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การวิเคราะห์ ชือคลองในเขตพระนคร
ในอดีตคนไทยผูกพันกับแม่นําลําคลองมากผู้คนมักสร้ างบ้ านเรือนให้ อยู่ติดกับแม่นําเพือสะดวกใน
การอุปโภคบริโภคจับจ่ายซือของและการคมนาคมซึงในสมัยก่อนจะมีเรือพายไปมาไม่ขาดมีเรือพ่วงเรือโยง
บรรทุก สินค้ าเพือไปจําหน่ายในจังหวัดต่างๆบางแห่งใช้ แพขายสิน ค้ าต่อเนืองกันไปตามฝั งแม่นํ าทําให้
บริเวณโดยรอบคึกคักดูมีชีวิตชีวาถือได้ วา่ แม่นําลําคลองมีความสําคัญต่อวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนแต่ใน
ปั จจุบนั ชีวิตความเป็ นอยู่ตามแม่นําลําคลองเริ มเงียบเหงาเพราะแม่นําลําคลองไม่เป็ นทางสัญจรไป-มา
เหมือนอย่างแต่ก่อนการใช้ รถใช้ ถนนได้ รับความนิยมมากกว่าเพราะรวดเร็วและสะดวก
กรุงเทพมหานครนับเป็ นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองมีศาสนสถานหรื อโบราณสถานทีมี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร์และสถานทีท่องเทียวมากมายซึงในอดีตกรุงเทพมหานครนับเป็ นศูนย์กลาง
การคมนาคมทางนําโดยเฉพาะในเขตพระนคร ผู้คนสัญ จรไปมากัน ทางเรื อและจับจ่ายซื อของรวมถึง
ชาวต่างชาติทีเข้ ามาค้ าขายในไทยกรุ งเทพมหานครตังอยู่บนสามเหลียมปากแม่นําเจ้ าพระยามีแม่นํ า
เจ้ าพระยาไหลผ่าน จึงมีแม่นําลําคลองเป็ นจํานวนมาก และมีชือเรียกทีแตกต่างกันไป
ผู้ศกึ ษาจึงสนใจและประสงค์ทีจะศึกษาการตังชือคลองในเขตพระนครซึงมีทงหมด
ั
94 คลองโดย
พิจารณาจากโครงสร้ างรูปแบบการเรียงคําและความหมายของคําทีสะท้ อนให้ เห็นค่านิยมหรืออิทธิพลทีมี
ต่อการตังชือคลอง
โครงสร้ างรูปแบบการเรียงคํา
จากการศึกษาพบว่ารูปแบบการเรียงคําของชือคลองแบ่งได้ เป็ น 4 แบบได้ แก่ “คําหลัก” “คําหลัก+
คําขยาย” “คําหลัก+คําหลัก”และ ”คําขยาย+คําหลัก” ดังต่อไปนี
1. คําหลักพบทังหมด 18 คลองได้ แก่กรวยตลาด วัวซุงเตยอรชร จันกุ่มถนนกะจะ หลอด สาทร ประปา
พลับพลา อังโล่ ส้ มป่ อย หลอแหล สีลม
2.คําหลัก + คําขยายพบทังหมด 60 คลองได้ แก่ศาลเจ้ าเก่า บ้ านใหม่บางกะปิ บางซือ บางลําพูบางนาบาง
คอแหลม บางขวาง บางกระสันบางขุนพรหมบางทองหลาง บางกระบือ บางตลาด บางซ่อน บางเขน
บางเขนใหม่ บางบัว บ้ านญวน บ้ านม้ าบ้ านหล่อ วัดเทพธิดาวัดราชบพิธวัดตรีทศเทพ วัดใหม่วดั น้ อยวัดส้ ม
เกลียง วัดราชาธิวาสวัดมงกุฎกษัตริย์วดั โสมนัสวิหาร วัดศรี บุญเรื อง วัดเทพศิรินทร์ วัดเสาหิน วัดปทุมคง
คาวัดสระบัววัดยานนาวาวัดรังษี วดั บวรนิเวศน์วดั คอกหมูวดั สมณานัมบริ หาร วัดปริ ณายกหัวลําโพง หัว

ลําโพงเก่า สวนน้ อยสวนหลวงนางชีนางหงษ์ ช่องนนทรี ย์ ขือหน้ า พระโขนง ท่าวาสุกรี ฆ่าเด็กลาดพร้ าว
ชวดใหญ่คเู มืองเดิมประเวศบุรีรมย์ ลําพังพวย พญาเวิกพญาไทลําปรักทรงกระเทียม
3.คําหลัก + คําหลักพบทังหมด 10 คลอง ได้ แก่ไผ่สิงห์โตข้ างกรมช่างแสงข้ างป่ าช้ าจีนรอบกรุง ข้ างบ้ าน
หมอเฮย์โอ่งอ่าง ผดุงกรุงเกษมนําแก้ วสามวา สามเสน
4.คําขยาย+ คําหลักพบทังหมด 6 คลองได้ แก่มหานาค แสนแสบ จุลนาค ราชดําริ เปรมประชากร ข้ าวัด
ใหม่
