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แหล่งอาหารบางปะกงช่วงกลาง กับ
นิคมอุตสาหกรรม และโครงการท่าเรือ
ผลการศึกษาโครงงาน แหล่งอาหารและการพัฒนา กรณีศึกษา อำ�เภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำ�เภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรุ่งอรุณ ปีการศึกษา 2/2555

คนไทยแต่อดีตเรียกขานสิ่งที่มีบุญคุณแก่ชีวิตของตนว่า “แม่” ไม่ว่าจะเป็นแม่พระธรณี แม่คงคา แม่โพสพ หรือคำ�ง่าย ๆ ดั่งเช่น “แม่น้ำ�”  ทั้งนี้  “แม่” เหล่านี้ได้เกื้อหนุนชีวิตแก่เรามาเนิ่นนาน
และเราไม่อาจแย้งได้ว่าชีวิตที่มีแม่เป็นชีวิตที่มีความอบอุ่นและมั่นคง คนไทยเกิดมาโชคดีที่สุด เพราะได้เกิดบนแผ่นดินที่อุดมไปด้วยสายน้ำ� แม่น้ำ�ทุกสายเปรียบประหนึ่งเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทย
...และแม่น้ำ�บางปะกงก็เช่นกัน
แม่น้ำ�บางปะกง เป็นแหล่งทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ และแหล่งอาชีพที่สำ�คัญของผู้คนทั้งในด้านการประมงและเกษตรกรรม แม่น้ำ�บางปะกงเป็นแม่น้ำ�สำ�คัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา แต่หาก
พิจารณาถึงพื้นที่ลุ่มน้ำ�บางปะกงจะครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดสระแก้ว  จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี รวมทั้งหมดเป็นพื้นที่ประมาณ 22, 456
ตารางกิโลเมตร ซึ่งพื้นที่เพียงเท่านี้ สามารถผลิตอาหารหล่อเลี้ยงคนไทยเกือบทั้งประเทศมานานแสนนาน
ต้นกำ�เนิดของแม่น้ำ�บางปะกงอยู่ที่อำ�เภอบางน้ำ�เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งแม่น้ำ�นครนายกจากทางเหนือ ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำ�ปราจีนบุรีที่ไหลมาจากตะวันออกเกิดเป็นแม่น้ำ�บางปะกง
และไหลผ่านอำ�เภอบางคล้า อำ�เภอบ้านโพธิ์ และอำ�เภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และออกสู่ทะเลต่อไป

สองฝั่งตลอดเส้นทางน้ำ�บางปะกง  เกิดชุมชนที่ทำ�มาหากินหรือประกอบอาชีพแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ ตั้งแต่ การทำ�นา ทำ�
ไร่ ทำ�สวนและการประมง อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าผู้คนในแต่ละพื้นที่จะเลี้ยงตนด้วยอาชีพใด สิ่งที่พวกเขาทั้งหลายแบ่งปันร่วมกันคือแม่น้ำ�
บางปะกง ....ที่เปรียบเสมือนแม่ที่คอยเลี้ยงดูลูกหลาน และให้ข้าวให้น้ำ�อย่างเท่าเทียมเสมอมา...
พวกเรา...เยาวชนชาวกรุงเทพก็พึ่งพิงแหล่งอาหารซึ่งได้รับการหล่อเลี้ยงจากลำ�น้ำ�บางปะกงเช่นกัน  ดังนั้นหากเกิดวิกฤติต่อแหล่ง
อาหารของเรา  พวกเราคงได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขาดแคลน การต้องรับประทานอาหารที่มีราคา
แพง เพราะผลิตไม่ได้เองในประเทศ  เป็นต้น  เราเริ่มศึกษาแม่น้ำ�บางปะกงผ่านการ “ตามรอยปลากะพง”  ซึ่งเป็นเมนูที่เราชอบรับประทาน
กันทุกคน และปลากะพงก็มีแหล่งผลิตสำ�คัญอยู่ที่แม่น้ำ�บางปะกง นั่นคือสาเหตุที่ว่า เหตุใดเราจึงศึกษาเรื่องของแม่น้ำ�บางปะกง  
กระบวนการศึกษาแม่น้ำ�บางปะกงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายศิลป์ โรงเรียนรุ่งอรุณ ได้แบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็น 3 พื้นที่ โดย
ตามรอยทรัพยากรอาหารที่สำ�คัญของพื้นที่ และในที่สุดก็จับกลุ่มอาชีพหลักของพื้นที่ได้ ซึ่งพื้นที่ศึกษาของเรา ได้แก่
พื้นที่บางปะกงช่วงบน ได้แก่  พื้นที่ศึกษาในอำ�เภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ในเขตที่ราบตอนกลางของลุ่มน้ำ� เป็น
พื้นที่ที่มีชุดดินอันอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเกษตร ชาวบ้านยังคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาการยกร่องสวน เพื่อการทำ�สวนมะม่วง สวนมะพร้าว
น้ำ�หอม และสวนหมากพลู (ปรากฏสีเหลืองในแผนที่)
พื้นที่บางปะกงช่วงกลาง ได้แก่ พื้นที่ศึกษาในอำ�เภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และพื้นที่บางส่วนของอำ�เภอพานทอง
จังหวัดชลบุรีแต่เดิมปลูกข้าวกันมาก อยู่ในเขตที่ราบตอนกลางของลุ่มน้ำ�และ เป็นพื้นที่ที่มีชุดดินอันอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเกษตร
เช่นกัน ในอดีตทำ�นากันมาก ปัจจุบันชาวบ้านหันมาเพาะเลี้ยงกุ้งและปลากันมาก (ปรากฏสีส้มในแผนที่)

พื้นที่บางปะกงช่วงปลาย ได้แก่ พื้นที่ศึกษาในอำ�เภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ในเขตปลายน้ำ�ถึงบริเวณปากน้ำ� 

ซึ่งชาวบ้านมีการเพาะเลี้ยงปลากะพงกันอยู่มาก (ปรากฏสีเขียวในแผนที่)
และจากการลงพื้นที่ศึกษา  พวกเราพบว่าแม่น้ำ�บางปะกงเป็นแม่น้ำ�ที่นำ�ความ “มีอยู่มีกิน” มาสู่ทุกคนในพื้นที่ มาแต่อดีต เป็นพื้นที่
ที่แม้เราขณะที่เดินสำ�รวจและแวะเวียนทักทายชาวบ้านอยู่นั้น ก็ต่างได้รับการต้อนรับด้วยอาหารสารพัด ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงน้ำ�ดอกไม้ที่แม้
ยังไม่สุกรสชาติก็ยังจัดเหลือเกินและ เพียงแค่ข้ามคันสวนก็ได้ลิ้มลองมะพร้าวน้ำ�หอม น้ำ�ตาลสด สำ�หรับกลุ่มที่ศึกษาในพื้นที่ตอนล่าง ก็ต่าง
อิ่มหนำ�สำ�ราญด้วยกุ้ง หอย ปู ปลาไปตามกัน
อย่างไรก็ตามแม่น้ำ�บางปะกงในวันนี้ หากเปรียบเป็นคน ก็เริ่มป่วยไข้ ไม่แข็งแรง และแจ่มใสตามเดิม ด้วยอาการคล้ายผู้ติดเชื้อในกระแส
โลหิต อะไรคือต้นเหตุของอาการป่วยนี้ และในวันนี้ ลูกหลานอย่างเราจะดูแลแม่ของเราอย่างไร
แต่ในวันนี้แม่น้ำ�เปลี่ยนแปลงไปมากด้วยโครงการพัฒนาต่างๆ ซึ่งล้วนมิใช่วิถีดั้งเดิมของคนในพื้นที่ บางโครงการนำ�ไปสู่การเคลือบ
แคลงสงสัยของชาวบ้านถึงการเข้ามา  หรือการที่พวกเขาขาดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ยังมีข้อสังเกตและคำ�ถามของชาวบ้านต่อสิ่ง
แปลกปลอมต่างๆซึ่งไม่เคยปรากฏในชุมชนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรุกหนุนของน้ำ�ทะเลที่ยาวนานผิดปกติ เหตุที่ทำ�ให้ปลาตาย
ทั้งกระชัง หรือฝุ่นละอองในอากาศที่ไม่มีที่ท่าว่าจะได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เป็นต้น  ชาวบ้านต้องก้มหน้ายอมรับที่จะอยู่ร่วมกับหลาย
นักเรียนสายศิลป์ ระดับชั้นมัธยมปีที่ 5
โรงเรียนรุ่งอรุณ

แหล่งอาหารกับนิคมอุตสาหกรรมและโครงการท่าเรือ
ที่ปรึกษา
อาจารย์ภารนี สวัสดิรักษ์
อาจารย์สมพร เพ็งค่ำ�
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ขนิษฐา แซ่เอี้ยว
สุนันทา ปินะทาโน
คณะบรรณาธิการ
ครูเปรมปรีติ หาญทนงค์
คณะนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 สายศิลป์ โรงเรียนรุ่งอรุณ
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กฤตณัฐ พจนาเกษม
โชติมิญช อุรานุกูล
ณัฐอร เนียมถนอม
นภัสสร เรืองศิริ
พินทุสร จันทรานุวัฒน์
รมิตา สิงห์แก้ว
อรพิชญ์ หลิว
ข้อมูลภาคสนามและภาพ
กฤตณัฐ พจนาเกษม
โชติมิญช อุรานุกูล
ณัฐอร เนียมถนอม
นภัสสร เรืองศิริ
รมิตา สิงห์แก้ว
อรพิชญ์ หลิว
กราฟฟิกและรูปเล่ม
กฤตณัฐ พจนาเกษม
รมิตา สิงห์แก้ว
อัศนี ลลิตนันทวัฒน์
ศิลปกรรม
นภัสสร เรืองศิริ
อภิชญา จั่นสัญใจ
ประสานงานและประชาสัมพันธุ์
โชติมิญช อุรานุกูล
สื่อและเผยแพร่
กฤตณัฐ พจนาเกษม
ขอขอบคุณ
ชาวบ้าน หมู่บ้านชวดลำ�ภู ตำ�บลบางซ่อน อำ�เภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนบ้านบางหัก กลุ่มเครือข่ายแม่พระธรณี
สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย
ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ม.4 ถ.ปิวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
พิมพ์ที่
บริษัท แปลนพริ้นติ้ง จำ�กัด
346 ซ.ไสวสุวรรณ ถ.ประชาราษฏร์ 1
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 02-587-1377
พิมพ์เมื่อ
พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2555 จำ�นวน 1,000 เล่ม
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แหล่งอาหารกับนิคมอุตสาหกรรม

