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ชีวิตคนไทยผูกพันกับสายน้ำมาตั้งแต่อดีต เรื่องราวของ แม่หอม
หญิงสาวที่เติบโตมากับคลองเจ้าสาย และพบรักกับ อ็อตโต หรือ คุณโต
วิศวกรหนุ่มชาวเยอรมันผู้ถูกหล่อหลอมร้อยรัดไว้ด้วยลำนำแห่งลำน้ำนี้ ได้
ถูกถ่ายทอดด้วยฝีมือของ เข็มพลอย นักเขียนมือรางวัล ผู้ซึ่งสำนักพิมพ์
เพื่อนดีรู้สึกเป็นเกียรติเสมอในการจัดพิมพ์นวนิยายจากปลายปากกาของเธอ
ครั้งนี้ เข็มพลอย ใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์ ช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๑
และข้อมูลจริงของห้างบี. กริม แอนด์โก มาเป็นฉากและเหตุการณ์เดินเรื่อง
ให้ตัวละครสำคัญอย่างแม่หอม คุณโต และคนอื่นๆ ได้มีชีวิตโลดแล่นอย่าง
มีสีสันในช่วงเวลาสำคัญนั้น
ข้อมูลหลากหลาย รวมทั้งความรู้สึกที่มีต่องานเขียนช้ินสำคัญ อัน
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยกับชาวต่างชาติในช่วงเวลาหนึ่ง เข็มพลอย
ได้กล่าวไว้ใน ‘จากใจผูเ้ ขียน’ อย่างละเอียดชัดแจ้ง ถึงความพยายามในการ
นำเสนอนวนิยายเรื่องนี้แล้ว
หนังสือเล่มต่างๆ บันทึก เอกสารสำคัญจากหลายทาง ได้ถกู คัดกรอง
เลือกสรรให้แสดงถึงความอ่อนไหว และมีมิติมากกว่าหนังสือประวัติศาสตร์
เพราะนวนิยายย่อมมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ สร้างความบันเทิง และขับเคลือ่ นอารมณ์
ของผู้อ่านเป็นประการหนึ่งด้วย
ดังนั้นแม่หอม และคุณโต จึงตรึงหัวใจผู้อ่านด้วยลำนำชีวิตที่มีต่อลำคลองเจ้าสายแห่งนี้ ในบรรยากาศของครอบครัว สงคราม และสยามประเทศ
ในรอยต่อแห่งการเปลีย่ นแปลงมากมาย แต่ยงั คงไว้ดว้ ยรอยยิม้ อุน่ ละมุนของ
ความรักระหว่างหนุม่ สาว และศรัทธาต่อผืนแผ่นดินอันอุดมในอดีต ด้วยบท
ขับขานอันงดงามที่จบลงดืี่มด่ำยิ่งนัก

จากใจผู้เขียน
เข็มพลอย

‘ลำนำรักคลองเจ้าสาย’ เป็นงานเขียนที่เข็มพลอยรู้สึกว่า ช่วยขยับ
ขยายความกล้าและความสามารถในการเขียนนวนิยายของตนเองขึน้ อีกขัน้ หนึง่
เพราะเป็นงานเขียนทีม่ พี นื้ หลังตกอยูใ่ นยุคสงครามโลกครัง้ ที่ ๑ และเป็นงาน
เขียนทีม่ ขี อ้ มูลละเอียดมาก อีกทัง้ ยังมีคำราชาศัพท์ไม่นอ้ ย ด้วยเหตุนี้ เข็มพลอยจึงตั้งสติทำงานอย่างพิถีพิถันเช่นทุกคราว โดยไม่ยอมประนีประนอม
กับอุปสรรคที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
แรงบันดาลใจสำหรับนวนิยายเรื่องนี้ มาจากการได้รับเกียรติให้เขียน
ประวัติของห้างบี. กริม แอนด์โก ที่ก่อตั้งมาแต่ปี ๑๘๗๘ โดยพ่อค้าชาว
ออสเตรีย นายแอร์วนิ มึลเลอร์ (Erwin Mueller) และเภสัชกรชาวเยอรมัน
นายแบร์นฮาร์ต กริม (Bernhard Grim) โดยนายแอร์วินได้เดินทางมา
ทำงานเป็นเสมียนให้กับห้างแห่งหนึ่งในบางกอก ด้วยสายตาแหลมคมเห็น
การณ์ไกล เขาเชื่อว่าสยามมีความต้องการยาตะวันตก เพราะในบางกอก
มีชนชัน้ สูง พวกหัวนอก และฝรัง่ อยูห่ นาแน่น แต่ยงั ไม่มรี า้ นขายยาดีๆ เลย
จึงชักชวนสหายเภสัชกรมาลงทุนในบางกอก ตัง้ ร้านขายยา Siam Dispensary
ขึ้นบนถนนเจริญกรุง ซอยโรงแรมโอเรียนเต็ล
เป็นโชคที่ ‘ร้านยาสยาม’ เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว ด้วยความช่วยเหลือ
ของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ เพราะพระองค์ทรงสนพระทัย
เรือ่ งยา จึงเป็นเหตุให้ทรงสนิทสนมคุน้ เคยกับนายห้างกริมและนายห้างแอร์วนิ
ทรงนำยาเยอรมันเข้าทูลเกล้าฯ ถวายต่อราชสำนัก และเป็นทีย่ นิ ดียงิ่ จนได้
รับพระราชทานเกียรติยศให้เป็น ‘ร้านยาหลวง’ ต่อมาภายในเวลาไม่นานนัก
ได้ขยายตัวกลายเป็นห้างจำหน่ายสินค้าเยอรมัน อย่างที่สมัยนี้เรียกกันว่า
ห้างสรรพสินค้า ห้างนี้เป็นห้างจำหน่ายสินค้าเยอรมันห้างแรกของสยาม
ใช้ชื่อว่า ห้างบี. กริม แอนด์โก

ความสนิทสนมระหว่างนายห้างแอร์วนิ และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ ยังผลให้พระองค์เจ้าสายฯ ทรงชักชวนให้ห้างบี. กริมเข้า
ถือหุ้นในโครงการชลประทานที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในสยาม ท่ามกลาง
ปัญหามากมายทัง้ จากธรรมชาติ คนของรัฐ โจรผูร้ า้ ย เทคนิคการขุดคลอง
และสงครามโลกครัง้ ที่ ๑ กระนัน้ คลองเจ้าสายฯหรือคลองรังสิต ยังคงยืนยง
ผ่านกาลเวลามาตราบเท่าทุกวันนี้ เพราะเป็นโครงการทีเ่ จ้านายและพ่อค้าร่วม
กันทำเพือ่ บ้านเมือง โดยทำอย่างดีทสี่ ดุ เท่าทีเ่ ทคนิคและปัจจัยต่างๆ จะอำนวย
ในเวลานั้น
เรือ่ งราวของคลองเจ้าสายคือข้อมูลมหาศาล ทีเ่ ต็มไปด้วยตัวเลขสถิติ
เอกสารราชการ พระราชบัญญัติ ตารางรายชื่อและหมายกำหนดการ ข้อ
ถกเถียงทีค่ น้ พบในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ แต่…ในฐานะนักเขียน ท่ามกลาง
ท้องทุ่งท้องนาของทุ่งหลวง และสายน้ำเอื่อยเรื่อยของคลองเจ้าสาย เข็มพลอยพบความรัก พบตัวละคร เห็นการต่อสูข้ องนายกองนา เห็นชีวติ ทีส่ ขุ
ทุกข์ไปกับคลองเจ้าสาย และ…พบแม่หอมกับคุณโต
สิ่งแรกที่เข็มพลอยรีบทำคือขออนุญาตคุณฮาราลด์ ลิงค์ (Harald
Link) ทายาทของห้างบี. กริม แอนด์โก คนปัจจุบนั เพือ่ กล่าวถึงห้างบี.กริม
ในนวนิยายเรือ่ งนี้ ขออนุญาตเขียนถึงบริษทั ขุดคลองแลคูนาสยามอย่างละเอียด
และขอนำตัวละครเข้ามาโลดแล่นในคลองเจ้าสาย และแจ้งว่าจะเขียนนวนิยาย
ขึน้ เรือ่ งหนึง่ โดยตัง้ ใจจะให้ผอู้ า่ นรับทราบถึงประวัตขิ องการขุดคลองเจ้าสาย
หรือคลองรังสิต ลึกซึ้งละเอียดมากไปกว่าที่ปรากฏอยู่ในหนังสือประวัติห้าง
บี. กริม
เมื่อลงมือเขียนจริง เข็มพลอยกลับพบว่าข้อมูลที่ว่ามากแล้วยังไม่
พอเพียง ต้องออกค้นหากันขนานใหญ่เพื่อไขข้อข้องใจของตนเอง ดังนั้น
นอกจากแหล่งข้อมูลเอกสารเบื้องต้นจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติแล้ว ยัง
มีข้อมูลจากหนังสือมากมายหลายหลาก เช่น
๑. บันทึกส่วนตัวของนายห้างต่างๆในครัง้ นัน้ และบันทึกของครอบครัว
ฝรั่งหลายครอบครัว

๒. Mgr. Pallegoix, Description du Royaume Thai ou Siam
แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร, เล่าเรือ่ งกรุงสยาม กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ศรีปัญญา ๒๕๔๙.
๓. Andreas Augustin and Andrew Williamson, The Oriental
Bangkok, The Land of the White Elephant ๒๐๑๓.
๔. W.S.W. Ruschenberger, M.D, A Voyage Round the
World, during the years 1835, volume 1, London: Dawsons of
Pall Mall, 1938
๕. พล.ร.ต. พระยาหาญกลางสมุทร “ประวัติการจับเรือเชลย เมื่อ
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๐” หนังสืออนุสรณ์งานศพของผูเ้ ขียน หน้า
๑๓๓-๕
๖. นายพลเอก เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ ประวัตกิ ระทรวงเกษตราธิการ (กรุงเทพมหานคร: กรมศิลปากร: ๒๔๘๔) ๑๒๖.
