
14 ปีที่10ฉบบัที่19มกราคม-มถุินายน2558

การศึกษาเชิงคติชนวิทยา : การต้ังช่ือคลอง
และช่ือบ้านในเขตอำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

พรรณศิริ แจ่มอรุณ*   วุฒิพงษ์ ทองก้อน*   กชพร ขวัญทอง**

บทคัดย่อ
 รายงานการวิจัยเร่ืองน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เน้นศึกษาจากการลงภาคสนามและ

เอกสารเป็นสำาคญั โดยมคีวามมุง่หมายใหท้ราบถงึความเป็นมาของชือ่คลองและหมู่บ้านรมิคลอง

ในอดีตของอำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งบทบาทและความสำาคัญของคลองและ

หมู่บ้านริมคลองที่เปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ปัจจุบัน โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้สูงอายุ ผู้รู้ใน

ท้องถิ่น ผู้นำาชุมชน และพระภิกษุ รวมทั้งการสังเกตลักษณะทางกายภาพของสถานที่ต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง

 ผลจากการวิจัยพบว่า ชื่อคลองและช่ือหมู่บ้านริมคลอง ในอำาเภอบางพลี จังหวัด

สมทุรปราการ ส่วนใหญ่ต้ังชือ่ตามสภาพแวดล้อมและทรพัยากรทางธรรมชาติ ต้ังชือ่ตามบคุคล

และตามความเชื่อของคนในท้องถิ่น คลองในอดีตเป็นแหล่งทำากิน เช่น ทำาประมง เลี้ยงสัตว์นำ้า 

และอาศยัเป็นเส้นทางคมนาคมไปมาหาสูก่นัระหว่างหมู่บ้าน ส่งผลถงึการอพยพเข้ามาของคนใน

พืน้ต่างๆ ในอำาเภอบางพลจีนเกดิเป็นหมูบ้่านภายใต้วิถชีวิีตแบบสงัคมชาวนา ปัจจบัุนเมือ่อำาเภอ

บางพลีพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรม มีลักษณะของเมืองกึ่งชนบท คลองหลายสายไม่สามารถ

ใช้ประโยชน์ได้ เพราะคนส่วนใหญ่สญัจรทางบกแล้ว ทำาให้คนไม่ให้ความสนใจและให้ความสำาคญั

กับคลองจนอาจกลายเป็นพื้นที่รับนำ้าเสียและอาจตื้นเขินไป ดังนั้นแนวโน้มที่มาของชื่อคลอง ใน

อนาคตอาจจะไม่มีใครทราบที่มา อย่างไรก็ตามหากจะพลิกฟื้นคลองให้กลับคืน ต้องอาศัยภาค

รัฐสนับสนุน ชี้แนะและประสานไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่สำาคัญคือความร่วมมือจากผู้ที่อยู่
อาศยัรมิคลอง ในการรณรงค์ร้ือฟ้ืนประวตัศิาสตร์พร้อมกบัการสร้างสขุภาวะแวดล้อมของคลอง

และบริเวณโดยรอบให้ดีและยั่งยืน

คำาสำาคัญ : คลอง บ้าน
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A Study of Folklore: A Determinant of Names of the 
Canals and Villages in Bangplee District, Samutprakarn
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Abstract

 This study is a qualitative research mainly emphasizing on fieldworks and 

documents. It is aimed at finding out how the names of the canals and villages along 

them are denominated, including the roles of the canals and villages which have 

been changing from the past to the present time. This is conducted through the 

interviews and the talks with the elderly, the scholars, the leaders, and the monks 

in the districts. Moreover, observation of the external physical image of relevant 

places around the districts is also added.

 It is found that the names of the canals and villages in Bangplee district, 

Samutprakarn, are mainly determined by the natural environment surrounding the 

area, natural resources, its people and their beliefs. In the past, the canals were the 

places for people in the districts to earn their living: fisheries, fish farms, growing 

water plants, and travelling by boat from village to village, which resulted in the 

immigration of people from other areas, and then the villages of farmers and fishermen. 

At present, Bangplee district has been changing substantially. It has been urbanized, 

becoming an industrial area, having more streets, factories, etc. Many canals cannot 

be used for travelling any more because most people travel on land, and they are not 

interested in using them as a means of transportation. People do not realize  their 

value and at present, they have been drained with wastewater  and gradually become 

shallow. Because of these reasons, in the future, the people are unlikely able to trace 

origin of some canals. However, the renovation of the canals can be done by the 

supports from the government and the cooperation of relevant sectors, especially the 

people living along the canals to help make them a better and sustainable environment.

Keywords : canals, villages
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บทนำา
“บางพลี” ในอดีตเป็นชุมชนหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนฝั่งคลองสำาโรงที่เก่าแก่แห่งหนึ่ง อย่างน้อยกต็ัง้แต่

แผ่นดินรชักาลที ่1 พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช มหีลกัฐานชัดเจนอ้างอยูใ่นนริาศเมอืง
แกลง ของ สุนทรภู่ ซึ่งแต่งเมื่อประมาณต้นปี พ.ศ. 2350 ความตอนหนึง่แสดงให้เหน็ว่าขณะนัน้บางพลี
เป็นชมุชนขนาดใหญ่แล้ว เพราะตัง้อยูบ่นเส้นทางคมนาคมเชือ่มระหว่างแม่นำา้เจ้าพระยากบัแม่นำา้บางปะกง

