


คำ�นำ�
	 แนวคดิในการจดัท�า	“บนัทกึชมุชนบางพลแีละคลองส�าโรง: ชีวติและการเปลีย่นแปลง
ของคนกับคลอง”	 ฉบับนี้	 มีที่มาจากการที่กรีนพีซ	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ส�านักงาน
ประเทศไทย	 ได้ร่วมลงเรือส�ารวจคลองส�าโรงกับทางตัวแทนผู้น�าชุมชนทั้ง	 8	 ชุมชนในเขต
เทศบาล	 เม่ือเดือนกันยายน	 ปีพ.ศ.2555	 และตัวแทนชุมชนฯ	 ได้เล่าถึงการเปลี่ยนแปลง
ของคลองส�าโรงนับตั้งแต่ตัวเองเริ่มจ�าความได้จนถึงปัจจุบัน

	 ในระหว่างการเล่าเรือ่งราวต่างๆ	ของการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัคลองส�าโรง	กรนีพซีฯ	
ได้เห็นค�าพูดและแววตาแห่งการหวนระลึกถึงความใสสะอาดของคลองส�าโรง	 และความ
อุดมสมบูรณ์ของสายพันธุ์สัตว์น�้าที่มีอยู่อย่างมากมายในอดีต	 รวมไปถึงถ้อยค�าที่แฝงด้วย
ความอาลัยความใสสะอาดและความเศร้าสลดจากการสูญหายและลดลงของสายพันธุ์สัตว์
น�า้ต่างๆ	ในปัจจุบัน	

	 ดังเช่นตอนหนึ่งในงานบันทึกชุมชนนี้	 คุณลุงวัยเก้าสิบท่านหน่ึงถึงกับกล่าวว่า “จะลง
เล่นน�้าในคลองจะกระโดดน�้าต้องระวังปลาต�า”	 เพราะคลองในอดีตมีพวกปลาหมอและ
ปลาดุกอยู่จ�านวนมาก	 คุณลุงวัยเจ็ดสิบอีกท่านกล่าวว่า “ให้ที่บ้านต�าน�้าพริกรอได้เลย” 
เพราะปลามีมากหาได้ง่าย	

	 ภาพความหวงัทีย่งัไม่เลอืนหายไปจากอดตีนัน่เองทีเ่ป็นแรงบนัดาลใจให้กรนีพซีฯ	จดัท�า
บนัทึกชมุชนบางพลีฯร่วมกบัผูน้�าชมุชนทัง้	8	ชมุชนในเขตเทศบาล	เพือ่ร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน
การเปล่ียนแปลงของคนกบัคลองทีค่ลองส�าโรงนี	้โดยมคีวามคาดหวงัว่า	นีจ่ะเป็นการเริม่ต้น
และสามารถจุดประกายการอนุรักษ์คลองส�าโรงให้คงอยู่กับคนคลองส�าโรงตลอดไป

เทศบาลต�าบลบางพลี
ผู้น�าชุมชนทั้ง	8	ชุมชนในเขตเทศบาล

กรีนพีซ	เอเชียตะวันออกเฉียงใต	้ส�านักงานประเทศไทย
พฤศจิกายน	2556
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 Preface
 The boat survey where Greenpeace Southeast Asia and the representatives of eight 
communities in the municipal area joined was conducted along Samrong Canal in 
September 2012. Along the survey, community representatives told the stories of and 
changes to Samrong Canal as far as their memories could go back.  This has inspired the 
idea of preparing the “Note from Bang Phli Community: Life and Changes of People 
and Samrong Canal”. 

 While they were telling the stories of and changes to Samrong Canal, Greenpeace 
observed the signs of sorrow especially when they were talking about the cleanliness of 
the water and the abundance of aquatic species in the past. Words coming from them 
showed how sorry they have been for the deterioration of water quality and the loss of 
aquatic species these days.

 As described by some of them, “If you want to swim in the canal, you have to 
be aware of getting poked by the fish”, by a man of 90. This was because there were 
climbing perch and catfish, which had hard, sharp gills and whiskers that could hurt you.  
Another man in his seventies said, “You could start pounding the chilies while waiting”, 
because there were so many fish, you did not need to go far to catch any. 

 Despite the negative changes and the deterioration of water quality, communities 
have remained their hope that they can make it better and bring back the abundance 
of aquatic species to the canal. The hope has inspired Greenpeace Southeast Asia to 
prepare this “Note from Bang Phli Community: Life and Changes of People and Samrong 
Canal”, in collaboration with eight communities in the municipal area, expecting that 
it will be lead to and inspires the canal conservation among the people living along 
Samrong Canal. 

Bang Phli Tambon (Subdistrict) Administrative Organization 
Representatives of Eight Communities in the Municipal Area

Greenpeace Southeast Asia, Thailand
November 2013
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กรีนพีซ	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต	้ร่วมกับ	8	ชุมชนริมคลองส�าโรง	ต.บางพลี	อ.บางพลี	จ.สมุทรปราการ	จัดโครงการ	“คืนชีวิตสู ่
ล�าคลอง คืนสายน�้าสู่ชุมชน”	เนื่องในวันที่	20	กันยายน	ของทุกปี	เป็นวัน	“อนุรักษ์และพัฒนาแม่น�้า	คู	คลองแห่งชาติ”	ทั้งนี้หน่วย
เฝ้าระวังกรนีพซีได้ท�าการรณรงค์	ให้มกีารปกป้องแหล่งน�า้ให้ปลอดสารพษิมาตัง้แต่ปี	2550	โดยมีการวจิยัพบสารพษิในหลายพืน้ท่ี
ในคลองรอบๆ	แม่น�า้เจ้าพระยา	ทั้งนี้	กรีนพีซได้รณรงค์เรื่อง	การปล่อยมลพิษต้องเหลือศูนย์	เพื่อยุติปัญหามลพิษทางน�า้
© Vinai Dithajohn/Greenpeace

Greenpeace Southeast Asia Thailand together with eight communities along the Samrong Canal, Bang Phli District, 
Samut Prakarn Province, organised an activity on “Protect Water, Protect Our Future”, as September 20 marks the 
“National Conservation and Improvement of Rivers and Canals Day”. Greenpeace Water Monitoring Patrol Unit has 
undertaken the campaign on toxic free water since 2007. Toxic substances were found in a number of areas along 
the Chao Phraya River. Our campaign calls for zero discharge target in order to put an end to water pollution. 
© Vinai Dithajohn/Greenpeace



1	การเขียนบันทึกนี้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม	(Focus	Group)	ตัวแทนชุมชนบางพลี	8	หมู่	ดูรายชื่อในส่วนภาคผนวก
2	ชุมชนบางพลี	8	ชุมชน	ประกอบด้วยหมู่	6,	7,	8,	9,	10	และ	11	ของต�าบลบางพลีใหญ	่พื้นที่บางส่วนของหมู่ท่ี	3	ในต�าบลบางโฉลง	และ		
			พื้นที่บางส่วนของหมู่	11	ในต�าบลบางปลา

1 Information in this Note collected from focus group interviews/meetings with 8 representative communities, see list in Annex.
2 The Bang Phli community comprises Villages 6, 7, 8, 9, 10 and 11 of Bang Phli Yai Subdistrict, part of  Village 3 of Bang Chalong  
    Subdistrict and part of Village 11 of Bang Pla Subdistrict.

Note from Bang Phli Community:
Life and Changes in People and Samrong Canal1

 Samrong Canal is a long, important canal for the Bang Phli Community on its southern banks. 
Their life has been tied to and dependent on this canal from the past until one day when the way 
of life reached the point when it had to change in line with modern times. This canal then visibly 
deteriorated. Even though at present, Bang Phli Community members have reduced their reliance 
on the canal, they do not want to see the canal deteriorate and decay. Eight communities in the 
municipal area of Bang Phli Subdistrict, Bang Phli District, Samut Prakan Province2 recognize the value 
of preserving the cleanliness of the Samrong Canal and want a friendly co-existence with the canal.  
The Bang Phli Community intends to give an account of the community’s ties to the waterway and 
the past changes in Samrong Canal up to today. 

 Nowadays the water in Samrong Canal still flows along with time. Since as long as they can 
remember, the lives of members of Bang Phli community have been closely linked to the water of 
Samrong Canal. If they talk about their past, they have to talk about Samrong Canal. If they talk about 
Samrong Canal, the lives of people along its banks would be reflected. So it does not matter whether 
the canal or the people were born first; not as important as how the canal and the people can remain 
together forever.

บันทึกชุมชนบ�งพลีและคลองสำ�โรง:

ชีวิตและก�รเปลี่ยนแปลงของคนกับคลอง1

	 คลองส�าโรง	 เป็นคลองสายยาวสายส�าคัญของชาวชุมชนบางพลี	 อ�าเภอบางพลี	 จังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งเป็นชุมชนริมคลองส�าโรงฝั่งใต้ท่ีมีวิถีชีวิตผูกพันและพึ่งพาสายน�้าในคลองแห่งนี้มาตั้งแต่อดีตจนถึง 
ปัจจุบัน	จวบจนกระทั่งเมื่อวิถีชีวิตถึงกาลต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย	เนื่องจากปัจจัยในด้านต่างๆ	ซึ่ง
สาเหตุดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการจัดท�าบันทึกชุมชนบางพลีและคลองส�าโรง:	 ชีวิตและการเปลี่ยนแปลง
ของคนกับคลอง	ที่ทางตัวแทนชุมชนทั้ง	8	ชุมชน2	ในเขตเทศบาลต�าบลบางพลี	และกรีนพีซ	เอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้	(ประเทศไทย)	ได้ร่วมกันถ่ายทอดบันทึกฯ	ดังกล่าวโดยมีความมุ่งหวังให้คนและคลองสามารถ 
อยู่ร่วมกันได้ต่อไป
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3	เรียบเรียงจากกรุงเทพมาจากไหน?	Bangkok:	The	Historical			
			Background,	สุจิตต์	วงษ์เทศ,	หน้า	30,	35และ	38.

3  Sujit Wongthes Bangkok: The Historical Background, pp 30,   
    35 and 38.

1. Samrong Canal of Yesterday

 When did Samrong Canal come into being?  
A search in the textbooks reveals that this canal 
was created a long way back, since the reign of 
King Ramathibodi II of Ayutthaya (the 10th king, 
CE 1491-1529). During that time the city of 
Ayutthaya was engaged in maritime trade and 
there was travel between villages and the city.  
Travel to Ayutthaya was provided by waterways, 
with the Chao Phraya River being the main route 
from the Gulf.

 In those days, there were 3 river mouths: 
Tha Chin, Chao Phraya and Bang Pakong. To 
connect the 3 rivers, canals were needed. The 
kings of the Ayutthaya period ordered canals to 
be dug to reduce travelling time because there 
were many bends on the Chao Phraya causing 
difficulties for communication by water. One of 
these was Samrong Canal, dug to link the 
mouths of the Chao Phraya and Bang Pakong 
rivers. This made it an important transportation 
route since that time. Around CE 1408, King 
Ramathibodi II ordered Samrong Canal, on the 
eastern bank of the Chao Phraya towards the 
river mouth, to be dredged and maintained 
and also to be expanded to allow the passage 
of large boats.3

1. คลองสำ�โรงเมื่อวันว�น

	 คลองส�าโรงเกิดขึ้นเมื่อใดนั้น	 ต้องย้อนกลับ
ไปค้นจากต�าราจึงพบว่าคลองส�าโรงสายนี้ได้ถือ 
ก�าเนิดมาเป็นเวลายาวนานแล้ว	 ไล่เรียงเรื่องราวไป
ได้ถึงในแผ่นดินพระรามาธบิดทีี	่2	แห่งกรงุศรอียธุยา	
(พระมหากษัตริย์องค์ที	่ 10	พ.ศ.	2034-2072)	 ใน
ช่วงเวลานั้นกรุงศรีอยุธยาได้ท�าการค้าทางทะเล 
และมกีารเดนิทางระหว่างบ้านเมอืง	ซึง่การเดินทาง
ขึ้นไปพระนครศรีอยุธยาจ�าเป็นต้องใช้การเดินทาง
ทางน�า้เป็นหลัก	โดยอาศยัเส้นทางจากอ่าวไทยผ่าน
มาตามแม่น�้าเจ้าพระยาเป็นสายส�าคัญ		

	 ในสมัยนั้นมีเส้นทางปากน�้า	3	แห่ง	คือ	ปากน�้า
ท่าจีน	 ปากน�้าเจ้าพระยา	 และ	 ปากน�้าบางปะกง	
ซึ่งการเชื่อมโยงระหว่างปากน�้าท้ังสามแห่งดังกล่าว 
ต้องเช่ือมด้วยคลอง	 โดยหนึ่งในนั้นคือคลองส�าโรง	
จึงถูกขุดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงระหว่างปากน�้าเจ้าพระยา
กับปากน�้าบางปะกงจนกระทั่งในช่วงราว	 พ.ศ.	
2041	พระรามาธิบดีที่	2	ได้มีรับสั่งให้ขุดซ่อมคลอง
ส�าโรงซ่ึงอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น�้าเจ้าพระยา
ทางด้านทิศใต้ใกล้ปากน�้าเพื่อท�านุบ�ารุงเส้นทาง
คมนาคมทางน�้าให้สะดวกและรวดเร็วและขยายให้
เรือใหญ่เดินทางไปมาได้สะดวก3	 ด้วยเหตุนี้คลอง
ส�าโรงจึงเป็นเส้นทางคมนาคมสายหนึ่งที่มีบทบาท
ส�าคัญมาตั้งแต่ในอดีต
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4	http://www.sujitwongthes.com/2011/11/kom25112554/	 4	http://www.sujitwongthes.com/2011/11/kom25112554/

 It could be said that the fact that dredging was ordered by the King means that Samrong Canal 
was a natural waterway that had existed before the Ayutthaya period. That is Samrong Canal was 
dug as a route for moving the army from the capital, Nakhon Thom, to the Chao Phraya River basin.  
This is based on the name Samrong, which is a tree and comes from the Khmer language 
(pronounced ‘ somrong’).4 Big samrong trees can be found in plenty in the land of the Nakhon Thom 
empire. In addition, the names of other canals near Samrong Canal, such as Thap Nang, Nam Daeng 
and Ban Chalong, also have their roots in the Khmer language.

	 แต่อย่างไรกต็ามกไ็ด้มีข้อสนันษิฐานเพิม่เตมิว่า	เส้นทางคลองส�าโรงอาจเป็นทางน�า้ธรรมชาตทิีม่มีาก่อน
สมัยกรุงศรีอยุธยา	 ที่มีการขุดคลองส�าโรงขึ้นในสมัยขอมเรืองอ�านาจระหว่าง	 พ.ศ.987-1700	 เพ่ือใช้เป็น 
เส้นทางเดนิทพัจากเมืองหลวงนครธมมายงัดนิแดนแถบลุม่น�า้เจ้าพระยา	โดยพจิารณาจากชือ่คลอง	กล่าวคือ 
ค�าว่า	 ส�าโรง	หมายถึง	 ต้นส�าโรง	 อันเป็นค�าท่ีมาจากภาษาเขมรอ่านว่า	ส�โรง	(อ่านว่า	 ซ็อมโรง)4	 ซึ่งพบ 
ต้นส�าโรงต้นใหญ่จ�านวนมากในบริเวณอาณาจักรนครธมในปัจจุบัน	 นอกจากนี้ยังมีชื่อของคลองในบริเวณ
ใกล้เคียงกับคลองส�าโรงซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาขอมเช่นกัน	เช่น	ทับนาง	หนามแดง	บางโฉลง	เป็นต้น
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คำ�ว่� สำ�โรง หม�ยถึง ต้นสำ�โรง
อันเป็นคำ�ที่ม�จ�กภ�ษ�เขมรอ�่นว�่

The origin of word
“Samrong” comes from a tree
in Khmer language

7
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“สำโรง”
(อ่�นว่� ซ็อมโรง)

pronounced
“somrong”
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5	เก็บความจาก	กรุงเทพมาจากไหน?	Bangkok:	The	Historical	Background,	สุจิตต์	วงษ์เทศ,	หน้า	30-31.

 ต่อมาช่วงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 ได้ปรากฏช่ือคลองส�าโรงในนิราศเมืองแกลงอันเป็นนิราศเรื่องแรก 
ของสุนทรภู่กวีเอกของไทย	สันนิษฐานว่าแต่งขึ้นในช่วงรัชกาลที่	1	พ.ศ.	2349	 เมื่อครั้งที่สุนทรภู่เดินทาง 
ไปพบบิดาที่เมืองแกลงซึ่งได้พรรณนาไว้ว่า

“ถึงป�กช่องคลองสำ�โรงสำ�ร�ญใจ พอนำ้�ไหลขึ้นเช�้ก็เข้�คลอง”

    
	 และได้บอกเล่าภาพของชุมชนบางพลีชุมชนริมคลองส�าโรงที่ได้พบเห็นเมื่อกว่า	200	ปีที่แล้วอีกด้วย	

  

   “ ถึงบ�งพลีมีเรืออ�ร�มพระ ดูระกะด�ษท�งไปกล�งทุ่ง
 เป็นเลนลุ่มลึกเหลวเพียงเอวพุง ต้องล�กจุงจ้�งคว�ยอยู่ร�ยเรียง
 ดูเรือแพแออัดอยู่ยัดเยียด เข�้เบียดเสียดแทรกกันสนั่นเสียง
 แจวตะกูดเกะกะปะกระเชียง บ้�งทุ่มเถียงโดนดุนกันวุ่นว�ย ”

 
	 นอกจากชุมชนบางพลีที่อาศัยอยู่ริมคลองส�าโรงดังท่ีพรรณนาแล้ว	 ก่อนหน้านั้นได้เกิดชุมชนเมือง 
ตามบริเวณปากน�้าเจ้าพระยามาก่อนหน้าแล้วเช่นกัน	 ซึ่งหมายรวมถึงชุมชนคลองส�าโรงในบริเวณ 
ปากคลองส�าโรงในอดีตหรือบริเวณทางใต้ย่านพระโขนงในปัจจุบัน	 จึงช่วยยืนยันถึงความเก่าแก่ของ 
ล�าคลองส�าโรงได้อีกเช่นกัน5
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5	Sujit	Wongthes	Bangkok:	The	Historical	Background,	pp	30-31.

 Later on, in the Rattanakosin period, Samrong Canal was mentioned in Nirat Mueang Klaeng, the 
first travelogue in verse written by the Thai poet Sunthorn Phu. It is thought that this was written in 
the reign of King Rama I in CE 1806 when Sunthorn Phu went to see his father in Klaeng. He wrote:

“Contented at the mouth of Samrong Canal 
as the morning tide came in, we entered the canal.”

 and described the picture of Bang Phli Community that he saw 200 years ago:

“At Bang Phli boats and temples
were scattered along the way to the middle of the fields

Which were filled with waist-deep mud puddles
and the boats had to be pulled by hired buffaloes
There were so many boats that it was congested

and the banged into each other loudly,
Their paddles, oars hitting rudders,

causing pushing and shoving and arguments.”

