แหล่งท่องเทีย่ วรุ่นคุณทวด

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว รั ชกาลที่ ๔ โปรดเกล้า ฯ ในการเสด็ จประพาสเมื อง
สมุทรปราการ ด้วยมีหาดทรายขาว ลํานํ้าสงบนิ่ง และมีธรรมชาติของแม่น้ าํ เจ้าพระยาที่สวยงาม (ครั้งยัง
ไม่มีเรื อใหญ่แล่นผ่าน) และที่สําคัญที่สุด คือ พระสมุทรเจดีย ์ โดยเสด็จลงเรื อเข้ามาจากฝั่งตัวเมืองปากนํ้า
ไปนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย ์ เป็ นประจํา บันทึกในพงศาวดารยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ทรงปฏิบตั ิเช่นว่านี้
มาตั้งแต่ครั้งยังทรงผนวช (ก่อนขึ้นครองราชย์) และเมื่อทรงครองราชย์เป็ นรัชกาลที่ ๔ ยังได้โปรดเกล้าฯ
ให้บูรณะองค์พระสมุ ทรเจดี ย ์ให้สูง สง่ าขึ้ น พร้ อมการก่อสร้ างพระราชวัง สมุทรปราการ บนพื้นที่ทา้ ย
กําแพงป้ อมประโคนชัยบริ เวณหัวเกาะ เพื่อทรงใช้เป็ นสถานที่แปรพระราชฐานในการตากอากาศ
บันทึ ก ในจดหมายเหตุ พระบาทสมเด็จพระจุ ล จอมเกล้าเจ้า อยู่หัว เรื่ องระยะทางเสด็ จประพาส
จันทบุรี พ.ศ. ๒๔๑๙ ทรงอธิ บายธรรมชาติที่ปรากฏอยูบ่ นแม่น้ าํ เจ้าพระยา หลังเสด็จขึ้นนมัสการบนเกาะ
องค์พระสมุทรเจดีย ์ ยังปรากฏมีความงดงามของนกนางนวล ปรากฏอยูโ่ ดยรอบพื้นที่ (ยังไม่มีการก่อสร้าง
สถานตากอากาศบางปู) ทรงบรรยายพร้ อมพระราชนิ พนธ์บทกวี คราวเสด็จผ่านปากนํ้าเจ้าพระยาเอาไว้
ความว่า

“....ในแม่น้ าํ (เจ้าพระยา) ตั้งแต่หน้าป้ อมผีเสื้ อสมุทรมาจนถึงปากอ่าว มีนกนางนวลชุมกว่าแต่ก่อน ลอยมา
ใกล้ๆ เรื อ....ดูงามนัก....คราวนี้เห็นปลาชุ มมากกว่าแต่ก่อน นกจึงชุมขึ้น ที่จริ งนกนางนวลนี้ งามจริ งๆ ดีกว่า
นกยางมาก มีคาํ ในกาพย์เห่เรื อว่าไว้วา่ .......
นางนวลนวลน่ ารัก
แก้ วพีน่ ีส้ ุ ดนวล

ไม่ นวลพักตร์ เหมือนทรามสงวน
ดั่งนางฟ้าหน้ าใยยอง

เรา (รัชกาลที่ ๕) อยากช่วยเติมโคลงห่อเข้าอีกบท แต่ไม่เคยทํากาพย์ห่อโคลงเลย จะถูกฤาไม่ถูกไม่ทราบ
นางนวลนางปี กแผ้ว

พึงรัก

ไม่ ผ่องเหมือนนวลพักตร์

นิ่มน้ อง

แก้ วพีพ่ มิ ลลักษณ์

ลออเอีย่ ม องค์ เอย

ดั่งอนงค์ ในห้ อง

หกฟ้ามาปูนฯ”

