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ค ำนิยม 

 

         พืน้ท่ีคุ้งบางกะเจ้า เป็นพืน้ที่ๆถกูโอบล้อมด้วยแมน่ า้เจ้าพระยาเกือบทกุด้าน จึงเหมาะตอ่การท าสวนปลกูไม้ผลยืนต้น

นานาชนดิและความพเิศษของผลไม้ในท้องถ่ินนีค้ือรสชาติที่หวานแหลมอนัเนื่องมาจากความเค็มกร่อยของน า้ในบางช่วงบาง

เวลา จงึท าให้ชาวสวนคุ้งบางกะเจ้าสัง่สมภมูิปัญญาในการด ารงค์สวนผลไม้ที่เป็นเอกลกัษณ์ให้อยูร่อดมาได้ในระบบนิเวศน์

เช่นนีน้บัเป็นเวลามากกวา่ร้อยปี   

         การด าเนินงานของโครงการวิจยัเชิงปฏิบตัิการเพื่อกอบกู้ระบบนิเวศน์และระบบน า้ของคุ้งบางกะเจ้าที่เร่ิมมีสภาพเสือ่ม

เสยีสมดลุย์ทางธรรมชาติ โดยการให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการวเิคราะห์วิจยั น าภมูิปัญญาและองค์ความรู้ที่ชาวสวน

เก็บรวบรวมไว้รุ่นตอ่รุ่น มาชว่ยแก้ไขปัญหาชีแ้นะแนวทางที่เหมาะสมก็จะท าบรรลผุลได้อยา่งตรงประเด็น รวดเร็วและมี

ประโยชน์ตอ่การพฒันาชมุชนและพื่นที่สเีขียวบางกะเจ้าอยา่งมาก  

            ในฐานะท่ีเป็นคนคุ้งบางกะเจ้า ต้องขอขอบคณุทางไอร่าห์ ที่ได้ด าเนินการท าวิจยัเชิงปฏิบตัิการโดยการมีสว่นร่วมของ

ชมุชน เร่ืองการจดัการน า้ในคุ้งบางกะเจ้า ที่ได้น ากระบวนการขบัเคลือ่นและการท างานร่วมกบัชมุชนในลกัษณะ"ร่วมคิด ร่วม

ท า"จนท าให้ระบบน า้และระบบนิเวศน์ของคุ้งบางกะเจ้าเร่ิมกลบัมาดีขึน้ๆและหวงัวา่คงจะดีอยา่งยัง่ยืนตลอดไป. 

     

                                นายธญัญา อว่มเจริญ 

                                                                                                                           ประธานกลุม่คุ้งบางกะเจ้าหนึง่เดียว  
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ค ำน ำ 

 

  หนงัสอืเลม่นีจ้ดัท าเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ บนัทกึกิจกรรมและการด าเนินการของโครงการวิจยัเชิงปฏิบตัิการโดยการมี

สว่นร่วมของชมุชนเร่ืองการจดัการน า้ในคุ้งบางกะเจ้า ในระยะที่ 1 (ระหวา่งเดือน สงิหาคม 2560 ถึงเดือน กรกฎาคม 2561)  

นอกจากจะมีข้อมลูจากนกัวิชาการผู้ เช่ียวชาญแล้ว ยงัมีข้อมลูจากภมูิปัญญาท้องถ่ิน งานการส ารวจภาคสนาม  เสยีงสะท้อน

จากคนในพืน้ท่ี ประเด็นในการหารือกบัหนว่ยงานตา่งๆ  ความเป็นมาในการพยายามแก้ปัญหาตา่งๆในชมุชน บทความและ

เร่ืองราวจากนกัวิจยัชมุชน รวมทัง้กิจกรรมที่ได้ท าร่วมกนัในระยะเวลาดงักลา่ว ทางโครงการฯ หวงัวา่ข้อมลูทีห่ลากหลายใน

หนงัสอืเลม่นี ้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและคนในชมุชนพืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้าตอ่ไป  

 สดุท้ายนี ้ทางคณะผู้วจิยัขอขอบคณุชาวบางกะเจ้าและนกัวจิยัชมุชน รวมถึงหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกนั

แก้ปัญหาของชมุชนเพื่อการพฒันาคณุภาพชีวิตทีด่ีขึน้และรักษาพืน้ท่ีสเีขียวแหง่นีใ้ห้ยัง่ยืนสบืไป  

                                                     ผศ. ดร. เสาวลกัษม์ กิตติประภสัร์ 

                                    นส. พฒันจรินทร์ สวนแก้วมณี 
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บทที่ 1 บทน ำ 

โดย ผศ.ดร. เสาวลกัษม์ กิตติประภสัร์ 

หวัหน้าโครงการวิจยัฯ 

1.1 ควำมเป็นมำ 

โครงการวิจยัโดยการมีสว่นร่วมของประชาชน เร่ือง การจดัการน า้ในชมุชนคุ้งบางกะเจ้า เป็นโครงการท่ีทางเครือขา่ยงานวิจยั

นานาชาตเิพื่อสงัคมอยูเ่ย็นเป็นสขุ (ไอร่าห์) ได้จดัท าขึน้ ภายใต้โครงการใหญ่ซึง่เป็นโครงการระหวา่งประเทศ เร่ือง Water in Cities in 

Southeast Asia หรือ น า้ ในเมืองในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยได้รับการสนบัสนนุจาก the Social Science and Humanities 

Council of Canada ( SSHRC) ของรัฐบาลแคนาดา ซึง่มีผู้จดัการโครงการระดบันานาชาตินี ้คือ ศาสตราจารย์  อมัริต้า ดาเนยีล 

มหาวิทยาลยัโตรอนโต้ (Professor Amrita Daniere, Department of Geography & Planning and Vice Principal and Dean, 

University of Toronto Mississauga, Canada) และ รองศาสตราจารย์ ลซิา่ ดรัมมอนด์ มหาวิทยาลยัยอร์ค (Associate Professor Lisa 

Welch Drummond, Department of Social Science, Faculty of Liberal Arts and Professional Studies, York University, 

Canada) ในประเทศแคนาดา ซึง่โครงการนีม้ีวตัถปุระสงค์ให้เป็นการศกึษาในชมุชนท่ีมีพลวตัิของเมือง ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต้ ท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาน า้  

โดยในงานวจิยัในสว่นของประเทศไทยที่อยูภ่ายใต้โครงการระดบัภมูิภาคนี ้มีหวัหน้าโครงการวจิยัฯคือ ดร. เสาวลกัษม์ กิตติ

ประภสัร์ ซึง่ได้เลอืกพืน้ท่ีชมุชนบางกะเจ้า (ทัง้  6 ต าบล) เป็นกรณีศกึษา เนื่องจากเป็นพืน้ท่ีที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน า้อยา่งชดัเจน

ในหลายด้าน มีความเหมาะสมและนา่สนใจในหลากหลายมิติ  หลงัจากที่ได้รวบรวมข้อมลูเบือ้งต้นจาก คณุพฒันจรินทร์ สวนแก้วมณี ผู้

แนะน า และได้พบกบัผู้น าชมุชนหลายทา่นในบางกะเจ้าในระยะแรกก่อนเสนอโครงการ อาทิ คณุสกิุจ พลบัจ่าง คณุประกิต รอดเจริญ 

คณุสมาน เสถียรบตุร  เป็นต้น  จากนัน้ จึงได้เสนอโครงการน า้ในชมุชนบางกะเจ้าตอ่ผู้จดัการโครงการใหญ่ระหวา่งประเทศ 

อยา่งไรก็ตาม โครงการศกึษาวิจยัในชมุชนบางกะเจ้า ได้ถกูออกแบบให้เป็นโครงการท่ีมวีตัถปุระสงค์มากกวา่เง่ือนไขของโครงการใหญ่

ในระดบันานาชาติที่ต้องเป็นการศกึษาระดบัชมุชนเทา่นัน้ แตต้่องการให้เป็นโครงการวจิยัเชิงปฎิบตัิการด้วยการมีสว่นร่วมของประชาชน

เพื่อการเปลีย่นแปลง (participatory action research) เพื่อการพฒันาชมุชนให้ดีขึน้ เพื่อแก้ปัญหาและเปลีย่นแปลงในทางที่ดีขึน้ จึงมี

แผนการท างานท่ีมกีารร่วมปรึกษาหารือกบัแกนน าชมุชนในการด าเนินการตา่งๆตลอดโครงการ โดยจะมคีณุพฒันจรินทร์ สวนแก้วมณี 

เป็นนกัวจิยัหลกัผู้ประสานงานโครงการฯอยูใ่นพืน้ท่ีชมุชนและจะมีนกัวจิยัชมุชนร่วมท างานด้วยกนัตอ่ไป  

ในแผนการท างานนอกจากมกีารเก็บข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัชมุชนแล้ว จะมีแผนการประชมุกลุม่ยอ่ยกบัตวัแทนกลุม่ตา่งๆและ

หนว่ยงานในทกุต าบล รวมทัง้ องค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน ทัง้ 6 ต าบล โดยให้มีแกนน าในชมุชนมีสว่นร่วมในการท างานด้วย ซึง่ผู้ที่เคยให้

ข้อมลูเบือ้งต้นแก่ทางทีมวิจยั บางคนก็ได้ร่วมเป็นนกัวิจยัชมุชนด้วย มีการส ารวจพืน้ท่ีแหลง่น า้ สภาพคลองตา่งๆและประตนู า้ที่เก่ียวข้อง 

ศกึษาปัญหา มกีารประชมุระดมสมองในชมุชนอยูเ่ป็นระยะๆ เพือ่ให้มีการสะท้อนปัญหาของชมุชน ได้ร่วมกบัตวัแทนชมุชนไปพบปะกบั

หนว่ยงานตา่งๆ เพื่อสะท้อนปัญหาที่มีอยูแ่ละหาทางแก้ปัญหา มกีารน าความรู้ที่ได้ไปสูก่ารเปลีย่นแปลงและการปฏิบตัิจริง 
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โครงการนีแ้บง่การท างานเป็น 2 ระยะ โดย ระยะแรก คือ ระหวา่ง 1 สงิหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561 และ ระยะที่สอง 

ระหวา่ง 1 สงิหาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562  (หลงัจากได้รับการประเมินจากผู้จดัการโครงการระดบันานาชาติแล้ว) ซึง่รายละเอยีดใน

หนงัสอืเลม่นี ้เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของการท างานในระยะแรก 1 ปี ระหวา่ง 1 สงิหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561 เทา่นัน้ 

1.2.  ควำมส ำคัญของปัญหำ  

การรักษาพืน้ท่ีสเีขยีวบางกะเจ้าหรือคุ้งบางกะเจ้าแหง่นี ้เป็นการรักษาสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงคณุคา่ไมเ่ฉพาะแต่

ความส าคญัในระดบัประเทศเทา่นัน้แตถื่อวา่มีความส าคญัแหง่หนึง่ของโลกด้วย พืน้ท่ีนีไ้ด้เคยรับการยกยอ่งวา่เป็น  the best oasis of 

Asia จาก Times Magazine เป็นปอดที่ผลติอ้อกซิเจน ได้ถึงปีละ 2,190 ล้านตนั และดดูซบัคาร์บอนได้ถึงปีละ 6000 ตนั   และ 

พระบาทสมเดจ็พระปรมิทรมหาภมูิพลอดลุยเดช เคยปรารภไว้วา่ “ลมมรสมุจากอา่วไทยจะพดัเอาอากาสบริสทุธ์ที่ผลติจากพืน้ท่ีแหง่นี ้

เข้าฟอกอากาศเสยีในกรุงเทพฯ เป็นเวลาปีละกวา่ 9 เดือน”  ซึง่บางกะเจ้าในอดตี เคยมีพืน้ท่ีสเีขียวถึงกวา่ 90% ของพืน้ท่ีทัง้หมด 

ประมาณ 12,000 ไร่ 

แตใ่นระยะหลงันี ้บางกะเจ้าเร่ิมประสบปัญหา ทัง้พืน้ท่ีสเีขียวทีก่ าลงัลดลงมาก ทัง้จากคณุภาพน า้ที่เปลีย่นแปลงไป การจดัการน า้ที่

ยงัไมเ่หมาะสมกบัสภาพถมูิประเทศและวิถีชมุชน การเปลีย่นแปลงในทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม อนัน ามาสูก่ารเปลีย่นแปลงในวิถี

ชีวิตจากการพฒันาสมยัใหมท่ีม่คีวามสมัพนัธ์กบับคุคลภายนอกมากขึน้ มคีนมาใช้ทรัพยากรในชมุชนมากขึน้ และเร่ิมเห็นผลกระทบ

ในทางลบตอ่การใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะในเร่ืองน า้ 

การท่ีพืน้ท่ีสเีขียวนีจ้ะอยูไ่ด้อยา่งยัง่ยืน ขึน้อยูก่บัน า้เป็นปัจจยัส าคญัอนัหนึง่  ดงันัน้ ค าถามส าคญัคือจะบริหารจดัการน า้อยา่งไร ถึง

จะหลอ่เลีย้งพืน้ท่ีสเีขยีวทีม่ีความส าคญันีเ้อาไว้ได้ โดยในขณะนีช้มุชนประสบปัญหาเร่ืองน า้ในหลากหลายมิติ จะแก้ปัญหาอยา่งไรให้

สอดคล้องกบัวิถีชีวิตการประกอบอาชีพของคนในท้องถ่ินและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน โครงการวิจยันีมุ้ง่หวงัที่จะมีสว่นในการช่วย

แก้ปัญหาการพฒันาเร่ืองน า้อยา่งยัง่ยืนในพืน้ท่ีสเีขยีวบางกะเจ้า 

1.3. ;วตัถุประสงค์ของโครงกำรวิจยัฯ 

โครงการวิจยัฯ มีวตัถปุระสงค์  เพื่อท าความเข้าใจและปรับปรุงแก้ไขปัญหาเร่ืองน า้ในชมุชน  ให้น าไปสูก่ารปฎิบตัิการและ

เปลีย่นแปลงในทางทีด่ีขึน้ ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม สงัคมและวิถีชีวติในชมุชน โดยร่วมแสวงหาความรู้ ความจริง เพื่อปรับปรุง

การสถานการณ์ โดยมีคนชมุชนเข้ามาเป็นสว่นร่วมของกระบวนการศกึษาและแสดงความคิดเห็น พิจารณาปัญหา อปุสรรคและหา

ทางออกทีเ่ป็นไปได้ เป็นการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกนั 

 

โดยมีวตัถปุระสงค์ในการศกึษา คือ 

 ศกึษาปัญหาการจดัการน า้ซึง่มคีวามส าคญัตอ่วิถีชีวติสงัคมและเศรษฐกิจในชมุชน ชมุชนมีปัญหาและผลกระทบในเร่ืองน า้

อยา่งไรบ้าง มีการแก้ไขปัญหาอยา่งไร และพยายามหาทางออกร่วมกบัชมุชน 
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 เพื่อศกึษาโครงสร้างหรือระบบการบริหารจดัการน า้ในชมุชน มีใครหรือหนว่ยงานใหนเก่ียวข้องบ้าง เพื่อประสานงานร่วมกบั

ชมุชนในการน าเสนอปัญหาตอ่ไป 

 ศกึษาบทบาทของผู้น าและกลุม่ตา่งๆในชมุชนท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการโครงการตา่งๆ 

 เพื่อถอดบทเรียนจากชมุชนในการปรับตวัตอ่ปัญหาและความริเร่ิมในโครงการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมตา่งๆ 

 เพื่อสร้างทนุทางสงัคม (social capital) และเสริมสร้างความสามารถของชมุชน  (capacity building)  

1.4.  แนวคดิ แนวทำง และวธีิกำรในกำรศึกษำวิจัยเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรพัฒนำ 

 เนื่องจากโครงการฯนีเ้ป็นโครงการด้านการพฒันา จึงใช้แนวคดิทางเศรษฐศาสตร์การพฒันา ท่ีให้ความส าคญักบัการพฒันา

ทนุมนษุย์ (Human Capital) เป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันา รวมทัง้แนวคดิในการพฒันาที่ยัง่ยืนทีถื่อให้”คน”เป็นศนูย์กลางของการ

พฒันาและเป็นผู้ขบัเคลือ่นการพฒันา ดงันัน้ การวจิยัเชิงปฎิบตักิารเร่ืองการจดัการน า้ฯเพื่อการเปลีย่นแปลงนี ้จึงใช้แนวทางการ

พฒันาศกัยภาพคนโดยให้คนในชมุชนมีสว่นร่วมในกระบวนการวจิยั ในการวเิคราะห์ แสดงความคิดเห็น และแก้ปัญหา ถือเป็นการ

ท างานตามแนวทางของการพฒันาเพื่อความยัง่ยืน ในการแก้ปัญหาเร่ืองน า้ในชมุชนตอ่ไป โดยการขบัเคลือ่นการพฒันาไมไ่ด้เน้น

ปัจจยัทีเ่ป็นทนุมาจากภายนอกมากนกั แตเ่น้นทนุมนษุย์และทนุทางสงัคม (Human capital and social capital) เป็นหลกั โดยเน้น

กระบวนการและกิจกรรมที่จะสง่เสริมการพฒันาคนในชมุชนไปพร้อมกบัการท างานของโครงการวจิยัฯ โดยมกีระบวนการหารือ

ร่วมกบัชาวบ้านตัง้แตเ่ร่ิมต้นในการวิเคราะห์ปัญหาที่ส าคญัในชมุชน การก าหนดกิจกรรมตา่งๆของโครงการฯ มีเวทีให้ความรู้ทาง

วิชาการและให้ชมุชนมาแสดงความคดิเห็น มีการเรียนรู้และปฎิบตัิการร่วมกนั และสรุปผลเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ตอ่ เพื่อการ

ด าเนินการและการขบัเคลือ่นในขัน้ตอ่ไป เป็นต้น ทัง้นีโ้ครงการวจิยัเพื่อการเปลีย่นแปลงฯ ให้ความส าคญัวา่ คนในชมุชนเทา่นัน้ท่ีจะ

เป็นผู้พฒันาท้องถ่ินของตนตอ่ไปได้อยา่งยัง่ยืน หาใช่บคุคลหรือหนว่ยงานภายนอกที่มาช่วยด้วยโครงการท่ีมีระยะเวลาจ ากดัจะ

ขบัเคลือ่นการพฒันาท้องถ่ินในระยะยาวได้ ดงันัน้โครงการฯ จึงเน้นการเป็นจดุเร่ิมต้นของการกระตุ้นให้เห็นถงึความส าคญัของ

ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหา และสง่ตอ่ให้คนในชมุชนเป็นผู้ผลกัดนัการแก้ปัญหาในระยะยาวตอ่ไป 

 ในการศกึษาและท างานของโครงการฯ นอกจากมีการลงพืน้ท่ีศกึษาปัญหาและการสมัภาษณ์กลุม่และบคุคลตา่งๆในชมุชน 

รวมทัง้ อบต.ในทกุต าบลแล้ว โครงการฯ มกีารให้ความรู้ทางวิชาการ โดยการจดัเวทีสมัมนาที่น าผู้ เช่ียวชาญด้านน า้ลงมาพดูคยุ

แลกเปลีย่นความคิดเห็นกบัชาวบ้านในชมุชน มกีารพาชาวบ้านไปดงูานด้านการจดัการน า้ในชมุชนอื่น เพื่อแลกเปลีย่นข้อมลูและ

ประสบการณ์ระหวา่งท้องถ่ิน มีการประชมุ สรุปผลและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกนั และนดัหมายหารือกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อ

แก้ไขปัญหาตอ่ไป รวมทัง้สนบัสนนุการเรียนรู้แก่เดก็และเยาวชนคนรุ่นใหม ่ให้มีความรู้ในภมูิศาสตร์และประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินโดยที่

เก่ียวกบัสายน า้ตา่งๆในคุ้งบางกะเจ้า (ดรูายละเอยีดกิจกรรมตา่งๆได้จากสรุปการประชมุในบทท่ี 5) 

เนื่องจากโครงการฯนีเ้น้นเร่ืองคนเป็นปัจจยัส าคญั จงึให้ความส าคญักบัการจดัประชมุกบักลุม่ชาวบ้านเป็นระยะๆในรูปแบบ

ตา่งๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นการคิดร่วมกนัและให้เกิดความคิดใหม ่จากการท่ีได้วิเคราะห์ปัญหาและแลกเปลีย่นความคิดเห็น ท าให้
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ได้มมุมองและวิธีการแก้ปัญหา และด าเนินการเพื่อการเปลีย่นแปลงในขัน้ตอ่ไป เช่นการไปหารือกบัหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบให้

แก้ปัญหานัน้ๆ ให้สง่ผลตอ่การปฎิบตัิ  

ในการผลกัดนักิจกรรมในแตล่ะขัน้ตอน จะมาจากการหารือร่วมกนั  ดงันัน้โครงการศกึษาวิจยัเพื่อการเปลีย่นแปลงโดยให้ชมุชน

มีสว่นร่วมนี ้จงึเน้นกระบวนการในการพฒันาคนในท้องถ่ิน ให้มีสว่นในการท างาน มคีวามรู้ความเข้าใจ และผลกัดนัการแก้ปัญหา

ได้เอง อนัจะน ามาสูผ่ลลพัธ์ที่ยัง่ยืน มากกวา่วตัถทุี่เป็นรูปธรรม 

ดงันัน้ค ำถำมในกำรวิจัยนี ้จงึมาจากการการประมวลข้อมลูและแลกเปลีย่นความคิดเห็นร่วมกนั ที่รวบรวมได้จากการพบปะ

พดูคยุกบัแกนน าชมุชนในเบือ้งต้นและจากการประชมุแนะน าโครงการครัง้ที่ 1 โดยสรุปได้ดงันี ้

1. ปัญหาช่วงระยะเวลาที่เป็นน า้เค็มยาวนานขึน้และน า้ทว่มบอ่ยขึน้ มีผลกระทบตอ่เกษตรกรชาวสวนมาก จะแก้ไขปัญหาอยา่งไร.. 

2. การจดัการเร่ืองประตนู า้ การ ปิด-เปิดประตนู า้ จะมีการจดัการอยา่งไร   ควรจะมีระบบหรือกลไกอะไรในการดแูลเร่ืองนี ้รวมทัง้

รูปแบบการกัน้น า้ทีเ่หมาะสมควรเป็นอยา่งไร 

3. การปรับปรุงคณุภาพน า้ในคคูลองตา่งๆ ให้สะอาด ไมเ่นา่เสยี และมีการไหลเวยีนที่ดีขึน้ มคีณุภาพดีขึน้   ควรท าอยา่งไร  โดย

ใคร. 
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บทท่ี 2 สรุปข้อมูลและผลที่ได้จำกกำรด ำเนินโครงกำรวิจัย 

โดย ผศ.ดร. เสาวลกัษม์ กิตติประภสัร์ 

หวัหน้าโครงการวิจยัฯ 

จากค าถามงานวิจยั เร่ือง การจดัการปัญหา น า้เคม็ น า้ทว่ม คคูลอง ประตนู า้ และมีรายละเอยีดดงัที่ระบใุนสรุปการประชมุ

ตา่งๆในบทท่ี 5 มีประเด็นท่ีน ามาสรุปใน 2.1 และ สรุปผลที่ได้และถอดบทเรียน ใน 2.2 ดงันี ้

2.1. สรุปประเด็นจำกค ำถำมของงำนวิจัย           

จากการเปิดเวทีรระดมความคดิเห็นกบัชาวบ้านตัง้แตก่ารประชมุครัง้แรก จนถึงเวทีวชิาการและการสมัภาษณ์ ชาวบ้านได้

สะท้อนปัญหาที่ชาวบ้านประสบจากปัญหาน า้ทว่ม น า้เค็ม น า้เนา่เสยีในคคูลองตา่งๆ เป็นต้น โดยมีประเด็นส าคญัดงันี ้

ปัญหาน า้ทว่ม ชาวบ้านตระหนกัดีวา่ ต้องแก้เร่ือง ปัญหาที่อยูข่องน า้ เพราะน า้ไมม่ีที่ไป ขณะนีม้ีปัญหาสิง่กีดขวางคลอง น า้ไม่

ใหลเวยีน การปิด เปิด ประตนู า้ ที่ไมเ่ป็นระบบ ควรชว่ยกนัอยา่งไร ควรมีกลไกอะไรที่จะท าให้สถานการณ์ดีขึน้ และใครควรมีสว่น

เก่ียวข้องเร่ืองแก้ปัญหาน า้เสยีบ้าง นอกจากนัน้ ชาวบ้านเร่ิมสงสยั เร่ือง ปัญหาน า้เคม็ทีม่ีระยะเวลานานผิดปกติที่บางกะเจ้า มีอะไร

เบี่ยงเบนสิง่ที่เคยเป็นตามธรรมชาติหรือเปลา่  ท าไมระยะเวลาที่น า้เค็มในแตล่ะปี มีมากขึน้ถงึเทา่ตวั สิง่เหลา่นีแ้สดงให้เห็นวา่ ชาวบ้าน

เข้าใจปัญหาที่เกิดในชมุชนพอสมควร เพยีงแตอ่าจจะยงัไมแ่นใ่จวา่จะหาทางออกอยา่งไร และจากการท างานเป็นกลุม่ตอ่มา ท าให้เห็น

ได้วา่บางเร่ืองได้มกีารปฎิบตัิการที่น าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทีด่ีขึน้ ซึง่เห็นผลได้ ภายในระยะเวลา 1 ปี 

การระดมความคิดเห็นร่วมกบันกัวิชาการในเวทีสมัมนาตอ่มาที่โครงการวิจยัฯได้จดัขึน้ ท าให้เห็นปัญหาของการแก้ปัญหาน า้ที่

ไมค่รอบคลมุในระดบัภาพใหญ่ของประเทศ เช่นปัญหาน า้ทว่ม ซึ่งเป็นปัญหาสว่นหนึง่มาจากการท่ีไมม่ีที่รองรับน า้ที่เพยีงพอและไมถ่กู

หลกัการ น า้ไมไ่มท่ี่ไป เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะที่ หรือเฉพาะจดุ ซึง่จะท าให้เกิดปัญหาตอ่เนื่องในที่อื่น เช่นการท าผนงักัน้น า้เฉพาะบาง

พืน้ท่ี โดยมีการท าประชาพจิารณ์เฉพาะในพืน้ท่ีนัน้ๆ จงัหวดันัน้ๆ พอท าผนงักัน้น า้ในท่ีหนึง่ จงัหวดัหนึง่ น า้ก็จะไปทว่มในอกีพืน้ท่ีหนึง่ที่

