ
ท่าฉลอมน้ี นายทองแทน เลิศลัทธภรณ์ อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร
สมุทรสาคร เล่าให้ฟังว่า
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สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

	 “.	.	.	ที่ท่าจีนไม่ปรากฏหลักฐานมีชาติอื่นนะ	จีนล้วนๆ	จีนเป็ง
หรือ	จีนเปี๋ยว	จีนเปียว	(ก๊ก)	เป็นจีนที่อพยพมาอยู่ที่ท่าฉลอม	เพราะที่
ท่าฉลอม	คือ	ชุมชนชาวจีน	ติดต่อกับต่างประเทศโดยตรง	โดยทางเรือ
ส�าเภา	.	.	.	ชุมชนชาวจีนตรงท่าฉลอม	ได้เข้ามาพักอาศัย	มาท�าประมง	
เขาเรียก	เหล่งเกี๋ยฉู ่ หมู ่บ้านมังกรน้อย	แต่ว่าที่มาเป็นท่าฉลอม	
เพราะมเีรอืฉลอมมาจอดทีน่ัน่	เพือ่รอรบัสนิค้าจากส�าเภาจนี	แล้วส่งต่อ
ขึน้ไปทีอ่ยธุยา	สพุรรณบรุ	ีอยูต่รงกระเพาะหม	ูจากบริเวณศาลเจ้ากลาง
ไปจนถงึวดัช่องลม	เป็นชมุชนเก่า	เมือ่บริเวณวดัแหลมยังไม่มชีมุชน	.	.	.	
เรือฉลอม	ตามโบราณหมายถึง	เรือขนถ่ายสินค้า	ลักษณะเฉพาะต้องมี
ระวางบรรทุก	และถ้าเป็นสินค้าที่โดนน�้าไม่ได้จะมีหลังคาท่ีเล่ือนได้
โค้งๆ	มาปิดท�าด้วยไม้ไผ่	แล้วก็ใช้ยาชัน	ลักษณะคล้ายๆ	แผ่นล�าแพน
แต่แขง็แรงกว่า	มไีม้ด้านขวางล้อตามล�าเรอืทีเ่ลือ่นปิดได้	ถ้าพดูง่ายๆ	กค็อื	
เรอืส�าเภามาขนถ่ายสนิค้าทีท่่าฉลอม	ลงเรือฉลอมแล้วล่องขึน้ตามล�าน�า้	
.	.	.”	(สัมภาษณ์วันที่ 12 มีนาคม 2559)

เรือฉลอมที่ท่าฉลอม
จากชุดภาพถ่ายของพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก�าแพงเพชรอัครโยธิน 

ที่มาภาพ: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
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สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ดังน้ัน หมู่บ้านท่าจีนและท่าฉลอม จึงถือเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้าท่ีส�าคัญ
แม้อยู่ต่างยุคต่างสมัย แต่ทั้งสองได้แสดงบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่
ปากแม่น�้าท่าจีน ดังทราบได้จากชื่อบ้านนามถ่ินของทั้งสอง ซึ่งเก็บรักษาข้อมูล
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินเก่ียวกับชุมชนตลาดท่าน�้ากับชาวจีนเอาไว้ ชื่อบ้านนามถิ่น
จึงเป็นภาพสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของพ้ืนท่ีหัวใจหลักของเมืองสมุทรสาครที่เติบโต
ด้วยการเป็นเมืองท่าการค้าโดยแท้ 

ท่าฉลอมในอดีต
เอื้อเฟื้อภาพ: พอพจน์ วีระสิทธิ์ มีอ�าพล
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สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ต่อมาเมื่อมีบทบาททางการค้ามากข้ึน ชุมชนตลาดท่าน�้าแบบด้ังเดิมก็
พัฒนาขึ้นกลายเป็นลักษณะชุมชนเมือง การตั้งชื่อชุมชนท่ีขยายตัวเกิดขึ้นใหม่
ก็เปลี่ยนจากอิงสภาพธรรมชาติมาเป็นอิงกับลักษณะทางวัฒนธรรมในชุมชน ในกรณี
สมุทรสาคร เป็นละแวกย่านการค้าของคนจีน ชื่อบ้านชื่อชุมชนจึงเกี่ยวข้องกับการ 
น�าเอาศาลเจ้าจีนมาเป็นจุดหมายตาของชุมชน ได้แก่ บ้านหลังศาล (ต.ท่าจีน) ชุมชน
ศาลเจ้ากลาง ชุมชนศาลเจ้าแม่ (ต.ท่าฉลอม) และ บ้านซินเสีย (ต.บางหญ้าแพรก) 
โดยสอดคล้องกับที่ นายณรงค์ จารุปราโมทย์ ประธานชุมชนท้ายบ้าน ท่าฉลอม
เล่าถึงความส�าคัญของเครือข่ายชุมชนชาวจีนในท่าฉลอมและชุมชนใกล้เคียงให้ฟังว่า

	 “.	.	.	ท่าฉลอมนะ	‘เล็งเกี๋ยฉู่’	คนจีนโพ้นทะเลท่ีมาอยู่ตลาด
ท่าจีนเนี่ย	ในสมัยก่อนก๋งผมเล่าให้ฟังว่า	ตอนที่มาบ้านเมืองที่น่ีเจริญ
มเีรอืค้าขายเป็นตลาด	ต้องยอมรบัเลยเราพฒันาตวัเองจนเป็นสขุาภิบาล
แห่งแรกนี่ไม่ธรรมดา	ตั้งแต่เล็กจนโต	คนที่เค้าจะเรียกกันปกติว่า	
“ศาลเจ้ากลาง”	ไม่เรยีกศาลเจ้าปุนเถ้ากง	แล้วทีส่�าคญัคอื	เมือ่มองดูจาก
ภาพถ่ายทางอากาศจะเหน็ว่าเป็นศนูย์กลาง	ตรงกลางของท่าฉลอมพอดี
เหมือนเป็นศูนย์รวมของเขา	ไม่ก็ไปที่โรงเจ	เพราะมีข้อมูล	ภาพเก่าๆ
เกี่ยวกับผู้อุปถัมภ์ค�้าชูโรงเจ	มีทั้งจีนผมยาว	เปียผมยาว	เตี่ยผมก็มีรูป
ที่ท่าฉลอม	 เขามีป้ายรวมคนสุสานของบรรพบุรุษ	 ตามกิจกรรมตรุษจีน	
สารทจีน	ก็มีการไหว้บรรพบุรุษ	ตรงป้ายสถิตวิญญาณด้านหลังโรงเจ
ที่ท่าฉลอมนี้	มีคนจีนเรียก	“เกียซิ้ง”	ป้ายบางส่วนก็ย้ายไปอยู่ที่อ่ืน
ตามลูกหลานท่ีร�่ารวยแล้วย้ายออกไป	 พอมาดูและวิเคราะห์ตรงน้ี	
มันมีเป็นร้อยป้าย	ร้อยตระกูลเลยนะ	ตลาดท่าจีน-ท่าฉลอม	เนี่ยเป็น	
แหล่งคนจีน	แต่ถ้ามาดูมาเที่ยวท่าฉลอม	บางทีมาดูตึกรามบ้านช่อง
มาดูกไ็ม่เหน็อะไรหรอก	.	.	.	ส่วน	ซนิเสยี	เป็นชมุชนชาวจีนเก่าพอๆ	กนั
อยู่ฝั่งตรงข้าม	 ที่มีความเชื่อเด่นเรื่อง	 เจ้าพ่อกิมซิม	 ช่วยเหลือชาวบ้าน
เจ็บไข้ได้ป่วย	ปวดหัว	ตัวร้อน	สมัยผมเด็กๆ	เน่ียนะ	ใครป่วยไข	้
เขาไม่ไปหรอกสขุศาลา	เขาไปหาเจ้าพ่อกิมซมิกัน	ไปถึงท่านก็จะดอูาการ
แล้วผมตะลึงเลย	คือร่างทรงเฉือนล้ินมาเขียนฮู้	(ยันต์กระดาษ)	จากนั้น
ก็ให้ท�าน�า้มนต์ขวดเล็กกลับบ้านไป	เรื่องนี้ผมยังจ�าติดตาเลย	ศาลตรงนี้
เป็นศาลเก่าแก	่ศาลใหญ่	ต้องใช้เรือโล้จากท่าฉลอมข้ามฝั่งไปรักษาเลย	
.	.	.”	(สัมภาษณ์วันที่ 12 มีนาคม 2559)
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สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ในแผนที่เก่าสมัยรัชกาลที่ 5 แสดงต�าแหน่งเมืองสมุทรสาคร
ตั้งอยู่บริเวณวงโค้งท่าฉลอม และมีหมู่บ้านต่างๆ กระจายอยู่โดยรอบ

ตามริมฝั่งแม่น�้าท่าจีน และคลองมหาชัย

ศาลเจ้าเฮียตี๋กงและตลาดบริเวณท่าเรือท่าฉลอม
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ท่าเรือเทศบาลท่าฉลอม 
เอื้อเฟื้อภาพ: ชนินทร์ อินทร์พิทักษ์

 นอกจากนี้ ยังมีหมู่บ้านท่ีมีช่ือเกี่ยวกับการค้าโดยตรง ได้แก่ ชุมชนตลาด
และชุมชนท้ายตลาด (ต.มหาชัย) ชุมชนเหล่านี้เติบโตผ่านการค้าและการขนส่ง
ของมหาชัย จึงท�าให้มีการน�าเอาตลาดมาเป็นองค์ประกอบในการตั้งช่ือชุมชน 
เรื่องราวความเป็นมาของตลาดมหาชัยจึงสัมพันธ์กับความรุ่งเรืองทางการค้าของ
ตลาดท่าฉลอม นายทองแทน เลิศลัทธภรณ์ อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาล
นครสมุทรสาคร เล่าว่า 

Sakorn-Buri_Book_Final 0320.indd   146 3/20/2561 BE   15:06



147
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

	 “.	.	.	ประวัติศาสตร์มันเชื่อมต่อกัน	ยุคที่ท่าฉลอมเจริญรุ่งเรือง
ในด้านของการค้า	การตลาด	การขนส่งทางเรอื	ชมุชนข้างเคยีงทีเ่กีย่วกบั
การค้า	คือ	เรือนแพฝั่งมหาชัย	ยังไงก็ต้องเกี่ยวกันทางน�้า	ไปมาก็
ซื้อขายกันทางแพ	จนกระทั่งมีรถไฟมา	ตอนนั้นการเปลี่ยนแปลงจะเริ่ม
สงูมาก	เรอืนแพทีม่กีารโยกย้ายรุ่นแรกคอื	เรือนแพแถวๆ	หน้าศาลเจ้าพ่อ	
ย้ายเข้าไปในแผ่นดิน	เพราะรุ่นผมมาก็ไม่เจอแล้ว	แต่ภาพถ่ายเก่าๆ
ยังพอให้เห็นหลักฐานได้บ้าง	ส่วนชุดเรือนแพถัดๆ	มา	ที่เป็นเรือนแพ
ในคลองก็เริ่มยกบ้านขึ้นไป	อย่างร้านแสงชัยก็ย้ายเข้าไปข้างในตลาด	
ก่อนน้ีก็มีร้านอยู่ข้างล่าง	 (ในเรือนแพ)	ตลาดก็ขยายขึ้นขยายกันไป
ทั่วเมือง	ขยายไปตรงไหนได้ก็ขยาย	ขยายกระจายเกิดเป็นย่านการค้า	
.	.	.	หลักๆ	การเกิดตลาดมหาชัย	คือเดิมทีระบบการค้าที่เป็นหัวใจอยู่ที่
ท่าฉลอม	เป็นเพราะการค้าขายทางน�้ากับฝั่งท่าฉลอม	มันสะดวกที่สุด	
ต่อมาเมื่อรถไฟมันสะดวกกว่า	ชุมชนหัวรถก็เป็นชุมชนหลัก	ขยายเป็น
ตลาดริมน�้า	ขยายไปเป็นตลาดสุขาภิบาล	พอเพิ่มถนนตลาดก็ขยาย
ไปตามถนน	ชุมชนก็ขยายตามไป	ถนนไหนเพิ่มก็ขยายออกไป	ส่วน
สถานที่ราชการก็ไม่ได้เปล่ียนแปลงมาก	อยู่ในแถบๆ	ป้อมวิเชียร
ต�ารวจอยู่ริมน�้าตรงเจ้าพ่อหลักเมืองพอไฟไหม้ก็ย้ายไปอยู่กลางเมือง
เดิมทีราชการตั้งอยู่แถวๆ	ป้อมอยู่แล้ว	อยู่ในรัศมีท่ีทางการเห็นควร	
พอถนนขยายตามตลาด	อาคารราชการก็ขยายตามไปด้วย	.	.	.”		
(สัมภาษณ์วันที่ 12 มีนาคม 2559)

ศาลเจ้าปุนเถ้ากง หรือที่ชาวท่าฉลอมเรียกว่าศาลเจ้ากลาง
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

บรรยากาศความคึกคักของการค้า
บริเวณหน้าสถานีรถไฟมหาชัย 

ถนนนรสิงห์
มุ่งตรงสู่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 

บรรยากาศภายในตลาดสด
ด้านติดกับสถานีรถไฟมหาชัย 

บรรยากาศภายในตลาดสด

เรือใบตอง ท�าหน้าที่เชื่อมระหว่างท่าฉลอมและมหาชัย ในปัจจุบัน
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ตลาดกระทุ่มแบน ในอดีต
ภาพถ่าย: แสงชัย ตั้งธนัง

เอื้อเฟื้อภาพ: นิภัทร์ มั่นคง

ตลาดกระทุ่มแบนปัจจุบัน

 ในต�าบลตลาดกระทุ ่มแบนก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน คือเป็นชุมชนคนจีน
ขนาดใหญ่รองจากตวัเมอืงสมทุรสาคร ชมุชนชนบทเล็กๆ ริมแม่น�า้ท่าจนีได้พฒันาข้ึน
หลังการตัดคลองภาษีเจริญ ท�าให้ชุมชนโตข้ึนเป็นย่านการค้าในฐานะเป็นจุดรวม
สินค้าจากทั่วสารทิศ ได้แก่ ด�าเนินสะดวก ราชบุรี นครชัยศรี สมุทรสาคร และ
กรงุเทพฯ ด้วยเครือข่ายคลองด�าเนินสะดวก และคลองภาษเีจรญิ ฉะนัน้แล้ว ด้วยท�าเล
ที่ต้ัง จึงท�าให้ชุมชนตลาดแห่งนี้พัฒนาข้ึนเป็นชุมชนเมือง และมีสถานะเป็นอ�าเภอ
ได้อย่างรวดเร็ว ชุมชนที่เติบโตขึ้นในอ�าเภอกระทุ่มแบน จึงมีลักษณะเป็นย่านคนจีน
เทียบเคียงได้แบบเดียวกับท่ีเคยเกิดขึ้นในแถบท่าจีน ท่าฉลอม โดยที่ชื่อบ้านนามถิ่น
ที่มีร่องรอยของชุมชนชาวจีนที่อยู่ใกล้เคียงตลาดกระทุ่มแบน ได้แก่ ชุมชนตลาด 
ชุมชนท่ากลาง บ้านแป๊ะกง (ต.ตลาดกระทุ่มแบน) บ้านศาลเจ้าตึก บ้านศาลอาม้า 
(ต.ท่าเสา) บ้านซากงซี (ต.บางยาง) บ้านกงษีล้ง (ต.ท่าไม้) บ้านโต้ล้ง (ต.สวนหลวง) 
และ บ้านหุบศาลเจ้า (ต.คลองมะเดื่อ) เป็นต้น
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ในขณะที่เส้นทางเช่ือมต่อระหว่างแนวตะวันตกและตะวันออกของจังหวัด
สมุทรสาครเกิดขึ้นอย่างคึกคักหลังจากขุดคลองภาษีเจริญและคลองด�าเนินสะดวก
อาทิ ชุมชนประตูน�้าอ่างทอง (ต.ตลาดกระทุ่มแบน) ชุมชนแห่งนี้ก็เติบโตข้ึนเป็น
ตลาดบกรมิน�า้ ทีซ่ึง่เรอืสนิค้าและเรอืขนส่งจอดรอเข้าออกประตนู�า้อย่างคกึคกัในอดีต
ส่วนบริเวณปลายสุดของจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งฝั่งอ�าเภอกระทุ่มแบน และอ�าเภอ
บ้านแพ้ว คอื ชมุชนบ้านตลาดเตาอฐิ (ต.สวนหลวง) และ บ้านท่านดั (ตลาดหลกัห้า) 
(ต.หนองสองห้องและโรงเข้) ก็ล้วนเกิดขึน้เพราะการค้าระหว่างชมุชนตอนในคลองสาขา
ของคลองภาษีเจริญ และคลองด�าเนินสะดวก 

ตลาดหลักห้า ปลายสุดของสมุทรสาคร ริมคลองด�าเนินสะดวก

ตลาดเตาอิฐ ปลายสุดของสมุทรสาคร ริมคลองภาษีเจริญ
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ไม่เพียงแต่บริเวณทางแยกล�าน�้าเท่านั้น แต่บริเวณริมแม่น�้าท่าจีนก็มี 
ชื่อบ้านนามถิ่นที่แสดงความเป็นชุมชนตลาดริมน�า้ เช่น บ้านตลาดท้องคุ้ง (ต.ท่าไม้) 
ซึ่งแต่เดิมชื่อ บ้านตลาดท่าไม้ และชุมชนตลาดริมแม่น�้าท่าจีน ข้างกันคือวัดนางสาว 
ซ่ึงเป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยา ตลาดนี้ ชาวบ้านเล่าว่า เป็นย่านส�าคัญในการซื้อพันธุ์
ไม้ผลทางการเกษตรที่ใครๆ ก็ต่างนิยมมาซื้อมาหากัน ส่วนสินค้าอื่นๆ ก็แวะเวียน
ข้ามฟากมาซื้อของใช้ไม้สอยได้ เนื่องจากตัวตลาดมักรับเอาสินค้ามาจากตลาด
กระทุ ่มแบนซึ่งอยู ่ไม่ไกลกัน ในขณะที่เร่ืองเล่าเก่ียวกับ บ้านท่าไม้ (ต.ท่าไม้) 
ซึ่งเคยเป็นท่าขึ้นไม้ซุงที่ล่องมาตามแม่น�้าท่าจีน เอาขึ้นมาเพื่อส่งต่อไปยังโรงเลื่อย 
และอีกช่ือคือ บ้านท่าเสา (ต.ท่าเสา) ซึ่งแม้ไม่มีข้อสรุปว่าได้ชื่อมาอย่างไร แต่ก็มี
เรื่องเล่าในชุมชน 2 แบบ คือ เล่าว่า หมู่บ้านนี้เป็นท่าน�้าที่ใช้ขึ้นลงเสาไม้เสาซุง
ท�านองเดียวกับบ้านท่าไม้ หรืออีกเรื่องเล่าว่า เมื่อก่อนหมู่บ้านนี้มีเสาธงขนาดใหญ่ 
ปักตั้งไว้เป็นจุดหมายตาส�าหรับคนในหมู่บ้าน เวลาท่ีต้องเดินทางเข้าป่าจะได้กลับ
หมู่บ้านได้ถูกทิศทาง

การล่องซุงในคลองภาษีเจริญ (ไม่ทราบต�าแหน่งแน่ชัด) 
ถ่ายโดย ศาสตราจารย์ Robert Larimore Pendleton

นักวิทยาศาสตร์ทางปฐพีวิทยา ชาวอเมริกัน ใน ค.ศ. 1936 (พ.ศ. 2480) 
ที่มาภาพ: The American Geographical Society Library, 

University of Wisconsin-Milwaukee Libraries
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 อีกชื่อคือ บ้านท่าทราย (ต.ท่าทราย) ซึ่งหมายถึง หมู่บ้านนี้เป็นแหล่งขนส่ง
ทรายเพื่อการก่อสร้าง โดยแหล่งผลิตทรายที่ส�าคัญในลุ่มน�้าท่าจีนพบได้มาก
ตั้งแต่จังหวัดสุพรรณบุรีจนถึงนครปฐม บ้านท่าทรายอาจมีบทบาทส�าคัญในการเป็น
จุดพักและล�าเลียงสินค้าไปยังลุ่มน�้าอื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคลองในสมุทรสาคร 
เช่น คลองมหาชัย คลองด�าเนินสะดวก และคลองภาษีเจริญ เป็นต้น จึงสังเกตได้ว่า
ชื่อของบ้านที่ตามด้วยท่ามักตามด้วยสินค้าเป็นหลัก อย่างกรณีชื่อ ท่ากระบือ 
(ต.บางยาง) กเ็ช่นเดยีวกนัคอื หมูบ้่านนีเ้ป็นจดุล�าเลยีงกระบอืจากฝ่ังน�า้ท่าจนีฟากหนึง่ 
ไปยังอีกฟากหนึ่ง

ร่องรอยตลาดตึกแถวไม้ บริเวณประตูน�า้อ่างทองที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ดงโรงงานยุคบุกเบิก: “น�า้ตาลทราย”
อุตสาหกรรมเริ่มแรกในสมุทรสาคร 

 ปัจจุบนั โรงงานอตุสาหกรรม ถือเป็นสิง่โดดเด่นส่ิงหนึง่ของจงัหวดัสมทุรสาคร 
โดยเฉพาะในพื้นที่ตอนเหนือของอ�าเภอเมืองสมุทรสาครนั้น ล้วนเต็มไปด้วยโรงงาน
นานาชนิด ซึ่งเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อราว 30-40 ปีที่ผ่านมา จนมีการน�าเอาความโดดเด่นน้ี 
มาเป็นส่วนหนึง่ของค�าขวญัจงัหวดัว่า “ดงโรงงาน” อย่างไรกต็าม เมือ่กว่าร้อยปีทีแ่ล้ว 
สมุทรสาครก็เคยโดดเด่นในเรื่องโรงงาน น่ันคือโรงงานน�้าตาล ซึ่งเกิดข้ึนตาม
สถานการณ์โลกที่ “เศรษฐกิจการค้าน�้าตาลเฟื่องฟู” ในสมัยนั้น เมืองนครชัยศรี 
(ปัจจุบนัคอื นครปฐม) เป็นเมอืงส�าคญัทีเ่ป็นแหล่งผลติอ้อยและน�า้ตาลเพือ่การส่งออก
มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2-5 จึงมีร ่องรอยของการต้ังโรงงานน�้าตาลและไร่อ้อย
ครอบคลุมพื้นที่ตลอดลุ่มน�้าท่าจีน ตั้งแต่เมืองสุพรรณบุรี ลงมาที่เมืองนครชัยศรี และ
เมืองสมุทรสาคร ดังปรากฏเล่าไว้ในเอกสารของชาวต่างชาติ อาทิ จอห์น ครอว์เฟิร์ด 
(พ.ศ. 2368) สังฆราชปาเลอกัวซ์ (พ.ศ. 2391) และ เซอร์จอห์น เบาวริง (พ.ศ. 2398) 
เป็นต้น

โบราณสถานปล่องเหลี่ยม ตั้งอยู่ในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
ต�าบลท่าไม้ อ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ปล่องเหลี่ยม 
ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำทำ่จีน

บริเวณต�ำบลท่ำไม้
ซึ่งแต่เดิมขึ้นอยู่ในขอบเขต

กำรปกครองของเมืองนครชัยศรี 
และมณฑลนครชัยศรี

ก่อนจะยำ้ยมำเป็นส่วนหนึ่ง
ของอ�ำเภอกระทุ่มแบนใน 

ปี พ.ศ. 2469
เอื้อเฟื้อภำพ: สุนันท์ ระหงษ์

 เศรษฐกิจน�้ำตำลยุคนั้น เริ่มจำกระยะแรก มีกำรเข้ำมำจับจองที่ดินเพื่อกำร
ปลูกอ้อย และตั้งโรงงำนน�้ำตำล ซึ่งทั้งหมดเป็นโครงกำรของชำวจีน ภำยหลังเริ่มมี
นักลงทุนอื่นๆ เข้ำร่วมด้วย ทั้งที่เป็นคนไทยและคนตะวันตก ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสำครเองพบว่ำ เมื่อ พ.ศ. 2405 พระภำษีสมบัติบริบูรณ์ (ยิ้ม) ได้เข้ำมำลงทุน
ตั้งโรงงำนน�้ำตำลขึ้น และผลักดันให้เกิดกำรขุดคลองภำษีเจริญ เพื่อประโยชน์ใน
กิจกำรน�้ำตำลในบริเวณน้ัน นอกจำกน้ียังมีกลุ่มทุนจำกประเทศอังกฤษอีกกลุ่มคือ
บริษัทอินโดไชนีสซูคำกัมปำนีลิมิติด (Indo Chinese Sugar Company Limited) 
แต่ทว่ำ ในสมัยรัชกำลที่ 5 อุตสำหกรรมน�้ำตำลเริ่มประสบปัญหำขำดทุน ทั้งจำกกำร
เก็บภำษีของเจ้ำภำษี และจำกปริมำณน�้ำตำลล้นตลำดโลก เพรำะมีคู่แข่งส่งออกจำก
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ดินแดนอาณานิคมอื่นๆ ของชาวตะวันตก ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2432 โรงงานน�้าตาล
ก็ต้องปิดกิจการ ท�าให้บรรดาแรงงานชาวจีนหลายพันครัวเรือนในลุ่มน�้าท่าจีน 
จ�าต้องแยกย้ายกันไปท�าการเกษตร รวมถึงมีการปรับพื้นที่ปลูกอ้อยไปปลูกข้าวแทน
เนื่องจากได้ราคาท่ีดีกว่า แม้ว ่ากิจการได้ล ้มเลิกไปแล้ว แต่หลักฐานการเคย
มีอยู่ของโรงงานน�้าตาลยังคงมีอยู่ท้ังที่เป็นรูปธรรมคือ “โบราณสถาน” ซึ่งได้แก่ 
โบราณสถานปล่องเหลี่ยม ที่โรงเรียนบ้านปล่องเหล่ียม ต�าบลท่าไม้ อ�าเภอ
กระทุ่มแบน และนามธรรมคือ “ชื่อหมู่บ้าน” ซึ่งได้แก่ชื่อ บ้านปล่องเหลี่ยม (ต.ท่าไม้) 
บ้านโรงหีบ (ต.ท่าไม้) บ้านโรงจักร (ต.บางยาง) บ้านโต้ล้ง (ต.สวนหลวง, หมายถึง 
โรงใหญ่) และบ้านอ้อมโรงหีบ (ต.บ้านเกาะ) เป็นต้น
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ในแผนที่ภูมิประเทศ ระวางบ้านเขมร และเมือง
สมุทรสาคร (มณฑลนครไชยศรี) พิมพ์โดยกรมแผนที่ทหารบก 
แม้จะพิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. 2469 และ พ.ศ. 2474 แต่ข้อมูลจาก
การส�ารวจรังวัดก็ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ สมัยรัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2456)
ซึง่เวลานัน้เป็นช่วงเวลาราว 30 ปีให้หลงัจากการยุตกิารส่งออก
น�้าตาลของโรงงานในแถบนครชัยศรี ในแผนที่สองฉบับนี้
แสดงพื้นที่บริเวณลุ ่มน�้าท่าจีนในท้องที่อ�าเภอนครชัยศรี
อ�าเภอสามพราน และบางส่วนของอ�าเภอกระทุ ่มแบน
เป็นทุ่งนา แต่ทว่ายังคงเหลือร่องรอยของ บริษัทอินโดไชนีส
ซูคากัมปานีลิมิติด (Indo Chinese Sugar Company Limited) 
ในบริเวณส่วนล่างของแผนที่ระวางบ้านเขมร ลักษณะของ
แนวเส้นคล้ายตารางการจัดการพื้นที่เพาะปลูกอ้อยอย่าง
เป็นระบบ แบ่งเป็นถนนซอยเพื่อสะดวกในการไถพรวนและ
ล�าเลียงอ้อย ตลอดพื้นท่ี 4,500 ไร่* ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าว
อยู่ในท้องที่ต�าบลท่าไม้ อ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
และต�าบลบ้านใหม่ อ�าเภอสามพราน นครปฐม) นอกจากนี้ 
ในแผนทีย่งัปรากฏคลองโรงหบี และบ้านถนนโรงจกัร ในแผนที่
ดังกล่าวอีกด้วย

 

* ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 กษ.12 3/1 เอกสารรัชกาลที่ 5 กระทรวงเกษตราธิการ
เรื่อง โรงหีบอ้อยนครไชยศรี (26 ต.ค. ร.ศ. 111 – 15 ก.ย. ร.ศ. 119)  
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ภาพบน:
แผนที่ภูมิประเทศ ระวางบ้านเขมร มณฑลนครไชยศรี

พิมพ์ที่กรมแผนที่ทหารบก พ.ศ. 2469
ภาพล่าง:

แผนที่ภูมิประเทศ ระวางเมืองสมุทรสาคร มณฑลนครไชยศรี
พิมพ์ที่กรมแผนที่ทหารบก พ.ศ. 2474

Sakorn-Buri_Book_Final 0320.indd   157 3/20/2561 BE   15:06



158
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 แม่น�้าท่าจีนกับคลองทั้งสี่คือ คลองมหาชัย คลองสุนัขหอน คลองภาษีเจริญ
และคลองด�าเนินสะดวก ถือได้ว่าเป็นล�าน�้าหลักของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นทั้งที่
ท�ามาหากิน ที่อาศัย และเส้นทางคมนาคมไปยังชุมชนอ่ืนๆ แม้ว่าประวัติศาสตร์
เศรษฐกิจของคลองทั้งสี่ ได้ถูกพูดถึงไปบ้างแล้วใน ภาค 1 ของหนังสือเล่มน้ี
แต่ประเด็นส�าคัญอีกเรื่องคือ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง “ลักษณะของ
ล�าน�้า” กับ “ที่ตั้งหมู่บ้าน” ซึ่งจะขอน�าเสนอโดยล�าดับดังนี้

3. ภูมิวัฒนธรรมสาครบุรี:
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะล�าน�้ากับที่ตั้งหมู่บ้าน
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

แผนที่ภูมิประเทศ ระวางเมืองสมุทรสาคร (มณฑลนครไชยศรี)  
พิมพ์ที่กรมแผนที่ทหารบก พ.ศ. 2456 (สมัยรัชกาลที่ 6)

Sakorn-Buri_Book_Final 0320.indd   159 3/20/2561 BE   15:06



160
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 แม่น�้าท่าจีน เป็นแม่น�้าสายหลักของพื้นที่ฝั ่งตะวันตกของท่ีราบภาคกลาง
ตอนล่าง จากทิศเหนือนั้น ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านจังหวัดนครปฐม และ
มาออกทะเลที่จังหวัดสมุทรสาคร ล�าน�้าของแม่น�า้ท่าจีน มีลักษณะการไหลที่คดเคี้ยว 
เรียกว่า “ล�าน�้าโค้งตวัด” ซ่ึงการตวัดแต่ละครั้งท�าให้เกิดเป็น “วงโค้ง” ต่อเนื่องกันไป
โดยรูปร่างของวงโค้งสามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา การเปล่ียนแปลงจะเร็วหรือ
จะช้าก็ขึ้นอยู่กับความแรงของกระแสน�้า ตล่ิงฝั่งนอกของช่วงโค้งน�้าที่เป็นจุดหักเลี้ยว
เรียกว่า “คุ ้ง” ซึ่งเป็นจุดที่ถูกน�้าเซาะ ท�าให้ตล่ิงตรงนั้นมีโอกาสพังทลายสูง และ
ท้องน�้าริมตลิ่งจึงกลายเป็นร่องน�้าลึก บ้างครั้งเรียกบริเวณร่องน�้าลึกนี้ว่า “ท้องคุ้ง” 
ในทางกลับกัน ตลิ่งฝั่งนอกในของช่วงโค้งตรงข้ามคุ้งกลับเป็นที่สะสมของตะกอน 
ท�าให้ริมตลิ่งตื้นเขิน เมื่อน�้าลดก็จะกลายเป็นหาดเลนลักษณะเหมือนแหลมที่แทง
เข้าหาคุ้ง ตลิ่งฝั่งนี้จึงเรียกกันว่า “แหลม” อย่างไรก็ตาม วงโค้งหนึ่งๆ ที่เกิดขึ้นนี้
ในหนึ่งวงโค้งอาจมีหลายคุ้งก็ได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับจังหวะการตวัดด้วยความแรงของ
กระแสน�้า แต่โดยทั่วไปมักจะมีสองคุ้ง ซึ่งผู้เขียนขอเรียกว่า “คุ้งต้น” กับ “คุ้งปลาย” 
มีข้อสังเกตประการหนึ่งคือ ที่บริเวณใกล้กับคุ ้ง หรือ บริเวณกึ่งกลางคุ ้งทั้งสอง 
(ในกรณวีงโค้งมสีองคุง้) มกัจะมลี�าคลองสาขาไหลออกมา ดังน้ันรูปแบบการตัง้หมูบ้่าน
จึงมักต้ังตรงคุ้งน�้า เพื่อให้มีร่องน�้าลึกจอดเรือได้ หรือเลือกตั้งใกล้กับล�าคลองสาขา
ที่อยู่ตามวงโค้ง ส่วนฝั่งท่ีเป็นแหลมนั้น ไม่นิยมตั้งบ้านเพราะจอดเรือยาก ฝั่งน้ีจึง
ไม่ค่อยปรากฏชุมชนเก่า

 ชุมชนเก่าแก่บนล�าน�้าสายนี้ มักเลือกตั้งหมู ่บ ้านกันตามคุ ้ง โดยมีวัด
ประจ�าหมู่บ้านเป็นจุดสังเกต เริ่มจากตอนเหนือของจังหวัด ในเขตอ�าเภอกระทุ่มแบน 
มีปรากฏชื่อ “อ้อมใหญ่” กับ “อ้อมน้อย” ซึ่งเป็นค�าบอกลักษณะของล�าน�้าที่โค้งอ้อม 
โค้งอ้อมมากก็เรียกอ้อมใหญ่ โค้งอ้อมที่เล็กกว่าก็เรียกอ้อมน้อย แม้ว่าชื่ออ้อมใหญ่
จะอยู่ในเขตการปกครองของอ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมก็ตาม แต่อ้อมใหญ่
กับอ้อมน้อยเป็นวงโค้งน�้าเส้นเดียวกัน ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของล�าน�้าท่าจีนมาก่อน
การขุดคลองลัด วงโค้งนี้มีส่วนโค้งตอนบนใหญ่กว่าส่วนโค้งตอนล่างอย่างชัดเจน
นี่จึงอาจเป็นที่มาของการเรียกส่วนโค้งตอนบนว่า อ้อมใหญ่ และส่วนโค้งตอนล่างว่า 
อ้อมน้อย ผู้เขียนจึงขอเรียกวงโค้งนี้ว่า “วงโค้งอ้อมใหญ่” อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่า
มีการขุดคลองลัดวงโค้งอ้อมใหญ่เมื่อใด แต่เมื่อล�าน�า้เดิมตื้นเขินและแคบลง วงโค้งนี้
จึงถูกเรียกว่า “คลองอ้อมใหญ่” ซึ่งปัจจุบันมีวัดส�าคัญอยู่ 2 แห่งคือ ตรงคุ้งต้นมี

 แม่น�้าท่าจีน ล�าน�้าสายหลัก
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

วัดคลองอ้อมใหญ่ และตรงคลองลัดเดิม ซ่ึงปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของล�าน�้าท่าจีน
ไปแล้ว มวัีดอ้อมใหญ่ ส่วนวดัอ้อมน้อยนัน้ อยู่ลกึเข้าไปตามคลองอ้อมน้อย กล่าวคอื 
วงโค้งอ้อมใหญ่ส่วนใต้ที่เล็กกว่าน้ัน (คือ อ้อมน้อย) ท่ีคุ้งปลายมีคลองสาขาแยก
เข้าไปทางทิศตะวันออก คลองนี้จึงถูกเรียกว่า คลองอ้อมน้อย เพราะเป็นคลองที่ไหล
ออกมาเชื่อมกับอ้อมน้อย ดังนั้น วัดที่อยู่ริมคลองนี้จึงได้ชื่อว่า วัดอ้อมน้อย ตามชื่อ
คลอง

คุ้งน�้าท่าจีน
บริเวณหน้าวัดดอนไก่ดี

โบสถ์มหาอุตม์วัดนางสาว
สถาปัตยกรรมแบบศิลปะไทย
สมัยอยุธยาตอนปลาย
ถึงต้นรัตนโกสินทร์

อุโบสถวัดหงอนไก่ (หลังเดิม)
วัดส�าคัญในพื้นที่ตอนใน
ของหมู่บ้านคลองกระทุ่มแบน 
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 วงโค้งถัดลงมา เป็นวงโค้งขนาดเล็ก ที่คุ้งมีวัดท่าไม้ ถัดมาจึงเป็นวงโค้งใหญ่
ม ี2 คุง้ จงึมวีดัส�าคญั 2 วดั ทีคุ่ง้นัน้ คุง้ต้นคอืวดันางสาว และคุง้ปลายคอืวดัดอนไก่ดี 
น่าสนใจว่าตรงพืน้ทีร่ะหว่างคุง้น�า้ท้ังสองนี ้มคีลองสาขาชือ่ คลองกระทุม่แบน และมี 
ศาลเจ้าแป๊ะกง อยู ่ตรงปากคลอง ดังนั้น ผู ้เขียนจึงขอเรียกวงโค้งนี้ว ่า “วงโค้ง
กระทุ ่มแบน” วงโค้งต่อมามีขนาดเล็ก ตรงคุ ้งเป็นท่ีตั้งของโรงหีบน�้าตาลเก่าที่
เลิกกิจการไปแล้ว เหลือไว้แต่เพียงปล่องทรงส่ีเหล่ียม และกลายเป็นจุดเด่นของพื้นที่ 
ดังนั้น หมู ่บ้านตรงนี้จึงถูกเรียกว่า บ้านปล่องเหลี่ยม ถัดต่อมาเป็นวงโค้งใหญ่ 
แต่หมู่บ้านหลักไม่ได้ต้ังอยู่ตรงคุ้ง แต่อยู่เลยออกมา กล่าวคือ เลยคุ้งต้นไปเล็กน้อย 
ซึง่เป็นล�าน�า้ค่อยข้างตรง เป็นท่ีตัง้บ้านท่ากระบอืและวัดท่ากระบอื เหตท่ีุไม่ตัง้หมูบ้่าน
ตรงคุง้กอ็าจอธบิายได้จากชือ่หมูบ้่านทีว่่า ท่ากระบอื เพราะว่าเป็นจุดทีต้่องต้อนควาย
ข้ามแม่น�้าน่ันเอง จึงต้องเลือกข้ามบริเวณที่เลยคุ้งออกมาเพื่อให้ควายว่ายน�้าและ
ขึ้นตลิ่งได้สะดวก ถัดต่อมาก่อนถึงคุ้งปลาย คือบริเวณหัวคุ้งมีปากคลองด�าเนินสะดวก 
และเป็นที่ตั้งของบ้านบางยาง และวัดบางยาง ผู้เขียนจึงขอเรียกวงโค้งนี้ว่า “วงโค้ง
บางยาง” วงโค้งถัดมามีขนาดเล็ก ตรงหัวคุ้งมีวัดอ่างทอง และตรงคุ้งเป็นทางออก
ของคลองขุด นั่นคือคลองภาษีเจริญ 

 ถัดลงไปอีกระยะหนึ่ง เข้าเขตอ�าเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นช่วงล�าน�้าท่าจีน
ที่มีร่องรอยวงโค้งเก่าของแม่น�้าท่าจีน 3 วง ตวัดต่อเนื่องกันคือ วงโค้งแรก ปัจจุบัน
กลายเป็นแนวคลองอ�าแพง-คลองเกาะ ผู้เขียนขอเรียกว่า “วงโค้งบ้านเกาะ” วงโค้งนี้
ถูกขุดคลองลัด ท�าให้พื้นที่ด้านในของวงโค้งมีลักษณะเป็นน�้าล้อมรอบเหมือนเกาะ 
จงึเป็นทีม่าของชือ่ บ้านเกาะ โดยมวีดัส�าคญัตัง้อยูบ่นฝ่ังขวาของคลองลดัซึง่เป็นเกาะ 
จึงได้ชื่อตามลักษณะภูมิประเทศว่า วัดเกาะ คุ้งที่สองตวัดต่อเนื่องมา มีวัดบางปลา
อยูเ่ลยคุง้ไปเลก็น้อย ผูเ้ขยีนจงึขอเรยีกว่า “วงโค้งบางปลา” ซึง่เล่ากันว่าล�าน�า้บริเวณน้ี
มีปลาชุกชุมจึงได้ช่ือว่า บางปลา และคุ้งที่สามปัจจุบันตรงกับแนวคลองอ้อมโรงหีบ 
เลยคุ้งต้นไปเล็กน้อยเคยเป็นที่ตั้งของโรงหีบน�้าตาลอ้อย ซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้ว ผู้เขียน
จึงขอเรียกว่า “วงโค้งโรงหีบ” ต่อมามีการขุดคลองลัดคุ้งโรงหีบ ท�าให้ล�าน�้านี้ตื้นเขิน
และแคบลง กลายเป็นล�าคลอง และเมื่อมี “คลองลัด” แล้ว ล�าน�้าเก่าจึงถูกเรียกว่า 
“คลองอ้อม” ดังนัน้ คลองอ้อมทีม่โีรงหบีเป็นจดุเด่นนี ้จงึถูกเรยีกว่า “คลองอ้อมโรงหบี” 
ปัจจุบันตรงฝั่งขวาของคลองลัด มีวัดศิริมงคล และหมู่บ้านที่วงโค้งโรงหีบนี้ ได้ชื่อใหม่
ตามชื่อคลองว่า บ้านอ้อมโรงหีบ 
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

คุ้งน�้าท่าจีนต่างๆ แถบต�าบลบ้านเกาะในแผนที่สมุทรสาคร พ.ศ. 2465
แสดงให้เห็นโค้งน�้าท่าจีนเดิมบริเวณคลองอ้อมโรงหีบ และแม่น�้าท่าจีน

ช่วงหน้าวัดศิริมงคลยังเป็นคลองลัดบางปลา

อุโบสถวัดบางปลา (หลังเดิม) ในรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมศิลปะจีน
ตามพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ถัดต่อลงมาอีกสองวงโค้ง ก็จะถึงอีกวงโค้งหนึ่ง เป็นวงโค้งขนาดใหญ่ของ
ล�าน�้าท่าจีนเก่า บนคุ้งของวงโค้งนี้ไม่มีร่องรอยวัดเก่า แต่บนวงโค้งนี้มีคลองสาขาชื่อ 
คลองครุ ผู้เขียนจึงขอเรียกวงโค้งนี้ว่า “วงโค้งคลองครุ” ต่อมาเมื่อมีการขุดคลองลัด
วงโค้งคลองครุ ท�าให้ล�าน�้าน้ีตื้นเขินและแคบลง กลายเป็นคลอง ปัจจุบันจึงเรียก
วงโค้งนี้แบบรวมๆ ว่า “คลองครุ” อย่างไรก็ตาม ในแผนที่เก่าสมัยรัชกาลที่ 6 บริเวณ
คุ้งต้นเป็นที่ตั้งหมู่บ้านชื่อ “บ้านกะบูน” และบริเวณฝั่งตรงข้ามคุ้งปลาย ซึ่งเป็นแหลม 
มีหมู่บ้านช่ือ “บ้านแหลมครุ” ช่ือทั้งสองนี้ไม่ปรากฏแล้วในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันมีหมู่บ้านบนวงโค้งนี้ชื่อ บ้านคุ้งส�าเภา ซึ่งชื่อบ้านนี้สอดคล้องกับลักษณะ
ล�าน�้าเดิมที่เป็นคุ้ง และมีเรื่องเล่ากันว่า เมื่อก่อนสมัยที่ยังเป็นคุ้งน�า้ใหญ่ มีเรือส�าเภา
มาล่มบริเวณนี้ ชาวบ้านจึงเรียกหัวคุ้งบริเวณนั้นว่า “คุ้งส�าเภา”

วัดใหญ่จอมปราสาท
โบราณสถานส�าคัญของเมืองสาครบุรี
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 วงโค้งถัดมา ตรงคุ้งต้นเป็นท่ีตั้ง บ้านท่าจีน และมีวัดเก่าแก่ของหมู่บ้านชื่อ
วัดใหญ่จอมปราสาท ถัดลงมาใกล้ๆ กันคือปากคลองสุนัขหอน ฉะนั้น ที่ตั้งบ้านนี้
จึงเป็นท�าเลที่เหมาะสมทางภูมิศาสตร์-เศรษฐกิจ ดังที่ได้กล่าวถึงไปแล้วข้างต้น
ผู้เขียนจึงขอเรียกวงโค้งนี้ว่า “วงโค้งบ้านท่าจีน” ถัดมาที่คุ้งปลาย แต่เดิมน้ัน เคยเป็น
ที่ตั้งวัดชื่อ “วัดลิงโจน” ซึ่งอยู่ตรงข้ามฟากถนนกับวัดช่องลม แต่ทว่าวัดลิงโจนได้ถูก
กระแสน�้ากัดเซาะลงแม่น�้าไปแล้ว ปัจจุบันที่บริเวณนั้น น่าจะตรงกับที่ตั้งอุทยาน
พระโพธิสัตว์กวนอิม ด้วยลักษณะล�าน�้าที่เป็นคุ้ง จึงเรียกชุมชนบริเวณนี้ว่า ชุมชน
ท้องคุ้ง  

ปากคลองสุนัขหอนบริเวณต�าบลท่าจีน

เรือประมงจอดอยู่สองฝั่งปากคลองมหาชัย
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ถัดมา คือวงโค้งอันเป็นหัวใจของสมุทรสาคร เพราะเป็นที่ตั้งของมหาชัย-
ท่าฉลอม วงโค้งนี้เป็นมีขนาดใหญ่ มีสองคุ้ง และเติบโตขึ้นจาก การขุดคลองมหาชัย
มาทะลุออกบริเวณใกล้กับ “จุดกึ่งวงโค้ง” น�ามาซึ่งความเจริญทางเศรษฐกิจ ท�าให้
พื้นที่บริเวณปากคลองมหาชัย กลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเมืองแห่งใหม่
แทนที่บ้านท่าจีน ดังนั้น เราจึงพบว่า พื้นที่ระหว่างคุ้งต้นกับคุ้งปลาย หรือที่เรียกว่า 
“วงโค้งช่วงกลาง” นั้น เป็นที่ต้ังของหน่วยงานราชการ และส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของ
ชุมชนเมือง อาทิ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม โบราณสถานป้อมวิเชียรโชฎก ศาลเจ้าพ่อ
หลักเมือง วัดตึกมหาชยาราม และสถานีรถไฟมหาชัย เป็นต้น ผู้เขียนจึงขอเรียก
วงโค้งนี้ว่า “วงโค้งสาครบุรี” ร่องรอยการตั้งบ้านเรือนยุคแรกบนวงโค้งสาครบุรียังคงมี
ให้เห็นอยู่ว่า ป้อมวิเชียรโชฎก ตั้งอยู่ตรงหัวคุ้งด้านในของคุ้งต้น บริเวณนั้นจึงมี
วัดและหมู่บ้านคือ “บ้านป้อม” กับ “วัดป้อม” ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า ชุมชนวัดป้อม 
ถัดมา เป็นบริเวณจุดกึ่งวงโค้ง มีปากคลองมหาชัย ฝั่งขวาของคลองนั้น เป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจ การปกครอง และศูนย์รวมใจ จึงเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมือง ตลาดมหาชัย 
และอาคารส�านักงานราชการ ปัจจุบันแบ่งเรียกพื้นที่นี้ว่า ศูนย์ราชการ ชุมชนตลาด 
และชุมชนท้ายตลาด ส่วนพื้นที่ฝ ั ่งซ ้ายของคลองน้ัน เป็นเขตชุมชนชาวจีน 
มวีดัตกึมหาชยาราม และศาลเจ้าจนีชือ่ ศาลเจ้าเภา ปัจจบุนัเรียกชือ่ชมุชนบริเวณน้ีว่า
ชุมชนเจษฎาวิถี 1 ตามชื่อถนนเจษฎาวิถี ที่ตัดผ่านมาจากวัดเจษฎาราม จึงได้ชื่อ
ถนนเช่นนั้น ถัดมาตรงคุ้งปลาย เป็นที่ตั้งของชุมชนเรือนจ�า ซึ่งตั้งชื่อตามเรือนจ�า 
ซึ่งเป็นสถานที่ราชการอันเป็นจุดเด่นในชุมชน แต่ในแผนที่สมัยรัชกาลที่ 6 ระบุว่า
เป็นที่ ต้ังของตลาดโกรกกราก ส่วนคลองโกรกกราก และวัดโกรกกราก ซึ่งเป็น
ศนูย์กลางเดมิของหมูบ้่านนัน้ ตัง้อยูบ่รเิวณหวัคุง้ด้านนอกของคุง้ปลาย ซึง่ต่อเนือ่งกบั 
“ช่องตรง” ซึ่งเป็นช่วงล�าน�้าที่น�้าไหลเช่ียวมากเพราะเพิ่งไหลผ่านมาจากคุ้ง ดังนั้น
ด้วยลักษณะตามธรรมชาติเช่นน้ี ผู้เขียนจึงขอสันนิษฐานชื่อ บ้านโกรกกราก ว่า
ตั้งชื่อตามลักษณะล�าน�้าที่เป็น “ช่องน�้าเชี่ยว” ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ปัจจุบัน บริเวณนี้
อยู่ในเขตเทศบาลจึงเรียกว่า ชุมชนโกรกกราก 
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ป้อมวิเชียรโชฎก และวัดป้อมวิเชียรโชติการาม

 ส�าหรับพื้นที่ต�าบลท่าฉลอมนั้น มีลักษณะเป็นแหลมอยู่ 2 จุด ที่ล้อกับคุ้งน�้า
ของวงโค้งสาครบุรี จุดแรกเป็นแหลมที่อยู่ตรงข้ามกับคุ้งต้น และยังท�ามุมตรงข้ามกับ
ปากคลองมหาชัยอีกด้วย หมู ่บ ้านตรงแหลมน้ีเติบโตขึ้นตามความเจริญของ
ตลาดมหาชัย และเรียกกันตามสภาพภูมิประเทศที่ตั้งหมู ่บ้านว่า “บ้านแหลม” 
โดยมวีดัแหลมสวุรรณารามเป็นวดัเก่าแก่ของหมูบ้่าน ปัจจบุนัเรียกชมุชนบริเวณน้ันว่า 
ชุมชนวัดแหลมสุวรรณาราม สมัยต่อมา เมื่อมีเส้นทางรถไฟเข้ามาถึง สถานีของ
แหลมท่าฉลอม จึงได้ชื่อว่า สถานีบ้านแหลม ก็เริ่มมีราษฎรเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น
ปัจจุบันเรียกชุมชนบริเวณสถานีรถไฟบ้านแหลมว่า ชุมชนหัวรถไฟ ถัดมาเป็นแหลม
ที่อยู่ตรงข้ามคุ้งปลายที่เคยเป็นตลาดโกรกกราก ตลิ่งของแหลมนี้เป็นที่ตั้งหมู่บ้าน
ที่มีศาลเจ้าแม่จุ ้ยบุ ้ยเนี้ยเป็นศาลเจ้าของชุมชน ถัดมาเป็นช่วงล�าน�้า “ช่องตรง” 
ที่ตรงข้ามมีน�้าเชี่ยว จึงเรียกว่าโกรกกราก แต่ฝั ่งต�าบลท่าฉลอมน้ี น�้าไม่เชี่ยว 
จอดเรอืได้ดี จึงกลายเป็นท�าเลท่ีเหมาะสมในการเป็นจดุขนถ่ายสนิค้า ชาวจีนจึงเข้ามา
อาศัยกันมาก โดยมีศาลเจ้ากลางเป็นศาลเจ้าของชุมชน และเมื่อชุมชนขยายตัว
ก็เกิดศาลเจ้าอีกแห่งคือศาลปุนเถ้ากง ชาวจีนที่นี่เรียกชุมชนของตนว่า “เล็งเกี๋ยฉู่” 
แต่คนไทยเรียกตามความคับคั่งของเรือขนถ่ายสินค้าว่า บ้านท่าฉลอม ปัจจุบัน
มีการเรียกชื่อตามการแบ่งเขตปกครองใหม่ตามส่ิงก่อสร้างเด่นของชุมชนเป็น 
ชุมชนศาลเจ้าแม่จุ้ยบุ้ยเนี้ย กับชุมชนศาลเจ้ากลาง 
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สภาพภูมิทัศน์บริเวณบ้านแหลม
(ต�าบลท่าฉลอม)

 ต่อมาเป็นวงโค้งสุดท้าย ก่อนแม่น�้าท่าจีนจะไหลออกสู่อ่าวไทย วงโค้งนี้ 
เป็นแบบคุ้งเด่ียว และโค้งต่อเนื่องจากมาจากช่องตรงที่บ้านโกรกกราก พอล�าน�้า
หักโค้งแล้ว ก็ไหลเป็นล�าตรงออกสู่อ่าวไทย เนื่องจากล�าน�้าช่วงจากท้องคุ้ง จนถึง
ปากอ่าวมีลักษณะเป็นช่องทางตรง และมีลมทะเลพัดผ่านมาตามร่องน�้า บริเวณนี้
จึงเรียกกันว่า “ช่องลม” ดังนั้น วัดที่ตั้งอยู่ตรงท้องคุ้งจึงได้ชื่อว่า วัดช่องลม ผู้เขียนจึง
ขอเรียกวงโค้งน้ีว่า “วงโค้งช่องลม” แต่เน่ืองด้วยชุมชนบริเวณนี้เป็นชุมชนใหม่ที่
ขยายตัวต่อเนื่องมาจากหมู่บ้านท่าฉลอม ซึ่งเป็นศูนย์กลางของต�าบล ดังนั้น ปัจจุบัน
จึงตั้งชื่อเรียกชุมชนบริเวณนี้ว่า ชุมชนท้ายบ้าน ส่วนฝั่งตรงข้ามท้องคุ้งช่องลมนั้น 
เป็นปลายแหลม มีคลองกระโจนเป็นคลองส�าคัญ เล่ากันว่า ที่เรียกว่าคลองกระโจน
เพราะเมื่อก่อนสองฟากคลองมีต้นแสมขึ้นหนาแน่นเป็นยอดสูง มีฝูงลิงหากินอยู่ใน
ป่าแสม เวลาจากลิงจะข้ามคลองก็ “กระโจน” ข้ามคลอง ชาวบ้านจึงเรียกคลองนี้ว่า 
คลองกระโจน ปัจจุบัน เรียกชุมชนตามชื่อคลองว่า ชุมชนคลองกระโจน 

 ที่กล่าวมาน้ีจะเห็นได้ว่า วงโค้งและคุ้งน�้าต่างๆ ของแม่น�้าท่าจีนช่วงท่ี
ไหลผ่านสมุทรสาคร ล้วนมีร่องรอยของการตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ ที่สัมพันธ์กับการเลือก
พืน้ทีต่ัง้หมูบ้่านตามลกัษณะของล�าน�า้ตรงส่วนทีเ่รียกว่า “คุง้” นัน่ก็เพราะคุง้เหมาะสม
กับการจอดเรือ และตรงบริเวณคุ้ง หรือหัวคุ้งมักมีคลองสาขาไหลไปเชื่อมกับหมู่บ้าน
ต่างๆ ที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน 
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 แนวคลองสุนัขหอน-มหาชัยน้ี ถือเป็นเส้นทางเชื่อมต่อสายตรงระหว่าง
สามลุ่มน�า้คือ จากลุ่มน�้าแม่กลองผ่านเข้ามาลุ่มน�า้ท่าจีน และไปออกแม่น�้าเจ้าพระยา 
อย่างไรก็ตาม ก่อนการเชื่อมต่อดังกล่าวนี้ คลองสุนัขหอนเป็นล�าคลองธรรมชาติ
ที่ เก ่าแก่ ทราบได้เพราะลักษณะล�าน�้าช ่วงตั้งแต่ปากคลองด้านแม่น�้าท่าจีน
จนถึงบริเวณบ้านสุนัขหอน เป็นล�าน�้าโค้งตวัด แต่ระยะต่อไปจนถึงช่วงใกล้เมือง
สมุทรสงครามนั้น ล�าคลองกลับมีลักษณะค่อยข้างตรง ซึ่งอาจเป็นการขุดแต่งก็เป็นได้ 
ตามคุ้งน�้าต่างๆ ของคลองสุนัขหอน ก็มีการตั้งหมู่บ้านกันหลายแห่ง ไล่มาตั้งแต่
ปากคลองท่าจีน ในจ�านวนนี้ หมู่บ้านบ้านบ่อมีท�าเลที่เหมาะสมในการติดต่อกับพื้นที่
อื่นๆ ได้ดีที่สุด ท�าให้บ้านบ่อและชุมชนใกล้เคียง เติบโตและขยายตัวไปตามล�าน�้า
ได้อย่างรวดเรว็ ดงันัน้ ตามคุง้น�า้ของคลองสนุขัหอน จงึกลายเป็นทีต่ัง้ของชมุชนเก่าแก่ 
โดยมีวัดเป็นจุดสังเกต อาทิ วัดชีผ้าขาว วัดบางสีคต วัดบางกระเจ้า วัดใหญ่บ้านบ่อ 
วัดบางน�้าวน วัดบางพลีใหญ่ และวัดกาหลง เป็นต้น ในบรรดาหมู่บ้านเก่าแก่เหล่านี้
น่าสนใจว่า บริเวณคุ้งน�้าที่ตั้งบ้านกาหลง และวัดกาหลง เป็นจุดส�าคัญของชุมชน
ชาวนาเกลือ เพราะมคีลองนาขวางแยกจากคลองสนุขัหอน คลองนาขวางนี ้เป็นคลอง
ที่น�าไปสู ่หมู ่บ้านนาเกลืออื่นๆ อาทิ บ้านนาขวาง บ้านนาโคก เป็นต้น ได้อีก
ส่วนบริเวณบ้านสุนัขหอน อันเป็นที่มาของชื่อคลองนั้น ตั้งอยู่ตอนกลางระหว่าง

 คลองสุนัขหอน-คลองมหาชัย: 

 คู่คลองเชื่อมลุ่มน�า้ยุคแรก

วิหารเก่าแก่ วัดใหญ่บ้านบ่อ
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 แผนที่ทางรถไฟแม่กลองที่พระยาไวยวุฒิวิเศษฤทธิ์ขอสร้าง พ.ศ. 2447 
 แผนที่นี้ได้รับการจัดท�าขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ข้อมูลในแผนที่ฉบับนี้สามารถน�ามา
อธิบายเปรียบเทียบให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมในช่วง 110 ปีที่ผ่านมาได้
เป็นอย่างดี อาทิ ต�าแหน่งที่ตั้งบ้านเรือน หมู่บ้าน วัดวาอาราม บางช่ือท่ีปรากฏในแผนที่
ยังมีให้เห็นอยู ่ในปัจจุบัน แต่บางชื่อก็สะกดค�าต่างออกไป เมืองสมุทรสาครในช่วงเวลานั้น
มกีารแบ่งเขตการปกครองบรเิวณคลองสนุขัหอนทีแ่ตกต่างจากปัจจุบนั กล่าวคือ แบ่งเขตปกครอง
เป็น แขวงอ�าเภอ ได้แก่ แขวงอ�าเภอท่าจีน แขวงอ�าเภอบ้านบางหญ้าแพรก แขวงอ�าเภอบ้านบ่อ 
แขวงอ�าเภอบ้านบางกระเจ้า แขวงอ�าเภอบ้านตั้วเถา แขวงอ�าเภอบ้านโรงเข้ และแขวงอ�าเภอ
บ้านกาหลง
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สองลุ่มน�้ำคือ ลุ่มน�้ำท่ำจีน กับลุ่มน�้ำแม่กลอง ด้วยลักษณะทำงภูมิประเทศที่อยู่ใกล้
ชำยฝั่งทะเลและน�้ำในคลองได้รับอิทธิพลน�้ำขึ้นน�้ำลงอยำ่งมำก ผู้ที่เดินเรือผำ่นแถวนี้
ในอดีต จึงต้องแวะจอดเรือเพื่อรอระดับน�้ำให้ขึ้นสูงจนพอจะเดินทำงต่อไปได้ 

 ชุมชนในแถบคลองธรรมชำติอย่ำงเช่นคลองสุนัขหอน ต้องปรับกำรตั้ง
บ้ำนเรอืนให้เข้ำกบัสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำต ิแม้ว่ำกำรตัง้บ้ำนตัง้เรือนบริเวณคุง้น�ำ้ 
จะมีควำมเสี่ยงในกำรถูกน�้ำกัดเซำะตลิ่ง แต่เพื่อควำมสะดวกในกำรจอดเรือไม่ให้
ท้องเรือติดสันดอนในช่วงน�้ำลงนั้นส�ำคัญกว่ำ ส่วนจุดที่เป็นชุมชนใหญ่ก็มักจะเป็น
บริเวณที่เกี่ยวข้องกับกำรเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่ำงชุมชนริมน�้ำและตอนในของ
คลองสำขำ

 ในทำงกลับกัน คลองมหาชัย มีลักษณะล�ำคลองที่ตำ่งออกไป คือเป็นคลอง
ขุดโดยมนุษย์ ที่ตั้งใจขุดให้เป็นแนวตรง อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำพิจำรณำตำมลักษณะ
ควำมตรงแล้วจะพบว่ำ ช่วงล�ำคลองตั้งแต่ วัดแสมด�ำ จึงถึงวัดโคกขำมนั้น แม่ล�ำคลอง
เป็นแนวตรง แต่ก็คดโค้งเล็กน้อยเป็นระยะ และตั้งแต่วัดโคกขำมเป็นต้นมำจนถึง
ปำกคลองมหำชัย ล�ำคลองเป็นแนวตรงไม่มีควำมคดโค้งเลย จึงเป็นไปได้ว ่ำ
ช่วงตัง้แต่วดัแสมด�ำ ถึงวดัโคกขำมคงเป็นกำรขดุทีม่มีำก่อน หมูบ้่ำนหลักบนเส้นทำงนี้
คงมีเพียง บ้านแสมด�า และ บ้านโคกขาม ต่อมำจึงมีกำรขุดต่อจำกบ้ำนโคกขำม
มำออกแม่น�้ำท่ำจีน ซึ่งส�ำเร็จในรัชกำลพระเจ้ำท้ำยสระ เมื่อ เดือนยี่ จุลศักรำช 1093 
ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 2265 ตำมปฏิทินไทยสำกล1

 กำรตั้งหมู่บ้ำนขึ้นเป็นระยะตำมล�ำคลองทั้งช่วงที่ขุดเก่ำขุดใหม่นี้ ซึ่งอำจ
ตำมร่องรอยได้จำกวัดที่สร้ำงริมคลองมหำชัยตรงบริเวณที่ขุดตัดขวำงทำงคลองเก่ำ 
ตำมแนวคลองมหำชัยนั้น ตั้งต้นจำกจุดตัดคลองแสมด�ำเหนือ/คลองแสมด�ำใต้
เป็นจุดตั้งหมู่บ้ำนช่ือ บ้านแสมด�า มีวัดแสมด�ำเป็นศูนย์กลำงหมู่บ้ำน ถัดมำเป็น
จุดตัดคลองบำงน�้ำจืด/คลองลัดตะเคียน เป็นจุดตั้งหมู่บ้ำนชื่อ บ้านไร่ มีวัดบ้ำนไร่

