เทศบาลเมืองลําสามแกว
(เมืองลําน้ําแหงธรรมะ)
ความเปนมา
เทศบาลเมืองลําสามแกว ตั้งอยูบริเวณชุมชนลําสามแกว คลองซอยที่ 1, 2 และ 3 ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี มีเนื้อที่ 12.5 ตารางกิโลเมตร ยกฐานะจากองคการบริหารสวนตําบลคูคต เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 ชุมชนลํา
สามแกวเคยมีลําน้ําจากนครนายกไหลผานพื้นที่ไปลงแมน้ําเจาพระยาผานวัดออมแกว ตอมาวัดดังกลาวไดรื้อไปสรางวัดกลาง
คลองสี่ (พระอาจารยทองอินทร) และวัดสายไหม(พระอาจารยทองใบ) ชาวบานเรียกบริเวณนี้วา
“บานลําสามแกว ”
(บันทึกระทรวงมหาดไทย) ชุมชนลําสามแกว เปนอาณาบริเวณที่ผาประสบการณการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงกายภาพและ
วัฒนธรรมที่เขมขนและกวางขวางมากยิ่งกวาอาณาบริเวณ อื่น ๆ ในประเทศไทย
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบริเวณชุมชนลําสามแกว เริ่มขึ้นเมื่อมีการขุดคลองรังสิตประยูรศักดิ์ โดยบริษัทขุดคลอง
แลคูนาสยามจํากัด ใน พ.ศ. 2420 ซึ่งมีผลทําใหบริเวณชุมชนลําสามแกว ที่กอนหนานั้นเคยเปนเพียงพื้นที่รกรางวางเปลา
ปราศจากการใชประโยชน ไมมีชุมชนหรือผูคนตั้งหลักแหลงอาศัยทํากินพื้นที่ทั้งหมดเปนปาดงรกชัฏ ที่ลุม หนองบึง เต็มไป
ดวยสิงหสาราสัตว ทั้งสัตวใหญ สัตวเล็ก สัตวปก สัตวน้ําและพืชพันธุไมนานาชนิด เปลี่ยนแปลงไปเปนพื้นที่ของการ
เพาะปลูก ขาวนาลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังจากที่มีการสรางระบบชลประทานสมัยใหมขึ้นในพื้นที่แลว การเพาะปลูก
ขาวในบริเวณชุมชนลําสามแกวก็ดําเนินไปอยางเขมขน และชุมชนลําสามแกวก็เริ่มมีบทบาทสําคัญยิ่งตอภาคเศรษฐกิจ การ
สงออกของขาวไทยมีการเคลื่อนยายอพยพประชากรจากที่ตางๆ ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุและภูมิหลังทางสังคม
เขามาตั้งหลักแหลงบุกเบิกที่ดินเปนพื้นนาสรางชุมชน
ทางการเกษตรและการคา หลังจากนั้นบางสวนของชุมชน ลําสามแกว ไดกลายเปนที่สวนและไร ใชเพาะปลูกพืชผล
ทางการเกษตรอื่น ๆ พรอมกับการใชเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหมในรูปแบบตางๆ ภายหลัง พ.ศ. 2504 เมื่อมีการ
ประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตก็เริ่มขยายเขามาในบริเวณชุมชนลําสามแกว
จังหวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริเวณที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชนลําสามแกว ดําเนินไปอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในรอบ 2 ทศวรรษที่ผานมาไมวาจะเปนการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตที่ใชทุนขนาดใหญ และเทคโนโลยีระดับสูง
ความหลากหลายของกลุมชาติพันธุ การขยายตัวของประชากรและชุมชนที่อยูอาศัย สถาบันการศึกษาขั้นสูง ศูนยธุรกิจ