อยูข้่างลา่งลงมาได้ง่ายขึน้ เพราะผนงักัน้น า้ท าให้น า้บีบตวัในชว่งนัน้ สง่ผลให้ระดบัน า้สงูขึน้ในพืน้ท่ีข้างลา่งหรืออีกจงัหวดัหนึ่ง จงึเป็น

การแก้ปัญหาที่ไมจ่บ  เช่น ในพืน้ที่ภาคกลางตอนลา่ง  

ดงันัน้การแก้ปัญหาเร่ืองน า้ที่ผา่นมา ทัง้ในระดบัภาคและระดบัประเทศ ยงัขาดการคดิที่เป็นระบบ เร่ืองพืน้ท่ีรับน า้ หรือที่อยู ่ท่ี

ไปของน า้ แตเ่ป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  คือการท าก าแพงกัน้น า้ในท่ีนัน้ๆ ซึง่ไมใ่ช่การแก้ปัญหาอยา่งเป็นองค์รวมและยัง่ยืน ซึง่ท าให้

คิดตอ่ได้วา่ แล้วกรณีของชมุชน ควรมีการจดัการอยา่งไร? ที่ผา่นมา การแก้ปัญหาให้ชมุชนจากองค์กรภายนอก มวีิธีการตามลกัษณะ

งาน และวิธีคิดในการแก้ปัญหาอาจขาดบริบทของท้องถ่ินท่ีมวีิถีชีวิตที่เช่ือมโยงกบัธรรมชาติ 

สิง่เหลา่นีไ้ด้ให้แง่คดิแก่บางกะเจ้าได้  เพราะบางกะเจ้ามีประตนู า้และผนงักัน้น า้ (ซึง่ก็ไมส่มบรูณ์ ทัง้มีชว่งที่ผนงักนัน า้ขาดตอน 

หรือ ประตชู ารุด) จึงยากทีจ่ะกนัน า้ทว่มได้อยา่งครอบคลมุทัง้คุ้ง อีกทัง้การมีสิง่กีดขวางทางน า้ ท าให้ตะกอนดินและระบบนิเวศน์
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เปลีย่นไป ควรจะกัน้หรือไม ่หรือ ควรจะปลอ่ยให้เป็นตามธรรมชาติและปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ  หรือถ้าจะกัน้ ควร

เป็นรูปแบบใดทีเ่หมาะสมกบัภมูปิระเทศ และตอบโจทย์อาชีพและวิถีหลกัของชมุชน หากยงัต้องการเน้นการเป็นพืน้ท่ีสเีขียวจาก

การเกษตรเป็นหลกั 

นอกจากนี ้ลกัษณะทางภมูิศาสตร์เฉพาะของท้องถ่ิน ท าให้ได้รับผลกระทบจากโครงการตา่งๆได้ไมม่ากก็น้อย เช่น ลกัษณะทาง

ภมูิศาสตร์ที่เป็นเอกลกัษณ์ของคุ้งบางกะเจ้า ท่ีมีแมน่ า้เจ้าพระยาไหลอ้อมคุ้งทัง้ 2 ด้าน ก่อนที่จะไหลออกสูอ่า่วไทย การเบี่ยงน า้โดยเปิด

ประตนู า้คลองลดัโพธ์ เพื่อแก้ปัญหาน า้ทว่มกรุงเทพ ให้น า้ไหลออกอา่วไทยโดยลดัทางคลองลดัโพธ์ ท าให้ทิศทางการไหลและแรงดนัน า้

รอบคุ้งเปลีย่นไป มีผลท าให้การตกตะกอนของน า้เคม็และคา่ความเค็มของน า้สงูขึน้ได้ ท าให้ระยะเวลาทีม่ีน า้เค็มยาวนานกวา่ก่อนหน้าที่

จะมีการเปิดประตนู า้ การเปลีย่นแปลงเหลา่นี ้หากไมไ่ด้คนในท้องถ่ินท่ีคุ้นเคยกบัสภาพสิง่แวดล้อมและวิถีชีวิตในชมุชนมาอยา่งยาวนาน 

ก็ยากที่คนภายนอกจะสงัเกตเุห็นผลกระทบที่เกิดขึน้ได้ (หากการบริหารปิด-เปิดประตนู า้ไมไ่ด้ค านงึถึงรายละเอียดเหลา่นี)้ การท่ีคนใน

ท้องถ่ินมีความสงสยัในเร่ืองปัญหาน า้เค็มที่มีระยะเวลานานและจดุประเด็นถามขึน้มาในเวทีสมัมนาทางวิชาการ ผนวกกบัการสนบัสนนุ

ให้ใช้สทิธิชมุชนไปถามหนว่ยงานที่เก่ียวข้องจากวิทยากร จนกระทัง่กลุม่ชาวบ้านไปนดัให้มีการหารือและลองแก้ปัญหาร่วมกบัหนว่ย

ราชการอยา่งส าเร็จ หลงัจากทางชลประทานคลองลดัโพธ์ได้ทดลองปิดประตนู า้ด ูคา่ความเค็มของน า้ก็ลดลงตามสมมตุิฐานท่ีผู้น าชมุชน

ได้คาดคะเนไว้ นบัเป็นความส าเร็จของการพยายามแก้ปัญหาจากฐานรากในระดบัชมุชน  กรณีการแก้ปัญหาน า้เค็มเกินเวลาปกตทิี่มีมา

นบัสบิปีนี ้นบัเป็นตวัอยา่งของการขบัเคลือ่นการพฒันาร่วมกนัเพื่อการเปลีย่นแปลงและแก้ปัญหาในชมุชนได้อยา่งดี เป็นการผสานและ

ผนกึก าลงัความคดิและการท างานร่วมกนัของฝ่ายชมุชน นกัวิชาการ และหนว่ยงานราชการ ได้อยา่งประสบผลส าเร็จ ดังนัน้ กำร

เปลี่ยนแปลงในกำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยนืควรให้ชุมชนเป็นผู้เร่ิมผลักดนั เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนเอง

และมีกำรบริหำรจัดกำรกนัในระยะยำว ที่เห็นได้ชดัคือ การตดิตามคณุภาพน า้ประจ าวนัจากเวบ็ไซต์ และมีการแจ้งขา่วสารกนัใน

กลุม่ไลน์คุ้งบางกะเจ้า บอกสถานการณ์น า้วา่วนัไหนน า้เค็มมากเกินไป ไมค่วรใช้รดน า้ต้นไม้ เป็นต้น การตื่นตวัตดิตามคณุภาพน า้ใน

กลุม่คนในชมุชน นบัวา่เป็นสิง่ทีม่ีประโยชน์ในการพฒันาอยา่งตอ่เนื่องในระยะยาว 

เร่ืองน า้ทว่ม จากสรุปการประชมุในบทท่ี 5 จะเห็นวา่ทัง้ชาวบ้านและนกัวิชาการก็เห็นตรงกนัเร่ืองทีอ่ยูข่องน า้ จึงควรพิจารณา

เร่ืองพืน้ท่ีรับน า้ ในขณะที่วิทยากรในเวทีสมัมนาเน้นให้ใช้วิถีธรรมชาติ คือปรับตวัการอยูอ่าศยัและวิถีชีวิตให้รับกบัธรรมชาติทีต้่องมนี า้

มาและไป มีน า้ขึน้ น า้ลง มากกวา่ที่จะไปเปลีย่นแปลงวิถีธรรมชาติ ด้วยการเอาสิง่ก่อสร้างหรือก าแพงไปกัน้น า้ ท่ีมีผลกระทบตอ่ระบบ

นิเวศน์ การพฒันาสมยัใหมไ่มเ่ข้าใจพืน้ท่ีของตวัเองท าให้สร้างสิง่ที่เพิ่มปัญหา และแนะน าให้ใช้วิถีคิดแบบภมูิปัญญาท้องถ่ินมากขึน้ 

ชมุชนจะเข้าใจพืน้ท่ีตนเองดีที่สดุ มากกวา่คนภายนอก ดงันัน้ต้องช่วยตนเองและใช้สทิธิของตนเอง (ตามที่รัฐธรรมนญูให้สทิธิไว้) การ

แก้ปัญหาต้องให้ตรงจดุและมองภาพรวม การสร้างก าแพงหรือสิง่กีดขวางอาจไมไ่ด้ช่วยมากในภาพใหญ่ การแก้ปัญหาน า้ทว่มทีด่ทีี่สดุ 

คือการแผน่ า้ให้แบน ให้น า้มีที่ไป และสร้างบ้านเรือนแบบยกใต้ถนุสงู ให้น า้ลอดได้เมื่อน า้มา พอน า้ลดก็ได้ตะกอนที่เป็นประโยชน์ตอ่

การเกษตร น า้ทว่มชัว่คราวไมไ่ด้เป็นปัญหา แตถ้่าน า้ทว่มขงันาน ถึงจะเป็นปัญหา เช่นเดียวกบัคคูลองที่มีน า้ขงันิ่ง 

สว่นคคูลองทีเ่ป็นพืน้ท่ีรับน า้ในชมุชนบางกะเจ้าขณะนีม้ีปัญหาคอื คคูลองมีการตืน้เขินและสิง่กีดขวาง น า้ไมไ่หลทะลคุลองระบายเช่ือม

กนัมากเหมือนเมื่อก่อน เนื่องจากมีสิง่ก่อสร้างมากขึน้ ทัง้ถนนคอนกรีต อาคาร ที่อยูอ่าศยัที่รุกล า้เข้ามาในคลอง ท าให้ระยะคลองแคบขึน้ 

มีการถมคลองเป็นถนน การระบายน า้แยล่ง น า้ไหลเวียนน้อยลง มีปัญหาน า้เนา่ น า้เสยี มกัมีการสร้างสะพานคร่อมไปในล าประโดง ท า
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ให้ขวางทางน า้ไหล แตก่่อนจะเดนิบนคนัดินเปลา่ๆและเรือผา่นคลองได้ แตต่อนนี ้เรือผา่นไมไ่ด้ เป็นเพียงแคท่างน า้ผา่นได้ บางทีม่ีการ

ก่อสร้างปิดทางน า้ ดงันัน้  ในการถมที่ควรท าทอ่ระบายน า้ไว้ด้วย  แตล่ะสวนมีทอ่ที่เรียกว่าหบัเผย กัน้น า้ 

ปัญหาเหลา่นีเ้กิดจากปัญหาพฤติกรรมของคน ขณะที่คนในชมุชนต้องการเห็นคลองสวย น า้ใส คนและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง

ต้องดแูลเอาใจใสอ่ยา่งจริงจงั โดยเฉพาะเมื่อมกีารพฒันาการทอ่งเที่ยวในบางกะเจ้ามากขึน้ มีการพฒันาสิง่ก่อสร้างและคนจากภายนอก

เข้ามามากขึน้ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องยิ่งต้องระมดัระวงัและจดัการให้ดี ไมใ่ห้เกิดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม เมื่อชาวบ้านตื่นตวัเร่ืองการดแูล

รักษาความสะอาดคลองมากขึน้ ควรให้ อบต. และหมูบ้่าน ใช้งบประมาณที่ลงมาดแูลเร่ืองการท าคคูลองมากขึน้ ดแูลกฎระเบียบการถม

ที่ การขดุ ถมดินตา่งๆ ต้องไมใ่ห้กระทบการระบายน า้ ต้องใสท่อ่ระบายน า้ รวมทัง้มีระบบบ าบดัน า้เสยี และให้ถงัดกัไขมนัของครัวเรือน มี

การจดัการขยะจริงจงัและควรมีการขดุลอกและดดูเลนในคลอง รวมทัง้ห้ามไมใ่ห้สร้างสิง่กีดขวางลว่งล า้เจ้าไปในเขตคลอง ต้องท าให้

คลองตา่งๆมกีารทะลถุงึกนั ให้น า้ใหลสะดวก ไมน่ิ่ง  

ทางโครงการฯ เห็นความส าคญัของการท าแผนท่ีคลองตา่งๆในคุ้งบางกะเจ้า เพื่อประโยชน์ในการพฒันาคลองและระบบน า้

ตอ่ไป จึงได้มีการส ารวจและจดัท าแผนท่ีคลองในคุ้งบางกะเจ้าทัง้ 6 ต าบล รวมทัง้ประตนู า้ตา่งๆ รอบคุ้ง เพื่อเป็นฐานข้อมลูทางกายภาพ 

และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี ้ตามคลองหลกัๆ ควรมีการตรวจวดัคณุภาพน า้ ทัง้ในจดุ ปลายคลอง 

กลางคลอง เพื่อให้ชาวบ้านมีข้อมลู เช่น วนัใหน ระดบัน า้เค็ม สงูเกินไปใช้ท าการเกษตรไมไ่ด้ เป็นต้น ซึง่ทางโครงการจกัได้ร่วมท าเร่ือง

ระบบการติดตามวดัคณุภาพน า้กบัหน่วยงานทางวชิาการและชมุชนตอ่ไป ในโครงการฯระยะที่ 2 

สว่นเร่ืองประตนู า้ที่รอบคุ้งบางกะเจ้ามีถงึ 34 ประต ูยงัมีปัญหา บางที่ใช้งานไมไ่ด้ จงึมีบาง อบต.ร้องขอให้ทาง อบจ. มา

ซอ่มแซม ซึง่ถ้าการซอ่มแซมประตนู า้ตา่งๆเกือบส าเร็จ ควรจะมกีารหารือและประชมุกบัชาวบ้านให้ทราบความคืบหน้าและกลไกในการ

ท างานตอ่ไป จะมีคณะกรรมการดแูลเร่ืองนีห้รือไม ่ อยา่งไรก็ตามได้มีการขอให้พืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้าอยูใ่นเขตชลประทาน ซึง่ถ้าเป็น

เช่นนัน้ กรมชลประทานจะได้มาดแูลเร่ืองประตนู า้ รวมทัง้กลไกในการควบคมุประตนู า้  

นอกจากเร่ืองกลไกในการดแูลประตนู า้และระบบควบคมุแล้ว เร่ืองรูปแบบประตนู า้ยงัเป็นประเด็นที่ควรศกึษาตอ่ไป เนื่องจาก

ประตนู า้รูปแบบเดมิ อาจไมไ่ด้เน้นเป็นการกัน้น า้เพื่อพืน้ท่ีเกษตรกรรม ขนาดของประตนู า้เลก็มากเมื่อเทียบกบัคลอง (ซึง่ทาง อบจ. 

อธิบายวา่ สมยัก่อน คลองเหลา่นัน้ไมก่ว้างเทา่นี)้ จงึมีส่วนปีกคอนกรีตสองข้างประตทูี่ขวางทางน า้และตะกอน อยา่งไรก็ตาม ทางอบจ. 

เปิดโอกาสไว้วา่ หากรูปแบบนนีม้ีปัญหาตอ่การท าสวนเกษตร  ในอนาคตอาจมกีารศกึษาเพื่อเปลีย่นรูปแบบท่ีเหมาะสมได้ หากคนใน

พืน้ท่ีร้องขอขึน้มา 

อยา่งไรก็ตาม บางกะเจ้ายงัมีปัญหาเร่ืองน า้ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว อาทิ การยงัไมผ่ลกัดนัในการแก้ปัญหาน า้และ

สภาพแวดล้อมในชมุชนผา่นองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีต้องดแูลเทา่ที่ควร ซึง่ปัญหาการจดัการน า้เนา่ เสยี การระบายน า้ การจดัการ

สิง่กีดขวางคคูลองตา่งๆในชมุชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสามารถดแูลและให้บริการประชาชนได้ และควรออกข้อบญัญตัิให้มกีารขอ

นญุาติก่อนถมดินหรือสร้างสิง่ก่อสร้างที่ลว่งล า้แนวคลอง หรือมีผลกระทบตอ่การระบายน า้ รวมทัง้ผงัเมืองที่เหมาะสมควรเป็นรูปแบบใด 

นอกจากนี ้ยงัมเีร่ืองการจดัการระบบการดแูลและควบคมุเร่ืองน า้ในภาพรวมทีย่งัไมช่ดัเจนในขณะนี ้อาทิ กลไกการปิด-เปิดประตนู า้ 

และรูปแบบท่ีเหมาะสมควรเป็นอยา่งไร ใครจะเป็นผู้ดแูล รวมทัง้ ผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนในอนาคต จากน า้ทะเลท่ีสงูขึน้ อีกทัง้แผน่
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ที่ทรุดตวัที่ลงทกุปี จะมีผลกระทบตอ่ชมุชนชายฝ่ัง บางกะเจ้าควรเตรียมตวัอยา่งไร? สิง่เหลา่นี ้ทางโครงการฯจะพยายามประสานความ

ร่วมมือกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและภาควิชาการในการให้ความรู้ และร่วมมือท างานกบัชมุชนตอ่ไปในโครงการฯระยะที่ 2 และจะเน้นให้

คนรุ่นใหมช่มุชนเข้ามามีสว่นร่วมมากขึน้ 

2.2. สรุปผลที่ได้จำกกำรด ำเนินกำรในระยะ 1 ปี 

การท างานท่ีเน้นกระบวนการมากกวา่การให้สิง่ของที่จบัต้องได้ และเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ การลงทนุในการพฒันาคน ปกติ

อาจจะยงัไมเ่ห็นผลที่เป็นรูปธรรมในระยะสัน้มากนกั แตจ่ะมีผลในการในการพฒันาระยะยาว อยา่งไรก็ตาม ถงึแม้โครงการวิจยัฯนีมุ้ง่ผล

ที่ได้ในระยะยาว แตใ่นระยะสัน้ชว่งเวลา 1 ปีที่ผา่นมา สามารถเหน็ผลที่เป็นรูปธรรมเห็นได้ชดัในบางเร่ือง เช่น การร่วมผลกัดนัในการ

แก้ปัญหาน า้เคม็ และการจดัท าแผนท่ีคลองใน 6 ต าบลให้เป็นระบบ ถือเป็น ผลลพัท์ และผลกระทบจากการท างานของโครงการวิจยัฯ 

ในระยะหนึง่ปีที่ผา่นมา ท่ีสรุปได้จากข้อค้นพบในบางประเด็น ดงันี ้  

1. ปัญหาน า้เค็มในบางกะเจ้า ที่มีระยะเวลานานขึน้มาก ในชว่งกวา่ทศวรรษที่ผา่นมา ไมไ่ด้เกิดจากการการเปลีย่นแปลงทาง

สภาพภมูิอากาศหรือผลกระทบจากโลกร้อนอยา่งเดียว แตเ่ป็นเร่ืองของการบริหารจดัการ(โครงสร้างพืน้ฐาน)โดยคนเป็น

หลกั อนัเนื่องมาจากการปิด-เปิดประตนู า้คลองลดัโพธ์ ท่ีมีผลตอ่การไหลและแรงดนัของแมน่ า้เจ้าพระยา  ดงันัน้ การ

วิเคราะห์ถงึสาเหตขุองปัญหาอยา่งถ่องแท้ จงึเป็นปัจจยัส าคญั ที่จะน าไปสูก่ารแก้ปัญหาได้ การท่ีคนในท้องถ่ินความรู้ใน

ท้องถ่ินของตน การตัง้ข้อสงัเกตถุงึการเปลีย่นแปลง การเก็บข้อมลู การวิเคราะห์ปัญหาและด าเนินการแก้ปัญหาอยา่ง

ถกูต้องจึงเป็นหวัใจส าคญัของการเปลีย่นแปลง ซึ่งกำรแก้ปัญหำน ำ้เค็มที่เกิดขึน้ในบำงกะเจ้ำ โดยควำมร่วมมือของ

ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ท ำให้แก้ปัญหำได้ส ำเร็จ ส่งผลกระทบดต่ีอชำวสวนในคุ้งบำงกะเจ้ำเป็นจ ำนวนมำก รวมทัง้

ผู้ใช้น ำ้ประปำในฝ่ังตรงข้ำมแม่น ำ้เจ้ำพระยำในเขตกรุงเทพด้วย ซึ่งประสบปัญหำมำนำนนับสิบกว่ำปี 

จากรายละเอยีดในการสรุปการประชมุตา่งๆ จะเห็นวา่ นบัตัง้แตก่ารประชมุโครงการกบัชาวบ้านครัง้แรก (5.1 วนัท่ี 1 กย. 2560) มี

การตัง้ข้อสงสยัเร่ืองระยะเวลาน า้เคม็ที่ยาวนานผิดปรกติ จนถึงการประชมุเวทวีิชาการครัง้ที่ 2 ( 5.2 วนัท่ี 5 พย. 2560) มีการระบปัุจจยัที่

สงสยัเก่ียวข้องคือประตนู า้คลองลดัโพธ์ และมีการตอ่เนื่องไปประชมุกบัหนว่ยงานภาคปฎิบตัิ (5.3 วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2560) หาทาง

แก้ปัญหาโดยทดลองปิดประตนู า้คลองลดัโพธ์) จนได้รับความมือและแก้ปัญหาได้จริง จึงเป็นกระบวนกำรร่วมคดิร่วมท ำที่โครงกำรฯ

ได้มีส่วนในกำรกระตุ้นให้เกดิขึน้ด้วย 

2. การจดัการน า้ภายในคุ้งบางกะเจ้า ขึน้อยูก่บัคลองตา่งๆซึง่เป็นท่ีรับน า้ ระบายน า้ แตก่ารจดัการในเร่ืองคลองยงัไมด่ีนกั มี

ปัญหาหลายอยา่ง และยงัขาดการรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัคลองตา่งๆอยา่งเป็นระบบ โครงกำรวิจยัฯจึงได้ให้มีกำร

รวบรวมองค์ควำมรู้ในเร่ืองคลองอย่ำงเป็นระบบมำกขึน้ จนสามารถท าแผนท่ีคลองทัง้หมดใน  6 ต าบลได้ และจะมี

การส ารวจหน้าที่ของคลองตอ่ ในโครงการฯระยะที่ 2  

เมื่อโครงการฯให้ความส าคญัในเร่ืองการรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัคลอง ท าการส ารวจร่วมกบันกัวจิยัชมุชน มาสนบัสนนุและ

ผลกัดนัให้นกัวจิยัชมุชนบางทา่นทีอ่าจมคีวามสนใจส ารวจเป็นการสว่นตวัอยูแ่ล้ว ท าอยา่งเป็นระบบและครอบคลมุมากยิง่ขึน้ 

ท ำให้ได้แผนที่คลองและประตูน ำ้ทัง้หมดใน 6 ต ำบล ทีให้หน่วยงำนต่ำงๆในพืน้ที่น ำไปใช้ประโยชน์ได้ (อบต. และ
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ศูนย์เรียนรู้ต่ำงๆ รวมทัง้นักเรียนในโรงเรียนในชุมชนได้ใช้ในกำรศึกษำได้)  นอกจำกนี ้โครงกำรฯ ยงัได้สนับสนุน

ให้มีกำรท ำควำมสะอำดคลองบำงคลอง เช่น คลองแพ โดยให้เยาวชน คนรุ่นใหม ่มีสว่นร่วมในการพฒันาคลองด้วย 

  การพฒันาคลอง และการส ารวจแผนท่ีทางน า้ คคูลอง ประตนู า้ ที่ทางโครงการร่วมมือกบันกัวจิยัชมุชนจดัท าขึน้ เป็นการพฒันา

สภาพแวดล้อมและการเสริมสร้างองค์ความรู้ในท้องถ่ิน ให้คนในท้องถ่ินได้เรียนรู้ลกัษณะภมูิศาสตร์และประวตัิศาสตร์ของชมุชนไป

ด้วยกนั ซึง่จะมีผลในการพฒันาคณุภาพสิง่แวดล้อมในชมุชนตอ่ไป 

3. โครงการฯได้ผลกัดนัให้มีกำรให้ควำมรู้และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น เช่น ในเร่ืองรูปแบบและระบบการปิด-เปิด ประตนู า้ 

(นอกเหนือจากเร่ืองอื่นๆทมีีผลตอ่วิถีชีวิตของเขา) จากการท่ีเชิญผู้ เช่ียวชาญมาบรรยายในชมุชนและพาชาวบ้านไปเรียนรู้

ดงูานนอกสถานท่ี (ที่แมก่ลอง จ.สมทุรสงคราม) รวมทัง้ประสานการเข้าพบหารือกบัองค์การบริหารสว่นจงัหวดั (อบจ.)