และยังมีขา่ วมากมายบนหน้าหนังสือพิมพ์บางกอกไทม์ ซึง่ รายงานคำ
ให้สมั ภาษณ์ของฝรัง่ ในสยาม และข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ ในบางกอกระยะนัน้ ใน
ท้ายทีส่ ดุ นี้ ข้อมูลอันทรงคุณค่าเกีย่ วกับคลองรังสิต เข็มพลอยล้วนได้มาจาก
หนังสือ ประวัติคลองรังสิต การพัฒนาที่ดินและผลกระทบต่อสังคม พ.ศ.
๒๔๓๑- ๒๔๕๗ (สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รว่ มกับโครงการตำรา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๐) ของดร. สุนทรี อาสะไวย์ ทัง้ นี้
อาจารย์สุนทรีมีความยินดียิ่ง และยินยอมให้ใช้ข้อมูลในการนี้
ทั้งหมดนี้คือข้อมูลสำคัญสร้างความมั่นใจในการทำงานให้เข็มพลอย
นับแต่ตน้ จนจบทีเดียว หากจะว่าง่ายก็คงง่ายเพราะมีขอ้ มูลมาก แต่มายาก
ที่สุดตรงจะทำอย่างไร ให้ข้อมูลนั้นกลายเป็นเรื่องรักสะเทือนอารมณ์ เป็น
เรือ่ งสมจริง และเรียกร้องความสนใจ เห็นใจ ขัดข้องใจ รวมถึงความกังวล
ใจจากผูอ้ า่ นได้ ยากต่อมาคือจะสร้างตัวละครอย่างไรดี จึงครอบคลุมเนือ้ หา
ทีอ่ ยากเสนอได้ครบหมด เพราะนวนิยายเรือ่ งนีม้ ไิ ด้เป็นชีวติ จริงของใครคนใด
คนหนึ่ง แต่ถูกสร้างให้ไปมีชีวิตอยู่ในส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ ดังนั้น

ตัวละครต้องโลดแล่นไปอย่างไรจึงไม่ผดิ ไปจากความจริงในประวัตศิ าสตร์ ไม่
สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่ให้คนอ่านเข้าใจผิด และสุดท้ายยังต้องมีบท
บันเทิงแบบขำลึกๆ อยู่ในงานเขียนพอประมาณ อันเป็นความชอบส่วนตัว
ของเข็มพลอย
ด้วยเหตุนี้ตัวละครทุกตัวที่ถูกสร้างขึ้นมา จึงมีชีวิตกันแบบพอดีๆ รับ
กับสายน้ำในคลอง และสอดคล้องกับความเป็นอยู่ในครั้งกระนั้น
เมือ่ เขียน ‘ลำนำรักคลองเจ้าสาย’ จบลง และได้รบั เกียรติตพี มิ พ์บน
หน้าสกุลไทย เข็มพลอยปลื้มมากที่ได้รับจดหมายหลายหลากอารมณ์จาก
ผู้อ่าน ได้รับคำชื่นชมจากผู้อ่านที่พบหน้ากัน แอบดีใจอยู่เงียบๆ ว่าพอมี
ผู้อ่านชอบงานของเรา
หากนวนิ ย ายเรื่ อ งนี้ จ ะมี ความดี ใ ด เข็ ม พลอยขอยกให้ แ ก่ บุ ค คล
ที่พยายามทำคุณให้แก่บ้านเมือง แม้ว่าจะพบกับชะตาร้ายและวิบากกรรม
มากมาย เพราะบ้านเมืองเรายังต้องการความเสียสละอีกมาก จากคนที่
อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทย และขอให้เราทุกคนตระหนักถึงความเลวร้ายของ
สงคราม เช่นที่เกิดกับตัวละครซึ่งเป็นสามัญชนคนธรรมดา เพื่อที่สังคม
จะได้อยูก่ นั อย่างสันติไปนานๆ และหากมีทใี่ ดยังขาดตกบกพร่อง ยินดีขอรับ
ไว้เป็นบทเรียนต่อไป
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
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สยามประเทศ ได้รับคำกล่าวขานในหมูนั่ กเดินทางมาหลายร้อยปี ว่า
เป็นเมืองอุดมด้วยเส้นทางน้ำทั้งใหญ่และเล็ก ซอกซอนอยู่ภายในแผ่นดิน
มากมาย ทางน้ำใหญ่เรียกกันว่าแม่น้ำ เส้นทางน้ำแตกสาขาออกมาเรียก
ขานว่า ‘คลอง’ มีทั้งคลองตามธรรมชาติและคลองขุดด้วยแรงงานมนุษย์
ประเพณีขุดคลองมีมาแต่ครัง้ กรุงเก่า ชาวต่างชาติทัง้ พ่อค้า นักแสวง
โชค ตลอดจนมิชชันนารีทีเข้
่ ามา พากันออกปากว่ากรุงศรีอยุธยาคือเวนิสนครแห่งบูรพาทิศ ด้วยเหตุว่าคลองคือหัวใจของการปกครอง พระมหากษัตริย์
ทุกพระองค์จึงมีพระบรมราชโองการให้เกณฑ์ไพร่พลขุดคลองขึ้นตามความ
จำเป็น เพื่อเป็นคูเมืองป้องกันข้าศึกศัตรู เพื่อเป็นเส้นทางยกทัพไปทำศึก
สงคราม เพื่อเป็นเส้นทางส่งกำลังไปดูแลรักษาหัวเมืองและเมืองขึ้น ทั้งยัง
ใช้เป็นเส้นทางให้เรือขึน้ ล่องค้าขาย และเป็นทางสัญจรไปมาของราษฎร แต่
ไม่สมีู้ ความสำคัญเพือ่ การชักน้ำเข้านา เนือ่ งจากสยามยังพึง่ พาน้ำฝนเพือ่ การ
ทำนามากกว่า
เมือ่ ครัง้ กรุงเก่า ผลประโยชน์จากการขุดคลองได้แก่ภาษีค่าผ่านคลอง
ครั้นล่วงเข้ายุครัตนโกสินทร์ นับแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงยินดีทำสัญญาทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศตะวันตก การชักเก็บ
ภาษีต้องเปลีย่ นไปอย่างรุนแรง ส่งผลให้การค้าขยายตัวขึน้ ข้าวปลาอาหาร
ตลอดจนสินแร่และของป่า มีราคาสูงขึน้ อย่างรวดเร็ว ด้วยมีเรือมารอรับซือ้
กันจนไม่พอขาย โดยเฉพาะข้าว ซึง่ กลายเป็นสินค้าส่งออกมีราคามาก การ
เพาะปลูกข้าวในสยามจึงขยายตัวกันจนโกลาหล ส่งให้เกิดความต้องการทีด่ นิ
ใหม่ๆ สำหรับทำนา
ด้วยเหตุนี้เอง ที่ดินสองฟากฝั่งคลอง อันเป็นสิทธิ์ที่พระเจ้าแผ่นดิน
พระราชทานให้แก่ผู้ขอรับพระบรมราชานุญาตขุดคลอง ได้ก่อให้เกิดกระแส
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เล่นทีด่ นิ ขึน้ ในหมูเจ้
่ านายขุนน้ำขุนนาง ผูมี้ อนั จะกิน และพ่อค้าจีน ตลอด
จนพวกมิชชันนารี เพราะรายได้สำคัญจากทีด่ นิ คือค่าเช่าทำนาปลูกข้าว และ
ราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปลี่ยนมือ ดังนั้น เมื่อได้ยินว่ามีการขุดคลองตรง
ไหน คนเหล่านั้นจะรีบไปขอกรอกที่ดินเอาไว้ทันที
ทุกวันนี้ พ่อค้าและขุนนางผูมี้ ทรัพย์และความสามารถ ต่างพากันยืน่
เรือ่ งขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเพือ่ ขุดคลอง เพือ่ เปิดหน้าดินทำ
นาในทำเลใหม่ให้มากขึ้น เหตุดังนี้ส่งให้สยามปรากฏเศรษฐีใหม่ขึ้นหนาตา
โดยมิต้องมีรากเหง้าจากพระราชวงศ์ หากแต่มีรายได้มหาศาลจากการค้าขาย
และเก็งกำไรที่ดิน
คลอง จึงคือบันทึกสำคัญของผูค้ น และการค้าขายแห่งสยามประเทศ
ตลอดมา
ยามเช้าตรูก่่ อนแดดแรง คลองจะเริม่ ตืน่ จากหลับใหลมารับใช้ผูค้ นใน
ทุง่ รังสิต เสียงหลายหลากเริม่ ประสานซ้องขึน้ เสียงน้ำกระทบตลิง่ อย่างแสน
