ตอนที่ ๕ อําเภอบางเหีย้

แผนทีศ่ าลเทพารักษ์ บ้ านจะเข้ ใหญ่ วัดจะเข้ ใหญ่ บ้ านไร่
คณะของท่านสุ นทรภู่ซ่ ึ งรวมสมาชิกได้สี่คน พลัดดันแจวเรื อ ในตอนหัวคํ่าสุ นทรภู่สังเกตเห็นศาล
เทพรักษ์ ลักษณะเป็ นไม้กระดานสามแผ่นที่ก่อสร้ างอย่างเรี ยบง่ าย อยู่ระหว่างทางแยกไปทางซ้ายของ
คลองสําโรง ทั้งคณะต่างก็ตกตะลึงเมื่อมองลงไปบนคลอง มีฝงู ลูกจระเข้สะบัดขาแหวกว่ายอยู่ และเห็นแต่
จมูกและลูกตาโผล่ข้ ึนนับพันตัว กําลังไล่กินลูกปลาอย่างสนุ กสนาน สองฟากฝั่งคลองเป็ นโค้งนํ้าป่ าชาย
เลนมีโคกดิน เป็ นไปตามตําราโบราณเรื่ องการวางไข่ และฟั กตัวของแม่จระเข้ เพราะเป็ นบริ เวณนํ้าไหล
ขึ้นลงอย่างช้าๆปูปลาชุกชุม อีกฝั่งหนึ่งของคลองก็ชุมไปด้วยลิงแสมทําท่าหลอกล่อผูค้ นที่แจวเรื อผ่านไปมา
คลองที่วา่ นี้ในนิราศเมืองแกลงให้ชื่อว่า หัวตะเข้
หัวตะเข้ เป็ นชื่อคลองเก่าแก่ที่แยกจากคลองสําโรงไปทางเหนือ ใกล้ตวั เมืองปากนํ้าก็มีแหล่งจระเข้ เป็ น
โคกดิ นโคลนริ มฝั่ งเจ้า พระยา เป็ นทางโค้งนํ้านิ่ งอันเป็ นที่รวมของเหล่า แม่ จระเข้ม าฟั กไข่ ทําให้รอบ
จังหวัดสมุทรปราการมีชุมชนที่ถูกเรี ยกกันสับสนทั้งโค้งจระเข้ หัวตะเข้ และศีรษะจระเข้ แต่ปากคลองหัว
ตะเข้ในที่น้ ี สุ นทรภู่หมายถึงบริ เวณที่อยูร่ ิ มคลองสําโรง เมื่อแจวเรื อต่อไปอีกหน่อย ในยามดึกสนิ ทสุ นทร
ภู่ก็มีถึงคลองสําคัญที่มีชื่อว่าคลองบางเหี้ย

คลองบางเหี้ย มี ชุ มชนใหญ่ที่ มี ชื่อเดี ย วกันว่า อําเภอบางเหี้ ย ตามความในนิ ราศเมืองแกลง กล่ าวว่า
สามแยกปากคลองตรงสําโรงเป็ นชุมทางนํ้าทะเลวนที่ค่อนข้างอันตราย จากแรงปะทะของนํ้าทะเลในคลอง
บางเหี้ ย ที่ถูกขุดแยกจากคลองสําโรงลงไปทางใต้สู่อ่าวไทย อันเป็ นเส้นทางสําคัญทั้งในอดีตและปั จจุบนั ที่
ทําให้ชาวบางบ่อและบางพลี สามารถอาศัยเดินทางออกทะเลได้สะดวก แต่ก็เป็ นคลองที่ทาํ ให้น้ าํ ในคลอง
สําโรงเกิดความเค็ม คลองบางเหี้ ยมีลกั ษณะคตโค้งต่างกับคลองขุดใหม่ เพราะมีการไหลเซาะขึ้นลงจากนํ้า
ทะเลอยูต่ ลอดเวลา ในสมัยที่ยงั ไม่มีการตั้งชื่ อคลองตามชื่อผูล้ งทุนขุด ชื่อคลองต่างๆ จะถูกเรี ยกกันอย่าง
ง่ายตามสภาพพื้นที่ อย่างคลองหัวตะเข้ที่เพิ่งผ่านมา ก็เรี ยกตามลักษณะความชุกชุมของจระเข้ เมื่อมาถึง
คลองที่มีสัตว์จาํ พวก “เหี้ ย” ชุกชุม ชาวบ้านก็เรี ยก คลองบางเหี้ ย

