ตอนที่ ๑ ก่อนจะเข้ าเมืองสมุทรปราการ

ในบันทึกของนักวิชาการส่ วนใหญ่มกั ระบุ ถึงต้นตระกูลท่านสุ นทรภู่ ผูแ้ ต่งนิราศเมืองแกลง

ไว้

ว่า บิดาเป็ นชาวบ้านกรํ่า อําเภอแกลง จังหวัดระยอง มารดาเป็ นชาวเมืองอื่น (ยังไม่มีใครกําหนดแน่ นอน)
ทั้งนี้ เนื่องจากเชื่ อถือตามพระนิ พนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เรื่ อง ชีวิตและงานของสุ นทรภู่
บริ เวณที่คิดว่าเป็ นบ้านเกิ ดของท่านสุ นทรภู่ จึงมีการก่อสร้ างอนุ สาวรี ยส์ ุ นทรภู่เด่นเป็ นสง่าพร้ อมรู ปปั้ นตัว
ละครต่างๆ ในเรื่ องพระอภัยมณี อันเป็ นผลงานชิ้นเอก
ส่ วนใครที่เคยไปเที่ยวสวนสาธารณะ ที่เพิ่งสร้างใหม่ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง กลับ
แลเห็นอนุสาวรี ยส์ ุ นทรภู่ในรู ปแบบใหม่ ที่ยงั เป็ นหนุ่มมีรูปร่ างแปลกตาจากที่เคยเห็น

สอบถามก็ได้ความว่า เป็ นท่านสุ นทรภู่ตามจินตนาการในช่วงที่มีอายุเพียง ๒๑ ปี คราวแต่งนิ ราศ
เมืองแกลง จัดเป็ นกวีนิพนธ์แบบกลอนประพันธ์นิราศเรื่ องแรกของท่าน การที่เราจะขอย้อนตํานานนิราศเมือง
แกลงต่อไปนี้ ก้เพราะตามเนื้อความในนิ ราศเมืองแกลง ได้กล่าวถึงการเดินทางอันแสนลําบาก จากกรุ งเทพฯ
ผ่านเมืองพระประแดง คลองสําโรง บางพลี และบางเหี้ ย ก่อนที่จะตรงไปสู่ เมืองต่างๆ ไปจนถึงอําเภอแกลง
จังหวัดระยองสุ นทรภู่ได้บนั ทึกไว้ในปี พ.ศ. ๒๓๔๙ (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๑) เราจึงเห็นควรนําสภาพแวดล้อม
ในสมัยนั้น มาวิเคราะห์ให้อ่านกับสนุกๆนะครับ

ในช่ วงแรกของนิ ราศเมืองแกลง มีใจความกล่าวถึงการเดินทางโดยใช้เรื อ เพื่อไปยังบ้านเกิ ดที่ตาํ บล
บ้านกรํ่า โดยมีศิษย์ ๒ คนร่ วมโดยสารไปด้วย คือ น้อยกับพุ่ม และมีผนู้ าํ ทางชื่ อ นายแสง เหตุผลในการ
เดินทางของสุ นทรภู่ไม่ปรากฏแน่ ชดั บ้างก็ว่าต้องการไปบวชกับบิดา บ้างก็ว่าเดินทางไปขอเงินเพื่อกลับมา
แต่งงาน แต่ใ นช่ วงระหว่างเดิ นทาง กลับมีประชาชน พร้ อมข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่เข้าร้ องทุ กข์ และให้การ
ต้อนรับ นักวิชาการหลายท่านจึงยังไม่สามารถหาข้อมูลสรุ ปได้วา่ สุ นทรภู่ไม่ได้กลับบ้าน แต่ได้รับมอบหมาย
ให้ไปราชการลับอะไรบางอย่าง
การเดิ นทางด้วยเรื อลําน้อยของสุ นทรภู่ เริ่ มต้นเวลาประมาณ ๔ ทุ่มจากสถานที่ใดที่หนึ่ งบนแม่น้ าํ
เจ้าพระยา เหนือบริ เวณพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว โดยมีสิ่งแรกที่ได้พบเห็น คือ วัดแจ้ ง