 
 Apart from the Bang Phli Community on the canal as described, urban communities had earlier 
sprung up around the mouth of the Chao Phraya, including Samrong Canal communities at the 
mouth of Samrong Canal of the past or south of Phra Khanong at present. This has helped confirm 
the age of Samrong Canal.5

9

Note from Bang Phli Community: Life and Changes in People and Samrong Canal



	 ต่อมายงัปรากฏข้อมลูอีกว่าในสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง	ช่วง	พ.ศ.	2484	ทหารญ่ีปุน่
ได้ยกพลขึน้บกบรเิวณบางป	ูจ.สมทุรปราการ	และตัง้ค่ายทีป่ากน�า้	ห่างจากถนนเทพารกัษ์
ประมาณ	500	เมตร	บริเวณกิโลเมตรที่	1	และได้ขุดคลองซึ่งเชื่อมจากคลองส�าโรงเรียกว่า
คลองญี่ปุ่น	แต่ปัจจุบันไม่ปรากฏคลองดังกล่าวให้เห็นแล้ว	

	 อาจกล่าวได้ว่าชื่อของ	คลองส�าโรง	 ได้ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ในการ
สร้างบ้านแปลงเมืองนับตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 ในฐานะ
เส้นทางคมนาคมทางน�้าที่ส�าคัญเส้นทางหนึ่งในอดีต	 และเป็นสายน�้าสายส�าคัญของชาว 
ชุมชนบางพลีในปัจจุบัน	 โดยท่ีกาลเวลาไม่สามารถลบเลือนภาพความทรงจ�าและ 
ความส�าคัญของคลองส�าโรงไปได้	 คลองส�าโรงยังคงเป็นสายน�้าที่เชื่อมระหว่างแม่น�้า 
เจ้าพระยาและแม่น�้าบางปะกงจนถึงปัจจุบัน	แม้ว่าบทบาทและหน้าที่จะเปลี่ยนไปก็ตาม

	 จนถึงวันนี้	 คลองส�าโรงคือคลองสายยาวท่ีมีความยาวกว่า	 55	 กิโลเมตร	 มีความ
กว้างกว่า	 50	 เมตร	 ในช่วงท่ีกว้างที่สุดและมีความลึกกว่า	 5	 เมตร	 มีจุดเริ่มต้นมาจาก
แม่น�า้เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่ต�าบลส�าโรงใต้และต�าบลส�าโรงกลาง	อ�าเภอพระประแดง	
ไหลผ่านพื้นที่ต�าบลส�าโรงเหนือ	 อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ	 ไปยังอ�าเภอบางพลี	 อ�าเภอ
บางเสาธง	 อ�าเภอบางบ่อ	 จังหวัดสมุทรปราการ	 และบรรจบกับแม่น�้าบางประกง	
ที่ต�าบลท่าสะอ้าน	 อ�าเภอบางปะกง	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 คลองส�าโรงได้เชื่อมโยง 
แม่น�้าเจ้าพระยาฝั ่งตะวันออกกับแม่น�้าบางปะกง	 ผ่านจังหวัดสมุทรปราการถึง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา
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 There was later information that during World War II, Japanese troops landed 
at Bang Pu, Samut Prakan, in 1941 and set up camp at Pak Nam, about 500  
metres from Tepharak Road around Kilometre 1, and dug a canal to link to  
Samrong Canal called Nihon Canal. However, no such canal can be seen at present.

 It can be said that Samrong Canal has been part of nation-building from pre- 
historic times to the Ayutthaya period as an important transportation route and 
the major waterway of Bang Phli Community. Throughout its 800-year history, the  
passage of time could not erase memories and the importance of Samrong Canal.   
It remains the link between the Chao Phraya and Bang Pakong rivers until today  
even though its role has changed over time.

 Today, Samrong Canal is a long canal, over 55 kilometres long, 50 metres wide 
at its widest point and more than 5 metres deep. It starts at the eastern bank of 
the Chao Pharaya at Samrong Tai and Samrong Klang subdistricts of Phra Pradaeng  
District and cuts through Samrong Nuea Subdistrict of Samut Prakan Province to  
Bang Phli, Bang Sao Thong and Bang Bo districts of Samut Prakan Province and  
reaches the Bang Pakong River at Tha Sa-an Subdistrict, Bang Pakong District,  
Chachoengsao Province. Samrong Canal therefore connects the two rivers through  
two provinces, Samut Prakan and Chachoengsao.
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แผนที่แสดงที่ตั้งชุมชนบ�งพลี และคลองสำ�โรง (ภ�พจ�ก Google Map)

	 นอกเหนือจากความส�าคัญทางด้านประวัติศาสตร์แล้ว	คลองส�าโรงยังได้รับอิทธิพลจากการเป็นบริเวณ
ดนิดอนสามเหล่ียมปากน�า้	โดยมลีกัษณะเป็นโคลนตมทีเ่กดิจากการพดัพาตะกอนจากแม่น�า้หลายสายมายงั
อ่าวไทยลงสู่ทะเล	เกิดการทับถมกลายเป็นดินดอนและเกิดเป็นแผ่นดินหรือพื้นที่ลุ่มตามปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาตซิึง่สร้างความอุดมสมบรูณ์จากการพดัพาตะกอนและโคลนตมดงักล่าว	จึงท�าให้พืน้ทีบ่ริเวณชมุชน
บางพลเีป็นพืน้ทีเ่พาะปลูกพชืได้ด	ีอกีทัง้คลองส�าโรงมที�าเลทีต่ัง้ใกล้ทะเล	ท�าให้มลีกัษณะเป็นทัง้ระบบนิเวศ
ทัง้น�า้เคม็และน�า้กร่อย	ทีส่่งผลให้คลองส�าโรงมคีวามหลากหลายทางทรัพยากรชวีภาพสตัว์น�า้ทีอ่ดุมสมบูรณ์	
ซึง่ชาวบ้านได้พึง่พงิมาโดยตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา	โดยเฉพาะอย่างยิง่ตวัแทนชมุชนทัง้	8	ชุมชนได้บอกเล่า
ภาพของพ้ืนทีแ่ห่งนีว่้า	พืน้ทีส่องฝ่ังของคลองส�าโรงนัน้	ฝ่ังทางทศิเหนือเรยีกว่าฝ่ังทุง่	ฝ่ังทางทศิใต้เรียกว่าฝ่ัง
ป่าคอื	ป่าแสม	ซึง่อยูใ่กล้ทางทะเลอ่าวไทย	ลกัษณะพืน้ทีเ่ช่นนีท้�าให้น�า้ในคลองส�าโรงมทีัง้ช่วงน�า้เคม็และน�า้
กร่อย	อันเป็นผลมาจากอิทธิพลน�้าขึ้นน�้าลงท�าให้น�้าจากอ่าวไทยไหลย้อนกลับมาสู่คลองที่อยู่ใกล้ชายฝั่ง

สำ�โรงเหนือ
Samrong Nuea

ชุมชนบ�งพลี
Bang Phli

• คลองสำ�โรง
Samrong Canal
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Map Showing Location of Bang Phli Community and Samrong Canal (from Google Map)

 The Bang Phli Community described by Sunthorn Phu has been a canal bank community since 
the early Rattanakosin period (CE 1782-1851). The image was of a muddy terrain and fields congested 
with boats reflecting a lively community in the old days where Thai, Chinese and Mon people have 
lived until today.  

 The muddy fields described by Sunthorn Phu correspond to the geographical condition of 
the area. For over ten thousand years, this area has been low-lying or what is called a river delta with 
sediment brought down by the rivers that flow to the sea at the Gulf of Thailand, forming natural 
low-lying banks which are very fertile. This makes the land around Bang Phli good for crops and 
Samrong Canal a habitat for various aquatic animals.

อ.บ�งปะกง
Bang Pakong
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6	ในสมัย	รัชกาลที	่5	ช่วง	พ.ศ.2445-2452	โปรดมีการศึกษาและวางแผนเกี่ยวกับน�้าในสยามประเทศจึงได้มีการสร้างประตูน�า้คลองส�าโรงและ
			ประตูน�า้บริเวณคลองบางเหี้ย	หรือคลองด่านในปัจจุบัน	จาก	http://haab.catholic.or.th/article/articleart1/art30/art30.html

	 นอกจากนี้ได้มีการขุดคลองเชื่อมจากคลองส�าโรงผ่านไปตามท้องทุ่งนาเรียกว่าคลองสายย่อยหรือ 
คลองสาขา	 ภาพความทรงจ�าของพื้นที่บริเวณนี้จึงเป็นภาพของคลองสายเล็กสลับกับท้องทุ่งนาโดยมี 
คลองส�าโรงเป็นคลองสายหลักที่มีบ้านเรือนตั้งเรียงรายไม่หนาแน่นลักษณะเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูง	บางบ้าน 
มุงจาก	 บ้านที่มีฐานะอาจมุงสังกะสี	 หน้าบ้านหันเข้าหาคลองส�าโรงและคลองสายย่อย	 หลังบ้านเป็น 
ท้องทุ่งนาสุดลูกหูลูกตา	 อาชีพท�านาถือเป็นอาชีพหลักในสมัยนั้น	 โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่สมัยรัชกาลที่	 5 
(พ.ศ.2411-2453)	 ชาวบ้านท�านาได้กว้างขวางเพราะทรงจัดท�าระบบชลประทานและสร้างประตูน�้าเพื่อ 
ป้องกันน�้าทะเลไหลย้อนเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูก	 การสร้างประตูน�้าในยุคน้ีจึงช่วยป้องกันน�้าเค็มและกักเก็บ 
น�้าจืดเพื่อการท�านาและการบริโภค	 ส่งผลดีต่อสยามประเทศในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 สามารถเพิ่ม 
ผลผลิตทางการเกษตรช่วยชาวนาได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและได้ราคา	 ซึ่งน�าไปสู่การจัดเก็บภาษีของรัฐบาล 
ในการพัฒนาประเทศต่อไป 6 

	 ด้วยสภาพพื้นที่เช่นนี้ท�าให้ชาวบ้านชุมชนบางพลีปรับตัวอยู่ร่วมกับสายน�า้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะยามแล้ง
หรอืฤดนู�า้	เพราะบางปีหากฝนไม่ตก	น�า้ในคลองส�าโรงจะเคม็มาก	ส่งผลท้ังต่อการท�านาตลอดจนขาดแคลน
น�า้ดืม่น�า้ใช้	ดงันัน้	ด้วยวถิชีวีติท่ีอยูคู่ล่�าคลองส�าโรงมายาวนานต้ังแต่รุน่พ่อรุน่แม่	ท�าให้รูจ้กัระบบนเิวศถิน่นี้ 
เป็นอย่างดี	 ชาวชุมชนรู้ว่าในช่วงเดือนตุลาคมน�้าในคลองจะเริ่มใสและมีน�้ามาก	 ชาวบ้านจะเริ่มตักน�้าเก็บ 
ไว้ใช้	 โดยเฉพาะเม่ือถึงเดือนธันวาคมหรือเดือนสิบสอง	 ชาวบ้านจะตักน�้าในเดือนนี้มากขึ้นเพราะเชื่อว่า 
น�้าขึ้นในช่วงกลางเดือนสิบสองนี้เป็นน�้าศักดิ์สิทธิ์หรือ	 น�้าคืนวันเพ็ญ	 ชาวบ้านตักน�้าใส่โอ่งใช้สารส้ม 
แกว่งให้ตะกอนนอนก้นจนน�้าสะอาดเก็บไว้ดื่มกินหน้าแล้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษภาคม 
ที่จะถึงต่อไป	 นอกจากตักใส่โอ่งแล้ว	 ชาวบ้านจะขุดบ่อบริเวณข้างบ้านหรือบริเวณตีนนาที่ติดกับคลอง 
เพื่อเก็บน�้าจืดไว้ใช้ในหน้าแล้งด้วยเช่นกัน	 เพราะในช่วงหน้าแล้งนั้น	 น�้าในคลองสายย่อยจะแห้งขอด 
แต่น�้าในคลองส�าโรงนั้นไม่เคยแห้งจนถึงก้นคลองหรือแม้จะแห้งไปบ้างยังคงสามารถเดินทางด้วยเรือ 
โดยแล่นไปตามร่องน�้าได้ตลอดทั้งปีเพราะในสมัยก่อน	ใช้การเดินทางทางเรือเป็นหลัก



6	During	the	reign	of	King	Rama	V	in	CE	1902-1909,	the	King	ordered	a	study	and	plan	to	be	made	of	water	in	Siam,
			which	gave	rise	to	Samrong	Canal	water	gate	and	a	second	in	the	Khlong	Bang	Hia	area,	now	known	as	Khlong	Dan.
			From	http://haab.catholic.or.th/article/articleart1/art30/art30.html

 Over the past 90 years. Bang Phli Community members describe this as consisting of the 
northern bank, called ‘field side’, and the southern bank, called ‘forest side’ with mangrove forests 
near the Gulf of Thailand. This means that the water in the canal is either salt or brackish, 
depending on the tide. Small subsidiary canals have been dug from Samrong Canal to the 
rice fields so the area is remembered as being rice fields intersected by small canals with 
Samrong Canal as the main waterway. The houses were located along the canals, not densely, 
and behind the houses were rice fields as far as the eye can see. Rice farming was the main 
occupation in those days, especially at the beginning of the reign of King Rama V (CE 1868-1910) 
when irrigation systems were established and water gates were built to stop the intrusion of  
sea water into the rice field. Water gates at this time helped to protect rice fields from salt water and 
retain fresh water for farming and consumption, yielding benefits to Siam’s economic development 
in terms of increased agricultural production with good quality produce fetching good prices, 
leading to a broadened tax base for national development.6

 Under these conditions, the villagers of Bang Phli learned to adjust to both dry and wet seasons. 
If in some years there was little rain, the water in Samrong Canal would be salty, affecting rice farming 
and household consumption. Since their elders had lived with the canal, people know their local 
ecosystem well.  They know that in October, the canal water would clear up and the level would rise, 
so they could start to collect it for use. In the 12th month especially, many would collect canal water 
because they believed that water on the full moon night of this lunar month was sacred. The water 
collected in large jars would be treated with alum so that the impurities would precipitate to the 
bottom, leaving clear water for drinking during the dry season from February to May. Apart from 
keeping water in jars, villagers would dig wells near their houses or at the end of the rice fields near 
to the canal to keep water also for use during the dry season. This is because the subsidiary canals 
would dry up in the dry season. Samrong Canal, however, never ran dry. Despite low levels, boats 
could still navigate through deeper channels all year round. In those days, boats were the major 
form of transportation.
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7	ในยุคนี้การขับถ่ายหรือทิ้งน�า้เสียไม่ส่งผลกระทบให้น�้าเสียหายเพราะยังมีคนไม่มากนักและมีการไหลเวียนของน�้าจากการวิ่งเรือ

7	During	this	period,	defecating	into	the	water	did	not	cause	pollution	because	the	population	was	not	large	and	the	passage
			of	boats	circulated	the	water.

	 สายน�้าแห่งคลองส�าโรงนี้จึงเปรียบเสมือน 
เส้นเลือดส�าคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิต	 ให้คนริมคลอง 
ส�าโรงได้ท�ามาหากิน	 ชาวบ้านบางคนถ้าไม่ท�านา 
ก็หาปลา	ใช้อวน	แห	หรือ	ก�่า	จับสัตว์น�้ากุ้ง	หอย	ป ู
ปลา	บ้างน�าปลาไปตากแห้งหรือท�าปลาร้า	น�าออก 
ขายให้คนในชุมชนและคนที่สัญจรผ ่านไปมา 
คลองส�าโรงจึงเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักและ 
เส้นทางท�ามาค้าขายทั้งขายปลาและพืชผลทาง 
การเกษตร	นอกจากนั้นในชีวิตประจ�าวัน	ชาวบ้าน 
ได้อาศัยน�้าในคลองไว้ดื่มกิน	 อาบน�า้	 ซักผ้า	 ด�าผุด 
ด�าว่าย	 เล่นน�้าในคลอง	 และเป็นที่ขับถ่ายด้วย7 

เรียกได้ว ่าทั้งชีวิตได้พึ่งพาอาศัยน�้าในล�าคลอง 
ส�าโรงตลอดมา	 ภาพความทรงจ�าในวันวานของ 
คลองส�าโรงจึงเต็มไปด้วยวิถีที่สัมพันธ์กับสายน�้า 
ตลอดชีวิต

 Samrong Canal has therefore been like a 
main artery supporting the livelihoods of people 
living on its banks. If some villagers could not 
grow rice, they could fish in the canal, using a 
variety of fish nets and traps. Apart from fish, 
they could also collect molluscs and crabs. Fish 
could be preserved by drying or fermenting 
and sold to others or passers-by. Samrong Canal 
therefore served as the main routes for trade 
and transportation as well as a source of water 
for drinking, bathing, washing clothes and 
recreation, including waste disposal.7 It could 
be said that their whole lives were dependent 
on the canal; their memories of Samrong Canal 
are therefore dominated by their relationship 
with the waterway.
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หน่วยศึกษาเฝ้าระวังมลพิษทางน�้า	 กรีนพีซ	 ร่วมกับ 
ชุมชนช่วยกันติดป้ายรณรงค์ให้ชุมชนริมคลองร่วมกัน 
ปกป้องรักษาและฟื้นฟูแหล่งน�า้ของตน	และรับรู้ถึงสิทธ ิ
ของชุมชนในการรับรู้ข้อมูลด้านมลพิษ	 โดยกิจกรรม 
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน	 “คืนชีวิตสู่ล�าคลอง	 คืน 
สายน�้าสู่ชุมชน”	 ซึ่งกรีนพีซ	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ได้ร่วมกับ	 8	 ชุมชนริมคลองส�าโรง	 ทั้งนี้หน่วยเฝ้าระวัง 
กรีนพีซได้ท�าการรณรงค์	 ให้มีการปกป้องแหล่งน�้าให้
ปลอดสารพษิมาตัง้แต่ปี	2550	โดยมกีารวจิยัพบสารพษิ 
ในหลายพ้ืนท่ีในคลองรอบๆแม่น�้าเจ้าพระยา	 ทั้งนี้ 
กรีนพีซได้รณรงค์เรื่อง	 การปล่อยมลพิษต้องเหลือศูนย	์
เพื่อยุติปัญหามลพิษทางน�า้
© Vinai Dithajohn/Greenpeace
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“จะลงเล่นนำ้�ในคลองจะกระโดดนำ้�ต้องระวังปล�ตำ�”

“If you want to swim in the canal,
you have to be aware of getting poked by the fish”

	 ส�าหรับความอุดมสมบูรณ์ของคลองส�าโรงนั้น 
ตัวแทนชุมชนทั้ง	 8	 ชุมชนทุกคนแทบจะกล่าว 
พร้อมกันว่าในคลองส�าโรงเต็มไปด้วยปลานานา 
ชนิดให้ได้กินตลอดทั้งปี	 คุณลุงวัยเก้าสิบท่านหนึ่ง 
ถงึกบักล่าวว่า	“จะลงเล่นน�า้ในคลองจะกระโดดน�า้
ต้องระวังปลาต�า”	 เพราะในคลองมีพวกปลาหมอ
และปลาดุก	 ซึ่งเป็นปลาที่มีหนวดแหลมและแข็ง 
จะทิ่มต�าได้หากไม่ระวัง	 คุณลุงวัยเจ็ดสิบอีกท่าน 
กล่าวว่า	 “ให้ที่บ้านต�าน�้าพริกรอได้เลย”	 เพราะ 
ปลามีมากหาได้ง่าย	ทั้งคลองส�าโรงและคลองสาขา 
จึงเต็มไปด้วยปลา	 กุ้ง	 ปู	 และหอย	 ซึ่งไม่เพียงแต่ 
สัตว์น�้าเท่านั้นยังมีพืชน�้าท่ีหลากหลายสายพันธุ์ 
ที่ยังอยู่ในความทรงจ�าและสามารถรวบรวมและ 
ถ่ายทอดได้ดังต่อไปนี้

 The Richness of Samrong Canal. When 
asked about the abundance of resources in 
Samrong Canal, everyone said, almost in one 
voice, that Samrong Canal was full of fish all year 
round. A man of 90 even said “If you want to 
swim in the canal, you have to be aware of 
getting poked by the fish”. This was because 
there were climbing perch and catfish about, 
which had hard, sharp gills and whiskers that 
could hurt you. Another man in his seventies 
said “You could start pounding the chilies while 
waiting”, because there were so many fish, 
you did not need to go far to catch any. Both 
Samrong Canal and its subsidiaries were full of 
fish, shrimp, crabs and mollusks and water plants, 
both edible ones and those that were part of the 
ecosystem, such as seaweed and lotus. If you 
ask the villagers to recount the names of fish, 
other aquatic animals and plants found in 
Samrong Canal, they can recall a great number 
from memory to substantiate this claim.

