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ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมปรับปรุงน�า้เสีย ป้องกันน�้าท่วม 

ผู้ร่วมสนับสนุนกระจายความรู้



Thachin River Foundation

Nakorn Pathom
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เรื่องราวดีๆ ของเหล่าผู้คนในวิถีชาวคลอง 

ที่วันนี้ ไม่ยอมจ�านนต่อโชคชะตา และสถานการณ์ 

ที่รุกคืบเข้ามา คุกคาม บ้านเกิดเมืองนอน

และคลองของตนเอง 

มาดูกันว่า...พวกเขาเหล่านี้จะใช้กลยุทธ์ ภูมิปัญญา 

จัดการคลองในพื้นที่บ้านของตนเองอย่างไร ?

จนได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 12 คลองต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ

ของจังหวัดนครปฐม

มุมมองใหม่ ๆ ท้าทายชาวท่าจีน
คนรักคลอง...คลองรักคน
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คนรักคลอง...คลองรักคน
มุมมองใหม่ ๆ ท้าทายชาวท่าจีน

พิมพ์ครั้งแรก :  ตุลาคม 2555 จ�านวน 500 เล่ม

เขียน และภาพ :  คณะท�างานสภาลุ่มน�า้ท่าจีนนครปฐม

ด�าเนินการโดย :  ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 เลขที่ 220-222 ต�าบลสนามจันทร์

 อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3427-5339-40

 E-mail : reo05.org@mnre.mail.go.th

 Website : reo05monre.com

ที่ปรึกษา : นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

 นายอภินันท์ จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

 นางวารุณี พงษ์ศิวาภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

 นายสุวรรณ นันทศรุต  ผู้อ�านวยการส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5

คณะผู้จัดท�า : นางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการพิเศษ

 นางสาวเอกอร แก้วขาว นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการ

 นางสาวปนัดดา ผู้มีจรรยา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 

ร่วมกับ : มูลนิธิลุ่มน�้าท่าจีนนครปฐม และชมรมเรารักแม่น�า้ท่าจีนนครปฐม

จัดพิมพ์ภายใต้ :  กิจกรรมชุมชนคนรักคลองร่วมปรับปรุงน�า้เสีย ป้องกันน�า้ท่วม

 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 

 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 

 12 สิงหาคม 2555

สนับสนุนโดย : โครงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแหล่งน�้าของแม่น�้าท่าจีน

 แม่น�า้แม่กลอง และคูคลองสาขา ส�าหรับผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย

 ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

พิมพ์ที่ :  บริษัท เพชรภูมิการพิมพ์ จ�ากัด จังหวัดเพชรบุรี

 โทรศัพท์ 0-3241-7031-2, 0-3242-5310 โทรสาร 0-3242-4145
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AKORN PATHOM
THACHIN RIVER FOUNDATIONN

สาร...รองผู้ว่าราชการจังหวัด

 จากสถานการณ์คุณภาพน�้าแม่น�้าท่าจีนที่มีสภาพเสื่อมโทรมแทบตลอดทั้งสาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณ

แม่น�า้ท่าจีนตอนล่างที่มีปัญหาคุณภาพน�า้อยู่ในขั้นวิกฤติ เนื่องจากรองรับมลพิษที่ปนเปื้อนสะสมมากับสายน�า้ และ

มลพษิทีม่าจากกิจกรรมของมนุษย์ในพืน้ที ่รวมทัง้ปัญหาผกัตบชวาทีม่กีารเจรญิ เตบิโตและแพร่กระจายอย่างรวดเรว็ 

นอกจากนี้ยังมีประเด็นน�้าท่วมพื้นที่กินบริเวณกว้างสองฝั่งคูคลองสาขาและแม่น�าท่าจีนจนวิกฤตด้วย ซ่ึงปัญหา 

ดังกล่าวได้ส่งผลเสียต่างๆ มากมาย เช่น การสัญจรทางน�้า การกสิกร การชลประทาน การประมง และการท่อง

เที่ยว เป็นต้น และส่งผลกระทบต่อเน่ืองท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส�าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่

ส�าคญั ควรเริม่ต้นจากชมุชน การทีชุ่มชนมคีวามตระหนักและริเร่ิมด�าเนนิงานเพือ่การแก้ไขด้วยตนเอง นับได้ว่าเป็น

สิ่งที่ส�าคัญยิ่งในปัจจุบัน ดังนั้นกิจกรรมชุมชนคนรักคลองร่วมปรับปรุงน�า้เสีย ป้องกันน�า้ท่วม เพื่อเฉลิมพระเกียรต ิ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ  

28 กรกฎาคม 2555 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 นอกจากจะเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหา- 

กษตัรย์ิแล้ว ยงัเป็นการเสรมิสร้างความร่วมมอืของทกุภาคส่วนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาของชมุชนด้วยภูมปัิญญา

ท้องถิ่น การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนชาวคลองทั้ง 10 คลองนี้จะน�ามาซึ่งเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 

รวมถึงการเชิดชูภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่รู้จักและขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆ ผมในนามของจังหวัดนครปฐมรู้สึกภูมิใจ 

และดีใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวคลองสาขาของแม่น�้าท่าจีนในการสร้างสรรค์กิจกรรมท่ีดี 

พร้อมเช่นนี ้และผมหวงัเป็นอย่างย่ิงว่า กจิกรรมต่างๆ ทีชุ่มชนชาวคลองด�าเนินการจะประสบความส�าเรจ็ช่วยบรรเทา

ปัญหา และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมของคลองให้คงความสมบูรณ์และยั่งยืนตามระบบนิเวศน์ที่ดีตลอดไป

นายอภินันท์ จันทร์รังษี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
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ค�าน�า
จากส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5

นายสุวรรณ นันทศรุต
ผู้อ�านวยการส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5

hachin River
Foundation

Nakorn Pathom
T

 ช่วงระยะกว่า 10 ปีทีผ่่านมาจนถงึปัจจบุนั ปัญหาเรือ่งคณุภาพน�า้ ปรมิาณน�า้ (ภยัพบิตันิ�า้ท่วม)  

และระบบคูคลองที่ตื้นเขิน ตีบตัน ถูกรุกล�้า ได้ถูกหลายหน่วยงานหยิบยกข้ึนมาเป็นประเด็นในการแก้ไข 

จดัการให้ดขีึน้ด้วยกลวธิกีารหลากหลายรปูแบบ ทัง้การมส่ีวนร่วม การรณรงค์ด้านต่างๆ ส่งเสรมิกจิกรรม 

ของพ้ืนท่ี น�าภูมิปัญญาหรือพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีพื้นบ้านมาใช้ ซึ่งส่งผลให้ขีดความสามารถด้าน

การจัดการน�้าของคนในพื้นที่ทั้งกลุ่มชาวบ้าน และหน่วยงานท้องถิ่นมากข้ึนเป็นล�าดับ ตามลักษณะของ

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น ท้ังในระดับชุมชน และระดับครัวเรือน และด้วยรูปแบบการจัดการที่มีความแตกต่าง 

หลากหลาย ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมของชุมชนคิดโดยชุมชนริมน�้า กอปรกับใน 

ปี พ.ศ.2555 เป็นปีมหามงคลของคนไทยทั้งประเทศส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 จึงเห็นควรให้มี 

การจัดกิจกรรมชุมชนคนรักคลอง ร่วมปรับปรุงน�้าเสียป้องกันน�้าท่วม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม 

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 

2555 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล

รกัษา และปรบัปรงุคณุภาพสิง่แวดล้อมในคลองให้อยูใ่นสภาพทีด่อีย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื รวมทัง้รวบรวม

และเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ด้านการจัดการน�้าระดับชุมชน โดยมีนวัตกรรมที่ชัดเจน และใช้คลองเป็น

พืน้ทีด่�าเนนิการให้เหน็อย่างเป็นรปูธรรม มกีารน�าเสนอผ่านกจิกรรมและสือ่สารมวลชนสูส่าธารณะตอ่ไป

 ทัง้น้ี การจดักจิกรรมรณรงค์ดแูล รักษา และปรับปรุงคณุภาพสิง่แวดล้อมคคูลองสาขาแม่น�า้ท่าจนี 

จ�านวน 12 คลอง ที่ด�าเนินการนั้นมีท่ีมาจากแผนชุมชน และ/หรือความต้องการของชุมชนเป็นหลัก  

ตลอดจนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลส�าเร็จของการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมคูคลองสาขา 

ของแต่ละชุมชน รวมทั้งประเมินผลการด�าเนินงานโครงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแหล่งน�้าของแม่น�้า

ท่าจีน แม่น�้าแม่กลอง และคูคลองสาขา ส�าหรับผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่ากิจกรรม

ต่างๆ เหล่านี้ประสบความส�าเร็จเป็นที่ยอมรับตลอดจนการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ของแม่น�า้ท่าจีนและ

จะส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนสืบเนื่องต่อไป.
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สารบัญ

8 โครงการ 12 คลองต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 

10 กิจกรรม 12 คลองต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ

13 60 วัน กับ 12 คลองต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ

16 ปฐมบท คนกับคลอง

20 คูเมือง อบต. น�าหน้าประชาตามติด

23 ท่าเรือ บางพระ “บวร” ยังอินเทรน

26 สถาพรพัฒนา น�้ามา ลั้นลา กินอยู่สุขี

34 บางระก�า คลองสวยด้วยดอกเบี้ย

37 ชัยขันธ์ โฉนดชุมชน น�้าใส ข้าวสวย

41 นราภิรมย์ ผ้าป่ากองนี้เพื่อคลองสวย

44 บางกระอุ่น คนรักคลองไร้เขตปกครอง

48 ก�านันเจ็ง อย่าลืมว่าข้าเจ๋งมาก่อน

52 สุคต ปฏิบัติการคืนคลองใต้น�้า

57 หอมเกร็ด พลังชุมชน...ชนะน�า้ด�า

61 บางกระทึก แพหญ้าแฝกชนะมาร

65 นายหมก กับน�้าหมักคืนน�้าใสให้ท่าจีน

69 ภูมิปัญญาคลองจินดา บทเรียนอุทกภัย 2554

75 รู้จักมูลนิธิลุ่มน�้าท่าจีนนครปฐม

78 ขยายความ ค�าถิ่น
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คลองต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ

 จกรรมชุมชนคนรักคลอง 

ร่วมปรับปรุงน�้าเสีย ป้องกัน

น�้าท่วม เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช 

กุมาร เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม 

พระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 

2555 และสมเด็จพระนางเจ ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาส 

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม 

พรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 

2555 ก่อเกิดการพัฒนาจากการ

ตระหนักรู ้ ในสถานการณ์คุณภาพ

น�้าแม่น�้าท่าจีนที่มีสภาพเสื่อมโทรม

แทบตลอดทั้งสาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

บรเิวณแม่น�า้ท่าจนีตอนล่างทีม่ปัีญหา

คุณภาพน�้าอยู่ในขั้นวิกฤติ เน่ืองจาก

รองรับมลพิษที่ปนเปื้อนสะสมมากับ

สายน�้า และมลพิษที่มาจากกิจกรรม

ของมนุษย์ในพื้นที่  รวมทั้งป ัญหา 

ผักตบชวาที่มีการเจริญเติบโตและ 

แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว นอกจากน้ี

ยังมีประเด็นน�้าท่วมพ้ืนที่กินบริเวณ

กว้างสองฝั่งคูคลองสาขาและแม่น�้า

ท่าจีนจนวิกฤติด้วย ซึ่งปัญหาดังกล่าว

ได้ส ่งผลเสียต่างๆ มากมาย เช่น  

การสัญจรทางน�้า การกสิกร การ

ชลประทาน การประมง และการ 

ท่องเที่ยว เป็นต้น และส่งผลกระทบ

ต่อเน่ืองทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ 

 ช่วงระยะกว่า 10 ปีที่ผ่านมา

จนถึงปัจจุบัน ปัญหาเร่ืองคุณภาพน�้า 

ปริมาณน�้า (ภัยพิบัติน�้าท่วม) และ

ระบบคูคลองที่ตื้นเขิน ตีบตัน ถูก 

รุกล�้า ได้ถูกหลายหน่วยงานหยิบยก

ขึ้นมาเป็นประเด็นในการแก้ไขจัดการ

ในดีขึ้น ด้วยกลวิธีการหลากหลาย 

รปูแบบ ทัง้การมส่ีวนร่วม การรณรงค์

ด้านต่างๆ ส่งเสริมกิจกรรมของพื้นที่ 

น�าใช้ภูมิปัญญา หรือพัฒนานวัตกรรม

เทคโนโลยี  ซึ่ งส ่งผลให ้ขีดความ

สามารถด้านการจัดการน�้าของคนใน

พ้ืนที่ทั้งกลุ่มชาวบ้าน และหน่วยงาน

ท้องถิน่มากขึน้เป็นล�าดบั ตามลกัษณะ

ของกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ทัง้ในระดบัชมุชน 

และระดับครัวเรือน และด้วยรูปแบบ

การจัดการที่มีความแตกต่างหลาก

หลายเหล่าน้ี ช่วงที่ผ่านมาจึงมีการ

พัฒนาเครือข่ายผู ้น�านักจัดการน�้า

ระดับพ้ืนที่ พร้อมด้วยชุดความรู้ด้าน

การจัดการน�้ามากมาย ซึ่งส่วนใหญ่ 

มักจะเป็นกลุ ่มชาวบ้าน รู้จักกันใน 

กิ

 12โครงการ

กิจกรรมชุมชนคนรักคลองร่วมปรับปรุงน�้าเสีย ป้องกันน�้าท่วม
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วงแคบเฉพาะผู ้ที่มีส่วนร่วมในการ

จัดกิจกรรมระดับพ้ืนที่เท่าน้ัน ไม่เกิด

การกระจายของความรู้ หรือยกระดับ

ให้ปรากฏในแวดวงสาธารณะเท่าที่

ควร ซึ่งเป็นที่น่าเสียดาย เพราะบุคคล

และชุดความรู้ที่ส�าคัญเหล่าน้ีหากได้ 

รับการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ในวง

กว้างมากขึ้น เชื่อว่าจะสร้างประโยชน์

ในด้านเป็นกรณีศึกษาให้พื้นที่อื่นๆ  

ใช้เป็นแนวทางในด้านการจัดการน�้า 

ได้อย่างดี อีกทั้งชุมชนผู้ที่เป็นเจ้าของ

ชุดความรู้เหล่าน้ี ยังได้รับความภาค

ภูมิใจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

พัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์ต้นแบบด้าน

การจัดการน�า้ได้อย่างเป็นระบบชดัเจน

มากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

 ดังน้ันเพื่อเป็นการส่งเสริม

การใช้นวัตกรรมของชุมชนคิด โดย 

ชมุชนรมิน�า้ กอปรกบัในปี พ.ศ. 2555 

เป ็นป ีมหามงคลของคนไทยทั้ ง

ประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอน

ล่าง 1 และ ส�านักงานสิ่งแวดล้อม 

ภาคที่  5 จึงเห็นควรให ้มีการจัด 

“กิจกรรมชุมชนคนรักคลอง ร ่วม

ปรับปรุงน�้าเสียป้องกันน�้าท่วม เฉลิม 

พระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสา- 

ธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เน่ือง

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม 

พรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 

พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ขึ้น” 

โดยมีการด�าเนินการร่วมกับมูลนิธ ิ

ลุ่มน�้าท่าจีนนครปฐม โดยสนับสนุน

ให้เกิดการด�าเนินงานด้านการดูแล

รักษาแหล่งน�้าในพื้นที่  เ พ่ือเสริม

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ใน

การร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ

ยกระดั บภู มิ ป ัญญาองค ์ ความรู ้

ด ้านการจัดการน�้าในระดับท้องถิ่น  

จ�านวน 12 พื้นที่ 12 คลอง เพื่อ 

เป ็นต้นแบบกรณีศึกษานวัตกรรม 

ของชมุชน ทัง้ทางด้านเทคโนโลย ีและ

นวัตกรรมทางสังคม ที่ผนวกการมี

ส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ในการร่วม

กันยืนยัน “ความเป็นเจ้าของคลอง” 

ของตนเอง ให้เกิดการพัฒนาเป็น

เครื่องมือส�าคัญ ที่ชุมชนหรือคลองที่

อื่นๆ จะน�าไปปรับใช้สร้างประโยชน์

สูงสุด ณ คลองบ้านของตนเองได้ 

อย่างไม่ยากนัก.

hachin River 
Foundation
Nakorn PathomT
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 ล�าดับที่ ชื่อคลอง/โครงการพัฒนา กิจกรรมในพื้นที ่ แกนน�าหลัก

 1 คลองคูเมือง อ.บางเลน l ลอกคูคลอง เพื่อการระบายน�า้ แก้ปัญหา นายเฉลิมพล ซังฮี้ 

  ชื่อโครงการ คลองคูเมือง  อุทกภัยปรับปรุงคุณภาพน�า้ โดยการม ี 117 หมู่ 8 ต. หินมูล 

  ประชาราษฎร์เฉลิมพระเกียรติ  ส่วนร่วมระหว่าง อบต.หินมูล กับชุมชน เบอร์โทร 081-9299694

 

 2 คลองบางระก�า อ.บางเลน l การเสริมสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อดูแล นายสุโข เพ็ชรเกษม 

  ชื่อโครงการ รักษ์คลอง-  คลองบางระก�าและคลองสาขาทั้ง 6 98 หมู่ 8 ต.บางระก�า

  บางระก�าเฉลิมพระเกียรต ิ  ด้วยระเบิดน�า้ใสชีวภาพ และปรับภูมิทัศน ์ เบอร์โทร 081-3125602

    สองฝั่งคลอง

  

 3 คลองสถาพรพัฒนา อ.บางเลน l นวัตกรรมการปลูกพืชปลอดสารพิษ นางสุกัญญา ด่อนพญา

  ชื่อโครงการ นวัตกรรมเพื่อ  ลอยน�้าและสร้างอุปกรณ์ยังชีพ 6 หมู่ 6 ต.ล�าพญา 

  รับมือวิกฤติน�้าท่วมคลองสถาพร  ส�าหรับครัวเรือนริมคลองระหว่าง เบอร์โทร 081-2591702

  พัฒนา  เกิดอุทกภัยในพื้นที่

  

 4 คลองชัยขันธ์ อ.พุทธมณฑล l การเสริมสร้างเครือข่ายชุมชน ร่วมกับ นายบุญลือ เจริญมี 

  ชื่อโครงการ ชัยขันธ์คลอง  โรงเรียนดูแลรักษาคลอง ปรับปรุง 46 หมู่ 1 ต.คลองโยง 

  ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ  คุณภาพน�้า สร้างอาสาครัวเรือนริมน�า้ เบอร์โทร 081-3137870

    ดูแลระยะยาว

  

 5 คลองนราภิรมย์ อ.พุทธมณฑล l ทอดผ้าป่าลงคลอง บ้าน วัด นางวลี สวดมาลัย 

  ชื่อโครงการ รักษ์คลองนราภิรมย์  โรงเรียน ตั้งกองทุนเพื่อการดูแล 42/1 หมู่ 4 ต.คลองโยง 

    อย่างยั่งยืน รณรงค์ชาวริมคลอง เบอร์โทร 089-8926826

    2 จังหวัด นฐ./นนท์ ร่วมอนุรักษ์น�า้

   

 6 คลองท่าเรือบางพระ อ.ดอนตูม l รวมพลชาวบ้านท�าความสะอาดคลอง  นายนวล ยิ้มไทร 

  ชื่อโครงการ คลองเทิดไท้   เพื่อช่วยระบายน�้า สร้างน�้าใส 131/1 หมู่ 2 ต.บ้านหลวง

  รวมสายใยชุมชน  ประชาคมสร้างข้อตกลงผู้ปลูกผักบุ้ง เบอร์โทร 081-6209448

    ตั้งอาสาครัวเรือนดูแลต่อเนื่อง  

รายละเอียด 12กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครปฐม
คลองต้นแบบ
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 7 คลองบางกระอุ่น อ.นครชัยศรี l รวมพลคน 3 ต�าบล ลงแรงลงแขก นายจ�าลอง ชัยชะนะ 

  ชื่อโครงการ คืนน�้าใสให้ปลา  คลองเดียวกัน ท�าความสะอาด บ้านเลขที่ 69 หมู่ 1

  คืนชีวาให้หมู่นก กู้มรดกเพื่อ  ปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ วางเป้าหมาย  ต.ดอนแฝก 

  ลูกหลานไทย ต�าบลดอนแฝก  ร่วมสร้างคลองน�้าใส ตั้งกลุ่มอาสาดูแล โทร. 081-8808424

  วัดส�าโรงและสัมปทวน  ต่อเนื่อง

 8 คลองก�านันเจ็ง งิ้วราย-ไทยาวาส l อบต. ผู้น�าชุมชนเป็นแกนน�าหลักชักชวน นายสมคิด ธรรมพัฒนากร

  อ.นครชัยศรี  และชาวบ้าน 2 ต�าบล ร่วมแรงลงแขก 86/1หมู่ 2 ต. ไทยาวาส 

  ชื่อโครงการ สองต�าบล  ลอกสวะคลองขวาง เพื่อช่วยคลองลัด โทร. 085-4271325 

  หนึ่งคลอง ปรองดอง สามัคคี   งิ้วรายระบายน�า้ แก้ปัญหาอุทกภัย

  ท�าดี เพื่อพ่อและแผ่นดิน  ปรับปรุงคุณภาพน�า้

   

 9 คลองสุคต อ.สามพราน l ลอกโคลน ขยะจากก่อสร้าง ที่สะสม นายบุญสม ประเสริฐมรรค

  ชื่อโครงการ คลองสวยน�้าใส  อุดตันมานานบริเวณใต้สะพาน 86/2 หมู่ 1 ต.ทรงคนอง

  เฉลิมพระเกียรติ   เพื่อให้น�้าระบายจากคลองมหาสวัสดิ์ โทร. 081- 8574266 

    คลองสุคต สู่แม่น�า้ท่าจีนได้คล่องสะดวก

    มากขึ้น

 

 10 คลองบางกระทึก อ.สามพราน l นวัตกรรมการทดลองท�าแพหญ้าแฝก นางสุนัน ศรีวิเชียร 

  ชื่อโครงการ หญ้าแฝก ฟอกน�้า  ในคลองเพื่อช่วยลดมลพิษในน�้า 29/1 หมู่ 2 ต.บางกระทึก

  คลองบางกระทึก  ชักชวนคนในชุมชนให้ความส�าคัญ โทร. 089-9918240 

    กับการอนุรักษ์คลอง ให้น�า้ใสไร้ผักตบชวา

 

 11 คลองหอมเกร็ด อ. สามพราน l สร้างเครือข่ายคนในชุมชนร่วมสร้าง นางศิริลักษณ์ พันธ์ทอง 

  ชื่อโครงการ คลองเฉลิม  สัปดาห์ท�าความสะอาดคลอง จัดเก็บสวะ 67/18 หมู่ 4 ต�าบลหอมเกร็ด

  พระเกียรติหอมเกร็ด  ต่อเนื่อง ประสานเทศบาลร่วมแรงร่วมใจ โทร. 089- 4767007 

    ลดมลพิษจากโรงงานในพื้นที่ สร้างความ

    ตระหนักรู้คนในชุมชนตื่นตัวเฝ้าระวัง

 

 12 คลองนายหมก อ.สามพราน l รณรงค์ชาวบ้านป้องกันน�า้เสีย  นายสมศักดิ์ วารี

  ชื่อโครงการ คลองน�้าใส  เรียนรู้การท�าน�้าหมักจากขยะ 90/647 หมู ่7 ต�าบลสามพราน

  ด้วยน�้าหมักชีวภาพ  บ้านอาสาเติมน�า้หมักลงคลองทุกเดือน โทร. 087-1543885 

    อย่างต่อเนื่อง ขยายผลคลองข้างเคียง 

 ล�าดับที่ ชื่อคลอง/โครงการพัฒนา กิจกรรมในพื้นที ่ แกนน�าหลัก
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12
คนรักคลอง...คลองรักคน



 1. ประชุมแกนน�าชาวคลองรับทราบโครงการ เสนอ 

  กิจกรรมเข้าร่วมโครงการคลองต้นแบบ

  2. คณะท�างานประเมินโครงการรวบรวมฐานข้อมูล  

  แนวทางจัดกิจกรรม

 3. คณะท�างานประชุมกลุ ่มย ่อยประเมินโครงการ 

  รวบรวมฐานข้อมูล แนวทางจัดกิจกรรม

 4. แกนน�าชาวบ้านจาก 12 คลอง ท�าข้อตกลงความ 

  ร่วมมือ ร่วมกับท่านอภินันท์ จันทรังษี รองผู้ว่า 

  ราชการ จ.นครปฐม

 5. หลังจากท�าข้อตกลงความร่วมมือทุกคนถ่ายภาพ 

  ร่วมกันก่อนแยกย้ายจัดกิจกรรมคลองตนเอง

 6.-7. คณะท�างานเดินทางเข้าร่วม D Day กิจกรรม 12  

  คลองต้นแบบ 

 9-11. จัดงานวัน “คลอง คน เครือข่าย คุณค่าการเรียนรู้ 

  ภูมิปัญญาสู้ภัยพิบัติท่าจีน 2555” และ เวทีเสวนา 

  “คลอง คน เครือข่ายคุณค่าการเรียนรู้สู ้ภัยพิบัติ 

  ท่าจีน 2555”

กับ

60วัน 

เฉลิมพระเกียรติ
12คลองต้นแบบ

3.

9.

10.

11.
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ต�าแหน่งแห่งที่ 12 คลองต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ
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การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

จากลุ่มน�้านครชัยศรี...วันวาน

สู่ลุ่มน�้าท่าจีนนครปฐม...วันนี้

การก ่อตัวของชุมชนลุ ่มน�้า 
นครชั ยศรี  มั ก จ ะ เกิ ด ขึ้ น
บริเวณจุดเช่ือมต่อระหว ่าง
แม่น�้านครชัยศรีกับปากคลอง
ส�าคัญ ๆ บริเวณดังกล ่าว 
มักเป ็นชุมชนที่มีบ ้านเรือน
หนาแน่น มีวัดส�าคัญ เป็นย่าน 
ตลาดและศูนย์การคมนาคม 
ตั้งบ้านเรือนเป็นแนวยาวตาม 
ล�าน�า้ ทกุบ้านหนัหน้าลงแม่น�า้ 
ย ่านตลาดเป ็นแหล ่งที่ชาว
บ้านเอาผลผลิตการเกษตรมา 
ซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน ตลอด
ล�าน�้านครชัยศรีมีคลองหลัก
เช่ือมต่อกัน 26 สาย มีย่าน
ตลาด 13 แห่ง และมีวัดถึง 
40 แห่ง

 กายภาพพื้นที่ลุ่มน�้าท่าจีน นครปฐม มีความเปลี่ยนแปลงจากการขยายตัวของชุมชน และเมืองหลวงซึ่งส่งผลต่อ  

“การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน” และรวมคูคลองเป็นอย่างมาก
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ปฐมบท
คนกับคลอง

ที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ซึ่งส่วนใหญ่ 

เป็นแรงงานชาวจีนโพ้นทะเลที่เข้า 

มาต้ังรกรากในย่านน้ี บริษัทรับเหมา 

ขุดคลองจะนิยมจ้างชาวจีนเหล่านี ้

เป็นอย่างมาก เพราะเป็นกลุ่มคนที่ 

มี ความอดทน ขยันขันแข็ งและ

เนื่องจากยุค น้ันเป ็นช ่วงเฟ ื ่องฟู 

ด้านเศรษฐกิจการค้าข้าว ของลุ่มน�้า 

ท่าจีน คลองหลายคลองที่ถูกขุดขึ้น 

นอกจากเป็นการขุดเพ่ือการสัญจร 

ทางน�้า เชื่อมต่อระหว่างเมืองหลวง  

และระหว่างชุมชน ให้เดินทางไปมา 

หาสู ่ค ้าขายระหว่างกันสะดวกแล้ว 

วัตถุประสงค ์หลักอีกประการก็คือ  

ขุดเพื่ อ เป ็นเส ้นทางส ่งน�้ า เข ้ าสู ่ 

แปลงนา เรียกได้ว่าเป็นชลประทาน 

ช่วงแรกๆ เพราะชลประทาน หมายถงึ 

 “บ้านริมคลอง” แค่ได้ยินชื่อน้ี 

แล ้วลองหลับตา เราก็จะรู ้สึกถึง 

สายลมเบาๆ พัดผ่านน�้าเป็นระลอก 

กลายเป็นร้ิวน้อยๆ กระจายเต็มหน้าน�า้  

เห็นยอดไม้สีเขียวไหวๆ สะบัดโยก 

ไปมาริมฝั่ง สะพานไม้เก่ายื่นออกมา

เรียงรายสองฝาก เสียงนกร้อง จิ๊บ 

จั๊บ จิ๊บ จั๊บ เหมือนไต่ถามทุกข์ สุขกัน  

ทิวไม้สีเขียวทอดยาวไกลลิบ สุดลูกหู

ลูกตา แนบชิดขนานไปกับคลองจน 

ลับขอบฟ้า “ใช่แล้ว คลอง....ของเรา”

 ณ ย ่ านลุ ่ มน�้ านครชั ยศ รี  

(ท่าจีน) สองฝั ่งแม่น�้า เต็มไปด้วย 

คูคลองน้อยใหญ่นับร้อย ทั้งคลอง 

ที่เป็นคลองธรรมชาติ และคลองที ่

ขุดด้วยก�าลังคน ว่ากันว่ายุคที่มีการ 

ขุดคลองมากที่สุดคือช่วงสมัยรัชกาล 

บ้านพี่อยู่ฝั่งกะโน้น บ้านน้องอยู่ฝั่งกะนี้ 

หัวสะพานตรงกัน อาบน�า้กันเห็นกันทุกที

ฮื้อ มา มา สิ ข้ามคลอง มารักกัน รักกัน
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“การประทานชล หรือน�้า” จากพระ 

มหากรุณาธิคุณนั่นเอง ดังนั้นน�้า...