คร้าน เสียงบ่าวหัวร่อต่อกระซิกขณะนัง่ ซักผ้ากันแถวท่าน้ำ เสียงคนในครัว
ใต้ถนุ บ้านสัง่ งานกันเป็นทอดๆ เสียงเด็กผูช้ ายเจีย๊ วจ๊าวลอยคอเล่นน้ำอยูกลาง
่
คลอง เสียงเรือขายของพายจ้วงน้ำเบาๆ ออกมาจากคลองซอย มีกระทั่ง
เสียงด่าทอ และเสียงตะโกนหากันตามเรือนแพลอยมาแต่ไกล ทั้งหมดนั้น
คือลำนำวงมโหฬาร ที่เกิดขึ้นในเส้นทางน้ำที่เรียกว่า ‘คลอง’
สรรพเสียงเหล่านัน้ หอมไม่เคยมีเวลาพอจะหยุดฟัง หรือหากแม้นัง่
อยู่ตรงท่าน้ำกลับไม่เคยได้ยิน จนวันที่มีบุรุษผู้หนึ่งก้าวเข้ามาในหัวใจ และ
ความรักยังผลให้หญิงสาวเริม่ ได้ยนิ เสียงมากมายจากคลอง เสียงกระซิบของ
สายลมยามไล้ผิวน้ำ เสียงกุ้งปลากระโดดจ๋อมแจ๋ม เสียงหนุ่มสาวพลอดรัก
กันเงียบๆ ด้วยสายตา เป็นเสียงลำนำอ้อยส้อย…ลำนำรักคลองเจ้าสาย
นับแต่เยาว์วัยทีเรื่ อ่ งเล่าจากสายน้ำและลำคลอง เป็นความทรงจำสำคัญ
ตรึงอยู่ในใจหอมตลอดมา หญิงสาวอายุ ๑๗ ปี ผู้มีกิริยาสุขุมนิ่งเกินวัย
เจ้าของผิวนวลคล้ำ รูปร่างแข็งแรงงดงามไม่แบบบางอ้อนแอ้น ผมสั้นเสย
หน้าผากเผยชัดถึงใบหน้าจริงจัง และดวงตาคมจนออกจะดุ
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หอมจำเรือ่ งราวในอดีตได้มากมาย ทัง้ จากความทรงจำของตนเอง และ
จากปากของคนรอบตัว แต่นัน่ เป็นเพียงเรือ่ งราวทีขาดตอน
่
จากกัน ไม่มีความ
เชือ่ มโยง จนกระทัง่ สายน้ำนำพาให้เธอได้พบกับนายช่าง ผูควบคุ
้ มเครือ่ งจักรกลขุดคลองของบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม นาม Otto Kaymer ผู้ชอบ
ตั้งคำถามที่ว่า ‘ทำไม’
ทำไมหอมจึงจำเรื่องคลองได้มากมาย
ทำไมหอมจึงย้ายมาอยู่ที่ทุ่งรังสิต
ทำไมหอมจึงต้องรับภาระในชีวิตจนออกจะเกินตัว
ทำไมขุนแผ้วรักษ์ชล นายกองนาผู้สามารถจึงออกบวชไม่ยอมสึก
ทำไมแม่ของหอมจึงย้ายไปอยู่ที่เมืองมะละแหม่ง
ทำไม ทำไม และทำไม
คำถามว่า ‘ทำไม’ กลายเป็นตัวการสำคัญกระตุ้นให้หอมเริ่มร้อยเรียง
เรื่องราวทุกช่วงในชีวิตเข้าด้วยกัน
* * *
ห้างจีนโน-สยาม ตั้งอยู่ในตึกขนาดสองชั้นสองห้องย่านปากคลองตลาด ชัน้ ล่างเป็นหน้าร้านจำหน่ายสินค้า มีผูค้ นจอแจตลอดทัง้ วัน ยิง่ ตอน
เช้าๆ เย็นๆ ลูกค้าแน่นจนแทบไม่มีทางเดิน ตกบ่ายค่อยซาลง เพราะอากาศ
ร้อนอบอ้าวจนไม่มีใครออกไปเดินนอกบ้าน จะว่าไปแล้วไม่มีใครอยากทำ
อะไรทั้งสิ้น
หนูหอม บุตรสาวคนเดียวของหลวงจีนผดุงกิจ กำลังนอนพังพาบอยู่
หลังบ้านบนชัน้ สอง ฟังบ่าวรับใช้ชือ่ คำเล่าเรือ่ งคลองอย่างสนใจ เข้าใจบ้าง
ไม่เข้าใจบ้าง แต่อยากรู้เพราะบิดามีสหายมาจับกลุ่มสนทนาเรื่องคลองอยู่
เนืองๆ

…ระหว่างพุทธศักราช ๑๘๙๓ ถึง ๒๓๑๐ อันเป็นปีทีเสี
่ ยกรุง มีพระบรมราชโองการให้เกณฑ์แรงงานขุดคลองไว้หลายสาย ทั้งคลองลัดแม่น้ำ
คลองภายในเมือง คลองเชือ่ มระหว่างแม่นำ้ และยังขุดลอกคลองอีกไม่น้อย
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เช่น คลองสำโรงและคลองทับนาง ซึง่ เป็นคลองธรรมชาติมีมานานแล้ว โดย
คลองสำโรงเชือ่ มระหว่างแม่นำ้ เจ้าพระยาตะวันออกกับแม่นำ้ บางปะกง คลอง
ทับนางเป็นคลองแยกออกจากคลองสำโรงแล้วไหลลงสู่อ่าวสยาม ตกมาถึง
รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ลำคลองตืน้ เขินเรือใหญ่ผ่านไม่ได้ ต้องขุด
ลอกครั้งใหญ่จนกลายเป็นทางน้ำสำคัญเชื่อมกับเมืองฉะเชิงเทรา
พุทธศักราช ๒๐๖๕ ขุดลอกคลองบางกอกใหญ่ ต่อมาพุทธศักราช
๒๐๗๗ พระไชยราชาธิราชมีพระบรมราชโองการให้ขุดคลองลัดกรุงเทพฯ
ระหว่างคลองบางกอกใหญ่และคลองบางกอกน้อย เนือ่ งจากแม่นำ้ เจ้าพระยา
ช่วงนี้ตื้นเขินบ่อยนัก การขุดลอกระยะทาง ๗๕ เส้น ใช้เวลาราว ๒ ปีจึง
แล้วเสร็จ แต่ภายหลังกระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางพุ่งเข้าหาคลองลัด นานวัน
เข้า คลองลัดนี้จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาไป
พุทธศักราช ๒๐๙๒ หลังขุดคลองลัดกรุงเทพฯ สำเร็จลงแล้ว มีพระบรมราชโองการให้ขุดคลองบางกรวย เพราะคาดกันว่าแม่นำ้ เจ้าพระยาจะเปลีย่ น
เส้นทาง และคลองบางกรวยจะช่วยย่นระยะทางได้ แต่ไม่ปรากฏว่าแม่นำ้ เปลีย่ น
เส้นทางแต่อย่างใด ภายหลังในแผ่นดินสมเด็จพระเอกาทศรถ โปรดฯ ให้ขุด
คลองเกร็ดใหญ่ขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๑๕๐ ระยะทางทั้งสิ้น ๑๒๕ เส้น ใช้
เวลาราวหนึ่งปี ซึ่งภายหลังได้กลายเป็นแม่น้ำสายหลักของแม่น้ำเจ้าพระยา
และพุทธศักราช ๒๑๗๘ พระเจ้าอยูห่ วั ปราสาททองมีพระบรมราชโองการให้
ขุดคลองลัดเมืองนนท์อีกเป็นระยะทาง ๑๒๕ เส้นเช่นกัน
ในรัชกาลเดียวกันนี้ ได้ขุดคลองอีกสายหนึง่ คือ คลองมหาชัย เชือ่ ม
ระหว่างเมืองธนบุรและ
ี สมุทรสาคร ยาวประมาณ ๒ โยชน์ ใช้แรงงานถึงราว
๓ แสนคน ตัวคลองส่วนบนกว้าง ๘ วา ส่วนล่าง ๕ วา แต่เมื่อพระเจ้า
ปราสาททองสวรรคตเมือ่ พุทธศักราช ๒๑๙๙ นัน้ ขุดคลองไปได้เพียง ๑๗๐
เส้น ตกมาถึงพุทธศักราช ๒๒๔๘ เริ่มขุดต่อแต่ไม่สำเร็จ จนมาถึงรัชสมัย
พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ทรงเกณฑ์แรงงานราว ๓ หมื่นคนขุดคลองจนแล้ว
เสร็จในพุทธศักราช ๒๒๖๕
หลังขุดคลองมหาชัยสำเร็จลงแล้ว ในปีเดียวกันนี้ยังมีพระบรมราช-
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โองการให้ขุดคลองอีกสายหนึง่ เรียกว่าคลองลัดโพธิ์ เป็นการขุดคลองลัดแม่นำ้
เจ้าพระยาตรงปากลัด เพื่อย่นระยะทางจากกรุงศรีอยุธยาไปออกปากอ่าวได้
ถึงหนึง่ โยชน์กว่า ซึง่ พระมหากษัตริยแต่
์ เดิมมาไม่ทรงโปรดให้ขุดคลองลัด ด้วย
เกรงว่าข้าศึกจะยกทัพเข้ามาประชิดกรุงศรีอยุธยาได้เร็วเกินไป แต่เมื่อขุด
คลองลัดโพธิ์แล้วเกิดผลตามมาที่คาดไม่ถึง เมื่อหน้าแล้งยามน้ำเหนือแห้ง
