จระเข้ ทปี่ ากอ่ าว

เรื่ องราวเกี่ ยวกับจระเข้ที่ปากนํ้า มีปรากฏชื่ อเสี ยงมาแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยา เมื่อสมเด็จพระไชย
ราชาธิ ราช (ครองราษฎร์ พ.ศ. ๒๐๗๗ - พ.ศ. ๒๐๘๙) โปรกเกล้า ให้ขุดชําระคลองสําโรงและคลองหัว
ตะเข้ (เป็ นการขุดรอกคลองที่ ต้ืนเขิ น ซึ่ งแสดงว่าคลองทั้งสองมีมาก่อนหน้าแล้ว) คลองหัวตะเข้ในที่น้ ี
ปั จจุ บนั ตั้งอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งถือเป็ นพื้นที่ใกล้ปากแม่น้ าํ ในสมัยนั้น (ปากนํ้าพระประแดง)
ในขณะที่อีกฟากหนึ่งในเขตเมืองสมุทรปราการ ในสมัยกรุ งรัตน์โกสิ นทร์ เกิดตลิ่งงอกเป็ นที่ดอน ลักษณะ
เป็ นโคกเนินบริ เวณโค้งแม่น้ าํ เจ้าพระยา ฝั่งตรงข้ามอําเภอพระประแดง บริ เวณเนินดินงอกนี้ มกั มีจระเข้น้ าํ
กร่ อ ยเพศเมี ย อุ ้ม ท้อ งขึ้ นมาวางไข่ แ ละกลับ มารอฟั ก ตัว อ่ อ นเป็ นประจํา ชาวบ้า นเรี ย กพื้ น ที่ น้ ี ว่ า
“โค้งจระเข้”
เมื่อมี ทางรถไฟสายปากนํ้า เข้าเมื องสมุท รปราการ ก็ มีการสร้ างสถานี แวะจอดรับส่ งผูโ้ ดยสาร
เรี ยกว่า สถานี จระเข้ ต่อมามีชาวบ้านเรี ยกเป็ นสถานี หวั ตะเข้ หรื อศีรษะจระเข้ก็มี แต่ความจริ งคําว่า หัว
ตะเข้ เป็ นชุ ม ชนหลัก ริ ม คลอง ซึ่ งปั จจุ บ ันเป็ นที่ ต้ งั ของเขตลาดกระบัง ทํา ให้เ กิ ด ความสั บ สนเมื่ อ มี
ผูโ้ ดยสาร ซึ่ งเข้าใจผิดอยูก่ ่อนแล้วระหว่างสถานีรถไฟหัวตะเข้ กับ สถานีลาดกระบัง จนต้องมีป้ายติดไว้
ว่า ไปลาดกระบังให้ลงสถานี หัวตะเข้ แสดงว่ามีผคู้ นหลงไปเป็ นประจํา ยิ่งถ้ามาสับสนกับสถานี จระเข้
ของทางรถไฟสายปากนํ้าด้วยอีก ก็ยงิ่ หลงไปคนละทิศละทางเลยทีเดียว

เป็ นที่ทราบกันดีวา่ จระเข้น้ าํ กร่ อยที่ปากนํ้าเจ้าพระยาจะมีตวั โตกว่าที่อื่น ด้วยเพราะเป็ นพื้นที่อุดม
สมบูรณ์ผสมผสานทั้งสัตว์น้ าํ จืด และสัตว์น้ าํ เค็ม โดยเฉพาะตามโค้งปากแม่น้ าํ ที่เป็ นฝั่งนํ้านิ่งมีแผ่นดินงอก
เป็ นเนิ นสู ง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ชาวปากนํ้าเคยมีปัญหาเรื่ อง
จระเข้ ที่ร่ าํ ลือกันมากในเรื่ องความใหญ่และดุร้าย ส่ วนใหญ่จะอาศัยอยูต่ ามคลองต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ตามปากคลองบางปลากด และบริ เวณรอบเกาะองค์พระสมุทรเจดี ย ์ ครั้ งหนึ่ งขบวนเสด็จประพาสของ
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเอง ก็ทรงเคยประสบเหตุมาแล้ว ทรงมีพระราชหัตถ์เลขาไว้วา่
“เวลาเที่ ยงครึ่ ง มาถึ งคลองบางปลากด ที่เราไปเล่นจระเข้แต่ก่อน แต่เสี ยทีเพราะมาช้าไป จึงหลุ ดไป
เสี ยก่อน” (เล่นจระเข้ คือ จับจระเข้) ข้อความจากหนังสื อจดหมายเหตุ เรื่ อง ระยะทางเสด็จประพาสเมือง
จันทบุรี รศ. ๙๕ (พ.ศ.๒๔๑๙)
อีกหลักฐานหนึ่งในจกหมายบันทึกของเมืองสมุทรปราการ เมื่อ ร.ศ. ๑๒๐ ก็ปรากฏมีเรื่ องตื่นเต้น
เกี่ ย วกับจระเข้ตวั ใหญ่ ซึ่ ง ออกไล่ ล่ าชาวบ้านริ ม คลองบางปลากด ที่ ล งอาบนํ้า ตามตลิ่ งอยู่เนื องๆ จน
ชาวบ้านถูกจระเข้คาบหายลงไปในแม่น้ าํ อยูห่ ลายคนเดือดร้อนทางการต้องช่วยกันไล่ล่าก็ไม่สําเร็ จ จนต้อง
ไปเชิ ญหมอจระเข้ชื่อดังให้ใช้อาคมเรี ยกจระเข้ตวั นั้น ขึ้นมาจัดการฆ่าเสี ย ดังข้อความในจดหมายเหตุลง
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ร.ศ. ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๔) ขออนุญาตถอดความฉบับเต็ม

