ตอนที่ ๒ คุ้งข้ าวเหนียวบูด

จากความเดิมเมื่อตอนที่แล้ว สุ นทรภู่เดินทางโดยเรื อแจวจากบริ เวณแถววัดแจ้ง เริ่ มเข้าสู่ อาณาเขต
เมืองสมุทรปราการ ผ่านมาทางบ้านบางผึ้ง (ปั จจุบนั เขียน บางพึ่ง คนละพื้นที่กบั ตําบลบางนํ้าผึ้งนะครับ)
จากนั้นก็เข้าเขตพื้นที่ที่สุนทรภู่เรี ยกว่า ปากลัด ซึ่ งต้องขออธิ บายเพิ่มเติมว่า หมายถึง ปากคลองลัดโพธิ์
ที่เป็ นคลองขุดเพื่อเป็ นทางลัดโค้งแม่น้ าํ เจ้าพระยา ที่หลายคนในปั จจุบนั มักเรี ยกว่า โค้งกระเพราะหมู
หรื อโค้งรู ปเกือกม้า แต่คนในสมัยก่อน เรี ยกกันว่า คุ้งข้ าวเหนียวบูด อันมีที่มาจากการเดินเรื อผ่านโค้งนํ้า
นี้ จะต้องส่ งคนขึ้นบกเดิ นเท้าลัดไปรออีกข้างหนึ่ ง เพื่อหุ งข้าวปลาอาหารเตรี ยมไว้รอขบวนเรื อที่วิ่งอ้อม
คุง้ นํ้ามา แต่ปรากฏว่ากว่าขบวนเรื อที่วิ่งอ้อมแม่น้ าํ จะมาถึง ข้าวก็บูดเสี ยแล้ว เพราะเป็ นการแจวเรื ออ้อม
ทางถึ ง ๑๘ กิโลเมตร (ใช้เวลาเกื อบ ๖ ชั่วโมง หากเฉลี่ ยการแจวเรื อของสุ นทรภู่ ๓.๓ กิ โลเมตรต่อ
ชัว่ โมง) ชาวบ้านจึงเรี ยกคุง้ นํ้านี้วา่ คุง้ ข้าวเหนียวบูด
“ถึงปากลัดแลท่ าชลาตืน้ ดูเลื่อมลืน่ เลนลากลําละหาน”

คลองลัด ถูกขุดสมัยพระเจ้ าท้ายสระ แต่ ถูกกลบสมัยรัชกาลที่ ๑
เมื่อปากลัดในที่น้ ี คือ คลองลัดโพธิ์ ก็ทาํ ให้ผเู้ ขียนต้องอดสงสัยขึ้นมาไม่ได้วา่ เมื่อมีคลองเป็ นทาง
ลัดโค้งแม่น้ าํ เจ้าพระยาแล้ว เหตุใดในนิ ราศเมืองแกลง สุ นทรภู่จึงไม่ใช้เส้นทางลัดให้เป็ นประโยชน์ แต่
กลับเสี ยเวลาแจวเรื ออ้อมแม่น้ าํ ตลอดทั้งคืนเพื่อเข้าสู่ คลองสําโรง จนเมื่อกลับไปอ่านในพระราชพงศาวดาร
เกี่ ยวกับประวัติการขุดคลองลัด ก็ ได้วามว่า คลองลัดโพธิ์ ถูกขุดขึ้ นเมื่อสมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนปลายใน
รัชกาลพระเจ้าท้ายสระ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๑ แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ เกิดเหตุแผ่นดินตรงปากคุ ง้ ข้าว
เหนี ยวบูดได้ถูกกระแสนํ้าเจ้าพระยากัดเซาะ จากความยาวของคลองลัดโพธิ์ เมื่อเริ่ มขุดคือ ๑๑๐๐ เมตร
เหลือความยาวเพียง ๗๐๐ เมตรเท่านั้น ประกอบกับคลองลัดนี้ได้กลายเป็ นคลองที่สร้างความเดือดร้อนแก่
ราษฎรในเมืองหลวง ที่น้ าํ เค็มจากทะเลอ่าวไทย ไหลเข้าพื้นที่ ทําให้ไร่ น่าได้รับความเสี ยหาย ในพระราช
พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา ได้บนั ทึกวิธีการแก้ปัญหานี้ ด้วยว่า
“ ใน ปี มะโรง ฉศก (พ.ศ. ๒๓๒๗)... ครั้งนั้นคลองขุดปากลัดนั้นกว้ างออกและนํ้าทะเลขึน้ แรง เค็มขึน้ มาถึง
พระนคร ครั้ นถึง ณ วันศุ กร์ เดือน ๓ ขึ้น ๑๑ คํ่า จึงสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ กับทั้งกรม
พระราชวังหลังและเจ้ าต่ างกรมทั้งปวง พร้ อมกันเสด็จโดยทางชลมารค ลงไปปิ ดคลองปากลัด ดํารั สให้
เกณฑ์ ข้าราชการขนมูลดินและอิฐหักถมทํานบกั้นนํ้า แล้ วให้ เกณฑ์ ข้าราชการตามตัวเลข ขึน้ ไปรื้อกําแพง
กรุ งเก่า บรรทุกเรื อลงมา สานชะลอมบรรจุอิฐหักถมทํานบจนสู งเสมอฝั่ง และนํ้าเค็มไหลขึน้ มาทางคลอง
ปากลัด มิไ ด้ ไหลไปทางแม่ นํ้า ใหญ่ เป็ นทางอ้ อ ม ก็มิสู้ เค็ม ขึ้นมาถึงฝั่ งพระนคร ราษฎรทั้งหลายได้ รับ
พระราชทานนํา้ จืดเป็ นสุ ขทั้งสิ้น”