จากนั้น ยังได้พระราชทานโคลงอักษรล้วน
นางนวลนึกหนึ่งหน้ า

นางนวล

ชายชิดแช่ มช้ อยชวน

ชื่นชู้

ใส่ สิส่งเสี ยงสรวล

สวยสุ ด

ริรํ่ารําร่ ายรู้

เรื่องร้ อง เริงรมย์ฯ”

ระยะทางเสด็จประพาสจันทบุรี ร.ศ. ๙๕ (๒๔ ธันวาคม ๒๔๑๙)
จากเรื่ องเล่าในหนังสื อ “ประมวญนิ ทาน น.ม.ส” พระนิ พนธ์ในพระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
รัชนี แจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงบันทึกเรื่ องการพักผ่อนหย่อนใจของชาวกรุ งเทพฯ และชาว
ต่างประเทศที่เข้ามาทํางานในเมืองไทยสมัยรัชกาลที่ ๕ ต่อเนื่องรัชกาลที่ ๖ อย่างหนึ่ งที่นิยมกันมาก คือ
การโดยสารรถไฟสายปากนํ้า เพื่อมา แล่ นใบ (เล่ นเรือใบ) ที่ชายทะเลสมุทรปราการ ด้วยเพราะมีลมดี มีหาด
ทรายสวย และเป็ นโอกาสดีที่จะได้ขา้ มไปนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย ์
จะเห็นได้วา่ เมืองปากนํ้าถือเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสวยงามแห่งหนึ่งมาช้านาน แม้แต่พ้ืนที่สถานีรถไฟ
ปากนํ้า ที่ถือเป็ นวิทยาการสมัยใหม่ ชาวปากนํ้าก็ยงั ถือเป็ นสิ่ งตื่นตาตื่นใจ พากันมาเที่ยวชมสภาพโดยรอบ
สมัยที่รถไฟสายปากนํ้า ได้เปลี่ยนระบบการขับเคลื่อนจากการใช้หวั จักรไอนํ้า มาเป็ นรถรางไฟฟ้ า ซึ่ งทํา

ให้ที่ดินโดยรอบสถานี ได้มีไฟฟ้ าใช้เป็ นครั้งแรก รอบทางขึ้นลงสถานี รถรางจึงเกิดโรงแรม ร้านค้า และ
สถานที่ท่องเที่ยวในยามคํ่าคืน ทําให้ชาวปากนํ้ามีพ้ืนที่พบปะกันมากขึ้น การได้พาสาวๆ แต่งตัวทันสมัย
มานั่งทานอาหารฝรั่ ง ทานสลัด ที่ ร้านอาหารเข้าสถานี รถราง ถื อเป็ นความหรู หราโก้เก๋ ที่ส ร้ างความ
ประทับใจแก่หนุ่มสาวชาวปากนํ้าเป็ นอย่างยิง่

ภาพ ริ มสระด้านใต้สถานีปากนํ้า ถ่ายรู ปหลังนัดกันทานอาหารฝรั่ง โดย
นางประพิศ นิตยสุ ทธิ์

เมื่อถามถึงความบันเทิงในท้องถิ่น ชาวปากนํ้าส่ วนใหญ่ก็มกั จะกล่าวถึงการอโอกาส ได้เที่ยวงานประจําปี ที่
ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ในจัง หวัด สมุ ท รปราการ นั่น คื อ งานเจดี ย์ (นมัส การณ์ อ งค์พ ระสมุ ท รเจดี ย ์) ซึ่ งจะ
ประกอบด้วยกาลเล่นต่างๆ ทั้งการแข่งเรื อ การแสดงดนตรี ไทย ลิเก ลําตัด การเล่นโจ๊ก การเปรี ยบมวย
ไทย มวยตับจาก และการเดินจับจ่ายซื้ อของ ด้วยเพราะสมัยที่พระสมุทรเจดียย์ งั ปรากฏเป็ นเกาะอยู่กลาง
แม่น้ าํ การเตรี ยมผ้าแดงห่ มองค์พระเจดีย ์ การจัดขบวนแห่ เตรี ยมการแข่งเรื อ และการจัดงานพิธีลว้ นเป็ น
ความร่ วมมือร่ วมใจของชาวปากนํ้าทั้งสิ้ น ส่ วนงานบุญอีกอย่างที่เป็ นสนุ กครึ กครื้ น ก็คือ งานพระบาท
(นมัสกาพระพุทธบาทจําลอง) ที่วดั กลางวรวิหาร ซึ่ งก็ถือเป็ นงานประจําปี ที่ชาวปากนํ้ารอคอย

