ตอนที่ ๔ อําเภอบางพลี
ในนิ ราศเมื องแกลง ที่ แต่ งเมื่ อปี พ.ศ. ๒๓๔๙ สุ นทรภู่ ได้ล งเรื อเดิ นทางผ่า นเข้า คลองสํา โรง
ด่านกลางคลอง (ด่านสําโรง) ทวารอรัญวา (ไม่ทราบสถานที่) มาถึงแยกคลองทับนาง ซึ่ งล้วนแล้วแต่เป็ น
เส้นทางวังเวงและเงี ยบสงบ ผิดกับบรรยากาศที่สุนทรภู่กาํ ลังจะผ่านเข้าไป นั้นคือ บางพลี ที่มีสภาพตรง
ข้ามกับคลองทับนางชนิ ดหน้ามือเป็ นหลังมือ เพราะบางพลีในสมัยรัชกาลที่ ๑ จัดเป็ นชุมชนใหญ่ มีเรื อน
แพริ มคลองอันหนาแน่ น บนฝั่ งก็ประกอบด้วยวัดวาอารามหลายวัด ชาวบ้านเรี ยกกันตามสภาพที่ต้ งั เช่น
วัดบางพลีใหญ่ (กลาง และใน) การเดินทางด้วยเรื อในสมัยนั้นก็คงเป็ นที่นิยมกันอย่างมาก การแลกเปลี่ยน
ค้าขายกันก็คึกคัก บรรยากาศคล้ายๆกับทางฝั่งอําเภอเมืองตรงปากคลองปากนํ้า เมื่อที่ไหนมีตลาด ที่น้ นั ก็
จะประกอบไปด้วยชาวจีนที่เข้ามาเป็ นพ่อค้า ส่ วนชาวสยามชาวมอญก็มาทําสวนทําไร่

คําว่า “บางพลี ” มีที่มาอันเกี่ ยวข้องกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ เป็ นสองนัย คือ ในปี พ.ศ.
๒๐๔๐ เมื่ อครั้ งที่สมเด็จพระรามาธิ บดี ที่ ๒ โปรดเกล้าฯ ให้ขุดลอกคลองสําโรง ได้พบเทวรู ปสําริ ด
๒ องค์ ที่บ ริ เวณคลองทับนางจึ ง ได้จดั ทํา พิธี บวงสรวงสัง เวยเทวรู ป นั้น สถานที่ ที่ท าํ พิธีบ วงสรวงจึ ง
เรี ยกว่า “บัตรพลี”
ส่ วนข้อสันนิ ษฐานอีกประเด็นหนึ่ ง เกิ ดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๑๓๖ สมเด็จพระนเรศสวรมหาราช
ได้ย กทัพ ขับ ไล่ ข ้า ศึ ก มาทางทิ ศ ตะวันออกของกรุ ง ศรี อยุธ ยา โปรดให้ป ลู ก สร้ า งศาลเพีย งตาพร้ อมทั้ง
เครื่ องเซ่นสังเวยประดามีและทรงตั้งจิตอธิ ฐานต่อเทวาอารักษ์ ขอให้มีชยั ชนะแก่อริ ราชศัตรู ท้ งั มวลสถานที่
ที่พระองค์กระทําพิธีกรรมบวงสรวงนั้น ชาวบ้านเรี ยกว่า “บางพลี”
ตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานี คลองสําโรงมักมีปัญหาเรื่ องดิ นโคลน เข้ามาทับถม ด้วย
เพราะคลองสําโรงเป็ นการขุด เพื่อเป็ นทางลัดระหว่างแม่น้ าํ เจ้าพระยา และแม่น้ าํ บางประกง เป็ นคลองที่
ค่อนข้างยาว เมื่อนํ้าไหลเข้าจากปากคลองทั้งสองฝั่ง และไหลมาชนกันตรงกลาง เมื่อเข้าใกล้กลางคลอง
แถวบางพลีและบางเหี้ ย นํ้าจึงไหลเบา ตะกอนขุ่นที่ถูกพัดมากับนํ้าก็จะเริ่ มจมลง จนเกิดการสะสมตื้นเขิน
ในที่สุด

ถึงแม้ตลาดชุ มชนบางพลี จะครึ กครื้ นมีชีวิตชีวามาก แต่การแจวเรื อของสุ นทรภู่กลับเกิดอุปสรรค์
เรื่ องการติดโคลนแห้งบนคลองสําโรง น้อยกับพุ่ม (ศิษย์สุนทรภู่ มีนายแสงอีกคนที่เป็ นคนนําทาง) ต้อง
คอยใช้พายตะกุยดินเบียดเสี ยดกับเรื ออื่น ตามด้วยเลียงทุ่มเถียงกันลัน่ คลอง เรื่ องแย่งกันผ่านทางอ่านเรื่ อง
เรื อเบียดกันในนิ ราศเมืองแกลง ก็ให้คิดถึ งสภาพรถติดบนถนนเทพรารักษ์ ที่ขนานคลองสําโรงในสมัยนี้

