ตอนที่ ๓ เข้ าคลองสํ าโรง
“ย้อนตํานาน นิ ราศเมืองแกลง” ฉบับนี้ เป็ นตอนที่สามแล้วนะครับ หลังจากที่ท่านสุ นทรภู่และ
ผูต้ ิดตามอีก ๓ คน แจวเรื อจากกรุ งเทพฯ ผ่านวัดแจ้ง สามปลื้ ม สําเพ็ง ดาวคะนอง บางผึ้ง (บางพึ่ง)
ปากลัด บางกะเจ้า อ้อมคุง้ ข้าวเหนี ยวบูด แล้วท่านก็ได้พรรณนาเส้นทางเลี้ ยวเข้าคลองสําคัญคลองหนึ่ ง
“ ถึงปากช่ องคลองสํ าโรงสํ าราญใจ พอนํา้ ไหลขึน้ เช้ าก็เข้ าคลอง ”

ขอบคุณภาพเก่ าในอดีต http://www.samrongnuea.org
กว่าจะถึงปากคลองสําโรง สุ นทรภู่ตอ้ งใช้เวลาในการเดินทางตลอดทั้งคืนเลยนะครับ เพราะท่าน
เริ่ มต้นจากบริ เวณเหนื อวัดแจ้งเมื่ อตอนยามสอง (ระหว่าง ๓ ทุ่ม ถึ งเที่ยงคืน) มาถึ งปากคลองสําโรง
ในช่วงเช้า ซึ่ งก็พอจะเดาได้วา่ ในการเดินทางครั้งนี้ มีการตระเตรี ยมและวางแผนคํานวณเส้นทางนํ้าขึ้นลง
มาอย่างดี เพราะต้องการให้มาถึงปากคลองสําโรงในช่วงที่น้ าํ ขึ้นพอดี เพื่อจะได้สามารถแจวเรื อเข้าไปใน
คลองได้สะดวก ด้วยเพราะคลองสําโรงในสมัยก่อนนั้น จะมีการสะสมไปด้วยดินโคลนปนทรายที่ไหลมา
จากทางภาคเหนือ เวลานํ้าลงจะแจวเรื อลําบาก

คลองสํ าโรง หากจะนับจากหลักฐานทุกชื้ อที่เรามีอยู่ จะถือได้วา่ คลองสําโรงเป็ นคลองขุดที่เก่าแก่ที่สุดใน
ประเทศไทย เพราะในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา ได้กล่าวถึงเรื่ องราวการ “ขุดลอก” คลอง
สําโรง มาแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิ บดี ที่ ๒ (ปี พ.ศ. ๒๐๔๑) บันทึกที่เขียนไว้ว่าเป็ นการ “ขุดลอก”
ก็หมายความว่า คลองสําโรงจะต้องมีอายุยาวนานกว่านั้นมา ถึ งได้มีการตื้ นเขินจนต้องบูรณะขึ้ นใหม่
คลองสํา โรงเป็ นคลองที่ เชื่ อมระหว่า งแม่ น้ าํ เจ้า พระยากับแม่ น้ าํ บางประกง มี ความยาวประมาณ ๕๕
กิโลเมตร การเชื่ อมเส้นทางระหว่างแม่น้ าํ ทั้งสองนี้ ก็เพื่อใช้เป็ นเส้นทางเดิ นทัพระหว่างแผ่นดินลุ่ มนํ้า
เจ้าพระยา ไปยังเมืองที่มีอาํ นาจที่สุดเมื่อหนึ่ งพันกว่าปี ที่ผ่านมา คือ เมืองนครธม เราจึงสันนิ จฐานได้ว่า
คลองสํ า โรงถู ก ขุ ด มาแต่ ส มัย ขอมเรื อ งอํา นาจ ระหว่า ง พ.ศ. ๙๗๘ ถึ ง ๑๗๐๐ หลัก ฐานที่ พ บ คื อ
คําดั้งเดิมซึ่ งเป็ นภาษาขอม เช่น ทับนาง หนามแดง บางโฉลง ผูเ้ ชี่ยวชาญทางภาษาขอมชี้ แจงว่า “โฉลง”
หมายถึ ง จรรโลง แปลว่ า ยก ในการขุด ซ่ อ มคลองสํา โรงในปี พ.ศ. ๒๐๔๑ นั้น มี ก ารขุ ด พบ
เทวรู ปโบราณ ๒ องค์ จึงได้อนั เชิ ญ (ยก) มาประดิษฐานที่ศาลเทพารักษ์ หรื อบริ เวณที่เรี ยกว่า ศาลเจ้า
พระประแดง แต่ก็เป็ นที่น่าเสี ยดายที่เทวรู ปทั้งสอง ถูกยกเอาไปโดยพระยาละแวก ในคราวยกทัพเข้ามา
เมื่อแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชา ในนิราศเมืองแกลงได้อธิ บายทางเข้าคลองสําโรงว่า
“กระแสชลวนเชี่ ยวเรือเลีย้ วลด ดูค้อมคดขอบคุ้งคงคาไหล”
ปากคลองสําโรงเป็ นการก่อสร้าง เพื่อเปิ ดรับนํ้าจืดที่ไหลลงจากทางเหนือ มีการขุดต่อเป็ นแนวโค้ง
เพื่อชะลอกระแสแม่น้ าํ เจ้าพระยาไม่ให้ไหลเข้าคลองรวดเร็ วและแรงจนเกินไป อาจเป็ นอันตรายต่อเรื อเล็ก
ได้ ถือเป็ นภูมิปัญญาสร้างสรรค์ของคนโบราณ

