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ºÒ§»Ð¡§...áÁ่¢Í§àÃÒ
คนไทยแตอดีตเรียกขานสิ่งที่มีบุญคุณแกชีวิตของ
ตนวา “แม” ไมวาจะเปนแมพระธรณี แมคงคา แมโพสพ
หรือคํางาย ๆ ดั่งเชน “แมน้ํา” ทั้งนี้ “แม”
เหลานี้ไดเกื้อหนุนชีวิตแกเรามาเนิ่นนาน และเราไมอาจ
แย ง ได ว า ชี วิ ต ที่ มี แ ม เ ป น ชี วิ ต ที่ มี ค วามอบอุ น และมั่ น คง
คนไทยเกิดมาโชคดีที่สุด เพราะไดเกิดบนแผนดินที่อุดม
ไปดวยสายน้ํา แมน้ําทุกสาย à»ÃÕÂº»ÃÐË¹Ö่§àÊŒ¹àÅ×Í´
·Õ่ËÅ‹ÍàÅÕ้Â§ªÕÇÔμ¤¹ä·Â...และแมน้ําบางปะกงก็เชนกัน
แมน้ําบางปะกง
เปนแหลงทรัพยากรอันอุดม
สมบูรณ และแหลงอาชีพที่สําคัญของผูคนทั้งในดานการ
ประมงและเกษตรกรรม แมน้ําบางปะกงเปนแมน้ําสําคัญ
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา แตหากพิจารณาถึงพื้นที่ลุมน้ํา
บางปะกงจะครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ไดแก จังหวัด
ปราจีนบุรี จังหวัดสระแกว จังหวัดนครนายก จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี รวมทั้งหมดเปนพื้นที่
ประมาณ 22,456 ตารางกิโลเมตร ซึ่งพื้นที่เพียงเทานี้
สามารถผลิตอาหารหลอเลี้ยงคนไทยเกือบทั้งประเทศมา
นานแสนนาน
ต น กํ า เนิ ด ของแม น้ํ า บางปะกงอยู ที่ อํ า เภอบางน้ํ า เปรี้ ย ว
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งแมน้ํานครนายกจากทางเหนือ ไหลมาบรรจบ
กับแมน้ํ า ปราจีนบุรีที่ไหลมาจากตะวันออกเกิดเปนแมน้ํ า บางปะกง
และไหลผานอําเภอบางคลา อําเภอบานโพธิ์ และอําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา และออกสูทะเลตอไป
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สองฝงตลอดเสนทางน้ําบางปะกง เกิดชุมชนที่ทํามาหากินหรือประกอบอาชีพแตกตางกันไปตาม
สภาพพื้นที่ ตั้งแต การทํานา ทําไร ทําสวนและการประมง อยางไรก็ตาม ไมวาผูคนในแตละพื้นที่จะเลี้ยง
ตนดวยอาชีพใด สิ่งที่พวกเขาทั้งหลายแบงปนรวมกันคือแมน้ําบางปะกง ....·Õ่à»ÃÕÂºàÊÁ×Í¹áÁ‹·Õ่

¤ÍÂàÅÕ้Â§´ÙÅÙ¡ËÅÒ¹ áÅÐãËŒ¢ŒÒÇãËŒ¹้ÓÍÂ‹Ò§à·‹Òà·ÕÂÁàÊÁÍÁÒ...
พวกเรา...เยาวชนชาวกรุงเทพก็พึ่งพิงแหลงอาหารซึ่งไดรับการหลอเลี้ยงจากลําน้ําบางปะกงเชน
กัน ดังนั้นหากเกิดวิกฤติตอแหลงอาหารของเรา พวกเราคงไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได ไมวาจะ
เปนเรื่องของความขาดแคลน การตองรับประทานอาหารที่มีราคาแพง เพราะผลิตไมไดเองในประเทศ
เปนตน เราเริ่มศึกษาแมน้ําบางปะกงผานการ ”ตามรอยปลากะพง” ซึ่งเปนเมนูที่เราชอบรับประทานกัน
ทุกคน และปลากะพงก็มีแหลงผลิตสําคัญอยูที่แมน้ําบางปะกง นั่นคือสาเหตุที่วา เหตุใดเราจึงศึกษาเรื่อง
ของแมน้ําบางปะกง
กระบวนการศึ ก ษาแม น้ํ า บางปะกงของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 5 สายศิ ล ป
โรงเรียนรุงอรุณ ไดแบงพื้นที่ศึกษาออกเปน 3 พื้นที่ โดยตามรอยทรัพยากรอาหารที่สําคัญของพื้นที่ และ
ในที่สุดก็จับกลุมอาชีพหลักของพื้นที่ได ซึ่งพื้นที่ศึกษาของเรา ไดแก
พื้นที่บางปะกงชวงบน ไดแก พื้นที่ศึกษาในอําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอยูในเขตที่ราบตอนกลาง
ของลุมน้ํา เปนพื้นที่ที่มีชุดดินอันอุดมสมบูรณเหมาะสมแกการเกษตร ชาวบานยังคงไวซึ่งภูมิปญญาการยกรองสวน เพื่อการทําสวน
มะมวง สวนมะพราวน้ําหอม และสวนหมากพลู (ปรากฏสีเหลืองในแผนที่)
พื้นที่บางปะกงชวงกลาง ไดแก พื้นที่ศึกษาในอําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และพื้นที่บางสวนของอําเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรีแตเดิมปลูกขาวกันมาก อยูในเขตที่ราบตอนกลางของลุมน้ํา และเปนพื้นที่ที่มีชุดดินอันอุดมสมบูรณเหมาะสมแก
การเกษตรเชนกัน ในอดีตทํานากันมาก ปจจุบันชาวบานหันมาเพาะเลี้ยงกุงและปลากันมาก (ปรากฏสีสมในแผนที่)
พื้นที่บางปะกงชวงปลาย ไดแก พื้นที่ศึกษาในอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอยูในเขตปลายน้ําถึงบริเวณปากน้ํา ซึ่ง
ชาวบานมีการเพาะเลี้ยงปลากะพงกันอยูมาก (ปรากฏสีเขียวในแผนที่)
และจากการลงพื้นที่ พวกเราพบวาแมน้ําบางปะกงเปนแมน้ําที่นําความ “มีอยูมีกิน” มาสูทุกคนในพื้นที่ มาแตอดีต เปนพื้นที่ที่
แมเราขณะที่เดินสํารวจและแวะเวียนทักทายชาวบานอยูนั้น ก็ตางไดรับการตอนรับดวยอาหารสารพัด ไมวาจะเปนมะมวงน้ําดอกไม
ที่แมยังไมสุกรสชาติก็ยังจัดเหลือเกินและ เพียงแคขามคันสวนก็ไดลิ้มลองมะพราวน้ําหอม น้ําตาลสด สําหรับกลุมที่ศึกษาในพื้นที่
ตอนลาง ก็ตางอิ่มหนําสําราญดวยกุง หอย ปู ปลาไปตามกัน
อยางไรก็ตามแมนําบางปะกงในวันนี้ หากเปรียบเปนคน ก็เริ่มปวยไข ไมแข็งแรง และแจมใสตามเดิม ดวยอาการคลายผูติด
เชื้อในกระแสโลหิต อะไรคือตนเหตุของอาการปวยนี้ และในวันนี้ลูกหลานอยางเราจะดูแลแมของเราอยางไร

คณะนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 สายศิลป โรงเรียนรุงอรุณ
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áËÅ‹§ÍÒËÒÃ¡ÑºÍØμÊÒË¡ÃÃÁ¹้Ó´Ôº
(โดย นักเรียนมัธยมศึกษาปที่5 โรงเรียนรุงอรุณ ปการศึกษา2/2555)
ที่ปรึกษา
อาจารยภารนี สวัสดิรักษ
อาจารย สมพร เพ็งค่ํา
อาจารย สุภาภรณ มาลัยลอย
ขนิษฐา แซเอี้ยว
สุนันทา ปนะทาโน
คณะบรรณาธิการ
ครูเปรมปรีติ หาญทนงค
คณะนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 1 สายศิลป ปการศึกษา 2/2555 โรงเรียนรุงอรุณ
เนื้อหาขอมูล
กษิดิศ ดีมั่นคงวณิช
ณัฏฐนิช ชัยพิพรรธ
ณัฏฐา เมฆะวิภาต
ปทิตตา สกุลชัยวาณิชย
สิรีธร เสริฐสุวรรณกุล
ขอมูลภาคสนาม
ณัฏฐนิช ชัยพิพรรธ
ณัฏฐา เมฆะวิภาต
ปทิตตา สกุลชัยวาณิชย
สิรีธร เสริฐสุวรรณกุล
กราฟฟกและรูปเลม
ปทิตตา สกุลชัยวาณิชย
ศุภนิดา มหวงศวิริยะ
ศิลปกรรม
ปทิตตา สกุลชัยวาณิชย
ศุภนิดา มหวงศวิริยะ
อภิชญา จั่นสัญจัย
ประสานงานและประชาสัมพันธ
ณัฏฐา เมฆะวิภาต
สื่อและเผยแพร
กษิดิศ ดีมั่นคงวณิช
อภิชญา จั่นสัญจัย
ขอขอบคุณ
ชาวบานตําบลปากน้ํา อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มคุ้มครองบางคล้า
สนับสนุนการจัดพิมพโดย
ศูนยประสานงานพัฒนาระบบเเละกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพเเหงชาติ (ส.ช.) ชั้น 3 อาคารสุขภาพเเหงชาติ 88/33 ม.4 ถ.ติวานนท 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เภอเมือง จ.นนทบุรี 11000
พิมพที่
บริษัท เเปลนพริ้นติ้ง จํากัด
346 ซ.ไสวสุวรรณ ถ.ประชาราษฎร 1
เเขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท 02-587-1377
พิมพครั้งที่ 1
พฤศจิกายน 2555 จํานวน 1,000 เลม
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áËÅ‹§ÍÒËÒÃ¡ÑºÍØμÊÒË¡ÃÃÁ¹้Ó´Ôº
พื้นที่การศึกษาของ “บางปะกงชวงตน” (พื้นที่ตอจาก
จุดบรรจบของแม่น้ําปราจีนบุรี และแมน้ํานครนายก)ใหความ
เจาะจงไปที่อําเภอบางคลา เนื่องจากเมื่อเราทําการศึกษา
เรื่องของแมน้ําบางปะกง เราพบวา “มะมวงบางคลา” เปน
ทรัพยากรหนึ่งที่สําคัญ ซึ่งเปนที่ทราบกันดีอยูแลววา อําเภอ
หลายอําเภอในแถบลุมน้ําบางปะกงมีชื่อเสียงในแงของพืชผล
ทางการเกษตร โดยเฉพาะผลไมที่มีรสชาติอรอย เชน มะมวง
แรด และมะมวงน้ําดอกไมสีทองของอําเภอบางคลาซึ่งเปน
ที่เลื่องลือไปทั่ว แมตางชาติยังยกยองวามะมวงบางคลาเปน
มะมวงที่อรอยที่สุดในโลก และนี่คือจุดเริ่มตนในความสนใจ
ของเรา
เนื่องดวยสภาพพื้นที่ลุมน้ําบางปะกนตอนบน อันเกิด
จากการทับถมของดินตะกอนทั้งน้ําจืดและน้ําเค็ม และเปน
พื้นที่สองน้ํา คือ น้ําจืดกับน้ําเค็ม ขึ้นสลับกันอยางละ 6 เดือน
ทําใหดินและน้ําบริเวณนี้อุดมไปดวยโพแทสเซียม
ซึ่งเปน
ตัวการสําคัญในการทําใหผลไมมีรสชาติจัด หากสุกก็หวาน
อรอยเปนที่สุด
จากการลงศึกษาพื้นที่ตัวอยาง ที่ตําบลปากน้ํา อําเภอ
บางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา เราพบวาคํากลาวขานทั้งหลาย
นั้น ไมมีวลีใดที่เกินจริง เพราะหากเราพูดถึง “ดินบางคลา” เรา
กําลังพูดถึง “ดินวิเศษ” ที่สามารถปลูกอะไรก็ขึ้น ปลูกอะไร
ก็งาม เลี้ยงอะไรก็ดีไปหมด เพราะดินดี น้ําดี จึงสงผลใหเกิด
ทรัพยากรที่หลากหลาย พิสูจนไดจากประสบการณในพื้นที่
เมื่อเราไดมีโอกาสสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบาน ซึ่งสวนใหญ
ดํารงอาชีพเปนเกษตรกร ไมวาจะเปน ชาวสวน ที่ปลูกมะมวง
มะพราว หมากพลู

