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คุงบางกะเจาตั้งอยูที่อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ถาดูแผนที่ Google Earth บริเวณลุมน้ํา
เจาพระยาตอนลางใกลปากน้ํา จะเห็นพื้นที่โคงแมน้ําฝงตรงขามกับทาเรือคลองเตยเปนดงไมเขียวขนาดใหญ
โดดเดนทามกลางเมืองใหญ รูปรางคลายกระเพาะหมู ลอมรอบดวยแมน้ําจนเกือบเปนเกาะ เนื้อที่ 19 ตร.กม.
ผลิตออกซิเจนใหแกเมืองประมาณ 6 ลานตันตอวัน จึงไดชื่อวาเปน “ปอดกรุงเทพ” และขนานนามวาเปนสุด
ยอดปอดเมือง (urban oasis) แหงเอเชีย
คุงบางกะเจาเปนพื้นที่ที่มีความสําคัญทางชีววิทยา เนื่องจากเปนระบบนิเวศสามน้ํา ไดแก น้ําจืด
น้ํากรอย น้ําเค็ม ที่ยังคงสภาพธรรมชาติและเกษตรกรรมดั้งเดิมอยูบาง จึงเปนแหลงอาศัยสุดทายของสิ่งมีชีวิต
หลายชนิดที่ปรับตัวพิเศษกับสภาพนิเวศสามน้ําที่ยังอาจคงเหลืออยูในลุมเจาพระยาตอนลาง

พื้นที่คุงบางกะเจา
ในพื้นที่คุงบางกะเจา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 6 ตําบล ของอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
อันไดแก ตําบลทรงคนอง ตําบลบางยอ ตําบลบางกระสอบ ตําบลบางน้ําผึ้ง ตําบลบางกอบัว และ ตําบลบาง
กะเจา
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จากผลสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อนําขอมูลทุกกลุมไปตรวจสอบรวมกัน ไดผลสรุป
ทั้งหมดเปนยอดรวม 637 ชนิด (ดังตารางที่ 1) ซึ่งแมจะเปนผลรวมที่แสดงถึงความหลากหลายที่ดี แตก็ตองถือ
วาเปนตัวเลขที่คอนขางต่ํากวาความคาดหมาย เนื่องจากการสํารวจชีวิตหลายกลุมมีขอจํากัดสูง ไมวาจะเปน
ความยากของการจําแนกชนิดพันธุที่ตองอาศัยเวลาและเครื่องมือ เชน เห็ดรา หรือขอจํากัดดานจํานวน
บุคลากรผูเชี่ยวชาญในการสํารวจสิ่งมีชีวิตบางกลุมที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุสูงมาก อาทิ กลุมพืช
แพลงกตอน เห็ดรา และสัตวไมมีกระดูกสันหลังหลายกลุมอยางแมลงและแมงมุม นอกจากนี้ยังมีขอจํากัดจาก
สภาพภูมิอากาศที่รอนอบอาว ครึ้มฝน ทําใหสัตวหลายชนิด เชน นก ไมออกมาหากินมากเทาที่พบตามปกติ
ตารางที่ 1: สรุปจํานวนความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่คุงบางกะเจา 2557

อยางไรก็ตาม ชนิดพันธุที่สํารวจพบบงบอกถึงความสําคัญของพื้นที่กระเพาะหมู และสถานภาพของ
ระบบนิเวศดังนี้
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การสํารวจในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง นําไปสูการคนพบชนิดพันธุใหมๆ ที่ไมเคยมีรายงานการคนพบมากอน
ในประเทศไทย อาทิ

−

ไสเดือนสะเทินน้ําจืด หรือไสเดือนมีปกริมตลิ่ง สกุล Glyphidrilus
คนพบและจําแนกโดย ดร.สมศักดิ์ ปญหา และคณะ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

−

ไสเดือนฝอย สกุล Enchytraeus
คนพบและจําแนกโดย ดร.สมศักดิ์ ปญหา และคณะ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

−

กุงเตนสีชมพู สกุล Allochestes
คนพบโดย ดร.พงษรัตน ดารงโรจนวัฒนา และคณะ มหาวิทยาลัยบูรพา จําแนกโดย ดร.กรอร
วงษกําแหง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

−

มวนนักกลาม สกุล Homoeocerus
คนพบโดย คุณเกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ จําแนกโดย คุณพิสุทธิ์ เอกอํานวย

