เป็ ดปากนํา้ ปลาเป็ ด ทรายขีเ้ ป็ ด
ย้อนตํานาน สมุทรปราการ ครั้งนี้ จะขอเล่าเรื่ องที่หลายคนอาจไม่เชื่อ ว่าปากนํ้าเคยเป็ นแหล่งเลี้ยง
สัตว์ เพื่อการบริ โภคที่สําคัญแห่งหนึ่ งของประเทศไทย เราเคยเป็ นต้นทางของราคาอ้างอิงที่พ่อค้าไข่เป็ ดใน
กรุ งเทพฯ ต้องคอยเงี่ยหู ฟังว่า ราคาตลาดขึ้นลงที่ปากนํ้าไปถึงไหน หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ช่วงข้าวยาก
หมากแพง รัฐบาลถึ งกับต้องออกพระราชบัญญัติควบคุมการค้ากําไรเกิ นควร กําหนดมิให้มีการขนส่ งไข่
เป็ ดเกิน ๑๐๐ ฟอง ออกนอกเมืองสมุทรปราการ เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาต จากคณะกรรมการส่ วนจังหวัด
แต่ปัจจุบนั หากเราลองเอ่ยชื่อถึงพันธุ์เป็ ดเจ้าของฉายา ไข่แดงใหญ่สุด ที่เคยเรี ยกกันว่า เป็ ดปากนํ้า กลับไม่
มีคนสมุ ทรปราการรู้ จกั ผูเ้ ขียนจึงขอกล่าวถึ งสัตว์เลี้ ยงที่เคยเป็ นส่ วนหนึ่ งของวิถีชีวิตประจําวันชาวเมื อง
ปากนํ้า ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงกลายเป็ นเมืองอุตสาหกรรม จนไม่มีพ้ืนที่น้ าํ สะอาดเหลือไว้ ให้เราย้อนกลับ
ไปเป็ นแบบเดิมอีกนั้นคือ การเลี้ยงเป็ ดปากนํ้า และผลผลิตจากการเลี้ยงเป็ ด

ใครที่มีโอกาสไปที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะพบว่าฟาร์ มทดลองเลี้ ยงสัตว์หา
ยากจํานวนมาก หากลองเดิ นลึ กเข้าไปตามเล้าสัตว์ปีกก็จะพบพื้นที่เลี้ยงเป็ ดแห่ งหนึ่ ง มีป้ายชื่ อชนิ ดของฝูง
เป็ ดข้างใน เขียนข้อความว่า เป็ ดปากนํ้า เป็ ดหายากพันธุ์พ้ืนเมือง จากนั้น ก็ยงั มีคาํ อธิ บายด้านล่างอีกด้วยว่า
เป็ นเป็ ดพันธุ์ปากนํ้าฝูงสุ ดท้าย ที่ทางกรมปศุสัตว์เพาะเลี้ยงไว้ เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ ผูเ้ ขียนเองเมื่อได้อ่านเจอ
เข้าอย่างนี้ ในฐานะคนชอบสื บ ค้นตํา นานเมื องปากนํ้า ก็รู้สึ ก ตื่นเต้น เข้าไปขอข้อมูล เพิ่ม เติม และเมื่ อ
กลับมา ก็รีบค้นคว้าขอความรู ้จากคนเก่าแก่ในปากนํ้าอีกตามเคย