18

บันทึกชุมชนบ�งพลีและคลองสำ�โรง: ชีวิตและก�รเปลี่ยนแปลงของคนกับคลอง



 พันธุ์ปลา 28 ชนิด	 ได้แก่	 ปลาเสือ	 ปลากระทิง	 ปลาหมอโคล้ง	 (ปลาหมอช้างเหยียบ)	 ปลาหลด 
ปลาซิว	 ปลาช่อน	 ปลาตะเพียนขาว	 ปลาตะเพียนหางแดง	 ปลาบู่	 ปลาฉลาด	 ปลากราย	 ปลาไหล 
ปลากะละมัง	 ปลาอีกง	 ปลาแขยง	 ปลาดุกอุย	 ปลาดุกด้าน	 ปลากด	 ปลากระด่ีนาง	 ปลากระด่ีหม้อ 
ปลากระทุงเหว	ปลาเข็ม	ปลากระสง	ปลากา	ปลาหมอไทย	ปลาเนื้ออ่อน	ปลาชะโด	และปลาสร้อย

 สัตว์น�้าชนิดอื่น 8 ชนิด	ได้แก่	กุ้งก้ามกราม	กุ้งฝอย	กุ้งตะกาด	กุ้งกะเปาะ	หอยกาบ	หอยขม	หอยโข่ง
และกบจาน

 พันธุ์พืช 16 ชนิด	ได้แก่	บัวหลวง	บัวสาย	(หรือบัวแกง)	สาหร่ายหางกระรอก	ดอกจอก	แหน	ต้นอ้อ	
ต้นแขม	กกสามเหลี่ยม	กกกลม	ผักบุ้ง	พังพวย	ผักกระเฉด	ผักเบี้ย	ผักแว่น	ผักปอด	ผักตบชวา	ดอกสีม่วง
และสีเขียว

	 จากพันธุ์ปลา	 สัตว์น�้า	 และพันธุ์พืช	 จ�านวนมากมายดังที่ได้กล่าวข้างต้น	 เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความ 
ทรงจ�าที่ชาวบ้านจดจ�าได้พร้อมเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่าปลานานาพันธุ ์และพืชน�้านานาชนิดถือเป็น 
ความอุดมสมบูรณ์ของคลองส�าโรงที่เห็นเด่นชัดที่สุด	

 28 fish species: Tiger fish (pla suea); Armed spiny eel (pla krathing); Striped tiger leaf fish (pla mo 
Khlong; pla mo chang yiab); Spiny eel (pla lod); Rasbora minnow (pla siw); Snakehead fish (pla chon); 
Silver barb (pla taphian khao); Red-tailed tinfoil barb (pla taphian hang daeng); Goby (pla bu); Bronze 
featherback (pla chalad); Clown featherback (pla krai); Eel (pla lai); Guppy (pla kalamang); Mystus 
(pla ikong); Naked catfish (pla khayaeng); Bighead walking catfish (pla duk ui); Walking catfish (pla duk 
dan); Bagrid catfish (pla kod); Moonbeam gourami (pla kradi nang): Three-spot gourami (pla kradi mo); 
Needlefish (pla krathung heo); Halfbeak (pla khem): Eye-spot cheek snakehead (pla krasong); Black 
sharkminnow (pla ka); Climbing perch (pla mo thai); Sheatfish (pla nuea on): Giant snakehead (pla chado); 
and Sianemse mud carp (pla soi).

 8 species of aquatic animals: Giant freshwater prawn (kung kam kram); Lanchester’s freshwater 
prawn (kung foi); Jinga shrimp (kung takad); Roung river prawn (kung kapo); Clam (hoi kab); 
Pond snail (hoi khom); Apple snail (hoi Khong); and Bullfrog (kob jan).

 16 plant species: lotus (bua luang); waterlily (bua sai or bua daeng); water thyme (sarai hang krarok); 
water lettuce (dok jok); duckweed (nae); giant reed (ton o); wild sugar (ton Khaem); shichito matgrass 
(kok sam liam); umbella plant (kok klom); morning glory (phak bung); water primrose (phang phuai); 
water mimosa (phak krached); pursalne (phak bia); water clover (phak waen); gooseweed (phak pod); 
water hyacinth (phak tob Java); (dok si muang); and (si khiao).
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	 นอกจากจะเป็นแหล่งอาหารของชาวชุมชนแล้ว	 ตัวแทนชุมชนทั้ง	 8	 ชุมชน	 ยังร่วมกันถ่ายทอดการ 
เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักของชุมชนอีกด้วย	 ซ่ึงมีคลองหลายสายถูกขุดขึ้นเชื่อมต่อจากคลองส�าโรง 
สายหลักเป็นคลองสายย่อยหรือคลองสาขาไปตามทุ่งนา	 และคลองเหล่าน้ันยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน 
12	สาย	ได้แก่	คลองบางกระบอื	คลองบางเสอืตาย	คลองบางพล	ีคลองตาคล้อย	คลองบางฝางล่าง	คลองตนั 
คลองตาแดง	คลองขุด	คลองบัวคลี่	 คลองกู้พารา	คลองบางฝางบน	คลองเจ๊ก	 ชื่อของคลองบางคลองนั้น 
ตัง้ขึน้อย่างมทีีม่าตามการใช้ชวีติของชาวชมุชน	แต่นับวนัต�านานทีสั่มพันธ์กบัช่ือคลอง	รวมถึงคลองบางสาย 
ได้หลงลืมหายไปเพราะการถมทับของบ้านเรือนท่ีเพิ่มขึ้น	 การมีคลองมากมายเชื่อมต่อกันนั้นบ่งบอกถึง 
วิถีชีวิตในอดีตที่ไม่อาจแยกจากคลองได้เพราะคลองมีบทบาทเป็นแหล่งอาหารและใช้สอยประโยชน์ 
รวมถึงบทบาทส�าคัญในฐานะเส้นทางคมนาคมสายหลัก	 ท่ีท�าให้ผู้คนเดินทางไปมาหาสู่กันได้และยังเป็น 
เส้นทางค้าขายภายในชุมชนและระหว่างชุมชนอีกด้วย	 คลองสายหลักและสายย่อยจึงเป็นสายใยที่ 
เชื่อมโยงชีวิตเข้าถึงกัน
 
	 เมื่อครั้งคลองส�าโรงเป็นเส้นทางสัญจรสายหลัก	 ได้เชื่อมการเดินทางทั้งภายในชุมชนและภายนอก 
ชมุชนไปยงัจงัหวดักรุงเทพฯ	และจงัหวดัฉะเชงิเทรา	โดยใช้เรอืเป็นพาหนะหลกัในการเดนิทาง	การเดนิทาง 
ภายในชุมชนจะพายเรือหรือแจวเรือด้วยตนเอง	 ส่วนการเดินทางไปกรุงเทพฯนั้นมีบริการเดินเรือรับส่ง 
ผู้โดยสารของบริษัทมิตรทุนซึ่งเป็นเรือสองชั้น	 ชาวบ้านที่เดินทางไปเรียนหรือท�างานยังกรุงเทพฯ	 จะนั่ง 
เรือไปจนถึงปากทางของคลองในบริเวณพระประแดง	 และต่อเรือข้ามแม่น�้าเจ้าพระยาไปยังฝั่งกรุงเทพฯ 
นอกจากนี้	ยังให้บริการโดยสารไปถึงบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการอีกด้วย	รวมไปถึงการเดินทางจากส�าโรง 
ไปท่าสะอ้านจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อไปไหว้หลวงพ่อโสธร	 ต่อมาเรือโดยสารดังกล่าวได้ยกเลิกการให้บริการ 
เพราะเปลี่ยนเป็นเรือหางยาวมาว่ิงแทน	 ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการเดินทางให้สั้นลงเหลือเพียง	 20	 นาที 
จากเดิมที่ใช้เวลาประมาณ	1	ชั่วโมงในการเดินทางจากชุมชนบางพลีไปกรุงเทพฯ
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 Housing and main Transport Route. 90 years ago, Samrong Canal was the main source of food 
and the main transport route of the community. In those days, the water was so clear that you could 
see the bottom. Sometimes it was very salty, sometimes brackish. The houses along the canal were 
spaced far apart, not densely. They were built on stilts, facing the canal. Some had thatched roves; 
others with higher status had zinc roves. Behind the houses were large broad rice fields, intersected 
by subsidiary canals of Samrong Canal. 12 of these subsidiary canals remain today: Bang Krabue; 
Bang Suea Tai; Bang Phli; Ta Khloi; Bang Fang Lang; Tan; Ta Daeng; Khut; Bua Khli; Ku Phara; Bang 
Fanbg Bon; and Jek. Some of these names were based in community life but as time has passed, 
their meanings have been forgotten and some canals have disappeared as they were filled in to 
accommodate more houses. The fact that there were many interconnected canals shows that life 
in those days could not be separated from canals, the source of food and daily living. Samrong Canal 
was also an important route for intra- and inter-community trade. Both the main and subsidiary 
canals truly linked people’s lives together.
 
 During the time when Samrong Canal was the main thoroughfare, it connected people with the 
community as well as the community with Bangkok and Chachoengsao Province. Boats were the 
means of transport within the community. People would paddle their personal boats, but to go to 
Bangkok they would use the Mit Thun Co.’s double-decker service. Those who travelled to Bangkok 
to study or work would catch these shuttle boats to the mouth of the canal in the Phra Pradaeng area 
and cross the river by a ferry to the Bangkok side. There were also shuttle boats to Bang Bo in 
Samut Prakan Province. Villagers said that they used to take the boat from Samrong to Tha Sa-an 
in Chachoengsao to pay respect to the Sothon Buddha image. The passenger boats were later 
replaced by long-tailed boats which helped reduce the travel time from Bang Phli to Bangkok 
from one hour to 20 minutes.
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	 นอกจากการเดินทางของผู้คนแล้ว	คลองส�าโรง
ยังเป็นเส้นทางค้าขายและขนส่งสินค้าที่ส�าคัญ 
ชาวบ้านบางพลีและชาวบ้านแห่งอ่ืนใช้เดินทาง 
เข้ามาค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้ากันในบริเวณ
ตลาดแห่งนีใ้นสมยันัน้	สันนษิฐานว่าราว	พ.ศ.	2400
ได้มีชาวจีนเปิดร้านค้าและกลายเป็นตลาดใหญ ่
อยู ่ริมคลองส�าโรงซึ่งต้ังอยู ่ใกล้วัดบางพลีใหญ  ่
ในพื้นตลาดเป็นพื้นไม้	 ร้านช�าเรียงรายอยู่ริมคลอง
ขายของนานาชนิด	และบริการต่างๆ	อาทิร้านขาย 
ของช�าที่ขายงอบขายเคียว	มีโรงน�้า	 โรงตีเคียว	โรง
กลึง	โรงไฟฟ้า	วัด	สุขศาลา	โรงเรียน	ฯลฯ	ส่วนฝั่ง 
ตรงข้ามกับตลาดเป็นบ้านเรือนตั้งยาวไปเกือบถึง 
อ�าเภอ	 นอกจากนี้มีการค้าขายระหว่างชุมชนและ 
เมืองอื่นๆด้วย	 ในสมัยนั้นแม้ว่าบริเวณบางพลีจะ 
เป็นพื้นที่นาปลูกข้าวจ�านวนมากแต่ไม่มีโรงสีข้าว 
ฉะนั้นจะมีพ่อค้ารับซื้อข้าวเปลือกตามบ้านและ 
ล่องเรือกระแชงไปตามเส้นทางคลองส�าโรง	 เพื่อ 
ขายให ้ โรงสีที่ตั้ งอยู ่บริ เวณถนนตกท่ีจังหวัด 
กรุงเทพฯ	 ปัจจุบัน	 ตลาดริมคลองส�าโรงได้รับการ 
ฟื้นฟูเป็นตลาดริมน�้าโบราณบางพลี	 ซึ่งเป็นหนึ่ง 
ในแนวทางการรักษาน�้าในคลองส�าโรงและแสดง 
อดีตอันรุ ่งเรืองของชุมชนที่ยังคงมีความหมาย 
ทางประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน

 Samrong Canal was an important route for 
trade and the transportation of goods. People 
from Bang Phli and other communities brought 
goods for sale and exchange at the market. It is 
thought that Chinese traders opened a few 
stores in the area in CE 1857, which turned into a 
large market on the banks of Samrong Canal 
near Bang Phli Yai Temple. The market had a 
wooden floor with grocery stores lined up along 
the canal, selling a great variety of goods, 
including traditional hats and sick les for 
farmers, water plants, sickle-foundries, machine 
shops, an electricity plant, health station, 
school, etc. On the opposite bank was a rice 
mills and homes. In those days Bang Phli people 
grew a lot of rice but there was no mill in the 
community, so traders would come to buy 
paddy from the houses along the canals and 
take it to the rice mills in the Thanon Tok area of 
Bangkok.  Today the market on Samrong Canal 
has been rehabilitated as an ancient canal-bank 
market of Bang Phli, part of the effort to conserve 
water in Samrong Canal and to showcase the 
glorious past of the community and the legacy 
that has survived until today.
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หน่วยศึกษาเฝ้าระวังมลพิษทางน�้า	 กรีนพีซ	 ร่วมกับชุมชน 
ช่วยกันติดป้ายรณรงค์ให้ชุมชนริมคลองร่วมกันปกป้องรักษา 
และฟื้นฟูแหล่งน�้าของตน	 และรับรู้ถึงสิทธิของชุมชนในการ 
รับรู ้ข้อมูลด้านมลพิษ	 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง 
ของงาน	“คืนชีวิตสู่ล�าคลอง คืนสายน�้าสู่ชุมชน”	ซึ่งกรีนพีซ	
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ร่วมกับ	8	ชุมชนริมคลองส�าโรง	ทั้งนี้
หน่วยเฝ้าระวังกรีนพีซได้ท�าการรณรงค์	 ให้มีการปกป้องแหล่ง
น�า้ให้ปลอดสารพิษมาตั้งแต่ป	ี 2550	 โดยมีการวิจัยพบสารพิษ
ในหลายพื้นท่ีในคลองรอบๆ	 แม่น�้าเจ้าพระยา	 ทั้งนี้	 กรีนพีซ 
ได้รณรงค์เรื่อง	 การปล่อยมลพิษต้องเหลือศูนย์	 เพื่อยุติปัญหา
มลพิษทางน�า้
© Vinai Dithajohn/Greenpeace



 Cultural Activities along the Canal. The lifelong ties to the waterway have encompassed 
traditional cultural activities until today. One such tradition is Lotus Receiving (Rap Bua), a well-known 
festival of Samut Prakan Province. The elders recount that 90 years in the past, the Lotus Receiving 
activity meant that Bang Phli villagers picked lotus blossoms for the Mon people from Phra Pradaeng 
to receive them for use in worshipping the Buddha at the end of Buddhist lent, the day of the full moon 
in the 11th lunar month. This was because in the past, Samrong Canal where Bang Phli is situated was 
full of lotus plants, which grew only along the field side of the canal where the soil was less saline, 
and where water quality was good. The Mon people from Phra Pradaeng paddled their boats here 
to pick the lotus flowers on the evening before the full moon. Bang Phli villagers showed their good 
will by picking flowers to give to them. The Lotus Receiving ceremony is therefore a way to affirm 
solidarity through sharing among the people who live along the same canal. On the 12th month of 
every year, there was a procession of the Buddha image of Bang Phli Yai Temple on the waters of 
Samrong Canal. The community would build a bamboo replica of the image and place it on a boat. 
The procession takes place at the same time as those in Nakhon Pathom and Chachoengsao 
provinces.

 The Lotus Receiving ceremony was revived in CE 1935-1928 when Mr. Chuen Worasi was the 
District Officer. This tradition was combined with the procession of the Buddha image and became 
‘Lotus Receiving,  or Throwing’ which I still carried on today on the day before the full moon day of the 11th

lunar month. The water pollution in Samrong Canal has made the lotus extinct in the area and the 
Bang Phli and Phra Pradaeng people no longer pick or receive lotus flowers. The tradition has been 
adapted to fit the times, but respect for the Buddha image, Luang Pho To of Bang Phli Temple 
remain steadfast.

	 นอกเหนือจากวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน�้า	 “งานรับบัว”	 ยังเป็นประเพณีที่โด่งดังของจังหวัดสมุทร- 
ปราการที่ยังคงอยู่กับคลองส�าโรงมาจนถึงปัจจุบัน	 ซึ่งงานรับบัวในอดีตจะจัดขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านบางพลี 
ริมคลองส�าโรงได้เก็บบัวไว้ให้ชาวมอญจากทางพระประแดงมารับบัวไปไหว้พระในช่วงวันออกพรรษาหรือ 
วันขึ้น	15	ค�่า	เดือน	11	สืบเนื่องจากในอดีตคลองส�าโรงแถบชุมชนบางพลีเต็มไปด้วยบัวหลวงตลอดสายน�้า 
ธรรมชาติของบัวจะขึ้นเฉพาะในเขตฝั่งทุ่งที่เป็นดินจืดมากกว่าฝั่งป่าซึ่งใกล้ทะเลและงอกงามแพร่พันธุ์ได้ดี 
ในน�้าที่มีคุณภาพดีเท่านั้น	 ท�าให้ชาวมอญจากพระประแดงพายเรือมาเก็บดอกบัวตั้งแต่เย็นของวันขึ้น 
14	ค�า่	ชาวบ้านบางพลีเหน็ดังนัน้จงึมนี�า้ใจเกบ็หาดอกบวัไว้ให้เพือ่สานสมัพันธ์ของคนในคลองสายเดยีวกนั 
ด้วยการแบ่งปันนั่นเอง	 นอกจากน้ีในช่วงเดือนสิบสองหรือเดือนธันวาคมของทุกปี	 จะมีประเพณีแห ่
หลวงพ่อโตแห่งวัดบางพลีใหญ่ในทางน�า้ในคลองส�าโรงอีกด้วย	ชาวชุมชนจะสานไม้ไผ่แทนองค์หลวงพ่อโต 
และลงเรือแห่พร้อมกันกับจังหวัดนครปฐมและจังหวัดฉะเชิงเทรา	

	 ต่อมาในสมัยนายชื้น	 วรศิริ	 เป็นนายอ�าเภอ	 ประเพณีรับบัวได้ถูกรวมกับการแห่องค์หลวงพ่อโต 
และกลายเป็นประเพณีวันรับบัว	ที่ด�าเนินมาจนถึงปัจจุบัน	จะจัดขึ้นในวันขึ้น	14	ค�า่	 เดือน	11	ของทุกปี 
ถงึแม้ว่าในปัจจบุนั	สภาพคลองจะเปลีย่นไปท�าให้บวัสญูพนัธุ	์และไม่มชีาวมอญพระประแดงหรือคนบางพลี 
เก็บบัวและรับบัวกันอีกต่อไป	 แต่งานรับบัวก็ยังได้รับการสืบทอดและปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามยุคสมัย 
เนื่องจากความเคารพและศรัทธาในองค์หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ยังคงมั่นคงไม่เสื่อมคลาย
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Samrong Canal Today

 The water of Samrong Canal has flowed every day, never drying up even now. Samrong 
Canal not only links the lives of people on both banks but also links them to developments 
in Bangkok and has brought changes to Bang Phli and other communities.