ชื่อบางพลี มีที่มาถึง 3 ความหมาย คือ หนึ่ง เป็นบริเวณที่ขุดพบรูปเทพารักษ์ 2 องค์ จึงมีการทำา
พธิกีรรมหรอืบตัรพล ีสอง มาจากตำานานท้องถิน่ทีเ่ล่าสบืกนัมาว่า เป็นบรเิวณทีส่มเดจ็พระนเรศวรเดินทพั
มาถึง  และได้ทรงกระทำาพิธีกรรมบวงสรวงเพื่อหาฤกษ์ยามก่อนที่จะยกทัพขับไล่อริราชศัตรู บริเวณที่ทำา
พิธีจึงเรียกว่า บัตรพลี ครั้นภายหลังกลายเป็น บางพลี สาม บางพล ีน่าจะเป็นชุมชนเล็กๆ ส่งส่วยสาอากร
บนเส้นทางคลองสำาโรงทีม่พีฒันาการมานานมาก ตัง้แต่ยุคอยุธยา หรอืก่อนหน้านัน้ ชุมชนบนเส้นทางคลอง
สำาโรงสมัยแรกสุดจะเป็นกลุ่มพูดภาษาเขมร แล้วมีกลุ่มพูดภาษาอื่นๆ เข้ามาเพิ่มเติมในภายหลัง ดูได้จาก
ชื่อคลองว่า สำาโรง เป็นคำาเขมร แล้วเคยขุดพบเทวรูปแบบเขมร ชื่อ บางพลี จึงหมายถึง ชุมชนส่วยสา
อากร หรือ บางส่วย, บ้านส่วย ทั้งนี้เมื่อแยกคำาว่า “บาง” หมายถึง ชุมชนริมทางนำ้าเล็กๆ “พลี” เป็นภาษา
บาลี (มาจาก พลิ) หมายถึง ภาษีอากร, ส่วย, เครื่องบวงสรวง, เครื่องเซ่นไหว้

สภาพทัว่ไปของบางพลใีนอดตี มผีูค้นอาศยัอยูไ่ม่มากนกั ภมูศิาสตร์ของบางพลเีป็นลกัษณะทีร่าบ
ลุ่ม มทีุง่นาโล่งกว้าง บางแห่งเป็นป่ารก และมคีลองขนาดต่างๆ ตดัสลบัไปท่ัวบรเิวณ พืน้ดนิเป็นดนิเหนยีว 
จึงมีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะแก่การปลูกข้าวทำานาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจ
ที่สำาคัญ ชาวบ้านบางพลีส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทำานาเป็นหลักแทบทุกครัวเรือน ดังข้อมูลปรากฏใน
เอกสารรายงาน พ.ศ. 2501 กล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการ มีโรงสีข้าว 42 โรง มีทั้งโรงสีไฟและโรงสียนต์
อยูใ่นท้องที ่ทัง้ในอำาเภอบางพล ีอำาเภอเมอืงสมทุรปราการ อำาเภอพระประแดงและอำาเภอบางบ่อ (สำานกั
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี. 2542 : 65) ข้อมูลดังกล่าวย่อมยืนยันได้ว่า บางพลีเป็นแหล่งปลูกข้าวทำานาที่
สำาคัญอีกแหล่งหนึ่งของพื้นที่ด้านตะวันออกของประเทศ 

วถิีชวีติสว่นใหญข่องชาวบ้านบางพลใีนอดตีเป็นสงัคมกสิกรรมแบบชาวนา (peasant society) มัก
อาศัยรวมกันเป็นหมู่บ้านในพื้นที่ดอน บางตำาบลเรียกว่า เกาะ หรือที่ราบริมคลองเกาะกลุ่มกัน ส่วนที่นา
จะอยู่ห่างจากหมู่บ้านออกไป และจะปลูกโรงนาไว้สำาหรับเก็บพืชผลและเครื่องมือทำาการเกษตร ภายหลัง
เมือ่ผูค้นเพิม่มากข้ึน จงึขยายพืน้ท่ีเพาะปลกูและชมุชนออกไป โดยยดึไปตามแนวคลองใกล้กบัทีน่าของตน
เพราะเอื้อต่อการทำากสิกรรม หากที่นาอยู่ห่างจากแหล่งนำ้าก็จะทำาระบบการระบายนำ้าจากคลองเข้ามาใช้
ในทีน่าของตนโดยวธิขีดุคลองใหม่ การทำาชวด และหลอด บางสายกว้างพอทีจ่ะเป็นเส้นทางคมนาคมตดิต่อ
ไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้ด้วย

ในอดีตแรงงานที่ช่วยเพาะปลูกคือคนในครอบครัวและคนในหมู่บ้านมาช่วยกัน เรียกว่า “ลงแขก” 
ภายหลังพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นมากและแรงงานไม่เพียงพอ ชาวบ้านจึงจำาเป็นต้องว่าจ้างชาวลาวจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอืเข้ามาช่วยทำานา นอกจากนัน้ในบางพลยีงัพบว่ามชีาวมอญจากพระประแดงเข้ามาอยู่
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ด้วยเพรา ะความอุดมสมบูรณ์ ในช้ันแรกชาวมอญจึงเข้ามาบุกเบิกพื้นที่ทำานาและอยู่เฉพาะช่วงฤดูกาล     
ทำานาเท่านัน้ เมือ่สิน้ฤดกูาลกจ็ะกลบัไปอยูท่ีพ่ระประแดง แต่ต่อมาชาวมอญรุน่หลงัได้ตัง้รกรากอยู่ถาวรใน
พ้ืนทีน่าของตนมากข้ึนจนกลายเป็นหมูบ้่านชาวมอญรมิคลองหลายสาย โดยเฉพาะรมิคลองบางแก้ว ในตำาบล
บางแก้ว ความสัมพันธ์ของชาวมอญกับชาวบ้านบางพลีต่างดำาเนินไปด้วยดี มีความเอื้อเฟื้อต่อกัน ดังจะ
เห็นได้จากที่มาของประเพณีโยนบัว (ปัจจุบันเรียกว่ารับบัว) เป็นประเพณีที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่าง
กันของชาว ไทยกับชาวมอญ เมื่อสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว ผลผลิตที่ได้มักจะซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกันกับพ่อค้า
ชาวจีน ที่อยู่ในท้องที่หรือละแวกใกล้เคียง ซึ่งเป็นเถ้าแก่เจ้าของร้านค้าในตลาดบางพลีหรือเจ้าของโรงสี 
ชาวจีนนี้ มาจากเมืองจีนแล้วมาแต่งงานกับลูกหลานคนจีนหรือแต่งกับคนไทยในพื้นที่ แต่ก็ถือเป็นคนที่อยู่
ในท้องทีม่านานจนรูจ้กัคุน้เคยกบัชาวบ้านพอทีจ่ะไว้วางใจกนัให้กูย้มื หรอื “เชือ่ของ”กนัได้ โดยจ่ายเป็นข้าว
เปลือกทดแทน เรียกว่า เก็บข้าว หรือ ตกข้าว 