ชาวนา ที่ปลูกขาวหอมมะลิ หรือขาวหอมนิล เพื่อสงเขาศูนยพัฒนา
พันธุขาว ตลอดจนอาชีพเลี้ยงกุงกุลาขาว ที่กําลังเปนที่นิยมในขณะ
นี้ ทั้งหมดนี้คืออาหารลวนอุดมดวยความอรอย และคุณภาพคับ
แกว
ยิ่งไปกวานั้นผลผลิตอาหารจากอําเภอบางคลา ยังเปน
หนึ่งในสินคาสงออกที่สําคัญของประเทศไทย เชน หมากพลู ที่สง
ออกไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อใชในการผลิตยา และสียอม
ผา มะมวงนําดอกไมสีทองที่ถูกสงออกไปยังประเทศญี่ปุน หรือกุง
กุลาขาวที่สงขายทั่วประเทศ รวมทั้งสงออกไปสูตลาดอเมริกา และ
ยุโรป ไดอยางเปนหนาเปนตา และสรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทย
ในฐานะ”ครัวโลก” ไดเปนอยางดี
อยางไรก็ตาม ปจจุบันนี้การเปลี่ยนแปลงหลายอยางเกิด
ขึ้นในพื้นที่ อาจดวยโรงงานอุตสาหกรรมที่เขามาสูพื้นที่ หรืออาจ
ดวยน้ําในแมน้ําบางปะกงที่มีทั้งคุณภาพและปริมาณที่ลดลง อัน
เนื่องดวยการปนเปอนสารเคมีและการสูบน้ําไปใช หรือแมกระทั่ง
อาจเปนเพราะวิถีชีวิตเดิม ๆ ของเกษตรกร ที่ไดเปลี่ยนไปตามวิถี
เมือง หรืออาจจะดวยเหตุทั้งหมด
ไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม เราทุกคนตองรวมกันหาเเนวทาง
แกไข รางรายงานฉบับนี้จึงเปนหนึ่งในตัวชวยที่พวกเรา นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนรุงอรุณไดจัดทําขึ้น และตั้งใจ
ใหเปนขอมูลตั้งตนสําหรับการทํางานตอไปของกลุมคนที่เปนหวง
แมน้ําบางปะกง ซึ่งเราก็ขอเปนสวนหนึ่งในการมีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทาง และวางแผน อนาคตของแมนําบางปะกงดวยกัน
คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สายศิลปโรงเรียนรุุงอรุณ
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à¾Å§ ºÒ§¤ÅŒÒ
(สรอย) วันนี้วันดีปรีดา พวกเราบางคลาเรามาสังสรรค
ผูกสมัครรักกัน เหมืนสายสัมพันธรักกันมั่นเอย ช,ญ
(ซํา ๑ ครั้ง)
ช. วันนี้วันดี วันเชียวยี่ เรามาสังสรรคพี่นองเพื่อนพองกัน
สนุกสนานสําราญบานใจพี่รักนอง
ญ. นองรักพี่ไมมีเสื่อมคลาย
วันนี้ปใหมเรารักกันไวดวยใจมั่นคง
ช. โอบางคลาสมญานามนี้สูแดนไกล วัดแจงสวยสมใจ
งามวิลัยเหมือนปรารถนา
ญ.วัดโพธิ์มีคางคาวมากเหลือคณาเราชาวบางคลาโปรด
เมตตา รักษาไวเอย (สรอย ๑ ครั้ง)
*ช. พี่นี้จากไปไกลแตหัวใจมีรักมั่นคง
ดวยจิตจํานงซื่อตรง ความรักตอกัน
ญ. น้ําใจคนบางคลาถือสัตยจงรักเดียวรักมั่น ใจซื่อถือ
สําคัญความรักนั้นรักเดียวใจเดียว
ช. เทพเทวาชาวบางคลาขอออนวอน
ญ. หลวงพอพุทธโสธรขอวิงวอนใหทานปราณี
ช,ญ. ใหพวกเราบางคลามีความรักสามัคคี โรคภัยอยาไดมี
มีแตสุขสถาพร
(สรอย ๑ ครั้ง) *(สรอย ๑ ครั้ง)
ที่มา : บางคลา ๑๐๐ ป
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ÊÒÃºÑÞ
บทที่
รายชื่อผูจัดทํา
คํานํา
เพลง
สารบัญ
รูจักพื้นที่ศึกษา
แมน้ําที่หลอเลี้ยง
ลูกหลานพึ่งพาตัวเอง
เติบโตจากบานที่มั่นคง
เกิดอะไรกับแมของเรา
ลูกหลานดูแลแม
ขอใหแมแข็งแรง
โชคดีแคไหนที่มีแมน้ําบางปะกง
เด็กวอน...ถามผูใหญ

หนา
1
2
3
4
5
7
9
11
13
17
19
21
23
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1

·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡¾×้¹·Õ่ :

ÍÓàÀÍºÒ§¤ÅŒÒ ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ

ÍÓàÀÍºÒ§¤ÅŒÒ
·ÔÈàË¹×Í
μÔ´¡Ñº
·ÔÈμÐÇÑ¹ÍÍ¡ μÔ´¡Ñº
·ÔÈãμŒ
μÔ´¡Ñº
·ÔÈμÐÇÑ¹μ¡ μÔ´¡Ñº

ÍÓàÀÍ¤ÅÍ§à¢×่Í¹ ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ áÅÐ ÍÓàÀÍºŒÒ¹ÊÃŒÒ§ ¨Ñ§ËÇÑ´»ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ
ÍÓàÀÍÃÒªÊÒÊ¹ áÅÐÍÓàÀÍá»Å§ÂÒÇ ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ
ÍÓàÀÍá»Å§ÂÒÇ áÅÐÍÓàÀÍºŒÒ¹â¾¸Ô์ ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ
ÍÓàÀÍàÁ×Í§ áÅÐ¡Ô่§ÍÓàÀÍ¤ÅÍ§à¢×่Í¹ ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ

อําเภอบางคลามีลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นที่ราบลุม มีแมน้ําบางปะกงไหลผานทางทิศตะวันตก มีความ
อุสมบูรณ เนื่องจากมีดินที่อุดมไปดวยสารอาหาร เปนดินเหนียวที่เกิดจากตะกอนน้ํา เหมาะแกการทํา
อาชีพเกษตรกรรม และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ÍÓàÀÍàÁ×Í
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¨Ñ§ËÇÑ´»ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ
พื้นที่อําเภอบางคลา
ถนน
เเมน้ําบางปะกง

¡Ô่§ÍÓàÀÍ¤ÅÍ§à¢×่Í¹
ÍÓàÀÍ
ºÒ§¤ÅŒÒ
ÍÓàÀÍÃÒªÊÒÊ¹

ÁÍ§©ÐàªÔ§à·ÃÒ

ÍÓàÀÍàà»Å§ÂÒÇ

ÍÓàÀÍºŒÒ¹â¾¸Ô์
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ààÁ‹
ชุดดินบางคลาเปนชุดดิน
ที่เกิดจากตะกอนน้ําทั้งน้ําจืด
และน้ําเค็ม จึงมีความอุดมสมบุรณ
ดวยธาตุอาหารที่พัดพามากับน้ํา ดินของ
อําเภอบางคลายังมีการตกตะกอนของสิ่งผุพัง
จากปาใหญที่สายน้ําพัดพามาเปนปุยธรรมชาติ
ซึ่งเหมาะแกการเพาะปลูก นอกจากนี้อําเภอบางคลา
ยังเปนพื้นที่ที่ไดรับอิทธิพลของน้ําเค็ม ซึ่งใน
หนาแลงน้ําเค็มจะหนุนสูงถึงพื้นที่สวน
ธาตุโปแตสเซียมในน้ําเค็มสงผลให
ผลผลิตทางการเกษตรทั้งหลายของ
บางคลามีรสชาติดี

¹ ้ํ Ò ·Õ่ Ë Å‹ Í à Å
ขาวหอมมะลิ

ขาวหอมมะลิเปนหนี่งในขาวที่ไดชื่อวา

ดิน

ÍÃ‹ÍÂ·Õ่ÊØ´ã¹âÅ¡

น้ํา

จึงสรางรายไดและชื่อเสียงใหประเทศไทยอยูไมนอย ขาวหอม
มะลิเปนขาวนาป ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราเปนแหลงกําเนิดขาวหอมมะลิ
และปจจุบันเปนจังหวัดที่ปลูกมากเปนอันดับ 1 ของภาคตะวันออก จาก
คําบอกเลาของชาวบาน แหลงปลูกขาวหอมมะลิในพื้นที่บางปะกง
ชวงตนที่สําคัญ อยูที่ตําบลหัวไทร อําเภอคลองเขื่อน
แหลงที่มา: รางความมั่นคงทางอาหารกับพลังงานถานหิน:
ความขัดแยงบนพื้นที่เกษตรกรรมและวิถีชุมชนคนลุม
น้ําคลองทาลาด

¾º

อําเภอบางคลาเปนสวนหนึ่งของ
พื้นที่ราบลุมแมน้ํา ไดรับอิทธิพลจาก
การขึ้นลงของน้ําทะเล โดยน้ําทะเลจะรุก
ตัวเขามาในลําน้ําไดคอนขางมาก โดยเฉพาะ
ในฤดูแลงระหวางเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายน
ของทุกป เนื่องจากน้ําจืดที่ไหลมาผลักดันน้ําเค็มที่มีปริมาณ
นอย สวนในชวงฤดูฝนจะมีปริมาณน้ําจืดไหลลงมามาก ทําให
น้ําเค็มสามารถรุกตัวเขาในลําน้ําไดนอยลง ดังนั้นกรม
ทรัพยากรน้ําทางทะเลและชายฝง (2548) ไดแบง
พื้นที่ของแมน้ําบางปะกงออกเปน 4 พื้นที่
ตามระดับของความเค็ม ดังนี้
พื้นที่น้ําจืด
(ความเค็ม 0 - 5.0 psu)
พื้นที่น้ํากรอยตอนบน
(ความเค็มมากกวา 5.0 – 15.0 psu)
พื้นที่น้ํากรอยตอนลาง
(ความเค็มมากกวา 15.0 – 27.0 psu)
พื้นที่ทะเล (ความเค็มมากกวา 27.0 psu)
การรุกตัวของน้ําทะเลมีความแตกตางกันตามฤดูกาล ลักษณะการรุก
ตัวของน้ําเค็มเขาไปในแมน้ําบางปะกงนี้ ทําใหพื้นที่ริมฝงแมน้ําได
รับผลกระทบจากอิทธิพลของความเค็ม ดังจะพบวามีพรรณไม และสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่พบในทะเล หรือในพื้นที่น้ํา
กรอยในบริเวณพื้นที่ไกลจากปากแมน้ํา แพรกระจาย
เขามาอยูในพื้นที่น้ําจืดที่อยูไกลจากปากแมน้ํา

หมาก พลู

ปจจุบันไมคอยกินหมากกันแลว
แตบางคลายังเปน

áËÅ‹§»ÅÙ¡ËÁÒ¡¾ÅÙ·Õ่
ÊÓ¤ÑÞ ชาวสวนมักปลูกหมากพลูเปนอาชีพ
รอง ชาวสวนมะมวงมักปลูกหมากพลูริมคัน
สวน เกษตรกรบางคนเลี้ยงกุงเปนหลัก
ไปพรอมกับการทําสวนหมากพลู
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ÅÕ้ Â §

ãº¾Å Ù

้Óà¤็ÁË¹Ø¹
à´×Í¹·Õ่¹
¨×´äËÅÅ
à´×Í¹·Õ่¹้Ó
§

มะมวง

มะมวงบางคลาถือเปนมะมวงที่ได
ชื่อวาเปนมะมวงที่

¾º

º
¾
ÁÒ

¡·

¡
Ò
Á

ã¹âÅ¡
Ø
´
่
Ê
Â·Õ
Í
ÍÃ‹
ณ มะมวง
เพราะมีรสชาติที่อรอย และเปนเอกลักษณ

Õ· ่

บางคลาที่มีชื่อเสียง และปลูกกันมาแตเดิม คือ มะมวง
แรดบางคลาซึ่งจะมีรสเปรี้ยว หวาน และมันผสม
กันอยางลงตัว ไมเหมือนมะมวงแรดทีอื่นที่มี
รสเปรี้ยวนํา นอกจากนี้บางคลายังมีมะมวง
น้ําดอกไมเบอร 4 และมะมวง
น้ําดอกไมสีทองที่โดงดัง

Õ่

μ.ºÒ§¡ÃÐà¨็´

บ่ อ กุ ้ ง

μ.ËÑÇä·Ã

¾ º Á Ò¡ · Õ ่

ÍÓàÀÍ¤ÅÍ§à¢×่Í¹

¾

่
Õ
·
¡
Ò
Á
º

μ.»Ò¡¹้Ó

1

μ.·‹Ò·Í§ËÅÒ§

2
3

บอเลี้ยงกุง เปนอาชีพที่สําคัญของอําเภอ
บางคลา ซึ่งกุงทีเลี้ยงกันสวนใหญคือ กุงกุลาขาวหรือกุงขาว กุงเหลานี้จะถูกสงไปขายที่มหาชัย
เปนสวนใหญ และบางสวนจะถูกสงขายไปยังตลาด
จังหวัดอื่นผานแพขายกุง
บอเลี้ยงกุงนั้นมักปรับจากพื้นที่นา ชาวบานเชื่อวามีสาร
อาหารสําหรับกุง ชาวบานจะสูบน้ําจากคลองสาขาของเเมน้ํา
บางปะกง โดยชาวบานจะรอถึงเดือนที่น้ําเค็มหนุนเเลวจึงสูบมาใช
กุงขาวตองการน้ําที่เค็มในระดับซึ่งความเค็มที่กุงสามารถ
อยูไดคือ 40 ppm (เปนระดับความเค็มที่เเพลงตอนพืช
สามารถอยูได เเละกุงขาวก็กินเเพลงตอนนั้น) ซึ่งใน
ปจจุบันน้ําเค็มที่หนุนเขามา มีความเค็มสูงสุด
ประมาณ 30 ppm

