
ตอนที ่ ๒  คุ้งข้าวเหนียวบูด 
 

 

 

 จากความเดิมเม่ือตอนท่ีแลว้  สุนทรภู่เดินทางโดยเรือแจวจากบริเวณแถววดัแจง้  เร่ิมเขา้สู่อาณาเขต

เมืองสมุทรปราการ  ผา่นมาทางบา้นบางผึ้ง (ปัจจุบนัเขียน  บางพึ่ง  คนละพื้นท่ีกบัตาํบลบางนํ้ าผึ้งนะครับ)  

จากนั้นก็เขา้เขตพื้นท่ีท่ีสุนทรภู่เรียกว่า  ปากลัด  ซ่ึงตอ้งขออธิบายเพิ่มเติมว่า  หมายถึง  ปากคลองลัดโพธ์ิ       

ท่ีเป็นคลองขุดเพื่อเป็นทางลดัโคง้แม่นํ้ าเจา้พระยา  ท่ีหลายคนในปัจจุบนัมกัเรียกว่า  โคง้กระเพราะหมู   

หรือโคง้รูปเกือกมา้  แต่คนในสมยัก่อน  เรียกกนัวา่  คุ้งข้าวเหนียวบูด  อนัมีท่ีมาจากการเดินเรือผา่นโคง้นํ้ า

น้ี  จะตอ้งส่งคนข้ึนบกเดินเทา้ลดัไปรออีกขา้งหน่ึง  เพื่อหุงขา้วปลาอาหารเตรียมไวร้อขบวนเรือท่ีวิ่งออ้ม        

คุง้นํ้ ามา  แต่ปรากฏวา่กวา่ขบวนเรือท่ีวิ่งออ้มแม่นํ้ าจะมาถึง  ขา้วก็บูดเสียแลว้  เพราะเป็นการแจวเรือออ้ม

ทางถึง  ๑๘  กิโลเมตร  (ใช้เวลาเกือบ  ๖  ชั่วโมง หากเฉล่ียการแจวเรือของสุนทรภู่  ๓.๓  กิโลเมตรต่อ

ชัว่โมง)  ชาวบา้นจึงเรียกคุง้นํ้าน้ีวา่  คุง้ขา้วเหนียวบูด 
 

 

“ถึงปากลดัแลท่าชลาตืน้  ดูเลื่อมลืน่เลนลากลาํละหาน” 



 

คลองลดั  ถูกขุดสมัยพระเจ้าท้ายสระ แต่ถูกกลบสมัยรัชกาลที ่ ๑ 
 

 เม่ือปากลดัในท่ีน้ี  คือ  คลองลดัโพธ์ิ ก็ทาํใหผู้เ้ขียนตอ้งอดสงสัยข้ึนมาไม่ไดว้า่  เม่ือมีคลองเป็นทาง

ลดัโคง้แม่นํ้ าเจา้พระยาแลว้  เหตุใดในนิราศเมืองแกลง  สุนทรภู่จึงไม่ใชเ้ส้นทางลดัให้เป็นประโยชน์  แต่

กลบัเสียเวลาแจวเรือออ้มแม่นํ้าตลอดทั้งคืนเพื่อเขา้สู่คลองสําโรง  จนเม่ือกลบัไปอ่านในพระราชพงศาวดาร

เก่ียวกบัประวติัการขุดคลองลดั ก็ได้วามว่า  คลองลดัโพธ์ิถูกขุดข้ึนเม่ือสมยักรุงศรีอยุธยาตอนปลายใน

รัชกาลพระเจา้ทา้ยสระ  ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี  ๑  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  เกิดเหตุแผ่นดินตรงปากคุง้ขา้ว

เหนียวบูดได้ถูกกระแสนํ้ าเจา้พระยากดัเซาะ  จากความยาวของคลองลดัโพธ์ิเม่ือเร่ิมขุดคือ  ๑๑๐๐  เมตร  

เหลือความยาวเพียง  ๗๐๐  เมตรเท่านั้น  ประกอบกบัคลองลดัน้ีไดก้ลายเป็นคลองท่ีสร้างความเดือดร้อนแก่

ราษฎรในเมืองหลวง  ท่ีนํ้าเคม็จากทะเลอ่าวไทย  ไหลเขา้พื้นท่ี  ทาํให้ไร่น่าไดรั้บความเสียหาย  ในพระราช

พงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา  ไดบ้นัทึกวธีิการแกปั้ญหาน้ี ดว้ยวา่ 
 

“ ใน ปีมะโรง  ฉศก (พ.ศ. ๒๓๒๗)... คร้ังน้ันคลองขุดปากลัดน้ันกว้างออกและนํ้าทะเลขึน้แรง เค็มขึน้มาถึง