จากข้อมูลทัว่ ไปของกรมปศุสัตว์ เป็ ดปากนํ้านั้น เดิ มเป็ นเป็ ดที่นิยมเลี้ ยงกันมากในเขตอ่าวไทย
อันได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และบริ เวณชายฝั่งทะเล เป็ นเป็ ดพันธ์เล็ก ตัวเมีย
สี ปากเทา ลําตัวสี เทาดํา อกสี ขาว ตัวผูม้ ีขนสี เขียวเงา บริ เวณส่ วนหัว ลําตัวเล็กกว่าเป็ ดนครปฐม ขนาดไข่
ก็เล็กกว่า เริ่ มมีการวางไข่เมื่ออายุ ๕ - ๖ เดือนขึ้นไป ตัวผูม้ กั จะมีการเลี้ยงเป็ นเป็ ดเนื้ อ ที่ปากนํ้าแต่ละบ้าน
ในเขตตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมืองสมุทรปราการ นิยมเลี้ยงเป็ ดปากนํ้ากันเป็ นพันๆ ตัว
ปี พ.ศ. ๒๔๗๔ มี บนั ทึก ของคุ ณพ่อวิกเตอร์ ชื่ อไทยคือ วิรัตน์ ธงชัย คุ ณพ่อวิก เตอร์ เป็ นเจ้า
อาวาสองค์ที่ ๘ แห่งวัดเข้ารี ต ชื่อวัดเป็ นทางการในปั จจุบนั คือ วัดอัครเทวดาราฟาแอล ที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณตําบล
ท้ายบ้าน ริ มแม่น้ าํ เจ้าพระยา ซึ่ งสมัยก่อนถือว่าอยูห่ ่างไกล มีคลองปากนํ้ากั้นพื้นที่ตลาดในตัวเมือง ทําให้
การเดินทางลําบาก คุณพ่อวิกเตอร์ ได้บนั ทึกเล่าถึงการจัดกิจกรรมป้ องกันการขาดแคลนอาหาร และเพื่อหา
รายได้เข้าวัด ตามกิจการที่นิยมทํากันมาในเขตนั้น คือ การเลี้ยงเป็ ด โดยอาศัยเป็ นพันธุ์ และภูมิความรู้จาก
ชาวบ้านเข้ารี ตในเขตใกล้เคียง ท่านยังได้เขียนคําบอกเล่าต่อไปด้วยว่าตลอดแนวสองฝั่งปากนํ้าเจ้าพระยาทั้ง
ทางฝั่งท้ายบ้าน อําเภอเมือง และฝั่งคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย ์ ชาวบ้านส่ วนใหญ่นิยมเลี้ยง
เป็ ดกันเป็ นอาชีพ (คําว่าชาวบ้านเข้ารี ต ก็คือ สมาชิกชาวปากนํ้าผูน้ บั ถือศาสนาคริ สต์)
ต้นกํา เนิ ดของเป็ ดในเขตสมุ ท รปราการ มาจากประเทศจี นแผ่นดิ นใหญ่ ชาวจี นอพยพเหล่ า นี้
จะขนเอาเป็ ดพันธ์ติดตัวมาด้วยเพื่อใช้เป็ นแม่พนั ธุ์ จนเมื่อมีการผสมพันธุ์กบั เป็ ดพื้นเมืองไทย จึงเกิ ดการ
พัฒนากลายเป็ นเป็ ดพันธ์พ้ืนเมืองใหม่น้ นั ๆ ซึ่ งมีชื่อเรี ยกตามสถานที่เลี้ยง อย่างเช่น เป็ ดที่เลี้ยงในเขตจังหวัด
นครปฐม ก็จะเรี ยกเป็ ดพันธุ์น้ นั ว่า เป็ ดนครปฐม แถวระนองก็มีคนจีนนําไปเลี้ยงที่อาํ เภอกะเปอร์ ก็เรี ยก
กันว่า เป็ ดกะเปอร์ ส่ วนที่ปากนํ้าเจ้าพระยา ก็มีการเลี้ยงเป็ ดกันจนโด่งดัง ก็เรี ยกเป็ ดพันธุ์น้ ีวา่ เป็ ดปากนํ้า