μ.àÊÁ็´àË¹×Í

μ.àÊÁ็´

1. μ.ºÒ§¤ÅŒÒ 2. μ.ÊÒÇªÐâ§¡
3. μ.ºÒ§ÊÇ¹
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กลุมชาวริมน้ํา

คือกลุมคนที่ปลูกบานอยูใกลๆกับสองฝงแมน้ําบางปะกง มักประกอบอาชีพ จับปลา จับกุง
ปจจุบันอาชีพที่พบมากคือการเลี้ยงกุงขาว
บางปะกงตอนบน มีกุงมากกวามีปลา อาหารทองถิ่นอยางหนึ่งของที่นี่ ทํามาจากกุง เรียกวา “ขาวเหนียวหนากุง” ซึ่งในตอนนี้หารับประทานไดยาก
เมื่อเทียบกับสมัยกอนที่ถือวาเปน “ของพิเศษ” แตปจจุบันกุงแมน้ํามีราคาแพงมาก อาชีพทําขนมขาวเหนียวหนากุงจึงใชกุงจากวัสดุประกอบอาหารอื่นแทน
นอกจากนี้ยังมีภูมิปญญาที่เกี่ยวกับจาก โดยการนําใบจากมาหอ ขนมจาก ตับจากมุงหลังคา ใบมวนยาสูบ (ยาเสน) อีกทั้งยังมีภูมิปญญาการทํา
จุกขวดจากรากลําพู ในสมัยกอนยังไมมีจุกพลาสติก ขวดน้ําปลา และขวดบรรจุน้ําตาง ๆ ตองใชจุกลําพู โดยใชรากของตนลําพู มาตอกใหมีรู
ตรงกลางใหน้ําไหลผานได งานงาย ๆ อยางการตอกจุกลําพูนี้ เปนงานที่เด็ก ๆ ก็สามารถทําไดโดยใชเวลาวาง
และมีเงินตอบแทนคาเหนื่อยตามสมควร

อําเภอ
สะเดา ติดกับอําเภอ
สนามชัยเขต ปจจุบันไม
มีเเลว

กลุมชาวเรือ
เรือจาง เนื่องดวยสมัยกอนนั้น ชาว
บานจะเดินทางโดยใชเรือเปนยานพาหนะ
กันเปนสวนใหญ จึงมีอาชีพเรือจางเกิดขึ้น
สําหรับรับสงคนไปยังจุดหมาย

โดยเฉพาะในเข
บานส

เรือผีหลอก มีรูปรางเพรียว ภายในมีที่วางสําหรับขังปลา
ขนาดใหญ ดานขางลําเรือมีกระดานสีขาว หรือ แผนสังกะสี มีความ
สูงเรี่ยน้ํา เมื่อแลนผานสายน้ําก็จะสะทอนเปนมันเงา ปลาทีอยูในน้ํา
ก็จะตกใจ กระโดดลอยตัวลงมาตกบนแผงไม ชาวบานจะนําเรือชนิด
นี้ออกไปหาปลาในชวงเดือนตุลาคมถึงชวงเดือนกุมภาพันธ เพราะ
เปนชวงที่น้ําทาอุดมสมบูรณ ปลาที่จับไดจะเปนปลาที่หากินในน้ํา
ตื้น เชน ปลากะพง ปลาเนื้อออนและปลาตะเพียน เปนตน

สมัยกอนพื
เรือเมล คอยรับสงคน
แม

เรือพาย เรือแจว และเรือกระแชง เปนเรือบรรทุกผูคน
และบรรทุกพืชผลทางเกษตรไปจําหนาย โดยเฉพาะเรือกระแชง
ที่เปนเรือขนาดใหญไวสําหรับบรรทุกสินคา เกิดเปนอาชีพขนสง
สินคาจากที่หนึ่ง ไปอีกที่หนึ่ง เชน ขนสงเกลือ ถาน ขาว จากมุง
หลังคา มะมวง มะพราว เปนตน
เรือฉลอม เปนเรือสําหรับบรรทุกสินคา
จากทะเลเขามาขาย ซึ่งตอมาถูกพัฒนาเปนเรือ
พวงที่ใชในการลากเรือลําอื่นๆ

ภูมิปญญา

กลุม
ชาวนา

ประมาณ 50 ปกอนนั้น บางปะกงตอ
บน มีพื้นที่การทํานามากกวาการเกษตรชนิด
อื่น นาที่ทํา คือ นาป ชึ่งจะเริ่มจากการไถเปดหนา
ดิน พรอมที่จะทํานากันในชวงหนาฝน แตเดิม ชาว
บานจะใชแรงวัวควายในการไถ และมีพิธีประเพณี
เกี่ยวกับการทํานา เชน ไหวแมธรณี ไหวแมโพสพ
และลงแขกที่ชวยเสริมสรางความสามัคคีใหแก
ชุมชน แตปจจุบัน กลุมชาวนาไดลดจํานวนลง
มาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนอาชีพ ไปเปน
ชาวสวน หรือคนเลี้ยงกุงกันเปน
หลัก
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ของที่นี่ สวนสวนใหญจ
“รองสวน” คือ ริมพื้นที่สวนท
ตนตาลทะลุกลางตนไมกลวงเ
ทางระบายน้ําเขาสวนได ซึ่งคันดิ
ดวย...ทุกปชาวสวนจะตองโกยดิน
ยืนตนที่ปลูกไว เชน มะมวง หมาก
แรงกัน คนยกรอง 1 ชุด จะมี 5 – 7
แนน สงตอขึ้นมาจนถึงคนสุดทาย
หรือยาไปตามรองสวน
ผลไมที่ปลูกในสวนนั้น จะเปน
กระทอน มะปราง สมโอ หรื
อื่น สวนในทองรองจะป
ปลาเลี้ยง

กลุม
ชาวสวน

อางอิง : บางคลา ๑๐๐ ปี
8/11/2555 10:23

ÅÙ¡ËÅÒ¹...¾Ö่§¾Òμ¹àÍ§ä´Œ
ãªÕÇÔμãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¾×้¹·Õ่ äÁ‹ãª‹ãªŒªÕÇÔμãËŒ¾×้¹·Õ่ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñºμ¹àÍ§
วิถีชีวิต และภูมิปญญาของชาวบางคลานั้น จะเกิดขึ้นตามกลุมการทําํ มาหากินของชาวบาน ซึ่งจัด
เปน ๖ กลุม ไดแก กลุมชาวเรือ กลุมชาวริมน้ํา กลุมชาวสวน กลุมชาวนา กลุลุมชาวไร และกลุมชาวตลาด

กลุมชาวดง

เปนกลุมคนที่ไมมีหลงเหลืออยูแลวในบางปะกงตอนบน ที่แตเดิมนั้น พื้นที่บางปะกงตอนบน
ในเขตอําเภอบางคลา อําเภอแปลงยาวและกิ่งอําเภอคลองเขื่อนไว มีสภาพพื้นที่สวนใหญเปนปา จึงมีชาว
านสวนหนึ่งทําอาชีพหาของปาขาย เชน น้ํามันยางหวาย สีเสียด ที่กินกับหมาก นําผึ้งและลาสัตว

กลุมชาวตลาด

วัดปากน้ําโจโล

อนพื้นที่บางปะกงตอนบนมีสภาพเปนเมืองทา คนยังคมนาคมกันทางนํา มี
คน และเรือขนสงสินคาทางการเกษตร วิ่งไปมาตลอดลํานําบางปะกง กลุมพอคา
แมคา จะเปนชาวจีน สวนกลุมเกษตรกรนั้น จะเปนคนไทย

ประวัติความเปนมา
วัดปากน้ํา เปนวัดเกาสมัยอยุธยาตอนตน
เดิมเปนสํานักสงฆ มีพระมาปฏิบัติธรรม แตตอมา
ในชวงอยุธยาตอนตนไดกอตั้งกลายเปนวัด เหตุที่
ชื่อวัดปากน้ําโจโลเพราะ โจโลในภาษาจีนแปลวา
ปลากะพงขาว ซึ่งมีชุกชุมมากอยูหนาวัด

กลุม
ชาวไร

สมัยกอน บางปะกงตอนบน โดยเฉพาะในเขต
อําเภอบางคลา มีพันธุสับปะรดขึ้นชื่อ เรียกวา “สับปะรด
อินทรชิต” ซึ่งมีรสชาติหวานกรอบคลายสับปะรดภูเก็ต และ
สับปะรดนางแล ถูกสงขายไปยังที่ตางๆ ทั้งในรูปของสับปะรด
สด สับปะรดอบแหง และสับประรดกวน แตปจจุบันมีพืช
เศรษฐกิจชนิดอื่นที่ทํารายไดใหกับเกษตรกรมากกวา เชน
มะมวง ไรสับปะรดจึงหายไป

ญาการทําสวน

หญจะทําพื้นที่เปนรองเรียก
สวนทั้งหมดจะยกคันดินสูงและมี
ลวงเปนรู เหมือนทอฝงดินไวทําเปน
คันดินนี้ยังใชในการปองกันน้ําทวมได
ยดินเลนจากในนําขึ้นมาเสริมโคนตนไม
มาก มะพราว ฯลฯ การยอรองสวนจะถือ
– 7 คน คนแรกจะี่ใชมือขุดดินแลวปนให
ทายบนบก คนสุดทายจะใชดินเลนโปะ
สวนหรือโคนตนไมที่ปลูกไว
เปนมะมวงเปนหลัก แซมดวย ขนุน
อ หรือปลูกหมากพลูและพืชผัก
งจะปลูกขาวไวกิน และเลี้ยง
เลี้ยงกุงไวดวย
นวดงวง จนมันออนเเลวโนมลงมา
ใสปูนเเดง กันน้ําตาลเปรี้ยว

ภูมิปัญญาการทําน้ําตาล
ถาจะทําน้ําตาลปึก ต้องเคี่ยว
ต่อจนหนืด

นําไปใสเเมพิมพ

2
นําไปกวนจนขาว

1
เอากระบอกมารองน้ําที่ไหล
ออกมาจากงวง (ระวังน้ําเข้า)

KENG.indd 15

นํามาเคี่ยวประมาณ 6 ชั่วโมง

น้ําตาลสด

น้ําตาลงบ
8/11/2555 10:23

àμÔºâμ¨Ò¡ºŒ

ÁÐÁ‹Ç§¢Í§¤Ø³ÂÈ¹Ñ¹· ÊÔ·¸Ô¡ÙÅ (¾Õ่á»‡§)

ÊÇ¹

มีทั้งหมด 12 ไร และมีตนหมากแซม มะมวงเปนพืชที่ทนน้ํา
เค็มไมได เพราะจะมีอาการใบไหม ซึ่งน้ําเค็มจะเริ่มหนุนใน
เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม กอนหนานั้นในชวงเดือน
มิถุนายนเปนตนมาน้ําจะจืด ซึ่งตองรีบสูบน้ําเก็บไวสําหรับ
รดน้ําตนมะมวง และมะมวงเหลานี้จะออกผลดีที่สุดในฤดู
หนาว บางตนสามารถออกผลไดมากถึง 50 กิโลกรัม
เลยทีเดียว

ªÒÇºŒÒ¹ÍÂÙ‹ä´Œ ÁÕÃÒÂä´ŒÊÙ§ â´ÂäÁ‹μŒÍ§¾Ö่§§Ò
´ŒÇÂ«้Ó ¨Ò¡¡ÒÃ¾Ö่§¾Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·Õ่áÁ‹

¾Ñ¹¸ØÁÐÁ‹Ç§·Õ่¾Õ่á»‡§»ÅÙ¡
มะมวงมันเดือนเกา (เปนมะมวงทวาย คือ
เปนมะมวงนอกฤดูกาล) มีรสชาติเปรี้ยวและมัน
มะมวงน้ําดอกไมเบอร 4 (เปนมะมวงทวาย
คือเปนมะมวงนอกฤดู) รสชาติจะเหมือนกับ
มะมวงน้ําดอกไมสีทอง แตเมื่อสุกจะมีสีทอง
ไมเทามะมวงน้ําดอกไมสีทอง
มะมวงแรดบางคลาจะมีความเปรี้ยว หวาน
มันอยางพอดี แตที่อื่นจะเปรี้ยวอยางเดียว
มะม ว งแรดจะปลู ก ได ดี ที่ ตํ า บลสาวชะโงก
ถึงตําบลหัวไทร เพราะมีดินเหนียวที่พัดมา
พรอมตะกอนเปนชั้นๆ
มะมวงน้ําดอกไมสีทอง มีลักษณะ
เปนสีทองทั้งลูก มะมวงจะเริ่มมีรสดี เมื่อ
รอยจุดที่เปลือกเริ่มกระจายไปทั่วลูก

