ชลประทาน บางเหีย้
บางเหี้ ย เป็ นชื่ อแม่น้ าํ เก่าแก่ที่เป็ นแหล่งรวบของคลองต่างๆ ซึ่ งแยกออกจากคลองสําโรง ด้วยเหตุ
ที่บริ เวณลํานํ้ามีสัตว์เลื้อยคลานจําพวก “ เหี้ ย ” อาศัยเป็ นจํานวนมาก ชาวบ้านจึงเรี ยกชื่อลํานํ้าสายนี้ วา่ แม่น้ าํ
บางเหี้ ย บางตํานานเล่าว่า มีชาวจีนฐานะดีตระกูล “ แซ่เหี ย ” (แปลว่า มด) อพยพจากกรุ งศรี อยุธยา มาอยูเ่ ป็ น
จํานวนมากช่ วงกรุ งแตก ชาวไทยเชื้ อสายจีนกลุ่มนี้ น่าจะมีความสัมพันธ์ด้ งั เดิมกับพระยาตากสิ นที่มีเชื้ อจีน
เหมือนกัน เพราะตามเส้นทางเดินทัพเรื อ พื้นที่บางเหี้ ยก็เป็ นหนึ่ งในยุทธศาสตร์ การต่อเรื อ ที่ทพั พระยาตาก
แวะรวมพล ก่อนยกทัพเข้าทางปากแม่น้ าํ เจ้าพระยา บุกขึ้นกรุ งศรี อยุธยา ต่อสู ้จนสามารถกูเ้ อกราชได้สาํ เร็ จ

สกีมบางเหี้ย คือ โครงการที่ได้รับการเสนอแนะจากมิสเตอร์ เยโฮมานวันเดอร์ ไฮเด ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
ชลประทานชาวเนเธอร์ แลนด์ หลังได้รับการว่าจ้างให้สาํ รวจภูมิประเทศในสมัยรัชกาลที่ ๕ (ปี พ.ศ. ๒๔๔๕)
กําหนดให้มีการผันนํ้าจากแม่น้ าํ ป่ าสัก และพื้นที่ตะวันออกของแม่น้ าํ เจ้าพระยา โดยการขุดคลองใหม่ คือ
คลองรังสิ ต คลองประเวศบุรีรมย์ และขยายคลองเก่าที่มีอยูเ่ ดิม เช่น คลองแสนแสบ คลองสําโรง และแม่น้ าํ
บางเหี้ ย พร้ อมทําประตูน้ าํ เปิ ดปิ ด เพื่อบังคับให้น้ าํ ไหลลงสู่ ทะเลทางเดี ยว ตรงปากแม่น้ าํ บางเหี้ ย จังหวัด
สมุทรปราการ ควบคุ มการไหลเข้าออกของนํ้าด้วยการสร้างประตูน้ าํ อันจะเป็ นประโยชน์ในการป้ องกันนํ้า
ทะเลไหลเข้าสู่ พ้ืนที่ชุมชนได้อีกทาง การระบายนํ้าที่ไหลลงมาจากทางเหนื อ จะทําให้ทุ่งรังสิ ตที่แต่เดิมเป็ น
เพียงทุ่งร้ างว่างเปล่า กลับกลายเป็ นที่นาปลูกข้าว พร้ อมการชําระล้างพื้นที่ดินเค็มตั้งแต่บางพลี บางเสาธง
บางพลีนอ้ ย บางบ่อ (เดิมเป็ นเพียงตําบลเล็กๆ) และบางเหี้ ย (บริ เวณหน้าประตูน้ าํ ) ให้เป็ นพื้นที่ดินจืดเหมาะ
แก่การทํานาทําสวนได้เป็ นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ส่ วนพื้นที่หลังประตูน้ าํ บางเหี้ ยก็ยงั คงสภาพความเป็ น
แหล่งประมงชายฝั่ง และประมงนํ้าลึกได้ดงั เดิม

ภาพจาก โครงการส่ งนํา้ และบํารุ งรักษาชลหารพิจิตร

จากโครงการสร้างประตูน้ าํ ชลประทานบางเหี้ ยในสมัยรัชกาลที่ ๕ ต่อมาได้มีการพัฒนาตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริ “ แก้มลิ ง ” มีการขยายประตูเพิ่มขึ้น ๗ แห่ ง ตลอดแนวถนนสุ ขุมวิทจากบางปูถึงคลองด่าน
ติ ดตั้ง เครื่ องสู บ นํ้า แรงดัน สู ง ในยามที่ น้ าํ ท่ วมสู ง เต็ม คลอง จะสามารถระบายนํ้า ท่ วมขัง ได้อ ย่า งรวดเร็ ว
เพื่ อแก้ปั ญ หานํ้า ท่ วมกรุ ง เทพ และภาคกลางของไทย เปลี่ ย นชื่ อโครงการใหม่ น้ ี ว่า โครงการส่ งนํ้า และ
บํารุ งรักษาชลหารพิจิตร

ประตูนํา้ บางเหีย้ ควบคุมการระบายนํา้ เข้ าออกอ่ าวไทย
หลังโครงการสกีมบางเหี้ยก่อสร้างแล้วเสร็ จ ชุมชนสามารถทํานาทําสวนช่วยเหลือตนเอง โดยไม่ตอ้ ง
พึ่งพาข้าวปลาอาหาร และพืชผักจากต่างถิ่นความเจริ ญที่เคยตั้งอยูท่ ี่คุง้ นํ้าก็ยา้ ยมาอยูต่ รงประตูน้ าํ เพราะชาวบ้าน
มักแจวเรื อมาชุ มนุ มรอการเปิ ดปิ ดประตู ใครคิดที่จะทํานาก็ยา้ ยถิ่นไปฝั่งนํ้าจืดหน้าประตูน้ าํ ส่ วนคนที่ยงั ทํา
อาชี พประมงก็อาศัยอยู่บริ เวณชายฝั่งทะเลหลังประตูน้ าํ เกิดวิถีชีวิตง่ายๆ เรื่ อง “ การตกข้าว ” คือ การนําของ
ทะเล หรื อสิ นค้าอื่นๆ มาแลกข้าวสาร “ ล่มนํ้า ” เมื่อคนจากฝั่งนํ้าเค็ม พายเรื อมาบรรทุกนํ้าจากฝั่งนํ้าจืดโดยการ
ล่มเรื อให้น้ าํ ไหลเข้าเรื อ ตรงด่านเก็บภาษีชาวบ้านเริ่ มเรี ยกกันว่า ปากคลองด่าน ชุมชุ นบางเหี้ ยได้รับการยก
ฐานะให้เป็ นอําเภอในสมัยรัชกาลที่ ๕ แต่ดว้ ยชื่ อที่นายกรัฐมนตรี สมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามเห็นว่าไม่เป็ น
มงคล จึงมีการเปลี่ยนชื่ อเสี ยใหม่ จากอําเภอบางเหี้ ย กลายเป็ นอําเภอบางบ่อ แม่น้ าํ บางเหี้ ย ก็เปลี่ยนชื่ อเป็ น
คลองด่าน อย่างที่เราเรี ยกกันติดปากจนทุกวันนี้