วัดแจ้ ง อยูเ่ หนือปากคลองบางกอกใหญ่ที่แยกออกไปจากฝั่งตะวันตกของแม่น้ าํ เจ้าพระยาเล็กน้อย จาก
เอกสารทุ ก ฉบับในช่ วงยุคต้นรัตนโกสิ นทร์ จะเรี ย กคลองบางกอกใหญ่ ว่า คลองบางกอก (ไม่ มีใหญ่ค รับ )
สุ นทรภู่เริ่ มต้นการเดินทางจากที่ไหนสักแห่งเหนือวัดแจ้ง วัดที่มกั จะมีตาํ นานการเดินทางเรื อในช่วงมืด แล้วจะ
มาถึงที่วดั นี้ ในช่วงแจ้ง (เช้า) ในนิ ราศเมืองแกลงเป็ นช่วงสมัยรัชกาลที่ ๑ ซึ่ งระหว่างนั้นสมเด็จพระเจ้าลุกยา
เธอ เจ้าฟ้ ากรมหลวงอิศรสุ นทร ได้เสด็จมาประทับที่พระราชวังเดิม (ข้างวัดแจ้ง) และได้ทรงปฏิสังขรณ์วดั แจ้ง
ใหม่ท้ งั วัด แต่ยงั ไม่ทนั สําเร็ จ ก็สิ้นรั ชกาลที่ ๑ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมหลวงอิศรสุ นทร ได้เสด็จขึ้ นครองราชย์
สมบัติ เ ป็ นพระบาทสมเด็ จพระพุ ท ธเลิ ศ หล้า นภาลัย พระองค์ไ ด้ท รงบูร ณปฏิ สัง ขรณ์ ว ดั แจ้ง ต่ อ มา และ
พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดอรุ ณราชธาราม” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ จึงมีการโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

นามวัดใหม่วา่ “วัดอรุ ณราชวราราม” สุ นทรภู่เมื่อนัง่ เรื อแจวผ่านวัดแจ้ง ให้พลันนํ้าตาไหลคิดถึงนางอันเป็ นที่
รัก (เริ่ มต้นความเป็ นนิราศ) ถึงกับรําพันออกมา
“ทั้งจากแดนแสนห่ วงดวงกานดา โอ้อุรารุ่ มร้ อนอ่อนกําลัง”

แพกลางนํา้ ทีส่ ํ าเพ็ง
สามปลืม้ และสํ าเพ็ง สามปลื้มอยูท่ างฝั่งตะวันออกของแม่น้ าํ เจ้าพระยาในนิราศชุมพรที่แต่งในรัชกาล
ที่ ๑ เรี ยก สาวปลืม้ บริ เวณนี้มีวดั เก่าแก่มาแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยา เรี ยกว่า วัดสามปลื้ม ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่ อเป็ น
วัดจักรวรรดิราชาวาส ส่ วน “สํ าเพ็ง” เป็ นย่านที่อยูถ่ ดั ลงมาจากสามปลื้มเล็กน้อย สุ นทรภู่กล่าวว่าเป็ นสถาน
นางประจาน (โสเภณี ) ที่ต้งั อยูบ่ นเรื อแพ
“แพประจําจอดเรียงเคียงขนาน มีซุ้ มวอกตรอกนางเจ้ าประจาน”
ในขณะที่นิราศชุมพร (สมัย ร.๑) และนิราศฉะเชิงเทรา (ปี ๒๓๖๙) กลับครํ่าครวญชมโฉมคนรักเมื่อ
ผ่านสําเพ็ง ตั้งแต่เขตสามปลื้มจนถึงเขตตลาดสําเพ็งในช่วงที่สุนทรภู่เดินทาง เพิ่งจะผ่านเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้ง
ใหญ่ย งั ไม่ไ ด้มี ก ารบูรณะอย่า งเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อย จากสถานที่ นางประจานในสมัยนั้น ปั จจุบ นั สํา เพ็ง
กลายเป็ นย่านค้าส่ งที่สาํ คัญของประเทศไทย

