ลุงผัน ต้ นกําเนิด “ ปลาสลิดบางบ่ อ”

ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ นายผัน ตูเ้ จริ ญ ได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณให้เข้าเฝ้ าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลเกษตรกรผูเ้ พาะเลี้ยงปลาสลิดดีเด่น นายผันได้จดั ชลอมปลาสลิ ด
หอมจากอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการขึ้นทูลเกล้าถวาย ลักษณะปลาสลิดของนายผันมีความพิเศษ
คือ เป็ นปลาสลิ ดหอมผิวสี เหลื องนวล ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งสอบถามความเป็ นมา และเมื่อทรง
รับทราบรายได้อนั งดงามจากการเพาะเลี้ยงปลาสลิดขาย จึงได้พระราชทานชื่ อบ่อเลี้ยงปลาสลิดแก่นายผัน
ว่า “ บ่อปลาสลิดทอง ” ซึ่ งนายผันก็ได้ใช้ชื่อนี้ติดประกาศไว้ที่หน้าบ่อเลี้ยงของตนจวบจนทุกวันนี้

อํา เภอบางบ่อ สมุ ทรปราการ เดิ มเป็ นพื้นที่ดินเค็ม จนในสมัย รัช กาลที่ ๕ เมื่อเกิ ดโครงการ
ชลประทานประตูก้ นั นํ้าทะเลที่ปากแม่น้ าํ บางเหี้ ย (คลองด่าน) จึงเกิดกลายเป็ นที่ดินที่เหมาะแก่การปลุก
ข้าว ทําให้ชาวอําเภอบางบ่อและพื้นที่ใกล้เคียงหันมาประกอบอาชี พทํานา โดยมีอาชีพเสริ มในการปล่อย
ปลาตามคลอง ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นลูกปลาช่อน ปลาหมอ ปลาสลิดเข้าที่นาจากนั้นก็ทาํ คันดินล้อมไว้ ให้ปลา
เติบโตธรรมชาติ เมื่อถึงเดือนออกพรรษาก็จะได้ท้งั การเกี่ยวข้าวใหม่ และการจับปลาสลิดตัวโตมาตากแห้ง
ขายจนเป็ นที่โด่งดังไปทัว่ ประเทศในเรื่ องรสหอมมันอร่ อย ช่วงปลายปี จึงเป็ นช่ วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
ในการหาซื้ อปลาสลิ ดหอมมารั บ ประทานจนถึ ง ช่ วงหลังสงครามโลกครั้ งที่ ๒ เมื่ อมี การการตัดถนน
สุ ขุมวิทผ่านจังหวัดสมุทรปราการ ก็เริ่ มเกิดโรคระบาดจากเชื้ อรา หนอน แมลง นก หนู ที่เป็ นศัตรู ขา้ ว
ทําให้การทํานาไม่ค่อยได้ผล ประสบปั ญหาการขาดทุนสะสมต่อเนื่อง

วันหนึ่ งนายผัน ตูเ้ จริ ญ ชาวนาในเขตอําเภอบางบ่อ มีความคิดในการคัดเลือกปลาสลิดตามคลอง
มาเพาะเลี้ ยง โดยนายผันจะดั้นต้นไปตามคลองต่างๆ ตั้งแต่ คลองสําโรง คลองด่าน ตะกาด บางโฉลง
เสาธง หัวตะเข้ เที่ยวดักลอบดักข่ายเพื่อเสาะหาพ่อแม่พนั ธุ์ปลาสลิดชั้นดี ช่วงนี้ เองนายผันเริ่ มค้นพบสิ่ งที่
น่าเป็ นห่ วง เมื่อปลาสลิดที่เคยมีอยูม่ ากมายตามคลองในเขตสมุทรปราการ ได้ค่อยๆมีจาํ นวนน้อยลง ตาม
ความเจริ ญที่มีถนนตัดเข้ามาแทนที่คลองต่างๆ นายผันจึงเริ่ มทําการศึกษาพันธุ์ปลาสลิดอย่างจริ งจัง แบ่ง
แปลงที่ทาํ นา สร้ างสภาพแวดล้อมให้ปลาก่อหวอด เพาะพันธุ์ แล้วคิดค้นหาวิธีการฟั กไข่ เพื่อวางแผน
เลี้ยงปลาสลิดเป็ นอาชี พ แต่ความคิดในการเลิกอาชี พทํานาที่ทาํ กับมาแต่โบราณ ก็ทาํ ให้ชาวบ้านโจษขาน
กันไปต่างๆนาๆจนนายผันได้รับฉายาที่เรี ยกกันในพื้นที่วา่ “ ตาผันบ้า ”