เ ดินทางผ ่านเส ้นคลองเข ้าไปถึง 

ทีใ่ด ทีน่ั่นจงึเรยีกได้ว่าเริม่ “เจรญิแล้ว” 

ไม่ต่างกับค�ากล่าวว่า ทางรถเข้าถึง

ถ่ินไหน ถิ่นน้ัน “เร่ิมเจริญ” เช่นยุค

ปัจจุบัน

 คลองส�าคัญๆ มีชื่อเรียกขาน

เป็นที่คุ ้นปากของคนทั้งลุ ่มน�้า จะมี

ลกัษณะทีช่ดัเจนคอืเป็นคลองแยกจาก 

แม่น�้าท่าจีน และเชื่อมต่อกับคลอง 

อื่นๆ เรียกได้ว่าเป็นคลองหลัก และ

มีคลองสาขาน้อยใหญ่ด้านใน เชื่อม

โยงไยกันเป็นโครงข่ายให้กระแสน�้า

ไหลเวียนบรรจบกัน ซึ่งเกิดขึ้นทั้ง

การปั ้นแต่งโดยธรรมชาติ สังเกต 

ได้ง่ายคือคลองมีความคดเคี้ยว และ

เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่ง

มักจะเป็นคลองลักษณะเส้นตรง ซึ่ง

คลองที่เชื่อมหากันเหล่าน้ีส่งผลให้น�้า

มีการถ่ายเทสะดวก ตามการขึ้นลง 

ของน�้ าทะเล หรือหลักจันทรคติ  

ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า คุณภาพ

น�้าจะดีมากเพียงใด สามารถวัดได้

ด ้วยตาเปล่าจาก กุ ้งหอย ปู ปลา 

มากมายนานาชนิด ชาวบ้านจับกิน

ไม่หวาดไหว จนลุ่มน�้านครชัยศรีได้ 

ชือ่ว่าเป็นถิน่ “อูข้่าว อูน่�า้” หรอืข้าวปลา

อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหน่ึง ของ 

แผ่นดินไทย

 เช่นน้ีแล้วคนรุ่นเก่าก่อนจึง

ให้ความส�าคัญกับคลองมาก เพราะ

วิถีชีวิตผูกพันกับคลองมาแต ่ ไหน 

แต่ไร เหมือนเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต 

ไม่ว่าจะใช้สัญจร ใช้น�้าท�าการเกษตร 

แห่ขันหมาก แห่นาค แห่ศพ แห่กฐิน 

ผ้าป่า ก็ล ้วนมีคลองเข้ามามีส ่วน

เกี่ยวข ้องทั้งสิ้น ดังนั้นในแต่ละปี  

โดยเฉพาะช ่วงหน้าแล ้ง หรือวัน 

“น�้าตาย” ชาวบ้านจะชวนกันลงแขก 

โกยดิน เก็บสวะ ให้คลองโล่งสะอาด 

ด ้วยมือของตนเอง โดยไม ่ต ้องมี 

หน่วยงานใดมาร ้องขอให ้ช ่วยท�า 

ทุกคนจะรู้สึกเป็นหน้าที่ เป็นเจ้าของ 

ต้องรักคลอง และมีส ่วนร่วมดูแล 

คลอง ที่ตนเองตั้งรกราก ใช้สัญจร 

และใช้น�้า อย่างเต็มอก เต็มใจ ไม่มี

ใครเกี่ยงงอน สาวๆ หนุ ่มๆ ต่าง 

หิ้วข้าว หิ้วปลามาช่วยกันอย่างเต็มใจ 

สนุกสนาน “คนอยู ่คลองโน้น..เขา 

มาช่วยเรา เราก็ต้องไปช่วยเขาบ้าง 

เอามื้อ เอาแรงกัน”

 นอกจากน้ัน โครงข่ายของ

คลองที่เชื่อมหากัน ยังเป็นเส้นทาง

ส�าคัญในการช่วยระบายน�้าออกจาก 

พื้นที่อย่างรวดเร็ว ในยามน�้ามาก 

เนื่ องจากพื้นที่ แม ่น�้ านคร ชัยศรี  

(ท่าจีน) ช่วงจังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่ 

ลุ ่มต�่า น�้าเดินทางจากสุพรรณบุรี  

มาถึงลุ ่มน�้ านครชัยศรีช ่วงเดือน 

กันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน ของ 

ทุกปี สีของน�้าที่เริ่มเปลี่ยนไปเป็น 

น�้าตาล บวกกับกลิ่นโคลนจางๆ ที่ 

ผสมปะปนมา ดังที่ชาวบ้านเรียกว่า 

“น�้าอาบควาย” บ่งบอกได้ชัดเจนว่า 

“น�า้เหนือ” มาแล้ว ซึ่งหากประจวบกับ 

ช่วงที่น�้าทะเลหนุนสูงหรือ “น�้าเกิด” 

พอดี ทุกบ ้านจะรู ้ว ่าน�้าจะ “นอน

คลอง” ในระดับที่ค่อนข้างสูง บางป ี

THACHIN RIVER
FOUNDATION

NAKORN PATHOM
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น�้ามากเอ่อล้นเข้าท่วมตลิ่ง แผ่ขยาย 

วงกว้างทั้งสองฝั ่งคลอง ชาวบ้าน 

จะต้องเตรียมตัวเก็บข้าว ตากปลา 

ไว้กินล่วงหน้า เพราะที่นา ที่สวน 

อาจโดนน�้าท่วมหมด หากปีน้ันน�้า

เกิดมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา เด็กๆ จะ

ชอบช่วงนี้มากเป็นพิเศษ เพราะได้

โอกาสเล่นน�า้ เด็กผู้หญิงใช้ผ้าถุงตีโป่ง  

เดก็ผูช้ายเอาผ้าขาวม้ามาลอยหมาเน่า 

กันอย่างสนุกสนาน ชาวบ้านสองฝั่ง

คลอง ต่างพายเรอืเหวีย่งแห ลงตาข่าย 

ได้กินปลาสดๆ ตัวใหญ่ๆ หลากหลาย

สายพันธุ์ แถมเหลือกิน ยังจับขาย 

เป็นรายได้เข้าบ้านอีกทางหนึ่ง

 หลงัจากนัน้ชว่งเดือนมกราคม 

ถึง เดือนกุมภาพันธ์ น�้าจากที่ท่วมขัง 

จะค ่อยๆ ทยอยระบายลงสู ่ทะเล 

จนหมด จนเข้าสู่ภาวะปกติ ชาวบ้าน

จึงเริ่มไถนา หว่านกล้า ยกร่องปลูก

แตง ปลูกมัน กันทุกบ้าน เป็นวงจร

หมุนเวียนสับเปลี่ ยนแบบนี้ทุกป ี  

ดังมีเพลงที่ร้องกันจนติดปากมานาน

ท่อนหน่ึงว่า “เดือน 11 น�้านอง 

เดือน 12 น�้าทรง เดือนอ้าย เดือนยี่  

น�้ารี่ไหลลง” 

  “คลอง...คือบุรุษไปรษณีย์”  

คลองท� าหน ้ าที่ สื่ อ ส ารร ะหว ่ า ง

ธรรมชาติของน�้า กับเรา และเป็นการ 

“สื่อสารทางตรง” กับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้อง 

รวมถงึผูค้น ทกุเพศ ทกุวยั ไม่เลอืกชัน้

วรรณะ การศกึษา ไม่ว่า น�้าจะมาก น�้า

จะน้อย น�า้จะเกดิ น�า้จะตาย น�า้จะวาย 

หรอืน�า้จะล้น ธรรมชาตจิะส่งสญัญาณ

บอกกับเราทุกคน ผ่านทางคลองสอง

ฝากฝั่ง อย่างซื่อสัตย์ “จม.ฉบับน้ีมา

ตรงเวลาทุกปี” โดยไม่ต้องรอถนนเข้า

ถึง หรือรอต่อรองขึ้นค่าแรงกับใคร 

 จนกระทั่งวันหน่ึง... วันที่เรา 

เ ลื อ ก ใ ห ้ มี สิ่ ง ป ลู ก ส ร ้ า ง เ กิ ด ขึ้ น 

กลางคลองมากมาย ไม่ว ่าจะเป็น  

ถนน ประตูน�้า สะพาน บ้านเรือน  

หรือปล ่อยให ้สวะขึ้นจนเต็มคลอง  

ส่ิงต่างๆ เหล่านี้ น่ันเอง ที่เข ้ามา

ขวางกั้นเรากับคลอง “ตัดขาดเราจาก

สัญญาณสื่อสารตรง” จากธรรมชาติ

ของน�้า บุรุษไปรษณีย์ที่ซื่อสัตย์ กลาย

เป็นเจ้าหน้าที่ป่วยอมโรค งกๆ เงิ่นๆ 

หลงๆ ลืมๆ และสุดท้ายจึงมี “ใคร 

บางคน” ตัดสินใจเลือก ให้เราสื่อสาร

เรือ่งธรรมชาตขิองน�า้แทนคลอง คนๆ 
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ต้นแบบ ให้เห็นวิธีคิด วิธีปฏิบัติ หรือ

กระบวนการน�าไปสู่หนทาง “รักคลอง 

อย่างยั่งยืน” เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีของ

การได้ลงมือกระท�า “สิ่งเล็กๆ แต่

ส�าคัญ” ในคลองบ้านตนเองก่อน

ใคร ฟังแล้วอาจจะเป็นเรื่องปกติทั่วไป

ส�าหรับใครบางคน หรือฟังแล้วอาจ

จะรู ้สึกไม่ต่างจากที่อื่นๆ ทั่วไปนัก  

จนหลายคนพูดว่าก็ “เรื่องธรรมดาๆ” 

น่ันเพราะเรา มิได้น�าเสนอให้ทุกคน

ทราบว่า ใคร ท�าอะไร ท�าทีไ่หน และท�า

อย่างไร เพียงแค่นั้น หากแต่ต้องการ

เป็นแรงบันดาลใจดีๆ ให้ทุกคนได้มี

โอกาส “ตัดสินใจเลือก” ดูสักครั้งใน

ชีวิต ว่าต้องการที่จะเป็น “วีรบุรุษ” ใน

กระบวนการดูแลคลองรูปแบบไหนใน

คลองที่บ้านของตนเอง ทั้งนี้ ก็เพื่อ

ที่ว่าเราทุกคนจะได้เปลี่ยนจาก “คน

ส่วนใหญ่” ที่เพียงแต่รู ้ว ่าต้องดูแล

คลองอย่างไร? เป็น “คนส่วนน้อย” ที่

ลงมือท�า และตอบได้อย่างภาคภูมิใจ

ว่า “ฉันดูแลคลองของฉัน แบบน้ี....... 

และแบบนี้.....” นั่นเอง

น้ันคือใครกัน? วันนี้เราทุกคน ต้อง 

คอยฟังเรื่องน�้ากับใคร? ซึ่งสุดท้าย 

เราทุกคนล้วนรู้ดีว่าผลลัพธ์ที่ปรากฏ 

แตกต่างกันไกลลิบ ขนาดไหน ! 

 ความเจรญิทีร่กุคืบเข้ามาอย่าง 

รวดเร็ว และเลือกจะแลกหลายส่ิง

หลายอย่าง ที่ส�าคัญในชีวิตของเราไป 

อย่างไม่ทันได้มีโอกาสตัดสินใจ คลอง

หลายคลองในลุ ่มน�้านครชัยศรี ตก

อยู่ในเงื่อนไขนั้นอย่างเลี่ยงไม่พ้น ทั้ง 

คลองรก คลองตัน คลองเน่า หรือ

คลองหาย ใครเป ็นผู ้ เ ลือกชะตา

เหล ่ า น้ี ให ้ เขา  เราทุกคนมีส ่ วน 

หรือไม ่? “ น่ันคือค�าถามส�าคัญ” 

เหตุผลร้อยแปดที่น�าเรามาสู่ภาพของ 

คลองในปัจจุบัน มีหลายคนตอบได้ 

ว่าเพราะอะไร ? มีไม่กี่คนที่ตอบได้ 

ว่าท�าอย่างไร ? คลองจะกลับมาเป็น

เหมือนเก ่า และแทบจะไม ่มีคนที่ 

กล้ายกมือตอบว่า “ฉันจะขอเป็นคน 

ท�าเอง !” ฉะนั้น วันนี้กลุ่มคนที่ลุกขึ้น 

มาดูแลคลองจึงเป็นดัง “วีรบุรุษ” เป็น

บุคคลที่เราต้องการมากที่สุดในปีนี้ 

ขณะนี้ เวลานี้ ปีซึ่งผู้คนทั้งลุ่มน�า้เพิ่ง

จะผ่านพ้นอุทกภัยร้ายแรงมาหมาดๆ 

และหลายคนสรุปว่า “คลองช่วยได้” 

 ด ้ ว ยคว าม เป ็ นลู กแม ่ น�้ า

เดียวกัน คลองเดียวกัน ทุกคนจึง

มีความเชื่อว ่าภาพแม่น�้าคูคลองที่

สวยงาม น่ารื่นรมย์ ได้ถูกบันทึกให้

เป็น “ภาพจ�า ในจติส�านึก” ติดตัวเรามา

ตัง้แต่คร้ังวัยเยาว์ และไม่มวีนัลบเลอืน

ไปได้อย่างแน่นอน หากแต่รอเวลาว่า

วันใด จะมีโอกาสที่จะใช้สองมือของ

เรามาร่วมสร้างภาพฝันนี้ร่วมกันอีก

ครั้ง หลากหลายกลุ่มคนที่อยู่ริมคลอง 

ต่างริเริ่มเดินทางกันมาบ้างแล้ว มาก

บ้าง น้อยบ้าง ตามแต่ก�าลงัของตนเอง 

และส่วนหน่ึงก็พร้อมจะน�าเสนอเป็น 

Thachin River Foundation Nakorn Pathom
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คูเมือง
อบต.น�าหน้า ประชาตามติด

ที่ส�าคัญมาตั้งแต่ไหนแต่ไร

 “คลองคูเมือง” ถูกขุดขึ้นโดย

แรงงานคนเมือ่กว่า 50 ปีมาแล้ว เชือ่ม 

ต่อจากแม่น�้าท่าจีนทางทิศตะวันตกที่

ต�าบลหนิมลู มคีวามยาว 7,000 เมตร 

เป็นคลองที่มีลักษณะเป็นเส้นตรง

มาก ทอดยาวไกลสุดลูกหูลูกตา และ 

ค่อนข้างกว้างขวางมาต้ังแต่อดีต เพราะ 

มคีวามกว้างขนาดเกอืบ 10-12 เมตร 

ซึ่งสมัยก่อนนับว่าเป็นคลองที่มีขนาด 

ใหญ่พอสมควร นอกจากน้ัน ที่มา

ของชื่อคลองยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่อง

ราวประวัติศาสตร์ที่ส�าคัญของพ้ืนที่

ต�าบลหนิมลู นัน่คอืการตัง้ถิน่ฐานของ 

 คลอง...ที่มองดูเป็นเส้นตรง

ทอดยาวไกลบอกได้อย่างชัดเจนว่า 

ต้องเป็นการสร้างสรรค์จากฝีมอืมนษุย์ 

มิใช่ธรรมชาติปั ้นแต่งอย่างแน่นอน 

และภายใต้การเกิดขึ้นของคลองเส้น

ตรงมากมายในลุ ่มน�้าท่าจีนเหล่าน้ี  

ก็น�ามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ ยัง

ประโยชน์เกษตรกรตามพื้นที่สองฝั่ง

คลอง ให้มีน�้าใช ้เพื่อปลูกพืชผักได้ 

ตลอดทั้งปี ทั้งยังเป็นเส้นทางสัญจร 

เดินทางไปมาหาสู ่ ขนถ่ายผลิตผล

ระหว่างกัน ของชาวบ้าน เพ่ิมความ

สะดวก สบายรวดเร็วยิ่งขึ้น จนเรียก

ได้ว่า “คลองเป็นเส้นทางเศรษฐกิจ”  

เห็นคลองโล่ง ใจก็รู้สึกโล่งไปด้วย

พอเห็นน�้าใส ๆ เหมือนเห็นคลองยิ้มได้
ชื่นหู ชื่นตามากขึ้น แสดงว่าคลองมีความสุข
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เจ้านายในวัง ตั้งแต่ครั้งสมัยพระเจ้า

อู ่ทอง ที่พากันอพยพลี้ภัยจากโรค

ระบาด มาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่

อาศัย และขุดคลองขึ้นในบริเวณนี้

เรียกว่า “คลองคูเมือง” ซึ่งสอดคล้อง

กับช่ือคลองในปัจจุบัน สันนิษฐานว่า

คลองที่ขุดใหม่ช่วงหลัง อาจจะมีเส้น

คลองเดมิมาบรรจบทบัซ้อนกบั “คลอง

คูเมือง” เดิม จึงเรียกขานในชื่อเดิม

เพ่ือเป็นที่จดจ�ากันได้ง่าย และในสมัย

ก่อน มีการเรียกคลองตามช่วงระยะ

ที่แตกต่างกันคือ ช่วงแรกเชื่อมต่อกับ

แม่น�้าท่าจีนเรียก “คลองคูเมืองนอก” 

ด้านในเข้ามาเรียก “คลองคูเมือง

กลาง” และปลายคลองเรียก “คลอง

คูเมืองใน”

 ค ล อ ง คู เ มื อ ง เ ป ็ น ค ล อ ง

ขนาดใหญ่ที่ส�าคัญมาก เพราะถูกขุด 

จากแม่น�้าท่าจีนไปเชื่อมต่อกับคลอง 

ธ ร รมช าติ  ที่ ไ ห ลม า จ า ก เ มื อ ง

กาญจนบุ รี  หรือลุ ่มน�้ าแม ่กลอง 

ท�าให ้ในอดีตชาวบ ้านทุ ่งบางเลน 

ได้ใช้น�้าถึงสองลุ่มน�้า ส่งผลให้พื้นที ่

หลายพันไร่ของชาวบ้านทีค่ลองคูเมอืง 

ไหลผ่าน มีน�้าใช้ที่อุดมสมบูรณ์มาก 

ตลอดทั้งปีต ่างสร้างเน้ือ สร้างตัว  

อย ่างขยันขันแข็ง ที่นาจึงไม ่เคย

ว่างเว้นข้าว ชาวนาถ่ินน้ีจึงสามารถ

สร้างมูลค่าต่อไร่ ได้นับหม่ืนต่อปี  

อย่างสบายๆ 

 ปี 2554 มหาอุทกภัยใหญ ่

มาเยอืนชาวลุม่น�า้ท่าจนี ชาวบ้านต�าบล 

หินมูล และคลองคูเมือง ลุกขึ้นต่อสู้

ป้องกันน�้าท่วมอย่างเต็มก�าลัง ด้วย

ยุทธวิธีวางแนวกระสอบทรายแน่น

หนา เป็นแนวโค้งรับแรงต้านของน�้า 

จนรอดพ้นน�้าท่วมมาอย่างหวุดหวิด 

อย่างใจหาย ใจคว�า่ ไปตามๆ กนั ทกุคน 

รู ้ดีว ่าหากปล ่อยน�้ าเข ้าท ่วมที่นา

บ้านเรือน จะน�ามาซึ่งความล�าบาก 

ยากจะฟื้นตัวโดยเร็ว และเริ่มเข้าใจ

ว่าคลองคือปัจจัยส�าคัญที่ช่วยระบาย

น�้าออกจากพ้ืนที่อย่างรวดเร็ว หาก 

แต่วันน้ีคลองคูเมืองกลับเต็มไปด้วย

วัชพืชแน่นขนัด จะท�าอย่างไรหากน�้า 

มาเยือนอีกครั้ง “พลังคน และพลัง 

คลอง” จะร่วมด้วย ช่วยกันท�าให้ 

ผ่านพ้นวิกฤติไปได้มากน้อยแค่ไหน 

ใครเล่า ? จะตอบได้ทันเวลา

 อบต.หินมูล น�าโดยนายก 

เฉลิมพล ซังฮี้ เล่าว่า ช่วงที่ผ่านมา 

หลังน�้าท่วมใหญ่หน่วยงานรัฐระดม
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เครือ่งจกัร มาช่วยลงไม้ ลงมอื ขดุลอก 

คลองหลายแห่งที่อยู ่ในทุ ่งบางเลน 

โดยเฉพาะคลองธรรมชาติ และคลอง 

ที่ถูกน�้าท่วม หากแต่ดูเหมือนยังไม่มี 

ข่าวคราวว่า จะมาถึงคิวของคลอง

คูเมืองในวันใด หรือเป็นเพราะเป็น 

พื้นที่ที่  “ เอาอยู ่ ”  และเป ็นคลอง

ชลประทาน จึงยังไม่มีโครงการฯ มา 

ช่วยเหลือขุดลอกให้ทันในปีน้ีกันแน่  

ถ้าเป็นอย่างนั้น อบต. กับผู้น�าชุมชน 

และชาวบ้านจึงมาระดมความคิดเห็น

กันว่า “จะท�าอะไรได้บ้าง ให้ทันต่อน�้า

ที่จะมาเยือนในปีนี้”

 อย่างไม่รอช้า ขอมติจากที่ 

ประชุมสภาต�าบลอนุมัติ โครงการ

ประสานแกนน�า และชาวบ้าน มาร่วม 

ลงขัน ลงแขก ลอกคลอง น�าสวะ

ขึ้น จนคลองคูเมืองโล่งสะอาดตา 

ในเขตของต�าบลหินมูลระยะทาง 

กว่า 3,500 เมตร จนท�าให้ขณะน้ี 

นอกจากภาพคลองที่ตีบตันเต็มไป 

ด้วยสวะหายไปในพริบตา ทุกคนรู้สึก

โล ่งใจถ ้าหากน�้ามามากจะระบาย 

ลงได ้อย ่างรวดเร็วอย ่างแน่นอน  

ชาวบ้านบางคนยังรู ้สึกว่าได้แหล่ง

อาหารใกล้บ้านกลับคืนมา รีบคว้า

แห มารอจับปลาอย่างสุขใจ แกนน�า 

หลายคนกล ่าวตรงกันว ่ า  “ เห็น 

คลองโล่งใจก็รู้สึกโล่งไปด้วย แต่เดิม

คลองรก น�้าด�า รู ้สึกเหมือนคลอง 

ก�าลังมีความทุกข์หนัก พอเห็นน�า้ใสๆ 

เหมือนเห็นคลองยิ้มได้ ชื่นหู ชื่นตา 

มากขึ้นแสดงว่าคลองมีความสุข จริง 

อยู่หากรัฐมาช่วยท�าให้เหมือนคลอง 

อื่นๆ คนใคลองก็ไม่ได้มีส่วนร่วม จึง

ไม่รู ้สึกอยากรักษาให้สะอาดเหมือน

เดิม เรามาช่วยกันมากๆ เวลาเริ่มรก  

จะได้รีบช่วยกันเก็บเพราะเริ่มรู ้สึก

ว ่าคลองน้ีเป ็นของเราต ้องรักษา 

ต้องดูแล” สุดท้ายดูเหมือนจะได้ข้อ

สรุปจาก “ปฏิบัติการ คลองคูเมือง  

ประชาราษฎร์เฉลิมพระเกียรติ” ครั้งนี้  

อย ่างน ่าสนใจว ่า นอกจากจะได ้  

“คลองมาคืนคน ยังได ้คน ไปคืน 

คลอง” อีกด้วย จริงไหมชาวต�าบล 

หินมูลทุกท่าน.
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ท่าเรือบางพระ 
“บวร” ยังอินเทรน

ใจหาย เพราะมองไม่เห็นกัน หรือ 

บางแห่งถึงขั้นขัดแย้ง แยกห่างกัน 

จนแทบจะเอื้อมไม่ถึงก็มี สุดท้ายแล้ว

บางชุมชนนึกภาพไม่ออกเสียด้วยซ�้า

ว่า “บวร” เคยมคีณุค่า หรอืมปีระโยชน์

อย่างไร ในชุมชนของตนเองมาก่อน

 ชุมชนบ้านหลวง วัดบ้านหลวง 

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยาคม ต้ังอยู่ 

ริมคลองท่าเรือบางพระ ต้นคลองแยก

จากแม่น�า้ท่าจนีฝ่ังทศิตะวนัตก ทีต่�าบล 

บางพระ อ�าเภอนครชัยศรี ทอดยาว

ไหลผ ่านต�าบลบ ้านหลวง อ�าเภอ

ดอนตูม ไปจรดปลายคลองที่ ต�าบล

ดอนพุทรา รวมความยาวของคลอง 

 “บ้าน วัด โรงเรียน” หรือเรียก

สั้นๆ ว่า “บวร” กับการพัฒนาชุมชน 

ให้เข้มแข็ง เป็นเร่ืองปกติของงาน

ท้องถิ่นสมัยก่อน ไม่ว่าจะประกอบการ

ส่วนรวมสิ่งใด หากมีชื่อ 3 สถาบันน้ี

มาร่วม รับรองส�าเร็จลุล่วงทุกงานไป

อย่างราบรื่นแน่นอน จวบจนกระทั่ง 

การพัฒนาแบบใหม่ๆ เข้ามาแทรก 

แยกส่วนทุกสิ่งเป ็นเรื่องๆ ทั้งวัด 

ทั้งบ้าน ทั้งโรงเรียน ต้องมัวแต่ยุ ่ง

พัฒนา แก้ปัญหา เร่ืองของตนเอง

จนกระทั่งหมดเวลาไป ต่างคนต่าง 

ก ้มหน้า ก ้มตา มุ ่งท�าหน้าที่ของ 

ตนเอง เงยหน ้าขึ้นมาอีกทีแทบ 

คลอง...เป็นห้องเรียนของเด็ก ๆ เราช่วยกันท�าไป วันละนิด 

วันละหน่อย ใครว่างก็มาเช้าบ้าง บ่ายบ้าง โดยเฉพาะ

ผู้น�าชุมชนมาช่วยตลอด ลงคลองก่อนใคร ไม่เคยทิ้ง
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ประมาณ 7,000 เมตร และเนื่องจาก

เป ็นคลองธรรมชาติ  จึ งมีความ

คดเคี้ยวมากเป ็นพิเศษ ชาวบ ้าน 

ชาววัด และชาวโรงเรียน ให้ความ

ส�าคัญกับการดูแลคลองน้ีร ่วมกัน  

จนตั้งเป็นเครือข่ายอนุรักษ์คลองชื่อ

ว่า “เครอืข่ายอนุรกัษ์คลองบ้านหลวง” 

ขึ้นในปี 2553 โดยมีการนัดหมาย

มาร่วมกันเก็บสวะ และขยะ รวมถึง

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ชาวบ้านร่วม

กันดูแลรักษาคลองอย่างสม�่าเสมอ  

ต่อเน่ืองมาโดยตลอด ในช่วงหลายปี

ที่ผ่านมา 

 หลังจากน�้าท่วม หลายคนที่นี่

ต้องกลายเป็นผู้ประสบภัย จ�าต้องใช้

เวลาส่วนใหญ่ไปกับการกู้ชีวิต กู้สวน 

กู ้นาของตนเอง หันกลับมาดูคลอง

อีกที ก็เต็มไปด้วยสวะที่งามสะพรั่ง

อย่างรวดเรว็จากสารอาหารชัน้ดี ทีม่า

พร้อมกับน�้าหลากจากทั่วทุกทิศทาง 

และด้วยก�าลังของเครือข่ายที่มีไม ่

มากนัก ประกอบกับชายตลิ่งที่ค่อน

ข้างสูง คนร่วมก่อการ จึงต้องคิดแบบ

มีช้ันเชิง ริเริ่มท�าช่วงส้ันๆ ตั้งแต่

หน้าวัดบ้านหลวง ให้เห็นผลก่อนจาก

น้ันจึงขยายต่อในช่วงต่อๆ ไป โดย

ระดมแรงชาวบ้าน เยาวชน ลงคลอง 

ช่วยกันไล่กันสวะไปรวมกัน ในจุดที่ 

รถแบ็คโฮเข้าถึง จากน้ันก็ท�าได้ง่าย

ขึ้น เพราะมีเครื่องจักรมาช่วยตักเก็บ

และขนทิ้งให้อย่างเรียบร้อย โดยมี  

ง บปร ะม าณภาย ใ ต ้ โ ค ร ง ก า ร ฯ

สนับสนุนเติมน�้ามันจ่ายค่าจ้างให้ 

อย่างเต็มใจ ซึ่งดูจะเป็นความร่วมมือ 

ที่สอดคล้องต้องกัน จนทุกคนที่มา 

ช่วยรู้สึกสนุกสนาน เห็นงานก้าวหน้า

อย่างรวดเร็ว เห็นคลองกลับมาโล่ง

สะอาดตา และเห็นน�้ า ใสเหมือน 

ดังเดิมอีกครั้ง

 พี่เยาวดี กองเงิน หรือ ครูแอ้ว 

แกนน�าคนเก่งของเครือข่ายอนุรักษ์ 

คลองบ้านหลวงเล่าว ่า “โรงเรียน

บ้านหลวงวิทยา มีหลักสูตรให้เด็ก

เรยีนรูเ้รือ่งสิง่แวดล้อมกบัการอนรุกัษ์ 

น�้าอยู่แล้ว จึงเห็นความส�าคัญที่จะมา 

ร่วมมือกับชุมชน ดูแลคลองมาโดย 

ตลอด ประหน่ึงคลองเป็นห้องเรียน 

ของเด็กๆ เราช่วยกันท�าไปวันละนิด 

วันละหน่อย ใครว่างก็มาเช ้าบ้าง  

บ่ายบ้าง โดยเฉพาะผู้น�าชุมชนมาช่วย

ตลอด ลงคลองก่อนใคร ไม่เคยทิ้ง  

เด็กก็สนุกได้ลงช่วยผู้ใหญ่ท�างาน หลัง
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น�้าท่วมได้เรือมาหลายล�า อีกหน่อย

ต้องตั้งเป็นหน่วยเฝ้าระวังคอยเก็บ 

ต้นเล็ก และตัดบัวใต้น�้า จะได้ไม่สะสม

มากเกินไป คลองจะได้ไม่ตื้นเขินเร็ว” 

 ส่วนก�านันสมพงษ์ กล่าวเสริม 

อีกว่า “ในคลองมีชาวบ้านปลูกผักบุ้ง 

อยู่หลายบ้าน จะชวนมาเป็นแนวร่วม

ท�าข้อตกลงความร่วมมือผ่านการท�า

เวทีประชาคม ให้ปลูกไม่เกินกลาง 

คลอง และเก็บต้นเก่าขึ้นฝั่ง ห้ามตัด

ปล่อย จะได้ไม่ท�าให้คลองรก อีกทั้ง

เขาเป็นผู ้ที่ประกอบอาชีพในน�้าอยู ่

แล้ว จะขอความร่วมมือให้คอยเฝ้า

ระวัง เก็บสวะ ผักตบชวาต้นเล็กให้

อีกแรง ลองท�าเป็นต้นแบบให้คลอง

อื่น จะได้ช่วยลดปัญหาทางน�้าอุดตัน 

อนาคตจะขอความร ่วมมือต�าบล 

ดอนพทุรา ทีอ่ยูใ่นคลองเดยีวกนั ท�าให้

โล่งตลอดคลอง ชาวบ้านจะได้มีน�้าดีๆ 

ใช้กัน แถมช่วยระบายน�้า ช่วงน�้าท่วม

ได้ดีมากขึ้นอีกทาง” 

 จะเห็นว่า “บวร” ยังใช้เป็น 

เครื่องมือการพัฒนาได้อย่างไม่ตกยุค 

หลายชุมชนเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือ

น้ีรวมใจผู ้คนสร้างความรัก สร้าง

สามัคคี ระหว่างคนในชุมชน หรือ

เพื่อดูแลคลองในบ้านของตนเอง

อย่าง คลองท่าเรือ-บางพระ ที่ต�าบล 

บ้านหลวงได้เป็นอย่างดี ความผูกพัน

ในการท� ากิ จกรรมเ พ่ือส ่ วนรวม

ร่วมกัน ส ่งผลในด้านการชักชวน

พัฒนาเรื่องอื่นๆ ตามมาอย่างไม่มี 

ที่สิ้นสุด และท�าให้ทุกคนเข้าใจความ

หมายของ “การอยู ่ร่วมกัน” ที่มิใช่ 

ความหมายเดียวกับ “มาอยู่รวมกัน” 

และจากบทเรียนนี้จึงเห็นได้อย่าง

ชัดเจนว่า “บวร คลองเดียวกัน” ช่วย

แก้ป ัญหาคลองได้ดีขึ้นอย่างไรอีก 

ด้วย คราวนี้ลองน่ังนึกกันหน่อยว่า 

“บวร” คลองเราอยู่ที่ไหนกันบ้าง.THACHIN RIVER
FOUNDATION

NAKORN PATHOM
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สถาพรพัฒนา
น�า้มา...ลั้นลา ...กินอยู่ สุขี

ก็มาจากการด�าเนินวิถีชีวิตที่เปลี่ยน 

แปลงไปจากเดมิของเรา หรอืพดูตรงๆ 

ก็คือส ่วนหน่ึงมาจากน�้ามือมนุษย์ 

อย่างเราๆ นี่เอง 

 คนเฒ่า คนแก่ เล่าว่า “สมัย 

ก่อนก็เคยท่วมแบบน้ีบ่อยๆ ยิ่งบ้าน

ริมท่าจีนแถวบางเลน ท่วมแทบทุกปี 

มากน้อยต่างกันเท่าน้ัน ทุกบ้านเขา

ปลูกแบบยกใต้ถุนสูง พอเรือโยงจาก

ทางเหนอืผ่านหน้าบ้าน ตะโกนบอกว่า 

น�้าเหนือมาถึงสุพรรณแล้ว ก็รีบยก

ข้าวของขึ้นชั้นสอง ต้อนวัว ต้อนควาย

ไปไว้ที่ดอนซะ ต่างมีเรือกันทุกบ้าน  

 ใครจะคาดคิดว่าในชั่วชีวิตของ

เราจะได้เห็นน�้าท่วมใหญ่ หรือที่ผู้เฒ่า 

ผู ้แก่เรียกว่า “ปีน�้าโล้ง” ซึ่งในอดีต 

เคยเกิดขึ้นในป ี  2485 อีกครั้ ง  

ภัยธรรมชาติคร้ังส�าคัญที่ทุกฝ่าย สรุป 

บทเรียนว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นขยาย

ตัวเป็นวงกว้างสร้างความสูญเสียเป็น 

มูลค่าหลายหมื่นล้านบาท และนับ 

เป ็นมหันตภัยครั้ ง ใหญ ่ร ้ ายแรง  

จนต้องบันทึกในหน้าประวัติศาสตร ์

ของประเทศไทย เป็นอันดับต้นๆ ใน

รอบ 100 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเราทุกคน 

คงไม่อาจปฏิเสธว่า สาเหตุส่วนหน่ึง 

ต้องเตรียมพร้อมปรับตัว รับมือ
หรืออยู่อย่างไร ให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากกว่า

อยู่ร่วมกับน�้ำอย่างมีความสุขมากขึ้น
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พายไปมาหาสู ่กัน อยู ่กับน�้าไปสัก 

พักเดียวก็ลดลงเอง ไม่รู ้สึกล�าบาก

ล�าบนอะไรนักหนา ยังพอหาผัก หา

ปลา มาท�ากินกันได้รอบตัว ถุงยังชีพ 

ก็ไม่เคยมีใครมาแจก ก็ยังอยู่กันมาได้ 

ซึ่งผิดกับทุกวันน้ี เราดูเจริญมากขึ้น 

มีเทคโนโลยีรอบตัว น�้าท่วมก็เอาแต่

ทะเลาะกัน ผู้คนไม่ดิ้นรน ไม่เตรียม

พร้อม ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และ

เอาแต่รอคอยคนมาช่วยตลอดเวลา 

มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่”

 โรงเรียนสถาพรวิทยา ตั้งอยู ่

ในบริเวณวัดเวฬุวนาราม อ.บางเลน 

ริมคลองสถาพรพัฒนา ซึ่งแยกจาก 

แม่น�า้ท่าจนีด้านทศิตะวนัออก บรเิวณ

ต�าบลล�าพญา อ�าเภอบางเลน เป็น

คลองขุด  ขนาดกลางความยาว 

8,250 เมตร เชื่อมต่อไปยังคลอง

นราภิรมย์ ซึ่งชาวบ้านสองฝั่งคลอง 

รวมกว่า 700 ครัวเรือน ต้องกลาย

เป็นผูป้ระสบภยัน�า้ท่วมสงูกว่า 2 เมตร 

แช่ขังอยู่เกือบ 2 เดือนเต็ม หลังจาก 

น�้าลด คณะอาจารย ์และเยาวชน

โรงเรียนสถาพรวิทยา น�าโดย อ.ชาตรี 

ต่วนศรีคง วิศวกรเทคโนโลยีชุมชน 

คนเก่ง ได้ร่วมกันออกแบบนวัตกรรม 

อยู่กับน�้ากว่า 10 รูปแบบ โดยใช้วัสดุ 

ที่เหลือใช้รอบตัวมาประยุกต์ เช ่น  

ท�าแปลงปลกูผกัจากผกัตบชวา ขวดน�า้  

โฟม ส้วมลอยฟ้าแก๊สชีวภาพ ผลิต 

ไฟฟ้าจากน�้า ดิน หรือต้นกล้วย (วิธีท�า

ช่วงท้าย) หรือแม้กระทั่งเตาพลังงาน

แสงอาทิตย์หุงข้าวท�าอาหารได้ไม่ต้อง

ง้อไฟฟ้า เป็นต้น โดยมีการฝึกอบรม

ชาวบ้าน และเยาวชน เพือ่เตรยีมความ

พร้อมให้ทุกบ้านมีพืชผัก ไฟฟ้า และ

พลังงานแก๊สใช้ ยามประสบอุทกภัย  

แม้จะช่วยไม่ได้ทุกเร่ืองแต่อย่างน้อย 

กช่็วยให้ทกุคนทีป่ระสบภยัอยูส่บายขึน้ 

ไม่ต้องน่ังรอถุงยังชีพเพียงอย่างเดียว 

ทีส่�าคญัเป็นการจดุประกายความคดิว่า  

เรามีทรัพยากรเพียงพออยู่รอบตัว อยู่

ที่เราจะมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้

อย่างไรให้มากที่สุด

 อ.ชาตรี เล่าว่า “แต่ก่อนคน 

ย่านน้ีเคยปลูกยกสูง ก็กลายเป็นบ้าน

ปูนชั้นเดียว มีการสร้างคันกั้นน�้า

แบบบ้านใครบ้านมัน เรือไม้ส่วนใหญ ่

ถูกขายเป็นของสะสม บางส่วนปล่อย

ทิ้งให้ผุพังเป็นฟืนส�าหรับต้มข้าวให้

สุนัขกิน เมื่อถึงฤดูน�้าหลากทุกบ้าน

ก็จะประสบปัญหา คอยให้ราชการมา

ช่วยเหลือ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องกลับ 

มามองตัวเองพึ่งตนเอง ท�าอย่างไร

เมื่อน�้าท่วมแล้วเราใช้ชีวิตร่วมกัน 

อย่างมีความสุข”

 “ ตอนน�้ า ท ่ วมสั ง เ กต เห็น 

ชาวบ้านอยู่อย่างยากล�าบาก ไม่ค่อย 

มีพืชผักกิน ถุงยังชีพก็มีแต่อาหารแห้ง 

บางบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ยิ่งล�าบากใหญ่ 

ช่วงน�้าลดใหม่ๆ จึงริเริ่มให้เด็กๆ  Thachin River Foundation Nakorn Pathom
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ตอนน�้าท่วม
สังเกตเห็นชาวบ้าน
อยู่อย่างยากล�าบาก
ไม่ค่อยมีพืชผักกิน
ถุงยังชีพก็มีแต่อาหารแห้ง

บางบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้...

