บางบ่ อ บางเสาธง “ ที่ทาํ นา ” ผืนสุ ดท้าย
ปี พ.ศ. ๒๓๙๘ (สมัยรัชกาลที่ ๔) ราชอาณาจักรไทยได้ทาํ สนธิ สัญญาเบาว์ริงกับประเทศอังกฤษ
โดยมี เนื้ อหาหลักสําคัญอย่างหนึ่ ง คือ การเปิ ดประตูการค้าขายอย่า งเสรี โดยเฉพาะการส่ งข้า วออกไปยัง
ต่างประเทศ เนื่ องจากประเทศไทยมีนโยบาย “ ปิ ดข้าว ” ซึ่ งหมายถึง การห้ามส่ งข้าวออกนอกประเทศมาแต่
สมัยรั ชกาลที่ ๓ เว้นเสี ยแต่ก ารขนส่ ง เพื่ อเป็ นเสบี ยงในกองทัพ การประกาศเป็ นคู่ค ้ากับประเทศอังกฤษ
ซึ่ งกําลังขยายอาณานิ คมออกไปทัว่ โลก ทําให้ขา้ วกลายเป็ นสิ นค้าส่ งออกสําคัญของไทยแทนที่น้ าํ ตาล เพราะ
ประเทศที่องั กฤษยึดครองอยู่ ต่างเป็ นพื้นที่ที่บริ โภคข้าวเป็ นอาหารหลัก
รัฐบาลไทยจึงเริ่ มหันมาให้ความสําคัญกับการเพิ่มผลผลิตข้าวเพื่อป้ อนสู่ ตลาดโลกอย่างจริ งจัง
โดยในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้เริ่ มต้นโครงการขุดคลองรังสิ ต ขยายแนวคลองแสนแสบ ขุดคลองประเวศบุรีรมย์
ขยายแนวคลองสําโรง โดยมีคลองขวางต่างๆ ทั้งใหม่และเก่า เช่น คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลอง
ลาดกระบัง คลองบางโฉลง คลองจระเข้ เป้ าหมายสําคัญ คือ การผันนํ้าลงพื้นที่ และปล่อยนํ้าที่เหลือลงสู่
ทะเลที่คลองด่าน ส่ งผลให้เกิดพื้นที่ทาํ นาแห่งใหม่ผนื มหาศาล ตั้งแต่จงั หวัดนครนายก ปทุมธานี
กรุ งเทพมหานคร และสมุทรปราการ

ตํานานทุ่งนาบางพลี ข้ าวสู งท่ วมหัว (ภาพขณะเมื่อเกีย่ วข้ าวแล้ว)

คนไทยเป็ นชาติ ที่หวงถิ่ นเกิ ดและชอบอยู่ติดพื้นที่ ทําให้ระยะแรกพื้นที่ทาํ นาแห่ งใหม่ ไม่ค่อยเป็ น
ที่สนใจแก่ราษฎรมากนัก รัฐบาลจึงต้องสร้างแรงจูงใจ ประกาศให้บุคคลสามารถเข้าไปจับจองที่ดินทํากินตาม
เงื่ อนไขง่ายๆ ที่เพียงแค่ปราบพื้นถางพงเพื่อใช้เป็ นเขตปลู กข้าว ก็สามารถออกโฉนดที่ดินพระราชทานได้
บางพื้นที่ ก็ยงั สนับสนุ นให้เอกชนขุดคลอง เพื่อแลกกับกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินริ มสองฝั่ งตลอดแนวคลอง ทําให้มี
ชาวบ้านหลายเชื้อชาติ ทั้งไทย มอญ และลาว เริ่ มเข้ามาใช้เป็ นที่ทาํ กิน โดยมีชาวจีนและพี่นอ้ งมุสลิมที่เคยเป็ น
แรงงานขุดคลองอาศัยอยู่บางส่ วน คนลาวเริ่ มไปทางคลองสลุ ต คนไทยไปทางคลองชวดลากข้าว ส่ วนชาว
มอญไปทางคลองลาดกระบัง