ª‹Ç§àÇÅÒ¡ÒÃá·§ª‹Í áÅÐàÇÅÒà¡็º
มะมวงมันเดือนเกา และมะมวงน้ําดอกไมเบอร 4 จะเริ่มแทงชอในมิถุนายนถึงเมษายน และติดลูกและสามารถให
ผลผลิตไดทั้งป
มะมวงแรดบางคลาและมะมวงน้ํ า ดอกไมสีทอง จะใหผลปละครั้งเทานั้นคือในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
ธันวาคมและสามารถเก็บผลไดในเดือนเมษายน

¾Õ่á»‡§เปนชายหนุมยุคใหม จบปริญญาตรีวิศวอุตสาหกรรม และเปนรองหัวหนาชางวิศวกรประจํา
โครงการ ไดเงินเดือนเดือนละ 12,000 บาท แตทําไดแคปเดียว พี่แปงจึงออกมาประกอบอาชีพเปนชาวสวนปลูก
มะมวงและหมาก ตนทุนที่ใชในแตละเดือนอยูที่ 15,000 บาท เปนคายาและคาปุย ปจจุบันมีรายไดอยูที่ 50,00060,000 บาทตอป แตวาไมมีรายจายดานอื่นสําหรับรายไดกําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะตนไมกําลังเติบโตขึ้นและให
ผลผลิตมากขึ้น พี่แปงกลาววาเกษตรกรที่เกงบางคนบางคนสามารถสรางรายไดถึง 300,000 บาท ตอรอบการ
เก็บเกี่ยวในพื้นที่ที่เทากัน
ÁÐ¾ÃŒÒÇ¹้ÓËÍÁ

มะพราวน้ําหอมเปนหนึ่งในสินคา OTOP ของอําเภอบางคลา การปลูกมะพราวน้ําหอมนั้นลงทุนนอย เเตไดผลผลิตมาก
เเละไมตองดูเเลอยางใกลชิดนัก เพียงตองคอยดึงกาบมันออกไมใหตนเนา เเละคอยดูไมใหหนอนไชยอด
มะพราวน้ําหอมสามารถนํามาทําเปนนําตาลสดเฉกเชนน้ําตาลโตนด ซ้ํายังมีกลิ่นที่หอมกวาอีกดวย สวนเนื้อของมะพราวจะจะนิ่ม
เหมือนวุน เเละน้ําจะหวาน เปนที่ขึ้นชื่อของอําเภอบางคลา
ราคาขาย : น้ําตาลปก(น้ําตาลมะพราว) กิโลกรัมละ 45 บาท

¢Ñ้¹μÍ¹¡ÒÃ»ÅÙ¡ÁÐÁ‹Ç§
1.ปลู ก มะม ว งกะล อ นซึ่ ง เป น มะม ว งป า ที่ ห าอาหารได เ ก ง กว า
มะมวงพันธุอื่นและมีความแข็งแรงลงดิน
2.ปาดกิ่งมะมวงกะลอน
และปาดกิ่งมะมวงพันธุที่ตองการได
ผลผลิตเขาไปทาบกิ่งของมะมวงพันธุกะลอน และใชเชือกพลาสติกพันกิ่งทั้ง
คูใหทาบกันอยางสนิท

ÃÒ¤ÒÁÐÁ‹Ç§
มะมวงมันเดือนเกา
ชวงเดือนมิถุนายนราคากิโลกรัมละ 7 บาท
ชวงเดือนพฤศจิกายนราคากิโลกรัมละ 20 บาท
ชวงเดือนมกราคมราคาลดลงไมเกินกิดลกรัมละ 5 บาท
มะมวงแรด
ชวงมิถุนายนราคากิโลกรัมละ 7 บาท
ชวงพฤษภาคมราคากิโลกรัมละ 17 บาท

¾ÅÙ

ÁÐ¾ÃŒÒÇ¹้ÓËÍÁ
มะพราวน้ําหอมเปนหนึ่งในสินคา OTOP ของ
อําเภอบางคลา การปลูกมะพราวน้ําหอมนั้นลงทุนนอย เเตได
ผลผลิตมาก เเละไมตองดูเเลอยางใกลชิดนัก เพียงตองคอย
ดึงกาบมันออกไมใหตนเนา เเละคอยดูไมใหหนอนไชยอด
มะพราวน้ํ า หอมสามารถนํามาทําเปนน้ํ า ตาลสด
เฉกเชนน้ําตาลโตนด ซ้ํายังมีกลิ่นที่หอมกวาอีกดวย สวนเนื้อ
ของมะพราวจะจะนิ่มเหมือนวุน เเละน้ําจะหวาน เปนที่ขึ้นชื่อ
ของอําเภอบางคลา

ÃÒ¤Ò¢ÒÂ
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พลูเปนพืชไมเลื้อยมีขอเเละปลองชัดเจน ใบติดกับลําตนเเบบ
สลับ รูปรางใบคลายใบโพธิ์ มีปลายเเหลม วิธีการปลูกนั้นก็ไมยาก
เเละไมตอดูเเลมาก ทําใหพลูกลายเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญของอําเภอ
บางคลา

ËÁÒ¡

หมากเปนหนึ่งในพืชเศรฐกิจสําคัญของอําเภอบางคลา ดังนั้น
ที่อําเภอบางคลาจะสามารถเห็นตนหมากขึ้นเรียงรายกันไป เนื่องจากรูป
รางอันเพรียวเเละสูงของมันทําใหชาวสวนนิยมปลูกพืชชนิดนี้ริมรองสวน
ถือเปนการใชประโยชนพืนที่อยางสูงสุดของเกษตรกร
ผลของหมากจะมีลักษณะกลมรี มักขึ้นเปนทะลาย ใน 1 ทะลาย
จะมีผลประมาณ 10-150 ผล ผลออนสีเขียวเขมจะเรียกวาหมากดิบ

น้ําตาลปก(นํ้าตาลมะพราว) กิโลกรัมละ 45 บาท
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ºŒÒ¹·Õ่ÁÑ่¹¤§
§Ò¹ºÃÔÉÑ·ËÃ×ÍâÃ§§Ò¹ ºÒ§¤¹¡็à»š¹àÈÃÉ°Õ
áÁ‹ãËŒÁÒ áÅÐ·Õ่ÊÓ¤ÑÞäÁ‹à¤Â·ÓÃŒÒÂáÁ‹

º‹Í¡ØŒ§ÍÓàÀÍºÒ§¤ÅŒÒ
การเลี้ยงกุงขาวหรือกุงกุลาขาว เปนอาชีพที่เกษตรกรชาว
บางคลานิยมเปนอยางมากเพราะเลี้ยงงายกวากุงกุลาดําเเละราคาดี
อยางไรก็ตามกุงขาวนี้จะออนไหวตอสภาพอากาศ เเละสภาพเเวดลอม
มาก ซึ่งหมายความวาการเลี้ยงกุงขาวมีความเสี่ยงสูง ซึ่งตองใชความ
ดูเเลเอาใจใสมากทีเดียว
ถึงเเมวาการเลี้ยงกุงขาวจะมีความเสี่ยงสูงมากก็ตาม ปจจุบัน
เกษตรกรที่เลี้ยงกุงขาวไดเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสรางรายไดสูง
ใหเเกชาวบางคลาโดยปจจุบันมีผูเลี้ยงกุงในอําเภอบางคลาทั้งหมด
1,257 ราย เเละรวมเปนพื้นที่ทั้งสิ้น 8,142 ไร ซึงสรางรายไดใหเเก
อําเภอบางคลาทั้งสิ้น 820,764,000 บาท ตอป
นอกจากนี้ยังมีอาชีพที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงกุง เชน เเพรับซื้อ
กุง พอคาคนกลาง ผูจําหนายพันธุกุง ผูจําหนายอาหารกุง ผูทําเเละ
จําหนายอวน เเละผูรับจางลงกุง ดังนั้นหากเกษตรกรไมสามารถเลี้ยง
กุงตอไปได จะเกิดอะไรขึ้นกับอาชีพเหลานี้

º‹Í¡ØŒ§ÅØ§ºØÞÊÃÔÁ à¨ÃÔÞÃÑμ¹âÍÀÒÊ
ลุงเสริม เปนทั้งเกษตรกรทําสวนหมากพลู และเลี้ยงกุง ซึ่งทําใหลุงเสริมตองใชประโยชนจากแมน้ํา
บางปะกงตลอดทั้งป นั่นคือ เมื่อถึงชวงน้ําจืด ลุงเสริมจะสูบน้ํามาทําสวน และเมื่อถึงชวงน้ําเค็ม ลุงเสริม
จะสูบน้ํามาเลี้ยงกุง แตเดิมนั้น ลุงเสริมมีอาชีพเลี้ยงตะพาบน้ําสงออกมากอน แตเนื่องดวยตนทุนสูง และ
ตลาดไมกวาง ทําใหลุงเสริมเปลี่ยนมาเลี้ยงกุงกุลาดําเมื่อป 2539 เพราะมีราคาดี เลี้ยงงาย และตนทุนต่่ํา แต
ปจจุบันนี้ ลุงเสริมไดเปลี่ยนมาเลี้ยงกุงขาวแทน เนื่องจากทนโรคมากกวา และใชตนทุนในการเลี้ยงต่ํากวากุง
กุลาดํา

º‹Í¡ØŒ§¢Í§ÅØ§àÊÃÔÁÁÕ¢¹Ò´ 2 äÃ‹ áÅÐÅÖ¡ 2 àÁμÃ
สิ่งที่จําเปนสําหรับบอกุง คือ เชือกหรือตาขายขึงกันนก กังหันน้ําเพิ่มออกซิเจน และเครื่องสูบน้ําที่ใช
สูบน้ําจากแมน้ําบางปะกงเขามาเติมบอกุง และคอยสูบน้ําไปพักไวที่บอพักน้ํา เมื่อตองการเอากุงขึ้น

ÇÔ¸Õ¡ÒÃàÅÕ้Â§¡ØŒ§
เริ่มจากการที่ลุงเสริมซื้อพันธุกุงมาจาก CP ราคาตัวละ
12 สตางค ใสลงในบอกุง กะความหนาแนนใหอยูที่ 40 ตัว/ตารางเมตร
โดยใน 1 ป สามารถเลี้ยงกุงได 3 รอบ ไมจํากัดฤดูกาล
การใหอาหารกุง จะใหวันละ 2 ครั้งดวยอาหารของ CP
เนื่องจากเปนขอกําหนดวาเมื่อซื้อพันธุกุงจาก CP แลวจะตองใชอาหาร
จากทาง CP ดวย บางครั้งผสมวิตามินและอาหารเสริมใหกุงบาง แตจะ
ไมใชสารเคมี และจะใชจุลินทรียในการบําบัดน้ํา เพื่อกําจัดขี้กุง และ
ตะกอนที่กุงคุยขึ้นมา โดยจะใสจุลินทรียทุก 7-10 วัน นอกจากนี้ตอง
คอยสังเกตโรคของกุง ซึ่งโรคที่พบไดงายในปจจุบัน คือ โรคไวรัสหัว
เหลือง และโรคแคระแกรน ที่จะทําใหกุงไมเจริญเติบโต และขาดทุน

ÇÔ¸Õ¡ÒÃàÍÒ¡ØŒ§¢Ö้¹
ขั้นแรกสูบน้ําออกจากบอไปพักที่อื่น จากนั้นใชอวนลากขึ้นมา
กอนจะนําไปน็อกดวยน้ําแข็ง แลวคัดขนาดกุงจากขนาดตัว กอนนําไป
ชั่งน้ําหนัก ระบุขนาดที่แทจริง จากการนับจํานวนวา 1 กิโลกรัม มีกุงกี่ตัว

μŒ¹·Ø¹¡ÒÃàÅÕ้Â§¡ØŒ§
¤‹Òä¿ ในการปนกังหัน 20,000 - 30,000 บาทตอเดือน (ชวงลงกุงใหม ๆ ) 70000 บาทตอเดือน (ชวงโตเต็มที่)
¤‹ÒÍÒËÒÃ 4,000 บาทตอวัน
¤‹Ò¨ØÅÔ¹·ÃÕÂ 100-200 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งครั้งหนึ่งจะใส 2 กิโลกรัม

¡ÒÃ¢ÒÂ¡ØŒ§
ลุงเสริมจะติดตอกับแพเพื่อใหมาตีราคากุง ซึ่งในอําเภอบางคลาแพที่ใหญที่สุดคือแพบิ๊กเสย หาก
ตกลงราคากันได แพจะเปนฝายมาเอากุงขึ้นและนําไปขายตอในราคาที่เพิ่มขึ้น 10 บาท จากคาน้ําแข็ง
และคาแรงงาน โดยคนที่จะมาซื้อตอจากแพนั้นก็จะเปนบรรดาพอคาแมคารายยอย ทั้งจากภาคกลางและ
ภาคอีสาน ซึ่งสําหรับภาคกลางนั้น กุงจะถูกสงไปที่ตลาดมหาชัย 30% สวนที่เหลือจะถูกกระจายไปตาม
ตลาดสี่มุมเมือง สะพานปลายานนาวา บางใหญเมืองนนท ฯลฯ และทางภาคอีสานนั้นจะสงตอไปทั่ว ๆ กัน
โดยราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 60 บาท เนื่องจากคาขนสง

¢¹Ò´¡ØŒ§ÁÕÍÂÙ‹ 2 ¢¹Ò´ËÅÑ¡ ¤×Í....
ขนาดที่ขาย ¤¹ä·Â (100 ตัว ตอ กิโลกรัม)
ราคาเฉลี่ยจะอยูท่ี 115 ºÒ·
ขนาดที่สงออก μ‹Ò§»ÃÐà·È (30-40ตัว ตอกิโลกรัม)
ราคาไมแนนอน ขึ้นอยูกับระยะทางที่ขนสง
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à¡Ô´ÍÐäÃ¢Ö้¹¡ÑºáÁ‹¢Í§àÃÒ?