ยิ่งล�าบากใหญ่

ชั้นมัธยม 2 แบ่งเป็นกลุ่มท�าโครงงาน 

“ผกัหนีน�า้” ส่งคร ูเดก็ๆ ช่วยกนัคดิ ช่วย

กันท�ารูปแบบปลูกผักหนีน�้า หรืออยู่

ร่วมกับน�้าท่วมได้หลากหลายรูปแบบ 

อย่างสนุกสนานมาก ทั้งปลูกลอยน�้า 

หรือแบบลอยฟ้า ท�าให้เขาได้เรียนรู้

ว่าเป็นเรื่องง่ายๆ หาวัสดุได้รอบตัว  

ท�าได้เองทุกคน แต่ต้องเตรียมพร้อม  

ท�าไว้ก่อนน�้ามาเท่านั้น”

 จากน้ันทั้งเยาวชน และคนใน

ชมุชนคลองสถาพรกม็าร่วมกนัทดลอง

ท�าแปลงใหญ่ขึ้น ได้ผักกินมากขึ้น โดย 

ใช ้ผักตบชวาท�าแปลงปลูกลอยน�้า 

รดน�า้แค่ 3 วนั ตอนปลกูใหม่ๆ เท่าน้ัน 

ที่เหลือผักจะหยั่งรากหาน�้ากินจาก 

ผักตบชวาได้เองสบายมาก ตอนนี้ที่

อื่นๆ เขาเก็บผักตบชวาจากคลองทิ้ง 

แต่ที่โรงเรียนสถาพรต้องเพาะไว้ เพื่อ

ใช้สอนท�าแปลงกับผู ้มาดูงานแทน 

หรือจะเป็นเรื่องการพลังงานใกล้ตัว  

อย่างไฟฟ้า อ.ชาตร ีกป็ระยกุต์ใช้ความรู ้

วิทยาศาสตร์ง่ายๆ ที่ร�่าเรียนกันมา

ครั้งประถม โดยหาอุปกรณ์รอบตัว

เช่นลวดทองแดง แผ่นสังกะสี สายไฟ  

มาต่อเป็นอนุกรม ให้เท่ากับ 12 เซลล์ 

จะได้ไฟฟ้า 9 โวลล์ หรือเท่ากบั 1 หลอด 

ELD เป็นต้น หากขีเ้กยีจเอาน�า้ เอาดนิ 

ใส่กระบอก ใช้จิ้มกับต้นกล้วยข้างบ้าน 

ก็ได้แสงสว่างใช้ง่ายๆ อย่างนี้เป็นต้น

 นอกจากนั้นอาจารย์ยังวาง 

แผนงานช่วงต่อไปว่า ตั้งใจจะท�า

โครงการร้านศูนย์บาท หรือร้านแลก 

ขยะชุมชน ให้เด็กๆ เก็บขยะท่ีลอย

อยู่ในคลองมาแลกไอศครีมฟรี หรือ

ให้ชาวบ้านเอาขยะที่สามารถรีไซเคิล

ได้ มาแลกเป็นข้าวของ ทุกคนจะได้ 

มีก�าลังใจและเห็นค่าของขยะ ยาม

น�้าท่วมจะได้เป็นน�้าท่วมแบบสะอาด 

ไม่มีขยะมาลอยน่ารังเกียจอีกต่อไป 

คาดว่าจะเปิดตัวขึ้นในชุมชนเร็วๆ นี้ 

ซึ่งนวัตกรรมทั้งหมดที่เอ่ยมา และยัง

มีอีกมากที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นก่อนหน้าน้ี 

มี ฐานการพัฒนาขึ้นจากแนวคิด 

ช่วยเหลือชุมชนให้พึ่งตนเองได้ เปิด

โอกาสให้ชุมชน และเยาวชนมาร่วม 

กันท�า มาร่วมกันเรียนรู้ ไปกับศูนย ์

เรียนรู ้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในช่วงที่ผ่านมา และวันนี้จึงพัฒนา 

เป็นศูนย์เรียนรู ้อย่างเป็นทางการ 

สามารถให้ทุกคนเข้ามาศึกษาดูงาน 

น�าไปปรับใช ้กับชีวิตของตนเองได้ 

ทุ กวัน  ที่ โ รง เ รียนสถาพรวิทยา 

อ.บางเลน จ.นครปฐม
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 จากแง ่คิดของคนที่ น่ี  ที่ม ี

ความเห็นตรงกันว่าเราไม่สามารถ

หลีกเลี่ยง หรือต่อสู ้ภัยธรรมชาติได้

มากนัก หากแต่ต ้องเตรียมพร้อม

ปรับตัว  รับมือ หรืออยู ่ อย ่ างไร  

ให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากกว่า ซึ่ง 

จะเป็นหนทางท�าให้เราทุกข์น้อยลง  

อยู่ร่วมกับน�้าอย่างมีความสุขมากขึ้น 

ทีส่�าคัญในอนาคตอาจจะเป็นเรือ่งปกต ิ

ที่ เ ร าทุ กคนต ้ อ งปร ะสบพบ เ จอ 

เสียด้วยซ�้าไป และน่ันจึงกลายเป็นอีก

เหตุผลที่ท�าให้เรายินดี ตกลงปลงใจ 

ที่จะเรียนรู้หนทางใหม่ๆ ค้นหาไอเดีย 

นวัตกรรมใหม ่ๆ ที่จะอยู ่ร ่วมกับ

ธรรมชาติ ได้อีกมากมายหลายหน 

ทาง ไม่ไปเสียเวลาหาทางสู้รบปรบมือ 

กับธรรมชาติมากจนเกินไป “นวัต” 

แปลว่าสิง่ใหม่ ส่วน “กรรม” ทีห่มายถงึ 

การกระท�า จึงรวมความหมายว่า 

“การกระท�าสิ่งใหม่” ซึ่งเคยเกิดข้ึนมา

แล้วทุกยุคทุกสมัย หากแต่ละช่วงเวลา

อาจจะมีสิ่งมากระตุ้นเร้า ที่แตกต่าง

กันไปเท่าน้ัน น�้ามาเยือนครานี้ บอก

อะไรเราหลายอย่าง คนส่วนน้อยอย่าง 

ชาวคลองสถาพรต่างรับรู ้ และเริ่ม

เข้าใจผ่านคลอง และประสบการณ์

ของเขาเอง ก�าลังน�าตนเองก้าวไป

สู ่การปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อ “อยู ่กับ

น�า้” กระนั้นแล้ว เป็นเช่นไรกันเล่า ที่

คนส่วนใหญ่ของประเทศไทย ยังคง 

ทุ่มเททรัพยากรเพื่อ “สู้กับน�้า” อยู่ได้  

ยากจะเข้าใจเสียจริงๆ

Thachin River Foundation Nakorn Pathom
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1. ผูกไม้ไผ ่เป็นกรอบตามขนาดแพ 

 ปลูกผักที่ต้องการ

2.  น�าแสลนมามัดติดกับกรอบไม้ไผ ่

 เพือ่ให้กระบะรองรบั ผกัตบชวาคงรปู  

 เป็นแพเวลาเราน�าผักตบชวามา 

 กองสุม 

 3. น�าแพลงน�า้ น�าผกัตบชวามากองสมุ 

 ในแพที่เตรียมไว้ให้สูง เคล็ดลับคือ 

 ยิ่งกองสูงจะ ยิ่งปลูกผักได้นาน 

4. โรยดิน หรือขุยมะพร้าว เพื่ออุด 

 ช่องว่างของกองผักตบชวา รดน�้า 

 ให้ชุ่ม หว่านเมล็ดผัก คลุมด้วยเศษ 

 ฟาง หรือเศษใบไม้บางๆ รดน�้า  

 พอเมล็ดผักงอกก็หยุดรดน�้า ให้ปุ๋ย 

 น�้าชีวภาพ หรือใช้สมุนไพรไล่แมลง 

 พ่นทางใบบ้างเล็กน้อย 20-30 วัน 

 ก็จะได้ผักสด ปลอดสารพิษไว้กิน 

 ยามน�า้ท่วมอย่างสบาย สบาย..... 

วิธีการท�าแพผักตบชวา ปลูกผักลอยน�า้

   ควรท�าแพโดย

ประยุกต์มาจากวัสดุ

ที่มีในท้องถิ่น และ

ควรเตรียมท�าก่อน

น�้ามาประมาณ 1 

เดือน เพื่อผักจะได้

เติ บ โต  และมี ผั ก 

รั บ ป ร ะ ท า นช ่ ว ง 

น�้ าท ่วมพอดี โดย 

อาจจะท�าไว้ในบ่อน�้า 

ริมคลองหน้าบ้าน  

มีวิธีการท�าดังนี้

W
ater H

yacinth

วิธีท�า

1. 2.

3.

4.
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 ก่อนน�้าท่วม 1 เดือน เราหา

ภาชนะอะไรก็ได้ที่อยู ่ใกล้ตัว มา 

ใช้ปลูกผักที่เราจ�าเป็นต้องใช้ใน

ภาวะน�้าท่วม เช่น ผักสวนครัว 

เป็นต้น

 กล่องโฟมกล่องใหญ่ พลาสติกสีด�า กระจกใส  

2 แผ่น (วางซ้อนกนั) ใส่ในหม้อหงุข้าว กรพุลาสตกิ 

สีด�าลงในกล่องโฟม ซาวข้าวที่หุงใส่ลงไปในหม้อ 

หุงข้าว ถ้าเป็นหม้อที่มีฝาเป็นกระจกใช้กระจก 

ปิดบนกล่องโฟมเพียงแผ่นเดียว ถ้าเป็นหม้อ 

แบบฝาทึบ เปิดฝาหม้อออก บนกล่องโฟมปิด

ด้วยกระจกใสซ้อนกัน 2 ชั้น เพ่ือหักเหช่วงคลื่น

ของแสงตั้งไว้กลางแดด 2-3 ชั่วโมง ข้าวก็จะสุก  

พร้อมรับประทานกับกับข้าวแสนอร่อย

วิธีหุงข้าวด้วยแสงอาทิตย์

นานาวิธีปลูกผักหนีน�า้

l  ดินที่ปลูกให้ได้ผลดีคือ

 ใบไม้ผ ุ 2 ส่วน

 ดินร่วน 1 ส่วน

 ปุ๋ยคอก 1 ส่วน

อุปกรณ์
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แบตเตอรีด่นิ ใช้ในกรณทีีไ่ฟฟ้าดับ หรอืถกูตัดกระแสไฟฟ้า

วิธีการท�าไฟฟ้าจากน�้า และดิน

1. น�าสายไฟติดกับลวดทองแดงเส้นใหญ่ๆ เพ่ือเป็นขั้วบวก และแผ่นสังกะส ี

 เพื่อเป็นขั้วลบ

2. น�าแผ่นสังกะสีมาใส่รอบภาชนะพลาสติกด้านใน ขุดดินที่มีความชื้นมาใส่ 

 ในภาชนะให้เต็ม ตรงกลางใส่ลวดทองแดงเส้นใหญ่ๆ จะได้แบตเตอร่ีดิน 

 จ�านวน 1 เซล ท�าหลายๆ เซล

3. น�าแบตเตอร่ีดินมาต่ออนุกรมกันหลายๆ เซล เพื่อเพิ่มค่ากระแสไฟฟ้า  

 น�าหลอด LED มาต่อหลอด LED ก็จะสว่างขึ้นมา

เคล็ดไม่ลับท�าง่าย ๆ

  หากน�้ าท ่ วมจนไม ่

สามารถงมดินขึ้นมาได้ ให้ใช้

น�า้ใส่กระบอกแทนดินได้ โดย 

ท� า เ หมื อนกั น  เ รี ย ก ว ่ า

แบตเตอรี่น�้า หรือน�าสายไฟ

ที่ต ่อแล้วไปจิ้มกับต้นกล้วย 

อาศัยน�้าในต้นกล้วยก็ท�าได้

ง่ายๆ เช่นเดียวกัน

1 . แผ่นสังกะสี 

2. ภาชนะพลาสติก 

3. สายไฟ

4. ลวดทองแดงเส้นใหญ่ๆ 

5. แผ่นสังกะสี (ใช้มุงหลังคาบ้าน) 

6. หลอด LED หรือโคมไฟฉายเก่าๆ 

 ที่เป็นหลอด LED

อุปกรณ์

วิธีท�า

การต่อแบบอนุกรรม
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 ในพื้นที่ที่น�้าท่วมเป็นประจ�า ส้วมที่เราใช้ควรยกเสาสูงขึ้นให้พ้นน�้าท่วม ใช้ระบบถังพลาสติก 

เป็นระบบถังหมัก เพื่อสร้างก๊าซชีวภาพส�าหรับใช้ในการประกอบอาหาร ถ้าหากในครอบครัว มีสมาชิก  

5 คน เราสามารถอุ่นกับข้าว ท�ากับข้าวในแต่ละวันได้วันละ 1 มื้อ (กับข้าว 2 อย่าง) โดยเก็บก๊าซไว้ในยาง 

ในรถบรรทุก 10 ล้อ แถมยังใช้เป็นชูชีพยามน�้าท่วมได้อีกด้วย

วิธีการท�าส้วมหนีน�้าพลังก๊าซ

ห้องส้วมลอยฟ้า

ยกสูงขึ้นจากพื้น

เหนือน�า้ท่วมทุกปี

ถังน�้าล้นเติมพด.2 เป็นปุ๋ยอย่างดี เก็บก๊าซในยางในรถบรรทุก

สิ่งปฏิกูลจะลงมาสู่ถัง
เก็บด้านล่าง 

ก๊าซเบาจะลอยตัวขึ้นด้านบนเสมอ 
ต่อท่อระบายก๊าซออกทางด้านบน

ของถัง
เพื่อใช้งานตามต้องการ
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บางระก�า
คลองสวยด้วย
...ดอกเบี้ย

หลายคลองส่วนใหญ่ ตกที่นั่งเดียวกัน

อย่างไม่มีทางเลือก นั่นคือกลับไปเป็น

ดังเดิมเหมือนเก่า

 คลองบางระก�า เป ็นคลอง

ธรรมชาติแยกจากแม่น�้าท่าจีนด้าน 

ทิศตะวันตก ที่ต�าบลบางระก�า อ�าเภอ

บางเลน มีความยาว 3,400 เมตร 

และมีคลองสาขาใหญ่น้อย ด้านใน

มากมายหลายคลอง เช ่น คลอง

ปัญญาอุปถัมภ์ คลองทางหลวง คลอง

ผู ้ใหญ่สมชาย คลองนายดัด คลอง

นายโปรย คลองนายมานะ คลอง

นายเจียม ซึ่งทุกป ีแกนน�าชุมชน

หมู ่ 8 ได้รับงบประมาณการดูแล

คลองจากการจัดสรรงบประมาณ 

จาก อบต.บางระก�า แต่เน่ืองจากเป็น 

 หากเราตั้งค�าถามว่า ท�าไม

บ ้านน้ี ชุมชนนั้น ไม ่ดูแลคลอง 

ปล่อยให ้คลองรก ปล่อยให ้น�้าด�า 

เต็มไปด้วยขยะ ค�าตอบที่เรามักได้ยิน

บ่อยๆ ข้อแรกน่ันคือขาดงบประมาณ 

จากน้ันจึงเป็นเหตุผลอื่นๆ เช่นไม่มี

คนท�า อบต.ไม่ดูแล แกนน�าไม่เอา

ธุระ ชาวบ้านไม่มีส่วนร่วม หรืออื่นๆ 

อีกมากมาย ซึ่งกลายเป็นค�าตอบที่

ทุกคนต้องยอมจ�านน และปล่อยให้

คลองเหล่าน้ันเป็นอย่างเดิม หรือ 

นั่งรอคอยงบประมาณต่อไป ซึ่งไม่มี

ใครตอบได้ว่าจะได้มาเมื่อไร และจาก

ใคร หรือบางคร้ังมีงบประมาณมาแค่

วูบเดียว จัดท�าได้แค่คร้ังเดียว ขาด

ความต่อเนื่อง ท�าให้สถานการณ์ของ

แนวคดิจดัตัง้กองทนุเพือ่ดแูลรกัษาคลองบางระก�า

และคลองสาขา โดยใช้ “ดอกผล” 

ที่ได้จากการแบ่งกองทุนสัจจะของหมู่บ้าน

34
คนรักคลอง...คลองรักคน



คลองที่ มีคลองสาขาจ�านวนมาก  

บ า งครั้ ง ง บที่ ไ ด ้ จึ ง ไ ม ่ เ พี ย งพอ  

ดังน้ัน คณะกรรมการหมู ่บ ้านน�า

โดย ผญ.สุโข เพ็ชรเกษม และลุง

สมเกียรติ สุนทรอ�าไพ จึงมีแนวคิด 

จัดตั้งกองทุนเพื่อดูแลรักษาคลอง 

บางระก�า และคลองสาขา โดยใช้  

“ดอกผล” ที่ได้จากการแบ่งกองทุน

สัจจะของหมู่บ้าน น�ามาให้ชาวบ้าน 

กู้ฉุกเฉิน เพื่อช�าระหนี้กองทุนหมู่บ้าน 

มาใช ้เป ็นกองทุนเพื่อจ ่ายค ่าวัสดุ

อุปกรณ์ และตอบแทนชาวบ้านที่มา

ร่วมดูแลรักษาคลองบางระก�าและ

คลองสาขา มีการด�าเนินงานอย่าง 

ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปี และ

พบว่าเป็นการ “สร้างระบบดูแลรักษา

สิ่งสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน” ได้

เป็นอย่างดี ไม่ต้องรองบประมาณ

จากภายนอก อีกทั้งการที่ชาวบ้าน

มาร่วมดูแลคลองด้วยตนเองท�าให้

รู ้สึกว่าเป็นหน้าที่ จึงมาช่วยกันท�า 

อย่างสม�่าเสมอโดยเฉพาะวันส�าคัญ

ต่างๆ เช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

หรืองานประเพณีส�าคัญ โดยกองทุน

มีหน้าที่จ ่ายค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่า

เบ้ียเล้ียงให้ทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกัน 

ได้อิ่มท้อง สบายกระเป๋า ต่างทุ่มเท 

ลงแรงช่วยอย่างแข็งขันมาโดยตลอด

 ลุงสมเกียรติเล่าว่า “คนสมัย 

ก่อนจะช่วยกันโกยดิน เก็บสวะดูแล

คลองให้น�้าเดินสะดวก โดยลงแขก

ช่วยกันด้วยมือของตนเอง ใครไม่มา

ลงคลองช่วยเก็บ เวลาใช้น�้าจะรู ้สึก

ละอายใจไปเอง เพราะกินแรงผู ้อื่น 

เอาน�้าเข้านาของตนเอง ยิ่งน�้าสะอาด 

ไหลสะดวก ข้าวก็งามดีไปด้วย ช่วง

ไหนมีสวะ หรือผักตบชวาแน่นมาก 

ก็ให้รถเข้ามาช่วยบ้าง แบ่งกันจ่าย

คิดตามจ�านวนที่ดิน ใครมีที่ดินมาก 

hachin River
Foundation
Nakorn PathomT
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หลายไร่ก็จ่ายมากหน่อย ใครมีที่ดิน

น้อยจ่ายน้อย ใครไม่มีเงินต้องมา 

ช่วยแรง มีงบประมาณจาก อบต.

บางระก�า มาช่วยสมทบอีกหน่อย 

ช่วยๆ กันลงขันคลองก็จะโล่ง สะอาด

ดีมาตลอด ส�าคัญชาวบ้านซึ่งเป็น 

“คนใน คนใช้น�้า” ต้องน�าเองก่อน 

แล้วค่อยหาจากที่อื่นมาช่วยถึงจะถูก 

เห็นหลายคลองมักจะคิดว่าเป็นหน้าที่

ของ อบต. รอ อบต.มาท�าให้ ไม่คิด

ท�ากันเอง ฉะน้ัน บาง อบต.ไม่เห็น

ความส�าคัญของคลอง ก็ไม่อนุมัติ 

งบประมาณลงมา ยิ่งเจอกับชุมชนที่ 

ชาวบ้านไม่ลุกขึ้นมาท�า คลองก็เลยถูก

ลืม พอน�า้ท่วมเข้ามา ไม่มีทางระบาย

ออกไป เดือดร้อนไปตามๆ กัน มานั่ง

คิดถึงคลองทีหลัง ก็สายเสียแล้ว”

 ดูเหมือนว่าเราได้ค�าตอบว่า 

จะหางบประมาณ มาช่วยดูแลคลอง 

ได้อย่างไร จากพื้นที่คลองบางระก�า 

แต่ก็ยังดูเหมือนว่าเงินเพียงอย่าง

เดียว ไม่อาจจะแก้ป ัญหาคลองได ้

อย่างยั่งยืนนัก หากแต่ต้องมาพร้อม 

“คน” และต้องเป็น “คนในที่ใส ่ใจ 

จะท�า” อีกด้วย หากคลองไหน ที่มี 

ทัง้สองส่วนมาประกอบกนัพอดิบ พอดี 

ก็นับได้ว่าเป็นความโชคดีของคลอง

น้ันเป็นอย่างยิ่ง และผู้ที่จะท�าสิ่งน้ีได้ 

ก็คือพวกเราทุกคน โดยอาจจะเร่ิม 

ตั้งต้นที่ตั้งค�าถามกับตัวเองก่อนว่า 

เราแต่ละคนรู้สึกเป็นเจ้าของคลอง 

ชื่อคลองอะไรกันบ้าง? และขณะน้ี  

คลองท่ีว่าน้ัน ก�าลังตกอยู ่ในสภาพ

แบบไหน? มีคนแล้วขาดเงิน มีเงิน

แล้วขาดคน หรือขาดทั้งเงิน ทั้งคน 

แถมจนด้วยปัญญา ด้วยหรือไม่ จะ

ได้ทดสอบว่าสามารถ “ปลูกต้นไม้ 

ชื่อกองทุน ออกดอกเป็นดอกเบี้ยส่ง 

ลงคลอง” แบบ “คลองบางระก�า” จะ

ช่วยได้จริงหรือเปล่า.
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ชัยขันธ์
โฉนดชุมชน น�้าใส ข้าวสวย

ภูมิใจในความเป็น “ลูกชาวนา” ของ

ตนเอง

 ทุ่งคลองโยง เป็นผืนดินที่ได้

ยอมรับของชาวลุ่มน�้าท่าจีนว่า เป็น 

แหล่งปลูกข้าวที่ส�าคัญมากของภาค 

กลาง เนื่องมาจากครั้งเก่าก่อนกว่า 

100 ปี ตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ 4 ที่ดิน

ย ่านน้ีได ้รับพระมหากรุณาธิคุณ 

จัดสรรเป็นที่ดินพระราชทานให้กับ

พระเจ้าลูกยาเธอหลายพระองค์ จึง

มีการด�าเนินการการขุดคลองเล็ก  

คลองน้อย ขึ้นหลายคลอง เพ่ือส่งน�้า

เข้าสู่พื้นที่นา ให้ทั่วถึงทุกแปลง ซ่ึง 

หนึ่งในนั้นคือ “คลองชัยขันธ์” คลอง

 ใช ่ว ่ าผืนแผ ่นดินทุกที่ ของ

ประเทศไทยจะปลูกข้าวได้คุณภาพดี 

เหมือนกันเสมอไป ลักษณะกายภาพ 

ที่เอื้ออ�านวย ระบบนิเวศน์ที่เป็นใจ 

ที่ธรรมชาติจัดสรรให้อย่างพอเหมาะ 

พอดี คือที่มาของแหล่งผลิตอาหาร

ที่ส�าคัญของมนุษย ์ มาตั้งแต ่ครั้ง

อดีตกาล และผืนแผ่นดินที่ถูกเลือก

แล้ว จะได้รับการยกย่องว่าเป็นทุน 

ทางทรัพยากรที่ส�าคัญของชุมชน รวม

ถึงเป ็นห้องเรียนใหญ่ให ้หลายคน 

เรยีนรูล้องผดิลองถกู สัง่สมภมูคิวามรู ้

จนก ่อเกิดเป ็นภูมิป ัญญาอันมีค ่า 

ส่งต่อมายังลูก และหลาน ให้ได้ภาค

การมาช่วยกันดูแลคลอง...
ประหนึ่งเราได้ทดแทนบุญคุณพระแม่คงคาไดด้ีที่สุด
ใช่ว่าปีหนึ่งจะมาลอยกระทงขอขมา เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
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ขนาดกลาง ยาว 11,000 เมตร  

ขุดเช่ือมต่อจากคลองนราภิรมย์ด้วย

แรงงานชาวจีน มาจรดคลองโยง ที่

ต�าบลคลองโยง ในลักษณะคลองแนว

ตั้ง ขนานกับแม่น�้าท่าจีน หลังจาก 

ขุดเสร็จ และยังคงมีชาวจีนมาต้ัง

รกราก อยู ่บริเวณปากคลองจนถึง

ปัจจุบัน ชาวบ้านจึงเรียกชื่อคลองกัน

จนติดปากอีกชื่อหนึ่งว่า “คลองเจ๊ก”

 ตั้งแต่สมัยก่อน พื้นที่สองฝั่ง

คลอง เตม็ไปด้วยนาข้าว กว้างยาวไกล 

สุดลูกหู ลูกตา ชาวนาส่วนใหญ่ที่ย้าย 

เข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่ช่วงแรก อาศัย

การเช่าทีด่นิท�ากนิจากหลวง และได้รบั

การดแูลด้านชลประทาน คู คลอง เป็น

อย่างดีมาตลอด อีกทั้งด้วยความลุ่ม

ของพื้นที่ ส่งผลให้ธาตุอาหารที่มากับ 

น�้าหลากทางเหนือ ตกตะกอนสะสม

มากข้ึน มากข้ึน ทุกปี จนกลายเป็น 

ผืนแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก 

ปลูกข้าวได้คุณภาพดี และมีปริมาณ 

สูงเป ็นอันดับต ้นๆ ของประเทศ  

ส่งผลให้ชาวบ้านสองฝั ่งคลองอยู ่ดี  

กินดี สามารถสะสมทุน สร้างเน้ือ 

สร้างตัว ให้ฐานะดีขึ้นได้อย่างชัดเจน

 ภายหลังมีการปรับเปลี่ยน 

รูปแบบการถือครองที่ดิน เพื่อให ้ 

ชาวบ้านทีเ่ช่าท�ากนิมานานได้มโีอกาส 

เป ็นเจ ้ าของกรรมสิทธิ์ ที่ นา โดย 

ชอบธรรม ชาวบ้าน 56 ครัวเรือน 

จึงรวมกลุ ่มจัด ต้ังเป ็น “สหกรณ ์

บ้านคลองโยง” ผ ่อนช�าระเพื่อซื้อ

ขายขาดที่นา กับกรมธนารักษ์ และ 

สิ้นสุดในปี 2549 จากน้ันมีการ 

ด�าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิให้เป็นของ 

ชุมชน มีการด�าเนินงานจัดสรรให้ 

ทั้ง 56 ครัวเรือน ท�ากินครัวเรือน 

ละ 20 ไร่ อย่างยุติธรรม โดยก�าหนด

ให้อยู ่ภายใต้การดูแลของสหกรณ์ 

บ ้านคลองโยง ช ่วงต ่อมารัฐบาล 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จึงประกาศ 

ให้ที่ดินจ�านวน 1,803 ไร่ ในทุ ่ง 

คลองโยง สองฝ ั ่ งคลองชัยขันธ ์  

มอบเป็น “โฉนดชุมชนแปลงแรก” 

น�าร ่องของประเทศไทยต้ังแต่ต ้น 

ปี 2554 

 ความภาคภูมใิจของคนในพืน้ที่  

ที่ เปรียบเสมือนได ้แผ ่นดินที่มีค ่า 

มหาศาล เพราะเป็นแผ่นดินที่ผนวก 

เอาความอุดมสมบูรณ์ติดมาด้วย ซึ่ง 

มิได้เกิดกับดินทุกผืนในที่อื่นๆ ของ 

ประเทศไทย ยิ่งไปกว่าน้ันในกระบวน 

การมีส่วนร่วมเพื่อแสดงเจตจ�านงค์  

ให ้ที่ ดินผืนนี้  เป ็นที่ ดินเพื่ อการ 

อนุรักษ์ไว้เพื่อการเพาะปลูกไปชั่วลูก

ชั่วหลาน  ท�าให้กลุ่มเครือข่ายสหกรณ์

ท่ีดินคลองโยงสร้างข้อตกลงร่วมกัน

ดังที่ปรากฏในข้อก�าหนดโฉนดชุมชน

ว่า “ชุมชนจะร่วมกันก�าหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตร และ 

ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อมเท่านั้น” สิ่งนี้จึง

เป็นที่มาของการสรรค์สร้างกิจกรรม

ต่างๆ อีกหลายกิจกรรมตามมา เพื่อ

ปกป้องดูแลรักษาที่ดินผืนนี้  มาก 

ยิ่งกว่าที่ดินแปลงไหน โดยเฉพาะ 

กิ จกรรมที่ เกี่ ยวข ้องกับการ ดูแล 

เส้นคลองน้อยใหญ่ และการมุ่งเน้น 

ให ้ทุกคนรู ้ คุณค่าของการอนุรักษ์ 
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สายน�้า ทุกเส้น ในทุ่งคลองโยง ให้ 

ยังคงสภาพเดิมให้มากที่สุด เพราะ 

รูดี้ว่า “ข้าวดเีพราะน�า้” และนอกเหนือ 

ไปจากน้ัน การท�านาที่ลดการใช้สาร 

เคมี และร่วมด้วยช่วยกัน เฝ้าระวัง 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรอบ ก็เป็น 