1 กำรเทียบจุลศักรำชเป็นพุทธศักรำชแบบง่ำยๆ คือ เอำเลขปีจุลศักรำช บวกด้วย 1181 
ดังนั้น จุลศักรำช 1083 จึงตรงกับพุทธศักรำช 2264 แต่ตำมหลักแล้ว เลขจุลศักรำชจะเปลี่ยน
ตอนวันขึ้นสงกรำนต์ ซึ่งอยู ่ในเดือนเมษำยนตำมปฏิทินไทยสำกล ดังนั้น ถ้ำคิดตำมปฏิทิน
ไทยสำกลที่เปลี่ยนเลขพุทธศักรำชวันที่ 1 มกรำคม ข้อมูลที่ว ่ำ เดือนยี่ จุลศักราช 1083
ก็ต้องอยู่ในเดือนมกรำคม คือเปลี่ยนปีพุทธศักรำชแล้ว ดังนั้น เม่ือบวกด้วย 1181 แล้วก็ต้อง
บวกด้วย 1 อีกทีหนึ่งเป็น พ.ศ. 2265
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

เจริญผลเป็นศูนย์กลางหมู่บ้าน ถัดไปเป็นจุดตัดคลองสี่วาพาสวัสดิ์/คลองโคกขามเก่า 
มีศาลเทพารักษ์อยู่หน่ึงหลัง ซึ่งปัจจุบันคือศาลพันท้ายนครสิงห์ ส่วนบ้านโคกขาม 
และวัดโคกขามน้ัน อยู่ลึกเข้าไปในคลองโคกขามเล็กน้อย ซึ่งย่อมแสดงว่าชุมชน
โคกขามเป็นชุมชนเก่าแก่ก่อนการขุดคลองมาตัดผ่าน ถัดมาเป็นจุดตัดคลอง
วัดบ้านขอม/คลองพระราม เป็นจุดตั้งหมู ่บ ้านชื่อ บ้านขอม มีวัดโสภนาราม 
(วัดบ้านขอม) เป็นศูนย์กลางชุมชน ถัดมาเป็นจุดตัดคลองหวายลิง/คลองกระเจ็ดใหญ่ 
เป็นท่ีต้ังของบ้านโคก ซึ่งมีวัดศรีบูรณาวาสเป็นศูนย์กลางชุมชน ถัดมาเป็นจุดตัด
คลองเอกชยั/คลองกระเจด็ ใกล้ปากคลองกระเจด็มวีดัเจษฎารามเป็นศนูย์กลางชมุชน
และตรงปากคลองฝั ่งซ้ายมีวัดตึกมหาชยาราม (วัดตึก) กับศาลเจ้าพ่อเภาเป็น
ศูนย์กลางชุมชน การเลือกตั้งบ้านในบริเวณที่เป็นจุดตัดเช่น ย่อมแสดงถึงการเลือก
ท�าเลที่เหมาะสมต่อการคมนาคมติดต่อกันระหว่างชุมชนริมคลองมหาชัยกับชุมชน
อื่นๆ ที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินตามล�าน�้าสาขาท้ังข้ึนไปทางเหนือออกสู่ที่ราบน�้าจืด
และลงมาทางใต้ออกสู่แนวป่าชายเลน

หมู่บ้านตามคุ้งน�้าคลองสุนัขหอนในแผนที่
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 แผนที่ทางรถไฟตั้งแต่คลองสาน-มหาไชย ซึ่งขุนภาษาปริวัตรขออนุญาตท�า
ทางรถไฟสายนี้ พ.ศ. 2439 
 แผนที่น้ีถูกเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เช่นเดียวกัน แผนที่นี้มีข้อน่าสังเกตคือ ต�าแหน่ง
ชุมชนส�าคัญต่างๆ ริมคลองมหาชัยและโค้งน�้าท่าจีน รอบๆ ใจกลางสมุทรสาคร ต้ังอยู่แทบจะ
แยกขาดจากแนวเส้นทางรถไฟ ทั้งน้ีก็เพื่อตอบสนองการน�าเสนอเส้นทางตัดตรงจากกรุงเทพ
มายังเมืองสมุทรสาคร การปรากฏชื่อบ้านนามถิ่นในคลองมหาชัยจึงกลายเป็นผลพลอยได้จาก
การส�ารวจรังวัดในครั้งนั้น กล่าวคือ แผนที่ฉบับนี้สามารถช่วยให้ท�าความเข้าใจพัฒนาการ
หมู่บ้านต่างๆ ในคลองมหาชัย และรอบๆ เมืองสมุทรสาครเมื่อ 120 ปี ที่แล้วได้อีกด้วย
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

“วรรณกรรมโบราณ”
แหล่งเก็บรักษาชื่อบ้านนามถิ่นสาครบุรี

 วรรณกรรมประเภทนิราศที่แต่งเรื่องให้เดินทางผ่านพื้นที่สมุทรสาครนั้น
ถือเป็นหลักฐานส�าคัญในการศึกษาบทบาทของคลองมหาชัย-คลองสุนัขหอน
ในฐานะที่เป็นเส้นทางสัญจรหลักที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา วรรณกรรมรุ่นแรก
ที่พูดถึงย่านนี้มีว่า เป็นการเดินทางผ่านป่าและธรรมชาติและบรรยายถึงเฉพาะ
หมูบ้่านทีส่�าคญัระหว่างการเดนิทาง ในจ�านวนนีค้อื บ้านโคกขาม และเมอืงสาครบรุ ี
วรรณกรรมรุน่ต่อมากเ็ริม่พดูถงึ บ้านบ่อ เช่น เพลงยาวหม่อมภมิเสน (ราว พ.ศ. 2275-
2300) นิราศรบพม่าท่าดินแดง (พ.ศ. 2329) และโคลงนิราศตามเสด็จทัพล�าน�้าน้อย 
(พ.ศ. 2330) เป็นต้น ต่างจากวรรณกรรมรุน่หลงั พ.ศ. 2330 ทีพ่รรณนาชือ่บ้านนามถิน่
ที่มากขึ้น เช่น นาขวาง สามสิบสองคต บ้านขอม ย่านซื่อ กาหลง แสมด�า และ
ในขณะที่กวีได้เดินทางผ่าน ก็มักเอาวิถีชีวิตผู้คนและพืชพรรณธรรมชาติ มาใช้
พรรณนาด้วยวรรณศลิป์ เช่น โคลงนริาศทวาย (พ.ศ. 2334) นิราศนรินทร์ (พ.ศ. 2352) 
นริาศพระแท่นดงรงั (ของสามเณรกลัน่) (พ.ศ. 2376) นริาศเมอืงเพชร (พ.ศ. 2388-2392) 
เป็นต้น 

 อย่างไรกต็าม หลงัมเีส้นทางคลองภาษเีจริญ-ด�าเนินสะดวก ซึง่เป็นคลองหลัก
สายใหม่ที่เดินทางได้รวดเร็วกว่าเส้นทางคลองมหาชัย-สุนัขหอน ท�าให้เส้นทาง
คลองมหาชัย-สุนัขหอนหมดความนิยม ส่งผลให้งานนิราศที่ผ่านคลองนี้น้อยลง
มีเพียงนิราศเกาะจาน (พ.ศ. 2411) ที่ใช้เส้นทางผ่านคลองสุนัขหอน โดยระบุว่าผ่าน 
ท่าจีน บ้านบ่อ และบ้านสุนัขหอน ส่วนนิราศยี่สาร (พ.ศ. 2422) ก็เลือกเอาคลอง
ทัง้สองนีเ้ป็นเส้นทางเดนิทางเฉพาะขากลับ นอกจากน้ี ยังมเีอกสารทางประวตัศิาสตร์
อื่นๆ อาทิ รายงานการตรวจราชการหัวเมืองเพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร 
โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ใน พ.ศ. 2442 ที่เสด็จ
ออกจากเพชรบุรี ผ่านสมุทรสมุทรสาคร โดยทรงใช้เส้นทางคลองสุนัขหอน และ
คลองมหาชัย เป็นต้น จากนั้นเป็นต้นมา บทบาทของเส้นทางคลองมหาชัย-สุนัขหอน
ก็ลดลง จนกระทั่งภายหลังการสร้างทางรถไฟสายท่าจีน และทางรถไฟสายแม่กลอง 
การเติบโตของชุมชนในบริเวณคลองมหาชัยและคลองสุนัขหอนนี้จึงกลับมาคึกคัก
อีกครั้ง
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

คลองมหาชัย
ในปัจจุบัน 

คลองมหาชัย
ในปัจจุบัน 

คลองสุนัขหอน
ในปัจจุบัน 

แม่น�้าท่าจีน 
บริเวณต�าบลท่าจีน 

Sakorn-Buri_Book_Final 0320.indd   177 3/20/2561 BE   15:07



178
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 คลองทั้งสองนี้ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ระหว่าง พ.ศ. 2409-2415 ลักษณะ
ล�าคลองจึงเป็นแนวตรงโดยตลอดสุดสายตา ขุดข้ึนเพื่อพัฒนาที่ดินระหว่างลุ่มน�้า 
ให้เป็นพืน้ทีก่ารเกษตรสองฝ่ังคลอง และใช้คลองเป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และสินค้าอื่นๆ เข้าสู่กรุงเทพฯ คลองภาษีเจริญถูกขุดขึ้นเพื่อเชื่อมคลองบางกอกใหญ่
กับแม่น�้าท่าจีน โดยมีปากคลองฝั ่งท่าจีนอยู่บริเวณต�าบลดอนไก่ดี ประโยชน์ที่
ได้รับจากเส้นทางคมนาคมใหม่นี้คือ ถูกใช้เป็นเส้นทางการขนส่งผลิตภัณฑ์น�้าตาล
จากโรงหบีอ้อยทีม่อียูใ่นบรเิวณลุม่น�า้ท่าจนี และยงัใช้เป็นเส้นทางเข้าสูพ่ืน้ทีบ่กุเบกิใหม่ 
ในการขยายพ้ืนที่ท�านาท�าสวนเพ่ือน�าผลผลิตทางการเกษตรส่งออกตามนโยบาย
เศรษฐกิจการค้าหลังสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง ส่วนคลองด�าเนินสะดวกนั้น ก็มีวัตถุประสงค์
ลักษณะเดียวกัน แต่เช่ือมระหว่างแม่น�้าท่าจีน ซึ่งมีปากคลองอยู่ที่ต�าบลบางยาง
ฝั่งตรงข้ามกับปากคลองภาษีเจริญ กับแม่น�้าแม่กลอง ซึ่งมีปากคลองอยู่ที่ต�าบล
บางนกแขวก เมืองสมุทรสงคราม

 คลองภาษีเจริญ-ด�าเนินสะดวก: 

 คู่คลองเกิดใหม่ในสมัยพัฒนาเศรษฐกิจสยาม

ศาลเจ้ากิ่วเทียงเนี้ยว และคลองด�าเนินสะดวก
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ดังนั้น ในเอกสารประวัติศาสตร์ หรือ วรรณกรรมที่เขียนข้ึนหลังจากการ
ขุดคลองทั้งสอง จึงไม่ค่อยมีบทบรรยายเกี่ยวกับบรรยากาศสองฝั่งคลองเท่าใดนัก 
เพราะโดยมากเป็นพื้นที่ตามธรรมชาติ ดังมีตัวอย่างจาก “นิราศยี่สาร” (พ.ศ. 2422)
ที่กวีได้พรรณนาสภาพภูมิทัศน์ว่าเต็มไปด้วย “ทุ่งนาหญ้าอุดม” ส่วนการเดินทางและ
สังเกตบ้านเรือน ก็จะอาศัยเสาหลักเส้นในล�าคลองเป็นจุดสังเกต ท้ังนี้อาจเพราะ
สภาพเป็นป่าและหนองบึง ไม่มีอะไรโดดเด่นพอที่จะน�ามาเล่านอกจากนกนานาพันธุ์
ที่เห็นตามรายทาง ชุมชนท่ีเกิดข้ึนในคลองทั้งสองนี้ จึงมีลักษณะเป็นชุมชนที่
เกิดขึ้นใหม่จากการบุกเบิกที่ดินและขุดคลองซอยคลองย่อยมากมายเข้าไปยัง
พื้นที่รกร้าง

คลองภาษีเจริญและสะพานเริงบุญ
บริเวณหน้าที่ท�าการอ�าเภอกระทุ่มแบน ราวช่วงต้น พ.ศ. 2520 

ภาพถ่ายโดย หน่อย วัดดอนไก่ดี เอื้อเฟื้อภาพโดย ชนินทร์ อินทร์พิทักษ์
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 เมื่อล่องตามคลองภาษีเจริญมาจากกรุงเทพฯ เมื่อเข้าเขตจังหวัดสมุทรสาคร
ก็จะพบหมู่บ้านแรกคือ บ้านหนองพะอง มีวัดหนองพะองเป็นศูนย์กลางชุมชน และ
เป็นบ้านทีต่ัง้อยูต่ดิกบัคลองขดุทีช่ือ่ คลองวดัหนองพะอง ตรงข้ามฝ่ังคลองเย้ืองๆ กัน
เป็นจุดปักเสาหลักเส้นที่ 4 ชุมชนที่มาตั้งบริเวณนั้นจึงได้ชื่อว่า บ้านหลักส่ี ถัดมา
บรเิวณจดุปักเสาหลกัเส้นที ่5 ซึง่ปัจจบุนัสูญหายไปแล้วน้ัน เดิมเป็นทีดิ่นของราชพสัดุ 
ที่ให้ราษฎรเช่าท�าสวนผัก บริเวณนี้จึงเรียกกันว่า บ้านสวนหลวง ซึ่งต่อมาที่ดินผืนนี้
ถกูใช้เป็นทีต่ัง้ค่ายทหารชือ่ว่า ค่ายก�าแพงเพชรอคัรโยธิน ถดัมาเป็นพืน้ทีแ่นวคลอง
ที่ตัดผ่านพ้ืนที่ใกล้กับ “วงโค้งกระทุ่มแบน” ดังนั้น คลองภาษีเจริญช่วงนี้จึงตัดผ่าน
คลองเก่าของพื้นที่ที่ไหลออกแม่น�้าท่าจีนถึง 2 เส้น จุดแรกตัดคลองกระทุ่มแบน
กับจุดที่สองตัดคลองท่าเสา 

อาคารส�านักงานเทศบาล ต�าบลตลาด กระทุ่มแบน
ที่มาภาพ: สมปอง หัตถวงษ์ 
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

	 บริเวณปากคลองกระทุ่มแบนนั้น	เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ริมน�้าท่าจีน	มีศาลเจ้า	
แป๊ะกงเป็นศาลเจ้าส�าคญัของหมูบ้่าน	จนเมือ่คลองภาษีเจรญิตดัผ่านคลองกระทุม่แบน
ซึ่งอยู่ไม่ไกลหมู่บ้านมากน้ัน	ท�าให้มีการเคล่ือนย้ายมาตั้งบ้านตั้งตลาดกันบริเวณ
จุดตัดดังกล่าว	จนขยายตัวเป็นชุมชนขยายใหญ่	และเป็นศูนย์กลางปกครองของ
บริเวณนี้	จุดตัดนี้ท�าให้คลองกระทุ่มแบนถูกแบ่งเป็นสองช่วง	ช่วงปากคลองถึงจุดตัด
ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น	“คลองแป๊ะกง”	ตามชื่อศาลเจ้าส�าคัญของหมู่บ้าน	ส่วนล�าคลอง
ตั้งแต่จุดตัดลงไปน้ัน	ยังคงเรียกช่ือเดิมว่า	“คลองกระทุ่มแบน”	ดังนั้น	ผู้เขียนจึง
ขอเรยีกจดุตดัน้ีว่า	จดุตดัคลองแป๊ะกง/คลองกระทุม่แบน	ปัจจบุนัพืน้ทีบ่รเิวณจดุตดันี้
เรยีกว่า	ชมุชนตลาดกระทุม่แบน	และเป็นทีต่ัง้ของทีว่่าการอ�าเภอกระทุม่แบนอกีด้วย

	 ถัดมาตรงคุ้งปลายของวงโค้งกระทุ่มแบน	เป็นที่ตั้งของ	บ้านดอนไก่ดี	และ
มีวัดดอนไก่ดีเป็นศูนย์กลางหมู่บ้าน	และใกล้ๆ	กันนั้นมีปากคลองท่าเสา	ซึ่งคลองนี้
ถูกคลองภาษีเจริญตัดผ่าน	ท�าให้ความเจริญย้ายมาอยู่ที่จุดตัดนี้	 ผู ้เขียนขอเรียก
จุดตัดน้ีว่า	จุดตัดคลองท่าเสา	ปัจจุบันชุมชนบริเวณนี้ชื่อว่า	ชุมชนวัดดอนไก่ด	ี
จากนั้น	ล�าคลองภาษีเจริญจึงไปออกแม่น�้าท่าจีนที่คุ้งต้นของ	“วงโค้งบ้านท่าเสา”	
(กึง่วงโค้งมคีลองท่าเสา)	ซึง่บรเิวณตลิง่ฝ่ังนอกของช่องตรงแรกเป็นทีต่ัง้ของวดัอ่างทอง

บรรยากาศตึกแถวไม้และปูน	ตลอดแนวคลองภาษีเจริญ
ในต�าบลตลาดกระทุ่มแบน

ภาพถ่าย:	แสงชัย	ตั้งธนัง		เอื้อเฟื้อภาพ:	นิภัทร์	มั่นคง
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

เสาหลักเส้นที่สี่ร้อย 
ในท้องที่ต�าบลสวนหลวง 

เสาหลักเส้นที่หกร้อย 
ในท้องที่ต�าบลตลาดกระทุ่มแบน

 นอกจากจุดสังเกตที่เป็นจุดตัดแล้ว จุดหมายตาที่เคยส�าคัญอย่างมากในอดีต
ของคลองภาษีเจริญคือ “เสาหลักเส้น” ที่ปักไว้บอกระยะทาง กลับถูกลดบทบาทลงไป 
เหลือเพียงช่ือหมู ่บ้านบางแห่งที่รักษาเอาไว้ เช่น บ้านหลักส่ี ต�าบลสวนหลวง 
บริเวณใกล้กับวัดใหม่หนองพะอง สัมพันธ์กับแขวงหลักสาม เขตหนองแขม และ
แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ ท่ีได้ชื่อมาจากเสาหลักเส้นในกลุ่มเดียวกัน 
เสาหลักห้าสูญหายไปแล้ว เหลือเพียงเสาหลักหก แต่ทว่าต�าแหน่งที่ตั้งของเสา
อยู่ระหว่างวัดดอนไก่ดีกับคลองกระทุ่มแบน ซึ่งเป็นชุมชนที่มีมาแต่ดั้งเดิม ตัวเสา
จึงไม่ได้มีบทบาทในการตั้งชื่อหมู่บ้านในแถบตลาดกระทุ่มแบน
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ในขณะที่การตั้งชื่อหมู่บ้านตามล�าคลองด�าเนินสะดวกให้ความส�าคัญกับ
เสาหลักเส้นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงปักอยู่ครบทุกหลัก หมู่บ้านที่อยู่บริเวณที่
ปักเสาหลักศูนย์และหลักหน่ึงเป็นหมู่บ้านที่มีมาแต่เดิม ดังนั้นชื่อหมู่บ้านก็ยังคงเป็น
ชื่อเดิมที่เรียกกันมาคือ บางยาง สวนส้ม และประตูน�้า พื้นที่ตามคลองระยะต่อมา
เป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่และเป็นเส้นตรง ดังนั้น เสาหลักเส้นจึงเป็นที่หมายตาของ
การเดินทาง และท�าให้หมู่บ้านใหม่ๆ มาตั้งไม่ไกลจากที่ปักเสา ชื่อเสาหลักเส้น
จึงถูกน�ามาตั้งเป็นช่ือหมู่บ้านและวัดประจ�าถิ่นว่า บ้านหลักสอง (ต.หลักสอง) กับ
วัดหลักสอง บ้านหลักสาม (ต.หลักสาม) บ้านหลักสี่ กับวัดหลักส่ีราษฎร์สโมสร 
รวมไปถึงการน�ามาตั้งช่ือตลาดหลักห้าที่ตั้งอยู ่ใกล้กับเส้นเขตระหว่างอ�าเภอ
ด�าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีและอ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

บ้านเรือนริมคลองด�าเนินสะดวก ย่านปากคลองบางยาง
ถ่ายโดยศาสตราจารย์ Robert Larimore Pendleton

ที่มาภาพ: The American Geographical Society Library,
University of Wisconsin-Milwaukee Libraries
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

เสาหลักเส้นที่ 2

เสาหลักเส้นที่ 3

วัดหลักสอง ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเสาหลักเส้นที่ 2

ที่ว่าการอ�าเภอบ้านแพ้ว ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเสาหลักเส้นที่ 3
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

เสาหลักเส้นที่ 4

เสาหลักเส้นที่ 1

วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร มีที่มาชื่อจากเสาหลักเส้นที่ 4 

เสาหลักเส้นที่ 5
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ด้วยเหตุนี้ หมู ่บ้านในย่านคลองด�าเนินสะดวกจึงเจริญข้ึนมาพร้อมกับ
การบุกเบิกที่ดินริมสองฝั่งสอง ซึ่งถ้ามองจากที่สูงแล้วจะเห็นคลองซอยและล�าราง
มากมายที่ถูกขุดตรงเป็นแนวตัดกันไปมาคล้ายตารางแยกออกมาจากคลองสาขา
ของคลองด�าเนินสะดวกไปทางทั้งทิศเหนือและใต้ ภูมิประเทศแบบเครือข่ายล�าน�้า
บนที่ราบเช่นน้ี จึงมักน�าเอาช่ือคลองมาเป็นชื่อหมู่บ้าน โดยชื่อคลองเหล่านี้อาจถูก
ตั้งชื่อตามลักษณะล�าคลอง หรือตามพืชหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณหมู่บ้านริมคลอง 
หรือชื่อเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดคลอง อาทิ บ้านคลองตัน บ้านคลองเจ็ดริ้ว บ้านคลอง
พาดหมอน บ้านคลองตาปลั่ง บ้านคลองเขื่อนขันธ์ บ้านคลองจางวาง บ้านคลอง
หม้อแกง บ้านคลองตาข�า บ้านคลองแค บ้านคลองใหญ่ บ้านใหม่คลองด�าเนิน 
บ้านคลองสองห้อง บ้านคลองสามมัคคี บ้านคลองใหม่ บ้านคลองหินปัก เป็นต้น

คลองตาข�า
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 นอกจากน้ี หมู ่บ้านตามล�าคลองเมื่อขยายเป็นชุมชนใหม่ ก็ยังสามารถ
แบ่งออกเป็นหมู่บ้านใหม่แต่ยังอ้างอิงชื่อตามชื่อเดิม ร่วมกับระบุต�าแหน่งที่ตั้งของ
หมูบ้่านไปด้วย ตวัอย่างทีช่ดัเจนทีส่ดุ คอื บ้านเจด็ริว้ ชมุชนมอญทีส่�าคญัอกีแห่งหนึง่
ของสมุทรสาคร มักตั้งบ้านตลอดแนวคลองเจ็ดริ้ว ท�าให้เมื่อภายหลังได้แบ่งเขต
ให้ย่อยลง เพื่อสะดวกในทางการปกครองของส่วนภูมิภาค จึงน�าชื่อคลองมาใช้ในการ
ตั้งชื่อ บ้านคลองเจ็ดริ้ว และยังแบ่งออกเป็น บ้านต้นคลองเจ็ดริ้ว บ้านกลางคลอง
เจ็ดริ้ว และบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว จึงเห็นได้ว่าชื่อบ้านนามถิ่นนอกจากจะบอกเล่า
ความหมายที่ซ่อนอยู่ในชื่อแล้ว ยังบ่งบอกประวัติการจัดตั้งเขตการปกครองของ
หมู่บ้านที่ขยายไปตามล�าคลองได้อีกทางหนึ่ง

บริเวณหน้าวัดเจ็ดริ้วเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นบริเวณกลางคลองเจ็ดริ้ว
หมู่บ้านเจ็ดริ้วริมคลองในละแวกวัดเจ็ดริ้วจึงมีชื่อในท�าเนียบท้องที่ว่า บ้านกลางคลองเจ็ดริ้ว
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 สองฝั่งถนนสมัยใหม่: ร่องรอยในชื่อบ้านนามถิ่นในชุมชนเมือง

 เมื่อหมู่บ้านกลายเป็นชุมชนเมือง คลองและเส้นทางน�้าในปัจจุบันจึงเริ่ม
ลดบทบาทลง เส้นทางสัญจรสมัยใหม่คือทางรถไฟและรถยนต์ ได้แก่ ทางรถไฟ 
สายท่าจีน-แม่กลอง (พ.ศ. 2477-2478) และการตัดถนนส�าคัญเชื่อมเข้าสู่กรุงเทพ 
มหานคร ได้แก่ ถนนเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2477) ถนนพระรามที่ 2 (พ.ศ. 2516) 
ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว (พ.ศ. 2519) และถนนเอกชัย (พ.ศ. 2528) การเติบโต
ของเมืองและการเร่งพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเทศบาล ท�าให้มีการปรับ
ชื่อบ้านนามถิ่นให้สะดวกในการปกครองมากข้ึน ชุมชนหลายแห่งที่ได้รับการตั้งชื่อ
เมื่อถนนได้เข้ามามีบทบาทในความเจริญ จึงเป็นช่ือถนนสายหลักที่ตัดผ่าน หรือ
มิเช่นนั้นก็เป็นชื่อสถานที่ส�าคัญในย่านนั้น การตั้งชื่อท�านองนี้ พบได้ในตัวเมือง
สมุทรสาคร และอ�าเภอกระทุ่มแบน ซึ่งเป็นบริเวณใกล้กับกรุงเทพมหานครมากกว่า
ส่วนอื่นๆ ของจังหวัด คือ เขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ที่รวมเอาสุขาภิบาลท่าฉลอม 
เข้ากับท้องที่ต�าบลมหาชัย และโกรกกรากเข้าไว้ด้วยกัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2459 ส่วนต�าบล
ตลาดกระทุ่มแบน เป็นเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ตั้งแต่ พ.ศ. 2483

พิธีเปิดถนนเศรษฐกิจ 1 
(กรุงเทพฯ-สมุทรสาคร) 
เมื่อ 20 พฤษภาคม 2495 
โดยมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตรี ได้ไปเป็นประธาน
ที่มาภาพ ภาพหน้าปก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับก�านันผู้ใหญ่บ้าน 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 
เมษายน-พฤษภาคม 2495 
ที่มาภาพ: Isuriyasrung Museum 
เอื้อเฟื้อโดย ชนินทร์ อินทร์พิทักษ์
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 เหตุน้ี ชุมชนใหม่ๆ ที่ต้องแบ่งตัวออกจากชุมชนหรือหมู่บ้านเดิม จึงต้อง
เปลี่ยนหรือตั้งชื่อใหม่ให้เป็นประโยชน์ต่องานปกครองในเขตเมือง โดยตั้งชื่อให้สื่อถึง
ต�าแหน่งและเส้นทางเข้าถึงชุมชน ชื่อท�านองนี้เช่นอิงกับรถไฟคือ บ้านริมทางรถไฟ 
ชุมชนหัวรถไฟวัดแหลม อิงกับชื่อถนนหรือซอยเช่น ชุมชนเศรษฐกิจ ชุมชน
เจษฎาวิถี ชุมชนเดิมบาง ชุมชนซอยเจียม ชุมชนนรราชอุทิศ ชุมชนท่าปรง และ
บางครั้งช่ือชุมชนยังรักษาช่ือเก่าของถนนก่อนที่มีการเปล่ียนชื่อถนน เช่น ชุมชน
โรงไฟฟ้า เรียกตามชื่อถนนโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นช่ือล�าลองของถนนที่ปัจจุบันคือ
ถนนวิเชียรโชฎก ส่วนชื่อบ้านนามถ่ิน ชื่อชุมชนในอ�าเภอกระทุ่มแบน ทั้งที่เทศบาล
เมืองกระทุ่มแบน และเทศบาลนครอ้อมน้อย ที่ตั้งชื่อท�านองนี้ เช่น ชุมชนสี่แยก
วัดดอนไก่ดี ชุมชนหัวถนน ชุมชนซอยโรงนุ่น ชุมชนซอยก�านันวิจิตร ชุมชน
อรรคภัทรก้าวหน้า เป็นต้น

แผนที่แสดงขอบเขตการให้บริการไฟฟ้าในจังหวัดสมุทรสาคร สมัย พ.ศ. 2472
ที่มาภาพ ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ,

แผนที่บริเวณที่บริษัทไฟฟ้าจังหวัดจ�ากัดได้ยื่นเรื่องราวอนุญาตตั้งโรงจ�าหน่ายไฟฟ้า
ที่ต�าบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2472.

ที่มาภาพ: ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
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ทางรถไฟสายท่าจีน

ถนนถวาย

สถานีรถไฟมหาชัย
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“นามบุคคลส�าคัญ”
ในชื่อบ้านนามถิ่นสาครบุรี

 บุคคลส�าคัญของจังหวัดสมุทรสาคร ที่ปรากฏในชื่อบ้านนามถิ่น ส่วนมาก
เป็นนามบุคคลที่ได้รับการตั้งชื่อเป็นชื่อถนนในเขตชุมชนเมือง ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น
แล้วว่า เมื่อหมู่บ้านในเขตชุมชนเมืองเติบโตขึ้นจึงมีการตั้งชื่อใหม่เพื่อความสะดวก
ในการปกครองตามรูปแบบสมัยใหม่ ชื่อถนนจึงเป็นชื่ออันดับต้นๆ ที่มักถูกน�ามา
ตั้งชื่อชุมชนตามเขตการปกครองใหม่ หรือมิฉะนั้นก็เป็นชื่อของคหบดีผู้บริจาคท่ีดิน
หรอืจดัสรรทีดิ่นทีท่�าคณุประโยชน์ให้แก่จังหวดั เช่น บคุคลส�าคญัท่านหนึง่ทีม่บีทบาท
ในการพัฒนาท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร คือ ขุนสมุทรมณีรัตน์ (พ.ศ. 2422-2489)
โดยตลอดชีวิตของท่าน ไม่ว่าจะอยู่ต�าแหน่งผู้ใหญ่บ้านหรือก�านัน ท่านได้ท�านุบ�ารุง
วัด โรงเรียน ถนน สะพาน และคลองสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในท่าฉลอมและท่าจีน
จ�านวนมาก จนกระทั่งราว พ.ศ. 2474 ท่านจึงได้รับพระราชทานบรรดาศักด์ิ 
“สมทุรมณรีตัน์” หมายถงึ คณุงามความดขีองท่านดจุแก้วอันมค่ีาแห่งเมอืงสมทุรสาคร 
และยังสื่อไปถึง “เกลือ” ผลผลิตสีขาวดุจมณีที่ได้จากน�้าทะเล เพราะท่านเป็นผู้ก่อตั้ง
หมู่บ้านนาเกลือมณีรัตน์ ชุมชนนาเกลือเอกชนขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสมัยนั้น

  หลังจากที่ความเจริญของเมืองสมุทรสาครได้ขยับขยายข้ามมายังฝั่งมหาชัย
แล้วน้ัน มีการตัดถนนใหม่ๆ ขึ้นมาท�าให้ต้องมีการตั้งชื่อถนน ชื่อบุคคลส�าคัญใน
ประวัตศิาสตร์ หรอืเป็นช่ือบคุคลท่ีสร้างความเจริญให้แก่จงัหวดัจึงมกัได้รับการพิจารณา
เป็นล�าดับต้นๆ ในการต้ังช่ือ ดังเห็นได้จากชื่อถนนที่ปรากฏในเขตเทศบาลนคร
สมทุรสาคร อาทิ ถนนสรศกัดิ ์ถนนสรรเพชร ถนนเจ้าเสอื ถนนเอกชยั ถนนนรสงิห์
ล้วนเป็นช่ือที่เก่ียวข้องกับสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ) ที่เก่ียวข้องกับ
เรื่องราววีรกรรมความซื่อสัตย์ของพันท้ายนรสิงห์ โดย “ถนนนรสิงห์” ได้ถูกน�าชื่อ
ไปตั้งชื่อชุมชนที่อยู่บริเวณถนนนั้นว่า ชุมชนนรสิงห์ อีกตัวอย่างหนึ่งคือพระนาม
ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้องวิเชียรโชฎก 
ณ ปากน�้าท่าจีน ขุดลอกคลองมหาชัย และขุดตัดคลองสุนัขหอนบางส่วน ท�าให้
เมอืงสาครบรุกีลบัมามบีทบาททางเศรษฐกิจและเป็นฐานก�าลังในการป้องกนัประเทศ 
เพื่อเป็นการร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงได้น�าพระสมัญญานามมาตั้งชื่อถนนว่า 
“ถนนเจษฎาวิถี” อันเป็นที่มาของชื่อชุมชนเจษฎาวิถี ในเวลาต่อมา
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วงเวียนน�้าพุ บริเวณจุดตัดของถนนนรสิงห์และถนนสุคนชวิท
ใจกลางกลางตกแต่งด้วยพานรัฐธรรมนูญ

แต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญ สัญลักษณ์ของยุคสมัยใหม่ในขณะนั้น
เอื้อเฟื้อภาพ: ชนินทร์ อินทร์พิทักษ์
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 นอกจากตวัอย่างช่ือทีน่�ามาจากพระนามของบูรพกษตัรย์ิแล้ว ชือ่บคุคลส�าคญั
ทีม่บีทบาทในการพฒันาเมอืงสมทุรสาครยุคใหม่ก็มตีวัอย่างให้เห็นคอื ถนนสุคนธวิท 
ซ่ึงต้ังชื่อตาม ขุนสุคนธวิทศึกษากร (ส�าองค์ สุคนธวิท) (พ.ศ. 2445-2505) ผู้แทน
ราษฎรคนแรกของจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร 
อาทิ การตัดถนนเศรษฐกิจ 1 และถนนเอกชัย (ช่วงคอกกระบือ-มหาชัย) การขุดลอก
คลองสุนัขหอนและคลองภาษีเจริญ การขุดขยายคลองโรงเข้และคลองบางน�้าจืด 
รวมไปถึงการผลักดันให้เกิดนิคมสหกรณ์นาเกลือที่ต�าบลโคกขาม ต่อมาเมื่อ
ด�ารงต�าแหน่งนายกเทศมนตรีกระทุ ่มแบน ก็ยังผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมือง
กระทุ่มแบนเช่นกัน อาทิ การปรับปรุงระบบไฟฟ้า การวางรากฐานการประปา-
สาธารณภัย และอุปถัมภ์การศึกษาโรงเรียนต่างๆ เป็นต้น ถนนสุคนธวิทจึงเป็นถนน
ที่มีอยู่ทั้งในเทศบาลนครสมุทรสาคร และเทศบาลเมืองกระทุ ่มแบน โดยในเขต
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบนมีชุมชนหนึ่งคือ ชุมชนสี่แยกวัดดอนไก่ดี ที่เป็นชุมชน
ที่เกิดขึ้นใหม่ ภายหลังการตัดถนนดังกล่าว 

 ในขณะที่ ถนนรราชอุทิศ ซึ่งตั้งชื่อไว้เป็นอนุสรณ์แด่ พระนรราชจ�านง
(สิงห์ ไรวา) (พ.ศ. 2443-2532) ปลัดกระทรวงพาณิชย์วัยเกษียน ผู ้กลับมาใช้
ชีวิตบั้นปลายที่สมุทรสาครบ้านเกิดช่วงหลัง พ.ศ. 2505 ท่านได้บริจาคที่ดิน และ
ทุนทรัพย์สร้างโรงพยาบาลสมุทรสาคร และโรงเรียนเทศบาลมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
รวมไปถึงการสนับสนุนสาธารณกุศลในจังหวัดอีกมากในเวลานั้น แต่ต่อมาก็ได้
กลายมาเป็นชื่อของชุมชนที่อยู่บริเวณถนนสายนั้นด้วยชื่อ ชุมชนนรราชอุทิศ

 ชือ่ของนายอ�าเภอนกัพฒันา ก็ถูกน�ามาตัง้ชือ่ถนนหรือคลองเพือ่เป็นอนุสรณ์
ด้วยเช่นกัน อาทิ ถนนเดิมบาง ซึ่งได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ หลวงเดิมบาง
บรบิาล (เดมิ กณุฑลบตุร) (พ.ศ. 2436-2530) ท่านเป็นชาวจงัหวดัจนัทบรุ ีแต่รบัราชการ
ไปยงัทีต่่างๆ และย้ายมาด�ารงต�าแหน่งนายอ�าเภอกระทุม่แบน ใน พ.ศ. 2473-2476 และ
อ�าเภอเมอืงสมทุรสาคร ใน พ.ศ. 2476-2479 ต่อมาเมือ่มกีารแบ่งเขตการปกครองใหม่
จงึมกีารตัง้ชือ่ชมุชนทีอ่ยูต่ดิถนนเส้นนีว่้า ชมุชนเดิมบาง ส่วนชือ่นายอ�าเภอทีป่รากฏ
ในชื่อคลอง เช่น คลองสี่วาพาสวัสดิ์ ซึ่งมาจากชื่อ นายสิงห์ ภาสวัสดิ์ (นายอ�าเภอ
เมืองสมุทรสาคร พ.ศ. 2481-2483) หรือชื่อ บ้านแนวลิขิต คลองแนวลิขิต มาจาก
ชื่อ นายลิขิต รัตนสังข์ (นายอ�าเภอกระทุ่มแบน พ.ศ. 2483-2487) และชื่อ บ้านคลอง
แนวนิยม คลองแนวนิยม ก็มาจากชื่อนายนิยม เอี่ยมใจกล้า (นายอ�าเภอกระทุ่มแบน 
พ.ศ. 2499-2503) เป็นต้น
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อนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญ เมืองสมุทรสาคร ไม่มีข้อมูลว่าสร้างในปีใด แต่คาดว่าสร้างในช่วงหลัง
พ.ศ. 2482-2483 ซึ่งมีนโยบายจ�าลองอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญไปทั่วประเทศ อนุสาวรีย์แห่งนี้
ตั้งอยู่ใจกลางแยกที่เงียบสงบ มีต้นไม้ และพ้ืนที่ส�าหรับหย่อนใจ ต่อมาจึงมีการปรับเปลี่ยนเป็น
วงเวียนน�้าพุ ราว พ.ศ. 2504 โดยมีพิธีเปิดวงเวียนน�้าพุ ในสมัยนายสุรินทร์ เทพกาญจนา เป็น
นายกเทศมนตรีสมุทรสาคร นายด�าริ น้อยมณี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด และมีจอมพลประภาส 
จารุเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี
เอื้อเฟื้อภาพและข้อมูล: พอพจน์ วีระสิทธิ์ มีอ�าพล
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เอกสารแนะน�าเพิ่มเติม (เฉพาะประเด็น)

ชื่อบ้านนามถิ่นและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสมุทรสาครเบื้องต้น

สมพงษ์ เชาวน์แหลม. 2539. นามเนื่องเมืองสาครบุรี. สมุทรสาคร: โรงเรียน 
 สมุทรสาครบูรณะ.

สมพงษ์ เชาวน์แหลม. 2542. สมทุรสาครในประวัติศาสตร์และวรรณคดี.สมทุรสาคร:  
 ม.ป.ท.

กรมการปกครอง. 2526. ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร.  
 กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์.

สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์. 2554. ประวัติศาสตร์สังคมของชุมชนลุ่มน�้าท่าจีน.  
 กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์.

มณฑล คงแถวทอง. 2527. เศรษฐกิจข้าวและน�้าตาลทรายในลุ่มแม่น�้าท่าจีน  
 พ.ศ. 2398-2453. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชา 
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) มหาวิทยาลัยศิลปากร.

วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธุ ์. ม.ล., 2526. การเพาะปลูกอ้อยและอุตสาหกรรม 
 น�้าตาลทรายไทยในคริสต์ศตวรรษที่ 19. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

          
ภูมิศาสตร์และนิเวศวิทยา

Webb, G.J.W., Manolis, S.C. and Brien, M.L. (2010). Saltwater Crocodile  
 Crocodylus porosus.  Pp. 99-113 in Crocodiles. Status Survey and  
 Conservation Action Plan. Third Edition, ed. by S.C. Manolis and  
 C. Stevenson. Crocodile Specialist Group: Darwin.

ตรงใจ หุตางกูร. 2557. “การตีความใหม่เร่ืองขอบเขตแนวชายฝั ่งทะเลโบราณ 
 สมยัทวารวดบีนทีร่าบภาคกลางตอนล่าง” ใน วารสารด�ารงวชิาการ ปีที ่13,  
 เล่ม 1, หน้า 11-44.

สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน และรุ่งสุริยา บัวสาลี. 2554. ป่าชายเลน นิเวศวิทยาและ 
 พรรณไม้. กรุงเทพฯ: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
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เอกสารประวัติศาสตร์ จังหวัดสมุทรสาคร ประเภทแผนที่เก่าที่ส�าคัญ

ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ผ. กต. 41. แผนที่สมุทรสาคร แผนที่สถานีกาหลง  
 จังหวัดสมุทรสาคร ส�ารวจเมื่อ พ.ศ. 2456 พิมพ์ที่ กรมแผนที่ทหารบก 
 พ.ศ. 2464.

ส�านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาต.ิ ผ. กบค. 1-(16-27). แผนทีส่มทุรสาคร บ้านสามหลกั  
 แผนที่บ้านสามหลัก (บ้านแพ้ว) อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และ 
 เขตติดต่อ กรมแผนที่รวบรวมเมื่อ พ.ศ. 2469 พิมพ์ที่กรมแผนที่ พ.ศ. 2483.

ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ผ. กบค. 2-(3-15). แผนที่เมืองสมุทรสาคร มณฑล 
 นครไชยศรี ส�ารวจเมื่อ พ.ศ. 2456 พิมพ์ที่ กรมแผนที่ทหารบก พ.ศ. 2460.

ส�านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาต.ิ ผ. กบค. 5-(11-3). แผนทีส่มทุรสาคร แผนทีบ้่านแพ้ว  
 จังหวัดสมุทรสาคร พิมพ์ที่กรมแผนที่ฯ พ.ศ. 2482, 2496.  

ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ผ. กบค. 5-(11-4). แผนที่จังหวัดสมุทรสาคร   
 ส�ารวจเมื่อ พ.ศ.2456 พิมพ์ที่กรมแผนที่ฯ พ.ศ. 2474.

ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ผ. ร.5 ยธ. 30. แผนที่ทางรถไฟแม่กลองที่ 
  พระยาไวยวุฒิวิเศษฤทธิ์ขอสร้าง พ.ศ. 2447.

ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ผ. ร.5 ยธ. 35. แผนที่ทางรถไฟตั้งแต่คลองสาน- 
 มหาไชย ซึ่งขุนภาษาปริวัตรขออนุญาตท�าทางรถไฟสายนี้ พ.ศ. 2439.

ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ผ.กต.134. แผนที่บ้านหัวกระบือ จังหวัดธนบุรี  
 กรมแผนที่ทหารบกส�ารวจ พ.ศ.2455 พิมพ์ที่กรมแผนที่ทหารบก คร้ังที่ 2  
 พ.ศ. 2463.   

ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ผ.กบค.5-(9-8). แผนที่บ้านเขมร จังหวัดนครปฐม  
 พิมพ์ที่กรมแผนที่ พ.ศ. 2469.

ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.5 ยธ.5 .8/4. แผนที่ประกอบ หนังสือสัญญา 
 ท�าทางรถไฟสายแม่กลอง ใน เอกสารราชเลขาธิการ รัชกาลท่ี 5 กระทรวง 
 โยธาธิการ กรมรถไฟ เอกสารรถไฟสายมหาไชย.
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ผู้คน การเคลื่อนย้าย และสายสัมพันธ์ 
หลากหลายชาติพันธุ์ ในสมุทรสาคร

ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ และ จักรี โพธิมณี

ภาคที่ 3
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1 กรมศิลปากร สันนิษฐานว ่า
เณรกล่ันแต่งข้ึนในคราวติดตาม
พระภิกษุ สุนทรภู ่ ไปนมัสการ
พระแท่นดงรงั ในเดอืน 4 ปีมะเส็ง 
พ.ศ. 2376 

คนหลากหลายชาติพันธุใ์น “สาครบุร”ี

 ด้วยทีต่ัง้ทางภมิูศาสตร์ของเมอืง “สาครบรุ”ี 
ที่เป็นปากน�้าออกสู่ทะเล มีแม่น�้าล�าคลองเชื่อมต่อ
กบัเมืองหลวง บรเิวณนีจึ้งเป็นเมอืงท่าค้าขายส�าคัญ 
และเป็นเส้นทางน�้าสายหลักในการระดมพลเพื่อ
เดนิทพัไปท�าศกึกบัพม่าในอดีต ส่งผลให้มกีารอพยพ
เคลื่อนย้ายของคนกลุ่มต่าง ๆ มาตั้งถิ่นฐานอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยมีการติดต่อกับชุมชนต่างวัฒนธรรม
อย่างชัดเจนในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร ์
ในระยะแรกเป็นการตัง้ถ่ินฐานตามเส้นทางคมนาคม
ทางน�้า โดยเฉพาะช่วงต�าบลมหาชัยเป็นบริเวณ
ปากแม่น�า้ท่าจนี มชีาวจนีเข้ามาค้าขายและตัง้ถิน่ฐาน 
(ดังรายละเอียดในภาค 1) 

 นอกจากคนจีน ท่ี เป ็นแรงงานอิสระ 
มีเสรีภาพในการเดินทางและต้ังหลักแหล่งเพื่อช่วย
การค้าของหลวง ท�าหน้าที่เก็บภาษี การส่งออก
และการเดินเรือแล้ว ยังมีคนหลากหลายชาติภาษา
อาทิ มอญทีอ่พยพลีภ้ยัการสูร้บกบัพม่าเข้ามาขอพึง่
พระบรมโพธสิมภาร คนลาวและเขมร ทีถ่กูกวาดต้อน
กลับมาในการสงคราม เพื่อเป็นแรงงานอยู่ใน
ราชอาณาจักร อยู่ภายใต้ระบบไพร่ ทาส สังกัด
มูลนาย ต้องท�างานให้หลวง คนเหล่านี้ถูกเกณฑ์
มาเป็นแรงงานสร้างวัด คูคลองและป้อมปราการ 
เมื่อเสร็จงาน คนส่วนหนึ่งได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ 
และยังคงพูดภาษาของตน ดังพรรณนาในนิราศ
พระแท่นดงรัง (เณรกลั่น)1 เมื่อผ่านคลองสุนัขหอน
ว่า มี “ทั้งพวงแพแซ่ซ ้อนเจ ๊กมอญไทย” และ
ด้วยความหนาแน่นของเรือที่ผ ่านคลองท�าให้
เกิดการติดขัดกระทบกัน จนกระทั่ง
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2 ปัจจัยที่ผลักดันให้ชาวจีนอพยพออกนอกประเทศจ�านวนมากในช่วงปลายรัชกาลที่ 3 เนื่องจาก
ชาติตะวันตกเร่ิมรุกรานเข้ามาในจีนตอนใต้ มีสงครามตามเมืองท่าชายฝั่ง (พ.ศ. 2381-2385, 
2399-2401) ท�าให้เกิดความวุ่นวายทางการเมือง ความยุ่งเหยิงทางสังคม เกิดทุพภิกขภัยและ
โรคภัยไข้เจ็บในหลายเขต และเกิดกบฏไถ้ผิงในช่วง พ.ศ. 2391-2408 ซึ่งผู ้ร่วมขบวนการถูก
ปราบปราม และหนีลี้ภัยไปต่างประเทศ 

   “หลีกเรอืฝางวางเรอืเกลอืตดิเรอืฟืน  โกรธคนอืน่อือ้อึงขึน้มงึกู 

เขมรด่าว่ามะจุยไอ้ตุยนา       ลาวว่าปาสิแม่บแพ่สู 

พวกเจ๊กด่าว่าปิหนงัติกงัพ ู  เสยีงมอญขูต่ะคอกตอกขะมิ

ด้วยมากมายหลายอย่างมาทางนั้น  เรอืน�า้มนัหมากพลกูุง้ปกูะปิ”

 เนื้อความนี้นอกจากบรรยายถึงความหนาแน่นของเรือบรรทุกสินค้า
แล้วยังพรรณนาถึงปฏิสัมพันธ์ของคนหลายชาติภาษาได้อย่างมีชีวิตชีวา อันบ่งชี้ว่า
ผู ้เขียนน่าจะคุ้นเคยกับการได้ยินภาษาเหล่านี้พอควร ซึ่งเวลาที่ประพันธ์นิราศนี้
เป็นช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 ที่มีการค้าขายกับต่างประเทศสูง ราชส�านักมั่งคั่งจากการ
ผูกขาดการค้า และอนุญาตให้ผู้อพยพจากผลของสงครามสามารถเข้าหักร้างถางพง
พืน้ทีร่กร้างทีม่อียูม่ากมาย เพือ่สร้างบ้านเรอืนและปลกูพชืผลได้ แต่ต้องจ่ายภาษอีากร
ให้แก่เจ้าของที่หรือเจ้าเมืองตามที่ก�าหนด ผู้อพยพมักตั้งถิ่นฐานอยู่รวมกันเป็นชุมชน
ชาตพินัธุข์องคนทีพ่ดูภาษาเดยีวกนั มวีฒันธรรมประเพณร่ีวมกัน ผู้ปกครองของสยาม
มักแต่งตั้งให้หัวหน้าเก่าของคนชาติภาษานั้นๆ ด�ารงต�าแหน่งของมูลนาย ท�าหน้าที่
ดูแลควบคุมกันเอง ดังเห็นได้จากกรณีชุมชนมอญ และลาว เป็นต้น (ดังจะกล่าว
ในรายละเอียดต่อไป) อย่างไรก็ตาม ชุมชนในสังกัดมูลนายเหล่านี้ไม่สามารถย้ายถิ่น
ได้อย่างเสรี ต่างจากชาวจีนที่อพยพเข้ามาเป็นจ�านวนมาก2 ส่วนใหญ่เป็นจีนแต้จิ๋ว
ฮกเกี้ยน ไหหล�า กวางตุ้ง และมีส่วนน้อยท่ีเป็นจีนแคะ นโยบายต่อคนจีนในช่วง
ต้นรัตนโกสินทร์ เช่น การยอมรับคนจีนเข้าเมืองโดยไม่จ�ากัดจ�านวน ให้เสรีในการ
เคลื่อนย้าย เก็บภาษีทางตรงต�่า และอนุญาตให้คนจีนด�าเนินธุรกิจผูกขาดการ
เก็บภาษีอากรต่าง ๆ ได้นั้นเอื้ออ�านวยต่อการพ�านักอยู่ของชาวจีน
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 อย่างไรกต็าม เมือ่คนจีนอพยพมีจ�านวนมากขึน้อย่างต่อเน่ือง ก่อให้เกดิปัญหา
ในการปกครองคนเหล่านี ้ คนจนีแต่ละกลุม่ภาษาได้สร้างศาลเจ้าและสสุานแยกจากกนั 
มีการขัดแย้งวิวาทกัน ทางราชการจึงได้ริเร่ิมตั้งนายอ�าเภอจีนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 
กระจายไปอยู่ตามหัวเมืองต่าง ๆ เพื่อท�าหน้าที่ควบคุมคนเชื้อสายเดียวกันในท้องที่
ซ่ึงรัฐบาลก�าหนดให้ เช่น จีนไหหล�าจะเป็นนายอ�าเภอที่มีอ�านาจการปกครองเฉพาะ
ในหมู่เชื้อสายไหหล�าในท้องที่นั้น ๆ  เท่านั้น จีนอื่นที่มิได้เป็นไหหล�าในท้องที่เดียวกัน
ก็ไม่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของนายอ�าเภอจีนไหหล�า (จ.ร. 3 จ.ศ. 1204 
เล่มท่ี 18 อ้างใน นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2555: 152) โดยนายอ�าเภอจีนต้องจัดท�าบัญชี
รายช่ือชาวจีนในท้องถ่ินที่ต้องควบคุมดูแลว่า มีอยู่เท่าไร ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ไหน 
ประกอบอาชีพอะไร รวมทั้งน�าชาวจีนเหล่านี้มาผูกปี้ข้อมือเมื่อถึงก�าหนด ต่อมา
มีการตั้งจางวางจีน และปลัดจีนขึ้นด้วย มีอ�านาจหน้าที่คล้ายกับมูลนายในระบบไพร่ 
เช่น การควบคุมดูแลการตัดสินคดีความวิวาทเล็ก ๆ น้อย ๆ และการช่วยฟ้องร้อง
คดีความต่าง ๆ ต่อทางการ ต่างกันเพียงว่าผู ้ปกครองชาวจีนเหล่าน้ีไม่มีอ�านาจ
ในการควบคุมแรงงานและการตั้งถิ่นที่อยู่ของชาวจีนอพยพ

 ยิง่ไปกว่าน้ัน ความหลากหลายของผูค้นในสมยัรัตนโกสินทร์ยังปรากฏหลักฐาน
ในประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 ภาค 3 ปีมะโรง พ.ศ. 2399-ปีมะเสง พ.ศ. 2400 
เมื่อการค้ากับต่างประเทศเฟื่องฟูมาก ก็เร่ิมมี “คนชาติที่มีผิวขาวที่เรียกว่าฝร่ังนอก 
เข้ามาท�าสัญญาว่าจะขอเข้ามาซื้อที่อยู ่ ตั้งท�ามาหากินในพระราชอาณาจักรน้ี
คล้ายกนักบัจนีแลชาวประเทศอืน่ซึง่เข้ามาอยูแ่ต่ก่อน...” รชักาลที ่4 จงึทรงประกาศให้ 
“... บรรดาราษฎรทั้งไทย จีน ญวน มอญ ลาว เขมร พม่า มลายู แลคนเชื้อฝร่ัง
โปรตุเกสเดิม แลคนเชื้อแขกเทศ แขกจาม ทุกชาติทุกภาษาทั้งปวง ซึ่งอยู่ในกรุงเทพ... 
แลอยู่แขวงหัวเมืองชั้นในใกล้ๆ คือ.... เมืองสาครบุรี3 .. เมืองนครไชยศรี...” ทราบว่า 
สามารถขายหรือให้เช่าที่ดินแก่ฝรั่งได้ในเขตที่ก�าหนด เพราะทรงชื่นชอบที่ “ฝรั่งนอก” 
เหล่านี้ “มีวิชาฉลาดในการงานต่าง ๆ...ประกอบการช่างท�าสิ่งของเคร่ืองใช้สอย
ต่างๆ...มักเข้าใจวิธีเพาะปลูก มีต�าหรับต�ารา.. ท�าไร่นาเรือกสวนได้มากในที่เป็นป่า
แลท้องทุ่งท่ีรกร้างว่างเปล่าอยู่ ก็จะให้จ�าเริญสมพัดสรอากรภาษีมีมากขึ้นแก่แผ่นดิน 
(บุษบันบัวผัน, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า, 2466: 74)”

3 ในสมัยน้ัน สาครบุรีจัดเป็นเขตหัวเมืองฝั่งตะวันตก ซึ่งมี 8 หัวเมือง ได้แก่ สาครบุรี นครไชยศรี 
สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ปราณบุรี 
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ชาตติะวันตกได้น�าความรูแ้ละเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาในพืน้ที ่อาท ิโรงเล่ือย
โดยเครื่องจักรไอน�้า ก่อให้เกิดการค้าไม้ที่มีมูลค่าสูง โรงสีข้าวด้วยเครื่องจักรไอน�้า 
ท�าให้มีการขยายตัวของการปลูกข้าวเพื่อส่งออก มีการขุดคลองเพิ่มข้ึน ได้แก่ คลอง
ภาษีเจริญ และคลองด�าเนินสะดวกเพื่อประโยชน์ในการค้าขาย และการสัญจรทางน�า้ 
ระหว่างกรุงเทพฯ กับเมืองสมุทรสาคร มีการสร้างทางรถไฟ นับเป็นการเปิดขยาย
พื้นที่เพาะปลูก และการให้กรรมสิทธิ์ที่ดินแก่คนในบังคับสยามท�าให้เกิดการอพยพ
สร้างชุมชน และย่านการค้าใหม่ ๆ ไปสู่พื้นที่ด้านในของเมืองสาครบุรี ซึ่งในปัจจุบัน
คือ อ�าเภอบ้านแพ้วและกระทุ่มแบน

 กล่าวได้ว่า การเปิดรับคนหลากหลายชาติภาษาในช่วงต้นรัตนโกสินทร์และ
ยอมรับให้ผู้อพยพย้ายถิ่นเหล่าน้ันด�าเนินชีวิตตามแบบแผนประเพณีที่เคยปฏิบัติ
มาก่อน เป็นพื้นฐานส�าคัญที่ท�าให้สมุทรสาคร มีชุมชนชาติพันธุ์ที่หลากหลาย และ
ยังคงรักษาอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มตนเอาไว้

การค้าไม้ที่มีมูลค่าสูงในลุ่มน�า้ท่าจีน
ที่มาภาพ: The American Geographical Society Library,

University of Wisconsin-Milwaukee Libraries
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ชุมชนไทยรามัญ (ไทยเชื้อสายมอญ) 

 ในสมุทรสาครมีชุมชนมอญอยู่ตลอดแนวแม่น�้าท่าจีน คลองมหาชัย คลอง
สุนัขหอน และคลองขุดใหม่อื่น ๆ โดยเทียบเคียงกับการตั้งวัด ความเก่าแก่ของ
สถาปัตยกรรมและวฒันธรรมมอญทีม่อีตัลกัษณ์เฉพาะตวั นกัวชิาการด้านมอญศกึษา
แบ่งชมุชนมอญในสมทุรสาครออกเป็น 2 กลุม่ ซึง่มปีระวตัทิีม่าต่างกนั ท�าให้แตกต่างกนั
ในแง่ของการนับถือผี ความเชื่อ ประเพณี และการแต่งกาย

แผนที่แสดงที่ตั้งวัดและชุมชนชาติพันธุ์มอญในจังหวัดสมุทรสาคร
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 กลุม่แรก คือ ชมุชนมอญทีอ่ยูฝ่ั่งซ้ายถนนธนบรุ-ีปากท่อ คอื แถบต�าบลมหาชยั
และต�าบลริมสองฝั่งคลองสุนัขหอน อาทิ บางกระเจ้า บางสีคด ชีปะขาว ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นมอญถูกเกณฑ์ให้มาขุดคลอง และสร้างป้อมวิเชียรโชติการาม (ป้อมวิเชียรโชฎก)
ดังปรากฏในพงศาวดารว่า ในสมัยรัชกาลท่ี 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
ป้อมวิเชียรโชฎก จากนั้น “...โปรดให้ยกเอาครัวมอญในเจ้าพระมหาโยธา ไปตั้ง
ท�ามาหากินที่สาครบุรี...” (อนุรักษ์ มงคลญานวรัตน์, บก., 2556: 65) ซึ่งครัวเหล่านี้
มาจากปทุมธานี ทวาย และอีกหลายเมือง 

 กลุ ่มท่ีสอง ได้แก่ ชุมชนมอญแถบต�าบลบ้านเกาะและต�าบลท่าทราย 
ซึ่งอยู่ทางฝั่งขวาของถนน แม้จะไม่มีหลักฐานบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับ
ประวัติการตั้งชุมชนว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใด แต่จากค�าบอกเล่าของผู้สูงอายุในชุมชนมอญ
ได้อพยพเข้ามาต้ังถ่ินฐานในสมุทรสาครแล้วตัง้แต่สมยัรัชกาลที ่2 (พ.ศ. 2352 - 2367)
ส่วนใหญ่จะอพยพมาจากรัฐกัมมาวัก [หรือ บ้านก๊ะมากวั๊ก] เมืองมะละแหม่ง 
ประเทศพม่า หลักฐานส�าคัญที่ยืนยันได้ คือการสืบสายตระกูลของนายเจียน คงศีล 
ที่ย้อนกลับไปถึงปู่มะเติด ผู้อพยพเข้ามาเมื่อ “อายุปู่ประมาณ 5 ปี ยังเป็นวัยเด็กเล็ก
อยู่พี่สาวพี่ชายได้ประคับประคองอุ้มชูกันมาจากเมืองเย อยู่ตอนใต้เมืองเมาะตะมะ
เข้ามาเมืองไทย ทางด่านพระเจดีย์ 3 องค์ ประมาณต้นรัชกาลที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2360 
ครั้นต่อมาได้มาตั้งถิ่นฐานบ้านช่องอยู่ ณ บ้านคลองครุ (พระครูหงส์ สุชาโต, มปป)”

ผังเครือญาติตระกูลคงศีล พ.ศ. 2532
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 หลักฐานส�าคัญอีกชิ้น คือ เอกสารฉบับพิมพ์ภาษามอญระบุว่า ผู ้ที่น�า
พุทธศาสนาแบบธรรมยุติกนิกายจากเมืองไทยไปเผยแพร ่ ท่ี เมืองมอญ คือ 
พระไตรสรณธัช (พระอาจารย์เย็น) ซึ่งท่านเกิดในหมู่บ้านมอญ ชื่อว่าบ้านคลองครุ 
จังหวัดสมุทรสาคร มีความเช่ียวชาญภาษามอญและบาลี และน�าพุทธศาสนาแบบ
ธรรมยุติกนิกายไปเผยแพร่ที่วัดมอญในประเทศพม่า เมื่อ พ.ศ. 2419 ได้สร้าง
วัดมอญขึ้น 52 วัด4 ตามประวัติแล้ว พ่อแม่ของอาจารย์เย็นเป็นมอญที่เกิดในไทย 
มาตั้งรกรากที่บ้านคลองครุ มีลูก 10 คน อาจารย์เย็นเป็นบุตรคนที่ 2 เกิดเมื่อ
พ.ศ. 2384 (องค์ บรรจุน, 2551: 117) ฉะนั้น พ่อแม่ของท่านน่าจะเกิดประมาณ
ปี 2360 หรือก่อนหน้านั้น

 เน่ืองจากมอญได้อพยพลี้ภัยเข้ามาหลายระลอกตั้งแต่สมัยอยุธยา กระจาย
ตัง้ถิน่ฐานในหลายพ้ืนที ่ได้รบัราชการ มหีน้าท่ีส�าคญัในการสบืข่าวศกึ และลาดตระเวณ
ปลายด่านที่ติดกับพม่า มอญกลุ่มนี้ถูกเรียกว่า “มอญเก่า” ส่วนพวกที่อพยพเข้ามา
ในสมัยรัชกาลที่ 2 นั้นถูกขนามนามว่าเป็น “มอญใหม่” ดังหลักฐานในสมัยรัชกาลที่ 2 
บันทึกว่าพวกมอญใหม่ได้ “พาบุตรภรรยาไปเที่ยวท�ามาหากินทุกต�าบล..” และคง
ตั้งถิ่นฐานบริเวณลุ่มแม่น�้าท่าจีนด้วย มีประวัติศาสตร์บอกเล่าถึงการอพยพของมอญ
จ�านวนมากในครั้งนั้น ว่า 

4 “วัดมหายิน” (Mahayin Monastry) หมู่บ้านกะโดเมืองมะละแหม่ง รัฐมอญ ประเทศเมียนมา 
คือวัดที่มหาเย็นได้สร้างข้ึนและเร่ิมเผยแผ่นิกายธรรมยุติเป็นครั้งแรกในเมียนมาและยังเป็น
ศูนย์กลางส�าคัญของการศึกษานิกายธรรมยุติของเมียนมาในปัจจุบัน (อดิศักดิ์ ศรีสม, 2558) 

 “เนื่องจากพระเจ้าแผ่นดินพม่าได้เกณฑ์แรงงานชาวรามัญ
สร้างพระมหาธาตุที่เมืองมิงยุน	(Mingun)	ให้เป็นเจดีย์สถานที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก	เมื่อถูกกดขี่อย่างไม่เป็นธรรมหนักเข้า	ต่างก็พากันละทิ้งถิ่นฐาน
ดัง้เดมิของตน	อพยพมาพึง่พระบรมโพธสิมภารของพระมหากษตัรย์ิไทย
[...]	รอนแรมมาทางป่าเขาล�าเนาไพรโดยมุ ่งหน้าสู ่ทิศตะวันออก
ข้ามทิวเขาตะนาวศรทีะลผุ่านด่านเจดย์ีสามองค์	 ในบรรดาผูท้ีอ่พยพมา
ในครัง้น้ัน	มกีลุม่ใหญ่กลุม่หน่ึงเป็นชาวบ้านกะมาวกั	จงัหวดัเมาะละแหม่ง
เล่ากนัว่า	กว่าจะมาถงึไทยมผู้ีล้มหายตายจากไปจ�านวนมากเพราะไข้ป่า
เมื่อมาถึงได้แยกย้ายกันตั้งถิ่นฐานอยู่ตามลุ่มแม่น�้าท่าจีน	เช่นที่
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 นายอ้วน ก้อนด ีอายุ 88 ปี ฆราวาสทีป่รึกษาเจ้าคณะอ�าเภอจงัหวัดสมทุรสาคร
ย้อนร�าลึกว่า บรรพบุรุษอพยพจากเมืองมอญต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 2 มาตั้งรกรากที่
ชุมชนวัดบ้านไร่ แรกเริ่มคือมาปลูกจาก เพราะท่ีนี่มียุงเยอะ น�้าเค็ม ใบจากใช้ท�า
หลังคาได้5 และการท�านาต้องท�าบนที่สูงเพราะน�า้เค็ม แล้วก็ตัดฟืนไปขาย พระพิสุทัต
ปิระจิโต วัย 84 ปีให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า วัดบ้านไร่เจริญผลตั้งโดยคนมอญมาจาก
เมืองหงสา เล่ากันว่า มีพ่ีน้องสองคนพลัดพรากจากกัน ผู้หญิงมาอยู่บ้านไร่ แล้วก็มี
ลกูหลาน สบืทอดมายาวนานกว่า 200 ปี คนมอญเป็นคนใจบญุ อยูท่ีไ่หนกต้็องท�าบญุ 
แล้วก็รวมกันสร้างวัด เจ้าอาวาสองค์แรกเป็นคนมอญ วัดนี้มีเจ้าอาวาสประมาณ 
12 องค์ วดับ้านไร่เจรญิผลเป็นวดัธรรมยุตนิิกาย ในวันพระคนมอญจะมาถือศีลอุโบสถ
และนอนท่ีวัดตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน “คนมอญเวลามีอะไรก็เข้าวัด รับศีล สวดมนต์ 
12 ต�านาน ทุกวันพระไม่ขาด” (สัมภาษณ์, 25 พฤศจิกายน 2588)

 เมื่อคนมอญตั้งชุมชนอยู่ที่ใดก็นิยมสร้างวัดหรือบูรณะวัดเก่าขึ้นเพื่อเป็น
ศูนย์กลางของชุมชน และมีการต้ัง “เสาหงส์” อยู่หน้าวัด หรือหน้าเจดีย์ เพ่ือบูชา
พระพุทธเจ้าและเป็นสัญลักษณ์แทนเมืองหงสาวดี เมืองหลวงของอาณาจักรมอญ
ในอดีต  

5 Rushenberger (ค.ศ. 1838) พบว่า จ�านวนภาษเีสาไม้และใบจากเพิม่ขึน้อย่างมากในสมยัรชักาลที ่3 
เพราะการขยายตวัของชมุชนในกรงุเทพฯ และเมอืงต่างๆ (นธิ ิเอียวศรวีงศ์, 2555: 138)

ต.มหาชัย		ต.บ้านเกาะ	ต.ท่าทราย	เป็นต้น	และถูกรามัญกลุ่มอ่ืน
ขนานนามว่า	“มอญน�้าเค็ม”	หรือ	“มอญลุ่มน�้าเค็ม”	อาชีพแรกเริ่ม	คือ	
ตัดไม้โกงกางท่ีขึ้นตามริมน�้าไปขายเป็นฟืนส�าหรับหุงต้ม	ท�าป่าจาก	
เยบ็จากขาย	กลุม่ทีอ่ยูบ่รเิวณบ้านเกาะซึง่อยู่ห่างจากรัศมนี�า้เคม็พอควร
จึงสามารถปลูกข้าวได้	เรียกว่า	ท�านาน�า้ฝน	เหมือนที่เคยท�ามาแต่อดีต	
ณ	บ้านกะมาวัก” (อนุสรณ์งานศพพระครูโกศล สาครกิจ, มปป.: 22-23) 
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6 ในสมัยรัชกาลท่ี 5 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส ได้ประกาศยกเลกิการสอบ
พระปริยัติธรรมแบบรามัญใน พ.ศ. 2454 เนื่องจากเห็นว่าการเล่าเรียนของภิกษุสามเณรรามัญ
เสือ่มลง พระราชาคณะเปรยีญรามญัก็มน้ีอยรปูและไม่มคีวามรูค้วามสามารถพอท่ีจะสอบความรู้
ของพวกรามัญได้

 ผู ้ เชี่ยวชาญด้านภาษามอญได้
อธิบายว่า อาณาจักรมอญโบราณน้ัน
มีการติดต ่อกับอนุทวีปอินเดียมาเป็น
เวลานาน จนได้รับอิทธิพลแทบทุกด้าน
ไม่ว่าจะเป็นศาสนา วัฒนธรรมและภาษา 
โดยราวพุทธศตวรรษที่ 12 อาณาจักร
มอญน้ันได้สร้างอักษรและสระภาษามอญ
มาจากอักษรปัลลวะท่ีมีก�าเนิดมาจาก
ภูมิภาคอินเดียใต้ และรับอิทธิพลภาษา
สันสกฤตไว้ด้วยเช่นกัน พระสงฆ์รามัญ
นับเป็นผู้มีบทบาทสูงในการจดจารคัมภีร์
ทางพุทธศาสนา ต�านานและสรรพวชิาต่างๆ
และเมือ่อพยพเข้ามาไทย ก็ได้น�าแนวปฏบิตัิ
พุทธศาสนาแบบรามัญนิกายเข้ามาด้วย 
ในสมัยอยุธยาจนถึงต ้นรัตนโกสินทร ์
ยงัคงให้มกีารปกครองคณะสงฆ์ของตนเอง 
โดยแต่งต้ังพระราชาคณะรามัญ ให้ท�า
หน้าที่ปกครองพระสงฆ์รามัญที่อยู่ในส่วน
หัวเมืองต่าง ๆ มีการสอบพระปริยัติธรรม
ตามหลักสูตรเปรียญรามัญ6  

เสาหงส์ ธงตะขาบ ที่วัดเจ็ดริ้ว
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 จนในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้สถาปนานิกายธรรมยุติขึ้น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงมีพระด�าริให้รวมคณะสงฆ์รามัญนิกายตามหัวเมือง
ต่างๆ ให้ไปขึ้นกับคณะธรรมยุต แต่มีอุปสรรคไม่สามารถจัดการให้ลุล่วงไปได ้
จึงทรงให้คณะสงฆ์รามัญขึ้นอยู่ในคณะมหานิกายไปตามเดิม ต่อมาในปี พ.ศ. 2454 
ได้ประกาศยกเลิกการสอบพระปริยัติธรรมแบบรามัญ เนื่องจากเห็นว่าการเล่าเรียน
ของภิกษุสามเณรรามัญเสื่อมลง พระราชาคณะเปรียญรามัญมีน้อยรูปและไม่มีความ
รู้ความสามารถพอที่จะสอบความรู้ของพวกรามัญได้ นับแต่นั้นมา พระภิกษุสามเณร
รามัญจึงศึกษาเล่าเรียนโดยใช้หลักสูตรเดียวกับพระสงฆ์ไทย ส่งผลให้จ�านวนพระ
ที่รู้ภาษารามัญลดจ�านวนลงอย่างมาก (พระมหาจรูญ ญาณจารี, มปป.)