ด้วยเหตุที่คลองลัดโพธิ์ ถูกถมไปเมื่อ ๒๒ ปี (ปี พ.ศ. ๒๓๒๗) ก่อนการเดินทางของสุ นทรภู่นี่เอง
ที่ทาํ ให้สุนทรภู่เมื่อครั้งแต่งนิ ราศเมืองแกลงในปี พ.ศ. ๒๓๔๙ ไม่ได้อาศัยการแจวเรื อลัดโค้งตรงนี้ การ
เดินทางของสุ นทรภู่จึงเกิดความลําบากมากขึ้น ชนต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๒ เมื่อมีรับสั่งให้สร้างเมืองนคร
เขื่อนขันธ์ จึงมีการขุดคลองเป็ นทางลัดใหม่ เรี ยกว่า คลองลัดหลวง เพื่อทดแทนคลองลัดโพธิ์ ที่ถูกถมไป
แล้วคิดวิธีแก้ไขปั ญหาที่เคยเกิด โดยกําหนดเส้นทางคลองลัดหลวงยาวเกือบ ๓ กม. แต่ลดั ได้ถึง ๒๐ กม.
ประหยัดไป ๑๗ กม. การกําหนดเส้นทางคลองนี้ให้ค่อนข้างยาว และมีส่วนขยักทางด้านใต้ ก็เพื่อทําให้น้ าํ
ไหลผ่านไม่สะดวกนัก เป็ นการป้ องกันปั ญหาคลองถูกกัดเซาะจนขยายกว้างเหมือนคลองลัดโพธิ์ นํ้าทะเลก็
ขึ้นมาผ่านคลองนี้ได้นอ้ ย ในขณะที่ยงั สามารถใช้สัญจรได้ ตลอดแนวคลองลัดหลวงมีวดั เรี ยงรายหลายวัด
ทั้งวัดไทย และวัดมอญ ก็เพราะทรงให้ครัวมอญมาตั้งถิ่นฐานที่เมืองใหม่น้ ี

คลองลัดหลวง คลองขุดใหม่
บางระเจ้ า ปั จจุ บ นั เขี ยน บางกะเจ้ า เดิ ม หมายถึ ง พื้ นที่บ ริ เวณ “คุ ้งข้า วเหนี ย วบูด” ทั้ง หมด
โดยเรี ยกรวมๆว่า บางกะเจ้า ต่อมาแบ่งออกเป็ น ๖ ตําบล ได้แก่ ต.บางยอ ต.บางกระเจ้า ต.บางนํ้าผึ้ง
ต.บางกระสอบ และ ต.ทรงคะนอง แต่บางกระเจ้าในนิราศเมืองแกลง สุ นทรภู่ระบุเป็ นตําแหน่ง ปากคลอง
บางระเจ้า บางกะเจ้าไม่ปรากฏชัดเจจนว่าเป็ นมาอย่างไร แต่สันนิ ษฐานจากคําว่า “ระเจ้า” ซึ่ งหมายถึ ง
“นกยูง” หรื อ “นกกระยาง” อาศัยอยู่เป็ นจํานวนมาก ส่ วนอีกตํานานเล่ าว่ามีหญิงสู งศักดิ์ ไว้ผมมวยสู งรัด
เกล้าอพยพข้ามแม่น้ าํ เจ้าพระยามาอาศัยอยูใ่ นพื้นที่ริมคลอง จึงเรี ยกพื้นที่น้ ีวา่ “บางบ้านเจ้า” หรื อ “คลองรัด
เกล้า” และเมื่อเวลาเปลี่ยนไปจึงเพี้ยนเป็ น “บางกะเจ้า”