 Bang Phli may have been a large urban community, but when Thailand  
entered economic and social development transformation, Bang Phli, along with other  
urban communities had to adapt to national development paths since 1957. As a 
province adjacent to the capital, Samut Prakan was planned to provide support to 
the growth of Bangkok. Industrial plants were distributed in its suburbs with roads 
and utilities provided. Since then, more factories have sprouted up along the canals and 
roads from Sukhumwit Road, which was the industrial area of the province, to Puchao  
Samingphrai Road and from the mouth of Samrong Canal along Theparak, Kingkaew, 
Sukhumwit and Bang Na-Trat Roads.

คลองสำ�โรงในวันนี้

 สายน�้าในคลองส�าโรงยังคงเดินทางอยู่ทุกวันมาจนถึงปัจจุบัน	 สายน�้าคลองส�าโรงไม่เพียง
เชื่อมชีวิตของคนสองฝั่งคลองเท่านั้น	 แต่ยังเชื่อมความเจริญจากกรุงเทพมหานครและน�าพา 
การเปลี่ยนแปลงมายังชุมชนบางพลีและคลองส�าโรงด้วยเช่นกัน	

	 แม้ในอดีตชุมชนบางพลีจะเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่	 แต่เมื่อประเทศไทยเข้าสู ่การ 
พัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคมขนานใหญ่ชุมชนบางพลีเป็นหน่ึงในชุมชนเมืองหลายแห่งที่ต้อง 
ปรับเปลี่ยนตามทิศทางการพัฒนาของประเทศ	 นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2500	 เป็นต้นมาในฐานะ 
ที่จังหวัดสมุทรปราการมีพ้ืนที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร	 จึงได้รับการวางแผนให้เป็นพื้นที่
รองรับการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร	 ให้มีการกระจายการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไป
ในพื้นที่ชานเมืองจึงได้มีการตัดถนนและสร้างสาธารณูปโภคเพ่ือรองรับการขยายตัวดังกล่าว
นับจากนั้นเป็นต้นมาจึงเกิดโรงงานอุตสาหกรรมตั้งเรียงรายตั้งแต่บริเวณถนนสุขสวัสดิ์	 ถนน
ปู่เจ้าสมิงพราย	 และบริเวณริมคลองส�าโรงตั้งแต่ตอนต้นของคลองคู่ขนานไปกับถนนเทพารักษ์ 
ถนนกิ่งแก้ว	ถนนสุขุมวิท	และถนนบางนา-ตราด
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	 การเปลี่ยนแปลงของชาวชุมชนบางพลีและ 
พื้นที่โดยรอบ	 ตัวแทนชุมชนท้ัง	 8	 ชุมชนเล่าว่า 
การเปล่ียนแปลงเริ่มเกิดขึ้นเมื่อ	 พ.ศ.2502	 เมื่อมี
การตัดถนนเทพารักษ์สายยาวเลียบตามล�าคลอง 
ส�าโรงไปจนถงึบางบ่อ	ในจงัหวัดฉะเชิงเทรา	จากนัน้
ทางฝ ั ่ งทิศใต ้ เริ่มมีการขายที่นา	 เกิดโรงงาน 
อุตสาหกรรมหมู ่บ้านจัดสรร	 อาคารส�านักงาน	
ร้านค้าเพ่ิมขึ้นแบบทวีคูณ	 ทางด้านทิศเหนือมีเส้น
ถนนบางนา-ตราด	 ซึ่งตัดจากบางนาไปถึงจังหวัด
ฉะเชิงเทราเป็นเส้นทางที่ตัดขึ้นเพื่อให้ย่นระยะ
ทางการเดินทางได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	 ตลอด 
เส้นทางนี้ได้เกิดโรงงานอุตสาหกรรม	 บ้านจัดสรร
ห้างร้านค้าและการบริการไม่ต่างกันกับทางทิศใต้
การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรลดลงเป็นจ�านวน
มาก	 เปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัย	 โรงงานอุตสาหกรรม 
และอาคารร้านค้า	 เพื่อรองรับการขยายตัวของ 
ประชากรที่อพยพเข้าเป็นแรงงานจ�านวนมาก	 การ 
ขยายตัวของชุมชนเมืองในแถบชานเมืองจึงเกิดขึ้น 
อย่างรวดเร็ว	 การอพยพของประชากรภายนอก 
เข้ามาจ�านวนมากส่งผลให้ชมุชนบางพลหีนาแน่นขึน้
อย่างเห็นได้ชัดและหันมาใช้การเดินทางทางบก 
ที่สะดวกมากขึ้น	 จึงไม่ต้องพึ่งพาล�าคลองอีกต่อไป	
การประกอบอาชพีเปลีย่นจากการท�านาและหาปลา
ไปเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการค้า
การบริการที่เกิดขึ้นเป็นจ�านวนมากในพื้นที่

 For changes of Bang Phli people and the area, 
villagers relate that change began in the area 
in 1959 when Theparak Road was built along 
Samrong Canal to Bang Bo in Chachoengsao 
Province. The people on the southern bank 
started to sell their fields and factories, housing 
estates, office buildings and shops multiplied.  
On the northern side, the Bang Na-Trat highway 
was built to link Bang Na with Chachoengsao 
and reduce travelling time. Along this highway 
were more factories, housing estates, shops and 
stores, similar to the southern side. Land used 
for agriculture has greatly diminished with land 
use changed to housing factories, stores and 
offices to accommodate the paid population 
expansion as workers have migrated into the area. 
The Bang Phli suburban community has become 
noticeable more congested and as travel by 
road became more convenient, people no longer
relied on the canals to get anywhere. People’s 
occupations changed from rice-farming and 
fishing to factory work and the service sector 
in the area.
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 จากปัจจบุนัต่อไปในอนาคต	จงัหวัดสมทุรปราการยงัคงเป็นพืน้ทีก่ารพฒันาอย่างต่อเนือ่งเพือ่
รองรบัการขยายตวัจากเมอืงหลวง	ในช่วง	พ.ศ.2540	บรเิวณต�าบลบางปรอื	ต�าบลราชาเทวะ	อ�าเภอบางพล	ี
บนถนนสายบางนา-บางปะกง	ได้ก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูม	ิเปิดให้บริการพาณิชย์เต็มรูปแบบและ
ตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางการบินของเอเชีย	 จึงท�าให้จังหวัดสมุทรปราการมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางระบบการ 
จัดการขนส่งสินค้าของประเทศและเชื่อมโยงกับภูมิภาคอินโดจีน	ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบ 
สนามบินให้เป็นศูนย์การท่องเที่ยวทางนิเวศ	 ทั้งนี้	 ชุมชนบางพลีคือหนึ่งในชุมชนที่อยู่ภายใต้การพัฒนา 
ไปตามทิศทางดังกล่าวเช่นกัน

	 จุดเปลี่ยนของคลองส�าโรงจึงเริ่มเห็นได้ชัดจากการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่	 นับตั้งแต่มีการตัดถนน 
เทพารักษ์และคลองระบายน�้าเลียบไปตามคลองส�าโรงฝั่งทิศใต้ดังกล่าว	 ซึ่งตัดขึ้นเพื่อเป็นคันกั้นน�้าและ 
ระบายน�้าจากกรุงเทพฯตามแนวถนนสุขุมวิท	 อีกทั้งบทบาทของพ้ืนที่เปลี่ยนเป็นเมืองอุตสาหกรรม 
ท้องทุ่งนาจึงถูกแทนที่ด้วยพื้นท่ีอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย	 ผลจากจุดเปลี่ยนได้ก่อให้เกิดภาพการ 
เปลี่ยนแปลงทั้งทางพื้นที	่วิถีชีวิต	และสภาพของคลองส�าโรงในกาลต่อมา	ที่เห็นเด่นชัดคือ	อาชีพการท�านา 
เริ่มหมดไปและวิถีชีวิตไม่ต้องพึ่งพาคลองส�าโรงเหมือนเก่า	 บ้านเรือนจ�านวนมากได้ขยายตัวปลูกทับ 
บนคลองสายย่อยบางสาย	 ปัจจุบัน	 คลองส�าโรงจึงมีบทบาทเป็นคลองส่งน�้าไปสู่ชุมชน	 และเป็นเส้นทาง 
ระบายน�้าจากกรุงเทพฯ	 ออกสู่แม่น�้าและทะเลเท่านั้นไม่มีการสัญจรของเรืออีกต่อไป	 ล�าน�้าถูกควบคุม 
จากประตูกั้นน�้าอย่างเคร่งครัดเพื่อผลประโยชน์ต่อกรุงเทพฯ	เมืองหลวงเป็นหลัก

	 ผลกระทบต่อคลองส�าโรงจากการพัฒนาพื้นที	่ ได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน�้าของคลองส�าโรงนับตั้งแต่
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที	่ โดยที่ชาวบ้านขณะนั้นไม่ทันได้สังเกตความเสื่อมโทรมของน�้าซึ่งได้เกิดขึ้น
ทีละน้อยอย่างค่อยเป็นค่อยไป	จนกระทั่งในช่วง	พ.ศ.2520	หรือประมาณกว่า	30	ปีที่ผ่านมา	น�า้ในคลอง
ส�าโรงเสือ่มโทรมลงอย่างเหน็ได้ชัด	สขีองน�า้เริม่เปลีย่นจากใสเป็นขุน่เหมอืนไข่ขาว	ก้นคลองเป็นสนีวล	จาก
นั้นน�้ากลายเป็นสีด�า	 และมองไม่เห็นก้นคลองอีกเลยและล�าน�้าเหมือนหยุดน่ิง	 ความเสื่อมโทรมของคลอง 
ส�าโรงจึงเห็นได้ชัดในปัจจุบัน
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 Looking from the past to the future. Samut Prakan will develop further in response to  
the expansion of the capital. In 1997, Suvarnabhumi Airport was constructed in Nong Prue and  
Racha Thewa subdistricts of Bang Phli District on the Bang Na-Bang Pakong road. It was meant to 
be a fully-fledged commercial aviation hub of Asia, making Samut Prakan a hub of logistics in the country 
as well as a link to the Indochina region. The areas surrounding the airport are to be developed into 
an ecotourism centre. Bang Phli is one of the communities that will develop along this path as well.

 The Turning Point of Samrong Canal. Since the construction of Theparak Road and a drainage 
canal along the southern bank of Samrong Canal to act as a dike and to drain water from Bangkok 
along Sukhumwit Road, the area turned from agriculture to industry. Rice fields were replaced by 
factories and housing; subsidiary canals were filled in to pave the way for more houses. The water gate 
functions to solve the problem of a lack of fresh water, to alleviate flooding and waste water problems 
and to prevent seawater intrusion. At present Samrong Canal has a reduced role in water distribution 
to communities and drainage from Bangkok to the river and sea only; it is no longer used for 
transportation. The body of water is strictly controlled by the water gate mainly in the interests of 
the capital.

 The Impact on Samrong Canal. The development of the area has from the beginning had an 
impact on the water quality of Samrong Canal. Deterioration of the water continued gradually until 
the 1980s or 30 years ago, when it became obvious. The water turned milky and the bottom turned 
cream in colour and later black and was impossible to see as the water flow stopped.
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	 ทั้งนี้	 ข้อมูลจากการตรวจคุณภาพน�้าของคลองส�าโรงในระหว่างปี	 พ.ศ.2553-2554	 ทาง	 กรีนพีซ 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (ประเทศไทย)	 ได้เก็บตัวอย่างและท�าการตรวจคุณภาพน�้าของคลองส�าโรง 
ซึ่งพบว่าคุณภาพน�้าของคลองส�าโรงฝั่งใต้ในบริเวณชุมชนบางพลีอยู่ในสภาพที่ยังไม่เป็นอันตราย	ในขณะที่ 
ในตอนต้นของคลองส�าโรงฝั่งเหนือท่ีมีโรงงานหนาแน่นมากท่ีสุดพบสารเคมีอันตรายหลายชนิดและพบ 
การสะสมของโลหะหนักหลายชนิดในตะกอนดินซึ่งอยู่ในระดับรุนแรงที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม	 ต่อมาในป ี
พ.ศ.2555	 จากการติดตามสถานการณ์มลพิษและเก็บตัวอย่างน�้าและตะกอนดินอีกครั้งในบริเวณ 
คลองส�าโรงฝั่งใต้ยังคงพบโลหะหนักหลายชนิดในตัวอย่างน�า้	เช่น	โครเมี่ยม	ทองแดง	ตะกั่ว	นิคเกิล	สังกะสี 
ซึ่งไม่เกินมาตรฐานแหล่งน�้าผิวดิน	 แต่บริเวณใกล้ท่อน�้าท้ิงโรงงานพบสารฟีนอลเกินมาตรฐานคุณภาพน�้า 
ผิวดิน	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ	 กล่าวคือ	 สารฟีนอลนี้เป็นสารเคมีที่มีความเป็นพิษ 
เมื่ออยู่ในแหล่งน�้า	 สามารถสะสมในสัตว์น�้าและห่วงโซ่อาหารก่อให้เกิดการกลายพันธุ์	 (Mutagen)	 และมี 
ผลต่อระบบสืบพันธุ์ในสิ่งมีชีวิตและรบกวนฮอร์โมน	(ดูรายละเอียดข้อมูลการเก็บตัวอย่างที่ภาคผนวก)
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หน่วยศึกษาเฝ้าระวังมลพิษทางน�้า	 กรีนพีซ	 เก็บตัวอย่างน�้าและตะกอนดินเพ่ือวิเคราะห์ศึกษาสถานการณ์มลพิษในพื้นที่เพื่อเป็น 
ข้อมูลให้ชุมชน	 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน	 “คืนชีวิตสู่ล�าคลอง	 คืนสายน�้าสู่ชุมชน”	 ซึ่งกรีนพีซ	 เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้ร่วมกับ	8	ชุมชนริมคลองส�าโรง	ต.บางพลี	อ.บางพลี	จ.สมุทรปราการ	จัดขึ้นเนื่องในวันที่	20	กันยายน	ของทุกปีเป็นวัน	
“อนุรักษ์และพัฒนาแม่น�้า คู คลองแห่งชาติ”	 ทั้งนี้กรีนพีซได้ท�าการรณรงค์	 ให้มีการปกป้องแหล่งน�้าให้ปลอดสารพิษมาตั้งแต่
ป	ี2550	โดยมีการวิจัยพบสารพิษในหลายพื้นที่ในคลองรอบๆ	แม่น�้าเจ้าพระยา	ทั้งนี้	กรีนพีซได้รณรงค์เรื่องการปล่อยมลพิษต้อง 
เหลือศูนย	์เพื่อยุติปัญหามลพิษทางน�า้		©	Vinai	Dithajohn/Greenpeace
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 Data from an analysis of Samrong Canal  
water between 2010 and 2011 by Greenpeace 
Southeast Asia Thailand showed that though 
water quality on the southern side in Bang Phli 
community had deteriorated compared to the 
past, it remained satisfactory since the community 
recognized the importance of the canal and 
took care of it. On the northern side, with a 
dense concentration of factories, many types 
of hazardous chemicals were discovered and 
a variety of heavy metals had accumulated in 
the sediment at high levels detrimental to the 
environment. In 2012 a follow-up study of the 
pollution situation on the southern side found 
a variety of heavy metals in the water ample, 
including chromium, lead, nickel and zinc, at 
a level no higher than the standard for surface 
water. However, near the factory waste water 
outlets there was a higher than standard level of 
phenol, which is hazardous to the environment 
and health.  Phenol is toxic when found in water; 
it accumulates in aquatic animals and the food 
chain and causes mutagens as it affects the 
reproduction and hormonal system of living 
things.  (See the Annex for details of sample data.)

 Loss of Richness.  When Bang Phli people saw 
the clear results in the change in Samrong Canal, 
they began to remember what it had been like 
since ancient times. They had turned away from 
the canal when development encroached into 
the community by way of new roads. Today when 
they turn back to look, the canal is not as bright 
as  before. There was not even a shadow of a fish; 
and not a water plant to be seen. The water gate 
blocked the flow of water on both sides; there 
was no circulation and no boats to stir the 
water. Untreated waste water discharges from 
households, shops and factories, including 
garbage dumps along the banks, have all 
contributed to worsen the water quality in 
Samrong Canal.

 เมื่อชาวชุมชนบางพลีเริ่มเห็นผลการเปลี่ยน
แปลงของคลองส�าโรงอย่างชัดเจน	 จึงเริ่มคิดถึง
ภาพความทรงจ�าของล�าคลองแห่งนี้ซึ่งเคยเป็น
เส้นทางแห่งวิถีชีวิตมาแต่โบราณ	 นับตั้งแต่วันที่
การพัฒนาคืบคลานเข้ามาพร้อมถนนตัดใหม่	 วิถี
ชีวิตจึงต้องหันหลังให้คลอง	 มาวันนี้เมื่อเหลียว
หลังกลับไป	 คลองส�าโรงไม่สดใสเหมือนเก่า	 ปลา
ที่เคยมีกลับไร้เงา	 พืชน�้าทั้งหลายกลับหายสาบสูญ
ไปอย่างน่าใจหาย	 ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป	
คลองส�าโรงหมดความส�าคัญในเชิงพึ่งพาอีกต่อไป
ไม่มีเรือวิ่งเหมือนเคยประกอบกับมีประตูกั้นน�้า
ทั้งสองด้านท�าให้น�้าไม่ระบายไหลเวียนได้เหมือน
เก่า	 อีกทั้งการปล่อยน�้าเสียที่ขาดการบ�าบัดจาก
บ้านเรือน	 ร้านค้า	 และโรงงานอุตสาหกรรมตลอด
จนกองขยะริมคลองจ�านวนมาก	 ท�าให้สถานการณ์ 
ดังกล ่าวซ�้ า เ ติมคุณภาพน�้าในคลองส�าโรงให ้
เสื่อมโทรมยิ่งขึ้น
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	 เมื่อคุณภาพน�้าของคลองส�าโรงเสื่อมโทรมลง	 ผลกระทบที่เห็นอย่างชัดเจนคือทรัพยากรพันธุ์ปลาและ 
พันธุ์พืช	 จากที่เคยมีมากมายกลับกลายเป็นเพียงต�านานให้เล่าขานว่าในอดีตล�าคลองแห่งน้ีว่ามีความ 
อุดมสมบูรณ์เพียงใด	จากการบอกเล่าของตัวแทนชุมชนทั้ง	8	ชุมชนได้เห็นพ้องต้องกันว่า	คลองส�าโรงเริ่ม
เปลีย่นแปลงทลีะน้อยไปพร้อมกบัการพฒันาชมุชนบางพลใีห้เป็นเขตโรงงานอตุสาหกรรม	ยิง่ประชากรและ
โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	เห็นได้ว่าล�าคลองยิ่งเสื่อมโทรมลงสวนทางกับความเจริญของพื้นที่	โดยเฉพาะ
ความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ปลาและพันธุ์พืชนั้นมีจ�านวนลดน้อยลงเกินกว่าครึ่งหนึ่งของที่เคยพบเจอหรือ 
บางชนิดไม่พบเจออีกเลย	 บางชนิดอาจยังคงพบอยู่แต่หาได้ยากและมีจ�านวนน้อยลงมาก	 คงเหลือเพียง 
พันธุ์ปลาไม่กี่ชนิดที่สามารถปรับตัวได้	 ชาวบ้านจึงหันไปเลี้ยงปลาในบ่อแทน	 หากเปรียบเป็นสัดส่วนของ
จ�านวนปลาที่เคยชุกชุมนั้นคงเหลือเพียงร้อยละสามสิบของจ�านวนที่เคยพบเจอสามารถเปรียบเทียบชนิด
พันธุ์ปลา	สัตว์น�้าอื่น	ๆ	และพันธุ์พืชที่สูญหายไป	รายละเอียดตามตารางและแผนภูมิแท่ง	ดังต่อไปนี้