น้ำเค็มจากทะเลจะหนุนเข้ามาในแผ่นดิน
นอกจากนียั้ งมีคลองคูเมืองอยุธยา ซึง่ ขุดในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เพือ่ ไว้ป้องกันข้าศึก และหลังกอบกูเอกราช
้
จากพม่าเมือ่ พุทธศักราช
๒๑๓๓ แล้ว สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีพระบรมราชโองการให้ขยายคลอง
คูเมืองให้กว้างและลึกขึน้ ไปอีก เพือ่ ความหนาแน่นในการรักษากรุง จึงมีคลอง
บางปลากดขึ้นอีกสายหนึ่ง เป็นคลองคูเมืองยาว ๒๕๐ เส้น
คลองเหล่านีเป็
้ นเพียงส่วนน้อยทีพระเจ้
่ าแผ่นดินแต่โบราณมา มีพระบรมราชโองการให้ขุดขึน้ ยังมีคลองสายต่างๆ อีกมากทีเอกชน
่
เป็นผูขอ
้ พระบรมราชานุญาตขุดขึน้ และคลองในสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์
แผ่นดินรัชกาลที่ ๓ ล้วนเกิดขึน้ เพือ่ ความสะดวกในการยกทัพออกศึกสงคราม
เพือ่ เป็นคูเมืองป้องกันศัตรู และเพือ่ การสัญจรไปมาค้าขายเกือบทัง้ สิน้ ทีด่ นิ
ริมคลองแทบไม่มีผูอยู
้ อาศั
่ ย เพราะประชาชนในสมัยกรุงศรีอยุธยาพากันอาศัย
อยูริ่ มแม่นำ้ สายต่างๆ ทีสู่ งจากอยุธยาขึน้ ไป ซึง่ เป็นทีราบ
่ ลุม่ ตอนบนของประเทศ และปลูกข้าวจำพวกนาลอยทีเป็
่ นนาหว่านเสียส่วนใหญ่ ส่วนพืน้ ทีตอน
่ ล่าง
ลงมาจากกรุงศรีอยุธยาเป็นที่รกร้าง เนื่องจากมีน้ำขังตลอดปี จึงมีแต่ชาว
ประมงและพวกชาวสวนผลไม้เล็กๆ น้อยๆ
ที่ราบลุ่มดินดอนปากแม่น้ำในสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงมีความสำคัญน้อย
มากต่อการทำนา…
“คำรู้เรื่องคลองได้อย่างไร ใครเล่าให้ฟัง”
“คุณตาของคุณหอมเจ้าค่ะ ท่านเป็นนายกองนา เวลากินเหล้าชอบ
เล่าเรื่องคลอง คำเลยจำมา ยังอีกยาว…”
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“อีคำ แม่หอม!!” เสียงเข้มเสียงหนึง่ ดังแทรกขึน้ มาจนสะดุง้ ทำเอา
เด็กหญิงรีบลุกนัง่ พับเพียบเรียบร้อย ก้มหน้าไม่กล้ามองผูที้ ม่ าถึง “มีคนเขา
ตามหาตัวแน่ะ รีบไปที่ห้องคุณหลวงสิ”
นังตุ่น คนสนิทของเจ๊สัวยิ้ง เป็นหญิงแก่ตัวผอมดำเกร็ง กินหมาก
ปากแดง ผมสัน้ ท้ายทอยสูงมีสีเงินมากกว่าสีดำ ผิวหนังเหีย่ วย่นเหมือนผ้า
ยับ เวลาค่ำแล้วหนูหอมไม่กล้ามองหน้าแกเอาเลย เพราะเชือ่ สนิทใจว่าพอ
พระอาทิตย์ตก นังตุ่นจะกลายร่างเป็นปอบตัวย่น หล่อนเป็นบ่าวคนเดียว
ของแม่ยิง้ ทีเป็
่ นคนไทย พูดไทยได้ นอกนัน้ เป็นเจ๊กจากเมืองจีน พูดเสียงดัง
เอะอะเหมือนเกิดไฟไหม้ และหนูหอมฟังไม่เข้าใจแม้สักคำเดียว
คำสัง่ ของนังตุน่ ส่งให้หนูหอมรีบวิง่ ไปทีห้่ องทำงานของบิดา ซึง่ ตัง้ อยู่
หลังร้านค้าขาย ขณะบ่าวเจ้าของเรื่องเล่าแสนสนุกรีบคลานพรวดๆ ออกไป
จากที่นั้นเช่นกัน แต่ยังช้ากว่าเสียงแหว
“อีคำ คราวนีแหละ
้ มึงจะได้ไปให้พ้นหน้ากูเสียที ไปเล่านิทานของมึง
กันให้สนุกที่บ้านนอกโน่น”
อีคำเป็นบ่าวที่เลี้ยงหนูหอมมาแต่เกิด ติดตามนางไม้สุ่นเมื่อครั้งออก
เรือนมาจากสามโคก มาอยู่กับคุณหลวงจีนผดุงกิจหรือเถ้าแก๋เมี้ยน คำพูด
ของนังตุน่ ส่งให้อีคำต้องชะงักการคลานเข่า แล้วหันมานัง่ ยองๆ ชีหน้
้ าด่าขึน้
ว่า
“เออ ไปเสียทีแหละดี กูละเบือ่ ไอ้บ้านนีเต็
้ มประดา มีแต่คนชัว่ ทำตัว
เป็นลิงหลอกเจ้า มึงแหละตัวดีอีหน้าเหี้ย!!”
“ชิชะ กูหน้าเหี้ยแต่มึงน่ะหน้ายังกะอีโต้ขว้างเหี้ย!!! นี่เว้ย อีสุ่นมัน
เก็บผ้าเก็บของจะกลับบ้านแล้ว รีบไปเสียทีกูจะได้ทำบุญปัดรังควาน ไอ้พวก
ลาวพวกมอญบ้านนอก เหม็นสาบ”
“ไปถึงสามโคกกูก็จะกรวดน้ำให้มึงด้วย อีตุน่ ชาติหน้าอย่าได้พบได้เจอ
คนทรามคนชัว่ แบบนีอี้ ก เจ้าประคุณเอ๊ย ไม่รูต้ วั กาลีอะไรบันดาลให้ต้องมา
อยู่ที่นี่เสียหลายปี ราศีหมองมัว หัวอกหัวใจร้อนรุ่มราวตกนรกอเวจี”
“ไป ไป ไป กลับไปสำแดงโวหารทีทุ่ ง่ รังสิต” นังตุน่ กระทืบเท้าเต้น
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เร่าๆ อีคำหัวเราะชอบใจเย้ยว่า
“กูละขัน มึงไม่รูละ
้ ซีว่านรกอเวจีอยูที่ ไ่ หน คนโง่ด้านอย่างมึงตายแล้ว
คงหลงทางอยูใน
่ นรกนัน่ แหละ อีควายจมปลัก” พูดจบลุกขึน้ ยืนแล้วยืน่ หน้า
ออกไปนอกหน้าต่าง บ้วนน้ำหมากปรีด๊ ใหญ่ พร้อมกับหันมาส่งเสียง “ถุย!!”
ก่อนจะเดินจากไปอย่างรวดเร็ว
***
หนูหอมเดินเข้าไปในห้องของบิดาอย่างไม่รู้เหนือรู้ใต้ วันนี้ออกจะ
แปลกเพราะไม่มีใครอยูแถว
่ นีเลย
้ ปกติจะมีบ่าวนัง่ บ้างยืนบ้างรอรับคำสัง่ กัน
หลายคน ทัง้ พวกบ่าวผูช้ ายคอยวิง่ ส่งใบบอกบ้าง คอยวิง่ ไปหยิบสินค้ามาให้
บ้าง และบ่าวหญิงวิง่ หาน้ำร้อน น้ำชา ขนมว่าง ตลอดจนผ้าเช็ดหน้าเย็นๆ
คลายร้อน แต่วันนีมี้ เพียงบ่าวประจำตัวบิดาเพียงคนเดียว กำลังยืนรออยูหน้
่ า
ห้อง พอเห็นบุตรสาวเถ้าแก๋เดินมา เขาค่อยเคาะประตูห้องอย่างเบามือพร้อม
กับรายงานว่า
“คุณหอมมาแล้วขอรับ”
ประตูห้องเปิดผลัวะออกจนทุกคนตกใจ หนูหอมถอยหลังนิดหนึง่ ก่อน
จะเงยหน้ามอง แม่นั่นเอง แม่สุ่นรีบวิ่งเข้ามากอดลูกสาวแล้วร้องไห้
“หอม เราจะกลับไปอยู่กับคุณตานะลูก เราจะไม่อยู่ที่นี่อีกแล้ว…”
ก่อนจะทันทำความเข้าใจหรือตอบว่ากะไร หนูหอมเห็นเงาสูงๆ ของ
บิดาเคลื่อนเข้ามา เสียงดุขึงขังกล่าวขึ้นว่า
“หอม เจ้าจะอยู่กับใคร จะอยู่กับพ่อที่นี่หรือจะไปกับแม่”
มารดารีบดึงตัวหอมเข้าไปกอดไว้แน่น ฟูมฟายเสียงดังขึ้น
“ไม่ได้ ฉันจะต้องเอาลูกไปด้วย จะไม่ยอมให้อยูที่ นี่ หรอก
่
ลูกกีคน
่ ฉัน
จะเอาไปหมดทุกคน อยูที่ นี่ จะ
่ กลายเป็นขีค้ รอกของแม่ยิง้ กับแม่พวง เถ้าแก๋
ไม่มีหนทางจะดูแลลูกฉันได้หรอก ใครมาข่มเหงก็ไม่รู้ ถ้าเถ้าแก๋ไม่ให้ฉัน
เอาลูกไปด้วย ฉันจะฆ่าตัวตายเสียตรงนี้แหละ คอยดูเถอะ”
คุณหลวงถอนใจเฮือกใหญ่ ไม่รูจะ