สามารถสรุปได้ จากตารางต่อไปนี
รูปแบบการเรียงคํา
1. คําหลัก
2. คําหลัก+คําขยาย
3. คําหลัก+คําหลัก
4. คําขยาย+คําหลัก

ความถีทีพบ
18
60
10
6

ค่าเฉลียร้ อยละ
19.14
63.82
10.63
6.38

จากตารางแสดงให้ เห็นว่าโครงสร้ างของชือส่วนใหญ่วางคําหลักหน้ าคําขยายมากทีสุดถึงร้ อยละ
63.82 รองลงมาคือคําหลักคิดเป็ นร้ อยละ 19.14ตามด้ วยคําหลักกับคําหลักคิดเป็ นร้ อยละ10.63 สุดท้ าย
คือคําขยายวางไว้ หน้ าคําหลักคิดเป็ นร้ อยละ 6.38
ความหมายของชือคลอง
จากการแปลความหมายของชือคลอง โดยอ้ างอิงจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานสามารถ
วิเคราะห์แยกหมวดหมูค่ วามหมายได้ ดงั นี
1.ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ชือคลองมีคําทีแสดงให้ เห็นถึงลักษณะของคลองคือคําว่า "บาง" หมายถึงน.ทาง
นําเล็กๆ, ทางนําเล็กทีไหลขึนลงตามระดับนําในแม่นําลําคลองหรื อทะเล; ตําบลบ้ านทีอยู่หรื อเคยอยู่ริม
บางหรือในบริเวณทีเคยเป็ นบางชือคลองทีมีคําว่าบางอาจบอกลักษณะขนาดของคลองหรื อตังชือคลอง
ตามตําบลบ้ านอีกทีพบทังหมด 14 คลองได้ แก่
บางกะปิ - กะปิ หมายถึง ของเค็มทําด้ วยเคยกับเกลือ โขลกและหมักไว้ ใช้ ปรุงอาหาร มีข้อสันนิษฐาน3 ข้ อ
(ทวีศกั ดิ ปิ นทอง, 2554, น.45) คือ
1. พืนทีนีแต่เดิมอุดมสมบูรณ์ด้วยกุ้งเล็กๆมากมายประชาชนจึงนิยมนํามาทํากะปิ กันมาก

2. มาจากคําว่า "กระบี" ทีแปลว่าลิงเพราะพืนทีนีเคยเป็ นป่ าทึบและมีลิงมาก
3. มาจากชือหมวก "กะปิ เยาะห์" ของชาวมุสลิมเนืองจากพืนทีนีมีชาวมุสลิมอาศัยอยู่มาก
บางซือ - ซือ หมายถึง ว. ตรง, ไม่มีเล่ห์เหลียม, ไม่คดโกง
บางคอแหลม - คอ หมายถึงน. ส่วนของร่างกายทีต่อศีรษะกับตัว, ส่วนของภาชนะทีคอดอยู่ระหว่างตัวกับ
ปากส่วนคําว่า แหลม หมายถึง ว. มีปลายเสียมคม
บางขวาง - ขวาง หมายถึง ก. กีดกัน, สกัด
บางกระสัน - กระสัน หมายถึง ก. คะนึง, คิดผูกพันอยู,่ มีใจจดจ่ออยู่
บางลําพู - ลําพู หมายถึง น. ชือไม้ ต้นชนิดSonneratiacaseolarisขึนในทีนํากร่อย มีรากหายใจงอกขึน
เหนือดินในแนวตังสาเหตุมาจากพืนทีในบริ เวณนันมีต้นลําพูมาก
บางทองหลาง – ทองหลาง หมายถึง น. ชือไม้ ต้นหลายชนิดในสกุล Erythrina
บางกระบือ–กระบือ หมายถึง น. ควาย แสดงถึงประวัตคิ วามเป็ นมาของพืนทีบริเวณนีในอดีตสมัยอยุธยา
เป็ นทุ่งโล่งสลับกับป่ าละเมาะเป็ นถินทีอยู่ของควายป่ าเป็ นฝูงจํานวนมาก
บางตลาด–ตลาด หมายถึง น. ทีชุมนุมเพือซือขายของต่างๆ
บางนา–นา หมายถึง น. พืนทีราบทําเป็ นคันกันนําเป็ นแปลงๆ สําหรับปลูกข้ าวเป็ นต้น ในอดีตเป็ นพืนที
อุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานา(สาวิตรี ตลับแป้น, 2551)
บางซ่อน–ซ่อน หมายถึง ก. ปิ ดมิดไว้ ไม่ให้ เห็น, หลบไว้ ในทีลับตา
บางเขน–หมายถึง น. เครืองปิ ดป้องศัตราวุธ รูปกลมคล้ ายกระทะ ทําด้ วยโลหะ
บางเขนใหม่– เขน หมายถึง น. เครืองปิ ดป้องศัตราวุธ รูปกลมคล้ ายกระทะ ทําด้ วยโลหะ ส่วนคําว่า ใหม่
หมายถึง ว. เพิงมี, ไม่ใช่เก่า
บางบัว - บัว หมายถึง น. ชือเรียกไม้ นําหลายชนิดหลายสกุลและหลายวงศ์ ใบเป็ นแผ่นกลม