สมทุรปราการ ผู้ท าหน้าทีซ่อ่มแซมประตนู า้ในรูปแบบเดมิในปัจจบุนั ท ำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจถงึรูปแบบที่เหมำะสม 

ปัญหำ และอุปสรรค ที่เกดิขึน้  ชำวบ้ำนเข้ำใจและเห็นตัวอย่ำงรูปแบบในพืน้ที่อื่นและวเิครำะห์ได้ว่ำเหมำะสม

ที่จะประยุกต์ใช้ในพืน้ที่ของตนหรือไม่อย่ำงไร อะไรเป็นสาเหตใุห้รูปแบบประตนู า้เป็นอยา่งทีเ่ป็นอยู ่แม้วา่ขณะนีเ้ป็น

เพียงการซอ่มแซมให้ประตใูช้งานได้และยงัไมม่ีการเปลีย่นแปลงใดๆในรูปแบบเดมิ รวมทัง้ยงัไมไ่ด้ข้อสรุปเร่ืองกลไกการ

เปิด-ปิด ประตนู า้ ก็ตาม แตท่าง อบจ. ตระหนกัดีวา่จะให้คนในท้องถ่ินได้ร่วมรับทราบและแสดงความคิดเห็นเมื่อการ

ซอ่มแซมใกล้จะเสร็จ รวมทัง้หากคนในท้องถ่ินเสนอเร่ืองขึน้มาให้มีการศกึษาหรือจดัการในเร่ืองประตนู า้ที่เก่ียวข้อง ก็จะ

ไปดแูลได้หรือศกึษาได้ในอนาคต ซึง่กลไกการควบคมุประตนู า้ จะต้องมกีารหารือในผู้ที่เก่ียวข้องตอ่ไปวา่ควรใช้กลไกอะไร 

หรือใครจะเป็นผู้ รับผิดชอบ 

นอกจากนี ้โครงการฯ ได้มีการหารือกบัภาควชิาการ (สถาบนัเทคโนโลยีเจ้าคณุทหารลาดกระบงั)ที่จะมาช่วยท าระบบตดิตาม

วดัคณุภาพน า้ในคลองหลกัๆ ถงึ 8 คลอง ซึง่การติดตัง้เคร่ืองมือนีจ้ะท าให้การติดตามปัญหาน า้เคม็ในพืน้ท่ีชมุชนได้ดยีิ่งขึน้ 

กระบวนการท างานเหลา่นี ้ทางโครงการฯร่วมกบัแกนน าชมุชนและนกัวิจยัชมุชนได้เรียนรู้และหารือกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง

ร่วมกนั ซึง่จะได้ท างานในเร่ืองเหลา่นีต้อ่ไปในโครงการ ระยะที่ 2 

สรุปบทเรียนส ำคัญจำกโครงกำรวิจัยฯในระยะที่หน่ึง 

จะเห็นวา่ กระบวนการขบัเคลือ่นการพฒันาโดยให้คนในท้องถ่ินเป็นผู้ ร่วมผลกัดนัให้เกิดการเปลีย่นแปลง เห็นผลเป็น

รูปธรรมได้ โดยเฉพาะการขบัเคลือ่นในการแก้ปัญหาเร่ืองน า้เคม็ของผู้น ากลุม่คุ้งบางกะเจ้าหนึง่เดยีว ร่วมกบัแกนน าชมุชนและ

นกัวิจยัชมุชนนกัวิจยัในโครงการฯ เป็นตวัอยา่งทีด่ีในการรวบรวมข้อมลูความรู้ และการประสานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อ

แก้ปัญหา และน ามาสูก่ารเปลีย่นแปลงที่ดีขึน้ในที่สดุ (นบัตัง้แตก่ารเปิดประเด็นในการตัง้ข้อสงสยั ในการประชมุเวทีชาวบ้าน

ครัง้ที่ 1 ตอ่ด้วยการตัง้สมมตุิฐานและพยายามหาหนทางแก้ไขในเวทีการประชมุวิชาการในครัง้ที ่2 และตอ่เนื่องถึงการปฎิบตัิ

การไปเจรจากบัหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ ในการประชมุทีค่ลองลดัโพธ์ จนประสบผลส าเร็จ ภายในระยะเวลาไมน่าน) และยงัมี

การถา่ยทอดความรู้ความเข้าใจในกลุม่ชมุชนเป็นอยา่งดี โดยหลงัจากทีม่ีการทดลองปิดประตคูลองลดัโพธ์แล้ว ได้มีการ

ติดตามสภาพและคณุภาพน า้ตลอดอยา่งตอ่เนื่องประจ าวนัผา่นเวบ็ไซต์หนว่ยงานราชการโดยแกนน ากลุม่ และมีการรายงาน
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ให้สมาชิกกลุม่ไลน์บางกะเจ้าทราบทกุวนั นบัเป็นตวัอยา่งทีด่ีอนัหนึง่ที่แสดงให้เห็นความสามารถและความตื่นตวัของชมุชนใน

แก้และจดัการปัญหาน า้เค็มที่ยาวนานผิดปกติและใช้ประโยชน์จากความรู้ที่ได้ในชีวติประจ าวนั  

ดงันัน้  กรณีนีเ้ป็นตวัอยา่งวา่การวิเคราะห์สาเหตขุองปัญหาที่ถกูต้อง น าไปสวูิธีการแก้ปัญหาทีถ่กูต้อง ซึง่ต้องเข้าใจ

บริบทของท้องถ่ินและวิธีการท างานด้วย และมีการติดตามผลที่ดอียา่งตอ่เนื่อง ดังนัน้  กำรพัฒนำที่เน้นคนและทุนทำง

สังคมในท้องถิ่นจะส่งผลต่อกำรพัฒนำท้องถิ่นในระยะยำว 
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บทที่ 3  ข้อมูลส ำคัญของ พืน้ท่ีสีเขียวบำงกะเจ้ำ 

โดย ประกิจ รอดเจริญ 

นักวิขัยชุมชน 

ข้อมูลท่ัวไป 
 

                    พืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้าหรือพืน้ท่ีกระเพาะหมหูรือปัจจบุนัมกัจะเรียกกนัวา่คุ้งบางกะเจ้า   คือ พืน้ท่ีสเีขียวบริเวณบางกะเจ้า   

อ าเภอพระประแดง   จงัหวดัสมทุรปราการ   เนือ้ที่ 11,818 ไร่เศษ   ประกอบด้วยพืน้ท่ี  6 ต าบล  ได้แก่   ต าบลทรงคนอง   ต าบลบางยอ  

ต าบลบางกะเจ้า    ต าบลบางกระสอบ     ต าบลบางน า้ผึง้     และต าบลบางกอบวั    อ าเภอพระประแดง      เป็นพืน้ท่ีอยูท่างตอนใต้ของ

ที่ราบภาคกลาง    พืน้ท่ีล้อมรอบด้วยแมน่ า้เจ้าพระยาเป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร     พืน้ท่ีบางกะเจ้ารูปร่างคล้ายรูปบว่งหรือกระเพาะหมู

ล้อมรอบด้วยพืน้ท่ีเขตกรุงเทพมหานคร   มีคอคอดกว้างประมาณ 600 เมตร (คลองลดัโพธ์ิ)     

                    พืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้าประกอบไปด้วยเขตปกครอง 6 ต าบล  คือ ต าบลบางกะเจ้า  ต าบลบางกอบวั  ต าบลบางยอ  ต าบล

บางน า้ผึง้  ต าบลบางกระสอบ และ ต าบลทรงคนอง   ทัง้ 6 ต าบลมีพืน้ท่ีประมาณ 11,818 ไร่ เศษ 

       โดยแบง่พืน้ท่ีและจ านวนหมูบ้่านดงันี ้

1. ต าบลบางยอ  มีพืน้ท่ี   3,318  ไร่  (5.37 ตร.กม.) แบง่พืน้ท่ีเป็น  10 หมูบ้่าน 

2. ต าบลทรงคะนอง  มีพืน้ท่ี  2,343.75 ไร่ (3.75 ตร.กม.)  แบง่พืน้ที่เป็น 13 หมูบ้่าน 

3. ต าบลบางน า้ผึง้  มีพืน้ท่ี  1,938 ไร่ (3.10 ตร.กม.)   แบง่พืน้ท่ีเป็น 11  หมูบ้่าน 

4. ต าบลบางกะเจ้า  มีพืน้ท่ี  1,809 ไร่ (2.89 ตร.กม.) แบง่พืน้ท่ีเป็น  9 หมูบ้่าน 

5. ต าบลบางกอบวั  มีพืน้ท่ี 1,594.95 ไร่ (2.48 ตร.กม.)  แบง่พืน้ที่เป็น  13 หมูบ้่าน 

6. ต าบลบางกระสอบ  มีพืน้ท่ี 1,247 ไร่ (2.36 ตร.กม.) แบง่พืน้ท่ีเป็น  11 หมูบ้่าน 

ประชาชนในพืน้ท่ีสว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเภทแบบท าสวนยกร่องปลกูมะมว่งหลายพนัธุ์  ที่นิยมคือมะมว่ง

น า้ดอกไม้   มะพร้าว  ชมพูม่า่เหมี่ยว  ชมพูส่าแหรก  หมาก  กล้วยหอม กล้วยน า้ว้า  ทองหลาง   และไม้ประจ าถ่ินอื่นๆ   บางสว่นเป็นป่า

ชายเลนและป่าน า้กร่อย    จึงมคีวามส าคญัทางระบบนิเวศ   ดงันัน้คณะรัฐมนตรีมีมตเิมื่อวนัท่ี 14 กนัยายน  2520   ประกาศเป็นเขต

อนรัุกษ์พืน้ท่ีสเีขียวเพื่อเป็น “ปอด”   ฟอกอากาศให้กบัชาวกรุงเทพมหานครและจงัหวดัสมทุรปราการ 

                   ในพืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้าหรือเกาะกระเพาะหม ู หรือคุ้งบางกะเจ้านี ้  ลักษณะภมิูประเทศ  หรือ 
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อัตลกัษณ์ของพืน้ที่ส่วนใหญ่    คือสวนผลไม้นำนำพรรณ   หรือ สวนผลไม้นำนำชนิด  ไมใ่ช่เป็นพืน้ท่ีป่าที่ผู้คนทัว่ไปจากนอก

พืน้ท่ียงัเข้าใจกนัผิดอยู ่ ซึง่มคีวามพยายามในการสือ่สารให้คนนอกพืน้ท่ีเข้าใจวา่พืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้านีเ้ป็นป่า   ซึง่เป็นความเข้าใจผดิ

และสือ่สารกนัผิดๆ   สาเหตทุี่เรียกสวนในพืน้ท่ีบางกะเจ้าวา่สวนผลไม้นานาพรรณเพราะวา่  สวนในพืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้านัน้ปลกูไม้ที่

เป็นผลไม้มากมายหลายชนดิ  เชน่  มะมว่งน า้ดอกไม้  มะมว่งน า้ตาลจีน มะมว่งเขียวเสวย  ชมพูส่าแหรก  ชมพูม่า่เหมีย่ว  ชมพูเ่งาะ  

กล้วยน า้ว้า  กล้วยหอม  กล้วยหกัมกุ  ลิน้จ่ี  มงัคดุ ละมดุ ล าไย  มะเฟือง  มะไฟ  มะพร้าว ส้มโอ  ส้มเขียวหวาน  มะละกอ  สปัปะรด  

กระท้อน  น้อยหนา่  น้อยโหนง่   มะพร้าว  ทเุรียนก็เคยปลกูเป็นหลกัอยูห่ลายปี   

                    สวนผลไม้นานาพรรณของพืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้าหรือเกาะกระเพาะหม ู หรือคุ้ งบางกะเจ้า  จะมีเอกลกัษณ์หรืออตัลกัษณ์  

คือ  เป็นสวนแบบยกร่องและมีคนัสวนล้อมรอบ  โดยขนาดกว้าง  ยาวแล้วแตจ่ านวนพืน้ท่ีที่มี   มีสว่นท่ีเป็นพืน้ดินส าหรับปลกูพชื  

เรียกวา่ อกร่อง  อาจจะมีจ านวนอกร่องมากหรือน้อยแล้วแตเ่จ้าของจะก าหนด   สว่นท่ีเป็นร่องน า้รอบๆอกร่องส าหรับเก็บน า้เรียกวา่

ท้องร่อง  และมีคนัดินล้อมรอบอกร่องและท้องร่องทัง้หมดไว้เรียกวา่  คนัสวน  หรือคนัถนน  หรือ ร่องถนน   ในพืน้ท่ีสวนท่ีมีคนัสวน

ล้อมรอบอกร่องและท้องร่องไว้  เรียกวา่ “ขนดัสวน”   และในสวนแตล่ะขนดัจะต้องมี “ทอ่”  ส าหรับบงัคบัน า้  หรือระบายน า้ออกหรือเปิด

ให้น า้จากภายนอกเข้ามาในสวน 

           อัตลักษณ์  หมายถึง  ลกัษณะของตนเอง ลกัษณะของตวัเอง   หรือ   ผลรวมของลกัษณะเฉพาะของสิง่ใดสิง่หนึง่ซึง่ท าให้สิง่นัน้

เป็นท่ีรู้จกัหรือ จ าได้ 

       เอกลกัษณ์  หมายถึง  ลกัษณะเฉพาะที่มีร่วมกนั , โดยปริยายหมายถึงลกัษณะเฉพาะ 

           สวน  หมายถึง  พืน้ท่ีปลกูไม้ผล  พืช ผกั  หรือไม้ดอก (พจฯ) 

           ป่ำ  หมายถึง  ดง ,  ที่มีต้นไม้ตา่งขึน้มาก (พจฯ)  

                   บริเวณ ที่มีต้นไม้ หลายชนิด ขนาดตา่งๆ ขึน้อยู ่อยา่งหนาแนน่ และกว้างใหญ่พอ ที่จะมีอิทธิพล ต่อ สิง่แวดล้อม ใน

บริเวณนัน้ เช่น ความเปลีย่นแปลง ของลมฟา้อากาศ ความอดุมสมบรูณ์ ของ ดิน และน า้ มีสตัว์ป่า และสิง่มีชีวิตอื่น ซึง่มีความสมัพนัธ์

ซึง่กนัและกนั  

                   ป่า ตามพระราชบญัญตัิป่าไม้ หมายถงึ ท่ีดิน ท่ีไมม่ีบคุคลใด บคุคลหนึง่ได้มาซึง่กรรมสทิธ์ิครอบครอง ตามกฎหมาย

ที่ดิน 

                   เมื่อวนัท่ี 14 กนัยายน 2520 คณะรัฐมนตรีได้มมีติให้อนรัุกษ์พืน้ท่ีสเีขียวบริเวณบางกะเจ้า ซึง่เป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรม

ประกอบด้วยต าบลบางกะเจ้า ต าบลทรงคนอง ต าบลบางกระสอบ ต าบลบางน า้ผึง้ ต าบลบางกอบวั และต าบลบางยอ อ าเภอพระ

ประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ มพีืน้ท่ีรวม 11,818 ไร่เศษ 

       พืน้ท่ีของต าบลบางกะเจ้าในปัจจบุนั   มีกฎกระทรวง  ให้ใช้ผงัเมืองรวมสมทุรปราการ  พ.ศ. 2556   ณ วนัท่ี 26 มถินุายน 2556   

ประกาศใช้ในราชกิจจานเุบกษา  ฉบบักฤษฎีกาเลม่ 131 ตอนที่ 19 ก   วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2557 



  13  

   พืน้ท่ีต าบลบางกะเจ้าประกอบไปด้วยที่ดิน 3 ประเภท 

1. ท่ีดินประเภทอนรัุกษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

2. ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

3. ท่ีดินประเภทท่ีโลง่เพื่อนนัทนาการและการรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม 

         ลกัษณะพืน้ท่ีของพืน้ท่ีสเีขยีวบางกะเจ้าหรือ พืน้ท่ีกระเพาะหม ู หรือปัจจบุนัอาจจะเรียกอีกอยา่งหนึง่วา่คุ้งบางกะเจ้า  มีลกัษณะที่

มีความหลากหลายทางชีวภาพตามที่มีข้อมลูการส ารวจไว้จาก  มลูนิธิโลกสเีขียว    เช่น    พืช 170 ชนิด   นก 83 ชนิด       ปลา 25 ชนิด       

สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม 10 ชนิด       สตัว์เลือ้ยคลาน 16 ชนดิ     แมลง 123 ชนิด   สตัว์สะเทิน้น า้สะเทิน้บก  8 ชนิด      หอย 51 ชนิด     

สตัว์ไมม่ีกระดกูสนัหลงัอื่นๆ 34 ชนิด      เห็ดรา  58 ชนิด   สาหร่ายและแพลงก์ตอน 42 สกลุ    ไลเคน 17 ชนดิ/สกลุ 

          พืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้าหรือพืน้ท่ีกระเพาะหมนูี ้ ในปี พ.ศ. 2549 ได้รับการยกยอ่งจากนิตยสารไทม์เอเชีย (Time Asia) ฉบบั Best 

of Asia   ยกยอ่งให้บางกะเจ้าเป็นปอดกลางเมืองที่ดีที่สดุในเอเชีย (The Best Urban Oasis of Asia)    

         และจากการศกึษาวิจยัขององค์การบริหารจดัการก๊าซเรือกระจก (องค์กรมหาชน)  และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

เมื่อปี พ.ศ. 2554  ระบวุา่พืน้ท่ีสเีขียวของบางกะเจ้าช่วยดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลีย่ปีละ 6,000 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์  และ

ผลติก๊าซออกซิเจนได้ถงึ 6 ล้านตนัออกซิเจนตอ่วนั 

1. คลองและประตนู ำ้ ในพืน้ที่สีเขียวบำงกะเจ้ำ 
ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัคลอง 

                        ในพืน้ที่  6 ต ำบลมีคลองที่ติดแม่น ำ้ (ต่อจำกแม่น ำ้เจ้ำพระยำ)ทัง้สิน้ 32 คลอง 

(เป็นคลองแบง่เขตนอก 6 ต าบล 1 คลอง คือคลองลดัหลวง)     มีล ารางสาธารณะที่ตดิแมน่ า้ 2 ล าราง 

เป็นคลองที่อยูน่อกเขตเกาะกระเพาะหม ู2 คลอง   เป็นคลองที่แบง่เขตเกาะกระเพาะหมกูบันอกกระเพาะหม ู1 คลอง            

                      คลองในแต่ละต ำบลที่ไม่ติดแม่น ำ้ มีทัง้หมด 16 คลอง 

ต าบลบางยอ 5 คลอง      ต าบลบางกะเจ้า 7 คลอง        ต าบลบางน า้ผึง้ 2 คลอง         ต าบลบางกระสอบ 2 คลอง 
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                     รำยชื่อคลองในแต่ละต ำบลที่ตดิแม่น ำ้ มีทัง้หมด 36 คลอง 

 รายช่ือคลองที่เร่ิมตัง้แตค่ลองลดัหลวงของต าบลทรงคะนองและคลองลดัตะนงที่อยูใ่นเขต 6 ต าบลแตถื่อวา่อยูน่อกเขตพืน้ท่ีสเีขยีว  

ประกอบด้วย 

                         ต ำบลทรงคนอง 

1. คลองลดัหลวง  มีประตนู า้  เป็นคลองแบง่เขตต าบลทรงคะนอง กบัต าบลบางพึง่ 

2. คลองลดัตะนง  มีประตนู า้         3. คลองลดัโพธ์ิ  มีประตนู า้                       

ต ำบลบำงยอ  

4. คลองวดับางขมิน้  มีประตนู า้       5. คลองลดับางยอ  มีประตนู า้     6. คลองทา่นา  มีประตูน า้ 

7. ล ารางสาธารณะใกล้บริษัท CTL  ไมม่ีประตนู า้  มีพนงัและหบัเผย 

                        ต ำบลบำงกะเจ้ำ 

8. คลองบางกะเจ้า  มีประตนู า้  เป็นคลองแบง่เขตต าบลบางยอกบัต าบลบางกะเจ้า       9. คลองยายชิด  มีประตนู า้ 

10. คลองผีหลอก  ไมม่ีประตนู า้        11. คลองสวนหมาก  มีประตนู า้       12. คลองบางกระเบือ้ง มีประตนู า้ 

13. คลองบางกระเบือ้งบน มีประตนู า้       14. คลองบางกระเบือ้งลา่ง มีประตนู า้     15. คลองโรงปนู  มีประตนู า้ 

                        ต ำบลบำงกอบัว 

16. คลองยายขาบ  มีประตนู า้ เป็นคลองแบง่เขตต าบลบางกอบวักบัต าบลบางกะเจ้า         17. คลองบน  มีประตนู า้ 

18. คลองวดับางกอบวั  มีประตนู า้           19. คลองยายกี มีประตนู า้            20. คลองแพ มีประตนู า้ 

21. คลองเขตเรือบิน  มีประตนู า้          22. ล ารางสาธารณะ หมู ่11 ใกล้คลองหมอส ี(ครูเสริม) 

23. คลองหมอส ีหรือคลองครูเสริม มีประตนู า้           24. คลองยายเอ็ด  มีประตนู า้ 

                         ต ำบลบำงน ำ้ผึง้ 

25. คลองวดับางน า้ผึง้นอก  มีประตนู า้               26. คลองยายริว้  มีประตนู า้    

27. คลองบางกะเจ้า (คลองบางน า้ผึง้) มีประตนู า้               28. คลองทรง (คลองพวง)  มีประตนู า้       

29. คลองตาสกั  มีประตนู า้ เป็นคลองแบง่เขตต าบลบางน า้ผึง้กบัต าบลบางกระสอบ 
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                         ต ำบลบำงกระสอบ 

30. คลองตาแดง  มีประตนู า้            31. คลองบางกระสอบ  มีประตนู า้              32. คลองลดับางยอ มีประตนู า้ 

33. คลองขายเสา  มีประตนู า้           34. คลองวดับางกระสอบ  มีประตนู า้ 

                          ต ำบลทรงคนอง 

35. คลองวดัป่าเกด  มีประตนู า้              36. คลองยายบา่ย  มีประตนู า้                              

                          รำยชื่อคลองในแต่ละต ำบลที่ไม่ติดแม่น ำ้ 

               ต ำบลบำงยอ   5 คลอง 

1. คลองตาหง่า  ตอ่จากคลองทา่นา       2. คลองตาโถม  ตอ่จากคลองทา่นา       3. คลองตาแหวง  ตอ่จากคลองทา่นา 

4. คลองมอญ  ตอ่จากคลองบางกะเจ้า       5. คลองยายเติม  ตอ่จากคลองบางกะเจ้า 

                ต ำบลบำงกะเจ้ำ   7 คลอง 

1. คลองขวาง   ตอ่จากคลองบางกะเจ้า         2. คลองตามะล ิ ตอ่จากคลองบางกะเจ้า 

3. คลองไมม่ีช่ือ (นา่จะช่ือคลองผู้ใหญ่เขียน) ตอ่จากคลองบางกะเจ้า        4. คลองตาหลอ่  ตอ่จากคลองบางกะเจ้า 

5. คลองตาก่ิง  ตอ่จากคลองบางกะเจ้า        6. คลองตาเกด  ตอ่จากคลองตาก่ิง         7. คลองตาช ู ตอ่จากคลองขวาง 

                ต ำบลบำงน ำ้ผึง้    2 คลอง 

1. คลองตาเยือ้น        2. คลองตาสด 

                ต ำบลบำงกระสอบ      2 คลอง 

1. คลองตาก๊กยายพร (คลองตดิพนงัใกล้แมน่ า้  มีหบัเผยถกูดินทบัหมด)             2. คลองครูสมร  

 

2. วดั ในพืน้ที่ 6 ต ำบลมวีัดทัง้สิน้ 13 วัดประกอบด้วย 
 

                  ต ำบลทรงคนอง 

1. วดัโปรดเกศเชษฐาราม    2. วดัคนัลดั    3. วดัจากแดง   4. วดัป่าเกด 
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                      ต ำบลบำงยอ 

1.  วดับางขมิน้          2. วดักองแก้ว           3.วดับางกระเจ้ากลาง           4. วดับางกระเจ้านอก 

                     ต ำบลบำงกระสอบ 

1. วดับางกระสอบ 

                      ต ำบลบำงน ำ้ผึง้ 

1. วดับางน า้ผึง้ใน          2. วดับางน า้ผึง้นอก 

                      ต ำบลบำงกอบัว 

1. วดับางกอบวั 

                       ต ำบลบำงกะเจ้ำ 

1. วดัราษฎร์รังสรรค์ 

                           

3. โรงเรียน 
 

 ในพืน้ที่ 6 ต ำบลมีโรงเรียนทัง้สิน้ 10 โรงเรียน  ประกอบด้วย 

                    ต ำบลทรงคะนอง 

1. โรงเรียนวดัคนัลดั     2. โรงเรียนวดัป่าเกด 

                         ต ำบลบำงยอ 

1.  โรงเรียนวดับางขมิน้          2. โรงเรียนวดักองแก้ว           3.โรงเรียนวดับางกระเจ้ากลาง     

                     ต ำบลบำงกระสอบ 

1. โรงเรียนวดับางกระสอบ 

                      ต ำบลบำงน ำ้ผึง้ 

1. โรงเรียนวดับางน า้ผึง้ใน          2. โรงเรียนวดับางน า้ผึง้นอก 

 



  17  

                      ต ำบลบำงกอบัว 

1. โรงเรียนวดับางกอบวั 

                       ต ำบลบำงกะเจ้ำ 

1. โรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค์ 

                         ต ำบลบำงกอบัว 

มีโรงเรียนเอกชน 1 แหง่  คือโรงเรียน ส าราญวิทยา 

 

4. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ 
 

                 ในพืน้ที่ 6 ต ำบลมีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพทัง้สิน้ 7 โรงพยำบำล  ประกอบด้วย 

                      ต ำบลทรงคนอง 

1. โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลทรงคนอง 

                            ต ำบลบำงยอ 

1.  โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบางยอ    

                            ต ำบลบำงกระสอบ 

1. โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบางกระสอบ 

                            ต ำบลบำงน ำ้ผึง้ 

1. โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบางน า้ผึง้ 

                            ต ำบลบำงกอบัว 

1. โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบางกอบวั          2. โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบางกอบวั           

                            ต ำบลบำงกะเจ้ำ 

1. โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบางกะเจ้า           
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5. สถำนที่และจุดส ำคัญ 

                     สิง่ก่อสร้างที่ส าคญัและมีช่ือเสยีง ได้แก่ 

1.  สวนสำธำรณะและสวนพฤกษชำติ   ศรีนครเขื่อนขันธ์   ตัง้อยูท่ี่หมูท่ี่ 9 ต าบลบางกะเจ้า   อ าเภอพระประแดง 

2. สะพำนภมิูพล 1 และ สะพำนภมิูพล 2   มีเสาตอมอ่ตัง้อยูท่ี่ต าบลทรงคะนองทัง้ 2 สะพาน  เช่ือมกบัฝ่ัง กทม.ที่แขวงบางโพงพาง  

และเช่ือมกบัฝ่ังบางหญ้าแพรก  อ าเภอพระประแดง 

3.  คลองและประตูระบำยน ำ้คลองลดัโพธ์ิ  ต าบลทรงคะนอง  อ าเภอพระประแดง 

4.  ถนนเพชรหึงษ์ 

                                                              5.1  สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ 

ประวัติควำมเป็นมำ 

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตัง้อยูท่ีต่ าบลบางกะเจ้า   ท่ีเกิดขึน้เป็นผลพวงมาจากที่รัฐบาลที่มีนายอานนัท์  ปันยารชนุ  เป็น

นายกรัฐมนตรี  ได้ประกาศจะเวนคืนท่ีดินในพืน้ท่ีสีเขยีว 6 ต าบล  โดยมีข้ออ้างวา่จะรักษาพืน้ท่ีสเีขียวไว้  เพราะมีนายทนุจากภายนอก

มาซือ้ทีด่ินไว้มากมายกลวัวา่พืน้ที่สเีขียวจะหมดไป  จึงได้มีนโยบายจะเวนคืนที่ดินทัง้ 6 ต าบลจ านวน 9,300 ไร่ จากทัง้หมด 11,818 ไร่

เศษ มาท าเป็นสวนสาธารณะ   ตอ่มาได้มีการชมุนมุประท้วงคัดค้านการเวนคืนดงักลา่ว  จนในท่ีสดุรัฐบาลยอมทีจ่ะไมเ่วนคืนแตจ่ะรับซือ้

ที่ดินจากประชาชนในราคาที่เป็นธรรม  จึงได้มีเจ้าของที่ดินในเขต 6 ต าบลขายที่ดินให้กบัรัฐ (ส านกังานสิง่แวดล้อมแหงชาติ  ในขณะนัน้)  