ความโด่ งดังของเป็ ดปากนํ้า ส่ วนใหญ่จะพูดกันถึ งเรื่ องไข่ เพราะมีไข่แดงที่ใหญ่สีแดงสด สวย
เหมาะแก่การทําเค็มแล้วต้มเก็บไว้ อย่างคนจีนที่ตาํ บลท้ายบ้าน ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง การออก
เรื อแต่ละครั้ง ต้องออกเดิ นทางครั้ งละหลายวัน จึงต้องตระเตรี ยมเสบียงไว้ให้พร้อม อาหารที่เป็ นที่นิยม
ของชาวเรื อปากนํ้า ก็คือ ไข่เค็มที่นี่จึงไม่จาํ เป็ นต้องใช้เงินซื้ อ เมื่ออกเรื อได้ปลากลับมาเต็มลํา ก็จะเริ่ มคัด
แยกปลาใหญ่ที่สามารถนําไปขายได้ ออกตลาด ส่ วนปลาเล็กปลาน้อย ปลาเบญจพรรณ ที่คนไม่นิยมกิ น
กัน ก็จะนํามาแลกกับไข่เค็ม เป็ ดปากนํ้าก็เลยโชคดีมาก ได้ปลาทะเลเล็กๆ เป็ นอาหาร ปลาเล็กๆ ที่เป็ น
อาหารเป็ ดเหล่านี้ จึงเป็ นที่มาของคําว่า ปลาเป็ ด นอกจากนี้ เป็ ดปากนํ้ายังได้อาหารเสริ มจากหอยกะพงที่มี
อยูท่ วั่ ไปตามชายทะเลปากแม่น้ าํ ทําให้เป็ ดปากนํ้าได้รับแต่อาหารที่มีคุณค่า เมื่อวางไข่ออกมา ไข่แดงจึง
สวยสดเป็ นที่ชื่นชอบจนโด่งดังไปทัว่ ประเทศ

นอกจากนี้ ปลาเล็กปลาน้อยที่เหลือจากการเป็ นอาหารเป็ ด ชาวจีนยังรู ้จกั การถนอมอาหาร ด้วย
การนําปลาเป็ ดไปอบแห้ง บดเป็ นผงทําอาหารสัตว์ เราก็เรี ยกปลาอบแห้งบดนี้วา่ ปลาปั น ในขณะที่ปลา

บางชนิดก็ถูกแยกไปหมักทํานํ้าปลา สมัยก่อนจึงเกิดโรงงานนํ้าปลาที่ตาํ บลท้ายบ้านเป็ นจํานวนมาก และก็
ยังเป็ นเรื่ องแปลกที่ปากนํ้าเจ้าพระยาสมัยก่อน

เป็ นแหล่งรวมของทรายที่ไหลลงมาจากทางตอนเหนือ

ทรายที่ปากนํ้านี้จะมีลกั ษณะสี คลํ้าคล้ายทรายผสมมูลเป็ นที่เลี้ยงกันมากในแถบนั้น ชาวบ้านจึงเรี ยกทรายที่
ปากนํ้านี้วา่ ทรายขี้เป็ ดเป็ นทรายที่นิยมใช้ถมด้านบนพื้นที่เมื่อมีการปราบพื้นเพราะมีความแน่น ขณะเดียวกัน
ก็นิยมนํามาโรยบนพื้นที่สวน ก่อนทําการปลูกหญ้า ด้วยเพราะทรายขี้เป็ ด มีส่วนผสมของปุ๋ ยธรรมชาติ
อยูม่ าก
น่ า เสี ย ดายที่ ใ นเวลาต่ อ มา เมื่ อ มี ก ารจัด พื้ น ที่ เ มื อ งสมุ ท รปราการ ให้ ก ลายเป็ นเขตโรงงาน
อุตสาหกรรม ทําให้สภาพแวดล้อมทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไป ปั จจุบนั จึงไม่มีบา้ นไหนในเขตพื้นที่สองฝั่ง
ปากแม่น้ าํ เจ้าพระยาเลี้ ยงเป็ ดปากอีกเลย เท่าที่สํารวจทางฝั่งพระสมุทรเจดียก์ ็ไม่มีเหลืออีกแล้ว ที่พอจะมี
หลักฐานเหลือก็น่าเป็ นกิจกรรมเป็ ดพะโล้และก๋ วยเตี๋ยวเป็ ดรุ่ นบุกเบิกในเขตตําบลท้ายบ้าน ฝั่งอําเภอเมือง
ซึ่ งก็ตอ้ งใช้เป็ ดจากที่อื่น ในขณะที่กิจการทําไข่เค็มเจ้าสุ ดท้าย เจ้าที่รู้จกั กันดีในซอยท้ายบ้าน ๑๒ ก็เพิ่งเลิก
กิจการไปเมื่อไม่กี่ปีนี้เอง