2.ศาสนาชือคลองตังตามชือวัดทีคลองไหลผ่าน คําว่า “วัด” หมายถึง น. สถานทีทางศาสนาแสดงให้ เห็นว่า
ศาสนามีอิทธิพลต่อความคิดความเชือของคนไทยและความเลือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาพบทังหมด
21คลองได้ แก่
วัดเทพธิดา–เทพธิดา หมายถึง น. นางฟ้า, เทวดาผู้หญิง รัชกาลที 3โปรดเกล้ าฯ สร้ างให้ กับ‘พระราช-ธิดา’
ผู้เป็ นทีรักซึงคําว่า “เทพธิดา” ในชือวัดนีหมายถึง พระเจ้ าบรมวงศ์เธอกรมหมืนอัปสรสุดาเทพ

วัดราชบพิธ – ราชบพิธ หมายถึงพระอารามทีพระเจ้ าแผ่นดินสร้ างเป็ นวัดทีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั โปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ างขึนเป็ นวัดประจํารัชกาล (TuiLaksi, 2556)
วัดตรี ท ศเทพ – ตรี ท ศเทพ หมายถึง วัดทีเทพสามองค์สร้ าง ซึงหมายถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั และพระราชโอรสทังสองคือ พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหมืนวิษณุนาถนิภาธร และพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหมืนมเหศวรศิววิลาสทีได้ ร่วมกันสร้ างวัด
วัดใหม่ - ใหม่ หมายถึง ว. เพิงมี, ไม่ใช่เก่า
วัดน้ อย – น้ อย หมายถึง ว. ไม่มาก, ด้ อยกว่าความสําคัญหรือเป็ นรอง
วัดส้ มเกลียง – ส้ มเกลียง หมายถึง น. ไม้ เมืองร้ อนตระกูลส้ มชนิดหนึง
วัดราชาธิวาส – ราชาธิวาส หมายถึงทีประทับของพระราชาสันนิษฐานกันว่าสร้ างมาตังแต่สมัยละโว้ (หนุ่ม
ลูกทุ่ง, 2548)
วัดมงกุฏกษัตริย์ – เป็ นชือตามพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั (น้ องพลอย,
2558)
วัดโสมนัสวิหาร–พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั โปรดเกล้ าฯให้ สร้ างขึนเพือเฉลิมพระเกียรติและ
อุทิศพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ าโสมนัสวัฒนาวดีพระบรมราชเทวี(น้ องพลอย, 2558)
วัดศรีบญ
ุ เรือง – ศรี หมายถึง น. ความเจริญ, สิริมงคล คําว่า บุญ หมายถึง น. ความสุข ส่วนคําว่า เรือง
หมายถึงว. มีแสงน้ อยๆ
วัดเทพศิรินทร์– พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั โปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ าง เพืออุทิศเป็ นพระราชกุศล
ถวายสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีผ้ เู ป็ นพระราชชนนี
วัดสระบัว – สระ หมายถึง น. แอ่งนําขนาดใหญ่ ส่วนคําว่า บัว หมายถึง น. ชือเรียกไม้ นําหลายชนิดหลายสกุลและหลายวงศ์ใบเป็ นแผ่นกลมเนืองจากมีสระบัวใหญ่
วัดปทุมคงคา – ปทุม หมายถึง น. บัวหลวง ส่วนคําว่า คงคา หมายถึง น. แม่นํา
วัดเสาหิน – เสา หมายถึง น. ท่อนไม้ สําหรับใช้ เป็ นหลักหรือรองรับสิงอืน ส่วนคําว่า หิน หมายถึงน.ของแข็ง
ทีประกอบด้ วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิด เนืองจากมีเสาหินตังอยูก่ ่อนแล้ ว ๒ เสาเข้ าใจว่าคงปั กไว้ ตงแต่
ั
สมัยอยุธยาในรัชกาลของพระเจ้ าอูท่ อง
วัดยานนาวา– ยานนาวา หมายถึงน. พาหนะดุจสําเภาในการทีจะนําพาเวไนยสัตว์ให้ ข้ามพ้ นโอฆะสงสาร
(พระมหาวีรพลวีรญาโณ, ม.ป.ป.)