จับจระเข้ นํา้ กร่ อย ริมแม่ นํา้ เจ้ าพระยา ต.ท้ายบ้ าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
.....นายจําปากรมการอําเภอยื่นรายงานว่า เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๔) เวลาบ่าย ๓ โมงเศษ
อํา แดงสิ ลาเป็ นคนเสี ยจริ ต ภรรยานายทิ มผูใ้ หญ่บ ้าน อยู่คลองบางปลากด ได้ล งท่องนํ้าในคลองบาง
ปลากด มีจระเข้คาบอําแดงสิ ลาไป
.....กํานันท้องที่ และผูใ้ หญ่บา้ นได้ช่วยกันออกเที่ยวตามหา หาพบไม่ ครั้นวันที่ ๔ เดือนตุลาคม ๑๒๐
ขุนประสิ ท ธิ์ กํา นันท้องที่ (กํา นันประสิ ท ธิ์ ) ได้จดั หาหมอจระเข้ม าวางสายตะกางตัก (วางตะข่ายดัก )
จระเข้ได้กดั สายตะกางขาดเสี ย ๒ ครั้ง
.....ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ เดือนนี้ (ตุลาคม) หมอได้ทาํ อาคมเรี ยกจระเข้ ปรากฏจระเข้ข้ ึนมาหมอจึงร่ ายคาถา
ก่อนเอาชนักแทง จับจระเข้ตวั ที่กดั อําแดงสิ ลาได้ วัดตัวจระเข้ยาว ๑๑ ศอก (๕.๕๐ เมตร) ศีศะ (ศีรษะ)
ยาว ๑ ศอก คืบ ๔ นิ้ว (๖๐ เซนติเมตร)
.....จึงได้ทาํ รายงานขอเงินเป็ นรางวัลให้แก่กาํ นันกับหมอจระเข้ ด้วยเห็นว่าที่ปรากฏจระเข้ข้ ึนเช่นนี้ ก็ยอ่ ม
เป็ นที่หวาดเสี ยวแก่ชาวบ้านริ มคลอง แลเรื อที่ผา่ นไปมาในลําคลองไม่มีที่สิ้นสุ ด ข้าพเจ้าจึงได้จ่ายรางวัล
ให้แก่ขุนประสิ ทธิ์ ผุม้ ีความชอบส่ วนหนึ่ ง แลหมอกับผูช้ ่วยจับจระเข้รวม ๖๔ บาท เพื่อกํานันจะได้มีใจ
จัดการปกครองท้องที่ให้เป็ นที่เรี ยบร้อย ดังมีรายชื่อ จํานวนเงินแจ้งต่อไปนี้
ขุนประสิ ทธิ กาํ นัน

๒๐ บาท

นายกราน หมอที่ ๑

๒๐ บาท

นายหมอง หมอที่ ๒

๘ บาท

นายฉํา หมอที่ ๓

๘ บาท

นายบุญ หมอที่ ๔

๘ บาท

ผูเ้ ขียนมีโอกาสเข้าไปค้นคว้าภาพเก่า ที่สํานักหอจดหมายเหตุแห่ งชาติ ปรากฏพบภาพชุ ดการจับ
จระเข้ที่ ป ากนํ้า เจ้า พระยา ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็ นการจับ ได้ข องชาวตํา บลท้า ยบ้า น อํา เภอเมื อ ง
สมุทรปราการ ไม่มีการบรรยายรายละเอียดมากนัก แต่โดยสรุ ปจากภาพเหตุการณ์แล้ว ผูจ้ บั ไม่มีการรอรี
เพราะทันทีที่จบั ได้ก็ผา่ ท้อง ลอกหนังออกมาเป็ นแผ่นอย่างชํานาญ ลักษณะเป็ นอย่างไรก็ขอเชิ ญช่ วยกัน
พิจารณาจากรู ปภาพดูนะครับ