วัฒนธรรมอีกประการหนึ่งของชาวบ้านที่พบได้ทุกพื้นที่ของบางพลีคือ การเล่นพนัน มีทั้งไพ่ตอง 
กำาถั่ว ไฮโล โปปั่น ตีไก่ กัดปลา และข้องอ้อย ซึ่งจะเล่นกันในยามว่างงานจากนาคือหน้าแล้ง เป็นช่วงที่มี
รายได้จากการขายข้าวและยังนยิมจดังานมงคลต่างๆ มหรสพ และการจดังานบญุประเพณีท้องท้องถิน่ใน
หลายพื้นที่อีกด้วย เช่น ประเพณีสรงนำ้าเจ้าพ่อกรมหลวงคงเพชร ประเพณีแห่เจว็ดพระลักษณ์ พระราม 
เจ้าพ่อเสือ เป็นต้น

ความเปลี่ยนแปลงของบางพลีเริ่มเกิดขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2525 ในยุคความเจริญทางวัตถุได้เข้ามา
พร้อมกบัความเจริญแบบสงัคมเมอืง โดยเฉพาะเม่ือรัฐบาลวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2525-2529 ที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาชนบท
และการพัฒน าชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก จังหวัดสมุทรปราการก็เป็นหนึ่งในหลายจังหวัดที่ได้รับ
ผลกระทบจากการพฒันาประเทศนี ้ดงัจะเห็นได้จากวถิชีวีติของชาวบ้านทีต้่องปรบัเปลีย่นตามความเจรญิ
ไปด้วยการข ยายตัวของเมือง ทำาให้เกิดเส้นทางการคมนาคมทางบก คลองบางสายถูกถมดินปรับสภาพ
เป็นถนน บางคลองเมื่อไม่ได้มีบทบาทก็กลายเป็นเพียงคูนำ้าเล็กๆ ตื้น และแคบ จนในที่สุดเมื่อไม่สามารถ
ระบายนำ้าได้ จึงกลายเป็นแหล่งสะสมขยะของเสียต่างๆ ก่อเกิดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมตามไปด้วย 
การขยายตวัของโรงงานอตุสาหกรรม ทำาให้ชาวบ้านเริม่ขายพืน้ทีท่ำาการเกษตรของตน และการอพยพเข้า
มาทำางานในระ บบอุตสาหกรรมของแรงงานต่างถิ่นและต่างด้าว รวมทั้งเจ้าของพื้นที่ด้วย ส่วนประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แสดงถึงความร่วมมือของผู้คนก็เร่ิมลดน้อยลง เนื่องจากผู้คนท่ีเข้ามาอยู่ใหม่ไม่
เกิดความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ เพราะไม่มีเครือญาติรากเหง้าในอดีตร่วมกันมาก่อน ดังนั้น ไม่ว่าจะ
เป็นการอนรุกัษ์หรอืแสดงอตัลกัษณ์ของท้องถิน่จงึเป็นเรือ่งของคนพืน้ทีด่ัง้เดมิทีนั่บวนัยิง่กลายเป็นคนส่วน
น้อย การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ส่งผลต่อการรับรู้เรื่องราวของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ ตำานาน
จากอดตีทีเ่กีย่วข้องกบัวถิชีวีติและแม่นำา้ลำาคลองท่ีสะท้อนผ่านช่ือคลองและชือ่บ้าน เม่ือชมุชนดัง้เดมิหลาย
แห่งเปลีย่นไปตามระบบของเมอืงอตุสาหกรรม และวถิชีวีติแบบสงัคมเมือง ย่อมทำาให้เกดิวกิฤตขิองปัญหา
สงัคมและวัฒนธรรมอย่างยากทีจ่ะหลกีเลีย่ง ดงัเช่นภาพของอำาเภอบางพลจีงัหวัดสมทุรปราการในปัจจบัุน 