นอกจากนั้น ยังสํารวจพบชนิดพันธุสัตวและพืชที่ปจจุบันกลายเปนชีวิตหายากในทองถิ่นเจาพระยา
ตอนลางยานเมืองกรุงและปริมณฑล อาทิ
• ไลเคนสาวนอยกระโปรงบานเปนลอน Physcia undulata ซึ่งเปนการคนพบครั้งแรกในพื้นที่ละแวกนี้
• นกหลายชนิดที่กลายเปนนกหายากในถิ่นแถบนี้ เชน นกกาแวน นกกระเต็นใหญธรรมดา นกเปลาคอสี
มวง นกกิ้งโครงหัวสีนวล นกกระจิบคอดา นกกระลิงเขียด นกหัวขวานไผเขียว
• หิ่งหอย 4 ชนิด โดยเฉพาะหิ่งหอยน้ํากรอยพบในปริมาณมาก

• หญาละมาน Oryza minuta ถือเปนขาวปาชนิดหนึ่ง ซึ่งมีความสําคัญตอการวิจัยและพัฒนาพันธุขาว
โดยประเทศไทยมีขาวปาทั้งหมดถึง 5 ชนิด จากขาวปา 21 ชนิดทั่วโลก
จึงสรุปไดวาพื้นที่กระเพาะหมูเปนแหลงพักพิงของความหลากหลายทางชีวภาพหลายสายพันธุในลุม
เจาพระยาตอนลางเพียงไมกี่แหงที่ยังคงเหลืออยู และอาจเปนบานแหลงสุดทายในถิ่นนี้สําหรับหลายชนิด
เนื่องจากคุงบางกะเจายังคงสภาพแวดลอมทางธรรมชาติดั้งเดิมไวอยูบาง
อยางไรก็ตาม เปนที่นากังวลวาชีวิตบางชนิดที่เคยพบที่นี่และถือเปนเอกลักษณของทองถิ่นในลุมน้ํา
เจาพระยาตอนลางมาโดยตลอด เชน ปลาบูรําไพ Mugilogobius rambaiae กลับไมพบในงานสํารวจชีวะ
ตะลุมบอนครั้งนี้ เชนเดียวกับปลาบูสมิท ซึ่งเคยพบเปนจํานวนมาก สัตวน้ําอื่นๆ อีกหลายชนิดก็พบวาถูก
คุกคามจากปญหาน้ําเสียอีกดวย

ปลาบูรําไพ (Mugilogobius rambaiae)
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การสํารวจชีวิตในดิน ทั้งสัตวไมมีกระดูกสันหลังและเห็ดรา พบวามีความหลากหลายสูงและรวมถึง
ชนิดที่แสดงถึงระบบนิเวศดินที่อุดมสมบูรณ อาทิ กิ้งกือกระบอกเหลือง และราถึง 16 ชนิด ซึ่งปกติพบแตใน
ปาอุดมสมบูรณ เชน ราเมือก และ เห็ดรมมวง (Marasmius sp.)
สังคมพืชและสัตวบกตางๆ ก็บงบอกถึงระบบนิเวศใกลเมืองที่คอนขางสมดุล ดังจะเห็นไดจากนกกลุม
ตางๆ ซึ่งมีรูปแบบการหากินแตกตางกันไปถึง 16 กลุมใหญๆ รวมถึงกลุมกินผลไมหลายชนิด สะทอนถึงพืช
อาหารบริบูรณในพื้นที่ และยังมีนกหัวขวานซึ่งบงชี้ถึงโครงสรางดงไมที่มีลักษณะเปนธรรมชาติ มีคางคาวกิน
ผลไมจํานวนมาก ซึ่งเปนตัวผสมเกสรตนลําพูและพรรณไมอื่นๆอีกหลายชนิด การสํารวจพืชยังพบพืชทองถิ่น
ดั้งเดิมมากมายหลายสายพันธุ หลายชนิดเปนพืชกินได เปนฐานอาหารใหทั้งมนุษยและสัตว