เหตุผลที่ “น�้าดีเพราะข้าว” อีกเช่นกัน

 ดังน้ันผืนดินโดยรอบของที่ดิน 

โฉนดชุมชนแปลงนี้ จึงเป็นที่ต้องการ

ของใครหลายคนเข้ามาจับจอง อยู ่

อาศัย ท�ากิจการ ตั้งหมู่บ้าน สร้าง 

โรงงานต ่างบอกต ่อๆ กันว ่าที่ น่ี  

“ท�าเลดี” วัดได้จากราคาที่สูงเกือบ 

หลักล้านบาทต่อไร่ ที่น ่าแปลกคือ 

เหตุไฉนเขาเหล่าน้ัน ไม่เลือกเอา 

ที่ดิน “ท�าเลดี” ที่ได้ไปครอบครอง 

ใช้ประโยชน์ตามคุณค่าที่ดีที่สุด ดังที ่

บรรพบุรุษบอกไว้ว่า “ท�าเลดี คือดินดี 

น�้าดีเหมาะจะปลูกผัก ปลูกข้าว หา 

อยู่หากิน ลูกหลานเอ๋ย” น่าคิดต่อไป 

ว่า เราก�าลังจะเลือกให้ที่มีดินดี ซึ่ง 

มีไม ่มากนักในประเทศไทย และ 

เหมาะจะปลูกข้าวไปปลูกตึก ตึกงาม 

ได้ ไม่จ�าเป็นมีน�้าดี คลองดี แล้วจะ

อยู่ร่วมกับคนปลูกข้าว ที่ต้องการน�้าดี 

คลองดีได้อย่างไรกัน และสิ่งเหล่าน้ี

ก�าลังเป็นภัยคุกคามหนัก ล้อมกรอบ

เข้ามาใกล้พื้นดินอนุรักษ์ใจกลางทุ่ง

คลองโยง เข้ามาทุกที

 ดงัน้ัน... ก่อนจะสายไปเครอืข่าย 

อนุรักษ ์  “คลองชัยขันธ ์ ”  จึงเริ่ม 

ก่อตัวขึ้น โดยมีแกนน�าสหกรณ์บ้าน 

คลองโยง สภาองค์กรชุมชนต�าบล

คลองโยง โรงเรียนบ้านลานแหลม 

และผู ้น�าชุมชนอีกหลายคน น�าโดย

อาจารย์โชติ สายยืนยง และพี่บุญลือ  

เจริญมี ซึ่งเป็นแกนน�าส�าคัญ ที่ท�า 

หน้าที่สื่อสาร ให้คนสองฝั่งคลอง ซึ่ง 

แม้จะอยู่ต่างต�าบล ต่างอ�าเภอ นั้นคือ 

ต .คลองโยง อ.พุทธมณฑล และ 

ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี ให้รู ้ซึ้ง 

ถึงคุณค่าแผ่นดินผืนนี้ มาร่วมลงแรง 

ลงเรือ ช่วยกันเก็บสวะ ขยะ และสิ่ง 

ปฏิกูลขึ้นจาก “คลองชัยขันธ์” อย่าง 

ต่อเนื่องทุก 2 อาทิตย์ ซึ่งเป็นการ 

ท�าให้ชาวบ้านที่อยู่ 2 ฝั่งคลองตื่นตัว
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ออกมาดูแลริมน�้า หัวสะพาน และ 

หน้าบ้านของตนเอง ให้ปราศจากสวะ 

ช่วยกันปลูกต้นไม้ ดอกไม้ ประกวด 

ประชันกัน อย่างคึกคัก ชาวบ้านบอก 

ว ่า “เป ็นคร้ังแรกที่คน 2 ต�าบล 

มาท�าความสะอาดคลองร ่วมกัน 

วันหน้าจะชักชวนเพ่ือนบ้าน มาร่วม 

กันท�ามากขึ้น ท�าให้เป็นงานประจ�า  

เป็นหน้าที่ ทุกคนจะได้มีส ่วนร่วม  

ตอนนี้มีหมู่บ้าน โรงงาน เริ่มเข้ามา 

ตั้งในบ้านเรา มากขึ้นทุกวัน ทั้งขยะ  

น�้ า เ สีย ปล ่อยกันลงมาในคลอง 

ท�าน�้าแย่ลงทุกวัน หากเราไม่ลุกขึ้นมา 

ท�าอะไร วันหนึ่งน�้าเสียมาก ท�านาได้ 

ไม่ดีเหมือนเก่า คนที่น่ี คงขายที่ทาง

หมดเป็นแน่ ชุมชนเราจะเป็นอย่างไร 

ต ้องรีบมาช่วยกันก่อนจะสายเกิน 

แก ้ ดังภาษิตโบราณที่ว ่า วัวหาย 

ล้อมคอก”

 อ.โชติ ยังกล ่าวเสริมอีกว ่า  

“การมาช่วยกันดูแลคลอง ประหน่ึง

เราได้ทดแทนบุญคุณพระแม่คงคาได้

ดีที่สุด ใช่ว่าปีหน่ึงจะมาลอยกระทง

ขอขมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ยิ่งเรา 

มาร่วมกนัดแูลคลองมากเท่าไร เท่ากบั

แสดงความเป็นเจ้าของคลอง และ

ท�าให ้คลองเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต 

ของเรามากขึ้นเท่านั้น ตอนน้ี 40 

บ้านริมคลองชัยขันธ์ มาท�ามติร่วม

กันในการดูแลคลองชัยขันธ์ โดยชวน

ทั้งเทศบาลคลองโยง แกนน�าชาวบ้าน  

2 ต�าบล โรงเรียน มาลงชื่อท�าสัญญา 

ร่วมกันเป็นสัญลักษณ์ชัดเจน “ว่า 

ต ่อไปน้ีจะร ่วมกันท�ากิจกรรมเพื่อ

อนุรักษ์คลอง ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม” 

จากนั้นเราก็จะแจกธงให้ประดับกัน

ทุกบ้าน ที่ยินดีมีส่วนร่วมเหมือนเป็น

ตัวแทนค�ามั่นสัญญา ต่อไปคลองเรา

จะสวยงาม ผูค้นเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนั

ทั้งคลอง”

 ดูเหมือนว่า การมาดูคนคลอง 

ชัยขันธ์เก็บสวะ ผักตบชวา ในคลอง 

คงไม่ใช่แค่ได้คลองที่สะอาด และน�้าใส 

เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน หากแต่ยัง

ซ่อนแง่คิดที่ว ่า “มีหลายครั้งที่เรา

หลงลืมของมีค่าของชีวิต บ่อยครั้ง

ที่เราหลงลืมของมีค่าของชุมชน แต่

น้อยคร้ัง ที่เราจะมีโอกาสจะมารักษา

ร่วมกัน ฉะนั้น อย่าปล่อยโอกาส

เหล่านั้นให้หลุดลอยไป เพราะวันหนึ่ง 

เมื่อเราตื่นมา...อาจจะไม่มีสิ่งมีค ่า

เหล่านั้นให้เราได้รักษาอีกต่อไป ก็อาจ 

เป็นได้” สู้ๆ ชาวคลองชัยขันธ์.

Thachin River Foundation Nakorn Pathom
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นราภิรมย์
ผ้าป่ากองนี้ เพื่อคลองสวย

หลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังมิได้เป็น

แบบแผนส�าเร็จรูป ที่เมื่อเปิดกล่อง

ออกมาแล้ว จะใช้ได้ผลเหมือนกัน 

ทุกที่ ทุกทีไป ดังอาหารส�าเร็จรูป หาก 

แต่ทว ่ากลวิธีใดที่ชุมชนได้ทดลอง  

ลองใช้ ลองผิด ลองถูก จนมั่นใจได้

ว่าหากท�าซ�้าๆ ผลที่ได้ยังเป็นดังเดิม  

ก็นับเป็นศาสตร์ทางสังคม ที่สามารถ 

ให้ชุมชนอื่นๆ ลอกเลียนแบบน�าไป 

ใช้ได้ดี แถมรับรองมาตรฐานผลลัพธ ์

ได้อย่างใกล้เคยีงต้นฉบบัอย่างแน่นอน

 “ผ้าป่าน�้าใส คลองนราภิรมย์” 

ถูกจัดขึ้นท่ามกลางชุมชนวัดมะเกลือ

ริมคลองนราภิรมย์ ในช ่วงปลาย

 “ผ้าป่าสามัคคี” นอกจากจะมี 

เป ้าหมายเพื่อการท�านุบ�ารุงพุทธ

ศาสนาแล ้ว  คนโบราณยังซ ่อน

กุศโลบายกระบวนการสร้างความรัก 

สมัครสมานสามัคคี และมีส่วนร่วม 

ระหว่างคนในชุมชน ไว้อย่างแยบยล 

ซึ่งดูไปแล้วน่าจะคล้ายคลึงกับความ

คิดที่ว่า “เงินแสนจากคน คนเดียว 

กับเงินบาทจากคนแสนคน ผลมัน 

ต่างๆ กัน” ความรู ้สึกร่วมของคน 

แต่ละชุมชน ไม่สามารถสร้างให้เกิด 

ขึ้นได ้ในวันเดียวได ้อย่างแน่นอน  

ดังน้ันการหล่อหลอมคนให้อยู่ร่วมกัน

ในสังคมได้อย่างปกติสุข จึงเป็นไปได้

สีของน�้าในคลองของฉัน คือภาพสะท้อนอนาคตของเธอ

หากเธอเพียงท�าบางสิ่งใ ห้น�า้ในคลองใสขึ้น

เธอจะมองเห็นอนาคตของเธอชัดเจนขึ้น...ได้เอง
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เดือนกันยายน 2555 ที่ผ่านมา ซึ่ง

เป็นวันครบรอบอายุคลอง 132 ปี 

พอดิบ พอดี คลองน้ีเป็นคลองเก่าแก่ 

มาก ถูกขุดด้วยแรงงานชาวจีน จาก 

แม่น�้าท่าจีนทางทิศตะวันออกที่ต�าบล 

ล�าพญา มาเชื่อมตัดกับคลองโยง 

และคลองมหาสวัสด์ิ ซึ่งในเอกสาร

ส�า คัญสมัยรัชกาลที่  4 กล ่าวถึง

คลองนราภิรมย์ว่า เป็นคลองเชื่อม 

“มหาสวัสดิ์ฝั ่งเหนือ” ให้ส่งน�้ามายัง 

คลองทวีวัฒนา หรือ “มหาสวัสด์ิ 

ฝั่งใต้” ซึ่งถูกขุดขึ้นก่อนหน้าแล้ว 

 คลองนราภิรมย์ มีความยาว 

ทั้งสิ้น 20,600 เมตร ซึ่งนับว่าเป็น 

คลองที่มีความยาวมากของลุ ่มน�้า 

ท่าจีน เป็นคลองที่มีความส�าคัญมาก

ตั้งแต่ครั้งอดีต เพราะเป็นในเส้นทาง

ลัดในการขนถ่ายสินค้าจากลุ่มน�้าแม่

กลอง ผ่านคลองท่าสารบางปลา มายงั

แม่น�้าท่าจีน และล�าเลียงผ่านคลอง 

นราภิรมย์ เข้าสู่คลองโยง และคลอง

มหาสวัสดิ์ มายังกรุงเทพมหานคร 

อีกทั้งยามหน้าแล ้งยังเป ็นคลอง 

ส่งน�้าส�าคัญจากแม่น�้าท่าจีน มายัง

พื้นที่ ทุ ่ งพระพิมลราชา และทุ ่ ง 

คลองโยง ให้ชาวบ้านสามารถท�านา 

ได้ตลอดทั้งปี เรียกได้ว ่าเป็นเส้น 

คลองนราภิรมย์ เป็นคลองส�าคัญ 

ในการกระจายทรัพยากรจากภาค 

ตะวันตก มาสู่ภาคกลางโดยทางน�้า 

อีกเส้นทางหนึ่ง  

 ในวันงาน “ผ้าป่าน�้าใสคลอง 

นราภิรมย ์ ”  ขบวนแห ่ พุ ่มผ ้ าป ่ า 

ทางเรือล่องมาในล�าคลอง เพ่ือแห่มา 

ท�าพิธีทอดยังวัดมะเกลือ ท�าให้ผู ้คน

สองฝั ่งรู ้สึกครื้นเครง ตื่นเต้น ไป

ด้วยกัน ต่างสนอก สนใจ เข้าร่วม

งาน อย่างเต็มอกเต็มใจ บ ้างท�า

ขนมจีน บ้างท�าขนมหวาน บ้างช่วย

งานทั่วไป ท�าให้บรรยากาศเต็มไปด้วย

ความอบอุ่นของผู้คนชุมชนเดียวกัน 

อยากที่จะหาที่ใดเหมือน แนวคิดดีๆ 

นี้  เริ่มต ้นที่พี่วลี สวดมาลัย หรือ  

“พี่ด�า” ที่คนย่านนี้รู้จัก ซึ่งเป็นแกนน�า 

คนส�าคัญของ “กลุ ่มอนุรักษ์ชุมชน

บ้านวัดมะเกลือ” ที่น�าแนวคิดระดม

ทุนจากการทอดผ้าป่าในชุมชนมาใช้

ครั้งแรกเมื่อปีก่อน เพื่อน�ากองทุน 

ที่ ได ้จากผ ้าป ่า มาซ ่อมสะพานไม้ 

ขนาดใหญ ่ข ้ ามคลองนราภิรมย  ์

บริเวณหน้าวัดมะเกลือ ที่มีความ 

เก ่ าแก ่มาก  และ เกิ ดการช� า รุ ด 

ทรุดโทรมตามกาลเวลา ซึ่งสะพาน 

แห่งน้ี ท�าหน้าที่เชื่อมผู้คน 2 ต�าบล 

2 จังหวัด ให ้ไปมาหาสู ่กันด ้วยดี

ตลอดหลายสิบปีที่ผ ่านมา ฝั ่งหน่ึง

คือต�าบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม 

และอีกฝั่งหน่ึงคือต�าบลหนองเพลา-

งาย จังหวัดนนทบุรี โดยคร้ังน้ัน 

มีการระดมทุนจากกองผ้าป่าได้เงิน 

กว่า 200,000 บาท และซ่อมสร้าง 

สะพานใหญ่ให้กลับมาแข็งแรงดังเดิม 

ท�าหน้าที่ เชื่อมสัมพันธ ์คนสองฝั ่ง  

สองจังหวัดต่อไปได้เป็นอย่างดี 

 ครัง้น้ี... จงึน�าแนวคดิระดมทนุ 

จากกองผ้าป่าชุมชนกลับมาใช้เพื่อ 

จัดตั้ง “กองทุนรักษาคลองนราภิรมย์” 

ดูบ้าง ทั้งนี้ด้วยเห็นว่า การที่จะร่วม

กันดูแลอนุรักษ ์คลองอย ่างยั่งยืน 

ได้น้ัน นอกจากมีคนมาช่วยท�าแล้ว 
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สิ่งส�าคัญก็คือจ�าเป็นต้องมีทุนในการ

ขับเคลื่อนงาน และนอกเหนือไปกว่า 

น้ันเป็นการมส่ีวนร่วมจากคนในคลอง

เอง เพราะเงนิทกุบาททีน่�ามารวมเป็น 

กองผ้าป่า ทุกคนตระหนักรู ้ได้ทันที

ว่าน�าไปใช้เพื่อสิ่งใด ดังน้ันข่าวการ 

ระดมทุนตั้ง “กองผ้าป่าน�้าใสคลอง 

นราภิรมย์” จึงนับเป็นการประชา-

สัมพันธ ์โครงการอนุรักษ ์คลองไป 

ในตัว อย ่างง ่ายดาย เช ่นนี้แล ้ว

สมาชิกชมรมอนุรักษ์บ้านวัดมะเกลือ

จอมซ่าเสื้อเขียว ก็เริ่มปฏิบัติการ 

ส่งสาร ขี่จักรยานตามหมู่บ้านบอกเล่า 

เก้าสิบ นัดหมาย พี่ ป้า น้า อา มาร่วม 

ช ่วยงานวันทอดผ้าป ่าน�้าใสคลอง

นราภิรมย์ ณ วัดมะเกลือ ใครมีแรง 

มาช่วยแรง ใครถนัดท�าแกงมาช่วย 

แกง หรือใครชอบแสดงมาช่วยแสดง 

จนผ่านพ้นลุล่วงไปได้ด้วยดี และมี 

กองทุนตั้งต้นเกือบ 60,000 บาท 

เป ็นขวัญถุง เพื่อช ่วยดูแลคลอง 

นราภิรมย์ได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 พี่ด�าบอกว่า “เราอยู่กับคลองนี้ 

มาตั้งแต่เด็ก ทุกวันนี้คลองเปลี่ยนไป

มาก ทุกบ้านมีรถ เลิกใช้เรือ ต่างหัน

หลังให้คลองกันหมด เลยไม่ค่อยมีใคร

ใส่ใจคลอง เมื่อก่อนมีปลามากมาย  

ชาวบ้านจับปลาพอกิน ไม่ต ้องซื้อ

กับข้าว มันยากเหมือนกัน ที่จะท�าให้

ทุกคนกลับมาเห็นความส�าคัญของ

คลองเหมือนดังก่อน เพราะปล่อยปละ

ละเลยมานานมาก ยิ่งเป็นคนที่อื่น 

เข้ามาอยู ่ใหม่ภายหลัง ไม่ได้พึงพา

อาศัยคลอง ไม่ได้ใช้น�้าท�านา พายเรือ 

ด้วยแล้ว เขาจะมีความผูกพันธ์กับ

คลองน้อยมาก เราคิดกิจกรรมให้

คนในคลองท�าร ่วมกันบ่อยๆ แม้

จะเป็นคน 2 จังหวัด แต่ด้วยความ

เป็นชุมชนที่อยู่คลองเดียวกันมานาน 

มาช่วยๆ กันน่าจะเป็นพลังที่ดีกว่า 

คลองอื่นๆ กองทุนน้ีเราก็ ให ้คน  

2 จังหวัดมาดูแลร่วมกัน โดยรณรงค์

ให ้คนริมคลองช ่วยกันดูแลรักษา 

ท�าความสะอาดคลองทุกเดือน”

 บางครัง้การทีเ่ราเป็นผูท้ีอ่ยูก่บั

พื้นที่หนึ่ง คลองหนึ่ง มาเนิ่นนานจน

กลายเป็น “คนใน” ก็นับว่าเป็นปัจจัย

บวกที่ส�าคัญ เพราะน่ันจะท�าให้เรา

ม่ันใจได้ว่าความเชือ่ ความศรทัธาเรือ่ง

อะไร ของผูค้น ณ ถิน่น้ี สามารถน�ามา

เป็นเครือ่งมอืสร้างการมส่ีวนร่วม หรอื

ผนวกกับการพัฒนาสมัยใหม่ได้อย่าง

สอดคล้อง ไม่แปลกแยก มากกว่าค�า

บอกเล่า หรอืการจดัการจาก “คนนอก” 

ดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ภาพสะท้อนอีก

ด้านหนึ่งของอนาคตของเรา ที่เต็มไป

ด้วยความงดงาม ถูกค�าว่าเจริญและ

ความเปลี่ยนแปลงของกาลเวลา กับ

การพฒันาทีร่วดเรว็ โดยไม่ระมดัระวงั

ต่อผลกระทบเบื้องหลัง ท�าให้พร่ามัว

หม่นหมองมานานมากเกินพอแล้ว 

และ “คลอง” พยายามบอกกบัเราว่าเขา

คือภาพสะท้อนนั้น “สีของน�้าในคลอง

ของฉัน คือภาพสะท้อนอนาคตของ

เธอ หากเธอเพียงท�าบางสิ่ง ให้น�้าใน

คลองใสขึน้ เธอจะมองเหน็อนาคตของ

เธอชดัเจนขึน้...ได้เอง” คลองคอืกระจก 

ส่องตัวตนคนลุ่มน�า้ท่าจีนนั่นเอง.
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บางกระอุ่น
คนรักคลอง ไร้เขตปกครอง

1 ชุมชน อาจจะมีหลายสายน�้าให้

ดูแล ซึ่งไม ่มีใครก�าหนดได้แน่ชัด  

ทุกอย ่างถูกเปลี่ยนและสร ้างด ้วย

เงื่อนไขมากมาย ซับซ้อน ตามช่วง 

เวลาต่างๆ จนไร้นิยามยืนยัน อันเป็น 

ข้อเท็จจริงว่าจุดเริ่มต้นอยู่ที่ใด หรือ

มาตรฐานอยู่ตรงไหน และเราทุกคน 

ต่างถูกก�าหนดให้ต้องยอมรับเส้นแบ่ง 

อาณาเขตเหล่าน้ัน จ�าต้องท�าความ

เข้าใจตามบทเรียนที่ถูกสอนต่อๆ กัน 

มาตั้งแต่ครั้งเยาว์วัย ในโรงเรียน

ประถมของเราเอง จะมีก็แต่ “สายน�้า 

ที่ไม่อยู ่ในข้อจ�ากัด” น้ัน ธรรมชาติ

ไม ่ยอมรับในข ้อจ�ากัดนั้น ไม ่ว ่ า 

 ผนืน�า้กว้างใหญ่ หรือร่องธารน�า้ 

ทีอ่ยูร่ะหว่างเทอืกเขาตดิแนวชายแดน 

มักจะถูกเลือกเป็นเส้นปักปันแบ่ง 

พรมแดนประเทศ ไม่ต ่างอะไรกับ 

เส้นทางน�้าใหญ่น้อยในอดีต ที่เกิดขึ้น

โดยธรรมชาต ิกม็กัถกูเลอืกให้เป็นเส้น 

แบ่งอาณาเขตระหว่างจังหวัด ต�าบล 

ชุมชนเช่นเดียวกัน หากแต่รูปแบบ 

การปกครองยุคปัจจุบัน มีการจัดแบ่ง 

พื้นที่แบบภูมิศาสตร์ สิ่งที่เรียกว่าการ 

ท�าแผนที่โดยเลือกที่จะ “ขีดเส้นกับ 

ทุกสิ่ง” และท�าให้ความจริงที่เคยเป็น 

อยู่เปลี่ยนไป สุดท้ายเราจึงพบว่าใน 

1 สายน�้าอาจมีหลายต�าบล หรือใน 

จับเข่าคุยกัน ภายใต้โจทย์ “คลองเดียวกัน” เป้าหมายหลักให้ผู้คน

2 ฝั่งคลอง 3 ต�าบล มาร่วมท�ากิจกรรม เพื่ออนุรักษ์คลองบางกระอุ่น

ร่วมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกอาณาเขตอีกต่อไป
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ทางเดียว คือบริเวณปากคลองติดกับ

แม่น�า้ท่าจีนเท่านั้น

 ด ้วยแนวทางการพัฒนาที่ 

แตกต่างกันของ 3 ต�าบล ท�าให้การ 

ดูแลคลองบางกระอุ่น ช่วงที่ผ่านมา 

ไม่มคีวามต่อเน่ืองเชือ่มโยงกนัมากนกั 

ทั้งท่ีเป็นน�้าสายเดียวกันสั้นๆ ใคร 

ว่างก็ท�า ใครไม่ว่างไม่ท�า ใครมีงบก็ 

ท�าใครไม่มีงบไม่ท�า จนชาวบ้านใน

คลองคุ้นชินกับความหลากหลายของ

การพัฒนาในคลองน้ี และไม่รู้ว่าหาก

ต้องการจะได้รูปแบบการพัฒนาภาพ

เดียวทั้งคลอง จะต้องเร่ิมต้นอย่างไร 

หรือตรงไหน ใครจะน�าให้ไปในทิศทาง

เดียวกันได้สักที 

 จนกระทัง่วนัหนึง่ วนัทีเ่กดิการ 

ประชุมระหว่างผู้น�า 3 ต�าบลข้ึน ณ 

บ้านเรือนไม้ชายน�้า นครชัยศรี ที ่

เหล่าผู้น�าตัวแทน 3 ชุมชน มีโอกาส

มาร่วม “จับเข่าคุยกัน” ภายใต้โจทย์ 

“คลองเดียวกัน” และผลสรุปความคิด 

เห็นน�าไปสู่การวางแผนของ 3 ต�าบล 

เพ่ืออนุรักษ์คลองเดียวกัน ภายใต้ 

มนุษย์จะพยายามตัดแบ่งน�้า แยกน�้า 

ให้ตามใจตนเอง ด้วยวิธีขีดเส้นสร้าง 

แผนท่ีมาก�ากับ หรือบอกกับโลก

อย่างไร ไม่วันใดก็วันหนึ่ง “ธรรมชาติ 

ของน�้าที่ยิ่งใหญ่” และเหนือกว่า ก็

จะกลับคืนมายืนยัน การเป็นเจ้าของ 

พื้นที่นั้นอีกครั้งอยู่ดี

 ระยะทางเพียงแค่ 3,000 

เมตรเศษ ของคลองบางกระอุ ่น  

คลองเล็กๆ ที่ขุดจากแม่น�้าท่าจีนทาง

ทศิตะวนัตกแถวต�าบลดอนแฝก อ�าเภอ

นครชัยศรี เข้าสู่พื้นที่การเกษตรด้าน

ในสองฝั ่งคลองหลายร้อยไร่ ซึ่งใน

อดีตเคยเชื่อมต่อกับคลองสัมปทวน 

และคลองเล็กอีกหลายคลองในพื้นที่ 

ถูกยืนยันว่าอยู่ในเขตปกครองของ 3 

ต�าบล น่ันคือตั้งแต่ปากคลองระยะ

ทาง 1,000 เมตร เป็นพ้ืนที่ของ

ต�าบลดอนแฝก บริเวณกลางคลอง

ระยะทาง 1,300 เมตร เป็นพื้นที่

ของต�าบลวัดส�าโรง และสุดท้ายปลาย

คลองระยะทาง 700 เมตร เป็นพื้นที ่

ต�าบลสัมปทวน ซึ่ งทั้ ง  3 ต�าบล 

ล้วนตั้งอยู่ใน อ�าเภอนครชัยศรี ด้วย 

เป็นเส้นทางหลักเชื่อมต่อระหว่าง

อ�าเภอ และพื้นที่ส ่วนใหญ่ติดริม

แม่น�้า จึงมีทั้งบ้านเรือน โรงงาน 

เข้าตั้งในบริเวณน้ันหลายแห่ง คลอง 

ที่เคยเชื่อมต่อถูกรุกล�้า บางช่วงถูก 

ปิดตาย เพราะเห็นว่าเป็นน�้าสาย

เล็กๆ ไม่ส�าคัญอะไร อีกทั้งมีการซื้อ 

ทางที่ดิน เปลี่ยนเจ้าของหลายแปลง 

และส่วนใหญ่มิได้ท�าการเกษตรระบบ

คลองส ่งน�้าจึงค ่อยๆ หมดความ

ส�าคัญลง คลองบางกระอุ ่น วันนี้ 

จึงมีเส้นปลายคลองไม่ชัดเจนว่ายัง

เชื่อมกับคลองอื่นในอดีตอยู ่อีกหรือ

ไม่ แต่ที่แน่ชัดปัจจุบันชาวบ้านรู้สึกว่า  

มีเส้นทางน�้าไหลเวียนเข้าออกเพียง
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โครงการ “3 ต�าบลร่วมใจ คืนน�้าใส 

ให้ปลา คืนชีวาให้หมู่นก กู้มรดกเพื่อ

ลูกหลานไทย ต�าบลดอนแฝกวัดส�าโรง

และ สัมปทวน” โดยมีการก�าหนด

เป้าหมายหลัก ให้ผู้คน 2 ฝั่งคลอง  

3 ต�าบล มาท�าร่วมกิจกรรม เพื่อ

อนุรักษ์คลองบางกระอุ่นร่วมกัน โดย

ไม่มีการแบ่งแยกอาณาเขตอีกต่อไป 

จึงกลายเป็นการเริม่ต้นกจิกรรมส�าคัญ 

และมีการเชิญสักขีพยาน เช่นนาย

อ�าเภอ ชมรมรักแม่น�า้ท่าจีน ชาวบ้าน 

แกนน�า และโรงงานในพื้นที่ มาร่วม

ด้วยช่วยกันยืนยันตอกย�้าแนวคิดดีๆ 

น้ี ให้มีความชดัเจนมากขึน้ในวนัต่อมา

 ภาพสวะ ผักตบชวา กิ่งไม ้

กีดขวางทางน�้า และส่ิงปฏิกูลค่อยๆ 

ถูกล�าเลียงขจัดออกจากพื้นที่คลอง

ระยะทางกว่า 3,000 เมตร จนคลอง

โล่งสะอาดตา อีกทั้งภาพชาวบ้าน  

3 ต�าบล และตัวแทนโรงงานในพื้นที่

ช ่วยกันปลูกต้นไม้ เพื่อให้ภูมิทัศน์

ริมคลองสวยงาม ได้ถูกบันทึกลงใน

รูปแบบการ “ดูแลคลองแบบไร้เขต

ปกครอง” ที่คลองบางกระอุ่นไว้อย่าง

เรียบร้อย นอกจากน้ันดูเหมือนว่า

หลังจากที่คนต่างต�าบลมีโอกาสมา 

ท�าเพื่อคลองเดียวกัน จึงกล้าที่จะพูด

แทนคลองได้ว ่า “น�้าสายเดียวกัน 

ต้องการได้รับการดูแลเฉกเช่นเดียว 

กนั” ดงัทีพ่ีอ่ารยีา เรยีบรอบกจิ แกนน�า 

ชาวบ้านที่เป็นหัวเร่ียวหัวแรงบอกว่า 

“หากผู้น�าคนไหนเข้ามา ก็ต้องยอมรับ

หลักการนี้ น�าไปพัฒนาต่อเนื่องอย่าง

เต็มใจ และให้ความร่วมมอือย่างพร้อม

เพรยีงในทศิทางเดยีวกนั คลองกจ็ะได้

รับการดูแลอย่างยั่งยืนไม่กลับไปเป็น

เหมือนเก่าอีก” นอกจากน้ันในการ

ดูแลอย่างต่อเนื่องยังมีการสร้างข้อ

ตกลงระหว่างแกนน�าด้วยกันเอง จาก

การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

เช่น “แกนน�าต�าบลเล่าให้อกีต�าบลหนึง่

ฟังว่า ตนเองไม่ยอมใช้ยาสารเคมีฆ่า 

สวะ ผักตบชวาเพราะกลัวน�้าเสีย และ

สารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม แกน

น�าอีกต�าบลจึงรับปากว่าตนเองจะไป 

ต่อรองกับ อบต. ของตนเอง ให้ยกเลิก

เรื่องฉีดสารเคมีบ้าง เพราะรู้สึกว่า 

เป็นการก่อปัญหาให้คนคลองเดียวกัน 
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โดยจะให้มาสนับสนุนการมีส่วนร่วม 

ของคนในคลองจัดเก็บแทน หรือ

แกนน�าในต�าบลที่มี โรงงานมาต้ัง

ในพื้นที่ จะไปขอร้องโรงงานให้ดูแล

เรื่องการปล่อยน�้าเสีย ตรวจสอบ

เฝ้าระวังมากขึ้น หรือหากไม่ท�าตาม

จะชักชวนเพ่ือนพ่ีน ้อง 3 ต�าบล 

รวมพลังร้องเรียนกับหน่วยงานรัฐ 

ให้ช่วยเหลือจัดการดูแลอย่างเข้มงวด

มากขึ้น ให้เพื่อนพ่ีน้องอีก 2 ต�าบล

จะได้มีน�้าใสๆ ใช้เช่นเดียวกัน” อย่าง

นี้เป็นต้น

  ขณะนี้มีคลองหลายแห่ง ตก 

อยู่ในสถานการณ์ “คลองเดียวหลาย

เขตปกครอง” และกลายเป็นปัญหา

เรื้อรังเรื่องการพัฒนาในทิศทาง

เดียวกัน บางค ร้ัง รุนแรงถึ งขั้น 

ขัดแย้งระหว่างชุมชน จนได้ยินเสียง 

ทีบ่่นอยูบ่่อยๆ ว่า “เรากท็�าไป แต่เดีย๋ว

ต้นคลองไม่ท�า สวะก็ลอยมาเหมือน

เดิม กั้นไว้ก็เอาไม่อยู่ จะตัดปล่อยมา

ท�าไม ไม่เก็บขึ้นกันบ้าง” หรือ “น�้าเสีย

มาจากโรงงานอีกต�าบล สารเคมีมา

จากนาข้าวอีกต�าบล เรารับเต็มๆ อยู่

ปลายคลอง ท�าไปก็เหนื่อยเปล่า ช่วย

อะไรไม่ได้อยู่ดี” สุดท้ายจึงมักสรุปว่า 

“ไม่ท�าดีกว่า” ซึ่งปัญหาซับซ้อนเหล่า

นี้ ก�าลังจะกลายเป็นปัญหาโลกแตก 

ที่คลองหลายพื้นที่เผชิญอยู่ และมัก 

จะรอให้หน่วยงานปกครองที่ใหญ่กว่า

เข้าท�าหน้าที่ในวันหนึ่ง 

 หากแต่ถ ้าผู ้คนหลายคลอง 

ที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันน้ี ได ้

หยุดคิดพิจารณา ลองคิดในมุมกลับ

กัน หรือลองใช ้กลวิธีอย ่างคลอง 

บางกระอุ่น หันหน้าจับเข่าคุยกันใน

ฐานะ “ลูกคลองเดียวกัน” ดูสักครั้ง 

อาจจะได้ค�าตอบใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิม 

และได้พลังความร่วมมือจากหลาย

พื้นที่ โดยไม่ต้องทุ่มเทให้เหน่ือยอยู่

คนเดียว ที่ส�าคัญต้องไม่ท้อถอย แม้

จะเชื่อมผู้น�าคนน้ีไม่ส�าเร็จ ก็ให้ลองดู

กับผู้น�าคนอื่นๆ อย่าเพ่ิงรามือง่ายๆ 

ต้องกัดไม่ปล่อย สุดท้ายหากได้หลาย

ชุมชนมารวมพลังลงคลองเดียวกัน

ได้ ก็ดูจะเป็นพลังงาน “อนุรักษ์คลอง 

แบบก้าวกระโดด” อยู่ไม่น้อยเหมือน

กัน ที่ส�าคัญเป็นการเปลี่ยนวิกฤติ

ให้เป็นโอกาสเสียเลยในคราวเดียว 

ไม่แน่ว่าเริ่มต้นที่คลอง แต่อาจจะมี 

ความร่วมการพัฒนาเรื่องอื่นๆ ดีๆ 

 ตามมา ก็ไม่แน่อีกเหมือนกัน.
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ก�านันเจ็ง
อย่าลืมว่าข้าเจ๋งมาก่อน

อีกบุคคลหน่ึง และไม่ว่าเขาเหล่านั้น 

ได้จากลาโลกไปนานแล้ว แต่ชื่อเสียง

จะมีผู้เอ่ยถึงอย่างไม่เสื่อมคลาย อย่าง

ไม่มีวันหมดอายุ ส่งผลให้ลูกหลาน 

รุ่นหลังได้ภาคภูมิใจ ในบรรพบุรุษของ

ตนเองไปอีกนาน 

 ในลุ ่มน�้ าท ่ าจีนมีคลองอยู ่ 

หลายแห่ง ที่มีความส�าคัญมากมา

ต้ังแต่คร้ังอดีตกาล ซึ่งส่วนมากมัก

เป็นคลองขนาดใหญ่ และหากเรา

อยากรู้แบบเร็วๆ ว่า คลองนั้นมีความ

ส�าคัญกว่าคลองน้ีแค่ไหน จะล�าดับ 

กันได้อย่างไร โดยไม่ต้องนั่งค้นคว้า 

ในต�าราให้ปวดหัว ก็ให้ทดลองไล่ระดับ 

 บุคคลอันเป ็นที่รัก ศรัทธา 

หรือเป็นบุคคลที่ผู ้คนในชุมชนหน่ึง 

จะยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า “พึ่งได้” 

ของชุมชนน้ันๆ มิใช่เป็นเร่ืองที่จะ

เกิดขึ้นได้ง่ายๆ หากแต่ต้องใช้เวลา

และชีวิตทั้งชีวิต ของเขาเหล่านั้น

เป็นเครื่องพิสูจน์ อีกทั้งยังต้องมั่นคง

ในการเสียสละ ทุ ่มเทท�าเพื่อชุมชน

น้ันอย่างแท้จริง ท�าซ�้าๆ ท�าทุกวัน 

ประหนึ่ง “เป็นผู ้ป ิดทองหลังพระ”  

จนกระท่ังวันหน่ึงเป็นที่ประจักษ์ชัด 

ของคนในชมุชนและต่างให้การยอมรบั 

ในความดีงามน้ัน และถูกขนานนาม 

ว่าเป็น “ผู้น�าธรรมชาติ” ของชุมชน  

พอเริ่มเอาผักตบชวาออก เห็นได้ชัดเลยว่าน�้าในคลองไหลแรงขึ้น

เพราะเป็นคลองลัดขวาง จึงสามารถผลักดันน�า้ด�าออก

ทางปลายคลองอีกด้านหนึ่งด้วยตัวเอง น�า้จึงดีขึ้นทันตาเห็นทันทีทันใด
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ความส�าคัญได้ดังน้ีคือ 1 เป็นคลอง 

ใหญ่เชื่อมต่อระหว่างแม่น�้าหน่ึงกับ

อีกแม่น�้าหนึ่งหรือไม่? 2 เป็นคลอง 

ที่ เชื่อมเมืองหน่ึงกับอีกเมืองหน่ึง  

หรือเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดหรือไม่? 