แต่เมื่อผ่านปากคลองสําโรง สุ นทรภู่กลับไม่เคยได้กล่าวถึง “ ต้นสําโรง ” พันธุ์ไม้ใหญ่ที่เชื่ อว่า
เป็ นที่มาของชื่ อท้องถิ่ นและชื่ อคลองแห่งนี้ แต่ถา้ ใครที่เคยไปเที่ยวปราสาทตาพรมที่ต้ งั อยู่ตรงเมืองหลวง
ของขอม (ผูข้ ดุ คลองสําโรง) จะแลเห็นต้นสําโรงใหญ่โตอยูร่ อบๆ และบางต้นใหญ่ขนาดครอบคลุมหลังคา
ปราสาทไว้ จึงเป็ นไปได้ว่าในสมัยก่อนอาจมีตน้ สําโรงอยู่กระจัดกระจายริ มคลองแห่ งนี้ เมื่อเดินทางเข้า
คลองสําโรงสถานที่ที่สุนทรภู่พบเห็นแห่งแรก ท่านได้บนั ทึกไว้ส้ นั ๆ เพียงว่า ด่ านกลางคลอง

ต้ นสํ าโรง

ด่ านกลางคลอง สุ นทรภู่กล่ าวว่าอยู่ทางฝั่ งซ้าย ปั จจุบนั เรี ยก ด่ านสําโรงเนื่ องจากเป็ นบริ เวณทางเชื่ อม
ระหว่างเมืองทางฝั่งเจ้าพระยา กับ เมืองทางภาคตะวันออกทางฝั่งบางประกงมานับพันปี เส้นทางนี้ จึงต้อง
มีการตั้งด่านสําคัญ เพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบอาวุธเข้าศึก เป็ นด่านจัดเก็บภาษี และแม้แต่การเก็บค่า
ผ่านทาง บริ เวณเดียวกันเป็ นที่ต้ งั ของวัดที่ชื่อ วัดด่านสําโรงที่ก่อสร้ างในสมัยกรุ งธนบุรี เมื่อประมาณ
พ.ศ. ๒๓๒๐ จากด่านสําโรงมาถึงสถานที่ที่เรี ยกว่า ทวารอรัญวา