โดยอยูก่ระจดักระจายตามพืน้ท่ีตา่งๆของ 6 ต าบล  แตม่ีที่ดินที่รัฐรับซือ้ไว้ตดิกนัเป็นผืนท่ีใหญ่ที่สดุอยูใ่นหมูท่ี่ 9 ต าบลบางกะเจ้า จ านวน

ประมาณ 148 ไร่  ทางรัฐบาลจึงได้อนมุตัิโครงการให้สร้างสวนสาธารณะที่เรียกในครัง้แรกวา่ “สวนกลำงมหำนคร”   แต่ชำวบ้ำนจะ

เรียกว่ำ   “สวนกลำงบำงกะเจ้ำ”   และมำเป็น   “สวนสำธำรณะและสวนพฤกษชำติ ศรีนครเขื่อนขันธ์”   ในวนันี ้

             สวนศรีนครเขื่อนขนัธ์  มีสิง่ก่อสร้างที่นา่สนใจประกอบด้วยอาคารทรงไทยประยกุต์     หอดนูก   สะพานเขื่อนขนัธ์มรรคา  

ตระพงัหรือสระใหญ่ 1 สระ  และสระเลก็ที่ล าน า้ตดิตอ่กนัอกี 2 สระ  และท้องร่องที่ติดตอ่กบัล าน า้ที่ติดกบัสระใหญ่     ศาลาริมน า้    บนั

ใดยาวริมสระที่ประชาชนสามารถนัง่ให้อาหารปลาทีม่ีเป็นแสนตวัได้    สะพานข้ามช่องน า้    อาคารติดเคร่ืองสบูน า้   

      ในสวนศรีนครเขื่อนขนัธ์จะมสีตัว์นานาชนิด  เช่น  ปลาในตระพงัหลายชนดิ  เหีย้ ตะกวด  ผีเสือ้  นกทัง้ประจ าถ่ินและนกอพยพเป็น

ร้อยชนิด  เช่นนกกิง้โครงหวัสนีวล  นกเปล้าคอสมีว่ง  นกกินปลคีอสนี า้ตาล  นกแขวก  นกบัง้รอกใหญ่  นกกินเปลอืกเหลอืง  นกสชีมพู

สวน  นกหวัขวานเขยีวป่าไผ ่ นกเขาใหญ่  นกกระจิบ นกกาเหวา่  นกหางแซวบว่งใหญ่  นกกวกั  เป็นต้น 

       เมื่อวนัท่ี 25  มิถนุายน 2534  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนมุตัิโครงการสวนกลางมหานคร  ระยะเวลาด าเนินการ ตัง้แตปี่  2534 – 2542 

โดยใช้งบประมาณ 8,000 ล้านบาท    และตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณทีจ่ะเวนคืนในท้องที่บริเวณบางกะเจ้า   มีผล

บงัคบัใช้ตามกฎ หมายตัง้แตว่นัที่ 17 กนัยายน  2534  ถงึวนัท่ี 16 กนัยายน  2536 
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             เมื่อสนิปีงบประมาณ 2540  ส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ซือ้ที่ดินไว้ 564 แปลง  เนือ้ที่ประมาณ 

1,276 ไร่  โดยก่อสร้างสวนสาธารณะและสวนพฤกษ์ศาสตร์เนือ้ที ่148 ไร่   ซึง่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

พระราชทานช่ือ วา่  “ศรีนครเขื่อนขนัธ์”   ซึง่หมายถงึสวนสาธารณะที่เป็นศรีแก่นครเขื่อนขนัธ์  (ช่ือเดิมของพระประแดง)   ซึง่ได้ท าเสร็จ

สิน้เมื่อ พ.ศ. 2540   และตามค าสัง่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่ 92 / 2546 ลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2546  ให้โอนกิจการ

บริหารและอ านาจหน้าที่ของรัฐ  จาก  สผ. ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการสวนกลางมหานคร   ไปเป็นของกรมอทุยานแหง่ชาติ   สตัว์ป่า

และพนัธุ์พืช    ดแูลและด าเนินการตอ่ไป   โดยการจดัตัง้   “ ศนูย์จดัการพืน้ท่ีสเีขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขนัธ์ ”   ปฏิบตัิงานในพืน้ท่ี    

ตอ่มากรมอทุยานแหง่ชาติ   สตัว์ป่าและพนัธุ์พืช    ได้มอบงานศนูย์จดัการพืน้ท่ีสเีขียวเชิงนเิวศนครเขื่อนขนัธ์   ให้กรมป่าไม้เมื่อวนัท่ี 14 

มกราคม  2548 

         ปัจจบุนัสงักดัสว่นโครงการพระราชด าริ  และกิจการพิเศษ   ส านกัแผนงานและสารสนเทศ    กรมป่าไม้    ส าหรับพืน้ท่ีโครงการ

นบัวา่เป็นพระมหากรุณาธิคณุอยา่งยิ่งเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี    ได้เสด็จพระราชด าเนินมายงัโครงการ

สวนกลางมหานครจ านวน 5 ครัง้  (ข้อมลู ณ วนัท่ี 11 มกราคม 2560) คือ  วนัท่ี 26 พฤศจิกายน  2549  วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2549 วนัท่ี 

5 มกราคม  2551  วนัท่ี 16 พฤษภาคม  2551 และ วนัท่ี 27 กนัยายน 2559  ทรงมีพระราชด าริไว้ส าหรับกรมป่าไม้ได้ใช้เป็นแนวทางใน

การด าเนินโครงการตอ่ไป 

                                                 5.2 สะพำนภมิูพล 1 และ สะพำนภมิูพล 2  

 ประวัติย่อ 

สะพำนภมิูพล (องักฤษ: Bhumibol Bridge) หรือเดิม สะพานวงแหวนอตุสาหกรรม เป็นสะพานข้ามแมน่ า้เจ้าพระยาส าหรับถนนวง

แหวนอตุสาหกรรม เช่ือมระหวา่งถนนพระรามที่ 3 ถนนสขุสวสัดิ ์ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย และถนนกาญจนาภิเษก  ลกัษณะเป็นสะพานขงึ

ขนาด 7 ช่องจราจร ทางด้านเหนอืหรือ "สะพานภมูิพล 1" เช่ือมระหวา่งแขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กบัต าบลทรง

คนอง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ทางด้านใต้หรือ "สะพานภมูิพล 2" เช่ือมระหวา่งต าบลทรงคนองกบัต าบลบางหญ้า

แพรก อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุร ปราการ    ในวนัพธุที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภมิูพลอ

ดุลยเดชเสดจ็พระราชด าเนินพร้อมด้วยสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ทางชลมารค โดยเรือพระที่นัง่องัสนาของ

กองทพัเรือ ทรงท าพิธีเปิดสะพานภมูิพลและประตรูะบายน า้คลองลดัโพธ์ิ ณ กลางแมน่ า้เจ้าพระยา ในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ      

                  โครงสร้ำงพืน้ฐำน 

สะพานภมูิพล ประกอบด้วย 2 ชว่ง คือ   

              สะพำนภมิูพล 1   เป็นสะพานข้ามแมน่ า้เจ้าพระยาทางด้านเหนือ เช่ือมระหวา่งแขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 

กรุงเทพมหานคร กบัต าบลทรงคนอง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ เป็นสะพานขงึเคเบิลคูข่นาดกว้าง 7 ช่องจราจร ท่ี

ประกอบด้วยเสาสงู จ านวน 2 ต้น ความยาวสะพานช่วงข้ามแมน่ า้เจ้าพระยา 326 เมตร เป็นโครงสร้างประกอบระหวา่งคอนกรีต และ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AF_%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B8%87
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เหลก็ และความยาวตวัสะพานในช่วงด้านหลงั 128 เมตร เป็นโครงสร้างแบบคอนกรีตอดัแรง ความสงูจากระดบัน า้สงูสดุที่กึง่กลาง

สะพานประมาณ 50 เมตร เพื่อให้เรือบรรทกุหรือขนสง่สนิค้าสามารถแลน่ลอดได้ 

               สะพำนภมิูพล 2      เป็นสะพานข้ามแมน่ า้เจ้าพระยาทางด้านใต้ เช่ือมระหวา่งต าบลทรงคนองกบัต าบลบางหญ้าแพรก 

อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ เป็นสะพานขงึเคเบิลคูข่นาดกว้าง 7 ช่องจราจร ท่ีประกอบด้วยเสาสงู จ านวน 2 ต้น ความยาว

สะพาน ช่วงข้ามแมน่ า้เจ้าพระยา 398 เมตร เป็นโครงสร้างประกอบระหวา่งคอนกรีตและเหลก็ และความยาวตวัสะพานในชว่งด้านหลงั 

152 เมตร เป็นโครงสร้างแบบคอนกรีตอดัแรง ความสงูจากระดบัน า้สงูสดุที่กึง่กลางสะพานประมาณ 50 เมตร เพื่อให้เรือบรรทกุหรือ

ขนสง่สนิค้าจากปากแมน่ า้เจ้าพระยาสามารถลอดได้เพื่อเข้าสูท่า่เรือคลองเตย 

                                      5.3   คลองลดัโพธ์ิ และประตูระบำยน ำ้คลองลัดโพธ์ิ 

                     ประวัติ  ก ำเนิดด้วยพระบำรมี 

แมน่ า้เจ้าพระยาช่วงตัง้แตอ่ าเภอบางไทรลงมาจนถงึปากน า้บริเวณอา่วไทย  มีลกัษณะคดเคีย้วมาก  พืน้ท่ีทัง้สองข้างเป็นพืน้ท่ี

ราบลุม่มีระดบัพืน้ดินสงูจากระดบัน า้ทะเลไมม่ากนกั  ดงันัน้เมื่อมนี า้หลากลงมาจนปะทะน า้ทะเล  ท าให้น า้หลากระบายออกสูท่ะเลได้

ยาก  เกิดน า้ล้นตลิง่  เข้าสูท่ี่ราบลุม่สองฝ่ังของแมน่ า้ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลท่ี 9 มีพระราชด าริให้ปรับปรุงคลองลดัโพธ์ิ  ซึง่สามารถลดระยะทางการไหลของน า้ใน

แมน่ า้เจ้าพระยาบริเวณคุ้งน า้ช่วงไหลผา่นเขตพืน้ท่ีบางกะเจ้า  จงัหวดัสมทุรปราการ  จากความยาว18 กิโลเมตร เหลอื 600 เมตร  ช่วย

ให้น า้ในแมน่ า้เจ้าพระยาไหลลงทะเลได้สะดวกรวดเร็วขึน้  เป็นผลดีในการช่วยแก้ปัญหาน า้ทว่มบริเวณริมแมน่ า้เจ้าพระยาไหลลดัลง

ทะเลได้สะดวกรวดเร็วขึน้  เป็นผลดีในการช่วยแก้ไขปัญหาน า้ทว่มบริเวณริมแมน่ า้เจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล     

กรมชลประทานได้จ้างบริษัทท่ีปรึกษามาด าเนินการศกึษาความเหมาะสมของโครงการและส ารวจ – ออกแบบ ปรับปรุงคลองลดัโพธ์ิเสร็จ

เรียบร้อยเมื่อ พ.ศ. 2541   ด าเนนิการก่อสร้างเมือ่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545   แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถนุายน  พ.ศ. 2549 รวมเวลา 3 

ปี 7 เดือน  คา่ก่อสร้าง  528,431,213 บาท 

    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช  ทรงเสด็จในพิธีเปิดประตนู า้ระบายน า้คลองลดัโพธ์ิ  เมื่อวนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2553 

 

 

 

 

                                       

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2
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                                                ลักษณะของโครงกำร 

                               ประตูระบำยน ำ้คลองลดัโพธ์ิประกอบด้วย 

    ขนาดคลองด้านเหนือน า้กว้าง 65 เมตร 

    ขนาดคลองด้านท้ายน า้กว้าง 66 เมตร 

    รวมความยาวคลอง 600 เมตร 

    ระดบัท้องคลอง  - 7.00 เมตร (รทก.) 

    ระดบัหลงัก าแพงกนัตลิง่  + 2.65 เมตร (รทก.) 

    บานระบายน า้กว้าง 14 เมตร  สงู 9.55 เมตร  จ านวน 4 บาน 

    อตัราการระบายน า้สงูสดุ 500 ลกูบาศก์เมตรตอ่วินาที 

 

                                             บริหำรจัดกำร  เพื่อประสิทธิภำพสูงสุด 

        การบริหารจดัการน า้ในช่วงฤดฝูน (ระยะน า้หลาก)  ตัง้แตเ่ดือนกนัยายน – พฤศจิกายน        

- เร่ิมระบายน า้เมื่อมีปริมาณน า้ฝนผา่นอ าเภอบางไทรมากกวา่ 1,000 ลกูบาศก์เมตร / วินาที 

- ควบคมุความเร็วกระแสน า้ผา่นประตรูะบายน า้ไมเ่กิน 1 เมตร / วินาที 

ประโยชน์ที่ก่อเกิด   เพิ่มประสทิธิภาพการระบายน า้ในแมน่ า้เจ้าพระยาลงอา่วไทยได้ร้อยละ 10 – 15  

พืน้ท่ีได้รับประโยชน์  ตลอดสองฝ่ังแมน่ า้เจ้าพระยาตัง้แตอ่ าเภอบางไทร  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จนถงึอ าเภอพระประแดง จงัหวดั

สมทุรปราการ 

                    

                                                        5.4  ถนนเพชรหงึษ์ 

              ถนนเพชรหึงษ์  เป็นถนนสายหลกัที่เร่ิมต้นจากหน้าที่วา่การอ าเภอพระประแดงถึงริมแมน่ า้เจ้าพระยา ท่ีต าบลบางกอบวั   มี

ความยาวประมาณ  8 กิโลเมตร  ช่ือของถนนเพชรหงึษ์สนันิษฐานวา่มาจากช่ือของปอ้มปืนในอดตี  ท่ีช่ือปอ้มเพชรหงึษ์  “      เมื่อปี พ.ศ. 

2363 พระบาทสมเด็จพระพทุธเลศิเหล้านภาลยั รัชกาลที่ 2 ได้โปรดให้สร้างปอ้มปืนใหญ่โบราณขึน้บริเวณริมฝ่ังแมน่ า้เจ้าพระยาในเขต

เมืองนครเขื่อนขนัธ์ คือ ป้อมเพชรหึงษ์ เพื่อเฝา้ระวงัข้าศกึที่อาจจะเข้ามาทางปากน า้” 
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บทที่ 4  กำรส ำรวจคลองที่ได้มำกกว่ำแผนท่ี 

                                  โดย พัฒนจรินทร์  สวนแก้วมณี   

นักวิจัยผู้ประสำนงำนชุมชน ไอร่ำห์ 

กำรท ำแผนที่คลองและกำรส ำรวจคลองต่ำงๆ ในพืน้ที่ 6 ต ำบลในคุ้งบำงกะเจ้ำ ทำงคณะวจิัยฯ รวมทัง้นักวิจัยชุมชน ได้

ร่วมกันลงพืน้ที่ส ำรวจคลองต่ำงๆในต ำบล เพื่อศึกษำปัญหำ และท ำแผนที่คลองต่ำงๆ ซึ่งได้สรุปมำเป็นแผนที่คลองดังนี ้
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  กระบวนการท างานท่ีเราได้มาเป็นแผนท่ีนี ้อาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย ตัง้แตห่นว่ยงานปกครองสว่นท้องถ่ิน หนว่ยงาน

ภาครัฐอยา่ง ส านกังานชลประทาน ศนูย์จดัการพืน้ท่ีสเีขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขนัธ์ แตท่ี่ส าคญัคือบุคลำกรของชุมชนชำวบำงกะเจ้ำที่

ร่วมเป็นนักวิจัยท้องถิ่น ซึง่ทา่นทัง้หลายเหลา่นัน้ก็ลงมือ ลงแรง กบัการน าพาส ารวจพืน้ท่ีสเีขียว แมน่ า้ ล าคลอง ทัง้ 6 ต าบล อยา่ง

กระตือรือร้นไมเ่หน็ดเหน่ือย 

 ช่วงแรกหลงัโครงการเปิดตวั(1 ก.ย.60) คณะวจิยัลงพืน้ท่ีประชมุหรือสมัภาษณ์ อบต.ทัง้ 6 ต าบล ได้รับความร่วมมือ ความ

เข้าใจเป็นอยา่งดี เช่นที่ อบต.ทรงคนอง หลงัการสมัภาษณ์นายก อบต.ทรงคนอง(คณุวชัระ เติมวรรธนภทัร์)ได้จดัเจ้าหน้าที่พาลงพืน้ท่ี

ประตรูะบายน า้ที่มีปัญหาระหวา่งการซอ่ม (คลองยายบา่ย) และแนวปักไม้ไผก่นัคลืน่ ที่สวนเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา  ได้มีโอกาสพบ

กบัชาวบ้านคณุยายผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาน า้ทว่ม   

ที่ อบต.บางยอ ท่ีไปน าเสนอโครงการวจิยั มีค าถามที่แสดงถงึความไมเ่ข้าใจหลายอยา่ง ท าให้เราได้ทบทวนวา่ งานวิจยัที่เราท า

อยูน่ีจ้ะเป็นประโยชน์ และตอบโจทย์ของพืน้ท่ีมากน้อยแคไ่หน อยา่งไรก็ตามเราก็ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่เป็น

อยา่งดี ได้ช่วยน าลงพืน้ท่ีซึง่ก าลงัมีปัญหาน า้ทว่ม จึงได้มีโอกาสเห็นสภาวะปัญหาของชาวบ้านในชมุชน ได้แลกเปลีย่นความคิดเหน็กบั

ชาวบ้านผู้ประสบปัญหาจริงในชมุชน 

นอกจากนัน้การลงพืน้ท่ีท างาน ยงัได้เห็นกิจกรรมของชมุชน ท่ีรวมตวักนัท ากิจกรรมทัง้ด้านงานอาชีพเช่น การใช้สมนุไพร

พืน้บ้านกบันวดเพื่อสขุภาพ การท าผ้ามดัย้อมสธีรรมชาตจิากวสัดใุนท้องถ่ิน การกวนกาละแมโบราณ การท าสวนผลไม้ผสมผสาน การ

ท าการทอ่งเที่ยวโดยชมุชน ซึง่เป็นช่วงเวลาที่หนว่ยงานอยา่งองค์การบริหารการพฒันาพืน้ท่ีพเิศษเพื่อการทอ่งเที่ยวอยา่งยัง่ยืน(องค์การ

มหาชน)หรือ อพท. ได้เข้ามาขบัเคลือ่นเพื่อให้ชมุชนได้ใช้การทอ่งเที่ยวเป็นเคร่ืองมือการพฒันา การร่วมลงพืน้ท่ีไปกบัทีม อพท.ได้ท าให้มี

โอกาสรู้และเห็นวา่ หลายชมุชนเห็นความส าคญัของแมน่ า้ล าคลองภายในพืน้ท่ีคุ้งบางกะเจ้ามากขึน้ หลายชมุชนหนัมาร่วมกนัฟืน้ฟู

คลอง ท าความสะอาดร่องน า้เพือ่จะพฒันาเป็นเส้นทางที่เรือสญัจรเช่ือมตอ่กนั พฒันาเป็นเส้นทางทอ่งเทีย่วเชิงนิเวศ เชิงวฒันธรรม เช่น 

คลองแพ ที่บางกอบวั มีการริเร่ิมจากคนในชมุชน “กลุ่มรักษ์น ำ้ รักษ์คลอง” ได้ร่วมกนัท าความสะอาด ฟืน้ฟคูลองและสิง่แวดล้อมริม

คลอง มาตัง้แตปี่ 2559 บ้านเรือนริมคลองเร่ิมเข้ามามีสว่นร่วมจดัหน้าบ้าน หลงับ้านท่ีติดคลอง ให้นา่ด ูนา่มอง มีการจดัทวัร์เส้นทางน า้

คลองแพให้กบักลุม่ตา่งๆที่สนใจ 

ปี 2561 นี ้มีการฟืน้ฟแูละพฒันา คลองเขต (หมู ่9 ต าบลบางกอบวั) โดยการใช้งบประมาณโครงการ “ ไทยนิยม ยัง่ยืน” ที่จ้าง

งานชาวบ้านในชมุชน มาช่วยกนัท าความสะอาดคคูลอง เพื่อเสริมกิจกรรมทอ่งเที่ยวเชิงนเิวศและวฒันธรรม และมีการพฒันาคลองแพท่ี

เช่ือมตอ่คลองบางน า้ผึง้(บางกะเจ้า)โดยงบประมาณสนบัสนนุโครงการฟืน้ฟคูลองฯของส านกันายกรัฐมนตรีเข้ามาเสริมการพฒันาพืน้ท่ี

สเีขียว และทราบวา่ยงัมีอกีหลายคลองในพืน้ทต่ าบลบางกะเจ้า ก็มีความพยายามที่จะฟืน้ฟเูส้นทางสญัจรทางน า้ให้เช่ือมตอ่กนัเพือ่

จดุประสงค์ด้านการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ 

การตระเวนลงพืน้ท่ีท าให้มีโอกาสได้พบเห็นวา่ ปัจจบุนัมีการซือ้-ขายที่ดิน การเปลีย่นแปลงสภาพสวนยกร่องเดิม ท่ีเป็นแหลง่

เก็บน า้ ถกูถมพืน้ท่ีเก็บน า้หายไป พืน้ท่ีติดริมแมน่ า้ มีการถมดินเตรียมสร้างสถานท่ีเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยว ซึง่จะมีผลตอ่สภาพนิเวศ ความ

เปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้จะเป็นบวก หรือลบตอ่พืน้ท่ีสเีขียว ก็ขึน้อยูก่บัความเข้าใจและความร่วมมือของผู้ที่จะมาอยูร่่วมกนัตอ่ไป? 



  24  

อีกมิติหนึง่ทีก่ารส ารวจคลองร่วมกบัทีมวจิยัของชมุชนคือ สถานะของคลอง ทางด้านกายภาพ ส ีความขุน่ใส ความลกึ ตืน้ สิง่

กีดขวาง วชัพืช, ทางคณุสมบตัิทางเคมี เช่นความเป็น กรดดา่ง (pH) การละลายของปริมาณออกซเิจน (คา่ DO) คา่ความเค็ม ใน

ระยะแรกเราใช้แตก่ารสงัเกตดุ้วยสายตาเปลา่ที่พอจะเห็นได้วา่ คลองมีสภาพน า้ใส หรือขุน่ มีน า้เสยีหรือไม ่โดยที่คา่ความเค็ม ก็ได้อาศยั

รายงานสถานการณ์น า้ประจ าวนั ของโครงการชลประทานสมทุรปราการ ที่คณุพีรพงษ์  เอี่ยมไผ ่หน.ฝ่ายจดัสรรน า้และปรับปรุงระบบ

ชลประทาน สง่รายงานเข้ามาให้ชาวคุ้งบางกะเจ้าทกุวนั   

เมื่อครัง้ที่ Prof.Dr.Amarita Daniere ผู้สนบัสนนุโครงการวิจยัฯของเรา มาแวะเยี่ยม บางกะเจ้า ทา่นได้เคยให้ค าแนะน าไว้ใน

เร่ืองการเก็บข้อมลูเชิงลกึในแตล่ะคลองเพื่อท่ีจะบอกสถานะและคณุภาพน า้ ในอนาคตที่เป็นไปได้ที่เราจะหาเคร่ืองมือหรือกลไกมาใช้ได้ 

ดงันัน้ เขาจึงอยากสนบัสนนุให้มกีารท า GIS ในระยะที่ 2 ของโครงการฯ แตเ่นื่องจาก การจดัท า GIS เป็นแผนงานของโครงการโดย

หนว่ยงานอื่นอยูแ่ล้ว จึงยงัไมไ่ด้จดัท าในโครงการนี ้(เพื่อไมเ่ปน้การซ า้ซ้อน) ในระยะที่ 1 ของงานวิจยัฯนี ้จึงยงัไมไ่ด้เก็บข้อมลูดงักลา่ว 

แต่ก็บรรลุวตัถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนที่คลอง 6 ต ำบล พืน้ที่สีเขียวบำงกะเจ้ำ ที่ไม่เคยมีมำก่อนไมว่า่ของหนว่ยงานท้องถ่ิน 

หรือภาครัฐใดๆในพืน้ท่ี  แผนท่ีคลอง 6 ต าบลฯนีค้วรเป็นความภมูิใจของชาวชมุชนบางกะเจ้าวา่เกิดขึน้จากความพยายาม ความตัง้ใจ 

ร่วมกนัของนกัวจิยัชาวบ้าน อยา่งคุณประกิจ รอดเจริญ,คุณบุบผำ เผือกวัฒนะ,คุณธนำกร สัณหรักษ์,คุณสุกิจ พลับจ่ำง ที่เป็น

ก าลงัหลกัส าคญัในการส ารวจ ให้ข้อมลูแก่ผู้จดัท า แม้วา่เราอาจจะไมไ่ด้มีความรู้ตามหลกัการจดัท าแผนที่ GIS ถึง 100% แตก็่ได้ทุม่เท

ความพยายามที่จะจดัท าขึน้มาในเบือ้งต้น เพื่อให้ชมุชน เด็กนกัเรียนในโรงเรียน และหนว่ยงานตา่งๆในพืน้ท่ี ได้ใช้ประโยชน์ เรียนรู้ภูมิ

นิเวศของบางกะเจ้าตามสถานะที่เป็นจริงในปัจจบุนั 

 ที่จริงมเีร่ืองที่ได้พบเห็นจากการท างานวิจยัครัง้นีอ้กีหลายเร่ืองแตด้่วยความจ ากดัของเวลา และพืน้ท่ีในการน าเสนอ จึง

จ าเป็นต้องกระชบัเนือ้หาเฉพาะที่มา ท่ีไป ของกระบวนการท างานส ารวจคลอง ท่ีท าให้ได้ผลลพัธ์เป็น “แผนที่คลอง 6 ต ำบล โดยคน

บำงกะเจ้ำ” เพื่อชาวบางกะเจ้าและประโยชน์สาธารณะ ส าหรับสิง่อื่นท่ีได้ค้นพบก็ถือเป็นก าไรท่ีจะศกึษากนัเพิ่มเติมอีกในระยะตอ่ไป