 Once water quality declined, the obvious impact was on the dwindling fish species and aquatic 
plants. Representatives from eight communities agreed that Samrong Canal had gradually changed as 
a result of the development of Bang Phli into an industrial zone, but in the opposite direction. As the 
area prospered with more people and industries moving in, the canal degenerated, especially with 
respect to the loss of plant and fish species. Only half the varieties of fish remain that used to be 
found in the canal. These are the ones that were able to adapt. The villagers turned to raising fish in 
ponds instead. The populations of the remaining fish varieties were also low at about 30% of what 
they used to be.
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แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจำ�นวนพันธุ์ปล� สัตว์นำ้�อื่นๆ และพันธุ์พืช 
ในคลองสำ�โรงช่วงก่อน พ.ศ.2520-2555
Graph Comparing Abundance of Species before 1977 and 2012

Fish Species Aquatic Species Plant Species

Existing (before 1977)

Disappeared

Remaining Today



ต�ร�งแสดงทรัพย�กรชีวภ�พ (พันธุ์ปล� สัตว์นำ้�อื่นๆ และพันธุ์พืช
ของคลองสำ�โรงในอดีตจนถึงปัจจุบัน
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Time/Type No. of Species LossPast  (past - 1977) Present (1978 - present)

Fish Species Tiger Fish (pla suea); Armed Spiny Eel 
(pla krathing); Striped Tiger Leaf Fish
(pla mo khlong; pla mo chang yiab); 
Spiny Eel (pla lod); Rasbora Minnow
(pla siw); Guppy (pla kalamang);
Mystus (pla ikong); Naked Catfish 
(pla khayaeng); Bagrid Catfish (pla kod); 
Sheatfish (pla nuea on); Needlefish
(pla krathung heo); and Black
Sharkminnow (pla ka)

Giant Freshwater Prawn (kung kam 
kram); Jinga Shrimp (kung takad); Clam 
(hoi kab) 

Lotus (bua luang);
Gooseweed (phak pod);
Shichito Matgrass (kok sam liam)*;
Umbella Plant (kok klom)*;
and Water Thyme (sarai hang krarok)*

Plant Species

Aquatic
Species 

Snakehead Fish (pla chon); Silver Barb (pla 
taphian khao); Red-tailed Tinfoil Barb (pla 
taphian hang daeng); Goby (pla bu); Bronze 
Featherback (pla chalad); Clown Feather-
back (pla krai); Eel (pla lai);  Bighead Walking 
Catfish (pla duk ui); Walking Catfish (pla duk 
dan); Moonbeam Gourami (pla kradi nang): 
Three-spot gourami (pla kradi mo); Halfbeak 
(pla khem): Eye-spot Cheek Snakehead (pla 
krasong); Climbing Perch (pla mo thai);
Giant Snakehead (pla chado); Sianemse 
Mud Carp (pla soi); Snakeskin Gourami
(pla salid)*; Mango Fish (pla nin)*

Lanchester’s Freshwater Prawn (kung foi); 
Roung River Prawn (kung kapo) Pond Snail 
(hoi khom); Apple Snail (hoi Khong); and 
Bullfrog (kob jan)

Waterlily (bua sai or bua kaeng); Morning 
Glory (phak bung); Water Primrose (phang 
phuai); Water Mimosa (phak krached); 
Pursalne (phak bia); Water Clover (phak 
waen); Water Hyacinth (phak tob Java)
(dok si muang and (si khiao); Water Lettuce
(dok jok)*; Duckweed (nae)*; Giant Reed
(ton o)*; and Wild Sugar (ton Khaem)*

28 species in total; 
12 species loss 

16 species in total; 
five species loss

Eight species
in total;

three speices loss 

* not natural
abundance;

but in the pond 

* inedible 

Note: Species in the present column found but not abundant and becoming rare.  

Table of Species of Fish, Plants and Aquatic Animals of Samrong Canal 
from the Past to Present

ช่วงเวลา/
ชนิด

พันธุ์ปลา ปลาเสือ	ปลากระทิง	ปลาหมอโคล้ง
(ปลาหมอช้างเหยียบ)	ปลาหลด
ปลาซิว	ปลากะละมัง	ปลาอีกง
ปลาแขยง	ปลากด	ปลาเนื้ออ่อน
ปลากระทุงเหว	ปลากา	

กุ้งก้ามกราม	กุ้งตะกาด	หอยกาบ	

บัวหลวง	ผักปอด	กกสามเหลี่ยม*
กกกลม*	สาหร่ายหางกระรอก*

หมายเหตุ พันธุ์ปลาในช่องที่พบในปัจจุบัน	แม้จะยังพบอยู่แต่พบจ�านวนไม่มากและหาได้ยาก	

พันธุ์พืช

สัตว์น�้าอื่นๆ

ทรัพยากรชีวภาพ ที่พบในอดีต
(อดีต - พ.ศ.2520)

ทรัพยากรชีวภาพ ที่พบในปัจจุบัน
(พ.ศ.2521 - ปัจจุบัน)

สรุป
จ�านวนที่หายไป

ปลาช่อน	ปลาตะเพียนขาว
ปลาตะเพียนหางแดง	ปลาบู	่ปลาฉลาด
ปลากราย	ปลาไหล	ปลาดุกอุย	ปลาดุกด้าน
ปลากระดี่นาง	ปลากระดี่หม้อ	ปลาเข็ม	
ปลากระสง	ปลาหมอไทย	ปลาชะโด
ปลาสร้อย	ปลาสลิด*	ปลานิล*

กุ้งฝอย	กุ้งกะเปาะ
หอยขม	หอยโข่งกบจาน

บัวสาย(บัวแกง)	ผักบุ้ง	พังพวย	ผักกระเฉด	
ผักเบี้ย	ผักแว่น	ผักตบชวา	ดอกสีม่วง/
สีเขียวดอกจอก*	แหน*	ต้นอ้อ*	ต้นแขม*

รวมมี	28	ชนิด
หายไป	12	ชนิด

*	ไม่มีตามธรรมชาติ

แต่ใช้การเลี้ยงในบ่อ	

*	กินไม่ได้

รวมมี	8	ชนิด
หายไป	3	ชนิด

รวมมี	16	ชนิด
หายไป	5	ชนิด



ภ�พตัวอย่�งพันธุ์ปล�ที่ห�ย�กในคลองสำ�โรงในปัจจุบัน
(รูปจ�กเวบไซท์)8

Examples of rare fish species in Samrong Canal at present
(images from the website)8

8	ปลาหมอช้างเหยียบ	(Striped	tiger	leaf	fish)	:	http://www.nongsoong.com/forum/index.php?topic=3823.0
			ปลากระทิง	(Armed	spiny	eel)	:	http://jawnoyfishing.blogspot.com/2008/11/blog-post_06.html

			ปลาหลด	(Spiny	eel)	:	http://nanasarakaset.blogspot.com/2012/09/blog-post.html
			ปลากด	(Bagrid	catfish)	:	http://www.oratix.com/category/uncategorized/page/2/
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ปล�หมอช้�งเหยียบ
Striped tiger leaf fish

ปล�หลด
Spiny eel

ปล�กระทิง
Armed spiny eel 

ปล�กด
Bagrid catfish 



Development of the Bang Phli area
and changes in the water quality in 
Samrong Canal 

 From the descr iption of the area from the past to the
present several determinants emerge regarding the relationship 
between the development of  the local ity and populat ion 
expans ion and the change in  water  qual i t y  in  Samrong 
Canal and its  impact on bio-resources.  The developments 
can be summarized as follows.

สรุปพัฒน�ก�รของพื้นที่ชุมชนบ�งพลี

และก�รเปลี่ยนแปลงของคุณภ�พนำ้�ในคลองสำ�โรง

 จากการล�าดับเรื่องราวชุมชนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 ท�าให้พบว่า 
นับตั้งแต่มีการพัฒนาพื้นที่และการขยายตัวของประชากรเพิ่มขึ้นมาอย่าง
ต่อเนื่อง	ส่งผลให้คุณภาพของน�้าในคลองส�าโรงเริ่มเสื่อมโทรมลง	และส่งผล 
กระทบต่อทรัพยากรทางชีวภาพในคลอง	 ซึ่งชาวชุมชนบางพลีได้ล�าดับ
พัฒนาการของพื้นท่ีกับการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน�้าในคลองส�าโรง 
รายละเอียดสรุปได้ดังนี้
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ช่วงก่อน พ.ศ.2500 

	 เดิมคลองส�าโรงเป็นเส้นทางการคมนาคมตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา	 จนกระทั่งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วง
พ.ศ.2349	 ได้ปรากฏชื่อชุมชนบางพลีจากการพรรณนาของสุนทรภู่	 ท�าให้เห็นภาพของชุมชนบางพลี
ในยุคนั้น	 และจากการบอกเล่าของตัวแทนชุมชนท้ัง	 8	 ชุมชนน้ัน	 ชุมชนบางพลีเป็นชุมชนชนบท 
ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งริมคลองส�าโรง	 ในส่วนหน้าบ้านหันหน้าเข้าคลอง	 ในส่วนหลังบ้านเป็นท้องทุ่งนากว้าง 
ขวาง	ในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	5	ช่วง	พ.ศ.2445-2452	มีการสร้าง
ประตูกั้นน�า้เพื่อช่วยให้ชาวบ้านมีน�้าจืดใว้ใช้ท�านา	และป้องกันน�้าเค็ม	

	 คุณภาพน�้าของคลองส�าโรงสมัยนั้นใสสะอาด	มีปลาชุกชุม	พืชน�้ามากมาย	น�า้จากคลองส�าโรงสามารถ
ใช้ดื่มใช้กิน	 ท�าการเกษตรและยังเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักของชาวบ้าน	 นอกจากน้ันคลองส�าโรง 
ยังมีบทบาทไปถึงวัฒนธรรมประเพณีในชุมชน	หนึ่งในประเพณีส�าคัญของภาคกลางนั้นคือประเพณีรับบัว
ในช่วงออกพรรษาและแห่พระหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่เป็นประเพณีทางน�้าซึ่งใช้คลองส�าโรงเป็น
พื้นที่กิจกรรมหลัก	

Pre-development - 1957 

 Samrong Canal was a transportation route since the historical Ayutthaya Period. In 1806 in 
the early Rattanakosin Period, the name Bang Phli appeared in Sunthorn Phu’s travelogue which  
presented a picture of the community. The people of today’s Bang Phli describe their community of 
90 years ago as a large rural community on the banks of Samrong Canal, with houses facing the canal 
and large fields behind the houses. During the reign of King Rama V (1868-1910), a water gate was 
built between 1902 and 1909 to help retain fresh water for farming and prevent salt water intrusion.

 The quality of the water in the canal was clear and filled with fish and plants. Samrong Canal 
served as a main transport route. The people grew and sold rice. They used canal water for drinking,
farming and swimming. Their lives were intertwined with the canal. They practised the ‘Receiving 
Lotus’ tradition (later changed to ‘Throwing Lotus’) at the end of Buddhist lent and a procession of 
the Buddha image of Luang Pho To of Bang Phli Yai Temple organized on the water on the same day.
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ช่วง พ.ศ.2501- พ.ศ.2520

	 จังหวัดสมุทรปราการมีบทบาทรองรับการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมจากกรุงเทพมหานคร	 ในปี	
พ.ศ.2502	 ทางด้านทิศใต้ของชุมชนมีการตัดถนนเทพารักษ์เลียบคลองส�าโรงยาวถึงบางบ่อ	 ในจังหวัด
สมุทรปราการ	 ชาวบ้านเริ่มขายที่ดิน	 พื้นที่ท�านาจึงลดลง	 เริ่มมีการต้ังโรงงานอุตสาหกรรม	 บ้านจัดสรร	
และอาคารพาณิชย์ห้างร้านค้า	 มีการอพยพของประชากรเข้ามาในพื้นที่ชุมชนบางพลี	 และบริเวณ
โดยรอบเป็นจ�านวนมาก

	 คุณภาพน�้าของคลองส�าโรงในช่วงนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงมาก	 ชาวบ้านยังสามารถน�าน�้าในคลองส�าโรง 
มาใช้อปุโภคและบรโิภค	แต่เริม่เปลีย่นมาสญัจรทางบกแทนทางน�า้	การเดนิทางทางน�า้ยงัพอมบ้ีางแต่เฉพาะ
ภายในชุมชน	 ชาวบ้านริมคลองยังหาปลาและหาพืชอาหารไว้กินและขายในชุมชนได้	 แต่การท�านาเริ่ม
น้อยลง	โดยชาวบ้านเริ่มเปลี่ยนอาชีพไปท�างานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการค้าการบริการ	แต่กระนั้น 
ชาวชุมชนบางพลียังคงสืบสานประเพณีวันรับบัวไว้ด้วยแรงศรัทธาซึ่งจัดที่คลองส�าโรงเหมือนเดิม

1958-1977 

 Samut Prakan Province was designated with the role of supporting the industrial expansion of 
Bangkok. In 1959, Theparak Road was cut on the southern side of the community, along Samrong 
Canal as far as Bang Bo in Chachoengsao. Rice fields shrank as construction of industrial plants,
housing estates, office buildings and stores started. More people migrated into Bang Phli and
surrounding areas.

 Canal water in this period did not change much. The villagers still used it for drinking and 
other domestic uses. They started to travel by land, rather than by boat. Fish and plants could still be
gathered for sale and consumption within the community. Work in factories and the commercial
and service sectors started to replace farming. The community maintained their faith in the Lotus  
Throwing tradition.
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ช่วง พ.ศ.2521- พ.ศ.2540  
	 เกิดการขยายตัวของพื้นที่อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยตามแนวถนนเทพารักษ์ขนานกับริมคลองส�าโรง
และทางทิศเหนือตามแนวถนนบางนา-ตราด	 การอพยพของประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 มีการขยาย
ตัวอย่างหนาแน่นของที่อยู่อาศัย	 หมู่บ้านจัดสรร	 อพาร์ทเม้นท์ขนาดใหญ่	 ห้างสรรพสินค้า	 และโรงงาน
อุตสาหกรรมเกิดขึ้นตลอดแนวริมคลองส�าโรงและถนนเทพารักษ์ใน	พ.ศ.2540	คณะรัฐมนตรีมีมติให้สร้าง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม	ิในเขตต�าบลหนองปรือ	และต�าบลราชาเทวะ	อ�าเภอบางพลี

	 ถึงแม้ว่าคุณภาพน�้าของคลองส�าโรงเริ่มเสื่อมโทรม	 สีของน�้าขุ่นไม่ใสเหมือนเคย	 สัตว์น�้าและพันธุ์พืช	 
เริ่มลดลง	 การสัญจรใช้ทางบกเป็นหลัก	 แต่ชาวบ้านยังคงหาปลาเพื่อการบริโภคได้บ้าง	 โดยบางครัวเรือน 
ได้หนัมาประกอบอาชพีเล้ียงปลาในบ่อเลีย้ง	แต่อย่างไรกต็ามในช่วงระยะเวลาดงักล่าวความเสือ่มโทรมของ
คลองส�าโรงได้ส่งผลให้น�้าในคลองส�าโรงไม่สามารถใช้ดื่มกินได้อีกต่อไป	

1978-1997  
 Industry and housing expanded along Theparak Road and Samrong Canal and on the northern 
side along the Bang Na-Trat highway. In-migration increased rapidly. More houses, housing estates,
apartment buildings, department stores and factories appeared, making the canal banks and
Theparak Road more congested.  

 The quality of the water in Samrong Canal started to decline. The water became cloudy and 
not as clear as before.  Fish and plant varieties started to disappear, but fish could still be caught for 
food. Some families raised fish commercially in ponds. Transportation was mainly by road. The canal  
water was no longer fit for drinking and daily use.
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ช่วง พ.ศ.2541-ปัจจุบัน
	 จังหวัดสมุทรปราการกลายเป็นจังหวัดปริมณฑลที่มีบทบาทเป็นเมืองอุตสาหกรรมรองรับการกระจาย
ความเจริญและลดการอพยพของประชากรมุ่งเข้าสู่พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร	 จึงเป็นหน่ึงในสี่จังหวัดของ
ประเทศไทยทีมี่การบงัคับใช้ผงัเมอืงรวมครอบคลมุทัง้จงัหวดั	 ตัง้แต่ปี	 พ.ศ.2540	 ท่าอากาศยานสวุรรณภมู	ิ
ได้ตั้งขึ้นที่อ�าเภอบางพลี	 และเปิดใช้เชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบใน	 พ.ศ.2549	 ส่งผลให้จังหวัดสมุทรปราการ
กลายเป็นศูนย์กลางระบบการจัดการขนส่งสินค้าของประเทศและภูมิภาคเอเชียอีกด้วย	 ชุมชนบางพลี 
เติบโตเป็นชุมชนเมืองอย่างต่อเนื่อง	 ในขณะเดียวกันคลองส�าโรงมีบทบาทเป็นคลองระบายน�้าไปยัง 
ชายทะเล	เพื่อป้องกันน�้าท่วมสนามบินและกรุงเทพมหานคร

	 คุณภาพน�้าของคลองส�าโรงในปัจจุบัน	 เสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัด	 น�้าเป็นสีด�าคล�้า	 ส่งกล่ินเหม็น
สิ่งมีชีวิตในล�าคลองเริ่มหายไป	 พันธุ์พืชพันธุ์ปลาท่ีเคยชุกชุมลดลงบางพันธุ์ไม่พบเจออีกเลย	 ล�าคลอง
เต็มไปด้วยผักตบชวาและขยะลอยน�้าประกอบกับเป็นพื้นท่ีปลายน�้ายิ่งท�าให้มีขยะอุดตันในบริเวณนี้เป็น
จ�านวนมาก	 ไม่สามารถใช้น�้าล้างจานหรืออาบน�้าได้	 เพราะท�าให้เกิดอาการคันและแสบผิวแม้ว่าระบบ
นิเวศของคลองจะเสียสมดุลไปมาก	 แต่ถือได้ว่าคุณภาพน�้าของคลองส�าโรงในช่วงของชุมชนบางพลี
หรือคลองส�าโรงฝั่งใต้ยังมีความเสื่อมโทรมน้อยกว่าในคลองส�าโรงช่วงต้นที่เชื่อมกับแม่น�้าเจ้าพระยา

1998-Present
 Samut Prakan Province is a satellite province of Bangkok and serves as an industrial town in
support of the capital’s prosperity, absorbing urban migration. It is therefore one of the four provinces
of Thailand that has urban planning enforcement for the whole of the province. In 1997, construction 
of Suvarnabhumi Airport began in Bang Phli District, making the province a logistics hub for the 
country and also of Asia. Bang Phli became a completely urbanized community. At the same time,  
Samrong Canal now serves as a drainage canal to prevent flooding of the airport and Bangkok.