และสุดท ้ายเป ็นคลองที่ เชื่ อมต ่อ 

ระหว่างชุมชนหน่ึงกับอีกชุมชนหนึ่ง

หรือไม่? ฉะน้ันหากใครได้บอกว่า 

ต้นคลองมาจากที่ใด ปลายคลองจรด

ที่ใด ก็สามารถสรุปได้โดยไม่ต้องกาง

แผนที่ ว่าคลองน้ันส�าคัญมากน้อย

เพียงใด อย่างน้ีเป็นต้น ที่ส�าคัญจุด

เด่นของคลองที่ส�าคัญเหล่าน้ีคือจะ 

เป็นคลองที่มีปลายคลองเชื่อมต่อกับ 

อีกคลองเสมอ เรียกได้ว่าไม่ใช่ “คลอง 

ตัน” น่ันเอง ซึ่งหากคนยุคนี้จะเข้าใจ

ได้ดีขึ้น ให้ลองหลับตาจินตนาการว่า 

“เรือ ก็คือ รถ” ที่เรามีกันแทบทุกบ้าน 

รถมีทางหลวง มีทางรอง มีทางเล็ก 

ตรอก ซอก ซอย มากมาย ตามแต่ที่

รถต้องการจะไป คลองก็เช่นเดียวกัน 

เรือมีแม่น�้า แยกเข้าคลองใหญ่ คลอง

เล็ก คลองซอย ซึ่งสมัยก่อนทุกบ้าน

ริมน�้า ต้องมีเรือ บ้านไหนไม่มีเรือ ก็

ต้องอาศัยเรือโดยสาร ประหน่ึงคน 

ยุคน้ีต้องขึ้นรถเมล์น่ันเอง ดังน้ัน 

“แม่น�้า และคลองก็คือพ้ืนที่จราจร 

ของเรือและน�้า” นั่นเอง

 หากแต่วันน้ีมีคลองส�าคัญ ที ่

เรามกัจะนึกถงึน้อยมากนัน่คอื “คลอง 

ลัด” ชื่อก็บอกชัดอยู่แล้วว่า “เป็นทาง 

ลัด” บรรพบุรุษของเราช่างชาญฉลาด 

ขุดคลองลัดขึ้นในลุ่มน�้าท่าจีนหลาย 

แห่ง เน่ืองจากกายภาพแม่น�า้หลายช่วง 

มีความคดเค้ียว จากการปั้นแต่งของ

ธรรมชาติ และเป็นที่มาแห่งความ 

อุดมสมบูรณ์ อย่างไม่รู้จากจบสิ้นให้

พื้นที่ของเราเอง แต่ความคดเคี้ยวที่ 

หลายคนเรียกว่า “กระเพาะหมู” เหล่า

นี้ ก็ท�าให้เสียเวลาในการเดินทางด้วย

เรือ ไม่ค่อยทันอกทันใจเหล่าพ่อค้า 

แม่ค้าเท่าใดนัก คลองลัดจึงถูกขุดขึ้น 

เพ่ือช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทาง

ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งชื่อคลองลัดที่

ส�าคัญๆ ในแม่น�้าท่าจีน เช่น คลอง

ลัดงิ้วราย คลองลัดทางแท่น และ 

คลองลัดท ่าข ้าม ซึ่งคลองเหล่านี้ 

นอกจากจะมีประโยชน์ใช้เป็นทางลัด

เพื่อเดินเรือ ให้กับผู้คนในแม่น�้าแล้ว 

ยังเป็นคลองส�าคัญช่วยระบายน�้าลง 

สู่ทะเลให้รวดเร็วขึ้น ในยามที่แม่น�้า 

ท่าจีนมีน�้ามากอีกด้วย ประหน่ึงเป็น

ซอยลัดช่วยระบายรถยามรถติดจาก

ถนนสายหลัก หรือยามที่เราเร่งรีบ 

เดินทาง ยังไง ยังงั้นเลยทีเดียว

 “คลองก�านันเจ็ง” หรืออีกชื่อ

เรียกอย่างเป็นทางการคือ “คลอง

ขวาง” เป็นคลองลัดที่ส�าคัญอีกคลอง

หนึ่งมาแต่เก่าก่อน เส้นคลองพาด

ผ่านภายในพืน้ทีเ่กาะงิว้ราย-ไทยาวาส 

ย่านอ�าเภอนครชัยศรี ด้วยความยาว

เกือบ 3,100 เมตร จึงเชื่อมต่อแม่น�้า

ท่าจีนผ่านคลองลัดงิ้วรายด้านทิศ

ตะวันออก ตัดตรงสู ่หัวคุ ้งด้านทิศ 

ตะวันตก เรียกได้ว่าแทบจะเป็นคลอง 

ที่ผ่ากลางเกาะ ท�าให้ผู ้คนเดินทาง

สัญจรด้วยเรือ ไปมาหาสู ่กันอย่าง
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สะดวกสบาย ประหนึ่งทางตัดใหม่ ไม่

ต้องพายเรอือ้อมตามทางน�า้ธรรมชาติ 

ที่ไกลกว่าหลายร้อยเมตรอีกต่อไป ที่

ส�าคัญ “คลองก�านันเจ็ง” เป็นเส้น

ทางน�้าหลักที่ส�าคัญ กระจายน�้าส่ง

เข้าคลองเล็กคลองน้อยเดิมในพื้นที่  

สู ่แปลงเกษตรภายในเกาะได้อย่าง

ทั่วถึง และช่วยให้น�้าจากแม่น�้าท่าจีน

ระบายเข้า ออกโดยง่าย หมุนเวียน

สะสมตะกอนธาตุอาหาร สร้างความ

อุดมสมบูรณ์ให้พ้ืนที่มากขึ้นทุกวัน  

โดยชาวบ้านไม่ต ้องสั่งปุ ๋ยมาใส่ให้

เปลืองเงินแต่อย่างใด

 ชาวบ้านที่น่ีต่างรู้ดีว่า “คลอง

ก�านันเจ็ง” ส�าคัญอย่างไร หากแต่ 

ช่วงที่ผ่านมา ส่วนงานภาครัฐจะให้

ความส�าคัญกับคลองน้ีไม่มากนัก จน

เรียกว่าแทบจะไม่รู้จัก หรือตกส�ารวจ 

ก็อาจจะเป็นได้ หลายคนสรุปว่าอาจ

เพราะเห็นว ่าเป ็นคลองขนาดเล็ก

ในชุมชนเท่าน้ัน ระยะหลังจึงไม่มี

การดูแลรักษาปล่อยให้คลองรกร้าง 

แน่นขนัดไปด้วยสวะ ผักตบชวา และ 

ดูเหมือนว่าหลายหน่วยงานเลือกไป 

ให้ความส�าคัญกับ “คลองลัดงิ้วราย” 

ซึ่งเป ็นคลองสัดส�าคัญ ในเกาะงิ้ว

ราย-ไทยาวาส ที่สามารถย่นระยะทาง

น�้าได้ดีกว่า และเป็นเส้นคลองหลัก

ช่วยระบายน�้า ในแม่น�้าท่าจีนที่ส�าคัญ

มากกว่า ยิ่งขณะน้ีเป็นช่วงที่จ�าเป็น

ต้องมีการตระเตรียมแม่น�้าคูคลอง ให้

พร้อมกับการรับมืออุทกภัยที่จะเกิด 

ขึ้นในอนาคต “คลองลัดงิ้วราย” ก็

เหมือนรับบทเป็นตัวเอกคนส�าคัญ  

จึงได้รับการดูแลแต่งเนื้อแต่งตัวให้

พร้อมแสดงอย่างเรียบร้อยสวยงาม 

จะมีสักกี่คนที่จะรู ้ว ่า “คลองก�านัน 

เจ็ง” ก็คือคลองลัดที่ส�าคัญมากอีก

คลองหนึ่งที่จะช่วยระบายน�้า และ 

รบับทเป็นพระรองเสมอมา โดยไม่เคย

ร้องขอการรับบทเด่น และการดูแล

จากใคร

 ดังนั้นชาวงิ้วราย-ไทยาวาส  

ผู้ตระหนักเรื่องน้ีดีกว่าใคร จึงท�าการ

ชักชวนชาวบ้าน 2 ต�าบล 2 ฝั่งคลอง 

ลุกขึ้นมาลงไม้ ลงมือ เอาแรงลง 

แขก เก็บสวะ ผักตบชวาขึ้นจากคลอง

ก�านันเจ็ง อย่างขันแข็ง และพร้อม

เพรียง จนคลองที่แน่นขนัดเต็มไป 

ด้วยวัชพืชที่สะสมมานานกว่า 10 ปี 

โล่งสะอาดตา เห็นสายน�้าใสทอดยาว 

ไกล จนแทบจ�าภาพเก่าไม่ได้ว่า วนัวาน 

เคยเป็นอย่างไรมาก่อน “พี่ละเอียด 

หรือพี่ป ๊อก” แกนน�าคนส�าคัญชาว 

งิ้วรายเล่าว่า “พอเริ่มเอาผักตบชวา

ออก เห็นได้ชัดเลยว่าน�้าในคลอง

ไหลแรงขึ้น จากวันแรก น�้าค่อนข้าง

ด�า และเหม็น พอได้น�้าดีไหลเข้ามา 

เจือจางแม่น�า้ เพราะเป็นคลองลดัขวาง

ที่ขุดให้น�้าจากแม่น�้าท่าจีนไหลผ่าน 

ขึ้นลงได้ง่ายอยู่แล้ว จึงสามารถผลัก

ดันน�้าด�าออกทางปลายคลองอีกด้าน

ด้วยตัวเอง น�้าจึงดีขึ้นทันตาเห็นทันที

ทนัใด ไม่ต้องท�าอะไรมาก ทีว่นันีค้ลอง

ตกอยู่ในสภาพอย่างน้ี เพราะปัจจุบัน 

ชาวบ้านไม่ได้ใช้คลอง ใช้เรือ เหมือน

เมื่อก่อน ยิ่งช่วงหลังเริ่มเจริญถนน

เข้าถึง มีรถกันทุกบ้าน แถมส่วนใหญ่
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ที่นี่เริ่มเปลี่ยนเป็นชุมชนเมือง คนที่

อื่นเข้ามาอยู่เยอะขึ้น ท�าเกษตรน้อย

ลง เลยไม่มีใครใส่ใจดูแล” 

 พี่สมคิด หรือพี่แหลม แกนน�า 

ด้านสิง่แวดล้อมแห่งไทยาวาส หวัเรีย่ว 

หัวแรงคนส�าคัญเล่าเพิ่มเติมอีกว่า 

“ช่วงน�้าท่วม ชาวบ้านจึงค่อยเห็น

คุณค่า ว ่าคลองก�านันเจ็งจะช ่วย 

ระบายน�้าออกจากพ้ืนที่ให้เร็วขึ้นได้ 

อีกคลอง แต่ตอนน้ันคลองรกมาก  

อุดตันไปด้วยสวะ เหมือนคนเจ็บป่วย

อยู่ จะช่วยเราได้อย่างไร ตัวเองยัง

เอาตัวไม่รอดเลย ก็พวกเราน่ันแหละ

ไม่ใส่ใจดูแลเขา เขาก็ช่วยเราอยู่ที่เดิม

อย่างซื่อสัตย์มาตลอด ไม่เคยหาย

ไปไหน ปีน้ีจึงตัดสินใจชวนชาวบ้าน 

สองฝั่งคลอง ระดมพลกันมาช่วยท�า 

ความสะอาดคลองครั้งใหญ่ และ

บอกกล่าวให้ทุกคนเห็นความส�าคัญ 

รักษาให้คงเดิมมากขึ้นทั้งคุณภาพน�้า 

และเฝ้าระวังสวะ ผักตบชวา จะว่าไป

แล้ว หากน�้าไม่มาปีก่อน เราคงไม่รู้ว่า 

เขาส�าคัญกับเราขนาดไหนเป็นแน่” 

 น อ ก จ า ก น้ั น พี่ แ ห ล ม ยั ง 

กล่าวเสริมอีกว่า “พอทาง อบต.ต�าบล 

ไทยาวาส เขารู ้ว ่าชาวบ้านมาช่วย

กันท�าคลองน้ีและจะยกให้เป็นคลอง

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครปฐม จึง

ประชุมกันอนุมัติงบประมาณส่วน

หนึ่งจ้างเครื่องจักรมาช่วยตักเก็บตรง

ที่มีสวะ ผักตบชวา แน่นมากๆ ให้อีก

ทาง ให้คลองสะอาด ทะลุโล่งตลอด

คลอง คราวน้ีคลองก�านันเจ็ง ก็กลับ

มาท�าหน้าที่เป็นคลองลัดส�าคัญ ช่วย

แม่น�้าท่าจีนระบายน�้าได้อีกทางหน่ึง

ในไม่ช้า คาดว่าต้องทันน�้ามากปีน้ี

อย่างแน่นอน”

 ดูเหมือนว่า ท้ายที่สุดแล้วคน 

ในชุมชนน้ันเท่าน้ัน ที่จะบอกหรือ

ยืนยันได้ว่า ณ ที่น่ันใครกันที่ “เจ๋ง 

มาก่อน” คนอื่นๆ ที่เข้าไปภายหลัง 

จะรู ้อะไร มากกว่าคนอยู่เก่าดั้งเดิม 

หน�าซ�้าบางครั้งคนใหม่ยังมักเข้าไป

จัดการโดยเขียนบทใหม่ ไม่ฟัง ไม่ 

เรียนรู ้ว่าบทเก่าเขาเล่าเรื่องกันมา 

อย่างไร จนกลายเป็น “ได้ใหม่ลืมเก่า” 

ไปโดยปริยาย น่ีแหละอาจเป็นอีก

เหตุผลส�าคัญ ที่ท�าให้คลองเก่าๆ ที่

ส�าคัญของเรา ถูกลืม ถูกทิ้ง และต้อง 

ยอมรับบทใหม่ในฐานะแค่ “คลอง

ระบายน�้า” เท่าน้ัน ยิ่งหากพื้นที่นั้น 

มีการท�าเกษตรลดลงด้วยแล้ว คลอง

ก็เหมือนจะถูกลดบทบาทลงตามกัน 

ไปด้วย อย่างเลี่ยงไม่ได้ หากแต่วันน้ี

เราเพียงเชื่อว่า ของทุกสิ่งท่ีถูกสร้าง 

ขึ้นล้วนมีเหตุ มีผล ที่ส�าคัญทั้งน้ัน 

และเลือกเสียเวลาส่วนใหญ่ศึกษา

ค้นคว้า หาความจรงิเหล่านีด้บู้าง บางท ี

เราอาจจะได้ทางออกอันแยบยล และ 

ใช้เวลาเพียงนิดเดียวในการจัดการ 

กับปัญหาที่สะสมมานาน แก้ไขได้แบบ 

เด็ดขาด แถมยั่งยืน ก็อาจเป็นได้  

ดังกรณีศึกษาที่วันนี้  ชาวงิ้วราย- 

ไทยาวาส “เชื่อแล้วว่าก�านันเจ็ง เจ๋ง 

มาก่อน” และยังเจ๋งอยู่ต่อไป ได้อีก 

นาน จึงเป็นค�าตอบที่ท�าให้เราเรียน

รู้ว ่า “คลองเก่า มีคุณค่าอย่างไร”  

ส�าหรับวันพรุ ่งน้ีของเรา วันที่น�้า

ต้องการ “การจราจรที่คล่องตัว วิ่ง 

ฉิวโลดลิ่วไปเลย”.

THACHIN RIVER
FOUNDATION

NAKORN PATHOM

51
คนรักคลอง...คลองรักคน



สุคต
ปฏิบัติการคืนคลองใต้น�้า

เรื่อยไป ปีละนิด ปีละหน่อย เฉพาะ 

ในช่วงเดือนที่น�้ามากเท่าน้ัน หรือ 

หากถิ่นไหน มีชาวบ้านต้องการให้น�้า

ส่งถึงที่ดินเร็วขึ้น ใกล้ขึ้น ก็จะรวมตัว

มาลงแขกช่วยกันขุดแยกซ้าย แยก

ขวา หรือขุดให้มาเชื่อมต่อกับอีกคลอง 

ให้น�้าไหลเวียนผ่านที่ดินของตนเอง 

จนกลายเป็นเส้นสายโยงใย ในแผนที่

ลุ่มน�้านับพัน นับหมื่น ให้เราได้เห็น

กัน ดังที่ชาวบ้านในลุ่มน�้านครชัยศรี

เรียกว่า “ล�าประโดง” จวบจนมาถึง 

ยุคปัจจุบัน 

 คลองบางคลองเป ็นคลอง

ธรรมชาติที่เกิดขึ้นนานมาก จนย่า

 คลองที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ 

มักจะมีความคดเคี้ยวเป็นพิเศษ จาก

การเลือกกัดเซาะของกระแสน�้า ท่ี

ไหลมาจากทิศทางเหนือกว่า คลองใด  

“น�้าไหลเชี่ยว” ก็ถูกกัดเซาะอย่าง

รวดเร็วจนเป็นร่องลึก ทะลุทะลวง

ไปจรดพ้ืนที่ทางใต้ ที่ลุ่มต�่ากว่าลงมา 

เพื่อหาช่องทางน�าพาน�า้จืด มาสู่ทะเล

ให้ได้อย่างรวดเร็ว และไม่ท�าให้สอง

ฝั ่งต้องเดือดร้อนจากน�้าแช่ขังนาน 

ส่วนคลองไหนที่กระแสน�้าไหลเอื่อยๆ 

อาจเพราะพื้นที่ลาดเอียงน้อย หรือ 

ที่ชาวบ ้านเรียกว ่า “ท ้องกระทะ” 

น�้าก็จะค่อยๆ กัดเซาะทะลุ ทะลวง 

หากน�้ายังคงไหลมาปริมาณเท่าเดิมทุกปี

แต่มีทางออกแคบลงทุกวัน น�า้จะระบายออกไปอย่างไร 

จะไม่ยกตัวสูงขึ้นจนเข้าท่วมตลิ่งทั้ง 2 ฝั่งได้อย่างไร
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ยายบางคนเล่าว่า “ได้ยินจาก พ่อ แม่

ของตนเอง ว่า เกิดมาก็เห็นมีคลองนี้

อยู่ก่อนแล้ว” แต่อาจจะเปลี่ยนแปลง

ไปบ้าง ก็แต่ขนาดของคลอง บางแห่ง

กว้างมากขึ้นโดยเฉพาะคลองที่อยู ่

บริเวณนอกเมือง ซึ่งจะตรงกันข้าม

กับคลองในเมือง ที่มีชุมชนตั้งรกราก

อย่างหนาแน่น เหน็ได้ชดัว่าขนาดของ

คลองมักจะแคบลง จนเป็นที่น่าเป็น

ห่วงว่า หากน�้ายังคงไหลมาปริมาณ

เท่าเดิม ทุกปี แต่มีทางออกแคบลงทุก

วัน น�้าจะระบายออกไปอย่างไร จะไม่

ยกตัวสูงขึ้นจนเข้าท่วมตลิ่งทั้ง 2 ฝั่ง

ได้อย่างไรไหว ลองนึกภาพง่ายๆ เอา

น�า้ 1 ขวด เทใส่ถาด และลองเอาน�า้

เท่ากัน มาเทใส่แก้ว ผลลัพธ์ที่ได้ ก็คง

ไม่ต่างจากวันที่ “น�้ากลับมาทวงคลอง

คืน” ในช่วงที่ผ่านมานัก 

 “คลองสุคต” คลองเก ่าแก ่

ย่านอ�าเภอสามพราน แยกจากแม่น�้า 

ท่าจีนด้านทิศตะวันออกมีความยาว

ตลอดคลองรวมกว่า 2,600 เมตร  

ซึ่งแต่ก่อนชาวบ้านเรียกว่า “คลอง

คด” เนื่องมาจากกายภาพของคลองที่

คดไป คดมา สมชื่อเรียกขาน บางครั้ง

หลายคนบอกว่าเป็นคลองที่แยกจาก 

คลองมหาสวัสดิ์ ที่ต�าบลมหาสวัสดิ์ 

อ.พุทธมณฑล มาจรดแม่น�้าท่าจีนที่

ต�าบลทรงคนอง อ�าเภอสามพราน 

คลองสุคตเดิมเป ็นคลองที่ เกิดขึ้น 

โดยธรรมชาติจึงมีคลองเล็กสาขา

ภายในอีกหลายคลอง แยกทั้งฝั่งซ้าย

และขวา หน่ึงในน้ันคือคลองที่เป็น

ปลายคลองเดิม ซึ่งยังคงใช้ชื่อ “คลอง

คด” หากแต่คลองหลักภายหลังที ่

เชื่อมต่อยังคลองมหาสวัสด์ิ มีการ

เปลี่ยนชื่อคลองให ้น ่าฟ ังขึ้นเป ็น 

“คลองสุคต” มาจนถึงปัจจุบัน 

 เพราะ เป ็นย ่ าน เก ่ าแก ่ ที ่

ชาวบ้านใช้ท�าการเกษตรยังชีพมา

ตั้งแต่เก่าก่อน เน่ืองจากใกล้เมือง

หลวงแถบฝั ่งธนบุรีมาก จนแทบจะ

เรียกได้ว่าเป็น “ครัวของพระนคร”  

ชาวบ้านจึงมีการขุดคลองเล็กคลอง

น้อย เชื่อมต่อจากคลองหลักที่เป็น

คลองธรรมชาติ ให้เป็นระบบคูคลอง

ส ่งน�้าเข ้าพื้นที่ เกษตรของตนเอง 

อย่างทั่วถึง ที่เรียกว่า “ล�าประโดง” 

จ�านวนมากมาหลายร้อยคลอง เปรยีบ

ได้กับการแตกของกิ่งก้านสาขาของ

ต้นไม้ ซึ่งส่วนใหญ่คนรุ่นเก่ายืนยันว่า 

“ทุกล�าประโดงเหล่านี้จะเชื่อมต่อถึง

คลองใหญ่ กับแม่น�้าได้หมด” สังเกต

ได้จากมีน�้าขึ้น น�้าลง ตามน�้าทะเล

ภายนอก ท�าให้ชาวสวนเปิดท่อน�าน�้า

เขา้สวนยามขา้งขึน้ (น�า้ทะเลหนุนสงู) 

ได้อย่างสบายๆ โดยไม่ต้องใช้เครือ่งสบู

ให้เปลืองน�้ามัน ซึ่งเป็นการแสดงให้

เห็นว่าล�าประโดงเหล่าน้ี เชื่อมต่อกัน

เป็นโครงข่ายกับแม่น�้าท่าจีน และเป็น

เส้นทางล�าเลียงน�้าเข้าออกจากพื้นที่ 

ได้ทุกตารางเมตรของผืนดินทุกแปลง 

อย่างแท้จริง 
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 หากแต่การเปลี่ยนแปลงการ 

ใช้ที่ดินอย่างรวดเร็ว ในช่วงระยะ  

30 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะตั้งแต่มี

ถนนสายปิ่นเกล้า-นครชัยศรีตัดผ่าน 

เพื่อน�าพารถยนต์จ�านวนมากให้เดิน

ทางลัดตัดทุ่ง มุ่งลงสู่ภาคใต้ ได้อย่าง

รวดเร็วขึ้นอีกเส ้นทาง ทั้งอาคาร

ตึกแถว หมู่บ้านร้านรวง และโรงงาน 

กต็ามตดิมาประหน่ึงเรอืพ่วง ไหลเล่ือน

พาทุกสิ่งพรั่งพรูออกมา ราวกับการ

ตัดถนนสายน้ีเป็นการเปิดประตูเมือง 

จนกระทั่งย่านน้ีกลายเป็นเมืองขยาย

ส�าคญัของกรงุเทพฯ ทีท่กุคนต่างเรยีก

ช่ือให้ใหม่อย่างน่าฟังว่า “ปริมณฑล” 

และด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจของ

ประเทศเหล่าน้ี ท�าให้ราคาที่ดินพุ่งสูง

ขึ้นตั้งแต่หลักล้าน จนถึงขึ้นสิบล้าน 

ได้อย่างง่ายดายภายในชั่วอายุของเรา 

ซึ่งนับเป็นเหตุจูงใจที่ดี ให้ชาวบ้าน

หลายคนย่านนี้ เลือกขายที่ดินเกษตร

ของตน ยกเรือกสวน ไร่นา และพื้นที่

สีเขียว ให้กับผู้มาใหม่ จนวันน้ีทุ่งโล่ง 

ดงไม้ กลายเป็นภาพตึกรามบ้านช่อง 

สีสัน แปลกตา ผุดขึ้นมาดังดอกเห็ด 

วันละแห่ง สองแห่ง สลับกันแน่น 

ริมสองฝั ่งถนน จนยามขับรถผ่าน  

แทบจะไม่มีพื้นที่สีเขียว เว้นวรรคให้ 

พักสายตาได้บ้างสักน้อย 

 ทิศทางของชุมชนเมืองที่เกิด

ข้ึน และลุกลามเติบโตอย่างรวดเร็ว

ทุกนาทีในย่านนี้ กลับตรงกันข้ามกับ

ทิศทางของ “ล�าประโดง” ที่ชาวบ้าน

ต่างช่วยกันขุดไว้เพื่อการเกษตร ซึ่ง

ก�าลังลดน้อย และหายไปวันแห่ง สอง

แห่ง อย่างน่าใจหาย ผู้มาเยือนใหม่

เลือกแทนที่น�้าด้วยดิน เพราะรู ้สึก

ว่า “ที่อยู่ของน�้า” เหล่านี้ นอกจากจะ

ไม่จ�าเป็น ไม่ท�าเงิน ยังลดทอนพื้นที่

ใช้สอยในรูปแบบของตนเอง ต่างคิด

ว่าการได้ครอบครองทีด่นิ กย่็อมมสีทิธิ

อ�านาจตัดสินทุกสิ่งในดินผืนน้ัน โดย

ไม่ต้องค�านึงถงึเสยีงเพือ่นข้างเคยีงแต่

อย่างใด “ถมปิดไปซะ เขาเลกิท�าสวน ไม่

ใช้เรอื กนัแล้ว” “โธ่ แค่คลองเลก็ๆ เขา

ไม่ใช้กันแล้ว บ้านอื่นเขายังปิดได้เลย 

ไม่เห็นเป็นไร” ดังน้ัน เมื่อตั้งใจให้มี 

สิ่งหน่ึงอยู่ อีกสิ่งหน่ึงต้องจากไป สิ่ง

น้ันคือก็ “ล�าประโดง” นั่นเอง และ 

น่ันจึงกลายเป็นอีกข้อสรุปของน�้า ที่

วันหนึ่งต่างกระจายตัว “ถาโถมเข้ามา

ขอพื้นที่คืน” และยืนยันสิทธิ์ โดยท่วม

ขังอยู่ในบ้านเรือนครบทุกหลังย่านน้ี

กว่าเมตรคร่ึง ทั้งยังขออยู่ยาวนาน

กว่า 50 วัน ในช่วงปลายปี 2554 แต่ 

วันนี้..ไม่มีล�าประโดงช่วยพาน�้าออก

อีกต่อไป 

 พี่บุญช่วย กิ่งสวัสดิ์ สารวัตร

ก�านันต�าบลทรงคะนอง ผู ้น�ากลุ ่ม

อนุรักษ์คลองสุคต เล่าว่า “ยังมีคน 
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เก่าแก่ อยู ่ที่ดินเดิมและท�าสวนอยู ่

แถวริมคลองหลายบ้าน ซึ่งมักอยู่ลึก

จากถนนใหญ่ เขาจะรักษาล�าประโดง 

มาก เพราะใช้น�้าเข้าออกจากสวน แต่

ข้างเคียง หรือข้างหน้าที่ดินขายหมด  

จึงโดนปิดทางน�้าไปด้วย ตอนน�้าท่วม 

น�้าไม่รู้จะออกทางไหนมีเงินก็สูบไม่ได้ 

และมักไม่ยอมออกไปเพราะเป็นห่วง

บ้าน ห่วงสวน หน่วยกู้ภัยอาสาอย่าง

พวกเรา ต้องคอยขับเรือตระเวนดูแล 

ส่งข้าว ส่งน�า้ ส่งถุงยังชีพ แทบทุกวัน 

ล�าบากมาก เพราะน�้าที่ท่วมล้นเต็ม

พ้ืนทีไ่ปหมด จนบอกต�าแหน่งตลิง่ของ

คลองแทบไม่ได้ ต้องอาศัยคนเก่าและ

รู้จักคลองสุคต และคลองเล็กข้างใน 

เป็นอย่างดี ด้วยเป็นคลองที่คดเคี้ยว 

ต้องขับเรืออย่างระมัดระวังมากที่สุด 

ท�าให้รู้ว่า คนที่รู้จักคลองของตนเอง

โดยละเอียด ทุกโค้ง ทุกเลี้ยว มีความ

ส�าคัญมากยามพื้นที่ประสบภัย แถม

ยังรับรู้ได้ว่ามีใครบ้างที่อดทน รอคอย

ความช่วยเหลือจากเราอย่างมีหวัง อยู่

ที่ปลายคลองอีกด้านหน่ึง เมื่อก่อนมี

คลองซอยช่วยระบายน�้า ก็หาย หรือ

ตันไปหมด ตอนนี้เหลือแต่คลองหลัก 

ซ่ึงแคบลงมากไม่พอระบาย น�้าจึงขัง

อยู่นานมาก กว่าจะลดลงไป” 