ชมการแข่ งเรือในงานเจดีย์
ปี พ.ศ. ๒๔๕๑ พระยาราชยสาธก นายด่านภาษีเมืองสมุทรปราการได้รับอนุญาตจากพระอธิ การ
จ้อย (เจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร) ให้ก่อสร้างอาคารสองชั้นเพื่อทําเป็ นตลาดสด บริ เวณเรี ยบคลองเมือง
(คลองวัดกลางฯ) และก่อสร้ า งเรื อนไม้เป็ นโรงมหรสพ (วิกยี่เก) อีก หนึ่ งหลัง ทําให้ชาวปากนํ้า ได้มี
สถานที่คา้ ขาย ปละมีพ้ืนที่เหมาะสมให้แม่บา้ นมาจ่ายตลาด ในช่วงหัวคํ่าก็มกั มารวมกันเพื่อดูลิเก สมัยก่อน
การเล่นลิ เกถื อว่าเป็ นอาชี พที่มีคู่แข่งขันมาก เจ้าของลิ เกแต่ละคณะจะต้องคิดค้นกลเม็ดเด็ดพรายในการ
ครองใจคนดูไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องแต่งตัว ลูกเล่ นในการร้ องการรํา เครื่ องไม้เครื่ องมือประกอบฉาก และ