ท่ านํา้ ริมเจ้ าพระยา
ดาวคะนอง ในนิราศนริ นทร์ (แต่งสมัยรัชกาลที่ ๒) เรี ยก บางนางนองชาวมอญที่อาศัยอยูใ่ นแถบนั้น
เรี ยก ดงฮะนอง (หรื อบางสําเนียงว่า เดิงซะนอง) แปลว่า เมืองแห่งดาว ส่ วนในประวัติวดั ดาวคะนองบอกว่า
ในปี พ.ศ. ๒๓๐๘ เมื่อคราวที่สร้ างพระอุโบสถหลังเดิม ระหว่างพิธียกช่อฟ้ าอุโบสถได้เกิดเหตุอศั จรรย์ คือ
มีดาวหลายดวงปรากฏบนท้องฟ้ า เห็ นได้ชดั แม้เป็ นเวลากลางวัน จึงเรี ยกวัดนี้ ว่า วัดดาวคะนอง สุ นทรภู่ได้
บันทึกชื่อไว้ตรงกับสมัยปั จจุบนั ว่า ดาวคะนอง บริ เวณนี้ มีคลองดาวคะนอง เป็ นลํานํ้าสาขาฝั่งขวาของแม่น้ าํ
เจ้าพระยา เชื่อมระหว่างแม่น้ าํ เจ้าพระยา กับคลองบางขุนเทียน อยูท่ างใต้สะพานกรุ งเทพลงไปเล็กน้อย
วั ด ดอกไม้ สร้ า งในสมัย กรุ งศรี อยุ ธ ยาตอนปลาย ราว พ.ศ. ๒๓๐๐ ไม่ ป รากฏนามผู้ส ร้ า ง
วัดดอกไม้ที่สุนทรภู่กล่าวถึ งเป็ นคนละวัดกับบุปผารามแต่เป็ นวัดดอกไม้ตรงยานนาวา ใต้สะพานพระราม ๙
ลงมาเล็ ก น้ อ ย เป็ นวัด ที่ ป รากฏชื่ อ ตรงกัน ในนิ ร าศช่ ว งต้น รั ต นโกสิ น ทร์ ห ลายเรื่ อง ทั้ง นิ ร าศชุ ม พร,
นิราศพระยาตรัง, และนิราศฉะเชิงเทรา
บางนํา้ ผึง้ ปั จจุบนั เขียนว่า บางพึ่ง อยูฝ่ ่ังตะวันตกของแม่น้ าํ เจ้าพระยา ตรงข้ามวัดดอกไม้

ใน

อดีตมีคลองสําคัญชื่อ คลองบางพึ่ง แต่เดี๋ยวนี้เคยแคบมากปากคลองมีวดั ชื่ อ วัดบางพึ่ง ก่อตั้งโดยราษฎรบ้าน
บางพึ่งซึ่ งส่ วนใหญ่มีเชื้ อสายจีน ประกอบอาชีพทําสวนมะพร้าว และสวนหมาก มีเรื่ องเล่าขายสื บต่อกันมาว่า
วัดบางพึ่งเป็ นวัดที่พระเจ้าจากสิ นได้เคยนําทัพเรื อเดินทางมาจากจันทบุรี มาพักที่บริ เวณวัดเพื่อจัดเตรี ยมทัพเข้า
โจมตีพม่าที่ค่ายโพธิ์ สามต้น กรุ งศรี อยุธยา และกรุ งธนบุรี ซึ่ งถูกพม่ายึดครองอยู่ หลังจากที่กรุ งศรี อยุธยาแตก

ในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ เหตุเพราะกองทัพพระเจ้าตากสิ นได้มาพักทัพที่บริ เวณสวนมะพร้าว และสวนหมากริ มนํ้า
บ้านบางพึ่งแห่งนี้ นามของวัดจึงได้ชื่อ “วัดบางพึ่ง”

ท่านํ้าวัดบางพึ่ง
เมื่อมาถึ งบางพึ่งแล้ว ก็หมายความว่า สุ นทรภู่ได้เริ่ มเดินทางเข้าสู่ เมืองสมุทรปราการ ในเขตอําเภอ
พระประแดงแล้วนะครับ ปี ๒๓๔๙ ที่สุนทรภู่ผา่ นมา เมืองนครเขื่อนขันธ์ยงั ไม่ได้ดาํ เนินการก่อสร้าง