้ ดูแลเรือ่ งระหว่างเมียได้อย่างไร เป็น
พ่อค้ายังไม่ยุง่ ยากใจเท่ากับเรือ่ งหลังบ้าน ทีแม่
่ สุน่ พูดนัน้ ไม่ผิดเลย การทำมา
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ค้าขายกินเอาเวลาของเขาไปหมด แล้วไหนจะยังเรื่องขุดคลองอีก จะหา
เวลาไปดูแลลูกได้อย่างไร ร่างผอมสูงยืนนิ่งอยู่ครู่ใหญ่ มองหน้าลูกสาวคน
เดียวอย่างอาวรณ์เพราะเป็นลูกที่รักที่สุด กระนั้น เขารู้ดีว่าไม่มีวันที่แม่สุ่น
จะยอมปล่อยหนูหอมไว้ในบ้านนี้แน่นอน
คุณหลวงก้มลงดึงตัวเด็กหญิงวัย ๙ ขวบจากอกแม่เบาๆ หนูหอม
กำลังจะโตเป็นสาวแล้ว ผิวพรรณหมดจดสะอาดสะอ้าน ไม่คล้ำอย่างมอญ
และไม่เผือดอย่างจีน คิว้ คมตาโตฉายแววเอาเรือ่ ง จากกันครัง้ นีจะ
้ ได้พบกัน
เมือ่ ไรยังไม่รู้ ถอนใจอีกเฮือกแล้ว คุณหลวงจึงขอประนีประนอมกับเมียอย่าง
พ่อค้า
“แม่สุ่น ฉันจะปลูกเรือนหลังเล็กให้ต่างหากที่ริมน้ำ แม่สุ่นกับลูกจะ
ได้อยูกั่ นตามลำพังไม่ต้องขึน้ มาทีตึ่ ก ตกลงไหม ขอแต่แม่สุนอ
่ ย่าเอาลูกไป
เลย”
“ไม่” เสียงตอบมาทันควัน “ฉันจะกลับทุ่งหลวง อยู่ริมน้ำก็ใช่ว่าจะ
ไม่ถูกระราน แม่ยิง้ คุมเงิน แม่พวงคุมร้าน ฉันทำอะไรไม่ได้เลยอยูไป
่ มีแต่
โดนโขกสับ เงินซือ้ อาหารแม่ยิง้ เจียดมาให้จนแทบไม่พอกิน ฉันดูแลครัวใหญ่
ต้องทำอาหารอย่างเจียมเต็มทน บ่าวไพร่ก่นด่านินทาหาว่าฉันตอดเงินเถ้าแก๋
ใส่กำปัน่ ตัวเอง จนฉันไม่กล้าสวมสร้อยนุง่ ผ้าใหม่เลย ข้างแม่พวงห้ามไม่ให้
บ่าวมาช่วยงานในครัว มีแต่บ่าวทีตาม
่ ฉันมาจากสามโคก งานการขัดสนเต็ม
ประดา ฉันอยู่ไม่ได้หรอก”
ดวงตาแม่สุน่ ทอประกายเด็ดขาด บอกชัดว่าวันนีไม่
้ มีถอยหลังอีกแล้ว
คุณหลวงยังคงจูงมือลูกสาวไว้แน่น ต่อรองว่า
“ถ้าเช่นนั้นแม่สุ่นไม่ต้องทำอะไร อยู่รับใช้ฉันกับเลี้ยงลูกเท่านั้นเป็น
พอ”
“เถ้าแก๋จะให้ฉันอยู่อย่างไร เงินเลี้ยงลูกฉันก็ไม่มี เพราะเถ้าแก๋ให้
แม่ยิง้ ดูแล เงินส่วนของฉันแม่ยิง้ เก็บหมด จะขอต้องตากหน้าไปให้ด่าเจ็บๆ
ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้ออกจากบ้านนี้ฉันจะไม่อยู่ให้อายคน”
คุณหลวงยืนนิง่ อึง้ กับความจริงทีได้
่ ยนิ กระนัน้ เขาตระหนักดีว่าไม่อาจ
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จะดึงเอาเรื่องเงินมาจากมือแม่ยิ้งได้ เพราะจะเสียการปกครองและเสียหาย
ต่อฐานะของเมียหลวง ลมอุน่ จัดโชยกลิน่ ดินแม่นำ้ หน้าแล้งเข้ามา คุณหลวง
มองไปทางหน้าต่างพบว่าบ่ายคล้อยแล้ว
“วันนีแม่
้ สุน่ คงไปทุง่ หลวงไม่ทัน ทางมันไกลมันร้างเกรงว่าลูกจะลำบาก
ค้างอีกสักคืนเถอะ พรุ่งนี้ค่อยไปแต่เช้า” ผัวท้วงด้วยความเป็นห่วงลูกเมีย
ทั้งยังหวังว่าอาจบางที พรุ่งนี้แม่สุ่นจะอารมณ์ดีขึ้นจนเปลี่ยนใจ
“ไม่ ฉันจะไปวันนี้แหละ จะมืดจะค่ำก็จะไป”
พูดจบกระชากมือลูกสาวแล้วเดินออกจากห้องอย่างเร็ว คุณหลวงทำ
ท่าฮึดฮัดขัดใจแล้วรีบตะโกนเอะอะออกคำสั่งแก่บ่าวว่า
“เฮ้ย อ้ายทิง อ้ายก้อน พาคนตามไปส่งลูกเมียกูให้ถึงบ้านท่านขุน
เอามีดเอาปืนไปให้ครบ ไปส่งให้ถึงมือพ่อตากู ให้เห็นกับตาด้วยว่าถึงบ้าน
ท่านขุนแผ้ว ไอ้โพน เดี๋ยวมึงรีบจัดของไปให้เต็มสองลำเรือ เรียนคุณนาย
ว่าของฝากจากกู หากมีเวลาเมื่อใดจะรีบไปคุยด้วยทันที”
บ่าวทีถู่ กเรียกใช้รีบกุลกี จุ อออกไป ทัง้ ทีอยาก
่ จะอยูโพนทะนา
่
เรือ่ งสนุก
กับอีพวกในครัวเต็มประดา แต่วันนีต้้ องไปทุง่ หลวงรังสิตก่อน กว่าจะได้กลับ
คงอีกสองวัน ใจยังหวั่นๆ ว่าคืนนี้จะทำอย่างไรกัน มีข่าวว่าระยะนี้โจรที่นั่น
ชุมยังกะยุงป่า ยกมากันทีเป็นสิบ อาวุธครบมือและตีฟันไม่เลือก จำต้อง
พาสมัครพรรคพวกไปกันหลายลำเรือหน่อย
“เฮ้ย อ้ายพวกใต้ถนุ เถ้าแก๋ให้ไปบ้านท่านขุนเดีย๋ วนี้ เหน็บพร้าพา
อาวุธไปด้วย” อ้ายทิง หัวหน้าหมู่ฝ่ายดูแลความปลอดภัยตะโกนสั่งงาน
“จะค่ำแล้วอีแบบนี้ไปมืดกลางทางแน่”
“ไหวหรือพี่ทิง คนทางนั้นมีแต่โจร”
“บ้านเจ้าพระยามันยังปล้นเลย” ลูกน้องท้วงขึ้นอึงคะนึง
“ถ้ากลัวก็ไม่ต้องไป” ลูกพี่เย้ย ไอ้ที่รีรอกันอยู่จึงรีบตีหน้าขึงขังขยับ
หยักรั้ง แล้ววิ่งเข้าหยิบ ‘ของ’ กันอย่างว่องไว ทั้งผ้าประเจียด ตะกรุด
พระเครื่อง และยันต์บริกรรมขอพระพุทธคุณกันอย่างเร็วแล้วรีบลงเรือ
“ไม่น่าเลย อยู่ในกรุงดีๆ คิดจะกลับทุ่งรังสิต” บ่าวบ่นกันฮึม

เข็มพลอย
๒๐

“หอบลูกเล็กเด็กหญิงไปด้วย ไม่ดูฤกษ์พานาทีกันด้วย เย็นค่ำแล้ว
ประเดี๋ยวคงได้ฉะกันเลือดสาด”
“อยู่ที่นี่ก็ลำบาก…ลำบากใจ”

๒
คริสต์ศกั ราช ๑๘๙๙ เป็นปีทีชี่ วติ ของ Otto Kaymer ผันแปรไปอย่าง
คาดไม่ถึง เพราะแม้จะเตรียมตัวสำหรับการออก Grand Tour ไว้พร้อมแล้ว
แต่การมาถึงของสหายคูค้่ าท่านหนึง่ ของบิดา ได้ดึงเขาให้จากยุโรปไปไกลแสน
ไกล เพื่อพบกับชีวิตที่ไม่เคยแม้แต่จะฝันถึง
สยาม สายน้ำ ความรักและ…ชะตากรรม
ครอบครัวไคเมอร์ เป็นเจ้าของกิจการเครือ่ งจักรกลรายใหญ่ในฮัมบวร์ก
การค้าของบริษัทไม่เพียงครอบคลุมทั่วยุโรป แต่ยังไกลไปถึงอาณานิคมใน
หลายทวีปด้วย และแม้จะมิได้สืบสายสาแหรกมาจากราชวงศ์ใดๆ แต่ความ
ร่ำรวยของมิสเตอร์ไคเมอร์ ได้สร้างความนับถือให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนส่วนใหญ่
ทว่า…นอกจากกิรยิ าพินอบพิเทา และสายตาประจบประแจงทีมี่ ให้แก่พ่อค้าแล้ว
ยังมีเสียงนินทาถึงความเป็นเศรษฐีใหม่ของเขาด้วย ใช่ Bourgeoisies!! คน
รวยทีไร้่ รากเหง้า และห่างไกลมารยาทสังคมชัน้ สูง พวกเขาคือชนทีอยู
่ ตรง
่ กลาง
ระหว่างขุนนางศักดินา และผู้รับใช้ไพร่แรงงานชาวนาชาวไร่
พวกเขาคือ ‘ชนชั้นกลาง’ ที่น่ารังเกียจและน่าขบขันแต่ยากจะปฏิเสธ
เพราะชนชั้นนี้มีสิ่งที่ทุกคนปรารถนา
เงินและอำนาจต่อรอง!!