ระบายแสงสี ฉู ด ฉาดตา ที่ จะสามารถสร้ า งกลุ่ ม พ่อ ยกแม่ ย กให้ติด ตามชมต่ อ กัน หลายครั้ งโดยไม่ เบื่ อ
ผูจ้ ดั การจะนัดหมายการแสดงลิเกเป็ นแต่ละอาทิตย์ ซึ่ งคําว่า วิก ก็มาจากคําภาษาอังกฤษที่ใช้คาํ ว่า week
(๑ สัปดาห์ ) นั้นเอง ในการจัดสร้ างวิกยี่เกให้ต้ งั อยู่ใกล้ตลาดสดของท่านพระยาราชายสาธก ก็คงเป็ น
วิธีการหนึ่งที่คล้ายการจัดตลาดในปั จจุบนั คือ การดึงดูดคนให้เข้ามารวมกันมากๆ เพราะปรากฏมีแม่บา้ น
ที่มาจ่ายตลาดจํานวนไม่นอ้ ยที่ติดอกติดใจคณะยีเ่ ก จนเกิดเป็ นกลุ่มแม่ยกที่ให้ความอุปการคุณพระเอกยี่เกที่
มีนิสัยเจ้าชูท้ ้งั หลาย
วิกยี่เก เริ่ มเสื่ อมความนิ ยมเมื่ อมี การแสดงกลางแจ้งหลายอย่างเข้ามาแทน ทั้ง การแสดงลุ กทุ่ง
การฉายาภาพยนตร์ กลางแปลง และการเกิ ดขึ้นของโรงภาพยนตร์ ถึง ๓ โรงในชุ มชนปากนํ้า เริ่ มจาก
โรงภาพยนตร์ เฉลิม วรรณที่ ส ร้ า งอยู่ใ กล้ศ าลเจ้า พ่อ หลัก เมื อ ง โรงภาพยนตร์ ป ากนํ้า รามาที่ ส ร้ า งตรง
ศูนย์การค้าปากนํ้า และโรงภาพยนตร์ ราชาที่ส ร้ างตรงฝั่ งตํา บลท้า ยบ้าน ผูค้ นจึ งหันไปหาความสุ ขกับ
ของใหม่ที่ดูน่าตื่นเต้น และไม่เยิน่ เยื้อเหมือนการแสดงลิเก จนในที่สุดวิกยี่เกก็ตอ้ งเลิกกิจการไป ในขณะที่
กิ จการโรงภาพยนตร์ ก็อยู่ไ ด้ไ ม่นาน เมื่ อคนไทยสามารถหาม้วนเทปวีดีโอ ซี ดี และดี วีดีที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น
ตามลําดับ มานัง่ ดูหนังอยูก่ บั บ้านในราคาถูก และคิดจะเปิ ดฉายเมื่อไหร่ ก็ดูได้ทนั ที
ปี พ.ศ. ๒๔๗๙ สมัยที่มีการเปิ ดใช้ถนนสุ ขุมวิทที่เป็ นเส้นทางจากกรุ งเทพฯ ไปจังหวัดชลบุรี ทํา
ให้มีการก่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ริ มถนนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจาก
กรุ งเทพฯสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับการสร้างถนนสุ ขุมวิท ก็คือสถานตากอากาศบางปู
ต่อมาก็มีนกั ธุ รกิจรายใหญ่หลายราย เข้ามาสร้างฟาร์ มจระเข้ สมุทรปราการ สร้างสวางค์ นิวาส และสร้าง
เมืองโบราณ ทําให้ชาวปากนํ้ามีที่ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น การเดินทางไปเที่ยวสถานที่เหล่านี้ ในสมัยก่อนก็มกั ใช้
การถี บ จักรยาน จากปากนํ้าเพื่ อไปเที่ ย วสถานที่แต่ล ะแห่ งใช้ระยะทางประมาณ ๑๐ - ๑๒ กิ ดลเมตร
ยกเว้นฟาร์ มจระเข้ที่ต้ งั อยูใ่ นเขตตําบลท้ายบ้าน
ระหว่า งทางจากปากนํ้า ไปบางปู มี ที่ ดินผืนใหญ่ อยู่แห่ ง หนึ่ ง ชาวปากนํ้า เรี ย กว่า นายายขาว
ซึ่ งเป็ นที่ดินปลายสุ ดท้ายบนด้านซ้ายของปากแม่น้ าํ เจ้าพระยา (นับตามการไหลลงของแม่น้ าํ ) เจ้าของพื้นที่
เป็ นชาวไทยเชื้อสายจีน ได้จดั การพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เป็ นสถานที่พกั ผ่อน มีการแผ้วถางขุดสระนํ้าขนาดใหญ่
และขุดคลองเปิ ดทางให้น้ าํ ทะเลเข้าพื้นที่ แล้วก่อสร้างสะพานชมวิวตรงปากอ่าว สร้างศาลาเรื อพักใกล้
ทะเล ถือเป็ นสถานที่ที่ชาวปากนํ้ามักใช้วธิ ี เดินเท้าเพื่อเข้ามาเล่นนํ้าชมทะเล

สมัยก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๔๘๘ ) โรงเรี ยนสมุทรปราการ (โรงเรี ยน
ชาย) สมัยที่ยงั ตั้งอยู่ที่วดั กลางวรวิหาร มักใช้เส้นทางจากตลาดปากนํ้า ผ่านบางปิ้ ง โค้งต้นโพธิ์ ตรงไป
เลี้ ยวขวาเข้านายายขาว เพื่อเป็ นเส้นทางฝึ กการเดินทางไกลของยุวชนทหาร เล่ ากันว่าสองข้างทางจาก
ปากนํ้าไปบางปิ้ งเต็มไปด้วยต้นมะขามเรี ยงรายตลอดทาง เมื่อไปถึงนายายขาว ด้วยความเหนื่อยล้า ยุวชน
ทหารก็จะได้รับอนุ ญาตให้พกั และให้ลงเล่นนํ้าเป็ นรางวัลปลอบใจ นายายขาวมีเรื่ องเล่าด้านการเสี ยชีวิต
ของเด็กๆ ที่เข้าไปเล่นนํ้าหลายครั้ง จนต่อมาไม่ค่อยมีคนกล้าเข้าไปเที่ยว ปั จจุบนั นายายขาวกลายเป็ นเขต
โรงงานอุตสาหกรรม ที่ชื่อว่า ซอยบางเมฆขาว