 คงไม่มีใครอยากจะผ่านพ้น

ประสบการณ์อันเลวร้ายเป็นรอบที ่

สอง “ชาวคลองสุคต” ก็เช่นเดียวกัน 

หากมีหนทางใดที่จะช ่วยลดความ 

เดือดร ้อนได ้  ก็พร ้อมจะช ่วยกัน

ท�าให้ทุกอย่างดีขึ้นอย่างตั้งอกตั้งใจ  

ดังน้ันหลังน�้าลดอาสาสมัครชาวบ้าน

จงึมาช่วยกันท�าความสะอาดคลองเกบ็

สวะ ผักตบชวา กิ่งไม้ และตัดต้นไม้ที่ 

ล้มขวางทางน�้า กันอย่างขนานใหญ่ 

จนคลองดูโล่งสะอาดตา และหลาย

คนเข้าใจว่าเมื่อท�าเช่นนั้นแล้ว คลอง

สุคตจะระบายน�า้ได้ดีขึ้น ลดผลกระทบ 

จากน�้าท่วมได้อย่างแน่นอน แต่เด๋ียว

ก่อน ! เหตุการณ์หาได้เป็นเช่นน้ัน

ไม่ ยังมีชาวบ้านอีกหลายคนที่ยืนยัน

เป็นเสียงเดียวกันว่า “อุปสรรคส�าคัญ 

นอกจากล�าประโดงของที่นี่จะแทบ

หายไปหมดแล้ว ยังมีสิ่งที่ขวางกั้น

การระบายน�้าของคลองสุคตมานาน 

ซึ่งมิได้อยู ่บนหน้าน�้าให้มองเห็นได้

เท่านัน้ หากแต่ส่วนใหญ่อยูจ่มขวางใต้

น�้า” โดยเฉพาะบริเวณใต้สะพานใหญ่ 

ที่เป็นส่วนหน่ึงของถนนปิ ่นเกล้า-

นครชัยศรี ข้ามคลองสุคต โดยทุกคน

ที่รู้เห็นเหตุการณ์พร้อมใจกันบอกว่า 

“ใต้น�้าตรงน้ัน เต็มไปด้วยสิ่งกีดขวาง

จ�านวนมาก จนกลายเป็นเขื่อนกั้นน�้า 

ที่มีความสูงกว่าระดับท้องคลองเดิม

กว่า 1.5 เมตร” ซึ่งมาจากวัสดุเหลือ 

ใช้จากการก่อสร้างสะพานตั้งแต่ 20 

กว่าปีที่แล้ว ยังไม่มีท่าทางว่าหน่วย

งานไหน จะมาด�าเนินการเอาขึ้นแต่

อย่างใด สิ่งขวางกั้นเหล่าน้ี จึงดัก

ตะกอนโคลนเลนไว้หลายปี กลายเป็น

เนินสูงขวางกั้นน�้าดังกล่าว น�า้ระบาย

ออกได้ช้ามาก จงึท่วมขงัในย่านนีน้าน THACHIN RIVER
FOUNDATION
NAKORN PATHOM
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หลายวันมาก ดังน้ันจึงเกิดแนวคิด 

“ปฏิบัติการคืนคลองสุคตใต้น�า้” ขึ้น

 หลายคนที่มาลงแรง ในปฏิบัติ

การคืนคลองใต้น�้าครั้งนี้ ช่วยกันเล่า

ให้เห็นรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ

ว่า “เราลองใช้ภูมิปัญญาของคนที่อยู่ 

บ้านรมิน�า้ ทีใ่ช้ในการปักเสา หรอืถอน

เสา มาทดลองเอาซากเสาไม้ใต้น�้าขึ้น

มา ผูร้บัเหมาก่อสร้างเขาปักไว้มากมาย

หลายต้น ใช้ท�าแบบสร้างสะพานต้ังแต่

ช่วงก่อน หลังจากสร้างเสร็จ ก็ไม่รับ

ผิดชอบเก็บขึ้นให้เรียบร้อย ปล่อย

ให้เป็นตอปักคาจมน�้าอยู ่ใต้สะพาน 

เป็นอุปสรรคมานานมาก เราแค่ใช้

เครื่องยนต์สูบน�้า กับเครื่องเรือหาง 

ต่อสายยางเข้ากับหัวดับเพลิง หรือท่อ

เหล็ก มาช่วยเป่าโคลนออกก่อน จาก

น้ันก็ใช้รอก ผูกกับหัวเสาใต้น�้ารอก 

ดึงซากเสาไม้ และเศษเสาปูน เหล่า

น้ี ข้ึนทีละต้น ทีละต้น ค่อย ๆ ท�า

ไป ลงแรงช่วยกัน 4-5 คน ไม่กี่วันก ็

เสร็จ ได้มากองโตเลย หากเราท�าได้

มาก น�้าก็ไหลระบายได้มาก เราเป็น

คนที่น่ีท�าเอง ต้องท�าให้ได้มากที่สุด

เพื่อบ้านเราเอง ลงแรงเหน่ือยแค่น้ี 

ถือว่าคุ้มมาก หากน�้าท่วมล�าบากกว่า

น้ีเยอะ สะพานแถวน้ีเป็นแบบน้ีแทบ 

ทุกสะพาน อยากให้คลองที่อื่นๆ ลอง

ท�าดูบ้าง เราท�าเพื่อเป็นต้นแบบ ให ้

ทุกคนรู ้ว่าท�าได้เอง ไม่ใช่เรื่องยาก  

และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด จริงๆ” 

 แนวทางการเรียนรู ้ปรับใช ้

ภูมิปัญญาของชาวบ้าน เพื่อมาช่วย

กู ้ภัยพิบัติ อาจจะเป็นไปได้มากมาย 

และหลากหลายวิธีการกว่าน้ี หาก

เจ้าของภูมิปัญญา มีโอกาสได้บอกเล่า 

ได้ลงมือท�า หรือมีพื้นที่ให้แสดงออก 

ท่ามกลางการสนับสนุนแนวคิด จาก 

คนรอบข้างอย่างแท้จรงิ ด้วยกายภาพ

ที่แตกต่าง ย่อมเกิดปัญหาที่แตกต่าง 

ทางแก้ไขหรือปัญญาที่ได้มา ก็อาจ

จะต้องแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง การ

ประยุกต์ใช้ “ภูมิปัญญาการปลูกบ้าน 

ริมน�้า” ของชาวคลองสุคต น�ามาซึ่ง 

นวัตกรรมใหม่ๆ ในการขจัดสิ่งกีด 

ขวางใต้น�้าอย่างได้ผล ซ�้ายังประหยัด

ต้นทุน ด้วยกลวิธีง่ายๆ และพร้อม

ให้ทุกที่หยิบยืมความคิดไปท�าได้จริง 

ด้วยตนเอง แม้วันน้ีชาวคลองสุคต

จะไม่สามารถยับยั้ง การหายไปของ

คลองเล็ก คลองน้อย หรือล�าประโดง 

ในพื้นที่ได้ แต่ปฏิบัติการกู ้คลอง ก็

เป็นการพิสูจน์ศักยภาพของคนกลุ่ม

เล็กๆ ผู้ “เป็นเจ้าถิ่น” มานานว่าใคร 

ว่ารู้จักคลองของตนเอง พร้อมจะท�า

เพื่อคลองของตนเอง และคนที่มาอยู่

ร่วมกันในพื้นที่น้ี ทั้งคนเก่าและคน

ใหม่ มากเพียงไร เห็นแล้วอย่างน้ี  

ผู ้มาอยู ่ใหม่จะไม่เปลี่ยนใจ “เก็บล�า

ประโดง” ที่ได้มาพร้อมที่ดินไว้บ้าง 

หรือ เมื่อก่อนล�าประโดงส�าคัญมาก

ส�าหรับชาวสวน ชาวนา วนันีล้�าประโดง 

ก็จ�าเป็นส�าหรับชาวเมืองเช่นกัน ช่วย

กันเก็บไว้...รักษาไว้...เพ่ือเราทุกคน  

“น�้ามาไม่กล้ว เพราะข้างตึกฉัน มีล�า

ประโดง ใครไม่มีล้าสมัยมาก มาก”.

56
คนรักคลอง...คลองรักคน



หอมเกร็ด
พลังชุมชน...ชนะน�้าด�า

ความเจริญน้ันอย่างแท้จริงหรือไม่  

ก็ไม่ใช่เรื่องยากนัก ให้ลองทดสอบ 

ด้วยการใช้เครือ่งมอืการวดั 3 ช้ิน ดงัน้ี  

ชิ้นที่ 1 คือ คลอง “คลองช่วยเราวัด

ได้ จงเชื่อว่าคลอง เป็นตัวช้ีวัดความ

เจริญของชุมชนได้” และง่ายกว่าที่ 

ทุกคนคิด สภาพของคลอง สี และกลิ่น 

ของน�้า ที่เราสัมผัสได้ จะเป็นสิ่งที่ 

บ่งบอกเราได้อย่างชัดเจนว่า ณ ที่นั่น 

“เจริญขึ้น” หรือ “เจริญลง” กันแน่ 

หากได้ค�าตอบจากคลองแล้วว่าท่ีนั่น 

“เจริญลง” ค่อยมาดูตัววัด ชิ้นที่ 2 คือ 

“คน” คนเป็นอย่างไร คนเก่า คนใหม่ 

ใครกันอยู่ที่น่ี เขาสนใจคลองแค่ไหน  

 สิ่งที่เรียกว่า “ความเจริญ” ที่ 

ทกุคนเข้าใจ อาจจะมิได้มีองค์ประกอบ

ทุกมิติ ที่ส�าคัญต่อชีวิตของมนุษย์เรา

อย่างครบถ้วนนัก เจริญของใคร? 

เจริญแบบไหน? เจริญเพื่ออะไร? ใคร

เคยต้ังค�าถาม สุดท้ายเจริญไปแล้ว 

ใครได้? ใครเสีย? คงต้องมานั่งตกลง

กันให้ชัดเจนเป็นกรณีไป แต่ที่แน่ๆ 

แม้จะสรุปแล้วก็ยังไม่อาจจะเชื่อได้ว่า 

เป็นเช่นน้ันจริง หลายชุมชนจึงมักจะ

ถูกหลอกล่อ ให้หลวมตัวหลงเชื่อและ

ยอมรับเข้ามาอย่างง่ายดายอยู่บ่อยๆ 

หากแต่วันน้ีชุมชนต้องการจะรู้ ว่า

สุดท้ายตนเองเป็นฝ่ายที่ได้รับผลจาก

สภาพของคลอง สี และกลิ่นของน�้า 

ที่เราสัมผัสได้ จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกเราได้อย่างชัดเจนว่า 

ณ ที่นั่น “เจริญขึ้น” หรือ “เจริญลง”
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แค่คลองหน้าบ้าน ยังไม่มีเวลาใส่ใจ 

ไฉนเลยจะเห็นความส�าคัญกับที่ ที่ตน

อาศัยอยู่ และฝากความหวังว่าจะกอบ

กู้ชุมชนคืนได้ และสุดท้ายตัววัดชิ้นที่ 

3 “เครือข่าย” ชุมชนของเรามีเพื่อน

บ้านดีๆ ไหม หรือเราเป็นเพ่ือนบ้าน 

ที่ดีไหม มีภาคีเครือข่ายรอบข้างไหม 

ชมุชนทีอ่ยูโ่ดดเดีย่ว เรยีกว่าไม่เอาใคร 

ไม่มใีครเอา ไม่เอาพวก เอาพ้อง กเ็หน็ 

จะต้องปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม

จากความเจริญ ต่อไป และหากทุกคน

ยังไม่ค่อยแน่ใจว่า สิ่งเหล่าน้ีใช้งาน

ได้จริง เราลองมาดูเร่ืองราวจากกรณี

ศึกษา “คลองหอมเกร็ด” ว่าสามารถ

ใช ้เครื่องมือวัดเหล่าน้ี มาช่วยวัด 

ความเจริญของชุมชนได้อย่างไรบ้าง 

  “คลองหอมเกร็ด” คลองเล็ก ๆ  

แยกจากแม่น�้าท่าจีนด้านทิศตะวันตก 

บริเวณหน้าวัดหอมเกร็ด อ�าเภอ

สามพราน ซึ่งเป็นที่มาของชื่อคลอง  

มีความยาวกว่า 2,500 เมตร แยก 

จากแม ่น�้ าท ่าจีน มาเชื่อมต ่อกับ

คลองใหม่ คลองข้างอ�าเภอ ที่ต�าบล

คลองใหม่ ก่อนจะออกสู่แม่น�้าท่าจีน

ทางตอนใต้ลงมา ซึ่งหากจะว่าไปแล้ว 

คลองหอมเกร็ดนับเป็นคลองลัดที่

ส�าคัญของย่านอ�าเภอสามพรานอีก

คลองหน่ึง ที่ชาวบ้านช่วยกันขุดขึ้น

เพื่อเชื่อมระหว่างชุมชน ภายในตัว

อ�าเภอสามพรานเอง นอกจากคลอง

นี้จะเป็นคลองส�าคัญ ส่งน�้ากระจาย

เข้าพื้นที่เกษตรมาตั้งแต่สมัยเก่าก่อน  

โดยเชื่อมต่อกับคลองเล็กอีกหลาย

คลองภายในเกาะหอมเกรด็ เช่น คลอง

ข้างแบงค์ชาติ คลองชูเกียรติหรือ 

คลองนายอ�าเภอ จนถึงคลองใหม่  

การเกิดขึ้นของคลองน้ี ยังน�าไปสู ่

เส้นทางลัดส�าคัญ ในการเดินทางของ

เรือ และน�้าจากทางเหนือ เพื่อผ่าน 

คุ้งคดเคี้ยวของแม่น�้าท่าจีนในย่านนี้ 

จากระยะทางในแม่น�้าเกือบ 20 กม. 

ให้ลดลงเหลือเพียง 6 กม. และด้วย

เป็นการขุดคลองผ่านชุมชนต่างๆ 

จาก ต.หอมเกร็ด มายัง ต.คลองใหม่ 

คลองเล็กๆ สายนี้ จึงมีชื่อเรียกคลอง 

หลายชือ่ ตามชือ่ชมุชนทีเ่ส้นคลองไหล

ผ่าน และแยกบรรจบกนัคลองเลก็อืน่ๆ 

เช่น คลองหอมเกร็ด คลองสาย 8 

คลองนายอ�าเภอ เป็นต้น คนภายนอก

จงึค่อนขา้งสบัสนในชือ่คลอง วา่คลอง

ส่วนไหนเรียกชื่อว่าอะไรอยู่บ่อยๆ 

 ด้วยทีต่ัง้ของ “คลองหอมเกรด็” 

และชมุชนโดยรอบ เป็นจดุยทุธศาสตร์

ส� าคัญ เชื่ อมต ่อระหว ่ างอ� า เภอ

นครชัยศรี กับอ�าเภอสามพราน และ

ถนนสายหลกัสองเส้น ซึง่เป็นเส้นทาง

เศรษฐกิจส�าคัญของประเทศ นั่นคือ

ถนนเพชรเกษม และถนนปิ่นเกล้า-

นครชัยศรี ซึ่งมาบรรจบกันพอดี จึงมี

การก่อตัวของชุมชน และอาคารสถาน

ที่มากมาย อย่างรวดเร็ว สวนผลไม้

ที่ค่อยๆ ลดน้อยลง และเริ่มจะหาย

ไป ถูกแทนที่ด้วยอาคารร้านค้า ตึกสูง 

ที่พัก และหมู่บ้านจัดสรร เพ่ือรองรับ

ผู้คนที่เปลี่ยนอาชีพจากชาวสวน มาสู่

อาชีพอื่นๆ ภายใต้ความต้องการของ

ค�าว่า “เจริญ” ที่แทรกตัวเข้ามาใน 

ชุมชนอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังน�าพา

ผู้ที่เดินทางแสวงโชคที่มาจากถิ่นอื่น 

โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ให้เข้ามา

ในพื้นที่พร้อมๆ กับจ�านวนโรงงาน 

ที่เพ่ิมขึ้นภายในอ�าเภอสามพรานกว่า 

30 แห่ง ในช่วงระยะ 15 ปีที่ผ่าน

มา จึงเป็นที่ยืนยันได้อย่างชัดเจน

ว่า บริเวณริมสองฝั่งคลองและพ้ืนที่ 

โดยรอบของชุมชนคลองหอมเกร็ด 

ราว 2 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 

หนาแน่นมาก รวมแล้วมากกว่า 1,000 
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ครัวเรือน เลยทีเดียว และภายหลัง

สิ่งนี้ก็คือสาเหตุหลัก ท�าให ้คลอง 

หอมเกร็ดกลายเป็นผู้รับบทหนัก ต้อง

ยอมจ�านนรับน�้าเสียจากครัวเรือน 

และมลพิษจากโรงงานที่เกิดขึ้น อย่าง

ไม่มีทางเลือกแม้แต่น้อย

 ก�านันศิริลักษณ์ พันธ ์ทอง 

ผู้น�าหญิงคนเก่งแห่งต�าบลหอมเกร็ด

เล่าว่า “การจะรณรงค์ให้คนที่น่ี ให้

มาช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นเร่ือง

ค่อนข้างยากมาก เพราะส่วนใหญ่เป็น

คนที่อื่นมาอยู่ใหม่ เช้ากอ็อกไปท�างาน 

เย็นจึงกลับมานอน เหมือนใช้ชุมชน

เป็นที่พักเท่านั้น ไม่มีความผูกพันกับ

ชุมชนเหมือนคนที่อยู่มาด้ังเดิม งาน

ส่ิงแวดล้อมส่วนใหญ่ ก็ปล่อยให้เป็น

หน้าทีข่องส่วนกลางคอืผูน้�า หรอื อบต.

หอมเกร็ด ซึ่งก็มีงานหลายอย่างมาก

ต้องดูแล เพราะเป็นชุมชนใหญ่ ท�า

เท่าไรกท็�าไม่ทนั สภาพคลองหอมเกรด็

ทกุวนัน้ีจงึดแูย่มาก ทัง้สวะแน่นอดุตนั 

เต็มไปด้วยขยะ น�้าเริ่มเน่าเสียมาก  

ไม ่ค ่อยระบายไปไหนอีกต ่างหาก 

นอกจากน้ันในพื้นที่  ยังมีโรงงาน

ปล่อยน�า้ทีม่สีารพษิออกมา จนทกุวนัน้ี

ชาวบ้านไม่กล้าแม้แต่จะใช้น�า้รดต้นไม้

หน้าบ้าน ทางผู้น�าก�าลังอยู่ระหว่าง

ด�าเนินการร้องเรียน เอาผิดอยู่ แต่

หากชุมชนไม่แข็งแรง ไม่รวมตัวกัน

ช่วยกันรักษา เฝ้าระวัง ก็ไม่ค่อยเป็น

ผล ไม่สามารถต่อรอง หรือเอาผิดกับ

ใครได้ทันเวลา วันนี้เราจึงต้องรวมตัว

กัน เพ่ือจะได้ลุกขึ้นมาเอาจริง เอาจัง 

กับงานสิ่งแวดล้อมสักที ต้องเปลี่ยนที่

คนให้ได้ก่อน เรื่องอื่นๆ เอาไว้ว่ากัน 

ทีหลัง ได้เครือข่ายคน เดี๋ยวสิ่งดีๆ  

จะตามมาเอง”

 จากนั้น “เวทีประชาคมเสริม

สร ้างความร ่วมมือ พัฒนาคลอง 

หอมเกร็ด” จึงเกิดขึ้น เพื่อระดมความ

คิดเห็นจากผู้คนในชุมชนว่า วันนี้เรา 

ทกุคนจะมส่ีวนร่วมในการพฒันาคลอง 

หอมเกร็ดได้อย่างไรบ้าง? และค�าตอบ

ที่ได้จากแกนน�าชาวบ้านกว่า 30 คน 

ผู ้มาร่วมกิจกรรม ที่สะท้อนว่าแทบ 

ทุกตารางเมตรของชุมชน ต่างเป็น

ที่ผลิตน�้าเสียลงคลอง และสิ่งน้ีน�า

ไปสู่แผนงานพัฒนาคลองหอมเกร็ด 

3 ระยะ อันประกอบด้วย ระยะที่ 1 

ร่วมกันเก็บขยะ สวะ ผักตบชวา โดย

รณรงค์สร้างแนวร่วมบ้านริมคลอง

ที่มีอยู่จ�านวนมากช่วยกันเก็บเฉพาะ

หน้าบ้าน และช่วยกันปลูกไม้ประดับ

หน้าบ้านตนเอง ก่อนจัดตั้งเครือข่าย

อาสาชุมชนคนรักคลองหอมเกร็ด 

ช่วยดูแลเฝ้าระวังส่วนกลางด้วยการ

เติมน�้าหมักชีวภาพ จากน้ันต่อเน่ือง

ในระยะที่ 2 สร้างมิตร สานเครือข่าย 

กิจกรรม...”คนรักคลองหอมเกร็ด”
มาร่วมจัดท�าแผน ก็รู้สึกว่า

ตนเองเป็นผู้หนึ่ง ที่มีส่วนร่วมสร้างลายแทง น�าไปสู่ขุมทรัพย์

จากน�้าด�า เน่าเหม็น กลายเป็นน�า้ใสไหลเย็น เห็นตัวปลา

THACHIN RIVER
FOUNDATION

NAKORN PATHOM
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มาร่วมกันดูแลคลอง เช่นหมู่บ้าน  

ผู ้ประกอบการ และโรงงานในพ้ืนที่ 

จากน้ันสุดท้าย ระยะที่ 3 นัดหมาย

มาร่วมวางข้อก�าหนดรักษาคลอง โดย

มีการประชาสัมพันธ์ทุกพ้ืนที่ ชักชวน

โรงงาน ประสาน อบต. ในพื้นที่คลอง

คาบเกี่ยว มาร่วมกันจัดกิจกรรม “คน

รักคลองหอมเกร็ด” ร่วมกันบ่อยๆ  

เท่าน้ีชาวคลองหอมเกร็ดที่มาร่วมจัด

ท�าแผน ก็รู ้สึกว่าตนเองเป็นผู ้หน่ึง

ที่มีส่วนร่วมสร้างลายแทง น�าไปสู ่

ขุมทรัพย์ที่ชัดเจน และที่ท�าให้ทุกคน 

ในพื้นที่มีความหวังมากขึ้นว่า นับจาก

น้ีไปจากน�้าด�า เน่าเหม็น ในคลอง 

หอมเกร็ดจะเปลี่ยนแปลงไปในทาง 

ที่ดีขึ้น กลายเป็นน�้าใสไหลเย็น เห็น 

ตัวปลา อย่างได้แน่นอนสักวันหนึ่ง

 จะเหน็ได้ว่า ชาวคลองหอมเกรด็ 

ได้มีโอกาสทดลองใช้เครื่องมือ 3 ชิ้น 

คือ “คลอง คน เครือข่าย” มาช่วย

กันวัดความเจริญที่บังเอิญเดินผ่าน 

ชุมชน จนรู้สึกได้แล้วว่า ความเจริญ 

ที่เขาว่าไว้ว่าดี ไม่ได้ตกอยู่กับชุมชน

อย ่ างที่ หลายคนประชาสัมพันธ ์ 

ชวนเชื่อไว้ และจากตัววัดทั้ง 3 ชิ้น 

ก็เป็นเหมือนเหรียญสองด้าน ที่น�า 

ไปสู ่ทางออกของปัญหา และท�าให ้

ทุกคนมีความหวังจะกอบกู้ชุมชน คืน 

จากซากปรักหักพังของความเจริญ

ได้ระดับหน่ึงแล้ว และจากน้ีไปคงจะ

ต้องเป็นการท�างานที่ต้องท�าอย่าง

ต่อเนื่องจากทั้งคน และเครือข่าย 

เพื่อ กู ้คลองของชุมชนเอง เสียง

สะท ้ อนจากคนใน ที่ บอกว ่ า ให  ้

ทุกคนรับรู ้เหตุแห่งทุกข์ของคลอง 

หอมเกร็ดร่วมกัน ทั้งชี้เป้าได้อย่าง

ชัดเจนว่ามาจากแหล่งใดบ้าง น�าไปสู่

แนวทางการจัดการที่ดี ในล�าดับต่อ

มา ซึ่งก็เปรียบได้กับการเห็นหนทาง

แห่งการดับทุกข์น่ันเอง เราคงต้อง 

มาช่วยกันลุ ้นว่าพรุ ่งน้ี “ชาวคลอง 

หอมเกร็ด” จะลุกขึ้นมากู้คลองส�าเร็จ

หรือไม่ เพราะอีกด้านของเหรียญชื่อ 

“คลองท่ีดี” ก็คือ “ชุมชนที่ดี” ไม่เชื่อ  

ก็ลองพลิกคลองดู โดยชวนคนกับ 

เครือข่ายมาช่วยกัน ก็จะรู้เอง.
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บางกระทึก
แพหญ้าแฝก...ชนะมาร

ศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง ก็จะรู้จักทุก 

สรรพสิง่อย่างลกึซึง้ รู้ว่ามคีณุประโยชน์ 

ด้านใด รูว่้าส�าคญัอย่างไร และสามารถ

น�ามาปรับใช้ ช่วยรักษาทรัพยากรดิน

และน�้าของประเทศได้ดีขนาดไหน 

เฉกเช่นมือเล็กๆ ของพวกเราเมื่อมา

ประสานร่วมมือกัน ท�าสิ่งดีๆ ทุกวัน 

เชื่อว่าจะสามารถต่อสู้กับภัยที่คุกคาม

สิ่งแวดล้อมในบ้านของเราเอง และ

ขยายผลเปลี่ยนแปลงโลกใบน้ีให้ดีขึ้น

ได้อย่างแน่นอน หากแต่วันน้ีเราอาจ

ต้องตั้งค�าถาม กับพวกเราเองก่อน

ว่า ต่างใช้มือเล็กๆ ของเราท�าสิ่งใด

อยู่ และในการกระท�าน้ัน เป็นส่วน

 กระแสพระราชด�ารัสเกี่ยวกับ 

คุณประโยชน์ของ “หญ้าแฝก” ในการ 

ช่วยรักษาดินและน�้า จากพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทีท่รงพระราชทาน 

ให้เหล่าพสกนิกรปวงชนชาวไทย ใน

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา นอกจากจะเป็น

แนวทางส�าคัญ น�าทางให้หลายหน่วย

งานน้อมรับ น�ามาปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรมแล้ว พระมหากรุณาธิคุณ 

อันใหญ่หลวงอีกประการหนึ่งคือ ทรง

ชี้ ให ้ทุกคนได้ตระหนักถึงสิ่งส�าคัญ  

แม้เพียงเรื่องเล็กน้อย ดังเช่น “หญ้า

แฝก” ที่หลายคนมักมองข้าม และเห็น

เป็นแค่ต้นหญ้ารมิทาง ว่าหากเราใส่ใจ 

เป็นไปได้ไหม
ที่จะทดลองเอาหญ้าแฝก มาลองช่วยแก้ปัญหา

น�า้เสียในคลองดูบ้าง
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หน่ึงในการเปลี่ยนแปลงชุมชนเล็กๆ 

รอบตัวเราให้ดีขึ้นอยู่หรือไม่

 การได้ยินได้ฟังกระแสพระราช

ด�ารัสเกี่ยวกับหญ้าแฝกครั้งน้ัน ท�าให้ 

พ่ีสุนนัท์ ศรวีเิชยีร แกนน�ากลุม่อนุรกัษ์

คลองบางกระทึก ได้เรียนรู้และเข้าใจ

ว่า หญ้าแฝกมีประโยชน์มากแค่ไหน 

โดยเฉพาะส่วนของราก ที่นอกจาก

จะช่วยยืดเกาะหน้าดินได้ดีแล้ว ยัง

ช่วยปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง 

ช่วยให้ดินที่มีคุณภาพต�า่ สามารถปรับ

ตัวดีขึ้นได้อย่างชัดเจน โดยไม่ต้องมี

กรรมวิธีที่ยุ่งยากแต่อย่างใด แถมยัง

ต้นทุนต�่ามากอีกด้วย ซึ่งสิ่งที่ได้เรียน

รู้เหล่าน้ี เป็นการจุดประกายความคิด

ให้กับตัวเองว่า “เป็นไปได้ไหม ที่จะ

ทดลองเอาหญ้าแฝก มาลองช่วยแก้

ปัญหาน�้าเสียในคลองดูบ้าง” ด้วยเห็น

ปัญหา จากการที่ตนเองท�างานด้าน 

สิ่งแวดล้อมของ “คลองบางกระทึก”  

มานาน และรู ้สึกว่าแม้จะเก็บสวะ  

ผักตบชวาออกจนหมด จนคลองโล่ง

สะอาดตา แต่กย็งัเหน็ได้ชดัว่าคณุภาพ

ของน�้าค่อนข้างแย่ลงทุกวัน สังเกต 

ว่าน�้ามีสีคล�้า หน�าซ�้าบางวันยังส่ง 

กลิ่นเหม็น ไม่ใสสะอาดเหมือนดังแต่

ก่อน อีกทั้งสัตว์น�้าก็ค่อยๆ ลดจ�านวน

ลงอย่างมาก จบแทบไม่มีให้เห็น ไม่มี

ให้ชาวบ้านได้จับกินอีกต่อไป 

 อาจด ้วยเพราะสภาพคลอง 

บางกระทึกปัจจุบัน ตกอยู่ท่ามกลาง

ย่านชุมชนที่ค่อนข้างหนาแน่นมาก  

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ดินย่านน้ีมี

ความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนและ

รวดเร็ว ส่งผลให้อาณาบริเวณโดย

รอบสองฝ่ังคลองมทีัง้โรงงาน หมูบ้่าน

จดัสรร และสถานประกอบการ เกดิขึน้

จ�านวนมาก จนแทบไม่มีที่ว่างสีเขียว 

ให้เห็นมากนัก อีกทั้งสิ่งปลูกสร้าง

หนาตาเหล่านี้ ยังพร้อมใจกันทิ้งน�้า

เสียของตนเอง มาสู่คลองบางกระทึก 

ทุกวัน โดยไม่ค�านึง หรือรับรู ้ ถึง 

ผลกระทบที่จะตามมาภายหลังแม้แต่

น้อย จนหลายคนที่เข้ามารวมกลุ่ม

อนุรักษ์คลอง รู้สึกท้อใจและรู้สึกว่า 

งานที่ตนเองพยายามท�าอยู่ ดูจะตาม

ไม่ค่อยทันภัยคุกคามเหล่านี้เสียเลย 

เหมือนยิ่งวิ่งหนี ก็ยิ่งวิ่งตาม ประหนึ่ง

มารคอยผจญอยู่ตลอดเวลา

 อย่างไม่รอช ้า พอได้วิธีคิด 

“หญ้าแฝกสู้กับน�้าเสีย” พ่ีสุนันท์ จึง

เร ่งรีบออกปากอธิบายขยายความ 

ชักชวนพี่น้อง ผองเพื่อน ที่อยู่ในกลุ่ม 

“อนุรกัษ์คลองบางกระทกึ” ด้วยกนั มา

รวมพลช่วยประดิษฐ์แพ เพื่อท�าการ

ทดลองให้หญ้าแฝกสามารถยืนต้น

อยู ่กลางน�้าให้ได้ โดยน�าภูมิปัญญา

การถักแฝกมุงหลังคา มาใช้ในการถัก

ด้วยฝีมือกลุ่มคนในต�าบลที่มาร่วมใจกัน ทั้งเทศบาลบางกระทึก 

ก�านันผู้ใหญ่บ้าน เยาวชนโรงเรียนวัดดอนหวาย อสม. อปพร. 

และแกนน�าชุมชนอีกหลายคน ท�าให้เห็นภาพ...

” กลางคลองน�้าก็ใส ริมสองฝั่งคลองก็สวย ”
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ยึดต้นหญ้าแฝกในน�้า เปลี่ยนจากถัก 

แนวนอน มาเป็นการถักในแนวตั้ง

แทน แบ่งเป็นกอเล็กๆ จับต้นตั้งตรง 

เรียงชิดขนานกัน ค่อยๆ ถักให้แน่น

ที่ละกอ ด้วยเชือกไขว้สลับขึ้นลง แบ่ง

เป ็นแถวๆ ภายในแพสี่เหลี่ยม ที่

ประกอบขึ้นจากท่อพีวีซีขนาดใหญ่ 

ด้านล่างมีตระแกรงพลาสติกรองรับ 

เหมือนเป็นกระบะขนาดใหญ่ กว้าง  

1 เมตร ยาว 3 เมตร ซึ่งจากกล 

วิ ธีการถักแบบน้ีท�าให ้ในแต่ละแพ 

น�าต้นหญ้าแฝกใส่ลงไปได้มากกว่า  

800-1,000 ต้น เลยทีเดียว ซ่ึง 

หลายคนที่มาช่วยคนละมือ คนละไม้ 

ต่างได้เรียนรู้ว่าขั้นตอนการถักส�าคัญ

มาก เพราะจะท�าให้หญ้าแฝกใส่ลงแพ

ได้มากขึ้น และคงรูป โดยไม่ล้มง่าย

ตามกระแสลม กระแสน�า้ ต้นหญ้าแฝก

จะต้ังตรงจนกว่าจะหยั่งรากยึดเกาะ 

ตะแกรงด้านล่างได้เอง ในอีก1 ถึง  

2 สัปดาห์ หลังจากนี้ 

 จากนั้น ในคลองบางกระทึก 

คลองธรรมชาติเก ่าแก่ของอ�าเภอ

สามพราน ซึ่งแยกจากแม่น�้าท่าจีน

ด้านฝั่งตะวันออก ตรงบริเวณต�าบล

บางกระทึก หรือเป็นที่รู้จักกันดีว่าคือ

ย่านตลาดน�า้ดอนหวาย ระยะทางกว่า 

5,000 เมตร ก็เริ่มเต็มไปด้วยสิ่งของ

แปลกตาที่มีชื่อว่า “แพหญ้าแฝกฟอก

น�้า” ลอยเด่นเป็นสง่าอยู่กลางคลอง

จ�านวนหลายแพ ซึ่งสิ่งประดิษฐ์เหล่า

น้ี คงดูเป็นของแปลกส�าหรับผู้คนใน

Thachin River Foundation Nakorn Pathom
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ย่านนี้พอสมควร เพราะต่างหยุดรถดู  

แวะเข้ามาซักถามว่า คืออะไร? ท�า

ท�าไม? หรือท�าอย่างไร? จนแกนน�า 

บ างคนต ้ อ งคอยท� าหน ้ าที่ เ ป ็ น

ประชาสัมพันธ์ ตอบค�าถามอย่างเดียว

ไปโดยปริยาย และจากนวัตกรรมน้ี 

นอกจากจะท�าให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ ต่าง

มั่นใจว่าน�้าในคลองบางกระทึกจะได้

รบัการบ�าบดัให้ดขีึน้แล้ว ยงัมขีองแถม

จากความหวังของทุกคนอีกครั้ง คือ

พืน้ทีร่มิตลิง่สองฝ่ังกไ็ด้รบัการแต่งเน้ือ 

แต่งตวั ใส่ใจดแูลไม่แพ้กนั เพราะบดันี้

เต็มไปด้วยต้นหญ้าแฝกปลูกไล่ระดับ

เป็นชั้นๆ และพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

นานาชนิด ที่แข่งกันเติบโตสวยงาม 

ด้วยฝีมือกลุ่มคนในต�าบลที่มาร่วมใจ

กันปลูก ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งเทศบาล

บางกระทึก ก�านันผู้ใหญ่บ้าน เยาวชน

โรงเรียนวัดดอนหวาย อสม. อปพร. 