อ็อตโต บุตรชายคนทีสาม
่ ของมิสเตอร์ไคเมอร์ เป็นชายหนุม่ หน้าตา
คมคาย อายุ ๒๑ ปี ผูเพิ
้ ง่ จบการศึกษาจากวิทยาลัย และกำลังจะออกตระเวน
ดูโลกครัง้ ใหญ่ เช่นพวกบุตรขุนนางผูด้ ตลอด
ี จนพ่อค้ามีฐานะ เป็นการเดินทาง
ไปพบเห็นศิลปวิทยาการใหม่ๆ ชมงานศิลป์ชิน้ ลือลัน่ แห่งยุคสมัย เข้านัง่ ใน
โรงละครเอกของยุโรปเพือ่ ชมละครร้องรอบปฐมทัศน์ ระดับ World Premiere
และเก็บเกีย่ วความรูมากมาย
้
จากการเดินทางนัน้ อันจะยังประโยชน์ต่ออนาคต
ของตนและชาติ แต่…นั่นคือหลักการในอุดมคติ
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ในความเป็นจริงแล้ว พวกกุลบุตรทัง้ หลายมักใช้ชีวติ สำส่อนไปกับสุรา
และผู้หญิง โอ้อวดจับจ่ายสินค้าราคาแพง ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยไร้แก่นสารตาม
โรงแรมหรูในเมืองสำคัญของโลก อย่าง Budapest, St.Petersburg, Paris,
Vienna, London และอาจข้ามไปถึง New York สุดท้ายหลายคนกลาย
เป็นผีพนัน และคนหลอกลวง
‘ชีวติ ’ ทีแ่ ท้จริงของอ็อตโต ไคเมอร์ ถูกลิขติ ให้เริม่ ขึน้ ในบ่ายวันหนึง่
ของฤดูใบไม้ร่วง เมือ่ บิดาเรียกตัวเข้าไปพบในห้องทำงาน ซึง่ เป็นห้องขนาด
ใหญ่อัดแน่นด้วยงานศิลป์ราคาแพง ทัง้ ภาพวาดฝีมอื จิตรกรแถวหน้าในยุโรป
รูปแกะสลักหินอ่อนเก่าแก่จากอิตาลี พรมแขวนเปอร์เซีย โคมระย้าเชคโก
แจกันจีน และอีกมากมายสุดจาระไน จนดูราวโกดังเก็บสินค้าราคาแพงจาก
ทั่วโลก ซึ่งทั้งหมดนี้มิสเตอร์ไคเมอร์นำมาตกแต่งไว้ เพื่ออวดความร่ำรวย
อย่างไม่ค่อยมีรสนิยมมากนัก อีกทั้งงานเหล่านั้นไม่มีชิ้นใดแสดงถึงศรัทธา
ในพระเจ้าเลย ไม่มีพระแม่มารีอาผูบริ
้ สทุ ธิ์ ไม่มีพระบุตรผูไถ่
้ บาปแก่มนุษย์
และไม่มีภาพวันสิน้ โลกไว้คอยเตือนสติถงึ บาปของการค้าขายหากำไรเอาเปรียบ
เพื่อนมนุษย์ในโลกนี้
ตรงกันข้าม ผนังหลังโต๊ะทำงานตัวใหญ่ มีภาพตัวเขาเองและครอบครัว
ประดับอยู่อย่างโดดเด่น
“อา อ็อตโต มารูจ้ กั กับคูค้่ าคนสำคัญของเราเสียสิ แฮร์แอร์วิน มึลเลอร์ เขาเป็นถึงขุนนางระดับสูงของสยามประเทศทีเดียว มีกิจการค้ามาก
มายรวมทั้งกิจการขุดคลองด้วย” บิดาแนะนำตัวอาคันตุกะอย่างว่องไวและ
กันเอง
Herr Erwin Mueller สุภาพบุรุษบุคลิกดีในวัยสี่สิบห้า ร่างท้วมพอ
มีสง่าราศีไม่ถึงกับอ้วน และดวงตาคมกล้าฉลาดเฉลียว ชายหนุ่มรีบยื่นมือ
ให้กับสุภาพบุรุษผิวคล้ำอย่างคล่องแคล่ว
“กระผมชือ่ อ็อตโต ไคเมอร์ เป็นบุตรชายคนทีสาม
่ ของคุณพ่อขอรับ
เพิง่ สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยวิศวกรรมด้านการขุดคลอง และกำลังจะออก
เดินทางหาประสบการณ์ในเร็ววัน ยินดีอย่างยิ่งที่ได้รู้จักท่านขอรับ”
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อาคันตุกะหัวเราะอย่างสบอารมณ์ เขามีท่าทางสบายไม่เคร่งครัดอย่าง
คนเยอรมัน อีกทัง้ มีรอยยิม้ บนใบหน้าเสมอจนชายหนุม่ แปลกใจ อดคิดไม่ได้
ว่าสุภาพบุรษุ ท่านนีคง
้ พบเห็นบางสิง่ น่าขัน หรือน่าเย้ยหยันในห้องแห่งนี้ อาจ
เพราะห้องนีมิ้ ได้เป็นห้องทรงคลาสสิกทีมี่ เสาอลังการ และม่านไหมยาวหนา
หนักสีเข้ม…
“แฮร์ไคเมอร์ ท่านเป็นคนมีบุญจึงมีบุตรชายเช่นนี้ เขาเป็นคนหนุ่ม
น่าสนใจและมีการศึกษาดี ชาติทีแล้
่ วคุณคงได้กระทำกรรมดีไว้มาก” ทัง้ บิดา
และบุตรชายมองหน้ากันเล็กน้อย เมื่อได้ยินอาคันตุกะกล่าวถึง ‘ชาติที่แล้ว’
และ ‘กรรมดี’ ซึ่งนั่นส่งให้คนพูดต้องระเบิดเสียงหัวเราะออกมา “โปรดให้
อภัยผมด้วย ยี่สิบห้าปีในสยาม หล่อหลอมจนผมกลายเป็นคนไทยไปแล้ว
พวกเขาเชือ่ ว่าสิง่ ดีๆ ทีคุ่ ณมีในชีวติ นี้ เป็นผลจากการทำดีมาก่อนในชีวติ ก่อน
หน้านี้ Karma นั่นคือเรื่องชาติก่อนและกรรมดี ในทางตรงกันข้าม หาก
คุณมีชีวิตที่เลวร้ายในชาตินี้ นั่นหมายถึงว่าชาติก่อนคุณเป็นคนไม่ดี ได้ทำ
บาปไว้มาก”
“น่าสนใจ แฮร์แอร์วิน ถ้าเช่นนัน้ ชาติทีแล้
่ วคุณคงได้ทำความดีไว้มาก
ชีวติ นีคุ้ ณจึงได้รับแต่สิง่ ดีๆ อ็อตโต เจ้าคงไม่รูว่้ าแอร์วินเป็นบุคคลผูมี้ ชอื่ เสียง
ในสยาม แม้แต่กษัตริย์ยังทรงรู้จักเขา และพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เขา
ด้วย”
“นั่นเพราะผมมีการค้ากับราชสำนัก และเราสามารถสนองพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริยได้
์ อย่างดียิง่ หลังการเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐
ปีของกรุงรัตนโกสินทร์ ผมจึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิเป็
์ นคุณหลวง ใน
ปี ๑๘๘๘ และต่อมาในปี ๑๘๙๖ ผมได้รับเลือ่ นขึน้ เป็นพระปฏิบตั ราช
ิ ประสงค์ ผมคิดว่านัน่ คือความฉลาดของพระมหากษัตริย์ เพราะบรรดาศักดินั์ น้
เตือนให้เราจงรักภักดีต่อสยามและราชวงศ์เสมอ”
แฮร์แอร์วินอธิบายถึงฐานะของเขาในสยามค่อนข้างละเอียด และอ็อตโต
คิดว่านั่นเป็นวิธียืนยันความน่าเชื่อถือของเขา กระนั้น ชายหนุ่มยังคงบอก
ตัวเองว่า ทุกวันนี้ ยุโรปเต็มไปด้วยคนหลอกลวง ผูอ้้ างว่าตนมีสายสัมพันธ์
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อันแนบแน่นกับราชวงศ์ในตะวันออก พวกมหาราชาหรือจักรพรรดิอะไรทำนอง
นั้น
“ช่างเป็นประเทศที่น่าสนใจ” บิดาของเขาเปรย
“แน่นอน คุณไคเมอร์ และผมยังเห็นว่าหากอ็อตโตได้ไปทำงานทีนั่ น่
จะมีความสุขและอนาคตทีดี่ ” เขาหันไปมองหน้าชายหนุม่ “เรากำลังดำเนิน
โครงการใหญ่มากชิ้นหนึ่ง นั่นคือระบบชลประทานขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคย
มีมาในสยาม และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีเดียว บริษทั ของเราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ขุดคลองขึน้ มากมาย ในลุม่ น้ำกว้างใหญ่ทาง
ภาคกลางของประเทศ เพื่อให้การปลูกข้าวขยายตัวทันต่อการส่งออก และ
ผมเห็นว่าคุณจะได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิต”
ห้องทัง้ ห้องเงียบกริบ คำชวนของมิสเตอร์แอร์วินราวกับข้อเสนอจาก
สวรรค์ งานขุดคลองและสยาม จะมีอะไรเหมาะเจาะไปกว่านี้อีก คลอง!!