 คุณตาวัย 90 ปี ที่วัดเกาะ ให้ข้อมูลว่า “วัดช่องลม ฉันเองเป็นลูกศิษย์วัด
พระมอญ อาจารย์มอญ ฉันไปฉันรู้ (สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2559)” ในอดีตหลายวัด 
เช่น วัดคลองครุ วัดป้อมฯ วัดบางปลา วัดช่องลม ในอดีตเจ้าอาวาสล้วนแต่เป็นมอญ 
เพราะเป็นถิ่นเดิมมีคนมอญต้ังชุมชนอยู่ แต่เมื่อพระท่ีรู ้ภาษามอญมรณภาพไป
เจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งมาใหม่เป็นพระสงฆ์ไทย ภาษาและธรรมเนียมปฏิบัติ
ในวดัแบบมอญ กค่็อยๆ หายไป ประกอบกับในสมยัรชักาลที ่5 มกีารยกเลกิระบบไพร่ 
และให้กรรมสิทธ์ิท่ีดินแก่ราษฎรที่จะใช้พื้นที่เพาะปลูกข้าว ท�าให้คนมอญอพยพ
ย้ายถ่ินเข้ามาบุกเบิกพื้นที่รกร้าง และสร้างชุมชนใหม่ตามแนวคลองสาขาท่ีขุดแยก
ไปจากคลองด�าเนินสะดวกเพ่ือเป็นคลองส่งน�้า ได้แก่ ชุมชนบริเวณคลองเจ็ดร้ิว 
คลองพาดหมอน คลองตาปลั่ง คลองตาข�า คลองเขื่อนขันธุ์ และท�านาเป็นอาชีพหลัก 

 เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม (วัดมอญ) ย้อนความถึงการอพยพ
มาจับจองพื้นที่ของคนมอญเมื่อมีการขุดคลองด�าเนินสะดวกและการสร้างวัด ว่า

 “คลอง	[ด�าเนินสะดวก]	แห่งน้ี	รัชกาลที่	4	ส่ังให้ขุดคลองน้ี
แล้วในปี	พ.ศ.	2411	เมื่อขุดเสร็จแล้วก็ให้มอญที่อยู่ในเขตมหาชัย
ทั้งหมดอยู่แถวบางปลาบ้าง	วัดเกาะบ้าง	บางหญ้าแพรก	อพยพมา
จับจองที่	ที่นี่ที่บ้านแพ้ว	มันเป็นป่าแขม	รัฐบาลสมัยรัชกาลที่	5	ให้มา
จับจองที่โดยการถางป่า	ใครถางได้ถางเอา	ก็มาถางกัน	สมัยก่อนนี่ก็มี
หมูป่า	มีสัตว์ทุกอย่าง	จระเข้	งูเหลือม	แล้วก็พวกกวาง	พวกอะไร
เยอะแยะ	แล้วสุดท้ายก็มาจับจองที่นี่	ถางป่าแขม	ท�านากัน	คลอดลูก  
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ท�าโรงนาไว้มาพัก	น�้าขึ้นน�้าลง	ตอนหลัง	เห็นว่าท�าเลท่ีนี่ดี	 บางส่วนก	็					
อพยพจากมหาชัย	วัดป้อมหมู่บ้านมอญท้ังน้ัน	มาอยู่ที่น่ีส่วนหน่ึง
บางส่วนไปอยู่ที่บางเลนเขาเรียกกระทุ่มมืด	ไปจับที่ที่นั่นอีก	ที่น่ันมีวัด
สโมสร	วัดบึงลาดสวาย	วัดเกษตรพันธาราม	ไปขึ้นกับจังหวัดนครปฐม
ที่นั่นเป็นวัดมอญเหมือนกัน	ใครถางได	้ถางเอา	

	 วัดบางปลา	วัดป้อม	วัดป้อมนั่นเป็นหมู่บ้านมอญทั้งหมดจมลง
ไปในน�้าท่าจีน	มอญเขาเรียกว่า	ฟันปอม	ฟันปอม	วัดบางหญ้าแพรก	
ปากน�้า	ภาษามอญ	เขาเรียก	บ้านบี๋ปากน�้า	มันก็หมดๆ	ไปน่ะ	พอมา
อยู่ที่นี่วัดนี้	เดิมตั้งอยู่หลักสอง	ดั้งเดิมเขาเรียกวัดมอญ	ตอนหลังน�า้ขึ้น
น�้าลง	คลองด�าเนินไม่มีประตูน�้า	เวลามอญมาวัดล�าบาก	เวลาน�้าลง
ต้องเอาควายลากเรือเพราะเวลาน�้าลงนี่หมดเลย	แล้วย้ายวัดมาตั้งที่นี่	
วัดนี้สร้างเมื่อ	พ.ศ.	2418	แล้วก็ย้ายมาท่ีนี่	พ.ศ.	2438	[...]	วัดราษฎร์	
ศรัทธากะยารามนี	้ เป็นวัดมอญสายธรรมยุติจะสวดยัติภาษามอญก่อน
แล้วค่อยสวดภาษาไทยทหีลงั	เพือ่รกัษาประเพณ”ี	(พระครวูสิทุธธิรรมรตัน์7, 
สัมภาษณ์ 4 มกราคม 2559)

 สอดคล้องกับความทรงจ�าของหลานอายุ 57 ปีของผู้ที่มาถาง
ที่ท�ากินบริเวณคลองตาปลั่ง ที่เล่าว่า

 “สมยัก่อนปูชุ่ย่ ย่าจันขยนัมาก ปูชุ่ย่เกิดคลองตาข�า ตอนทีย้่ายมา
แถวนี้ ต้องมาบุกเบิกท่ีดิน ย่าจันขยันจนถึงขนาดเวลาออกไปท�านา
ถ้าหลบไปในพงน่ังฉี่ ย่าจันยังเอามือถอนหญ้าไปด้วยเลย เขาว่ากัน
แบบน้ันว่า แกขยันมาก แล้วดุ ลูกๆ ต้องช่วยกันท�างาน เมื่อก่อนใคร
ถางท่ี ท�าทีไ่ด้มาก กย่ิ็งจะจบัจองไว้ได้มาก” (เสนาะ วรรณรงัษ,ี สมัภาษณ์ 
8 เมษายน 2560) 

7 พระราชทานสถาปนาเลือ่นและตัง้สมณศกัดิ ์เป็น พระรามญัมนีุ เจ้าคณะจงัหวดัสมทุรสาคร  
ฝ่ายธรรมยตุกินิกาย เม่ือวนัที ่5 ธนัวาคม 2559
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โฉนดเก่าเมื่อครั้งเริ่มพระราชทานที่ดินให้แก่คนในบังคับสยาม
ที่มาภาพ: ส�านักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สาขาบ้านแพ้ว
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วัดอุทยาราม สมัยก่อนสร้างด้วยไม้ มุงหลังคาด้วยจาก

คุณแม่แดง เรียงแหลม 
หญิงชาวมอญ

ผู้บริจาคที่ดินบริเวณ
คลองพาดหมอน

ให้สร้างวัดอุทธยาราม

 ชมุชนมอญมคีวามศรทัธาในพทุธศาสนาเป็นอย่างมาก เมือ่กลุม่ทีโ่ยกย้ายมา
มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น ก็ได้สร้างวัดเจ็ดร้ิวข้ึนในปี พ.ศ. 2453 ได้นมัสการเชิญ
พระภิกษุรามัญจากวัดพันธุวงษ์ ต�าบลบ้านเกาะ นามว่า พระอธิการเกด มาเป็น
เจ้าอาวาสรูปแรก ต่อมาปี พ.ศ. 2480 ในสมัยของเจ้าอธิการหงส์ เจ้าอาวาสรูปที่ 2  
ชาวบ้านเจ็ดริ้วได้ร่วมกับทางการขุดคลองข้ึนเป็นคลองตรงไปเชื่อมกับคลองจินดา 
ท�าให้ระบบส่งน�า้เพ่ือการเกษตรนัน้ขยายออกไปมากขึน้ การไปมาหาสูก่นัระหว่างชมุชน
จึงใช้การสัญจรทางน�้าเป็นหลัก ต่อมามีการบริจาคที่ดินและสร้างวัดธรรมเจดีย์
ศรีพิพัฒน์ขึ้นที่คลองตาปลั่ง วัดธัญญารามราษฎร์บ�ารุงข้ึนที่คลองตาข�า และ
วดัอทุยารามทีค่ลองพาดหมอน ตามการขยายตัวของชมุชนมอญในบ้านแพ้วตามล�าดับ

 พระสงฆ์ได้รับความเคารพอย่างสูงและมีบทบาทส�าคัญในพิธีกรรมที่เกี่ยวกับ
พุทธศาสนาและประเพณีเกี่ยวกับชีวิต ซึ่งพิธีเหล่านี้จะมีลักษณะเฉพาะของมอญ เช่น 
สวดเป็นภาษามอญและท่วงท�านองแบบมอญ พิธีศพซึ่งมีการบรรเลงปี่พาทย์มอญ
และในอดตีเมือ่พระสงฆ์ และผูอ้าวโุสผูเ้ป็นทีเ่คารพถงึแก่มรณกรรม จะมกีารเกบ็ศพไว้
ข้ามปี และสร้างโลงมอญ (ฮะลาบ๊อก) อันวิจิตรบรรจงไว้บรรจุศพในพิธีฌาปนกิจ
มีการฉลุกระดาษท�าลวดลายสีสดใส ลักษณะของฝาปิดท�าเป็นยอดปราสาทหลายชั้น 
ตามสถานะของผู้วายชนม์  
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โลงมอญของผู้วายชนม์ ที่ชุมชนมอญเจ็ดริ้ว

วงปี่พาทย์จากชุมชนมอญบ้านเกาะ
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ปัจจุบัน ในสมุทรสาครยังคงมีช่างฝีมือโลงมอญที่อาศัยศาลาเล็กภายใน
วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์เป็นสถานที่ท�างาน นั่นคือ ลุงย้อย ชวาใต้ ผู้สืบทอดศิลปะ
การท�าโลงศพมอญมาจากบิดา ฝึกฝนและพัฒนาต่อยอด จนได้รับการกล่าวขานว่า
มีฝีมือประณีตและรู้เรื่องพิธีกรรมเกี่ยวข้องกับพิธีศพคนมอญเป็นอย่างดี “แต่ก่อนที่
รบัมาจากพ่อ ส่วนฝา [คล้ายยอดปราสาท] มสีองชัน้ ทนีีก้เ็อามาประยกุต์ปรบัเป็นสาม
คนอื่นเขาก็ไม่มี แต่ลุงก็พยายาม ... มากสุดก็สี่ชั้น (ย้อย ชวาใต้, สัมภาษณ์ 6 มิถุนายน 
2560)” การท�าโลงมอญของลุงย้อยนั้นมีการตอกล่ิมและฉลุลวดลายกระดาษที่
ละเอียดมาก ต้องใช้เวลา 3-5 เดือน จึงต้องส่ังท�าล่วงหน้า เมื่อมีผู ้เสียชีวิตและ
เก็บศพไว้ข้ามปีตามธรรมเนียมมอญ ลูกหลานก็จะมาสั่งท�าโลงไว้ก่อนก�าหนดเผา 

 ในอดตีวดัเป็นพืน้ทีส่�าคญัในการส่งผ่านความรูแ้ละศิลปวฒันธรรม โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเป็นแหล่งสอนอ่าน-เขียนภาษามอญด้วย เนื่องจาก “ในสมัยก่อนนั้น
การบวชเรียนต้องเป็นภาษามอญ แต่ปัจจุบันใช้เอหัง” ดังที่คุณยายวัย 79 ปี ที่ชุมชน
เจ็ดริ้ว เล่าว่า

ลุงย้อย 
ช่างฝีมือโลงมอญที่ดีที่สุด

ในสมุทรสาคร
โลงมอญฝีมือลุงย้อย
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 “สมัยก่อนโรงเรียนไม่มี		ต้องเรียน	[ภาษามอญ]	เรียนที่ศาลา		
พอวันโกนก็ต้องเก็บโต๊ะ	วันพระเขาจะมาท�าบุญ	เขาใช้ศาลา	ศาลา
ไม่ใช่ใหญ่	อย่างนี้ศาลาเล็กๆ	ห้าห้อง	[...]		พ่อสอนตั้งแต่อยู่	ป.	3	
เขาสอนลูกผู ้ชายก็สองคน	พี่สาวที่ชื่อสะอาดนั่นเขาก็สอน	เขาสอน
ก่อนยายอีกนะเพราะ	ยายดื้อ	ยายไม่สนข้ีเกียจ	นอนดีกว่า	สอนตั้ง
หลายเดือน	[…]		สมัยนั้นพระเขาเทศน์มอญนะ	ไม่มีเทศน์ไทย	...ไม่ได้
โดนแน่นอน	[...]		เรื่องโดนตีก็กลัว	เพราะอยู่โรงเรียนก็ไม่เคยโดนต	ี
อยู่กับพ่อแม่ก็ไม่เคยโดนตี	...ถ้าไม่อย่างนั้นหนังสือมอญก็ไม่เป็น	[...]
ยายจ�าไม่ลืม	เพราะเขาเราเลยได้เป็นหนังสือมอญ (ฉลาด ร้อยอ�าแพง, 
สัมภาษณ์ 29 พฤศจิกายน 2559)

ใบลานภาษามอญ
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

มิสะอาด (ซ้าย) และมิฉลาด (ขวา) ตระกูลร้อยอ�าแพง
ผู้รู้อาวุโสในชุมชนมอญเจ็ดริ้ว เรื่องวัฒนธรรมและภาษามอญ

 วัดยังเป็นพื้นที่ศูนย์กลางในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของคนมอญในชุมชน
และต่างชุมชนด้วย คนในชุมชนริมคลองตาปล่ัง ย้อนความทรงจ�าในวัยเด็กว่า 
“ส่วนมากกจ็ะท�าบญุทีว่ดั คนทางนีอ้อกวัดกนัแทบทกุวนัพระ หรอืงานเทศกาลงานบญุ
ไปร่วมกบัทางเจด็ริว้ เช่น ในงานบุญเข้าพรรษา มกีารแห่เทยีน ในขบวนแห่ปลาแห่นก
โดยสาวมอญ แต่งกายใส่เสื้อลูกไม้ คาดเอว ท�าผม ประดับด้วย ‘แมะแฟ’ หรือลูกปัด 
(สัมภาษณ์ มณี วรรณรังษี, สัมภาษณ์ 8 เมษายน 2560)” สาวมอญจะเป็นผู้อุ ้ม
ต้นเทยีนไปถวายวดั ในสมยัก่อนนัน้ การเดินทางไปมาล�าบาก ไม่สะดวก เวลาไปเทีย่ว
งานประเพณีรื่นเริงตามวัด เช่น งานบวช หรือสงกรานต์ จะต้องไปค้างบ้านคนอื่น
ท�าให้มีโอกาสได้รู้จักกับคนบ้านอื่น หรือแม้แต่ญาติด้วยกันเอง ตามงานรื่นเริงนั่นเอง 

 ผู้อาวุโสในชุมชนบ้านเกาะหลายคน เล่าว่า “สงกรานต์ เรียกว่านัดหนุ่มสาว
มาเจอกัน อย่างกลุ่มบ้านเกาะมีสาว 1 ชุด 10 คน กลุ่มไหนต้องเตรียมพวกมา 10 คน 
ถามว่าพวกเราไม่ถงึ กลุม่นัน้เขาม ี5 คน เราม ี5 คน ก็มาแสดงกนั เล่นสะบ้า ประมาณ 
50 ปีแล้ว” แต่ทว่าการเล่นสะบ้าแบบดั้งเดิมเร่ิมหมดความนิยมลง เมื่อมีวิทยุและ
มีวงดนตรีลูกทุ่งมาแสดงในงานวัด 
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

หีบผ้าผี เสื้อ และแหวนพลอยของต้นผี
ที่มาภาพ: จีรศักดิ์ กาสรศิริ

 ชีวิตในชุมชนมอญน้ันนอกจากผูกพันกับพุทธศาสนาและวัดแล้ว ความเชื่อ
ดั้งเดิมในเรื่องผีบรรพบุรุษก็มีอิทธิพลต่อการด�าเนินชีวิตมาก กล่าวคือ ทุกตระกูลจะมี
ผีประจ�าตระกูล ซ่ึงมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน เช่น ผีเต่า ผีงู ผีไก่ ผีข้าวเหนียว ผีแขก
เป็นต้น และมีข้อห้ามปฏิบัติที่แตกต่างกัน การสืบทอดผีจากบรรพบุรุษนั้นผ่านทาง
ผู้ชาย ผู้หญิงไม่สามารถรับสืบผีได้ และถ้าในบ้านไม่มีลูกชายเลย ต้องให้ญาติผู้ชาย
ที่อยู่ในตระกูลเดียวกันเป็นผู้สืบผีแทน เมื่อหัวหน้าครอบครัวตายและไม่มีผู้รับสืบผี
ต่อไป ก็เท่ากับว่าหมดผี ต้องถอนเสาเอกไปถวายวัด เพราะเสาเอกของบ้าน
เป็นสถานที่เก็บของใช้ของผี ได้แก่กระบุงหรือหีบผ้าผี ภายในประกอบด้วยผ้านุ่ง
ผ้าห่ม และแหวนผี เป็นแหวนทองหัวพลอยแดง ซึ่งลูกหลานในตระกูลต้องเก็บรักษา
ดูแลให้ดี 
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 หากมีผู้ละเมิดข้อห้ามปฏิบัติของตระกูล ท�าให้เกิดการ “ผิดผี” ขึ้น จะส่งผลให้
เครือญาติผีเดียวกันของเจ้าเรือนเจ็บป่วยหรือเกิดเภทภัยได้ และต้องจัดพิธีร�าผี
เซ่นสรวงบูชาผีบรรพบุรุษ ซึ่งเครือญาติทั้งหมดที่ถือผีเดียวกันต้องมาเข้าร่วมพิธีด้วย 
ต้องระดมท้ังแรงงานและทรัพยากรในการสร้างโรงพิธีให้เสร็จภายในวันเดียว 
การเตรียมเครื่องเซ่นต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ ่ายในการเชิญ ‘โต้ง’ ผู ้ รู ้พิธี และ
วงปี่พาทย์มอญ อีกด้วย 

 การนับถือบูชาผีบรรพบุรุษ
ถือเป ็นปัจจัยส�าคัญในการควบคุม
ทางสังคม พธีิร�าผมีอญมบีทบาทในการ
ปรับความสัมพันธ ์ระหว ่างสมาชิก
ในสายตระกูล และด�ารงความเป็น
ปึกแผ่นของชุมชนเกษตรกรรม ซึ่งต้อง
อาศัยความสัมพันธ ์ทางเครือญาติ
ในการระดมแรงงานเพื่อให้เพาะปลูก 
และเก็บเกี่ยวได้ทันกับเวลา อย่างไร
ก็ตาม ในระหว่างจัดพิธีร�าผี หากมี
สมาชิกบางส่วนในสายตระกูลต้องการ
แยกผี เน่ืองจากย้ายถ่ินฐานไปไกล
หรือสาเหตุ อ่ืนๆ ก็สามารถท�าการ
ขออนุญาติต่อผีบรรพบุรุษ เมื่อท�าการ
แยกผีกนัแล้ว หากคนในสายตระกลูเดิม
ท�าผิดผี ก็จะไม่ส่งผลต่อกลุ ่มที่แยก
ออกไป เพราะไม ่ ได ้ถือผี เดียวกัน
อีกต่อไปแล้ว

งานพิธีร�าผี จัดขึ้นในชุมชนเจ็ดริ้ว
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ในอดีตคนมอญไม่นิยมสมาคมกับคนภายนอก คนในชุมชนสื่อสารกันด้วย
ภาษามอญและมกัให้ลกูหลานแต่งงานกับคนมอญด้วยกัน แม้ว่าหลังจากปี พ.ศ. 2464 
ไทยเริ่มใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาบังคับให้เด็กทุกคนที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์หรือ
ย่างเข้าปีท่ี 8 เรยีนอยู่ในโรงเรยีนจนถงึอาย ุ14 ปีบรบิรูณ์หรอืย่างเข้าปีที ่15 โดยไม่ต้อง
เสียค่าเล่าเรียน (ประวัติความเป็นมาของการศึกษาไทย, 2551)8 ท�าให้เด็กจาก
ชุมชนมอญต้องเข้าสู่การเรียนในระบบโรงเรียน ทุกคนต้องเรียนภาษาไทย และห้าม
พูดภาษาท้องถ่ินในโรงเรียน แต่ในอดีตคนมอญไม่สนับสนุนให้ลูกหลานศึกษาต่อ
ระดับสูงนอกชุมชนนัก กลุ่มผู้อาวุโสชายวัย 70-90 ปีท่ีไปถือศีลในวันพระที่วัดเกาะ 
ย้อนความหลังว่า “มอญโบราณเรียกว่าอยู่ในกะลาครอบ [...] ไม่เคยสัมผัสคนไทย
คนไทยไม่เคยสัมผัสคนมอญ เข้าโรงเรียนนี่พูดมอญ โดน โดนตี สมัยก่อนพูดว่า
กะลาครอบ คอืเขตใครเขตมนั คอืเดก็ไทยเด็กมอญไม่ได้เล่นกนั คนรุน่ฉนัพูดไทยไม่ชดั 
(สัมภาษณ์ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านเกาะ, 20 มกราคม 2560)”

8 ประวัติความเป็นมาของการศึกษาไทย (2551). สืบค้นเม่ือ 20 กันยายน 2560, จาก 
http://www.kroobannok.com/3345

ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านเกาะยังคงสื่อสารด้วยภาษามอญและถืออุโบสถในวันพระ

Sakorn-Buri_Book_Final 0320.indd   217 3/20/2561 BE   15:07



218
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน
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 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจในช่วงหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 อาทิ การสร้างถนนเช่ือมกรุงเทพ-นครปฐม-ราชบุรี-เพชรบุรี ท�าให้ชุมชน
ไทยรามัญในสมุทรสาครเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมภายนอกมากขึ้น กลุ่มที่อยู ่ใน
เขตอ�าเภอเมืองมีการขายที่ให้บุคคลภายนอกมาสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและ
ที่พักอาศัยใหม่ๆ จ�านวนมาก คนรุ่นใหม่ได้รับการศึกษาและท�าอาชีพหลากหลาย
นอกภาคการเกษตร ตลอดจนแต่งงานกับคนนอกกลุ่มมากข้ึน ท�าให้จ�านวนผู้ที่
พูดภาษามอญในชีวิตประจ�าวันลดน้อยลงมาก ต่างจากชุมชนเกษตรกรรมในอ�าเภอ
บ้านแพ้ว ซึ่งแม้จะเปลี่ยนจากการท�านามาเป็นการท�าสวนผลไม้ขายส่งตลาดแล้ว
แต่งานศึกษาชุมชนเจ็ดริ้วเมื่อปี พ.ศ. 2528 พบว่า มีประชากรที่ยังพูดภาษามอญกัน
ในชวีติประจ�าวนัสงูถงึร้อยละ 98 ทัง้นีเ้พราะมบ้ีานเรอืนของคนไทยเชือ้สายอืน่ปนอยู่
จ�านวนน้อยมาก จึงท�าให้โอกาสที่จะใช้ภาษาไทยส่ือสารกับคนภายนอกน้อย
จากการส�ารวจในต�าบลเจ็ดริ้วมีคนพูดภาษามอญได้ประมาณ 3,000-4,000 คน 
(ประเชิญ คนเทศ, 2528: 9) 

 จากการวิจัยภาคสนามในพื้นที่ในปี พ.ศ. 2559-2560 พบว่า คนสูงอาย ุ
70 ปีขึ้นไปส่วนใหญ่ในชุมชนไทยรามัญบริเวณบ้านเกาะและเขตบ้านแพ้วยังคง
สื่อสารภาษามอญกันในครอบครัวและในวัด แม้บางคนจะมีเชื้อสายจีนก็ตาม และ
มีจ�านวนหนึ่งที่อ่าน-เขียนภาษามอญได้ แต่ขาดการสืบทอดในกลุ่มคนรุ่นต่อมา
จงึมผีูท้ีอ่่าน-เขยีนภาษามอญได้น้อยมาก ดังทีผู่สู้งวยัร�าพงึว่า “สมยัก่อนจะส่งให้เรียน
หนงัสือมอญ แต่สมยันีบ้อกไม่ได้แล้ว เดก็รุน่ใหม่จบปรญิญาตร ีปรญิญาโท การศกึษา
ระดับสูง การเจริญเขาเจริญพอแล้ว” ในปัจจุบัน แม้ยังคงมีการเทศนาธรรมและ
การสวดมนต์เป็นภาษามอญในโอกาสส�าคัญ แต่เป็นการอ่านบทสวดทับเสียงมอญ
ด้วยตัวอักษรไทยเป็นหลัก 

 ชุมชนไทยรามัญใน จังหวัดสมุทรสาครยังมีคตินิยมในการท�าบุญด้วยการ
บริจาคเงินสร้างเจดีย์ในวัด ไว้เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของคนทั่วไป ว่าจะส่งผลกุศล
ย่ิงใหญ่ ดังจะเห็นได้จากการสร้างเจดีย์ท่ีวัดเจ็ดร้ิว วัดธัญญาราม และวัดอุทยาราม 
นอกจากนี้ คนในชุมชนเจ็ดริ้วยังร่วมใจอนุรักษ์ประเพณีต่าง ๆ ของไทยรามัญ อาทิ 
การตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระ ในวันแรม 15 ค�่า เดือน 11 การตักบาตรน�้าผึ้ง 
ในทุกวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 10
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ประเพณีตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระ ที่วัดเจ็ดริ้ว

 ปัจจุบัน ศิลปะรามัญบางอย่างก�าลังได้รับการฟื้นฟูและส่งเสริมจากองค์กร
ท้องถิ่นและคนในชุมชนไทยรามัญ ได้แก่ การท�าสไบมอญ การสานเส่ือมอญและ
เครื่องจักสาน การเล่นทะแยมอญ และการประดิษฐ์สัญลักษณ์ธงตะขาบ เพื่อให้
คนรุ่นใหม่สืบทอดต่อไป

สไบมอญปักด้วยมือ
ต�าบลเจ็ดริ้ว

สไบมอญอายุกว่า 100 ปี
ของครูบังอร หังเสวก
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ชุมชนไทด�า (ลาวโซ่ง) 

 ไทด�าหรือผู ้ไตซงด�า เป็นกลุ ่มคนที่ถูกกวาดต้อนจากบริเวณสิบสองจุไท
(ในอดีตเป็นเมืองสามฝ่ายฟ้า ที่ส่งบรรณาการให้อาณาจักรลาว อันนัม และจีน)
จากการท�าสงครามหลายครั้งตั้งแต่สมัยธนบุรีถึงต้นรัตนโกสินทร์ พร้อมกับคนลาว 
กลุ่มอื่นๆ แต่เนื่องจากมีเอกลักษณ์ด้านการแต่งกายในชีวิตประจ�าวันที่ผู้ชายสวมใส่
เสื้อและกางเกงสีด�าล้วน ผู้หญิงเกล้ามวยผมสวมเสื้อด�าและนุ่งซิ่นด�ามีลายริ้วเส้นเล็ก 
(เรียกว่า ลายแตงโม) ท�าให้ถูกเรียกว่า ลาวทรงด�า และ ลาวโซ่ง ดังปรากฏในเอกสาร
ประวัติศาสตร์ว่า ในปี พ.ศ. 2322 เม่ือสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกตีเวียงจันทน์
ได้แล้ว “ได้ส่ังให้กองทัพเมืองหลวงพระบางไปตีเมืองทันต์ (ญวนเรียกเมืองซื่อหงี)
และเมืองม่วย สองเมืองนี้ประชาชนเป็นพวกลาวทรงด�าอยู ่ ริมเขตแดนญวน
ได้ครัวลาวทรงด�าเป็นจ�านวนมาก โปรดให้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองเพชรบุรี 
เพราะภูมิประเทศมีป่าเขามาก มีหุบเขา ห้วย ล�าธาร น�า้ท่วมไม่ถึง” (บังอร ปิยะพันธ์, 
2529: 31-32) ครั้งต่อมา รัชกาลที่ 1 ได้กวาดต้อนชาวลาวทรงด�ามาจากเมืองแถง 
ในปี พ.ศ. 2335 ลาวทรงด�าตั้งชุมชนแห่งแรกที่ต�าบลท่าแร้ง อ�าเภอบ้านแหลม 
อันเป็นบ้านชายทะเล แล้วต่อมาขอมาตั้งบ้านใหม่ในบริเวณอ�าเภอเขาย้อย 

การแต่งกายของหญิงสาวชาวไทด�าในอดีต
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นป่าเขาเหมือนกับบ้านเมืองเดิม ในสมัยรัชกาลที่ 3 ช่วงปี 
2378-2381 โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาธรรมมา (สมบุญ) ยกกองทัพไปปราบหัวเมือง
ฝ่ายเหนือ จึงได้กวาดต้อนเอาครอบครัวลาวทรงด�าในหัวเมืองเหนือกลับมาด้วย และ
ให้ไปตั้งภูมิล�าเนาร่วมกับพวกเดียวกันที่เมืองเพชรบุรี เนื่องจากในยุคต้นรัตนโกสินทร์
ก�าลังคนมีค่ามาก รัฐใช้วิธีการควบคุมคนในระบบไพร่ใต้สังกัดมูลนาย เพ่ือให้
รวบรวมคนได้รวดเรว็ในยามทีม่ศีกึสงครามและจดัสรรคนมาใช้ในการพฒันาบ้านเมอืง 
คนกลุม่นีจ้งึย้ายไปอยูท่ีอ่ืน่ตามใจไม่ได้ และได้รับราชการในหลายด้าน อาท ิในช่วงสมยั
รัชกาลท่ี 4 เมื่อสยามต้องเผชิญการคุกคามจากจักรวรรดินิยมตะวันตก ได้มีการ
ฝึกหัดชายหนุ่มเพื่อเตรียมให้เป็นกองก�าลัง ในคราวนั้นมีลาวทรงด�าจากเมืองเพชรบุรี
ถูกเกณฑ์ไปฝึกหัดอาวุธปืนด้วย ในช่วง พ.ศ. 2401-2405 ที่มีการสร้าง “พระนครคีรี” 
พระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ได้ใช้แรงงานลาวทรงด�าจ�านวนมากเป็นผู้สร้าง และ
ให้ท�าหน้าที่เฝ้ารักษาถ�้าเขาหลวงซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงพระนครคีรีด้วย จนได้
พระราชทานตราภูมิ์พิเศษให้ยกเว้นภาษี ต่อมา เมื่อพระยาสุรศักด์ิมนตรีน�าทัพขึ้นไป
ปราบพวกฮ่อที่มาตีเมืองหลวงพระบางและเวียงจันทน์ ได้บันทึกว่า “ทหารที่ได้
ยกกองทัพมากับข้าพเจ้าคราวนี้ ได้เกณฑ์เอาลาวโซ่งที่เป็นชายฉกรรจ์ ขึ้นมาหลาย
ร้อยคน และพวกนีไ้ด้พบญาตพิีน้่องซ่ึงอยูใ่นเมอืงแถงเป็นอนัมาก (เสมอชยั พูลสวุรรณ, 
2544)” จึงได้พาญาติพี่น้องจ�านวนหนึ่งกลับมาสยามด้วย

การแต่งการของชายชาวไทด�าในอดีต
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 การแยกถ่ินฐานจากคนสยามตั้งแต่แรกมีส่วนในการพัฒนาอัตลักษณ์ และ
ยืนกรานที่จะเป็นชนกลุ่มน้อยในชนบท “ลาวโซ่ง” ถูกมองว่าเป็นกลุ่มท่ีมีอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมเด่นชัดทางภาษา การแต่งกาย และคติความเชื่อทางพิธีกรรมการไหว้ผี
และการไหว้บรรพบุรุษ ที่แตกต่างไปจากคนสยามในภาคกลาง และธ�ารงชุมชน
เครือญาติของคนกลุ่มนี้ไว้ เมื่อยกเลิกระบบไพร่ในสมัยรัชกาลที่ 5 คนกลุ่มนี้จึงเริ่ม
อพยพย้ายไปตั้งชุมชนต่างเมืองได้ โดยอพยพเป็นกลุ่ม หรือติดตามกันไปหลาย ๆ 
ครอบครัว และไปอยู่รวมกันเป็นชุมชนท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับ
คนนอกมากนกั ไม่ค่อยมกีารแต่งงานกบัคนชาตพินัธ์ุอ่ืน การแยกตวัเชงิพืน้ทีก่ายภาพ
ในอดีตเป็นปัจจัยส�าคัญในการสืบต่ออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 

 ในสมุทรสาคร พบว่ามีชุมชนไทด�าอยู่ในเขตอ�าเภอบ้านแพ้ว ที่บ้านโคกหลวง 
และบริเวณรอบๆ วัดศรีเพชรพัฒนา ต�าบลโรงเข้ และบ้านกลาง บ้านดอน บ้านหนอง 
สองห้อง ต�าบลหนองสองห้อง โดยตั้งถิ่นฐานใกล้แหล่งน�า้ธรรมชาติ เนื่องจากท�านา
เป็นหลัก ไม่มีหลักฐานเอกสารบันทึกว่าย้ายมาตั้งชุมชนบริเวณนี้เมื่อใด มีเพียง
หลักฐานจากพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี 
พ.ศ. 2438 ว่ามี “ชาวลาวทรงด�าจ�านวน 700 คน พากันอพยพจากเมืองเพชรบุรี
มาอยูท่ีบ้่านโพธิห์กัและโคกคลงั แขวงเมอืงราชบรีุ สาเหตุเพราะเดือดร้อนต้องเสียเงิน
ค่าราชการและถูกเกณฑ์ท�านาหลวง” (ส�านักนายกรัฐมนตรี, 2512 อ้างใน เสมอชัย 
พูลสุวรรณ, 2544: 45) และแม้จะอพยพย้ายถิ่นก็ยังรักษาประเพณีการเซ่นไหว้ผีแถน
และผีบรรพบุรุษด้วยเหล้า (อุ) ดังปรากฏในเอกสารตรวจราชการเมืองสุพรรณบุรี
ของกรมหลวงด�ารงราชานุภาพ ความว่า 

 “พวกลาวทรงด�าเดมิอยูเ่มอืงเพช็บรุ ีทีน่าไม่พอกนัท�า ยกอพยพ 
มาอยู ่แขวงเมืองสุพรรณบุรี และนครไชยศรีประมาณ 3,000 คน 
ร้องทุกข์ว่าอยู่เมืองเพ็ชบุรีเคยท�าอุเส้นผีได้ คร้ันมาอยู่เมืองสุพรรณ
มาท�าอุเส้นผี นายอากรสุราฟ้องต้องปรับไหม ได้ความเดือดร้อน [...] 
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

แผนที่แสดงที่ตั้งวัดและชุมชนชาติพันธุ์ไทด�า ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ลาวทรงด�าหลายคนร้องว่าเมื่ออยู่เพ็ชบุรี ได้รับพระราชทาน
ตราภูมิ์พิเศษในรัชการท่ี 4 คุ้มภาษีอากรได้ปีละ 8 บาท ครั้นมาอยู่
เมืองสุพรรณบุรี เจ้าพนักงานหายกภาษีอากรให้ตามตราภูมิ์ไม่ ข้อนี้
เป็นเรื่องที่ได้รับทราบอยู ่แล้ว คือตราภูมิ์พิเศษน้ีพระราชทานแก่
พวกลาวที่ได้เกณฑ์มาท�าพระนครคีรีเมื่อปีวอกโทศกจุลศักราช 1222 
แต่ตราภมูิพ์เิศษนี ้เจ้าพนกังานได้เรียกกลับเสียบ้าง ยังคงอยู่แก่ผูรั้บบ้าง
เป็นการสับสนอยู่...”9 

 ต่อมา ในปี พ.ศ. 2442 มกีารเปลีย่นแปลงชือ่มณฑลเทศาภบิาลทีม่คี�าว่าลาว
ทั้งหมด เช่น มณฑลลาวพวนเปลี่ยนเป็นมณฑลฝ่ายเหนือ ต่อมาเปลี่ยนเป็นมณฑล
อุดร เป็นต้น เนื่องจากกลัวค�าว่า “ลาว” จะท�าให้คนบริเวณนั้นไปเข้ากับฝ่ายฝร่ังเศส 
และทรงประกาศให้เลกิค�าเรยีกว่า “ลาว” กับคนลาวและกลุ่มชาตพินัธ์ุอ่ืนๆ ให้เรียกว่า 
ชาวไทยในบังคับของสยาม สอดคล้องกับข้อมูลจากการค้นคว้าโฉนดโบราณในพื้นที่
หนองสองห้อง ซึ่งพบว่า ไม่มีการใช้ค�าน�าหน้าชื่อที่บ่งถึงความเป็นชาติพันธุ์ในกรณี
ของไทด�าที่มาจับจองที่ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยใช้ค�าเรียกผู้ชายว่า ‘นาย’ และค�าเรียก
ผู้หญิงว่า ‘อ�าแดง’ เช่นเดียวกับคนสยามทั่วไป ต่างจากกรณีของมอญที่ใช้ค�าน�าหน้า
ผู้ชายว่า ‘มะ’ และค�าน�าหน้าผู้หญิงว่า ‘เม้ย’ และของชายจีนที่ใช้ค�าน�าหน้าว่า “จีน”   
ต่อมาในสมัยราว พ.ศ. 2500 ได้มีการใช้ค�าว่า “ไทยทรงด�า” ข้ึนในจังหวัดเพชรบุรี 
และเป็นที่นิยมกันทั่วไปในภาษาของทางการ (มนู อุดมเวช, 2547: 1)  

 จากค�าบอกเล่าเกีย่วกบัประวตัขิองบ้านโคกหลวง ประมาณการว่าอาจย้ายมา
ตั้งถิ่นฐานก่อนปี พ.ศ. 2455 นางสมหมาย เรืองทับ วัย 65 ปี เล่าว่า

9 จดหมายเหตุแห่งชาติ, ส�านัก. เอกสารกรมราชเลขาธิการ กระทรวงมหาดไทย รัชกาลที่ 5 
ม.2 แผนกปกครองเรื่องกรมหลวงด�ารงราชานุภาพ เสด็จตรวจราชการเมืองสุพรรณบุรี (หมายเหตุ
หนังสือรายงาน 1 เล่ม). รหัสไมโครฟิล์ม มร. 5 ม/29/2. เลขที่เอกสาร ม.2.14/107.
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	 “คุณปู ่ของข้าพเจ้าได้เข ้ารับราชการเป็นทหาร
ในสมัยรัชกาลที	่ 5	 เป็นองครักษ์คอยติดตามเวลาออกเสด็จ
ประพาส	ณ	ที่ต่างๆ	เสมอ	จนกระทั่งได้จัดให้ประชาชน
มนีามสกลุใช้กนั	อ้ายอู	้(คณุปู)่	ได้ขอใช้นามสกุลว่า	“แอนหิล”	
ค�าว่า	แอ	มาจากชื่อของคุณพ่อของคุณปู	่(ปู๋เหาะ)	และนิหล	
มาจากสถานทีท่ีอ่ยู่เดิมก่อนมาอยู่โคกหลวง	คอืบ้านสะพาน
นิหลนัน้เอง	คณุปูไ่ด้รบัแต่งตัง้ให้เป็นผูน้�าหมูบ้่านในสมยันัน้
และต่อมาได้เรียกว่า	ผู้ใหญ่สาย	แอนิหล	ที่ดินของหมู่บ้าน
เป็นดินสูง	ไทยทรงด�าเรียกว่า	‘โคก’	และพระเจ้าอยู่หัว
ได้จดัสรรแบ่งปันให้อยู่ตามอัธยาศยั	เรียกว่า	แผ่นดินของหลวง	
จึงรวมเรียกว่า	‘โคกหลวง’	มาจนบัดนี้	...	ข้าพเจ้าคาดได้ว่า
ไทยทรงด�าโคกหลวงมาอยู่กันนานมากเกือบ	150	กว่าปี		
เพราะเคยถามคุณป้าซึ่งเป็นพี่สาวคนโตของคุณพ่อบอกว่า
เกิดมาก็อยู่บ้านหลังนี้แล้ว	ซึ่งท่านเกิดในปี	พ.ศ.	2455
(สมหมาย เรืองทับ, มปป.)”

สมหมาย เรืองทับ
วัย 65 ปี

 ส่วนชุมชนไทด�าในพื้นที่ต�าบลหนองสองห้อง ก็สืบประวัติการย้ายถิ่นมาจาก
จังหวัดเพชรบุรี ครูพิกุลทอง เล่าว่า “ยายเกิดที่น่ี แต่ว่ารุ่นแม่ของยายมาจากเพชร 
(เพชรบุรี) มาแล้วก็มาถากถางเอา จองเป็นร้อย ถากเป็นร้อยไร่” อีกส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่
อพยพมาอยู่ ต�าบลบัวงาม และซื้อที่ต่อในบริเวณต�าบลหนองสองห้อง เพื่อบุกเบิก
พื้นที่ ท�านาเป็นอาชีพหลัก วิถีชีวิตในอดีตไม่ต้องใช้เงินตรามากนัก ดังที่คุณครูเกยูร
เล่าให้ฟังว่า

 “ก่อนนี้เป็นบ้านเก่า	 เป็นบ้านแบบไทยทรงด�า	 ..	 มีใต้ถุนสูงจะ
เอาไว้เลี้ยงวัว	ไว้เลี้ยงหมู	เลี้ยงไก	่ที่บ้านก็เหมือนกัน	แต่พอตอนหลังมา
ก็เปลีย่นแบบไปแล้ว	..	ใต้ถนุจะมทีีท่อผ้า	มกีระเดือ่ง	..ทีเ่หยียบๆ	อ่ะนะ	
แล้วก็มีสีข้าวที่วนๆ	อย่างงี้	คนอื่นบ้านอ่ืนก็เอาข้าวมาสี	ก่อนนี้จ�าได้
ติดตาเลย	ข้างบ้านเค้าก็ต�าข้าวกิน..
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ปัจจุบันชุมชนไทด�าในจังหวัดสมุทรสาครเปล่ียนจากการท�านามาท�า
สวนผลไม้ เช่นเดียวกับชุมชนเกษตรกรรมส่วนใหญ่ในอ�าเภอบ้านแพ้ว และมีจ�านวน
ประชากรไม่มากนัก อีกทั้งยังอยู ่ปะปนกับคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีน มีการ
แต่งงานข้ามชาติพันธุ์ เริ่มกลืนกลายทางวัฒนธรรมในด้านการแต่งกาย ลักษณะบ้าน 
และภาษาพูดในชีวิตประจ�าวันตามแบบสมัยใหม่ ดังที่ครูพิกุลทอง เล่าให้ฟังว่า 
“เริ่มต้นเนี่ย พี่สอนตรงนี้อยู่แล้ว ท้องถิ่นของเรานะก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปสอนเด็กมัธยม 
ทีนี้เราเป็นลูกคนลาว ลาวโซ่ง” จึงเริ่มเก็บข้อมูลวัฒนธรรมที่ก�าลังหายไปในช่วง
ปี พ.ศ. 2537 ทั้งนี้เพราะในขณะนั้น   

 การออกไปศกึษาในโรงเรยีนท่ีอยูห่่างไกลจากชมุชน และสือ่ต่างๆ โดยเฉพาะ
วิทยุและโทรทัศน์ที่มีอยู่แพร่หลายในชุมชน ท�าให้คนรุ่นใหม่พูดภาษาไทยมากกว่า
ภาษาโซ่ง แต่ก็ยังคงรักษาและปฏิบัติพิธีกรรมไหว้ผีบรรพบุรุษอยู่ คนในชุมชนเล่าว่า 
“บ้านหมู่น้ีมันเป็นหมู่เล็ก ก็จะถูกตัดทอนไป ประเพณีก็เหลือไม่มาก เหลือแค่เสน
ท�าเสน ท�าป๊าดตง” กันอยู่  

 เมือ่ก่อนปลกูเผอืกปลกูมันกนิปลูกอะไรกนิอะไรอย่างงี	้แต่ก่อน	
ไม่รูจ้กัซือ้นะทีบ้่านเนีย่	ตัง้แต่เลก็ๆ	มา	ผักปลางีไ้ม่เคยซือ้กนินะ	เดีย๋วนี	้
ไปตลาดซื้อสายบัว	ผักบุ้ง	รู้สึกกระดากๆ	อายๆ	[เพราะ]	ผักกระเฉด	
ผักบุ้ง	สายบัว	เคยปลูกเองทั้งนั้น	ตรงเนี้ยเป็นนาหมดเลย	ตรงเนี้ย
ไม่มีสวนอะไรแบบนี้เลย	จากนี่ไปจนถึงบัวงาม	[ราชบุรี]	นู้นแหนะ
มองเห็น	ไปก็เล็งต้นตาล...	เดินตรงไปเลย	ตลาดอยู่ตรงไหน	บัวงาม
ก็เดินตรงไปเลย	เดี่ยวนี้มองไม่เห็นอะไรเลย” (เกยูร ธรรมเที่ยง, 
สัมภาษณ์ 21 ธันวาคม 2559)

 “คนลาวอายที่จะบอกตัวเองเป็นลาว	เพราะว่าส่วนใหญ่
พอคนลาวเขาออกมา	เขาบอกว่าคนลาวจะโง่	เพราะคนลาวนี่ธรรมชาติ
ของคนลาว	เขาจะพึ่งพาตนเองเขาไม่ต้องพึ่งพาคนภายนอก	เพราะใน
บ้านเขาจะมทีกุอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหาร	สตัว์	พชือะไรเขาจะปลกูกินเอง	
เสื้อผ้าเขาก็ท�าเอง	เขาไม่ต้องพึ่งพาคนภายนอก	เพราะงั้นเขาก็จะอยู่ใน
หมู่ของเขา	พอออกมาข้างนอกเขาก็จะเชยๆ	แต่งตัวเชยๆ	เพราะว่า
อายต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลานก็เลยแต่งแบบคนไทย	แล้วไม่พูดลาวใส่กัน”

Sakorn-Buri_Book_Final 0320.indd   226 3/20/2561 BE   15:07



227
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ตามความเชื่อด้ังเดิม ผีที่มีความส�าคัญในชีวิตประจ�าวัน คือ ผีบรรพบุรุษ
หรอื “ผเีฮอืน” ทกุครวัเรอืนมห้ีองเฉพาะส�าหรบับชูาผีบรรพบรุษุ ทีเ่รยีกว่า “กะล้อห่อง” 
ซ่ึงห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้าไป โดยเชื่อว่า ผีบรรพบุรุษที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว
จะมาปกป้องรักษาลูกหลานให้มีความสุข และผู้ชายจะเป็นผู้รับสืบทอดผีเรือน
ส่วนผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว ย้ายไปถือผีของสามี และลูกถือผีบรรพบุรุษของพ่อ  

ภายในกะล้อห่อง :
ลูกชายผู้รับสืบผีและเขย (หมอ) ผู้ท�าพิธีเอาผีขึ้นเรือน
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ไทด�า/ลาวโซ่ง มีการถือสายตระกูล ที่เรียกว่า ‘สิง’ ลักษณะเดียวกับ ‘แซ่’ 
ของคนจีน มาตั้งแต่ด้ังเดิม เช่น สิงลอ สิงเลือง สิงวี สิงกวาง สิงกา ฯลฯ โดยสิงลอ
เป็น 2 สาย ได้แก่ ตระกูลของผู้ปกครองที่เรียกว่า ‘ผู้ต๊าว’ และสิงลอที่เป็น ‘ผู้น้อย’ 
หรือสามัญชน แม้เมื่อถูกกวาดต้อนมายังสยามแล้ว จะมีสถานะเท่าเทียมกัน และ
เปล่ียนมาใช้นามสกุลแบบไทยแล้ว แต่ ‘สิง’ ดั้งเดิมก็ยังใช้เพื่ออ้างอิงความเกี่ยวข้อง
เป็นเครือญาติกันในพิธีกรรมและขั้นตอนที่ต่างกันในการท�าพิธีระหว่างผู้ต๊าวและ
ผู้น้อย ภายในสิงยังแบ่งย่อย เป็น ‘ก๊อ’ (กอ) หรือกลุ่มญาติที่มีปู่เดียวกัน ซึ่งจะบันทึก
ชื่อผู้ตายท่ีเป็นเครือญาติข้างพ่อในสิงไว้ในสมุดที่เรียกว่า ‘ปั๊บผีเฮือน’ โดยแยกผู้ตาย
ตามเรือนที่เคยอยู่ 

 นอกจากนี้ ต้องบันทึกวันที่เจ้าเรือนเดิมเสียชีวิตเอาไว้ เพื่อการท�าป๊าดตง 
หรือ เซ่นไหว้ที่กะล้อห่อง โดยตระกูลผู้ต๊าวท�าป๊าดตงทุก 5 วัน ส่วนผู้น้อยท�าป๊าดตง
ทุก 10 วัน การนับวันของไทด�า/ลาวโซ่ง มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากคนไทย
ภาคกลางทั่วไป กล่าวคือ มีการนับวัน ที่เรียกในภาษาไทด�าว่า “มื้อ” เป็นรอบ 10 วัน 
ได้แก่ มื้อฮ่วง มื้อเต๋า มื้อก๋า มื้อกาบ มื้อฮับ มื้อฮาย มื้อเมิง มื้อเปิก ม้ือกัด มื้อขด 
วันที่เจ้าเรือนเดิมเสียชีวิตถือเป็นมื้อเวรตงที่ห้ามจัดพิธีมงคลต่างๆ

 ในการประกอบพิธีเสนเรือน เพื่อเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษของเรือน จะต้องเชิญ 
“หมอเสนเฮือน” มาเป็นผู้ท�าพิธีในห้องผีของเรือน “หมอ” เป็นผู้ชายและได้ฝึกเรียนรู้
การท�าพิธีจากครูและหัดอ่านต�าราที่เขียนด้วยภาษาไทด�าจนแตกฉาน 

การฟื้นฟูการเรียนการสอนภาษาไต๋ด�า
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ในภาษาไทด�าเรียกหมอของผูต๊้าวว่า “จ้าง” หรือ “องจ้าง” แปลความหมายได้ว่า 
ผู ้ช�านาญการเฉพาะด้านการประกอบพิธีกรรม จะสวมเส้ือสีแดงท�าพิธีให้เฉพาะ
สายตระกูลผู้ต๊าว ส่วนหมอของผู้น้อยเรียกว่า “หมอ” หรือ “องหมอ” สวมใส่เสื้อสีด�า
ปกติ ค�าบอกกล่าวในพิธีนั้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้น้อยหรือผู้ต๊าว แต่ต่างกันที่
ค�าน�าหน้านามเท่านั้นที่จะบอกชนชั้น กล่าวคือ ในกรณีของผู้ต๊าว มีค�าน�าหน้าช่ือ
ของผู้เสียชีวิตที่เป็นชายว่า “ล้านก�า.... (ตามด้วยชื่อผู้นั้น)” และค�าน�าหน้าของผู้หญิง
ที่เสียชีวิตว่า “นางก�า.... (ตามด้วยชื่อผู้นั้น)” ส่วนสิงที่เป็นผู้น้อย จะกล่าวค�าน�าหน้า
ผู้เสียชีวิตชาย ว่า “ป้อกวาน.... (ตามด้วยชื่อ)” และค�าน�าหน้าของผู้เสียชีวิตหญิง ว่า 
“แม่นาง.... ตามด้วยชื่อ” (ชวลิต อารยุติธรรม, สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2559) และ
เมื่อรุ ่นต่อมาเสียชีวิตก็ต้องจดบันทึกรายชื่อและค�าเรียกความสัมพันธ์ของผีกับ
เจ้าเรือนใหม่ในปั๊บผีเรือน อาทิ จาก ป้อกวาน (พ่อ) เป็น ปู่กวาน และเปลี่ยนจาก
แม่นาง เป็น ย่านาง เป็นต้น 

 ในวันท�าพิธีเสน ต้องแจ้งให้ลูกหลานของผู้ท่ีอยู่ในสิงเดียวกันตามรายชื่อ
ที่บันทึกไว้ในปั๊บผีเฮือนทั้งหมดมาร่วมพิธี ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกล และน�าเครื่องเซ่น
ต่างๆ ได้แก่ หมู ไก่ เหล้า ข้าว หมากพลู ขนม มาร่วมในพิธีด้วย ผู้ประกอบพิธีจะ
เอ่ยชื่อบรรพบุรุษของเจ้าของเรือน ตามรายชื่อในสมุดจดทุกคน ให้มารับเคร่ืองเซ่น
ในพิธี กล่าวได้ว่า ‘สิง’ เป็นหน่วยสังคมที่มีพลังในฐานะที่รวมเรือนที่อยู่ในสิงเดียวกัน
มาร่วมกนัประกอบพิธเีสนเรอืน (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, บก., 2558) ด้วยข้อก�าหนด
เช่นนี้ท�าให้เครือญาติตระกูลข้างพ่อที่แยกย้ายกันไปตั้งถิ่นฐานในที่ต่างๆ ยังต้อง
ติดต่อสัมพันธ์กันอยู่เสมอ และหากเครือญาติตระกูลข้างพ่อไม่ส่งตัวแทนมาร่วมงาน
เสนเรือนก็จะถือว่าผิดผีได้ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน จึงมีการ
ตัดรายชื่อผีบรรพบุรุษรุ ่นเก่าๆ ออกไปจากปั๊บผีเฮือน เพื่อให้รายชื่อส้ันลง และ
เครือญาติของผู้ที่ถูกตัดรายชื่อออกไปแล้วไม่จ�าเป็นต้องมาร่วมพิธีเสน 
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ผู้รู ้พิธีของไทด�านั้นมีหลายประเภท นอกจาก “หมอ” ผู้ชายซึ่งมีต�าราแล้ว 
ยังมี “แม่มด” เป็นผู้หญิงซึ่งถูกเลือกโดย “ผีมด” ให้สามารถส่ือสารกับวิญญาณได้ 
โดยไม่มีต�ารา แม่มดจะเป็นผู้เสี่ยงทายวันที่จะท�าพิธีต่างๆ เมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรือ
เหตุร้ายอย่างต่อเนื่อง ผู้ประสบเคราะห์มักไปขอให้แม่มด ท�าการ “เย้ือง” โดยน�า
เสื้อของผู้ป่วยมาใส่ในผ้าเปียวของแม่มด แล้วขับถามผี เพื่อท�านายสาเหตุและวิธีการ
แก้ไข อาทิ ต้องท�าพิธี ‘เสนแก้เคราะห์’ หรือ ‘เสนกวัดกว้าย’ โดยแม่มดประกอบพิธี
เองได้ หรือพิธีขนาดใหญ่ อาทิ เสนปลูกกล้วยเมืองบน (เสนตัว) เสนลูกกล้วยเมืองลุ่ม 
(เสนตัว) เสนฆ่าเกือด เสนกินปาง หรือ เสนตั่งบังหนอ ที่ต้องเชิญคณะหมอ ได้แก่
หมอเมือง หมอเป่าปี่ หมอเก็บข้าว มาประกอบพิธีตลอดวันจนถึงหลังเที่ยงคืน