และแกนน�าชุมชนอีกหลายคน เพื่อ

เป้าหมายปรับภูมิทัศน์สองฝั ่งคลอง

บางกระทึกให้สวยงามน่าดูต่อไป เรียก

ได้ว่าภาพทีท่กุคนจะเหน็ต่อจากน้ีไปคอื 

“กลางคลองน�้าก็ใส ริมสองฝั่งคลอง 

ก็สวย” อย่างน้ันเลยทีเดียว และ

Thachin River Foundation
Nakorn Pathom

ผลลัพธ์อีกประการที่ตามมาภายหลัง 

โดยที่ผู้ท�าเองก็ไม่ได้บรรจุในเป้าหมาย

ไว้ล่วงหน้า ก็คือกลายเป็นพ้ืนที่ดูงาน

ของผู้คนจากคลองที่อื่นๆ ที่แวะเวียน

มาขอหยิบยืมแนวความคิดนี้ กลับ

ไปท�าที่คลองของตนเองบ้างอย่างไม่

ขาดสาย 

 ซึ่งพี่สุนันท์บอกว่า “ใครอยาก

รู้บอกเขา แนะน�าเขาไปให้หมด จะ

ได้เอาไปท�ากันเยอะๆ ยิ่งโรงงาน

ริมน�้าที่ปล่อยน�้าเสียมานาน ท�าแพ

หญ้าแฝกบ�าบัดน�้าแบบน้ีคืนให้คลอง 

คืนให้แม่น�้าบ้าง ก็จะดีไม่น้อย ถือว่า

พอทดแทนกันได้ ดีกว่าไม่ท�าสิ่งใดเลย 

วนัหลงัพวกเราทดลองเอาต้นเตยหอม 

มาปลูกแทรกลงไป คิดว่าก็เป็นพืชอีก

ชนิดหน่ึง ที่ช่วยบ�าบัดน�้าได้ดีเหมือน

กัน หรือตอนน�้าท่วม เอากระถางผัก

มาฝากในแพเพิ่ม เป็นผักลอยน�้า กิน

ได้อีก นับว่าได้ประโยชน์หลายทาง 

เลยทีเดียว” 

 สรุปว่าจากความรู้เก่า ๆ บวก

กับความตั้งใจจริงของนักปฏิบัติหน้า

ใหม่ๆ ที่สนใจทุ่มเทท�า กล้าลองผิด 

ลองถูก ก็สามารถแก้ปัญหาเดิม ๆ 

ที่ยากๆ ได ้ส�าเร็จอย ่างเหลือเ ช่ือ  

ที่ส�าคัญเป็นการสร้างพลังแห่งความ

หวังให้คนรอบข้างได้เป็นอย่างดี อีก

ทั้งองค์ความรู้ใหม่ที่ได้ ก็สามารถจะ

พัฒนาต่อยอดไปได้อย่างไม่รู ้จบอีก 

ด้วย ซึ่งวันน้ี “ชาวคลองบางกระทึก” 

ต่างได้ร่วมลงมือ ทั้งแรงกาย และ 

แรงใจ พิสูจน์ให้ทุกคนประจักษ์ชัด

แล้วว่า “ใช้หญ้าแฝกสู้กับน�้าเสียได้ ไม่

ยากอย่างที่คิด” และหากคลองไหน

อยากทดลองท�าดูบ้าง ชมของจริงที่

ก�าลังปฏิบัติงานบ�าบัดน�้าอยู ่ตลอด 

24 ชั่วโมง โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ได้ที่คลองบางกระทึกทุกวัน.
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นายหมก
กับน�า้หมัก คืนน�า้ใสให้ท่าจีน

คลองนี ้ไหลผ่านกลางชุมชน มาตั้งแต่

ก่อนมีการก่อตัวของบ้านเรือน” อีก

ทั้งแรกเร่ิมเดิมที มีความยาวมากถึง 

3,000-3,500 เมตร แต่ภายหลังถูก

ทับถม แทนที่ด้วยชุมชนที่ก่อตัวใหม่ 

ปัจจุบันจึงเหลือระยะตั้งแต่ต้นคลอง 

จรดปลายคลองเพียง 1,800 เมตร

เท่าน้ัน และจงึเป็นทีม่าของค�าบอกเล่า

ว่าที่นี่ “คลองหาย”

 แกนน�าเครือข่ายคนส�าคัญ คือ 

พี่สมศักดิ์ วารี และน้องพิทักษ์ชัย 

จันทร์สมวงษ์ ได้มีโอกาสเข้าร่วม

กจิกรรมกบัมลูนิธลิุม่น�า้ท่าจีน บ่อยครัง้ 

จึงตระหนักดีว ่า หากทุกส ่วนของ 

 ปี พ.ศ.2553 ชาวชุมชนคลอง

นายหมก หลังโรงเรียนนายร ้อย

สามพราน ได้รวมตวักนัก่อตัง้เครอืข่าย 

“อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคลองนายหมก” 

ขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ

รณรงค์สร้างจติส�านกึ ให้ผูค้นในชมุชน

เลก็ๆ ซึ่งหากจะนบัรวมแล้วแทบไม่ถงึ 

200 ครัวเรือน ที่อาศัยอยู่ร่วมกันมา

นานหลายปี เห็นความส�าคัญของการ

ดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะคลอง

นายหมก คลองธรรมชาติสายเล็กๆ 

แยกจากแม่น�้าท่าจีนก่อนถึงบริเวณ

หน้าอ�าเภอสามพราน ซึ่งชาวบ้านที่

ต้ังรกรากช่วงแรกยืนยันว่า “สายน�้า

ต้องลดการปล่อยน�้าเสีย เติมน�้ำดีลงแม่น�า้ท่าจีน

อย่างเร่งด่วน กิจกรรมแบ่งงานให้แต่ละครัวเรือนช่วยกัน

ท�าน�้ำหมักชีวภาพเทลงคลองทุกเดือน
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สายแม่น�้าท่าจีน โดยเฉพาะ “คลอง

ทุกคลอง ได้รับการดูแลรักษาคุณภาพ

น�า้ทีด่ ีแม่น�า้ท่าจนีกจ็ะสบายขึน้ได้เอง 

โดยอาจไม่ต้องมีใครกระท�าสิง่ใดเลย ก็

เป็นได้” หากแต่สิง่ทีเ่ป็นจรงิวนัน้ี กลบั

ตรงกันข้ามกนัอย่างสิน้เชิง ภาระที่ตก

อยู่กับแม่น�้าส่วนใหญ่ นั่นคือบรรดา

น�้าเสีย และสวะ ผักตบชวา ล้วนมา

จากการรับฝากของคลองที่แยกซ้าย 

แยกขวาออกไป โดยที่แม่น�า้เองก็ไม่ได้

รับการปรึกษาหารือ ส่งสัญญาณหรือ

ประสานล่วงหน้าแต่อย่างใด เม่ือมา

สมทบกับน�้าท้ิง ที่จ�าต้องรับจากครัว

เรือน หมู่บ้าน ชุมชน โรงงาน ในสอง

ฝ่ังเดมิๆ ทีต่นเองไหลผ่าน จงึส่งผลให้

ระยะ 10 ปีทีผ่่านมา “แม่น�า้ท่าจนี ขึน้

ชือ่ว่าเป็นแม่น�า้อนัดับหน่ึงในสามของ

ประเทศ ที่มีคุณภาพน�า้ต�่าที่สุด ทั้งยัง

ครองแชมป์ติดต่อกันมาหลายปี โดย

ไม่มีแนวโน้มว่าใคร จะเข้ามาแทนที่

ได้” ซึ่งสิ่งนี้ท�าให้ทุกคนที่อยู่ในแวดวง

อนุรกัษ์แม่น�า้ท่าจนี รูส้กึว่าเป็นรางวลั

ที่ช ่างห่างไกล กับความชื่นชมยินดี  

และตกอยู่ในอาการ “ยิ้มไม่ออก บอก

ไม่ถูก” ไปตามๆ กัน 

 หากแต่ภายใต ้สถานการณ์

วิกฤติ ก็น�ามาซ่ึงโอกาสอันใหญ่หลวง 

เพราะเป็นเหตุของการน�าพาผู ้คน

มากหน้าหลายตา หลายชนชั้น หลาย

สถาบัน หลายองค์กร มาสู่วงสนทนา

วงใหญ่ที่มีเป้าหมายเดียว คือค้นหา

หนทางดับทุกข์ให้แม่น�้าท่าจีนร่วมกัน 

อย่างที่ไม่มีใครคาดเดาไว้ล่วงหน้า 

ราวกับหลักคิดที่ว่า “ร่วมทุกข์ จะทุกข์

น้อยลง ร่วมสุข จะสุขมากขึ้น” นั่นเอง 

ฉะน้ันเม่ือเครอืข่ายคูคลองต่างเปลีย่น

จาก “ตระหนักร่วม” มาเป็น “ตระหนก

ร่วม” จึงเลือกเอาปัญญามากองรวม

กันเพื่อแก้ปัญหา และเป็นที่มาของ

การสร้างเครือข่าย อปท.ริมน�้าท่าจีน 

เพือ่ดูแลรกัษาคลองในอาณาจกัรต�าบล

เลก็ๆ ของตนเอง ก่อนจะปล่อยให้เป็น

ภาระของแม่น�า้เพยีงฝ่ายเดยีว ดงัเช่น

หลายปีที่ผ่านมา และแน่นอน 1 ใน

น้ันก็ต้องมีชื่อ “คลองนายหมก แห่ง

ต�าบลสามพราน” นับรวมอยูด้่วยอย่าง

ไม่ต้องสงสัย

 แล้ววันน้ี คลองนายหมกท�า

สิ่งใดเพื่อแม่น�้าท่าจีนบ้าง? ค�าตอบ

ที่ได้คือ วันน้ีสมาชิกของชุมชนส่วน

ใหญ่ ต่างเข้ามาร่วมประชุมปรึกษา

หารือกัน จนได้ข้อสรุปเชิงยุทธศาสตร์

ของชุมชนว่า “ต้องลดการปล่อยน�้า

เสีย เติมน�้าดีลงแม่น�้าท่าจีนอย่างเร่ง

ด่วน” และน่ันจงึเป็นทีม่าของกจิกรรม

หลากหลาย แบ่งงานให้แต่ละครวัเรอืน

ช่วยกันท�า เช่นน�้าหมักชีวภาพเทลง

คลองทุกเดือน ใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

ในการซักล้าง ลดการใช้สารเคมี แยก

ขยะ ชวนเพื่อนบ้าน ชวนหน่วยงาน

รอบตัว มาร่วมท�าส่วนกลาง เก็บสวะ 

เก็บขยะ ปลูกต้นไม้ ดูแลสองฝั่งคลอง

ให้มีสภาพที่สวยงาม น่ามองมาก

ขึ้นทุกวัน โดยหลายเรื่อง หลายงาน 

มี การประสานกับส ่ วนงานด ้ าน 
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สิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนนายร้อย

ต�ารวจสามพราน ทีส่่งก�าลงัพล ก�าลงัใจ 

มาร่วมด้วยช่วยชุมชนเป็นระยะๆ

เสมอมา 

 และหลังจากนั้น ในวันต ่อ

มา ห้องเรียนกลางชุมชน เพ่ือสร้าง

เคร่ืองมือช่วยลดน�้าเสีย ท�าน�้าดี ก็

มีการเปิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ  

ริมคลองนายหมก ซึ่งได้อาจารย์ใหญ่ 

ที่หลายคนรู้จักดีคือลุงวิถี หลงสมบุญ

แห่งศูนย์วิถีพอเพียง มูลนิธิลุ ่มน�้า 

ท่าจีน กับตารางสอนง่ายๆ ทั้งการ

ท�าน�้าหมัก น�้ายาล้างจาน น�้ายาซักผ้า 

น�้ายาอเนกประสงค์ แบบไม่ท�าลาย 

ส่ิงแวดล้อม ซึง่เหล่านักเรยีนหลายเพศ 

หลายวยั ของชมุชน กต็กลงปลงใจเข้าสู่

บรรยากาศห้องเรยีนแบบบ้านๆ อย่าง

คึกคัก สนุกสนาน และพร้อมเพรียง 

ทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า 

“นอกจากจะได้ความรู้ใหม่ๆ ยังได้ของ

แถมเป็นตัวอย่างดีๆ ติดมือกลับไป

ทดลองที่บ้านกันถ้วนหน้า เบิกบาน

ส�าราญใจ แม้ตนเองจะเป็นแค่เพียง

ส่วนเลก็ๆ ทีไ่ม่สร้างน�า้เสีย กน่็าภมูใิจ

อยูไ่ม่น้อยทีไ่ด้ท�า ตัง้ใจว่าจะมาร่วมกนั

ท�าบ่อย ๆ  จะได้ช่วยเตมิน�า้ด ีลงแม่น�า้

อย่างสม�่าเสมอต่อไป”

 “คลองนายหมก”ท�าสิง่ธรรมดา

ที่หลายแห่งคิดท�ากัน แถมบางแห่งยัง

คิดได้ก่อนหน้านี้เสียอีก นั่นสิ ! เรื่อง

ธรรมดาจริงๆ ด้วย “แล้วคนที่เขาคิด

ก่อนหน้านี ้เขายงัท�าอยูห่รอืเปล่า” คน

อยู่คลองนายหมก เขาฝากถามมา นั่น

สิ ! เขาท�ากันหรือเปล่า “ชักไม่แน่ใจ 

ไม่ใช่แฟน ตอบแทนไม่ได้เสียด้วย” 

ถามทุกคนต่อดีกว่า ว่าอย่างไร? 

 จริง ๆ  แล้วทกุวนัน้ีหากเราลอง

เปิดตา เปิดใจ รับฟังเสียงรอบๆ ข้าง 

จะได้เหน็ ได้ยนิ ได้ฟัง ว่าในช่วงหลายปี

ทีผ่่านมา มวีธิกีารร้อยแปดพนัประการ

ที่ถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้น ด้วยเป้าหมาย

เดียวกันคือต้องการ “รักษาน�้า” ซึ่ง

หากลองวัดเทียบเคียงกันระหว่าง “วิธี

ท�าให้น�้าเสีย” และ “วิธีท�าให้น�้าดี” โดย

เอาทั้งสองเรื่อง มาเขียนใส่กระดาษ 

เอ 4 หน้าละ 1 เรื่อง จากนั้นน�ามา

วางเรยีงต่อๆ กนั แบบคูข่นาน ไปตาม

ถนนหลวงร่วมกัน เชื่อว่าวิธีท�าให้น�้าดี 

คงเรยีงยาวไปถงึนครสวรรค์ ในขณะที่

วิธีท�าน�า้เสียอาจไปได้แค่รังสิต กระมัง 

แต่ท�าไมในสนามจริงที่ชื่อแม่น�้า จึง

เอาชนะกนัไม่ได้สกัท ีหน�าซ�า้หลายแห่ง

น�้าเสียกลับแซงหน้าน�้าดี แบบไม่เห็น

ฝุ่นอยู่บ่อยๆ บางทีค�าตอบของเรื่องนี้ 

คงต้องย้อนกลับไป ที่ค�าถามจากคน

อยู่คลองนายหมกถามมาอีกครั้ง นั่น

คือ “คิดไว้เยอะ แล้วท�าบ้างหรือยัง ?

 สรปุว่าชาวคลองนายหมกไม่ได้

ลกุขึน้มาสร้าง “นวตักรรม” อะไรใหม่ๆ 

พวกเขาเพียงแค่เอา “นวัตกรรม” 

เก่าๆ ที่หลายคนเอาแต่คิดไว้มาท�า

Thachin River Foundation
Nakorn Pathom
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จริง และอย่างต่อเนื่องก็เท่านั้น งาน

ส่ิงแวดล้อมท่ีทุกคนชอบคิดว่าเหมือน

ยาขม ส�าเร็จยาก จนไม่อยากท�า อาจ

จะยากตรงที่ต้องท�าเรื่องซ�้าๆ ซากๆ 

ท�าเรื่องเดิมๆ หรือท�าเรื่องปกติๆ ที่

ควรจะเป็นนิสยัของทกุคนมากกวา่ ซึง่

บางครัง้ท�าให้เราเรยีนรูว่้าเรือ่งใหม่ ๆ  

ก็คือเรื่องเก่า ๆ ในช่วงเวลาใหม่ๆ 

เท่าน้ัน เช่นครั้งหนึ่งในอดีต “คลอง 

ก็เคยเป็นเครื่องมือในการสร้างการมี

ส่วนร่วมมาแล้ว” เพราะทุกคนมาร่วม

กันขุด ร่วมกันดูแลรักษา ด้วยต้องใช้

ประโยชน์จากน�า้ร่วมกัน ไม่ต่างกบัการ

แพ้วทางทางรกร้าง ให้เป็นเส้นถนน

สายแรกเข้าสู่หมู่บ้าน ที่ระดมการมี

ส่วนร่วมได้ดี ซ�้ายังต้องช่วยกันดูแล

รกัษาต่อไปไม่ให้รก จนรถวิง่ไม่ได้ หรอื

คนเดินล�าบาก 

 หากเราคิดว ่าเรื่องของคน

กับคลอง ก็คงไม่ต่างอะไรกับนิยาย 

น�้าเน่า ที่ยังคงอยู ่คู ่สังคมไทย ซึ่ง 

หลายคนชอบบ่นค่อนแคะ แต่ก็แอบ

ช�าเลืองมองบ่อยๆ เท่าใดนัก ก็แค่

มองบ่อยๆ เดี๋ยวก็ติดงอมแงมไป

เอง เหมือนกับคนท�าคลอง แค่คิดถึง 

คลองให้บ่อยๆ ท�าเรื่องคลองบ่อยๆ 

เดียวก็รักไปเอง แม้จะต้องท�าเร่ือง

เดิมๆ ที่ดูน่าเบื่อ แต่ก็เชื่อว่าที่สุด 

แล ้วทุกคนจะติดใจไปเอง อย ่าง

ที่ วันน้ีหลายคลองก็อยากริ อยาก

ลอง ท�าให ้ดีขึ้นทุกวัน ส ่วนจะท�า

อะไร จะท�าแบบไหน หรือจะท�ากับ

ใคร อาจจะไม่ส�าคัญอีกต่อไป หาก 

ลองเชื่อ ชาวคลองคลองนายหมก  

สักครั้งว่า เครื่องมือชื้นเดียวก็พอ คือ 

“ท�าสักที จะดีกว่ามั้ง”.

hachin River
Foundation
Nakorn PathomT
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ภูมิปัญญาคลองจินดา
บทเรียนอุทกภัย 2554

สมัยน้ัน จะส่งยิ้มให้ชายที่ตนเองไม่ 

รู้จักมักคุ้นมาก่อน ซึ่งไม่มีทางอย่าง

แน่นอน เพราะต่างถูกพ่อแม่ปู่ย่าตา

ยาย อบรมสั่งสอนไว้ว่า “เป็นสาว 

เป็นนาง ต้องรักนวล สงวนตัว รักษา

การเจรจา ท่าท ีเดีย๋วจะไม่งาม อบัอาย

เขาไปทั้งตระกูล” ดังน้ันเพลงก็คือ 

เพลง วันน้ัน..สาวคลองจินดาคงจะ

ยิ้มสวย จนนักร้องประทับใจ น�าไป

แต่งเป็นเพลงร้องเป็นแน่แท้ ข้าพเจ้า

เชื่ออย่างน้ัน “แล้วเร่ืองยิ้ม ไม่ยิ้ม  

มันเกี่ยวอะไรกับคลอง?” เกี่ยวสิ ก ็

มันอาจเป็นค�าตอบของคลองหลาย

คลอง ที่มักจะถูกถามว ่า “ท�าไม  

 “มาพบนวลน้องที่คลองจินดา 

พี่นั่งเรือผ ่านมา สาวคลองจินดา 

ยังยิ้ม..ให้พ่ี....” มีหลายคนที่บอกว่า

รู ้จักชื่อ “คลองจินดา” จากบทเพลง  

“รักสาวคลองจินดา” น้ี เพลงลูกทุ่ง 

อันแสนไพเราะที่ถูกแต่งขึ้นมากกว่า 

40 ปี ขับร้องคนแรกโดยคุณเพชร 

โพธาราม และต่อมาคุณมนต์สิทธิ์  

ค�าสร้อย น�ามาร้องและท�าดนตรีใหม่ 

จนเป็นที่รู ้จักในแวดวงลูกทุ ่งมาจน 

ถึงปัจจุบัน แต่ในฐานะที่ผู ้เขียนเอง 

ก็เป็น “ลูกสาวคลองจินดาคนหน่ึง”  

ได้ฟังครั้งใด ก็ยังอดตั้งข้อสังเกตไม่

ได้ว่า จะเป็นไปได้อย่างไรที่สาวๆ ใน 

คลองคือพื้นที่แก้มลิง
เก็บน�้าของที่ลุ่มปากแม่น�า้ที่ส�าคัญ
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ไม ่ค ่อยเห็นคนในคลองน้ี มาท�า

กิจกรรมเกี่ยวกับคลองเลย ดูเงียบๆ 

เหงาๆ ไม่คึกคัก ? อีกทั้งยังรีบสรุป

ให้เสร็จเรียบร้อยว่า “สงสัยเขาไม่รัก

คลองของเขา” เราจะได้รบีตอบสวนทนั

ควันว่า “รักสิ ท�าไมจะไม่รัก แต่จัดอยู่

ในประเภท รัก..แต่ไม่ชอบแสดงออก..” 

ต้องสงวนท่าที ตามที่ถูกสั่งสอนสั่ง 

ไว้ ต่างหาก

 “คลองจินดา” แยกจากแม่น�้า

ท่าจีนด้านทิศตะวันตก ตรงเขตติดต่อ

ระหว่างจังหวัดนครปฐม กับจังหวัด

สมุทรสาคร ด้วยระยะทางกว่า 9,300 

เมตร และกว้างเฉลี่ยเกือบ 20 เมตร 

จึงนับเป็นคลองขนาดค่อนข้างใหญ่ 

ไหลผ่าน 3 ต�าบล ไล่ตั้งแต่ปากคลอง 

คือ ต�าบลบางช้าง ต�าบลคลองจินดา 

และสิ้นสุดปลายคลองที่ต�าบลตลาด

จินดา ทั้งสองฝั่งของคลองจินดาเชื่อม

ต่อกับคลองส�าคัญมากมาย เช่นด้าน

เหนือ คลองบงึบางช้าง คลองบางแก้ว 

คลองโคกพระ คลองผู้ใหญ่โต๊ะ คลอง

ตาฟ้อน เป็นต้น และด้านใต้ เชื่อม

ต่อกับคลองเจ็ดริ้ว คลองเขื่อนขันธ์ 

คลองตาปลั่ง คลองสี่แยก ซึ่งเช่ือม

ต่อไปยังคลองด�าเนินสะดวกจังหวัด

สมุทรสาคร นอกจากนั้นยังมีคลอง

เล็ก คลองน้อย คลองซอย ล�าประโดง 

แยกเข้าตามหมูบ้่าน และสวนทกุแปลง

รวมแล้ว นับพันๆ คลอง ซึ่งคลอง

จ�านวนมากเหล่าน้ีเป็นที่มาของบท

สรุปที่ว่า “คลองคือพื้นที่แก้มลิง” เก็บ

น�้าของที่ลุ ่มปากแม่น�้าที่ส�าคัญ ด้วย

เพราะลักษณะพื้นที่ลุ่มต�่า น�้าเดินทาง

จากทางเหนือมาถงึคลองจินดาในช่วง

เดือนกันยายน - เดือนพฤศจิกายน 

ของทุกปีเพื่อมากองรอ ก่อนค่อยๆ 

ทยอยลงสู่ทะเลตามอิทธิพลของน�้าขึ้น 

น�า้ลง ดังนั้นธรรมชาติ ผู้คนอยู่อาศัย 

และผู้ที่ต้องปรับตัวท�าเกษตรในย่าน

นี้ จึงร่วมกันออกแบบสรรสร้าง คลอง 

เล็ก คลองน้อย คลองซอย ล�าประโดง 

และร่องสวน จ�านวนมากให้เป็นพื้นที่

เก็บน�้า และท�าให้คนที่น่ี สามารถอยู่

ร่วมกับน�้าได้อย่างมีความสุข เกื้อกูล 

พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มาเน่ิน
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นานหลายปี หรือหากจะลองนึกภาพ

พื้นที่ย่านน้ี ก็เปรียบเหมือนกระบะ

ใส่ดินใบใหญ่ ที่โดนเกล่ียให้อยู่ระดับ

เดียวกัน เมื่อถูกเทน�้าลงไปจนท่วม

ดิน น�า้จะกระจายตัวโดยรอบ แต่หาก

เราเอาไม้ค่อยๆ ขีดลากเส้นไปมาให้

เกิดเป็นร่อง น�้าทั้งหมดจะไปรวมอยู่

ในร่องนั้น และจะเห็นว่ามีพ้ืนที่แห้ง

เกิดขึ้น ยิ่งมีร่องมากและมีระดับความ 

ลาดเอียง หรือความลึกที่แตกต่าง

กัน น�้าจะเคลื่อนที่ไหลไปรวมในที ่

ร่องลึกกว่า หรือเปรียบได้กับการชัก

ร่องน�้า หลังจากท�าเทือกก่อนหว่าน

ข้าวเปลือก ของชาวนาน่ันเอง ส่ิงน้ี

แหละคือ “ระบบการจัดการน�้าตาม

ระบบธรรมชาติ ของคลองจินดา”

 ชาวคลองจินดาไม่ค ่อยว ่าง  

หากใครมาชวนท�าอะไรที่ไม่โดนใจ 

มากพอ จะขอเลือกท�างานสวนของ

ตนเองก่อน เพราะเป็นกิจกรรมส�าคัญ

มากของทุกบ้าน แทบจะละทิ้งห่าง

ตาไม่ค่อยได้ ด้วยกังวลว่าข้าวของใน 

สวนอาจจะเสียหายจนแก้ไขไม่ทัน  

จนหลายคนบอกว่า “ท�าสวนก็เหมือน

เลี้ยงลูกอ่อน ไปไหนไม่ได้” ด้วยความ

ขยันขันแข็ง ไม่เคยปล่อยให้ที่ ดิน

รกร้างว่างเปล่า สร้างเงิน สร้างงาน 

ได้ทุกตารางเมตร จนกลายเป็นที่มา

ของค�ากล่าวที่ว่า “พืชพันธ์ุใดลองตก 

มาอยู ่ที่นี่ หากคนคลองจินดาปลูก

ไม่ได้กิน ก็อย่าหวังไปปลูกที่อื่นเลย” 

ดังน้ันผลไม้จากคลองจินดาจึงรสชาติ

ดีมาก โด ่งดังไปไกลถึงเมืองนอก  

เมืองนา ไม่แพ้ “เพลงรักสาวคลอง

จินดา” เลยทีเดียว ด้วยได้รับการดูแล

จากเจ้าของสวนทุกบ้านเป็นอย่างดี 

และที่ส�าคัญท�าเลที่ตั้งของคลองจินดา 

อยู่ใจกลางถ่ินที่ได้ชื่อว่าเป็นดินดีที่สุด

ของประเทศไทยอกีแห่งหนึง่ ทีเ่รยีกว่า 

“ดินดอนปากแม่น�้า” นั่นเอง

 กว่า 60 ปี ที่ชาวคลองจินดา

ปรับเปลี่ยนที่ดินท�ากิน จากแปลง

นาคันล้อมเตี้ย มาสู ่การยกดินคัน

ล้อมสูงเป็นร่องสวน เพื่อท�าเกษตร

ได ้ตลอดปี โดยไม่ต ้องกังวลเรื่อง 

น�้าท่วม ท�าให้ทุกบ้านต่างมีภูมิความรู้

การจัดการน�้าในสวนของตนเองเป็น

อย่างดี โดยไม่ต้องเปิดต�าราเล่มไหนดู 

เรียกได้ว่าอยู่ในสายเลือดเลยทีเดียว 

ไม่ว่าน�้าเกิด น�้าตาย น�้าเท้อ หรือน�้า

จะท่วม “ธรรมชาติจะส่งสารให้ทุกบ้าน

รบัรูผ่้านทางคลองจนิดา” อย่างซือ่สตัย์ 

ตรงเวลา ไม่เคยละเลยหน้าที่สักวัน 

และด้วยเหตทุีว่่าคลองจนิดา เป็นคลอง
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ที่ไม่มีการสร้างประตูกั้นน�้า ชาวบ้าน 

จะรับรู ้ระดับที่แท้จริงของน�้ามาโดย

ตลอด จึงมีการปรับตัว ยกระดับคัน

ล้อมให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จน

สามารถวัดได้ว่า 30 ปีที่ผ่านมา แต่ละ

บ้านเพ่ิมคันล้อมให้สูงขึ้นกว่าเดิม 

เกือบ 1.5 เมตร และจึงกลายเป็น 

กลุ่มคนที่ถูกเรียกขานว่า “เป็นเซียน

ท�าคันล้อมแข็งแรงมาก” ที่ยากจะ 

หาตัวจับหรือหาคนถิ่นที่ไหนเหมือน 

ดังน้ันแม้บางปีน�้าจะหลั่งไหลมาจาก

ทุกสารทิศเพียงใด ชาวบ้านคลอง 

จินดาก็จะ “เอาอยู ่ ” และผ่านพ้น

ความเสียหายมาได้ด้วยดีทุกครั้งไป  

จนกระทั่งวันหน่ึง วันที่น�้าก้อนใหญ่

ปลายปี 2554 มาเยือน

 “เราต้องพร่องน�้าออกไป” ข้อ

สรุปจากการประชุมร่วมแกนน�า 3 

ต�าบล ทีใ่ช้น�า้ร่วมกนัอยูใ่นคลองจนิดา 

ภายหลังจากที่ทุกบ้านต้องเผชิญหน้า 

ต่อสู้กับน�้าที่สูงขึ้นทุกวัน ทั้งจากด้าน

เหนือ ด้านข้าง ด้านใต้ และบนฟ้า 

ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน ด้วยก�าลัง

ของตนเองอย่างหนัก และเริ่มม่ันใจ

ว่า “เราทั้งหมดคงไม่รอดแน่” จาก

ข่าวคราวที่โหมทางส่ืออย่างต่อเนื่อง 

บวกกับค�าบอกกล่าวจากญาติพี่น้อง

ที่อยู่ทางเหนือกว่าว่า “สวนจมน�้ามิด

หมดแล้ว” ดังน้ันทุกคนจึงตื่นตัวและ

พร้อมที่จะเข้าร่วมต่อสู้ด้วย “ยุทธการ

พร่องน�้าคลองจินดา” ครั้งนี้เป็นอย่าง

มาก หลังจากน้ันไม่ทันข้ามวันปฏิบัติ

การร่วมครั้งใหญ่ที่สุด เท่าที่ชาวคลอง

จินดาเคยมีมาในประวัติศาสตร์ ก็

เกิดขึ้นตามมา เสียงประกาศที่ดังจาก 

หอกระจายข่าวอย่างไม่ขาดสาย “ระดม 

เครือ่งเรอืหางจากชาวบ้าน และเรอืจาก 

ชาวบ้านให้มากที่สุด ระดมทุนค่า 

น�้ามัน ระดมทีมช่างท�าเครื่องยนต์  

ต ่อหาง เฝ ้าเครื่อง สร ้างทีมช ่วย

สนับสนุน หาข้าว หาปลา หาอุปกรณ์ 

หาคนตัดสวะ ท�าลูกบวบกันสวะ หา

แนวร่วมอื่นๆ หาเครือข่ายสื่อสาร หา

งบจากภายนอก” สรุปหาทุกอย่างมาก

องให้ทนัเวลา และพร้อมเดนิเครือ่งใน 

24 ชั่วโมง จากนั้น “เสียงเครื่องยนต์

กระหึ่มที่ดังขึ้น ระงมไปทั่วท้องน�้า

คลองจินดา ก็กลายเป็นสัญญาณแห่ง

ความหวังของทุกคน ว่าเรารอดแล้ว”

 คนภายนอกมกัจะถามว่า “พร่อง 

น�า้คืออะไร” ชาวสวนในเขตสามพราน

จะรู้จักค�าน้ีดีกว่าใคร ด้วยเพราะเป็น 

ต้นต�าหรับ การพร่องน�้า ก็คือการใช ้

เครื่องยนต์ผลักดันก้อนน�้าใต้น�้า ให้

เคลื่อนย้ายออกไปในทิศทางเดียวกัน

แต่เรว็ขึน้ ด้วยหลกัคดิทางวทิยาศาสตร์

ง่ายๆ คือหากเราลองเอาน�้าใส่ขวด 

จนเต็ม จากน้ันเจาะรู ด้านล่าง ตรง

กลาง และด้านบน น�้าทีอ่อกจากรูด้าน

ล่าง จะพุ่งไปได้ไกลกว่าตรงกลาง และ

ด้านบน เน่ืองจากน�้าด้านล่าง ได้รับ

แรงกดจากน�้าด้านบนน่ันเอง ดังน้ัน

การพร่องน�้า คือการผลักให้น�้าด้าน

ล่างออกไป โดยอาศัยก�าลังจากใบพัด

เครื่องยนต์ และน�้าด้านบนมาช่วย

กด พอน�้าก้อนหนึ่งถูกผลัก จะเกิดที่

ว่างเรียกว่าน�้า “พร่องลงไป” จากนั้น
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น�้าด้านหลังจะถูกดึงด้วยใบพัดไหลเข้า