18 ปีที่10ฉบบัที่19มกราคม-มถุินายน2558

 การศกึษาวจิยัประวติัศาสตร์ท้องถิน่ครัง้นี ้จงึเป็นความจำาเป็นเร่งด่วนเพ่ือสร้างความเข้าใจถงึวิถี
ชีวิ ต สังคม วัฒนธรรม และสภาพดั้งเดิมของท้องทุ่งบางพลี โดยเฉพาะการศึกษาในแง่ของการตั้งชื่อ
สถานทีต่่างๆ จากหลกัฐานทางเอกสารและคำาบอกเล่าสบืต่อกนัมา อย่างเช่น ชือ่คลอง ชือ่หมู่บ้าน ในท้อง
ถิ่นที่จะเห็นถึงความรู้สึกนึกคิดของคนในสมัยก่อน ที่เชื่อมโยงและสามารถใช้ต่อยอดกับกระบวนการรับรู้
และเรียนรู้ในยุคสมัยนี้ได้ เพราะชื่อสถานที่เหล่านั้นมักมีที่มาจากคำาเรียกของคนภายในชุมชนท้องถิ่นและ
คนภา ยนอ กท้องถ่ิน ซึ่งมีความแตกต่างกัน คือ คนในชุมชนท้องถิ่นก็จะต้ังช่ือโดยนำาสภาพท้องถิ่นที่อยู่
อาศัยและบริเวณใกล้เคียงเป็นหลักคิดสำาคัญ จึงทำาให้ชื่อหมู่บ้านและแม่นำ้าลำาคลองแต่ละสายมีชื่อหลาย
ชื่อแตกต่างกัน และจะรับรู้กันเฉพาะคนในชุมชนท้องถิ่นเท่านั้น ต่อมาภายหลังที่มีความเจริญของชุมชน
และมีการสร้างถนนต่าง ๆ ลักษณะของการตั้งชื่อสถานที่ที่มาจากหน่วยงานราชการ การศึกษาถึงการตั้ง
ชื่อเรียกขานสถานที่ต่าง ๆ จึงเป็นการทำาความเข้าใจเกี่ยวกับอดีตทั้งในแง่โลกทัศน์และสภาพภูมิศาสตร์
ของท้องถิน่ควบคูก่นัในเชงิบรูณาการ (ศรศีกัร วลัลโิภดม. 2543 : 52 – 63) การศกึษาวจิยัครัง้นีจ้งึต้องการ
ศึกษ ารว บรวมแล ะเรียบ เรียง โดยเฉพาะท่ีมาขอ งชื่อคลองและหมู่บ้านของอำาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งจะสมัพนัธ์กบัแง่มมุของประวตัศิาสตร์ท้องถิน่ วรรณกรรม ภูมิศาสตร์ และชาตพัินธุ ์ตาม
ความเชือ่ ความรู้และประสบการณ์ ตามคำาบอกเล่าของคนในท้องถิ่นซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีต
และถ่ายทอดได้อย่างตรงไปตรงมา ประสานกับข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชาติ ประวัติศาสตร์
ท้องถิน่ สภาพภมูศิาสตร์ ท่ีบนัทึกโดยหน่วยงานราชการ ท้ังยงัช่วยเผยแพร่ความรูเ้รือ่งประวตัศิาสตร์ท้อง
ถิ่นจากความทรงจำา ภูมิปัญญา จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง เพื่อให้คนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงการที่
จะรักษาสืบทอดเรือ่งราวของตนและเกดิความภาคภูมใิจท่ีได้รบัรูแ้ละมีส่วนร่วม รวมทัง้เพ่ือต่อยอดไปเป็น
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยวอันเป็นปัจจัยที่สำาคัญในการสร้างความเข้ม
แข็งทางวัฒนธรรมให้เป็นชุมชนท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อกำาหนดทิศทางการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง นอกจากนั้นแล้วมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม-
พระเกียรติ ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่ต้องให้ความสำาคัญ
แก่การศึกษาวิจัยด้านประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นบริเวณโดยรอบ ถือเป็นภารกิจหนึ่ง
ทีม่หาวิทยาลยัจะสามารถเป็นแหล่งแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้ห้กบัชมุชนได้และอาจขยายเป็นศนูย์กลางของข้อมลู
ท้องถิ่นศึกษาสืบไป

วัตถุประสงค์
 1. เพือ่ศกึษาประวตัแิละความเป็นมาของชือ่คลองและหมูบ้่านรมิคลองในอดตีของอำาเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ
 2. เพื่อศึกษาบทบาทและความสำาคัญของคลองและหมู่บ้านริมคลองในที่เปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่
ปัจจุบัน
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ขอบเขตของการวิจัย
 พื้ นที่ทำาการวิจัย ได้แก่คลองสายหลักที่อยู่ในเขตอำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยแบ่ง
ตามเขตการปกครองท้องถิน่ของฐานข้อมูลจงัหวัดสมทุรปราการ พ.ศ. 2551 จำาแนกเป็น 6 ตำาบล คือ ตำาบล
บางพลีใหญ่ ตำาบลบางแก้ว ตำาบลบางปลา ตำาบลบางโฉลง ตำาบลราชาเทวะ และตำาบลหนอง รวมเป็น 
86 คลอง

สรุปผลและอภิปรายผล
 การศึกษาเรื่องการตั้งชื่อคลองและชื่อบ้านในเขตอำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้ศึกษา
ประวัติ และความเป็นมา บทบาทและความสำาคัญของคลองและหมู่บ้านริมคลองในอดีตและความ
เปลีย่นแปลงตามเขตการปกครองท้องถิน่ของฐานข้อมลูจงัหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2551 จำาแนกเป็น 6 ตำาบล 
โดยพบประเด็นที่น่าสนใจนำามาสรุปผลการศึกษา ดังนี้
  1. ความหมายของการตั้งชื่อหมู่บ้านและชื่อคลอง
 การตัง้ชือ่คลองและชือ่บ้าน พบว่าจำาแนกได้ 10 ประเภท ดงัตารางแสดงหมวดหมูต่ามความหมาย
ชื่อคลองและชื่อบ้าน ดังนี้ 

ตารางแสดงหมวดหมู่ตามความหมายการตั้งชื่อคลองและชื่อบ้าน

ล�ำดับ ควำมหมำยกำรตั้งชื่อคลองและชื่อบ้ำน จ�ำนวน

1 การตั้งชื่อตามลักษณะภูมิประเทศ 8 ชื่อ

2. การตั้งชื่อตามพืชพันธุ์ไม้และลักษณะที่เกี่ยวข้อง 16 ชื่อ

3. การตั้งชื่อตามบุคคลและลักษณะอาการของคน 15 ชื่อ

4. การตั้งชื่อตามความเชื่อหรือต�านาน 3 ชื่อ

5. การตั้งชื่อตามสถานที่ก่อสร้างที่มีอยู่เดิม 4 ชื่อ

6. การตั้งชื่อตามเครื่องใช้ไม้สอย 2 ชื่อ

7. การตั้งชื่อตามขนาดหรือทิศทางของคลอง 7 ชื่อ

8. การตั้งชื่อตามกริยา การกระท�า หรือเหตุการณ์ 5 ชื่อ

9. การตั้งชื่อตามอาหาร 1 ชื่อ

10. การตั้งชื่อตามสัตว์และลักษณะอาการของสัตว์ 6 ชื่อ
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 การตั้งชื่อคลองและชื่อบ้านตามหมวดหมู่ดังกล่าวนี้ พบว่าเกิดจากคนในท้องถิ่นเป็นผู้ตั้งชื่อ โดย
การนำาเอ าลักษณะเด่นข องสภาพแวดล้อมทางธ ร รมชาติ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของ     
ท้องถิ่นอำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มาตั้งเป็นชื่อคลองและหมู่บ้าน ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ แหล่งนำ้า พืชพันธุ์ไม้ ตลอดจน
สัตว์ที่พบมากในท้องถิ่น 