แม่น้ำ�บางปะกงเกิดจากการบรรจบกันของแม่น้ำ�นครนายกและ
แม่น้ำ�ปราจีนบุรีที่อำ�เภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรีไหลผ่านพื้นที่ภาค
ตะวันออกของประเทศไทย โดยรังสรรค์ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พื้นที่
สร้างชีวิต สร้างวิถีชุมชน สร้างรายได้ และสร้างการพึ่งพาตนเองให้แก่
ชุมชนมาช้านาน  ชีวิตสองฝั่งแม่น้ำ�นี้ดำ�เนินไปด้วยวิถีที่งดงามเสมอมา
ในร่างรายงานฉบับนี้ได้นำ�เสนอศักยภาพทางอาหารของพื้นที่
ตัวอย่างในเขตลำ�น้ำ�บางปะกงช่วงกลาง ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาของพวกเรา
นั่นคือ อำ�เภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราและอำ�เภอพานทอง จังหวัด
ชลบุรี พื้นที่ดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำ� เราพบป่าจาก
ที่หนาแน่นตลอดริมฝั่งชายน้ำ�ในบริเวณคลองอ้อมของพื้นที่ศึกษา  ซึ่ง
ป่าจากนี้ นอกจากจะเป็นที่อนุบาลสัตว์น้ำ�ตามธรรมชาติแล้ว ยังเป็น
เอกลักษณ์ที่สำ�คัญของท้องถิ่นนี้ จึงไม่ต้องแปลกใจที่ “จาก” กลาย
เป็นต้นไม้ประจำ�จังหวัดฉะเชิงเทรา
นอกจากนี้ผู้คนประกอบอาชีพสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ที่
เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ�ทั้งปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ แต่ที่โดดเด่นในวันนี้คือ
การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ� 
เมื่อทุกสิ่งมีความเปลี่ยนแปลง แม่น้ำ�บางปะกงก็ต้องประสบ
ความจริงนี้เช่นกัน ในวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของแมน้ำ�บางปะกงลด
ลงเรื่อย ๆ ด้วยเหตุหลายประการ  อันพลิกโฉมแม่น้ำ�ที่เคยใสสะอาดให้   
ปนเปื้อนมลพิษ หลากหลายชีวิตที่พึ่งพาหาอยู่หากินกับแม่น้ำ�สายนี้ สูญ
เสียวิถี ภูมิปัญญาเดิม รายได้ สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เคยรุ่มรวยและ
งดงาม

ทรัพยากรอาหาร....กุ้ง หอย ปู ปลา จาก รุ่ย ข้าว ผลไม้....ได้รับผลกระทบอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อพวกเราได้ทำ�การศึกษา และเรียนรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง
ต่างๆที่เกิดขึ้นกับสายน้ำ�แห่งนี้  สิ่งที่เกิดขึ้นในใจของพวกเรา คือ ความเป็นห่วง
และเสียดาย ใน“ขุมทรัพย์ทางอาหาร”  ของประเทศไทยแหล่งนี้
การทำ�ร่างรายงานฉบับนี้จึงถ่ายทอดมุมมองของเยาวชนคนไทยกลุ่ม
หนึ่งที่อาศัยบนผืนดินนี้ ผืนดินเดียวกับชาวบ้านผู้พึ่งพิงลำ�น้ำ�บางปะกงโดยตรง  
ซึ่งความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ส่งผลต่อความเสื่อมโทรมของลำ�น้ำ�
บางปะกง คงไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของคนในลุ่มน้ำ�บางปะกงเท่านั้นที่จะเข้ามา
ร่วมแก้ไข แต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน แม้จะเป็นเพียงเยาวชนอย่างพวกเรา
นักเรียนระดับชั้น ม.5 สายศิลป์
    โรงเรียนรุ่งอรุณ

2

เพลง

บางปะกง

ศิลปิน เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
เนื้อร้อง – ทำ�นอง นคร มงคลายน
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ฝั่งชายน้ำ�บางปะกง
ใกล้จะค่ำ�ลงแล้วหนา
คราใกล้สนธยา
แดดจวนลับลงรำ�ไร
ตื่นใจดังยลสวรรค์
ธรรมชาติยามสายัณห์

ยามแสงอาทิตย์อัสดง
แต่บางปะกงนั้นยังคงสวยงามตา
ยิ่งพาให้เราสุขสันต์
มองเห็นเรือน้อยล่องลอยไป
เยือกเย็นสายลมพลิ้วพรมอย่างนี้ทุกวัน
ได้เห็นแล้วลืมไม่ลง

แม้นจากไปอยู่ไกลแสน
ที่เคยปักใจลุ่มหลง
ชายฝั่งบางปะกง
โอ้งามแท้บางปะกง
ก็คงสุดกล่าวคำ�เฉลย
เพลงนี่กล่าวภิเปรย

ก็ไม่ขอลืมแดน
จะเฝ้าแต่ฝันถึงอาทิตย์อัสดง
นั้นลืมไม่ลงแน่เอย
ใครได้เห็นเมื่ออัสดง
ยากจะกล่าวชมให้สมความงามนั้นเลย
ไม่ถึงแม้เพียงครึ่งเดียว

แม้นจากไปอยู่ไกลแสน
ที่เคยปักใจลุ่มหลง
ชายฝั่งบางปะกง
โอ้งามแท้บางปะกง
ก็คงสุดกล่าวคำ�เฉลย
เพลงนี่กล่าวภิเปรย

ก็ไม่ขอลืมแดน
จะเฝ้าแต่ฝันถึงอาทิตย์อัสดง
นั้นลืมไม่ลงแน่เอย
ใครได้เห็นเมื่ออัสดง
ยากจะกล่าวชมให้สมความงามนั้นเลย
ไม่ถึงแม้เพียงครึ่งเดียว

(ที่มา : http://www.smilefine.com/travel/กินปลาสลิดรสดีที่ยิ่งใหญ่ชัย--10916.html)

สารบัญ
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ค เพลง
ง สารบัญ
รู้จักพื้นที่ศึกษา
แม่น้ำ�ที่หล่อเลี้ยง
ลูกหลานพึ่งพาตัวเอง
เติบโตจากบ้านที่มั่นคง
เกิดอะไรกับแม่ของเรา
นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือ
ลูกหลานดูแลแม่
ขอให้แม่แข็งแรง          
โชคดีแค่ไหนที่มีแม่น้ำ�บางปะกง
เด็กวอน... ถามผู้ใหญ่

หน้า

  1
  2
       3
       4
       5 - 6
  7 - 8
  9 - 10
            11 -12
            13 - 14
15 - 16
       17 - 18
  
       19 - 20
       21 - 22
  23 - 24

4

ทำ�ความรู้จัก : พื้นที่รอยต่อ

‘อำ�เภอบ้านโพธิ์ิิ์’ จังหวัดฉะเชิงเทรา
‘อำ�เภอพานทอง’ จังหวัดชลบุรี

อำ�เภอบ้านโพธิ์

ทิศเหนือ        ติดกับอำ�เภอเมืองฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก ติดกับอำ�เภอบางคล้าและอำ�เภอแปลงยาว
ทิศใต้            ติดกับอำ�เภอบางปะกง อำ�เภอพนัสนิคมและอำ�เภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  
ทิศตะวันตก   ติดกับอำ�เภอบางปะกง และอำ�เภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

อำ�เภอพานทอง

ทิศเหนือ        ติดกับอำ�เภอบางปะกงและอำ�เภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก ติดกับอำ�เภอพนัสนิคม
ทิศใต้            ติดกับอำ�เภอบ้านบึง
ทิศตะวันตก   ติดกับอำ�เภอเมืองชลบุรี

อำ�เภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเขตติดต่อทางทิศใต้ กับ อำ�เภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศ
เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำ�บางปะกงไหลผ่านกลางอำ�เภอบ้านโพธิ์ ได้รับอิทธิพลจากน้ำ�เค็มในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งน้ำ�เค็มจะ
รุกเข้ามาส่วนในของแม่น้ำ�บางปะกง ก่อให้เกิดป่าจากที่สมบูรณ์ พบหนาแน่นสองริมฝั่งแม่น้ำ� ก่อเกิดอาชีพดั้งเดิมที่สร้าง
รายได้แก่คนในพื้นที่มาช้านาน นั่นคือ อาชีพรับจ้างตัดจากเพื่อขายลูกจาก หรือใบจาก  รวมทั้งอาชีพทำ�ตับจาก ซึ่งถูก
ยกย่องว่าเป็นตับจากที่ทนทาน และมีราคาถูก  

อำ�เภอบางปะกง

พื้นที่นี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรดิน  ซึ่งคือชุดดินบางคล้าที่พบทั่วพื้นที่ลุ่มน้ำ�บางปะกง อันเป็นชุดดิน
เกิดจากตะกอนน้ำ�จืดและตะกอนน้ำ�เค็มผสมกัน การเพาะปลูกข้าวในพื้นที่อำ�เภอบ้านโพธิ์และอำ�เภอพานทองในอดีต
จึงได้้เมล็ดข้าวที่มีความแข็งแรง เมล็ดสวย และรสดี และด้วยความเป็นพื้นที่ราบใกล้ลำ�น้ำ�อันสมบูรณ์ส่งผลให้เหมาะแก่
การเลี้ยงสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ� ซึ่งมีตั้งแต่โรงเพาะฟัก โรงอนุบาลสัตว์น้ำ� และบ่อเพาะเลี้ยง  
พบว่าผลผลิตลูกกุ้งกว่า 50% ของประเทศไทยมาจากอำ�เภอบ้านโพธิ์และอำ�เภอบางปะกง  ผลผลิต    
ปลานิล 30,000 ตัน/ปี มาจากอำ�เภอพานทอง รวมทั้งปลาสลิด 500 ตัน/ปี มาจากอำ�เภอพานทองและ
อำ�เภอบางปะกง
(แหล่งที่มา: การพูดคุยถึงข้อกังวลต่อโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครแห่งที่ 1 และ 2,ธันวาคม 2554)
การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลในพื้นที่นี้ สามารถทำ�ได้สะดวกเพราะสามารถใช้น้ำ�เค็มจากนาเกลือในแถบจังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งยังอยู่ใกล้กับแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�ในภาคตะวันออก
อาทิ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดตราดซึ่งจะรับซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ�จากบ่อเพาะฟักไปเพาะเลี้ยงต่อ รวมทั้งยังอยู่
ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งสะดวกต่อการขนส่งสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศ
จึงไม่แปลกที่พื้นที่บริเวณ อำ�เภอบ้านโพธิ์ และ อำ�เภอพานทอง จะเป็น “ครัวของประเทศและของโลก” ที่สำ�คัญ
เพราะมีทั้งข้าว ปลา กุ้ง ไก่ ไข่ หมู และผลไม้พร้อมสรรพภายในพื้นที่เดียว
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อำ�เภอเมืองฉะเชิงเทรา

อำ�เภอบางคล้า
อำ�เภอบ้านโพธิ์
อำ�เภอพนัสนิคม
แม่น้ำ�บางปะกง
ถนน
ทางรถไฟ

อำ�เภอพานทอง

พื้นที่อำ�เภอพานทอง
พื้นที่อำ�เภอบ้านโพธิ์
คลองอ้อม
ป่าจาก
บ่อกุ้ง บ่อปลา
นาข้าว
ปูแสม
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แม่น้ำ�ที่หล่อเลี้ยง