รวมระยะเวลาจากกรุ งเทพฯ มาถึงคลองบางเหี้ ย คณะของสุ นทรภู่ได้พลัดกันแจวเรื อแบบไม่มีการหยุดพัก
ใช้เวลาถึง ๒๔ ชัว่ โมง จากนั้นจึงแวะจอดข้างทางเพื่อหุ งหาอาหาร ท่ามกลางยุงชุมปากนํ้าที่ลือชื่อ ปากก็
บ่นอุบว่าลืมหอบมุง้ มาด้วย ข้าวปลาก็ไม่ถูกปาก ทั้งที่พายเรื อมาแสนเหนื่ อย สุ ดท้ายจึงพรรณนาออกมา
“แม้ เจ้ านาย ท่ านไม่ ใช้ แล้ วไม่ มา” อันเป็ นคํากล่าวที่ทาํ ให้นกั วิชาการหลายคนตั้งข้อสงสัยว่า สุ นทรภู่
เดินทางไปเมืองแกลงด้วยภารกิจบางอย่าง ที่อาจไม่ใช่การไปเยีย่ มบิดาหรื อไปขอเงินมาแต่งงาน
บางบ่ อ เป็ นพื้นที่ที่อยู่เลยบางเหี้ ยออกมา อยูต่ ิดลํานํ้าใหญ่ที่แยกจากคลองสําโรง แผนที่บางฉบับบันทึก
เป็ น แม่น้ าํ บางบ่อ ซึ่ งคงจะมีสภาพกว้างขวางพอสมควร ถึงกับไม่ได้ระบุเป็ นแค่ชื่อคลอง แต่ก็เป็ นที่น่า
เสี ยดายที่ ต่อมามี การสร้ างถนนสุ ขุมวิท แล้วขุดคลองชลประทานขวางลํานํ้าทุกสายที่ ไหลลงทะเลเพื่อ
ป้ องกันนํ้าเค็ม คลองและแม่น้ าํ ต่างๆ จึงได้ต้ืนเขินและหายไปจากแผนที่ในที่สุด บางบ่อได้กลายเป็ นชุ มชน
ที่สําคัญขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนชื่ อ อําเภอบางเหี้ ย เป็ น อําเภอบางบ่อ
ส่ วนอําเภอบางเหี้ ยที่ต้ งั อยู่ทางทิศใต้ถูกเปลี่ยนเป็ น “ตําบลคลองด่าน” เนื่ องจากทางการ (สมัยจอมพล
ป. พิบูลสงครามเป็ นนายกรัฐมนตรี ) เห็นว่าไม่ไพเราะและไม่เป็ นมงคล