เนื่องจากลักษณะสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของอำาเภอบางพลี ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาโล่งกว้าง 
บางแห่งเป็นป่ารก และมีป่าชายเลนอยู่ทางด้านใต้ของอำาเภอ มีคลองธรรมชาติและคลองขุดตัดสลับกัน
ไปมาทั่วบริเวณ ดังนั้นการตั้งชื่อคลองและบ้านต่างๆ ส่วนใหญ่ พบว่าชาวบ้านจะตั้งชื่อขึ้นเองตามความ
สะดวกโดยสังเกตจากลักษณะโดดเด่นทางภูมิศาสตร์ แหล่งนำ้าหรือพืชพันธุ์ไม้ที่ขึ้นในบริเวณนั้น ๆ ตลอด
จนสัตว์ต่างๆ นำามาตั้งชื่อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันแล้วเรียกสืบต่อกันมา 

งานวจิยัดังกล่าว พบว่ามกีารต้ังชือ่คลองและบ้านตามภมิูศาสตร์และพชืพนัธุไ์ม้และแสดงแหล่งนำา้ 
ในท้องถิ่นมากที่สุด เพราะปรากฏว่ามีการใช้คำานำาหน้าแหล่งนำ้าในชื่ออื่น ๆ อีก ได้แก่ ชวด หลอด และ
หนอง อยู่หลายแห่ง เช่น คลองบางนำ้าจืด คลองนำ้าค้าง คลองชวด ท้องคุ้ง คลองชวดหมัน ชวดตาก
ราน ชวดตาฉำ่า ชวดกำานันพุก หลอดตาหนู คลองหนองโพรง คลองหนองปรือ คลองหนองโสน เป็นต้น 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า นำ้ามีความสำาคัญกับการเกษตรและการดำารงชีวิตของชาวบางพลีอย่างยิ่ง
 อนึ่ง มีคลองอีกหลายสายที่ชาวบ้านนิยมตั้งชื่อตามพันธุ์ไม้ด้วย มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่และพันธุ์
ไม้ขนาดเล็กที่ขึ้นเกาะกลุ่มกันเป็นดง อาทิ คลองตะเคียน คลองต้นไทร คลองสำาโรง คลองกระทุ่ม คลอง
หนองโสน คลองหนองปรือ คลองหนองบัว เป็นต้น การตั้งชื่อคลองยังแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
แหล่งนำ้า และปลานานาพรรณ เช่น ชื่อคลองบางปลา ที่มีปลาจำานวนมากหรือคนในท้องที่แกงปลาหมอ
รสชาติเป็นที่เลื่องลือ หรอืชื่อคลองบางปลาร้าที่สันนิษฐานว่ามีปลามากจนตายตกแอ่งเมื่อนำ้าแห้ง รวมทั้ง
เป็นแหล่งของสัตว์อื่นๆ อีก เช่น คลองหนองงูเห่า คลองทุ่งช้าง และคลองควาย เป็นต้น 
 2. สภาพเศรษฐกิจ ได้แก่ การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ไม้สอยในการประกอบอาชีพทำานา 
 พบว่าชาวบ้านอำาเภอบางพลมีรีะบบเศรษฐกจิเป็นแบบพึง่พาธรรมชาตหิรอืเกบ็เกีย่วจากสิง่ทีม่อียู่
ตามธรรมชาติ แต่ด้วยสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกันส่งผลให้การประกอบอาชีพแตกต่างไปด้วย กล่าวคือพื้นที่
และทรัพยากรของอำาเภอบางพลีมี  2 ลักษณะ คือพื้นที่ด้านเหนือของอำาเภอ ได้แก่ ตำาบลบางพลีใหญ่ 
ตำาบลบางโฉลง ตำาบลหนองปรือ ตำาบลบางแก้ว และตำาบลราชาเทวะ ลักษณะเป็นทุ่งนาโล่งกว้าง ชาว
บ้านส่วนให ญ่ ป ลู ก ข้ าวเป็นอาชีพหลัก และมีวิถีชีวิตแบบสังคมชาวนาในภาคกลาง ภายหลังเม่ือสภาพ
แวดล้อมเปล่ียนแปลงอนัเนือ่งมาจากนโยบายการพฒันาพืน้ทีภ่าคตะวนัออกให้เป็นเมอืงอตุสาหกรรม ชาว
บ้านจึงเริ่มทำาการเกษตรปลูกพืชผลและทำาบ่อปลา 