ศักยภาพของพื้นที่ในฐานะแหล่งอาหารที่สำ�คัญ
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ทำ�มาหากินแบบชาวบ้าน
ชาวบ้านจะเลี้ยงกุ้งกับปลารวมกันในบ่อ โดยจะเรียก “บ่อปลา” เมื่อมีสัดส่วนปลา
มากกว่ากุ้ง และจะเรียก “บ่อกุ้ง” เมื่อมีสัดส่วนกุ้งมากกว่าปลา ชาวบ้านส่วนใหญ่เลิกปลูก
ข้าว หันมาเลี้ยงกุ้งและปลาแทนในช่วงข้าวราคาตกกว่า 20 ปีมาแล้ว โดยจะดัดแปลงนามา
เป็นบ่อเลี้ยง ผู้เลี้ยงจะสูบน้ำ�มาจากคลองชลประทานที่เชื่อมจากแม่น้ำ�บางปะกง น้ำ�ควรมี pH
ระหว่าง7-8.5 ซึ่งจะนำ�มาพักในบ่อปลาก่อนจะส่งไปยังบ่อกุ้ง เนื่องจากกุ้งมีความอ่อนไหวต่อน้ำ�
มากกว่าปลา
ปลาที่ชาวบ้านเลี้ยงได้แก่ ปลาสวาย ปลานวลจันทร์ ปลาจีน ปลานิล ซึ่งเลี้ยงได้ง่าย ให้
เศษอาหารกินบ้าง แต่ส่วนใหญ่เป็นการหากินในบ่อเอง
สำ�หรับบ่อกุ้ง ก็จะวิดน้ำ�ออกเมื่อเลี้ยงกุ้งครบ 2 เดือน และตักขายทีเดียว  ใน1 ปีลงกุ้ง
ได้มากที่สุด 3 รอบ อย่างไรก็ตาม หากเป็นฟาร์มเปิดต้องหลีกเลี่ยงลมว่าว ช่วงฤดูหนาว ที่พัดมา
ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ เนื่องจากจะเป็นช่วงที่ลมพัดออกสู่ทะเลอ่าวไทย นก
นางนวลจะมาจิกกินกุ้งในบ่อ และอากาศที่เย็นจะทำ�ให้เกิดโรคสัตว์น้ำ�มากขึ้น จึงเสี่ยงที่จะสูญ
เสียกุ้งปลายกบ่อ
หากเป็นบ่อปลา ก็จะดักลอบโดยใช้ “ไอ้โง่” เครื่องมือพื้นบ้านดักกุ้งไปขายในแต่ละวัน  
เมื่อดักลอบกุ้งหมดบ่อ จะวิดน้ำ�โดยล่อปลามาตรงจุดที่จะสูบน้ำ�ออก แล้วลงแขกตักปลาขาย
โดยระยะการเลี้ยงปลาคือ 7 เดือน ถึง 1 ปี  และหลีกเลี่ยงช่วงลมว่าวเช่นกัน
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อำ�เภอ

ข้าวหอมมะลิ

ในอดีตเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่สำ�คัญ  พื้นที่นี้สามารถทำ�นาได้ตลอดทั้งปี
เนื่องจากน้ำ�ท่าอุดมสมบูรณ์  ชาวบ้านสามารถทำ�นาได้ ทั้งนาปี (ซึ่งจะเริ่มหว่านเดือนพฤษภาคม
และเก็บเกี่ยวในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม) และนาปรัง (ช่วงการทำ�นาปรัง คือ “ปลูกวันแม่ เกี่ยว
วันพ่อ”)
20 ปีที่ผ่านมาแทบจะไม่มีพื้นที่ปลูกข้าวหลงเหลือ เพราะชาวนาหันมาประกอบอาชีพ
เพาะเลี้ยงกุ้ง หรือปลา เนื่องจากมีรายได้ที่ค่อนข้างดีกว่า อย่างไรก็ตามในปัจจุบันชาวบ้านเริ่ม
หันกลับมาปลูกข้าวมากขึ้น

อบ้านโพธิ์

พื้นที่อำ�เภอพานทอง  มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ
ทำ�หน้าที่เป็นแก้มลิงธรรมชาติ ที่ช่วยลดการเกิด
น้ำ�ท่วมฉับพลัน และช่วยกักเก็บน้ำ�ท่า อำ�เภอ
พานทองมีคลองพานทองไหลผ่านซึ่งทำ�ให้เป็น
พื้นที่ชุ่มน้ำ� การสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำ�ไหลใน
พื้นที่นี้ อาจส่งผลให้เกิดน้ำ�ท่วม อีกทั้งยังสูญเสีย
ทรัพยากร ทั้งพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่สำ�คัญของนิเวศ
พื้นที่ชุ่มน้ำ�ได้
พื้นที่ชุ่มน้ำ�ซึ่งหมายถึง ที่ลุ่ม ที่ราบลุ่ม ที่ลุ่มชื้นแฉะ พรุ แหล่งน้ำ� ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่
มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้ำ�ขังหรือท่วมอยู่ถาวรและชั่วครั้งชั่วคราว ทั้งที่เป็นแหล่งน้ำ�นิ่งและน้ำ�ไหล ทั้งที่เป็นน้ำ�
จืด น้ำ�กร่อย และน้ำ�เค็ม รวมไปถึง ที่ชายฝั่งทะเลและที่ในทะเล ในบริเวณซึ่งเมื่อน้ำ�ลดลงต่ำ�สุด มีความลึกของ
ระดับน้ำ� ไม่เกิน 6 เมตร”  ตามคำ�จำ�กัดความของอนุสัญญาแรมซาร์

อำ�เภอพานทอง
ปูแสม

ปูแสม พบได้ในป่าชายเลน ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน เพราะสามารถจับไปขายได้ นำ�ไปทำ�ปูดอง
เพื่อใส่ในส้มตำ�

ปลานิล

ปลานิลมีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็วและเลี้ยงง่าย เป็นปลาที่สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งน้ำ�จืดและน้ำ�
กร่อย  และทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 40 องศาเซลเซียส ปลานิลจึงเป็นปลาเขตร้อนที่เหมาะสมกับการ
เลี้ยงและเติบโตในประเทศไทย ทำ�ให้ประเทศไทยส่งออกปลานิลไปยังสหรัฐอเมริกา คิดเป็น 10%
ของปลานิลนำ�เข้าทั้งหมด และสามารถผลิตปลานิลได้เป็นอันดับที่ 4 ของเอเชีย กว่า 153,000 ตัน
ลูกพันธุ์ปลานิลกว่า 2 พันล้านตัวมาจาก ย่านหัวไผ่ อำ�เภอบ้านโพธิ์ ถือได้ว่า อำ�เภอบ้านโพธิ์เป็น
พื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตปลานิลที่สำ�คัญของประเทศเลยทีเดียว
(ที่มา  : เอกสารยุทธศาสตร์การพัฒนาปลานิล (พ.ศ. 2553 - 2557) กรมประมง)

ปลานวลจันทร์

(ที่มา : กลุ่มรักษ์แม่พระธรณี)

ปลานวลจันทร์ เป็นปลาที่ชอบอาศัยอยู่ในแม่น้ำ�และอ่างเก็บน้ำ� เป็นปลาที่ได้รับการคัด
เลือกแล้วว่าเหมาะสมสำ�หรับเลี้ยงในบ่อ หนอง บึง ไม่แพร่พันธุ์เองในบ่อเลี้ยง แต่บาง
ครั้งก็อาจแพร่พันธุ์ได้ในอ่างเก็บน้ำ�หากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

กุ้ง

กุ้งกุลาดำ�เป็นกุ้งทะเลที่มีขนาดใหญ่ กุ้งกุลาดำ�วัยรุ่นจะอาศัยตามปากแม่น้ำ�และเมื่อ
เต็มวัยจะอาศัยในทะเลในพื้นที่มีโคลนปนทราย ระดับความลึกไม่เกิน 110 เมตร กุ้ง
กุลาดำ�ชอบฝังตัวในเวลากลางวันและหากินในเวลาคืนวางไข่ได้ตลอดทั้งปี แต่วางไข่
ชุกชุมระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคมในแถบน้ำ�กร่อย   กินอาหารได้ทั้งพืชและ
สัตว์มีความแข็งแรงและทนทาน
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ลูกมรดกชุ
หลาน...พึ
ง
่
พาตนเอง
มชน
อาหารพื้นบ้านที่บ้านโพธิ์คล้ายกับอาหารพื้นบ้านทั่วไป และเนื่องจากอำ�เภอบ้านโพธิ์มีความอุดมสมบูรณ์มาก ชาวบ้านจะมีวัตถุดิบที่
สดกว่าที่อื่น เช่น ผักบุ้ง ปลาต่างๆ  ส่วนมากอาหารพื้นบ้านในพื้นที่นี้จะใช้วัตถุดิบซึ่งเป็นทรัพยากรท้องถิ่นนั่นเอง

ดอกจาก

น้ำ�พริกผัก

น้ำ�พริกผักและผักเคียง นั้นขึ้นอยู่กับฤดูกาลของพืชผัก เช่นน้ำ�พริกดอกจาก ซึ่งชาวบ้านจะนำ�
ดอกของต้นจากมายี (ซึ่งจะต้องใช้ดอกจากที่ยังไม่แตกช่อ จะมีลักษณะเป็นแท่งสีเขียวขนาด
ประมาณท่อนแขน )จะได้เนื้อดอกจากที่มีลักษณะเหมือนเนื้อไก่ นำ�มาใส่ในน้ำ�พริกหรือแกงได้  
หรือนำ�ไปต้มกินกับผัก

ผักชะครา

ม

ผักชะคราม เป็นพืชที่พบได้ในบริเวณน้ำ�กร่อยและป่าชายเลน ซึ่งมีสีสันสวยงามและมีรสเค็ม ชาวบ้าน
มักนำ�มาทำ�แกงส้มหรือ นำ�มาต้มเป็นผักเคียงกินกับน้ำ�พริก

ว

ีย
ด
เ
ด
ด
แ
ลาสลิด

ป

กุ้ง/ปลา
กุ้งต้ม กุ้งทอด ปลาแดดเดียว และปลาทอด ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นปลานิล ปลาดุก ปลาสลิด เนื่องจากในพื้นที่
แห่งนี้สามารถเพาะฟักลูกกุ้งได้เป็นจำ�นวนกว่า 50% ของประเทศ ทั้งยังเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำ�บ่อกุ้ง
และปลา ทำ�ให้มีกุ้งและปลามากมาย  สามารถรับประทานกันอย่างสดใหม่ได้ทุกวันจากบ่อของตัวเอง
กุ้งที่นี่มีรสชาติไม่เหมือนกุ้งที่รับประทานที่กรุงเทพฯ เพราะหวานและตัวโตเท่ากำ�ปั้น เช่น
เดียวกับเมนูปลาไม่ว่าจะเป็นปลานิล ปลาดุกทะเล ปลาสลิดที่ขึ้นแซงปลาสลิด
บางบ่อไปแล้ว ซึ่งนำ�มาทำ�เป็นปลาทอด ปลาแดดเดียวได้อร่อยทุกชนิด และ
การนำ�ปลาไปทำ�แดดเดียวก็ยังเป็นการถนอมอาหารอีกด้วย นอกจากนี้ยังนำ�
ปลาหลากหลายชนิดไปทำ�ห่อหมก และปั้นสิบไส้ปลาได้อีก

รุ่ยเชื่อม

ง
พ
ะ
ก
า
ล
ปั้นสิบป

รุ่ย
รุ่ย พืชป่าชายเลน เป็นไม้ยืนต้นที่มีฝักคล้ายฝักโกงกางแต่เล็กกว่ามากและสามารถนำ�มารับประทานได้ แต่มี
รสขมเหมือนมะระและฝาด จึงต้องนำ�มาต้มหลายน้ำ�ก่อนถึงจะรับประทานได้ สามารถนำ�มาทำ�รับประทาน
ได้ทุกเมนู ไม่ว่าจะเป็นแกงจืด แกงส้ม รวมทั้งนำ�มาเชื่อมหรือ บวดเป็นของหวานนำ�มาใส่ในแกงส้มก็อร่อย
รสชาติจะคล้ายกับเผือก และมัน
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ห่อหมกป