สัง เกตว่า แต่ ล ะพื้ นที่ จะยัง คงธรรมเนี ย มหลายเชื้ อชาติ ไ ว้ วัดอารามยัง ประกอบไปด้วยศิ ล ปะไทย
บางแห่ งมีลวดลายหงส์ แบบมอญ บ้างก็มีรูปปั้ นพญานาคแบบลาว พร้อมกับศาลเจ้าจีน และมัสยิดอิสลาม แต่
โดยรวมไม่ว่าจะเป็ นบุคคลเชื้ อชาติไหน ต่างก็ค่อยๆผสมผสานจนกลายเป็ นไทยไปในที่สุดโดยอาชี พหลัก
ดั้งเดิมของคนในเขตจังหวัดสมุทรปราการตลอดแนวพื้นที่ต้ งั แต่บางเสาธง บางพลี และบางบ่อ ล้วนเกี่ ยวกับ
เรื่ องของข้าว ตั้งแต่การทํานา ทําโรงสี พ่อค้าคนกลาง และคนหาของทะเลมาแลกข้าวกิน

จัง หวัด สมุ ท รปราการเป็ นพื้ น ที่ ดิ นเหนี ย ว เป็ นดิ นค่ อ นข้า งอุ ดมสมบู รณ์ ก ารทํา นาโดยอาศัย หลัก
ธรรมชาติแบบโบราณ จึงได้ผลดีมาตลอด ไม่วา่ จะเป็ นการขอแรงลงแขก ตั้งแต่การดํานาจนถึงการเกี่ยวข้าว
การเตรี ยมงานประเพณี บุญกลางบ้าน (แบบชาวลาว) และการเก็บดอกบัวส่ งให้ชาวมอญที่ตอ้ งเดินทางกลับ
ภูมิลาํ เนาที่พระประแดง อันเป็ นที่มาของประเพณี รับบัวเป็ นการเอื้ออาทรระหว่างชาวนาทุกเชื้ อชาติ ก่อให้เกิด
การผสมผสานวิถีชีวติ ที่น่าอยู่

จนเมื่อถึงเวลาหนึ่งหลายคนจึงตัดสิ นใจปักหลักตั้งชุมชนอยูต่ ามแนวคลองต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นคลองบาง
โฉลง จระเข้ บัวโรย (ชวดบัว) พระองค์เจ้าไชยานุชิต บางบ่อ บางพลี และคลองด่าน การดําเนินชีวิตชาวนา
ตามเขตแนวคลองชลประทานก็ค่อนข้างจะเป็ นไปตามระบบ กล่าวคือ เป็ นพื้นที่รับนํ้าระหว่างแม่น้ าํ เจ้าพระยา
กับแม่น้ าํ บางประกง ทําให้ตลอดระยะเวลาร้ อยกว่าปี ที่ผ่านมา ชาวนาในเขตจังหวัดสมุทรปราการไม่เคยมี
ประวัติของการขาดนํ้า

จากช่วงเวลานํ้าท่วมครั้งใหญ่ในปี ๒๕๕๔ ที่ผา่ นมา ก็ยงั ยืนยันให้เห็นถึงการรักษาความเป็ นแนวเขต
ที่น้ าํ ไม่ท่วมนาไม่ล่ม แต่กลับทํานาได้ผลดีกว่าปรกติอีกด้วย จนเมื่อจังหวัดสมุทรปราการถูกจัดให้เป็ นพื้นที่ที่

เคยเป็ นที่ทาํ นาปลู กข้าว ถู กกว้านซื้ อไปเพื่อพัฒนาเป็ นโรงงาน เป็ นตลาดและที่พกั อาศัยของคนจากต่างถิ่ น
ราคาที่ ดินที่ สู งขึ้ นก็เป็ นสิ่ ง จูงใจให้ถูกหลานชาวนาในพื้นที่ ถอดใจไม่ขอใช้ชี วิตชาวนาแบบดั้ง เดิ ม ต่างก็
ตัดสิ นใจขายที่แล้วยินดีที่จะขอไปเป็ นพนักงานตามโรงงาน

พื้นที่ทาํ นาในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ไม่วา่ จะเป็ นอําเภอเมือง อําเภอบางพลี จึงไม่เหลือให้เห็นอีก
ต่อไป เหลื อไว้แต่พ้ืนที่บางส่ วนในเขตอําเภอบางบ่อ และอีกพื้นที่ผืนสุ ดท้ายที่ยงั คงวิถีชีวิตชาวนา ในเขต
จังหวัดสมุทรปราการ คือ พื้นที่บางส่ วนในเขตอําเภอบางเสาธง