วัดรังษี – รังษี หมายถึงน. ผู้มีแสงสว่างและอํานาจ,ผู้ยิงใหญ่

วัดบวรนิ เวศน์ – บวร หมายถึง ว. ประเสริ ฐ, ราชาศัพท์นํ าหน้ านามเกียวกับวังหน้ า ส่วนคําว่า นิเวศน์
หมายถึงน. ทีอยู่ ผู้สร้ างคือ สมเด็จพระบวรราชเจ้ ามหาศักดิพลเสพย์ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
วัดคอกหมู– คอก หมายถึง น. ทีล้ อมขังสัตว์บางชนิด ส่วนคําว่า หมู หมายถึง น. ชือสัตว์เลียงลูกด้ วยนม
หลายชนิดเป็ นสัตว์กีบคู่ ตัวอ้ วน จมูกและปากยืนยาว สมัยก่อนพืนทีบริเวณนีชาวจีนใช้ ประกอบอาชีพเลียง
หมูขายจนรํารวย
วัดสมณานัมบริหาร– สมณานัม หมายถึง พระภิกษุชาวญวน ส่วนคําว่า บริหารหมายถึง ก. ดําเนินการ
สมัยก่อนคนญวน อพยพมาพึงพระบรมโพธิสมภารในเมืองไทยและมีการสร้ างวัดขึน (Sitthi, 2552)
วัดปริณายก - ปริณายก หมายถึงน. หัวหน้ า, ผู้เป็ นใหญ่
บางขุนพรหม – เป็ นชือของพระสมเด็จ
3.ทีตังหรือตําแหน่งชือคลองมีคําทีบอกตําแหน่ง คือคําว่า “ข้ าง” หมายถึง น. ใกล้, ริม และคําว่า “รอบ”
หมายถึง การบรรจบถึงกัน พร้ อมกับสถานทีทีอยูใ่ นบริเวณใกล้เคียง พบทังหมด4 คลอง ได้ แก่
ข้ างกรมช่างแสง–กรมช่างแสงเป็ นสถานทีเก็บอาวุธของทหาร
ข้ างป่ าช้ าจีน- ป่ าช้ าจีนเป็ นป่ าหรือทีซึงจัดไว้เป็ นทีเผาศพของชาวจีน
ข้ างบ้ านหมอเฮย์– โธมัสเฮย์เวิร์ดเฮย์เป็ นนายแพทย์ชาวอเมริกนั ทีเข้ ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศ
ไทยผู้อํานวยการและอาจารย์สอนวิชาแพทย์คนแรกของโรงพยาบาลศิริราช
รอบกรุง –อยู่รอบเมืองหลวง
4. พืนที เขตหรือแขวงในกรุงเทพ ชือคลองพบทังหมด5คลอง ได้ แก่
สาทร– สาทร หมายถึง ก. เอือเฟื อ, เอาใจใส่ มาจากชือ หลวงสาทรราชายุกต์ ผู้จดั ตัง บริษัทขุดคลองและคู
นาสยามร่วมกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั (มาลัยวรรณจันทร และนิรชา ชินพันธ์, 2554)
สีลม – สีลม หมายถึง น. ชือเครืองสีข้าวซึงใช้ กําลังลมหมุนใบพัดให้ หมุนเครืองจักร ชาวต่างประเทศได้นํา
เครือง"สีลม"ซึงใช้ สําหรับการวิดนํามาติดตังทีถนนขวาง(ลูกเสือหมายเลข9, 2550)
ลาดพร้ าว – ลาด หมายถึง ก. ปูแผ่ออกไป, เทตําหรือเอียงขึนน้ อยๆ ส่วนคําว่า พร้ าว หมายถึงน. มะพร้ าว
ชือไม้ ต้นชนิด Cocosnuciferaผลใช้ เป็ นอาหารและทํานํามัน
พระโขนง–พระ หมายถึง น. คําใช้ แทนชือเรียกภิกษุสงฆ์ ส่วนคําว่า โขนง หมายถึง น. ขนง, คิว
ช่องนนทรี–ช่อง หมายถึง น. ทีว่างซึงเป็ นทางเข้ าออกได้ ส่วนคําว่า นนทรี หมายถึง น. ชือปลานําเค็มชนิด
หนึง

5. สินค้ าทีขาย หรือผลิต รวมถึงสิงทีพบในบริเวณนัน ทังคน พืชพรรณ สัตว์หรือสิงของ พบทังหมด 13