ส่วนพื้นที่ด้านใต้ของอำาเภอบางพลี ได้แก่ ตำาบลบางปลา โดยเฉพาะด้านใต้ของตำาบลมีอาณาเขต
ตดิกบัทะเลอ่าวไทยเป็นป่าชายเลน มป่ีาไม้แสมและไม้โกงกางขึน้อยูเ่ป็นจำานวนมากและนำา้กร่อย บรเิวณนี้
จงึไม่สามารถทำานาได้ ชาวบ้านส่วนใหญ่จงึประกอบอาชีพตดัฟืนไม้แสม และทำาปลาร้าและกะปิกุง้ จำาหน่าย
และแลกกับข้าวของที่จำาเป็น โดยเฉพาะแลกข้าวกับชาวบ้านในตำาบลอื่นๆ ทั้งบางโฉลง บางพลี บางแก้ว 
เรียกว่า ตกข้าว หรือ ตกฟืน แม้กระทั่งเอาฟืนแลกกับขนมก็เรียกว่า ตกขนม อย่างไรก็ดีทั้งสองพื้นนี้จึง
ยังมีระบบเศรษฐกิจลักษณะพึ่งพากัน 
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 ด้วยสภาพพื้ น ดั ง กล่ า ว  พบว่ามีการตั้งชื่อคลองและบ้านมีที่มาเชื่อมโยงกับการประกอบอาชีพ
ด้วย เช่น ชื่อคลองล้นหม้อแกง เป็นชื่อที่สัมพันธ์กับอาชีพตัดฟืนไม้แสมของชาวตำาบลบางปลา เนื่องใน
อดีตบริเวณกลางป่าแสมจะมีพื้นที่ริมคลองส่วนหนึ่งที่ชาวบ้านกันไว้มีลักษณะลาดเตียนเพื่อเป็นที่ตั้งวง
รับประทานอาหารร่วมกันในป่าแสม จึงเรียกกันว่าที่ลาด หรือลาดหม้อแกง ต่อมาเรียกกลายเป็น ล้นหม้อ
แกง เป็นต้น ส่วนตำาบลต่าง ๆ ด้านเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ทำานา ก็จะมีชื่อคลองที่สะท้อนถึงอุปกรณ์การทำานา
และแหล่งนำา้อยูห่ลายคลอง เช่น คลองบางโฉลง ทีส่นันษิฐานว่ามาจากชือ่ของต้นโฉลงหรอือุปกรณ์วิดนำา้
เข้านา เรียกว่า ชง โลง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จำาเป็นของชาวนา นอกจากนั้นยังมี คลองบางนา คลองชวดลาก
ข้าว คลองควาย ซึ่งลักษณะการตั้งชื่อเหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงอาชีพและเศรษฐกิจของบางพลีทั้งสิ้น 
 3. สภาพสังคมและวัฒนธรรม พบว่า การตั้งชื่อคลองและบ้านนั้นยังได้สะท้อนถึงกลุ่มชาติพันธุ์
ต่าง ๆ ในพื้นที่ ตลอดจนความเชื่อด้วย 
 เมื่อข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำาคัญของประเทศ ดังนั้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ลงมา พื้นที่บางพลีก็
เป็นอีกแหล่งหนึ่งท่ีคนเข้ามาบุกเบิกท่ีดินเพื่อปลูกข้าวและค้าขาย มีกันมาทั้งคนในพื้นที่และคนภายนอก
หลายกลุ่ม ได้แก่ ชาวมอญ ชาวลาว และชาวจีน 

กลุ่มที่หนึ่ ง  คือ ชาวมอญ อพยพมาจากอำาเภอพระประแดง เพื่อแสวงหาพื้นที่ทำานา เพราะที่
พระประแดงช่วงหลังมีผู้ คนเพิ่มมากขึ้น พื้นที่ทำากินไม่พอเพียงทั้งยังติดกับบริเวณปากอ่าวไทยซึ่งได้รับ
อิทธิพลของนำ้า เ ค็ ม ทำา ใ ห้ เ พาะปลูกยากลำาบาก จึงอพยพมาทำานาในตำาบลบางแก้ว อำาเภอบางพลีส่วน
ใหญ่ ครั้นหมดฤดูทำานาแล้วก็จะอพยพกลับไปอยู่พระประแดง เมื่อนานวันเข้าชาวมอญรุ่นหลังก็ได้ตั้งบ้าน
เรือนเป็นการถาวรในที่นาของตน ตั้งแต่คลองบางแก้ว คลองปลัดเปรียง คลองกระทุ่ม คลองหนามแดง        
รวมทัง้ร่วมกนัสร้างวดัคลองปลดัเปรยีงขึน้ด้วย ในจำานวนคลองต่างๆ ในตำาบลบางแก้ว ปรากฏว่ามคีลอง
ปลัดเปรยีงทีม่กีารตัง้ชือ่เชือ่มโยงถึงกลุม่ชาวมอญอยูด้่วย เพราะคำาว่า เปรยีง เป็นภาษามอญ แปลว่า ควาย 