การพาณิชยสมัยใหม และแหลงพักผอนในรูปแบบตางๆ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําใหอาณาบริเวณชุมชนลําสามแกวใน
ปจจุบันเปนทั้งเขตอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญที่สุดเขตหนึ่งระบบเศรษฐกิจของไทย เปนอาณาบริเวณที่มีอัตราการขยายตัว
ของชุมชนที่พักอาศัยสูงที่สุดบริเวณหนึ่ง จนบางสวนกลายเปนเขตที่อยูอาศัยชานเมืองของกรุงเทพมหานครไป โดยปริยายแต
พื้นที่สวนใหญของอาณาบริเวณชุมชนลําสามแกวก็ยังคงดํารงภาคการผลิตทางการเกษตรอยางเขมขนตอไปบนพื้นฐานของ
เทคโนโลยีและการตลาดแบบใหม
จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบริเวณชุมชนลําสามแกว ดังกลาว ทําใหคลองชุมชนลําสามแกว กลายเปนคลอง
ชลประทานในอดีตที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร เปนแหลงกําเนิดของชีวิตคนริมคลองที่มีความเปนอยู อาชีพ
วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น ความเชื่อที่มีเอกลักษณเปนของตนเอง มีโบราณสถาน โบราณวัตถุเกิดขึ้นบริเวณริมคลอง
มากมาย และควรไดมีการอนุรักษคลองชุมชนลําสามแกวไวใหชนรุนหลังไดชื่นชม และภาคภูมิใจกับมรดกของชาติ นอกจาก
คลองชุมชนลําสามแกว ยังเปนคลองที่มีความ
เหมาะสมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษไดเปนอยางดียิ่ง ซึ่งการที่จะทําใหแนวความคิดดังกลาวประสบความสําเร็จไดนั้น
บุคลากรในทองถิ่นตองมีความรู ความเขาใจและมีองคความรูในเรื่องนั้น ๆ อยางถองแท ซึ่งเด็ก เยาวชนและประชาชนใน
ชุมชนลําสามแกว ถือเปนบุคคลสําคัญจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองมีองคความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในทองถิ่นอยางชัดเจน

วิถีชีวิตชุมชนลําสามแกว
คลอง คือ หัวใจสําคัญในการพัฒนาชุมชนลําสามแกวใหมีสภาพ เปนแหลงทํามาหากินของชาวบานที่ทยอยกัน
อพยพเขามาตั้งถิ่นฐาน โดยเฉพาะบริเวณสองฝงคลอง จะมีบานเรือนของชาวบานตั้งเรียงรายกันเปนระยะ ๆ มีทั้งเปนเพิงและ
บานทรงหนาจั่วธรรมดา ที่ทําดวยไม หลังคามุงจาก รอบ ๆ บริเวณบานจะปลูกพืชผลตาง ๆ เชน กลวย ออย มะยม ขนุน
และพืชผักสวนครัวประเภท ขา ตะไคร ใบมะกรูด เปนตน ใตถุนบานและชายน้ําจะเลี้ยงเปดและไก ที่ชายคลองหนาบานจะ
ปลูกผักบุงลอย เปนแพดูสวยงาม
ชาวบานไดอาศัยสายน้ําในคลองเพื่ออุปโภคและบริโภค เริ่มตั้งแตใชดื่มกิน หุงตมขาวปลาอาหาร อาบน้ําชําระ
รางกาย ซักเสื้อผาเครื่องนุงหมตางๆ ทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช นอกจากนี้ยังเปนลมหายใจของเกษตรกรที่ตองพึ่งพา
อาศัยเพื่อการเพาะปลูกพืชพันธุธัญญาหาร และเลี้ยงสัตวนานาชนิด
น้ําเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ํานานาชนิด คลองชุมชนลําสามแกว ซึ่งมีสายน้ําที่ใสสะอาดและพืชพันธุไม
ธรรมชาติ จึงเปนที่อยูของกุง หอย ปู ปลา ฯลฯ ชาวบานจะจับสัตวน้ํานานาชนิดดวยเครื่องมือประเภทตางๆ เชน สวิง แห อวน