คลอง ได้ แก่
อังโล่ – อังโล่ หมายถึง น. เตาไฟดินเผาชนิดหนึงของจีน ยกไปได้
โอ่งอ่าง –โอ่ง หมายถึง น. ภาชนะสําหรับขังนํา ส่วนคําว่า อ่าง หมายถึง น. ภาชนะสําหรับใส่นํา ในอดีต
ชาวรามัญนําโอ่งอ่างมาขายเป็ นจํานวนมาก(ส.พลายน้ อย,2544, น.21)
วัว– วัว หมายถึง น. ชือสัตว์เลียงลูกด้ วยนมชนิดBostaurusLinnชาวบ้ านเลียงวัวเพือใช้ ทําไร่ ไถนา
ซุง – ซุง หมายถึง น. ต้ นไม้ ขนาดใหญ่ทีโค่นแล้ วตัดกิงก้ านออกก่อนแปรรูป
เตย – เตย หมายถึง น. ชือไม้ พ่มุ หรือไม้ ต้นหลายชนิดในสกุล Pandanusใบแคบยาวเรียงสลับเวียนเป็ น
เกลียวขึนไปจนถึงยอด เนืองจากมีต้นเตยขึนเป็ นจํานวนมาก
ส้ มป่ อย – ส้ มป่ อย หมายถึง น. ไม้ เถาเนือแข็งชนิด Acacia concinna(Wild.)
หลอด – หลอด หมายถึง น. ของกลมยาวขนาดเล็กทีมีรูตลอด
จัน – จัน หมายถึง น. ช่อดอกหมากหรือช่อดอกมะพร้ าวเมือยังอ่อนอยู่
ลําพังพวย–ลํา หมายถึง น. ตัวของคน สัตว์ หรือสิงต่างๆ ไม่นบั ส่วนทีเป็ นแขนขาหรือกิงก้ าน ส่วนคําว่า
พังพวย หมายถึง น. ชือไม้ นําชนิด Ludwigiaadscendensทอดเลือยไปตามผิวนํา กินได้
กุ่ม– กุ่ม หมายถึง น. ชือไม้ ต้นในสกุล Cratevaใบย่อย 3 ใบ ดอกเป็ นช่อ กลีบดอกสีขาวแล้ วกลายเป็ นสี
เหลือง
กรวย – กรวย หมายถึง น. ชือไม้ ต้นชนิด Horsfieldiairya(Gaertn.) ขึนตามฝั งนําลําคลอง ใบเป็ นมันคล้ าย
ใบจําปี
ทรงกระเทียม – ทรงกระเทียม หมายถึง น. ชือไม้ ล้มลุกชนิด Eleocharisdulcis(Burm.f.) ลําต้ นกลม มีกาบ
บางๆ หุ้มทีโคน ดอกเป็ นกระจุก มีหวั กินได้
นางชี – นาง หมายถึง น. คําประกอบหน้ าคําเพือแสดงว่าเป็ นเพศหญิง ส่วนคําว่า ชี หมายถึง น. นักบวช
6. สถานทีในบริเวณนัน อาจอยูใ่ กล้หรือติดกับคลอง พบทังหมด11 คลอง ได้ แก่
ถนน– ถนน หมายถึง น. ทางทีทําขึน
ตลาด – ตลาด หมายถึง น. ทีชุมนุมเพือซือขายของต่างๆ ในสมัยหนึงเป็ นตลาดปลาทีใหญ่ทีสุด ทางปลาย
คลองข้ างใต้ เรียกกันว่า ปากคลองตลาด (ส.พลายน้ อย,2544, น.21)
หัวลําโพง–เป็ นชือสถานีรถไฟกรุงเทพ บ้ างก็วา่ มาจากชือทุ่งกว้ างบริเวณนัน ซึงใช้ เป็ นทีเลียงวัวของแขกเมือ
ชาวบ้ านเห็นฝูงวัวทีวิงกันอย่างคึกคะนองอยู่กลางทุ่งจึง เรี ยก “ทุ่งวัวลําพอง” และได้ คลาดเคลือนมาเป็ น

“หัวลําโพง” ในภายหลังบ้ างก็สนั นิษฐานว่าเป็ นชือของต้ นไม้ ชนิดหนึง คือ “ต้ นลําโพง” ซึงเคยมีมากใน
บริเวณนี (ทวีศกั ดิ, 2551)
หัวลําโพงเก่า–หัวลําโพงเป็ นชือสถานีรถไฟกรุงเทพเก่า หมายถึง ว. ก่อน, ไม่ใหม่
ศาลเจ้ าเก่า –ศาลเจ้ า หมายถึง น. อาคารสําหรับเทพารักษ์ สิงสถิตอยู่ ส่วนคําว่า เก่า หมายถึง ว. ก่อน, ไม่