มาแทนที่ หมุนเวียนเป็นระบบไหล

ลื่นตามกัน ส่งให้มวลน�้าระบายออก

จากพื้นที่ด้านหลังได้เร็ว และประหยัด

พลังงานกว่าการสูบขึ้นส่งออกทาง 

ท่อด้านบนมาก 

 ซึง่ “ภมูปัิญญาการพร่องน�า้” นี้ 

ชาวสวนใช้ผลักดันน�้าออกจากสวน 

โดยใช้เครื่องหางเป่าดันในท่อที่ฝ ัง

อยู ่ระหว่างคันล้อมติดต่อกับคลอง

ธรรมชาติ ช่วยให้น�้าจ�านวนมากออก

จากสวนได้เร็วขึ้น ซึ่งมีการท�ากันมา

เนิ่นนานหลายปีแล้วจนถึงปัจจุบัน 

ดังนั้นแค่ป่าวประกาศให้รู ้กันทั่วว่า

ทั้ง 3 ต�าบลมี “แผนพร่องน�้าคลอง

จินดา” จึงเป็นที่เข้าใจร่วมกันได้ว่า 

หากเราประยุกต์ขยายระบบจากแปลง

ร่องสวน มาเป็นล�าคลองกว้าง โดย

ใช้เครื่องยนต์ใหญ่ขึ้น และมีจ�านวน

มากขึ้นมาช่วยกันผลักดันน�้า จนเต็ม

หน้าน�้า หรือหน้าตัดคลอง มวลน�้า

ก้อนใหญ่ก็ถูกผลักดันออกพร้อมกัน 

ช่วยระบายน�้าจ�านวนมากออกจาก

คลองจินดาได้รวดเร็วขึ้นลดลงจาก

ตลิ่ง และช่วยให้ชาวสวนแต่ละบ้าน

น�าน�้าออกมาจากสวนด้วยเครื่องของ

ตนเองได้ดีขึ้น ไม่ท่วมขังท�าให้ต้นไม้

ตายลง ได้อย่างไม่ต้องสงสัย ดังน้ัน

ทุกคนจึงรวมพลัง มาร่วมกันจัดการ

ให้ทุกอย่างเป็นจริงด้วยก�าลังทุน และ

เครื่องจักรจ�านวนมาก นับรวมมูลค่า

กว่า 3 ล้านบาท จนวิกฤติน�้าผ่านพ้น

ไปด้วยดี และสรุปว่ามีชาวสวนที่เดือด

ร้อนแท้จริงจากน�า้ท่วมขังไม่ถึง 20% 

ของพืน้ที ่ซึง่นับว่าน้อยมากเมือ่เปรยีบ

เทียบความเดือดร้อนในที่อื่นๆ ใน 

ช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งแม้ระยะ 5 ปีที่

ผ่านมา จะมีหลายหน่วยงานประยุกต์

การผลักดันน�้าโดยใช้มอเตอร์ใบพัด

ไฟฟ้า พัฒนาเครื่องยนต์อีกหลาย 

ระบบ หรือปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีไป

ขนาดไหน ดังที่เราเห็นกันทุกวันน้ี  

ชาวคลองจินดาผู้เป็นต้นต�าหรับก็ยัง 

ยนืยนัว่า จะได้ผลหรอืไม่ต้อท�าให้ถกูวธิี 
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และข้อควรระวัง คือควรใช้ผลักดันน�้า

เฉพาะน�า้ทีไ่หลลงทางเดยีว หรอืแน่ใจ

ว่าเป็นช่วงน�้าลงเท่าน้ัน เพื่อลดผล 

กระทบกับชุมชนข้างเคียง จึงจะดีที่สุด

 สรุปแล้วหลังจากทุกคนผ่าน

พ ้นเหตุการณ์ครั้งนั้น เราก็ต ้อง

ปล่อยให้ชีวิตด�าเนินไปตามปกติ หาก

สถานการณ์ทุกอย่างรอบตัวยังคง 

“ปกติดี” ดังภาษิตอยุธยาว่าไว้ “ยาม

ศึกเรารบ ยามสงบเราปั้นหม้อ” หลาย

คลองพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม

ส�าเร็จจาก “ประเด็นร้อน” เพราะ 

ท�าให้ทุกคนตื่นตัว ยินยอมพร้อมใจ

เข้ามามีส่วนร่วมโดยไม่อิดออด ลังเล 

เพราะเห็นเป็นเรื่องทุกข์ร้อนใกล้ตัว 

ผิดกับบางคลองที่พยายามชักชวน

คนในคลองมาร่วมท�างานรณรงค์

สร้างสรรค์ ท่ีเรียกว่า “ประเด็นเย็น” 

มากมาย ซึ่งผู้น�ามักบ่นว่า “เหน่ือย

มากกับการรวมคน” เพราะหลายคน

รู้สึกเป็นเรื่องไกลตัว ยังไม่ส�าคัญ เอา

ไว้ก่อน ดังน้ันหลายกิจกรรมที่ถูกจัด

ขึน้ภายใต้ประเดน็เยน็ จงึอยูใ่นอาการ 

“น่ังตบยงุ” อยูบ่่อยๆ “แต่เชือ่เหอะ” ว่า 

งานประเด็นเย็นที่ผู ้น�าเหล่าน้ันท�า  

แม้หลายคนจะฟังบ้าง ไม่ฟังบ้าง เห็น

ความส�าคัญบ้าง ไม่เห็นบ้าง แต่ก็มี

อีกหลายคนเปิดใจรับรู ้อยู ่ “แบบที่

เรียกแอบห่วงอยู่ห่างๆ” ประหนึ่ง “รัก

คลองนะ แต่ไม่ชอบแสดงออก” เหมือน 

ชาวคลองจินดา ที่ส�าคัญการท�างาน

ต่อเนื่องตื้อไม่ลดละ อย่างอึด และทน

ไม่สะทกสะท้านต่อลม ฟ้า ฝน ของ

คนน�าหลายคน ก็เป็นการหล่อหลอม 

สร้างผู้น�าตัวจริง เสียงจริง ให้เกิดขึ้น

ชัดเจน และพร้อมจะเป็นที่พึ่งที่ดี ใน

ยามเกิดประเด็นร้อนในพื้นที่ 

 เช ่นวันน้ี ชาวคลองจินดา 

ทุกคน ต่างแยกย้ายกันกลับไปยุ่งกับ

สวนของตนเองต่อไป เช่นที่เคยผ่าน

มา หากแต่ที่เปลี่ยนไปบ้างคือ มือก็ท�า

ไป แต่หูก็จะคอยฟังเสียงรอบข้างมาก 

ขึ้นว่า จะมีภัยมาเยือนอีกหรือไม่ มี

อะไรให้ช่วยไหม หรือต้องการจะให้ไป

รวมตวัเพือ่ท�าสิง่ใดบ้าง ทีส่ดุแล้ว สรปุ

ได้ว่า ผู้คนที่น่ียังมีใจรวมกันเป็นหน่ึง

เดียว แม้จะไม่มีโอกาสลุกขึ้นมาท�าสิ่ง

ใดร่วมกนับ่อยนกั ซึง่อาจจะเป็นเพราะ

เราอยู ่ร ่วมกันมานานมาก และยัง 

เป็นชุมชมดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบัน 

จึงเชื่อใจได้ว ่า “มาช่วยแน่” หาก 

“เหตุการณ์ไม่ปกติ” การที่น�้ามาเยือน

ครานี้ จึงเป็นบททดสอบระบบป้องกัน

ของชุมชนได้เป็นอย่างดี ว่าพร้อม

อยู ่หรือไม่ รับไหวไหม และได้รู ้ค�า

ตอบส�าคัญว่า “ทุกคนไม่เคยลืมคลอง 

จินดา ทุกคนยังรักคลองจินดา ไม่เคย

เปลี่ยน” เหตุการณ์ที่ผ่านมายิ่งท�าให้

รักมากขึ้นไปอีก ก็บอกแล้ว “คนอยู ่

ร ่วมกันนานๆ เขาก็ไม่ค ่อยแสดง 

ความรักต่อกันนักหรอก อายเขา.

T h a c h i n  R i v e r  F o u n d a t i o n  N a k o r n  P a t h o m

หมายเหตุ : กรณีศึกษาคลอง

จินดา น�าเสนอภูมิปัญญาการ

พร่องน�า้ และการจัดการน�า้แบบ

ร่องสวนล�าประโดง ให้เห็นวิถี

ของการบรหิารจดัการน�า้ในพืน้ที่

ลุ ่มน�้าท่าจีนนครปฐม เพิ่มเติม

นอกเหนือจากกรณีศึกษา 12 

คลองต้นแบบ
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“รู้จักมูลนิธิลุ่มน�า้ท่าจีนนครปฐม”

  มูลนิธิลุ ่มน�้าท่าจีนนครปฐม 

เริ่มก ่อตั้งจากการรวมตัวของภาค

ประชาชนที่มี เจตนารมณ์ในการ

อนุรักษ์แม่น�้าท่าจีนร่วมกันในนาม 

ของ “ชมรมเรารักแม่น�้าท่าจีน” ตั้งแต่

ปี 2540 ด้วยเหตุแห่งการตระหนัก

รู้ถึงพิษภัยที่คุกคามแม่น�้าท่าจีน โดย 

เฉพาะด้านมลพิษที่เกิดจากการขยาย 

ตัวของชุมชนเมือง โรงงานอุตสาห-

กรรม สารเคมีจากภาคเกษตร และ 

น�้าเสียจากครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นทุกปี 

โดยใช้หลักคิดในการสร้างการมีส่วน

ร่วมดูแลรักษาแม่น�้าท่าจีนของบ้าน 

วัด โรงเรียน หรือหลัก “บวร” ซึ่งต่อ

มาเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง 7 อ�าเภอ 

มากกว่า 50 เครือข่าย จัดกิจกรรม

เพื่อสร้างการเรียนรู้อนุรักษ์แม่น�้า

ท่าจีนร่วมกันอย่างต่อเน่ือง มีการ

ระดมทุนจากการทอดผ้าป่าสายน�้า 

เพ่ือจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อดูแลรักษา

แม่น�้า และขับเคลื่อนกิจกรรม อีก

ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

เอกชน และสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 

เช ่นองค ์การบริหารส ่วนจังหวัด 

ส�านักงานสิ่งแวดล้อม อปท.ริมน�้า 

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย

เกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการ

จัดท�าแผนงานด้านดูแลอนุรักษ์ และ

เป็นภาคีความร่วมมือระหว่างกันมา

โดยตลอด จนกระทั่งคณะท�างานของ

ชมรมฯ มีมติร่วมกันในการพัฒนา

องค์กรให้มีความเป็นสากล และเป็น

ที่รู ้จักในแวดวงองค์กรเพื่อสาธารณ 

ประโยชน์อย่างเป็นทางการ โดยการ 

จัด ต้ัง เป ็น “มูล นิธิ ลุ ่ มน�้ าท ่ า จีน

นครปฐม” ในป ี 2548 ก�าหนด

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหลักการด�าเนิน

งานร่วมกัน ให้มีความเป็นองค์กร 

เพือ่ดแูลรกัษาแม่น�า้ท่าจนีทีม่ขีอบเขต

การด�าเนนิงานทีก่ว้างขวางและชดัเจน

มากยิ่งขึ้นคือ

 1. เ พ่ือส ่งเสริมการศึกษา  

การวิจัยของลุ่มน�้าท่าจีนนครปฐม

 2. เพื่อการดูแล ฟื้นฟู ดูแล

รักษาลุ่มน�้าท่าจีนนครปฐม

hachin River
Foundation

Nakorn Pathom
T
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 3. เพ่ือสร้างจิตส�านึกให้แก่

เยาวชน และประชาชน ช่วยกันดูแล

รักษาลุ่มน�า้ท่าจีนนครปฐม

 4. เพื่อด�าเนินการหรือร่วมมือ

กับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณ 

ประโยชน์

 5. ไม่ด�าเนินการเกี่ยวข้องกับ

การเมืองแต่อย่างใด

 จากน้ันมูลนิธิลุ่มน�้าท่าจีนจึงมี

พันธกิจร่วมกับองค์กร และภาคส่วน

อื่นๆ ที่ต้องการรักษาดูแล อนุรักษ์

แม่น�้าท่าจีน โดยท�ากิจกรรมสาธารณ 

ประโยชน์อย่างต่อเน่ือง พฒันากองทนุ

แม่น�้าท ่าจีน โดยการจัดกิจกรรม 

ทอดผ้าป่าทุก 3 ปี เพื่อสร้างกองทุน

ที่เข ้มแข็งมั่นคง น�าดอกผลมาขับ

เคลื่อนกิจกรรมเพ่ือแม่น�้าท่าจีน มี 

การจดัท�าโครงการต่างๆ เพือ่ขอรบัการ 

สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น

กองทุนสิ่งแวดล้อม อบจ. สถาบันการ

ศึกษา เพ่ือรวบรวมเครือข่ายคูคลอง 

ให้เข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้ พัฒนา

แนวคิดด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ในรปูแบบต่างๆ เช่นการจดัการน�า้เสยี 

การจัดการขยะ การท�าเกษตรปลอด

สารพิษ การพัฒนานโยบายสาธารณะ 

ผลลัพธ์ที่ปรากฏชัดเจน คือการพัฒนา

เครือข่ายเหล่าน้ีจนเป็นศูนย์เรียนรู้

ของลุม่น�า้ท่าจนี เช่นศนูย์เรยีนรูท่้าจนี

ศกึษา ศนูย์เรยีนรูเ้กษตรปลอดสารพษิ 

มีผู ้สนใจจากทั้งในและนอกประเทศ 

เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง จนมี 

ชื่อเสียงเป็นที่รู ้จักมาจนถึงปัจจุบัน  

ดังผลงานที่มูลนิธิลุ ่มน�้ าท ่ าจีนมี 

การด�าเนินการร่วมกับภาคีต่างๆ เพื่อ

อนุรักษ์แม่น�า้อย่างต่อเนื่องดังนี้

 l โครงการสานเครือข ่าย 

ยั่ ง ยื นคื นน�้ า ใ ส ใ ห ้ ท ่ า จี น  ในป ี 

2552-2554 ได ้รับงบประมาณ 

สนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 

ส�านักนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 l จั ด ป ร ะ ชุ ม เ ค รื อ ข ่ า ย 

ทุกเดือน ร่วมกับชมรมเรารักแม่น�้า 

ท่าจีน โดยมีการจัดประชุมสัญจรไป 

ตามเครือข่ายที่ร ่วมงานกันในช่วง 

หลายปีที่ผ่านมา ก�าหนดทุกวันจันทร ์

ที่ 2 ของเดือนโดยมีการขับเคลื่อน

กิจกรรมของมูลนิธิฯ และชมรมฯ  

และการด�าเนินงานของเครอืข่าย เพือ่ 

แลกเปลีย่นเรยีนรูส้ถานการณ์ระหว่าง 

กัน และเป ็นพ้ืนที่ ให ้หน ่วยงานที่

เกีย่วข้องมาเข้าร่วมกจิกรรม แก้ปัญหา

ร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม

 l พัฒนาศูนย์ท ่าจีนศึกษา 

ร่วมกับโรงเรียนดอนหวาย โดยจัด 

สร้างเป็นศูนย์กลางการศึกษาข้อมูล 

เกี่ยวกับแม่น�้าท่าจีน เป็นพื้นที่ให ้ 

เครือข่ายอื่นเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ส่งเสริมการจัดหลักสูตรท่าจีนศึกษา  

ในสถานศึกษา และเป ็นหลักสูตร 

ท้องถิ่น ปลูกจิตส�านึกให้เยาวชนรัก 

สิ่งแวดล้อม รักท้องถิ่นของตนเอง

 l โ ค รงการศึ กษาลุ ่ มน�้ า 

ท่าจีนแม่กลอง โดยให้ข้อมูลและท�า

กิจกรรมภายใต้โครงการฯที่ด�าเนิน

งานโดยมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา 
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โดยเฉพาะเรื่องของการมีส่วนร่วม

ภาคประชาชน ในการท�าแผนงาน

เพื่อเป็นข้อเสนอในการอนุรักษ์แม่น�้า 

ท่าจีนอย่างยั่งยืน และการพัฒนา

นโยบายสาธารณะเพื่อการบริหาร

จัดการลุ ่มน�้าท ่าจีน เชื่อมโยงกับ

เครือข่ายอีก 3 จังหวัด คือชัยนาท

สุพรรณบุรี และสมุทรสาคร

 l คัดค้านการสร้างเขื่อนก้ัน

แม่น�า้ท่าจีน โดยเป็นแกนน�า ร่วมกับ

ชมรมเรารักแม่น�้าท่าจีน และแกนน�า

จังหวัดสมุทรสาคร คัดค้านโครงการ

ก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ก้ันแม่น�้า 

ท่าจนี ในปี 2545 มีการประชาสัมพนัธ์

ระดมพลังภาคประชาชน หน่วยงาน

ต่างๆ ให้เข้าร่วมการท�าประชาพจิารณ์ 

เรียนรู้ผลกระทบทางระบบนิเวศที่จะ

เกิดข้ึน และร่วมแสดงความคิดเห็น 

เป็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ในการด�าเนินการนโยบายสาธารณะ

ขนาดใหญ่ จนทางกรมชลประทาน 

ต้องระงับโครงการฯ และทบทวนผล

การศึกษา วางแผนการบริหารจัดการ 

น�า้ในลุ่มน�า้ท่าจีนอย่างยั่งยืนมากขึ้น

 l พัฒนาเครือข ่ายคูคลอง 

ร่วมกับชมรมเรารักแม่น�้าท่าจีน ม ี

การสนับสนุนการจัดตั้งเครือข ่าย 

คนรักคลองในพื้นที่อ�าเภอต่างๆ ใน

จังหวัด เช ่น ชมรมเรารักคูคลอง 

สวิตชาติ ชมรมเรารักคลองบางระก�า 

ชมรมเรารักคลองจินดา ชมรมเรารัก

คลองทาสารบางปลา เป็นต้น เพื่อให้

เป็นเครือข่ายย่อยด�าเนินกิจกรรมใน

พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม จนปัจจุบัน 

มีเครือข่ายคูคลองกว่า 30 คลอง 

ที่ มี เ ค รื อ ข ่ า ยที่ แ ข็ ง แรงด� า เ นิน 

กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

 l พัฒนาสภาลุ ่มน�้าท ่าจีน

นครปฐม ปี 2552 มีโครงการศึกษา

ด้านการตัดคลองลัดท่าจีน เพื่อเป็น

เส้นทางระบายน�้า จนเครือข่ายที่เห็น

ผลกระทบที่เกิดขึ้น คณะท�างานจึง

ท�าการศึกษาคู่ขนานร่วมกับองค์กร

อื่นๆ ในจังหวัด เปิดเวทีเรียนรู้เพ่ือ

น�าข้อมูลผลกระทบมาเปรียบเทียบ 

ผลการศึกษาจากสถาบัน AIT มหา-

วิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เครือข่าย

ได้เรียนรู้ร่วมกัน จนเป็นที่มามีการ

พัฒนาจัดตั้งองค์กร เพื่อการด�าเนิน

งานเชงินโยบายเพือ่การอนรุกัษ์แม่น�้า

ท่าจีนในเชิงรุก ในชื่อ “สภาลุ ่มน�้า 

ท่าจีน” และด�าเนินงานพัฒนางาน

เชิงนโยบายเชื่อมโยงจังหวัดอื่นๆ 

ในลุ่มน�้าท่าจีนพัฒนาเป็นเครือข่าย 

สภาลุ่มน�้าท่าจีน 4 จังหวัดมาจนถึง

ปัจจุบัน 

 l จัดตั้งกองทุนผลักดันน�้า

แม่น�า้ท่าจนี ปี 2554 เกดิสถานการณ์ 

ร้ายแรงคือภัยพิบัติน�้าท่วมหนักใน 

ลุ ่มน�้าเจ้าพระยา และลุ ่มน�้าท่าจีน 

เครือข่ายได้รับความเดือดร้อนอย่าง

หนัก จึงเข ้าร ่วมกับชมรมฯ และ 

สภาฯ ระดมทุนจากหน่วยงาน องค์กร 

ห ้างร ้าน เพื่อด�าเนินงานผลักดัน

น�้าในแม่น�้าท่าจีน ให้น�้าระบายออก

จากแม่น�้าท่าจีนอย่างรวดเร็วมากขึ้น  

และให้ความช่วยเหลือเครือข่ายที่ได้

รับความเดือดร้อน เช่นระดมข้าว 

ของ อาหารเครื่องใช้จ�าเป็น และ

ประสานความช่วยเหลือ เข้าไปใน 

พื้นที่ประสบภัย

 l ร ่วมเป็นเครือข่ายความ 

ร่วมมือฝ่าภัยพิบัตินครปฐม ซึ่งเป็น 

การรวมตัวของเครือข่ายภาคส่วน

ต่างๆ กว่า 30 องค์กร ทั้งเอกชน  

ประชาสังคม สถาบันการศึกษา และ

หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเตรียมความ

พร้อมในการรับมือภัยพิบัติในปีต่อไป.

Thachin River Foundation
Nakorn Pathom
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คลองธรรมชาติ  คลองที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ส่วนมากแยกจากแม่น�้าใหญ่ สังเกตได้จากแผนที่ และกายภาพ 

  ทั่วไป คือมักจะมีความคดเคี้ยว

คลองขุด คลองที่เกิดจากการขุดของมนุษย์ มีทั้งคลองที่ขุดแยกจากแม่น�้า ขุดเชื่อมระหว่างคลอง  

  2 คลอง สังเกตได้จากแผนที่ และกายภาพว่าจะมีลักษณะเป็นเส้นตรงยาว หรือหักมุมเลี้ยว 

  เป็นระยะที่แน่นอน

คลองตัน คลองธรรมชาติ หรือคลองขุด แยกลึกเป็นทางให้น�้าเข้าสู่พ้ืนที่ด้านในปลายคลองไม่เชื่อม 

  ต่อกับคลองใด มีทางออกด้านปากคลองด้านเดียว ปัจจุบันอาจใช้เรียกคลองบางคลองที่ 

  ถูกถมตัดขาดจากกัน

คลองลัด เป็นคลองที่เชื่อมต่อระหว่างแม่น�้าสู่แม่น�้าอีกด้าน หรือคลองสู่คลองอีกคลอง ในลักษณะลัด 

  ตัดตรง ช่วยย่นระยะทางน�้า และการเดินเรือ โดยเฉพาะคุ้งแม่น�้าที่มีความคดเคี้ยวมาก  

  จะมีการขุดคลองลัดขึ้น หรือบางแห่งมีเส้นทางน�้าธรรมชาติเกิดขึ้นบางส่วน จากนั้นก็มี 

  การขุดให้เชื่อมต่อทะลุแม่น�้าอีกด้าน เป็นต้น

คลองหาย เป็นการเรียกคลอง ที่ผู้อยู่ ในพ้ืนที่ถิ่นน้ัน ยืนยันว่าเคยมีเส้นคลองหรือทางน�้าในอดีต แต ่

  ปัจจุบันอาจถูกรุกล�้าจนไม่ปรากฏเป็นเส้นคลอง หรือบางคร้ังเส้นทางน�้ามีความเปลี่ยนแปลง  

  ไม่ตรงกับที่มีในแผนที่ 

น�้าเชี่ยว กระแสน�้าที่ค่อนข้างไหลเร็วและแรงกว่าปกติ โดยเฉพาะส่วนของแม่น�้า หรือที่กระแสน�้าที่ 

  ต้องไหลผ่านขอบตลิ่ง ที่มีลักษณะแคบลง เช่นบริเวณสะพาน เขื่อนริมตลิ่งกั้นน�้า หรือคุ้งน�้า 

  ที่เชื่อมต่อกับปากคลองหรือปากแม่น�้า ที่ไหลมาบรรจบกัน เกิดเป็นกระแสน�้าวน 

ขยายความ ค�าถิ่น

 ภาษาเฉพาะถิ่น บางครั้งก็เป็นเรื่องของการสื่อความหมายของคนเฉพาะถิ่น ยากที่คนที่อยู่ถิ่นอื่นๆ จะเข้าใจ 

ได้โดยง่าย ดังน้ันจึงต้องมีการขยายอธิบายความ ผนวกกับข้อมูลกลางๆ ซึ่งเป็นชุดข้อมูล ที่สามารถรับรู้ และเข้าใจ 

ได้ของคนโดยทั่วไป ภายในเล่มหนังสือ คนรักคลอง.. คลองรักคน... มีค�าอยู ่หลายค�าที่เป็นค�าภาษาถิ่นเฉพาะของ 

ชาวลุ่มน�้าท่าจีนนครปฐม โดยเฉพาะ ดังน้ันเพื่อความเข้าใจความหมายที่ตรงกันระหว่างผู้เขียน และผู้อ่าน จึงต้องมี 

บทขยายความ เพื่อจะได้สร้างความเข้าใจค�าบางค�าให้มากขึ้น และได้ความรู้ชุดเดียวกัน ดังต่อไป

ค�า ขยายความ
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ค�า ขยายความ

น�้าเกิด  ช่วงข้างขึ้นหรือข้างแรม 12 ค�่า ถึง 5 ค�่า (ดูในปฏิทิน) เป็นช่วงที่น�้าทะเลหนุนสูงกว่า 

  ปกติใน 1 เดือน จะมี 2 รอบ บริเวณปากแม่น�้าที่ได้รับอิทธิพลจากน�้าทะเลหนุน เกิดเป็น 

  ลักษณะน�้าขึ้น น�้าลง ที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก คือขึ้นสูง และลงต�่ากว่าตลิ่งชัดเจน  

  บางครั้งชาวบ้าน เรียกว่า น�้าเช้า น�้าดึก

 

น�้าตาย  ช่วงข้างขึน้หรอืข้างแรม 6 ค�า่ ถงึข้างขึน้ 11 ค�า่ (ดใูนปฏทินิ) เป็นช่วงทีน่�า้ทะเลหนุนน้อยกว่า 

  ปกติใน 1 เดือนจะมี 2 รอบ บริเวณปากแม่น�้าที่ได้รับอิทธิพลจากน�้าทะเลหนุน เกิดเป็น 

  ลักษณะน�้าขึ้น น�้าลงต�่า มีความแตกต่างกันไม่มากนัก คือขึ้นไม่มาก แต่ลงต�่ากว่าตลิ่งชัดเจน

น�า้เท้อ  ช่วงระหว่างน�้าก�าลังจะขึ้น สังเกตหน้าน�้าจะน่ิงหยุดไม่ไหลขึ้น หรือลง ซึ่งเกิดจากน�้าทะเล 

  เริ่มหนุนขึ้นมาด้านล่าง หรือจะเกิดขึ้นระหว่างรอยต่อแม่น�้าหรือคลอง ส่วนที่ได้รับอิทธิพล 

  จากน�้าทะเล

น�้านอนคลอง ช่วงที่น�้าไหลมาจากต้นน�า้ มาอยู่ที่บริเวณปากแม่น�้า เพื่อรอระบายลงสู่ทะเล แต่ได้รับอิทธิพล 

  จากน�้าขึ้น น�้าลงวันละ 2 รอบ ท�าให้น�า้ไม่สามารถไหลลงทะเลได้อย่างต่อเนื่อง จึงกระจายตัว 

  เข้าไปขังอยู่ตามคลองสาขา และหากน�้าทางเหนือไหลยังคงไหลมาอย่างต่อเนื่อง คลองจึง 

  ถูกเติมน�า้ตลอดเวลา แต่ระบายลงได้น้อยกว่า จึงมีน�้าค้างคลองอยู่ในปริมาณที่สูง 

น�า้เหนือ เป็นการเรียกกระแสน�้าที่ไหลมาจากพ้ืนที่ต้นน�้า ช่วงปลายฤดูฝน ที่ลงมาสู่พ้ืนที่ต�่ากว่าด้าน 

  ล่าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากปริมาณน�้าฝน ที่ตกในพ้ืนที่ต้นน�้า รวมตัวลงมาสู่แม่น�้า และ 

  ไหลตามล�าน�้า เพื่อออกสู่ทะเลที่ปากแม่น�้าในที่สุด

น�า้หนุน เป็นการเรียกของภาวะกระแสน�้าทะเล ที่ไหลเข้าสู่ปากแม่น�้า และเน่ืองจากน�้าทะเลเค็มกว่า 

  น�้าจืด ท�าให้มีปริมาตรหรือน�า้หนักมากกว่า จึงอยู่ด้านล่าง เป็นที่มาของค�าว่าหนุนด้านล่าง

น�้าอาบควาย ลักษณะของน�้าที่ไหลมาจากพื้นที่ต้นน�้าในช่วงปลายของฤดูฝน ซึ่งไหลผ่านทุ่ง ชะล้างเอา 

  ดิน ตะกอน โคลนเลน ปะปนมากับกระแสน�้า จนน�้ามีลักษณะเป็นสีน�้าตาล ปนกลิ่นโคลน  

  ขุ่นคล้ายปลักควาย ชาวบ้านจึงเรียกน�้าอาบควาย 

น�า้โล้ง  ในอดีตมีการเกิดอุทกภัยใหญ่ขึ้นหลายคร้ัง ท�าให้พ้ืนที่ทั้งหมดมีระดับน�้าขังสูง จนมองเห็น 

  แต่น�้า ไม่เห็นแผ่นดิน กลายเป็นทุ ่งน�้าโล่งไกลสุดลูกหูลูกตา ที่ผ่านมาช่วงที่ชาวบ้าน 

  เรียกว่าเป็นปีน�้าโล้ง และค่อนข้างอยู่ในความทรงจ�ามาจนถึงปัจจุบัน คือน�้าท่วมใหญ่ช่วง 

  สมัยรัชกาลที่ 2 และ ปี พ.ศ. 2485

RIVER FOUNDATION NAKORNPATHOM
HACHINT
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ขอบคุณที่คุณยังรักคลอง

THACHIN RIVER FOUNDATION NAKORN PATHOM

 ด้วยแรงบันดาลใจ จากการพบปะ พูดคุย บอกเล่าแลกเปลี่ยนข้อมูล ของเหล่า 

ผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน�้าท่าจีน จังหวัดนครปฐม ในช่วงหลายเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะ 

เรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องกับคลอง เกี่ยวข้องกับคนเห็นประโยชน์ของคลอง เกี่ยวข้อง 

กับเครือข่ายที่ต้องการปกป้องคลอง และรักคลอง จนกลั่นกรองตกผลึกเป็นตัวอักษร 

หลายพันค�า บอกเล่าผ่านเรื่องราว ภายในหนังสือชื่อ “คนรักคลอง... คลองรักคน”

 ผู้เขียนขอขอบพระคุณข้อมูลทุกประโยค จากทุกท่าน ซึ่งเป็นตัวจริง เสียงจริง  

และเป็นเจ้าของคลองทั้ง 13 คลอง ที่ถูกระบุในแต่ละเรื่อง เป็นอย่างยิ่ง ด้วยภูมิความรู้ 

น้อยนิด และระยะเวลาอันจ�ากัด จึงอาจยังมีข้อบกพร่องในการถ่ายทอดความชัดเจน 

ของข้อมูลอยู่ไม่มากก็น้อย ซึ่งผู้เขียนขอน้อมรับค�าแนะน�า ติชม จากผู้อ่านทุกท่าน  

ด้วยความยินดี และที่นอกเหนือไปกว่าน้ัน ขอขอบคุณส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 5  

คณะท�างานกลุ่มจังหวัดฯ เหล่าพ่ีน้องผองเพ่ือน มูลนิธิลุ่มน�้าท่าจีน ชมรมรักแม่น�้า 

ท่าจีน และสภาลุ่มน�า้ท่าจีน จังหวัดนครปฐม ที่ร่วมด้วย ช่วยกัน สนับสนุนให้โครงการฯ 

ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อย่างสวยงาม บุญกุศล จากความรู้ ความเข้าใจ และความสุข  

ที่เกิดขึ้นจากการท�างานร่วมกันครั้งน้ี ขอให้เป็นอานิสงส์กลับมา ปกป้องคลองของ 

พวกเรา ให้ยังคงสวยงาม ทรงคุณค่า เพ่ือลูกหลานของเราได้ชื่นชมต่อไป ตราบนาน  

เท่านาน...

จากใจ คณะท�างานมูลนิธิลุ่มน�้าท่าจีน นครปฐม
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คลองช่วยได้

คลอง...คือบุรุษไปรษณีย์
	 สื่อสารระหว่างธรรมชาติของน�้า...กับเรา

คลองท�าหน้าที่อย่างซื่อสัตย์	ตรงเวลา	มาตลอด...

ขณะนี้...คลองก�าลังต้องการ	การดูแลใส่ใจ	รักษา	เร่งด่วน

ผู้ก่อการดี	ลุกขึ้นมาร่วมด้วยช่วยกัน	จึงเป็นดัง	“วีรบุรุษ”