 The quality of water in Samrong Canal has clearly deteriorated. It is blackish and foul-smelling.
It is hard to find any living things. Some fish have disappeared altogether. It is full of water hyacinth
and floating garbage. Garbage accumulates at the downstream end of the canal. The water can
no longer be used for washing or bathing; for some people it causes rashes or stinging. Even
though the balance of the canal’s ecosystem has been lost, it can be seen that around the Bang Phli 
area is less polluted than the upper section of the canal. Bang Phli people can still find fish in the canal, 
however difficult, and can still grow plants and vegetables using canal water. However, they expressed 
concern as to whether their health will be affected. Today, Samrong Canal still awaits remedial care 
to clean it up and ensure its safety for the people living on it.
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กรีนพีซ	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ร่วมกับ	 8	 ชุมชนริมคลอง
ส�าโรง	 ต.บางพลี	 อ.บางพลี	 จ.สมุทรปราการ	 จัดโครงการ	 
“คืนชีวิตสู่ล�าคลอง คืนสายน�้าสู่ชุมชน”	 เนื่องในวันที่	 20	
กนัยายน	ของทุกปี	เป็นวนั	“อนรัุกษ์และพฒันาแม่น�า้ ค ูคลอง
แห่งชาติ”	 ทั้งน้ีหน่วยเฝ้าระวังกรีนพีซได้ท�าการรณรงค์	 ให้มี 
การปกป้องแหล่งน�้าให้ปลอดสารพิษมาตั้งแต่ปี	 2550	 โดยมี
การวจิยัพบสารพษิในหลายพืน้ทีใ่นคลองรอบๆแม่น�้าเจ้าพระยา	
ทั้งนี้	 กรีนพีซได้รณรงค์เรื่อง	 การปล่อยมลพิษต้องเหลือศูนย	์ 
เพื่อยุติปัญหามลพิษทางน�้า
© Vinai Dithajohn/Greenpeace

Greenpeace Southeast Asia Thailand together with 
eight communities along the Samrong Canal, Bang Phli 
District, Samut Prakarn Province, organised an activity 
on “Protect Water, Protect Our Future”, as September 
20 marks the “National Conservation and Improvement 
of Rivers and Canals Day ”.  Greenpeace Water 
Monitoring Patrol Unit has undertaken the campaign 
on toxic free water since 2007. Toxic substances were 
found in a number of areas along the Chao Phraya River.  
Our campaign calls for zero discharge target in order 
to put an end to water pollution. 
© Vinai Dithajohn/Greenpeace
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 แต่อย่างไรก็ตามตัวแทนชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ได้มีความคิดเห็นร่วมกันว่า สาเหตุส�าคัญที่
ความเสื่อมโทรมของคลองส�าโรงมีที่มาจากการปล่อยน�้าเสียลงสู่ส�าคลองจาก 4 แหล่งดังต่อไปนี้ 

	 1		จากที่อยู่อาศัยอาคารบ้านเรือน	จากในอดีตประชากรยังไม่หนาแน่นมากนักแตกต่างกับในปัจจุบัน
มีประชากรมีจ�านวนมาก	การปล่อยน�้าเสียต่อวันจึงมีปริมาณมากขึ้นจนเกินกว่าที่แหล่งน�า้จะรับได	้อีกทั้ง
ผู้คนในปัจจุบันใช้สารเคมีในชีวิตประจ�าวันมากกว่าในอดีต	เช่น	น�้ายาล้างจาน	ผงซักฟอก	ฯลฯ	การปล่อย
น�้าโดยขาดการบ�าบัดยิ่งส่งผลให้น�้าในคลองส�าโรงเสื่อมโทรมลง
	 2		จากโรงงานอุตสาหกรรม	นับตั้งแต่มีโรงงานอุตสาหกรรม	น�้าในคลองส�าโรงเสื่อมโทรมลงทั้งสี
และกลิ่น	ซึ่งพบว่ามีบางโรงงานที่ปล่อยน�า้เสียลงสู่ล�าคลองโดยขาดการบ�าบัด	ถึงแม้การปล่อยน�้าเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรมอาจมีปริมาณน้อยกว่าน�้าเสียจากแหล่งที่อยู่อาศัย	แต่สารเคมีที่มาจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเมื่อปล่อยลงแหล่งน�้าแล้วสามารถเป็นอันตรายต่อสุขภาพของชาวบ้านอย่างรุนแรงและยาก
ที่จะก�าจัดออกจากสิ่งแวดล้อม	ยิ่งไปกว่านั้นกระแสน�า้อาจพัดพาสารเคมีเหล่านั้นไปยังระบบนิเวศอื่นๆ
ที่เชื่อมโยงกันอีกด้วย	
	 3		จากพื้นที่เกษตรกรรม	เช่น	แปลงปลูกผักริมคลองหรือการเลี้ยงปศุสัตว์	ซึ่งใช้ปุ๋ยเคมีหรือมูลสัตว์
นั้นได้ไหลลงสู่ล�าคลองท�าให้คลองเสื่อมคุณภาพลง
	 4		จากกองขยะริมคลอง	เมื่อฝนตก	น�้าฝนจะพัดพาเอาขยะลงไปสู่ส�าคลองด้วย	ซึ่งเป็นขยะหลาก
หลายชนิดและอาจมีขยะที่เป็นพิษปะปนอยู่

	 ดังนั้น	โดยภาพรวมของปัญหาที่เกิดขึ้นกับคลองส�าโรง	คือการปล่อยน�า้เสียจากแหล่งกิจกรรมของ
มนุษย์โดยขาดการบ�าบัดนั่นเอง

 Environmental Problems of Bang Phli Community. Development and change brought
accompanying urban environmental problems to Bang Phli as it has elsewhere when environmental
issues are neglected. Bang Phli people are of the opinion that the water quality problems in
Samrong Canal by the release of waste water from 4 sources.

 1 Households. The large increase in the number of people releasing waste water into the canal 
has surpassed its carrying capacity. Also, people now are using more chemicals in their daily lives 
than in the past, such as dish-washing liquids and detergents. 
 2 Factories. Some do not treat their waste water before release. Though the quantity is less than 
that from households, factory waste water contains chemicals that, once they reach the canal, are
difficult to eradicate and can constitute health hazards. In addition, chemically-polluted water can
affect other related eco-systems.
 3 Agriculture. Run-off from vegetable plots where fertilizers are used and animal waste from 
livestock raising are released without treatment into ditches and canals.
 4 Garbage. This is dumped on canal banks and washed into the canal by rain. There is no
knowing what type of garbage is dumped or whether it contains anything toxic.
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ช่วงเวลา/ล�าดับ
พัฒนาการ

•	สมัยกรุงศรีอยุธยา	คลองขุด
	 เชื่อมปากน�้าเจ้าพระยาและ
	 ปากน�้าบางปะกง	
•	ชื่อคลองส�าโรงและชุมชนบางพลี
	 ปรากฏในนิราศเมืองแกลง
	 ของสุนทรภู่
•	สมัยรัชกาลที่	5	สร้างประตู
	 กั้นน�า้คลองส�าโรง

•	จังหวัดสมุทรปราการรองรับการ	
	 ขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม
	 จากกรุงเทพมหานคร	
•	พ.ศ.2502	สร้างถนนเทพารักษ์
	 เลียบคลองส�าโรง

•		จังหวัดสมุทรปราการ
	 มีบทบาทรองรับการขยายตัว
	 ทางด้านอุตสาหกรรมจาก
	 กรุงเทพมหานคร
•		พื้นที่อุตสาหกรรมขยายตัว
	 อย่างต่อเนื่องตลอดริมคลอง
	 ส�าโรงทั้งสาย

•	จังหวัดสมุทรปราการมีบทบาท
	 เมืองอุตสาหกรรมและศูนย์กลาง
	 Logistic	เอเชีย
•		พ.ศ.2549	เปิดใช้ท่าอากาศยาน
	 สุวรรณภูมิ

น�้าใสเห็นก้นคลอง/อุดมสมบูรณ์ไป
ด้วยพันธุ์ปลา	สัตว์น�้า	และพันธุ์พืช/
ใช้น�้าในการเกษตรกรรมท�านา/
ใช้บริโภคและอุปโภค/เส้นทาง
คมนาคมทางน�้าเป็นหลักมีเรือวิ่ง/
เส้นทางค้าขายและขนส่ง/ตลาด
ใหญ่ชุมชนบางพลี/ด�าเนินประเพณี
วันรับบัวและแห่พระทางน�้า

คุณภาพน�้าของคลองส�าโรงในช่วงนี้
ยังไม่เปลี่ยนแปลงมาก/ใช้อุปโภค
และบริโภคได้/ยังหาปลา	หาพืช	
ไว้ยังชีพ	และขายในชุมชน/เริ่ม
เปลี่ยนมาสัญจรทางบกแทนทางน�้า/
สัญจรทางน�้าภายในชุมชน/สืบสาน
ประเพณีวันรับบัวไว้ด้วยแรงศรัทธา

คุณภาพน�้าของคลองส�าโรงเริ่ม
เสื่อมโทรม	สีของน�้าขุ่นไม่ใสเหมือน
เคย/สัตว์น�้าและพันธุ์พืชเริ่มลดลง/
เดินทางทางบกเป็นหลัก/ยังคงหา
ปลาเพื่อการบริโภคได้บ้าง/เลี้ยง
ปลาในบ่อเลี้ยง/ใช้ดื่มใช้กินในชีวิต
ประจ�าวันไม่ได้อีกแล้ว/ยังคงสืบสาน
ประเพณีวันรับบัว

น�้าในคลองสีด�าคล�้า	มีกลิ่นเหม็น/
สัตว์น�้าและพันธุ์พืชบางชนิดสูญพันธุ์
และหาได้ยาก/ใช้ดื่มกินไม่ได้/แต่
คลองส�าโรงบริเวณชุมชนบางพลียัง
มีคุณภาพน�้าดีกว่าในช่วงอื่น/คลอง
ส�าโรงมีบทบาทเป็นคลองระบายน�า้
ไปยังชายทะเลเพื่อป้องกันน�้าท่วม
สนามบิน/กรีนพีซตรวจสอบน�้า

พื้นที่เต็มไปด้วยท้องทุ่งนา/
อาชีพท�านาและหาปลา/
วิถีชีวิตสัมพันธ์กับคลองทั้งชีวิต	

ชาวบ้านเริ่มขายที่นา/เริ่มมีโรงงาน
อุตสาหกรรมบ้านจัดสรร	และอาคาร
พาณิชย์/พื้นทีเกษตรกรรมลดลง
เปลี่ยนเป็นโรงงานอุตสาหกรรม/
บ้านจัดสรร	และอาคารพาณิชย์/
เริ่มเปลี่ยนอาชีพท�างานไปในภาค
อุตสาหกรรมและภาคการค้าการ
บริการ/มีการอพยพของประชากร
เข้ามาในพื้นที่ชุมชนบางพลีและ
บริเวณโดยรอบ

การขยายตัว	โรงงานอุตสาหกรรม
บ้านจัดสรร	และอาคารพาณิชย์
อพาร์ทเม้นท์ขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้น
ทวีคูณ	ตามแนวถนนเทพารักษ์และ
ริมคลองส�าโรง/ไม่มีพื้นที่นาแล้ว/
ประชากรเริ่มอพยพเข้ามาหนาแน่น
ขึ้น/ชุมชนบางพลีหนาแน่นขึ้น

ชุมชนบางพลีเติบโตเป็นชุมชนเมือง
ขนาดใหญ่/เมืองอุตสาหกรรม/
นายกเทศมนตรีและชุมชนบางพลี
ร่วมกันรักษาคลองและฟื้นฟูชีวิต
ริมคลอง/จัดท�าตลาดน�้าโบราณ
บางพล	ีและแหล่งท่องเที่ยวทางน�า้

การพัฒนาพื้นที่
ชุมชนบางพลี

การใช้ประโยชน์/บทบาท และ
การเปลี่ยนแปลงของคลองส�าโรง

การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่/
วิถีชีวิตชุมชนบางพลี

ก่อน
พ.ศ.2500

พ.ศ.2501
-

พ.ศ.2520

พ.ศ.2521
-

พ.ศ.2540

พ.ศ.2541
-

พ.ศ.2555
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Period/
Chronological

Order of
Developments

Indicators of Developments/
Bang Phli Community

• The canal was dug in the
  Ayutthaya Period to link the
 mouths of the Chao Phraya
 and Bang Pakong Rivers. 
• The names Samrong Canal
 and Bang Phli appeared in the
 Mueang Klaeng travelogue
 by Sunthorn Phu.
• A water gate was built on
 Samrong Canal in the reign
 of King Rama V.

• Samut Prakan Province
 played a supporting role in
 the industrial expansion of
 Bangkok. 
• Theparak Rd was built along
 the canal in 1959.

 Samut Prakan Province
 continued its role of
 supporting the industrial
 expansion of Bangkok.

• Samut Prakan took the role
 of an industrial town and
 logistics hub for Asia.
• Suvarnabhumi International
 Airport was constructed
 in 1998.

The canal water was clear
and teeming with fish, aquatic 
plants and animals. The water 
was used for farming, drinking 
and washing. The canal was a 
major transport and trade route.  
Bang Phli had a large market.  
There were 2 main traditions of 
Lotus Receiving and a Buddha 
image procession on the water.

Little change in the quality 
of canal water which was still 
drinkable. Fish and aquatic 
plants could be gathered for 
consumption and sale within 
the community. Transportation
by road started, though intra-
community travel was still by 
boat. The Lotus Throwing
tradition was maintained.

The quality of water began to
deteriorate, becoming cloudy 
and less clear and no longer
usable for drinking. The number 
of aquatic animals and plants 
declined although fish could 
still be caught for home
consumption. Fish were raised
in ponds. Water could not be 
used for drinking or domestic 
use. The Lotus Throwing event 
was continued.

Canal water turned black and 
foul-smelling. Some aquatic 
animal and plant species
disappeared altogether or 
were difficult to find. Water 
was no longer potable.
However, water quality around 
Bang Phli was better than 
elsewhere. Samrong Canal 
served as a drainage channel to 
the sea to prevent flooding of 
the airport. Greenpeace tested 
water quality.

The area was covered in rice 
fields. The main occupations 
were rice farming and fishing.  
People’s lives were tied to the 
canal.

Rice fields began to be sold off.
Agricultural land began to be 
turned into factories, housing 
estates and office buildings.  
People started to work in
factories, commerce and other
services. There was in-migration
into Bang Phli and surrounding 
communities.

Factories, housing estates, 
commercial buildings, and 
large apartment buildings
multiplied a long Theparak Rd. 
and Samrong Canal.
Population density increased 
with more in-migration.  
Samrong community became 
congested. No rice fields 
remained.

Bang Phli grew into a large 
urban community and
industrial town. The mayor and 
people of Bang Phli cooperated
to conserve the canal and 
rehabilitate canalise life,
Bang Phli ancient market and 
other tourism sites.

Past - 1957

1958 - 1977

1978 - 1997

1998 - Present

Role/Changes
in Samrong Canal

Changes in the Area/
Community life in Bang Phli
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Changes to the area

Quality of Water
in Samrong Canal

Bang Phli Community 
located along Samrong Canal 
and trade along the water 
course

• Samut Prakarn Province
   responding to industrial
   expansion from Bangkok
• The year 1959 with
   new Theparak Road along
   Samrong Canal

• Clear water, able to see
   the bottom of the Canal
• Drinkable water
• Abundance of fish species
   to catch

• Clear water
• Drinkable water
• Earning from fish and
   plants species

Before - 1957

Be
fo

re
 -

 1
95

7

19
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 -
 1

97
7



A Summary of the Development in Bang Phli Community 
Area and the Changes in Samrong Canal Water Quality 
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• Cloudy water
• Undrinkable water
• Declining fish and
   plants species • Blackish and foul-smelling water

• Undrinkable water
• Loss of some fish and plants species
• Greenpeace reporting the contamination of heavy metals
   in South bank of Samrong Canal within standard level

Industry and
housing expanding
along Samrong Canal

• Samut Prakarn Province becoming an industrial
   town and Asia Logistics Hub
• The year 2006 Suvarnabhumi Airport in full operation
• Becoming populated and industrial area

19
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99
7

19
98

 -
 2

01
2

2012



ภ�พถ่�ยท�งอ�ก�ศ พ.ศ. 2517
ชุมชนบ�งพลีตั้งถิ่นฐ�นตลอดริมคลองสำ�โรงและท้องทุ่งน�กว�้งขว�ง

ภ�พถ่�ยท�งอ�ก�ศ พ.ศ. 2517 ขย�ยภ�พให้เห็นชุมชนบ�งพลีและคลองสำ�โรง
Aerial Photo in 1974, illustrating Bang Phli Community and Samrong Canal

Aerial Photo in 1974 Bang Phli Community settlement
along Samrong Canal and vast area of rice paddy fields
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คลองสำ�โรง
Samrong Canal

วัดบ�งพลีใหญ่กล�ง
Bang Phli Yai Klang Temple

บริเวณชุมชนบ�งพลี
Bang Phli Community

วัดบ�งพลีใหญ่ใน
Bang Phli Yai Nai Temple

คลองสำ�โรง
Samrong Canal
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กรีนพีซ	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ร่วมกับ	 8	 ชุมชนริมคลอง
ส�าโรง	 ต.บางพลี	 อ.บางพลี	 จ.สมุทรปราการ	 จัดโครงการ	 
“คืนชีวิตสู่ล�าคลอง คืนสายน�้าสู่ชุมชน”	 เนื่องในวันที่	 20	
กนัยายน	ของทุกปี	เป็นวนั	“อนรัุกษ์และพฒันาแม่น�า้ ค ูคลอง
แห่งชาติ”	 ทั้งน้ีหน่วยเฝ้าระวังกรีนพีซได้ท�าการรณรงค์	 ให้มี 
การปกป้องแหล่งน�้าให้ปลอดสารพิษมาตั้งแต่ปี	 2550	 โดยมี
การวจิยัพบสารพษิในหลายพืน้ทีใ่นคลองรอบๆแม่น�้าเจ้าพระยา	
ทั้งนี้	 กรีนพีซได้รณรงค์เรื่อง	 การปล่อยมลพิษต้องเหลือศูนย	์ 
เพื่อยุติปัญหามลพิษทางน�้า
© Vinai Dithajohn/Greenpeace

Greenpeace Southeast Asia Thailand together with eight 
communities along the Samrong Canal, Bang Phli District, 
Samut Prakarn Province, organised an activity on “Protect 
Water, Protect Our Future”, as September 20 marks the 
“National Conservation and Improvement of Rivers 
and Canals Day”. Greenpeace Water Monitoring Patrol 
Unit has undertaken the campaign on toxic free water 
since 2007. Toxic substances were found in a number 
of areas along the Chao Phraya River.  Our campaign 
calls for zero discharge target in order to put an end 
to water pollution. 
© Vinai Dithajohn/Greenpeace



ภ�พถ่�ยชุมชนบ�งพลีในปัจจุบันและคลองสำ�โรงบริเวณชุมชนบ�งพลี (ภ�พจ�ก Google Map)
Photo of Bang Phli Community at present and Samrong Canal (from Google Map)

9	ชุมชนบางพลี	8	ชุมชน	ประกอบด้วยหมู่	6,	7,	8,	9,	10	และ	11	ของต�าบลบางพลีใหญ่	พื้นที่บางส่วนของหมู่ท่ี	3	ในต�าบลบางโฉลง
			และพื้นที่บางส่วนของหมู	่11	ในต�าบลบางปลา