เพียงแต่เปลี่ยนจากบนนํ้าเป็ นบนถนน น้อยกับพุ่มพร้อมด้วยนายแสงต้องออกแรงถ่อดินให้เรื อค่อยๆ ขยับ
ที่ละน้อย กว่าจะผ่านตลาดบางพลี ไปได้ก็เล่นเอาหมดแรงจนตาลายกันทั้งคณะพอมาถึงสถานที่แห่ งใหม่ก็
ให้หายสงสัยกับเหตุการณ์ที่ผา่ นมา เพราะที่ตรงนั้นเรี ยกว่า บางโฉลง มีความหมายตามภาษาขอม (สันนิ จ
ฐานว่าขอมเป็ นผูข้ ดุ คลองสําโรง) ว่า ยก หรื อ เข็น ซึ่ งคงมีที่มาจากช่วงติดหล่มโคลนของคลองสําโรง จน
ต้องอาศัยลบริ การเข็นหรื อใช้ควายลากเรื อ เพื่อให้ผ่านช่วงนํ้าแห้งนี้ไปได้ ถือเป็ นอาชีพเสริ มของคนเลี้ ยง
ควายในสมัยนั้น

บางโฉลง เป็ นชื่อคลองที่กลายเป็ นชื่อตําบลในปั จจุบนั เป็ นการขุดแยกคลองขึ้นไปทางเหนือ ระหว่างคลอง
บางลําพู คลองบางนํ้าจืด และคลองบางขวาง จนเกิดเป็ นแอ่งนํ้าขนาดใหญ่ ทําให้ชุมชนบางมีสภาพเหมือน
ทะเลสาบ มีเกาะแก่งมากมาย มีวดั ที่ต้ งั อยูบ่ นเกาะเล็กๆ เรี ยกตามชื่ อเกาะคือวัดเกาะแก้วสว่างอารมณ์ (สร้าง
ปี พ.ศ. ๒๓๐๑) ต่อมาถูกเปลี่ยนชื่อเป็ นวัดบางโฉลงใน ปั จจุบนั คลองบางโฉลงกลายเป็ นลํานํ้าเชื่ อมเส้นทาง
จากบางพลีเข้าสู่ พ้นื ที่ถนนบางนา - ตราด และกรุ งเทพฯตะวันออก
“ เหงือกปลาหมอกอกกับกลุ่มแกม คงคาแจ่ มเค็มจัดดังกัดเกลือ ”

บางโฉลงในบันทึกของสุ นทรภู่เป็ นทุ่งโล่งลานตาด้วยต้นแขม (พืชตระกูลหญ้า หรื ออ้อ เมื่อดอก
แก่จดั นิ ยมตัดเอามาฝั่งแดดให้แห้งแล้วจัดทําเป็ นไม้กวาด) ริ มคลองมีตน้ เหงือกปลาหมอ ต้นกก และกุ่ม
(ผัดชนิ ดหนึ่ งเกิดตามคลอง) ที่ น่าแปลกคื อคลองสําโรงตรงนี้ เป็ นช่ วงนํ้าเค็ม โดยในนิ ราศเปรี ยบเปรยไว้
ค่อนข้างชัด จนกลายเป็ นคําที่เรานิยมใช้ในปัจจุบนั คือ
“คงคาแจ่ ม เค็มจัด ดังกัดเกลือ”
และเมื่อเลยบางโฉลงไปหน่อยก็มาถึง บริ เวณที่สุนทรภู่เรี ยกว่า หัวป่ า