ลา

ป่าจาก

จาก
    จาก เป็นพืชชนิดจำ�พวกปาล์มชนิดเดียวที่สามารถขึ้นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
เป็นป่าชายเลน มักขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่เรียกว่าป่าจากหรือดงจาก สามารถขึ้นได้ทั้ง
ในน้ำ�จืด และในน้ำ�กร่อย แต่จะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีสภาพน้ำ�กร่อย เป็น
พืชที่พบมากในอำ�เภอบ้านโพธิ์และอำ�เภอพานทองมานานตั้งแต่อดีต ถือเป็น
ทรัพยากรที่มีอยู่มากและมีความสำ�คัญ

ลูกจาก

ม

ื่อ
ช
เ
ก
า
จ
ลูก
จากนับว่าเป็นพืชสารพัดประโยชน์ เพราะทุกๆ ส่วนของต้นจากสามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ได้ ตัวอย่าง
เช่น ใบจากสามารถนำ�ไปห่อขนม เรียกว่าขนมจาก ลูกจากสามารถนำ�มาเชื่อมเป็นเมนูลูกจากเชื่อม
งวงจากสามารถให้น้ำ�หวานที่นำ�มาทำ�เป็นน้ำ�ตาลจากได้ ดอกจากสามารถนำ�มาทำ�น้ำ�พริกดอกจาก
ได้ นอกจากนี้ตะโพกของจากนั้นมีประโยชน์มาก เพราะเมื่อน้ำ�ขึ้นสูงถึงตะโพกจากจะมีกุ้งและปลา
หลายชนิดไปอาศัยอยู่ภายในนั้น เมื่อน้ำ�ลด กุ้งและปลาเหล่านั้นจะไม่สามารถออกมาจากตะโพกได้
ทำ�ให้ชาวบ้านจับปลากุ้งจากตะโพกของต้นจากได้อย่างง่ายดาย ซึ่งวิธีการจับสัตว์น้ำ�แบบนี้ถือเป็น
ภูมิปัญญาของชาวบ้าน

ชาวบ้านในอำ�เภอบ้านโพธิ์ประกอบอาชีพด้วยการเย็บตับจาก โดยจะนำ�ใบจากมาเย็บ
ด้วยคล้าให้ติดกับก้านของจากที่ตากแดดจนแห้งแล้ว นิยมขายให้กับรีสอร์ทหลายแห่ง ที่
สำ�คัญตับจากที่มาจากบ้านโพธิ์ จะมีอายุการใช้งานมากกว่าที่อื่น ซึ่งอายุการใช้งานของ
ตับจากที่นี่จะประมาณ 5-6 ปี

า

ากก้าน

2: เลาะใบออกจ

กลำ�ต้น

ออกจา
1: ตัดกิ่ง

3: นำ�ก้านจาก

ไปตากแดด 3

ันก้านจาก

วัน

4: นำ�ใบจากไปพ

เสร็จสิ้นขั้น
ตอนการทำ�ตับ
จาก
* คล้า : พืชชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติแข็งแรง และเหนียว เป็นพืชท้องถิ่นที่ปัจจุบันได้หายไปแล้ว

5: ใช้*คล้าเย็บ

ใบให้ติดกัน
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เติบโตจากบ้านที่มั่นคง
ผลผลิตและรายได้

กุ้งกุลาดำ�

50% ของกุ้งไทย

เป็นลูกพันธุ์กุ้งจากอำ�เภอบ้านโพธิ์
และ อำ�เภอบางปะกง

60%
ของการส่งออก
สู่ตลาดโลกมาจากประเทศไทย

การเพาะพันธุ์กุ้งกุลาดำ�และกุ้งขาวไม่มีความแตกต่างกัน ยกเว้นแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำ�จะ
ต้องมาจากทะเล และผสมเทียม ส่วนกุ้งขาวจะต้องปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาเองและไม่ต้อง
ผสมเทียม ปกติกุ้งจะไข่ทุก ๆ 1 รอบพระจันทร์เต็มดวง เพื่อให้กุ้งไข่ถี่จึงต้องตัดตาเพื่อ
กำ�จัดฮอร์โมนระงับการไข่ กุ้งก็จะไข่ทุก ๆ  15 วัน หรือมากกว่านั้น ไข่ 1 รอบจะได้ ลูกกุ้ง
ประมาณ 7 แสนตัว

“ในจังหวัดฉะเชิงเทรามี ฟาร์มกุ้งกว่า 1,500 ฟาร์ม
ซึ่งอยู่ในอำ�เภอบ้านโพธิ์กว่า 800 ฟาร์ม”

กุ้งกุลาดำ�เป็นกุ้งทะเลที่มีความสำ�คัญต่อเศรษฐกิจไทย

กุ้งกุลาดำ�มีมูลค่า
การส่งออกกว่า

1,383*

ล้านบาท

สามารถผลิตลูกกุ้งได้

10 ถึง 20 ล้านตัว

ในทุก 13 วันต่อหนึ่งฟาร์ม
หรือ
หนึ่งเดือนจะผลิตลูกกุ้งได้ 3 หมื่น
ล้านตัว รวมทุกฟาร์มในฉะเชิงเทรา

47,215

ล้านบาท*

หากเปรียบกับปศุสัตว์และประมงรวมการส่งออกทั้ง
ประเทศ ซึ่งมีมูลค่ากว่า 102,195 ล้านบาท
(ข้อมูลปี 2554)
ถือว่าเป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งเลยก็ว่าได้
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นอเพลียสหนึ่งล้านตัว
ราคา 2,500 บาท
ลูกกุ้ง1 ตัว
ราคา 8 สตางค์

จึงไม่ต้องสงสัยว่า 50% ของกุ้งทั้งประเทศ
มาจากพื้นที่แห่งนี้

ปริมาณการส่งออกกุ้งขาว มีมูลค่า
กว่า

ราคาขาย

ปัจจัยที่ทำ�ให้ฉะเชิงเทราเป็นที่ที่สามารถเพาะ
กุ้งได้ดี คือ พื้นที่บางส่วนอยู่ติดจังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่ง
เป็นนาเกลือ การเพาะพันธุ์เลี้ยงกุ้งทะเล
ต้องใช้น้ำ�เค็มสูง จึงนำ�น้ำ�นั้นมา
ใช้ได้ง่าย และอีกปัจจัยหนึ่งคือมี
ตำ�แหน่งที่ดี ติดกับจังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
ซึ่งเป็นตลาดที่รับกุ้งเหล่านี้ รวม
ทั้งใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ
ทำ�ให้ง่ายต่อการขนส่งไปต่าง
ประเทศ

(* ที่มา : http://www.oae.go.th/oae_report/export_import/main.php สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร)

บรรงจงฟาร์ม

บรรจงฟาร์ม มีพื้นที่ทั้งหมด100ไร่ เป็นระบบฟาร์มปิด หมุนเวียนน้ำ�ใช้ในบ่อ
เอง ในปัจจุบันสามารถผลิตกุ้งกุลาดำ�ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน

ได้ผลผลิตประมาณ 2,500 ล้านตัวต่อปี คิด
เป็นมูลค่ากว่า 20 ล้านบาทต่อปี

ราคากุ้ง
นอเพลียสล้านตัว
ราคา 2,500 บาท
ลูกกุ้ง
ราคาตัวละ 8 สตางค์

ระยะเจริญเติบโตของกุ้ง

นอเพลียส

12 ชม.แรกจะ
เป็นระยะ
นอเพลียส  
(ความเค็ม 8pt.)

โซเอีย

36 ชม. เป็น
ระยะโซเอีย
(ความเค็ม
30pt.)

โพสท์ลาวา

ไมซิส

ผ่านไป 3-4 วัน ต่อมาอีก 3-4 วัน จะ
กลายเป็นระยะ เป็นระยะ โพสท์ลาวา
ไมซิส กินแพลง
มีลกั ษณะคล้ายกุ้ง
ตอนสัตว์, อาร์ที แต่อวัยวะยังไม่ครบ
เมีย, โรดิเฟอร์ เป็น

ลูกกุ้ง

วันที่ 10 หรือ 12 โพสท์
ลาวา จึงจะกลายเป็นลูก
กุ้งอย่างแท้จริง ที่มีอวัยวะ
ครบ จากนั้นก็จะนำ�ลงบ่อ
ดินเพื่อรอเกษตรกรมาซื้อ
ไปเพาะเลี้ยงต่อไป

เส้นทางการค้าขาย
บ่อกุ้งปลา ของชาวบ้าน

บริษัท (Contact Farming) เช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

แพกุ้ง/ปลา

ตลาดไทย ตลาดสี่มุมเมือง
(พ่อค้าขายส่ง)

ตลาดสด
ซุปเปอรมาร์เก็ต
*หากชาวบ้านเลี้ยงกุ้งและ
ปลาได้ปริมาณน้อยจะส่ง
ขายให้ตลาดในตัวเมือง
จังหวัดหรืออำ�เภอใกล้เคียง

พ่อค้าคนกลาง

พ่อค้าคนกลาง

โรงงานแปรรูป

ผู้บริโภค
คุณลุง บรรจง นิสภวาณิชย
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เกิดอะไรขึ้นกับแม่ของเรา
ลำ�ดับเหตุการณ์

นิคม TFD

ทรัพยากณ์ในพื้นที่แม่น้ำ�บางปะกงช่วงกลาง
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ผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่มากกว่า 100 ปีที่แล้ว ทำ�มาหากินสอดคล้องกับสภาพธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
พ.ศ.2499 ประตูระบายน้ำ�คลองพานทองถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ชุมชนเหนือบริเวณปากน้ำ�มีน้ำ�จืดใช้ โดย
กรมชลประทาน
พ.ศ.2508 ประตูระบายน้ำ�คลองพานทองสร้างเสร็จ ซึ่งเป็นคลองที่ไหลมาจากชลบุรีมีความยาว 20 ก.ม. ไหลผ่าน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 3 ก.ม.  จะเปิดประตูเมื่อฝนตก แต่ปัจจุบันคลองพานทองเป็นแหล่งระบายน้ำ�เสียโรงงานจาก
พ.ศ.2517 โรงไฟฟ้าบางปะกง ชาวบ้านต้องประสบกับปัญหาเขม่าก้อน เขม่าเส้น ที่เกิดจากการเผาก๊าซธรรมชาติ  และ
น้ำ�ร้อนที่ใช้ในการหล่อเย็นก่อนปล่อยลงแม่น้ำ�บางปะกง ส่งผลให้ปลาในกระชังตายเป็นจำ�นวนมาก ทางโรงไฟฟ้าได้
จ่ายค่าชดเชยแก่ชาวบ้าน
พ.ศ.2532 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกลว์ ในพื้นที่ตำ�บลหอมศีล ตำ�บลบางสมัคร และตำ�บลบางวัว อำ�เภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ปัจจุบันมีโรงงาน 153 โรง
ในปีเดียวกัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เนื้อที่กว่า 20,861.24 ไร่ ครอบคลุม อำ�เภอเมืองและ อำ�เภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี มีโรงงาน จำ�นวน 400 โรง ชาวบ้านประสบปัญหาน้ำ�ประปาไม่พอใช้ รถติด เสียงดัง และไม่พอใจต่อ
ระบบบำ�บัดของนิคม
พ.ศ.2536 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ทั้งหมด 1,848,428 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกว่า 1,805,799 ไร่ ที่เหลือเป็นป่าไม้และการ
ชลประทาน ด้วยพื้นที่การเกษตรที่มีมากจึงเกิดเขื่อนทดน้ำ�บางปะกง ณ ตำ�บลบางแก้ว อำ�เภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อ
ช่วยกั้นน้ำ�เค็มไม่ให้รุกล้ำ�สู่พื้นที่การเกษตร
พ.ศ.2540 รัฐบาลส่งเสริมเลี้ยงสัตว์เพื่อการพาณิชย์โดยเฉพาะหมูและไก่ รวมทั้งประมงทั้งน้ำ�จืดและน้ำ�เค็ม
พ.ศ.2541 การเข้ามาของอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตผลการเกษตรกว่า 250 โรง เช่น โรงสีข้าว, โรงแป้งมัน, อาหารสัตว์
เพื่อการส่งออก ระยะหลังมีอุตสาหกรรมประเภทอื่น เช่น โรงงานทำ�อะไหล่รถยนต์, โรงงานทำ�เฟอร์นิเจอร์, โรงงานทำ�หนัง
พ.ศ.2543 โครงการเขื่อนทดน้ำ�บางปะกงเสร็จสมบูรณ์และเปิดใช้งาน
พ.ศ.2548 เริ่มก่อสร้างโตโยต้าบ้านโพธิ์-เปิดนิคมอุตสาหกรรม TFD ตำ�บลท่าสะอ้าน อำ�เภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ.2550 วันที่ 13 มีนาคม โตโยต้าบ้านโพธิ์เสร็จสมบูรณ์ และภายในอีก 5 ปี กำ�ลังจะเป็นโตโยต้าสาขาที่ใหญ่