¹Ô¤Á TFD
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2518

ทํานา ทําสวน ตาม
สภาพของพื้นที่

*ระหวางป 2518-2528 ใน 10 ปนี้ เกิด
ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพื้นที่
มาก มีการเขามาของถนนหลายสาย ไฟฟา
และประปา

2527-2528

สรางถนนวนัดกุฏิ 5 ทําใหการ
เดินทางทางเรือลดลง

2533

กุงกุลาดํา เริ่มมีราคาดี ชาวบาน
หลายคนเริ่ ม เปลี่ ย นจากการทํ า
นา-ทําสวน เปนเลี้ยงกุงกุลาดํา

2537
2538

เกิดน้ําทวมครั้งใหญ ทําใหนาและสวน
เสียหายหนักมาก ชาวบานลมเลิกอาชีพ
นี้ และเปลี่ยนไปเลี้ยงกุงกุลาดํา ซึ่งตอน
นั้นกุงกุลาดํา มีราคาสูงถึง 350 บาท/ก.ก

สรางเขื่อนทดน้ําบางปะกงและ สถานี
สูบน้ําดิบ

2540

มะมวงแรดมีราคาสูง กิโลละ
30-40 บาททําใหรฐั บาลกําหนด
ให ม ะม ว งเป น พื ช เศรษฐกิ จ
มี ก ารแจกพั น ธุ ม ะม ว งให กั บ
ชาวสวน

2542-2543

กุงกุลาดําเลี้ยงยากขึ้น เพราะโรคใหม ๆ ที่เขามา
ทํ า ให เ ริ่ ม มี ก ารเอากุ ง ขาวเข า มาเลี้ ย ง ซึ่ ง ตอนนั้ น
ราคาลูกพันธุกุงขาวราคาสูงมาก ถึงตัวละ 25 สตางค
แต ผ ลผลิ ต สู ง ทํ า ให ช าวบ า นหลายคนลองเสี่ ย ง
ลงทุน แมวารัฐบาลจะยังไมสนับสนุนใหเลี้ยงก็ตาม

2548-2549

เริ่มมีการเลี้ยงกุงขาวกันอยางแพรหลาย รัฐบาล
มี ข อ กํ า หนดให เ กษตรกรต อ งแจ ง การลงทะเบี ย น
ฟารม และสงขอมูลผลผลิตใหทุกๆป เพื่อคํานวณหา
ผลผลิต และรายได

2550

โรคกุง ไวรัสหัวเหลืองระบาดหนักในกุงกุลาดํา
ทําใหชาวบานเปลี่ยนไปเลี้ยงกุงขาวกันหมด

2555

กุงขาวเริ่มเลี้ยงยากขึ้นแลว เนื่องจากโรค และ
ปญหาคุณภาพน้ํา แตชาวบานยังคงเลี้ยงตอไป
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Ê¶Ò¹ÕÊÙº¹้Ó´ÔººÃÔÉÑ·àÍ¡ª¹
ÇÕ¸Õ¡ÒÃÊ‹§¹้Ó
วีธีการสงน้ําของ East Water จะใช
ปมสูบเขาแท็งก สูง 50 เมตร และ
อาศัยแรงโนมถวงของโลกทําใหเกิด
แรงดันน้ํา สงไปตามทอตาง ๆ ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้ จะตองมีชางคอยควบคุม
แรงดันน้ํา และตรวจสอบการชํารุด
ของทออยูเสมอ

¡ÒÃÊÙº¹้Ó
ในชวงน้ําหลาก East Water จะสูบน้ํา 1.5 แสนคิวตอวัน (1คิว เทากับ ลูกบาศกเมตรตอ
นาที) โดยน้ําที่สูบไดจะถูกสงไปเก็บไว ที่อางเก็บน้ําบางพระ และจะสูบอยางนี้ไปเรื่อยๆจนกวาน้ํา
เค็มจะขึ้นมาถึงบานโพธิ์ หลังจากนั้น จะเปลี่ยนเปนสูบน้ําวันละ 4,000 คิวตอวัน
ถึงแมวาปริมาณน้ําที่ East Water สูบจะลดลงไปมากในชวงที่น้ําทะเลหนุน แตเพราะ East
Water มีสถานีสูบน้ํากระจายตัวอยูถึง 15 สถานี คิดเปนเครื่องสูบน้ํา 55 เครื่องตลอดลําน้ําในภาค
ตะวันออก โดยเฉพาะในจังหวัดระยอง ทําใหไมเกิดผลกระทบตอการสงน้ําใหลูกคาของ East Water

¢ŒÍμ¡Å§
ตามขอตกลงของ East Water กับชุมชน East Water จะสูบน้ําเฉพาะใน
ชวงน้ําหลากเทานั้น เพราะในชวงน้ําแลง น้ําในแมน้ําจะเปนน้ําเค็ม เนื่องจากน้ํา
ทะเลหนุน สงผลใหคา Chloride ในนําอยูในระดับที่สูงเกินไป และไมสามารถสูบมา
ใชงานได
คา Chloride คือ คาสารละลายในน้ํา ซึ่งแสดงถึงคาความดันไฟฟา โดย
คา Chloride ที่เหมาะสมในการสูบน้ํามาใชงาน ควรอยูที่ 250 มิลลิกรัมตอลิตร
ไมควรสูงกวานี้ ซึ่งคา Chloride ทีเหมาะสมนี้จะมีแคในชวงน้ําหลากเทานั้น

¢ŒÍÊÑ§à¡μ¢Í§ªÒÇºŒÒ¹
การกอตั้ง East Water เกิดขึ้นมาพรอม ๆ กับ การสรางเขื่อนทดน้ําบางปะกง
โดยเขื่ อ นจะทํ า หน า ที่ ใ นการกั้ น น้ํ า เค็ ม ไม ใ ห รุ ก เข า มาในส ว นของแม น้ํ า ตอนใน
เพื่อที่ East Water จะสามารถสูบน้ําดิบไปใชงานไดนาน แมในเวลาที่น้ําเค็มขึ้นหนุน
ตามธรรมชาติ แตปญหาที่เกิดขึ้น คือ การปดกั้นไมใหน้ําไหลหนุนตามธรรมชาตินั้น สง
ผลใหระบบนิเวศนบริเวณปากน้ําเสียหาย เพราะน้ําจะเปลี่ยนระดับ ทําใหเกิดการกัด
เซาะชายฝง จนรุกล้ําเขาสูพื้นที่ทํามาหากินของชาวบาน รวมทั้งทําลายปาชายเลน ปา
จาก อันเปนแหลงทํามาหากิน
ชาวบานไดรวมกลุมกันเรียกรอง ไมใหมีการปดเขื่อน เพื่อรักษาระบบนิเวศนให
ชาวบานจํานวนมาก พยายามรวมกลุม และรองเรียนเรื่องปญหาของการจัดสรรน้ําระหวาง
คงอยู ทําใหในปจจุบันนี้ เขื่อนกั้นน้ําบางปะกง กลายเปนเพียงสิ่งกอสรางขวางทางน้ํา East Water และเกษตรกร แตถึงอยางนั้น ปญหานี้ยังคงไมคลี่คลาย เพราะทั้งภาคการเกษตร และภาค
เทานั้น นอกจากนี้ ยังมีประเด็นปญหาคางคา ที่ยังแกกันไมตก นั่นคือ การสูบน้ําของ อุตสาหกรรม ตางมีความตองการในการใชน้ําปริมาณมากจากแมน้ําบางปะกงไมแตกตางกัน
East Water นั้น ทําใหปริมาณน้ําในแมน้ําบางปะกง มีปริมาณลดลง จนมีไมมากพอที่
จะเติมเต็มคลองสายเล็ก ๆ ที่คอยลําเลียงน้ําจากแมน้ําบางปะกง เขาสูสวนของชาวบาน
จนเกิดความเสียหายทางการเกษตรเปนมูลคามหาศาล

ÍÑμÃÒÊ‹Ç¹¡ÒÃ¹Ó¹้Óä»ãªŒ
น้ํ า ดิ บ ที่ ไ ด นั้ น ม า จ า ก ก า ร สู บ น้ํ า จ า ก
แมน้ําบางปะกง เพื่อแจกจายน้ําใหแก
¹Ô¤ÁÍØμÊÒË¡ÃÃÁ
3 จังหวัด ไดแก ¨Ñ§ËÇÑ´©ÐàªÔ§à·ÃÒ
¨Ñ§ËÇÑ´ªÅºØÃÕ และ ¨Ñ§ËÇÑ´ÃÐÂÍ§
เพื่ อ นํ า ไปใช ใ นการผลิ ต น้ํ า ประปา
นิคมอุตสาหกรรม และชุมชน
จังหวัดระยอง
คือ
ªØÁª¹
จั ง หวั ด ที่ ใ ช บ ริ ก ารน้ํ า จากบริ ษั ท
»ÃÐ»Ò
สูบน้ํ า ดิบมากที่ สุด เพื่ อนําไปใช
ใ น นิ ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม ม า บ ต า พุ ด
รองลงมาเปนจังหวัดชลบุรี ที่นําน้ําไปใชใน
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

60%

10%

30%
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à¢×@μ.ºÒ§á¡Œ
่Í¹·´¹้
Ó
ºÒ§»Ð¡§
Ç Í.àÁ×Í§ ¨.©ÐàªÔ§à·ÃÒ
เขื่อนทดน้ําบางปะกง ถูกสรางขึ้นเพื่อพัฒนาแหลงน้ําในบริเวณลุมน้ําบางปะกง ให
มีน้ําเพียงพอสําหรับสงใหพื้นที่เพาะปลูกในเขตพื้นที่ชลประทาน โครงการชลประทานฝงซาย
แมน้ําบางปะกงในเขตพื้นที่ อําเภอบางคลา อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา อําเภอบานโพธิ์ อําเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอ พานทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ
92,000 ไร นอกจากนี้ยังใชสําหรับอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม ตลอดจนเพื่อปองกันการรุกล้ํา
ของน้ําเค็มในแมน้ําบางปะกง
จากการทดลองเปดดําเนินการ กอใหเกิดผลกระทบโดยตรงทันที 2 ประการ จนสง
ผลใหตองชะลอการดําเนินงานของเขื่อนทดน้ําบางปะกงจนถึงปจจุบันไดแก
1. การพังทลายของตลิ่ง เนื่องจากแมน้ําบางปะกงไดรับอิทธิพลโดยตรงจากการขึ้นลง ของระดับน้ําทะเล ดังนั้นในขณะปดบานประตูระบายน้ํา และในชวงที่น้ําทะเลลงต่ําสุด
ตลิ่งจะพังทลายเพราะไมมีน้ําจากทางดานเหนือไหลลงมาแทนที่
2. น้ําเค็มเขาทวมพื้นที่ใตเขื่อน ซึ่งจะเกิดขึ้นในชวงน้ําทะเลหนุนสูง น้ําทะเลจะ
หนุนยอนเขาสูลําน้ํ า และเออทวมพื้นที่ใกลเคียง ดวยผลกระทบดังกลาวทําใหประตูทด
น้ําบางปะกง ไมสามารถทําหนาที่ไดตามเปาหมายที่จะชวยชะลอน้ําเค็มไมใหทวมพื้นที่
เกษตรกรรมเหนือเขื่อน เพราะเมื่อเกิดเหตุการณน้ําทวมใตเขื่อน จึงจําเปนตองเปดประตู
เขื่อนทําใหน้ําทะเลหนุนเขาสูพื้นที่ทางตอนบน นําความเสียหายตอผลผลิตทางการเกษตร

»ÃÐâÂª¹¢Í§à¢×่Í¹
ชวยชะลอน้ําเค็ม บริเวณเหนือเขื่อนขึ้นไป ซึ่งจะสามารถชะลอได
ประมาณ 1-2 เดือน ในชวงหนาแลง เพราะชวงนั้นปริมาณฝนจะนอย ทําใหไมมี
น้ําจืดจากทางตอนบนมาตาน น้ําเค็มจึงขึ้นสูง ในชวงประมาณเดือน ม.ค. – มิ.ย.
2.
ชวยเหลือแหลงการเพาะเลี้ยงสัตวเลี้ยงน้ําจืด และการเกษตร
ครอบคลุมพื้นที่ อําเภอบางคลา อําเภอเมือง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
และ อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี รวมถึงสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใชน้ําจืดในการ
ผลิตดวย

1.