หัวป่ า ในความหมายของสุ นทรภู่มีลกั ษณะของทุ่งเกรี ยน ที่เกิ ดจากการตัดไม้สร้ างบ้านทําสวนจนโล่ ง
เป็ นแนวทุ่งก่อนเข้าสู่ พ้ืนที่ป่า ความหมายคงคล้ายคํา ทวารอรัญวา (ประตูสู่ป่า) ตรงบริ เวณด่านสําโรง พอ
เลยชุมชนไปก็จะเข้าป่ ารก เมื่อค่อยๆห่างชุมชนหัวป่ า ก็เริ่ มเป็ นทางเปลี่ยวไม่มีผคู้ น จากนั้นก็เข้าสู่ บ้านไร่
ซึ่ ง คงเป็ นพื้ นที่ ที่ ค นเข้า มาปลู ก พื ช ทํา ไร่ อยู่ริม คลอง พยายามค้นหาระหว่า งคํา ว่า หัวป่ า และ บ้า นไร่
ในจังหวัดสมุทรปราการมีอยูห่ ลายที่แต่กลับไม่ได้อยูต่ รงที่สุนทรภู่กล่าวเอาไว้ มีที่ใกล้เคียงซึ่ งอยูใ่ นเขตบาง
พลีเหมือนกัน แต่ก็เลยไปเล็กน้อย ปั จจุบนั เป็ นอําเภอบางเสาธง เข้าใจว่าทั้งสองคํานี้ คงเป็ นการเรี ยกตาม
ลักษณะพื้นที่ มากกว่าจะเป็ นชื่อตําบลหมู่บา้ น ที่แถวนี้ในสมัยรัชกาลที่ ๑ เงียบเหงาไร้ผคู้ น มีบา้ นช่องอยู่
บ้างแต่ดูไร้ เงาเจ้าของเข้าอาศัย คล้ายจะเป็ นลักษณะการทําไร่ จากต่างถิ่ น เมื่อทําการเพาะปลูกแล้วค่อย
กลับมาเก็บเกี่ ยวเอาที หลัง สิ่ งที่ผูค้ นในสมัยนั้นนิ ยมปลูก ตามเนื้ อที่ความในนิ ราศเมืองแกลงไม่ได้บอก
แต่เล่าถึงพื้นที่เล็กๆที่อยูใ่ กล้กนั ที่ชื่อว่า คลองขวาง บางกระเทียม
คลองขวาง บางกระเทียม เท่าที่ตรวจสอบดูในแผนที่เก่า (ปี พ.ศ. ๒๔๕๕) เห็นแต่คลองขวางที่เชื่อมกับ
คลองบางโฉลงซึ่ งอยู่ก่ อ นหน้ า นี้ บางตอนของลํา คลองก็ เ ขี ย นว่า คลองบางขวาง บางตอนก็ เ ขี ย น
คลองขวาง ซึ่ งคณะของสุ นทรภู่ได้เดินทางผ่านไปแล้ว หากการแต่งนิราศครั้งนี้ เป็ นการแต่งสดระหว่าง
การเดินทางก็หมายความว่า คลองขวางที่สุนทรภู่วา่ นี้ได้หายไปจากแผนที่ปัจจุบนั แล้ว แต่หากสุ นทรภู่แต่ง
นิ ร าศจากความทรงจํา ในภายหลัง ก็ อ าจเป็ นได้ ว่ า ท่ า นได้ จ ํา พื้ น ที่ ค ลองขวางสั บ สน ในขณะที่
“บางกระเทียม” เป็ นอีกชุ มชนที่ยงั คงมีอยูใ่ นปั จจุบนั มีหลายคลองมาบรรจบจนกลายเป็ นศูนย์การเดินทาง
เพราะนอกจากคลองสําโรง คลองบางกระเทียม ก็ยงั มีคลองตาเหม รางลําแพน และคลองควาย ไหลวน
อยูโ่ ดยรอบ สิ่ งที่ชาวบ้านนิยมปลุกก็คงจะสมกับชื่อบาง นั้นคือ กระเทียม คลองสําโรงเป็ นคลองเก่าแก่มา
แต่สมัยขอม แม้จะเป็ นการขุดตรงสู่ ลาํ นํ้าบางประกง แต่ดว้ ยธรรมชาติการไหลของคลอง ที่มกั จะมีการกัด
เซาะด้านข้าง ทําให้เกิดการลัดเลี้ยวเป็ นทางโค้งอยูห่ ลายที่ ตลอดเส้นทางจึงมักมีคลองเชื่อมขวาง แล้ววน
กลับมาเข้าคลองสําโรงตรงทางโค้งอีกที ทําให้เกิดคลองมากมายหลายชื่อ โดยเฉพาะชื่อคลองขวาง ที่มีอยู่
หลายแห่ง
“ ถึงคลองขวางบางกระเทียมสะท้ านอก

โอ้มาตกอ้างว้างอยู่กลางหน

เห็นแต่ หมอนอ่ อนแอบอุระตน

เพราะความจนเจียวจึงจําระกําใจ

จะเหลียวซ้ ายแลขวาก็ป่าแสม

ตะลึงแลปูเปี้ ยวเทีย่ วไสว

ระหริ่งเรื่อยเฉื่อยเสี ยงเรไรไพร

ฤทัยไหวแว่ วว่ าพะงางาม”