ความสัมพันธ์ของคนไทยกับคนมอญ สะท้อนได้จากประเพณีโยนบัวของอำาเภอบางพลีซึ่งที่มาได้
บอกเล่ากันสืบต่ อ กั น ม า หล า ยท าง แต่สรุปได้ว่าเกิดจากการแสดงนำ้าใจต่อกันของชาวบ้านบางพลีกับ       
ชาวมอญ โดยชาวบางพลีจะอาสาเก็บดอกบัวเพื่อมอบให้ชาวมอญไปบูชาพระคาถาพันที่ปากลัด ปัจจุบัน
เรียกว่าประเพณีรับบัว อำา เภอบางพลี ซึ่งได้รับการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่และสืบสานกันต่อมาในรูปแบบการ    
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรปราการ 
 กลุ่มที่สอง คือชาวลาวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าในอดีตเมื่อมีการขยายพื้นที่ปลูกข้าว
มากขึ้น จึงจำาเป็นต้องจ้างแรงงานจากภายนอก และแรงงานที่สำาคัญของชาวบางพลีก็คือชายชาวลาว
จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้ามารับจ้างทำานาในหลายตำาบล โดยเจ้าของนาจะตกลงจ้างเหมากันเป็น         
รายปี และให้พกัอยู่กับครอบครัวเจ้าของนาหรือพกัทีโ่รงนา ความสมัพนัธ์ระหว่างเจ้าของนากบัลกูจ้างชาว
ลาว นบัว่ากม็คีวามสนทิสนมคุน้เคยกนัเพราะว่ามาทำานาให้กนัมานานหลายปีจนเป็นทีไ่ว้วางใจ เจ้าของนาก็
เชือ่มัน่ว่าชาวลาวเป็นคนซือ่ อดทน อยูง่่าย กนิง่าย ครัน้ต่อมาพบว่าชาวลาวกไ็ด้เกีย่วดองเป็นเครอืญาตกิบั
ชาวนาท้องถิน่ด้วย ดงัจะเห็นได้จากบางตระกูลเมือ่สบืประวตัไิปแล้วกพ็บว่าบรรพรุษุของท่านเป็นแรงงาน
ชาวลาวภาคอีสานด้วย 
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 กลุ่มที่สาม คือ ชาวจีนที่เข้ามาเริ่มเข้ามาเป็นแรงงานรับจ้างก่อน เช่น รับจ้างทำาสวน ขุดคลอง 
ภายห ลัง หันมาเป็น พ่ อ ค้าข้าว สินค้าอื่ น ๆ ตลอดจนเครื่องมือเกี่ยวกับการเกษตรจนกระทั่งมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีจนสามารถออกเงินกู้และเป็นเจ้าของโรงสี พบว่ามีชาวจีนหลายคนที่สามารถซื้อที่นาและให้
ชาวนาเช่าทำานาโดยชำาระหนี้เป็นเงินหรือข้าว ความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับชาวจีน จากการสัมภาษณ์
สงัเกตได้ว่ามคีวามสนทิสนมกนัและชาวบ้านเองกร็ูส้กึว่าคนจนีกเ็ป็นคนเก่าแก่ในพ้ืนที ่ฉะนัน้ความสมัพันธ์
จึงมีลักษณะพึ่งพิงกันซึ่งกันและกัน มากกว่าจะเป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ย่านที่อยู่ของชาวจีนได้แก่บริเวณคลอง
บางพลี เป็นคลองสายหลักของอำาเภอ โดยเฉพาะบริเวณที่เชื่อมต่อกับคลองสำาโรง หน้าวัดบางพลีใหญ่ใน 
เพราะเป็นแหล่งชุมนุมทางนำ้าที่ขนถ่ายสินค้าและผู้คนไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วอำาเภอบางพลี และยังเป็นย่าน
ตลาดเรยีกว่า ตลาดบางพล ีซึง่ปัจจบุนัยงัคงมร่ีองรอยห้องแถวไม้ทีช่าวจนีใช้ค้าขายและพักอาศัย บรเิวณ
ตลาดยงัมศีาลเจ้าจนีรวมอยูด้่วย ตลาดบางพลขีณะนีก้ลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมทีส่ำาคญัของ
อำาเภอบางพลีด้วย
 นอกจาก 3 กลุม่ชนดงักล่าวน้ี ยงัพบว่าในบางพืน้ทีข่องตำาบลบางพลใีหญ่และตำาบลบางปลา ยังมี 
ย่านที่อ ยู่อาศัยของชาวมุสลิมอยู่ด้วย ประวัติการเข้ามาของชาวมุสลิมไม่แน่ชัด สันนิษฐานว่าอาจจะเป็น 
กลุ่มมุสลิมจากพระนครฝั่งตะวันออกคือ คลองแสนแสบ ลาดพร้าว มีนบุรี ที่เข้ามาบุกเบิกในย่านนี้ และ
อาจจะเข้ามาอยู่นานพอสมควรอย่างน้อยก็ราว 70 ปี ดังจะเห็นได้จากประวัติของการสร้างมัสยิดประจำา
ชุมชน เช่น สุเหร่าบางกะสี ที่อยู่บริเวณปากคลองบางกะสี เป็นต้น ลักษณะของชาวมุสลิมแม้จะอยู่รวม
กลุ่ม ในชุมชนของตน แต่ก็ไม่ปรากฏความขัดแย้งใดๆ กับคนในพื้นที่ เพราะพบว่าในอดีตชาวบ้านบางคน
ยังรับจ้างเลี้ยงวัวให้กับมุสลิมด้วย และเป็นเพื่อนพูดคุยกันได้แม้ต่างศาสนา นอกจากนั้นในย่านนี่ยังพบว่า
มีชื่อคลองที่สะท้อนถึงถิ่นที่อยู่ของชาวมุสลิมรวมอยู่ด้วย เช่น คลองบางกะสี ซึ่งมีการสันนิษฐานไว้สอง
ประการคื อ ปากคลองมีโรงนาใหญ่โดดเด่นมากเพราะมุงด้วยสังกะสี กับเจ้าของโรงนาเป็นแขกมุสลิมที่
รำ่ารวยมีโรงนาใหญ่อยู่ปากคลอง เรียกกันว่า บังสี 
 อนึ่ง บางพลีแม้จะพบความหลากหลายของกลุ่มชน แต่ก็มีความเชื่อเฉพาะในพื้นที่ของตนอยู่ด้วย 
ดงัจะเหน็ได้จากความเช่ือเร่ืองเจ้าพอ่กรมหลวงคงเพช็ร จากเรือ่งเลา่ทีก่ลายเป็นตำานานของชาวตำาบลบาง
โฉลง กล่าวว่าตนมีบรรพบุรุษเป็นทหารและชาวบ้านที่มากับกองทัพของกรมหลวงคงเพ็ชรชาวสุโขทัยเดิน
ทัพผ่านมาเพื่อจะไปรบที่ระยอง ระหว่างทางได้พักทัพอยู่ที่บางโฉลงแต่ปรากฏว่าผู้คนในกองทัพได้ล้มป่วย
และตายกนัมากเพราะไขป้า่ จงึไดต้ัง้ศาลเจา้พอ่กรมหลวงคงเพช็รขึน้ ชาวบางโฉลงจงึเชือ่วา่ตนคอืลกูหลาน
ของคนในกองทัพน้ัน ภายหลงัมกีารสร้างศาลเจา้พอ่หลวงคงเพช็รขึน้ทีร่มิคลอง ปจัจุบนัคอื คลองศาลเจา้ 
ซึ่งเป็นที่เคารพของลูกหลานชาวบางโฉลงกันมาก ดังจะเห็นได้จากเมื่อจะเดินทางไปคลองต่างๆ ก็มักจะ
บนบานขอให้คุ้มครองหรือในอดีตก่อนจะบวชก็จะต้องไปกราบขอลาบวชที่ศาลเจ้าพ่อฯ ด้วย 
 สิ่งนี้แม้จะเป็นเพียงตำานานเรื่องเล่ากันมาในท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์แน่ชัด แต่ก็ได้ช่วยร้อย
รัดให้ผู้คนมีความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน ซึ่งต่อมากลายเป็นพิธีกรรมของท้องถิ่นคือประเพณีสรงนำ้าศาล
เจ้าพ่อกรมหลวงคงเพ็ชร พิธีแห่เจว็ดเจ้าพ่อกรมหลวงฯ และพิธีส่งเรือ ส่วนพื้นที่อื่นๆ ของบางพลี ก็พบ
ว่ามีประเพณีท้องถิ่นด้วยเช่นกัน เช่นที่ตำาบลบางปลามีประเพณีแห่เจว็ดศาลเจ้าพ่อพระลักษณ์ พระราม 
และเจ้าพ่อเสอื เป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิป์ระจำาหมูบ้่านสบืกนัมาทุกปีแสดงถงึความพยายามท่ีจะดำารงความสมัพนัธ์
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ของคนในหมู่บ้านไว้ เห็นได้จากรายนามตระกูลดั้งเดิมหลายตระกูลในพื้นที่ ๆ ร่วมแรงร่วมใจและร่วมทุน
กันให้การสนับสนุน
 2. การเปลี่ยนแปลงของชื่อคลองและชื่อบ้านของอำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
  การเปลี่ยนแปลงของชือ่คลองและชือ่บ้านของอำาเภอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า เกดิ
จากการ เปลี่ยนแปลงด้านการออกเสียง การเปลี่ยนแปลงด้านรูปคำา และการเปลี่ยนด้านความหมาย มี
จำานวน 7 ชื่อ ตามตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อคลองและชื่อบ้าน ดังนี้ 