สวางค์นิวาส ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ภาพถ่ายฝี พระหัตถ์ เจ้ากาวิลวงศ์ ณ เชียงใหม่

สถานตากอากาศบางปู ๒๕๐๗ ภาพฝี พระหัตถ์ เจ้ากาวิลวงศ์ ณ เชียงใหม่

สระนํ้าวัดกลางวรวิหาร ภาพของแถม เมื่อซื้ อไม้ขีดไฟ ในสมัยรัชกาลที่ ๖

เทีย่ วชมสระนํา้ วัดกลางวรวิหาร

บ่ อเต่ า ภาพโดย คุณเบญจมาศ สุ ขเกษม คุณธนวรรณ พันธุ์สว่าง และภาพครู เฉลิม เอี่ยมโอภาส
(ขวาล่างสุ ด) โดย โรงเรี ยนเฉลิมวิทยา

รู ปคู่ สิ งห์ (แกะสลัก) ขวัญใจเด็กรุ่ นคุณปู่ คุณย่า หน้าโบสถ์วดั กลางฯ
ภาพโดย คุณธนวรรณ พันธุ์สว่าง (ภาพซ้าย) และคุณรัตนา นิรัติศยั (ภาพล่างสุ ด ถ่ายเมื่อปี ๒๔๙๖) ภาพ
บนสุ ด คือ คุณฉวีรัตน์ (เอี่ยมโอภาส) เกษตรศิริถ่ายประมาณปี ๒๔๘๐ อนุ เคราะห์โดย โรงเรี ยนเฉลิ ม
ไฉไลวิทยา

หน้ าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

หน้าศาลากลางฯ เป็ นจุดชมวิวพระสมุทรเจดียแ์ ละเกาะป้ อมผีเสื้ อสมุทร ยามเย็นหนุ่ มสาวมักพากันมานัง่
รับลมชมเรื อริ มแม่น้ าํ เจ้าพระยา ภาพเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ – ๒๕๐๓ ลานนํ้าพุที่เห็น ต่อมาเป็ นอนุ สาวรี ย ์
รั ช กาลที่ ๕ (ปั จจุ บ นั ย้า ยไปอยู่พ้ื นที่ ถ ัดไป) ภาพโดย คุ ณ ธนวรรณ พันธุ์ ส ว่า ง คุ ณศรี รัตน์ พิ ม พา
และคุณวลี วรรณวสันต์

ภาพบนสุ ด โดย คุณธนวรรณ พันธุ์สว่าง ภาพล่างเป็ นเจ้าหน้าที่สุขศาลา (โรงพยาบาลสมุทรปราการ)
ล่องเรื อชมวิวแม่น้ าํ ไม่ทราบชื่อเจ้าของ

เทีย่ วนายายขาว (ปี ๒๕๐๔)

นายายขาว ตั้งอยูห่ ่างจากตลาดปากนํ้า ๖ กิโลเมตร เจ้าของที่ได้ขดุ บ่อสร้างสะพานชมธรรมชาติปากอ่าว
ไทย สามารถลงเล่นนํ้าได้ ยายขาวยังได้บริ จาคที่ดา้ นข้าง สร้างวัดอโศการาม ปั จจุบนั พื้นที่น้ ีเป็ นเขต
อุตสาหกรรมซอยบางเมฆขาว (น่าเสี ยดาย ที่ไม่ทราบบุคคลเจ้าของภาพ)