 แม้ว่าคลองส�าโรงจะเส่ือมโทรมไปมาก	แต่ด้วยการน�าของ	นายพฒันพงศ์	จงรกัด	ีนายกเทศมนตรตี�าบล
บางพลี	 ร่วมกับพลังของชาวชุมชนบางพลีท้ัง	 8	 ชุมชน9	 ได้ช่วยกันฟื้นฟูคลองส�าโรงมากว่า	 6	 ปี	 ตั้งแต่ป	ี 
พ.ศ.2549	 จนถึงปัจจุบันได้มีการจัดกิจกรรมช่วยกันรักษาล�าคลอง	 อาทิเช่น	 หน่วยเก็บขยะและสวะใน
ล�าคลอง	รณรงค์ให้ชาวบ้านรมิคลองใส่ขยะในถงุด�าและมเีจ้าหน้าทีพ่ายเรอืจดัเกบ็ขยะตามบ้านเรอืน	ท�าน�า้
หมักชีวภาพ	(EM)	เพื่อฟื้นฟูคลอง	รณรงค์ให้ชาวบ้านใช้ที่ดักกรองไขมันก่อนจะปล่อยน�้าทิ้งซึ่งสามารถรับ
จากเทศบาลได้	จดักจิกรรมท่องเท่ียวทางน�า้เพือ่เรยีนรูเ้ชงิประวัตศิาสตร์	วฒันธรรม	และระบบนิเวศ	โดยการ
มส่ีวนร่วมจากชมุชน	นอกจากน้ี	ทางเทศบาลยังได้รเิริม่ตลาดน�า้โบราณคลองบางพลใีห้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว 
ของชุมชน	 อันเป็นหนทางหนึ่งในการฟื้นฟูล�าคลองส�าโรงให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้งและชุมชนได้รับ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอีกด้วย	 ซ่ึงท�าให้ทุกคนเห็นความส�าคัญและให้ความร่วมมือในการฟื้นฟูและรักษา 
คลองส�าโรงต่อไป
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 Change is something that happens in every town. Living with development has to continue. 
Even though the condition of Samrong Canal has deteriorated, all eight communities of Bang Phli,9 
led by Mr. Phathanaphong Jongrakdi, Mayor of Bang Phli Subdistrict, have worked together  
for six years organize activities where they help each other conserve the waterway. These include  
an agency to collect garbage and weeds in the canal, a campaign for proper garbage disposal,  
production of EM for water treatment, promoting the installation of grease filters for household  
waste water which are distributed by the municipality, and organizing canal tours to learn about  
the history, culture and eco-systems of the area, with community participation. In addition, the  
municipality has initiated the ancient floating market of Bang Phli as a community tourism site.  
Samrong Canal has regained its value and the community has also received economic benefits, 
which has demonstrated its importance to the community and motivates them to participate in its  
rehabilitation and conservation.
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The Response of Bang Phli Community:
the Struggle to Rehabilitate Samrong Canal

บริเวณชุมชนบ�งพลี
Bang Phli Community

9	The	Bang	Phli	community	comprises	Villages	6,	7,	8,	9,	10	and	11	of	Bang	Phli	Yai	Subdistrict,	part	of	Village	3	of	Bang	Chalong
			Subdistrict	and	part	of	Village	11	of	Bang	Pla	Subdistrict.
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(จากซ้ายไปขาว)	 นางสาวนกแก้ว	 กลัดบุบผา	 ประธานชุมชนรักประชา	 เทศบาลต�าบลบางพลี	 อ.	 บางพลี	 จ.สมุทรปราการ	 
นายพลาย	ภริมย์	ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์	ประเทศไทย	นางสุรพชิญ์	จนิดากลุ	ผอ.กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม	เทศบาลต�าบลบางพล	ี
ร่วมเสวนาในหัวข้อ	“คืนชีวิตสู่ล�าคลอง คืนสายน�า้สู่ชุมชน”	โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานวัน	“อนุรักษ์และพัฒนา
แม่น�า้ คู คลองแห่งชาติ”	ซึ่งตรงกับวันที่	20	กันยายนของทุกปี		©	Vinai	Dithajohn/Greenpeace

กรีนพีซ	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ร่วมกับ	 8	 ชุมชนริมคลองส�าโรง	
ต.บางพลี	 อ.บางพลี	 จ.สมุทรปราการ	 จัดโครงการ	 “คืนชีวิตสู่
ล�าคลอง คืนสายน�้าสู่ชุมชน”	เนื่องในวันที่	20	กันยายน	ของทุกปี	
เป็นวัน	“อนุรักษ์และพัฒนาแม่น�้า คู คลองแห่งชาติ”	ทั้งนี้หน่วย
เฝ้าระวังกรีนพีซได้ท�าการรณรงค์	ให้มีการปกป้องแหล่งน�้าให้ปลอด
สารพิษมาตั้งแต่ปี	 2550	 โดยมีการวิจัยพบสารพิษในหลายพื้นที่ใน
คลองรอบๆ	แม่น�า้เจ้าพระยา	ทัง้นี	้กรนีพซีได้รณรงค์เรือ่ง	การปล่อย
มลพิษต้องเหลือศูนย์	เพื่อยุติปัญหามลพิษทางน�้า
© Vinai Dithajohn/Greenpeace



Recommendations of the Bang Phli Communities

 The people of Bang Phli are of the opinion that the most important thing is consciousness- 
building. People need to have a conscious of the value of the waterway and the need to maintain it. 
This has to be promoted among children and youth; everyone has to have a hand in keeping the 
water clean by not dumping garbage in it. They should help keep watch for irregularities. If factory 
waste water is suspected of causing problems, the leaders must be notified and solutions planned 
together. In the past, the community used a peaceful means of negotiation with the factories and 
received their cooperation. No legal means have had to be used so far.

 However, factories and houses are numerous and dense along the banks of Samrong Canal. 
The actions taken by Bang Phli community on the southern side may be able to take care of only 
the part of the canal where they are located. There is a need to extend cooperation at all levels 
to plan the conservation of the whole length of the canal. A systematic waste water treatment 
programme is needed for the water quality so that it can support living things. This will also demonstrate 
how human beings can adjust in order to co-exist with urban eco-systems.

ข้อเสนอแนะของชุมชนบ�งพลีในก�รดูแลรักษ�

 ตัวแทนชุมชนทั้ง	 8	 ชุมชนได้ความเห็นว่าการสร้างจิตส�านึกเป็นสิ่งส�าคัญที่สุด	 ควรปลูกฝังจิตส�านึก 
และแนวคิดในการรักษาล�าคลอง	 ซึ่งควรส่งเสริมตั้งแต่ในระดับเยาวชน	 ควรได้รับความร่วมมือร่วมใจจาก
ชาวชมุชนทกุคนในการช่วยกนัรกัษาความสะอาดและไม่ทิง้ขยะลงคลอง	ให้ช่วยกนัเป็นหเูป็นตาและสงัเกต
ความผดิปกติของน�า้	หากเกิดจากการปล่อยน�า้เสยีของโรงงานอตุสาหกรรมให้แจ้งผูน้�าและร่วมกนัวางแผน
แก้ไขปัญหาต่อไปซึ่งที่ผ่านมาชุมชนใช้แนวทางสันติวิธีโดยการเจรจาและได้รับความร่วมมือตลอดมา	จึงยัง
ไม่เคยได้ใช้มาตรการทางกฎหมายของท้องถิ่นในการจัดการปัญหา
 
	 อย่างไรก็ตาม	 พ้ืนที่บริเวณริมคลองส�าโรงได้กลายเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านเรือนที่ 
หนาแน่นขึ้น	 ล�าพังการรักษาคลองส�าโรงฝั่งใต้หรือในบริเวณชุมชนบางพลีด้วยการส่งเสริมจิตส�านึกของ
คนในชุมชนเพียงแห่งเดียวอาจดูแลคลองส�าโรงได้เพียงในพื้นที่ของชุมชนตนเอง	 แต่สายน�้าคลองส�าโรง 
ทั้งเส้นจ�าเป็นต้องได้รับการดูเช่นกัน	 จึงจ�าเป็นต้องขยายความร่วมมือในทุกระดับให้ร่วมกันวางแผนรักษา
คลองส�าโรงสายยาวนี้	โดยจดัให้มกีารบ�าบดัน�า้เสยีอย่างเป็นระบบ	เพือ่จะได้ฟ้ืนฟคูณุภาพน�้าในคลองส�าโรง
ให้ดีข้ึนจนท�าให้สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้	 อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงการปรับตัวของมนุษย์ให้สามารถ 
อยู่ร่วมอย่างเกื้อกูลกับระบบนิเวศของเมืองต่อไป
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Conclusion

 The developments in Bang Phli community and the changes that have happened to Samrong 
Canal were documented from oral reports by representatives of the community. Putting together 
their recollections has revealed that the changes in the area were linked to the disappearance of 
biological resources in Samrong Canal. And tracing the development of the community since the 
distant past has shown the importance and value of Samrong Canal in terms of history, ecology
and socio-economics throughout the ages and the fact that Samrong Canal, which had existed for
hundreds of year, deteriorated rapidly within 20 years. Samrong Canal in Bang Phli community is only 
part of a long canal. Today, the strength of the recognition of the eight communities of Bang Phli has
led to action in the conservation of Samrong Canal and adaptation to co-existence with the
environment in urban areas. This process should be replicated in communities throughout the 
length of the canal as nature’s boundaries do not coincide with local government structures and 
the natural environment is interconnected. Today the Bang Phli community has been looking after
Samrong Canal for more than six years and continues to tell others how much they love it. Their
conservation and development practices will continue under the maintenance of its economic,
social and cultural importance to the area.

บทสรุป

การบันทึกพัฒนาการของพ้ืนที่ชุมชนบางพลีและการเปลี่ยนแปลงของคลองส�าโรง	 เป็นบันทึกจาก
การบอกเล่าร่วมกันของตัวแทนชุมชนบางพลี	 การรวบรวมเร่ืองราวนี้ได้ท�าให้เห็นว่าช่วงเวลาของการ
เปล่ียนแปลงในพื้นที่นั้นมีความสัมพันธ์กับการหายไปของทรัพยากรทางชีวภาพในคลองส�าโรง	และ
จากการรวบรวมข้อมูลพัฒนาการของชุมชนต้ังแต่อดีต	 ได้ท�าให้เห็นถึงความส�าคัญและคุณค่าของคลอง
ส�าโรงทั้งทางด้านประวัติศาสตร์	 ระบบนิเวศน์ท่ีอุดมสมบูรณ์	 และการหล่อเล้ียงผู้คนมาทุกยุคทุกสมัย	
คลองส�าโรงสายนี้ได้เดินทางมาเป็นเวลายาวนานหลายร้อยปีแต่กลับเสื่อมโทรมลงในช่วงเวลาเพียง	
20	ปี	คลองส�าโรงในบรเิวณชมุชนบางพลจีงึเป็นเพยีงสายน�า้ช่วงหนึง่ของคลองส�าโรงสายยาว	วนันีพ้ลงัแห่ง
ความตระหนักของชาวชุมชนบางพลีทั้ง	8	ชุมชน	ในการดูแลรักษาคลองส�าโรงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง	
ควรได้รับการขยายผลไปตลอดทั้งเส้นคลองส�าโรง	 เพราะอาณาเขตของธรรมชาติไม่ได้แบ่งกั้นตามเขตการ
ปกครองของมนุษย์	สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติล้วนเชื่อมโยงถึงกัน	มนุษย์ควรด�ารงอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมใน
เขตชมุชนเมอืงอย่างเกือ้กลูกนั	ในวันนีช้าวชุมชนบางพลไีด้เริม่รกัษาคลองส�าโรงของพวกเขาแล้วมากว่าหกปี
และยงัคงบอกให้คนข้างนอกรูเ้สมอว่าพวกเขารกัและหวงแหนคลองเพยีงใด	การอนุรกัษ์และพฒันาบรเิวณ
คลองส�าโรงและชุมชนบางพลียังคงด�าเนินต่อไปภายใต้การรักษาไว้ซึ่งความส�าคัญทางเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมของพื้นที่
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• The Water Quality Monitoring of Samrong Canal, 2010-2012
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หน่วยศึกษาเฝ้าระวังมลพิษทางน�้า	 กรีนพีซ	 เก็บตัวอย่างน�้าและตะกอนดินเพ่ือวิเคราะห์ศึกษาสถานการณ์มลพิษในพื้นที่เพื่อเป็น 
ข้อมูลให้ชุมชน	โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน	“คืนชีวิตสู่ล�าคลอง คืนสายน�้าสู่ชุมชน”	ซึ่งกรีนพีซ	เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้ร่วมกับ	 8	 ชุมชนริมคลองส�าโรง	 ต.บางพลี	 อ.บางพลี	 จ.สมุทรปราการ	 จัดขึ้นเนื่องในวันที่	 20	 กันยายน	 ของทุกป	ี 
เป็นวัน	“อนุรักษ์และพัฒนาแม่น�้า คู คลองแห่งชาติ”	ทั้งนี้	 กรีนพีซได้ท�าการรณรงค	์ ให้มีการปกป้องแหล่งน�้าให้ปลอดสารพิษ 
มาตัง้แต่ปี	2550	โดยมีการวจิยัพบสารพิษในหลายพ้ืนทีใ่นคลองรอบๆ	แม่น�า้เจ้าพระยา	ทัง้นีก้รนีพซีได้รณรงค์เรือ่ง	การปล่อยมลพษิ 
ต้องเหลือศูนย์	เพื่อยุติปัญหามลพิษทางน�้า		©	Vinai	Dithajohn/Greenpeace

Samrong Canal Water Quality Inspection 2010-2012
 Data on water quality collected by Greenpeace Southeast Asia (Greenpeace Thailand) during 2010-2012 
revealed that although the quality of the water in the Bang Phli area has declined, it was still in a satisfactory  
condition.  This was because the community recognized the importance of the canal and worked together  
to take care of it.  Several hazardous chemicals were found on the side that was most crowded with factories,  
and several types of heavy metals have accumulated in the sediments at a level that is seriously detrimental  
to the environment.

 Waste water discharged from 2 fabric bleaching and dyeing factories was sampled. The first sample  
(TH10010) was collected from the drain of Samchai Phim Pha factory.  The second sample (TH10012) was taken  
from the outlet of the drain pipe of Nam Bun factory.  The water and sediment samples collected from the  
canal near both factories are water sample TH10014 collected near the drain pipe from Nam Bun factory and  
sediment sample TH10003 collected near Samchai Phim Pha factory.  Water sample TH10004and sediment  
sample TH10005 were collected from the area where the canal meets the Chao Phraya River near Aditya Birla  
Chemicals (Thailand) Co. Ltd.

54

บันทึกชุมชนบ�งพลีและคลองสำ�โรง: ชีวิตและก�รเปลี่ยนแปลงของคนกับคลอง



ก�รตรวจคุณภ�พนำ้�ของคลองสำ�โรง ระหว่�ง พ.ศ.2553-2555
	 ข้อมูลจากการตรวจคุณภาพน�้าของคลองส�าโรง	 โดยหน่วยงานกรีนพีซ	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
(ประเทศไทย)	 ระหว่างปี	 พ.ศ.2553-2554	 พบว่าคุณภาพน�้าของคลองส�าโรงในบริเวณชุมชนบางพลีหรือ
คลองส�าโรงบริเวณฝั่งใต้	 แม้จะเสื่อมโทรมลงจากอดีตแต่ยังอยู่ในสภาพพอใช้	 ในขณะที่ในตอนต้นของ 
คลองส�าโรงหรือฝั่งเหนือ	 เป็นฝั่งท่ีมีโรงงานหนาแน่นมากท่ีสุดพบสารเคมีอันตรายหลายชนิดและพบการ
สะสมของโลหะหนกัหลายชนดิในตะกอนดนิในระดบัทีส่่งผลต่อสิง่แวดล้อมในระดบัรนุแรงโดยผลการศกึษา 
จะแสดงดังสรุปและตารางด้านล่าง

	 ตัวอย่างน�้าทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมที่เก็บจากคลองส�าโรงมี	2	ตัวอย่าง	ตัวอย่างแรก	(TH10010)	 เก็บ
จากทางน�้าไหลจากท่อน�้าทิง้ของโรงงานสามชัยพมิพ์ผ้า	ตัวอย่างทีส่อง	(TH10012)	เกบ็ได้จากหนึง่ในปลาย 
ท่อน�้าทิ้งของโรงงงานฟอกและย้อมผ้าน�าบุญ	 ตัวอย่างน�้าและตะกอนดินที่ถูกเก็บมาจากคลองส�าโรง	 
เป็นบริเวณใกล้กับโรงงานทั้งสองแห่ง	ได้แก่	ตัวอย่างน�า้	TH10014	เก็บมาจากบริเวณใกล้กับท่อน�้าทิ้งของ
โรงงานโรงงงานฟอกและย้อมผ้าน�าบุญตัวอย่างตะกอน	TH10003	 เก็บจากคลองใกล้กับโรงงานโรงงาน 
สามชัยพิมพ์ผ้า	 ส่วนตัวอย่างน�้า	 TH10004	 และตัวอย่างตะกอน	 TH10005	 เก็บจากคลองส�าโรงบริเวณ
ที่รอยต่อกับแม่น�้าเจ้าพระยาใกล้กับบริษัทอดิตยา	 เบอร์ล่า	 เคมีคัลส์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ผลวิเคราะห์
สารประกอบอินทรีย์และโลหะหนักจากตัวอย่างจากคลองส�าโรงแสดงไว้ในตารางที่	2a	

ต�ร�งที่ 1a บริเวณที่เก็บตัวอย�่ง นำ้�ทิ้งจ�กโรงง�นส�มชัยพิมพ์ผ้� โรงง�นฟอกและย้อมผ้�นำ�บุญ 
และตัวอย�่งจ�กคลองสำ�โรง จังหวัดสมุทรปร�ก�ร ประเทศไทย (ปีพ.ศ.2553)
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	 น�้าทิ้งจากโรงงานสามชัยพิมพ์ผ้า	 (TH10010)	 มีสีเขียวเข้ม	 มีปริมาณสารประกอบอินทรีย์มากที่สุด
จากตัวอย่างทั้งหมดที่เก็บมาศึกษาในครั้งนี้	 คือมีสารประกอบอินทรีย์	 154	 ชนิด	 มีชนิดที่สามารถระบุได้	
81	ชนิด	(52%)	ที่มีค่าความน่าเชื่อถือในระดับสูง	ประกอบไปด้วยสารจ�าพวกสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
สายยาว	 (Aliphatic	 hydrocarbons)มวลโมเลกุลสูง	 27	 ชนิด	 สารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน	
(Aromatic	 hydrocarbons)	 สารประกอบไฮโดรคาร์บอนแบบหลายวง	 	 (Polycyclic	 aromatic
hydrocarbons;	 PAHs)	 เช่น	 แนฟทาลีนและอนุพันธ์ของแนฟทาลีน	 สารประกอบไนโตรเจน	 2	 ชนิด
(อนุพันธ์ของอินดีน;	 indene)	 สารประกอบอัลคิลเบนซีนชนิดแตกกิ่ง	 17	 ชนิด	 (Branched	 alkyl
benzenes)และซลัเฟอร์	(Sulphur)สารเคมเีหล่านีถ้กูจดัให้อยูใ่นกลุม่ทีเ่ป็นสารปนเป้ือนจากการผลติน�า้มนั
และปิโตรเลียม	ในตวัอย่างน�า้ทิง้นีย้งัพบว่ามสีารดเีทอร์เจน	(Detergent)	ทีใ่ช้ในอตุสาหกรรม	ได้แก่อนุพนัธ์
ของอัลคิลฟีนอล	(Alkylphenols)	กว่า	20	ชนิดเป็นไอโซเมอร์ของโนนิลฟีนอล	(Nonyl	phenol)	สารพวก
น้ีเป็นสารปนเป้ือนทีค่งทนในสิง่แวดล้อม	และเป็นท่ีรูจ้กัว่ามคีณุสมบตัริบกวนฮอร์โมนได้	ข้อมูลเพิม่เตมิเกีย่ว
กับอัลคิลฟีนอลแสดงไว้ในกรอบข้อความ	A

	 นอกจากนี้ตัวอย่างน�้าทิ้งจากโรงงานสามชัยพิมพ์ผ้า	 (TH10010)	 ยังพบว่ามี	 2-แนฟทาลีนามีน
(2-naphthalenamine)	 หรือที่รู้จักกันในชื่อ	 2-แนฟทิลามีน	 (2	 naphthylamine)	 ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง
ในมนุษย์	 (DHHS	 2005)	 สารชนิดนี้ถูกใช้เป็นสารตัวกลางในอุตสาหกรรมสีย้อม	 (Rossoff	 2002)	 และ
สาร	 2-แนฟทิลามีนนี้อาจเป็นผลผลิตจากการสลายตัวของสีย้อมแอโซ	 (Azo	 dyes;	 Pinheiro	 et	 al.	
2004)	 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาร	 2-แนฟทิลามีนแสดงไว้ในกรอบข้อความ	 B	 จากการศึกษาดังกล่าว
เห็นได้อย่างชัดเจนว่าน�้าทิ้งจากโรงงานสามชัยพิมพ์ผ้า	 เป็นแหล่งที่ปล่อยสารที่สามารถก่อมะเร็งได้
ดังนั้นจึงควรมีการด�าเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการปล่อยสารอันตรายเหล่าน้ีลงสู่แหล่งพักน�้าและ
แหล่งน�า้ในธรรมชาติ
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 The discharged waste water from Samchai Phim Pha factory was dark green and contained the 
most organic compounds among the samples collected. 154 types of organic compounds were 
found in the sample.  81 types (52%) were identified with a high level of reliability; these were 27 types 
of aliphatic hydrocarbons with high mass of molecules, aromatic hydrocarbons, polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAHs) such as naphthalene and its derivatives, 2 types of nitrogen compounds (indene 
and its derivatives), 17 types of branched alkyl benzenes and sulphur. These chemicals belong to a 
group of contaminants from the production of oil and petroleum. In addition, industrial detergents 
were also found in the waste water including derivatives of alkylphenols, more than 20 of which were 
isomers of nonyl phenol, which are persistent environmental pollutants and are known to have the 
capacity to interfere with hormones.  Additional information on alkylphenols is given in Box A.