ใหม่
สวนน้ อย– สวน หมายถึง น. บริเวณทีปลูกต้นไม้ เป็ นจํานวนมาก ส่วนคําว่า น้ อย หมายถึง ว. ไม่มาก,ด้ อย
กว่าความสําคัญหรือเป็ นรอง
สวนหลวง- สวน หมายถึง น. บริเวณทีปลูกต้ นไม้ เป็ นจํานวนมาก ส่วนคําว่า หลวง หมายถึง ว. ทีเป็ นของ
พระมหากษัตริย์
บ้ านใหม่ – บ้ าน หมายถึง น. ทีอยู่อาศัย ส่วนคําว่า ใหม่ หมายถึง ว. เพิงมี, ไม่ใช่เก่า
บ้ านญวน– บ้ าน หมายถึง น. ทีอยู่อาศัย ส่วนคําว่าญวน หมายถึงน. ชนชาติหนึงอยู่ทางทิศใต้ ของประเทศ
จีนเป็ นพืนทีทีชาวญวนอาศัยอยูก่ นั เป็ นชุมชน
บ้ านม้ า – บ้ าน หมายถึง น. ที อยู่อาศัย ส่วนคําว่า ม้ า หมายถึ ง น. ชื อสัต ว์เ ลียงลูก ด้ วยนมชนิ ด
Equuscaballus(Linn.) มีกี บ เดียว รู ป ร่ างสูงใหญ่ ขายาว หางเป็ นพู่ มีขนแผงคอยาววิงได้ เ ร็ ว ใช้ เ ป็ น
พาหนะขับขีและเทียมรถ
บ้ านหล่อ – บ้ าน หมายถึง น. ทีอยู่อาศัย ส่วนคําว่า หล่อ หมายถึง ก. เทโลหะเหลวหรือขีผึงเหลวเป็ นต้ นลง
ในแม่พิมพ์ แล้ วทิงให้ แข็งเป็ นรูปตามแบบ
7. ความเป็ นมา และความเชือเหตุการณ์ทีเกิดขึนทําให้ เกิดชือคลอง หรือเล่าสืบต่อกันมาพบทังหมด 5
คลอง ได้ แก่
หลอแหล- เพียนมาจากคําว่า “รอนแรม” เพราะเนืองจากในสมัยก่อนช่วงทีเกิดสงครามไทยกับเขมรไทยส่ง
กองทัพไปปราบกบฏ ซึงจําเป็ นต้ องเดินทางผ่านเส้ นทางนี และด้ วยความทีมีระยะทางไกลมากนีเองจึงทํา
ให้ กว่าจะเดินทางมาถึงก็รอนแรมใกล้ ตะวันตกดินแล้ ว
สามเสน– เชือกันว่ามีพระพุทธรูปลอยนํามาแถวแม่นําเจ้ าพระยาแถวๆคลองแห่งนึงทีไม่มีชือ ชาวบ้ านพา
กันระดมคนมานิมนต์พระพุทธรูปนันระดมกันถึง สามแสน คนก็ดึงพระพุทธรูปขึนมาจากนําไม่ได้ คนแถว
นันก็เลยเรียกแถวนันว่า สามแสน และเพียนมาเป็ นสามเสน(ตราชู กาญจนสถิตย์, 2556)
ฆ่าเด็ก - ในสมัยก่อนเคยมีคดีฆ่าเด็กชายวัย 4 - 5 ขวบและนําศพมาทิงไว้ ในคลองดังกล่าว แต่ตํารวจไม่
สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้

ท่าวาสุกรี– ท่า หมายถึงน. ฝั งนําสําหรับขึนลงหรือจอดเรือ ทีมาของชือ"วาสุกรี" นีสืบเนืองมาจากตามคติ
โบราณพระเจ้ าแผ่นดินเปรียบเสมือนพระนารายณ์ซึงมีครุฑเป็ นพาหนะแต่เวลาจะเสด็จทางนําจะต้ อง
อาศัยพญานาคเจ้ าแห่งนําในการเสด็จดังปรากฏนามของพญานาคตนหนึงทีมีชือว่าวาสุกรี(poneak,
2557)
แสนแสบ - มาจากสภาพแวดล้ อมของพืนทีทีคลองนีไหลผ่าน ซึงเป็ นทีราบลุม่ เต็มไปด้ วยทุ่งหญ้ า มีนําขัง
เจิงนองตลอดปี จึงเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ แหล่งใหญ่แต่กม็ ีอีกข้ อสันนิษฐานหนึงว่า"แสนแสบ"เป็ นคําทียืม