ยอ ลอบ ขายและเบ็ด เพื่อนําไปเปนอาหาร เหลือจากนั้นจะนําไปขายเปนรายไดอีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ ชาวบานยังใชคลองเปนเสนทางคมนาคมขนสงเพื่อสัญจรไปมา คาขาย ไปมาหาสูซึ่งกันและกัน จับจาย
ซื้อขาวของที่ตลาด ซึ่งตลาดที่มีชื่อเสียงของคลองรังสิต คือ ตลาดรังสิตเพราะมีของขายนานาชนิด อีกทั้งชวยทําใหชาวบาน
ไมตองเสียเวลาไปจายของที่ตลาดซึ่งอยูไกลบาน สําหรับพาหนะที่ใชในคลอง คือ เรือ ซึ่งเรือที่นิยมใชประจําวัน คือ เรือบด
เพราะมีขนาดเล็กกะทัดรัด นั่ง 2 คน ถาจะขนสงขาวและพืชผลตางๆ จํานวนมาก จะใชเรือขนาดใหญกวาเรือบด คือ เรือมาด
เรือชะลา และเรือสําปนจาง ซึ่งตองใชแจวและถอเปนอุปกรณเพราะมีน้ําหนักมาก แตถาชาวบานจะไปจายของที่ตลาดรังสิต
หรือตัวเมืองจะมีเรือรับจาง เรียกวาเรือเมล หรือเรือแท็กซี่ เปนเรือที่ใชเครื่องจักรไอน้ํา
และนอกจากนี้ ชาวมอญสามโคกยังใชคลองลําสามแกวเปนเสนทางคาขายโดยนําเครื่องปนดินเผา เชน ตุมสามโคก
อาง กระถาง หมอ ฯลฯ บรรทุกเรือมาขายที่คลองลําสามแกวอีกดวย
คลอง นอกจากจะมีประโยชนในดานอุปโภคบริโภคและการคมนาคมแลว ยังเปนแหลงวัฒนธรรมทองถิ่นที่แสดงให
เห็นถึงวิถีชีวิตชาวบานริมคลองไดอยางชัดเจน เพราะกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันของชาวบานตั้งแตเชาถึงค่ํา เกิดใน
บริเวณคลองชุมชนลําสามแกวแทบทั้งสิ้น
ชีวิตชีวาของคลองเริ่มตนพรอมๆ กับชีวิตของชาวบาน ที่ตองตื่นแตเชามืดเพื่อออกไปทํามาหากินในชวงเวลา
ประมาณตีสี่ตีหา ภายในคลองจะมีเรือพายและเรือแจวพายสวนขึ้นลองไปมาพรอมกันมีเสียงรองทักทายกันฉันทญาติพี่นอง
เพราะชาวบานสวนมากจะรูจักมักคุนกันตามลักษณะอุปนิสัยของคนไทยในชนบท ตอมาประมาณหกโมงเชาจะมีพระสงฆ
จากวัดสายไหม วัดลาดสนุนและวัดโพสพผลเจริญ พายเรือออกบิณฑบาตในขณะที่ชาวบานสวนใหญเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาจะจัดเตรียมอาหารหวาน คาว ใสถาดออกมานั่งรอใสบาตรที่หัวสะพานหนาบาน ซึ่งทําดวยไมไผที่ทอด
ยื่นยาวออกไปจากตัวบานถึงทาน้ําชวงสาย ๆ ประมาณสาม สี่โมง ชวงบายโมงถึงบายสามโมงจะมีเรือพอคา แมคานําของกิน
ประเภทตางๆ พายเรือขายขึ้นลองไปมาของกินที่มีขายเปนประจําและชาวบานนิยมซื้อไดแก น้ําแข็งใส น้ําแข็งกดไอติม
(ไอศกรีม) กาแฟ สําหรับเรือขายกาแฟนั้นจะมีขนมแหง ๆ ขายเพื่อกินกับกาแฟดวย เชน ขนมถั่วทุบ(ตุบตั๊บ) ขนมโก ขนมงา
พอคาขายกาแฟ มีวิธีการเรียกลูกคาโดยไมตองใชเสียงตะโกนขายของเหมือนพอคา แมคาอื่นๆ แตจะใชแตรบีบเปนจังหวะ ๆ
เสียงดังปอด ๆๆ เด็ก ๆ เมื่อไดยินเสียงแตร จะวิ่งไปบอกผูใหญพรอมกับรองตะโกนวา “เจกขายกาแฟมาแลว ” นอกจากนี้ยังมี
กวยเตี๋ยวเรือซึ่งเปนของกินที่ชาวบานนิยมกินกันแทบทุกครัวเรือน เนื่องจากกวยเตี๋ยวเรือมีรสชาติอรอยจนเปนที่เลื่องลือ