ของโครงการงานวจิยัฯ 
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หลงัจากทีเ่ราได้จดัประชมุเปิดตวั แนะน าโครงการวิจยัฯ ที่สวนศรีนครเขื่อนขนัธ์ ในวนัท่ี 1 กนัยายน 2561 แล้ว การลงพืน้ท่ี

ส ารวจคลองเร่ิมตัง้แต ่ช่วงกลางเดือนกนัยายน 2560  เราลงไปในพืน้ท่ีจริงเร่ิมจาก ต าบลบางกอบวั คลองยายกี/ทา่เรือเขียว ใกล้แปลง

โครงการปลกูป่านิเวศ เพื่อฟืน้ฟแูละพฒันาพืน้ท่ีสเีขียว ต าบลบางกอบวั ท่ีมีคณุบบุผา เผือกวฒันะ ส.อบต. บางกอบวั เป็นผู้ดแูล โดย

ได้รับการสนบัสนนุจาก บริษัท วาย เอส ภณัฑ์ จ ากดั 3 ปี 

   

   

ร่องสวน ท่ีมีล าประโดงเช่ือมตอ่ออกไปที่คลองยายกี/ทา่เรือเขยีว ที่ปัจจบุนัเป็นถนนทีถ่กูสร้างขึน้มาแทนที่ 
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พี่บบุผาเลา่วา่เคยใช้เรือพายช่วยแมน่ าผลผลติไปขายที่พระโขนง และคลองเตย ปากคลองที่ตดิริมแมน่ า้เจ้าพระยา สมยัก่อนจะมี ”แพ

ยำยกี” ขายของช า ผลผลติของชาวบ้าน แตปั่จจบุนัไมเ่ห็นร่องรอยคลอง  

มีแตถ่นนและทางเดินซเีมนต์มาแทนที่ “แพยายกี”ก็หายไปตามวฎัจกัรการค้าขายที่เปลีย่นแปลงไป เหลอืไว้แตเ่ป็นช่ือคลอง 

เมื่อกลบัมาที่ หมู ่6 ต าบลบางกอบวัอีกครัง้ ช่วงกลางเดือน พฤศจิกายน 2560 ได้มีโอกาสพบกบั 

กลุม่แมบ้่าน หมู ่6 หมู ่8 หมู ่13 ต.บางกอบวั ที่รวมตวักนัท าผ้ามดัย้อมสธีรรมชาตจิากต้นพิลงักาสาที่ปลกูไว้ในแปลงสวนป่าเชิงนเิวศฯที่

พีบบุผาดแูล จึงได้มีโอกาสคยุแลกเปลีย่นในกลุม่ยอ่ย ได้รับทราบข้อมลูวา่ปัจจบุนัไมไ่ด้ท าอาชีพชาวสวนเป็นอาชีพหลกั แตอ่าจมีสวน

หลงับ้านท่ีพอจะดแูลไหวคนละเลก็น้อย อาจ 100 -200 ตารางวา หรือ 20 ตารางวา ปลกูกล้วย มะพร้าว พืชสวนครัวไว้กินใช้ในสวนครัว 

   

แมบ้่านกลุม่นี ้อยากเห็นคลองมนี า้ใส และพายเรือได้ตอ่เนื่องเหมือนอดีต จงึพยายามชว่ยกนัฟืน้ฟคูลองแพ ท่ีได้รับการสนบัสนนุจากกรม

ทรัพยากรน า้ เร่ืองน า้เคม็ก็ต้องคอยสงัเกตในช่วงฤดแูล้ง ต้องรีบปิดทอ่ไมใ่ห้น า้เค็มทีด่นัขึน้มา ไหลเข้ามาในสวน 

   

ผลพิลังกำสำ ที่ปลกูในแปลงสวนป่าเชิงนิเวศ ถกูน ามาใช้ทัง้เป็นน า้สมนุไพร และสย้ีอมผ้าแบบธรรมชาติ 
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ในการลงพืน้ท่ีส ารวจคลองชว่งปลายเดือน 23-24 กนัยายน 2560 ที่ต าบลบางกอบวั มกิีจกรรม “ท ำดีตำมรอยพ่อ”โดยมี

นกัศกึษาอาชีวะอาสาฯ จากมหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอเุทนถวาย,จกัรพงษ์ภวูนารถ,บางพระ ร่วมกบั
กลุม่”รักษ์น ำ้ รักษ์คลอง คนบำงกอบวั รักในหลวง รักษ์คุ้งบำงกะเจ้ำ” มาท ากิจกรรมจิตอาสา ท าความสะอาดวดั และท าความ
สะอาดคลองวดับางกอบวั ทางโครงการวิจยัฯเห็นเป็นประโยชน์ตอ่การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมคคูลองในพืน้ท่ี จึงสนบัสนนุคา่อาหารบางสว่น 
ส าหรับกิจกรรม ผา่น “โกหม่อง” กลุ่มรักษ์น ำ้ รักษ์คลอง 

    
 

   
 
ราวกลางเดือนธนัวาคม 2560 คณุประกิจ รอดเจริญ ได้พาเดินลงพืน้ท่ีต าบลบางกะเจ้า หมู ่8 ช่วงนัน้ได้ผา่นฤดนู า้มากมาแล้ว พบคณุปา้
องุ่น (เกษียณอายจุากกรมสรรพากร) ปีนีต้้องซือ้เคร่ืองสบูน า้มาแก้ปัญหาสบูน า้ออกจากสวน ปลอ่ยลงคลองล าประโดง นอกคนัสวน 
พืน้ท่ีสวนของปา้องุ่นรวมบ้าน ประมาณ 1 ไร่ 
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ต าบลบางกะเจ้า หมู ่7 ระหวา่งทางเดินไปสูป่ระตรูะบายน า้ มีพืน้ที่วา่งทีก่ลายเป็นท่ีรับน า้เสยีจากชมุชน 
ก่อนที่จะไหลลงสูค่ลองซึง่จะระบายผา่นประตนู า้สู ่แมน่ า้เจ้าพระยา(โดยไมม่ีการบ าบดั) 

 

   
 

   
 
25 ม.ค.61 สวนปา้แตว๋ ต าบลบางกอบวั เช่ือมตอ่ต าบลบางน า้ผึง้ (หลงัวดับางน า้ผึง้ใน)  
เป็นสวนเกษตรผสมผสาน กล้วยหอมทอง มะพร้าว มะมว่ง ชมพูม่า่เหมี่ยว มะนาว พืชสวนครัว 
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19 มกรำคม 2561 เจ้ำหน้ำที่ อบต.ทรงคนอง พาส ารวจการซอ่มแซม ประตรูะบายน า้ ที่ท านบช ารุด มีน า้ทะลกัเข้าทว่มบ้านชาวบ้าน
ในแถบนัน้ 
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คณุปา้เนยีม ท่ีมีบ้านอยูอ่าศยัแถบนัน้ ช่วงน า้มาก น า้จะเข้าทว่มบ้านต้องอพยพของขึน้ท่ีสงูโดยได้รับความชว่ยเหลอืจากทาง เจ้าหน้าที่
ของ อบต.ทรงคะนอง 

 
ทำงอะไรอยู่ในคลองท่ำนำ? นัง่รถบสัผา่นท่ีไรก็สงสยัทกุครัง้ ลองเดินลงไปส ารวจ 

 

   
 
            จึงเห็นวา่เป็นเส้นทางสร้างใหมโ่ดย งบประมาณ โครงการยกระดบัการทอ่งเที่ยวกลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนกลาง   
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บทที่ 5  สรุปจำกกำรประชุมและสัมมนำหลักๆของโครงกำรตำมล ำดับเหตุกำรณ์ 
 

บทนีจ้ะเป็นกำรน ำเสนอบันทกึจำกกำรประชุมและสัมมนำต่ำงๆ ที่พอจะมกีำรจดไว้บ้ำง แม้จะไม่ทัง้หมด ในช่วง
ระยะหน่ึงปีของกำรท ำงำน ได้แก่ บันทึก จำกกำรสัมภำษณ์คนในชุมชนประชุมกับกลุ่มต่ำงๆในชุมชน กำรไปดูงำนนอก
สถำนที่ รวมทัง้กำรไปหำรือกบัหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องต่ำงๆทัง้ภำยในและภำยนอกชุมชน  จึงเป็นกำรบันทกึองค์
ควำมรู้ เร่ืองรำวกำรท ำงำน ที่ได้ทัง้ควำมรู้และประสบกำรณ์ จำกกำรแลกเปลี่ยนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้เป็นกำรล ำดับ
เหตุกำรณ์ กำรเสนอควำมคิดในกำรวิเครำะห์ปัญหำและหำทำงแก้ปัญหำทีมีกำรขับเคลื่อนร่วมกนั  

บทนีจ้ะน ำเสนอเนือ้หำเท่ำที่พอจะเรียบเรียงได้ โดยเร่ิมตัง้แต่ 
1. กำรประชุมชีแ้จงเปิดตัวโครงกำร เพื่อชีแ้จงวัตถุประสงค์ วธีิกำรท ำงำน และแลกเปลี่ยนในประเด็น

ปัญหำและต ำถำมงำนวิจัย 
2. กำรสัมมนำทำงวชิำกำร เร่ือง ผลกระทบโลกร้อน ชุมชนชำยฝ่ังจะรับมืออย่ำงไร โดย เชิญผู้เชี่ยวชำญ

ระดับประเทศ มำให้ควำมรู้แก่ชุมชน ได้แก่ รศ. เสรี ศุภรำทิตย์ และ อดตีสมำชกิวุฒสิภำ สุรจิต ชีร
เวทย์ 

3. สรุปกำรประชุมจำกกำรหำรือกับเจ้ำหน้ำที่กรมชลประทำนที่คลองลดัโพธ์ 
4. สรุปกำรประชุมกลุ่มชุมชน ที่วัดบำงกะเจ้ำนอก 
5. สรุปจำกกำรพำไปดูงำน ที่ แม่กลอง สมุทรสงครำม 
6. สรุปกำรประชุมกำรเรียนรู้จำกกำรพำไปดูงำน ที่ แม่กลอง สมุทรสงครำม   
7. สรุปกำรประชุมจำกกำรเข้ำพบผู้ว่ำฯ ครัง้ที่ 1 
8. สรุปกำรประชุมในชุมชนเพื่อติดตำมงำน 
9. สรุปกำรประชุมกับผู้จัดกำรโครงกำรนำนำชำติ เร่ืองกำรขดักำรน ำ้ในภมิูภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
10. สรุปกำรประชุมกับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั (อบจ.) 
11. สรุปกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่ผังเมืองจังหวัด 
12. สรุปกำรประชุมกับรองผู้ว่ำฯ ครัง้ที่ 2 
13. สรุปกำรประชุมหำรือกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล(อบต.)ทัง้ 6 ต ำบล และข้อมูลทั่วไปของแต่ละ อบต. 
14. สรุปจำกกำรสัมภำษณ์ชำวบ้ำนบำงคน บำงกลุ่ม 
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    5.1 กำรประชุมชึแ้จงโครงกำรวิจัยโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน เร่ืองกำรจัดกำรน ำ้ในพืน้ท่ีคุ้งบำงกะเจ้ำ 
Introduction to A Community –Based Research on Water Management and Adaptation in Bangkachao. 

ณ อาคารเอนกประสงค์ สวนศรีนครเขื่อนขนัธ์ ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 
วนัศกุร์ที่ 1 กนัยายน  2560  (09.30น. – 12.00 น.) 

 

การประชมุครัง้นีเ้ป็นการประชมุอยา่งเป็นทางการครัง้แรกในชุมชน เพื่อชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของโครงการ แผนการท างานและรับ

ฟังปัญหาจากประชาชน มีผู้ ร่วมประชมุจาก 6 ต าบล และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง รวม 50 คน 

สรุปประเด็นจำกกำรประชุม     

  

 
ดร.เสำวลกัษม์ กติตปิระภสัร์ หัวหน้ำโครงกำรวิจัยฯ อธิบายถึงที่มา วตัถปุระสงค์โครงการวิจยั และกระบวนการวจิยัแบบการมีสว่น
ร่วมของชมุชนเพื่อการเปลีย่นแปลง ( participatory Action Research) ผลและความคาดหวงัของโครงการ  ประเด็นส าคญัในการศกึษา
เรืองการจดัการน า้ในชมุชน/ค าถามส าคญัของการวจิยั การให้ชมุชนมีสว่นร่วมตลอดกระบวนการ เช่น มีการหารือร่วมกนัในทกุขัน้ตอน
ตัง้แตเ่ร่ิมแรก มีนกัวจิยัชมุชนมาร่วมศกึษาท างานด้วย และ การขบัเคลือ่นการท างานร่วมกบัชมุชนในการผลกัดนัเร่ืองตา่งๆ หลงัจากนัน้ 
คุณพัฒนจรินทร์ สวนแก้วมณี นักวิจัยผู้ประสำนงำนในชุมชน ได้ชีแ้จงแผนการท างานในพืน้ที่ ล าดบัการไปสมัภาษณ์/ประฃมุกบั
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น องค์การบริหารสว่นต าบลทัง้ 6 ต าบล และกลุม่ชาวบ้านตา่งๆ ภายในระยะเวลาที่ท าการวิจยั   

           

 



  33  

ดร.เสำวลกัษม์ กติตปิระภสัร์ หัวหน้ำโครงกำรฯ ได้สรุปวา่ จากการประชมุอยา่งไมเ่ป็นทางการกบัแกนน าชมุชนในช่วงที่ได้มาส ารวจ
ข้อมลูเบือ้งต้น พบวา่ ประเด็นหลกั ในเร่ืองน า้ของชมุชนบางกะเจ้า ท่ีเป็นปัญหาของชมุชนและโครงการฯควรท าการศกึษา  
มี 3 เร่ือง หลกัๆ ได้แก่  

1. เร่ืองปัญหาน า้เค็มที่มีระยะเวลายาวนานขึน้มาก (ในทศวรรษที่ผา่นมา ระยะเวลาที่มชี่วงน า้เค็มเพิ่มขึน้จากชว่งหน้าแล้งปกติ 
ประมาณ 3-4 เดือน เป็นประมาณ 7-8 เดือน)   

2. การจดัการประตนู า้ทัง้ 34 รอบคุ้งบางกะเจ้า จะเป็นอยา่งไร ที่จะท าให้ไมม่ีผลเสยีตอ่ระบบนิเวศน์ และชาวบ้านผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

3. ปัญหาคณุภาพน า้ในคคูลองตา่งๆที่เนา่เสยี ควรมกีารแก้ไขปรับปรุงอยา่งไร โดยใครบ้าง 

 

 

                                               
 
ซึง่การประชมุกบัชาวบ้านในวนันี ้จะเป็นการรับฟังปัญหาและความคดิตา่งๆเห็นอีกครัง้ ก่อนเร่ิมท าการศกึษาอยา่ง
จริงจงั หลงัจากนัน้ จงึได้เชิญชมุชนแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ให้ความคดิเห็นหลกัๆ อาทิ 
1.คุณธัญญำ  อ่วมเจริญ ประธำนกลุ่มคุ้งบำงกะเจ้ำ 1 เดียว 
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    ก่อนอื่น การศกึษาเร่ืองการจดัการน า้อยากให้มีความเข้าใจทีต่รงกนัเสยีก่อนวา่ การศกึษาเร่ืองน า้มีขอบเขตแคไ่หนบ้าง เช่น 
   -น า้ธรรมชาติ แมน่ า้ ล าคลอง 
   -น า้เพื่อการอปุโภค บริโภค ที่เราใช้ที่อยูอ่าศยั รวมถึงน า้ทิง้ ทางระบายน า้ 
   -น า้เพื่อการเกษตร 
อยำกให้ตัง้เป้ำหมำยให้ชัดเจนว่ำ กำรศึกษำต้องกำรผลลัพธ์อะไร ในเวลำเท่ำใด เช่น ปัญหาน า้ธรรมชาติ 
ท าอยา่งไร น า้จะไมท่ว่ม เมื่อ กทม.ไมท่ว่ม บางกะเจ้าก็ไมท่ว่ม หรือ ปัญหาน า้เสยี น า้เนา่ จะแก้ปัญหากนัอยา่งไร? 
ปัญหำน ำ้เค็มจะหำทำงแก้ไขได้อย่ำงไร? ผลการศกึษาของงานวิจยัควรน ามาปฏิบตัิได้ เคยมีโครงการมาศกึษาวิจยัในชมุชนมากมาย
จากหลายหนว่ยงาน แตช่มุชนไมเ่ห็นผลการศกึษาและข้อมูลไมก่ลบัมาที่ชมุชน จึงไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ด้วย มาศกึษาวจิยัแล้วก็หายไป ไม่
ท าให้เกิดอะไรขึน้ 

ปัญหาเร่ืองน า้ควรมานัง่คยุกนั วธีิการจดัการตรงนีไ้มย่าก เช่น เมือ่ก่อน มีน า้ขึน้  น า้ลง น า้เคม็มีแค ่๓ เดือน 
อะไรที่มำท ำให้ควำมสมดุลเปลี่ยนไป ตรงนีเ้ป็นงำนที่ท้ำทำย ที่ น่ำจะศึกษำว่ำ “ท ำไมที่บำงกะเจ้ำ จึงมีน ำ้เค็มที่ยำวนำน
กว่ำเดิม” ในขณะท่ี นนทบรีุ ปทมุธานี ไมม่ีผลกระทบมากเทา่ และนี่คือโจทย์ที่เราต้องศกึษา 

การแก้ปัญหาต้องแก้ที่สาเหต ุเจ้าพระยาคือเส้นเลอืดใหญ่ คลองซอยตา่งเป็นเส้นเลอืดเลก็ เสนัเลอืดฝอย ถ้าเราไมส่ามารถ
ปรับปรุงแมน่ า้เจ้าพระยาให้เป็นน า้ดีได้ก็ยากทีจ่ะท าให้เส้นเลอืดเลก็ๆดีได้ ก็ถือเป็นโอกาสอนัดีที่ทางไอร่าห์มาท าวิจยั อาจมีโอกาสทีจ่ะ
คยุกบัรัฐบาลได้ ถ้าผลวจิยัออกมาชีช้ดัวา่คณุภาพน า้ที่บางกะเจ้านัน้ปรับปรุงได้อยา่งไร คนบางกะเจ้าก็จะได้อานิสงค์ เป็นเร่ืองดี แต่
อยากให้มองภาพใหญ่ก่อน ข้างในต้องการงบประมาณในการลอกค ูคลอง แตถ้่าคคูลองดี  แล้วน า้เจ้าพระยาเค็ม เนา่ เสยี ก็มีผลมาถงึคู
คลองอีก 

ปัจจบุนัน า้เนา่ในบางกะเจ้ามีมากขึน้ เพราะมคีนมาอยูอ่าศยัมากขึน้ อยากให้มีการศกึษาในเร่ืองนีด้้วย 
น า้เสยีจากครัวเรือนปลอ่ยลงคลองอยา่งไร? มีผลตอ่คณุภาพน า้ในคลองไหม? หรือแม้แตก่ทม.ที่ปลอ่ยน า้เสยีออกมาวนัหนึง่ๆก่ี

ตนั มีผลตอ่บางกะเจ้าไหม? ปริมาณที่ปลอ่ยออกมาในแตล่ะวนัเป็นเทา่ใด ผมมีแผนท่ีจะคยุจะวางแผนผงัเมืองร่วมกบั กทม.ถ้าภาพใหญ่
ไปไมไ่ด้ จะแก้ไขอยา่งไรก็ไปไมไ่ด้  

 ปัญหาบางกะเจ้าทีเ่ป็นมาสิบกวา่ปี นา่เสยีดายโอกาสที่เราปลอ่ยให้เป็นแบบนี ้ทางปตท.เคยมาคยุปรึกษาเร่ืองการ
ขดุคลอง ผมให้ความเห็นวา่ เมื่อขดุรอกแล้ว ปตท.มงีบประมาณมาดแูลคคูลองได้ตอ่เนื่องหรือไม่? 

 เห็นด้วยกบัการส ารวจวา่คคูลองในปัจจบุนัมีการเช่ือมตอ่กนัเหมอืนเดิมหรือเปลา่? สะพานที่มาสร้างขวางคลอง
ใหญ่ๆ อยา่งคลองบางกะเจ้า  คลองบางน า้ผึง้ จากช่องนนทรีมา สรรพาวธุบางนา  คลองทา่นา ลดัจากบางยอ ออกไป น า้ดมีาจาก
เจ้าพระยา ลองศกึษาดแูล้วมาดกุนัวา่ข้อมลูตรงกนัไหม วิธีการไมย่ากขอให้ประสานงานเก่ง 

 
2.คุณไพศำล เติมวรรธนภทัร์  ก านนัต าบลทรงคนอง  
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       ขอบคณุทางสวนศรีฯที่ชว่ยจดัเตรียมสถานท่ีให้ได้มาร่วมประชมุในวนันี ้ขอบคณุ ดร.เสาวลกัษม์ และทีมวิจยั 
ท่ีมาท าการศกึษาในเร่ืองนี ้ มีข้อเสนอแนะให้โครงการวา่ถ้าจะให้ได้ผลสมัฤทธ์ิท่ีหลากหลาย น่ำจะขอน ำเร่ืองเข้ำไปขอใช้เวลำในวนั
ประชุมหน่วยรำชกำรที่ทำงอ ำเภอจะจัดประจ ำทุกต้นเดือน ขอเวลาสกั 10 นาที จะสามารถแจ้งเร่ืองให้ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน.และ
สารวตัรก านนั เกือบ 200 คน  

ส ำหรับกำรพดูคุยกับท้องถิ่นและชำวบ้ำนกอ็ำจใช้วนัที่มีกำรประชุมผู้สูงอำยุและกรรมกำรหมู่บ้ำน ท่ำนอำจขอ
ประสำนกับทำงท่ำนนำยก อบต.แจ้งเร่ืองและขอนดัหมายกบัชาวบ้านในวนัหยดุไปลงพืน้ท่ีแตล่ะต าบล ก็จะได้ครบตามทีต้่องการ 
โดยเฉพาะข้อ 3.3 ที่ต้องพดูตยุกบัชาวบ้านและท้องถ่ินในการแก้ปัญหา 

ในสว่นของความเห็นตอ่ผลกระทบจำกโลกร้อนที่ท ำให้น ำ้เค็มหนุนสูงต้องมีอย่ำงแน่นอน ซ่ึงเป็นปัญหำที่ใหญ่มำก  

เร่ืองน ำ้เค็มเป็นมำยำวนำนแล้ว น ำ้ขึน้ แล้วก็ลง วันต่อวนั ไม่แช่ ไม่ค้ำงเหมอืนปัจจุบนั ชาวบ้านอาจต้องปรับตวักบัสภาพนี ้ด้วย
การปรับเปลีย่นพืชที่ปลกู 

เร่ืองที่ทำงอบจ.มำสร้ำงประตูระบำยน ำ้แล้วปล่อยให้ท้องถิ่นดูแลเองโดยไม่มีงบประมำณทำงท้องถิ่นซ่ึงมี
งบประมำณน้อยอยู่แล้วไม่เพยีงพอที่จะดูแลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ฝากทาง ไอร่าห์ ท่ีมาศกึษาเร่ืองนีช้่วยน าเสนอกบัทางภาครัฐ
ในเร่ืองนีด้้วย 

ได้มีโอกาสคยุกบัทา่นท่ีท างานด้านการดแูลพืน้ท่ีสเีขียวที่น่ี ได้พดูถึงการแก้ปัญหาส าหรับพืน้ท่ีบางกะเจ้าที่หลำยฝ่ำยว่ำเป็น
ปอดของ กทม.แต่ พวกเรำถกูทิง้ให้ต้องช่วยตัวเองอย่ำงแร้นแค้น ในเร่ืองของการเพิม่รายได้ด้านการเกษตร อยากให้ทางการ
ประปาพิจารณา ในช่วงเวลาที่น า้เคม็รุก อาจจะสกั ๖ เดือน ขอให้มีน า้ประปาทอ่ใหญ่ๆ ให้เขาได้ใช้น า้สู้กบัความเค็ม แตล่ะบ้านมมีิเตอร์
ในช่วงเวลานัน้ๆอยำกให้กำรประปำลดค่ำน ำ้ให้เขำ หรือหำทำงคืนเงนิกลับมำอำจเป็น 300 หรือ 500 บำท ให้ชำวบ้ำนได้ใช้
น ำ้ประปำในกำรดูแลพืชผลของเขำ 

เร่ืองการดแูลคคูลอง น่ีเป็นเร่ืองของท้องถ่ิน และท้องทีด้่วย ก านนั ผู้ใหญ่บ้านต้องชว่ยกนัดแูล ขยะมลูฝอย ผกัตบชวา ต้องถือ
เป็นหน้าที่ ท้องถิ่นมีงบประมำณที่จะต้องดูแล ในกำรขุดรอก คูคลอง และต้องไม่เป็นผู้ท ำลำยเสียเองจากการท่ีเอาใจชาวบ้าน
มากเกินไปด้วยการปิดทบัคคูลองวางทอ่ท าถนน ท าให้การระบายน า้ไมด่ี ต้องขอความร่วมมือจากท้องถ่ินในการขดุรอก คคูลองให้ทัง้ลกึ 
และกว้าง ให้คืนสภาพเดิม 

ในระดบัท้องถ่ินแจกถงับ าบดัแกค่รัวเรือนบ าบดัน า้ ก่อนทิง้ออกจากครัวเรือน ที่ทรงคะนองได้ด าเนินการแจกถงับ าบดัทกุ
ครัวเรือนสว่นใหญ่ใช้ได้ดี อาจมาบางบ้านท่ีไมไ่ด้ใช้เพราะ เขาไมไ่ด้ใช้ซิงค์ล้างจาน  แตส่ว่นใหญ่ใช้ได้ผลน า้ที่ออกมาจากถงับ าบดัก่อนทิง้
ลงสูค่คูลอง ใสสะอาดด ี การแก้ปัญหาหากมีการบรูณาการในเร่ืองตา่งๆที่กลา่วมาคดิวา่พอชว่ยได้บ้างในเร่ืองการจดัการน า้ 
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3.คุณสมำน  เสถยีรบุตร  เกษตรกร ชาวสวน หมู ่7 ต.บางกอบวั (อดตีพนกังานบริษัทเดินเรือเอกชน) 

   

การจดัการปัญหาเร่ืองน า้อะไรก็แล้วแต ่เราอาจลมืไปวา่ น า้ในโลกนีม้ีเทา่เดมิ แตท่ี่อยูข่องน า้ไมเ่ทา่เดมิ ในพืน้ท่ี ๖ ต าบลนีถ้้า