มาจากภาษาเขมรว่า "แสสาบ"เพราะในสมัยหนึงคนไทยเคยเรียกทะเลว่า "เส"หรือ "แส"ส่วนคําว่า "สาบ"
เป็ นภาษาเขมรแปลว่า"จื ด"คํานีคนไทยยืมมาใช้ เรียกทะเลนําจืดว่า"ทะเลสาบ"อย่างทีใช้ กนั อยู่ในปัจจุบนั
ดังนัน"แสสาบ"หรือทีแปลว่าทะเลนําจืด อาจถูกนํามาใช้ เรียกคลองนําจืดอันกว้ างและยาวแห่งนี แล้ วเพียน
เสียงกลายมาเป็ น"แสนแสบ"ตามกาลเวลาทีผ่านไป ประกอบกับในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ไทยได้ กวาด
ต้ อนเชลยศึกชาวเขมรมาตังบ้ านเรือนอยู่ทีย่านบางกะปิ เป็ นจํานวนมาก ชาวเขมรจึงอาจเรียกคลองทีไหล
ผ่านแหล่งชุมชนของตนด้ วยภาษาเขมร แล้ วเพียนมาเป็ นแสนแสบดังทีกล่าวไปแล้ ว(นิรชา ชินพันธ์และ
มาลัยวรรณจันทร, 2554)
8. ชือคน อาจเป็ นบุคคลสําคัญ หรือผู้ทีมีสว่ นสําคัญในการสร้ างคลอง พบทังหมด 4ชือ ได้ แก่
พญาเวิก – ไม่ทราบข้ อมูลแน่ชดั แต่สนั นิษฐานว่ามาจากชือ พระยาเวิก
มหานาค– ชาวกรุงศรีฯ ขนานนามคลองนีตามชือของพระภิกษุรูปหนึงบวชอยูท่ ีวัดภูเขาทองซึงสึกออกมา
รับตําแหน่งหัวหน้ างาน จนขุดคลองเสร็จเรียบร้ อย
ประเวศบุรีรมย์–เป็ นชือของนายกองคุมขุดคลอง
พญาไท – สันนิษฐานว่ามาจากชือ พระยาไท พระราชาคณะผู้ใหญ่
9. อืนๆ พบทังหมด 17ชือ ได้ แก่
กะจะ- ในสมัยโบราณเรียกกันว่า "กาจัน" หรือ "กะจะหัวพลอย"
ข้ าวัดใหม่ – ข้ า หมายถึง น. ประชาชน ราษฎร วัด หมายถึง น. สถานทีทางศาสนา ส่วนคําว่า ใหม่ หมาย
ถึงว. เพิงมี, ไม่ใช่เก่า
อรชร – อรชร หมายถึง ว. งามอย่างเอวบางร่างน้ อย
พลับพลา– พลับพลา หมายถึง น. ทีประทับชัวครังคราวสําหรับรองพระเจ้ าแผ่นดินและพระบรมราชวงศ์
ชันสูง

ประปา– ประปา หมายถึง น. กรองให้ สะอาดปราศจากเชือโรค
ไผ่สิงห์โต – ไผ่ หมายถึง น. ชือไม้ พ่มุ หลายชนิดและหลายสกุลในวงศ์ Gramineaeขึนเป็ นกอ ลําต้ นเป็ น
ปล้ องๆ ส่วน สิงห์โต หมายถึงน. ชือสัตว์ในจินตนาการของจีน ถือว่ามีกําลังมากและมีหน้ าตาดุร้าย
ลําปั ก- ลํา หมายถึง น. ตัวของคน สัตว์ หรือสิงต่างๆ ไม่นบั ส่วนทีเป็ นแขนขาหรือกิงก้ านส่วนคําว่า ปั ก
หมายถึง ก. ตังฝั งลง
ชวดใหญ่ – ชวดเป็ นศัพท์ท้องถิน หมายถึง น. ลํานําสายเล็กๆ ทีใช้ เป็ นทางสัญจร ส่วนคําว่า ใหญ่ หมายถึง
ว. โต, มีขนาดไม่เล็ก คือคลองทีมีขนาดใหญ่ (แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั , 2541)
นางหงส์– สันนิษฐานว่าอาจเป็ นชือเจ้ าของทีขุดคลอง ในประวัติวดั ชัยมงคลว่า เหตุทีเรียกคลองนางหงส์ก็
เพราะครังหนึงเรือพระทีนังสุพรรณหงส์ได้ ไปกลับลําทีบริเวณนัน (ส.พลายน้ อย, 2544, น.29)
สามวา– สาม หมายถึง น. จํานวนสองบวกหนึง ส่วนคําว่า วา หมายถึงน. มาตราวัดตามประเพณี มีอตั รา