พระนคร  คร้ันถึง  ณ  วันศุกร์  เดือน ๓ ขึ้น ๑๑ คํ่า  จึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์กับทั้งกรม

พระราชวังหลังและเจ้าต่างกรมทั้งปวง  พร้อมกันเสด็จโดยทางชลมารค  ลงไปปิดคลองปากลัด  ดํารัสให้

เกณฑ์ข้าราชการขนมูลดินและอิฐหักถมทํานบกั้นนํ้า  แล้วให้เกณฑ์ข้าราชการตามตัวเลข  ขึน้ไปร้ือกําแพง

กรุงเก่า  บรรทุกเรือลงมา  สานชะลอมบรรจุอิฐหักถมทํานบจนสูงเสมอฝ่ัง  และนํ้าเค็มไหลขึน้มาทางคลอง

ปากลัดมิได้  ไหลไปทางแม่นํ้าใหญ่เป็นทางอ้อม  ก็มิสู้เค็มขึ้นมาถึงฝ่ังพระนคร  ราษฎรทั้งหลายได้รับ

พระราชทานนํา้จืดเป็นสุขทั้งส้ิน” 



 ดว้ยเหตุท่ีคลองลดัโพธ์ิถูกถมไปเม่ือ  ๒๒  ปี  (ปี พ.ศ. ๒๓๒๗) ก่อนการเดินทางของสุนทรภู่น่ีเอง  

ท่ีทาํให้สุนทรภู่เม่ือคร้ังแต่งนิราศเมืองแกลงในปี  พ.ศ. ๒๓๔๙  ไม่ไดอ้าศยัการแจวเรือลดัโคง้ตรงน้ี  การ

เดินทางของสุนทรภู่จึงเกิดความลาํบากมากข้ึน  ชนต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี  ๒  เม่ือมีรับสั่งให้สร้างเมืองนคร

เข่ือนขนัธ์ จึงมีการขุดคลองเป็นทางลดัใหม่ เรียกวา่  คลองลัดหลวง  เพื่อทดแทนคลองลดัโพธ์ิท่ีถูกถมไป  

แลว้คิดวธีิแกไ้ขปัญหาท่ีเคยเกิด  โดยกาํหนดเส้นทางคลองลดัหลวงยาวเกือบ  ๓  กม.  แต่ลดัไดถึ้ง  ๒๐  กม.  

ประหยดัไป  ๑๗  กม.  การกาํหนดเส้นทางคลองน้ีใหค้่อนขา้งยาว และมีส่วนขยกัทางดา้นใต ้ ก็เพื่อทาํให้นํ้ า

ไหลผา่นไม่สะดวกนกั  เป็นการป้องกนัปัญหาคลองถูกกดัเซาะจนขยายกวา้งเหมือนคลองลดัโพธ์ิ  นํ้ าทะเลก็

ข้ึนมาผา่นคลองน้ีไดน้อ้ย  ในขณะท่ียงัสามารถใชส้ัญจรได ้ ตลอดแนวคลองลดัหลวงมีวดัเรียงรายหลายวดั  

ทั้งวดัไทย และวดัมอญ ก็เพราะทรงใหค้รัวมอญมาตั้งถ่ินฐานท่ีเมืองใหม่น้ี 
 

 

คลองลดัหลวง คลองขุดใหม่ 
 

 บางระเจ้า  ปัจจุบนัเขียน  บางกะเจ้า  เดิมหมายถึง  พื้นท่ีบริเวณ “คุ ้งข้าวเหนียวบูด”  ทั้งหมด               

โดยเรียกรวมๆว่า  บางกะเจา้  ต่อมาแบ่งออกเป็น  ๖  ตาํบล ไดแ้ก่ ต.บางยอ  ต.บางกระเจา้  ต.บางนํ้ าผึ้ ง            

ต.บางกระสอบ  และ ต.ทรงคะนอง  แต่บางกระเจา้ในนิราศเมืองแกลง  สุนทรภู่ระบุเป็นตาํแหน่ง ปากคลอง

บางระเจา้  บางกะเจา้ไม่ปรากฏชัดเจจนว่าเป็นมาอย่างไร  แต่สันนิษฐานจากคาํว่า  “ระเจา้”  ซ่ึงหมายถึง 

“นกยูง” หรือ “นกกระยาง” อาศยัอยู่เป็นจาํนวนมาก  ส่วนอีกตาํนานเล่าว่ามีหญิงสูงศกัด์ิไวผ้มมวยสูงรัด