ญาติที่เข้าร่วมน�าอาหารและข้าวของใส่ในปานเผือน
ก่อนหมอเสนเรือนจะเริ่มพิธี
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 อีกทั้งในพิธีกรรมต่างๆ ไทด�าต้องใช้ผ้าหรือเครื่องแต่งกายเพื่อบ่งบอก
สถานภาพของแต่ละบุคคลในครอบครัว ทุกครัวเรือนจึงต้องมีเสื้อผ้าที่สวมในการ
ประกอบพิธีกรรม ที่เรียกว่า ‘เสื้อฮี’ เก็บไว้ เสื้อนี้ด้านนอกเป็นสีด�าแต่ด้านในลวดลาย
สีสันสดใสงดงาม เสื้อฮีของผู้ชายเป็นเสื้อยาวถึงเข่า ผ่าหน้าและป้ายทับไปทางซ้าย
ตะเขบ็เสือ้ด้านข้างและชายเสือ้ด้านในมกีารตกแต่งด้วยเศษผ้าสต่ีางๆ เสือ้ฮขีองผูห้ญงิ
เป็นเส้ือสวมหัวคอวี ทรงตรงขนาดใหญ่คลุมเข่า แขนในตัว ด้านในบริเวณสาบหน้า 
ปลายแขน และชายล่างประดับลวดลายต่างๆ ในงานพิธีต่างๆ จะสวมใส่ให้เห็น
ด้านนอกที่ไม่มีลวดลายนัก แต่เมื่อเสียชีวิตแล้วจะกลับด้านในออกให้เห็นลวดลาย
ที่มีสีสัน ปัจจุบัน คนไทด�าส่วนใหญ่ไม่ได้ตัดเย็บเอง แต่สั่งซื้อจากผู้สูงอายุในชุมชน
ที่ตัดเย็บเสื้อและท�าลวดลายแบบดั้งเดิมได้ 

ยายปล้อง ยอดเพชร ครูภูมิปัญญา ต�าบลหนองสองห้อง
ผู้มีความรู้เรื่องลายผ้าและการท�าเสื้อฮี

และผู้หญิงไทด�า สวมเสื้อฮีเข้าร่วมพิธีกรรม (ขวาล่าง)
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ในส่วนพธิกีรรมเกีย่วกบัชวีติทีส่�าคญั ได้แก่ งานศพ ปัจจบุนัแม้มกีารจดัพธีิศพ
ที่วัด และน�ากระดูกใส่เจดีย์ส�าเร็จรูปเล็ก ๆ ไปตั้งในวัดหรือป่าช้า แต่บางครอบครัว
ยังคงประกอบพิธีแบบดั้งเดิมตามประเพณีควบคู่ไปด้วย ได้แก่ หลังจากเผาศพแล้ว
มีการท�าพิธีส่งแห้ว หรือการน�ากระดูกไปฝังในป่าช้า (ออกเสียงในภาษาไทด�าว่า 
ป่าเฮ่ว หรือ ป่าแห้ว) โดยลูกของผู้ตายจะสวมเสื้อผ้าดิบสีขาวและโพกผ้าที่ศีรษะ
ส่วนเขยและสะใภ้ใส่เสื้อฮี มีการสร้างเรือน (หอแก้ว) พร้อมกับน�าข้าวของเครื่องใช้
ที่ผู ้ตายจะได้น�าติดตัวไปใช้ในภพภูมิใหม่ที่เรียกว่า เมืองแถน ในวันเดียวกันน้ัน
หมอผู ้ท�าพิธีนี้ เรียกว่า ‘เขือย’ หรือ ‘เขย’ ซ่ึงท�าหน้าที่บอกทางวิญญาณผู้ตาย
ไปหาแถนในถ่ินก�าเนิดด้ังเดิม หลังจากจัดพิธีศพต้องมีการท�าพิธีเอาผีขึ้นเรือน คือ
เรยีกขวญัส่วนหน่ึงของผู้ตายให้กลบัมาประจ�าทีก่ะล้อห่องของเรอืน หากยังไม่ได้ท�าพธิี
เอาผีขึ้นเรือน คนที่อยู่ในเครือญาติผีเรือนเดียวกันห้ามจัดงานแต่งงานหรือเสนเรือน

การท�าพิธีป่าเฮ้ว บริเวณชุมชนไทด�าโคกหลวง
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 นายผล ดีหง็อง วัย 94 ปี และหลานๆ แห่งบ้านโคกหลวง เล่าว่า ในพิธีศพ
ผู้ท�าพิธี “จะบอกทางไปส่งเมืองลาว...	บอกทางให้เขาไปเสร็จแล้วอะ	เขาไปถึงแถนละ	
แล้วก็บอกทางให้เขากลับมาบ้านเรา	แล้วก็พอถึงวันเสน	เราก็เรียกเขามากินเสน	
เขาได้กลับบ้านถูก” (สัมภาษณ์, 21 ธันวาคม 2559) ค�าบอกทางวิญญาณผู้ตาย
ไปหาแถนที่เมืองลาวท�าให้ไทด�าในสมุทรสาครยังคงรับรู ้และมีความผูกพันทาง
วัฒนธรรมกับถ่ินก�าเนิดด้ังเดิมอยู่ และยังนิยมเรียกตัวเองว่า “ลาว” แม้จะใช้ชื่อ
ในภาษาราชการว่า “ไทยทรงด�า” ก็ตาม 

 จากการสัมภาษณ์ ปัจจุบันชุมชนไทด�าในจังหวัดสมุทรสาคร ไม่มีผู้ประกอบ
พิธีกรรมเหลืออยู่เลย เพราะเมื่อหมอ มด เขยบอกทาง ดั้งเดิมในชุมชนเสียชีวิตไป 
ไม่มีผู้รับสืบทอด เมื่อจะประกอบพิธีต่างๆ จึงต้องไปเชิญหมอและมดจากจังหวัด
ใกล้เคียงมาท�าพิธี อีกทั้งคนในเรือนไม่รู้การเตรียมเครื่องใช้ในพิธี จึงต้องจ้างผู้ช่วย
หมอและมดมาจัดเตรียมอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
รบั-ส่งเพิม่ขึน้ หมอรุน่ใหม่ส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่าน-เขยีนตวัอักษรไทด�าแบบดัง้เดมิได้
จึงจดบันทึกบทร้องต่างๆ จากต�าราของครูด้วยตัวอักษรไทยตามที่ตนเองท่องมา 

 คนรุ่นกลางในชุมชนเองก็ไม่พูดภาษาไทด�าแล้ว ส่งผลให้ไม่เข้าใจความหมาย
ของค�าร้องของหมอและความส�าคัญของพิธีกรรมต่างๆ ท�าให้การสืบทอดธรรมเนียม
ปฏิบัติตามความเชื่อแบบเดิมลดลง แต่ยังคงสามารถรักษาพิธีเสนเรือน พิธีศพ
พิธีเอาผีขึ้นเรือน ตลอดจนความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษเอาไว้ได้ ซึ่งท�าให้บ้านเรือน 
แม้จะเปลี่ยนรูปแบบและวัสดุไปตามสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ แต่ยังรักษาพื้นที่ใช้งาน
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการนับถือผีเอาไว้ ยังคงมีห้องผีบรรพบุรุษ และโถงกลางเรือน
เป็นพื้นที่โล่งใช้ส�าหรับจัดพิธีกรรมต่างๆ 
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรม ที่มาจากการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจไม่ว่าจะ
เป็นถนนและเครือข่ายการตลาดชนบทได้ขยายไปยังชุมชน ทีมวิจัยพบว่า ในชุมชน
ที่บ้านโคกหลวง รอบวัดศรีเพชรพัฒนาและหนองสองห้อง มีการเปล่ียนไปนับถือ
ศาสนาพุทธ คนรุ่นใหม่ได้รับการศึกษาในระบบ แต่งกายแบบสมัยนิยม และประกอบ
อาชีพใหม่ๆ มีเพียงผู ้สูงอายุบางส่วนที่ยังคงท�าทรงผม “ปั้นเกล้า” และนุ่งผ้าถุง
ลายแตงโมการพูดภาษาโซ่งในชีวิตประจ�าวันระหว่างคนหลายรุ่นเลือนไปจนเกือบ
หมดส้ิน เด็กรุ ่นใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอดทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน และความเชื่อ
ดั้งเดิมไว้ เพราะหลายครอบครัวส่งเสริมให้บุตรหลานไปเรียนหนังสือและท�างาน
ภายนอกชุมชน จึงมีจ�านวนครัวเรือนที่มีการสืบผีน้อยลง เนื่องจากสกุลหนึ่งๆ จะมี
ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเท่านั้นที่สืบผีเรือนข้ึนอยู่กับการมอบให้ผู้ใด ผู้ชายยังต้อง
สืบทอดการไหว้ผเีรอืนประจ�าตระกลู แต่ความเคร่งครดัในการพึง่พาลกูชายเริม่ยดืหยุน่
มีหลายครัวเรือนที่จ�าเป็นต้องให้ผู้หญิงสืบทอดการไหว้ผีแทนเนื่องจากผู้สืบทอดผี
ที่เป็นผู้ชายไปบวชเป็นพระและไม่สึก (ดังกรณีของครูเกยูร ที่ต้องน�าของไปเซ่นไหว้
ที่กะล้อห่องแทนนายอนุภาพ ผู้รับสืบผีที่ไปบวชพระ) อีกทั้งยังมีการลาออกจากการ
นับถือผีเรือนด้วย

พิธีเสนแก้เคราะห์ ในบ้านที่มีลักษณะเป็นตึกแถว

Sakorn-Buri_Book_Final 0320.indd   234 3/20/2561 BE   15:08



235
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 นอกจากพิธีกรรมเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษที่ผูกโยงคนในสายตระกูลเดียวกัน 
ไทด�ายังมีงานประเพณีรื่นเริงในการสร้างสัมพันธ์ระหว่างคนต่างชุมชนด้วย ได้แก่
การอิ้นกอนฟ้อนแคน ในอดีตช่วงฤดูที่ว่างจากการท�านา คนในชุมชนจะใช้ลาน
ตากข้าวกลางหมู ่บ้านเป็นพื้นที่ “เล่นคอน” (หนุ ่มสาวโต้ตอบกันด้วยค�ากลอน) 
ยายทรัพย์ วัยกว่า 80 ปี แห่งบ้านโคกหลวง เล่าว่า “ฉันอายุ	17	อยู่บ้านตาบ้านยาย	
หุงข้าวก็ยังไม่เป็น	แล้วก็มาเล่น	(กลอน)	นี่แหละ”	และย้อนเล่าบรรยากาศในอดีตว่า	
“ถ้าสมัยก่อนเที่ยวงาน	ใส่ผ้าถุงลาวลายแตง	ใส่เสื้อด�าแล้วก็มีผ้าคล้องสีเหลืองสีแดง
ตามแต่จะมีผ้า	เขาไม่ได้นุ่งเสื้อ	เขาเอาผ้ามาคาดนม	คนหน่ึงมี	7-8	สี	เล่นกลอนเน่ีย	
ต้องท�าข้าวเลี้ยงเขานะ	3	เวลา	[...]	สมัยก่อนเขาท�านากัน	ท�านาเสร็จก็เก็บพริก	
สมยัก่อนไม่มอีงุน่หรอก	มแีต่พรกิอย่างเดยีว	เราตัง้ขายกาแฟตรงนี	้ขายดนีะ	เขาหยดุ
มาเที่ยวสงกรานต์	มาเที่ยวกันเยอะ	หลัก	7	หลัก	8	ยังมาเลย”	ประเพณีเช่นนี้
เปิดโอกาสให้หนุ่มสาวต่างหมูบ้่านได้มาพบปะและท�าความรูจ้กักนั	ด้วยการโยนลกูช่วง	
(ต๊อดมะกอน)	และร้องเก้ียวพาราสีกันอย่างสนุกสนาน	แต่ประเพณีนี้เริ่มหมดไป
เมื่อคุณยายอายุ	20-21	ปี	หรือเมื่อประมาณ	60	กว่าปีก่อน	ยายทรัพย์เล่าว่า
ไม่มีโอกาสเล่นกลอนอีกเลย	จนกระทั่งได้ฟังรายการวิทยุที่พูดออกอากาศเป็น
ภาษาไทยทรงด�า	ด�าเนินรายการโดยอาจารย์สามชาย	ธีรพงษ์	กรรมการฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิไทยทรงด�าแห่งประเทศไทย	ซึ่งเปิดให้ผู้ฟังทางบ้านโทรศัพท์
เข้าไปร้องกลอน	หรือขับสายแปง	ออกอากาศได้	คุณยายจึงมีโอกาสร้องกลอน
ออกอากาศ	จนได้รับยกย่องว่า	เป็น	“หมอขับ”	แห่งบ้านโคกหลวง (สัมภาษณ์, 
24 กุมภาพันธ์ 2560)

 สถานการณ์เช่นเดียวกันนี้เกิดขึ้นในชุมชนไทด�าอื่นๆ เช่นกัน ประมาณปี 
พ.ศ. 2506-2508 เขาย้อยได้ริเริ่มงานฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมลาวโซ่ง ซึ่งก�าลัง
จะสูญหายให้คงอยู่ต่อไป โดยใช้ชื่อว่า “วัฒนธรรมไทยทรงด�า” และเชิญหมอแคน 
สมัย อ่อนวงศ์ มาร่วมเป่าแคน แต่เมื่อผู้ริเริ่มเสียชีวิต การแสดงประเพณีไทยทรงด�า
จึงยุติไประยะหนึ่งหลังปี 2517 (ศิลปชัย ขันธชัย, 2554: 86) และประมาณปี 2535 
ไทด�าในเพชรบุรีกลับมาฟื้นฟูจัดงานประเพณีประจ�าปีในลักษณะเหย้าเยือน โดยเชิญ
ชวนไทด�าจากหมูบ้่านอืน่มาร่วมงาน และหมนุเวยีนผลัดกันไปร่วมงานในหลายหมูบ้่าน 
จากนั้นก็แพร่กระจายไปในจังหวัดอื่น (สุธี จันทร์ศรี, 2557: 53) รวมถึงสมุทรสาคร
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 ชุมชนไทด�าใน ต�าบลหนองสองห้อง เริ่มมีการร้ือฟื้นจัดงานประเพณีไทย
ทรงด�าขึ้น โดยการริเริ่มของหมอโรจน์ แพทย์ประจ�าต�าบล ผู้มีภรรยาเป็นลาวโซ่ง 
คนในชุมชนได้ร่วมกันออกทุนทรัพย์ในการจัดงาน ต่อมาหยุดชะงักไประยะหนึ่ง 
จนเมื่อครูโรงเรียนวัดหนองสองห้องได้เก็บรวบรวมข้อมูลประเพณี วิถีชีวิตชุมชน 
หัตถกรรมเครื่องจักสาน และลวดลายผ้าดั้งเดิม จัดท�าศูนย์วัฒนธรรมชุมชนขึ้นใน
โรงเรียนประมาณปี 2537 หลังจากน้ันจึงได้เร่ิมของบประมาณจากสภาวัฒนธรรม
อ�าเภอบ้านแพ้วและองค์การบริหารท้องถิ่นมาจัดงานประเพณีไทยทรงด�าทุกวันที่ 
2 เมษายน ติดต่อกันมาเกือบทุกปีจนถึงปัจจุบัน ส่วนบ้านโคกหลวงเองได้มีการ
จัดตั้งชมรมไทยทรงด�าโคกหลวงขึ้น และจัดงานประเพณีทุกวันที่ 3 เมษายน และ
ชุมชนรอบวัดศรีเพชรพัฒนา จัดระดมทุนชาวบ้านมาจัดงานทุกวันที่ 14 เมษายน 
ท�าให้คนในชุมชนตื่นตัวในการแต่งชุดตามประเพณีมาร่วมงานทั้งหญิงและชาย 
ในงานมีการขับสายแปง (ร้องเพลงของไทด�า) การแสดงบนเวที การฟ้อนร�าประกอบ
วงดนตรีแคนประยุกต์ นิทรรศการ และมีการน�าอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม
มาออกร้านต้อนรับผู้มาร่วมงาน

 นอกจากนี ้ผูจ้ดังานยงัได้เชญิเจ้าหน้าทีข่องรฐั อาท ินายอ�าเภอ นายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบล ประธานมูลนิธิไทยทรงด�าแห่งประเทศไทย สภาวัฒนธรรมจังหวัด
และประธานหรือตัวแทนของชมรมไทด�า/ไทยทรงด�า10 จากจังหวัดอื่นมาร่วมงานด้วย 
งานประเพณีเช่นนี้ไม่ได้เป็นงานรื่นเริงที่เปิดโอกาสให้หนุ ่มสาวต่างหมู ่บ้านได้
พบเจอกันอีกต่อไป หากกลายเป็นงานที่ตอบสนองความต้องการในด้านการส่งเสริม
และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ควบคู่ไปกับเสริมสร้างความสามัคคีของเครือข่าย
ไทด�าในประเทศไทย ที่ต้องส่งตัวแทนของชุมชนไป “เอาแรง” ตอบแทนซึ่งกันและกัน 
เพื่อธ�ารงสัญลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของไทด�าเอาไว้ในท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
สังคมและเศรษฐกิจสมัยใหม่

10 มีการจดัตัง้ชมรมโดยใช้ชือ่ต่างกนั ในภาคกลางส่วนมากใช้ช่ือว่า “ชมรมไทยทรงด�า” ในภาคเหนอื 
ภาคอีสานและภาคใต้นยิมใช้ชือ่ว่า “ชมรมไทด�า”
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งานประจ�าปี ไทยทรงด�า ของเครือข่ายวัฒนธรรมชุมชนไทด�า
ต�าบลหนองสองห้อง อ�าเภอบ้านแพ้ว
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 ชุมชนคนไทยเชื้อสายจีน 

 พื้นที่บริเวณลุ่มแม่น�้าท่าจีนเป็นเส้นทางคมนาคมทางน�้าและเป็นเมืองท่า
ค้าขายที่ส�าคัญ จึงเป็นที่รวมของชาวบ้านและชาวจีนผู้ถนัดเชิงการค้า มักมีวัดใหญ่
และศาลเจ้าเป็นศูนย์กลางความเชื่อตั้งเรียงรายอยู่ริมน�้า (ดังรายละเอียดในภาค 1 
และภาค 4) คนจีนมีบทบาททางเศรษฐกิจสูงมากในลุ่มแม่น�้าท่าจีน เร่ิมต้นด้วยการ
เป็นกุลี ท�าไร่ ท�านา ท�าการประมง เป็นพ่อค้าหาบเร่ พายเรือขายของ และซื้อของ
ต่างๆ เพื่อน�าไปขายอีกทอดหนึ่งด้วยเรือเล็กๆ ครั้นเม่ือสะสมทุนมากขึ้นจึงเป็น
เจ้าของแพ เจ้าของร้านค้า เจ้าของโรงสี โรงน�้าตาล โรงน�า้แข็ง และเป็นนายอากรฝิ่น 
น�้า และจันอับ (เกษม ปราณีธยาศัย, 2544: 54) นอกจากบริเวณท่าฉลอมและมหาชัย
ที่มีคนจีนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นแล้ว พบการตั้งถิ่นฐานและผสมกลืนกลายเข้ากับ
ชุมชนอื่นๆ โดยทั่วไปทั้งในอ�าเภอกระทุ่มแบนและอ�าเภอบ้านแพ้ว

 งานวจิยัของชาวตะวนัตกพบว่า ชาวจนีในสยามมอีตัราการเลือ่นชัน้ทางสงัคม
สูงมากในช่วง พ.ศ. 2423-2453 ชาวจีนรอบๆ กรุงเทพฯ และตามเมืองส�าคัญอื่นๆ
มีสวนผัก พลู และสวนหมาก รวมทั้งเล้าหมู เพื่อส่งขายในตลาดท้องที่นั้นๆ คนไทย
ไม่ใคร่จะเล้ียงหมูและฆ่าหมูเพราะกลัวบาป ดังนั้นอาชีพที่ได้ก�าไรงามจึงอยู่ในมือ
ของชาวจีน (สกินเนอร์, 2547: 114) ชาวตะวันตกยังได้บันทึกว่า

 “หลังจากที่มีการน�าเคร่ืองจักรไอน�้ามาใช้ในโรงงาน	พวกเขา
[เจ้าของชาวจีน]	ไม่รอช้าที่จะด�าเนินการต่างๆ	เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัย
ดังนั้นบรรดาโรงเลื่อยไอน�้าและโรงสีข้าวไอน�้าจ�านวนมากจึงมีเจ้าของ
เป็นชาวจีนที่มีความคิดริเริ่ม	คล่องแคล่วและกล้าได้กล้าเสีย	เมื่อธุรกิจ
การค้าซบเซาลงและชาวยุโรปหยุดกิจการโรงงานทั้งหลายของพวกเขา
ชาวจีนยังคงด�าเนินธุรกิจของพวกเขาต่อไป	 เหตุผลประการหนึ่งส�าหรับ
เรื่องนี้ก็คือ	ชาวจีนสามารถอยู่ได้ด้วยค่าครองชีพที่ถูกกว่าชาวยุโรป
ทั้งพอใจในก�าไรที่ไม่มากมายอะไร”
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 นอกจากนี้ยังบันทึกถึงสภาพชีวิตของกุลีชาวจีน ว่า “ชาวจีนอยู่กันเป็นกลุ่ม
ในห้องเล็กๆ บางทีคนประมาณ 20 คน จะกิน ท�างานและนอนอยู่ด้วยกันในห้องเล็ก 
ซึ่งคนผิวขาวคงจะตายเพราะหายใจไม่ออก” (ส�านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, 
2557: 111-112) 

 ผู้อพยพชาวจีนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็น
ผูช้ายทีเ่ดนิทางมาโดยล�าพงั และจ่ายค่าราชการ
แทนการเกณฑ์แรงงานได้ ผู้ที่คิดตั้งหลักแหล่ง
ตามหัวเมืองต่างๆ มักแต่งงานกับหญิงไทย
และคนท้องถ่ินอื่นๆ อาทิ มอญและลาว
จนสามารถเรียนรู ้ภาษาไทยและพูดภาษา
ท้องถ่ินได้ แต่ยังคงมลัีกษณะทีแ่ตกต่าง เพราะ
ไม่ถูกบังคับเรื่องการแต่งกาย แต่งผม สามารถ
ไว้หางเปียได้ และสามารถย้ายถิ่นที่อยู่หรือไป
ตัง้หลกัแหล่งในทีใ่ดกไ็ด้ ดังตวัอย่างของนายทอง
(ทง) แซ่จิว ต้นตระกูลทองชิว ตามประวัติแล้ว 
นายทง เกิดปี พ.ศ. 2380 ได้อพยพมาบริเวณ
ท่าจีน และแต่งงานกับสาวมอญ นางคัด เกลิด 
มีลูกหลานสืบต่อมาและอาศัยในชุมชนมอญ
จนสามารถพูดส่ือสารภาษามอญได้ แต่ก็ยัง
คงรักษาผมเปียและการแต่งกายแบบจีนไว้ 

เจ๊กทอง ต้นตระกูล ทองชิว
ที่มาภาพ: อนุสรณ์งานพระราชทาน
เพลิงศพ นายเรียน ทองชิว, 2550
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 เช่นเดียวกับบรรพบุรุษต้นตระกูลระหงษ์ ที่เป็นชายจีนอพยพเข้ามาและ
แต่งงานกับหญิงไทยที่นครศรีธรรมราช ก่อนจะล่องขึ้นมาลงหลักปักฐานบริเวณ
ลุ่มน�้าท่าจีน จนกลายมาเป็นหนึ่งในตระกูลใหญ่ในพื้นที่ต�าบลบางยาง-ต�าบลท่าไม้
ของอ�าเภอกระทุ่มแบน เหลนรุ่นที่ 5 ของตระกูลให้ข้อมูลว่า 

 “เล่าก๋งโหงวมาจากเมืองจีน	ได้ยินมา
จากคนในครอบครัวว่า	คนจีนสมัยก่อน	มีแต่
ผู้ชายเป็นใหญ่ที่อพยพมา	แล้วมาแต่งงานกับ
ผู้หญิงทางนี้	ตอนอพยพนั้นมากับเรือสินค้า	
มาข้ึนทีน่ครศรีธรรมราช	พบกับภรรยา	[ย่าเหนียว]	
แล้วจึงติดเรือมาถึงมหาชัย	แม่น�้าท่าจีน	เมือง
ท่าจีน	เห็นว่าเป็นท�าเลที่ดี	ใกล้เมืองหลวง	
ต่อมาจึงมาตั้งครอบครัวอยู่ที่ต�าบลบางยาง
เล่าก๋งโหงว	น้ันมาท�านาอยู่บรเิวณหนองท่าจนี	
ลกูหลานกท็�านาต่อกนัมา	[...]	”(สนุนัท์ ระหงษ์, 
สัมภาษณ์ 9 เมษายน 2560) 

ด้านล่าง: ทวดฮุด ก๊วยสมบูรณ์
(แต่งงานกับตระกูลระหงษ์)

ถ่ายภาพกับพระเกจิย์ลุ่มน�้าแม่ท่าจีน
ซ้ายมือ: หลวงปู่รุ่ง วัดท่ากระบือ
ขวามือ: หลวงปู่ฮะ วัดดอนไก่ดี 

ที่มาภาพ: สุนันท์ ระหงษ์
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 ชาวตะวันตกในยุคนั้นบันทึกว่า คนจีนประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมาก
ในฐานะชาวสวน แม้จะไม่ได้ท�า “นาข้าวอย่างกว้างขวางแต่อย่างใด แต่ซื้อข้าวจาก
บรรดาผู้ผลิตและน�ามายังตลาดที่กรุงเทพฯ ในสวนหมากมีการปลูกใบพลู ซึ่งใช้กัน
อย่างกว้างขวางในประเทศสยาม” (ส�านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, 2557: 121)

 การแต่งงานกับหญิงท้องถ่ิน ท�าให้ลูกจีนเกือบทั้งหมดพูดไทยคล่อง รวมทั้ง
ได้ภาษาจีนของบิดาด้วย เป็นผลดีต่อการค้าขาย ดังที่ครูเฟื่อง ผลประดิษฐ์ วัย 90 ปี 
เล่าถึงปู่และบิดาว่า 

 แม้ชายจีนอพยพจะตั้งถ่ินฐานและมีครอบครัวใหม่ในไทยแล้ว แต่พวกเขา
ยังคงมีความผูกพันกับบ้านเกิด พวกจีนอพยพท่ีไม่ได้เล่ือนฐานะทางสังคมแต่พอ
เก็บเงินได้บ้างมักจะกลับไปประเทศจีน พวกที่ประสบความส�าเร็จในทางการค้าและ
สังคม เม่ืออายุมากหลายคนได้เดินทางกลับจีน ดังกรณีของอากงของครูเฟื ่อง
ที่เดินทางกลับไปเสียชีวิตที่บ้านเกิด ทิ้งภรรยาไทยและบุตรหลานไว้ด�าเนินกิจการ
สืบต่อไป 

 “เตี่ยเป็นคนแต้จิ๋ว	เกิดในไทย	เป็นลูกจีนแท้	ๆ	แซ่เดิม	แซ่โค้ว
[...]	อากงเป็นคนจีนแต่งงานกับย่าคนไทย	เป็นคนขยันท�ามาหากิน	
เตีย่กแ็ต่งกบัแม่	ทีเ่ป็นคนไทยย่านบางคนท	ีแต่งงานแล้วกพ็ากันย้ายมา
อยู ่แถวตาหลวง	อ�าเภอด�าเนินสะดวก...	เตี่ยเป็นคนที่	4	จ�าได้ว่า
สมัยเป็นเด็ก	เตี่ยกับแม่เป็นคนขยัน	ตอนกลางคืนไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ยัง
สานกระบุง	ตะกร้า	เมื่อตอนเป็นเด็กเตี่ยยังพูดภาษาจีนกับพวกจีน
ด้วยกัน	เวลาติดต่อค้าขายเตี่ยไม่รู้หนังสือไทย	แต่เวลาอยู่ในบ้านเต่ีย
จะพูดภาษาไทยกับคนในครอบครัว	ส่วนแม่อ่านออกเขียนได้	ท�าสวน
กับค้าขาย	[…]	พี่น้องพ่อทุกคนขยันหมดมีที่นา	โรงสีข้าว	(เฟื ่อง
ผลประดิษฐ์, สัมภาษณ์ 29 มีนาคม 2560)” 
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 นอกจากความขยัน อดทนแล้ว อีกปัจจัยที่เกื้อหนุนให้คนจีนและลูกหลานจีน
เลื่อนสถานะทางสังคม ก็คือ การเห็นคุณค่าของการศึกษา มีการเรียนหนังสือจีน และ
ส่งลูกหลานให้เรียนเขียน-อ่านภาษาไทยที่วัด เมื่อหมอสอนศาสนาเข้ามาเผยแพร่
ครสิตศาสนา ได้มกีารจดัตัง้โรงเรยีนขึน้ส�าหรบัเดก็จนี เพราะเหน็ว่า พ่อซึง่เป็นชาวจนี
เห็นคุณค่าของการศึกษามากกว่าแม่ซ่ึงเป็นชาวไทยและคนท้องถิ่นที่ท�าการเกษตร
ต้องการให้ลูกๆ ช่วยงานในสวนมากกว่า (ส�านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, 2557) 
จงึท�าให้จ�านวนลกูจนีทีอ่่านออกเขยีนได้มจี�านวนเพิม่ขึน้ และเมือ่กระทรวงมหาดไทย
เริ่มกระจายการปกครองสู่ท้องถ่ิน ชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีศักยภาพเป็นผู้น�าจึงได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นขุนนางฝ่ายปกครองในระบบราชการไทย11 ดังเช่นกรณีของนายเม่งฮะ 
ซ่ึงทั้งปู่และตาเป็นจีนอพยพมาแต่งงานกับหญิงไทย ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นขุนสมุทร
มณีรัตน์ เมื่อปี พ.ศ. 2464 ท่านได้บันทึกประวัติตนเองว่า

 “ข้าพเจ้า ขุนสมุทรมณีรัตน์ (เม่งฮะ หรือ มิ่ง มณีรัตน์) ก�านัน
ต�าบลท่าฉลอม ... เกิดปีเถาะ เดือน 10 วันพฤหัสบดี (ตรงกับวันที่ 
21 ส.ค. 2422) เป็นบุตรนายโง่ง มณีรัตน์ (พ.ศ. 2395 - 5 ธ.ค. 2470) ... 
มารดาชื่อ ปิ่น (ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2435) ปู่ชื่อ ชีไถ่ แซ่ลี้ เป็น จีนนอก 
ย่า ชื่อ เอม ตา ชื่อเฮี้ย แซ่จึง เป็น จีนนอก ยาย ชื่อ รอด ข้าพเจ้าเกิดที่
ต�าบลท่าฉลอม หมู่ที่ 5 สมัยนั้น ยังไม่มีโรงเรียนเหมือนเดี๋ยวนี้ ข้าพเจ้า
ได้เรียนหนังสือไทยและหนังสือขอมอยู่ท่ีวัดใหญ่จอมปราสาท ต�าบล
ท่าจีน”12 

11 แม้รัฐบาลสยามจะให้ชาวจีนอพยพ เป็นอิสระอยู่นอกระบบไพร่ แต่ได้ตั้งกลไกขึ้นมาควบคุม
ชาวจีนในระดับหน่ึง โดยมอบหมายให้ชาวจีนที่ประกอบอาชีพค้าขาย มีฐานะดี หลงจูในโรงงาน
น�้าตาล หรือพวกที่เป็นบุตรหลานของพวกขุนนางไทยเช้ือสายจีน เป็นขุนนางฝ่ายปกครองใน
ระบบราชการไทย
12 ทายาท บริษัทนาเกลือขุนสมุทรมณีรัตน์จ�ากัด (2560) ได้จัดท�าข้อมูลเผยแพร่ออนไลน์ผ่าน
หน้าเพจบน www.facebook.com เพื่อเผยแพร่ประวัติตระกูล และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มหาชัย-
ท่าจีน-ท่าฉลอม
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 นายเม่งฮะยงัได้เรยีนหนงัสอืจนีทีโ่รงเรยีนข้างบ้านเป็นเวลาปีเศษจนอ่านออก
เขียนได้ หลังจากท�ามาหากินจนมีหลักฐานมั่นคง ท่านมองเห็นความส�าคัญของ
การศึกษาและเห็นว่าเด็กผู้หญิงไม่มีโอกาสเรียนในวัด ในปี พ.ศ. 2455 จึงได้ตั้ง
โรงเรียนสตรีขึ้นโดยจ้างครูมาจากกรุงเทพฯ สอนเฉพาะเด็กหญิง ที่หมู ่ 5 ต�าบล
ท่าฉลอม ต่อมาชาวบ้านขอให้รบัเดก็ชายเข้าเรยีนด้วยจึงอนโุลมและตัง้ชือ่โรงเรยีนใหม่
ว่า “โรงเรยีนบ�ารงุวิทยา” เด็กทีเ่ข้ามาเรยีนไม่ต้องเสยีค่าเล่าเรยีนแต่อย่างใด หลงัจากน้ัน
เมื่อทางราชการได้มีการขยายการศึกษาไปถึงหัวเมือง จึงได้โอนกิจการโรงเรียนนี้
เป็นของรัฐ และให้ชื่อใหม่ว่า โรงเรียนประจ�าจังหวัดสมุทรสาคร “บ�ารุงวิทยา”13  

 ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยเหตุที่มิชชันนารีและบาทหลวงท�าการเผยแพร่คริสต์ศาสนา
ไปสู่คนไทยและคนชาติภาษาอื่นที่นับถือพุทธศาสนาไม่ประสบผลนัก จึงเน้นเผยแผ่
ในกลุ่มคนจีนอพยพ ซ่ึงเป็นผู้ย้ายถิ่นที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม และยังไม่ได้
กลมกลืนเข้ากับสังคมไทยนัก14 มีการซื้อที่และสร้างสถานวัดบาทหลวงอยู่ท่าฉลอม 
เมื่อ พ.ศ. 2431 เรียกว่าวัดท่าจีน ต่อมาต้ังชื่อว่า “วัดนักบุญอันนา” (อนุรักษ์ 
มงคลญานวรัตน์, 2556) ในปี พ.ศ. 2465 ได้สร้างโรงเรียนอันนาลัยขึ้น แรกตั้งเป็น
โรงเรียนประชาบาล มีนายเคี้ยม (เฮง) ชาวจีน เป็นผู้จัดการ15   

13 ต่อมาได้ย้ายมาตั้งที่มหาชัย และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 
14 ในสมัยรัชกาลที่ 5 รัฐบาล การทะเลาะวิวาทระหว่างจีนต่างกลุ่มมีมากขึ้น จนในปี พ.ศ. 2411 
(1868) ได้ประกาศต้ัง “ศาลคดีจีน” ขึ้นในกรมท่าซ้าย และแต่งตั้ง “กงสุลจีนในบังคับสยาม” 
ตามหัวเมืองต่างๆ ท่ีมีชาวจีนอาศัยอยู่มาก เช่น เพชรบุรี นครชัยศรี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา 
และอยุธยา ซ่ึงในหลายหัวเมืองน้ันมีผู้ช่วยปฏิบัติงานด�ารงต�าแหน่งเป็น “ที่สองกงสุลจีนในบังคับ
สยาม” ด้วย อาทิ แต่งตั้งให้จีนคุ้ม แซ่โห อยู่บ้านท�าควาย แขวงเมืองนครชัยศรี เป็นที่หลวงทวี
จีนบ�ารุง กงสุลจีน และแต่งตั้งจีนหู แซ่เอีย อยู่บ้านหนองจอก แขวงเมืองนครชัยศรีเป็นท่ีขุนผดุง
จีนประชา ที่สองกงสุลจีน โดยให้รับผิดชอบพิจารณาคดีความของชาวจีนท้ังในเมืองนครชัยศรี
และสมุทรสาคร (การควบคุมชาวจีนในสังคมไทยก่อนการปฏิรูปการปกครอง สืบค้นเม่ือ 21
สิงหาคม 2560, จาก http://thai.cri.cn/1/2004/09/28/21@27700.htm)
15 ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2483 โรงเรียนอันนาลัยได้เปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียนราษฎร์ (สืบค้นเมื่อ 
21 สงิหาคม 2560, จาก http://www.anl.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id
=10&Itemid=8)
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 นอกจากชุมชนคริสตังทางฝั่งท่าฉลอมแล้ว ในระยะหลัง ชาวจีนผู้นับถือ
ศาสนาคริสต์ นิกายโปรแตสแตนท์ ได้อพยพมาสู่ประเทศไทยในช่วงที่จีนเปลี่ยน
การปกครองเป็นคอมมวินสิต์16 เข้ามาอาศยัอยูบ่รเิวณตลาดรมิน�า้ฝ่ังมหาชยั มจี�านวน
ไม่มากนักและรวมกลุ่มกัน โดยมีศาสนาจารย์จากต่างประเทศเข้ามาเป็นช่วงๆ
จนสามารถระดมเงินกันสร้างศาลาธรรม ขึ้นในปี พ.ศ. 2506 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น 
“คริสตจักรมหาชัย” และสร้างโรงเรียนขึ้นเช่นกัน

16 ประเทศจีนเกิดการต่อสู้ระหว่างรัฐบาลก๊กมินต๋ังและพรรคคอมมิวนิสต์ตลอดทศวรรษ 2480 
และพรรคคอมมิวนิสต์ได้รับชัยชนะ ตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนขึ้น ในปี พ.ศ. 2492 
(ค.ศ. 1949) 

 การศึกษาในระบบโรงเรียนช่วยให้เด็กเชื้อสายจีน
เหล่านี้กลมกลืนกับสังคมไทยทั้งในด้านภาษา การแต่งกาย 
และโลกทัศน์ใหม่ในยุคท่ีประเทศไทยก้าวสู่การเป็นรัฐชาติ
สมัยใหม่ที่รวมศูนย์การบริหารราชการและให้สัญชาติไทย
แก่พลเมอืง คนกลุ่มน้ีจงึเป็นก�าลังส�าคญัในการท�าการค้าขาย
และงานราชการส่วนต่างๆ มโีอกาสได้เห็นสภาพความเป็นอยู่
และปฏิสัมพันธ์กับผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ ดังที่อดีตครู
วัย 90 ปี เล่าว่า

ครูเฟื่อง ผลประดิษฐ์ 
ชายเชื้อสายจีน อาศัยอยู่
ริมคลองด�าเนินสะดวก 
แต่งงานกับหญิงลาวโซ่ง

	 “ผมเคยไปค้าขายกับแม่	[ในละแวก]	แม่ยังท�าอาชีพค้าขาย	
ไปไหนก็เอาผมไปด้วย	ลูกคนอื่นไม่ไป	พายเรือส�าปั ้นไป	ไปจนถึง
ตลาดน�้าด�าเนินสะดวก	แล้วก็เข้าคลองบัวงาม	เป็นลาวโซ่ง	เวลาไปต้อง
ไปใช้เวลานาน	เราจะต้องค้างกับเขา	เขามีอู่จอดเราก็พักเรือตรงนั้น
ต้องเสียเงิน	ใช้ตะเกียงน�้ามันก๊าซจุดเอา	[...]	เวลาไปแลกข้าวเปลือก
เราเอามะพร้าวไป	เราแลกจากหลายๆ	บ้านทีละนิด	ก็เป็นกระสอบ...
กม็คีนเอามะพร้าว	มะม่วงไปแลกเช่นกัน	บ้างก็ซือ้	ตลาดหลักห้าจะมแีต่
ริมคลอง	จนตลาดย้ายขึ้นบกไป	เมื่อก่อนเวลาเราไปแลกก็จะตรงไปยัง
บ้านเขาเลย	คือ	ถามว่าเอามะม่วงไหม?	มะพร้าว	หัวหอม	กระเทียม
พริก?	อยากแลกอะไร	เขา	[ลาวโซ่ง]	พอใจจะแลกอะไรก็แลก	ตามแต่
ตกลงกัน” (เฟื่อง ผลประดิษฐ์, อ้างแล้ว) 
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ต่อมาเมื่อรับราชการเป็นครูก็ได้แต่งงานกับครูสาวลาวโซ่ง ครูเฟื่องเล่าว่า 
“เมื่อเข้ามาเป็นเขยลาวโซ่ง ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีบ้างเป็นครั้งคราว เคยใส่เสื้อฮี
เพราะเป็นเขยของบ้านลาวโซ่งไปร่วมพธิเีสนเรอืน [...] ป้าสะใภ้กเ็ป็นลาวโซ่งโคกหลวง” 
ในส่วนประเพณีจีนน้ัน ครูกล่าวว่า “พอเป็นครู	ก็กลายเป็นคนชาติไทยไป ไหว้แค่
ตรุษจีน สารทจีน ไหว้ศาลพระภูมิ ไหว้กระดูกบรรพบุรุษที่วัด... ” (เฟื่อง ผลประดิษฐ์, 
อ้างแล้ว)

 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลได้เก็บ “ภาษีส่งออกข้าว” ในอัตราสูง
เพือ่ท�าให้ราคาข้าวต�า่ลง ซึง่ส่งผลกระทบต่อหมูบ้่านท่ีปลกูข้าว “เพือ่ขาย” ภาวะเงนิเฟ้อ 
การขาดแคลนยาและเครื่องนุ่งห่ม ท�าให้ชาวนาจ�านวนมากละท้ิงไร่นาและย้ายถิ่น
เพือ่หางานในกรงุเทพฯ (พอพันธ์ อทุยานนท์, 2545: 58-59) ประกอบกบันับแต่ปี 2500 
เป็นต้นมา รัฐบาลโดยความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกา ได้ก่อสร้างทางหลวงและ
เครือข่ายของถนนเป็นระยะทาง 9,068 กิโลเมตร เชื่อมกรุงเทพ-นครปฐม-ราชบุรี 
-เพชรบุรี ซึ่งส่งผลให้หมู่บ้านในสมุทรสาครได้เชื่อมโยงกับโลกภายนอกผ่านทางถนน
อย่างสะดวกและรวดเรว็ขึน้ เกิดการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก กล่าวคอื
ชุมชนที่เคยท�านาเป็นหลักเริ่มเปลี่ยนไปท�าสวนผลไม้ ปลูกผัก และพืชการค้าอื่นๆ 
อาทิ มะนาว ส้ม องุ่น มะพร้าว เพื่อส่งขายตลาด และเริ่มให้ความส�าคัญกับการส่ง
บุตรหลานให้ได้รับการศึกษามากขึ้น ต่อมาได้มีการริเริ่มน�ากล้วยไม้มาปลูกในอ�าเภอ
กระทุ่มแบน ดังที่คนในพื้นที่เล่าว่า

	 “สมัยก่อนท�านา	แล้วก็จะมีสวนบ้าง	พอระยะนี้	เข้าสู่สังคม	
ปลูกกล้วยไม้	ทางพวกชุมชนที่บ้านเร่ิมปลูกกล้วยไม้เข้ามา	พื้นที่ตรง	
กระทุ ่มแบนดินไม่เหมือนบ้านแพ้ว	เขาจะท�าผลไม้ได ้มาก	ดินดี
กระทุ่มแบนดินจะแข็ง	กล้วยไม้ไม่ใช้ดิน	ใช้อากาศ	เลยเป็นกล้วยไม้
ท้องถ่ิน	ฝั่งนี้นะ	ในเมืองจะเป็นโรงงาน” (ครูนา โรงเรียนวัดอ่างทอง, 
สัมภาษณ์ 24 มกราคม 2560)
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 บทบาทของชาวจีนในอดีตไม่เพียงเกี่ยวข้องกับเร่ืองการค้าและเศรษฐกิจ
เท่านั้น เมื่อเกิดการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม ผสมกลืนกลายเข้ากับคนท้องถิ่นและ
ระบบของรฐัไทยในเวลาต่อมา แต่ยงัคงไว้ซึง่ความรู้ในการประกอบอาชพีและรูปแบบ
วัฒนธรรมความเช่ือที่หลากหลาย ดังจะเห็นได้จากศาลเจ้า โรงเจ โรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจนี โรงสเีก่าตลอดสองฝ่ังแม่น�า้ท่าจนีและคลองด�าเนนิสะดวก สสุานแบบจนี 
ตลอดจนประเพณกีารไหว้ตรษุจนี สารทจนี ขบวนแห่บูชาเทพในศาลเจ้า (ดงัรายละเอยีด
ในภาค 4) การแจกทานของโรงเจ ประเพณกีารล้างป่าช้า โบสถ์คาธอลกิ และครสิตจกัร
ที่มีโรงเรียนเอกชนในความดูแล ฯลฯ ชาวไทยเชื้อสายจีนได้กลายมาเป็นประชากร
กลุ่มส�าคัญของจังหวัดสมุทรสาคร วิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนเป็นส่วนหน่ึงของ
วัฒนธรรมลุ ่มน�้าท่าจีน มีความส�าคัญในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัด
สมุทรสาครอีกด้วย 
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การพัฒนาเศรษฐกิจหลังทศวรรษ 2530
และการน�าเข้าแรงงานข้ามชาติ

 ในช่วงเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา พื้นที่สมุทรสาครได้รับอิทธพลจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ17 เร่ิมมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 
ตั้งแต่ปี 2512 เป็นต้นมา มีการสร้างถนน18 และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานสมัยใหม่ 
ด้วยเหตุท่ีมีชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร จึงเป็นศูนย์กลางของธุรกิจการประมง
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า มีเรือประมงทะเลทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่เป็น
เรือบรรทุกห้องเย็น สามารถไปจับปลาในน่านน�้าต่างประเทศได้ มีท่าเทียบเรือ
แพปลา และห้องเย็นจ�านวนมาก ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล
เพื่อการส่งออก อาทิ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ�ากัด เริ่มต้นก่อตั้งเมื่อ
ปี พ.ศ. 2520 เพื่อผลิตและส่งออกปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง19 การขยายตัวด้าน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีความต้องการแรงงานในการผลิต
แบบเข้มข้น (Intensive Labor) มีการย้ายถิ่นของคนกลุ่มใหม่ๆ เข้ามาท�างานในพื้นที่
เป็นจ�านวนมาก ในระยะแรกเป็นคนไทยจากภาคอีสานมาเป็นแรงงานในภาคการประมง 
อุตสาหกรรมอาหารทะเล ก่อสร้าง และงานบริการอ่ืนๆ จนช่วงทศวรรษ 2530 
จึงเริ่มมีแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านมาแทนที่ 

17 ประเทศไทยเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2501 ในแผนพัฒนา
ฉบับที่ 3 (2514-2518) รัฐเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋องไว้ด้วย เริ่มมีการ
ส่งเสรมิการลงทนุในอตุสาหกรรมอาหารทะเลในปี พ.ศ. 2515 ให้สทิธปิระโยชน์ทางด้านภาษอีากร 
ส่งผลให้เกิดการร่วมลงทุนระหว่างผู้ประกอบการของไทยกับออสเตรเลียและไต้หวันเพื่อผลิต
อาหารทะเลกระป๋องจ�าหน่ายในประเทศและส่งออก (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 
2541: 182)  
18 ถนนพระรามท่ี 2 เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2513 เปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2516 ท�าการขยายช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2535
19 เมือ่อตุสาหกรรมปลาทนู่ากระป๋องพฒันาอย่างรวดเรว็ ส่งผลให้อตุสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง
ชนดิอ่ืนๆ ขยายตวัตามไปด้วย ได้แก่ ปลาซาร์ดนีกระป๋อง หอยลายกระป๋อง รวมไปถงึอาหารทะเล
แช่เย็นแช่แข็ง (Frozen Seafood Industry) ในปี 2531 ไทยรวมสินได้ก่อตั้งบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟร
เซ่น โปรดกัส์ จ�ากดั (มหาชน) ขึน้ สบืค้นเม่ือ 20 กนัยายน 2560, จาก http://tu-th.listedcompany
.com/company_highlights.html
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 การต่อสู้ระหว่างรัฐบาลทหารพม่ากับกองก�าลังอิสระของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ 
และเหตุการณ์ที่รัฐบาลทหารพม่าปราบปรามประชาชน จนเป็นจลาจลทางการเมือง
ในปี พ.ศ. 2531 (เหตุการณ์ 8888) ท�าให้มีนักศึกษา พระสงฆ์-สามเณร และคน
หลายชาติพันธุ ์อพยพทะลักเข้าประเทศไทยเป็นจ�านวนนับแสนเพื่อหลบภัยและ
หางานท�า ในจังหวัดสมุทรสาครแรงงานข้ามชาติจากเมียนมาส่วนใหญ่เป็นคนมอญ   
เนื่องจากพูดภาษามอญและมีสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับพระสงฆ์และชุมชน
ไทยรามัญในสมุทรสาคร จึงสามารถติดต่อส่ือสารและปรับตัวในการใช้ชีวิตได้เร็ว
ดังที่เจ้าอาวาสวัดน่วมกานนท์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานชาวมอญข้ามชาติว่า

แรงงานชาติพันธุ์ข้ามชาติประกอบอาชีพหลากหลายในสมุทรสาคร

	 “คนมอญนิยมเดินทางมาค้าขายแรงงานในเมืองไทย	เพราะว่า	
สมทุรสาครมคีนมอญอยูม่ากมายจึงพดูคยุกันรู้เร่ือง	ก็เหมอืนไทยพดูคยุ
กบัคนประเทศลาว	กเ็หมอืนกบัคนสุรินทร์พูดกับคนเขมร	คนมอญในไทย	
ก็สามารถพูดคุยกับคนมอญได้เพราะวัฒนธรรมก็ใกล้เคียงกัน	ดังนั้น		
คนมอญจึงอยู ่อย่างถ้อยอาศัย	 คนมอญพม่าจึงมีความรู้สึกอบอุ่น
จึงมาอยู่กับมอญเช้ือสายไทย	[…]	สังเกตว่ามอญจากพม่าชอบมาอยู่
สมุทรสาคร	เพราะมีเชื้อสายสัมพันธ์กันอย่างนี้” (สัมภาษณ์, 8 มกราคม 
2559)
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 นอกจากนี้ ยังมีแรงงานหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์จากเมียนมาเข้ามาท�างาน
ในสมุทรสาครด้วย ซึ่งในระยะแรกล้วนเป็นแรงงานที่ไม่มีสถานะทางกฎหมาย
จงึยอมรบัค่าตอบแทนท่ีต�า่กว่ามาตรฐานการจ้างงานคนไทย ไม่เลือกงาน มคีวามอดทน
ต่องานหนัก กลายเป็นแรงงานราคาถูกที่ผู ้ประกอบการในทุกภาคส่วนต้องการ
จนเกิดการกดดันให้รัฐบาลเปิดช่องให้คนเหล่านี้ท�างานได้อย่างถูกกฎหมาย

 ในปี 2535 รฐับาลของนายอานันท์ ปันยารชุน ได้มนีโยบาย “ผ่อนผัน” ชัว่คราว
ให้เฉพาะผู้พลัดถ่ินสัญชาติพม่าหรือผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่าที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร
ในประเทศไทยเท่านัน้สามารถขอใบอนุญาตท�างานได้เฉพาะในเขต 9 จงัหวดัชายแดน
ซ่ึงมีแรงงานจากประเทศพม่าเข้ามาท�างานอยู่ก่อนแล้ว ต่อมา ปี 2539 จึงขยาย
การผ่อนผนัให้แรงงานต่างชาตจิาก 3 ประเทศคือพม่า กมัพชูา และลาว ขอใบอนญุาต
ท�างานได้ใน 43 จังหวัด และต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 อนุญาตให้ท�างานได้ทั่วประเทศ 
อย่างไรก็ตาม แม้จะผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติจดทะเบียนท�างานได้ แต่นายจ้างและ
แรงงานต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและมีข้อจ�ากัดอยู่มาก ท�าให้ยังคงมีการลักลอบจ้าง
แรงงานข้ามชาติและเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปีที่ติดตามแรงงานข้ามชาติท�างานโดยไม่ได้
จดทะเบียนจ�านวนมาก

 ในปี พ.ศ. 2547 [รัฐบาล] เริ่มด�าเนินการอย่างจริงจังเกี่ยวกับการจัดแรงงาน
ข้ามชาติ โดยมีการจัดการระบบการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติใหม่ทั้งหมด
โดยเปิดให้มีการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม เพื่อน�าไปสู่กระบวนการ
ท�าให้ถูกกฎหมาย (legalization) […] การเปิดจดทะเบียนครั้งนี้นั้นท�าให้ยอดของ
แรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านคน […] 
ในการด�าเนินการช่วงแรกจะมีแค่ประเทศลาวและกัมพูชาท่ีสนใจเข้ามาด�าเนินการ
พิสูจน์ ส�าหรับพม่ายังไม่ได้ให้ความสนใจกับการด�าเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงาน
ข้ามชาติเหล่านี้ จนกระทั่งภายหลังท่ีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในพม่า 
เริม่ปรบัเปลีย่นไปในแนวทางประชาธปิไตย จงึมคีวามสนใจในแรงงานข้ามชาตมิากข้ึน
(อดิศร เกิดมงคล, 2557: 11) การจัดระบบแรงงานใหม่น้ี ท�าให้เกิดการคุ้มครอง
แรงงานในหลายด้าน โดยแรงงานที่จดทะเบียนจะได้รับค่าแรงข้ันต�่ารายวันตามที่
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20 มีการเรียกร้องให้เพิ่มอาชีพที่จ้างแรงงานข้ามชาติได้ คือ พนักงานสาธารณสุขต่างด้าว (พสต.) 
และล่าม เพราะทั้งหน่วยงานราชการและองค์กรมูลนิธิต่าง ๆ ได้จ้างงานอยู่ ส่วนฝ่ายนายจ้าง
ก็เรียกร้องให้กระทรวงแรงงานระบุภาคการจ้างงานเพิ่ม เช่น งานในภาคบริการและงานเสมียน
ระดับล่าง ซึ่งปัจจุบันต้องระบุว่าจ้างเป็นกรรมกร (กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ, 
2551) 

กฎหมายก�าหนด และมปีระกนัสขุภาพ แต่ยังคงมกีารจ�ากัดอาชพีทีใ่ห้แรงงานข้ามชาติ
จาก 3 ประเทศ ท�าได้เพียงงานกรรมกรและคนรับใช้ในบ้าน ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการแรงงานและการจ้างงานจริง20 

 ในระยะแรกที่แรงงานจ�านวนมากเข้าประเทศอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
ท�าให้ต้องหลบซ่อน ท�างานหนัก รายได้น้อย ไม่สามารถส่ือสารภาษาไทยได้
เจ้าหน้าที่รัฐ นายจ้าง และชุมชนไทยบางส่วนจึงดูถูก หวาดระแวงและไม่ไว้วางใจ 
ศรัทธาในศาสนามีส่วนส�าคัญในการช่วยให้แรงงานข้ามชาติปรับตัวและอดทนกับการ
ใช้ชีวิตพลัดถ่ิน แรงงานข้ามชาติจากเมียนมาส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธที่เลื่อมใสศรัทธา
และท�านุบารุงพระพุทธศาสนา แม้จะพักอาศัยในห้องเช่าขนาดเล็กและแออัด
แต่ในห้องพกัมห้ิีงพระพทุธรปูตัง้อยูแ่ละไหว้บชูาด้วยดอกไม้สดเสมอ วดัทีม่เีจ้าอาวาส
เชื้อสายมอญและมีพระที่สื่อสารภาษามอญได้จึงกลายเป็นพื้นที่ศูนย์กลางในการ 
ท�ากิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมของแรงงานข้ามชาติ ที่มักรวมกันเป็นจิตอาสา
ไปท�าบุญและอุทิศแรงงานช่วยท�าความสะอาดและบูรณะวัดในเวลาว่างและ
ในวันหยุด ตลอดจนช่วยกิจกรรมต่าง ๆ  ของวัดในช่วงเทศกาลส�าคัญทางพุทธศาสนา

แรงงานข้ามชาติเข้าร่วมประเพณีลอยกระทง
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สัญลักษณ์ทางศาสนา สร้างโดย แรงงานข้ามชาติ ณ วัดศิริมงคล 

Sakorn-Buri_Book_Final 0320.indd   251 3/20/2561 BE   15:08



252
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

วัดน้อยนางหงส์ ต�าบลท่าจีน
เปิดให้แรงงานข้ามชาติที่นับถือศาสนาพุทธเข้ามาใช้พื้นที่ท�ากิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณี

 เจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทยซึ่งท�างานอยู่ในสมุทรสาครมานาน เล่าถึงจุดเริ่มต้น
ในการใช้พื้นที่วัดเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสุขภาพไปยังแรงงานข้ามชาติ ว่า

	 “การสื่อสารในภาษาเดียวกันจึงน�ามาสู ่การรวมกลุ่ม	เช่น
การเข้าวัด	การดูแลสุขภาพ	โดยการดูแลภายใต้กลุ่มรักษ์ไทย	จึงมี
การประชาสัมพันธ์	กลุ่มรักษ์ไทยเพื่อให้เป็นท่ีรู้จักจากการใช้ศาสนา	
นิมนต์พระจากวัดเจษฎาฯ	มาเพื่อจัดบาตร	จัดงานวันพ่อ	เชิญพระ
มาท�าพิธ	ีเชิญรองผู้ว่าราชการจังหวัด	[มล.	ปนัดดา	ดิศกุล]	มาเปิดงาน	
ท�าให้เจ้าหน้าที่รัฐเห็นความศรัทธาของกลุ ่มชาติพันธุ ์ต่างๆ	ท�าให้
แรงงานกลุ่มต่างๆ	มารวมกัน	เพราะศาสนาไม่มีเช้ือชาติ	เผ่าพันธุ์	
หลังจากนั้นเริ่มมีการนิมนต์พระอาจารย์มาจากพม่า” (สัมภาษณ์,
9 ธันวาคม 2558)

Sakorn-Buri_Book_Final 0320.indd   252 3/20/2561 BE   15:08



253
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 นอกจากนี้ องค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ อาทิ มูลนิธิรักษ์ไทยสมุทรสาคร
ศูนย์คาทอลิกนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้ายถ่ิน เครือข่ายสิทธิแรงงานข้ามชาติ21

(MWRN - Migrant Worker Rights Network) มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตแรงงาน (LPN) มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF  - Human Rights  
and Development Foundation) ยังเข้ามามีบทบาทส�าคัญในการช่วยเหลือและ
ให้ความรู้แก่แรงงานข้ามชาติในด้านสุขภาพ กฎหมายแรงงาน สิทธิมนุษยชน และ
จัดการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการแก่แรงงานและเด็กข้ามชาติที่ติดตามพ่อแม่มาอยู่
ในประเทศไทยหรือเกิดในประเทศไทย แต่ไม่มีเอกสารรับรอง ไม่สามารถเข้าเรียน
ในระบบโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาของไทยได้ ศูนย์การเรียนรู้เหล่านี้เน้นสอน
วชิาพืน้ฐาน อาท ิเลขคณติ ภาษาพม่า ภาษาองักฤษ และภาษาไทย เพือ่ให้เดก็ข้ามชาติ
สามารถปรับตัวกับสังคมไทยและกลับไปเรียนต่อที่เมียนมาได้ 

21 เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 เครือข่ายนี้มีความโดดเด่นในฐานะที่ท�างานให้ค�าปรึกษาช่วยเหลือ
แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย โดยมีประธานเครือข่ายเป็นแรงงานเมียนมา

แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่อง
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ของหน่วยงานในท้องถิ่น

องค์การพัฒนาเอกชนร่วมกับ
หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ในการให้บริการทางสุขภาพแก่แรงงาน
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 ปัจจุบัน วัดหลายแห่งในสมุทรสาคร อาทิ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม 
วัดเทพนรรัตน์ วัดศรีบูรณาวาส วัดบ้านไร่เจริญผล วัดคลองครุ จึงเปิดกว้างให้
แรงงานข้ามชาติมาใช้พ้ืนที่วัดในการจัดกิจกรรมทางศาสนาและสังคมวัฒนธรรม 
ตลอดจนให้ใช้พื้นท่ีวัดเป็นศูนย์เรียนรู้ ให้การศึกษาแก่เด็กข้ามชาติตามหลักสูตร
เมียนมาและสอนภาษาไทย บางแห่งเสริมการสอนภาษามอญด้วย ส่วนแรงงาน
ข้ามชาติที่ต้องการเรียนภาษาไทยนั้น ปัจจุบันส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้เข้ามาสนับสนุนการเรียน
การสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบส�าหรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย เพื่อให้ผู้ที่
เรียนในศูนย์เรียนรู้เหล่านี้สามารถเทียบวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาได้ 

นักเรียนสัญชาติเมียนมา ในศูนย์การเรียนรู้วัดโคก อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร
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 ยิ่งกว่าน้ัน โรงเรียนบางแห่งในจังหวัดสมุทรสาคร อาทิ โรงเรียนวัดศิริมงคล
โรงเรยีนวดัก�าพร้า ได้ท�างานร่วมกับองค์กรพฒันาเอกชนในการส่งเสรมิให้เด็กข้ามชาติ
ได้เข้ามาเรยีนในระบบโรงเรยีนร่วมกบัเด็กไทย มกีารสอนเตรียมความพร้อมภาษาไทย
ก่อนเข้าชั้นเรียนและสอนภาษาพม่าสัปดาห์ละครั้ง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีเด็กข้ามชาติ
จ�านวนมากไม่ได้เข้าไปเรียนในระบบโรงเรียนไทย เนื่องจากแรงงานข้ามชาติส่วนหนึ่ง
ไม่เห็นว่าการศึกษาไทยเป็นประโยชน์ส�าหรับบุตรหลานของพวกเขา หรืออาศัยอยู่
ห่างไกลจากโรงเรียน และบางส่วนก็ต้องการให้ลูกๆ ไปท�างานหาเงินช่วยครอบครัว
มากกว่า 

ผู้ปกครองน�าบุตรหลานสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนสอนหนังสือพม่า
ณ วัดเทพนรรัตน์ ต�าบลนาดี

บุตรหลานแรงงานในภาคเกษตรกรรมที่ต�าบลเจ็ดริ้ว
จ�าเป็นต้องอยู่กระเต๊งขณะพ่อแม่ออกไปท�างาน
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 การรวมกลุ่มและเครือข่ายของแรงงานข้ามชาติในสมุทรสาคร 

 การเติบโตทางอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรสาครที่มีโรงงานมากกว่า 
5,000 แห่ง22 ท�าให้แรงงานข้ามชาติจากเมียนมาวัยหนุ่มสาวจ�านวนมากมุ่งมาท�างาน
ที่สมุทรสาคร เน่ืองด้วยมีเครือข่ายทางสังคม คือ ญาติมิตรที่มาท�างานก่อนแล้ว
อกีท้ังประเทศไทยก�าลงัเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายุทีข่าดแคลนแรงงาน การจ้างแรงงานข้ามชาติ
ได้กลายเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรบัผูป้ระกอบการ ส่งผลให้จ�านวนแรงงานข้ามชาตเิพิม่สงูขึน้ 
อาศัยอยู่หนาแน่นในอ�าเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมจ�านวนมาก 
และกระจัดกระจายอยู่ในอ�าเภอกระทุ่มแบน อ�าเภอบ้านแพ้ว เพื่อเป็นแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กและภาคการเกษตร

22 สถิติปี 2559 จังหวัดสมุทรสาครมีสถานประกอบการอุตสาหกรรม (โรงงาน อาคาร สถานที่ หรือ
ยานพาหนะที่ใช้เคร่ืองจักรมีก�าลังรวมต้ังแต่ห้าแรงม้าหรือก�าลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป 
หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไป) ทั้งสิ้น 5,862 แห่ง ขยายตัวเพิ่มจากปี 2547 ที่มี 3,727 แห่ง 
(สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2560, จาก http://smsakhon.old.nso.go.th/nso/project/search/result_
by_department.jsp)
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ�าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 420 เมื่อปี 2542
เฉพาะอ�าเภอเมืองสมุทรสาครซึ่งเป็นเขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด รองลงมาคืออ�าเภอ
กระทุม่แบน สม่ีวงเข้มคอืทีด่นิประเภทอุตสาหกรรมและคลงัสนิค้า และสม่ีวงคอืทีด่นิอตุสาหกรรม
เฉพาะกิจ ที่มาภาพ: กรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ตามสถิตปิระจ�าเดอืนมกราคม 2560 จงัหวดัสมทุรสาคร เฉพาะกรณีท่ีสามารถ
ส�ารวจได้ มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตท�างานทั้งสิ้น จ�านวน 291,737 คน
(ดังตาราง 123)