¢ŒÍÊÑ§à¡μ¢Í§ªÒÇºŒÒ¹
พื้นที่ที่อยูใตเขื่อนแมน้ําบางปะกงลงไป มีปญหาคือ น้ําในแมน้ําทั้งลําเปนน้ํา
กรอย เพราะมีเขื่อนทดน้ําบางปะกงมากั้น ทําใหน้ําเค็มไมสามารถขึ้นไปได และคางอยูที่
พื้นที่ใตเขื่อนทดน้ํา การที่น้ํากรอย ทําใหชาวบานไมสามารถใชน้ําในการอุปโภค บริโภค
ได และยังไมสามารถใชในการเกษตรบางชนิดที่ไมสามารถทนน้ําเค็ม หรือน้ํากรอยได เชน
สวนมะมวง
พื้นที่เหนือเขื่อนขึ้นไป มีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเค็มอยู หลักๆก็คือกุง แตพอมีเขื่อน
กั้นน้ําแลว น้ําเค็มก็ขึ้น-ลงไมปกติ ทําใหผูเลี้ยงตองมีการสูบน้ําเขาบอ เพื่อเก็บน้ําเค็มไว
ทําใหตนทุนในการเลี้ยงสูงขึ้นไปอีก
นอกจากนี้ ยังมีเศษขยะที่ลอยมาติด และน้ําเสียที่เขื่อนทดน้ําบริเวณเหนือเขื่อน
ทําใหเกิดน้ําเนาเสีย ไมระบายออกสูทะเลได

ที่มา: แนวทางการวางแผนการใชที่ดินที่สัมพันธกับทรัพยากรน้ําในพื้นที่ดานตะวันตกของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย วศินี เหลืองงามละออ
นอกจากนี้ ยังมีเศษขยะที่ลอยมาติด และน้ําเสียที่เขื่อนทดน้ําบริเวณเหนือเขื่อน
ทําใหเกิดน้ําเนาเสีย ไมระบายออกสูทะเลได

พอมีเขื่อนเขามาแลว
มันทําใหน้ําเค็มกับน้ําจืดมันขึ้นลง
ไมปกติเหมือนที่ผานมา แตกอน ไมตอง
ใชเครื่องสูบน้ํามาเก็บไวในสวน น้ําจะสูงไหล
เขาสวนไดอยูแลว แตพอมีสถานีสูบน้ําดิบเขา
มา ตอนนี้น้ํามันลดลงไปมาก ตองเสียคาน้ํามัน
เอาน้ําเขาสวนอีก เหมือนกับเขื่อนทดน้ํานี้มัน
สรางไวรับกับสถานีสูบน้ํา เพราะสถานีสูบ
น้ํา เขาจะสูบเฉพาะน้ําจืดเทานั้น เขื่อน
มันก็มาชวยกั้นใหมีน้ําจืดนานขึ้น

¤Ø³ÅØ§á´§ ÊØ¢à¨ÃÔÞ ªÙÄ·¸Ô์
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ÅÙ ¡ ËÅÒ¹...´ Ù à àÅààÁ่
ÊํÒ¹Ö¡ªØÁª¹
ã¹àÁ×่ÍÃÙŒÇ‹ÒàÃÒμŒÍ§¡ÒÃÍÐäÃ μŒÍ§¡ÒÃªÕÇÔμáººäË¹ ¾Ç¡àÃÒ¨Ö§äÁ‹ÂÍÁà¾Ô¡à©Â
...
ตองเขาใจอยางหนึ่งวา พืชผล
ทางการเกษตรตองคอยๆ โต จะไมเติบโต
เหมือนกับ พวกพื้นที่โครงการหรือพวกงานกอสราง ที่
จะผุดๆขึ้นเดือนสองเดือนเสร็จ อันนี้จะใชเวลาเปนป ชึ่งตอน
นี้ ชวงเเรกรายไดจะตางกันมาก ทํางานบริษัทจะดีกวา ตอนนั้นได
เดือนละประมาณหมื่นสองพันบาท เเตตอนน ท้ ี ี่นี่ถานับเปนตัวเงิน
เเลว ผมเริ่มทําขึ้นมาเรื่อยๆ พอผลผลิตเริ่มออก ตอนนี้ กําลังจะไล
เงินเดือนบริษัททันเเลว เเลวถาเกิดมะมวงหรือพืชผลการผลิตของ
ผมออกเต็มที่ เงินเดือนผมนี่...อาจจะไดมากกวาเงินบริษัทดวย
ตีตื้นเเลวตอนนี้ ถือวาไมเลวเลย ใชไดครับ เเตตองขยัน
หนอยคนที่จะทําสวนตองมีใจรักเเละตองทน
ตองอดทนมาก

พี่แปง ยศนันท สิทธิกูล
เรียนจบปริญญาตรี
วิศวะอุตสาหกรรม อดีตรอง
หัวหนาชางประจําโครงการ
เงินเดือน 12,000 บาท
แตไดผันตัวเองมาเปน
เกษตรกรปลูกมะมวงอยูที่
บางคลา

ลุงแดง สุขเจริญ ชูฤทธิ์
เกษตรกรผูทําน้ําตาลสดและ
น้ําตาลงบจากมะพราว รวมถึง
เลี้ยงกุงกุลาขาวดวย แมจะไมได
อยูกลุมคุมครองบางคลา แตก็คอย
ใหการสนับสนุนมาตลอด ลุงเเดง
รักในอาชีพเกษตรกรของลุงมาก
เเมในครั้งหนึ่งเคยคิดจะเปลี่ยน
อาชีพ เเตในที่สุดก็กลับมาทํา
เกษตรตามเดิม

ภูมิใจมาก เพราะวาสามารถ
สงเสียเลี้ยงดูลูกจนจบทั้ง 3 คนได ก็
เพราะอาชีพนี้แหละ แมวาจะเหนื่อย แตถาพัก
ก็หาย ทอแตไมถอย สูตลอด มีความสุข ภูมิใจ
เงินหนะไดทุกวัน ถาเราไมขี้เกียจ อีกทั้งอิสระ
แตสบายใจกวา เพราะเราเปนนายตัวเอง แมวาเงิน
จะไมเทากัน แตเราก็ตองรูจักพอ และเขาใจวานี่คือ
อาชีพชาวสวน คนที่ลมละลายในอาชีพเกษตรกร ก็
เพราะไมรูจักพอ
จนสวนมันพัง

คนรุนใหมที่รักบานเกิดรวมตัวกันเพื่อคัดคานภาครั
ภาครัฐที่เขามากําหนดชี
หนดชวิวี ิตชาวบานมากเกินไปผานโครงการพัฒนาตางๆ
โดยชาวบานมักไมมีสวนรวมอยางชัดเจน กลุมคุมครองบางคลาจะติดตามขาวสารและดําเนินการคัดคานดวยเหตุผล ใชวิธีที่สันติ
และใชขอมูลความรู
ขณะนี้กลุมมีการเจรจากับสถานนีสูบน้ํา East Waterเปนระยะ ในเรื่องของการสูบน้ําที่ชาวบานเห็นชอบใหสูบน้ําในชวง
น้ําหลากเทานั้นเพราะ ชาวบานมีปญ
 หาเรื่องน้ําไมพอที่จะใชในดานเกษตร และเรื่องการรุกของน้ําเค็ม ทําใหชาวบานตองมีคาใช
จายสวนใหญไปกับการสูบน้ําจืดไวเพื่อปกปองผลผลิตของตน
และสิ่งที่กลุมคุมครองบางคลาไดใหความสําคัญคือการปลูกฝงใหเยาวชนรุนใหม รักในพื้นที่ของตนเองผานการปนจักยาน
ซึ่งเปนกิจกรรมที่จัดขึ้น ใหเยาวชน และเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดเปยมนิโครธาราม เพื่อใหไดชื่นชมในธรรมชาติที่สวยงาม ซึมซับรัก
ของดีในชุมชน และเกิดจิตสํานึกรักบานเกิดของตนเองในที่สุด
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ก ํา เ นิ ด ก ลุ ม . . .
วันหนึง ที่บางคลาโดนโครงการ
โรงไฟฟากาซที่จะมาตั้งที่ตําบลเสม็ดเหนือก็เลย
เปนเหตุใหตองมาศึกษาบานเราอยางจริงจังขึ้น โดย
ฉะเพาะเรื่องเกษตรวา มันสําคัญอยางไร เพื่อที่เราจะบอกไดวา
พื้นที่นี้มันสําคัญ ควรจะเปนพื้นที่เกษตรเปนพื้นที่ผลิตอาหาร เเลวก็
ควรจะรักษาไว ไมควรจะเอาโครงการที่จะมีผล
กระทบกับวิถีเกษตรเขามาในพื้นที่ ก็เลยทําขอมูลเล็ก ๆ ขึ้นมา ไปเที่ยว
สวน ก็ไดรับความชวยเหลือจากหลาย ๆ คน เชนพี่เสริมก็พาตะเวน
ไปที่ปากน้ํา พอมีปญหาเรื่องโรงไฟฟามาก็เริ่มจะเจอพี่ ๆ เขาเเลว
เพราะวามันมีโอกาสใหไดมาคุยกัน พี่เสริมก็พาพี่ลงพื้นที่ เริ่ม
รูจักชาวบานมากขึ้น เรื่มรูจักวิถีชีวิตที่มันอยูใกลตัวเรา
เเตเราไมเคยไดสัมผัสมากอน

พี่กัญจน กัญจน ทัตติยกุล
เปนหนึ่งในสมาชิกกลุม
คุมครองบางคลา เเละตอตาน
เรื่องการเขามาของโรงงาน
พี่กัญจนเรียนจบดานสารสนเทศ
สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ นอกจากกลุมคุมครอง
บางคลาเเลวพี่กัญจนยังเปน
สมาชิกกลุมเพื่อนตะวันออกอีก
ดวย

ลุงเสริม บุญเสริม เจริญรัตนโอภาส
ประกอบอาชีพเลี้ยงกุงและทําสวน
หมากพลู

ผมไมไดตอตานนะ คําวา
ตอตานนี่มันเหมือนกับวาเราไมใหเขาทํา
เลย เราพูดถึึงการคัดคานบางสิ่งบางอยางที่มันไม
เหมาะสมเทานั้นเอง ตรงไหนที่วาเขามาเเลวกระทบ
ตอสิ่งเเวดลอมของเรา เราจึงไดออกมาคัดคานในตรงนี้ เเลว
อีกอยางจะมาสรางสิ่งที่มันทําใหเปนภัยกับพวกเราอีกดวย ผม
คิดวาบางครั้งภาครัฐทําเหมือนกับเราถูกครอบงํามานาน จน
เหมือนกับวาเราถูกครอบเหมือนกบในกะลานะ อะไรก็ไมเคย
บอกเรา จะทําอะไร ก็ปุบนึงหนะ ทํามาเเลว เเลวเปดมา
เราก็ไมรูจะชวยอะไรเเลว
สิ่งใดที่ทําไปเเลวมันเปลี่ยนเเปลงไมได

แรกเริ่มคือเพื่อคัดคาน
โรงไฟฟา เพราะวาตัวนี้ถามันเกิดขึ้นมา
แลวมลพิษทางอากาศบานเราจะไปทําลายพื้นที่
เกษตร โดยที่คิดวา ดานการเลี้ยงสัตวเลี้ยงกุงเนี่ยมันจะ
มีปญหา มลพิษทั้งทางอากาศและน้ําเลย เพราะน้ําเขาก็
ปลอยสูแมน้ํา น้ําหลอเย็น เพราะน้ําเนี่ยมันเอาไปถูกตมจน
นํามันงวด จนมันหนืด จนเขาตองระบายลงแมน้ํา โดยเขา
จะระบายลงตรงสะพานเลี่ยงเมืองบางพระ ที่ไมเขาเมือง
แลวจะวนขื้นมาจนถึงวัดคลองบางคลา คลองบางคลา
นี่คือ อยูตรงวัดใหมบางคลา วัดใหมบางคลา
เดิมแตกกอนเปนโบราณที่ตั้งของ อําเภอ
บางคลาดั้งเดิม

ลุงตี๋ สัมฤทธิ์ ตันจันซุย
ประกอบอาชีพเลี้ยงกุกุง มา
อาศัยอยูบางคลาตั้งแตอายุยยุ 15
เปนหนึ่งในสมาชิกของกลุม
คุมครองบางคลา
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บังอร ชูฤทธิ์ : แมน้ําบางปะกงสําคัญมาก เพราะเมื่อกอนน้ํา
อุดมสมบูรณ น้ําใช มีปลาเยอะ อยากใหปลากลับมาอุดมสมบูรณ
เชนเดิม เพราะตอนนี้โรงงานปลอยน้ําเสียมา ปลาก็ตาย ก็รู ๆ อยูวา
น้ําเสียนั้นมาจากไหน แตก็ทําอะไรไมไดอยูดี