 In addition, the waste water sample from Samchai Phim Pha factory (TH10010) contained 2- 
naphthalenamine, known as 2-naphthylamine, a carcinogenic substance for humans (DHHS 2005), 
used as a medium in the dye industry (Rossoff 2002). This 2-naphthylamine may be a product of 
the decomposition of azo dyes (Pinheiro et al. 2004).  Additional information on 2-naphthylamine is 
given in Box B. The studies clearly indicate that Samchai Phim Pha factory waste water is a source 
of carcinogenic substances. Appropriate measures should therefore be taken to prevent these 
substances from entering water retention areas and natural water resources.
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หน่วยศึกษาเฝ้าระวังมลพิษทางน�้า	 กรีนพีซ	 เก็บตัวอย่างน�้าและตะกอนดินเพ่ือวิเคราะห์ศึกษาสถานการณ์มลพิษในพื้นที่เพื่อเป็น 
ข้อมูลให้ชุมชน	โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน	“คืนชีวิตสู่ล�าคลอง คืนสายน�้าสู่ชุมชน”	ซึ่งกรีนพีซ	เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้ร่วมกับ	8	ชุมชนริมคลองส�าโรง	ต.บางพลี	อ.บางพลี	จ.สมุทรปราการ	จัดขึ้นเนื่องในวันที่	20	กันยายน	ของทุกปีเป็นวัน	
“อนุรักษ์และพัฒนาแม่น�้า คู คลองแห่งชาติ”	ทั้งนี้	 กรีนพีซได้ท�าการรณรงค	์ ให้มีการปกป้องแหล่งน�า้ให้ปลอดสารพิษมาตั้งแต่ 
ปี	2550	โดยมีการวิจัยพบสารพิษในหลายพื้นที่ในคลองรอบๆแม่น�้าเจ้าพระยา	ทั้งนี้	กรีนพีซได้รณรงค์เรื่อง	การปล่อยมลพิษต้อง
เหลือศูนย	์เพื่อยุติปัญหามลพิษทางน�้า		©	Vinai	Dithajohn/Greenpeace

Greenpeace Water Monitoring Patrol Unit collected samples of water and soil sediments for analyzing the state of 
pollution in the area.  This enabled communities to realize the situation. It was part of “Protect Water, Protect Our 
Future” activity of which Greenpeace collaborated with eight communities along the Samrong Canal, Bang Phli 
District, Samut Prakarn Province, as September 20 marks the “National Conservation and Improvement of Rivers 
and Canals Day”. Greenpeace Water Monitoring Patrol Unit has undertaken the campaign on toxic free water since 
2007.  Toxic substances were found in a number of areas along the Chao Phraya River. Our campaign calls for zero 
discharge target in order to put an end to water pollution. © Vinai Dithajohn/Greenpeace
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ต�ร�งที่ 2a

แสดงสารประกอบอินทรีย์ท่ีระบุชนิดได้และความเข้มข้นของโลหะและกึ่งโลหะจากตัวอย่างน�้าทิ้ง
จากโรงงาน	 น�้าคลองและตะกอนก้นคลองส�าโรง	 ประเทศไทย	 (พ.ศ.2553)	 ความเข้มข้นของโลหะใน
ตวัอย่างน�า้ทิง้และน�า้คลองรายงานทัง้ความเข้มข้นรวม	และความเข้มข้นเฉพาะโลหะในรูปสารละลาย	(กรอง
อนุภาคออก)	 ในหน่วยไมโครกรัม/ลิตร	 ปริมาณโลหะในตะกอนรายงานในหน่วยมิลลิกรัม/กิโลกรัมของ 
น�้าหนักแห้ง	*ความเข้มข้นของคลอโรฟอร์มที่วัดได้เท่ากับ	31	ไมโครกรัม/ลิตร
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	 ต่อมา	 ปี	 พ.ศ.2555	 กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ประเทศไทย	 ได้ติดตาม
สถานการณ์มลพิษและเก็บตัวอย่างน�้าและตะกอนดิน	บริเวณคลองส�าโรง	 4	 จุด	 คือ	
บริเวณคลองส�าโรงช่วงบางพลีรับน�้ามาจากชุมชนราชาเทวะปากคลองบางขวางล่าง	
บริเวณปลายท่อน�้าทิ้งของโรงงาน	สหออโตพาร์ท	อินดัสตรี	จ�ากัด	และบริเวณใกล้ท่อ
น�า้ทิ้งหลังโรงงาน	สหออโตพาร์ท	อินดัสตรี	จ�ากัด	พบโลหะหนักหลายชนิดในตัวอย่าง
น�า้	 เช่น	โครเมี่ยม	ทองแดง	ตะกั่ว	นิคเกิล	สังกะสี	ซึ่งไม่เกินมาตรฐานแหล่งน�้าผิวดิน	 
แต่บริเวณใกล้ท่อน�้าทิ้งโรงงานสหออโต้พาร์ท	 อินดัสตรี	 จ�ากัด	 พบสารฟีนอลเกิน
มาตรฐานคุณภาพน�้าผิวดินถึง	 0.058	 มิลลิกรัมต่อลิตร	 ซึ่งมาตรฐานแหล่งน�้าผิวดิน
ต้องมีสารฟีนอลไม่เกิน	 0.005	 มิลลิกรัมต่อลิตร10	 ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ	คือ	เป็นสารที่มีความเป็นพิษเมื่ออยู่ในแหล่งน�้า	มีการสะสมในสัตว์น�้า	เป็นสาร
ก่อให้เกดิการกลายพนัธุ์	(Mutagen)	และมผีลต่อระบบสบืพันธุใ์นสิง่มชีีวติรายละเอยีด
ดังตารางต่อไปนี้

10	ฐานความรู้ด้านความปลอดภัยจากสารเคมี	http://www.chemtrack.org/Chem-Detail.asp?ID=01547&CAS=&Name=
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10	Safety	from	Chemical	Substances	http://www.chemtrack.org/Chem-Detail.asp?ID=01547&CAS=&Name=

 In 2012, Greenpeace Southeast Asia Thailand closely monitored the state of 
pollution and collected samples of water and soil sediments from four points along 
Samrong Canal, namely at the point where Bang Phli receiving water from the Racha 
Thewa Community, at the point of Lower Bang Khwang Canal, at the end of water 
discharging point of Saha Autopart Industry Co., Ltd., and at the point adjacent to 
the drainage pipe at the back of Saha Autopart Industry Co., Ltd.. Heavy metals 
were reported including chromium, copper, nickel and zinc within standard levels 
of surface water quality. However, the point adjacent to the drainage pipe of Saha 
Autopart Industry Co., Ltd. was reported with higher phenols of 0.058 ml/l, beyond 
the surface water quality standard level of 0.005 ml/l. 10  This has impacts on the 
environment and public health as phenols becomes toxic in water courses, considered 
a substance of mutagen affecting the reproductive system in living organs, detail 
in the following table.



	 จากตารางผลการวิเคราะห์คุณภาพน�้าบริเวณจุดเก็บตัวอย่าง	 3	 จุด	 ในคลองส�าโรง	 คือ	 คลองส�าโรง
ช่วงบางพลีบริเวณจุดรับน�้าจากชุมชนราชาเทวะ(SR01_W)	 บริเวณคลองบางขวางล่าง	 (SR02_W)	 และ
บริเวณใกล้โรงงาน	 สหออโต้พาร์ท	 อินดัสตรี	 จ�ากัด	 (SR04_W)	 	 พบสารประกอบฟีนอล	 (Phenols)	
และ	โลหะหนักจ�านวน	5	ชนิด	ได้แก่	โครเมียมรวม	(Total	Chromium:	Cr)	ตะกั่ว	(Lead:	Pb)	นิกเกิล
(Nickel:	Ni)	ทองแดง	 (Copper:	Cu)	และ	สังกะสี	 (Zinc:	Zn)	จากการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักพบว่า
มีค่าไม่เกินมาตรฐานน�้าผิวดินทั้ง	 3	 จุด	 แต่จุดใกล้โรงงาน	 สหออโต้พาร์ท	 อินดัสตรี	 จ�ากัด	 SR04_W	
พบสารประกอบฟีนอล	 0.058	 มิลลิกรัม/ลิตร	 ซ่ึงเกินมาตรฐาน	 โดยสารฟีนอลน้ีมีสามารถคงทนได้
ในส่ิงแวดล้อมและสามารถสะสมในห่วงโซ่อาหาร	 และส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต	 คือ	 เป็นสารก่อการกลายพันธุ์ 
และรบกวนฮอร์โมน11

11	กรมควบคุมมลพิษhttp://iwis.pcd.go.th/

ต�ร�งที่ 1  แสดงผลก�รวิเคร�ะห์คุณภ�พนำ้�
Table 1 The Analysis of Water Quality
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10	Safety	from	Chemical	Substances	http://www.chemtrack.org/Chem-Detail.asp?ID=01547&CAS=&Name=
11	Pollution	Control	Department,	http://iwis.pcd.go.th/

 The analysis of water quality reported that the water collected from the three sampling sites of 
the point where Bang Phli receiving water from the Racha Thewa Community (SR01_W), Lower Bang 
Khwang Canal (SR02_W) and at the point adjacent to Saha Autopart Industry Co., Ltd. (SR04_W) was 
contaminated with Phenols and five heavy metals namely Total Chromium (Cr), Lead (Pb), Nickel (Ni), 
Copper (Cu) and Zinc (Zn). The heavy metals reported were within the standard level of surface water 
quality, in all three sites. However, Phenols of 0.058 ml/l was reported at the point adjacent to Saha 
Autopart Industry Co., Ltd. (SR04_W) of which the level which was over the standard level.  Phenols, 
considered a substance of mutagen and hormone disturbance, could persist in the environment and 
enter into the food chain, affecting living organs.11

ค่ามาตรฐานแหล่งน�้าผิวดิน
(กรมควบคุมมลพิษ)

Surface Water Quality Standard 
(Pollution Control Department)

Heavy Metals Unit

Sampling Site



	 จากตารางผลการวิเคราะห์คุณภาพตะกอนดินจากบริเวณจุดเก็บตัวอย่าง	 3	 จุด	 คือ	 คลองส�าโรง
ช่วงบางพลี	 บริเวณจุดรับน�้าจากชุมชนราชาเทวะ	 (SR01_D)	 บริเวณคลองบางขวางล่าง	 (SR02_D)	
และตะกอนดินบริเวณหลังโรงงาน	 สหออโต้พาร์ท	 อินดัสตรี	 จ�ากัด	 (SR04_D)	 พบโลหะหนักจ�านวน 
5	ชนิด	ได้แก่	โครเมียมรวม	(Total	Chromium:	Cr)	ตะกั่ว	(Lead:	Pb)	นิกเกิล	(Nickel:	Ni)	ทองแดง
(Copper:	Cu)	และ	สังกะส	ี(Zinc:	Zn)	จากการตรวจวิเคราะห์พบโลหะหนัก	พบค่าไม่เกินมาตรฐานของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์

	 จากตารางผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�า้จากบริเวณจุดเก็บตัวอย่าง	 SR03_W	 (ปลายท่อ)	 พบสาร
ประกอบฟีนอล	และ	 โลหะหนักจ�านวน	 5	 ชนิด	 ได้แก่	 โครเมียม	 (Chromium:	Cr)	 ตะกั่ว	 (Lead:	 Pb)
นิกเกิล	 (Nickel:	 Ni)	 ทองแดง	 (Copper:	 Cu)	 และ	 สังกะสี	 (Zinc:	 Zn)	 จากการตรวจวิเคราะห์สาร
ประกอบฟีนอลและโลหะหนักพบว่ามีค่าไม่เกินมาตรฐาน

12	Threshold	levels	for	seriously	contaminated	sediments	in	the	Netherlands	(NMHSPE	2000)

ต�ร�งที่ 2 แสดงผลก�รตรวจวิเคร�ะห์คุณภ�พดิน
Table 2 The Analysis of Soil Sediments
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 The analysis of soil sediments reported that those collected from the three sampling sites of the point 
where Bang Phli receiving water from the Racha Thewa Community (SR01_D), Lower Bang Khwang Canal 
(SR02_D) and at the point adjacent to Saha Autopart Industry Co., Ltd. (SR04_D) were contaminated 
with five heavy metals namely Total Chromium (Cr), Lead (Pb), Nickel (Ni), Copper (Cu) and Zinc (Zn).  
The heavy metals reported were within the Netherland standard level.

 The analysis of water quality from the water discharging point of Saha Autopart Industry Co., Ltd. 
(SR03_W) reported Phenols and five heavy metals namely Total Chromium (Cr), Lead (Pb), Nickel (Ni), 
Copper (Cu) and Zinc (Zn), all within the standard levels.

ค่ามาตรฐาน
ประเทศเนเธอร์แลนด์12

Standard Level
of Netherland12

Heavy Metals Unit

Sampling Site



ต�ร�งที่ 3 แสดงผลก�รตรวจวิเคร�ะห์คุณภ�พนำ้� 
Table 3 The Analysis of Water Quality

แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่�ง 4 จุด พ.ศ.2555
Map Showing the Four Sampling Sites
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Heavy Metals Unit Sampling Site of SR03_W

ค่ามาตรฐานน�้าทิ้งอุตสาหกรรม
(กรมควบคุมมลพิษ)

Industrial Effluents Standard
(Pollution Control Department)



อ้�งอิงหนังสือ
สุจิตต์	วงศ์เทศ.	กรุงเทพฯ	มาจากไหน.	พิมพ์ครั้งที่	2.	กรุงเทพฯ:	มติชน,	ตุลาคม	2548.

ขอขอบพระคุณ
ผู้น�าและตัวแทนชุมชนบางพลี	8	ชุมชน	ได้ให้สัมภาษณ	์ณ	ชุมชนบางพล	ีในวันที่	10	ตุลาคม	2555
รายนามดังต่อไปนี้

ล�าดับ ชื่อ-สกุล อายุ (ปี) ที่อยู่/ชุมชน
1	 คุณสนาน	ญาณวิเศษสุข	 92	 ผู้สูงอายุในชุมชน
2	 นายปรีชา	โชติกาส	 72	 หมู่	6	ประตูน�้า
3	 นายชิด	บุญลาภ	 70	 หมู่	6	ชุมชนคงคาราม
4	 นางปทุม	ประสิทธิกุล	 69	 หมู่	3	ชุมชนสามัคคีร่วมใจพัฒนา
5	 นายฮวงลั้ง	วงศ์เมือง	 67	 หมู่	6	ชุมชนประตูน�้า
6	 นางสมบัต	ิอมรรัตนาภรณ์	 67	 หมู่	11	ชุมชนพัฒนา
7	 นายสม	เข็มกลัด	 66	 หมู่	11	ชุมชนพัฒนา
8	 นางนกแก้ว	กลัดบุปผา	 64	 หมู่	11	ชุมชนรักประชา
9	 นางมณฑา	มังดี	 60	 หมู่	8	ชุมชนประสานสัมพันธ์
10	 นายไสว	พูลสุข	 60	 ชุมชนธารา
11	 นายสมจิตร	กลัดบุปผา	 49	 หมู่	3	ชุมชนสามัคคีร่วมใจพัฒนา
12	 นายสมพร	ศรีวิลัย	 	 หมู่	10	ประธานชุมชนหลวงพ่อโต	
13	 นายสมบุญ	อยู่ดี	 	 หมู่	6	ชุมชนคงคาราม
14	 นางฉลวย	เรืองแสง	 	 หมู่	10	ชุมชนหลวงพ่อโต
15	 นายไพโรจน์	จงรักดี		 	 หมู่	11	ชุมชนพัฒนา
16	 นางศศธร	ถวัลย์อรรณพ	 	 หมู่	10	ชุมชนหลวงพ่อโต
17	 คุณสมภพ	ญาณวิเศษสุข	 	 อดีตประธานชุมชน
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Ackhowledgement and Thanks
Leaders and representatives of eight Bang Phli Communities for their interviews at the Bang Phli Community
on October 10, 2012, as follows:  

No Name Age (years) Address/Community
1. Mr. Sanan Yanwisetsuk 92 Senior in the Community
2. Mr. Preecha Chotikard 72 Moo 6 Pratunam Community
3. Mr. Chid Boonlarp 70 Kong Ka Ram Community
4. Mrs. Pathum Prasithikul 69 Moo 3 Samakkee Ruam Jai Pattana Community
5. Mr. Huang Laank Wongmuang 67 Pratunam Community
6. Mrs. Sombat Amornrattanaporn 67 Moo 11 Pattana Community
7. Mr. Som Kemklad 66 Moo 11 Pattana Community
8. Mrs. Nokkaew Kladbuppa 64 Moo 11 Rak Pracha Community
9. Mrs. Montha Mangdee 60 Prasarn Samphan Community
10. Mr. Sawai Poonsuk 60 Thara Community
11. Mr. Somchit Kladbuppa 49 Moo 3 Samakkee Ruam Jai Pattana Community
12. Mr. Somporn Sriwilai  Moo 10, Chief, Luang Pho Toe Community 
13. Mr. Sombun Yuu-dee  Moo 6 Kongkaram Community
14. Mrs. Chaluay Ruangsaeng  Moo 10 Luang Pho Toe Community 
15. Mr. Pairoj Chongrakdee  Moo 11 Pattana Community
16. Mrs. Sasathorn Thawan-annop  Moo 10 Luang Pho Toe Community
17. Mr. Sompob Yanwisetsuk  Ex-Chief of Community