ที่สุดในโลก

พ.ศ.2552 คณะรัฐมนตรี ในยุคของรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อนุมัติงบประมาณกว่า 6.7 พันล้าน สร้างอ่างเก็บน้ำ�
คลองหลวง จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะส่งน้ำ�ให้พื้นที่ 44,000 ไร่ ชาวบ้านบางส่วนได้ผลักดันโครงการนี้มากว่า 40 ปีเพราะประสบ
ปัญหาขาดแคลนน้ำ�ในหน้าแล้ง และน้ำ�ท่วมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และบางส่วนของ อำ�เภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ.2553 แผนการดำ�เนินการขยายนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 2  ครอบคลุม อำ�เภอบ้านโพธิ์ อำ�เภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และ อำ�เภอพานทอง อำ�เภอพนัสนิคม อำ�เภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งสร้างความกังวลแก่     
ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว
พ.ศ.2555 - เผย11 หลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมที่ ต.หนองแหน พบสารก่อมะเร็งเกินมาตรฐาน20-30 เท่า
- โครงการท่าเทียบเรือ 13 ท่าในแม่น้ำ�บางปะกง ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
- ขุดลอกแม่น้ำ�บางปะกง
- แผนขยายอมตะ 1 ระยะที่ 9 ครอบคลุมชุมชนพานทอง-หนองตำ�ลึง จ.ชลบุรี(อยู่ระหว่างพิจารณา)
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นิคมอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครดำ�เนินการในพื้นที่อำ�เภอเมือง จังหวัด
ชลบุรีมาตั้งแต่ พ.ศ.2532  กินพื้นที่กว่า20,861.24 ไร่ รวมมี โรงงาน 405 โรงงาน
ที่เปิดดำ�เนินการและอยู่ระหว่างก่อสร้าง ผู้ประกอบการขยายการดำ�เนินการ      
แผนงานการสร้างนิคมอุตสาหกรรมแห่งที่ 2 ขึ้นบริเวณรอยต่อจังหวัดชลบุรีและ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ครอบคลุมอำ�เภอบ้านโพธิ์ อำ�เภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
และ อำ�เภอพานทอง อำ�เภอพนัสนิคม อำ�เภอเมืองจังหวัดชลบุรี

อำ�เภอเมืองฉะเชิงเทรา

“อมตะสร้างตรงที่แหล่ง
เพาะพันธุ์ปลาชั้นดีโดย
เฉพาะเวลาฝนลงมาใหม่ๆ
เป็นแอ่งที่มีป่าจาก และ
โกงกาง” เสียงชาวบ้าน

1 นิคมยังไม่พอหรือ?

นิคมอุตสาหกรรมหมายถึง เขตพื้นที่ซึ่งจัดสรรไว้สำ�หรับโรงงานอุตสาหกรรม  ที่ตั้งอยู่รวมกันอย่างเป็นสัดส่วน
ประกอบด้วย พื้นที่อุตสาหกรรม สิ่งอำ�นวยความสะดวก สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ โดย นิคมอุตสาหกรรม
จะต้องมี ระบบถนนภายในนิคมฯ ระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ำ�ฝนป้องกันน้ำ�ท่วม ระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย ระบบ
สื่อสารโทรคมนาคม การจัดการกากอุตสาหกรรม ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาคารบริการ พื้นที่ใช้ประโยชน์
“ไม่ชอบเลย เขาเปลี่ยนวิถี ท่าเรือ 6 ท่า*
ระบบป้องกันอุบัติภัย เป็นสิ่งจำ�เป็น และนิคมอุตสาหกรรมอยู่ในการกำ�กับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ชีวิตชาวบ้าน ต้องทำ�งาน
ประเทศไทย (กนอ.)

อ

ในโรงงาน แล้วขายนา ไม่มี
ที่เป็นของตัวเองแล้ว” เสียง

อำ�เภอบางปะกง ชาวบ้าน
“ไม่ชอบมลภาวะเสีย
น้ำ�ดำ� เพราะเราเกิดมากับ
ธรรมชาติ คลองสวยน้ำ�ใส
มีคนหาปลา แต่ตอนนี้
น้ำ�เสียกันหมด” เสียง

ชาวบ้าน

นิคมอุตสาหรรมอ

(ที่มา : กลุ่มเครือข่ายรักษ์แม่พระธรณี)

“พ่อแม่ทำ�งานในโรงงานแล้ว
ไม่มีเวลาให้ กลับบ้าน
ดึก อยากเจอหน้าพ่อแม่
มากกว่านี้” เสียงชาวบ้าน

นิคมอุตสาหกรรมแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
1.เขตอุตสาหกรรมทั่วไป (General Industrial Zone: GIZ) เป็นพื้นที่สำ�หรับอุตสาหกรรมเพื่อสินค้าที่จำ�หน่ายในประเทศ หรือ
ส่งออกไปจำ�หน่ายต่างประเทศ
2.เขตอุตสาหกรรมส่งออก (Export Processing Zone : EPZ) เป็นพื้นที่สำ�หรับอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกไปต่างประเทศเป็นหลัก สามารถจำ�หน่าย
ภายในประเทศได้บางส่วน
(ที่มา : ข่าวสดรายวัน วันที่ 17 ตุลาคม 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7627 http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROamIyd3dPVEUzTVR
BMU5BPT0=&sectionid=TURNd013PT0=&day=TWpBeE1TMHhNQzB4Tnc9PQ==)
ในภาคตะวันออกมีนิคมอุตสาหกรรมเพียง 3 แห่งที่เป็นเขตอุตสาหกรรมส่งออก คือนิคมอุตสาหกรรมแปลงยาว(เกตเวย์ซิตี้
ฉะเชิงเทรา) นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
ปัจจุบัน กนอ. มีนิคมฯเปิดแล้ว 42 แห่ง ใน 15 จังหวัด กว่า 24 นิคมอุตสาหกรรมอยู่ในจังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งทั้งหมดนี้เนื่องมา
จาก โครงการแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีการผลักดันอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก
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อำ�เภอพ

ท่าเรือ

หมายถึงพื้นที่สำ�หรับให้เรือเข้าจอดเทียบท่า มีการทอดสมอเรือ มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อกิจกรรมระหว่างเรือกับชายฝั่ง เช่น การขนถ่ายสินค้าจากเรือ
ขึ้นสู่ฝั่ง หรือจากเรือลงเรือ สรุป ท่าเรือ คือ อาณาบริเวณพื้นที่ที่มีการติดต่อกันระหว่างเรือกับชายฝั่ง
ประเภทท่าเรือ มีการจำ�แนกหลายแบบ
1. แบ่งตามหน้าที่ลักษณะการใช้งาน เช่น ท่าเรือขนส่งสินค้า ท่าเรือปลอดภาษี ท่าเรือภายในประเทศ ท่าเรือเพื่อการทหาร ท่าเรือน้ำ�มัน
2.แบ่งตามภูมิศาสตร์ที่ท่าเรือตั้งอยู่ เช่น ท่าเรือแม่น้ำ� ท่าเรือน้ำ�ลึก
3. แบ่งแยกตามขนาดท่าเรือ ตามจำ�นวนท่าเทียบเรือ น้ำ�หนักสินค้าและมูลค่าสินค้าที่เข้าออกในแต่ละปี ขนาดของเรือที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเทียบท่า
หน้าที่หลักของท่าเรือคือ อำ�นวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าผ่านท่าเพื่อการค้าทางทะเล ทั้งในประเทศและในประเทศเพื่อนบ้าน
และท่าเรือควรต้องอำ�นวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ผ่านท่าด้วย การขนส่งทางบกโดยรถยนต์ รถไฟ การขนส่งทางน้ำ� เป็นต้น          
ทำ�หน้าที่เป็นเสมือนที่พักสำ�หรับเรือต่าง ๆ นอกเหนือไปจากการขนถ่ายสินค้าหรือผู้โดยสาร เช่น การซ่อมแซมเรือ ให้ความ
ปลอดภัยแก่เรือที่เข้ามา สร้างสิ่งอำ�นวยความสะดวกอย่างโรงพยาบาล โรงเรียน นอกจากนี้ยังบังคับควบคุม
ด้านมลพิษ ในบริเวณพื้นที่อีกด้วย
(ที่มา : เว็บไซด์กรมเจ้าท่า http://www.md.go.th/marine_knowledge/e-harbour.php)

อำ�เภอบ้านโพธิ์
อำ�เภอพนัสนิคม
“การเข้าออกของเรือขนส่ง
สินค้าวันละหลายเที่ยวหลาย
พันตัน และมลพิษจากน้ำ�ล้าง
เรือ สารเคมีจากการขนส่ง
สินค้าจะทำ�ให้แม่น้ำ�บางปะกง
เสื่อมโทรม” ...สรายุทธ สนรักษา

อมตนคร 2*

พานทอง

*โครงการทั้งสองแห่ง
ยังไม่ได้สร้างจริง

(ที่มา : กลุ่มคุ้มครองบางคล้า)

ท่าเรือแห่งนี้เป็นของเอกชน มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียง 1000 ตร.ม. (ตามกฎหมายแล้วจะต้องมีการทำ� EIA
หากท่าเรือมีขนาดใหญ่เทียบเท่า 1000 ตร.ม.) มีทั้งหมด 6 ท่า ทั้งนี้ท่าเรือทั้ง 6 ท่านั้นจะอยู่ในบริเวณที่ติด
แม่น้ำ�บริเวณตำ�บลสนามจันทร์ อำ�เภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีส่วนที่ยื่นออกจากแนวเขตโฉนด
ที่ดิน 35.46 เมตรทั้ง 6 ท่า โดยมีตัวคลังสินค้าตั้งอยู่บนถนนสายหลักติดแม่น้ำ�บางปะกง ซึ่งมีพื้นที่รวมประมาณ
180 ไร่ เป็นคลังสินค้าที่เปิดไว้สำ�หรับเช่าเก็บพืชผลทางเกษตรกรรมเช่น ข้าว ข้าวโพด แป้งมันสำ�ปะหลัง ฯลฯ ซึ่งสามารถลงสินค้าได้
หลายชนิดพร้อมกันในอัตรา 4,000 – 5,000 ตัน ต่อวัน รับสินค้าเข้าได้วันละไม่ต่ำ�กว่า 50- 70  คันรถ  ลักษณะท่าเรือนั้น คือเป็นรูปตัว T ขาตัว T กว้าง 8.16 เมตร
และยาว8.57 เมตร มีโครงหลังคาอยู่หน้าท่า ทำ�ด้วย Metal Sheet ยื่นออกไปจากหน้าท่า 15.46 เมตรมีท่าที่หัวตัว T กว้าง 11.43 เมตร ยาว 81 เมตร อยู่ 4 ท่า และมีท่าที่
หัวตัว T กว้าง 11.43 เมตร ยาว 66 เมตร อยู่ 2 ท่า

ฤาจะเป็นเช่นมาบตาพุด...