 สถิติข้างต้นบ่งช้ีว่า จ�านวนแรงงานและผู้ติดตามสัญชาติเมียนมามีสัดส่วน
สูงกว่าแรงงานสัญชาติอื่นๆ มาก ส่วนใหญ่เป็นชาวมอญ ที่เหลือเป็นพม่า (Bamar/
Burmese) ทวาย (Dawei) กะเหรี่ยง (Karen) ปะโอ (Pa-O) ยะไข่ (Arakan) คะฉ่ิน 
(Kachin) และกลุ ่มชาติพันธุ ์อื่นๆ มีทั้งผู ้นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม 
เนื่องจากมีจ�านวนมากและนิยมเช่าที่พักอาศัยเป็นชุมชนในหมู่คนชาติพันธุ์เดียวกัน 
ท�าให้ปรับตัวและเรียนรู ้ภาษาไทยได้ช้า ส่วนแรงงานสัญชาติลาวและกัมพูชา
มีจ�านวนน้อย ท�างานและอาศัยปะปนกับคนไทย จึงเรียนรู้ภาษาไทยได้เร็ว และ
ไม่มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อแสดงอัตลักษณ์ที่เด่นชัดนัก

ผู้มีหนังสือเดินทางและ
การตรวจลงตรา (visa) 

139,121

291,737

4,441

5

93,418

33,127

3,046

1,625

3,227

7,673

4,441

5

5,205

20,877

7,404

7,352

664

252

5,944

10,300

2,941

1,273

113

29

124,745

255,933

83,073

44,502

2,269

1,344

ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน 

จดทะเบียนในกิจการประมงทะเล

จดทะเบียนในกิจการแปรรปูสตัว์น�า้

สญัชาตเิวยีดนามทีไ่ด้ใบอนญุาตฯ

เฉพาะผู้ติดตาม

รวม

จดทะเบียนจากศูนย์บริการ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ
(one stop service) 

ตาราง 1 จ�านวนแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาครที่ได้รับใบอนุญาตท�างาน
ที่มา ปรับปรุงจาก ส�านักจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ประเภท รวม
สัญชาติ

เมียนมา ลาว กัมพูชา อื่นๆ

23 ที่มา ปรับปรุงจาก ส�านักจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2560, จาก http://
samutsakhon.mol.go.th/node/56
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

แรงงานหลากหลายชาติพันธุ์ อาทิ ชาวเมี่ยน  ชาวลาว  ชาวกัมพูชา เป็นต้น
ในอ�าเภอกระทุ่มแบนและอ�าเภอบ้านแพ้ว

 จากในยคุต้นทีอ่งค์กรพฒันาเอกชนสนบัสนนุให้แรงงานข้ามชาตจิากเมยีนมา
รวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือกันเองในด้านสิทธิ สุขภาพ และการศึกษา เมื่อมีการ
จดทะเบียนท�างาน มีพาสปอร์ต สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้ แรงงานเริ่มมี
ความมั่นใจที่จะแสดงตนในพื้นที่สาธารณะมากขึ้น และขอใช้พื้นที่ทางศาสนาที่
กลุ่มตนนับถือในการท�ากิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรม ตลอดจนมีความภาคภูมิที่จะ
แสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มากขึ้น แรงงานข้ามชาติจากเมียนมาเร่ิมสร้างกลุ่มหรือ
เครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการ อยู่บนฐานความเหมือนกัน อาทิ ชาติพันธุ์เดียวกัน 
ศาสนาเดียวกัน ท�างานโรงงานเดียวกัน หรือเช่าอาศัยในพื้นที่เดียวกัน
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 แรงงานข้ามชาติกลุ่มที่นับถือพุทธศาสนานิยมรวมตัวท�ากิจกรรมเพื่อธ�ารง
พระพุทธศาสนา ร่วมมือกันระดมทุนเพ่ือนิมนต์พระจากเมียนมามาเทศนาธรรม
เป็นภาษาพม่า เพื่อให้แรงงานใช้ธรรมะเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต และร่วมกัน
ท�าบญุในเทศกาลส�าคญั เช่น สงกรานต์ เข้าพรรษา ออกพรรษา และทอดกฐนิ เป็นต้น 
นอกจากขอใช้พื้นที่วัดแล้ว เริ่มมีการเช่าพื้นท่ีลานกว้างใกล้ที่พักในการจัดงาน
ส่วนใหญ่มีการตั้งชื่อกลุ ่ม โดยปรึกษาพระสงฆ์ที่กลุ ่มตนนับถือ มีการออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ประจ�ากลุ ่ม และก�าหนดโครงสร้าง วัตถุประสงค์ และข้อก�าหนด
ในการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม เพื่อท�ากิจกรรมทางศาสนาและสังคมสงเคราะห์ร่วมกัน 
บางกลุ่มมีการรวบรวมเงินเพื่อช่วยเหลือจัดงานศพ สงเคราะห์แรงงานท่ีเจ็บป่วย 
ต้องการกลับบ้านเกิด และแรงงานท่ีถูกต�ารวจจับ-ปรับ รวมถึงน�าเงินส่วนหนึ่ง
ไปก่อสร้างศูนย์ชุมชน อุโบสถ ก�าแพง และถนน สร้างพระพุทธรูป สร้างเจดีย์ 
ซ่อมแซมอุโบสถและวัดในเมียนมา 

หิ้งพระภายในกระเต๊งของแรงงานข้ามชาติชาวมอญ
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

แรงงานข้ามชาติหลายชาติพันธุ์จากเมียนมา
รวมตัวสร้างกลุ่มเรียกว่า อะไนแมะ

เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยมีพระสงฆ์เป็นที่ปรึกษา
มักรวมตัวกันเพื่อติดตามงานของกลุ่มที่วัดเทพนรรัตน์ 

 บางกลุ่มมุ่งเน้นด้านการให้การศึกษา มีการจัดตั้งเป็นห้องสมุดหนังสือพม่า 
ดีวีดีธรรมะเทศนา ซึ่งสมาชิกในกลุ่มสมทบทุนทุกเดือนเพื่อเป็นค่าเช่าตึกและทุน
ในการซื้อหนังสือ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกมายืมหนังสือและสื่อต่างๆ ได้ โดยช่วยบริจาค
ตามศรัทธา บางกลุ่มมีการรวมเงินเพื่อซื้อภาชนะ กะทะ หม้อ จาน ช้อน เพื่อเป็น
ของส่วนกลาง ให้ยืมใช้ในงานแต่งงานและงานอื่นๆ บ้างก็เน้นส่งเสริมอัตลักษณ์
ชาตพินัธุแ์ละวฒันธรรม อาท ิฝึกซ้อมให้หนุ่มสาวและเด็กร�าเพือ่แสดงในงานประเพณี 

 นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ 
หลายกลุ่มร่วมกันจัดพิธีอุปสมบทให้แก่แรงงานข้ามชาติทั้งชายและหญิงที่ต้องการ
บวชเป็นพระ เณร ชี และฝึกสมาธิให้แก่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเป็นเวลา 3-5 วัน โดยมี
ตารางเวลาส�าหรับการปฏิบัติที่เคร่งครัด เริ่มตั้งแต่ตี 5 จนถึง 5 ทุ่ม แรงงานที่ไม่ได้
ฝึกสมาธิ ก็จะร่วมท�าบุญหรือเป็นจิตอาสามาช่วยเตรียมอาหาร ท�าความสะอาด
สถานที่ ซักเสื้อผ้า ดูแลปฐมพยาบาลผู้มาบวชและปฏิบัติธรรม

 จากข้อมูลภาคสนาม พบว่า แรงงานจากเมียนมามีการรวมตัวกันมากกว่า 
100 กลุ่มแล้ว ทั้งกลุ่มขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก โดยแบ่งภาษาหลักในการสื่อสารเป็น 
2 ภาษา คือ ภาษามอญและภาษาพม่า (ดังภาคผนวก ท้ายภาค 3)
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

การแสดงและมรสพใน “งานวัด”
ที่จัดโดยแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา

พิธีอุปสมบทให้แก่แรงงานข้ามชาติทั้งชายและหญิง
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ส่วนแรงงานข้ามชาติจากเมียนมาที่นับถือศาสนาอื่นๆ ที่มีจ�านวนน้อยกว่า 
มักไม่ได้แสดงอัตลักษณ์อย่างเปิดเผยนักในพื้นที่สาธารณะ แต่ก็อาศัยใช้พื้นที่ของ
องค์กรทางศาสนาที่กลุ่มตนนับถือในการรวมกลุ่มเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
และจดักจิกรรมทางสงัคมวฒันธรรม ดงักรณีของกลุ่มแรงงานคะฉ่ินทีนั่บถือคริสตศาสนา 
ขอเช่าพื้นที่ของคริสตจักรมหาชัย เพื่อท�าพิธีร่วมกันทุกวันอาทิตย์ มีการเล่นดนตรี 
อ่านพระคัมภีร์ภาษาคะฉิ่น และทานอาหารร่วมกัน 

ศริสตศาสนกิจในวันอาทิตย์ของแรงงานชาวคะฉิ่น
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ส่วนกลุ่มแรงงานที่นับถือศาสนาอิสลามก็รวมตัวกันอยู่เป็นชุมชน และค่อย
ระดมทุนสร้างพื้นที่ 2 แห่งในการประกอบศาสนกิจส�าคัญ ละหมาด และทานอาหาร
ร่วมกัน ได้แก่ สุเหร่าขาว (มัสยิดนูรุลลอฮ) ถนนเอกชัย และสถานที่ประกอบพิธีกรรม
ของแรงงานมุสลิม ในซอยร่วมมิตร (ซอย 3 วัดเกตุม) และมีการสอนเด็กๆ ให้อ่าน
คัมภีร์ ดังที่ โต๊ะอิหม่ามประจ�าสุเหร่าขาว เล่าว่า 

	 “ตอนแรกมา	สุเหร่าเป็นไม้	[ผู้มาละหมาดที่สุเหร่า]	ส่วนใหญ่
มุสลิมเป็นชาวพม่า	ตอนหลังๆ	มันใกล้คนถึงเยอะขึ้น	ตาขาวเป็นคน	
ในพืน้ที	่ผมอยูท่างแม่สอด	พะอนั	แฟนเป็นกะเหร่ียง	ผมมาอยูท่ี่นี	่16	ปี	
ตอนแรกท�างานโรงงาน	เขาไม่มีครูเขาก็เรียก	...	เด็กมีเรียนประจ�าทุกวัน	
สอนอ่านคัมภีร ์อัลกุรอ่าน	สอนในสุเหร่า	เวลา	16.30-18.00	น.	
เด็กโรงเรียนอื่นด้วยมาเรียนในตอนเย็น” (โต๊ะอิหม่าม, สัมภาษณ์ 
28 มีนาคม 2559)   

แรงงานผู้นับถือศาสนาอิสลาม รวมตัวกันประกอบศาสนกิจ บริเวณซอยร่วมมิตร
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 กล ่าวได ้ว ่า จ�านวนแรงงานข ้ามชาติจากเมียนมาที่ มีอยู ่มากมายใน
สมุทรสาครนั้น ท�าให้พวกเขาสามารถพึ่งพากันเองภายในเครือข่ายและกลุ่มตนได้
ในหลายเรื่อง ท�าให้มีพื้นที่ทางสังคมและสามารถธ�ารงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของตนได้ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษา การแต่งกาย อาหารการกิน ประเพณี อีกทั้งยังเป็นพื้นที่
เฉพาะที่เอื้อให้กลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยที่ถูกจ�ากัดสิทธิต่างๆ ในประเทศเมียนมา
สามารถมารวมตัวท�ากิจกรรมเฉพาะทางชาติพันธุ์กันได้ อาทิ การจัดวันร�าลึก
บรรพบุรุษมอญที่วัดศิริมงคล การจัดงานประเพณีมัดมือของกะเหร่ียงที่วัดนางสาว 
การจัดงานบุญของกลุ่มยะไข่ 

แรงงานกระเหรี่ยงจัดงานบุญนิมนต์ เชิญพระจากเมียนมามาเทศนาธรรม
บริเวณซอยโรงเหล็กต�าบลอ้อมน้อย
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 เครือข่ายแรงงานในภาคการเกษตร 

 ในส่วนแรงงานต่างด้าวทีถ่กูจดัเป็น “ผู้ไม่มสีถานะทางทะเบยีน” ในสมทุรสาคร
มีจ�านวนกว่า 4,400 คน น้ัน คือ “คนต่างด้าว มาตรา 13 ประเภทชนกลุ่มน้อย” 
ซ่ึงหมายถึง ผู้ที่ “ไมไ่ด้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติและกระทรวง
มหาดไทยได้ออกเอกสารเพือ่รอพิสจูน์สถานะยืน่ขอใบอนญุาตท�างาน กลุม่ มาตรา 13” 
ได้แก่ ไทใหญ่ เมียนมา (ที่มีบัตรประจ�าตัวบุคคลบนพื้นที่สูง ไม่ใช่คนต่างด้าวสัญชาติ
เมียนมา) กะเหรี่ยง มอญ ไทลื้อ ลัวะ จีน ลาหู่ ผู้พลัดถิ่นสัญชาติเมียนมา ลาว สัญชาติ
อื่นๆ (ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว, 2558) 

 จากการเก็บข้อมูลภาคสนามในอ�าเภอบ้านแพ้ว พบว่ามีแรงงานชาวมอญ 
จากประเทศเมียนมาจ�านวนมากท�างานในภาคเกษตร โดยในระยะแรกเข้ามาท�างาน
ในชุมชนชาวไทยรามัญ ต�าบลเจ็ดร้ิว เกิดจากสายสัมพันธ์ของชาวมอญท้ังสองฝั่ง
ผ่านการเดินทางไปมาของพระภิกษุ ดังที่เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (มอญ) ให้ข้อมูลว่า

	 “สมัยที่กองก�าลังมอญอิสระมาตั้งเพื่อจะไปสู ้กับพม่า	สมัย
หลวงพ่อต่วน	เจ้าอาวาสองค์ที	่4	สมยันัน้อังฤษปกครองพม่า	พระไตรปิฎก
ถกูเผาหมด	ท�าให้พระมอญแทบไม่รูห้นังสอืเหลอืแต่ภาษาพดู	หลวงพ่อ
มอญเก่าๆ	จากปทุมธานี	นนทบุรี	มหาชัย	สมุทรสาคร	ก็มีพระมอญ
เมืองไทยไปสอนที่มอญ	สมัยรัชกาลที่	2-3	และในสมัยรัชกาลที่	4	
ไปมากทีส่ดุ	บางองค์เป็นเจ้าอาวาสมอญอยูเ่มืองไทยแต่เมือ่ไปอยูท่ีน่ัน่
สบายดีก็ไม่ได้กลับไทย	...	พออังกฤษคืนเอกราชให้พม่า	ท�าสัญญาท่ี
ปางหลวงเมืองไทยใหญ่	ให้รวมกัน	5	ปี	แต่พม่าหักหลังยิงกะเหรี่ยงและ
ไทยใหญ่ทิง้	จงึเกดิกองก�าลงักูช้าต	ิทัง้ยะไข่	กะเหร่ียง	จงึท�าให้พระมอญ
ไปสอนไม่ได้เพราะจะถูกจบั	มพีระองค์หนึง่หลวงพ่อศลี	อยูท่ีว่ดับางกระดี่
จะไปแจกผ้ายันต์	ยงิไม่เข้า	ซึง่ท่านมคีาถาอาคมยงิไม่เข้าจงึถกูทหารพม่า
จับฝังทั้งเป็นเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ	100	กว่าปีมาแล้ว	...” (สัมภาษณ์, 
4 มกราคม 2559)
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 ในยุคหลัง พระครูสาครกิจโกศล หรือพระอาจารย์จ้อน วรุโณ (2457-2528)
เจ้าอาวาสรูปที่ 3 ของวัดเจ็ดริ้ว เป็นพระอีกรูปหนึ่งที่เดินทางไปช่วยเหลือชาวมอญ
พลัดถิ่นที่สังขละบุรี และเดินทางน�าส่ิงของไปบริจาคช่วยเหลือมอญในเมียนมา
หลายครั้ง มีคุณูปการเป็นอย่างยิ่งจนมีผู ้สร้างรูปเคารพของท่านที่บริเวณทางไป
ด่านเจดีย์สามองค์ ในบางครั้งจะมีคนมอญพลัดถ่ินติดตามกลับมาท�างานกับ
คนไทยรามัญด้วย เพราะสื่อสารภาษามอญได้ อยู ่อาศัยในที่ดินของนายจ้าง
ต่อมาเมื่อมีการเปิดให้จดทะเบียนท�างานได้ เร่ิมมีการชักชวนแรงงานข้ามชาติ
เข้ามาเป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรมมากข้ึน โดยให้ค่าแรงรายวันและมีค่าล่วงเวลา
ตามกฎหมาย แต่เนื่องจากงานในภาคเกษตรไม่มีงานทุกวัน ไม่จ�าเป็นต้องเข้า
หรือออกงานตามเวลา และบางช่วงต้องใช้แรงงานจ�านวนมาก ดังน้ันในปัจจุบัน 
แรงงานมอญข้ามชาติมักจะเช่าที่ปลูก ‘กระเต๊ง’ อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 5-15 หลัง 
เมื่อมีงานรับจ้างเก็บผลไม้ เตรียมร่องสวนใส่ปุ ๋ย เก็บมะพร้าว และจับปลา/กุ ้ง
นายจ้างจะติดต่อแจ้งล่วงหน้าว่าต้องการแรงงานจ�านวนกี่คน และส่งรถไปรับใน
วันเวลาที่นัดหมาย 

ภายในกระเต๊ง หรือที่พักอาศัยของแรงงานชาวมอญภาคเกษตรกรรม

แรงงานชาวมอญร่วมขบวนงานบุญ กับชุมชนท้องถิ่น
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 ลักษณะการอยู่อาศัยเป็นกลุ่มเล็กกระจายในพื้นที่กว้าง และเวลาท�างานที่
ไม่แน่นอน ท�าให้ไม่เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายที่มีโครงสร้างและแบ่งหน้าที่
กันชัดเจนดังเช่นกลุ่มเครือข่ายของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม แต่มีผู้น�ากลุ่มย่อย
ที่ติดต่อสัมพันธ์กันเมื่อมีการระดมเงินและแรงงานในงานบุญต่างๆ ส�าหรับกิจกรรม
ทางศาสนาวัฒนธรรมนัน้ แรงงานชาวมอญนิยมไปท�าบญุทีว่ดัอุทยารามเป็นส่วนใหญ่
เกือบทุกวันพระ และเทศกาลท�าบุญในช่วงสงกรานต์ หรือ ออกพรรษา เป็นต้น 
เนื่องจากกระเต๊งแรงงานนั้นจะอยู่ช่วงบริเวณคลองพาดหมอนเป็นส่วนใหญ่

           
 แรงงานชาติพันธุ์ปลัง 

 จากการเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่อ�าเภอกระทุ่มแบน ได้พบว่าแรงงาน
ประเภทชนกลุ่มน้อย หรือที่คนในพื้นที่เรียกว่า “ชาวเขา” เป็นแรงงานหลักในเขตพื้นที่
เกษตรกรรม ท�าสวนผัก ฟาร์มกล้วยไม้ พืชสวนท้องร่องอื่นๆ อาทิ ต�าบลสวนหลวง 
บางยาง ท่าเสา หนองนกไข่ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาติพันธุ์ปลัง (Blang, Plang)24 

ที่จดทะเบียนเป็น “ลัวะ” ส่วนน้อยเป็นไทใหญ่ และว้า ซึ่งอพยพหนีภัยความไม่สงบ
จากพื้นที่รอยต่อระหว่างรัฐฉานของเมียนมากับสิบสองปันนาของจีน เข้ามาแสวงหา
โอกาสทางเศรษฐกิจในไทย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  

 ด้วยเหตุที่เป็นชนกลุ่มน้อยในเขตที่มีการสู้รบระหว่างรัฐบาลกลางของพม่า
กับกองก�าลังของชนกลุ่มน้อยที่ต่อสู้เรียกร้องอิสระในการปกครองตนเอง ชาวปลัง
ต้องประสบความยากล�าบากในการด�าเนินชีวิต ถูกบังคับเรียกเก็บภาษี หรือเกณฑ์
ไปเป็นทหารของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงตัง้แต่ยงัเป็นเดก็ชาย บางครัง้บ้านเรอืนถกูเผาท�าลาย
ต้องกลับมาเริ่มต้นช่วยกันสร้างใหม่ อย่างไรก็ดี คนกลุ่มนี้ไม่ถูกขึ้นทะเบียนเป็น
พลเมืองของประเทศใดประเทศหน่ึง เนื่องจากอยู่บนพื้นที่สูง ห่างไกล ดังที่แรงงาน
คนหนึ่งเล่าว่า

24 ในจีนเรียกกลุ่มปลังว่า “ปู้หลาง Bulang” ส่วนชาวไทใหญ่เรียกคนปลังว่า “ไตหลอย” หมายถึง 
คนดอย ชาวปลังเรียกตัวเองว่า “คาปาง” (Hka pang) หมายถึง ข้างบน เพราะปลังอาศัยอยู่ใน
พื้นที่สูงห่างไกลจากตัวเมืองและเป็นที่ สงบท่ามกลางธรรมชาติ ปลังชอบความสงบสุขและใช้ชีวิต
ท่ามกลางธรรมชาติ ภายในหมู ่บ้านมีหัวหน้าหมู่บ้านที่คอยดูแลลูกบ้าน  และที่ส�าคัญคือ
หัวหน้าหมู่บ้านต้องรู้อย่างน้อย 3 ภาษา คือ ภาษาไทใหญ่ ภาษาพม่า ภาษาว้า เพราะเม่ือมี
ทหารของกลุ่มใดเข้ามาในหมู่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านก็ต้องพูดกับทหารภาษานั้นๆ หากพูดไม่ได้
ก็จะถูกลงโทษ
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	 “ก่อนมาเมอืงไทยเป็นต�ารวจว้าแดง	แล้วก็เป็นทหาร	ไม่สามารถ	
มีบัตรได้	ถ้าบอกว่าเป็นพม่าก็จะถูกว้าฆ่า	ถ้าบอกว่าเป็นว้าก็จะถูกพม่า	
ฆ่าอีก	ใครมาก็ต้องดีด้วยและเสียภาษีให้ท้ังสองฝ่าย	[…]	ถ้าอยู่พม่า
กไ็ม่มกีารส�ารวจว่าเป็นคนพม่าหรือแม้แต่จนีก็ไม่ท�าการส�ารวจว่าเป็นจนี
เพราะเป็นพื้นที่ที่มีการแย่งแผ่นดินกัน	มีการรบกัน	ไม่มีฝ่ายไหน
เข้าส�ารวจ”	(แก้วบุญ นามสมมติ, สัมภาษณ์ 25 มีนาคม 2558)”

	 “ท�าสวนกล้วยไม้ได้วันละ	40	บาท	เดือนละ	1,200	บาท
ตอนน้ันมาอยู่ไม่มีคนปลังเลย	จะคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่อง	พูดไทยก็ไม่ได้
ตอนนายสั่งงานทีแรกก็ไม่รู ้เรื่อง	ตอนนี้มาอยู่เมืองไทยได้บัตรแล้ว
มลีกู	3	คน	ได้บัตรทัง้หมด	นานๆ	ทไีด้กลบัไปเยีย่มบ้าน	(สาม นามสมมต,ิ 
สัมภาษณ์ 16 มีนาคม 2560)” 

	 “ตอนหนีมา	มากับคนรู้จักที่เชียงตุงก่อน	จากนั้นมีคนที่เค้า
ท�างานอยู่กรุงเทพชวนให้มา	เพราะท�างานอยู่พม่าได้เดือนละ	250	จ๊าด	
เลยชวนมาอยูแ่ถววดัเว	ตอนนัน้ยงัเป็นป่าอยู่	ตอนนัน้ปี	[25]31	สมยันัน้
ท�าบัตรได้แค่ท่ีแม่จันโดยแจ้งว่าเป็นลัวะ	ที่ลงมาได้ก็เพราะมีคนรู้จัก
ที่เป็นคนปลังจากกองต้อยมาอยู่ก่อน	แล้วก็ตามเขามา	ตอนแรกที่มาก็
มาคนเดียว	พอเริ่มอยู่ตัว	ได้ดี	ก็กลับไปรับแฟนจากเชียงตุงมาอยู่ด้วย	
พอเริ่มตั้งตัวได้	[…]	ก็กลับไปพี่น้องลูกเมียมาด้วย	ต้องจ่ายเงินให้เขา
พามาคนละ	1,500	บาท	ผ่อนจ่ายเอา	(แก้ว นามสมมติ, สัมภาษณ์ 
5 กรกฎาคม 2558)”

 เมือ่ชาวปลงัหลบหนเีข้ามาในเมอืงไทย จะมุง่เน้นการท�างานเพือ่ความอยูร่อด 
ชาวปลังเร่ิมต้นต้นด้วยการเป็นแรงงานในสวนกล้วยไม้และสวนผัก เมื่อท�างาน
มีเงินเก็บบ้างก็จะกลับไปรับครอบครัวมาอยู่ด้วย โดยได้รับความช่วยเหลือจาก
ชุมชนปลังที่ชายเดนภาคเหนือให้จดทะเบียนท�าบัตรบุคคลบนพื้นที่สูง 
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 คนที่เป็นแรงงานสวนกล้วยไม้นั้นบางแห่งสามารถหยุดได้ตามตกลงกัน
แต่บางแห่งคนงานจะได้หยุดงานทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน ต่อมาเมื่อท�างานจน
มีความช�านาญ และเก็บออมจนทีเงินก้อน บางส่วนจึงได้เช่าเหมาที่ดินเพื่อท�า 
การเกษตรและส่งขายตลาดเอง  และบางส่วนที่มีบัตรประชาชนสามารถซื้อที่ดิน
เป็นของตนเองได้ ดงัท่ีปลงัคนหนีง่เล่าว่า “อยูส่วนกล้วยไม้มา 20 ปี พอมบีตัรประชาชน
จึงมาท�าของตัวเอง มาได้ 10 ปี ท�าสวนไม่ได้มากนัก แต่พออยู่ได้ ตอนเป็นลูกน้อง
ไม่พอกิน เวลาหยุดก็จะเกรงใจเขาและหักเงิน เวลาป่วยก็ล�าบาก”

แรงงานสวนกล้วยไม้และสวนผัก ในอ�าเภอกระทุ่มแบน
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 คนปลังอยู ่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวขยาย มีเครือข่าย
ทางสังคมระหว่างกลุ่มท่ีมาจากหมู่บ้านเดียวกันในถ่ินฐานเดิม ท�ากิจกรรมช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน อาทิ กลุ ่มฌาปณกิจ ช่วยเหลืองานศพและผู้ป่วยที่ขาดเงินรักษา
การร่วมท�าบญุต่างๆ งานใหญ่ประจ�าปีของวดัในพืน้ที ่เช่น วดัศาลาแดง วดัหนองนกไข่ 
เป็นต้น มคีวามศรทัธาในการท�าบญุ และนบัถอืผูอ้าวโุส มคีวามซ่ือสตัย์ เป็นทีไ่ว้วางใจ
ของนายจ้าง จงึกลมกลนืเข้ากบัสังคมท้องถิน่ได้ดี แรงงานปลงันยิมส่งลกูหลานเข้าเรยีน
ในโรงเรียนในเขตกระทุ่มแบน เช่น ที่โรงเรียนวัดราษฎร์บ�ารุง โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี
โรงเรียนวัดท่าเสา (อาทรราษฎร์ อุปถัมภ์) โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) ฯลฯ 
กลุ่มปลังให้ความส�าคัญกับประเพณีการบวชลูกชายเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันเริ่มมี
การตดิต่อเชือ่มโยงระหว่างกลุม่ปลงัทีม่าจากหมู่บ้านต่างกนั และท�ากจิกรรมช่วยเหลอื
ซึ่งกันและกัน หากครอบครัวใดจากหมู่บ้านใดจะจัดงานบวชก็จะรวมเงินช่วยเหลือ
และเวียนกันไปร่วมงานกินเลี้ยงกัน 

ชุมชนชาวปลังวัดรวมกับคนท้องถิ่น ส่งลูกหลานร่วมบวชเณรภาคฤดูร้อน
ที่วัดท่าเสา ต�าบลท่าเสา

ชุมชนชาวปลัง รวมตัวร่วมงานบวชลูกแก้วที่จัดภายในชุมชน
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 กล่าวโดยสรุป การรวมกลุ่มทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และการ
สร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนแรงงานข้ามชาติด้วยกันในจังหวัดสมุทรสาครนั้น
เป็นปรากฏการณ์ส�าคญัทีช่่วยให้แรงงานข้ามชาติมีส่วนร่วมและกลายมาเป็นส่วนหนึง่
ของสังคมสมุทรสาคร เป็นทั้งการเปิดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติธ�ารงอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม ช่วยแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นกับแรงงาน  และเป็นช่องทางในการต่อรอง
กับข้อจ�ากัดของรัฐไทยและนโยบายสังคม เครือข่ายของชุมชนชาติพันธุ์ข้ามชาตินี้
มีกลวิธีต่อรองโดยใช้มิติทางสังคมวัฒนธรรม ที่ในแง่หนึ่งนั้นก็เป็นการสั่งสมทุน
ประเภทต่างๆ ให้แก่สมาชกิของชุมชนแรงงานข้ามชาตด้ิวยกันเองทัง้ด้านความสมัพนัธ์
ทางสังคม การศึกษา และเศรษฐกิจ อันท�าให้ชุมชนชาติพันธุ ์ข ้ามชาติเหล่านี้
มีการปฏิสัมพันธ์กับชุมชนคนไทยในพื้นที่และเพิ่มความสามารถในการปรับตัวเข้าสู่
พื้นที่ทางสังคมที่ชุมชนข้ามชาติอาศัยอยู่ การรวมตัวเป็นเครือข่าย จึงมีส่วนส�าคัญ
ในการช่วยให้แรงงานข้ามชาติสามารถปรับตัวทางภาษา สังคมและวัฒนธรรม 
และใช้ชวีติอยูใ่นสงัคมไทยได้อย่างสงบสขุ การทีรั่ฐและชมุชนท้องถ่ินยอมรับเปิดกว้าง
ให้พื้นที่ทางสังคมวัฒนธรรมแก่แรงงานข้ามชาติในการแสดงอัตลักษณ์ที่หลากหลาย 
ได้ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัมาก ส่งผลให้พวกเขารูส้กึว่าตนได้รบัการยอมรบั
มีต�าแหน่งแห่งที่ในสังคมสูงขึ้น และภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมท�านุบ�ารุงศาสนาและพื้นที่
สมุทรสาครซึ่งพวกเขาได้มาท�างานและอาศัยอยู่
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เสมอชัย พูลสุวรรณ. 2544. ลาวโซ่งกับคริสต์ศาสนา. กรุงเทพฯ: ส�านักงาน 
 คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

หงส์ สุชาโต. พระครู, มปป. ทุนนิธิสาร. สมุทรสาคร: มปท.

องค์ บรรจุน. 2551. ประวัติศาสตร์และถิ่นฐานชาวมอญสมุทรสาคร ใน หนังสือ 
 อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุเอ็ด  
 คชเสนี. กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชั่น แอนด์ แอ็ดเวอร์ไทซซิ่ง

อดศัิกดิ ์ศรีสม. 2558. พทุธศาสนา ไทยรบัมอญ มอญรบัไทย. สบืค้นเมือ่ 7 กรกฎาคม  
 2560, จาก http://thailand.prd.go.th/1700/ewt/aseanthai/ewt_news. 
 php?nid=1006&filename=index

อดิศร เกิดมงคล. 2557. แรงงานข้ามชาติในสังคมไทย: สิทธิและสวัสดิการ. ใน  
 ชยันต์ วรรธนะภูติ และสมัคร์ กอเซ็ม (บก.). อาเซียนเสวนา: ความเชื่อมโยง 
 ของอาเซยีนจากมมุมองระดับล่าง. เชยีงใหม่: ศนูย์อาเซยีนศกึษา มหาวทิยาลยั 
 เชียงใหม่. 

อนุรักษ์ มงคลญานวรัตน์, บก., 2556. สมุทรสาครเมืองแห่งทะเลและสายน�า้. มปท.

_________. (มปป). อนุสรณ์งานศพพระครูโกศลสาครกิจ, กรุงเทพฯ: รักศิลป์. 
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การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
การอยู่ร่วมกันของพุทธ ผี วิญญาณ และเจ้าพ่อเจ้าแม่

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

ภาคที่ 4
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ชุมชนท้องถิ่น
กับความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 ความเชือ่ส่ิงศกัดิสิ์ทธิใ์นเขตจงัหวดัสมทุรสาคร
มีความส�าคัญอย่างไรนั้น สามารถพิจารณาได้จาก
กลุ่มคนต่าง ๆ  ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานจนเกิดเป็นหมู่บ้าน
และชุมชน ซึ่งกลุ ่มคนที่มีความส�าคัญในพื้นที่ น้ี
ประกอบด้วย กลุ่มคนไทยเชื้อสายจีน กลุ่มคนมอญ
หรือไทยรามัญ และกลุ่มลาวโซ่งหรือไทยทรงด�า
ที่เข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่อดีต โดยท�ามาหากินและ
ยังชีพด้วยตัดฟืน ตัดใบจาก ท�านาเกลือ นากุ ้ง
เลี้ยงปลา เพาะปลูก ท�านา ท�าสวน ท�าประมงชายฝั่ง  
รวมทั้งค้าขาย การยังชีพดังกล่าวน้ีจ�าเป็นต้องพึ่งพา
อาศัยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นส�าคัญ 
เช่น ปลาในแม่น�า้ล�าคลอง ท้องทะเล และพืชพรรณ
ต่างๆ ในระบบนิเวศน์ ดังนั้น การแสดงความเคารพ
ต่อธรรมชาติจึงเป็นเรื่องจ�าเป็นในชีวิตของคนแถบนี้  
ซึ่งการแสดงความเคารพน้ีสัมพันธ์กับระบบความคิด
ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เช่น เทพเจ้า เทวดา 
เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ผ ีวิญญาณ และอ�านาจเหนอืธรรมชาติ  
เพื่อให้ชีวิตเจริญรุ ่งเรือง อยู ่ดีมีสุข ท�ามาค้าขึ้น  
จับปลาได้ เพาะปลูกพืชได้ผลดี คนจีน คนมอญ
คนลาวโซ่งจงึต้องท�าพธิสีกัการะบูชา เคารพสิง่ศักดิส์ทิธิ์
ทัง้หลายเพือ่ให้ตนเอง ครอบครัวและชมุชนมชีีวติรอด 
ท�ามาหากินได้อย่างราบร่ืน และปราศจากโชคร้าย
และอันตรายทั้งปวง

ภาพรูปปั ้นงูเห่าในศาลเจ้าพ่อ
ดอนยาว สิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่ชาวบ้าน
กราบไหว้บชูาในต�าบลบางกระเจ้า
อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

Sakorn-Buri_Book_Final 0320.indd   278 3/20/2561 BE   15:08



279
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 จากการส�ารวจวัดในจังหวัดสมุทรสาคร พบวัดทั้งหมด 108 วัด จ�านวน
ศาลเจ้าจีน 82 ศาลเจ้า จ�านวนศาลเจ้าไทย จ�านวน 96 ศาลเจ้า จ�านวนศาลเจ้ามอญ 
จ�านวน 34 ศาลเจ้า และศาลเจ้าของลาวโซ่ง จ�านวน 5 ศาลเจ้า รวมจ�านวนศาลเจ้า
ทั้งสิ้น 217 ศาลเจ้า รายละเอียดตามตารางข้างล่างนี้

อ�าเภอเมือง

บ้านแพ้ว

กระทุ่มแบน

รวม 3 อ�าเภอ

66

27

108

15

37

20

82

25

56

27

96

13

24 -

10

34

-

5

5

-

อ�าเภอ วัด ศาลเจ้าจีน ศาลเจ้าไทย ศาลเจ้ามอญ ศาลเจ้าลาวโซ่ง
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ชุมชนไทยเชื้อสายจีน
กับการบูชาเทพเจ้า

 ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ ซึ่งตรงกับสมัยราชวงศ์ชิง (แมนจู) (พ.ศ. 2187 - 2455) 
ชาวจีนจากมณฑลยูนนานเริ่มอพยพสู ่สยามมากขึ้น ประกอบกับชาวตะวันตก
ก�าลังแผ่ขยายอ�านาจทางการค้าเข้ามาสู่สยาม ชาวจีนจึงหันไปเป็นพ่อค้าขายฝิ่น
โดยร่วมมอืกบัขนุนางสยาม ท�าให้เกดิการตัง้เป็นกลุ่มอ้ังย่ีทีม่กีารแสวงหาผลประโยชน์ 
เช่น เรียกเก็บเงินค่าคุ้มครองจากชาวจีนด้วยกัน ในสมุทรสาครบริเวณที่เป็นโรงฝิ่น
จะอยูใ่นย่านวดัเจษฎารามและเขตท่าฉลอม บริเวณนีม้กีลุ่มอัง้ย่ีหลายกลุ่มทีม่อีทิธพิล
ในท้องถิ่น แต่ละกลุ่มมักจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทและแทงกันตาย เช่น กลุ่มมหาชัย
กลุ่มโกรกกราก กลุ่มหัวโพรง กลุ่มท่าฉลอม ฯลฯ ในแง่ทางสังคม ชาวจีนในสยาม
ได้รับอุดมการณ์ชาตินิยมภายใต้การปกครองของซุน ยัตเซ็น ซึ่งท�าให้ชาวจีนพยายาม
สร้างกลุ่มของตัวเอง เช่น ตั้งโรงเรียนจีนเพื่อสอนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน  แต่งงาน
กับคนจีนด้วยกัน    

 จนถงึสมยัพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รชักาลที ่4) แห่งรตันโกสนิทร์ เมอืงสาครบรุี
ก็เปล่ียนชื่อเป็นสมุทรสาคร ในเขตบ้านท่าจีน หรือท่าฉลอมในปัจจุบันซึ่งเป็นพื้นที่
ที่ชาวจีนโพ้นทะเลตั้งรกรากมาแต่เดิมก็ถูกจัดตั้งเป็นเขตสุขาภิบาลแห่งแรกใน
ปี พ.ศ. 2448 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ในช่วง
สมัยรัชกาลที่ 5 ถือว่าเป็นช่วงที่ชุมชนจีนในท่าฉลอมขยายตัวรวดเร็ว และเริ่มมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจ พ้ืนที่ท่าฉลอมซึ่งมีสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์คล้ายรูปร่างมังกร 
บริเวณที่เป็นที่ตั้งวัดแหลมสุวรรณาราม ชาวจีนเชื่อว่าเป็นหัวมังกร บริเวณนี้จะมี
สุสานของชาวจีนและศาลเจ้าใต้ฮงกง ชาวจีนท่าฉลอมเชื่อว่าการฝังคนตายบริเวณ
พื้นที่หัวมังกรนี้จะท�าให้วิญญาณผู้ตายไปสู่สวรรค์      
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แผนที่บริเวณท่าฉลอมที่แม่น�้าท่าจีนไหลคดเคี้ยวคล้ายรูปเกือกม้า
ส่วนที่เป็นแหลมยื่นออกไปในคุ้งแม่น�้า ชาวจีนเชื่อว่ามีรูปร่างเหมือนหัวมังกร

บริเวณปลายแหลมเป็นที่ตั้งสุสานของชาวจีน
หรือชาวบ้านเรียกว่าสุสานวัดแหลม (วัดแหลมสุวรรณาราม)

แม่น�้าท่าจีนบริเวณหน้าวัดแหลมสุวรรณาราม (ฝั่งท่าฉลอม)
ซึ่งเปรียบเสมือนหัวมังกร ฝั่งตรงข้ามจะเป็นฝั่งมหาชัย 

Sakorn-Buri_Book_Final 0320.indd   281 3/20/2561 BE   15:08



282
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

หลุมฝ่ังศพในสุสานวัดแหลม                                          

โบสถ์วัดแหลมสุวรรณาราม เทพเจ้าใต้ฮงกง

ศาลใต้ฮงกงในสุสานวัดแหลม 

สุสานวัดแหลม ดินแดนที่ผู้ตายไปสู่สวรรค์

 สุสานวัดแหลม ชาวจีนเช่ือว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นหัวมังกร คนตายที่ฝังไว้ใน
พื้นที่นี้จะเดินทางไปสู่สวรรค์ ภายในสุสานจะมีศาลเจ้าใต้ฮงกง ซึ่งต�านานเล่าว่า
ท่านเป็นพระภิกษุที่ช่วยเหลือบริจาคยาให้ชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วย และช่วยเก็บศพ
ชาวบ้านไปฝังในสุสาน
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 ฝั ่งมหาชัยในอดีต ยังไม่ค่อยมีคนมาตั้งบ้านเรือนมากนัก ส่วนใหญ่เป็น
สถานที่ราชการ ซึ่งคนจีนฝั่งท่าฉลอมไม่ค่อยอยากเข้ามาในเขตนี้ เพราะกลัวต�ารวจ
จับตัวไป คนจีนจึงท�ามาหากินในเขตท่าฉลอม เจ้าหน้าที่สมาคมสามัคคีธรรมภาวนา
เล่าให้ฟังว่าในอดีต สมาคมเริ่มจากการรวมกลุ่มผู้ชายจีนที่อาศัยในเขตท่าฉลอม
ท�าอาชีพรับจ้าง แบกข้าวสาร หาบปลาทู เป็นกรรมกร จับกัง ค้าขาย คนพวกน้ี
รวมตัวกันอยู่ในเพิงเล็กๆ อาศัยอยู่ด้วยกันประมาณ 20 คน เป็นกลุ่มอั้งยี้ กลุ่มใหญ่
มีชื่อว่ากลุ ่มอินทรีแดงมีกรรไกรเป็นสัญลักษณ์ คนพวกน้ีจะนับถือเจ้าพ่อกวนอู 
คนในกลุ่มต้องท�าพิธีสาบานเป็นพี่น้องกันโดยการกรีดเลือดและดื่มเลือดพร้อมกัน     
พอคนจีนมีเงินก็เปลี่ยนไปค้าขายผ้า เปิดร้านตัดเสื้อ พอมีรถไฟก็เอาปลาไปขายที่
วงเวียนใหญ่ ตลาดพลู จนมีเงินมากข้ึนก็ไปเปิดร้านทอง จนเป็นเจ้าสัว จนกระทั่ง
จดทะเบียนเป็นสมาคมอย่างถูกต้อง และในปี พ.ศ. 2511 ได้ย้ายมาสร้างศาลเจ้า
ในถนนสรศักดิ์ ต�าบลมหาชัย มีสมาชิกเพิ่มขึ้น มีการสอนดนตรีให้กับเด็กๆ เมื่อมีพิธี
ตามคติความเช่ือแบบจีน คณะดนตรีของสมาคมจะได้รับเชิญไปเล่นในงานต่างๆ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส�าคัญของสมาคมคือหลวงปู่ทอง  
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หลวงปู่ทองและเจ้าพ่อกวนอู

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีนที่เคยเป็นอั้งยี้

 สมาคมสามัคคีธรรมภาวนา ในเขตมหาชัย มีประวัติความเป็นมาจากกลุ่ม
ผู้ชายชาวจีนในท่าฉลอม ซึ่งประกอบอาชีพเป็นแรงงานรับจ้างแบกหาม คนเหล่านี้
อาศยัอยู่รวมกนัในเพงิ ทีส่มาชกิในกลุม่ต้องสาบานตนเป็นพ่ีน้องกันโดยท�าพธิกีรีดเลือด
และดื่มเลือดต่อหน้าเจ้าพ่อกวนอู
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ประเดน็การสร้างทางรถไฟ Skinner (1957) อธิบายว่าการขยายตวัของชาวจนี
สัมพันธ์กับการสร้างทางรถไฟ ในปี พ.ศ. 2444 มีการก่อสร้างทางรถไฟสายแม่กลอง 
ซึ่งเริ่มจากสถานีปากคลองสาน ถึงสถานีมหาชัย และช่วงสถานีบ้านแหลมถึงสถานี
แม่กลองรวมระยะทาง 66.9 กโิลเมตร เส้นทางรถไฟสายนีผ่้านชมุชนชาวจนีท่าฉลอม 
ซ่ึงช่วยอ�านวยความสะดวกในการเดินทางค้าขายของชาวจีนเป็นอย่างมาก ท�าให้
ชาวจีนเดินทางออกไปยังพื้นที่อื่นๆ มากขึ้น ชาวจีนในท่าฉลอมมีบทบาทส�าคัญ
ทางเศรษฐกิจ นอกจากท�าประมงแล้ว ยังประกอบอาชีพแปรรูปอาหารทะเล เช่น 
ท�ากะปิ ดองปลา น�้าปลา ฯลฯ สินค้าจากทะเลจะถูกส่งไปขายที่กรุงเทพฯ โดยทาง 
รถไฟ ซึ่งมีสถานีอยู่ที่วัดแหลมสุวรรณาราม ท่าฉลอมจึงเป็นตลาดใหญ่ที่ชาวจีน
จะน�าสินค้ามาขายทั้งทางบกและทางน�้า ธุรกิจต่างๆ เกิดขึ้นมากหมายในท่าฉลอม 
เช่น โรงฝ่ิน โรงเหล้า โรงมหรสพ และบ่อน เมือ่ชมุชนมคีวามหนาแน่น ลกูหลานชาวจนี
ก็เริ่มโยกย้ายออกไปตั้งบ้านเรือนในฝั ่งมหาชัยและบริเวณชายฝั ่งทะเลมากขึ้น
ซึ่งแต่เดิมพื้นที่บริเวณนั้นเป็นป่าจากและป่าแสม ชาวจีนที่โยกย้ายไปอยู่ฝั่งมหาชัย
ยังคงท�าการค้าขายและท�าธุรกิจต่างๆ เช่น โรงน�้าแข็ง ธุรกิจห้องเย็น อู ่ต่อเรือ
โรงซ่อมเรือ โรงงานอาหารทะเลแช่แข็งและอาหารส�าเร็จรูป ฯลฯ ส่วนชาวจีนที่
โยกย้ายไปอยู่ชายฝั่งทะเลจะประกอบอาชีพประมง ท�ากะปิ และท�านากุ้ง

รูปปั้นชาวจีนแจวเรือ ในวัดใหญ่บ้านบ่อ ต�าบลบ้านบ่อ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตชาวจีนที่เข้ามาอยู่อาศัยและท�ามาหากินในสมุทรสาคร
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ต้วน ลี ่เซงิ และบญุยิง่ ไร่สขุศริิ (2543) อธบิายว่าศาลเจ้าจนี หรอื “ซือ่กับเมีย่ว” 
หมายถึงสถานที่ที่ท�ากิจกรรมทางศาสนาของลัทธิเต๋า เมื่อชาวจีนอพยพเข้ามาอยู่ใน
ประเทศไทยก็น�าความเชื่อเหล่าน้ีติดตัวมาด้วย ตามลัทธิเต๋าจะมีความเชื่อเกี่ยวกับ
เทพเจ้า ซึ่งแบ่งเป็นสองประเภทคือ เทพบนสวรรค์และเทพในโลกมนุษย์ เทพเจ้า
เหล่าน้ีจะปกครองดูแลภูตผีปีศาจและเซียนต่างๆ เทพที่ปกครองสูงสุดในสวรรค์คือ
ยีหวง (เง็กเซียน) เทพเจ้าที่ปกครองมนุษย์คือ ตงหวังกุงและชีหวังหมู่ ค�าสอนส�าคัญ
ของลัทธิเต๋าคือการปฏิบัติเพื่อบรรลุเป็นเซียน วิธีการปฏิบัติมี 2 วิธี คือ วิธี “นุ่ยตังกง” 
หมายถึงการสละทิ้งทุกสิ่งเพื่ออยู่อย่างสันโดษ รวมทั้งต้องฝึกก�าลังภายในธาตุ ปราณ 
และจติ อกีวธิคีอื “ไหว้ตงักง” หมายถงึการเล่นแร่แปรธาต ุปรงุยาอายวุฒันะ (ต้วน ลี ่เซงิ 
และบุญย่ิง ไร่สุขศิริ, 2543: 7-9) อย่างไรก็ตาม ชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพไปอยู่ใน
ดินแดนใหม่ พยายามปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่โดยการน�าเอาเอาเชื่อเดิม
ของบรรพบุรุษมาผสมผสานกับความเชื่อใหม่ที่พบ ท�าให้ชาวจีนโพ้นทะเลนับถือ
เทพเจ้าจากหลายความเชื่อ (ศุภการ สิริไพศาล และอภิเชษฐ กาญจนดิฐ, 2550)  

ทางรถไฟสายบ้านแหลมถึงแม่กลอง
ทางคมนาคมเชื่อมระหว่างสมุทรสาครและสมุทรสงคราม
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ศาลเจ้าจีนมักปรากฏอยู่ใกล้กับริมแม่น�้าล�าคลองและชายฝั่งทะเล บริเวณ
ต้ังแต่แม่น�้าท่าจีน ท่าฉลอม คลองมหาชัย คลองภาษีเจริญ และคลองด�าเนินสะดวก 
เมื่อชาวจีนที่ท�าประมงจะออกเรือหาปลาก็จะแสดงความเคารพเทพเจ้าประจ�าศาล
ด้วยการจุดประทัด และขอพรจากเทพเจ้าให้หาปลาได้มากๆ หรือให้เทพเจ้าช่วย
ปกป้องคุม้ครองจากอนัตรายต่างๆ เมือ่ออกเรือในทะเล ความเชือ่เหล่านีไ้ด้ถอืปฏบิตัิ
และสืบทอดกันมายาวนาน และปัจจุบันนี้ศาลเจ้าจีนแต่ละแห่งก็จะมีพิธีไหว้เทพเจ้า
ประจ�าปี ซึ่งเป็นประเพณีส�าคัญ ลูกหลานชาวจีนที่นับถือเทพเจ้าของแต่ละศาลจะมา
รวมตัวเพื่อประกอบพิธีสักการะบูชาเช่นไหว้และขอพร บางศาลเจ้าจะมีพิธีกรรม
เข้าทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่ ถือเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับมนุษย์ ในพิธีนี้
ลูกศิษย์จะได้มีโอกาสขอพรจากเจ้าพ่อเจ้าแม่ รวมทั้งร่วมท�าบุญบริจาคเงินทองและ
ข้าวปลาอาหารให้กับผู้ด้อยโอกาสด้วย ปัจจุบันนี้ ประเพณีไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ของ
ศาลเจ้าจนีจะเป็นช่วงเวลาพเิศษทีช่าวบ้านในชมุชนและลูกหลานทีอ่อกไปท�ามาหากิน
ที่อื่นจะกลับมาพบเจอกัน  
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

พิธีไหว้เจ้าพ่อแป๊ะกง ต�าบลบ้านบ่อ

พิธีไหว้เจ้าพ่อกิมท้ง ต�าบลกาหลง

พิธีไหว้พ่อปู่ทะเล ต�าบลพันท้ายนรสิงห์

พิธีกรรมไหว้เจ้าพ่อของชาวไทยเชื้อสายจีน
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ชาวจีนที่อาศัยในจังหวัดสมุทรสาครมีการสร้างศาลเจ้าไว้กราบไหว้บูชา
ตามความเช่ือด้ังเดิม จากการเก็บข้อมูลพบว่าศาลเจ้าจีนแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
โดยแยกตามประเภทที่ต้ัง คือ ศาลเจ้าจีนริมแม่น�้าล�าคลอง จ�านวน 29 ศาล และ
ศาลเจ้าจีนริมชายฝั่งทะเล จ�านวน 7 ศาล นอกจากนั้น ยังมีศาลเจ้าประจ�าตระกูล 
องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิและสมาคมของคนจีน จ�านวน 46 ศาล  
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ศาลพ่อปู่ทะเล ต�าบลพันท้ายนรสิงห์

ศาลเจ้าแป๊ะกงโรงบน ต�าบลบ้านบ่อ                         

ศาลเจ้าพ่อเสือค�ารณ ต�าบลนาโคก

ศาลเจ้าพ่อกิมซิม ต�าบลพันท้ายนรสิงห์                   

ศาลเจ้าแป๊ะกงโรงล่าง ต�าบลบ้านบ่อ                     

ศาลเจ้าพ่อกิมท้ง ต�าบลกาหลง

ศาลเจ้าพ่อมัจฉาณุ ต�าบลพันท้ายนรสิงห์

ศาลเจ้าจีนริมชายฝั่งทะเล
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 การสร้างศาลเจ้าบรเิวณริมฝ่ังแม่น�า้ล�าคลองของชาวจนี สะท้อนให้เห็นวถิชีวีติ
และการท�ามาหากิน ซึ่งชาวจีนจะยึดอาชีพออกเรือหาปลา ซึ่งศาลเจ้าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทีจ่ะช่วยให้ชาวเรอืประสบความส�าเรจ็ในการหาปลา และช่วยปกป้องคุม้ครองชาวเรือ
ให้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆ ขณะออกเรือหาปลา ศาลเจ้าริมแม่น�้าล�าคลองที่พบ
จะกระจายตวัอยูใ่นบรเิวณแม่น�า้ท่าจนีบรเิวณปากอ่าวไทย รวมทัง้บรเิวณคลองมหาชยั 
ในเขตต�าบลท่าฉลอม ต�าบลมหาชัย ต�าบลโกรกกราก ต�าบลบางหญ้าแพรก 
คลองภาษีเจริญในอ�าเภอกระทุ่มแบน คลองด�าเนินสะดวกในอ�าเภอบ้านแพ้ว

หมู่บ้านประมงของคนไทยเชื้อสายจีน
บริเวณต�าบลบ้านบ่อ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 คนไทยเชื้อสายจีนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจมีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุน
ช่วยเหลือและบริจาคเงินให้กับการสร้างและบูรณะศาลเจ้าจีน การจัดงานประเพณี
และพิธีกรรมไหว้เจ้าพ่อเจ้าพ่อของชาวจีน รวมทั้งเข้าไปเป็นประธานและกรรมการ
ของศาลเจ้าจีนและโรงเจต่างๆ
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 โรงเจในฐานะพื้นที่สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ และการท�าความดี

 โรงเจที่เก่าแก่ในจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย โรงเจเซ้งเฮียงตั๊ว ท่าฉลอม, 
โรงเจฮะน�่าตั๊ว ต�าบลสวนหลวง, โรงเจโพธิธรรมฮกเข่ง ต�าบลกระทุ่มแบน, โรงเจ
เซียงซิวตั๊ว ต�าบลกระทุ่มแบน, โรงเจไท้เอ็กตั๊ว ต�าบลหนองสองห้อง, โรงเจมูลนิธิ
แพร่ศีลธรรมการกุศลสงเคราะห์ ต�าบลโรงเข้, โรงเจสมาคมสามัคคีธรรมภาวนา
ต�าบลมหาชัย, โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ต�าบลมหาชัย

 โรงเจของชาวจีน นอกจากจะเป็นพื้นที่ส�าหรับการท�าบุญช่วยเหลือคนยากไร้
แล้วยังเป็นสถานที่ส�าหรับการแสดงออกทางความเชื่อทางศาสนาที่ส�าคัญ เช่นการ
ถือศีลกินเจ 10 วัน พิธีทิ้งกระจาดบริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้คนยากจน การสร้าง
โรงทาน การทรงเจ้าเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งในโรงเจจะมีต�ารายาและชื่อสมุนไพร
ส�าหรับรักษาโรคต่างๆ รูปเคารพเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พบในศาลเจ้าประจ�าโรงเจ 
ได้แก่ พระพุทธเจ้า 9 พระองค์ (กิ้วอ้วงฮุกโจ้ว) เฮี้ยงเทียงเซี่ยงตี่ (ผู้เป็นใหญ่ในเทพเจ้า
ทั้งมวล) ตี่จ้างอ้วงผ่อสัก (พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์) เต้าบ้อง่วงกุง ใต้ฮงโจ้วซือ 
(เทพแห่งการเก็บศพไร้ญาติ) และเทพเจ้าต่างๆ ในคติพุทธนิกายมหายาน เช่น    
พระสังกัจจายน์ (กุ้ยฮุกโจ้ว-เทพเจ้าแห่งความมั่งมี) ไท้ส่วยเอ้ีย (เทพเจ้าผู้ก�าหนด
ชะตาชีวิต-แก้ปีชง) ใช้ซิ้งเอี้ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) ปักเต้าแชกุน (เทพผู้ก�าหนดอายุ) 
น�่าซิ้งแชกุน (เทพผู้ก�าหนดการเกิด) ใต้เสี่ยฮุกโจ้ว (เฮงเจีย) เจ้าพ่อจี้กง และบ้อเอ้ียฮุ้ง
เซี้ยโจ้ว (พระผู้หยั่งรู ้พ้ืนที่มงคล) เทพเจ้าส�าคัญ คือ เต๋าบ้อ หมายถึงพระแม่แห่ง
ดวงดาว เป็นผู้ปกครองและศูนย์กลางจักรวาล มีพระพลังและพลานุภาพที่ยิ่งใหญ่ 
ท�าให้เกดิโลกมนษุย์ และสรรพชวีติทัง้หลาย ตามโรงเจต่างๆ นยิมบชูาเต๋าบ้อ โดยแขวน
ตะเกียงไว้เป็นสัญลักษณ์ของความสว่างไสวและรัศมีของเจ้าแม่     
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

โรงเจโพธิธรรมฮกเข่ง ต�าบลกระทุ่มแบน

โรงเจเซ้งเฮียงตั๊ว ท่าฉลอม

โรงเจไท้เอ็กตั๊ว ต�าบลหนองสองห้อง

โรงเจสมาคมสามัคคีธรรมภาวนา ต�าบลมหาชัย  

โรงเจเซียงซิวตั๊ว ต�าบลกระทุ่มแบน

โรงเจฮะน�่าตั๊ว ต�าบลสวนหลวง

โรงเจมูลนิธิแพร่ศีลธรรมการกุศลสงเคราะห์
 ต�าบลโรงเข้

โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ต�าบลมหาชัย

โรงเจส�าคัญในจังหวัดสมุทรสาคร
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ผู้ดูแลโรงเจเซ๊งเฮียงตั๊ว ท่าฉลอม อธิบายเกี่ยวกับเทพเจ้าเต๋าบ้อว่า  

	 “องค์กลางชื่อ	เต๋าบ้อ	ท�าจากกระดาษสา	เบามาก	นอกนั้น
เรยีกว่า	กิว๋ฮ้วงฮุดโจ้ว	เหมอืนพระโพธิสตัว์	ปีหนึง่จะมคีนท�าความสะอาด	
ต้องคอยเอาส�าลีชุบน�้าค่อยๆ	เช็ด	เป็นภาคส�าเร็จนั่งบัว	ส่วนอันนั้นคือ
องค์ใหญ่	เป็นเง็กเซียนฮ่องเต้	อันนี้คือดาวนพเคราะห์ทั้ง	9	แล้วตะเกียง
ดวงนี้ไฟต้องติดตลอดเวลา	ห้ามดับ	ไม่มีการดับ	คนเฝ้าจะคอยดูแล
แม้กระทั่งย้ายลงมาท�าความสะอาดข้างล่างก็ห้ามดับ	ต้องสว่างตลอด
ถึงเทศกาลกระถางธูปก็จะเปลี่ยน	เป็นกระถางธูปดินเผา	วันแรกของ
เทศกาลกินเจก็จะไปเชิญฮุดโจ้วมา	เชิญมาเสร็จก็จะมีกระถางธูปมาตั้ง
กระถางธูป	3	ใบเป็นหัวใจส�าคัญส�าหรับงานกินเจ	10	วัน	เขาก็จะ
แต่งธูปเป็นช้ันๆ	คนภายนอกเขาจะไม่ให้ปัก	จะให้คนดูแลกระถางธูป
ปักเท่านัน้	จะห้ามไม่ให้ผูห้ญงิเข้าไปในเขตชัน้ในของศาลเจ้า	กระถางธูป	
3	ลูก	จะอุ้มไปไว้ในเรือ	จะมีเรือมังกรเพื่อให้ไฟลุกข้ึนมาเอง	ไม่มีการ
จุดไม้ขีด	ของเราไม่ได้ลอยเรือมังกร	สมัยก่อนเขาว่าลอยแล้วมันไปติด
บ้านคน	มันไม่ดี	ก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นการเผาเรือที่หน้าวัดช่องลม”	
(สัมภาษณ์ 16 ธันวาคม 2558)
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 โรงเจไท้เอ็กต๊ัว อ�าเภอบ้านแพ้ว มีเจ้าพ่อส�าเร็จมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้าน
เลื่อมใสศรัทธา คนดูแลโรงเจเล่าว่า 

	 “สมัยก่อนท่านจะมีชื่อว่า	เจ้าพ่อส�าเร็จสุขลา	
ก็คือ	สุข	แล้วก็	ลา	คือความหมายของท่านก็คือ
ลูกหลานมีสุขแล้วก็ต้องลาจาก	ทีนี้องค์ที่มาต่อจาก
ท่านท่ีเป็นลกูศษิย์ของท่านกต็ดัเอาค�าว่า	สขุลา	ออก	
ก็เหลือแต่เจ้าพ่อส�าเร็จ	พอท่านลงมาใหม่ก็เอา
สองค�าหลังออก	 เพราะท่านบอกแต่แรกแล้วว่า
นามท่านไม่เปิดเผย	เต็มที่ก็เรียกได้แค	่องค์	1	องค์	2	
องค์	3	องค์	4	ได้แค่นี้	แต่ในนามของโรงเจก็หลวงพ่อ
ส�าเร็จนี	่กว่าท่านจะมาได	้ท่านไม่รับปาก	เพราะท่าน
บอกว ่าในเมืองมนุษย ์มันล�าบาก	 แล ้วมนุษย ์
ปลิ้นปล้อน	 เทพเลยไม่อยากมาในเมืองมนุษย์		
ลูกศิษย์เขามาครั้งแรกก็อยากจะได้เห็นรูปจ�าลอง

ของท่าน	ทนีีท่้านกบ็อกกบัคนทีป้ั่น	ซึง่เป็นคนจนีโบราณ	เป็นช่างแล้วกร็บัจ้างท�าสวน
สมัยก่อน	เมื่อก่อนช่างปั้นยังไม่มี	จะเป็นช่างไม้ส่วนใหญ่	แต่ทีนี้ท่านบอกว่าไป
นั่งสมาธิในห้องเงียบๆ	มืดๆ	เด๋ียวจะปรากฏภาพให้เห็นตามนั้นแล้วกัน	พอเขา
นั่งสมาธิเสร็จ	เขาก็บอกท่านว่าเห็นแล้ว	จ�าไว้	ท่านก็ให้เห็นแค่ครั้งเดียว” (สัมภาษณ ์
24 กุมภาพันธ์ 2560)