วัดด่ านสํ าโรง
ทวารอรั ญวา มีลกั ษณะเป็ นทุ่งคาและหญ้าแฝกแซมกันดูโล่ง เข้าใจว่าเป็ นแนวขอบป่ า เพราะพยายาม
ค้นหาชุ มชนที่มีชื่อนี้ ยงั ไงก็ไม่พบ แม้แต่ชื่อใกล้เคียงก็ไม่มี แต่คาํ ว่า “อรัญ” แปลว่า ป่ า ผสมกับคําว่า
ประตู (ทวาร) ก็น่าจะหมายถึ ง ปากทางเข้าป่ าใหญ่ ที่ถดั จากนี้ ไปก็น่าจะเป็ นพื้นที่ไม้ใหญ่และชายเลนป่ า
จากดูจากข้อความในนิราศแล้ว ก็ไม่น่าจะเกินถนนศรี นคริ นทร์ในปัจจุบนั ก่อนเข้าเขต “ทับนาง”

ทับนาง หมายถึ ง คลองทับนาง เป็ นอีกคลองเก่ าแก่ ที่มีการขุดลอกพร้ อมกันหรื อต่อเนื่ องกันกับคลอง
สําโรงในปี พ.ศ. ๒๐๔๑ บริ เวณทางแยกระหว่างสองคลอง ก็คือ ที่ที่มีการค้นพบเทวรู ปโบราณ ๒ รู ป
ในพระราชพงศาวดารยังได้กล่าวว่า มีการขุดลอกคลองทับนางต่อไปทางใต้ จนถึงคลองปากนํ้า (สมัยยังไม่
สร้ างเมื องสมุทรปราการ) ปั จจุบนั ยังคงมีคลองทับ นางเหลื ออยู่แต่ก็ ไม่เป็ นคลองยาวต่อเนื่ อง เพราะมี
บางส่ วนที่ต้ืนเขิน และช่วงท้ายคลองก็เหลื อเป็ นเพียงท้องร่ องเล็กๆ ไหลลงสู่ คลองชลประทานเลียบถนน
สุ ขุมวิทไม่ได้ต่อถึงคลองปากนํ้า ไหลลงอ่าวไทยเหมือนก่อน จะเห็นได้ว่าการตื้นเขินเป็ นปั ญหาที่มีมาแต่
โบราณ ถึ ง ต้องมี ก ารขุ ดลอก มาแต่ ส มัย กรุ ง ศรี อ ยุธ ยาความสํา คัญของคลองทับ นาง ก็ ค งไม่ ส ามารถ
เทียบเท่ากับคลองสําโรง คลองทับนางจึงกลายเป็ นเพียงคลองทดนํ้าเข้าสู่ เรื อกสวนไร่ นาเท่านั้น บรรยากาศ
คลองทับนาง สมัยรัชกาลที่ ๑ ตามนิ ราศเมืองแกลงก็เลยช่างแสนจะเงียบเหงาเหลือเกิน จนสุ นทรภู่ตอ้ ง
พรรณนาตัดพ้อคิดถึ งคนรัก (อี กแล้วครั บ) ซึ่ งหากนางใดที่มีโอกาสได้อ่าน คงเข้าใจท่านสุ นทรภู่ในแง่
ความเป็ นหนุ่มกรุ งจอมเจ้าชู ้ และเป็ นชายเจ้าสําอางพอสมควร
“ ถึงทับนางวางเวงฤทัยวับ

เห็นแต่ทบั ชาวนาอยูอ่ าศัย

นางชาวนาก็ไม่น่าจะชื่นใจ

คราบขี้ไคลครํ่าคร่ าดังทาคราม

อันนางในนคราถึงทาสี

ดีกว่านางทั้งนี้สักสองสาม

โอ้พลัดพรากจากบุรินแล้วสิ้ นงาม

ยิง่ คิดความขวัญหายเสี ยดายกรุ ง”