เท่ากับ 2 เมตร
ราชดําริ– ราช หมายถึง น. พระเจ้ าแผ่นดิน ส่วนคําว่า ดําริ หมายถึง ก. คิด, ไตร่ตรอง ซึงก็คือ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั (kamulet, 2551)
เปรมประชากร–เปรม หมายถึง ว. สบาย, อิมใจ ส่วนคําว่า ประชากร หมายถึง น. หมูค่ น, หมูพ่ ลเมือง
จุลนาค– จุล หมายถึง ว. เล็ก, น้ อย ส่วนคําว่า นาค หมายถึง น. งูใหญ่มีหงอน เป็ นสัตว์ในนิยาย
ขือหน้ า– ขือ หมายถึง น. ชือไม้ เครืองบนสําหรับยึดหัวเสาด้ านขวาง ส่วนคําว่า หน้ า หมายถึง น. อยู่ตรง
ข้ ามกับหลัง
คูเมืองเดิม –คู หมายถึง น. ร่องนําทีขุดขึนเพือชักนําหรือเก็บนําไว้ ใช้ เมือง หมายถึง น. แดน, จังหวัดส่วน
คําว่า เดิม หมายถึง ว. แรก, ก่อน, เก่าก่อน
ผดุงกรุงเกษม – ผดุง หมายถึง ก. คําจุน กรุง หมายถึง น. เมืองหลวง ส่วนคําว่า เกษม หมายถึง น.
ความสุขสบาย ชือตรงกับจุดประสงค์สําคัญของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว คือขยายอาณา
เขตเมืองหลวง และพัฒนาบ้ านเมืองให้ เจริญก้ าวหน้ า ตลอดจนอํานวยความสะดวกสบายในการคมนาคม
แก่ราษฎร(ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย, 2551)
นําแก้ ว – นํา หมายถึง น. ของเหลว ใส ไม่มีสี กลิน รส ใช้ อปุ โภคบริโภค ส่วนคําว่า แก้ ว หมายถึงน.
ภาชนะใส่นําดืม

จากการวิเคราะห์แสดงให้ เห็นว่าความหมายส่วนใหญ่3 หมวดหมู่ ในการตังชือคลองคือตังชือตาม
ชือวัดทีคลองผ่านจํานวน 21 คลอง ถัดมาคืออืนๆจํานวน17คลอง และลักษณะทางภูมิศาสตร์ จํานวน14
คลอง
รองลงมาคือสินค้ าทีขาย หรือผลิต รวมถึงสิงทีพบในบริเวณนัน ทังคน พืชพรรณ สัตว์ หรื อสิงของ
จํานวน13 คลอง สถานทีในบริเวณนันอาจอยู่ใกล้ หรื อติดกับคลองจํานวน11 คลองพืนที เขตหรื อแขวงใน
กรุงเทพจํานวน5คลอง ความเป็ นมา และความเชือเหตุการณ์ทีเกิดขึนทําให้ เกิดชือคลอง หรือเล่าสืบ-ต่อกัน
มาจํานวน5 คลองทีตังหรือตําแหน่งจํานวน4 คลอง และสุดท้ ายคือชือคน อาจเป็ นบุคคลสําคัญ หรื อผู้ทีมี
ส่วนสําคัญในการสร้ างคลองจํานวน4คลอง
สรุ ป ได้ ว่า รู ป แบบโครงสร้ างคํ าของชื อคลองประกอบด้ ว ย “คํ าหลัก ” “คํ าหลัก +คํา ขยาย”
“คําหลัก+คําหลัก” และ ”คําขยาย+คําหลัก” ด้ านความหมายทีพบส่วนใหญ่คือ ตังชือตามชือวัดทีคลอง
ผ่าน แสดงให้ เห็นถึงอิทธิพลทางด้ านศาสนาพุทธของชาวเขตพระนคร เพราะวัดนับเป็ นศูนย์รวมจิตใจ ทัง
ยังเป็ นมงคลแก่คลอง เปรียบได้ วา่ คลองมีความสําคัญเหมือนกับวัดเพราะเป็ นสถานทีสําคัญต่อวิถีชีวิตของ
คนในสมัยก่อนเช่นกัน
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