ขณะที่นายผันกลับทําการตัดสิ นใจครั้งสําคัญ ในการเปลี่ยนแปลงที่นาที่มีอยูท่ ้ งั หมด ให้กลายเป็ น
บ่อเลี้ยงปลาสลิดในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เพียงการเลี้ยงครั้งแรก ก็ได้ผลเกิดความคาดหมาย เมื่อนายผันสามารถ
จับปลาออกขายสร้างรายได้เป็ นกอบเป็ นกํา ได้จบั เงินแสน (ในสมัยนั้น) เป็ นครั้งแรกในชีวติ

เรื่องบางสลิดในหนังสื อแบบเรียน จังหวัดของเรา

ปลาสลิดที่นายผันเริ่ มต้นเพาะเลี้ ยงนั้น เดิ มคัดเฉพาะพันธุ์ที่มีผิวสี เหลืองชาวบ้านเรี ยก “ ปลาสลิดทอง ”
บางคนเรี ยกสั้นๆ ว่า “ ปลาทอง ” เป็ นปลานํ้าจืดที่มีลาํ ตัวแบบ รู ปร่ างคล้ายใบไม้ใหญ่ แต่ไม่มีจุดดําบน
ลําตัว มีแถบสี เหลื องเข้มพาดขวางเป็ นริ้ วๆ ตัวผูจ้ ะมีสีและแถบเข้มกว่าตัวเมีย เป็ นปลาอดทน เนื้ อแน่น
โตเร็ ว วิธีการเลี้ยงก็เพียงขุดบ่อตื้น ล้อมนาที่มีหญ้าแพรก หญ้าทรงกระเทียม และบัวธรรมชาติ ปล่อยปลา
ลง แล้วสับหญ้า ให้ค ลุ มผิวนํ้า ไว้ความร้ อนของแสงแดดกับ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ใ ต้หญ้า ที่ เปื่ อยยุ่ย
จะเป็ นตัวทําให้เกิดแพลงก์ตอนที่แตกเซลล์เป็ นจํานวนมาก เป็ นอาหารเสริ มโปรตีนและให้คาร์โบไฮเดรท

วิธีการนี้ ดูง่ายๆ แต่กลับถือเป็ นความพิเศษที่ทาํ ให้ปลาสลิดบางบ่อมีรสชาติแตกต่างจากที่อื่น เพราะเป็ น
ปลาที่ได้รับการเลี้ยงดู ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุด ไม่มีการให้อาหารเม็ดหรื ออาหารเสริ ม
เหมือนการเลี้ ยงปลาในเขตอื่นๆ พื้นที่บางบ่อยังเป็ นพื้นที่ปลายทางของคลองต่างๆจากทางเหนื อ เมื่อถึง
หน้าเกี่ยวข้าว นํ้าที่ไหลลงมาจะพัดพาดอกข้าว ปลายข้าวจากผืนมาอื่นๆมาด้วย นํ้านาข้าวเหล่านี้ จะถูกวิด
เข้าบ่อเลี้ยง เพราะถือเป็ นอาหารเสริ มชั้นดี จนถึงช่วงปลายปี ก็เริ่ มปล่อยนํ้าจับปลาออกขาย การเลี้ยงปลา
สลิดที่ตอ้ งให้ได้ผลผลิตในช่วงข้าวใหม่ปลามัน จึงเป็ นอาชีพที่ทาํ เพียงปี ละครั้ง แต่ก็ให้ผลตอบแทนที่แสน
จะคุม้ ค่า