¢ÍãË ้ààÁ่
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บุญทัย สีหอรัณย : แมน้ําบางปะกงมีความสําคัญในชีวิต
ประจําวัน ไมวาจะเปนการนํามาใชอุปโภคบริโภค และที่สําคัญ คือ
การทําการเกษตร ปาเปนหวงระดับน้ําในแมนําบางปะกง แตกอน
เวลาน้ําขึ้นก็จะสามารถดูดเขาสวนไดเลย และยังเปนหวงวาโรงสูบ
น้ําจะดูดน้ําไป
กัญญารัตน วีรสุข : ใชดูดเขาสวนรดน้ํา พวกพืชในสวน ถา
น้ําเสียผลผลิตก็จะไมดี ในอนาคตก็อยากใหแมน้ําใสสะอาด
สุขเจริญ ชูฤทธิ์ : มีการสรางเขื่อน ทําใหน้ําไมคลอง แมน้ํา
แคบน้ําไหลไมได มันชาลง น้ําก็เค็มใชทําอะไรไมได ไมสามารถ
ใหแมน้ําดีกวานี้ไดแลว หมดหวังหมดสิทธิเพราะมีเขื่อนเขามา มัน
ทําใหนําขึ้น/ลงผิด ระบบน้ําก็เปลี่ยน
ดนัย สิทธิกูล : เปนแหลงชีวิต เอามาใชดื่มกิน ปลูกพืช ใช
สัญจร (ในอดีต) แตก็มีอยูบาง มีปญหาน้ําเสีย น้ําก็ใชในสวนไมคอย
ไดมีสารพิษ ก็ไดผลผลิตแตก็ใชทําอะไรไมได ก็ในอนาคตอยากให
แมน้ําสะอาดแบบแมกลองในตอนนี้ เพราะในอดีตมันเนามากอน
กังวลเรื่องน้ําเสีย น้ําเนา เพราะมันเอามาใชทําอะไรไมได
บุญยืน สิทธิกูล : สําคัญเพราะเปนแหลงน้ําใชหลอเลี้ยงชีวิต
จับปลาในทองรอง ใชน้ําจืดในแมน้ําในสวน อยากใหแมน้ําไมมีน้ํา
เค็ม จืดตลอด จะไดใชอุปโภค/บริโภค สิ่งที่นาเปนหวงคือน้ําเสียจาก
บอกุง สิ่งสกปรก แตตอนนี้ก็ไมไดสงผลอะไรตอสวนเทาไหร ที่เปน
ปญหา คือ น้ําเค็มมากขึ้น เขื่อนก็ทําใหน้ําทวม
แสนคม คุณาวุฒิ : อยากใหดี ปราศจากมลพิษ หวงเรื่องน้ํา
เสีย ทําใหเสียหายมากมาย เปนหวงกลัวแยขึ้นทุกป
นพวรรณ สิทธิกูล : ก็เปนเหมือนแมน้ําหลอเลี้ยงชีวิตเรา
เปนแมน้ําสายหลัก ถาไมมีแมน้ําหรือน้ําเสีย ก็จะทําการเกษตรไมได
อยากใหแมน้ําบางปะกงไมมีโรงงานอุตสาหกรรม มันก็จะมีกุงหอยปู
ปลามากขึ้น น้ําที่ใชในการเกษตรก็ดีขึ้น กังวลเรื่องโรงงาน พวกบอ
เลี้ยงกุงที่ไมมีบอบําบัด ตองรอ 4 เดือน เพื่อใหใชไดและโรงงานสูบ
นําดิบ
บุญเสริม เจริญรัตนโอภาส : อยากใหแมน้ําเหมือนเมื่อ 30 ป
ที่แลว พออายุประมาณ 10 ขวบ นําใส สมบูรณ เรากินนําฝน สะอาด
กุงปลาชุมมาก เปนหวงวารุนลูกจะไมมีน้ําสะอาดใช กลัวน้ําเสีย น้ํามี
เคมีมาปนเปอน ชาวบานไมรูวาปนเปอน กลัวจะทํามาหากินไมได
วิภาวรรณ สิทธิยา : อยากเห็นในสิ่งที่ดี ใหสิ่งแวดลอมดี ให
น้ําทาใหมันสะอาด หวงน้ําจากโรงงาน ถาเราไมทําคนอื่นก็ทํา เมื่อ
กอนน้ําดี แตตอนนี้มีน้ําโรงงานลง
คุณยาย บุปผา : ตองการใหน้ําสะอาด ไมมีขยะ สกปรก จน
ตองใชน้ําประปา

สรยุทธ คุณาวุฒิ : อยากใหเปนเหมือนเดิม สะอาด
สิ่งแวดลอมดี เปนหวงเรื่องน้ําเสียจากโรงงาน ที่ทําใหปลาตาย
มันเปนอยางนี้ทุกป ภาครัฐทําอะไรไมได กฏหมายไมศักดิ์สิทธิ์
ประสิทธิ์ วีรสุข : ใชประกอบอาชีพทําสวน และใชในชีวิต
ประจําวัน กลัววาน้ําจะเสีย อยากใหอุดมสมบูรณเหมือนเดิม
สมบัติ กลับปรสิทธิ์ : เราใชแมน้ําบางปะกง ใชเลี้ยงกุง ใช
อะไรอีกมากมาย อยากใหสะอาด ก็จะเอาไปใช ไมเหมือนเมื่อแต
กอน แมน้ํากินได ตอนนี้ไมใชแลว ใชไมไดแลว
ปทุม นพเจริญ : แมน้ําเปนที่พึ่ง อาศัยเลี้ยงกุง ใชใน
การเกษตรทุกชนิด ก็อยากใหน้ําดีตลอด ไมเสีย
ทิน วีรสุข : ก็เอาน้ําเขามาทําสวน ก็มีน้ําเสียบาง น้ําเค็ม
ขาด น้ําในสวนก็ขาด แตโรงสูบน้ําดิบมาสูบไป ก็อยากใหแมน้ําดี
ขึ้น แตคงยากเพราะชวงหนาแลงโรงน้ําดิบสูบไปหมด แมน้ําแทบ
แหง น้ําก็สูบเขาสวนไมได บางทีน้ําก็ลนตองสูบออกไปวันละ 2
ครั้ง เสียเงินดวยกังวลเรื่องน้ําเสียมากที่สุด ถาน้ําเสียก็เอามาใช
ทําอะไรตอไมได แมน้ําทุกคนก็ไมอยากใหน้ําเสีย
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หยก แซซิ้ม : หากินมานานกับแมน้ําตั้งแตเกิด ก็สูบน้ําเขาสวน แตกอนไมเลี้ยงกุง ก็กินน้ํา
ในแมน้ําได น้ําไมเสียแตเค็มชวงปใหม พอน้ําเสียจากโรงงานมาผลผลิตในสวนก็เสียหมด แตถา
รูกอนก็จะไมสูบน้ําเขาสวน ในอนาคตก็อยากใหน้ําดีกวานี้ ไมเสีย สิ่งที่กังวลก็คือน้ําเสีย น้ําเค็ม
นาน
สมนึก วีรสุข : ใชอาบใชลางใชทําสวน กลัวน้ําเสีย บางทีมันแดงแลวน้ํามันเสีย รูสึกไมดี
ที่ไดยินขาว กังวลเรื่องน้ําเสีย เเละเค็มนาน
ยศนันท สิทธิกูล (พี่แปง) : ใชในการอุปโภคและการเกษตร เพราะน้ําประปาก็ใชน้ําจาก
ที่นี่หรือน้ําจากคลองยอย อยากใหตั้งแตตนน้ําจนปลายน้ําเปนเขตนิคมเกษตรกรรม ไมอยาก
ใหนิคมอุตสาหกรรมมาแทนที่ ถาภาคอุตสาหกรรมเขามาเมื่อไรก็มีปญหา ทั้งการดูดน้ํา ทั้งการ
ปลอยกังวลเรื่องนิคมอุตสาหกรรม ที่จะเกิดที่ปราจีน นิคมนี้อาจทําลายตั้งแตตนน้ําไดเลย สัตว
น้ําจะตายทั้งแมน้ํา แมน้ําจะเสียทั้งแมน้ํา ถูกทําลายระบบนิเวศ
หมายเหตุ : เเหลงโรงงานที่ชาวบานหมายถึงคือ กลุมโรงงานที่อําเภอบานสราง จังหวัดปราจีนบุรี
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เทอม 1
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1. ระบุปญหา

คุณครูไดถามพวกเราวา
•
ในฐานะผูบริโภค เรารูจัก ปลากะพง ที่เรากินมากแคไหน
•
ทําอยางไรเราจึงจะรูจัก ปลากะพง ทุกมิติ ทุกดาน”
เราจึงทําการศึกษา
•
ศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปลากะพง คุณคา ประโยชนและการเลี้ยง
•
ลองไปชิมตามรานอาหารตาง ๆ ใกลโรงเรียน
•
ยอนรอยกลับไปยังแหลงซื้อขายปลา เชน ตลาดประชาอุทิศ 61 ตลาดมหาชัย ตลาดทะเลไทย หมูบานชาวประมงบางขุนเทียน รวบรวม
ขอมูลเพื่อตามรอย “เสนทางปลากะพง” กวาจะมาถึงจานอาหารของเรา
•
วิเคราะหความสําคัญของปลากะพงในแตละชวงกอนที่จะมาอยูในจานของเรา
•
ชมสื่อ นักขาวพลเมือง “ปลากะพงที่บางปะกง” สะทอนภาพปลากะพงที่ตายทั้งกระชัง
และเกิดความสงสัยวา
...ปลากะพงตายเพราะเหตุใด เกิดอะไรขึ้นที่บางปะกง
...เรามั่นใจไดกี่เปอรเซ็นตวาปลากะพงที่เรากินวันนี้ ไมไดมาจากกระชังในคลิปที่ไดชมไป
...หากเราเปนเจาของกระชัง เราจะทําอยางไรกับปลาที่ตายลอยเต็มกระชัง
...ผูบริโภคอยางเราจะทําอะไรไดบางกับแหลงอาหารของเรา
เราจึงทําการศึกษาเพิ่มเติม
•
ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ลุมน้ ํ า บางปะกง
•
ศึกษาภาคสนามที่หมู 1 เทศบาลตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ไดโจทยโครงงาน ...ศึกษาศักยภาพของพื้นที่ในฐานะแหลงอาหารและผลกระทบจากการพัฒนา

กรณี แมนําบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

2.ศึกษาปญหา

•
รวมฟงเสวนา CHIA (Community Health Impact Assesment) สรางอํานาจทางปญญาในการกําหนดอนาคตตนเองและสังคม ซึ่งพบวา...
CHIA คือ สิ่งที่ชวยขยายเสียงใหชาวบานในการแสดงสิทธิที่จะปกปองตนเอง โดยใชชุดความรูและขอมูล
•
ศึกษาขอมูลพื้นฐานของแมน้ ํา บางปะกงโดยแบงออกเปน 3 กลุมตามเขตการประกอบอาชีพและภูมิศาสตร ไดแก แมน้ ํ า บางปะกงชวง
ตน ชวงกลาง และชวงปลาย
ภายใตขอสังเกตคือ
....ศักยภาพของพื้นที่ลดถอยเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกเขาไปสูชุมชน
...สิ่งแปลกปลอมเหลานั้นเขามาไดอยางไร มีปจจัยใดบางสนับสนุน

เทอม 2

3.วิเคราะหปญหา

•
•
•
•
•

เขียนบทความ “เราโชคดีอยางไรที่มีบางปะกง”
ลงพื้นที่เก็บขอมูลเพิ่มเติมที่อําเภอบางคลา อําเภอบานโพธิ์ อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
นําเสนอขอมูลพื้นฐาน ศักยภาพ และการพัฒนาของพื้นที่ศึกษา
ประมวลและวิเคราะหความรูผานการทํา KM (Knowledge Management)
นําเสนอรางรายงานและงบประมาณตอ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)

4. เสนอผลการศึกษาคําถาม และการจัดเวทีสาธารณะ
5. ดําเนินการมีสวนรวม

•
จัดทํารายงาน HIA
•
ดําเนินการเผยแพรผลการศึกษาและการแลกเปลี่ยนความรู ขอมูล และความคิดเห็นดวยการจัด เวทีสาธารณะ “เด็กวอนถามผูใหญ
กรณี แหลงอาหารกับการพัฒนา”

6.ประเมินผล

•
•
•

ประเมินการดําเนินการจัดเวทีสาธารณะ และการจัดทํารายงาน HIA
ประเมินตนเอง และประเมินโดย PEER
ประเมินการทําโครงงาน
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เราโชคดีเเคไหน ?
ที่มีเเมน้ําบางปะกง