จะท าเร่ืองน า้ ควรสนใจเร่ืองคลอง ล าประโดง น า้ตามสวนตา่งๆทัง้ที่สาธารณะและสวนท่ีเราท าการเกษตรกนันี ้ช่วงนีท้ี่ฝนตกมามากน า้

ทว่ม ชาวสวนต้องวิ่งหาเคร่ืองมาสบูน า้ออก ท่ีสวนก็ต้องสบูน า้ออกตลอดเวลา เมื่อเรามานัง่คยุกนัพบวา่ชว่งที่ฝนตกลงมามากนี ้ประตนู า้

ปิดตาย รอการซอ่มอยู ่น า้จึงไมส่ามารถระบายออกไปได้ ถ้าชาวสวนไมด่แูลใกล้ชิดคอยสบูน า้ออก ต้นไม้ในสวนก็จะเสยีหาย 

เห็นวา่จะท าเร่ืองการจดัการน า้ ไมว่าจะเป็นเร่ืองน า้ทว่ม น า้เคม็ น า้เนา่เสยี ที่สร้างความเสยีหายนัน้ ปัญหาหลกัอยูท่ี่เร่ืองคลอง 

เมื่อน า้เข้ามา แล้วออกไมไ่ด้ กรณีของผมที่ท าสวนอยูน่ี่ ขดุลอก ท้องร่องเกือบทกุปี ร่องสวนจะลกึกวา่คลอง เวลาน า้มาก น า้จะเข้าได้ แต่

น า้น้อยน า้จะออกไมไ่ด้ ดงันัน้ก่อนที่จะท ำเร่ืองน ำ้ ขอให้ท ำที่อยู่ของน ำ้ให้เรียบร้อย ให้ดีก่อน 

คณุสมานเป็นสมาชิกเครือขา่ยลุม่น า้เจ้าพระยาตอนลา่ง (ของกรมทรัพยากรน า้) ได้มีโอกาสไปร่วมประชมุสมัมนา ดงูานใน

พืน้ท่ีภาคกลางลุม่น า้เจ้าพระยา ได้เห็นวา่ในพืน้ท่ีตรงไหนที่ตลิง่พงั เขามีไม้สนมาปักให้ แล้วชาวบ้านมาช่วยกนัดแูลซึง่มีประโยชน์มาก 

ในพืน้ท่ีเราก็มีการดแูลสิง่กีดขวางในคลอง ตอไม้ ก่ิงไม้ ก็เก็บขึน้หมด น า้เร่ิมใส มีปลา เด็กๆเร่ิมโดดน า้เลน่ได้ นา่ช่ืนใจ และวนัท่ี 

6 ก.ย.นี ้ทางกรมทรัพยากรน า้จะมาลงพืน้ท่ี คยุเร่ืองทีเ่ราเคยเสนอเขาไปให้ช่วยขดุรอกคลอง จะเป็นตรงไหนก่อนก็ไมเ่ก่ียง เร่ิมท าไป

เร่ือยๆได้เลย ตอนนีท้าง กทม.พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลปัจจบุนั มีพระราชด าริให้ทหารมหาดเลก็ ลงไปช่วยท าความสะอาดคู

คลองร่วมกบัประชาชนจิตอาสา หลายแหง่เป็นคคูลองทีถ่กูปลอ่ยปละละเลยมานาน 

 พืน้ท่ีบางกะเจ้าเป็นพืน้ท่ีที่มคีนสนใจจงึเป็นความหวงั วนัก่อนผมได้ยินจาก รมว.กระทรวงทรัพย์ฯวา่มคี าสัง่ทา่น

นายกฯ ให้ดแูลคคุลองใครที่มีการรุกล า้ให้รีบด าเนินการจดัการตวัเองซะ อยา่ต้องให้ใช้ค าสัง่พิเศษกนัเลย ผมวา่อยากให้มีกฎหมายพิเศษ

มาใช้กบับ้านเราบ้าง เพราะไมแ่ครุ่กล า้คคูลอง บางรายปลกูบ้านลงไปกลางคลอง หลายๆบ้านท่ีเป็นบ้านเกา่ไมไ่ด้ถมที่สงู อาจประสบ

ปัญหาช่วงที่น า้ล้นเขื่อนถกูปลอ่ยลงมามากๆ อาจเก็บของไมท่นั กทม.ท าเขื่อนสงู รอบเกาะเราก็มีเขื่อน บางบ้านต้องสบูน า้ออกทัง้วนัทัง้

คืน ปัญหำเร่ืองน ำ้คอืกำรจัดที่อยู่ของน ำ้ให้ดี ซ่ึงเรำต้องช่วยกัน 
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4.คุณสุกิจ  พลับจ่ำง  กลุม่ล าพบูางกระสอบ จากต าบลบางกระสอบ 

  

 ผมอาจจะมองเร่ืองการเปิด – ปิดประตนู า้เป็นหลกั ในชีวติผมอยากเห็นในคุ้งบางกะเจ้า ทัง้มนษุย์ สตัว์ 

พืชพรรรณ ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพอยูร่่วมกนัได้ ปัจจุบนัไม่มีกำรเปิด-ปิดประตนู ำ้อย่ำงเป็นระบบ เป็นไปตามอ าเภอใจ 

หลายคลองปิดประตจูนเกิดน า้ขงั น า้เนา่เสีย หลายคลองก็เปิดจนทว่มบ้าน ถ้าเรามีการจดัการเปิด-ปิดประตนู า้ให้สอดคล้องกบัระบบน า้

ขึน้-ลง ในอตัราสว่นท่ีมนษุย์อยูไ่ด้ ความหลากหลายทางชีวภาพอยูไ่ด้ ก็จะเป็นความงดงามของคุ้งบางกะเจ้า ถ้าเราจะบอกวา่คุ้งบางกะ

เจ้าจะเป็นพืน้ท่ีสเีขยีว ความหลากหลายทางชีวภาพก็มีสิทธิที่จะอยูร่่วมได้ ผมฝากเร่ืองเดยีวคือ กำรเปิด-ปิด ประตูน ำ้ส ำคัญอย่ำงยิ่ง 

อยำกให้มีกำรดูแลเร่ืองนีโ้ดยเฉพำะ 

5.คุณประกิจ  รอดเจริญ  หมู ่5 ต าบลบางกะเจ้า กลุม่รักษ์คุ้งบางกะเจ้าและกลุม่คุ้งบางกะเจ้าหนึง่เดยีว 

 

  

 เดิมพืน้ท่ีสเีขยีวบางกะเจ้า หรือเรียกวา่เกาะบางกะเจ้า เกาะกระเพาะหม ูสมยัที่คณุสมคัร  สนุทรเวช เป็น รมช.มหาดไทย (พ.ศ.

2519) นัง่เฮลคิอปเตอร์ผา่น มองเห็นสเีขียว แล้วคิดวา่เป็นป่า เป็นที่ไมม่ีประโยชน์ จึงคิดจะ 

ย้ายการทา่เรือ ย้ายสลมัคลองเตย และสร้างศนูย์ราชการ มาไว้ทีน่ี่  เมื่อประเด็นนีเ้ร่ิมแพร่ออกมาชาวบ้านจงึรวมตวักนัตอ่สู้เร่ืองนี ้โดยมี

ผู้น าในชมุชน อยา่งเช่น คณุธญัญา  อว่มเจริญ แกนน าที่ร่วมกนัคดัค้านและชีแ้จงวา่สเีขยีวที่ทา่นสมคัรเห็นไมใ่ช่ป่าแตเ่ป็นสวนผลไม้ที่

ชาวบ้านท าเป็นอาชีพดัง้เดมิของคนในพืน้ท่ี คณุสมคัรจึงล้มเลกิความคิดนัน้ไป 
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 พืน้ท่ีสเีขียวนีท้ี่เรียกวา่เกาะบางกะเจ้า เพราะมีคลองลดัโพธ์ คลองบางยอ คลองลดับางกะเจ้า (ในGoogleไปเขียนเป็นคลอง

บางน า้ผึง้) ท าให้พืน้ท่ีเป็นเกาะมนี า้ล้อมรอบ ท าให้เป็น 3 เกาะ สมยัเดมิเรามีคลองทะลถุึงกนัหมด ใช้เดินทางไป-มา หาสูก่นั 

 ส าหรับเร่ืองประตนู า้มีที่มาตัง้แตเ่ร่ืองที่จะมีการเวนคืนที่ดิน พืน้ท่ี 6 ต าบล แตป่ระชาชนไมย่อม ในที่สดุการเวนคืนท่ีดินก็ถกู

ยกเลกิไปในเดือนกนัยายน 2534 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีอิสระจะขายที่ดินได้ และเร่ิมมีแนวทางในการปอ้งกนัน า้ทว่ม ครัง้แรกการ

ออกแบบเขื่อนเป็นคนักัน้น า้กว้าง 12 เมตร ซึง่เป็นไปไมไ่ด้ที่เจ้าของที่ดินจะยอมให้ที่ถึง 12 เมตร ก็มีการปรับแบบคนักัน้น า้เป็น 6 เมตร 

แตก็่ยงัมีปัญหาชาวบ้านไมต่กลง จึงได้ปรับมาเป็นสภาพท่ีเห็นในปัจจบุนั มีประตนู า้ แต่ปัญหำกำรเปิด-ปิดประตนู ำ้ที่มีในปัจจุบัน 

เพรำะในพืน้ที่ 6 ต ำบล มี นำยก อบต.6 ต ำบล ก ำนัน 6 ต ำบล ทัง้ 12 คนใหญ่เท่ำๆกนั ไม่มีใครสั่งใครได้ และกำรไม่มีระบบ

กำรเปิด-ปิด ก็เป็นปัญหำ 

เดิมคลองตา่งๆที่น า้ทะลถุึงกนัอยา่งน้อยที่สดุคลองบางน า้ผึง้ จากคลองลดับางกะเจ้า ถึงคลองบางน า้ผึง้ วดับางกะเจ้านอก น า้

ทะลถุึงกนัหมด ถ้าประตหูนึง่เปิด แตอ่ีกประตหูนึง่ปิดก็ไมม่ีประโยชน์  การแก้ไขปัญหาต้องให้คนทีม่ีอ านาจ อยา่งเช่นผู้วา่ราชการจงัหวดั

ที่สามารถเรียกคนทัง้ ๑๒ คนมาตกลงกนัเร่ืองระบบการเปิด-ปิดประตนู า้ ให้มกีารตัง้คณะท างานหรือกรรมการมาคยุกนั มาท าการศกึษา

ร่วมกนัเร่ือง เปิด-ปิดประตนุ า้ เพือ่ให้เกิดสมดลุ ปิดพร้อมกนั เปิดพร้อมกนั ส าหรับคนมีบารมีแม้ไมม่ีอ านาจ แตพ่ดูแล้วคนเช่ือ (อยา่ง

มลูนิธิชยัพฒันาที่เป็นผู้ดแูลพืน้ท่ีสเีขียวแหง่นี ้) ในอนำคตแม้เรำจะซ่อมประตูน ำ้เสร็จสมบูรณ์ แต่มันจะไม่เกิดประโยชน์ใดเลย 

ถ้ำเรำไม่มีกำรเปิด-ปิดประตนู ำ้ด้วยควำมเข้ำใจกนั อยากให้น าความใหญ่ของแตล่ะคนที่มีอยูม่าคยุกนัเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

คณุประกิจ (รอบ 2) ชีป้ระเด็นผลกระทบจากน า้เสยีที่ กทม.ปลอ่ยออกมาโดยไมบ่ าบดั จะสง่ผลตอ่น า้ในคคูลองแมเ่ราจะท าคู

คลองภายในดีอยา่งไรกนัปอ้งกนัไมไ่ด้  เร่ืองการปิด- เปิดประตนู า้ ก็เป็นประเด็นปัญหา ท่ีขณะนีใ้ช้งบ 400 กวา่ล้าน ในการซอ่มประตทูัง้ 

34 ประต ูยงัไมแ่ล้วเสร็จ อยา่งแถบที่บ้าน ต.บางกะเจ้า ถ้าเปิดประตนู า้ น า้เสยีจากแมน่ า้เจ้าพระยาจะเข้ามาในคลอง น า้ในคลองก็จะ

เสยีไปด้วย และที่สภาพเป็นอยา่งทกุวนันีท้มีีน า้เค็มนานถึง 8-9 เดือน เราต้องรอน า้มาทว่ม ให้น า้เหนือมาไลน่ า้เคม็  ตราบใดที่เราท า

คลองน า้ดี แต ่กทม.ปลอ่ยน า้เสยีมาก็จะเป็นปัญหาอยูด่ี บทบาทของประตนู า้ไมเ่พียงใช้ปอ้งกนัน า้ทว่ม แตช่ว่ยปอ้งกนัน า้เสยีจาก กทม.

เข้ามาในคลองด้วย จงึขอฝากงานวิจยัให้ครอบคลมุในประเด็นนีท้ี่น า้เสยีจากกทม.สง่ผลกระทบตอ่น า้ในคลองเราด้วย 

6.คุณป้ำประไพ    ต.บางกอบวั 
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ผู้มีอิทธิพล นอกเหนือจาก อบต. ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน แล้วยงัมีคนอกีกลุม่ที่มีความส าคญั นัน่คือคนพืน้บ้านซึง่มีพฤตกิรรมที่ไม่
เปลีย่นแปลง คือพฒันาแตด้่านวตัถ ุไมพ่ฒันาจิตใจ เมื่อมีถนนเข้ามา มีการตดัที่ขาย มีเงินก็ปลกูบ้านหรู ซือ้รถ แตไ่มส่นใจพฒันา
สิง่แวดล้อม เดิมมีล าประโดง มคีคูลอง เขาวา่ไมไ่ด้ใช้แล้ว เขาก็ถมเพราะอยากได้พืน้ท่ีเพิ่ม ตดัต้นไม้ ดายหญ้า และท าการรังวดัทีด่ิน 

ก็ท าเป็นท่ีงอก ซึง่ที่จริงไมม่ีในแผนท่ีเดิม คนโบราณเขาขดุคลองเพื่อใช้สญัจรในพืน้ท่ี น าผลผลติเกษตรออกมาขาย แตว่นันีไ้มใ่ช้
ประโยชน์ ก็เลยวดัที่ไปในคลอง ถมที่เพิ่ม แล้วน า้จะไหลเข้า-ออกได้อยา่งไร? ดงันัน้ต้องปรับเปลีย่นพฤติกรรมของประชาชนพืน้บ้านด้วย 
และที่เห็นเพิ่มเติมอกีคือ มีการเปิดร้านบริการตู้ซกัผ้าระบายน า้ไปในล าประโดง สงัเกตเห็นน า้ในล าประโดง บริเวณนัน้เนา่เสยีชดัเจน 
พฤติกรรมผู้อยูอ่าศยัก็มีสว่นมากที่สดุ ไมว่า่จะปรับปรุงอยา่งไร? กรณี อบต.ถมท าถนนและฝังทอ่ขนาดเลก็น า้ไหลไมส่ะดว คนก็ทิง้ขยะ
ลงไป ตดัต้นไม้ก็โยนก่ิงไม้ลงไปในคลองและล าประโดง จงึตืน้เขิน  

.อ.เสำวลักษณ์ : ถามถึงวิธีการทางธรรมชาติ เช่นปลกูพืชในการปอ้งกนัมลพิษทางน า้ หรือเป็นก าแพงกัน้น า้ มกีารท าเร่ืองนี ้
บ้างไหมในชมุชนบางกะเจ้า? 

การแก้ปัญหาเร่ืองคลองจะได้ หรือไมไ่ด้นัน้ หลายทา่นพดูตรงกนัวา่ อยากให้คลองสวย น า้ใส อยากเน้นท าเร่ืองคลองก่อน ส าคญัทีส่ดุคือ
คนที่อยูก่บัคลองจะท าอะไร จะเร่ิมต้นอยา่งไร?  คนในพืน้ท่ีต้องเป็นหลกั คนนอกเป็นสว่นท่ีเสริมเทา่นัน้ อยา่งในเร่ืองที่ทางทา่นก านนั
แนะน าให้มีการชีแ้จงในท่ีประชมุก านนัผู้ใหญ่บ้านในระดบัท้องถ่ินทัง้หมดนี่ที่จะเร่ิมต้นท างานในทศิทางเดียวกนัน่ีอาจท าได้งา่ยในการให้
ข้อมลูชีแ้จง แตเ่ร่ืองการลงมือท าอยูก่บัคนในพืน้ท่ีลงมือท า การท่ีจะให้คลองสวยน า้ใสอยา่งคลองแพ จะท าได้อยา่งไรก็ต้องขอความ
คิดเห็นของทา่นท่ีอยูใ่นท่ีนี ้

           7.คุณอุษำ  ถนอมพงษ์พันธ์  พิพิธภณัฑ์ปลากดัไทย หมู ่3 ต าบลบางกะเจ้า 

  

   เร่ืองคคูลองทีต่ืน้เขินอยากให้ชว่ยกนัไมว่า่จะเป็นท่ีของใคร อยากให้ช่วยกนัท าทัง้หมดทัง้ที่ของชาวบ้านและที่ของรัฐที่ซือ้ไป 
อยากให้ท าเร็วที่สดุไมต้่องรอ หลายเร่ืองที่เป็นปัญหาสาธารณะในชมุชน ถ้ามีคนเป็นตวักลางที่แจ้งเหตไุปยงัหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ เช่นที่
หน้าปลากดัมีเครือฟักขึน้ไปพนัสายไฟฟา้ เมื่อมีคนถ่ายรูปสง่ไปแจ้ง ภายในเวลาสัน้ๆทางการไฟฟา้ก็มาจดัการแก้ไขปัญหา ส าหรับเร่ืองค ู
คลอง ถ้าน า้สกปรก จะสง่ผลให้คนเจ็บป่วยสขุภาพไมด่(ีมีงานวจิยัเปรียบเทียบ) แตถ้่าน า้ใสก็จะท าให้คนมีสขุภาพ กาย ใจ ดี จิต
วิญญาณดีด้วย 

ขอให้ความเห็นวา่ พวกเราควรต้องเร่ิมรณรงค์กนัภายในคุ้งบางกะเจ้าก่อน เดีย๋วจะจดัโดรนให้ตวัหนึง่ก่อน ไมต้่องพายเรืออ้อม 

กวา่ 20 กม. ถ้าถา่ยภาพนี่นา่จะเห็นเลยวา่จดุไหนท่ีปลอ่ยน า้เสยีออกมาบ้าง พวกเราจะให้สญัญาวา่เราจะสร้างอากาศทีด่ี สร้าง

ออกซิเจนให้กบั กทม. และสญัญาวา่จะไมป่ลอ่ยน า้เสยีไปลงเจ้าพระยาและ กทม. จากที่บ้านตนเองอยูริ่มน า้ก็ดแูลบ้านของเราเอง ดแูล
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ทา่เรือด้วย แตท่ีเ่ห็นชดัๆเลยเพราะเมื่อก่อนเคยอยูช่ัน้ 30 ที่ศภุาคาร มีการปลอ่ยน า้เสยีลงไป เห็นน า้สดี าป๋ี ลงเป็นทางสูเ่จ้าพระยา จาก

โรงงานอตุสาหกรรม จากอะไรตา่งๆ ถ้าเรามีโดรน ก็บินแป๊บเดียวรอบคุ้ง สง่รายงานเป็นรายวนั จนกวา่จะมกีารเปลีย่นแปลง ถ้าเรา

เร่ิมต้นก็จะมีโอกาสคะ่ 

8.คุณสืบสกุล แสนเตปิน       วิศวกรโครงการชลประทานสมทุรปราการ (ตวัแทนกรมชลประทาน) 

 

ที่จริงบางกะเจ้าถือวา่อยูน่อกพืน้ที่ชลประทาน เพราะเราไมม่กีารจ่ายน า้ สว่นใหญ่อยูฝ่ั่งตะวนัออก ที่โครงการชลประทานมีการ

ประชมุแก้ปัญหาน า้เค็มโดยตลอด มีรายงานคา่ความเค็มประจ าวนั ในสว่นภาพรวม สมทุรปราการถือเป็นปลายสดุของระบบชลประทาน

แมน่ า้เจ้าพระยา ท่ีจะไหลสูอ่า่วไทย และในระบบการจดัการน า้ก็มากมาย วนันีม้ารับฟังข้อมลูไว้เพื่อประสานงานตอ่ไป และยินดี

ประสานกนัในภายหลงั 

      9..สำรวัตรก ำนัน ต.บำงกอบัว อยากพดูเร่ืองน า้ให้เป็นไปตามขัน้ตอน 1.อยากให้คลองทกุคลองในเกาะกระเพาะหมเูป็น

คลองสวยน า้ใสก่อน แล้วคอ่ยวา่กนั ก้าวทีละขัน้ อยา่งคลองแพ เป็นต้นแบบของบางกอบวั ท่ีถกูพดูถึงกนั แล้วคลองอื่นๆละ่ ถ้าเรา

ท าทกุคลองแล้วคอ่ยมาวา่กนัเร่ือง น า้เนา่ น า้เสยี จะเป็นงบ อบต. การจดัการปิด –เปิด ประตรูะบายน า้คอ่ยวา่กนัภายหลงั 

 

             คุณธัญญำ ขมวดประเด็นการวิจยัตามความเข้าใจดงันี ้เข้าใจวา่ที่คยุไปกนัแล้วเร่ืองการบริหารจดัการน า้ในชมุชนจะมุง่ประเด็น

เร่ืองคคูลอง เป็นเร่ืองหลกั เร่ืองน า้กิน น า้ใช้และน า้ธรรมชาติจะเป็นล าดบัรอง จะได้จ ากดัความแคบเข้าไปวา่เป็นเร่ือง ค ูคลอง แตท่ี่จริง

แล้วนัน้สมัพนัธ์ กนัหมด แม้วา่เราท าน า้ในคลองดี แตก่ารระบายน า้ไมด่ี น า้ในแมน่ า้ไมด่ี ไหลเข้ามา เปา้หมายที่คิดไว้วา่”น า้ในคลองสวย

ใส” ก็จะเป็นไปไมไ่ด้ ผมคิดวา่เราควรตดัตอนให้ดี ขีดวงซะมนัจะได้แคบเข้า 
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มีความเป็นหว่ง เร่ืองเวลา เร่ืองงบประมาณ ของหนว่ยงานตา่งๆที่เข้ามาวา่ ถ้าไมไ่ด้น ามาบรูณาการร่วมกนั นา่เสยีดายโอกาส 

อยา่งวนัท่ี 7-8 ก.ย.นี ้ทางมลูนิธิโลกสเีขียว ก าลงัเข้ามาท าวิจยัเร่ืองการจดัการความรู้เพื่อให้หยิบมาใช้ โอกาสอยา่งนีท้ าไมไมเ่สนอตวักนั 

จบัมือร่วมกนัจะได้มีพลงัมากๆ ใครที่เก่งเร่ืองน า้  ใครที่เก่งเร่ืองขนม อาหารก็ออกมาท า ชาวบ้านจะได้ไมส่บัสน ไมง่ง ถ้าผมเป็นชาวบ้าน

ก็จะสบัสนเพราะมากนัคนละที คนละนิด คนละหนอ่ย เหมือนจ๊ิกซอว์ ท่ีตอ่ไมไ่ด้สกัที 

ผมมีความเห็นวา่ตวัชีว้ดัความส าเร็จของบางกะเจ้าคือ บางกะเจ้าสเีขียว ในอีก 10 ปีข้างหน้า บางกะเจ้าจะสเีขยีวด้วยสวน

ผลไม้ 90% ในขณะท่ีปัจจบุนั 40% สเีขียวด้วยป่าจาก ปอทะเล หกูวาง ต้นไทร แม้จะสเีขยีวแตย่งัมีคณุคา่ไมม่าก  เรำคือสีเขียวด้วย

สวนผลไม้ที่มีคุณค่ำซึ่งคอือตัลักษณ์ที่แท้จริงของเรำ ถ้าเราจะเปลีย่น ไมเ่กิน 2 ปีก็จะส าเร็จ หลายหนว่ยงานท่ีมามคีวามคิด มีงบฯ 

นกัวิชาการเกง่ๆแตม่าคนละที สองที  คนละมมุ สองมมุ ซึง่ถ้าเป็นผมจะจะจบัมือกนั  ยิง่เป็นโครงการของตา่งประเทศ ยิ่งดี นี่คือความคิด

ของผม ตอ่ไปทางไอร่าห์ท าวจิยัจบ 1 ปี แล้วปีหน้าเป็นอยา่งไร ? มนัจะเป็นวฎัจกัร อยา่งนี ้แล้วผลลพัธ์ที่ได้คืออะไร หรือแคท่ ากิจกรรม 

ไมรู้่วา่สเีขยีวจะเพิ่มขึน้หรือเปลา่? ถ้าจะท าวจิยัอยา่งเดียวไมป่ฏิบตัิก็ไมว่า่อะไร? แตผ่ลการวจิยัควรให้คนน าไปปฏิบตัิได้ ถ้าปฏิบตัิไมไ่ด้

คือสญูเปลา่ ผลลพัธ์คืออะไร สเีขียวเพิม่ขึน้ไหม? ความส าเร็จ ผลลพัธ์ที่ชาวบ้านอยากได้ คือน า้สะอาดขึน้ไหม? น า้ดีขึน้ไหม? สเีขียวที่มี

คณุคา่ และมลูคา่เพิม่ขึน้ไหม? นี่คือจดุทีเ่ราชาวบางกะเจ้าอยากได้. 