		 “เป้าหมายของที่นี่คือเป็นโรงทาน	มีการแจกข้าวสาร	มีแจกพันธุ์ไม้	 เช่นคนมี
คันนาอยู ่	โรงเจก็จะไปจัดให้บ้านน้ีสัก	20	ก่ิง	ปลูกแล้วก็ตอนไปขยายพันธุ์ต่อ
กจ็ะมพัีนธ์ุไม้หลายพนัธ์ุส่วนใหญ่เป็นผลไม้ดีๆ 	คอืโรงเจสร้างมาแล้วต้องท�าประโยชน์
กับสังคม	ไม่ใช่สร้างมาแล้วไม่มีประโยชน์ต่อสังคม	ท่านก็สั่งมาแบบนี้” (สัมภาษณ์ 
26 ตุลาคม 2559)
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 โรงเจหลายแห่งจะมีพิธีล้างป่าช้าเก็บศพไร้ญาติทุกๆ 10 ปี หรือ 20 ปี ซึ่งเป็น
ประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน และเป็นการสร้างบุญกุศลเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์
คนที่ยากไร้ ดังน้ัน โรงเจจึงท�าหน้าที่เป็นทั้งพื้นที่ทางศาสนาและความเชื่อ และพื้นที่
ของการท�างานเพื่อสังคมในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การตั้งหน่วยกู้ภัย เจ้าหน้าที่
มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ให้ข้อมูลว่า  

	 “หน่วยกู้ภัยตั้งในปี	2549	ดั้งเดิมเป็นเครือข่ายของปอเต็กตึ้ง		
พอมมีลูนธิมิศีาลเจ้ากเ็ลยมาท�ากู้ภยัในจงัหวดัสมทุรสาคร	เป็นหน่วยกู้ภยั	
ที่แรกของจังหวัด	ผลงานมีตลอด	มีทุกวัน	เฉพาะในจังหวัดสมุทรสาคร		
เราจะมีเครือข่ายที่ใส่เสื้อสีน�้าเงิน	มีทุกต�าบล	มีเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัย
ประมาณ	500	กว่าคน	ทุกคนมาช่วยด้วยจิตอาสา	ไม่มีเงินเดือนค่าจ้าง	
ซื้อน�้ามันขับรถส่งคนเจ็บด้วยตัวเอง	การมีกู ้ภัยมันมีค่าใช้จ่ายเยอะ	
ไหนจะค่าเก็บศพ	ไหนจะผ้าห่อศพ	ซึ่งมันต้องใช้ตังค์ซื้อทั้งนั้น	เวลาเจอ
ศพเน่ากต้็องมผ้ีายาง	แล้วกเ็รากท็�างานกูภ้ยัเพ่ือช่วยเหลอืสงัคม	ในช่วง	
10	วันนี	้(กินเจ)	โรงทานเปิดตลอด	24	ชั่วโมง	ใครอยากกินก็มาได้หมด	
เพราะเรามีกู้ภัย	บางทีกลับมาเขาหิว	เพราะเขาก็กินเจด้วย	แม่ครัว
จะท�ากับข้าวไว้	แล้วก็มาตักกินตอนเย็นเขาจะท�าไว้ชุดหนึ่งเพื่อรอบดึก	
ส่วนใหญ่เด็กวัยรุ่นทั้งนั้น”	(สัมภาษณ์ วันที่ 20 ตุลาคม 2558)
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

โรงเจกับการท�างานเพื่อสังคม

พิธีแห่เจ้าพ่อของชาวจีนในคลองด�าเนินสะดวก

 ในช่วงเทศกาลกินเจ โรงเจจะมีการบริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้กับคนยากไร้ 
และเปิดโรงทานให้ประชาชนเข้ามารับประทานอาหารโดยไม่ต้องจ่ายเงิน

 ทุกๆ 10 ปี มูลนิธิแพร่ศีลธรรมการกุศลสงเคราะห์ (เม่งซวงเซี่ยงตั๊ว) จะจัดพิธี
ล้างป่าช้า และเก็บศพไร้ญาติ โดยจะมีการบวงสรวงเซ่นไหว้เทพเจ้าโป๊ยเซียนทั้งแปด
และแห่ไปในคลองด�าเนินสะดวก เพื่อให้ประชาชนกราบไหว้ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

พิธีทิ้งกระจาด

 พิธีทิ้งกระจาดของโรงเจหลายแห่ง จัดขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจ เป็นพิธีกรรม
ที่บูชาเทพเจ้าและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ และยังเป็นการท�าบุญบริจาคทานให้กับคนยากจน 
เป็นการผสมผสานความเชื่อทางศาสนาเข้ากับการท�างานสังคมสงเคราะห์
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 กรรมการโรงเจของมูลนิธิแพร่ศีลธรรมการกุศลสงเคราะห์ ต�าบลโรงเข้
อ�าเภอบ้านแพ้ว อธิบายว่า

 ปัจจุบัน โรงเจหลายแห่งมีการจัดงานไหว้ฟ้าดิน พิธีสะเดาะเคราะห์
เสริมดวงชะตาและโชคลาภ และพิธีแก้ปีชง ที่มีการกราบไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย
ซ่ึงได้รับความนิยมจากคนไทยเช้ือสายจีนและคนกลุ่มต่างๆ ที่ต้องการที่พึ่งทางใจ
เพื่อสร้างความมั่นใจในการด�าเนินชีวิต 

	 “การแจกทานเป็นกิจวัตรของเราอยู่แล้ว	 ที่ไหนเกิดอัคคีภัยก็ไป
ช่วยผู ้ยากไร้ที่ไม่มีโลงศพเขาก็มาขอได้	เราก็ช่วยเงินไปหน่อยหนึ่ง
อย่างนกัเรยีนยากจนเรากม็ทุีนให้เขา	น่ีส่ิงทีต้่องท�าทกุปี	กรรมการเข้ามา
ด้วยใจ	มีบริจาคเงินบ้าง	ซื้อที่ธนาคารกสิกร	เปิดโรงพยาบาลบ้านแพ้ว	
สาขาหลกัห้า	คอืซือ้ตกึกบัทีด่นิให้เขา	สร้างเพือ่ให้คนทีไ่ม่ต้องเดนิทางไกล	
ทุกวันนี้ที่บ้านแพ้วรับจากด�าเนินสะดวกมา	20,000	กว่าคน	ไม่ต้องเข้า
โรงพยาบาลใหญ	่ไม่ต้องเดินทางไกล	โรคผู้สูงอาย	ุความดัน	เบาหวาน	
เอายาที่ตรงนี้	 เราก็มีหมอประจ�าทุกวันอยู ่แล้ว	ผลประโยชน์ตกท่ี
คนท้องถิ่น”	(สัมภาษณ์ 26 ตุลาคม 2559)
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย

 เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย หรือ องค์ไท้เส่ีย ชาวจีนเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าคุ ้มครอง
ดวงชะตาและชีวิต เหมือนเป็นพระประจ�าวันเกิดของคนไทย มีการนับถือมานานกว่า 
3,000 ปี ในรอบ 60 ปี จะมีเทพเจ้าไท้ส่วยประจ�าอยู่ในแต่ละปีมีชื่อเรียกต่างกัน
รวม 60 องค์ แต่ละองค์จะมีอ�านาจให้คุณ ให้โทษแก่มวลมนุษย์ ขึ้นกับพระเมตตา
ของท่าน โดยเฉพาะคนที่มีเคราะห์ เทพเจ้าไท้ส่วยเอ๊ียจะช่วยปัดเป่าเคราะห์ภัย  
ท�าให้เกิดความเป็นสิริมงคล ตามโหราศาสตร์จีนเชื่อว่าดวงชะตาชีวิตของแต่ละคน
ก็จะเปลี่ยนแปลงไปทุกปี ดวงชะตาของคนเกิดปีนักษัตรต่างๆ ทั้ง 12 นักษัตร
จะมีความสัมพันธ์กับนักษัตรในปีน้ันๆ มีทั้ง “ดี” (ฮะ) และ “ไม่ดี” (ชง) ถ้าปีใด
ส่งเสริมกัน ก็จะท�าให้ชีวิตมีความเจริญ แต่ถ้าปีใดเป็นปีปฏิปักษ์ต่อกัน หรือ”ชง” 
ก็จะท�าให้ชีวิตมีแต่อุปสรรค ปีที่ไม่ถูกโฉลกกัน ได้แก่  ปีชวด  ไม่ถูกโฉลก กับปีมะเมีย,  
ปีฉลู ไม่ถูกโฉลก กับปีมะแม, ปีขาล ไม่ถูกโฉลก กับปีวอก, ปีเถาะ ไม่ถูกโฉลก กับ
ปีระกา, ปีมะโรง ไม่ถูกโฉลก กับปีจอ, ปีมะเส็ง ไม่ถูกโฉลก กับปีกุน
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 การนับถือเจ้าแม่ทับทิม

 ชุมชนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสมุทรสาครมีการเคารพบูชาเจ้าแม่ทับทิม
อย่างแพร่หลาย ศาลเจ้าแม่ทบัทมิทีส่�าคญั ได้แก่ ศาลเจ้าแม่จุย๋ป๋วยเนีย้ในเขตท่าฉลอม,  
ศาลเจ้าแม่อาม่า ต�าบลสวนส้ม, ศาลเจ้าแม่เมอืงสมทุรในวดัช่องลม, ศาลเจ้าแม่อาม่า 
ต�าบลบางหญ้าแพรก, ศาลเจ้าแม่เทียงโหว สมาคมตระกูลลิ้มสมุทรสาคร, ศาลเจ้า
อาม้าซากงซี ต�าบลท่าไม้, ศาลเจ้าแม่อาม้า ต�าบลท่าเสา, ศาลเจ้าแม่ทับทิม ต�าบล
หนองบัว, และศาลเจ้าแม่ทับทิม ต�าบลโรงเข้

 ในชุมชนริมแม่น�้าท่าจีนบริเวณบ้านแพ้วและกระทุ่มแบน มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ
เจ้าแม่ทับทิมที่เป็นพี่น้องสองคน คนหน่ึงเป็นเจ้าแม่ที่ประตูน�้าบางยาง อีกคนหน่ึง
เป็นเจ้าแม่ที่หมู่บ้านซากงซีในเขตกระทุ่มแบน เจ้าแม่ทับทิมทั้งสององค์นี้ได้รับการ
เคารพบูชาจากคนไทยเชื้อสายจีนเป็นอย่างมาก  

Sakorn-Buri_Book_Final 0320.indd   301 3/20/2561 BE   15:09



302
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ผู ้ดูแลศาลเจ้าแม่อาม้า บริเวณประตูน�้าบางยาง ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว
เล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ว่า

	 “ศาลน่ีเก่าแก่มาก	แต่เดิมเป็นหลังคา
มุงจาก	มีเรียนอักษรจีนที่ศาลน้ี	แต่ก่อนแถวน้ี
คนจีนเยอะ	สมัยก่อนตรงปากคลองนี้เรือทุกล�า
ต้องจุดประทัดหมด	ถ้าไม่จุดจมเลย	มีอยู่ครั้งหนึ่ง
เขาจะท�ามูลนิธิ	ก็ตั้งโต๊ะรับบริจาคตรงน้ี	พอ
ตัง้เสรจ็ได้เวลาประมาณบ่าย	ลมฝนมาพรวดเดยีว
หายหมดเลย	โต๊ะกระจาย	หลังจากนั้นเขาเลย
ไม่จัดอีกเลย	คือถ้าตั้งมูลนิธินี่ไม่เอาเลย	เจ้าแม่
ไม่ต้องการเก็บเงิน	มีเท่าไหร่พยายามใช้ออก
ให้หมด	คือได้มาก็ใช้”		(สัมภาษณ์ 22 พฤศจิกายน 
2559)
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ชุมชนชาวจีนในบริเวณหมู่ 10 ต�าบลท่าไม้ อ�าเภอกระทุ่มแบน เป็นที่ตั้ง
หมู่บ้านซากงซี มีการนับถือเจ้าแม่อาม้าหรือเจ้าแม่ทับทิมองค์ที่สอง

 ชาวบ้านเล่าว่า                                            

	 “เมือ่ก่อนตรงน้ีเป็นศาลไม้	หลงัจากนัน้
ก็มีคนใจบุญที่เขาขอพรได้	เขามาสร้างให้ใหม่	
เขาบนเอาไว้	ว ่าถ้าเขาร�่ารวยแล้วประมูล
เตาเผาศพได้	เขาจะมาท�าศาลให้อาม้า	พอดี
เขาได้สมใจ	เขาก็มาสร้าง	เพิ่งจะเสร็จปีนี้			
เขาขอพร	อาม้าศักดิ์สิทธิ์	แล้วแต่ใครจะไป
ถูกโฉลกกับอาม้า	วาสนาของใครของมัน	
ตรงท้องนากจ็ะมศีาลอาม้าเก่า	ตดิแม่น�า้ท่าจนี	
มนัมมีานานแล้ว	มมีา	100	กว่าปีแล้ว	คนทีเ่ป็น
ร่างทรงตายไปหลายคนแล้ว	มันเป็นศาลเก่า	
ใครก็ไม่กล้าย้าย	ตอนนี้มันผุหมดแล้ว	เขาเชิญ
อาม้ามาอยู่ที่ใหม่แล้ว	ไม่มีใครกล้ารื้อ	กลัวกัน			
ก๋งเล่าให้ฟังว่า	อาม้ามสีององค์	มากันสองพีน้่อง	
เขาว่าลอยน�า้มา	ทีป่ระตนู�า้บางยางมอียู	่1	ศาล	
แล้วเขาก็มาขึ้นตรงนี้อีกศาล”	( สัมภาษณ์ 
14 ธันวาคม 2559)

ศาลเจ้าแม่อาม้าซากงซี หลังเก่า                     ศาลเจ้าแม่อาม้าซากงซีหลังใหม่
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 บริเวณชุมชนชาวจีน ต�าบลท่าเสาริมแม่น�้าท่าจีน อ�าเภอกระทุ ่มแบน 
ก็มีการนับถือเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งชาวบ้านได้น�าข้ีธูปของเจ้าแม่ทับทิมที่อยู่บริเวณ
ปากคลองบางยางมาไว้ที่นี่ ท�าให้ศาลเจ้าแม่ทับทิมที่บ้านท่าเสามีสายสัมพันธ์กับ
เจ้าแม่ทับทิมสองพี่น้อง 

 ผู้ดูแลศาลเจ้าแม่ทับทิม บ้านท่าเสา อายุ 74 ปี เล่าว่า

 “ศาลมมีาก่อนฉนัเกดิ	ปีนัน้มันเป็นโรคห่ากัน	ตายกันเยอะ	ตัง้แต่ฉันยังไม่เกิด	
แล้วอากงกไ็ม่รูจ้ะท�าอย่างไรด	ีกไ็ปเอาขีธ้ปูจากศาลบน	 (ศาลอาม้า	ปากคลองบางยาง)	
มาละลายให้ลูกหลานกิน	ลูกหลานก็ไม่เป็นอะไร	ก็เลยเชิญท่านมาตั้งที่นี่”	(สัมภาษณ์ 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559)   
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 การนับถือเจ้าแม่กวนอิม

 ศาลเจ้าแม่กวนอิมที่ส�าคัญได้แก่ ศาลเจ้าพระโพธิสัตว์กวนอิม ท่าฉลอม, 
ศาลเจ้าแม่กวนอมิพนัมอื ต�าบลมหาชยั, ศาลเจ้ากิว๊เทยีนเนีย่เนีย้ ต�าบลบางหญ้าแพรก,  
ศาลเจ้าแม่กวนอมิพนัมอื ต�าบลนาด,ี ศาลเจ้าโรงเจฮัว้เฮยีงฮกุตึง้, ศาลเจ้ามลูนธินิ�า่เกก็, 
ศาลเจ้าแม่กวนอิม วัดเจษฎาราม, ศาลเจ้าพุทธเทวะมงคลสถาน ต�าบลบางน�้าจืด, 
ศาลเจ้าแม่กวนอมิ วดัคลองมะเดือ่, ศาลเจ้าแม่กวนอมิ วดัดอนไก่ด,ี ศาลเจ้าแม่อาเนีย้ว 
ต�าบลท่าเสา, ศาลเจ้าแม่กวนอิม วัดท่ากระบือ, ศาลเจ้าแม่กวนอิม วัดท่าไม้, 
ศาลเจ้าแม่กวนอิม วัดหนองนกไข่, ศาลเจ้าแม่ชือปุยเนี้ยว ต�าบลหนองสองห้อง, 
ศาลโรงเจเจ้าแม่กวนอิม ต�าบลหลักสอง

 ในพิธีกราบไหว้บูชาเจ้าแม่กวนอิม ผู้ที่มากราบไหว้จะต้องท่องบทสวด 3 ครั้ง 
ส�าหรับผู้ที่ต้องการให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ จะต้องท่องบทสวด 50 ครั้ง (สวดมหากรุณา
ธารณีสูตร ค�าสวดเป็นภาษาจีน) เมื่อสวดจบ 50 ครั้งให้ท�าเครื่องหมายทึบในวงกลม
ในแผ่นกระดาษทีม่บีทสวด จ�านวน 306 วงกลม เมือ่สวดครบตามจ�านวนแล้วให้พมิพ์
บทสวดจ�านวน 1,200 แผ่นและน�าไปแจกให้กับคนอื่นเพื่อสวดบูชาในแบบเดียวกัน
การกระท�านี้เชื่อว่าจะท�าให้ผู้สวดได้รับพรสมปรารถนา ดังค�าอธิบายต่อไปนี้ 

	 “ข ้าพเจ ้าขอนอบน้อมแด่พระแม่กวนอิม	มหาโพธิสัตว ์	
พระผู้เปี่ยมล้นด้วยพระมหาเมตตา	พระมหากรุณา	อันยิ่งใหญ่ไพศาล
ขอได้โปรดบ�าบัดทุกข์โศก	โรคภัยอันตรายทั้งปวง	ข้าพเจ้าขอน้อมถึง
พุทธานุภาพ	ธรรมานุภาพ	สังฆานุภาพ	พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์	
ขอได้โปรดขจัดปัดเป่าทุกข์โศก	โรคภัยทั้งปวงให้หมดสิ้นไป	ขอความสุข	
สมปรารถนาทุกประการจงมีแก่ข้าพเจ้า	ขอเทพเจ้าเบื้องบน	และ
เทพเจ้าเบื้องล่างทั้งหมดได้โปรดปัดเป่า	ให้เวรกรรมและสรรพเคราะห์
ทั้งมวลจนหมดสิ้นไป”

Sakorn-Buri_Book_Final 0320.indd   305 3/20/2561 BE   15:09



306
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าแม่กวนอิมในศาลเจ้าตึก
อ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ในหมู ่บ ้านชาวจีนช่ือตงเสี้ย ซึ่งป ัจจุบันคือหมู ่บ ้านท้องคุ ้ง ต.ท่าเสา
อ.กระทุ่มแบน  เป็นหมูบ้่านชาวประมง มกีารนบัถอืเจ้าแม่กวนอมิ หรือ เจ้าแม่อาเนีย้ว

 ชาวบ้านผู้ดูแลศาลเจ้าแม่อาเน้ียว เล่าว่า                                             

	 “เมื่อก่อนแถวนี้เป็นป่าจาก	ดงป่า	ที่นี่ตอนแรก
เขาท�านาแล้วก็เปล่ียนมาท�าสวน	ท�าสวนมะม่วง	
สวนกล้วยไม้	สวนมะพร้าว	รุ่นผมตอนนั้นยังท�านาอยู่	
นาด�า	เลิกนาไปประมาณ	40	ปีแล้ว	ที่เลิกเพราะเขา
ยกที่ดินสูงหมดเลย	ท�าข้าวล�าบาก	ต้องขุดด้วยจอบ	
ไม่มคีวาย	แล้วกไ็ม้ปักด�ากนั	ท�าคนละ	7-	8	ไร่	เกีย่วข้าว
แล้วก็ฟาดเอง	ท�าเอาไว้กินไม่ได้ขาย	ไว้กินในบ้าน			
ศาลเจ้าดั้งเดิมอยู ่ตรงแม่น�้า	แล้วก็ย้ายมารอบหน่ึง	
แล้วกย้็ายมาอีกท	ีรวมเป็น	3	เทีย่ว	ศาลเดิมเป็นศาลไม้
เล็กๆ	แล้วก็มาเป็นตึก	สร ้างมาตั้งแต่รุ ่นปู ่ของปู ่	
เป็นคนจีน	มาจากเมืองจีนแล้วก็มาสร้างศาล	แต่แรก
มีไม้ตะเคียนมันลอยมา	แต่ก่อนเขาเข้าทรงเรียกจระเข้
ขึ้นมา	แล้วก็เอาไม้ตะเคียนขึ้นมา	แล้วก็มาสร้าง
ศาลเจ้าให้	แต่ก่อนนี้เขาแจวเรือผีหลอก	เรือหาปลา
ที่ทากระดานสีขาวๆ	เขาเจอจระเข้กัน	เขาบอกว่า
ตัวใหญ่มาก	แล้วตอนหลังก็มีเจ้าแม่กวนอิม	หลวงพ่อ
วัดบ้านแหลม	แล้วก็ไต่เสี่ยฮุดโจ้ว	แล้วตอนหลังเขาเลย
ตั้งชื่อว่าศาลเจ้าแม่กวนเนี้ยว	ชาวบ้านก็นับถือเรื่อยมา	
ส่วนใหญ่เขามาขอกันได้นะ	ของหายก็ได้	แม่ผม
แต่ก่อนไปช้อนกุง้ในสวน	ใส่ทองสองบาทแล้วใส่กระเป๋า
เอาไว้แล้วก็หาย	ไม่รู้จะท�ายังไงกม็าบนอาเน้ียว	กลางคนื
อาเนี้ยวมาเข ้าฝ ันว ่าอยู ่ตรงน้ันตรงน้ี	แล้วก็เจอ”			
(สัมภาษณ์ 22 พฤศจิกายน 2559)
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 การนับถือเจ้าพ่อปุนเถ้ากงและเจ้าพ่อแป๊ะกง

 ตามความเชื่อของชาวจีนแต้จิ๋ว เจ้าพ่อปุนเถ้ากงคือเทพเจ้าที่ คอยดูแล
คุ้มครองคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข ในอดีตสมัยราชวงศ์ซ้อง นักเดินเรือจะนับถือ
เจ้าพ่อปนุเถ้ากงมาก ชาวจนีโพ้นทะเลในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ทีอ่าสัยอยู่ริมชายฝ่ัง
และริมแม่น�้า ก็นับถือเจ้าพ่อปุนเถ้ากง ศาลเจ้าพ่อปุนเถ้ากงที่ส�าคัญในจังหวัด
สมุทรสาคร ได้แก่ ศาลเจ้าปุนเถ้ากงท่าฉลอม ศาลเจ้าปุนเถ้ากงคลองมหาชัย และ
ศาลเจ้าปึงเถ้ากง (ศาลเจ้ากลางคลอง) ต�าบลท่าไม้
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 ผู ้ดูแลศาลเจ้าปุนเถ้ากง ริมคลองมหาชัย อธิบายถึงความศักด์ิสิทธ์ิของ
เจ้าพ่อปุนเถ้ากงว่า                                             

	 “เราต้องการอะไรก็จุดธูปอธิษฐาน	แล้วก็จะโยนไม้	3	ท่อนขึ้น
ถ้าส�าเร็จ	เซ้งปวย	(คว�่า	1	อัน	หงาย	1	อัน)	แต่ถ้าคว�่าทั้งคู่	คือไม่ส�าเร็จ	
และถ้าหงายทั้งคู่คือท่านได้ยินสิ่งท่ีเราขอ	ท่านรับรู้	แต่ว่าท่านหัวเราะ	
คอืหมายความว่าเรารูค้�าตอบอยูแ่ล้วในใจ	ไม้น้ีเขาเรียกว่า	ปวย	เขาก็จะ
มาไหว้	จุดธูปเสร็จเขาก็จะมาโยน	จะมาขอเรื่องออกเรือ	คนที่จะท�า
กิจกรรมอะไรก็แล้วแต่	ก็จะมาถามว่าจะส�าเร็จไหม	บางคนสอบหมอได	้
ก็ซื้อไก่ต้มมาเลย	9	ตัว	บางคนสอบราชการเป็นต�ารวจ	ทหาร	เขาก็
มาไหว้	แล้วแต่ว่าเขาจะเอาอะไรมาไหว้ก็ได้	อย่างซาแซ	คือ	เป็ด	1	ตัว	
ไก่	1	ตัว	หมู่ต้ม	1	ช้ิน	ก็เป็น	3	อย่าง	ใส่ถาด	เราก็จะมีผลไม้อีกสัก	
3-5	อย่าง	แล้วก็น�้า	เราก็มาถวายท่านเมื่อเราส�าเร็จแล้ว	บางคน	
อย่างคิดจะขายที่	บ้าน	เรือ	ก็จะมาขอ	ถ้าขายได้ก็จะมาไหว้	ตรงนี้
เขาท�ามาตั้งนานแล้ว”	(สัมภาษณ์  21 มกราคม 2559)
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 แป๊ะกง หรือ เทพเจ้าที่ เทพผู้ดูแลคุ ้มครองผืนดิน ชาวจีนที่ตั้งบ้านเรือน
อยู่ในที่ต่างๆ จะท�ากราบไหว้แป๊ะกงเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข ศาลเจ้าพ่อแป๊ะกง
ที่ส�าคัญในจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ ศาลเจ้าแป๊ะกง (โรงบน โรงล่าง) ต�าบลบ้านบ่อ 
ศาลเจ้ามูลนิธิน�่าเก็ก ศาลเจ้าแป๊ะกง สุสานสามัคคีธรรมภาวนา ศาลเจ้าตาแป๊ะกง 
ต�าบลท่าไม้

เทพเจ้าแป๊ะกง บนหลังเสือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนประมง ต�าบลบ้านบ่อ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
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เจดีมอญวัดบางน�้าวน ต�าบลบางโทรัด อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 ผีประจ�าตระกูลของชาวมอญ

 ในกลุ่มคนมอญที่เป็นคนด้ังเดิมในพื้นที่ จะตั้งถิ่นฐานอยู่ริมคลองสุนัขหอน 
คลองเจด็ริว้ คลองอ�าแพง คลองตาข�า คลองตาปลัง่ คลองเขือ่นขนัธ์ และคลองพากหมอน   
คนกลุ่มนี้มีความเชื่อเรื่องผีหรือเจ้าพ่อเจ้าแม่ประจ�าหมู่บ้าน และนับถือพุทธศาสนา
ในเวลาเดียวกัน องค์ บรรจุน (2550) อธิบายว่า ในพื้นที่สมุทรสาคร ชาวมอญเข้ามา
ต้ังถิ่นฐานในบริเวณวัดเกาะ ซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2318 (สมัยสมเด็จพระเจ้า
กรุงธนบุรี) ลูกหลานชาวมอญวัดเกาะค่อยๆ ขยายตัวออกไปตั้งรกรากในบริเวณ
ใกล้เคียง ได้แก่ เขตวัดบางปลา วัดพันธุวงษ์ วัดศิริมงคล วัดคลองครุ วัดเจ็ดร้ิว 
วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม และวัดอุทยาราม    

 ส่วนมอญอีกกลุ่มหน่ึงที่เข้ามาทีหลัง มีในบันทึกสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งกล่าวถึง
ชาวมอญเป็นแรงงานขุดคลองสุนัขหอนและสร้างป้อมวิเชียรโชฎึก รัชกาลที่ 3 โปรดฯ
ให้ยกครัวมอญในเจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ) ไปท�ามาหากินที่จังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อ พ.ศ. 2371 ท�าให้พื้นที่ริมคลองสุนัขหอนกลายเป็นที่ ต้ังชุมชนชาวมอญ 
ซึ่งมีการสร้างวัดเรียงรายตลอดล�าคลอง ตั้งแต่วัดบางพลี วัดบางน�้าวน วัดบางกระเจ้า 
วัดบางสีคต วัดบางไผ่เตี้ย และวัดชีผ้าขาว
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 องค์ บรรจุน (2550) อธิบายว่าชุมชนมอญบริเวณวัดเกาะ กับมอญบริเวณ
คลองสุนัขหอนเป็นมอญคนละกลุม่ทีอ่พยพเข้ามาในเวลาทีต่่างกนั เน่ืองจากชาวมอญ
วัดเกาะมีญาติพี่น้องอยู่ที่บ้านกะมาวัก เมืองมะละแหม่ง ซึ่งมีวัฒนธรรมร่วมกันคือ
การนับถือผีภายในตระกูล และสืบทอดผ่านทางลูกชายคนเล็ก ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์
ทีต่่างจากมอญในทีอ่ืน่ๆ ซึง่สบืทอดการนบัถอืผผ่ีานลกูชายคนโต ชาวมอญทีว่ดัเกาะ
มีการสืบทอดการนับถือผีตระกูลผ่านลูกชายคนเล็ก ผีประจ�าตระกูล เช่น ผีเต่า ผีไก่
ผงี ูผข้ีาวเหนยีว ผหีมู เป็นต้น สมบตัปิระจ�าตวัผีประกอบด้วย แหวนพลอยสแีดง 1 วง
เสื้อ 1 ตัว ผ้าแดง 1 ผืน ผ้าโพกหัว 1 ผืน หม้อ 1 ใบ ลูกชายคนสุดท้องตกดูแลสมบัติ
เหล่านีโ้ดยแขวนสมบตัผิไีว้ทีห่วัเสานอน หรือใส่หีบไม้เก็บไว้อย่างมดิชดิ ห้ามผู้อ่ืนมาดู  
ถ้าสมบัติช�ารุดต้องหามาเปล่ียนใหม่ ถ้าไม่เปลี่ยนจะน�าความเดือดร้อนมาให้กับ
คนในครอบครวั (ประเชิญ คนเทศ, 2528: 21) ในบางกรณี ถ้าคนในครอบครัวล้มป่วย
หรือประสบปัญหาต่างๆ ญาติพี่น้องจะเชื่อว่าเป็นเพราะมีการท�า “ผิดผี” หรือ
ลูกหลานและคนในครอบครัวไม่แสดงความเคารพผีบรรพบุรุษ ผีก็จะไม่พอใจและ
ท�าให้คนในครอบครวัเจบ็ไข้ได้ป่วย วธิกีารแก้ไขกค็อืจะต้องจดัพธิเีซ่นไหว้ผปีระจ�าตระกลู
ซ่ึงรู้จักในนามพิธีร�าผีมอญ การจัดพิธีร�าผีมอญ มักจะมีขึ้นในเดือนคู่ ยกเว้นวันพระ
และวันเข้าพรรษา
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นายบรรยี อธิบายเรื่องการนับถือผีว่า

	 “หากว่าลูกหลายคน	ผู้ชายคนโต	ผู้หญิงคนเล็ก	คนโตต้องรับ
หากมีลูกชายคนสุดท้อง	คนสุดท้องก็ต้องรับ	ผู ้หญิงไปเป็นสะใภ้
เขาหมดสิทธิ์	เมื่อเราถึงคราวไหว้ก็กลับมาไหว้ได้	แต่ลูกชายต้องสืบทอด	
ถ้าตระกูลไหนไม่สืบทอด	ความเป็นไปมันก็เกิด	คนมอญที่บางกระเจ้า
เห็นเต่า	เลยโยนไป	อยู ่ๆ	ก็ไม่สบาย	พอไม่สบายก็ไปหาหลวงพ่อ
วัดกลาง	แล้วเขาก็ส่งมาผม	ดูแล้วก็ผิดผีเรือน	ก็ถามว่าหนูนับถือผีอะไร
เขาบอกว่าฉันคนมอญ	แต่ผัวคนไทย	แต่เวลาเต่าเข้าบ้าน	ฉันก็โยน
ไปตลอด	เรากใ็ห้ไปปรกึษากนัก่อน	ผู้ชายเขากรั็บ	รับแล้วก็มคีวามสุขข้ึน			
คนมอญมี	ผีไก่	ผีเต่า	ผีงู	ผีหมู	เป็นผีตามตระกูล	ใครจะมาเป็นเขย	
เป็นสะใภ้ต้องอยู ่หลังนอก	อยู่หลังในไม่ได้	หลังในให้คนในบ้าน	
คนทีเ่กดิในบ้าน	เมือ่แต่งงานแล้วต้องอยูข้่างหน้า	เข้าไปนอนข้างในไม่ได้
เสาประจ�าถิ่นมีสองเสา	มีเสาเอก	ส่วนการไหว้	ปีหน่ึงไหว้คร้ังหน่ึง
ส่วนมากจะไหว้เดอืนหก	ทกุบ้านต้องไหว้	ผเีต่าก็หาเต่ามา	ผีไก่ก็หาไก่มา
เขาท�าแบบนี้	อย่างผีเต่า	เมื่อเขาอยากจะกินเต่า	กลางคืนเขาจะมา
บริเวณบ้าน	เมื่อเราปล่อยเต่าไป	บางคนก็ป่วย	ป่วยแล้วไปหาหมอ
พอเอาเต่ามาเลี้ยงแล้วก็หาย	อย่างผีงู	เจองูตีไม่ได้	ตีงูก็เกิดเหตุ	ผิดผี
อย่างผีไก่	กินไก่แต่ให้คนอื่นไม่ได้	ผีข้าวเหนียว	นึ่งข้าวเหนียวแจก
คนอื่นไม่ได้	แต่ว่ามากินในบ้านได้	เต่าก็ต้องกินในบ้าน	สิ่งท่ีเคารพ
อย่างนี้เขาก็มีบุญฤทธ์ิ	 เมื่อเราต้องการอะไร	ปรารถนาอะไรเราจุดธูป
บอกกล่าวเขา	ความส�าเร็จก็เกิด”	(สัมภาษณ์ 16 ธันวาคม 2558)

เครื่องเซ่นไหว้ผีเต่าของชาวมอญ ประกอบด้วยปลาช่อน กล้วย มะพร้าว
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หญิงชาวมอญวัย 60 ปี เล่าเก่ียวกับผีประจ�าตระกูลและความเชื่อ
ของชาวมอญว่า

	 “ในความเชื่อของคนมอญ	เขามีผี	ผีที่เขานับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อย่างดิฉัน	รกรากเขานับถือผีเต่า	เราก็ต้องรักษาตามเขามา	อย่างดิฉัน
เป็นคนมอญแต่สามีเป็นคนไทย	แต่ว่าถ้ามีลูกชายก็ต้องสืบเนื่อง	
คนเล็กก็ต้องรับช่วงต่อไป	แต่ถ้าไปได้ภรรยาเป็นไทย	แล้วมีลูกออกมา
เป็นผู้ชายก็ต้องรับต่อเนื่อง	แต่เราก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่าต้องท�า
อย่างนี้	ถ้าเกิดไปท�าอะไรแล้วผิดผี	เขาก็อาจจะลงโทษ	ก็ต้องมีพิธีกรรม
ก็คือการร�าผี	มีร่างทรง	คนมอญเขาเรียก	“ปะโหนก”	ก็คือพ่อใหญ่
เสาเรือนเสาเอกของคนมอญ	เขาจะต้องนับถือ	ปีหนึ่งก็จะเอาสิ่งของ
ไปไหว้	มีผลไม้	พวงมาลัย	ผ้าสามสีของต้องห้ามพวกตุ๊กตาท่ีมีหู	มีตา	
ห้ามน�าเข้าบ้าน	ปู่ใหญ่ไม่ชอบ	เพราะถ้าผดิไปจะท�าโทษ	ในพธิกีรรมร�าผี
ขับไล่สิ่งไม่ดี	เด็กผมจุก	คนมีเคราะห์ห้ามเข้า	คนที่ไม่ใช่วงศาคณาญาติ
ห้ามเข้า	เราเป็นคนมอญ	แต่มีสามีเป็นคนไทย	เราก็เข้าไปนอน
ในเรือนใหญ่ไม่ได้”	(สัมภาษณ์ 16 ธันวาคม 2558) 
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

พิธีกรรมร�าผีมอญ

 การร�าผีมอญจะจัดพิธีเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นในครอบครัว เช่น
การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เคารพบรรพบุรุษ การละเมิดข้อห้ามต่าง ๆ  ท�าให้สมาชิก
ในตระกูลเกิดการเจ็บป่วยโดยหาสาเหตุไม่พบ จึงจัดพิธีกรรมร�าผีขึ้นเพื่อขอขมาต่อผี
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 นอกจากชาวมอญจะนับถือผีประจ�าตระกูลที่อยู ่ในเสาเอกของบ้านแล้ว 
แต่ละชุมชนยังมีสิ่งศักด์ิสิทธ์ิหรือผีประจ�าหมู่บ้าน (ปะโหนก) ซึ่งท�าหน้าที่ปกป้อง
คุ ้มครองคนในชุมชน เป็นศูนย์รวมใจของคนในชุมชน เจ้าอาวาสวัดบางกระเจ้า
อธิบายเกี่ยวกับผีประจ�าชุมชนมอญว่า 

 ชุมชนมอญในสมุทรสาครจะสร้างศาลผีหรือศาลเจ้าพ่อประจ�าหมู่บ้าน และ
ในช่วงหลังสงกรานต์จะประกอบพิธีเซ่นไหว้ผี คนในชุมชนจะน�าเครื่องเซ่นมาถวาย
ที่ศาลและมีการเข้าทรง ผู้ชายชาวมอญทุกคนที่จะบวชจะต้องมาท�าพิธีกราบไหว้
อ�าลาเจ้าพ่อที่ศาลประจ�าหมู่บ้าน   

 ศาลเจ้าพ่อทีส่�าคญัของชาวมอญในสมทุรสาคร ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อหลวงช้างพนั 
และศาลเจ้าพ่อจ�าปี จ�าปา ในชุมชนมอญบางสีคต ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ ศาลเจ้าแม่
หม่อมจันทร์ ในชุมชนมอญบางกระเจ้า ศาลเจ้าพ่อหนู ในชุมชนมอญบางพลี
ศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง ศาลเปี้ยะจุตะละทาน ศาลปู่ธารา ในชุมชนมอญบางน�้าวน 
ศาลเจ้าเจ้าพ่อเพชร ศาลเจ้าพ่อสรวง ในชุมชนมอญบางไผ่เตี้ย ศาลเจ้าพ่อจ�าปีจ�าปา 
ในชมุชนมอญชผ้ีาขาว ศาลเจ้าพ่อปากคลอง ในชมุชนมอญบ้านก�าพร้า ศาลเจ้าพ่อโต 
ในชมุชนมอญศริมิงคล ศาลเจ้าปูคุ่ม้สีว่า ในชมุชนมอญพนัธวุงษ์ ศาลเจ้าแม่หวัตะพาน
และศาลเจ้าแม่จากมดั ในชมุชนมอญวดัเกาะ ศาลเจ้าพ่อล่องหน ศาลพ่อเอีย่มพ่อทุง่
ศาลพ่ออ้นพ่อจันทร์พ่อจุก ศาลพ่ออุ่นในชุมชนมอญเจ็ดเร็ว

	 “พอมาอยู่เป็นกลุ่ม	ก็จะมีผีปกปักษ์รักษาในชุมชน	ก็ตั้งเป็น
ศาลพ่อปู่	ศาลพ่อปู่เรียกตามคนไทย	ของมอญเรียกว่า	“ปะโหนก”	ก็คือ
บรรพบุรุษที่ใหญ่ที่สุด	แล้วก็ตามบ้านก็คือบรรพบุรุษของพ่อของแม่
ปู่ย่าตายายแบบนั้น	แล้วพอถึงเทศกาลที่ท�ากันก็คือสงกรานต์	ปีใหม่
ก็ต้องมาไหว้ผี	ร�าผี	ก็จะเล่นกัน	พอถึงวันสุดท้าย	เขาจะเอากระดูก
บรรพบุรุษที่อยู ่ที่บ้านหรือท่ีฝากที่วัดก็แล้วแต่	หรือที่บรรจุไปแล้ว
เขาก็จะเข้าศาลาการเปรียญ	เอากระดูกพวกนี้ไปตั้ง	ใครไม่มีกระดูก
ก็ใช้เขียนหนังสือเอา	คือบังสกุล	ปีละครั้ง	คือท�าทั้งหมู่บ้าน	มารวมกัน
ที่วัด”	(สัมภาษณ์ 18 ธันวาคม 2558)
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ศาลเจ้าพ่อหลวงช้างพัน
ศาลเก่าแก่ของชาวมอญต�าบลบางกระเจ้า อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
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เจ้าพ่อโต 3 ศาล ได้แก่ ศาลหลวงปู่ช้างพัน ศาลหลวงปู่ใหญ่ และศาลหลวงปู่การัณต์

 เรื่องเล่าขานเกี่ยวกับเจ้าพ่อในชุมชนของชาวมอญ

 ตัวอย่างเรื่องเล่าเก่ียวกับเจ้าพ่อของชาวมอญ ได้แก่ ประวัติของเจ้าพ่อโต 
3 ศาล ได้แก่ ศาลหลวงปู่ช้างพัน ศาลหลวงปู่ใหญ่ และศาลหลวงปู่การัณต์ ซึ่งตั้งอยู่
ริมคลองอ้อมโรงหีบ หมู่ที่ 6 ต�าบลบ้านเกาะ ตามความเชื่อของชาวมอญในพื้นที่นี้
เล่าสืบทอดกันมาว่ามีพี่น้องสองคน พี่ชื่อโต น้องชื่อช้างพัน พี่ชายเป็นแม่ทัพ
เมืองหงสาวดี น้องชายเป็นควาญช้าง เป็นแม่ทัพกองช้าง ดูแลช้าง 1,000 เชือก 
เมื่อมอญท�าสงครามกับพม่า พี่น้องสองคนได้เสียชีวิตในสงคราม ชาวมอญที่
แพ้สงครามก็อพยพย้ายถ่ินเข้ามาในสยามและอาศัยอยู่ตามเมืองต่างๆ ซึ่งได้มีการ
สร้างศาลและเชญิวญิญาณพีน้่องสองคนให้มาสงิสถติย์อยูใ่นศาลเพือ่เป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิ์
ที่ช่วยปกป้องคุ้มครองชาวมอญ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวมอญ ในเรื่องอิทธิฤทธิ์
ของเจ้าพ่อ มเีรือ่งเล่าว่าตอนกลางคนื จะมช้ีางและเสอืโคร่งออกมาเดนิรอบศาลเจ้าพ่อ
มจีระเข้เป็นพาหนะ ซึง่เคยพบจระเข้นอนตายทีห่น้าศาล 1 ตวัหัวจระเข้ทีต่ายยังเก็บไว้
ในศาลเจ้าพ่อการัณต์ นอกจากน้ันในสมัยก่อน ชาวนาที่เลี้ยงควายจะต้อนควาย
ข้ามคลองบรเิวณหน้าศาล ถ้าไม่จดุธปูบอกกล่าว ควายจะจมน�า้ตาย เดก็ทีเ่คยมาเล่นน�า้ 
หน้าศาล เคยจมน�้า แต่ลอยขึ้นมาได้ เด็กเล่าว่ามีจิ้กจกตัวใหญ่ช่วยขึ้นมา ชาวบ้าน
เชื่อว่าเป็นจระเข้ของเจ้าพ่อที่ช่วยให้เด็กรอดชีวิตน่ีคือตัวอย่างความศักด์ิสิทธ์ิของ
เจ้าพ่อโต
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ส่วนศาลหลวงปู่การัณต์ ซ่ึงเป็นศาลที่ 3 สร้างในปี พ.ศ. 2535 เน่ืองจาก
ในปีนั้น ขณะก�าลังประทับทรงเจ้าพ่อโต มีชายคนหนึ่งเกิดอาการดิ้นอยู่หน้าศาล
ร่างทรงเจ้าพ่อโตจึงเข้ามาถามว่าเป็นใคร ชายคนนั้นตอบว่าเป็นน้องชายคนเล็ก
ชื่อการัณต์ หลังจากน้ันจึงได้สร้างศาลให้เจ้าพ่อการัณต์เป็นหลังที่สาม เพื่อท�าให้
วิญญาณของพี่น้องสามคนมาอยู่ด้วยกัน ชาวมอญจะจัดงานประจ�าปีเพื่อเซ่นไหว้
เจ้าพ่อโตในวันที่ 15 เมษายน มีการท�าบุญตักบาตรเล้ียงพระ การแสดงมหรสพ 
การแก้บน นอกจากนั้น ถ้าลูกชายบ้านไหนจะบวชจะต้องมาท�าพิธีลาเจ้าพ่อที่ศาล 
ถ้าคลอดลูกเป็นผู ้ชาย พ่อแม่จะต้องมาท�าพิธี “ชักอะโลน” (พิธีต่องาน) ที่ศาล
โดยใช้น�้ามะพร้าวน�้าหอม 1 ลูก กล้วย 1 หวี พลู 1 จีบ เหรียญสลึงหรือเหรียญบาท 
1 เหรียญ ผ้าสีแดง 1 ผืน พร้อมดอกไม้ธูปเทียน น�าไปถวายให้ศาลแต่ละศาล
เหมือนๆ กัน

พิธีไหว้ศาลของผู้ชายชาวมอญที่จะบวชเป็นพระ
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 ชาวมอญเจ็ดริ้ว อ�าเภอบ้านแพ้ว เล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อ
ประจ�าหมู่บ้านว่า

	 “เขาเล่าให้ฟังว่า	พวกที่ชอบลองของ	พวกโจรที่ชอบไปปล้นก็จะ
มาหลบที่ศาลพ่อ	ก็หาไม่เจอ	แล้วเขาก็เล่าว่า	สมัยก่อนที่น่ีเป็นไม้แล้วก็มา
หยิบเอาของไป	ไม่บอกไม่กล่าว	พอเหยียบลงไปในน�้า	ก็ไปเจอกับหลังของ
พ่อเขาพอด	ี(จระเข้)	จนปัจจบุนันีค้นๆ	น้ันก็ไม่ลงน�า้คลองอีกเลย	ช่วงสงกรานต์		
แถวนีค้นจะเตม็ไปหมด	เป็นงานปีของเขา	ลกูศษิย์เขาก็จะมา	พอเลีย้งเพลเสรจ็
ร่างทรงเขาก็จะลง	ก็จะเห็นทั้ง	พ่อวันทอง	พ่อล่องหน	พ่อเอี่ยม	พ่อทุ่ง
พ่อจนัทร์	มาหมดทกุพ่อ	พ่อวนัทองกค็อืเรอืของเขา	(จระเข้)	พ่อล่องหนจะใหญ่	
ส่วนพ่อเอี่ยม	พ่อจันทร์	พ่ออ้น	ก็จะเป็นลูกศิษย์เขา	เขาก็จะมีกลองยาว
แตรวง	ช่วงสงกรานต์เจ้าพ่อก็จะร�า	ก็จะมีการท�าพิธีสะเดาะเคราะห์ปัดเป่า
ลูกศิษย์ก็จะมาท�าโรงทานแจกอาหารให้กินฟรี” (สัมภาษณ์ 8 ธันวาคม 2559)

ภาพภายในศาลเจ้าพ่อล่องหน ต�าบลเจ็ดริ้ว
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 พิธีเซ่นไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ประจ�าหมู่บ้านของชาวมอญ

 ในช่วงสงกรานต์และหลังสงกรานต์ ถือเป็นช่วงเวลาส�าคัญที่ชาวมอญจะ
ประกอบพธิเีซ่นไหว้บชูาเจ้าพ่อเจ้าแม่ประจ�าหมูบ้่าน ใครทีข่อให้เจ้าพ่อเจ้าแม่ช่วยเหลอื
และสมปรารถนา กจ็ะมาท�าการแก้บน และมาขอค�าปรกึษาในปัญหาต่างๆ จากร่างทรง
ของเจ้าพ่อเจ้าแม่ การประกอบพิธีเซ่นไหว้จะเร่ิมต้นจากเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ใหญ่ที่สุด
ในหมู่บ้าน ส่วนเจ้าพ่อเจ้าแม่องค์รองลงไปก็จะจัดพิธีหลังจากนั้น ในเขตชุมชนมอญ
บางกระเจ้า เจ้าพ่อที่ใหญ่ที่สุดคือเจ้าพ่อหลวงช้างพัน ในเขตชุมชนมอญบ้านเกาะ
เจ้าพ่อที่ใหญ่ที่สุดคือเจ้าพ่อโต 3 พี่น้อง คือหลวงปู่ช้างพัน หลวงปู่ใหญ่ และหลวงปู่
การัณต์ ในเขตชุมชนมอญเจ็ดริ้ว เจ้าพ่อที่ใหญ่ที่สุดคือเจ้าพ่อล่องหน

เจ้าอาวาสวดับางกระเจ้า	อธบิายพธีิเซ่นไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ของชาวมอญว่า

	 “ร่างทรงจะนุ่งผ้าแดง	โพกผ้าแดง	ถ้าผีผู้ชายเข้า	ก็จะเรียกผ้า
คาดเอว	ผ้าคาดหัวแต่ต้องเป็นสีแดง	เรียกเอาดาบมีด	ผีมีทั้งผู ้ชาย
ผู้หญิง	เจ้าแม่ก็มี	เจ้าพ่อก็มี	พอเข้าได้คนหน่ึงเขาก็จะยืนมอง	บางที
กจ็ะมาด	ู“เอ๊ะ	ท�าไมมาช้า”	กว่็าอย่างนี	้เขากจ็ะขึน้บ้าน	ขึน้บ้านไปบอก
เจ้าพ่อปูใ่หญ่ทีส่ดุ	บอกให้ไปเรียกมา	ว่าท�าไมช้า	เดีย๋วจะมดืค�า่	พอขึน้ไป
กไ็ปไหว้พ่อปู	่ไหว้เสรจ็กจ็ะนัง่อยู่หน้าบนัได	แล้วกบ็อกว่า	“เฮ้ย	มงึมานี”่	
พอชีค้นนัน้	คนนัน้กจ็ะเข้าทนัทเีลย	วิง่เข้ามาปุบ๊ก็จะถามว่า	มาจากไหน
อยู่ที่ไหน	เขาก็จะคุยกัน	คุยกันเสร็จก็จะเวียนกันไปไหว้พ่อปู่	ไหว้เสร็จ
ก็ลงมา	ก็จะมีคนนุ่งผ้าให้	เขาก็จะเต้น	จะกระโดด	เขาจะมีใบไม้สองก�า
บางทกีก้็านมะยม	เพือ่จะใช้พรมน�า้มนต์	ก็จะมกีารทักทาย	ถามแล้วบางที
เข้าแล้วกบ็อกว่าเขาอยูไ่ม่นาน	เพราะเขาต้องไปอกีทีห่น่ึงเขาโดนเชญิไป
ทีน่ัน่ทีน่ี	่มาสกัพกัแล้วกไ็ป	ถ้าเขาชอบร�า	เขากจ็ะบอกว่าให้ป่ีพาทย์ตีตาม
จังหวะเขา	คนนี้ร�าไปเพลงสองเพลง	คนนี้ก็เอามั่งตีจังหวะไม่เหมือนกัน	
ผูห้ญงิทีเ่ข้าทรง	เอาเหล้าขาวให้ดืม่	เอาบหุร่ีให้สูบ	ทัง้ทีไ่ม่เคยดืม่ไม่เคยสูบ	
เรากถ็ามว่า	“กนิได้เหรอ”	เขากบ็อกว่า	“มนักนิไม่ได้กต้็องกนิ	เหมอืนเขา
บงัคบัให้กนิ”	ถามต่อว่า	“แล้วไม่เมาเหรอ”	เขากว่็า	“เมาส	ิมนัมนึ”	บางคน
เวลาเจ้าออกแล้ว	พับเลย	เหนื่อย	อายด้วย	สลบไปก็มี	เดินไม่ไหว	
การเข้าทรง	เข้าหลายชัว่โมง	บางทกีเ็ยน็ค�า่ถ้าเจ้าพ่อเข้ากต้็องร�า	ร�านานเลย	
ชาวบ้านก็ช่วยร�ากัน	แล้วเวลาเขาจะจบจะเลิก	ส่งเจ้าพ่อกลับ	ก็จะร�ากัน
ทั้งหมู่บ้านเลย” (สัมภาษณ์ 18 ธันวาคม 2558)
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	 “ชาวบ้านมาดู	ก็เหมือนให้ก�าลังใจ	ปีหนึ่งคร้ังหนึ่ง	มาขอพร
ให้พรมน�้ามนต์	ให้เป่าหัว	แล้วก็จะมีการเส่ียงทาย	ก็จะถามว่าปีนี้จะ
เป็นอย่างไร	จะให้ท�าอย่างไรบ้าง	แก้เคล็ดอย่างไรบ้าง	ของเซ่นไหว้
มีขนมต้มขาวต้มแดง	มีมะพร้าว	กล้วย	ไข่	เหล้า	ยา	กล้วย	และมะพร้าว
เอาไว้ล่อช้าง	ถ้าใครบนกม็าให้เขาวันนัน้	เล่นกนัสนกุ	คนร�า	มกีลองยาว
สมยัก่อนเขามีทะแยมอญ	มาเล่นตอนเย็นหน้าศาล	บางทตีรงกับวนัเสาร์	
วันพระ	เขาก็ไม่เล่น	เล่นไม่ได้	คนมอญเขาถือมาตั้งแต่ดั้งเดิม	วันจม
อีกวันนึง	เดือนหนึ่งจะมี	4	วัน”	(สัมภาษณ์ 18 ธันวาคม 2558)

พิธีเซ่นไหว้เจ้าพ่อหลวงช้างพัน
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 คติพุทธและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดของชาวมอญ

 วัดในพุทธศาสนาถือเป็นพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส�าคัญของชาวมอญ 
ในวันส�าคัญทางศาสนา ชาวมอญจะไปท�าบุญตักบาตร ถือศีล ฟังเทศน์ฟังธรรม
ในช่วงออกพรรษาจะมีประเพณีตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระ

พระมอญรูปหนึ่ง อธิบายความส�าคัญ
ของประเพณีออกพรรษาและการล้าง
เท้าพระของชาวมอญว่า

	 “วันออกพรรษาเป็นวนัอรยิวินยั	
ก็คือ	 ผู้น้อยสามารถแนะน�าผู้ใหญ่ได	้
ล้างเท้าเขาถือว่าต�า่	 ให้ประชาชนลดทิฐิ	
ลดความรู้ความสามารถตวัเอง	ลดอัตตา
ของตัวเอง	ที่จะล้างเท้า	ก็เอาเป็นพระ	
เป็นบุคลาธิษฐานได้ดีที่สุด	 คือวันนั้น
คุณถอดหัวโขน	จะได้คลายทิฐิ	ส่วน
ตักบาตรดอกไม้เพื่ออะไร	พระพุทธ
ศาสนาถือว่าดอกไม้เป็นตัวแทนของ
พระสงฆ์ที่มีชีวิต”	(สัมภาษณ์ วันที่ 12 
ตุลาคม 2559)

Sakorn-Buri_Book_Final 0320.indd   324 3/20/2561 BE   15:09



325
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน
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 นอกจากน้ัน พระสงฆ์ชาวมอญก็มีบทบาทส�าคัญในการสร้างศูนย์รวมจิตใจ
และพลงัศรทัธาทางศาสนา พระสงฆ์ทีช่าวมอญนบัถอื ได้แก่ หลวงปูเ่ฒ่าเก้ายอด (นตุ)  
และหลวงปูแ่ขก แห่งวดับางปลา หลวงปูร่อดแห่งวดับางน�า้วน พระครอูทุยัธรรมสาคร 
หรือ หลวงพ่อมาลัย แห่งวัดบางหญ้าแพรก หลวงปู่หงษ์ แห่งวัดบางพลี หลวงพ่อ
มณีอมโร แห่งวัดศรีสุทธาราม (วัดก�าพร้า) หลวงพ่อปิ่น แห่งวัดคลองครุ หลวงพ่อสาย
แห่งวัดเจริญสุขาราม (วัดบางไผ่เตี้ย) หลวงปู่โน้ต และหลวงปู่แงแห่งวัดศิริมงคล 
หลวงปูต่่วนแห่งวดัน่วมกานนท์ หลวงพ่อเปล่ียนแห่งวดัชยัมงคล พระพทุธรูปศกัด์ิสิทธ์ิ
ของชาวมอญ ได้แก่ หลวงพ่อเกาะเพชร แห่งวดัเกาะ หลวงปูใ่หญ่ แห่งวดับางหญ้าแพรก  
หลวงพ่อทองเหลอืแห่งวดัศรบีรูณาวาส (วดัโคก) และหลวงพ่อหายแห่งวดัน่วมกานนท์

           
 ผีเฮือนในชุมชนลาวโซ่ง

 ในกลุม่คนลาวโซ่ง ตัง้ถิน่ฐานอยูบ่รเิวณต�าบลหนองสองห้อง และคลองบางกก 
คลองวัดศรีเพชร ในต�าบลโรงเข้ อ�าเภอบ้านแพ้ว ลาวโซ่งกลุ่มนี้อพยพมาจากเพชรบุรี  
การอพยพออกจากเพชรบุรีของลาวโซ่งเป็นผลมาจากการผ่อนคลายการควบคุมไพร่
ให้อยู่กับถ่ินอาศัยในช่วงรัชกาลที่ 5 ท�าให้ไพร่ชาวลาวโซ่งมีโอกาสเดินทางออกจาก
เพชรบุรี (สุมิตร ปิติพัฒน์ และเสมอชัย พูลสุวรรณ, 2540: 30) ระหว่างที่ลาวโซ่ง
เดินทางอพยพมาถึงบริเวณอ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ได้พบว่าบริเวณนี้
มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานท�ามาหากิน กลุ่มลาวโซ่งจึงสร้างถิ่น
ทีอ่ยูอ่าศยัทีน่ี ้โดยมบีรรพบรุษุทีร่่วมก่อตัง้ชมุชน 9 ตระกลู คอื บตุรเพชร มลูดาเพชร  
ซัดเพชร รอเพชร เพชรรอ โลหินเพชร มินเพชร บุญเพชร และทองเพชร

 ความเช่ือของลาวโซ่งผูกโยงกับการบูชาเซ่นไหว้ผี ลาวโซ่งเชื่อว่าที่อยู่อาศัย
หรือ เรือน มีผีบรรพบุรุษสิงสถิตย์ ตามความเชื่อของลาวโซ่ง ญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไป
แล้วจะกลายเป็นวิญญาณ หลังพิธีเผาศพแล้ว ลูกหลานจะต้องท�าพิธีเรียกวิญญาณ
คนตายกลับมาอยู่บ้าน หรือ พิธีเอาผีขึ้นเรือน (ม.ศรีบุษรา, 2530: 181) ในบ้านของ
ลาวโซ่งจะมีห้องขนาดเล็กเรียกว่า “กะล้อห่อง” หรือ “กะล่อหอง” เพื่อเป็นที่อยู่ของผี 
จะอยู่ด้านในสุดของเรือนอาศัย (เรณู เหมือนจันทร์เชย, 2542: 38 และมนู อุดมเวช,
2547: 205)  
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 ภายในกะล้อห่องจะมีถ้วยใส่น�้าและถ้วยใส่เหล้าให้ผีกิน ถ้าเป็นลาวโซ่งที่มี
ฐานะสูงก็สร้างที่อยู่ให้ผีอยู่ด้านข้างของเรือนเรียกว่า “กว้านผีเรือน” ในห้องน้ีจะมี
หิ้งบูชาผี และหนังสือบันทึกช่ือคนตายเรียกว่า “ปับผีเฮือน” คนที่จะเข้าห้องนี้ได้
จะต้องเป็นลูกหลานและคนในครอบครัวเท่านั้น ผู ้อยู่อาศัยในบ้านเรือนจะต้อง
ท�าพิธีเซ่นไหว้ผีเรือน หรือ เสนเรือน พิธีน้ีจะจัดข้ึนในกะล้อห่อง ผู้ท�าพิธีเรียกว่า
หมอเสนเรอืน เสมือนเป็นหมอผปีระจ�าหมูบ้่าน เป็นการแสดงความเคารพดวงวญิญาณ
ของปู่ย่าตายาย เพื่อให้วิญญาณผีบรรพบุรุษช่วยคุ้มครองคนในบ้าน ของเซ่นผี ได้แก่ 
เหล้า 1 ขวด ไก่ต้ม 1 ตัว ขนมและผลไม้ ดังน้ัน ชาวลาวโซ่งแต่ละบ้านจะต้องจัดพิธี
เซ่นผีเรือนเป็นประจ�าปีละครั้ง หรือสามปีคร้ัง แล้วแต่ฐานะของครอบครัว ถ้าไม่ท�า
พิธีเซ่นผีเรือนจะท�าให้คนในครอบครัวประสบปัญหาในชีวิต ชาวลาวโซ่งมีการสืบสกุล
ผเีรอืน โดยลกูชายคนสดุท้องจะท�าหน้าท่ีสืบสกุลและเป็นเจ้าของเรือนของบดิามารดา
(ม.ศรีบุษรา, 2530: 182) ในกรณีที่ครอบครัวไม่มีลูกชาย อาจให้ลูกสาวสืบผีแทน
หรือต้องรอให้มีหลานชายคอยสืบทอด หรือให้ลูกเขยท�าหน้าที่สืบทอดแทน (เรณู 
เหมือนจันทร์เชย, 2542: 39)   

การท�าผิดผีและการขอขมาผี ชาวบ้านเล่าว่า

	 “ต้องหาหมอผี	ใส่เสื้อฮีเข้าไป	เหล้าขวดนึง	หมากพลู	ก็ต้อง
ใช้หมอ	ไปบอกเองไม่ได้	ไปวานให้เขามาบอกให้ที	ก็วานเสนมาบอก
ผีเรือนท่ีกะล้อฮ่อง	ท�าอะไรต้องบอกเขา	อย่างคุณจะมาค้างบ้านยาย
เย็นมายายต้องบอก	แล้วในห้อง	เอาหมากพลูไป	อย่ารบกวนเขา	
ถ้าไม่บอกไม่ได้นอนเลยนะ	จนสว่างก็ไม่ได้นอน	นอนไม่ได้เลย	ถ้าไป
กลางวันธรรมดาแบบนี้ไม่เป็นไร	แต่ถ้าค้างไม่ได้	บ้านผู้ใหญ่ที่ติดกัน
ลูกเขาเรียนกรุงเทพฯ	แล้วเสาร์-อาทิตย์สิ้นเดือนเขาก็พาเพื่อนมาค้าง
ต้องบอก	ไม่บอกคือนอนไม่ได้เลย	แล้วเสาผีเรือนก็จะมีไม้ล้อมไว	้
เด็กจะไปจับไปเล่นไม่แลยนะ	ผิดเลย	คนใหญ่ก็เหมือนกัน	จะเอาอะไร
ไปพิงก็ไม่ได้เสาต้นนั้น	ถ้าหากผีไม่ดุเขาก็ไม่ท�า	แต่ถ้าหากผีดุๆ	เขาก็ท�า	
ถ้าปู่ย่าตายายเป็นคนดุก็โดน	เขาเรียกว่า	“จางไฮ้”	แปลว่าจู้จี้จุกจิก	
เล็กๆ	น้อยๆ	ไม่ได้	เขาก็จะด	ุเพราะถือว่าไม่นับถือเขา	ถ้าหากว่าเขารัก
เด็กๆ	เขาก็จะไม่ท�า	ทุก	10	วันจะเลี้ยงผ	ีเวลาเลี้ยงก็มีข้าว	มีขนม	มีกับ	
เหมือนแบบท่ีเรากิน	แต่ต้องเปล่ียนน�้า	มีหมากพลู	ยาสูบ	เข้าไปก็จะ
ไปเรียก	ถ้าผีใหญ่ก็จะ	5	วัน” (สัมภาษณ์ 23 ธันวาคม 2559)
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ความเชื่อเกี่ยวกับความตายในวัฒนธรรมลาวโซ่ง ชาวบ้านเล่าว่า