กษิดิศ ดีมั่นคงวาณิช

หากเราไม มี แ มน้ํ า บางปะกงคงเกิ ด ผลกระทบในทุ ก ระดั บ
เพราะ ผลผลิตทางการเกษตรนาจะลดลง สินคามีราคาแพงขึ้นเนื่องจาก
กําลังการผลิตภายในประเทศลดลง จึงอาจตองมีการนําเขาจาก
ตางประเทศ ปริมาณสัตวน้ ํ าลดลงเพราะขาดแหลงอนุบาลสัตวน ้ ํ า คือ
ปาชายเลน การคมนาคมขนสงสินคายากขึ้น เพราะไมมีแมน ้ ํ า และ
ทาเรือ สวนในระดับชุมชนนั้น ก็มีอยูคือ ชุมชนขาดรายไดขาดอํานาจที่
จะยืนบนลําแขงตน วันนี้ที่มีบางปะกงจึงถือวาโชคดีแลว

ณัฏฐา เมฆะวิภาต

แมน้ําบางปะกงนั้นเปนอูขาวอูน ้ํ าอันอุดมสมบูรณ
เปนแหลง
อาหารที่สําคัญของคนไทยและตางชาติ..หลายประเทศที่อุดมสมบูรณนอย
กวาเรา แหลงอาหารนี้ทําใหประเทศของเรามั่นคง เพราะทําใหเราเปนผูที่
สามารถผลิตเองได โดยเฉพาะผลิตสิ่งที่สําคัญที่สุด ไดแก อาหาร เราไมควร
เผลอไผลทําลายแหลงทรัพยากรนี้ เพราะในอนาคตเด็กรุนใหมอาจจะไมมี
โอกาสไดรูเลยวา คนไทยเราโชคดีแคไหนที่มีแมน้ํา บางปะกงนี้

ปทิตตา สกุลชัยวาณิชย์

เเมน้ ําบางปะกง เปนเเมน้ ําสายหลักของภาคตะวันออก เปน
สายน้ํ าแหงชีวิตของคนในพื้นที่นั้น ขาพเจาเชื่อมโยงกับเเมน ้ ํ า บางปะกง
ดวย อาหารการกิน ความอุดมสมบูรณของแมน ้ํ า บางปะกง ถือเปน
สมบัติอันมีคาของประเทศเรา ดังที่ไดกลาวมาเเลว ขาพเจารูสึกโชคดี
มากที่มีเเมน้ําบางปะกงเกิดขึ้นในโลก และโดยฉพาะที่แมน ้ ํ า บางปะกง
อยูในประเทศไทยของเรานี่เอง
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อภิชญา จั่นสัญจัย

หากไม มี แ ม น้ํ า บางปะกงก็ จ ะไม มี ท รั พ ยากรอาหารไว
เลี้ยงชีพ และชาวบานจะไมมีรายได แมน ้ํ า บางปะกงยังเปนแหลง
กําเนิดวัฒนธรรมอีกดวย ซึ่งถาหากไมมีแมน้ ํา บางปะกง เราคงไมมี
วัฒนธรรมอันล้ําคาใหเปนหนาเปนตาของประเทศ และยังเปนความ
เขมแข็งของชาติไทย

สิรีธร เสริฐสุวรรณกุล

ตอนนี้เรามีแม่น้ําบางปะกงอยู และก็ยังสามารถใชประโยชนไดอยู แมจะ
มีบางสวนที่อาจจะเนาเสียไปบาง แตโดยรวมแลวก็ยังมีสภาพดี ใชในการเกษตรได
สรางอาหารใหเราได แตถาเราจะปลอยใหแม่น้ําบางปะกงเนาเสียตอไปเรื่อยๆ มัน
ก็เหมือนกับเราไมเคยมีแม่น้ําบางปะกงเลย ชาวบานทุกคนจะไดรับผลกระทบกัน
ทั้งตลอดลําน้ํา ในเมื่อแมนํายังดีอยู แลวเราจะชวยกันทําอยางไรไดบาง ที่จะทําให
ความอุดมสมบูรณของพื้นที่ยังคงอยู เราจะไดตอบโจทยไดวา เราโชคดีแคไหนที่มี
แมน้ําบางปะกง

ศุภนิดา มหวงศวิริยะ

แมน ้ํ า บางปะกงสามารถผลิตอาหารไดมากมาย ทั้งปลากะพง
มะมวงบางคลา กุงกุลาขาว ขาว เปนตน หากขาดแมน ้ ํา สายนี้ไป ไมใช
เพียงแคคนในประเทศจะขาดแคลนอาหารมากขึ้น แตมันยังสงผลกระทบ
ตอรายได ที่ไดจากการสงออกผลผลิต ที่เคยสงขายถึงอเมริกา ถึงญี่ปุน
แมน ้ ํ า สายนี้สรางความเชื่อมั่นใหประเทศเราในสายตาของนักลงทุนชาว
ตางชาติ หากเราขาดแมน้ ํ า สายนี้ไปก็เราตองจะสูญเสียไปอีกหลายสิ่ง

ณัฏฐนิช ชัยพิพรรธ
เห็นไววาตลอดลําน้ ํา ของแมน ้ ํ า บางปะกงนั้น
ไมมีสวนไหนที่ไม
สามารถนํามาทําใหเกิดประโยชนได ทุก ๆ ตอนของแมน้ํา เต็มไปดวยทรัพยากร
ทางธรรมชาติ มีสัตวน ้ ํ า และพืชพรรณหลากหลากชนิด ที่สามารถนําเอามา
รับประทาน หรือนํามาตอยอดเปนผลิตภัณฑที่หลากหลาย ที่สรางประโยชน
ใหกับพวกเรามากมาย ไมวาจะดานของอาหาร การกิน ที่ทําใหพวกเรามีกินกัน
อยางไมอดยาก ดานของการสรางอาชีพ อันกอใหเกิดรายไดใหกับชุมชน และ
ประเทศชาติ อีกทั้งยังสรางประโยชนในดานคุณคา และชื่อเสียงใหกับชุมชน
และประเทศชาติ
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à´็¡ÇÍ¹
¶ÒÁ....
¼ÙŒãËÞ‹
1.จากการที่ไดยินชาวบานพูดกัน เขาบอกวาเขื่อน
ทดน้ําบางปะกงนัน้ เอือ้ หรือสรางผลประโยชนใหแกกบ ริรษิ ทั
East Water ในชวงฤดูน้ําทะเลหนุน จริงหรือไม ?
ะโยชน
2.ชาวบานอยูมานาน อยูมากอน และไดใชประโยชน
ะนาํ
จากทรัพยากร ไมตองพึ่งอุตสาหกรรมก็อยูได แลวจจะนํ
อุตสาหกรรมเขาไปในชุมชนเพื่ออะไร ?
3.การที่บอกวาโรงงานและการพัฒนาชวยเพิ่ม GDP
DP ให
ให
แกประเทศ
แตเมื่อมันกลับมาทํารายฐานที่ทําใใหหเกกิิด
GDP คือทรัพยากร แลวจะมีประโยชนอะไร ?
4.การพัฒนาแบบนี้ มีประโยชนตอประเทศไทยและะ
ชาวบานจริงหรือไม ?
5.สวนใหญบอกมาในรายงน EIA วาโครงการจะไม
ะไมสง
ผลตอสิ่งแวดลอม แตพอเขามาแลว ทําไมถึงสงผลแย
ลแยลง
(จากขอสังเกตของชาวบาน) ?
6. โรงงานเคยสนใจสิ่งเเวดลอม (อยางจริงจัง) จริงหหรืรือไไมม
7.ทําไมไมสนับสนุนเกษตรกรรมให go inter มากๆๆ จจะได
ะได
มี GDP เทากับอุตสาหกรรม ?
8. การพัฒนาคืออะไรกันเเน ?
9. การมีชวี ิตที่ดีเรามองดวยอะไร ?
10. น้ําจากเเมน้ําบางปะกง 40% ที่ถูกสูบไปปอนโรงงาน
โรงงาน
อุตสาหกรรม มากเเคไหน ทําไมถึงไมนึกวาชาวบบา นนจะ
จะ
เดือดรอน?
11. East Water ทําไดเพราะไดรับการอนุมัติจาก ค.ร.ม.
ค.ร.ม.
ทําไม ค.ร.ม. จึงไมอนุมัติใหชาวบานไดรับในสิ่งที่ชาวบ
าวบาน
ตองการ?
12. ไมมีนิคมเกษตกรรมบางหรือ?

23
KENG.indd 28

8/11/2555 10:25

แมน้ําบางปะกงทําใหลูกหลานชาวบางปะกงเองสามารถพึ่งพาตนเองมาไดอยางชานาน และนํา
ไปสูการสรางบานแปงเมืองที่มั่นคง แตเมื่อไมกี่ปมานี้เองที่แมน้ําบางปะกงของเราเริ่มถูกทําลาย อาหาร
การกินตามธรรมชาติของชาวบานลดนอยลงเรื่อยๆ
แตกอนชาวบานอยากจะกินอะไรก็จับและหาไดจากแมน้ํา แมวันนี้ไมสามารถทําเชนนั้นไดแลว
เพราะชีวิตเปลี่ยนไปสูวิถีที่สะดวกขึ้น แคมีเงินก็สามารถใชเงินซื้อทุกอยางที่ปรารถนา เมื่อตองใชเงินก็
ตองหาเงิน ผูคนเปลี่ยนวิถีทํามาหากินเพื่อแลกกับเงิน โดยไมสนใจวาวันนี้แมน้ําบางปะกงจะเปนเชนไร
ที่นากังวลคือความเปลี่ยนแปลงของแมน้ําบางปะกงที่มีเหตุมาจากปจจัยภายนอก และรุกล้ําคืบคลานมา
สูพื้นที่
สําหรับพวกเรา การที่ไดรวมกันจัดทํารางรายงาน HIA ฉบับนี้ ทําใหเราไดเขาใจถึงศักยภาพและ
คุณคาของแมน้ําบางปะกงอยางถองแท เราไดรูวากวา 95% ของการเกษตรในบางคลา และ 40% ของ
แมน้ําบางปะกงถูกสงไปยังนิคมอุตสาหกรรม ทําใหเราไดรูวาแมน้ําบางปะกงสรางรายไดใหกับ
ชาวบาน เปนจํานวนเงินมหาศาลจนทําใหเราตองตระหนักวา หากแมวันนี้เราไมมีแมน้ําบางปะกง
ชาวบานบางปะกง เราและผูคนทั้งหลายจะเปนเชนไร
ขอสังเกตที่ชาวบานและพวกเราพบจากการศึกษา ลวนมีแตเรื่องที่เปนปญหา ไมวาจะเปนเรื่อง
ของปริมาณน้ําในแมน้ําที่ลดนอยลง และมีคุณภาพที่ต่ําลง น้ําเค็มที่รุกหนุนนานกวาปกติ ผลผลิต
ทางการเกษตรที่ลดลง มลพิษทั้งทางน้ํา ทางอากาศที่ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้น รวมทั้งขอขัดแยง ระหวาง
ชาวบาน และผูประกอบการในพื้นที่ไมวาจะเปนรัฐหรือเอกชน
เราเองเมื่อทราบเรื่อง ก็มีหลายตวามรูสึกเหลือเกินที่เกิดขึ้น ไมวาจะรูสึก “เซ็ง” และคิดอยาง
หยาบ ๆ วา “ทําไมไมไปทํากันที่อื่น (ฟะ)” นอกจากนี้ก็ยังรูสึกเจ็บปวด เสียดาย เพราะไมอยางสูญเสีย
อะไรไป จนไปถึงความรูสึกช็อค เพราะมันเสียหายมากกวาที่คิด
เรามีคําถามมากมาย ทั้งเปนคําถามที่เราไมสามารถหาคําตอบได จะเปนเพราะเราไมมีเวลาพอ
หรือไมรูจะถามใคร หรือถามไปก็ไมมีใครตอบได หลายคําถามที่เราอยากถามกลับสูผูประกอบการ เชน
“รูไดอยางไรวาการดําเนินกิจการของตนไมสงผลกระทบ” “ทําไมตองมาสรางที่นี่” หรือ “ไปสรางที่อืนไม
ไดหรือ” หลายคําถามผูใหญตอบเราดวยตัวเลขที่เด็กสายศิลปอยางเราไมสามารถประมวลความเขาใจ
ไดทัน เพราะมักตอบมาเปนตัวเลข คําอธิบายที่ยาก ทั้งที่มันก็งายมากหากจะคิดวา น้ําเสียอยางนี้ใครจะ
ตองการ เราพยายามไมรับผิดกันเกินไปหรือเปลา ทั้งที่น้ําก็เสียไปแลว
หรือในดานจิตสํานึก เราเห็นวาหลายคนเพิกเฉย หลีกเลี่ยงในการตอบคําถามไมถือเปนธุระ หรือ
วาอาจจะกลัว บางทีผูใหญคงตองรีบพาเยาวชนของตนมาเรียนรูเรื่องของตนตั้งแตวันนี้ เพราะทางเดียว
ที่จะรักษาแมน้ําสายนี้ไวใหอยูคูกับประเทศไทย และหลอเลี้ยงชีวิตใหคนไทยอยูดีกินดีไดคือ การกาวเขา
มาเปนสวนหนึ่งที่มีจิตสํานึกรวมรับผิดชอบในแมน้ําสายสําคัญสายนี้รวมกัน

คณะนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 สายศิลป โรงเรียนรุงอรุณ
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