ล�ำดับ ชื่อคลองและชื่อบ้ำนแต่เดิม ชื่อคลองและชื่อบ้ำนใหม่

1 คลองบางโฉลง ฉลองชัย 

2. คลองบางปลาร้า คลองกู้พารา

3. คลองบางลาว คลองบางปลา

4. คลองตาสา คลองกระสา 

5. คลองตาอี่ คลองบางกะอี่

6. คลองล้นหม้อแกง คลองลาดหม้อแกง

7. คลองหนองตกกล้า คลองหนองตะกร้า

 จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงชื่อคลองและชื่อบ้านเกิดจาก 2 ปัจจัย 
คือ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 
 ปัจจัยภายนอก เกิดจากภาครัฐนั้น มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นด้วย เช่น การเรียกชื่อ
คลองและ บ้า นบางสายท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ชื่อถนนและคลอง       
บางสายส อดค ล้องกับประวัติศาสตร์และบุคคลสำาคัญที่มีส่วนสร้างความเจริญให้แก่จังหวัด และเป็น
อนุสรณ์ และ เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านเหล่านั้น จึงได้มอบหมายให้สภาวัฒนธรรมจังหวัด
สมทุรปราการ เป็นผูพ้จิารณาดำาเนนิการเปลีย่นแปลงชือ่เรียกคลองบางสาย อาทิ คลองบางโฉลง เปลี่ยน
ชื่อเป็นฉลองชัย คลองบางปลาร้าเปลี่ยนช่ือเป็นคลองกู้พารา คลองบางลาวเปลี่ยนชื่อเป็นคลองบางปลา 
เป็นต้น ถงึกระนัน้ผูว้จิยักย็งัพบว่าแม้บางคลองจะมกีารเปลีย่นแปลงชือ่เรียกไปแล้ว แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่
ยังคงคุ้นเคยและเรียกขานชื่อเดิมของคลองอยู่ 
  ปัจจัยภายใน เกิดจากคนในชุมชนท้องถิ่นเอง โดยพบว่าการเรียกชื่อคลองส่วนใหญ่เกิดจากคนใน
ท้องถิน่เป็นผูเ้รยีกขานกันมาก่อนโดยอาศยัจากสิง่ทีพ่บเหน็ในคลองซึง่มลีกัษณะเฉพาะหรอืโดดเด่นจนเป็น
ที่จดจำานำามาเรียกขานสืบกันมา หรือเรียกตามชื่อบุคคลที่เป็น ผู้บุกเบิกก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียกชื่อ
ด้วยเช่นกัน เพราะเมื่อนานวันเข้าการออกเสียงของชาวบ้านตามความสะดวกทำาให้ชื่อของคลองบางสาย
เรยีกเพีย้นไป ทำาให้ความหมายเปลีย่นไปด้วย อาท ิคลองตาสาเพีย้นเป็นคลองกระสา คลองตาอีเ่พีย้นเป็น
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คลองบางกะอ่ี คลองล้นหม้อแกงเพ้ียนเป็นคลองลาดหม้อแกง และคลองหนองตกกล้าเพ้ียนเป็นคลอง
หนองตะกร้า 
  
ข้อเสนอแนะ
 1. ควรจัดทำาบันทึกประวัติของช่ือบ้านและชื่อคลองในแต่ละอำาเภอทั่วทั้งจังหวัดสมุทรปราการให้
ครบถ้วน เพราะนอกจากรู้ความหมายที่มาของช่ือแล้วยังเป็นการรวบรวมข้อมูลสภาพท่ัวไปในอดีต อาทิ 
เรื่องเล่าในท้องถิ่น ตำารายาโบราณ ของบางพลีไว้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่บันทึกจาก
คำาบอกเล่าของคนในท้องถิ่น
 2. เสนอให้มกีารบรูณะขดุลอกคลองทีย่งัคงมสีภาพด ีให้ระบายนำา้ออกไปได้สะดวกเพือ่ลดการเกดิ
มลพิษต่อไป คลองบางสายหากได้รับการบูรณะแล้วอาจจะสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ริมคลองได้ ถือเป็นการสร้างงาน ให้ชาวบ้านมีรายได้จากการท่องเที่ยวไปพร้อมๆ กับช่วยดูแลอนุรักษ์       
คูคลองต่างๆ ไปด้วย
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