บ้ านระกาด ปั จจุบนั เขียน “บ้านระกาศ” หรื อ ตะกาด หมายถึง ที่ดินซึ่ งอยูห่ ลังหาด - ชายทะเล มีน้ าํ เค็ม
ซึ มถึง ภายในคลองมีการจับกุง้ ขนาดย่อมเป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ ไปว่า กุง้ ตะกาด ที่ตาํ บลแถวบางปิ้ งก็มีพ้ืนที่
แบบเดียวกันก็เรี ยก บ้านระกาด เหมือนกัน แต่บา้ นระกาดที่คลองสําโรงค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ดว้ ยพันธุ์ไม้
ต่างๆ มี แสงแวววับของหิ่ งห้อยตามต้นลําพูที่เรี ยงรายตลอดแนว เป็ นอีกแห่ งที่สุนทรภู่เรี ยกว่า “หัวป่ า”
ระหว่างทางจากบ้านระกาดในสมัยนั้น ยามคํ่าคืนช่ างเงียบสงัด มีตอตะเคียนล้มควํ่าบรรยากาศน่าขนลุก
ผูค้ นต่างก็รีบจํ้าเรื อผ่านไปด้วยความกลัว ยิ่งมีเรื อแจวสวนมาในความมืด ยามประจันหน้ากันต่างฝ่ ายก็ต่าง
กลัวจนลนลาน พายพรวดหนีออกจากกันอย่างทุลกั ทุเล
จากบ้านระกาด สุ นทรภู่ได้พรรณนาถึงบางสมัคร บ้ านมะพร้ าว บางวัว ในที่สุดก็ถึงบางมังกง
หรื อที่ปัจจุบนั เรี ยน บางประกง แล้วเลี้ ยวลงสู่ อ่าวไทยเจอคลื่นซัดออกทะเลไปเกื อบถึงเกาะสี ชงั กว่าจะ
ช่วยกันถ่อเรื อกลับมาเข้าฝั่งที่บางปลาสร้ อยก็เข้ายามวิกาล รวมระยะทางจากรุ งเทพฯ ๑๑๐ กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางสองวันสองคืนพอดี ไม่ทราบเหตุผลว่าเหตุใดสุ นทรภู่จึงต้องรี บเร่ งไม่ยอมหยุด จากนั้นถึงได้
พัก เหนื่ อยเป็ นเวลาสามวัน แล้ว จึ ง จอดเรื อลงเดิ น เท้า เข้า ป่ า หากการแจวเรื อที่ เราอ่ า นแล้ว ช่ า งทรหด
เหลือหลาย การเดินเท้าของสุ นทรภู่ยงิ่ ลําบากกว่าหลายเท่าครับ ต้องเข้าป่ าเจอทั้งเสื อสิ งห์ เลียบชายหาดทาง
ภาคตะวันออก ตั้งแต่สามมุก หนองมน บางพระ ศรี มหาราชา บางละมุง นาเกลือ พัทยา จอมเทียน
ระหว่างทางนายแสงผูน้ าํ ทางก็ถอดใจหนี ไปอีก คณะที่เหลื อจึงหลงป่ า ต้องมัว่ สุ่ มปี นเขา กิ นนํ้าทะเล
ชายหาดต่างนํ้าอีกหลายวัน สรุ ประยะทางจากกรุ งเทพฯ กว่าจะถึงเมืองแกลง ระยะทาง ๒๖๒ กิโลเมตร
ใช้เวลาทั้งสิ้ น ๑๓ วัน (ปั จจุบนั ใช้มอเตอร์เวย์ไม่เกิน ๓ ชัว่ โมง) สุ ดท้ายก่อนจบนิราศเมืองแกลง มีสิ่งที่
สุ นทรภู่ทาํ ให้ผูอ้ ่า นหลายท่ านต้องตะลึ ง เพราะระหว่า งทางเข้า ป่ า สุ นทรภู่ก ล่ าวไว้ว่าเจอสัตว์จาํ พวก
“แรด” ซึ่ งไม่น่าเชื่อว่าในเมืองไทยเคยมีสัตว์ประเภทนี้อาศัยมาก่อน

ถึงโตรกตรวยห้ วยพระยูนจะหยุดร้ อน

เห็นแรดนอนอยู่ในดงให้ สงสั ย

เรียกกันดูด้วยไม่ ร้ ูว่าสั ตว์ ใด

เห็นหน้ าใหญ่ อย่ างจระเข้ ตะคุกตัว

มันเห็นหน้ าทําตากระปริบนิ่ง

เห็นหลายสิ่ งคอคางทั้งหางหัว

รู้ว่าแรดกินหนามให้ คร้ ามกลัว

ขยับตัววิง่ พัลวันไป