	 “สมยันีไ้ม่เหมอืนสมยัก่อน	สมยัก่อนต�าข้าวใช้ครกกระเดือ่งเหยยีบ
พอรู ้ว่าคนนั้นตายแล้วต้องคดเลยนะ	ต้องไม่ต�า	ไว้ทุกข์	คดข้ึนมา
เก็บไว้ก่อน	ไม่ต�าต่อ	เพราะเมื่อก่อนเขาไม่เอาศพเก็บไว้เหมือนเดี๋ยวน้ี
อย่างมากก็สองคืน	สามคืนนี่คือเยอะแล้ว	เขาเอาไว้ท่ีบ้าน	แล้วเวลา
จะเผา	แต่ละคนก็จะหยิบไม้มากัน	ไม้เป็นท่อนๆ	เอามาเป็นฟืนในการ
ใช้เผา	ก็เอามาช่วยกัน	เอามาที่วัด	หรือบางทีก็เผากลางนา	ถ้าคนแก่ๆ	
ก็จะเผาที่นาของเขาเอง	แล้วก็ไม่มีโลงแบบปัจจุบันหรอก	เขาจะใช้ไม้ไผ่	
ตัดให้มันยาว	แล้วก็สับ	แล้วก็ห่อ	แล้วเอามาขึ้นในกองฝืน	ไฟสุมขอน
แล้วเขาก็เอาฟืนใหญ่ๆ	ทับอีกทีนึง	ใช้ขี้ไต้	ไม่มีน�้ามันแบบปัจจุบัน	
ก็เผาตรงคันนา	หรือไม่ก็ป่าช้าที่วัด	บางคนไม่เผาก็เก็บเอาไว้ในโกดัง
โกดังเมื่อก่อนก็เป็นกระท่อมน้อยๆ	แต่ส่วนมากเขาจะเผาเลยไม่ค่อย
เก็บไว้	แล้วบางทีเผาแล้วไม่เอาไม้ใหญ่ทับ	ศพมันก็กระดกขึ้นมาเลย
ขึ้นมานั่งเลย	ตามคันนา	หัวนาที่จะมีศาล	นั่นแหละเขาจะท�าให้เจ้าที่อยู่	
คนที่ถูกเผาแล้วจะอยู่	ตรงนั้นก็คือที่เผาผี	เผาแล้วก็ต้องท�าพิธีเชิญผี
ขึ้นเรือน	ก็เชิญหมอเสนไปเรียกขึ้น” (สัมภาษณ์ 23 ธันวาคม 2559)

เจดีย์บรรจุกระดูกของคนตาย ในบริเวณบ้านของลาวโซ่ง
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 นอกจากผเีรอืนแล้ว ชาวลาวโซ่งยงันบัถอืผปีระจ�าหมูบ้่าน ซ่ึงเป็นผทีีคุ่ม้ครอง
ดูแลคนในชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข โดยจะสร้างศาลผีบ้านไว้กลางชุมชน บางทีเรียกว่า 
ศาลเสือ้บ้าน ศาลผบ้ีาน ศาลเจ้าพ่อ ศาลตาปู ่หรอื ศาลพ่อปู ่ (พฒันปกรณ์ ลลีาพฤทธิ,์ 
2555: 50 และเรณ ูเหมอืนจนัทร์เชย, 2542: 99) เชือ่กันว่าผีบ้านคอืคนรุ่นแรกทีก่่อตัง้
ชุมชน แต่ละชุมชนจะต้องท�าพิธีเซ่นไหว้ผีบ้าน หรือ ท�าพิธีเสนบ้านเป็นประจ�าทุกปี    
ชาวลาวโซ่งในต�าบลหนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว มีศาลพ่อปู่ประจ�าหมู่บ้าน 3 แห่ง คือ 
ศาลพ่อปู่วรรณา ศาลพ่อปู่กัณฑ์ยา ศาลพ่อปู่นาคา (ปัจจุบันเรียกว่าพ่อปู่ถมยา) 
ทั้ง 3 ศาลมีอายุเกิน 100 ปี ชาวบ้านเชื่อว่าพ่อปู่ทั้งสามคนเป็นพี่น้องกัน และเป็น
คนรุ่นแรกท่ีมาก่อต้ังหมู่บ้าน เมื่อเสียชีวิตลงก็ได้สร้างศาลไว้ ส่วนในเขตต�าบลโรงเข้ 
ศาลประจ�าหมู่บ้านของลาวโซ่ง มี 2 ศาล คือ ศาลพ่อปู่โคกหลวง และศาลปู่มั่นปู่คง
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ศาลปู่ถมยา                                                                

ศาลปู่กัณฑ์ยา

ศาลปู่กัณฑ์ยา

ศาลปู่วรรณา

ศาลประจ�าหมู่บ้านของลาวโซ่ง

ลาวโซ่งในต�าบลหนองสองห้องเล่าว่า

	 “มีสามศาล	สามหมู่บ้าน	สามพี่น้อง	มีบ้านกลางหมู	่5	ชื่อวรรณาเป็นพี่ใหญ	่
แล้วก็มากัณฑ์ยาหมู่บ้านดอน	แล้วก็มาถมยา	เป็นน้องคนเล็ก	เป็นผู้ชายทั้งหมด		
คนลาวโซ่งสมัยก่อนจะเสี่ยงทายคว�่าหงายว่าใครจะเอาชื่ออะไร	ก็เลยได้ชื่อนี้มาตั้งแต่
แรกเริ่ม	แล้วก็จะเป็นศาลเล็กๆ	อยู่กันคนละท่ี	แล้วตอนหลังก็ปรับปรุงให้ดีขึ้น	
นี่ป้าก็คอยกวาดถ	ูวันพระที	ของไหว้ก็จะเต็มเลย” (สัมภาษณ์วันที่ 18 ตุลาคม 2559)
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ในช่วงเดือนเมษายน จะมีประเพณีไหว้พ่อปู่ ชาวบ้านเล่าว่า

	 “ศาลพ่อปูน้ี่มมีาตัง้แต่สมยัโบราณ	ศาลเดมิเป็นศาลเตีย้ๆ	เลก็ๆ
เป็นสังกะสี	เมื่อก่อนที่ตรงน้ีมันเป็นแอ่ง	ต่อมาท�าถนนให้สูง	ชาวบ้าน
ก็มาช่วยกันสร้าง	สมทบทุน	สร้างเป็นหลังนี้ขึ้นมา	ยกขึ้นให้สูงแบบนี้			
รูปปั้นพ่อปู่ก็ท�ากันมา	สมัยก่อนไม่มีรูปปั้น	คนส่วนมากเขาจะนับถือ
แม่ค้ามีขายตลาดนดัเช้าก็จะเอาพวงมาลยัมาถวาย	ส่วนงานปีจะมเีลีย้ง
จัดเป็นส�ารับกับข้าว	ศาลปู่วรรณาจัดงานวันที่	13	เมษายน	ศาลพ่อปู่
กณัฑ์ยาและพ่อปูถ่มยาจดัวนัท่ี	14	เมษายน	เช้าจะไหว้แล้วก็สรงน�า้พ่อปู่
ไม่มีอะไรมาก	มีขนมต้มแดง	ต้มขาว	มะพร้าวอ่อน	ไก่	เหล้า	ก็จะมา
เซ่นไหว้	พอเล้ียงเสร็จแล้วก็จะมีหัวหน้าพาจุดธูปบอก	ไม่มีร่างทรง”	
(สัมภาษณ์วันที่ 18 ตุลาคม 2559)

	 “ท่านใช้ชีวิตแบบสมบูรณ์แบบ	สมบูรณ์แบบในที่นี้หมายถึง
บวชเป็นเณร	ก็มีความส�าคัญในการแปลภาษามคธเป็นภาษาไทย
มีความเชี่ยวชาญทางนี้	ส่วนทางหน้าที่เก่ียวกับบุพการี	ท่านบวช
แล้วก็สึกออกมาประะมาณ	1-2	ปี	แล้วก็มาบวชต่อ	ตอนท่านบวช
ครั้งสุดท้าย	เรียกได้ว่าท่านสละชีวิตเพื่อศาสนา	เพื่อชุมชนแถวน้ี
โดยเฉพาะ	เมื่อก่อนต้องยอมรับว่าแถวนี้การพยาบาลหายาก	ก็ต้อง
พึง่พระ	พระผูป้ฏบิตัจิรงิๆ	ถงึจะมสีมาธ	ิแล้วกม็สีตปัิญญาทีจ่ะแก้ปัญหา
ให้กับบุคคลอื่นได้” (สัมภาษณ์ 26 มกราคม 2560)

 พระสงฆ์ที่ลาวโซ่งในหนองสองห้องนับถือและเล่ือมใส คือ หลวงพ่อสาย 
เจ้าอาวาสวัดหนองสองห้อง อธิบายว่า
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พุทธกับผี ในชุมชนไทย

 ในเขตต�าบลบ้านบ่อ ซึ่งเป็นชุมชนไทย ตั้งอยู่ริมคลองสุนัขหอน และมี
วัดใหญ่บ้านบ่อเป็นศูนย์กลางของชุมชน สร้างในปี พ.ศ. 2269 สมัยสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ สันนิษฐานว่าชุมชนไทยบริเวณอพยพมาจากราชบุรีและ
เพชรบุรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส�าคัญของชุมชนคือ หลวงพ่อป่าเลไลย์ ชาวบ้านบ่อเชื่อว่า
เป็นพระแห่งความส�าเร็จ ขอสิ่งใดจะได้สมความปรารถนา ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
จะมีการจัดงานนมัสการหลวงพ่อป่าเลไลย์

หลวงพ่อป่าเลไลยก์ วัดใหญ่บ้านบ่อ
อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
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 นอกจากน้ัน ชาวบ้านในชุมชนบ้านบ่อยังนับถือเจ้าพ่อคุณโขน ซึ่งชาวบ้าน
เล่าสืบต่อกนัมาว่าในสมยัรชักาลที ่2 คณะโขนหลวงเดนิทางผ่านมาในคลองสนุขัหอน
เพื่อที่จะไปอัมพวา แต่เมื่อมาถึงหน้าวัดใหญ่บ้านบ่อ ขบวนเรือได้ล่ม และมีผู้เสียชีวิต 
ศพของพี่น้องลอยมาติดที่ชายฝั่ง ศพผู้พี่กอดหัวทศกัณฑ์ ชาวบ้านจึงสร้างศาลข้ึน
บรเิวณทีพ่บศพ ซึง่ศาลของผูพ้ีส่ร้างบรเิวณรมิตลิง่ตรงข้ามวดัใหญ่บ้านบ่อ เรยีกเจ้าพ่อ 
ขุนโขนหรือคุณโขน ศาลของศพผู้น้องสร้างริมตลิ่งบริเวณบ้านล่างเรียกว่าเจ้าพ่อน้อย
ทั้งสองศาลแต่เดิมเป็นศาลเล็กๆ ต่อมาปรับปรุงสร้างใหม่เป็นศาลาทรงไทย เมื่อศาล
เจ้าพ่อคุณโขนเริ่มช�ารุดก็พัฒนาปรับปรุงเป็นอาคารสองชั้น ชั้นบนเป็นไม้ทรงไทย
ชัน้ล่างเป็นตกึ สร้างเสรจ็ในปี พ.ศ. 2540 ภายในศาลเจ้าพ่อคณุโขนมแีผ่นไม้แกะสลกั
เป็นรปูเทวดาสงูประมาณ 1 เมตรครึง่ เป็นสญัลกัษณ์ของเจ้าพ่อ และมหีวัโขนหลายคน
วางเรียงราย รวมทั้งหัวกะโหลกจระเข้ ส่วนศาลเจ้าพ่อน้อยเป็นอาคารไม้ทรงไทย
ยกพื้นมีใต้ถุน เจ้าพ่อคุณโขนและเจ้าพ่อน้อยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านจะมาบนบาน
ศาลกล่าวขอให้ช่วยเหลือและให้มีโชคลาภ

 ในช่วงวันขึ้น 12-14 ค�่า เดือนหก ชาวบ้านจะจัดงานประจ�าปี มีพิธีเซ่นไหว้
และแห่เจ้าพ่อคุณโขนและเจ้าพ่อน้อย ชาวบ้านจะน�าขนมกงและข้าวตอกมาเซ่นไหว้
เจ้าพ่อตามประเพณี ขบวนแห่เริ่มจากศาลเจ้าพ่อคุณโขนบริเวณริมคลองสุนัขหอน
และเดินเข้าไปในหมู่บ้านจนถึงศาลเจ้าพ่อน้อย น�าขบวนโดยนักเรียนที่ถือมีดดาบ 
ขบวนเชดิสงิโต ขบวนกระตัว้แทงเสอื ตามด้วยกลองยาวและนางร�า ปิดท้ายขบวนด้วย
กลุ่มผู้อันเชิญรูปเจ้าพ่อคุณโขน เป็นแผ่นไม้รูปเทวดาแกะสลักปิดทอง เมื่อถึงศาล
เจ้าพ่อน้อยแล้วก็อัญเชิญเจ้าพ่อคุณโขนไปตั้งคู่กัน จากนั้นจะมีการโปรยทานให้กับ
ชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านที่ตามขบวนจะส่งเสียงร้อง ”เฮงๆๆ รวยๆๆ” จากน้ันก็อัญเชิญ
รูปเจ้าพ่อคุณโขนและเจ้าพ่อน้อยกลับไปที่ศาลใหญ่ตามเส้นทางเดิม ระหว่างทางที่
ขบวนแห่ผ่าน ชาวบ้านจะน�าน�้าเย็นเคร่ืองดื่มมาแจกให้ผู้ร่วมขบวน บางบ้านมีการ
จุดประทัดต้อนรับเจ้าพ่อ ส่วนนักแสดงกระตั้วแทงเสือและเชิดสิงโตจะหยุดเป็นช่วงๆ 
เพ่ือแสดงให้ชาวบ้านชม เมื่อขบวนแห่กลับมาถึงศาลใหญ่แล้ว จะมีการแห่ข้าม
สะพานคลองสนุขัหอน ไปถงึหน้าวดัใหญ่บ้านบ่อแล้วย้อนกลบัมาทีศ่าลเจ้าพ่อคณุโขน
เมื่อเจ้าพ่อมาถึงศาลจะมีการแห่เวียนรอบศาลสามรอบแล้วท�ารูปเจ้าพ่อทั้งสององค์
ไปวางคู่กัน ระหว่างนั้นชาวบ้านจะเข้าไปปิดทองเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้น
จะเป็นพิธีร�าถวายมือเจ้าพ่อ ผู้ที่มาไหว้เจ้าพ่อจะแจ้งความประสงค์ให้กรรมการศาล
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ทราบว่าตนเองจะให้นางร�าร�าถวายเจ้าพ่อก่ีรอบ นางร�าก็จะร�าตามทีโ่ฆษกประกาศชือ่
ของผูแ้สดงความประสงค์จนครบตามจ�านวนท่ีแจ้งมา ประเพณนีีส้บืทอดกนัมาในอดตี 
ชาวบ้านนับถือเจ้าพ่อทั้งสอง เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ขอสิ่งใดได้สมความปรารถนา

พิธีแห่เจ้าพ่อคุณโขน ต�าบลบ้านบ่อ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ในช่วงรชักาลท่ี 1 ถงึ รชักาลที ่5 มีการสร้างวดั 12 แห่ง ชมุชนชาวนาขยายตวั
ไปตามล�าคลองและมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุเก่าแก่ที่คนไทยให้การเคารพบูชา 
ประกอบด้วย หลวงพ่อโตวัดโสภณาราม หลวงพ่อโตวัดเจษฎาราม หลวงพ่อปู่ทองค�า
วัดบางปิ้ง หลวงพ่อศรีรัตนมุนีวัดบางขุด และหลวงพ่อสัมฤทธิ์วัดนาโคก (พระพุทธรูป
ประทับยืน ปางห้ามสมุทร ทรงเทริด) ตั้งแต่สมัยรัชกาลท่ี 6 เป็นต้นมา เป็นช่วงที่
สมุทรสาครเริ่มมีคนอาศัยอยู ่หนาแน่นพร้อมกับการขยายตัวของการท�าสวน
การท�าประมง และการท�านาเกลือ ช่วงรัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลท่ี 8 มีการสร้างวัดอีก 
4 วัด คือ วัดโพธิ์แจ้ วัดปัจจันตาราม วัดบัณฑูรสิงห์ และวัดกระซ้าขาว      

นาเกลือจังหวัดสมุทรสาคร

 ในช่วงเกบ็เกลือเข้ายุ้ง เกษตรกรจะประกอบพธิที�าขวญันาเกลือเพือ่ตอบแทน
บุญคุณพระแม่ธรณีและเจ้าที่ที่ช่วยให้ท�านาเกลือได้ประสบผลส�าเร็จ โดยจะมีการ
ตัง้แท่นบชูาพร้อมเครือ่งเซ่นไหว้ ได้แก่ หวัหมู เป็ด ไก่ ทองหยบิ ทองหยอด ขนมถ้วยฟู 
เหล้า บุหรี่ หมากพลู ดอกไม้ บายศรี กระดาษเงิน กระดาษทอง
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 พระสงฆ์เกจิอาจารย์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ ได้แก่ หลวงปู ่อุ ่น (พระครู
ศรีสมุทรเขตร) วัดบางขุด มีวิชาอาคมด้านแคล้วคลาด เมตตามหานิยม หลวงพ่อเชย 
(พระครูมหาชัยบริรักษ์) แห่งวัดเจษฎาราม หลวงปู ่กรับ (พระครูธรรมาสาคร) 
วัดโกรกกราก หลวงพ่อเฮง อินทโชโต วัดโสภาณาราม เป็นพระชาวเขมรที่เคร่งครัด
พระธรรมวินัย ชาวเรือประมงมักจะน�าเรือไปให้หลวงพ่อเฮงเจิมก่อนออกเรือเพื่อให้
มีโชคดี ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ชาวบ้านที่ต้องไปเป็นทหารในสงคราม จะมาขอ
ผ้ายันต์และเสื้อยันต์ของหลวงพ่อเฮงไปเป็นเครื่องรางคุ้มครองป้องกันอันตราย
เชื่อว่าจะช่วยให้อยู่ยงคงกระพัน หลวงปู่สุด (พระครูสมุห์ธรรมสุนทร) วัดกาหลง
เป็นอาจารย์ของตี๋ใหญ่ เครื่องรางของขลังที่ท่านสร้างได้รับความนิยมจากชาวบ้าน 
โดยเฉพาะผ้ายันต์ตะกร้อและเสือเผ่น ซึ่งช่วยให้อยู่ยงคงกระพัน หลวงปู ่แก้ว
(พระเทพสาครมุนี) แห่งวัดสุทธิวาตวราราม ท่านได้ชื่อว่าเป็นพระนักพัฒนาและ
สร้างความเจริญให้กับชาวท่าฉลอม หลวงปู่ชิต (พระครูวิชิตสังฆภาร) วัดบางปิ้ง 
เป็นพระที่มีวิชาอาคมด้านการสักยันต์และการรักษาโรค ชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วย
จะมาหาหลวงปู่เพ่ือขอยาไปรับประทาน หลวงพ่อทองอยู่วัดหนองพะอง มีฉายา
อีกอย่างว่า “หลวงพ่อดับดาวเดือน” เพราะมีคาถาอาคมและมีพลังจิตสูง เมื่อชี้ไป
ที่ดาว แสงดาวก็จะหายไปทันที พระไพโรจน์วุฒาจารย์ หรือหลวงพ่อรุ่ง ติสสโร  
แห่งวัดท่ากระบือ ชาวบ้านจะให้ฉายาว่า “เทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น�้าท่าจีน” มีชื่อเสียง
ในการสร้างเครื่องรางของขลัง โดยเฉพาะตะกรุด 

รูปปั้นหลวงพ่อรุ่ง ติสสโร วัดท่ากระบือ
อ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

หลวงปู่สุด วัดกาหลง

 หลวงปู่สุด วัดกาหลง หรือ พระครูสมุห์ ธรรมสุนทร เป็นชาวอ�าเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2445 ในสมัยรัชกาลที่ 5 บวชบรรพชา
เป็นสามเณร ณ วัดกลางพนมไพร อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่ออายุ 16 ปี
ในปี พ.ศ. 2481 สอบได้นักธรรมเอก ส�านักเรียนวัดกาหลง ในปี พ.ศ. 2478 
เป็นเจ้าอาวาสวัดกาหลง ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2526 รวมอายุได้ 
81 ปี เครื่องรางของขลังที่ท่านสร้างและเป็นที่นิยมคือผ้ายันต์ตระกร้อและตะกรุด
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

พระบรมธาตุเกตุมวดีย์

 ท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ (เจิม คุณาบุตร) เป็นผู ้สร้างส�านักสงฆ์และบูรณะ 
“พุทธเจดีย์กลางทุ่ง” ในต�าบลบางโทรัด และต่อมาเรียกว่าพระบรมธาตุเกตุมวดีย์  
ในสมัยพระครูภาวนาวรคุณ (หลวงพ่อพยนต์) หลานชายของท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ 
ได้พัฒนาส�านักสงฆ์จนกลายเป็นวัดเกตุมดีศรีวราราม ปัจจุบันมีการระดมทุน
เพื่อสร้างเจดีย์รุ่นที่ 5 เพื่อครอบพระบรมธาตุเกตุมวดีย์องค์เก่า   
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

	 “เมื่อก่อนตั้งแต่สมัยปู่ย่า	แกบอกว่าเกิดมาก็เห็นต้นกระทุ่ม
มาแบบนี้แล้ว	ต่อมาก็มีคนมาบน	มากราบไหว้อยู ่ตลอด	แล้วก็มี
คนมาบนแล้วเขาถูกหวยเยอะ	เขาก็ปลูกศาลหลังน้ัน	แต่ก่อนนั้น
ไม่มีศาล	มีแต่ต้นไม้อยู่โล้นๆ	อย่างเดียว	สมัยก่อนเป็นท้องนา	พวกรุ่น
เก่าๆ	สมัยก่อนเขาก็จะเลี้ยงวัวเล้ียงควายกันเยอะ	เขาก็จะมาปล่อย
มาเลี้ยงใต้ต้นกระทุ่ม	คนรุ่นเก่าๆ	บอกว่าเจ้าพ่อเขานุ่งขาวห่มขาว
ไว้ผมมวย	หนวดยาว	เขาเคยเห็นกัน	แล้วพวกที่เขาเกณฑ์ทหารก็จะมา
บนบานกัน	ประทัดจะมีเกือบทุกวันเลยนะ	มาแก้บนกัน	แล้วก็ของหาย
ก็หาเจอ	ใครมาบนได้หมด	แล้วเวลาตรุษจีน	สารทจีน	คนจะมาไหว้
เต็มเลย	ศาลน้ีสร้างขึ้นมาประมาณ	20	ปีได้แล้ว	คนที่สร้างเขาเป็น
คนนอกพื้นที่	แต่ว่างานปีผมท�ากันมาตั้งแต่สมัยก่อน	น่าจะประมาณ	
30	ปีแล้ว	ก็มีท�าบุญ	มีหนังตะลุง	เพราะแกชอบหนังตะลุง	นอกนั้น
ชาวบ้านก็จะเป็นคนจัดถวายต่อ	บางคร้ังก็	7-8	คืนก็มี	แต่ตอนหลังๆ
มลีเิก	มหีนงั	มดีนตร	ีหนงัตะลงุมาจากราชบุร	ีเจ้าพ่อชอบมากหนังตะลงุ	
ถงึงานปีกส็วดมนต์เยน็เสรจ็	นมินต์พระมาจากวัดประสาทสทิธิ	์นมินต์มา	
9	รูป	ทุกปี	เมื่อก่อนไม่มีศาลาก็จะหาไม้มาท�าโรงให้พระ	พระบอกว่า
เราเป็นคนท�ามาหากิน	เป็นชาวเกษตร	ก็ให้เอาวันพรุ่งน้ีเช้าเป็นวัน
แรกนาขวัญ	ก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ทุกปี	ส่วนพวกละครชาตรี	คนอ่ืนจะ
เอามาแก้บนกันทั้งนั้น” (สัมภาษณ์ 20 ธันวาคม 2559)

 การผสมผสานความเชือ่แบบพุทธและผ ีเหน็ได้จากการบชูาเจ้าพ่อต้นกระทุม่
ของชาวบ้านในต�าบลโรงเข้ อ�าเภอบ้านแพ้ว ชาวบ้านเล่าว่า
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ศาลเจ้าพ่อต้นกระทุ่ม

 คนไทยท้องถิ่นเชื่อในความศักด์ิสิทธ์ิของพระพุทธรูป ซึ่งมิได้เป็นเพียง
สัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าและธรรมะเท่านั้น แต่ยังเป็นพลังวิเศษและอ�านาจ
เหนือธรรมชาติที่ช่วยให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น หลวงพ่อพุทธศักดิ์สิทธิ์และ
หลวงพ่อด�า แห่งวัดหนองพะอง อ�าเภอกระทุ่มแบน 
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

พระวัดหนองพะองเล่าว่า

	 “แต่ก่อนน้ันไม่มีช่ือ	เป็นพระเก่า	แล้วหายไป	ขโมยมาเอาไป
มันงัดวิหาร	แล้วก็ตามคืนมาได้	เขาก็เลยพูดกันว่าหลวงพ่อนี่ท่าน
ศกัดิส์ทิธิจ์งัเลยเนอะ	กเ็ลยเป็นทีม่าของชือ่	ชือ่เรียกมาประมาณปี	2530	
แต่ก่อนไม่มชีือ่	ส่วนหลวงพ่อด�าสร้างโดยหลวงพ่อทองอยู	่สร้างด้วยเงนิ	
80	บาทเอง	ท่านเป็นคนหล่อเอง	ชาวบ้านย่านนี้จะมาบนหลวงพ่อด�า
กันหมด	หลวงพ่อด�าจะศักด์ิสิทธิ์กว่าหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์	ชาวบ้านจะ
เชื่อว่าหลวงพ่อด�าช่วยให้ไม่ต้องเป็นทหาร	ขอให้จับใบด�าได	้ส่วนงานปี
ทีน่ีจ่ะจดัขึน้	8	ค�า่เดอืน	3	ทกุปี	แต่ก่อนจดั	5	วนั	แต่เดีย๋วนีเ้หลอื	3	วนัแล้ว	
ก็ชาวบ้านก็จะมาปิดทองกัน”	(สัมภาษณ์ 15 พฤศจิกายน 2559)
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

สิ่งศักดิ์สิทธิ์กับการรักษาโรค

 ในอดีต ชุมชนท้องถิ่นของสมุทรสาครเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญ 
เมื่อคนในครอบครัวเกิดเจ็บป่วย ก็จ�าเป็นต้องพึ่งยาสมุนไพรพื้นบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่
จะไปขอสูตรยาจากหมอกลางบ้าน พระสงฆ์ หรือร่างทรงที่สามารถติดต่อกับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

 หลวงพ่อสาย แห่งวัดกระโจมทอง เป็นตัวอย่างของพระสงฆ์ที่ชาวบ้านจะมา
ขอให้รักษาโรค พระวัดกระโจมทองในปัจจุบัน เล่าว่า

	 “สมยัทีห่ลวงพ่ออยู่	ท่านเป็นทุกอย่างให้กับญาติโยม		
คนป่วยมา	หลวงพ่อสายก็ใช้มีดอีโต้	แล้วถือไม้ท่อนนึง
แล้วก็ใช้มีดอีโต้นั่งถากไม้โดยที่ไม่ต้องไปถูกเนื้อต้องตัว
คนป่วยนะ	คนป่วยก็น่ังอยูข้่างหน้า	ถากเสร็จ	พอบอกว่าหาย
ก็คือหาย	พอถามคนรุ่นใหม่ว่าเชื่อไหมแบบนี้	ไม่มีใครเชื่อ	
สมัยหลวงพ่อสายมีชีวิตอยู่	คือ	ชาวบ้านแถวน้ีเขาเชื่อ
หลวงพ่อสาย	เพราะเขาเห็นเป็นเรื่องปกต	ิแล้วโรงพยาบาล
บ้านแพ้วเป็นแค่อนามัยเล็กๆ	ยังไม่ใช่โรงพยาบาล	แล้ววิธี
ในการเดนิทางไปถึงอนามยั	รถมนัไม่ม	ีเรือกว่าจะออกไปถงึ
คลองด�าเนินได้มันไม่ใช่เรื่องง่าย	เพราะฉะนั้นเวลาชาวบ้าน
ป่วยไข้มา	เขากจ็ะมาหาหลวงพ่อ	ไม่ว่าจะเป็นอะไรกแ็ล้วแต่
ถ้าเป็นหนักๆ	หลวงพ่อท่านก็ต้มยา	แล้วถามเราว่าต้มยา
ท�าได้ไหม	เราก็ท�าไม่ได้	เพราะแต่ละรายมาหาหลวงพ่อ	
ท่านกร็กัษาไม่เหมอืนกนั	บางรายหลวงพ่อกเ็ดด็ยอดจากมา	
เดนิไปเดด็ยอดไม้มา	ไปเอาข้ีเถ้าในเตาไฟมา	แล้วก็เอามาต้ม
ต้มเสร็จก็เหลือถ้วยสองถ้วย	ก็เอาให้กิน	แต่มันหาย	เคยคุย
กับเจ้าอาวาสปัจจุบัน	ท่านบอกว่า	เห็นหลวงพ่อสายรักษา	
หรอืว่าต้อนรับญาตโิยมทีเ่ดินทางมาถึง	เห็นแล้วท่านสงสาร
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หลวงพ่อ	เพราะว่าไม่ได้พักผ่อนเลย	บางวันรักษาจนข้าวเพลไม่ได้ฉันเลย	ฉันช้าวเช้า
เสร็จแล้ว	เพลก็ไม่ได้ฉัน	เพราะว่ารักษาคนท้ังวัน	แล้วท่านก็อยู่ปรนนิบัติ	ถ้าหาก
หลวงพ่อยังไม่เข้ากุฎิ	ท่านก็ต้องรอเก็บของ	บางทีดึกแล้ว	หลวงพ่อยังมีแขกอยู่
หลวงพ่อกเ็ป็นนกัสงเคราะห์	ท่านเมตตา	ท่านบอกว่า	โยมเขามาไกล	ก็ต้องสงเคราะห์เขา	
เพราะว่าเขามาแล้ว	แล้วก็มาล�าบาก	หลวงพ่อท่านก็เข้าใจ	ช่วยเหลือคนจริงๆ	ป่วยไข้
มาท่านก็รักษา	โดนของอะไรมาก็มา	แทบจะทุกอย่าง	หรือโรคบางอย่างไม่รู้จะไป
หาใคร	ถ้ารักษาที่อื่นไม่หาย	ก็จะมาถึงหลวงพ่อก่อน	ถ้าถึงมือหลวงพ่อคือหาย	
โยมบางคนมาแล้วขึ้นวัดไม่ได้	ก็จะรออยู่ที่เรือ	หลวงพ่อสายท่านก็ลงมา	ท่านก็น่ัง
ถากไม้	คนป่วยกอ็ยูใ่นเรอื	ถากเสรจ็ถ้าบอกว่าหายก็คอืหาย	โดยทีไ่ม่ต้องถูกเนือ้ต้องตวั
คนป่วยเลยนะ	ท่านอัศจรรย์มาก	ท่านเร่ิมรักษาตั้งแต่ท่านมาอยู่	ชีวิตหลวงพ่อ
ความสุขส่วนตัวแทบไม่มีเลย” (สัมภาษณ์ 13 มกราคม 2560)

	 “จุดเริ่มต้นของหลวงพ่อเก่ียวกับวัตถุมงคล	ท่านสักยันต์	ท่านไม่ได้ตั้งใจ
ที่จะสัก	คือพระไปเดินบิณฑบาต	ก็จะเดินกันไป	หน้าแล้งก็จะเดิน	ถ้าเป็นหน้าน�้า
ก็จะพายเรือ	พอเดิน	หมามันกัดลูกศิษย์วัด	หลวงพ่อท่านก็สักนะให้ตัวสองตัว
แล้วกอ็อกไปตามปกต	ิทนีีห้มามนัเคยกดั	วนัต่อมามนักกั็ดอีก	แต่คราวน้ีโดนกดัไม่เข้า
กัดยังไงก็ไม่เข้า	พอกัดไม่เข้า	ข่าวมันก็ไปถึงชาวบ้าน	ลูกหลานที่มาอยู่วัดก็ไปเล่าให้
พ่อให้แม่ฟังกัน	ตอนหลังมาให้หลวงพ่อสัก	คนต้องมานอนค้าง	เต็มวัดหมดเลย
มารอคิวกัน	แล้วด้วยความเมตตาของหลวงพ่อท่าน	ท่านบอกจะได้ไม่เยอะนะ
สักได้ตัวสองตัว	บางทีก็ไม่ได้เป็นรูปอะไรหรอก	คือถือว่ามาไกลก็ให้ได้กันครบ” 
(สัมภาษณ์ 13 มกราคม 2560)

รูปปั้นหลวงพ่อสาย
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 เจ้าพ่อส�าเร็จแห่งโรงเจไท้เอ็กตั๊ว คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีชาวบ้านนิยมมาขอให้ช่วย
รักษาโรค ลูกชายของร่างทรงเจ้าพ่อส�าเร็จเล่าว่า

	 “คุณพ่อผมท่านเป็นร่างทรง	ท่านทรงตั้งแต่อาย	ุ17	
จนตอนนีจ้ะ	80	แล้ว	แกสลบไป	7	วนั	เหมอืนกบัตายไปแล้ว	
7	วัน	พอดีช่วงน้ันปู ่ก�าลังจัดงานศพอากง	แล้วทีน้ีลูก
ดันมาตายอีก	ก็เลยเอาศพไปซ่อนไว้หลังบ้าน	จากนั้นก็
ฟื ้นขึ้น	เจ้าเข้า	องค์ท่านเข้ามาก็บอกว่าจะมารักษาคน		
รักษาคนมาเยอะ	หายเยอะ	จากนั้นก็รักษาคนเป็นแสนคน
วันหนึ่งคนมาตั้งแต่	6	โมงเช้า	เลิก	4	ทุ่ม	ประทับทรงนะ	
ไม่ได้เข้าห้องน�า้เลย	ท่านทรงแล้วกห็ลับตา	แล้วก็เคีย้วหมาก
ตลอดเวลา	แล้วก็กลืนเข้าไป	ไม่มีคาย	ชาวบ้านจะมาให้
ช่วยรักษาโรค	สมัยก่อนไม่มีโรงพยาบาลเพราะมันมีน้อย
คนกจ็ะเอาเด็กมากวาดยาบ้าง	บางคนโรงพยาบาลผ่าท้องมา	
ให้ไปตายท่ีบ้าน	ความหวังสุดท้ายลองมาเส่ียงดูที่โรงเจ	
พายเรือมาประมาณ	2	วัน	กว่าจะมาถึงนี	่เพราะเมื่อก่อนนี้
รถมาไม่ถงึ	กร็กัษาด้วยสมุนไพร	ทัง้ทา	ทัง้กนิ	กห็ายเยอะนะ	
โรควัณโรคมารักษาที่นี่หาย	แล้วโรคดีซ่านก็หาย	เราก็เขียน
เป็นใบยาให้เขาไปซื้อ	แล้วก็มีผ้ายันต์ประทับตรา	แล้วก็น�า
ยันต์นี้ลงไปต้มด้วย	ส่วนใหญ่เขาเชื่อกัน	เพราะท�าแล้วหาย
เรารักษาไม่ได้เรียกร้อง	หลวงพ่อส�าเร็จจะสอนให้เรา
ท�าความดทีกุอย่าง	ถ้ามาอยูใ่นนีก้จ็ะรูว่้าทีน่ีไ่ม่มผีลประโยชน์
อะไรทั้งนั้น	แล้วทุกคนที่หยอดเงินในตู้ที่นี่ไม่ว่าจะเท่าไหร่
ก็จะเกิดบุญ	 เพราะว่าเงินที่ท่านหยอดก็เอาไปปลดหนี	้	
ท่านสอนให้ทุกคนคิดดี	ท�าดี	 ลูกศิษย์ที่ น่ีต้องคิดดีท�าดี
ทุกคนต้องเท่าเทียมกันหมด	ท่านสอนเสมอว่าทุกคน
ตายแล้วกเ็หมน็ทกุคน	มาอย่างไรกลบัไปแบบนัน้	มอีย่างเดยีว
คือความดีท่ีเราสะสมและสร้างไว้” (สัมภาษณ์ 26 ตุลาคม 
2559)
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 ศาลเจ้าไถ้เสียงเล่ากุง ใน ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว สร้างมาประมาณ 
30 ปี ใช้เป็นต�าหนักของร่างทรงเจ้าพ่อไถ้เสียงเล่ากุง ร่างทรงชื่อนางชิ่วแช แซกอ
ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว ชาวบ้านในพื้นที่จะมาขอให้ร่างทรงช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
ลูกสะใภ้ของร่างทรงเล่าว่า

	 “คุณย่าเกิดที่เมืองจีน	แล้วคุณปู่ไปเที่ยวเมืองจีน	สมัยก่อนถ้าชอบใครก็จะ
อุม้เดก็มาเลีย้งโต	แล้วกม็าให้แต่งงานกบัลกูชายตัวเอง	คณุปูค่ณุย่า	ย้ายอพยพจากจนี
มาอยู่ไทย	แล้วช่วงนั้นสะใภ้ดวงตก	คุณปู่ไปเที่ยวเมืองจีน	แล้วเจ้าเมืองจีนเขาตาม
แกมา	แล้วก็ตามมาช่วยให้หายเจ็บป่วย	ก็เลยรับทรงให้เขา	แล้วเขาก็บอกว่าเป็นร่าง
อย่างเดียวก็ไม่ได้	ต้องรับแขกด้วย	ต้องรับใช้ชุมชน	ใครมาหาต้องช่วยเหลือชีวิตคน
ช่วยเหลือมนุษย์ให้สบาย	คนเขาก็จะรู้ว่าเรารับทรง	เขาก็จะปากต่อปากกันไปว่า
ไปหาที่ไหนมาถึงหายป่วย	ก็จะแนะน�ากันต่อๆ	ไป	คนในชุมชนเขาก็จะมากัน
สมัยก่อนเขาจะอยู่ตรงคลองด�าเนินสะดวก	อยู่ในซอย	แต่พอลูกหลานแบ่งแยกกัน
ไปแล้ว	ที่ดินตรงนี้เป็นของลูกหลาน	เราไม่ได้เช่าใครก็เลยย้ายศาลมาปลูกตรงนี้	
ประมาณปี	2533	คนก็ตามมากันบ้าง	ย่ามีลูกชาย	6	คน	ลูกสาว	2	คน	หลังจาก
ที่ย่าแกเสียไปก็ไม่มีแขกมาศาล	ก็มีแต่ลูกหลานเช็ดถูไหว้กันเอง	ตรุษจีนลูกหลาน
ก็ไหว้กันเอง	ก็จะแบ่งกระถางธูปกันไป	คนละบ้าน	ต่างคนต่างไหว้	ไม่รวมกัน
จะไม่เหมือนคนจีนแต้จิ๋วที่เขาจะรวมกันบ้านใหญ่	นี่เป็นจีนแคะจะไม่ได้รวมญาติ” 
(สัมภาษณ์ 18 ตุลาคม 2559)
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 ศาลหลวงพ่อเขียว ในต�าบลหลักสาม อ�าเภอบ้านแพ้ว สมัยก่อนเคยอยู่ใน
กระทุม่แบนซึง่ชาวบ้านจะมาขอให้ร่างทรงหลวงพ่อเขยีวช่วยรกัษาโรค ลกูสาวร่างทรง
อธิบายว่า

	 “สมยัน้ันการแพทย์ยงัไม่ทนัสมยั	คนส่วนใหญ่
จะมารักษา	ก๋งไม่ได้เรียนภาษาจีน	แต่พอประทับทรง
หลวงพ่อแล้ว	สามารถเขยีนภาษาจนีได้	พดูภาษาจนีได้		
ก๋งเป็นลกูคนจนีทีเ่กิดในเมอืงไทย	 เวลามงีานประจ�าปี
ก็จะมีลุยไฟ	 เดินไฟ	แต่คนทรงจะต้องถือศีลกินเจ	
อยูต่ลอด	 แล้วก๋งก็เหมอืนกับเรียนต�าราแพทย์แผนจนี
แผนไทย	เวลาคนมากจ็ะแนะน�าให้ไปเจยีดยา	แต่ไม่ได้
คิดค่ารักษาพยาบาล	 แต่สมัยนั้นคิดค่าครูประมาณ	
50	สตางค์	เขาก็จะเขียนฮู้ยา	โพยยา	แล้วก็ให้ไป
แล้วก็จะมคีนแปลภาษาไทย	เขาเรยีกว่า	เถ้านัง้	จะเป็น
คนแปลไทยให้	ก็ไปเจียดยา	ซื้อยาตามร้านขายยา	
ซึ่งก็มีหายบ้างไม่หายบ้าง	แต่ส่วนใหญ่ก็จะหาย”	
(สัมภาษณ์ 18 มกราคม 2560)
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การผสมผสานความเชื่อ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์

 ตัวอย่างการผสมผสานความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในท้องถิ่นสมุทรสาคร เห็นได้
จากการอาศัยอยู ่ร ่วมกันระหว่างชุมชนไทย จีน มอญ และลาวโซ่ง ซึ่งมีการ
สร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและแลกเปล่ียนคติความเชื่อ ในเขตริมชายฝั ่งทะเล 
จะพบชุมชนไทยเชื้อสายจีนที่ยังชีพด้วยการท�าประมง มีการรับความเชื่อท้องถิ่นมา
ผสมผสานกับคติความเช่ือแบบจีน ท�าให้เกิดการบูชาเจ้าพ่อริมชายฝั่งทะเล ได้แก่ 
เจ้าพ่อมัจฉาณุ เจ้าพ่อปู่ทะเล เจ้าพ่อกิมท้ง เจ้าพ่อกิมซิม เจ้าพ่อขุน และเจ้าพ่อ
เสอืค�ารณ การบูชาเจ้าพ่อเหล่าน้ีสมัพนัธ์กบัวถิชีวีติและการท�าประมงชายฝ่ัง ชาวบ้าน
เชื่อว่าเจ้าพ่อจะช่วยปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากอันตรายเมื่อต้องออกไปหาปลา
ในทะเล ช่วยขับไล่สิ่งช่ัวร้ายและความอัปมงคลต่างๆ ช่วยให้จับสัตว์น�้าทะเลได้ 
ช่วยให้ค้าขายได้และชีวิตเจริญรุ ่งเรือง ทุกๆ ปี ชาวบ้านจะจัดพิธีกรรมเซ่นไหว้
สักการะบูชาเจ้าพ่อ มีการละเล่นและการแสดงมหรสพต่างๆ เช่น งิ้ว ลิเก ละครร�า 
ดนตรี ตะกร้อ เป็นต้น มีการแจกทาน บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง คนในชุมชนจะน�า
เครือ่งเซ่นมาถวาย มาขอน�า้มนต์ มาขอชือ่สมนุไพรไปรกัษาโรค มาขอค�าปรกึษาต่างๆ 
จากเจ้าพ่อโดยมีร่างทรงท�าหน้าที่ติดต่อสื่อสาร 
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สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 นอกจากนั้น ในศาลเจ ้าจีนหลายแห่ง นอกจากจะมีรูปเคารพที่ เป ็น
เทพเจ้าจีนแล้ว ยังมีพระพุทธรูปและรูปปั้นเจ้าพ่อเจ้าแม่จากคติความเชื่อเร่ืองผีและ
ศาสนาอื่นๆ เช่น รูปปั้นรัชกาลที่ 5 รูปปั้นพระพิฆเนศ รูปปั้นพระนารายณ์ รูปปั้น
พนัท้ายนรสงิห์ รปูป้ันฤาษ ีรปูป้ันตายาย รปูป้ันนางกวกั รปูป้ันพระแม่ธรณบีบีมวยผม 
รปูป้ันกมุารทอง รปูป้ัน เจ้าแม่ตะเคยีน รปูป้ันง ูรปูป้ันเสอื เป็นต้น ศาลเจ้าจนีทีเ่กดิใหม่
บางแห่ง เกิดขึ้นมาเพราะการผสมผสานความเชื่อ เช่น ศาลเจ้าไต่เส่ียฮุกโจ้ว 
บ้านรางโคกขาม ต�าบลพันท้ายนรสิงห์ ผู้สร้างศาลน�าเอาความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้า
ไต่เสี่ยฮุกโจ้วหรือเฮงเจีย มาผนวกกับความเชื่อเรื่องกุมารทอง เนื่องจากผู้สร้างศาล
มีลูกชายอายุ 6 เดือนที่ป่วยหนัก และตนเองหมดสติไปชั่วขณะ ญาติพี่น้องจึงบอกให้
รับเป็นร่างทรงของเจ้าพ่อไต่เสี่ยฮุกโจ้ว ดังค�าบอกเล่าต่อไปนี้

เจ้าพ่อมัจฉาณุ                                                       เจ้าพ่อปู่ทะเล
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สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

	 “ลูกชายผมเขาเข้าโรงพยาบาล	เกิดมาได้ประมาณ	6	เดือน	
แล้วก็ป่วยรักษา	2	เดือนก็ไม่หาย	ตรวจไปตรวจมาพบว่าเป็นไข้สมอง
อักเสบ	ต้องท�าการผ่าตัดสมอง	หมอบอกว่าถ้าผ่าแล้วอาจจะไม่รอด
เพราะเด็กอายุน้อยอยู่	หมอก็ถามว่าจะผ่าไหม	ถ้าผ่าก็ไม่รับรองว่า
จะตายไหม	เพราะว่าเด็กแรงมันน้อย	ตอนนั้นประมาณ	3-4	ขวบ
ผ่าแล้วกต้็องอยู่โรงพยาบาลเพราะต้องฉีดยาทกุๆ	วนั	แล้วอยูม่าวนัหน่ึง
สักพักผมวูบไป	หลับไป	แล้วพอผมตื่นมา	คนที่บ้านก็เล่าให้ฟังว่า
ถ้าอยากให้ลูกกลับมาเป็นเหมือนเดิม	ต้องรับเขา	(เจ้าพ่อไต่เสี่ยฮุกโจ้ว	
หรืออากง)	มารักษาพวกมนุษย์ที่เดือดร้อน	ให้เป็นตัวสื่อกลาง	เขาก็จะ
ช่วยให้ลูกเรารอด	ผมก็บอกว่าถ้าลูกผมผ่าตัดแล้วเป็นเหมือนเดิม
ก็จะรับร่างทรงให้	หมอเขาก็ผ่ารอบแรกก็ยังไม่ดีขึ้น	รอบที่สองถึงดีขึ้น
อยู่โรงพยาบาล	4	เดือน	สุดท้ายก็หายมาเป็นเหมือนเดิม	หลังจากนั้น
ก็รับร่างทรงมาตลอด”	(สัมภาษณ์ 21 ธันวาคม 2558)

	 “แต่ก่อนผมวัยรุ่น	เที่ยว	เกเร	พอหลังๆ	เขาต้องให้เลิกหมด
ทุกอย่าง	กินเหล้าต้องเลิก	เดือนหนึ่งต้องกินเจ	2	หน	ทุกเดือน	
คนที่เป็นแล้วต้องอยู่ในศีลในกฎของเขา	ก็ไม่ได้อยากจะเป็น	เราก็อยาก
ไปไหนมาไหน	ไม่อยากรับ	แต่มันเลือกไม่ได	้เพราะลูก	ก็เลยต้องรับเขา		
เหมอืนกบัอากงท่านลงมา	มารกัษาออกยาจีนให้	กเ็ลยซือ้พวกยามาทาน	
เขามารักษาก็หาย	ก็เลยเชื่อการรักษาแบบแผนจีน	แผนไทย” (สัมภาษณ์ 
21 ธันวาคม 2558)

ภาพภายในศาลเจ้าพ่อล่องหน ต�าบลเจ็ดริ้ว
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

	 “ข้าพเจ้า...นามสกุล...วันนี้วันดีมีชัยมีศร	ี
ลูกตั้งใจมาไหว้ที่ศาลเจ้าพ่อเฮงเจีย	เพื่อมาขอพร
และความเป็นศิริมงคล	เพื่อให้ท่านพิทักษ์ปกป้อง
ดวงชะตา	จงดีข้ึนโดยล�าดับ	ขอให้พบแต่ส่ิงดีๆ	
เรื่องดีๆ	มีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือ	 จะท�ากิจสิ่งใด
อย่าได้มีอุปสรรคมากล�้ากราย	1	ปีมี	12	เดือน		
ขอให้ทกุๆ	เดอืนจงแคล้วคลาดจากภยันตรายต่างๆ
ขอให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ	์ขอให้สิ่งต่างๆ	ที่ลูก	
คิดหวังจะท�าอะไรขอให้สมหวังปรารถนา	 ขอให้
ลูกมีสติปัญญาที่ดีในการแก้ไขปัญหาทั้งหลาย
ทั้งปวงในชีวิต	 เพื่อส�าเร็จลุล่วงดังใจหวัง	และ
ปราศจากอุปสรรคใดๆ	มาขวางกั้น	 มีชีวิตจ�าเริญ
อยู่ด้วยความสุขความเจริญรุ่งเรืองย่ิงๆ	ข้ึนไป	
บริบูรณ์ด ้วยทรัพย์ศฤงคารและอ�านาจบารมี
ทั้งหลายทั้งปวง	 อันพึงมีตลอดไปด้วยเทอญ
สมหวัง	สมปรารถนา	แล้วทุกเดือน	ทุกปี	ลูกจะมา
ไหว้ขอบคุณ”

 การนบัถอืเจ้าพ่อไต่เสีย่ฮกุโจ้วหรอืเจ้าพ่อเฮงเจยี เป็นปรากฎการณ์ทีแ่พร่หลาย
ในเขตสมุทรสาครในช่วง พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา มีศาลเจ้าพ่อไต่เสี่ยฮุกโจว้อยู่ใน
บ้านรางโคกขาม นอกจากนั้น ยังมีพบในต�าบลบางโทรัด ต�าบลบางหญ้าแพรก ต�าบล
บางน�้าจืด และต�าบลหนองสองห้อง ค�าบูชาเจ้าพ่อไต่เสี่ยฮุกโจ้ว จะเกี่ยวข้องกับการ
ขอโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง ขอพร และขอความเจริญรุ่งเรือง ดังค�าบูชาข้างล่างนี้
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ในเขตชุมชนไทยเชื้อสายจีน ต�าบลนาโคก ซึ่งยังชีพด้วยการท�าประมงชายฝั่ง 
มีการน�าความเช่ือเรื่องปลัดขิกมาผสมผสานกับความเชื่อพุทธศาสนา ท�าให้เกิดการ
นับถือเจ้าพ่อขุน ชาวบ้านเล่าว่าในอดีตเจ้าพ่อมีชื่อว่าอุปคุต เป็นท่อนไม้รูปร่างคล้าย
ปลัดขิก ลอยมาในทะเล ชาวบ้านจึงน�าขึ้นมาไว้ที่ศาลเพื่อบูชา โดยเชื่อว่าเจ้าพ่อ
ช่วยเหลือคนเจ็บไข้ได้ป่วย และผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ รวมถึงช่วยให้ชาวประมงหาปลา
ในทะเลได้ แต่เดิมศาลเจ้าพ่อสร้างด้วยไม้หลังคามุงจาก ต่อมาก็พัฒนาเป็นศาลปูน
และเรียกช่ือใหม่ว่าเจ้าพ่อขุน เมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้ว เร่ิมมีพิธีทรงเจ้าพ่อขุน 
ชาวบ้านจะจดัพธิเีซ่นไหว้เจ้าพ่อขนุในช่วงเดอืนมนีาคม ซึง่เป็นช่วงเดยีวกบัการเซ่นไหว้
เจ้าแม่อาม่า (เจ้าแม่ทับทิม) ที่มีศาลตั้งอยู่ใกล้ๆ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่สมุทรสงคราม 

การบูชาปลัดขิกในศาลพ่อขุน
ต�าบลนาโคก อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

Sakorn-Buri_Book_Final 0320.indd   351 3/20/2561 BE   15:10



352
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 ในเขตริมแม่น�้าล�าคลอง ซึ่งคนไทย จีน มอญ และลาวโซ่งอาศัยอยู่ร่วมกัน 
ในเขตบ้านแพ้วมีท�างานในสวนผักผลไม้ ในเขตกระทุ่มแบนมีการท�าสวนกล้วยไม้
ในเขตอ�าเภอเมืองมีการขุดบ่อเลี้ยงสัตว์น�้า และท�านาเกลือ พื้นที่เกษตรกรรมเหล่านี้
พบร่องรอยของการผสมผสานความเชื่อ คนไทยเชื้อสายจีนจะน�าเอาเจ้าพ่อท้องถิ่น
มาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สัมพันธ์กับการท�ามาหากิน ตัวอย่างเช่น ชุมชนนาเกลือในต�าบล
กาหลงจะมีการบูชาพ่อปู่ปากคลองนาขวาง ชุมชนประมงท่าฉลอมจะมีการนับถือ
เจ้าพ่อขุนด่าน ชุมชนนาเกลือในต�าบลบางหญ้าแพรกจะนับถือเจ้าพ่อดอนยาว
ชมุชนชาวสวนในต�าบลบ้านบ่อจะนบัถอืเจ้าพ่อคณุโขน ชมุชนชาวนาต�าบลคอกกระบอื
จะนับถือเจ้าพ่อแก่นจันทร์ ชุมชนนาเกลือในต�าบลบ้านบ่อนับถือคุณพ่อหลักเมือง
และพ่อปู่นาคราช ชุมชนชาวสวนในต�าบลบ้านเกาะนับถือเจ้าพ่อโกมินทร์ ชุมชน
ชาวสวนในต�าบลบ้านแพ้วนับถือเจ้าพ่อขุน ชุมชนจีนในต�าบลกระทุ่มแบนนับถือ
หลวงตาทอง เป็นต้น 

 คนไทยเช้ือสายจีนในต�าบลกาหลง ซึ่งยังชีพด้วยการท�านาเกลือ และนับถือ
บูชาพ่อปู่ปากคลองนาขวางในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน เล่าว่า
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

	 “สมัยก่อนเขาค้าเกลือทางเรือ	 เวลาจะไป
ขายเกลือคนที่ค ้าเกลือก็จะบนกับท่าน	 (พ ่อปู ่
ปากคลองนาขวาง)	ว่าไปคราวนี้ขอให้ลูกขายเกลือ
ได้ไวๆ	ได้กลับบ้านไวๆ	จะบนแบบน้ี	ขอให้ขาย
ได้ดีๆ	บางคนไปถงึกลบัได้เลย	เป็นสิง่ทีเ่ขายดึเหนีย่ว
มาตลอด	อันนี้พูดเล ่นไม ่ได ้เลย	มีคนพูดแบบ
สนกุปาก	“พ่อปู่	งวดนีไ้ปเท่ียวกนั”	เกลอืไม่ได้ข้ึนเลย	
เป็นครึ่งเดือน	ขายไม่ได้	จนกระทั่งต้องจุดธูปบอก
แกว่า	 “ปูก่ลบับ้านเถอะ”	 พอรุง่ขึน้อกีวันเกลอืขายได้	
ห้ามพดูเล่น	ก็อยู่คูกั่บต�าบลนีม้านาน	เดือนกุมภาพนัธ์
จะจัดงานไหว้พ่อปู่	จัดสองวัน	คนที่บนไว้	ก็มาแก้
เอาหัวหมู	เป็ด	ไก่	ผลไม้	มีละครแก้บน	คนที่บน
ธูปเทียนทองก็เอามาแก	้จัดขึ้น	2	ค�่า	3	ค�่า	เดือน	3	
จะเป็นงานปีของท่าน	 คนเคารพนับถือท่านเยอะ
แล้วทุกคนต้องมาหมดนะ	ที่ย้ายไปอยู่ที่อ่ืนต้อง
มาหมด	ไม่กลับมาแก้บนก็ต้องกลับมาท�างานให้
แก่ท่าน	งานพ่อปูจ่ะมกีารแห่	ตัง้แต่สมยัปูย่่าตายาย
แห่ไปตามบ้าน	บ้านมกีีห่ลงัไปหมด	อุม้แกไป	วนังาน
จะท�าน�้าพุทธมนต์	จะมีพราหมณ์อุ้มน�้าพุทธมนต์
ไปพรมตามบ้าน	ถ้าเราอยูบ้่านเรากเ็ชิญแกขึน้	ท�าบญุ
ขอพร	เช่น	ขอให้ลูกท�าดีกินดี	มันเป็นวัฒนธรรม	
ยังสืบทอดกันอยู่” (สัมภาษณ์  23 ธันวาคม 2558)
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

 บริเวณต�าบลบางหญ้าแพรกในอดีตเคยมีดอนขนาดใหญ่ มีป่าปกคลุม
มีสัตว์ป่าชุกชุม คนไทยและคนจีนอาศัยอยู่รวมกัน ยังชีพด้วยการท�านาเกลือและ
นากุ้ง นับถือเจ้าพ่อดอนยาวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน ผู้สูงอายุในชุมชนเล่าว่า

	 “แต่เดิมศาลเป็นสังกะสีเล็กๆ	ไม่ใหญ่	ศาลน่ันไม่เคยล้มเลย	เป็นเสาไม้
ไม้แก่น	มีบ่อน�้าทิพย์หลังศาล	กว้างสักวาได้	ชาวบ้านที่ไม่สบาย	มากินน�า้ในบ่อก็หาย								
แล้วก็มีต้นมะขามอีกต้นหนึ่ง	มีสะแก	ต้นโพธิ์	ต้นสลัดได	เป็นป่า	สมัยพ่อผมเขาเห็น
งูเหลือมตัวใหญ	่แล้วก็เจอหมูป่า” (สัมภาษณ์ 8 มกราคม 2559)
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 หากย้อนกลับไปในช่วงรัชกาลที่ 7 จะพบว่าพ้ืนที่ต�าบลบางหญ้าแพรก
เป็นป่ารกร้าง แต่บริษัทนาเกลือขุนสมุทรมณีรัตน์เข้ามาถากถางและบุกเบิกเพื่อใช้
ทีด่นิประมาณ 3,000 กว่าไร่ท�านาเกลอื ขนุสมทุรมณีรัตน์ หรือนายเม่งฮะ เป็นคนไทย
เชือ้สายจนี เป็นก�านันต�าบลท่าฉลอมและมบีทบาทส�าคญัในการพฒันาพืน้ทีน่ีใ้ห้เป็น
นาเกลือและมีการขุดคลองมณีรัตน์ในปี พ.ศ. 2469 เพื่อเป็นเส้นทางขนเกลือไปออก
อ่าวไทยและแม่น�า้ท่าจนี การท�านาเกลอืต้องใช้แรงงานจ�านวนมาก จงึมกีารจ้างคนไทย 
คนจีน คนมอญเข้ามาเป็นแรงงานและอาศัยอยู่ในที่ดิน นาเกลือจึงท�าให้เกิดชุมชน
ตามมา 

ในบันทึกของขุนสมุทรมณีรัตน์ เล่าว่า

	 “ข้าพเจ้าประกาศให้ผู ้ว่างงานเข้าสมัครท�านาเกลือ	ข้าพเจ้าวางระเบียบ
ส�าหรับการสร้างนาเกลือว่าข้าพเจ้าให้ค่าจ้างตามที่เขาจ้างกัน	ที่อยู่	เครื่องปลูกบ้าน	
กระดาน	ตุ่มน�้า	ข้าพเจ้าออกให้ทั้งสิ้น	ผู้ท�านาเกลือมีแต่ตัวเปล่าก็ท�าได้	แต่ผู้ท�านา
ต้องปลูกกันเอง	เครื่องประกอบการท�านาเกลือ	เช่น	ยุ ้งเกลือและของใช้ต่างๆ
เป็นของข้าพเจ้าทั้งสิ้น	การเงินใช้สอย	ข้าพเจ้าทดลองให้ก่อน	พ.ศ.	2474	มีคนมาท�า
นาเกลือของข้าพเจ้า	37	ครัวเรือน	ทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวม	190	กว่าคน	เวลาท�าเกลือ
มีทั้งจีนและไทย	เข้าไปรับจ้างหาบเกลือในนาอีก	30-40	คน	ตราบกระทั่ง	พ.ศ.	2477	
ราคาเกลือเริ่มลง	ซื้อขายกันที่นาเกวียนละ	1	บาท	ข้าพเจ้าอุตส่าห์ประคับประคอง
คนท�านาเกลือพร้อมทั้งตัวข้าพเจ้าเองมาด้วยความล�าบากเป็นที่สุด	โดยเฉพาะ
คนพวกนี้	ขี้เกียจมาก	ชอบเล่นการพนัน	สั่งสอนห้ามปรามยากเต็มที	ขอให้ได้เงิน
มากนิมาใช้	แล้วใครจะว่ากล่าวสกัเพยีงใดก็ไม่ว่า....	ถ้าเป็นผู้ประพฤตดีิก็จะบริบรูณ์ข้ึน
เป็นล�าดับ	นอกจากพวกที่ชอบลักเล่นการพนัน	ชอบเที่ยวและขี้เกียจเท่านั้น	บรรดา
ผู้ที่ท�ากินอยู่กับข้าพเจ้า	ถ้าปรากฎว่าท�าการโจรกรรม	สืบสวนได้ความจริง	ข้าพเจ้า
ไล่ออกทันที”
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 จากบันทึกข้างต้น ท�าให้เห็นว่ากลุ ่มคนที่เขามาท�านาเกลือในที่ดินของ
ขุนสมุทรมณีรัตน์ มีคนที่ชอบเสี่ยงโชค เล่นการพนัน ซึ่งเป็นชีวิตของชนชั้นแรงงาน
ที่ไม่มีท่ีดินเป็นของตัวเอง แม้ว่าขุนสมุทรมณีรัตน์จะแสดงความรังเกียจพฤติกรรม
เล่นการพนันและผู้ไม่ขยันท�างาน แต่อีกด้านหนึ่งก็สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ของ
แรงงานรับจ้างในท้องถิ่นในช่วงสมัยรัชกาลที่ 7 ซึ่งระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรา
เริ่มมีบทบาทส�าคัญ ท�าให้คนจนต้องหันไปเล่นการพนันเพื่อหวังได้เงินมาใช้จ่าย
นอกเหนือจากค่าจ้างจากการท�านาเกลือ และบางรายก็หันไปพึ่งเจ้าพ่อดอนยาว  
บนบานศาลกล่าวขอให้ประสบความส�าเร็จในการเสี่ยงโชคและได้เงินทอง
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 ในช่วงเดอืนเมษายนของทกุปี ชาวบ้านจะจดัพธิที�าบญุเลีย้งพระและกราบไหว้
เจ้าพ่อดอนยาว โดยมีการแห่เจ้าพ่อมาจากศาลใน น�าขบวนด้วยกลองยาว แห่มาที่
ศาลนอก ชาวบ้านคนไหนที่บนบานศาลกล่าวและส�าเร็จก็จะมาแก้บน นอกจากนั้น 
ชาวบ้านยังน�ากระดูกบรรพบุรษุมาสรงน�า้และท�าบญุอทุศิส่วนกศุลให้คนตาย ปัจจบุนั
ที่ดอนที่มีป่าปกคลุมถูกขุดและถางไปหมดแล้ว สภาพแวดล้อมดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไป
พื้นที่รอบๆ ศาลเจ้าพ่อดอนยาวเปลี่ยนเป็นบ่อน�้าขนาดใหญ่ รวมทั้งมีการสร้าง
ศาลเจ้าพ่อดอนยาวแห่งใหม่อกี 2 แห่ง คอื ในทีด่นิของบรษิทันาเกลอืขนุสมทุรมณรีตัน์ 
และในชุมชนบางสีคตซึ่งเป็นชุมชนมอญ 