ศาลพระประแดง เมื่ อ แจวเรื อ อ้อ มบางกะเจ้า ในนิ ร าศเมื อ งแกลงได้แ จ้ง ว่ า มาพบกับ ศาล
พระประแดง ศาลพระประแดง ศาลที่มีชื่อเดียวกับเมืองเก่าแก่ต้ งั แต่สมัยขอมเรื องอํานาจ (ประมาณหนึ่ ง
พันปี ที่ผา่ นมา) เมืองพระประแดงดั้งเดิมในที่น้ ีเป็ นคนละที่กบั พระประแดงในปั จจุบนั ที่เปลี่ยนชื่อมาจาก
เมื องนครเขื่ อนขันธ์ นะครั บ เป็ นการเปลี่ ยนชื่ อในสมัย รัช กาลที่ ๖ เพื่อระลึ กถึ งความสําคัญของเมื อง
พระประแดงในอดีต สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพได้ทรงเคยอธิ บายว่า พระประแดงดั้งเดิมอยูแ่ ถว
ท่าเรื อคลองเตย โดยศาลพระประแดงที่สุนทรภู่กล่าวถึง ปั จจุบนั อยูใ่ นพื้นที่ที่เรี ยกว่า ๗๐ ไร่ หลายคนคง
จะคุน้ ชื่ อเจ้าถิ่ นแถวนั้น “ภาพ ๗๐ ไร่ ” เอเย่นต์คา้ ยาตลอดคลองเตยที่ติดคุกไปแล้วศาลพระประแดงคง
เป็ นศาลศักดิ์สิทธิ์ และมีอิทธิ ฤทธิ์ มากในสมัยนั้น ถึงกับสุ นทรภู่ได้บนั ทึกว่า แม้จะอยูก่ ลางไพร แต่มีความ
เฮี้ยน และแรง โดยขึ้นต้นไว้วา่
“ลือสะท้าน อยู่ว่าเจ้ า ห้ าวกําแพง”
ปากคลองสํ าโรง อยูฝ่ ั่งตะวันออกแม่น้ าํ เจ้าพระยา คลองสําโรงเป็ นคลองลัดเชื่ อมแม่น้ าํ เจ้าพระยา
แม่น้ าํ บางประกง ปรากฏร่ องรอยหลายตอนว่าเป็ นคลองขุดโบราณ จากชื่อตําบลที่ปรากฏอยูใ่ นแนวคลอง
สําโรง เป็ นไปได้ว่าคลองสําโรงอาจเก่าถึ ง ยุคที่ข อมยังมี อิทธิ พ ลอยู่ใ นพื้นที่ น้ ี เมื่อแจวเรื อมาถึ ง สําโรง
สุ นทรภู่ได้พรรณนาว่า
“ พอแจ่ มแจ้ งแสงเงินเงาระยับ

ดาวเดือนดับเด่ นดวงพระสุ ริย์ใส

ถึงปากช่ องคลองสํ าโรงสํ าราญใจ

พอนํา้ ไหลขึน้ เช้ าก็เข้ าคลอง ”

พอแจ่ มแจ้ งแสงเงินเงาระยับ ก็ตอ้ งหมายความว่า เช้าแล้ว จึงพอจะคํานวณเวลาการเดินทางจากที่
ใดที่หนึ่งแถววัดแจ้ง มาถึงปากคลองสําโรง (ยังไม่ได้เข้าคลอง) สรุ ปได้วา่
- เมื่อสุ นทรภู่เริ่ มออกเดินทางประมาณ ๔ ทุ่ม
- มาถึงปากคลองสําโรง ในตอนเช้าก็ประมาณ ๗ โมงเช้า
- รวมเวลา ๙ ชัว่ โมง จากวัดแจ้งลงมาถึงปากคลองสําโรง
- คํานวณระยะทางในแผนที่ ประมาณ ๓๐ กม. ก็เท่ากับว่า ท่านสุ นทรภู่ทาํ ความเร็ วในการแจว
เรื อได้ราว ๓.๓ กิโลเมตร ต่อชัว่ โมง (อันที่จริ ง คนที่แจวเรื อจริ งๆ ก็คือ ลูกศิษย์ที่ชื่อ น้อย กับ พุม่ )