อยางไรก็ตาม จํานวนประชากรตัวเงินตัวทองมีสงู มาก เนื่องจากตัวเงินตัวทองกินอาหารไดหลากหลาย
อยาง ทั้งบนบกและในน้ํา กินไดทั้งตัวเปน ซาก และขยะตางๆ ประกอบกับในพื้นที่ไมมีสัตวผูลาที่มีขนาดใหญ
พอที่จะสามารถควบคุมประชากรตัวเงินตัวทองได
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ไลเคนเปนตัวบงชี้คุณภาพอากาศที่ดีที่สุด และจากการสํารวจไลเคนในพื้นที่คุงบางกะเจา พบไลเคนที่
บงบอกถึงคุณภาพอากาศคอนขางดี แมไมพบไลเคนขนาดใหญซึ่งสัมพันธกับอากาศดีปลอดมลภาวะ แตก็
พบไลเคนหลังตุกแกทารตสตรอเบอรรี่ (Arthonia sp.) ซึ่งพบไดบางในพื้นที่สวนในกรุงเทพที่หางไกลจาก
แหลงมลภาวะ และพบไลเคนสาวนอยกระโปรงบานเปนลอน (Physcia undulata) ซึ่งไมเคยพบในพื้นที่อื่นใน
แถบนี้ จึงเปนไปไดวาคุงบางกะเจามีอากาศดีที่สุดในบริเวณนี้ อยางไรก็ตาม พื้นผิวไลเคนมีรองรอยเสื่อมโทรม
สันนิษฐานวาอาจเกิดจากฝนกรดที่พัดผานมาจากเขตโรงงานอุตสาหกรรม
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แหลงน้ําหลายแหงในพื้นที่กระเพาะหมูยังคงอยูในสภาพที่ดี ทั้งในดานคุณภาพน้ําและกายภาพแหลง
น้ํา เอื้อตอการดํารงอยูของหิ่งหอยจํานวนมาก ซึ่งปจจุบันเปนสัญลักษณโดดเดนของคุงบางกะเจา บางแหงพบ
กาน้ําซึ่งอาศัยอยูในน้ําคอนขางสะอาด อยางไรก็ตาม การสํารวจชีวิตน้ําหลายกลุมพบปญหาที่นาเปนหวง
การสํารวจแพลงกตอน หอย และปลา ใหขอมูลสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน บงบอกถึงปญหา
คุณภาพน้ํา หลายแหงถึงขั้นน้ําเสีย และอีกหลายแหงแสดงถึงคุณภาพน้ําที่เพิ่งเริ่มเสื่อมลงไปมาก นอกจากนี้
แหลงน้ํานิ่งหลายแหงยังพบสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินปริมาณคอนขางมาก เปนสาหรายที่ทําใหเกิดพิษในน้ํา
การสํารวจปลายังพบปญหาการรุกรานจากชนิดพันธุตางถิ่น ที่เห็นชัดมากคือการหายไปของปลา
บูสมิท ซึ่งเคยพบเปนจํานวนมากในพื้นที่ แตกลับพบการเพิ่มประชากรของปลากินยุงแทน เปนปลาตางถิ่น
ขนาดเล็กที่มีลักษณะการกินอาหารใกลเคียงกับปลาบูสมิท จึงเปนคูแขงโดยตรง
เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบางยอ ไดมีการจัดประชุม
หารือการดําเนินงาน การขับเคลื่อนการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น พื้นที่คุงบางกะเจา
จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากเรื่องที่เปนวัตถุประสงคของการจัดการประชุมนี้แ ลว ยัง ทําใหไดท ราบวา

นอกจากความโดดเดนทางดานธรรมชาติแลว คุงบางกะเจายังมีความโดดเดนทางดานวัฒนธรรม และวิถีชีวิต
แตปจจุบันการขยายตัวของชุมชนและดานเศรษฐกิจ ทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่ การยายถิ่นฐานเขา
มาอยูอาศัย ความเจริญที่เพิ่มมากขึ้น จึงทําใหเกิดการลดลงของผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีทั้งปญหาขยะ
เพราะเกิดขยะเพิ่มขึ้น ลําคลองน้ําเสีย คุณภาพของดินที่เหมาะสมตอการเกษตรลดลง ปญหาน้ําเค็มรุกน้ําใน
ลําคลองธรรมชาติทําใหใชประโยชนไดนอย รวมทั้งมลพิษจากการจราจรที่หนาแนน สิ่งเหลานี้คือสวนหนึ่งของ
ผลกระทบตอวิถีชีวิตดั้งเดิมของผูอยูอาศัย เนื่องจากคุงบางกระเจาจะถูกพัฒนาเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
แลวจึงเห็นวาควรมีการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนั้นควบคูไปกับการอนุรักษใชประโยชนจากทรัพยากร
ทางการทองเที่ยว การพัฒนาดานอาชีพ สงเสริมการลงทุนและการเกษตร จัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวกและ
บริการพื้นฐานตางๆใหเพียงพอตอความตองการอีกดวย

นางสาวแพรวพรรณ ปรีดาภิรมย
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วันที่เผยแพร 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560
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