“ขอบพระคุณขอรับ เป็นข่าวทีน่่ าตืน่ เต้นจริงๆ” ชายหนุม่ เสียงสัน่ ด้วย
ความตืน่ เต้น สยามประเทศ โลกตะวันออก และการขุดคลองซึง่ ตรงกับวิชา
ที่เขาศึกษามา
“หนุม่ น้อย เธอต้องมีใจของนักผจญภัยจึงรับงานนีได้
้ เพราะไม่เพียง
ว่าต้องเดินทางไปทำงานในดินแดนห่างไกลล้าหลัง แต่เมือ่ ไปถึงแล้ว เธอยัง
ต้องไปทำงานในป่ารกเต็มไปด้วยภัยจากธรรมชาติ แต่ฉันบอกได้เลยว่า ชีวติ
ของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เธอจะได้ประสบการณ์ยอดเยีย่ มทีส่ ดุ ในชีวติ
และอาจจะได้รับยศถาบรรดาศักดิ์ด้วย นอกจากรายได้งดงามจากการขาย
เครื่องจักรกลขุดคลองให้บริษัทของเราในสยาม บริษัทของแฮร์ไคเมอร์จะ
ได้รับประวัติการค้าอันยิ่งใหญ่”
การสนทนานับแต่นัน้ คือเรือ่ งราวอันโลดโผนจากปากสุภาพบุรษุ พ่อค้า
ผูสร้
้ างตัวขึน้ ด้วยกิจการค้าในสยาม และทัง้ หมดนัน้ ส่งให้บทสนทนาทีโต๊
่ ะอาหารค่ำคืนนีของ
้ ครอบครัวไคเมอร์มีรสชาติกว่าทุกวัน จนมิสซิสไคเมอร์และ
บุตรธิดาทั้ง ๘ แทบไม่ได้แตะต้องอาหารเลย
***
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พวกไคเมอร์มิได้เคร่งครัดกับมารยาทบนโต๊ะอาหาร เพราะเห็นว่าเป็น
เรือ่ งยุง่ ยากเกินไป หากจะต้องรอจนรับประทานอิม่ ก่อนจะย้ายไปสนทนากัน
ในห้องดื่มกาแฟหลังอาหารเช่นพวกผู้ดี
“สยามอยูที่ ไ่ หนกัน” มิสซิสไคเมอร์ถามขึน้ ขณะมีช้อนซุปอยูใน
่ มือขวา
“ทีร่ กั คุณจำได้ไหม เมือ่ สองปีก่อนมีพระมหากษัตริยจาก
์ สยามเสด็จ
มายุโรป พระองค์เป็นสุภาพบุรุษผู้นิ่มนวลสุภาพ และตรัสภาษาอังกฤษได้
ผมคิดว่าท่านได้เสด็จประพาสยุโรปทั้งหมดรวมแล้วราว ๑๐ ชาติ”
“อ้อ สุภาพบุรุษท่านนั้นเอง แล้วแฮร์แอร์วินเล่า เขาคือใคร”
“แอร์วิน มึลเลอร์เป็นชาวเวียนนา เรารู้จักกันมาราว ๑๐ ปีแล้วโดย
ผ่านคำสัง่ ซือ้ สินค้า ผมคิดว่านัน่ คือปีแรกๆ ทีเขา
่ ลงทุนขุดคลอง และเริม่ ถาม
ถึงเครือ่ งจักรกลใช้แทนแรงงานคน จากนัน้ บริษทั ของเขาเริม่ สัง่ สินค้าของเรา
ไปทดลองใช้ แต่พบว่าไม่ค่อยได้ผลกับที่ดินในสยาม”
“แล้วหากอ็อตโตไปสยาม เขาจะทำงานได้หรือคะ”
“ไม่มีอะไรเสียหายนี่ที่รัก หากไม่มีงานเหมาะสมให้ทำ อ็อตโตจะได้
เดินทางต่อไปทีอื่ น่ นับเป็นโชคดีเมือ่ ผมรูจ้ กั กับแอร์วิน หาไม่ ผมคงคิดว่า
เขาเป็นพวกลวงโลก เพราะชีวิตของเขาในสยามดีเกินไป เกินกว่าจะเป็น
เรื่องจริง”
“คุณบอกว่าเขาเป็นชาวเวียนนา แล้วบรรพบุรุษของเขาคือใครกัน”
“แอร์วินเป็นบุตรชายของ ดร.อดอล์ฟ มึลเลอร์ นักกฎหมายผูมี้ ชอื่ เสียงในกรุงเวียนนา มีหน้าทีดู่ แลปัญหาด้านกฎหมายให้กับราชสำนักออสเตรีย
และฮังการี แต่ตัวแอร์วินเองเป็นคนความรูไม่
้ สูงนัก เนือ่ งจากออกไปค้าขาย
ต่างถิ่นตั้งแต่ยังอายุน้อย แรกทีเดียวเขาเดินทางจากเวียนนาไปทำงานเป็น
เสมียนที่ฮัมบวร์ก เมื่อตอนอายุ ๑๗ ปี”
“อายุไม่น้อยแล้วละ คุณเริม่ ทำงานทีท่่ าเรือตัง้ แต่อายุ ๑๔ เท่านัน้ เอง”
ภรรยากล่าวอย่างชื่นชม แล้วตักซุปอีกช้อนเข้าปาก ขณะมิสเตอร์ไคเมอร์
โบกมือซ้ายที่ยังถือส้อมมีก้อนเนื้อติดอยู่
“ไม่เหมือนกัน พ่อแม่เขาเป็นผูด้ ี เป็นชนชัน้ สูง และอยากให้ลูกสืบ-
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ทอดภารกิจของครอบครัว ด้วยการเป็นนักกฎหมายให้กับจักรวรรดิแห่งนั้น
เขาบอกผมว่าพ่อเขาโกรธมาก ส่วนแม่เสียใจมาก แต่นัน่ คือการตัดสินใจอัน
กล้าหาญ ไม่นานจากนัน้ ห้างในฮัมบวร์กส่งเขาไปทำงานทีสยาม
่
และไม่ช้า
เขาลาออกจากห้างแห่งนั้นเพื่อเปิดกิจการร้านขายยาของตัวเองขึ้นในเมือง
บางกอก เขาบอกว่าร้านยาของเขามีชอื่ เสียงมาก เพราะมีเภสัชกรเยอรมัน
ประจำร้าน และยาของพวกเขามีประสิทธิภาพดียิ่ง จนเป็นที่ไว้วางใจของ
ราชสำนักสยาม คนสยามเรียกร้านยาของเขาว่าร้านยาหลวงทีเดียว”
“ร้านนั้นต้องมีกิจการดีอย่างแน่นอน”
“ไม่สงสัยเลย แต่เขามิได้หยุดเพียงนัน้ เกือบสองปีให้หลัง เขาขยาย
กิจการร้านยาให้กลายเป็นห้างจำหน่ายสินค้าจากยุโรป ตัง้ ชือ่ ตามหุน้ ส่วนของ
เขาผูเป็
้ นเภสัชกรชาวเยอรมัน ว่าห้างบี. กริม เพราะหุน้ ส่วนของเขาคือ Herr
Bernhard Grim ห้างนัน้ ขายสินค้ามากมายหลายหลาก และต่อมาไม่นาน
ห้างบี. กริม ได้รับแต่งตั้งให้เป็นห้างจำหน่ายสินค้าให้แก่ทางราชสำนักด้วย
เขาขายส่งสินค้าจำนวนมากให้แก่ทางการสยามและราชสำนัก เป็นร้านทีเรา
่
เรียกกันว่า By Appointment ทีเดียว ในจำนวนนีมี้ ทัง้ สินค้าเครือ่ งจักรกล
อาวุธ จนถึงสินค้าตกแต่งวัง เครือ่ งเรือน เครือ่ งแก้วพอร์ซะเลน และอัญมณี”
“โอ ช่างน่าอัศจรรย์จริงๆ”
“และสิบปีหลังนี้เองที่เขาเริ่มหันมาลงทุนในกิจการระดับใหญ่ การขุด
คลอง”
***
หอมไม่เคยย้อนคิดจริงจังว่าทำไมแม่ พีๆ่ และตัวเองรวมทัง้ คำ จึง
ได้มาอยูกั่ บคุณตาคุณยายทีบ้่ านในทุง่ รังสิต จำได้เพียงรางๆ ถึงคืนทีฉุ่ กละหุก
ลงเรือกันมา และนับแต่นัน้ โลกของเธอทัง้ สนุกและปลอดโปร่งใจกว่าบ้านตึก
ในปากคลองตลาดมากมายนัก แต่วันนี้เองที่หอมค่อยๆ ครุ่นคำนึงถึงความ
สัมพันธ์ของผู้คนในครอบครัว…หากจะนับว่าคนที่บ้านปากคลองเป็นคนใน
ครอบครัว
นอกจากพ่อทีร่ กั เธอมากแล้ว หอมไม่เคยรูส้ กึ ว่าคนทีบ้่ านปากคลอง-
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ตลาดเป็นครอบครัวของตน เพราะทีนั่ น่ ไม่มีใครอยากพูดคุยหรือแม้แต่จะมอง
หน้าพวกของหอมเลย คล้ายว่าเป็นคนละพวกกัน หรือถูกสั่งมาให้โกรธกัน
เกลียดกัน ผิดกับบ้านในทุง่ รังสิต ทีนี่ ทุ่ กคนเป็นพวกเดียวกัน ตัง้ แต่คุณตา
คุณยายผู้อารี และลุงป้าน้าอาลูกผู้พี่ผู้น้องโขยงใหญ่ ล้วนแล้วแต่เอ็นดูและ
รักใคร่พวกเธออย่างจริงใจ แม้ตอนนัน้ จะยังเด็ก แต่หนูหอมรูส้ กึ ได้ว่า ความ
จริงใจเป็นอย่างไร พีชาย
่ อีกสีคน
่ ให้มีความรูส้ กึ โล่งสบายเช่นเดียวกัน เพราะ
ทีนี่ เด็
่ กทัง้ หมดสามารถคบหาเล่นหัวกันได้อย่างสนิทสนม แต่…หากจะมีใคร
ที่ไม่ชอบบ้านนี้คงเป็นแม่ เพราะเธอรู้สึกว่าแม่ไม่สดชื่น
แม่มีสีหน้าหม่นหมองและใจลอยเสมอ ซึง่ หนูหอมเชือ่ ว่าคงเพราะเมือ่
แม่มาอยูใกล้