มาบตาพุต ท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยที่เป็นตัวอย่างของการที่ไม่มีการจัดการที่ดี ซึ่งสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อจังหวัดระยอง ในปี
2524 ประเทศไทยมีการขุดเจาะพบเจอก๊าซธรรมชาติกลางอ่าวไทยเป็นครั้งแรก ทำ�ให้ภาครัฐเกิดความคิดที่จะพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
ให้เป็นอุตสาหกรรม ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4-5  ได้กำ�หนดให้จังหวัด ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เป็นแหล่งอุตสาหกรรม
หลักของประเทศ หรือว่า โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard Development Program) ซึ่งเป็นความหวังของการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศไทยจากสังคมเกษตรมาเป็นอุตสาหกรรม  
จากปีพ.ศ. 2531 มีโรงงานเพียง 421 เมื่อปี พ.ศ. 2545 มีโรงงานกว่า 1,379 แห่ง โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 68 แห่งต่อปี และปัจจุบันกินพื้นที่ไปมากกว่า 2 หมื่นไร่  จังหวัด
ระยองกลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยอุตสาหกรรม
ข่าวการลักลอบทิ้งสารเคมี และการรั่วไหลของสารเคมีอุตสาหกรรมทำ�ให้สภาพแวดล้อม หาดทรายที่สวยงาม ทรัพยากรปลาที่สมบูรณ์หายไปและการปนเปื้อน
รวมทั้งโรคภูมิแพ้ มะเร็ง ผิวหนัง และการคลอดก่อนกำ�หนดสูงมาก จากปี 2549 – 2553 ตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่าย ปนเปื้อนเกินมาตรฐาน 3 ชนิด และเข้าข่ายสูงมากอีก 6
ชนิด โดย ภายใต้องค์การอนามัยโลก International Agency for Research on Cancer (IARC) กรมมลพิษรายงานว่า ร้อยละ 50 ของบ่อน้ำ�ตื้นที่ประชาชนใช้ในครัวเรือนนั้น พบ
สารหนูและโลหะหนักอื่น ๆ ร้อยละ 18 ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่าย ซึ่งผลเลือดของประชาชนมีระดับโลหะหนักอื่น ๆ ร้อยละ 34 มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ
ผื่นผิวหนัง ไม่นับรวมถึงการเข้าออกของรถบรรทุก และเรือขนาดใหญ่มากมายที่สร้างความบอบช้ำ�ให้พื้นที่และหาดทรายที่สวยงามก็กลับลกลายสกปรกและปนเปื้อน
(ที่มา : เอกสารระยองโมเดลจากต้นแบบความโชติช่วงสู่ต้นแบบการพัฒนาที่ผิดทาง)
กรณีมาบตาพุตมักจะถูกหยิบยกมากล่าวในการต่อสู้ของชาวบ้านในหลายพื้นที่กับอุตสาหกรรมและท่าเทียบเรือ ด้วยความหวาดวิตกว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ หาก
อุตสาหกรรมหรือท่าเทียบเรืออื่น ๆ มีการจัดการไม่ดีพอเช่นกรณีนี้ ก็จะกลายเป็นบทเรียนแสนสาหัสของประเทศไทย
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ลูกหลานดูแลแม่
สำ�นึกชุมชน

‘โครงการศิลป์รักษ์น้ำ�’
‘ สำ�นึกรักษ์ธรรมชาติ ’

ครูสมหญิง เชื้อชาติ อายุ 57 ปี โรงเรียนบ้านบางหัก ผู้ริเริ่ม
โครงการศิลป์รักษ์น้ำ� ด้วยชีวิตในวัยเด็กผูกพันกับป่าชายเลนและ
คลองอันอุดมสมบูรณ์นั้นเป็นจุดเริ่มต้น ที่ทำ�ให้ครูสนใจอนุรักษ์บ้าน
เกิดของตน

สืบเนื่องจากโครงการเฉลิมพระเกียรติศิลป์รักษ์น้ำ� 84 พรรษา โครง
งานของคุณครูได้รับการคัดเลือกจาก สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน(สพฐ.) และได้เงินรางวัล หลังจากได้รับคัดเลือกจึงนำ�เงินรางวัลนั้นไปจัด
กิจกรรม “ศิลป์รักษ์น้ำ�”  ชื่อว่า “สร้างสรรค์รักศิลป์” ในปี 2553 ทั้งจ้างวิทยากรมา
บรรยาย มาสอนวาดรูปต้นไม้และธรรมชาติสร้างจิตสำ�นึกรักธรรมชาติให้เด็ก ๆ
ล่าสุดทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้เด็ก ๆขี่จักรยานไปที่เกาะนก อำ�เภอ
บางปะกงเพื่อนำ�ยางรถยนต์ไปคล้องท่อนไม้ทำ�แนวป้องกันชายฝั่งและปลูก
ป่าชายเลนทั้งในและนอกชุมชนเพื่อเพิ่มแนวป้องกันชายฝั่งและแหล่งอนุบาล     
สัตว์น้ำ�
นอกจากนี้คุณครูสมหญิงพบว่าลำ�คลองมีขยะมาก คุณครูสมหญิงได้
ชวนเด็กๆช่วยกันเก็บขยะเพื่อนำ�ไปทิ้งหรือนำ�ไปไปขายในโครงการ “ขยะมีค่า”
ของคุณครูสมหญิง ถือเป็นการบำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและสร้างจิตสำ�นึกรักษ์สิ่ง
แวดล้อมให้แก่นักเรียน

ต่อมาเกิดเครือข่ายปลูกป่าที่คลองอ้อม และดำ�เนินการมาตั้งแต่ปี
2553 ต่อเนื่องมาตลอดจนถึงปัจจุบัน
กิจกรรมอีกประเภทคือ ชมรมจักรยานรักษ์ถิ่น เป็นชมรมที่จัดตั้งโดย
คุณครูสมหญิงซึ่งจะพานักเรียนปั่นจักรยานไปทุกซอกมุมของชุมชน เพื่อให้
นักเรียนได้มีโอกาสมองเห็นความสวยงามของธรรมชาติ และชุมชน เพื่อที่เด็กๆ
จะได้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนชุมชนของตน

“รู้สึกสนุกและภูมิใจที่ได้ช่วย
โลก อยากให้พ่อแม่เลิกทำ�งาน
โรงงานมาทำ�จาก มาปลูกผัก
ตอนนี้ก็ปลูกผักให้พ่อแม่กิน
อยู่”
เสียงของน้อง ๆ ที่ได้เข้าร่วมโครงการของคุณครูสมหญิง
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‘กลุ่มเครือข่ายรักษ์แม่พระธรณี’
สรายุทธ สนรักษา

คุณสรายุทธ สนรักษา ต้องการปกป้องบ้านเกิดของตน ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์และมีอาหารพร้อมบริบูรณ์เช่นเดิม เมื่อทราบว่า
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่กำ�ลังเข้ามาคืบคลานในพื้นที่
ด้วยความเห็นของชาวบ้านที่เห็นว่าอุตสาหกรรมอาจเข้ามาทำ�ลายความสมบูรณ์และ
สร้างผลกระทบแก่ชุมชน จึงเกิดการตื่นตัวจัดตั้งเครือข่ายรักษ์แม่พระธรณีขึ้น
ในพ.ศ. 2552 ได้ทำ�งานเป็นคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ�ของกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น และแสดงสิทธิที่จะดำ�เนิน
การปกป้องพื้นที่ แต่ไม่มีอำ�นาจหรือสิทธิในการสั่งการ
พื้นที่ที่กำ�ลังอยู่ในระหว่างการวางแผนและดำ�เนินการเพื่อเป็นนิคม
อุตสาหกรรมแห่งใหม่นี้ มีความหลากหลายทางชีวภาพเชิงนิเวศลุ่มน้ำ� ทั้งลุ่มน้ำ�
บางปะกงและลุ่มน้ำ�คลองหลวง เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง เป็นแหล่งทรัพยากร
อาหารที่สำ�คัญ  และเป็นพื้นที่เกษตกรรมที่สร้างรายได้ให้คนในชุมชน
นอกจากนี้ประสบการณ์จากทุกพื้นที่มีการดำ�เนินการนิคมอุตสาหกรรมแทบทุก
แห่งได้ทำ�ให้ชุมชนเร่งระวังเรื่องของผลกระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำ�ไปสู่
ปัญหาสังคม และปัญหาด้านสุขภาพ

“เราไม่ต้องการโรงงานอีกแล้ว เราไม่
อยากให้แม่ต้องไปล้างส้วม น้องสาวไป
เป็นสาวโรงงาน และพ่อต้องไปเป็นยาม
รับค่าแรงขั้นต่ำ� ชีวิตวันนี้มันดีอยู่แล้ว
ผมจะไม่ย้ายไปไหนอีกแล้ว ผืนดินนี้
ปู่ย่าพ่อแม่สร้างมา ผมจะปักหลักตลอด
ไป แถวนี้ญาติผมทั้งนั้น ย่าก็แก่แล้ว จะ
ให้แกอยู่อย่างไร หากโรงงานเข้ามา...”
นั่นคือคำ�กล่าวของคุณสรายุทธ

ที่มา oknation.net 15/10/55

...คนกลุ่มนี้ช่วยจุดไฟในใจเรา
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ขอให้แม่แข็งแรง