 ในต�าบลคอกกระบือ ซึ่งมีวัดคอกกระบือ (วัดราษฎร์รังสรรค์) เป็นศูนย์กลาง
ของชมุชน ในอดตีชมุชนบรเิวณนีย้งัชพีด้วยการท�านา แต่ละบ้านจะเลีย้งควายไว้ใช้งาน 
จงึเรยีกชมุชนแถวนีว่้า “บ้านคอกควาย” คนในชมุชนมทีัง้คนไทยเชือ้สายจนีทีแ่ต่งงาน
กับคนไทยและคนมอญ เป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่มีมานานแล้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่ชาวบ้านกราบไหว้บูชาคือเจ้าพ่อแก่นจันทร์ นอกจากนั้นยังมีเจ้าพ่อทุ่งใหญ่และ
เจ้าพ่อด�าทุ ่ง อยู ่ในศาลเดียวกัน ในช่วงเดือนพฤษภาคม หรือข้ัน 6 ค�่า เดือน 6 
ชาวบ้านจะท�าพิธีกราบไหว้เจ้าพ่อเป็นเวลา 3 วัน วันแรกของการเซ่นไหว้ ชาวบ้าน
จะน�าของเซ่นไหว้เช่น ขนมต้มแดงต้มขาว ผลไม้ เผือกมัน ฯลฯ มาถวายเจ้าพ่อ 
มีการเข้าทรงเจ้าพ่อ โดยมีการถวายหมากให้เจ้าพ่อรับประทาน เมื่อเจ้าพ่อมา
ประทับทรงแล้ว เจ้าพ่อจะท�าน�้ามนต์ จะมีการมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับชาวบ้าน
ที่ยากจน จากน้ันชาวบ้านจะเข้าไปขอค�าปรึกษาและค�าแนะน�าในการด�าเนินชีวิต
วันสุดท้ายจะมีการท�าบุญเลี้ยงพระและการลอยเรือสะเดาะเคราะห์ โดยชาวบ้าน
จะปั้นตุ๊กตาเท่ากับจ�านวนคนในครอบครัว พร้อมกับเขียนข้อความที่ขอให้ทุกข์โศก
ลอยไปกับเรือ น�าอาหารคาวหวานและเงินใส่เรือและน�าไปลอยทะเลบริเวณหน้าวัด
ก�าพร้า ในอดีต การลอยเรือสะเดาะห์จะมีขบวนกลองยาว แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว
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พิธีเซ่นไหว้บูชาเจ้าพ่อแก่นจันทร์
เจ้าพ่อทุ่งใหญ่ เจ้าพ่อด�าทุ่ง
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 ในชุมชนไทยเชื้อสายจีน อ�าเภอกระทุ ่มแบน มีการนับถือหลวงตาทอง
ชาวบ้านเล่าว่า

	 “สมยัก่อนแถวนีเ้ป็นป่า	หลวงตาทองมาจากวดัใหม่หนองพะอง	ท่านกธ็ดุงค์มา
แล้วก็มาอยู่ที่น่ี	อยู่จนท่านเสียท่ีน่ี	เมื่อก่อนท่ีนี่เป็นวัดร้าง	ท่านก็มาธุดงค์อยู่วัดร้าง		
ชาวบ้านก็เลยสร้างกุฏิไว้ให้หลังหน่ึงจนท่านเสีย	คนเขานับถือกัน	ท่านรักษาก็ได้
มเีรือ่งทกุข์ร้อนอะไรกม็าหา	 ท่านมคีาถาอาคม	พอท่านเสยีไปก็เลยสร้างเป็นศาลเลก็ๆ	
แล้วก็จนใหญ่ขึ้นมาถึงทุกวันนี้”	(สัมภาษณ์ 15 พฤศจิกายน 2559)
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	 “ถ้าตรุษจีน	สารทจีนของไหว้จะเยอะเลย	ไก่	เป็ด	คนจีนเขาก็
นับถือนะ	ทุกวันนี่ก็มีมาเร่ือยๆ	ของทะเลก็มี	มีกุ ้งต้ม	หอยแครง	
หอยแมงภู	่ไม่ได้ขาดเลย	แต่ศาลนี	้(พ่อปูถ่มยา)	ถ้าบนทหารจะไม่ตดินะ
ศาลถมยาและศาลกัณฑ์ยา	ต้องมาบนตอนกลางคืน	ตี	2-3	บนแล้ว
ก็ไปเลยไม่ต้องเข้าบ้าน	จะไม่ติดทหาร	แล้วถ้าไปศาลวรรณา	บนไม่ได้
ติดทหารเลย	ปู่วรรณาชอบทหาร	เพราะว่ากลางคืนสมัยปู่ย่าตายาย
เขาเล่าให้ฟังว่าจะมีเสียงม้า	เสียงควบม้า	ตอนกลางคืนจะมีเสียงม้าวิ่ง
นั่นชอบทหาร	แต่สองศาลนี่ไม่ชอบ	คนกรุงเทพฯเนี่ยผ่านมาเขาก็
ยกมือไหว้	บนเอาไว้	ขอให้ได้อะไรก็ไม่รู้นะ	เนี่ยพอครบทุกเดือนเขาจะ
มาไหว้	ส�ารับกับข้าวของหวาน	ของคาว	ผลไม้	เขาบอกว่าเคยบอกแก
เอาไว้แล้วได้อย่างที่ว่า	ก็เลยต้องมาเลี้ยงแกทุกเดือน	เดือนละครั้ง
ถวายไก่ต้ม	1	ตัว	เหล้า	1	ไห	ไหหนึ่งนี่จะเท่าไหร่ก็ได้	จะขวดหนึ่งก็ได้
แต่ต้องเทใส่ไห	ส่วนมากคนแถวนีเ้ขาจะบนค้าขาย	เขาก็จะมาท�าน�า้มนต์
เวลาเขาจะปลูกมะม่วง	ฉีดมะม่วง	เขาก็จะเอาขันน�้ามนต์มา	แล้วเขาก็
จดุธปูบอก	เอาเทยีนวางบนปากแก้ว	ให้หยดลงขัน	แล้วเขากบ็อกกับปูว่่า
ให้ท�าน�้ามนต์ให้ที	เขาก็จะเอาน�้ามนต์ไปผสมกับยาฉีด	คือความนับถือ
ของเขา	แล้วมะม่วงเขาก็จะติดแล้วก็จะได้ก�าไรทุกงวด	สมัยก่อนเขาก็
เล่ากนัมาอกีแหละ	เขาจะไปเล่นไฮโลแล้วต้องเดินผ่านแถวนี	้เพราะแถวน้ี
ที่เป็นคันนา	เขาก็บอกว่า	“ปู่คืนนี้ขอให้รวยไฮโลหน่อยนะ”	แล้วเขาก็ได้
จริงๆ	เขาก็เลยนับถือกัน”	(สัมภาษณ์ 18 ตุลาคม 2559)

 ในชุมชนลาวโซ่งในเขตอ�าเภอบ้านแพ้ว คนจีนกับลาวโซ่งแต่งงานกัน ท�าให้
เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ เห็นได้จากการที่คนไทย
เชื้อสายจีนกราบไหว้พ่อปู่ของลาวโซ่ง ชาวบ้านเล่าว่า
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ศาลปู่ถมยา
ต�าบลหนองสองห้อง อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
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ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชาวไทยเชื้อสายจีน

 ชาวจนีโพ้นทะเลและลกูหลายชาวไทยเชือ้สายจนีทีอ่าศยัอยูใ่นเขตบ้านท่าจนี
และท่าฉลอม สามารถปรับตัวให้อยู ่กับวัฒนธรรมพุทธศาสนาแบบเถรวาทได้ดี   
จากบนัทกึของขนุสมทุรมณรีตัน์จะพบว่า คนจนีเคารพนบัถอืและช่วยเหลอืศาลเจ้าจนี
และพระสงฆ์ และบริจาคทรัพย์สินและที่ดินเพื่อสร้างวัด พระอุโบสถ  ศาลการเปรียญ 
หอสวดมนต์ กุฎิ และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา รวมทั้งบวชเรียนเป็นภิกษุ  
วัดที่ขุนสมุทรมณีรัตน์ให้การช่วยเหลือ ได้แก่ วัดกลางอ่างแก้ว วัดแหลมสุวรรณาราม 
วัดบางหญ้าแพรก วัดตึก และวัดช่องลม  

 วัดในเขตบ้านท่าจีน ท่าฉลอม โกรกกราก มหาชัย มีความส�าคัญส�าหรับ
ชาวจีนท่ีเข้ามาอาศัยในเมืองสาครบุรีตั้งแต่อดีต ตัวอย่างเช่น วัดโกรกกรากซึ่งตั้งอยู่
รมิแม่น�า้ท่าจนี ตรงข้ามกบัท่าฉลอม วดันีส้ร้างมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2375 (สมยัรชักาลที ่3)  
บริเวณด้านหน้าโบสถ์มีเจดีย์สององค์ ที่ฐานเจดีย์มีเรือส�าเภาจีนรองรับ (ปัจจุบันไม่มี
ส�าเภาแล้ว) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าชาวประมงจีนให้การเคารพนับถือพุทธศาสนาแบบ
เถรวาทเช่นเดยีวกบัการนบัถอืเจ้าพ่อเจ้าแม่ในคตจินี วดัโกรกกรากจงึเป็นทียึ่ดเหน่ียว
ของชาวจีนที่ท�าประมง ภายในโบสถ์เก่าของวัดจะมีพระพุทธรูปศิลาแลงสมัยสุโขทัย
ชาวบ้านจะเรียกว่า “หลวงพ่อปู่”   

หลวงพ่อปู่วัดโกรกกราก อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
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 สิ่งศักด์ิสิทธ์ิในวัดที่ชาวไทยเช้ือสายจีนให้การเคารพบูชา นอกเหนือจาก
หลวงพ่อปู่วัดโกรกกรากแล้ว ยังมีหลวงพ่ออีกหลายองค์ ได้แก่ หลวงพ่อปู่ วัดใหญ่
จอมปราสาท หลวงพ่อปู่ วัดโคกขาม หลวงพ่อป่าเลไลยก์ วัดใหญ่บ้านบ่อ สมเด็จปู่
นางพญา และหลวงพ่อประทานพร วัดตึกมหาชยาราม หลวงพ่อโต วัดราษฎร์รังสรรค์ 
หลวงพ่อแดง และพระรามัญมุนี วัดป้อมวิเชียรโชติการาม เจ้าพ่อปู่หินแดง วัดช่องลม 
หลวงปู ่แดง วัดกาหลง หลวงพ่อโต วัดโสภณาราม หลวงพ่อโต วัดเจษฎาราม
หลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร หลวงพ่อโต วัดโพธิ์แจ้ พระพุทธศิลาแดง 
วัดปัจจันตาราม หลวงพ่อด�า วัดนางสาว เป็นต้น

หลวงพ่อด�าวัดนางสาว อ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
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 เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ อธิบายถึงความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีน
ต่อหลวงพ่อโตว่า

	 “เวลาคนบน	เขาก็จะมาบนบานจุดธูปหรือบนปากเปล่าก็ได้
หรืออยู่บ้านก็บนปากเปล่าก็มี	จะคลอดลูกแต่คลอดยาก	คนจีนก็บน
บอกว่าหลวงพ่อให้มันคลอดออกมาสักที	จะมีงิ้วให้โรงหนึ่ง	เมื่อก่อน
มันไม่มีงิ้ว	มีแต่ช่วงตรุษจีน	แต่พอตรุษจีนแล้ว	มันก็มีคนมาหาหลวงพ่อ	
บอกว่าอยากมีงิ้วตอนงานปี	หลวงพ่อก็บอกว่าได้	เขาบอกว่าหลวงพ่อ
ไปเข้าฝันว่ามึงหางิ้วให้กูที	ก็มีงิ้ว	3	คืน	พวกคนจีนที่เขารู้ว่ามีงิ้วเขาก็มา
ช่วยออกเงิน	ที่ช่วยกันออกเงินก็เก็บเป็นทุนไว้จัดปีต่อไป	เพราะปีแรก
มีเจ้าภาพแล้ว	มันก็เลยมีงิ้วได้ทุกปี	บางคนก็บนละครร�าถวายมือ”	
(สัมภาษณ์ 20 ธันวาคม 2559)

หลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ประเพณีแห่หลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ในคลองด�าเนินสะดวก 
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การเปลี่ยนผ่านความเชื่อในท้องถิ่น
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม  

 ปัจจบุนั สมทุรสาครเปลีย่นจากสงัคมเกษตรกรรมไปสูส่งัคมเมอืง อตุสาหกรรม 
แต่พ้ืนที่เกษตรกรรมมิได้หายไป หากแต่ปรับเปลี่ยนไปเป็นการเกษตรแบบตลาด
ที่ส่งผลผลิตไปขายในต่างจังหวัดและต่างประเทศ ความสัมพันธ์ทางการผลิตแบบเก่า
ที่อาศัยคนในครอบครัวเป็นแรงงาน เปลี่ยนไปเป็นการจ้างแรงงานจากคนต่างถิ่นหรือ
ต่างด้าว 

 หากเปรียบเทียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้า 3 กลุ่ม คือ ศาลเจ้าริมแม่น�า้ ศาลเจ้า
ริมชายฝั่งทะเล และศาลเจ้าขององค์กร จะพบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าริมแม่น�้าและ
ริมชายฝั่งทะเลจะสัมพันธ์ความวิถีการด�าเนินชีวิตแบบชาวประมง การค้าขายและ
การเป็นแรงงานจับกัง ซึ่งคนจีนจะแสดงความเคารพบูชาเจ้าพ่อเจ้าแม่เพื่อให้ชีวิต
ด�าเนนิไปอย่างราบรืน่ และขอพรให้ช่วยคุ้มครองรอดพ้นจากอันตรายและโรคภยัไข้เจบ็
ต่างๆ วิถีชีวิตแบบนี้จะพบเห็นได้ในช่วงที่ชาวจีนยังคงมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่มั่นคง 
หรอืช่วงก่อนสมยัรชักาลที ่5 ในขณะทีส่ิง่ศักดิสิ์ทธิข์ององค์กร สมาคม และมลูนิธต่ิางๆ 
จะสะท้อนวิถีชีวิตแบบใหม่ซึ่งลูกหลานชาวจีนเร่ิมเป็นเจ้าสัวและมีความเจริญมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ เจ้าพ่อเจ้าแม่แบบเดิมจะถูกใช้ในบริบทใหม่ โดยเฉพาะการส่งเสริม
ความร�่ารวย โชคลาภ สะเดาะเคราะห์ การมีอ�านาจบารมี และความส�าเร็จทางวัตถุ 
เช่น เจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์ หรือเจ้าพ่อโคกขาม กลายเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
และเป็นเจ้าพ่อแห่งโชคลาภในเวลาเดยีวกัน ในค�าบชูาเจ้าพ่อพนัท้ายนรสิงห์จะมคี�าว่า 
“มหาลาโภ” ปรากฏอยู่
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 ชาวบ้านรายหนึ่ง อธิบายว่า

	 “คนที่มาบนบานศาลกล่าว	ถ้าแก้อย่างนู้น
อย่างนี้ได้	ก็จะเอาไก่มาถวาย	มีคนบนบานเป็น	
20	ล้าน	มาไหว้ท่านว่าคนที่เป็นหนี้ขอเอาเงินมา
คนืด้วย	ยงัไม่ถงึบ้าน	เอาเงนิมาคนืละ	รุง่เช้าไก่คูใ่หญ่
มาเลย	พวกที่บนบานศาลกล่าวประสบผลทั้งนั้น
ไก่ตัวเป็นหมื่น	ตัวเบ้อเร่อเลย	ไก่จะเต็ม	ที่ร้อยไร่
นี่ไก่เต็มไปหมด” (สัมภาษณ์ 20 ตุลาคม 2558)
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 ปัจจุบัน พันท้ายนรสิงห์ถูกน�าไปสร้างเป็นวัตถุมงคลและเคร่ืองรางของขลัง 
เพื่อให้ประชาชนน�าไปบูชา เช่น รูปหล่อและเหรียญพันท้ายนรสิงห์รุ ่นต่างๆ
(รุ่นโภคทรัพย์ รุ่นบารมี) รวมทั้งผลิตธูปมงคล 3 กษัตริย์ส�าหรับบูชาพันท้ายนรสิงห์ 
ได้แก่ ธูปทอง ธูปเงิน ธูปนาค ธูปแต่ละประเภทจะมีความหมาย ธูปทองหมายถึง
ความเป็นสิริมงคล ธูปเงินหมายถึงความมั่งมีศรีสุข ธูปนาคหมายถึงความสมบูรณ์
พูนผล แผ่นป้ายโฆษณาธูป 3 ชิดจะมีข้อความว่า “ขอให้ธุรกิจการค้าของท่านเจริญ
รุ่งเรืองน�าพาทรัพย์สินเงินทองเข้าบ้าน”    

 ในช่วงเวลาที่สมุทรสาครกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรม ศาลเจ้าหลายแห่ง
ได้น�าเอาเทพเจ้าหลายองค์มาไว้ในศาล เช่น ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
จะมรีปูเคารพจากหลายลทัธคิวามเชือ่อยู่รวมกัน เช่น พระพทุธรูป ฤาษ ีเจ้าแม่กวนอิม 
พระกษติคิรรภโพธสิตัว์ พระพรหมสีห่น้า พระนารายณ์ส่ีกร พระสังกัจจายน์ หลวงปูท่วด 
และตี่จู๋เอี้ยะ รวมทั้งมีการจัดพิธีกรรมบูชาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตคนเมือง
ทีม่คีวามเป็นปัจเจกนยิม ซึง่ไม่จ�าเป็นต้องเป็นคนในชมุชน แต่ตอบสนองคนนอกชมุชน
และคนต่างถ่ินที่เข้ามากราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหตุผลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น 
ในช่วงวันขึ้น 11 ค�่า เดือน 5 หรือประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปี จะมีการแห่
เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครไปในย่านมหาชัยและท่าฉลอม ในขบวนแห่จะมีการ
เปิดล�าโพงที่มีค�าพูดว่า “เจ้าพ่อเสด็จแล้ว คุกเข่าแล้วรวย” ชาวบ้านที่รอรับขบวน
ก็จะนั่งคุกเข่าจุดธูป พร้อมกับยกมือไหว้ ลูกศิษย์ที่ถือน�้ามนต์เจ้าพ่อจะน�าก้านมะยม
พรมน�้ามนต์ให้ประชาชนตลอดสองข้างทาง ประชาชนจะยกมือไหว้และบริจาคเงิน
ให้เจ้าพ่อ ลูกศิษย์ที่สวมหัวตุ๊กตาแป๊ะยิ้มจะเป็นผู้ถือภาชนะใส่เงินเป็นกระปุกออมสิน
ขนาดใหญ่ ชาวบ้านที่มารอดูขบวนแห่เจ้าพ่อทางน�้า จะสังเกตหมายเลขเรือที่เจ้าพ่อ
ประทับเพื่อน�าเลขไปซื้อหวย

Sakorn-Buri_Book_Final 0320.indd   368 3/20/2561 BE   15:10



369
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

ประชาชนนั่งขุกเข่าพนมมือไหว้พร้อมกับธูป เพื่อรับขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
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ศาลเจ้าแม่ตะเคียนสุดาพร สุชาวดี สุชาดา ในวัดสวนส้ม อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 นอกจากนั้นยังเกิดเจ้าพ่อเจ้าแม่แบบใหม่ที่ไม่ใช่ผีบรรพบุรุษของหมู่บ้าน
แต่เป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยดลบันดาลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง มีความสุข ความปลอดภัย 
สมหวัง ประสบความส�าเร็จ และมีโชคลาภ ตัวอย่างเช่น ศาลเจ้าพ่อต้นกระทุ่มและ
ศาลปู ่ด�าดงสะแก ในต�าบลโรงเข้ ศาลพ่อปู ่บ้านโรงเข้ ศาลแม่ตานี-แม่ตะเคียน
ในต�าบลท่าทราย ศาลเจ้าแม่แสมด�าริมคลองหวายลิง ศาลแม่นางตะเคียนศรี
ประไพรทอง ในเขตบางกระเจ้า ศาลเจ้าแม่ศรีทองในหมู่บ้านประมง ต�าบลพันท้าย
นรสิงห์ ศาลเจ้าแม่พิกุลทองในต�าบลท่าจีน ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง ในวัดศรีส�าราญ 
ราษฎร์บ�ารุง ศาลเจ้าแม่รวยทรัพย์ หน้าอบต.บางหญ้าแพรก ศาลเจ้าแม่เบิกไพร
ในเขตท่าฉลอม ศาลเจ้าแม่ตะเคียนสุดาพร สุชาวดี สุชาดา ในวัดสวนส้ม ศาลพ่อขุน
ในต�าบลหลักสาม ศาลพ่อขุนในต�าบลบ้านแพ้ว เป็นต้น ศาลเจ้าเหล่านี้ชาวบ้านจะมา 
กราบไหว้บูชาเพื่อขอโชคลาภในช่วงหวยออก เมื่อได้ตามค�าขอก็จะน�าของมาถวาย
แก้บน
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 ชาวบ้านเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อขุน ในต�าบลบ้านแพ้วว่า

 “เขาเล่ากันว่า	สมัยโบราณ	จะมีแม่ค้าขายผัก	พายเรือผ่าน
ต�าหนักแก	ก็จะวกัน�า้ใส่เรอื	ขอให้ขายดีๆ 	แล้วกอ็ศัจรรย์มนัขายดจีรงิๆ	
แล้วบางคนกไ็ปพดูสปัดนว่า	ถ้าขายดีก็จะพาปูไ่ปเทีย่ว	ก็คอืไปเทีย่วผูห้ญิง	
ก็จะต้องเอาปลัดขิกไปเจิมผู้หญิง	มีคนบนขอให้ได้ลูก	เพราะเขาไม่มีลูก	
ก็เลยมาบอกปู ่	 แล้วก็ได้	 เมื่อสองปีก่อนมีคนหนึ่งเขาก็มาแก้บน	
เขาก็บอกว่าปู่ถ้าคืนนี้ไฮโลได้แสนนึงจะถวายหนังให้คืนนึง	 เช้ามาก็รีบ
มาเลย	ปีน้ีมีคนมาขอหวย	บอกว่าถ้าถูกจะให้หนังคืนหน่ึง	เช้ามาก็มา	
บอกว่าถูกหวย	ส่วนเรื่องทหารถ้ามาบนก็จะไม่ติดทหาร	เกือบ	100%	
ถ้าถึงช่วงเดือนเมษา	ผ่านวันเกณฑ์ทหารไปสักสามวันก็จะมีแตรวง
มาแก้บน	แก้เป็น	10	วันเลย	อย่างท�าสวน	ปลูกล�าไย	บอกว่าปีนี้
ให้ได้ก�าไรสักล้าน	ก็ได้จริง	ปีหลังๆ	เริ่มมีโคโยตี้มา	เพราะมีอยู่คนหนึ่ง
ไปบนไว้	เขาท�าตัดเย็บเส้ือผ้าส่งออกนอก	แล้วปีน้ันเศรษฐกิจไม่ดี
เขาบนปูไ่ว้ว่าจะเอาโคโยตีม้า	แล้วกส็�าเรจ็	ตอนนัน้โคโยตีร้ถเกอืบ	20	คนั	
การแต่งตวักจ็ะใส่ยกทรงกบักางเกงใน	จะเต้นอยูห่ลงัรถ	มาเต้นตรงศาล
รอบหนึ่ง	แล้วก็ขึ้นไปเต้นบนรถ” (สัมภาษณ์ 26 มกราคม 2560)
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 การเปลี่ยนผ่านความเชื่ออีกประการหนึ่ง ดูได้จากการสร้างรูปเคารพ เจ้าพ่อ
เจ้าแม่ และพิธีกรรมจากหลากหลายลัทธิความเชื่อในวัดต่างๆ กล่าวคือ วัดกลายเป็น
พื้นที่ท�าบุญสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา ลอยทุกข์ ลอยโศก ดูดวง แก้กรรม 
ตดักรรม ถอนค�าสาบาน อาบน�า้มนต์ บงัสุกุลเป็น บงัสุกุลตาย ลงสาลิกา ลงนะหน้าทอง   
เจิมรถ ถวายสังฆทาน ท�าบุญโลงศพ (อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร) ไถ่ชีวิต
โคกระบือ และขอโชคลาภส�าหรับคนนอกชุมชนและแรงงานต่างด้าวที่ย้ายเข้ามา
ท�างานในโรงงานอุตสาหกรรมของสมุทรสาคร ขณะที่คนในชุมชนก็ย้ายไปอาศัยอยู่
ในพ้ืนที่อื่น วัดหลายแห่งจึงต้องปรับตัว โดยการสร้างวัตถุมงคล เคร่ืองรางของขลัง 
และพิธีกรรมที่ตอบสนองความส�าเร็จทางเงินทอง ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนกลุ่มใหม่
ที่ก�าลังแสวงหาที่พึ่งทางใจในการต่อสู้ดิ้นรนทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น การสร้างเรือ
เศรษฐีส�าเภาทองที่เป็นเรือของเจ้าแม่ตะเคียน การน�าต้นตะเคียนมาไว้ในวัดในฐานะ
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาและขอโชคลาภ พระสงฆ์รูปหนึ่ง
กล่าวในประเด็นนี้ว่า

	 “สมยัก่อนตะเคยีนอยูใ่นป่าในดง	พอต้นตะเคียนตายซากกไ็ปจดุไหว้อยูต่รงนัน้	
เดีย่วนีเ้อามาไว้ในวดั	 มนัหวงัอะไรล่ะ	 หวงัว่าเจ้าแม่มาอยู่น่ี	 คนก็อยากจะได้ขอโชคลาภ				
คนสมัยนี้เรียนสูงจริงแต่มันโง่		คนสมัยก่อนเรียนไม่สูง	แต่เขาโง่แบบฉลาด” (สัมภาษณ์  
18 ธันวาคม 2558)
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 ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน เป็นช่วงทีว่ดัหลายแห่งในจังหวดัสมทุรสาคร
นยิมจดังานประจ�าปี ซึง่เป็นงานใหญ่ท่ีวดัจะกลายเป็นพืน้ทีข่องร้านค้า และการแสดง
มหรสพ รวมทั้งมีการจัดซุ้มท�าบุญประเภทต่างๆ ที่ให้ประชาชนมีขอโชคลาภและ
สะเดาะเคราะห์ เช่น โยนเหรียญเสี่ยงโชค ทอดผ้าป่า 12 ราศี ตักบาตรพระ 108 องค์ 
เติมน�้ามันตะเกียงบูชาเทวดารักษาอายุ ถวายเทียนประทีปดอกบัวสีประจ�าวันเกิด
(ลอยทุกข์ ลอยโศก ลอยโรค ลอยภัย) ท�าบุญผ้าป่าสายสวรรค์ (ชีวิตจะสูงขึ้น) ท�าบุญ
ถวายเก้าอี้ เป็นต้น ซุ้มท�าบุญเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นว่าคนปัจจุบันต้องการแสวงหา
ที่พ่ึงทางใจ รวมทั้งความคาดหวังที่อยากจะให้ชีวิตของตนเองดีขึ้น มั่นคง ปลอดภัย 
สมหวัง และประสบความส�าเร็จอย่างรวดเร็ว
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รายชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดของจังหวัดสมุทรสาคร

วัดใหญ่จอมปราสาท 

วัดโคกขาม

วัดใหญ่บ้านบ่อ

วัดตึกมหาชยาราม

วัดราษฎร์รังสรรค์ 

วัดนาขวาง
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วัดป้อมวิเชียรโชติการาม

วัดช่องลม 

วัดกาหลง 
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หลวงพ่อปู่ (พระพุทธรูปปางมารวิชัย)

หลวงพ่อปู่ พระพุทธสิหิงค์

หลวงพ่อป่าเลไลยก์ (พระแห่งความส�าเร็จ)

สมเด็จปู่นางพญา หลวงพ่อประทานพร

หลวงพ่อโต

หลวงพ่อคูหาสวรรค์

พระมหาสังกัจจายน์

หลวงพ่อแดง พระรามัญมุนี

เจ้าพ่อปู่หินแดง หลวงพ่อแก่น 

หลวงปู่แดง

หลวงพ่อในโบสถ์ 

หลวงพ่อปู่ 

หลวงพ่อโต

หลวงพ่อโต 

สมเด็จพระพุทธมหามงคลศรีศากยมุนี

พระครูวิชิตสังฆภาร

บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์

หลวงปู่ผล

หลวงปู่เส่ง

หลวงปู่แก้ว

หลวงปู่สุด

หลวงปู่เหล็ง

หลวงปู่กลับ

หลวงพ่อเฮง

หลวงพ่อเชย

หลวงปู่อุ่น

วัด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเกจิอาจารย์

Sakorn-Buri_Book_Final 0320.indd   377 3/20/2561 BE   15:10



378
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

รายชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดของจังหวัดสมุทรสาคร

วัดนาโคก

วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร 

วัดสามัคคีศรัทธาราม 

วัดโพธิ์แจ้ 

วัดปัจจันตาราม 

วัดบัณฑูรสิงห์

วัดกระซ้าขาว

วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

วัดเกตุมดีศรีวราราม

วัดศรีวนาราม

วัดสหธรรมมาราม

วัดแก้วมงคล

วัดราษฎร์ธรรมาราม

วัดทองธรรมิการาม 

หลวงพ่อสัมฤทธิ์

หลวงพ่อโสธร

หลวงพ่อโต

พระพุทธศิลาแดง
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หลวงพ่อเศรษฐี หลวงพ่อเงิน พระพุทธเมตตา
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พระสีวลี พระอุปคุต

หลวงพ่อแคล้ว

หลวงปู่แปลก

ท่านพ่อบัณฑูรสิงห์

พระครูภาวนาวรคุณ 
(หลวงพ่อเกตุมวดี) 
ท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ 
(เจิม คุณาบุตร)  
หลวงพ่อสมบัติ

หลวงปู่ข�า

พระครูสาคร ธรรมทัต  

วัด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเกจิอาจารย์
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379
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

วัดบ้านโคก 

วัดเทพธงชัย

วัดพันท้ายนรสิงห์

วัดเทพนรรัตน์

วัดบางตะคอย

วัดป่าชัยรังสี

วัดป่าท่าทราย

วัดศาลพันท้ายนรสิงห์

วัดไร่ไทรทอง

วัดทะเลรางจันทร์

วัดเกาะ 

วัดบางปลา

วัดบางกระเจ้า

วัดบางน�า้วน

หลวงพ่อด�า หลงพ่อวัดบ้านโคก

พระพุทธเทพนรรัตน์สถิต หลวงพ่อโต 
หลวงพ่อแจ่ม เทพทันใจ

หลวงพ่อรวย ท้าวมหาพรหมอุดมโชค

หลวงพ่อใหญ่ชัยรังสี (หลวงพ่อเศียร)

หลวงพ่อองค์ด�า หลวงปู่ผามหาชัย

เจ้าพ่อพันท้าย พระพุทธส�าเร็จ หลวงพ่อใหญ่

หลวงพ่อด่านฟ้า

พระพุทธรัตนเมตตาบารมี

หลวงพ่อเกาะเพชร บ่อน�้าทิพย์

แม่เทพแสงทอง

พระโสภิตทศพลญาณพุทธเจ้า
หลวงพ่อศรีสรรเพชร ผ้ายันต์กันภัย  
ตระกรุด ชูชก ธงกันฝน

หลวงปู่ผาด

หลวงปู่ผล

พระครูปลัดชลอวิมโล 
พระครูปลัดสาธุวัฒน์

หลวงปู่เฒ่าเก้ายอด 
หลวงปู่แขก หลวงพ่อสุธีร์

หลวงปู่รอด

พระอธิการบุญกรี

วัด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเกจิอาจารย์

รายชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดของจังหวัดสมุทรสาคร
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380
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

วัดศรีสุทธาราม (วัดก�าพร้า)

วัดบางพลี

วัดศรีบูรณาวาส (วัดโคก)

วัดบางหญ้าแพรก

วัดชีผ้าขาว (วัดมะขาม)

วัดวิสุทธาราม (บางสีคต)

วัดคลองครุ

วัดเจริญสุขาราม (บางไผ่เตี้ย)

วัดพันธุวงษ์

วัดศิริมงคล

วัดบ้านไร่เจริญผล

วัดปากบ่อ

หลวงพ่อด�า หลวงพ่อแดง

หลวงพ่อโต ตะกรุดหลวงปู่หงษ์

หลวงพ่อทองเหลือ หลวงพ่อหินแดง

หลวงปู่ใหญ่ พระพุทธองค์ด�า ตะกรุดตี๋ใหญ่
เจ้าแม่ตะเคียน ผ้ายันต์

พระพุทธอุดมพร เจ้าพ่อเจ้าแม่สักทอง

พระพุทธชินราชจ�าลอง พระสีวลี 
พระพุทธรูปหยกขาว  

หลวงพ่อแดง หลวงปู่บัวเข็ม

หลวงพ่อทอง หลวงพ่อเงิน หลวงพ่อนาก  
พระสังข์ทองเทวาจินดามณี สาริกาจินดามณี
เทพทันใจ เทพกระซิบ พญาเต่าเรือน

หลวงพ่อศิลาถาวรมงคล หลวงพ่อหยกขาว
มงคลทรัพย์

หลวงพ่อแดง

พระหยกขาว

หลวงพ่อใหญ่สรรเพชรศรีชัยมงคล

หลวงปู่หงษ์ สุชาโต

หลวงพ่อมณี อมโร

หลวงปู่ล่าย  
หลวงพ่อมาลัย

หลวงพ่อเจริญ 
(พระครูอุดมสาครธรรม)

พระครูวิบูลธรรมโกวิท  

พระครูวรธรรมสาคร
หลวงปู่โน๊ต หลวงพ่อแง

พระครูรัตนธรรมโสภณ

หลวงพ่อปิ่น พุทธสัณโฑ

หลวงพ่อสาย

พระครูสาครวิสุทธิคุณ  

วัด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเกจิอาจารย์

รายชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดของจังหวัดสมุทรสาคร
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381
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

วัดน่วมกานนท์ (วัดท่าหิน)

วัดชัยมงคล

วัดศรีเมือง (วัดใหม่ยายเมือง)

วัดเจ็ดริ้ว

วัดหลักสี่

วัดกระโจมทอง

วัดหนองบัว

วัดหนองสองห้อง

วัดฟุ้งประชาธรรมาราม

วัดหลักสอง

วัดธัญญารามราษฎร์บ�ารุง

หลวงพ่อหาย พระปางไสยาสน์
พระพุทธชัยมงคล ตะกรุดคู่ชีวิต ยันต์ 3 หัวใจ

พระพุทธชัยมงคลศรีเมือง

หลวงพ่อด�า

หลวงพ่อโต

หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์

หลวงพ่อโต หลวงพ่อแดง

หลวงพ่อศิลา

หลวงพ่อทุลภวพุทโธ

หลวงพ่อพุทธสุโขทัยธรรมราชา

หลวงพ่อนิล

พระครูสาครพัฒนวิธาน 
(ต่วน เตชธโร)

หลวงพ่อเปลี่ยน
พระครูมงคลสาครชัย

หลวงปู่สัมฤทธิ์
หลวงพ่อสมบูรณ์

พระครูสาครสุวรรณคุณ 
(หลวงพ่อสาย)

พระครูวินัยธรเล็ก 
(หลวงปู่เล็ก)

พระครูสังวรสุตาภิวัฒน์ 
(หลวงปู่สาย)

พระครูกัลยาธรรมสาคร

พระครูพิพัฒน์วุฒิสาคร

วัด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเกจิอาจารย์

รายชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดของจังหวัดสมุทรสาคร
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382
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม

วัดสุนทรสถิตย์

วัดศรีสินมา

วัดสวนส้ม

วัดใหม่ราษฎร์นุกูล

วัดธรรมจาริยาภิรมย์

วัดสุวรรณรัตนาราม (แคราย)

วัดโรงเข้

วัดยกกระบัตร

วัดนางสาว

วัดอ้อมน้อย

วัดศรีส�าราญราษฎร์บ�ารุง

วัดหนองพะอง

วัดราษฎร์บ�ารุง (หงอนไก่)

วัดดอนไก่ดี

หลวงพ่อใหญ่ศรีเมืองสมุทร

พระพุทธศิลา (พระสามพี่น้อง)

หลวงพ่อด�า พระมหาอุตม์

หลวงพ่อเพ็ง

หลวงพ่อพรหมมุนี

หลวงพ่ออู่ทอง

หลวงพ่อโต

พระปฐมพุทธสัมฤทธิ์ผล  

หลวงพ่อด�า หลวงพ่อพุทธศักดิ์สิทธิ์

หลวงพ่อป่าเลไลยก์

หลวงพ่อโต

พระครูวินัยธร 
(เจริญ ถาวโร)

หลวงพ่อสอน เกสโร

หลวงพ่อพักตร์

หลวงปู่ทองอยู่

หลวงพ่อเล็ก

หลวงปู่ทอง สุวิชาโน

พระครูจันทสุวรรณสาคร 
(หลวงปู่สุข)

หลวงพ่อคุ้ม

หลวงพ่อแก้ว

หลวงพ่ออาบ

หลวงพ่อวิมล

พระครูสุนทรธรรมวาที 
(หลวงพ่อโฉม)

หลวงปู่นิ่ม

วัด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเกจิอาจารย์

รายชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดของจังหวัดสมุทรสาคร
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383
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

วัดท่ากระบือ

วัดท่าไม้

วัดบางยาง

วัดหนองนกไข่

วัดอ่างทอง

วัดท่าเสา

หลวงพ่อใหญ่ (พระเจ้าน�้าเงินน�้าทอง) 
พระพุทธหิรัญราช สมเด็จพระพุทธบัญชร 
สมเด็จธรรมจักรแก้ว

หลวงพ่อศรีธรรมราช

หลวงพ่อใหญ่

หลวงพ่อสุคโต

หลวงพ่อประทานพร หลวงพ่อเชียงแสน 
หลวงพ่อสุโขทัย

หลวงปู่รุ่ง

หลวงพ่ออุดม

หลวงพ่อคับ

พระครูอาทรธรรมนิเทศก์

วัด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระเกจิอาจารย์

รายชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดของจังหวัดสมุทรสาคร
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384
สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน

การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ศาลเจ้าแม่หัวตะพาน วัดเกาะ
ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ 
   (บางกระเจ้า)
ศาลเจ้าพ่อหลวงช้างพัน 
   (บางกระเจ้า)
ศาลเจ้าพ่อจ�าปี จ�าปา 
   (บางกระเจ้า)
ศาลเจ้าพ่อปากคลอง วัดก�าพร้า
ศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง 
   (วัดบางน�า้วน)
ศาลเปี้ยะจุตะละทาน
   (วัดบางน�า้วน)
ศาลปู่ธารา (วัดบางน�้าวน)
ศาลเจ้าแม่พราหมณ์ วัดบางพลี
ศาลเจ้าพ่อหนู วัดบางพลี
ศาลวัยทัตต์เทวาลัย  
   วัดบางหญ้าแพรก
ศาลเจ้าพ่อจ�าปีจ�าปา วัดชีผ้าขาว
ศาลย่ามาลัย (วัดศรีบูรณาวาส)
ศาลพ่อปู่วัดบ้านไร่
ศาลในชุมชนบ้านไร่
ศาลเจ้าเจ้าพ่อเพชร (บางไผ่เตี้ย) 
ศาลเจ้าพ่อโต (บ้านเกาะ)   
ศาลเจ้าปู่คุ้มสี่วา (บ้านเกาะ)
ศาลเจ้าแม่หม่อมจันทร์ 
   (บางกระเจ้า)
ศาลเจ้าแม่จากมัด (บ้านเกาะ)
ศาลเจ้าพ่อหัวเข้ (วัดชัยมงคล)
ศาลเจ้าพ่อสรวง (บางไผ่ไหม้)
ศาลหลวงพ่อมงคล (บางโทรัด)
ศาลเจ้าพ่อดอนยาวบางสีคต
ศาลเจ้าพ่อล่องหน (เจ็ดริ้ว)
ศาลพ่อเอี่ยม พ่อทุ่ง (เจ็ดริ้ว)
ศาลพ่ออ้นพ่อจนัทร์พ่อจกุ (เจด็ริว้)
ศาลพ่อเอี่ยมพ่ออุ่น (เจ็ดริ้ว)

ศาลเจ้าปุนเถ้ากง ท่าฉลอม
ศาลเจ้าปุ่นเถ้ากง คลองมหาชัย
ศาลเจ้าพ่อกวนอู ท่าฉลอม
ศาลเจ้าแม่จุ๋ยป๋วยเนี้ย (ทับทิม) 
   ท่าฉลอม
ศาลเจ้าพ่อปากน�้า 
   วัดหลังศาลประสิทธิ์
ศาลเจ้าโรงเจเซ้งเฮียงตั๊ว ท่าฉลอม
ศาลเจ้าเฮียตี๋กง ท่าฉลอม
ศาลเจ้าพ่อเภา วัดตึก
ศาลเจ้าแป๊ะกง (บน)
ศาลเจ้าแป๊ะกงไต๋ตี่ (ล่าง)
ศาลเจ้าพ่อกิมทัง ชายทะเลกาหลง
ศาลเจ้าพ่อเสือค�ารณ
ศาลเจ้าพ่อกิมซิม 
   ต.พันท้ายนรสิงห์
ศาลเจ้าพ่อมัจฉาณุ 
   (บ้านรางโคกขาม)
ศาลพ่อปู่ทะเล  ต.พันท้ายนรสิงห์
ศาลเจ้ามูลนิธิน�่าเก็ก
ศาลเจ้าใต้ฮงกง สุสานวัดแหลม
ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือ
   คลองจาก มหาชัย
ศาลเจ้าพ่อโกมินทร์
ศาลเจ้าสมาคมสามัคคีธรรม
   ภาวนา
ศาลเจ้าโรงเจมูลนิธิการกุศล
   สมุทรสาคร
ศาลเจ้ากิ๊วเทียนเนี่ยเนี้ย 
   บางหญ้าแพรก
ศาลเจ้าแม่เมืองสมุทร วัดช่องลม
ศาลเจ้าโรงเจฮั้วเฮียง  
ศาลเจ้าพระโพธิสัตว์กวนอิม
   ท่าฉลอม
ศาลเจ้าแม่กวนอิม วัดเจษฎาราม

ศาลเจ้าแม่หัวตะพาน วัดเกาะ
ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ 
   (บางกระเจ้า)
ศาลเจ้าพ่อหลวงช้างพัน 
   (บางกระเจ้า)
ศาลเจ้าพ่อจ�าปี จ�าปา 
   (บางกระเจ้า)
ศาลเจ้าพ่อปากคลอง วัดก�าพร้า
ศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง 
   (วัดบางน�้าวน)
ศาลเปี้ยะจุตะละทาน
   (วัดบางน�้าวน)
ศาลปู่ธารา (วัดบางน�้าวน)
ศาลเจ้าแม่พราหมณ์ วัดบางพลี
ศาลเจ้าพ่อหนู วัดบางพลี
ศาลวัยทัตต์เทวาลัย  
   วัดบางหญ้าแพรก
ศาลเจ้าพ่อจ�าปีจ�าปา วัดชีผ้าขาว
ศาลพันท้ายนรสิงห์ วัดโคกขาม
ศาลเจ้าพ่อขุน (นาโคก)
ศาลปู่ตาหลวงเนี้ย (กาหลง)
ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน ท่าฉลอม
ศาลเจ้าพ่อศรีเมือง
   (คลองบางหญ้า)
ศาลเจ้าพ่อจัน (โคกขาม)
ศาลปู่เดช 
ศาลเจ้าพ่อปากโคก
ศาลเจ้าพ่อโขน (วัดปัจจันตาราม)
ศาลเจ้าพ่อจ้อย
ศาลเจ้าพ่อพลับพลา
   (วัดใหญ่จอมปราสาท)
ศาลปู่ตาแกละ
ศาลเจ้าพ่อเขาตก (นาดี)
ศาลเจ้าพ่อใหญ่ บางสะแก
ศาลแม่ย่าศรีเมือง (วัดศรีเมือง)

ศาลมอญ ศาลจีน ศาลไทย

รายชื่อศาลเจ้าในจังหวัดสมุทรสาคร
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ศาลพ่อปู่เทพา (หลักสาม)
ศาลเจ้าพ่อสุวรรณสาม (หลักสอง)
ศาลพ่อปู่คลองตาปลั่ง (บ้านแพ้ว)
ศาลเจ้าพ่อพาหล (อ�าแพง)
ศาลเจ้าพ่อต้นตาล (สวนส้ม)
ศาลเจ้าแม่ทุ่งอินทรีย์ (หลักสาม)

ศาลเจ้าแม่อาม่า 
   (มหาชัยเมืองทอง)
ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือ 
   คลองจาก
ศาลเจ้าไต่เสี่ยฮุกโจว้ 
   บ้านรางโคกขาม
ศาลเจ้าพ่อเสือ
ศาลเจ้าพ่อไต่ฮงกง คอกกระบือ
ศาลเจ้ามูลนิธิปอเต๊กตึ้ง
ศาลเจ้าสมาคมตระกูลลิ้ม
   สมุทรสาคร
ศาลเจ้าพ่อปุนเถ้ากง (300 ห้อง)
ศาลเจ้าแป๊ะกง สุสานสามัคคีธรรม
ศาลเจ้าพ่อไต้เสี่ยฮุดโจ้ว 
   (บางหญ้าแพรก)
ศาลเจ้าพ่อเฮงเจีย บางโทรัด
ศาลเจ้าแม่อาม่า (เจ้าแม่ทับทิม) 
   ต.สวนส้ม
ศาลเจ้าแม่ทับทิม ต.หนองบัว
ศาลเจ้าพ่อกิ๋วเทียงเนี้ยว 
   ต.หนองบัว
ศาลเจ้าพ่อส�าเร็จ โรงเจไท้เอ็กตั๊ว 
ศาลเจ้าแม่ชือปุยเนี้ยว 
ศาลเจ้าส�านักไต่เสีย 
   ต.หนองสองห้อง
ศาลเจ้าไถ้เสียงเล่ากุง 
   ต.หนองสองห้อง
ศาลโรงเจเจ้าแม่กวนอิม 
   ต.หลักสอง
ศาลเจ้าแม่กวนอิม 
   วัดเทพรัตนาราม
ศาลเจ้าแม่กวนอิม 
   วัดหนองสองห้อง
ศาลเจ้าแม่กวนอิม วัดหลักสอง
ศาลเจ้าแม่กวนอิม 
   วัดฟุ้งประชาธรรมาราม

ศาลเจ้าพระยาแสนหลวง
ศาลหลวงปู่ตาฤาษี
ศาลเจ้าพ่อดอนยาว (ใหม่)
ศาลแม่นางตะเคียน
   ศรีประไพรทอง
ศาลแม่ย่าตะเคียน วัดบางขุด
ศาลเจ้าแม่ศรีจันทร์ 
   วัดทะเลรางจันทร์
ศาลเจ้าแม่สีแพร (วัดกลางคลอง)
ศาลจ้าวปู่แก่นจันทร์ 
   (วัดกลางคลอง)
ศาลแม่พยอม วัดช่องลม
ศาลเจ้าแม่ศรีทอง
ศาลเจ้าพ่อเขาตก 
   (คลองสุนัขหอน)
ศาลเจ้าแม่พิกุลทอง (วัดชีผ้าขาว)
ศาลเจ้าแม่แสมด�า(คลองหวายลิง)
ศาลวัลลี ยากุ วัดก�าพร้า
ศาลหลวงปู่ฤาษีตาไฟและ
   หลวงปู่ฤาษีนารอด วัดพันธุวงษ์
ศาลพระเจ้าเสือ (กระซ้าขาว)
ศาลปู่วัยทัต (วัดบางขุด)
ศาลเสด็จพ่อนาคราช 
   (วัดบางตะคอย)
ศาลเจ้าแม่ (ต้นตะบูน) บางกระเจ้า
ศาลแม่ตานี-แม่ตะเคียน 
   (ต.ท่าทราย)
ศาลหน้าวัดโสภณาราม
ศาลพันท้าย วัดพันท้ายนรสิงห์
ศาลกุมารทอง (วัดไร่ไทรทอง)
ศาลเจ้าแม่รวยทรัพย์ 
   (บางหญ้าแพรก)
ศาลเจ้าแม่เศรษฐีส�าเภาทอง
   (วัดศรีวนาราม)
ศาลเจ้าแม่มะขามเทวี

ศาลมอญ ศาลจีน ศาลไทย

รายชื่อศาลเจ้าในจังหวัดสมุทรสาคร
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ศาลเจ้าแม่กวนอิม วัดศรีเพชร
ศาลเจ้าแม่กวนอิม วัดสวนส้ม
ศาลเจ้าแม่กวนอิม 
   มูลนิธิแพร่ศีลธรรมฯ
ศาลเจ้าแม่กวนอิม โรงเจไท้เอ็กตั๊ว
ศาลเจ้าพ่อเขาตกทั้ง 5 ต.โรงเข้
วิหารโป๊ยเซียนโจวซือ ต.โรงเข้
ศาลเจ้าแม่ทับทิม ต.โรงเข้
ศาลเทพเจ้าแชหมิ่งเจียงคุณ 
   บ้านดอนไผ่
ศาลเจ้าตึก ต.ท่าเสา
ศาลอากงอาม่า ต.คลองมะเดื่อ
ศาลเจ้าอาม้าซากงซี ต.ท่าไม้
ศาลเจ้าปึงเถ้ากง ต.คลองมะเดื่อ
ศาลเจ้าแม่กวนอิม วัดคลองมะเดื่อ
ศาลเจ้าตาแป๊ะกง ต.ท่าไม้
ศาลเจ้าแม่อาม้า ต.ท่าเสา
ศาลเจ้าเปากง ต.สวนหลวง
ศาลเจ้ากวงตี้กง ต.กระทุ่มแบน
ศาลเจ้านี่เล่กฮุดโจ๊ว ต.ท่าไม้
ศาลเจ้าแม่กวนอิม วัดดอนไก่ดี
ศาลเจ้าโรงเจฮะน�่าตั๊ว ต.สวนหลวง
ศาลเจ้าโรงเจโพธิธรรมฮกเข่ง 
   ต.กระทุ่มแบน
ศาลเจ้าโรงเจเซียงซิวตั๊ว 
   ต.กระทุ่มแบน
ศาลเจ้าพ่อปากง ต.สวนหลวง
ศาลเจ้าพ่อทีกง ต.กระทุ่มแบน
ศาลเจ้าพ่อแป๊ะไบ๊ ต.กระทุ่มแบน
ศาลเจ้าโรงเจปอเฮียงตั้ง 
   ต.สวนหลวง
ศาลเจ้าแม่อาเนี้ยว ต.ท่าเสา
ศาลเจ้าแม่กวนอิม วัดท่ากระบือ
ศาลเจ้าแม่กวนอิม วัดท่าไม้
ศาลเจ้าพ่อกวนอู วัดท่าไม้

ศาลพันท้ายในโรงงานน�้าพริก
   พันท้ายนรสิงห์
ศาลเจ้าแม่เบิกไพร 
   (วัดแหลมสุวรรณาราม)
ศาลเจ้าแม่ตะเคียน 
   วัดธรรมจริยาภิรมย์
ศาลแม่ย่าตะเคียนทอง 
   วัดปทุมทอง
ศาลหลวงพ่อก้อนทอง 
   วัดดอนโฆสิตาราม
ศาลชัยยะทัตต์ (ปู่สี ปู่พุก)
   วัดดอนโฆสิตาราม
ศาลชีผ้าขาว วัดหลักสอง
ศาลเจ้าพ่อมะลิวัลย์ ต.โรงเข้
ศาลพ่อปู่บ้านโรงเข้
ศาลเจ้าพ่อต้นกระทุ่ม ต.โรงเข้
ศาลปู่ด�าดงสะแก ต.โรงเข้
ศาลปู่เตว็ด ต.โรงเข้
ศาลฤาษี วัดโรงเข้วนาราม
ศาลปู่ฤาษี วัดคลองตัน
   ราษฎร์บ�ารุง
ศาลในวัดโรงเข้ 
ศาลเจ้าแม่ตะเคียน
   ริมคลองคันพนัง
ศาลม้าลาย ต.โรงเข้
ศาลปู่โสม ต.ยกกระบัตร
ศาลเจ้าแม่ตะเคียนสุดาพร 
   วัดสวนส้ม
ศาลเจ้าแม่มะลิวัลย์ วัดสวนส้ม
ศาลปู่โพธิ์ แม่ณี วัดสวนส้ม
ศาลเจ้าแม่สไบทอง 
   วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์
ศาลพ่อขุน คลองรางหม้อแกง
ศาลปู่โสม ต.หลักสาม
ศาลหลวงพ่อเขียว ต.หลักสาม

ศาลมอญ ศาลจีน ศาลไทย

รายชื่อศาลเจ้าในจังหวัดสมุทรสาคร
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ศาลเจ้าโรงเจพุทธอรุณ 
   ต.ท่าไม้
ศาลเจ้าแม่กวนอิม 
   วัดหนองนกไข่
ศาลเจ้าพ่ออั่งตี่อั่งเบ้ 
   ตลาดกระทุ่มแบน

อาศรมต�าหนักพระฤาษี ต.หลักสาม
ศาลพ่อขุน ต.บ้านแพ้ว
ศาลต้นไทร ต.บ้านแพ้ว
ศาลปู่ด�า ต.คลองมะเดื่อ
ศาลแม่ตะเคียน วัดสุวรรณรัตนาราม
ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง วัดศรีส�าราญฯ 
ศาลเจ้าแม่ตะเตียน วัดหนองพะอง
ศาลหลวงตาทอง กระทุ่มแบน
ศาลปู่ฤาษี วัดบางยาง
ศาลแม่ตะเคียน วัดท่ากระบือ
ศาลเจ้าแม่โพสพ ต.ท่าเสา
ศาลพระแม่ธรณีบีบมวยผม ต.ท่าเสา
ศาลเสด็จแม่สิริมหามายา วัดท่าไม้
ศาลปู่ไวยทัศน์เถระ วัดท่าไม้
ศาลพระสยามเทวาธิราช วัดท่าไม้
ศาลพระเจ้าตากสิน วัดหนองนกไข่

ศาลมอญ ศาลจีน ศาลไทย

รายชื่อศาลเจ้าในจังหวัดสมุทรสาคร

ศาลพ่อปู่วรรณา (บ้านกลาง)

ศาลพ่อปู่กัณฑ์ยา

ศาลพ่อปู่นาคา (ถมยา)

ศาลพ่อปู่โคกหลวง

ศาลปู่มั่นปู่คง

ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว

ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว

ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว

ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว

ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว

ชื่อศาลเจ้า ที่ตั้ง

รายชื่อศาลประจ�าหมู่บ้านของลาวโซ่ง
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่มอะไนน์แมะ 
(ชมรมฌาปนกิจ
สงเคราะห์
ที่เท่าเทียมกัน)

กลุ่มล้อก๊ะเยระนา

ชมรมคนรวมชาติ
เมียนมา

ชมรมเยาวชนมอญ
กรุงเทพ 

ช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาลและ
ค่าฌาปนกิจ
สงเคราะห์

ร่วมกันท�าบุญ
สร้างเจดีย์ 
มีหนุ่มสาวและ
เด็กร�าเพื่อแสดง
ในงานบุญประเพณี

ช่วยเหลือวัดใกล้เคียง
เรื่องงานบุญ 
งานเทศกาล
และช่วยเหลือ
งานสาธารณะ
สนับสนุนกลุ่มอื่น ๆ

อนุรักษ์และเผยแพร่
วัฒนธรรมมอญ 
พร้อมทั้งสนับสนุน
งานวิชาการและ
การศึกษา

เก็บเงินสมาชิก
เดือนละ 
30 บาท

ไม่มีการเก็บเงิน
จากสมาชิก
แต่เรี่ยไรเมือง
ถึงงานเทศกาล

ทุกเชื้อชาติ 
ชาติพันธุ์และศาสนา
(สมาชิกกว่า 2,000 คน)

ชาติพันธุ์หลากหลาย
(กลุ่มขนาดเล็ก)

ชาติพันธุ์หลากหลาย
(กลุ่มขนาดเล็ก)

คนไทยเชือ้สายรามญัเป็นหลัก
แต่มแีรงงานข้ามชาตชิาวมอญ
เป็นสมาชิกด้วย

วัดเทพนรรัตน์
และอื่น ๆ

บริเวณล้ง
ลุงแบน

ชุมชน
ซอยเจษฎาวิถี

กรุงเทพ
และใกล้เคียง

ชื่อกลุ่ม บทบาทหน้าที่ชาติพันธุ์ที่เป็นสมาชิก สถานที่รวมตัว หมายเหตุ

ตารางรายชื่อกลุ่มองค์กรของกลุ่มชาติพันธุ์แรงงานข้ามชาติ
ในจังหวัดสมุทรสาคร

 การรวบรวมข้อมูลดังตารางด้านล่างนี้ เป็นการรวบรวมรายชื่อบางส่วนและ
รายละเอียดโดยย่อจากการเก็บข้อมูลภาคสนามในอ�าเภอเมืองสมุทรสาคร และ
อ�าเภอกระทุ่มแบน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการรวมกลุ่มองค์การทางสังคมอย่าง
ไม่เป็นทางการของชุมชนชาติพันธุ์ข้ามชาติในพื้นที่ที่มิได้เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่ม
เชงิภาษาชาตพินัธุเ์พยีงอย่างเดยีว ซึง่จะท�าให้เห็นภาพรวมและบทบาทของแต่ละกลุ่ม
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การเปล่ียนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

Mingalar Myanmar
Centre (ศูนย์การค้า
และศูนย์รวม
คนพม่าครบวงจร)

กลุ่มทะแปงแซสแน
(เรือศาสนา)

กลุ่มร�าพม่า

กลุ่มเจดีย์ 
(ซูเตาะบิเจดีย์ 
ดอกอปะกะ)

กลุ่มมโนราห์ 

กลุ่มงานศพ 
มูลนิธิวัดหงษ์
จิตอาสา

กลุ่มแรงงาน
วัดเทพนรรัตน์

เป็นสถานที่
ประกอบพิธี
ทางศาสนาและ
จัดการประชุม 
มีการสอนภาษาพม่า 
ไทย อังกฤษ รวมทั้ง
สนับสนุนกิจกรรม
ของกลุ่มอื่น ๆ

ช่วยงานวัด 
ขายดอกไม้ไหว้พระ

น�าการแสดง
ไปช่วยงาน
ที่ติดต่อเข้ามา

ช่วยเหลือกลุ่มอื่น
จัดกิจกรรมภายในวัด 
เช่น งานบวช และ
ดูแลวัด

ท�ากิจกรรม
ทางศาสนา
และช่วยเหลือ
งานประเพณีใหญ่ 

ช่วยเหลืองานศพ

ช่วยเหลือเด็กก�าพร้า
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน�้าท่วม
ที่พม่า รวมทั้ง
จัดงานเทศน์เพื่อ
หาเงินไปท�าบุญ

เชื่อมโยงกับ 
กลุ่มไม่เป็น
ทางการอื่น 
เช่น มูลนิธิ
วัดหงษ์จิตอาสา 
เป็นต้น

หัวหน้ากลุ่ม
เป็นผู้หญิง

ซ้อมอยู่วัดเทพ
เกือบทุก
วันอาทิตย์

เก็บค่าสมาชิก
เดือนละ 
50 บาท

เรียกชื่อ
ตามโรงงาน
ผลิตขนม

เก็บเงินเดือนละ 
100 บาท

ใช้ประโยชน์
โดยแรงงานข้ามชาติ

ชาวมอญจากเมียนมา
(กลุ่มขนาดเล็ก)

หนุ่มสาวพม่า
(กลุ่มขนาดเล็ก)

ชาวทวายเป็นส่วนใหญ่
และกะเหรี่ยง มอญ (50 คน)

หลากหลายชาติพันธุ์
จากเมียนมา ลาว เขมร 
รวมคนไทยในโรงงาน 
(200 คน)

หลากหลายชาติพันธุ์
(70-180 คน)

หลากหลายชาติพันธุ์

ต�าบลท่าจีน

บ้านเอื้ออาทร

วัดเทพนรรัตน์

วัดน้อย
นางหงษ์ 
(ประมาณ 
10 ปี)

วัดน้อย
นางหงษ์ 

วัดน้อย
นางหงษ์ 

วัดเทพนรรัตน์
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กลุ่มปุญญวิดี

กลุ่มตาตานะ 
ฮิตะ กาลี
(ท�านุบ�ารุง
พุทธศาสนา
ให้คงอยู่ต่อไป)

Dawei National 
Development 
Association: DNDA 

กลุ่มสวัสดี 
(แองซะรี การาวะ)

มูลนิธิ ACC 
(Solidarity 
Committee for the 
Protection of 
Myanmar Migrant 
Workers)

กลุ่มกวานอะเนียง

รวมตัวท�าบุญ
และช่วยเหลือ
งานกลุ่มอื่น

ช่วยเหลือค่าท�าคลอด
แรงงานหญิง 
พระจากพม่า
เรื่องการศึกษา 
และ แรงงานที่ไม่มี
ค่าเดินทาง
กลับประเทศ

สงเคราะห์แรงงาน
ผู้ป่วยยากไร้ ค่ารักษา
พยาบาลและ
เดินทางกลับประเทศ

ร�าเพื่อ
การแสดง
งานประเพณี

จัดตั้งขึ้นใหม่/
ดูแลแรงงานข้ามชาติ

กิจกรรมท�าบุญและ
ช่วยเหลืองาน
ประเพณีมอญ 
ส่งเงินไปช่วยพระ
ทีสอบผ่าน
นักธรรมบาลี และ
ซ่อมสร้างวัด
ที่บ้านเกิด

เก็บเดือนละ 
200 บาท

มีหัวหน้ากลุ่ม
เป็นผู้หญิง
เก็บเดือนละ 
100 บาท 
โดยเก็บ
ทุก 3 เดือน 

พม่า (32 คน)

ชาวทวายและชาวพม่า

ชาวทวาย

พม่า (80 -110 คน)

แรงงานข้ามชาติชาวพม่า

ชาวมอญจากเมียนมา

วัดน้อย
นางหงษ์ 
(ประมาณ 6 ปี)

บริเวณ
ซอยไทยยูเนียน

วัดเทพนรรัตน์
และบริเวณอื่น 

วัดน้อย
นางหงษ์
เมืองทวาย

ซอยมหาชัย
วิลลา 10

วัดโคก 
วัดท่าทราย 
วัดศิริ-มงคล 
วัดคลองครุ
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กลุ่มแกะโกมท็อก
ปังเลิด ป่อดมอญ
(กลุ่มสนับสนุน
การศึกษา)

ห้องสมุดมูลนิธิ 
Saytanarpankhinn

ช่วยเหลือ
งานผ้าป่าการศึกษา

ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสในพม่า 
ทั้งกลุ่มคนจน
เด็กด้อยโอกาส 
เด็กก�าพร้า คนชรา 
ผู้ป่วย

ชาวมอญจากเมียนมา
(19 คน)

ชาวพม่า (สัญชาติเมียนมา)

วัดศรีบูรณาวาส 
(วัดโคก)

ย่านที่พัก 
ซอยวิซอย
วิรุณห์ราษฎร์-
วัดท่าไม้

มีหัวหน้ากลุ่ม
เป็นผู้หญิง
และเป็น
กลุ่มเฉพาะกิจ
รวมตัวเป็น
ครั้งคราว

มีพระ Ashin 
Te Zarnanda 
เป็นผู้ดูและ
เป็นที่ปรึกษา
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