พัฒนจรินทร์  ขออนญุาตชีแ้จงกระบวนการวิจยัวา่ จะเป็นกำรค้นหำปัญหำร่วมกนั ซึ่งเรำยงัไม่ได้ตดัสนิว่ำ อะไรคอื

เร่ืองหลกั เร่ืองรอง แต่เรำจะดูก่อนว่ำมันมีอะไรบ้ำง? กระทบใครบ้ำง? มำกน้อยแค่ไหน? แล้วมีอะไรที่จะเร่ิมต้นได้ก่อน คือ

เป็นกระบวนกำรมีส่วนร่วมตลอดเวลา ไมไ่ด้ปฏิเสธเร่ืองน า้ในแมน่ า้ หรือเร่ืองอื่นๆ จะมาท าเร่ืองคลองอยา่งเดียว เพียงแตว่า่ทา่นที่

มาร่วมวนันี ้อาจจะให้ความเห็นโดยคิดจากความเป็นจริงของตนเอง เร่ิมต้นได้ด้วยตวัเราเอง เร่ืองใกล้บ้าน ใกล้ตวั ซึ่งนีแ่หละจะเปน้กระ

บวนการวิจยัทีเ่ราเรียนรู้ร่วมกนั ในฐานะนกัวิจยัเราจะมีข้อมลูทัง้หมด เราจะบนัทกึทัง้หมด และเดี๋ยวเราก็จะมีเวทีท่ีมาล าดบัความส าคญั

มาประมวล มาให้ข้อมลู มาให้ความเห็นกนั เพราะฉะนัน้จะเปิดกว้างรับฟังกนัก่อนคะ่ 
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5.2 กำรสัมมนำทำงวิชำกำร เร่ือง ผลกระทบโลกร้อนกับกำรจัดกำรน ำ้ ชุมชนชำยฝ่ังจะรับมืออย่ำงไร 
ณ ห้องประชมุปัญญ์นที บ้านสวนปัญญ์ธารา หมู ่๓ ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 

วนัท่ี 5 พฤศจิกายน  2560  (9.30 น. – 13.00 น.)  

                                                 

สรุปเนือ้หำจำกกำรสัมมนำ โดย ช่วงที่ 1 เป็นการบรรยายโดยวิทยากร ทัง้ 2 ทา่น สว่นช่วงที่ 2 เป็นเนือ้หาจากการแลกเปลีย่นความ

คิดเห็นในเวทีสมัมนา 

5.2.1. กำรบรรยำยโดย รศ.ดร.เสรี ศุภรำทิตย์ ผ.อ. ศูนย์ศึกษำภยัภบิัติและกำรเปลี่ยนแปลงภมิูอำกำศ มหำวทิยำลัย

รังสิต 

 

 แนวคิดที่ได้รับพระราชทานจากการถวายงานสมเด็จพระเทพฯ คือ แนวคิดเร่ืองการระเบิดจากภายใน   ปัญหาที่เกิดภยัพิบตัิ 

ประสบเหตกุารณ์ที่ท าให้เราทกุข์ มีองค์ประกอบ ได้แก่  

๑.ปัจจยัภายนอก เป็นเร่ืองที่เราควบคมุไมไ่ด้ เช่น ฝน น า้ 

๒.ปัจจยัภายใน เรามามองตนเองวา่เราเปราะบางหรือเปลา่ เรามแีผนหรือไม?่ ความร่วมมือของชมุชนเข้มแข็งไหม?พร้อมทีจ่ะ

เดินไปด้วยกนัไหม มีอะไรที่ลอ่แหลม หรือออ่นไหวไหม? 

๓.ปัญหาที่เกิดที่อื่น แล้วเคลือ่นตวัมาที่เรา  

รัฐฯอยา่มองวา่รู้เร่ืองคนเดียว เราอยูย่คุโลกาภิวฒัน์ ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้/รับรู้ สามารถเข้าถงึแหลง่ข้อมลู 

รัฐฯไมค่วรหวงข้อมลู ยิ่งหวง ประชาชนก็ยิ่งแสวงหา ตา่งไปน าข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆมาจนอาจจะสบัสน 
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-ส าหรับท่ีบางกะเจ้า ปีนีป้ริมาณน า้จากทางเหนือ น า้ทา่ มีปริมาณน้อยกวา่ปี ๕๔ (ในปริมาณทีเ่ทา่กบัน า้ในเขื่อนภมูิพล)จึงไมม่ีทางที่น า้

จะทว่ม กรุงเทพในปีนี ้

-ท าไมเราต้องพึง่พาแหลง่ข้อมลูจากคนอื่น เพราะรัฐไมล่งทนุด้านนีเ้อง เช่น ข้อมลูที่น าเสนอมาจากสถาบนั เบล์ท จากเนเธอร์แลนด์ ก่อน

หน้านี ้ธนาคารโลก เคยให้มา ๓๐ล้าน ลา่สดุ JICA ให้เงินมาศกึษา จงึเกิดการผนัน า้ไปบางบาล บางไทร เพื่อไมใ่ห้น า้ทว่มอยธุยา 

-เมื่อก่อนการวดัน า้ในแมน่ า้จะพบวา่การขึน้ –ลง เป็นไปอยา่ง curve ปกติ แตปั่จจบุนั การขึน้-ลง (กราฟมีความชนัมาก) แสดงถีง

สถานการณ์น า้ในปัจจบุนั จะมาเร็ว และแรง  

                 

-สถานการณ์น า้ในปี ๕๔ ปริมาณน า้ฝน ๖ เดือน (พ.ค. – ต.ค.) ๑๔๐๐ ม.ม. ซึง่เป็นปริมาณน า้ฝนท่ีมากที่สดุในรอบ ๕๐ ปี แตใ่นอนาคต

ปริมาณน า้มาก จะมีแนวโน้มเกิดในระยะเวลาที่สัน้ขึน้ เช่น รอบ ๑๐ ปี น่ีเป็นปัจจัยภำยนอก แต่ถ้ำเรำไม่มีแผนเตรียมตวั และ

บอบบำงไม่เข้มแข็ง เรำจะประสบควำมทุกข์จำกภยัพิบัตนัิน้ 

-Slow Impact Development การลดผลกระทบภยัพิบตัิ ในตา่งประเทศมีการปรับรูปแบบการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ให้ยกสงูหนีน า้ 

(ตามภาพตวัอยา่ง) 
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    GI & LID

 

 แตส่ าหรับประเทศไทยท าตา่งกนัคือ เราพยายามสร้างพนงักัน้น า้(Protection Wall ) สงูขึน้เร่ือยๆ 

ตัง้แต ่อ.อินทร์บรีุ สงิห์บรีุ อยธุยา ปทมุธานี สดุท้ายที่ กทม. สมทุรปราการ จะเป็นอยา่งไร เพราะเราอยูต่ า่กวา่เขา เมื่อกัน้พนงัฯ น า้จาก

แมน่ า้เจ้าพระยาจะลงมาหมด แทนที่จะกระจายไปตามทุง่ ตามทา่ในพืน้ท่ีตา่งๆอยา่งที่เคยเป็น ปัจจบุนัแม้มีปริมาณน า้ฝนข้างบนไมถ่ึง 

1,400 ม.ม.แถวปากเกร็ด นนทบรีุก็ทว่มแล้ว 

                

          ?

 

-เวลำที่ทำงรัฐจะท ำโครงกำรบนพืน้ที่ รับน ำ้ข้ำงบน เขำกท็ ำประชำพิจำรณ์เฉพำะ พืน้ที่ข้ำงบน แต่คนที่อยู่ในพืน้ที่ตอนล่ำง 

อย่ำงชำวบำงกะเจ้ำที่น่ี ไม่มีโอกำสได้เข้ำร่วม 

-กำรท ำเขื่อน/พนังกัน้น ำ้ที่ผ่ำนมำกท็ ำประชำพิจำรณ์เฉพำะในพืน้ที่ ขณะนีปั้ญหาเกิดขึน้แล้วอยา่งที่ จ.นครสวรรค์ ปริมาณน า้ไหล

ผา่นแค ่2,700 ลบ.ม แตแ่ถวบางบาล บางไทรวา่ ปริมาณน า้ทว่มเทา่กบั ปี 54 (ปริมาณน้อยกวา่ปี 54 แตร่ะดบัน า้ทว่มเทา่กนั)แสดงวา่

น า้ถกูบีบ 
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-ประเทศเราถกูประเมินเร่ืองความมัน่คงด้านน า้เราได้คะแนนประมาณ 2/5 (สอบตก ในด้านการบริหารจดัการน า้) การจะบอกวา่ส าเร็จ 

หรือดีไมด่ีอยา่งไร คงต้องให้คนภายนอกมาประเมิน 

-อีก 30 ปี น า้ทะเลจะสงูขึน้อยา่งถาวร เราคงไม่ต้องไปเช่ือวา่หากน า้สงูขึน้อีก 4 เมตร เราต้องหนีไปอยูเ่ขาใหญ่กนั หากเรารู้วา่บางกะเจ้า

สงูกวา่ระดบัน า้ทะเลเทา่ไหร่? อาจจะประมาณ 1-2 เมตร เพราะฉะนัน้เมื่อระดบัน า้สงูขึน้ก็คงได้รับอิทธิพล เห็นได้จากงานวิจยัทีเ่ขาท าไว้ 

               

จากภาพเส้นแนวกัน้ และเส้นระดบัน า้ ข้างต้นนีชี้ใ้ห้เห็นวา่ เราปลอ่ยให้ทางตอนบนแมน่ า้เจ้าพระยาตัง้แตส่งิห์บรีุลงมา โดย

การสร้างแนวกัน้น า้สงูขึน้เร่ือยๆ ตรงไหนมีปัญหาก็สร้างก าแพงกนัน า้กัน้ให้สงูขึน้ โดยไมไ่ด้ดวูา่สว่นอื่นๆจะเป็นอยา่งไร น า้ก็จะมาทว่ม

พืน้ท่ีข้างลา่งได้งา่ยขึน้ ประชาพจิารณ์ก็ท าเฉพาะจดุทีม่ีปัญหาน า้ทว่ม ยงัไงก็ต้องผ่าน 

ปีนีน้ า้ผา่น นครสวรรค์แค ่2,700 ล.บ.ม. แตค่นที่ บางบาล บางไทร เสนา น า้ทว่มปริมาณเทา่กบัปี 54 นัน่หมายความวา่ 

ปริมาณน า้มาน้อยกวา่ แต่น า้ไหลมาทว่มข้างลา่งเทา่กบัปี 54 เพราะทกุคนบีบน า้กนัหมด ถ้าปริมาณมามากเทา่กบัปี 54 เราจะท า

อยา่งไรกนั ? 

ในยคุโลกาภิวฒัน์ เขามองอนาคต 100 ปี ของประเทศตา่งๆในโลกไว้หมดแล้ว เขามองประเทศไทยภาพรวมประมาณ 300 ต.ร.

กม. ศกึษาเจาะลงไปเฉพาะพืน้ท่ีระดบัประเทศ ปี 60,ปี 64, ปี 70 เราสามารถรับรู้ความเสีย่งแล้วจะท าอยา่งไร 
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CMIP3-CMIP5 climate projection 
over Thailand(SDBC)

 

               

 Climate risk

 

               -ฝนมพีฤติกรรมที่เปลีย่นไปมาก เวลาฤดฝูน ฝนจะตกหนกัมากขึน้ แล้วจะท าอยา่งไร? 
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พฤตกิรรมฝน และน ำ้หลำกปัจจุบัน และอนำคต

 

ในอนาคตก็จะมีเร่ืองแผน่ดินทรุดตวัลงไปอีก 

                

ปัจจบุนัถ้าเราใช้มาตรวดั ระดบัน า้ทะเลจะสงูขึน้โดยเฉลีย่ 1.30/ปี ถ้าพิจารณาประกอบกนั ทัง้แผน่ดินทรุด และระดบัน า้ทะเลสงูขึน้ตอ่ปี 

ก็จะได้ 50 ปี = 50 ซ.ม.ก็ตรงกบัตวัเลขที่โลกเขามองตรงกนั 

-ตวัเลขจากงานวจิยัลา่สดุ อีก 80 ปี น า้จะสงูขึน้อกี 1 เมตร เทียบระดบัเดียวกบั อมัสเตอร์ดมัส์ ซึง่เขามีระบบเรียบร้อยแล้ว แตข่องเรายงั

ไมค่ิดท าอะไรเลย (ยงัไมไ่ด้เจาะดเูฉพาะบางกะเจ้าจริงๆ) 
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                            (IPCC, 2012)

 

ในอนาคตหากค าณวนถงึฝนท่ีตกมากขึน้ 20 % ซึง่เป็นผลจาก Climate Change และค านงึถงึการทรุดตวัด้วย ฝ่ัง กทม.สขุมุวิท 

เขามแีผนรองรับ มีการท าคนัถาวร แตฝ่ั่งนีย้งัไมไ่ด้คยุกนั 

แผนของรัฐบาลคือ แผนปอ้งจะท าตามแนวกนัสแีดงไมใ่ห้น า้เข้าพืน้ท่ีเศรษฐกิจ บางกะเจ้าก็จะได้รับประโยชน์ด้วย แตถ้่ามอง

โดยภาพรวมทัง้หมด สมมตุินัง่ฮ.จะเห็นพืน้ท่ีสนี า้เงิน เราจะปอ้งกนัปริมาณน า้ 30/40 % จะไมใ่ห้เข้าพืน้ท่ี และจะน าน า้ระบายออกไป

ทางซ้าย ทางขวา และลงมาเทา่ที่จะลงได้บ้าง 

                

แผนที่เส่ียงอุทกภัย

 

       -จากภาพ รัฐบาลท าเฉพาะเส้นสแีดง(พนงักัน้น า้ แบริเออร์) อยา่งอื่นๆเช่นแก้มลงิ ท่ีจะให้น า้ไปอยูย่งัไมไ่ด้ท าเลย 

       -ปี 54 มีน า้ผา่นมาเข้า กทม.3,800 ล.บ.ม. ก็ทว่มแถวดอนเมอืงป่ิมๆ  
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-ปัจจบุนัใน 4-5 ปีนี ้รัฐบาลใช้เงินกวา่  ล้านบาท ในการท าคนั ถนน อาจยกขึน้มา 1 เมตร 50 ซม.บ้างบางแหง่อาจไมถ่ึง 1 เมตร แตน่ าแบ

ริเออร์มาใช้ ลา่สดุมีการประเมินวา่น า้จาก 3.800 ล.บ.ม.จะเป็น  ล.บ.ม.เมื่อมีการบลอ็กน า้จะไหลลงแมน่ า้ ถ้ามาตรงก็จะมาหนกัที ่กทม 

เพราะเราท าเฉพาะแนวสแีดงยงัไมไ่ด้ท าแก้มลิง 

พืน้ท่ีปริมาตร แก้มลงิ 12 ทุง่ ประมาณ 1 ล้านไร่ หรือ 1,600 ล้าน ล.บ..ม.(สงู 1 เมตร) ถ้า 2 เมตร ก็ได้ประมาณ 3,200 – 4,000 

ล้าน ล.บ.ม.แตป่ริมาณน า้จากนครสวรรค์ ประมาณ 30,000 – 40,000 ล้าน ล.บ.ม.แตเ่รามีพืน้ท่ีรับน า้เพียง 3,000 -4,000 ล้าน ล.บ.ม.

เทา่นัน้ น า้จะไปไหน ต้องทว่มแนน่อน แตจ่ะไปทว่มที่ไหนบ้าง ก็ต้องไปจดัการ ต้องบอกประชาชน จะไมใ่ห้ทว่ม เป็นไปไมไ่ด้เลย น า้

ปริมาณ 40,000 ล้าน ลบม. ทา่นจะเอาไปไว้ที่ใหน? 

-ตอนนี ้ก็จะเกิดโครงการล าดบัแรก โครงการบางบาล บางไทร รัฐบาลท าแน ่เพื่อปอ้งกนัอยธุยา เพราะอยธุยารับปริมาณน า้ที่ปล่อยจาก

เขื่อนเจ้าพระยาได้ประมาณ 1,000 ล.บ.ม. เมื่อไหร่ทีเ่ขื่อนเจ้าพระยามา 2,000-30,000 ล.บ.ม . เมื่อท าตรงนีแ้ล้วไมไ่ด้แปลวา่จะไมท่ว่ม

อีก เพราะน า้สง่มา กทม. อยูด่ี   

-โครงการล าดบั 2 คลองจะนาก – ป่าสกั ถนนวงแหวนรอบท่ี 3 จะขยายจากการรับน า้จาก 200 เป็น 8,00 ขยาย 4 เทา่ตวั ก็ต้องใช้เงิน

มหาศาล ตวัเลขที่มีการประเมินวา่ถ้าท าแล้วใน combination 1 โครงการบางบาล บางไทรจะระบายน า้ได้ 3,800 ล.บ.ม. ก็เทา่กบั ปี 54 

ก็ไมไ่ด้ช่วยอะไรมาก และท าอีกทัง้สองอนัท่ีกลา่วมา ก็ลดลงไปอีกเหลอืน า้ประมาณ 3,500 ล.บ.ม. ดังนัน้กำรใช้เงนิ 200,000 ล้ำน

บำท ไม่ได้หมำยควำมว่ำจะมหีลักประกันว่ำน ำ้จะไม่ท่วมอกี 

               

             

ระดับน ำ้ท่วม

 

-ภาพ แนวเส้นสดี าคือคนัปัจจบุนั สนี า้เงิน สเีขียวคือระดบัน า้ในรอบปีตา่งๆทีเ่ราเก็บสถิติ 10 ปีตา่งๆ ทางเหนือน า้ก็ท าเส้นสดี านี(่คนักัน้

น า้)จนเป็นแฟชัน่แล้ว ริมน า้เจ้าพระยาก็ท ากนัมาหมดเหลอืแตเ่ฉพาะ ปทมุธานี นนทบรีุที่นกัการเมอืง สส.และรัฐบาลจะเอาทัง้นัน้เพราะ 

มีราคาเมตรละ 40,000 บ. ม ีSheet pile อีก เป็นเมด็เงินมหาศาล 

-ถ้าท าก็เหมือนยกระดบัเส้นสดี าขึน้มา น า้ทีเ่คยทว่มอยูร่ะดบั 30 ปี เมื่อยกคนักัน้น า้ขึน้ก็จะต้องมาผา่น กทม.เพราะไมม่ีที่ไป 
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เมื่อยกถนนเป็นคัน แล้วน ำ้จะไปไหน ทำงออกคืออะไร ?

    1 น ำ้ท่วม น ำ้แล้ง น ำ้ทะเลสูงขึน้
    2 พฤตกิรรมน ำ้หลำก พฤตกิรรมน ำ้ฝน CC 

    3  กำรสร้ำงคันกัน้น ำ้เหนือน ำ้ ผู้ได้รับผลกระทบ
    4  กำรกัดเซำะปำกแม่น ำ้

   วเิครำะห์ควำมเป็นไปได้ และจดัล ำดับมำตรกำร

      No-regret  เอำอยู่ , Low-regret, Win-Win  

-ผมแอนตีเ้ร่ืองนีว้า่จะเอาน า้ไปไหน ทา่นเห็นไหมวา่น า้ผา่นปทมุธานีแค ่2,800 ล.บ.ม..น า้ก็ทว่มทีป่ากเกร็ดแล้ว ถ้ายิง่ท าคนักัน้น า้ขึน้อีก 

น า้ผา่นแค ่1,000 ล.บ.ม.ข้างลา่งก็ทว่มแล้ว และถ้าเบี่ยงน า้ไปอีกด้านท่ีผา่นนครปฐมทา่นจะอธิบายอยา่งไร คนนครปฐมเขาจะวา่

อยา่งไร? 

5.2.2.สรุปค ำบรรยำย อ.สุรจิต ชิรเวทย์ อดีตสมาชิกวฒุิสภา จ.สมทุรสงคราม และกรรมาธิการวิสามญัพจิารณาร่าง พรบ.

ทรัพยากรน า้ 

                           

สิง่ที่จะน ามาคยุกบัทา่นท่ีบางกะเจ้า คอืสิง่ที่ชมุชนเมืองแมก่ลองปฏิบตัิอยา่งไร เพื่อน ามาแลกเปลีย่นภาคปฏิบตัิกบัทา่น ข้อมลูภาพมี

มากแตน่ ามาเพยีง 400 กวา่ภาพ หมายความวา่หากมีโครงการอะไรท่ีจะเข้ามาในพืน้ท่ีผมก็ใช้ข้อมลูชดุนีก้บัทกุเร่ือง แล้วแตว่า่จะไปเป็น

เร่ืองอะไร? นัน่คือชมุชนท้องถ่ินต้องรวบรวมความรู้ของตวัเองขึน้มา อยา่งเช่นทางโยธาฯจะมาสร้างเขื่อนรอบเกาะนัน้ มนัเป็นไปไมไ่ด้เลย

ที่บริษัทท่ีปรึกษาจะมารู้ทกุสิง่เทา่กบัคนพืน้ท่ี รัฐธรรมนญูได้ให้สทิธิไว้ ผมจะพดูถงึภาคปฏิบตัใินทางกฎหมาย ซึง่ไมรู้่วา่มนัจะไปถึงตรง

นัน้หรือไม ่แตถ้่าหากทา่นจะยาวไปถึงตรงนัน้ก็ถึงไหน ถึงกนัเพราะมาแล้วก็ให้ได้มีประโยชน์เต็มที่ เพราะวา่ทา่นก็ต้องมีเคร่ืองมือทาง

กฎหมายเช่นกนั 
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 ผมจะเร่ิมจากทางกายภาพก่อน พืน้ท่ีแมก่ลองตัง้อยูอ่ยา่งไร /พืน้ท่ีบางกะเจ้า ตัง้อยูอ่ยา่งไร และจากกายภาพเช่นนี ้เราสร้าง

บ้านแปงเมืองกนัมาอยา่งไร ปัจจบุนัท าไมถึงได้ออ่นไหว เปราะบางมาก โดยเฉพาะหน้านีท้ี่เป็นน า้ฝนทัง้ฤดทูี่ผา่นมามนัไมไ่ด้หายไปไหน 

นี่คือสิง่ที่กรมชลฯและหนว่ยงานรัฐไมเ่ข้าใจ น า้ที่ออกทะเลมนัมากองที่อา่ว ก.ไก่ชัน้ใน  เพราะระบบน า้ขึน้-น า้ลงทกุ 6 ชัว่โมง ท าให้น า้ลง

ไปไมส่ดุจากอา่ว ก.ไก่ เพราะฤดนูีล้มเปลีย่นเป็นมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ ชาวบ้านเรียก “ลมอกุา” ลมตะวนัออก ทิศทางที่พดัขวางอา่ว 

จากชลบรีุ ไปเพชรบรีุ ประจวบครีีขนัธ์ ส าหรับประเทศไทย ไมม่ีตรงไหนท่ีน า้ขึน้-ลง มากเทา่ตรงอา่ว ก.ไก่ตรงนี ้ปากแมน่ า้เจ้าพระยาสงู

ได้ถึง 4 เมตร 5 ซม. สว่นท่ี กทม.และปริมณฑลจะสงูกวา่น า้ทะเลปานกลางแค ่1เมตรเดียว  แมน่ า้แมก่ลองของผมนี่ใหญ่เป็นอนัดบัสอง 

ในบรรดาแมน่ า้ บางปะกง เจ้าพระยา ทา่จีน เพชรบรีุ คือ เจ้าพระยาใหญ่สดุรับน า้ได้ 2,500 ลบ.ม./วินาที แมก่ลองรับน า้ได้ประมาณ 

1,200 ลบ.ม./วินาที และม.ทา่จีนประมาณ 400 ลบ.ม./วินาที  ในภมูิประเทศแบบนี ้บรรพชนของเราตัง้ถ่ินฐานแบบไหน และที่ อ.เสรี ศภุ

ราทิตย์ วา่ไว้ อีก 50 ปี น า้จะสงูอกี 50 ซม. และอีก 80 ปี น า้จะสงูอีก 1 เมตร ความจริงงา่ยนิดเดียวคือ ปลกูบ้านให้ใต้ถนุสงูๆ อยา่ไปถม

มนั เร่ืองนีไ้มต้่องคิดใหมแ่ล้ว เพราะประเทศที่อยูใ่นเขตมรสมุนัน้ไมค่วรปลกูบ้านอยูบ่นดิน ต้องเป็นบ้านมีใต้ถนุ แตจ่ะสงูหรือเตีย้แล้วแต่

วา่ตรงที่บ้านทา่นตัง้อยูม่นัสงูกวา่ระดบัน า้สงูสดุแคไ่หนและเมื่อบวกด้วยอตัราการทรุด 3-5 ซม.ตอ่ปี ถ้าใกล้แมน่ า้ แตถ้่าไกลออกไปอาจ

ลดลง แตเ่ราอยูบ่นเส้นศนูย์สตูร อาจจะ 3 มม.กวา่ๆ สว่นเมืองแมก่ลองทรุดปีละ 1-2 ซม. 