อยากให้มีแม่น้ำ�สมบูรณ์ และมีความอุดมสมบูรณ์ ไม่มีมลภาวะหรือขยะมูลฝอย
- อยากให้มีธรรมชาติเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเมื่อก่อน กุ้ง, ปลา, เรือผีหลอก สมัยเป็นเด็ก
เดี๋ยวนี้มันไม่มีให้เห็นแล้ว
- อยากให้แม่น้ำ�บางปะกง อุดมสมบูรณ์แบบแต่ก่อน กุ้ง หอย ปู ปลา ชุกชุม แค่ใต้ถุนบ้านหรือ
ปล่อยยน้ำ�เข้ามาก็มีกุ้ง มีปลากินแล้ว ตอนนี้มีน้อยมากหายาก
- อยากให้แม่น้ำ�บางปะกงใสสะอาด และปราศจากสิ่งของ และพืชผักที่ลอยมาให้หมดไปจาก
แม่น้ำ�แห่งนี้
- อยากให้เป็นแม่น้ำ�ที่สามารถเดินทาง,ใช้ และเป็นแหล่งที่มีปลา กุ้ง เหมือนแต่ก่อน ไม่มี
มลพิษ เป็นเขตพื้นที่สีเขียว
- อยากให้แม่น้ำ�สะอาดและดีขึ้นเพราะน้ำ�ตอนนี้สกปรกมาก แต่ก็ไม่รู้จะทำ�ยังไง เรียกร้องไปก็
ไม่ได้อะไร แม่น้ำ�เปลี่ยนไปมาก น้ำ�ฝนที่เคยกินได้ก็ปนเปื้อน น้ำ�ที่อาบก็คันตัว
- อยากให้แม่น้ำ�บางปะกงเป็นเหมือน 50 ปีก่อน เพราะดำ�น้ำ�ลงไปก็จับกุ้งได้แล้ว อยากให้น้ำ�
สะอาด
- อยากให้แม่น้ำ�บางปะกงกลับมาเป็นเหมือนเดิม มีกุ้ง ปลา ปูเยอะ ไม่มีขยะ น้ำ�สะอาด
เหมือนเดิม
-อยากให้น้ำ�เหมือนเดิม เหมือน 10-15 ปีที่แล้วไป พวกเราก็มีส่วนทำ�ให้น้ำ�เสีย น้ำ�ดำ�ไปครึ่ง
แม่น้ำ�ลงไปหมดทุกชุมชน
- อยากให้แม่น้ำ�บางปะกงสะอาดปราศจาก สิ่งปฏิกูล และปราศจากขยะมูลฝอยในแม่น้ำ�
- ไม่อยากให้มีอะไรมาขวางทางน้ำ� บีบน้ำ� ทำ�ให้น้ำ�ตาย และไม่มีการเปลือยดินตลอดลุ่มน้ำ�
- อยากให้ดีขึ้นทุกอย่าง อยากให้ผู้นำ� จัดการเรื่องแม่น้ำ�เรื่องสิ่งแวดล้อม
- สมัยก่อนกินน้ำ�จากแม่น้ำ�ยังได้สะอาดมาก เดี๋ยวนี้ต้องกินน้ำ�จากเครื่องกรอง เสียเงิน
น้ำ�สมัยก่อนสะอาด หวาน อร่อย อยากให้หยุดความแย่แค่นี้
- อยากให้มีกุ้ง หอย ปู ปลาเหมือนเดิม ตามธรรมชาติอย่างสมบูรณ์
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เทอม 1

กระบวนการศึกษา

1. ระบุปัญหา

คุณครูได้ถามพวกเราว่า
•
ในฐานะผู้บริโภค เรารู้จัก ปลากะพง ที่เรากินมากแค่ไหน
•
ทำ�อย่างไรเราจึงจะรู้จัก ปลากะพง ทุกมิติ ทุกด้าน”
เราจึงทำ�การศึกษา
•
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปลากะพง คุณค่า ประโยชน์และการเลี้ยง
•
ลองไปชิมตามร้านอาหารต่าง ๆ ใกล้โรงเรียน
•
ย้อนรอยกลับไปยังแหล่งซื้อขายปลา เช่น ตลาดประชาอุทิศ 61 ตลาดมหาชัย ตลาดทะเลไทย หมู่บ้านชาวประมงบางขุนเทียน รวบรวม
ข้อมูลเพื่อตามรอย “เส้นทางปลากะพง” กว่าจะมาถึงจานอาหารของเรา
•
วิเคราะห์ความสำ�คัญของปลากะพงในแต่ละช่วงก่อนที่จะมาอยู่ในจานของเรา
•
ชมสื่อ นักข่าวพลเมือง “ปลากะพงที่บางปะกง” สะท้อนภาพปลากะพงที่ตายทั้งกระชัง
และเกิดความสงสัยว่า
...ปลากะพงตายเพราะเหตุใด เกิดอะไรขึ้นที่บางปะกง
...เรามั่นใจได้กี่เปอร์เซ็นต์ว่าปลากะพงที่เรากินวันนี้ ไม่ได้มาจากกระชังในคลิปที่ได้ชมไป
...หากเราเป็นเจ้าของกระชัง เราจะทำ�อย่างไรกับปลาที่ตายลอยเต็มกระชัง
...ผู้บริโภคอย่างเราจะทำ�อะไรได้บ้างกับแหล่งอาหารของเรา
เราจึงทำ�การศึกษาเพิ่มเติม
•
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ลุ่มน้ำ�บางปะกง
•
ศึกษาภาคสนามที่หมู่ 1 เทศบาลตำ�บลบางปะกง อำ�เภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ได้โจทย์โครงงาน ...ศึกษาศักยภาพของพื้นที่ในฐานะแหล่งอาหารและผลกระทบจากการพัฒนา

กรณี แม่น้ำ�บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

2.ศึกษาปัญหา

•
ร่วมฟังเสวนา CHIA (Community Health Impact Assesment) สร้างอำ�นาจทางปัญญาในการกำ�หนดอนาคตตนเองและสังคม ซึ่งพบ
ว่า...CHIA คือ สิ่งที่ช่วยขยายเสียงให้ชาวบ้านในการแสดงสิทธิที่จะปกป้องตนเอง โดยใช้ชุดความรู้และข้อมูล
•
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของแม่น้ำ�บางปะกงโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามเขตการประกอบอาชีพและภูมิศาสตร์ ได้แก่ แม่น้ำ�บางปะกงช่วง
ต้น ช่วงกลาง และช่วงปลาย
ภายใต้ข้อสังเกตคือ
....ศักยภาพของพื้นที่ลดถอยเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกเข้าไปสู่ชุมชน
...สิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นเข้ามาได้อย่างไร มีปัจจัยใดบ้างสนับสนุน

เทอม 2

3.วิเคราะห์ปัญหา
•
•
•
•
•

เขียนบทความ “เราโชคดีอย่างไรที่มีบางปะกง”
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมที่อำ�เภอบางคล้า อำ�เภอบ้านโพธิ์ อำ�เภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำ�เภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
นำ�เสนอข้อมูลพื้นฐาน ศักยภาพ และการพัฒนาของพื้นที่ศึกษา
ประมวลและวิเคราะห์ความรู้ผ่านการทำ� KM (Knowledge Management)
นำ�เสนอร่างรายงานและงบประมาณต่อ สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

4. เสนอผลการศึกษาคำ�ถาม และการจัดเวทีสาธารณะ
5. ดำ�เนินการมีส่วนร่วม

•
จัดทำ�รายงาน HIA
•
ดำ�เนินการเผยแพร่ผลการศึกษาและการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล และความคิดเห็นด้วยการจัด เวทีสาธารณะ “เด็กวอนถามผู้ใหญ่
กรณี แหล่งอาหารกับการพัฒนา”

6.ประเมินผล
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•
•
•

ประเมินการดำ�เนินการจัดเวทีสาธารณะ และการจัดทำ�รายงาน HIA
ประเมินตนเอง และประเมินโดย PEER
ประเมินการทำ�โครงงาน
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...จากการศึกษาภาคสนามทำ�ให้ได้ไปสัมผัสถึง
วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ลุ่มน้ำ�บางปะกง ทำ�ให้เห็น
ว่ายังมีอีกหลายชีวิตที่จำ�เป็นต้องพึ่งพาความ
อุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำ�สายนี้อยู่  ซึ่งหากไม่มี
แมน้ำ�บางปะกง พื้นที่นี้แห่งนี้ก็คงไม่สามารถผลิต
ทรัพยากรอาหารที่หลากหลายและอุดสมบูรณ์ได้
ในการศึกษาภาคสนามหลายครั้ง ทำ�ให้ทราบถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เชื่อมโยงถึงตัวเราได้  บางเรื่องก็
ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิด  วันนี้ถ้าเราไม่ดูแลแม่น้ำ�
บางปะกงซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สำ�คัญของเรา เรา
อาจต้องบริโภคอาหารที่ปนเปื้อน สกปรก ซึ่งเราก็
อาจจะไม่สามารถตรวจสอบได้...

...ข้าพเจ้าคิดว่าพวกเราโชคดีมากจริง ๆ ที่
ประเทศไทยมีแม่น้ำ�บางปะกง เพราะตลอด
ลำ�น้ำ�นั้น ไม่มีส่วนใดที่ไม่สามารถนำ�มาทำ�ให้
เกิดประโยชน์ได้ แม่น้ำ�บางปะกงอุดมสมบูรณ์
ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชน จนไปถึงระดับประเทศ ซึ่งถ้าเราสูญ
เสียเเม่น้ำ�สายนี้ไป ความลำ�บากคงเกิดแก่หลาย
ชีวิต และในระดับมหาศาล...

...แม่น้ำ�บางปะกงเป็นสายน้ำ�ที่หล่อเลี้ยงชุมชนใน
พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำ� และ
ผลผลิตทางการเกษตร ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน และ
ประเทศหลายหมื่นล้าน
...  เชื่อว่าด้วยความชุกชุมของอาหารที่โลมาอิระวดี
ชอบซึ่งคือปลาดุกทะเล จึงปราฎพบโลมาที่นี่ ซึ่งช่วย
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม
...จะเป็นความโชคดีหรือไม่ ที่แม่น้ำ�บางปะกงยังคง
สะอาด และสมบูรณ์เหมือนเดิม...

กฤตณัฐ พจนาเกษม
(ปุณณ์)

รมิตา สิงห์แก้ว (บลู)

ณัฐอร เนียมถนอม
(เบล)

...แม่น้ำ�บางปะกงไม่ต่างอะไรกับขุมทรัพย์ ที่รวบรวมสมบัติทาง
อาหารไว้มากมาย  ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ ตั้งแต่
ข้าว มะม่วง  มะพร้าว หมาก พลู กุ้ง และปลาหลากหลาย   
สายพันธุ์ พื้นที่เล็ก ๆของประเทศไทยแห่งนี้ สร้างสรรค์สิ่ง
สำ�คัญซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำ�รงชีวิตของผู้คน และเกี่ยวเนื่อง
กับคนกรุงอย่างเรา เพราะไม่ว่ากุ้ง ปลา ข้าว มะม่วง เหล่านี้ถูก
ส่งมาหล่อเลี้ยงชีวิตคนกรุง ที่ผลิตอะไรก็ไม่เป็น   ....เราเรียน
รู้ว่าในวันนี้ขุมทรัพย์ทางอาหารกำ�ลังเสื่อมโทรมลง อย่าให้เรา
ต้องสูญเสีย “ความโชคดี”ของเราไป...

...แม่น้ำ�สายนี้เป็นแม่น้ำ�ที่สามารถเลี้ยงปลากะพงได้ดี   
ซึ่งปลากระพงเคยชุกชุมไปถึงบริเวณตอนบนของแมน้ำ� 
ปรากฏหลักฐานคือวัดปากน้ำ�โจ้โล้ ที่ตั้งชื่อวัดตามชื่อปลา
ที่เคยชุกชุมในบริเวณนั้น  บริเวณตอนปลายของแม่น้ำ�ใน
วันนี้ยังพบโลมาหัวบาตร ซึ่งมักจะตามปลาดุกทะเลเข้าไป
ถึงลำ�น้ำ�ตอนกลาง  ตลอดสองฝั่งของแม่น้ำ�บางปะกงมีป่า
จาก ที่ชาวบ้านสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้น  ทั้งยัง
มีป่าชายเลนที่รวบรวมความอุดมสมบูรณ์ไว้ ...นี่คือความ
โชคดีของเรา

...แม่น้ำ�บางปะกง เป็น แม่น้ำ�สายหลักของประเทศ ที่สร้าง
ประโยชน์ให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็น
แหล่งอาหารที่ทำ�ให้พวกเรามีกินกันอย่างไม่อดยาก และยัง
สร้างรายได้ และอาชีพให้ผู้คนมากมาย แม่น้ำ�บางปะกงนั้น
เปรียบได้กับเส้นเลือดสายใหญที่เราจะสูญเสียไปไม่ได้...