่ คุณตาคุณยาย แม่เลยกลายเป็นเด็ก โดนคุณยายเอ็ดและว่ากล่าว
ตักเตือนอยู่บ่อยๆ บางครั้งพี่ป้าน้าอายังสำทับให้แม่เสียใจจนร้องไห้ด้วย
“โตจนลูกเต้าเต็มบ้านทำไมไม่รูจ้ กั คิด สมไหมเล่า หอบลูกกลับมาบ้าน
เป็นเดือนๆ แล้ว ผัวยังไม่มาตามเสียที ทีนงามหน้
ี้
าละสิ จะบากหน้ากลับไป
ได้อย่างไร”
หรือบางคราวพอแม่ของหนูหอมอารมณ์ดี จะถูกกระแทกว่า
“ลูกออกทนโท่เต็มเรือน ยังมีหน้านัง่ ระรืน่ อยูได้
่ นีแ่ น่ะ ขอเตือนเสีย
ก่อนนะว่าอย่าไประริกระรีเล่
้ นหูเล่นตากับผูช้ ายให้บ่าวมันนินทา เผลอมีเสียง
ไปเข้าหูบ้านทางโน้นเขาจะเย้ยเอาได้”
“แกละมันโง่จริงๆ เรือ่ งเมียมากมันไม่ได้มีแต่ผัวแกคนเดียวทีไ่ หน ผูช้ าย
มันต้องมีเมียไว้เผือ่ เหลือเผือ่ ขาด” หนูหอมได้ยนิ คุณยายพูดเรือ่ งนีเกื
้ อบทุกวัน
จนกลายเป็นกิจวัตรเช่นเดียวกับเรื่องตื่นเช้าตักบาตรและตกเย็นกางมุ้ง “ยิ่ง
ร่ำรวยเป็นเถ้าแก๋มันยิ่งต้องวุ่นวายมีเมียมากหน่อย เดี๋ยวคนนั้นท้อง เดี๋ยว
คนนีไม่
้ สบาย จะให้ผัวนอนตาค้างได้อย่างไร เขามีเงินเขาก็อยากมีความสุข
ของเขา แต่ไอ้เรามันเมียออกหน้าไม่ใช่อีเล็กๆ รอท่าหน้าเตียง ทำไมไม่คิด
ให้ดี ดันหนีกลับมาได้”
“คนเราถ้าไม่รู้จักอดทนมันก็เหนื่อย”
ทั้งหมดนั้นแม่ไม่เคยตอบอะไร เอาแต่นั่งเงียบจนถูกเอ็ดเอาอีกว่า
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“นังคนนี้มันใจคอเด็ดขาดนัก”
หนูหอมไม่รูเหมื
้ อนกันว่าอยากเห็นแม่วุน่ วายใจอารมณ์เสีย แบบตอน
อยู่บ้านปากคลองตลาดดีกว่า หรือให้แม่เงียบๆ แบบนี้ดีกว่า ตอนอยู่บ้าน
หลังนัน้ แม่จะเอ็ดตะโรเอากับบ่าวในครัวทุกวันด้วยวาจาร้อนแรง จนถึงขัน้
หยาบคาย และเมื่อพบหน้ากับแม่ใหญ่อีกสองคน หนูหอมจะเห็นการประคารมกันอย่างเผ็ดร้อนเสมอ และจบลงด้วยกิรยิ าสะบัดหน้าจากกันไป แล้ว
ตามด้วยเสียงสบถแช่งให้สาแก่ใจ
แต่ที่นี่แม่ไม่ตอบโต้ใครเลย

๓
เมื่อตอนเป็นเด็กอายุ ๙ ขวบ ๑๐ ขวบ หนูหอมไม่เข้าใจความรู้สึก
ของแม่มากนัก จะว่าไม่เคยสนใจเลยก็ได้ เพราะชีวติ ทีบ้่ านในทุง่ รังสิต มีเรือ่ ง
เล่นสนุกตามริมคลอง และเรื่องเล่าสนุกเกี่ยวกับคลองมากมายจนลืมวันคืน
หล่อหลอมให้หนูหอมเติบโตขึ้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสายน้ำ ทุ่งนา และ
ผู้คนที่นี่ โดยเฉพาะคำบอกเล่าเรื่องคลองจากปากคุณตา ผู้เป็นทายาทชาว
มอญทีอพยพ
่
มาเป็น ‘นายกองนา’ ตัง้ แต่แผ่นดินพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๓
“นายกองนาทำอะไรเจ้าคะ ไถนาหรือเจ้าคะ” เสียงถามประสาซือ่ ทำ
เอาขุนแผ้วรักษ์ชลผูเป็
้ นตาหัวเราะเสียงดังสะท้านเรือน คำกับพวกบ่าวผูช้ าย
๔-๕ คนที่คอยวิ่งส่งข้าวปลา และรับใช้จิปาถะพากันอมยิ้ม ส่วนบ่าวหญิง
หลายคนที่กำลังใช้พัดกระพือลม หัวเราะออกมาอย่างเอ็นดู
“ไม่ใช่ นายกองนาทำงานดูแลนาให้กับเจ้าของทีด่ นิ ตอนขุดคลองเรา
ดูแลคนงาน มีทัง้ มอญ เขมร ลาว จีนก็มี แต่จีนจะมากับเถ้าแก๋จีน พวก
ลาวเขามีนายร้อยพามาส่งตอนเดือนสาม ฝ่ายพวกตาเป็นคนมอญ พอคลอง
ขุดแล้วเจ้านายให้ช่วยดูแลนาต่อไป ไม่ให้โจรมาปล้นควาย ไม่ให้มาข่มเหง
รังแกไล่ชาวนาออกจากที่นาของตัว ไม่ให้พวกจัญไรมารุกล้ำที่ดิน แล้วยัง
เก็บค่าเช่านานำไปส่งให้เจ้าของที่ดินเขา อย่างนี้เรียกว่านายกองนา”
ด้วยเหตุนีขุ้ นแผ้วจึงเป็นคนดุ พูดจาเสียงดังไม่กลัวใคร ดืม่ เหล้าคอแข็ง
ไม่มีใครกล้าสู้ มีวิชาหมัดมวยและใช้อาวุธได้หลายชนิด อีกทั้งยังลงอาคม
ไว้ทั่วตัว และเมื่อเริ่มมีปืนเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักร ขุนแผ้วจึงเริ่ม
หัดยิงปืนจนยิงได้แม่นราวจับวาง ทัง้ ยังสัง่ สมปืน และซ่องสุมสมุนไว้นับร้อย
เป็นที่เกรงขามแก่พวกโจรผู้ร้ายนัก ที่นาที่ขุนแผ้วรับเป็นนายกองนาจึงสงบ
เรียบร้อยกว่าส่วนอื่นๆ
“ปูข้่ าเล่าว่าพวกคนบ้านเราอพยพมาเมือ่ ตอนมีเมืองบางกอกฝัง่ ขะโน้น
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เมืองธนบุรทีี พระเจ้
่ าตากสินสร้างไว้น่ะ มันเป็นเมืองอกแตกมีแม่นำ้ เจ้าพระยา
ผ่ากลางเมือง เพราะไปขุดคลองคูเมืองฝัง่ ตะวันออกของแม่นำ้ เป็นคลองหลอด
เอาไว้ พอสมัยรัชกาลที่ ๑ ได้ย้ายเมืองหลวงจากฝัง่ ตะวันตกมาตะวันออกของ
แม่นำ้ เลยขุดคลองคูเมืองใหม่กว้าง ๑๐ วา เรียกชือ่ ว่าคลองบางลำพู หรือ
คลองโอ่งอ่าง ตอนนั้นใช้คนลาวคนเขมร ต่อมาเลยให้ขุดคลองบางกะปิอีก
เส้นหนึ่ง ขุดจากคลองคูเมืองใหม่หรือคลองบางลำพูไปทางตะวันออก
สมัยรัชกาลที่ ๒ ขุดคลองลัดหลวงกว้าง ๖ วา เป็นคลองลัดแม่นำ้ ทาง
ตอนใต้ของเมืองบางกอกฝัง่ นี้ พอหน้าแล้งต้องปิดคลองไม่ให้น้ำเค็มเข้า แต่
ตอนขุดคลองสุนัขหอนใช้กุลีจีนเยอะมาก ปู่ข้าบอกว่ามีจีนเข้ามาเป็นลำเรือ
มีเถ้าแก๋จีนคุมมา พวกเถ้าแก๋พาคนจีนมาทำงานให้กับจีนด้วยกันที่รับเหมา
แรงงานขุดคลอง คลองสุนขั หอนขุดจากคลองมหาชัยไปแม่นำ้ แม่กลอง ว่า
จะเอาไว้ยกกองทัพไปตีพม่ากะมลายู แล้วใช้ลำเลียงขนพริกไทย น้ำตาล
เกลือมาเมืองหลวง พอหมดจากคลองสุนขั หอนให้ย้ายจีนไปลอกคลองธนบุรี
ที่ตื้นเขิน แต่คลองที่ใหญ่จริงๆ ต้องสมัยรัชกาลที่ ๓”
เรือ่ งเล่าของคุณตาเพลินนัก พอๆ กับขนมของคุณยายซึง่ อร่อยเหลือ
แสน แต่หนูหอมยังอดรูส้ กึ ไม่ได้ว่าทัง้ หมดนัน้ เป็นความสุขแบบลอยๆ เพราะ
เธอยังคิดถึงคุณพ่อ และบ้านปากคลองตลาดอยู่เสมอ บ้านที่เคยอยู่มาแต่
จำความได้ แล้วอยู่ๆ จะลบหายไปจากชีวิตได้อย่างไร…
คำถามสำคัญผุดขึ้นมาในใจหอมอีกครั้ง ทำไม ทำไมแม่จึงพาลูกๆ
และบ่าวย้ายมาอยูทุ่ ง่ รังสิต นานหลายปีทีเธอ
่ ได้ยนิ ได้ฟังเรือ่ งของพ่อแม่ จาก
คำบอกเล่าของคุณยายและคำ จนมาวันนี้ เธอได้ภาพแจ่มชัดภาพหนึง่ ของ
บ้านปากคลองตลาด…
***
นับแต่แม่สุน่ ตึงตังหอบลูกออกจากบ้านไปอย่างโกลาหล คุณหลวงจีน
ผดุงกิจให้ร้อนตัวร้อนใจจนนัง่ ไม่ติดสักวัน เพราะยังไม่มีโอกาสไปขอขมาพ่อตา
ทีบ้่ านทุง่ หลวงรังสิตเลย แม้เขาจะรูดี้ ว่าขุนแผ้วรักษ์ชลนัน้ เป็นคนใจคอหนัก
แน่นเพียงใด แต่เรื่องแม่สุ่นนี้ละเอียดซับซ้อนนัก อันที่จริง ไม่ว่าเมียจะ