ชื่อเสียงของกวยเตี๋ยวเรือจึงโดงดังไปทั่วประเทศจากอดีตถึงปจจุบัน โดยเฉพาะ
“กวยเตี๋ยวเรือโกฮับ ” มีชื่อเสียงมานาน
กวา 80 ป ในอดีตเมื่อไปตางจังหวัด บางจังหวัดบริเวณหนารานจะขึ้นปายโฆษณาวา
“กวยเตี๋ยวเรือโกฮับเจาเกา ”

“กวยเตี๋ยวเรือหลานโกฮับ ” “กวยเตี๋ยวเรือสูตรโกฮับ ” เปนตน กวยเตี๋ยวเรือของโกฮับไดสรางชื่อเสียงใหเปนที่รูจักของคนทั่ว
ประเทศ ในฐานะ “กวยเตี๋ยวเรือ” ดวยเหตุนี้จึงอาจกลาวไดวา “คลองเปนถิ่นกําเนินกวยเตี๋ยวเรือที่อรอยที่สุดในประเทศไทย”
ปจจุบันกวยเตี๋ยวเรือ ไดรับยกยองใหเปนอาหารพื้นบานของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งทางหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
นิยมใชเปนอาหารในการจัดเลี้ยงแขกบานแขกเมืองของจังหวัดปทุมธานี
นอกจากนี้ ในเทศกาลสําคัญ ๆ คลองยังเปนสถานที่ในการจัดกิจกรรมตามประเพณีของชาวบานและชุมชนอีกดวย
เชน ประเพณีปลอยปลา การเลนสาดน้ําในเทศกาลสงกรานต ประเพณีแขงเรือในเทศกาลทอดกฐิน ประเพณีลอยกระทงในคืน
วันเพ็ญเดือนสิบสอง เปนตน
มนุษยเรานั้น ชีวิตและรางกายดํารงคงอยูไดก็เพราะน้ํา เลือดที่หลอเลี้ยงการทํางานของหัวใจและอวัยวะตางๆ ก็มี
น้ําเปนสวนประกอบที่สําคัญ เซลลและเนื้อเยื่อตางๆ ก็ตองการน้ําในการหลอเลี้ยง แมแตผิวหนังยังตองการน้ําเพื่อชวยให
ผิวพรรณแลดูเปลงปลั่ง เตงตึง สดใสใหชวนมอง ดังนั้นถาจะเปรียบ สายน้ําที่ใสสะอาดในคลองชุมชนลําสามแกว คือ
สายโลหิตที่หลอเลี้ยงชีวิตของชาวบาน ก็คงจะไมหางไกลเกินความเปนจริงนัก
เมื่อความเจริญจากกรุงเทพมหานครแผกระจายสูปริมณฑล ซึ่งรวมถึงบริเวณคลองดวยแลวถนนหนทางหลายสาย
ตัดผาน บานจัดสรรผุดขึ้นราวดอกเห็ด วิถีชีวิตของชาวบานที่ตองพึงพาอาศัยคลองเสมือนเปนสายน้ําแหงชีวิต จึงเปนเพียง
ตํานานที่เลาขานจากปากผูเฒาผูแก วิถีชีวิตชาวชุมชนลําสามแกวปจจุบันกลาวไดวาไมแตกตางจากวิถีชีวิตชาวกรุงเทาใดนัก
ดานการศึกษา เนื่องจากระยะแรก ๆ นั้น ชุมชน ลําสามแกวยังตั้งถิ่นฐานในลักษณะชั่วคราวความจําเปนที่
จะตองมีโรงเรียนยังไมเกิดขึ้น และยังไมมีกฎหมายบังคับ ตอมา พ.ศ. 2463 พระราชบัญญัติประถมศึกษาไดประกาศใช แต
ในพื้นที่ชนบทยังไมใหความสําคัญมากนัก เมื่อชุมชนลําสามแกวเริ่มมีประชาชนมากขึ้นจึงไดมีโรงเรียนเกิดขึ้น จากขอมูล
เบื้องตนทราบวาโรงเรียนที่มีอายุมากที่สุดบริเวณชุมชนคลองลําสามแกว คือโรงเรียนขจรเนติยุทธ(โรงเรียนเทศบาล 1)
และตอมาชุมชนหนาแนนขึ้นจึงไดมีโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น
หนังสืออางอิง..
รอยปคลองรังสิต โครงการวิจัยนํารองเฉลิมฉลองวโรกาสกาญจนาภิเษก
สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พระอาจารยทองอินทร เจาอาวาสวัดกลางคลองสี่
พระอาจารยทองใบ เจาอาวาสวัดสายไหม
บันทึกกระทรวงมหาดไทย
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