ประเทศไทยของเราถือว่าโชคดีมาก ที่มีแม่น้ำ�บางปะกง เพราะแม่น้ำ�
บางปะกงเปรียบเสมือนสายเลือดหล่อเลี้ยงหลายแสนชีวิต เพราะเป็น
พื้นที่ที่ผลิตอาหารเลี้ยงคนทั้งประเทศและบางส่วนถูกส่งออกไปขาย
ยังต่างประเทศ ทรัพยากรที่ได้จากพื้นที่นี้ ถือว่าเป็นของดีของประเทศ
ของเราก็ว่าได้ และคงมีไม่กี่ชาติในโลกที่จะมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และ
มีทรัพยากรที่หลากหลายเท่าประเทศไทย ถ้าหากประเทศของเราขาด
แม่น้ำ�สายนี้ หรือหากแม่น้ำ�ต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมโทรม
เราคงไม่โชคดีเท่าเดิม

...แม่น้ำ�บางปะกงเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำ�คัญมาก
แห่งหนึ่งของประเทศ! ซึ่งมีทั้งผลผลิตสัตว์น้ำ�ทั้ง กุ้ง หอย ปู
ปลา และทรัพยากรอื่นอันอุดมสมบูรณ์อีกนับร้อย หากขาด
ลำ�น้ำ�สายนี้ไป ก็คงปรียบเหมือนว่าเราได้ขาดเส้นเลือดใหญ่ที่
หล่อเลี้ยงประชาชนในชาติไป นอกจากนี้แล้ว หากมองในแง่
ของคนกรุงเทพฯ หากไม่มีแม่น้ำ�บางปะกง น้ำ�ก็อาจท่วมตัว
เมืองซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจได้ เนื่องจากเราใช้แม่น้ำ�บางปะกง
นี้เป็นทางระบายน้ำ�หลักทางหนึ่ง ทำ�ให้สามารถป้องกัน
กรุงเทพฯ บางส่วนเอาไว้ได้...

โชติมิญช อุรานุกูล
(มิญช)

อรพิญช์ หลิว (เล้ง)

อัศนี ลลิตนันทวัฒน์
(บอมบ์)

นภัสสร เรืองศิริ (ตวง)

พินทุสร จันทรานุวัฒน์
(พิน)
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เด็กวอน... ถามผู้ใหญ่

แม่น้ำ�บางปะกงเป็นผู้ให้กำ�เนิดและ
เลี้ยงดู จำ�เป็นด้วยหรือที่ต้องหาวิธีการ
สร้างความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและ
วิถีเดิมของชาวบ้านกับบางปะกง
ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีอยู่แล้ว
โครงการพัฒนาใดก็ตาม ที่เข้ามาทีหลัง
ทำ�ไมไม่แสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ี
เหตุใดจึงยังต้องมีอุตสาหกรรมใน
เมื่อชาวบ้านเองสามารถพึ่งตนเองได้โดย
มีชีวิตที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่อย่างไร้
ปัญหา
เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้มีความ
อุดมสมบูรณ์แล้ว ทำ�ไมไม่พัฒนาต่อ
ยอดจากของดีที่มีอยู่เดิม แทนที่จะนำ�
อุตสาหกรรมเข้ามาทำ�ลายความเป็นวิถี
ดั้งเดิมของชุมชน
พื้นที่ที่ถูกกว้านซื้อไปเป็นนิคม
อุตสาหกรรมเป็นพื้นที่แหล่งอาหารของเรา
เท่าไหร่ จะคุ้มหรือไม่กับการที่เสียพื้นที่ที่
อุดมสมบูรณ์ไป
โรงงานเคยลงมาสำ�รวจพื้นที่ ที่ได้รับ
ความเดือนร้อนหรือไม่
มันยากแค่ไหนกับการบำ�บัดน้ำ�เสีย
ทำ�ไมถึงไม่ทำ�กัน
ทำ�ไมประเทศไทยไม่ใช้มาตการเหมือน
Switzerland ที่ว่าน้ำ�เสียของโรงงาน จะส่ง
ไปบำ�บัดโดยหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อป้องการ
การลักลอบไม่บำ�บัดน้ำ�
ทำ�ไมกำ�หนดให้เฉพาะท่าเรือที่มี
พื้นที่1,000 ตรม. ทำ�EIA ท่าเรือที่มีพื้นที่
เล็กกว่าหลายๆท่าเรือ เมื่อรวมกันก็ใหญ่กว่า
1,000 ตรม.และสามารถสร้างผล กระทบได้
พอกัน
โรงงานมีวิธีบำ�บัดของเสียอย่างไร
สงสัยว่ายิ่งมีระบบจัดการที่ดี ต้นทุนก็ยิ่งสูง
โรงงานบำ�บัดจริงหรือไม่
ใครอยากมีบ้านอยู่ใกล้โรงงานและ
ท่าเรือบ้าง
ชาวบ้านเห็นความเปลี่ยนแปลงและ
อยากได้แบบเดิม เห็นว่าเป็นเรื่องสำ�คัญหรือ
ไม่ และจะทำ�อย่างไร
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การพัฒนาคืออะไรกันแน่ และเรา
ควรพัฒนาอะไร

พวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรุ่งอรุณ ในฐานะคนนอกที่เข้าไปศึกษาพื้นที่อำ�เภอบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และอำ�เภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ความรู้ในพื้นที่นี้สำ�หรับเรา...เป็นศูนย์ แม้จะลองหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
มาบ้างก็เทียบไม่ได้กับการได้พูดคุยกับคนที่อยู่ในพื้นที่ จึงเป็นความโชคดีที่ได้ลงไปศึกษาจากชีวิตของผู้คนในพื้นที่จริง
เราได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายที่พวกเราไม่เคยรู้มาก่อน
วันนี้เราได้รู้ว่าแม่น้ำ�บางปะกงสำ�คัญกับเราอย่างไร สิ่งดีงามของจังหวัดฉะเชิงเทรามิใช่เพียงหลวงพ่อโสธรฯ
ที่แท้แม่น้ำ�บางปะกงสายนี้คือสิ่งล้ำ�ค่าของชาวบางปะกง
ในพื้นที่อำ�เภอบ้านโพธิ์และอำ�เภอพานทอง ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาของพวกเราเป็นแหล่งภูมิปัญญาที่ล้ำ�ค่า สะท้อน
ภาพชีวิตของผู้คนที่ผูกพันกับธรรมชาติและสายน้ำ� ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาการทำ�จากที่คุณภาพชั้นเยี่ยม ซึ่งพวกเราทึ่ง
ในความทนทานของตับจากที่อยู่ได้ถึง 6 ปี สำ�นวนของผู้เฒ่าผู้แก่ที่กล่าวถึงจากว่า “ลูกกินได้ ใบแก้ร้อน” จึงคงไม่ผิดนัก
เพราะต้นจากจะสามารถขึ้นได้ทั่วไปริมน้ำ� ชาวบ้านไม่ต้องปลูก ไม่ต้องดูแล เติบโตเองได้ ชาวบ้านใช้สอยได้สารพัด
ประโยชน์ และสามารถใช้ได้ทุกส่วน
แต่วันนี้ผู้คนไม่นำ�ตับจากมามุงหลังคาอีกแล้ว ต้นจากถูกตัดโคนไปมาก และถูกแทนที่ด้วยนากุ้งและฟาร์ม
ไก่ ระบบนิเวศ กุ้ง ปลา ปูที่เคยพึ่งพิงอาศัยจากเป็นที่หลบภัยก็ลดจำ�นวนลงด้วย ป่าจากสองฝั่งแม่น้ำ�บางปะกงหายไป
พร้อมกับความเสื่อมโทรมของแม่น้ำ�
ไม่ต้องแปลกใจที่ลูกหลานชาวบางปะกงจะสามารถจดจำ�ภาพในอดีตที่สวยงามของแม่น้ำ�นี้ได้ คำ�บอกเล่าที่ว่า...
ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง ปลา หอย ปู มีมากมายจนช้อนมือเปล่าจากแม่น้ำ�ได้ บางครั้งปลาก็กระโดดขึ้นเรือมาให้จับเองหรือแค่วน
มือในน้ำ� กุ้งจะเวียนหัวชูหนวดให้จับรวบได้ง่าย ความรู้สึกของเด็กที่เกิดในทศวรรษนี้คงไม่เชื่อว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะเป็น
จริง...แต่ก็ต้องเชื่อ
และตอนที่พวกเราทำ�การศึกษาพื้นที่ เกิดคำ�ถามหนึ่งที่ว่า “เหมือนเรากำ�ลังฆ่าตัวตาย” เพราะการที่เราทำ�ลาย
ความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำ�บางปะกง ก็เหมือนเรากำ�ลังวางยาในอาหารของเราเอง เรากำ�ลังทำ�ลายร่มไม้ชายคาของ
ตนเอง
สถานการณ์ที่อำ�เภอบ้านโพธิ์ และอำ�เภอพานทองควรต้องอยู่ในความสอดส่องระวังของชาวบ้านอย่างใกล้ชิด
เมื่อโครงการท่าเรือวางแผนที่จะเปิดดำ�เนินการในไม่ช้า และนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่วางแผนขยายการดำ�เนินการ
มาสู่พื้นที่แก้มลิงธรรมชาติ หากว่าทั้ง 2 โครงการดำ�เนินการได้สำ�เร็จ คงมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในพื้นที่ ในลักษณะ
“หน้ามือเป็นหลังมือ” ชาวบ้านจะยอมแลกหรือไม่กับป่าจากแหล่งสุดท้าย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�จะได้รับผลกระทบหรือ
ไม่ จากมลพิษทางอากาศ ซึ่งนำ�ไปสู่โรคภัยชนิดใหม่ในกุ้ง และปลา แม้วันนี้ฟาร์มบางเจ้าจะมีระบบจัดปรับคุณภาพ
น้ำ�ของตนได้ก็ตาม น้ำ�จะท่วมเพราะพื้นที่นิคมกีดขวางทางน้ำ�ไหล การระบายน้ำ�ไม่สามารถทำ�ได้ การเข้ามาของผู้คน
แปลกหน้า ผู้ไม่มีจิตสำ�นึกรักถิ่น รถบรรทุก ปัญหาสังคม และปัญหาสุขภาพเหล่านี้จะ “เข้มข้น” ขึ้น ในพื้นที่อำ�เภอ
บ้านโพธิ์ และอำ�เภอพานทองเป็นแน่ บ้างว่านิคมอุตสาหกรรมยอมเจรจากับชาวบ้านมากขึ้น บ้างว่าชาวบ้านยังไม่รู้เรื่อง
โครงการท่าเรือ และจะมีใครซักกี่คนที่กำ�ลังต่อสู้ในเรื่องนี้
แต่เราเองจะขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมรักษาแม่น้ำ�บางปะกงด้วยกัน

นักเรียนสายศิลป์ ระดับชั้นมัธยมปีที่ 5
โรงเรียนรุ่งอรุณ

เสนอให้...รัก “แม่”บางปะกง...เป็นวาระสำ�คัญของ
ชุมชน ปลูกฝังและขับเคลื่อนให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่รัก
ในสิ่งมีค่าที่ตนมี
เสนอให้ภาครัฐควรให้ความสำ�คัญในเสียงชาวบ้านมากกว่า
ภาคอุตสาหกรรม เพราะชาวบ้านย้ายฐานการผลิตไม่ได้
เสนอให้ไม่แลกอาหารกับการพัฒนาใดๆ
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