เกลา้อพยพขา้มแม่นํ้าเจา้พระยามาอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีริมคลอง  จึงเรียกพื้นท่ีน้ีวา่  “บางบา้นเจา้” หรือ “คลองรัด

เกลา้” และเม่ือเวลาเปล่ียนไปจึงเพี้ยนเป็น “บางกะเจา้” 



 
 

 ศาลพระประแดง  เม่ือแจวเรืออ้อมบางกะเจ้า ในนิราศเมืองแกลงได้แจ้งว่ามาพบกับ ศาล            

พระประแดง  ศาลพระประแดง  ศาลท่ีมีช่ือเดียวกบัเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมยัขอมเรืองอาํนาจ  (ประมาณหน่ึง

พนัปีท่ีผา่นมา)  เมืองพระประแดงดั้งเดิมในท่ีน้ีเป็นคนละท่ีกบัพระประแดงในปัจจุบนั  ท่ีเปล่ียนช่ือมาจาก

เมืองนครเข่ือนขนัธ์นะครับ  เป็นการเปล่ียนช่ือในสมยัรัชกาลท่ี  ๖  เพื่อระลึกถึงความสําคญัของเมือง              

พระประแดงในอดีต สมเด็จฯ  กรมพระยาดาํรงราชานุภาพไดท้รงเคยอธิบายวา่  พระประแดงดั้งเดิมอยูแ่ถว

ท่าเรือคลองเตย  โดยศาลพระประแดงท่ีสุนทรภู่กล่าวถึง  ปัจจุบนัอยูใ่นพื้นท่ีท่ีเรียกวา่  ๗๐  ไร่  หลายคนคง

จะคุน้ช่ือเจา้ถ่ินแถวนั้น  “ภาพ  ๗๐  ไร่”  เอเย่นต์คา้ยาตลอดคลองเตยท่ีติดคุกไปแลว้ศาลพระประแดงคง

เป็นศาลศกัด์ิสิทธ์ิและมีอิทธิฤทธ์ิมากในสมยันั้น  ถึงกบัสุนทรภู่ไดบ้นัทึกวา่  แมจ้ะอยูก่ลางไพร  แต่มีความ

เฮ้ียน และแรง โดยข้ึนตน้ไวว้า่ 
 

“ลอืสะท้าน  อยู่ว่าเจ้า  ห้าวกําแพง” 
 

 ปากคลองสําโรง  อยูฝ่ั่งตะวนัออกแม่นํ้ าเจา้พระยา  คลองสําโรงเป็นคลองลดัเช่ือมแม่นํ้ าเจา้พระยา

แม่นํ้าบางประกง  ปรากฏร่องรอยหลายตอนวา่เป็นคลองขุดโบราณ  จากช่ือตาํบลท่ีปรากฏอยูใ่นแนวคลอง

สําโรง  เป็นไปได้ว่าคลองสําโรงอาจเก่าถึงยุคท่ีขอมยงัมีอิทธิพลอยู่ในพื้นท่ีน้ี  เม่ือแจวเรือมาถึงสําโรง  

สุนทรภู่ไดพ้รรณนาวา่ 
 

“   พอแจ่มแจ้งแสงเงินเงาระยบั  ดาวเดือนดับเด่นดวงพระสุริย์ใส 

ถึงปากช่องคลองสําโรงสําราญใจ  พอนํา้ไหลขึน้เช้ากเ็ข้าคลอง  ” 



 

 พอแจ่มแจ้งแสงเงินเงาระยบั  ก็ตอ้งหมายความวา่  เชา้แลว้  จึงพอจะคาํนวณเวลาการเดินทางจากท่ี

ใดท่ีหน่ึงแถววดัแจง้ มาถึงปากคลองสาํโรง  (ยงัไม่ไดเ้ขา้คลอง)  สรุปไดว้า่ 
 

 - เม่ือสุนทรภู่เร่ิมออกเดินทางประมาณ  ๔  ทุ่ม 

 - มาถึงปากคลองสาํโรง  ในตอนเชา้ก็ประมาณ  ๗  โมงเชา้ 

 - รวมเวลา  ๙  ชัว่โมง  จากวดัแจง้ลงมาถึงปากคลองสาํโรง 

 -  คาํนวณระยะทางในแผนท่ี  ประมาณ  ๓๐  กม. ก็เท่ากบัวา่  ท่านสุนทรภู่ทาํความเร็วในการแจว

เรือไดร้าว  ๓.๓  กิโลเมตร  ต่อชัว่โมง (อนัท่ีจริง คนท่ีแจวเรือจริงๆ ก็คือ  ลูกศิษยท่ี์ช่ือ  นอ้ย กบั  พุม่) 