ปลาสลิ ด ที่ ข ายกัน ในเขตบางบ่ อ จะมี ล ัก ษณะพิ เ ศษที่ ช าวบ้า นเรี ย กกัน ว่า “ปลาสลิ ด หอม” หมายถึ ง
การหมักเกลือค้างคืน แล้วนํามาล้างผึ่ง รอให้เกลือคายนํ้า นํามาตากแดดประมาณ ๒ วัน (วิธีอาจแตกต่าง
แล้วแต่ สูตรของแต่ล ะร้ า น) จากนั้นก็ นํามาคัดขนาดขาย วิธีก ารตากแดดนี้ จึง เหมาะที่ จะทํา กันในช่ วง
หน้าแล้ง ต่อเนื่ องจากช่วงที่ปลาโตได้ที่ตอนออกพรรษา สมัยเดิมขายเป็ นจํานวน เช่น หนึ่ งร้อยตัว ๔๐
บาท เป็ นต้น แต่ ปัจจุ บนั กลับมีปั ญหาของซื้ อขายกันเป็ นนํ้าหนักกิ โลกรัม ทํา ให้เกิ ดพ่อค้าจากต่างถิ่ น
คิดหาวิธีทาํ ปลาสลิดให้ได้น้ าํ หนักมากๆ ที่เราเรี ยกกันว่า “ปลาแดดเดียว” หมายถึง การนําปลามาหมักเกลือ
ไว้ แล้วนํามาตากแดดพอหมาดๆ บางคนเรี ยก “ปลาสด” เพื่อให้ได้ปลาที่ยงั คงนํ้าหนักมากทํากําไรดี แต่
เนื้ อจะมีรสจืดและไม่หอมเหมื อนปลาสลิ ดบางบ่อ ส่ วนวิธีการกิ นปลาสลิ ดส่ วนใหญ่ก็นาํ มาทอด ซึ่ งก็
แล้วแต่ความชอบ เพราะบางคนอยากกินปลาที่เนื้อแน่นเค็มน้อยก็แช่น้ าํ หรื อนึ่ งก่อน หรื อจะค่อยๆ แซะก้าง
ใหญ่ตรงกลางออกแล้วทอด หรื อสับเนื้อทอดฟู แล้วนํามายําก็ยงั ได้

หลังการเลี้ยงปลาสลิดทองจนประสบความสําเร็ จ นายผันได้ขยายพื้นที่การเพาะเลี้ยงออกไปเรื่ อยๆ
ช่วงที่เจริ ญรุ่ งเรื องที่สุด นายผันมีพ้ืนที่บ่อเลี้ยงปลาสลิดทองกว่าพันไร่ ทําให้ชื่อ “ตาผันบ้า” ที่ชาวบ้านเคย
เรี ยกกัน กลับกลายเป็ นต้นแบบอาชี พใหม่ ที่ทาํ ให้ชาวบางบ่อค่อยๆ เปลี่ยนอาชีพจากการทํานามาเป็ นการ
เลี้ยงปลาสลิด
แต่ก็เป็ นที่น่าเสี ยดายที่การทํากันแบบต่างคนต่างเลี้ยง ทําให้พนั ธุ์ปลาสลิดพระราชทาน “บ่อปลา
สลิดทอง” ที่เคยเป็ นที่ภาคภูมิใจของนายผัน ได้ค่อยๆกลายพันธุ์ จนแทบไม่เหลือปลาสลิดทองให้เห็นอีก
แล้ว จะมีก็แต่ปลาสลิดตัวดํามีลายเฉี ยงคลํ้า อย่างที่เห็นกันทัว่ ไปในปั จจุบนั

ขอขอบพระคุ ณ คุ ณชาตรี เนตรแจ้ง ทายาทรุ่ นหลานที่ให้ขอ้ มูล และเปิ ดบ่อทองปลา
สลิดทองให้ชมมา ณ ที่น้ ี