ความจริงเราท าร้ายตวัเราเอง คือเราท าให้มนัทรุดมากกวา่ ระดบัน า้ในมหาสมทุรเพิม่มากกวา่ ๑๐ เทา่ เทา่ที่สงัเกตเมื่อผมนัง่รถมาทีน่ี่ 

บนถนนท่ีผา่กลางบางกะเจ้า บ้านเศรษฐี ก็ถมสงู คนดัง้เดมิที่อยูก่นัมานานก็กลายเป็นอยูใ่นหลมุ พรบ.ขดุดิน ถมดิน ไมเ่คยถกูบงัคบัใช้ 

ชมุชนไมท่ราบ อบต.ก็ไมเ่คยเปิดด ู เราชอบปลกูบ้านมีใต้ถนุแล้วก็ไปก่ออิฐอีกท าให้น า้และลมรอดไมไ่ด้ที่จริงประเทศไทยต้องปลกูบ้านท่ี

มีใต้ถนุกนัทัง้ประเทศ**** 

ชาวบ้านใช้ชดุความรู้นี ้แตก็่ยนักบัทางวิทยาศาสตร์ได้เหมือนกนั ผมเป็นคนรุ่นเกา่ใช้การด ูข้างขึน้ – ข้างแรม 

วนันี ้แรม 2 ค ่า เดือนโผลข่ึน้ขอบฟา้ 19.36 น. อีก 10 นาที มาถงึปอ้มพระจลุ  ชัว่โมงหนอ่ยๆมาถงึทา่เรือคลองเตยอีกชัว่โมงหนอ่ยๆมาถงึ

หน้ากองบญัชาการกองทพัเรือ หน้าพระบรมมหาราชวงั อนันีห้มายความวา่ แมน่ า้เจ้าพระยา ขึน้-ลง เร็วกวา่บ้านผมที่สมทุรสงคราม อาจ

เก่ียวกบัความสงูต า่ของแผน่ดิน เช่น แมน่ า้ทา่จีนไหลช้า แมน่ า้แมก่ลองไหลเช่ียว ท่ีอมัพวาบ้านผมอยูห่า่งจากทะเล 6 กม.แตใ่ช้เวลา 2 

ชัว่โมงคร่ึง เวลาลอยกระทงสาย(กาบกล้วย)ต้องปลอ่ยกระทงหลงั ๒ ทุม่คร่ึง ถึงจะไหลลงไป ผา่นหน้าอทุยาน ร.2 พอดี เพราะสมเดจ็

พระเทพฯทา่นเสดจ็ลอยกระทงสาย อยูท่กุปีที่อทุยาน ร.2นี่คือจดุแข็งของชมุชน ถ้าเก็บข้อมลูนีไ้ด้ ก็คือ เดือนโผลพ้่นขอบฟา้ น า้จะขึน้สุด

ตวั ตรงต าแหนง่นีช้้ากวา่ปากอา่ว ชัว่โมงกบั 10 นาที โดยประมาณ   แล้วแต ่ขึน้ / แรม อะไร? น า้จะขึน้มาก – ลงมากช่วง 12 –15 ค ่า แรม 

1 – 5 ค ่า ในปีนี ้น า้จะขึน้สงูมากคือ ช่วง 2-3 ค ่า วนัพรุ่งนีจ้ะช้าไป 48 นาที คนจงัหวดัปทมุธานีเขาไมเ่ข้าใจศาสตร์นี ้เขาเห็นแตน่ า้อยู่

ข้างบนไหลลง แตเ่ขาบอกวา่น า้ขึน้ไปทว่มเขานี่ ก็เขายงัอยูใ่นเขตอิทธิพล น า้ขึน้ – น า้ลง แตน่ า้เคม็มนัหนกักวา่ มนัมดุอยูข้่างลา่ง น า้ชัน้

ทา่ผิวบนมนัหนามาก มนัแสดงอาการไหลลงตลอดเวลา น า้เค็มสวนขึน้ไป ยงัไมรู้่ และมนัก็สวนขึน้ไปจนถึงบางไทรในหน้าแล้ง มนัอยู่ใน

อิทธิพล ขึน้-ลง เขตของแตล่ะแมน่ า้ไปถึงไหนต้องสงัเกต ุแตพ่อหน้าแล้งเราถึงจะเห็นตามความเป็นจริง ในหน้าน า้หลาก เราถงึเห็นน า้ผิว

บนไหลลง ผกัตบชวาลอยออกทะเลอยูต่ลอดเวลา แล้วท าไมมนัถงึสงูกวา่ตลิง่ขึน้มาได้เพราะน า้เคม็ที่หนกักวา่มดุมาข้างลา่งในเวลาน า้

ขึน้ น า้จะไหลสวนกนั พอน า้ลงจงึไหลตามกนั 
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เดือนโผลพ้่นขอบฟา้ภายใน 6 ชม. เดือนตรงหวัเรา น า้ลงสดุตวัและขยบัขึน้มาใหมแ่ละไปขึน้สดุตวัอีกครัง้ตอนเจ็ดโมงกวา่ 

(07.36 น.)แตต่ าแหนง่นีต้้องช้ากวา่ปากอา่วราวชัว่โมงหนอ่ยๆ จนตรุษจีน น า้ที่ขึน้ตอนเช้าจะสงูกวา่น า้ที่ขึน้ตอนกลางคืนเป็นงี ้ก่อนหน้า

นี(้เดือนเม.ย. – ต.ค.)น า้ที่ขึน้ตอนกลางคืนจะสงูกวา่น า้ขึน้ตอนกลางวนั แตไ่มม่ีชว่งไหนในรอบปีที่จะขึน้สงูกวา่ช่วงนี ้คือจากนีถ้งึปลาย 

มกราคม จะมีน า้ใหญ่สัง่ลาก่อนตรุษจีนอกีครัง้ แตท่ีม่นัออ่นไหว เพราะตอนนีห้นว่ยงานไมรู้่จกัทะเลตามความเป็นจริงไง พอเข้าเขต

อิทธิพล น า้ขึน้ –น า้ลง แล้วจะบริหารอยา่งไร ? ออ๋ฉนัจะขดุคลองตรงสูท่ะเลให้เร็วที่สดุ ก็เทา่กบัวา่คณุก็เรียกน า้ขึน้มาจากทะเลให้เร็ว

ที่สดุเหมือนกนัถกูไหม? ถ้าไมซ่บัซ้อนพิสดารก็ไมใ่ชเ่พศหญิง น า้และลมเป็นเพศหญิงในวิธีคิดแบบไทย จึงจะใช้ของแขง็กระด้างทีเ่ป็น

เพศชายพวก ก าแพง เขื่อน ประตนู า้ ไปสู้กบัเพศหญิงไมไ่ด้ 
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ดงันัน้เวลาปลกูบ้านจึงต้องให้น า้และลมผา่นได้ ไมใ่ช่ไปตอ่สู้ให้เปลอืงแรง เปลอืงคา่ใช้จา่ย อยา่ได้ประมาทเด็ดขาด ให้มีความ

เข้าใจวา่อนันีเ้ป็นวิธีคดิแบบไทยเร่ืองการตัง้ถ่ินฐาน ปกติเราจะตัง้เมืองฝ่ังขวาของแมน่ า้ โดยไทยจะหนัหน้าทิศเหนือ แตฝ่ร่ังจะหนัหน้าทิศ

ใต้ ตามวธีิคิดแบบไทยของเรา กรุงเทพฯอยูฝ่ั่งขวา กรุงธนฯอยูฝ่ั่งซ้าย แตก่รมชลประทานที่มีอธิบดีกรมคลองคนแรกเป็นฝร่ังชาว

เนเธอร์แลนด์ช่ือ เย โฮมานด์ วานเดอร์  ไฮเดย์ ท่ีในหลวง ร. 5 ไปขอให้อปุราชจากอินเดียหาคนมาวางแผน โครงการชลประทานหลวง

เจ้าพระยาตอนลา่ง ซึง่เป็นโครงการชลประทานโครงการแรกของประเทศไทย ฝร่ังคิดแบบหนัหน้าลงทิศใต้เลยเรียกฝ่ังธนเป็นฝ่ังขวา  แต่

ในวิธีคิดแบบไทย หนัหน้าทิศเหนือ ฝ่ังธนฯเป็นฝ่ังซ้ายแมน่ า้ อะไรท่ีอยูซ้่ายแมน่ า้เป็นเพศหญิง ฝ่ังขวาเป็นเพศชาย จึงนิยมตัง้เมืองฝ่ังขวา

ฝ่ังธนฯท่ีทรุดน้อยกวา่กรุงเทพนี่นะ พวกนีเ้ขาอาจวา่อีกอยา่ง แต่ผมว่าเป็นเพรำะฝ่ังธนฯมีโครงข่ำยที่ท ำกำรเกษตรแบบสวน มีคัน

ดิน ยกร่อง น่ันแหละคอืจำกกำยภำพน ำไปสู่ภมิูปัญญำในกำรต้ังถิน่ฐำนน้ัน จำกภมิูนิเวศ สู่ภมิูวัฒนธรรมโดยน าภูมิปัญญาเขา้

ไปใช้และตกผลึก สะสมกนัมาแบบนี ้คือพืน้ที่ที่คุณอยู่ที่บำงกะเจ้ำนี ้มนัต้องท าการเกษตรแบบ คนัดิน ยกร่อง แตเ่ทา่ที่ผา่นมาดแูล้วไม่

คอ่ยได้ท าดินใหม ่ก็คงเป็นเพราะมีปัญหาแรงงานหายาก สว่นคลองที่มีอยู ่30 กวา่คลอง ก็มีซากประตไูปติดอยู ่เมื่อใช้มาตรการ

สิง่ก่อสร้าง มนัไปเพิม่ความซบัซ้อนของปัญหา พอน า้ลงตอนตีสอง ผมถามหนอ่ยเถอะวา่ใครจะมาเปิดประต ู

                   

ทีบ้่านผมชลประทานไปสร้าง 133 ประตแูล้วเป็นบานแขวนหมด ใครไปเช่ือก็ตกนรกกนัหมด เพราะเขาไมรู้่จกัทะเลไง แตม่นั

เหลอืแค ่11 ประตทูี่อาชีพมนัเปลีย่น ยงัต้องคงเอาไว้ แตต้่องแก้แบบบานประตเูสยีใหม่ 

มาตราน า้ของกรมอทุกศาสตร์กองทพัเรือที่ใช้วิทยาศาสตร์ค าณวนแตท่า่นไหมวา่เขาใส ่เดิอนเพ็ญ เดือนดบั ไว้ด้วย เพราะ

ทหารเรือเขารู้วา่ เดือนเป็นผู้ก าหนดอาการ กิริยาของน า้ ดวงอาทติย์เป็นผู้ก าหนดฤด ูเขาแบง่หน้าที่กนั  เราทัง้หมดหากินตอนน า้ลง 

ประมงชายฝ่ังหากินเวลาน า้ลง กิจกรรมทัง้หมดเราท าตอนน า้ลง  พวกลงิแสม ปลา ออกหากินตอนน า้ลง พอน า้ขึน้พวกปก็ูปัน้ดินมาปิด

ปากรูกกัอากาศไว้พอน า้ลง ก็จะออกหากินและจะไปฉีดน า้เชือ้ผสมกนั ตอนน า้เกิด 12 - 15 ค ่าและ  ค ่าที่ตอ่กนั และน า้ตาย ช่วง 6-11 

ค ่าเปลอืกจะนิ่ม กระดองนิ่ม เพราะมนัจะท าอาการเหมือนตาย เขาถึงเรียกน า้ตาย เขาไมเ่รียกน า้ขึน้ น า้ลง น่ีเป็นภมูิปัญญาชาวบ้านท่ี

ละเอียดลกึซึง้ 



  54  

เราดเูดือนเอา น า้ตาย 6-11 ค ่า คือดวงอาทติย์ โลก ดวงจนัทร์ ตัง้ฉากกนั แรงดงึดดูมนัหกัล้างกนั น า้จะขึน้-ลง น้อย จะเป็นน า้

เท้อ น า้ทาม  และฝนมกัจะตกน า้เกิน 

 น า้เกิดคือ น า้ขึน้สงู ไหลเช่ียว สารอาหารแพลงตอนแพร่กระจายมาก เป็นอาการฝ่ายเกิด คราบกระดองจะแข็งช่วงน า้เกิด และ

จะลอกคราบช่วงน า้ตาย พอ 6-11 ค ่า ลมเป็นเช่นนี ้ชว่งที่ผา่นมามรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ ตอนนีเ้ปลีย่นเป็นฝ่ายเหนือแล้ว คราวนีอ้า่วไทย

คลืน่ใหญ่ อนัดามนัคลืน่เงียบ ฤดกูาลมนัก็จ ากดัลลีาชีวติเราแบบนัน้ เราจะพกั เราจะท าอะไร ในเดือนไหน ก็เป็นไปตามลลีาของ

ธรรมชาติ วิธีคดิของคนตะวนัออก แบบเอเชีย แบบคนนบัถือพทุธ มนัมองธรรมชาตเิป็นวฎัฏะ เคลือ่นเป็นวงกลม การเกิด การ

เปลีย่นแปลง เป็นวงกลม ไมม่ต้ีน ไมม่ีปลาย เป็นกฎหมนุเวียนแบบนี ้

เนเธอร์แลนด์ ใช้วิธีอีกแบบหนึ่ง เนเธอร์แลนด์ท าคนั Dike ท า Polder เพื่อจะไปสู้กบัน า้ เพราะมนัมีแม่น า้ 4 สายใหญ่ในยโุรป 

มาออกทะเลเหมือนอ่าว ก.ไก่เรานีแ้บนสนิทเป็นดินต ่า มันเป็นกำรสู้กับน ำ้โดยใช้เทคโนโลย ีแต่ถ้าเป็นคนไทย พืน้ที่อย่างนีเ้ราท าดิน

ยกร่อง 3 ปี ก็ปลกูมะพร้าวเก็บผลได้แล้ว แตข่องเขาระยะเปลีย่นผา่น นานถึง 9 ปี ทัง้ๆที่เรามีวิธีคิดแบบมองวา่ ชีวิตมีหลายชาติภพ เวียน

วา่ยตายเกิด ไมต้่องรีบร้อน ใช้การอยูร่่วมกนัให้สอดคล้อง ไม่ใช้กำรต่อสู้เอำชนะแบบฝร่ังเรำกลับได้ประโยชน์เร็วกว่ำ คือการจดัรูป

ที่ดินเป็นแบบสีเหลี่ยมผืนผ้า มีล าประโดงล้อมข้างใน 1 ไร่ มี 9 ร่อง ปลกูบ้านมีใต้ถนุอยู่ได้เลย ทีนีเ้ราเป็นโรคกลวัน า้กนัได้อย่างไร?คณุ

อย่าไปคิดวา่จะอยูอ่ย่างไรไม่ให้น า้ท่วม ให้มนัท่วมแบบร าคาญ สมมตุิว่า เราต้องอยู่กบัน า้ท่วม หากทว่มประมาณ 50 ซม.ก็ยงัพออยู่ได้ 

น า้ไมท่ว่มดินจะดีได้อยา่งไร? น า้ที่หลากแดงๆมานี่ มนัเติมโอชะให้กบัดิน มีประโยชน์ มากกวา่โทษ แต่เดี๋ยวนีเ้ราเป็นมนษุย์เงินเดือนกนั

หมด เร่ืองสิง่แวดล้อมจึงไมเ่ก่ียว ทรรศนะมนัเป็นแบบนัน้ ออกจากบ้านแตเ่ช้า กลบัมาก็มืด ท างานหนกัเพื่อจะอยู่แบบแย่ๆ  วิธีคิดแบบนี ้

ถ้าชุมชนไหนเป็นมนษุย์เงินเดือนเยอะๆการต่อสู้มนัจะยากมาก ที่แม่กลอง ผมเร่ิมต้น เร่ิมจากรอบนอก ในเมืองผมไม่เอาเพราะอะไร ? 

รอบนอกอาชีพเก่ียวกบัน า้ทัง้หมด พดู 15 นาทีก็เข้าใจหมด สว่นพวกในเมือง พดู 3 ชัว่โมงก็ยงัไมเ่ข้าใจ เพราะอะไร? ก็อาชีพมนัไมเ่ก่ียว 

แตเ่ขาไมรู้่หรอกวา่ถ้าน า้ไมด่ีจะเอาน า้มาจากไหนมาท าประปา ท่ีจริงมนัส าคญัหมด แตอ่าชีพมนับีบรัด 
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(สไลด์) ท่ีผมฉายให้ดนูี่ คือข้อมลูที่เราใช้เวลาเป็นสบิๆปี รวบรวมมาแล้วมาจดัหมวดหมู ่กายภาพ ภมูินิเวศ ภมูวิฒันธรรม ภมูิ

ปัญญา การตัง้ถ่ินฐาน ตรงนีอ้ยูน่ า้จืด น า้กร่อย น า้เค็ม ปลกูพชือะไร ก็จะไปตามระบบน า้ของมนั อยา่งนีบ้ริษัทท่ีปรึกษาที่ไหนจะไปรู้ น่ี

คือจดุแขง็ของเราทีจ่ะไปสู้กบัเขา และก็ยงัถกูก ากบัด้วย รัฐธรรมนญู ม.43 สทิธิในการเข้าช่ือให้รัฐด าเนินการหรืองดเว้น ไมใ่ห้รัฐ

ด าเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ สทิธิได้รับค าชีแ้จง สทิธิฟอ้งหนว่ยงาน สทิธิเข้าถึงข้อมลูขา่วสาร มนัมีหมดแล้วในรัฐธรรมนญู เรา

ชอบหยามตวัเองวา่อา่นกฎหมายไมรู้่เร่ือง อา่นไมเ่ข้าใจ 

พอน า้หลากลงมาเต็มทะเลสแีดง ตะกอนแดงๆไหลผา่น ม้วนสารอาหารตกลงชายฝ่ัง เร่ิมต้นห่วงโซ่อาหาร เป็นที่มาของความ

มัน่คงทางอาหาร  

อยา่งที่น่ี(บางกะเจ้า)เรารักษาได้ ต้นล าพ ูแสม ต้นจาก รักษาไว้ จะได้ไมต้่องเอาเงินไปท าเขื่อนเมตรละ 200,000 บาท  เอาเงิน

นัน่ไปดีดบ้านเสียดีกวา่ ท าไมจะท าเพื่อจะสู้กบัน า้หลากเดือนกวา่ๆนี่นะ ประเทศเราเร่ิมย ่าแย ่เมื่อมีคณะวิศวะฯ กบัสถาปัตย์นี่แหละ แต่

ก่อนไม่มีปัญหา เส้นขอบฟ้าสวยงาม พอเรียนมากก็มีหลกัการให้โง่อีก ตึกทัง้หลายไม่มีใต้ถุน ปลกูบ้านหลงัหนึ่งต้องซือ้ดินมาถม 4-5 

หมื่นบาท พร้อมกบัน าปลวกและไส้เดือนอีกตระกลูหนึ่งเข้ามาผิดที่ ผิดทาง ท่ีจริงก็แคต่บๆโคกให้เรียบแล้วปลกูบ้านแบบมีใต้ถนุ 

 (สไลด์) เมื่อสารอาหารลงมา แพลงตอนก็บมูสะพร่ังขึน้ ในภาพ เห็นเป็นสีน า้ตาลแต่ถ้าเป็นแพลงตอนพืชจะเป็นสีเขียว Phyto 

Plankton  นี่เป็นสิง่ที่ปลาทแูละวาฬบลดู้า มนักิน แต่ถ้ามนัมากเกินไป มนักินออกซิเจนบนผิวน า้จนหมดก็จะDrop ลดลง เมื่อมีปลาหลง

ฝงูเข้าไปมนัก็จะตายเพราะขาดออกซิเจนลอยเป็นแพ ช่วงที่ผ่านมาลมพดัอ่าวไทยตอนลา่งหมนุจากด้ามขวานไปหาปลายแหลมญวณ 

แต่เราอยูอ่่าวไทยชัน้ใน กระแสน า้จะหมนุกลบัจากชลบรีุกลบัมาหาเรา มนัจึงพดัพาปลาตายไปที่เพชรบรีุ นกัข่าวไปเจอก็ไมรู้่วา่เป็นเหตุ

จากธรรมชาติกระท า หรือของเสยีจากโรงงาน เพราะเราไมเ่คยท าให้สดุ ขดุให้ถึงจริงๆ 
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(สไลด์)ระบบลม ช่วงนีเ้ดอืนตลุา ตอ่เดือนพฤศจิกายน ลมจะเป็นลมวา่ว พดัจากเหนือลงใต้ ผา่นแผน่ดิน พดัเอาความหนาวเย็นแห้งแล้ง

จากข้างบนลงมาสูเ่รา และถ้าจะน าฝนมาด้วยก็ต้องผา่นทะเล ลมจะเปลีย่นทิศตามเข็มนาฬิกาไปเร่ือยๆ อยา่งในชว่งท่ีผา่นมาเป็นลม

ตะวนัตกเฉียงใต้ อา่วไทยตอนลา่งลมจะพดักระแสน า้จากปลายด้ามขวานขึน้มา แตแ่มก่ลองของผมอยูอ่า่วไทยอา่ว ก.ไก่ กระแสน า้จะ

ม้วนกลบัจากชลบรีุมาที่แมก่ลอง  ตอนเป็นลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้ ลมจะพดัขวางอา่ว มนัเป็นลมที่ไมด่ีส าหรับผม(แมก่ลอง) ถ้าจะพกั

นาเกลอื นากุ้ง หรือซอ่มเคร่ืองมอื ก็จะพกัท าในชว่งนี ้เดี๋ยวพอเป็นลมฝ่ายเหนือ วา่ว อกุา ตะวนัออก ซึง่ลมจะพดัมาหาผมทีแ่มก่ลอง หัว

น า้ขึน้น า้จะขุน่ แตใ่นฤดทูี่ผา่นมา หวัน า้ขึน้น า้จะใส เพราะลมมนัตีขวาง ถ้าจะเอาน า้เข้านากุ้ง ก็จะเป็นน า้เปลา่ๆ ไมม่ีแพลงตอน ไมม่ีแร่

ธาต ุสารอาหาร ไมม่ีเชือ้ชีวิต มนัเป็นองค์รวมเช่นนี ้ต้องรอให้น า้ขึน้ไปสกัชัว่โมงหนึง่ พอน า้ขุน่คอ่ยเอาเข้านากุ้ง 
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(สไลด์) ข้อมลูที่บอกวา่เราเก่งด้านเกษตรกรรม หาอาหาร ผลติอาหาร ถนอมอาหาร ปรุงอาหาร แตปั่จจบุนั เป็นดงโรงงานเช่นเดยีวกนั ทัง้

สมทุรสาคร สมทุรปราการ โรงงานกลายเป็นเส้นชีวติไปแล้ว ผลติสิง่ที่ญ่ีปุ่ นใช้ จีนใช้ ตวัเราเองก็ไมไ่ด้ใช้ แตรั่บมลภาวะไว้ แล้วก็มา

ทะเลาะกนัเร่ืองหาน า้ หาไฟ สร้างงานให้พี่น้องพมา่ท า ซูจี มาเมืองไทยต้องไปเยี่ยมคนของเขา ขนาดเมืองพะโค หงสาวดี มีประชากร 4 

แสน แตท่ี่สมทุรสาคร มีคนพมา่ 7-8 แสน ซึง่เราต้องแบกรับปัญหาด้านสงัคมเร่ืองตา่งๆ ทัง้ด้านสาธารณสขุ สวสัดิการ การศกึษา 

        

 ภมูินิเวศ (Ecology) นีคือฐานทรัพยากรของเรา ผืนป่าตะวนัตกทีย่งัอยูค่ณุสบืได้เซน่ชีวิตเฝา้ไว้ ดงันัน้แมน่ า้แมก่ลองจงึมี

ตะกอนมากสดุ เป็นแมน่ า้เดียวทีเ่วลาน า้ลงจะเห็นสนัดอนปากแมน่ า้ มนับอกวา่มีแร่ธาต ุสารอาหารมีความอดุมสมบรูณ์ เจ้าพระยานี่ลง

สดุตวัคณุก็ไมเ่ห็นสนัดอนมนั เพราะฉะนัน้ของกินท่ีนัน่ อาหารรสชาติอร่อย  แผน่ดินก็จะงอกขึน้มาเร่ือยๆ  
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น า้ก็จะทว่มแบบนีท้กุปีมานานเป็นพนัเป็นหมื่นปี การตัง้ถ่ินฐาน การตัง้เมือง กำรบริหำรจัดกำรน ำ้แบบไทยคอืกำรท ำให้แบนและ

ไหลเสรี เทา่นีท้ าได้ไหม? อยา่ไปกัน้สู้  ไปยกให้สงู น า้ไมห่ายไปไหน จะปิดล้อมกรุงเทพ ล้อมให้หมด น า้ก็จะไปท่ีตรงไหนต า่มนัก็จะหาที่

ไป ครัน้พอไปปิดด้ำนทะเลไม่ให้มันขึน้ มันก็จะย้ำยไปหำที่ใหม่ ไลไ่มจ่น เป็นอจิณไตย์ อสงไขย ตกลงจะคิดกนัอยา่งนีห้รือไง จะทุม่

เงินไปเทา่ไหร่  

สภาพท่ีน า้หลากมาทกุชอ่งทาง ข้ามทุง่ ข้ามทา่มา เดิมมนัมชีมุชนพืชชายน า้ มนัจะเกิดสนัขอบของแมน่ า้ขึน้ 

ข้างบนเดิมมีกอไผ ่พอน า้ล้นตลิง่มนัปะแนวชมุชนพืชชายน า้ ชายเฟือยดกัตะกอนไว้สว่นหนึง่ นานไปมนัจะเกิดสนัขอบของแมน่ า้ขึน้ แต่

ตอนนีม้ีแบคโฮล์ มีแทรกเตอร์ ก็ไถออกวา่ไมส่วย แตท่ี่น่ี(สถานท่ีประชมุ) เจ้าของเขาฉลาดยงัมี แสม ล าพ ูมีป่าจาก ตวันีจ้ะช่วยรับแรง

ปะทะเอาไว้ มนัดกัตะกอน ถ้าแดดสอ่งไมท่ะลมุนัก็จะมีหอยฝาเดยีว มีหิ่งห้อยอีก ถ้าคณุไปท าสนัขอบล าน า้ให้เรียบ แตเ่ดิมสมมตุิน า้มา 

1.5 เมตร ไอ้น า้แดงๆที่หลากมาไปติดชมุชนชายน า้ ชายเฟือย  

พวกหญ้า กอไผ ่พุม่เตีย้ พุม่ปานกลาง เรือนยอดสงู มนัเกิดสนัขอบน า้มามนัจะล้นข้ามไปแบบช้าๆ ทิง้ตะกอนเป็นรายทาง เติมโอชะให้แก่

แผน่ดิน ไมเ่ข้าใจก็ไปปาดซะเรียบ พอเรียบเสมอเตีย้ลง น า้ขึน้ก็จะพรวดพลาดเข้าไปเลย แก้ปัญหาอะไรไมไ่ด้ ก็เป็นการท าตวัเอง ตอนนี ้

กัน้ก าแพงที่สโุขทยั น า้มาจากแมน่ า้ยม 800 ลบ.ม./วินาที มาถงึสโุขทยัล าน า้ยมแคบลงรับได้เป็น 400 ลบ.ม./วินาที เมื่อกัน้ก าแพงสงู น า้

ก็จะมดุเข้าไปโผลข้่างใน ไมพ่ิสดารก็ไมใ่ช่น า้ ไมใ่ช่เพศหญิง 

 น า้หลากเติมสารอาหารลงไปในทะเล แพลงตอนจะมา บริเวณปากแมน่ า้ แมก่ลอง แมน่ า้บางปะกง แมน่ า้ทา่จีน แมน่ า้เพชรบรีุ  

แถบเหนือแหลมหลวงไมม่ีหาดทราย เพราะตะกอนท่ีพน่ออกมาจากปากแมน่ า้  มีป่าชายเลนมาดกัตะกอนไว้ สตัว์น า้ที่ยงัเลก็ออกสูท่ะเล

ยงัไมไ่ด้ ก็เข้ามาอาศยัในป่าชายเลน หลบปลาใหญ่ พอพ้นจากแหลมหลวงไปแล้วมีหาดเจ้าส าราญ ปึกเตียน เป็นหาดทรายสวยงามแต่

ไร้สาระของกินไมอ่ร่อย ตะกอนทีพ่น่มาเป็นหาดเลน ชาวบ้านก็ถีบกระดานเลนเก็บหอยแครง พืชแนวหน้าที่ป่าชายเลนมีทรงรากเป็นหนอ่

เป็นรากอากาศไว้หายใจในน า้ขึน้-น า้ลง จึงเป็นป่าตวัเมยี เพราะพสิดาร รากอาจสัน้ยาวไมเ่ทา่กนั เช่นที่สตลูรากอากาศจะสัน้กวา่นี ้ที่

บรูไนสัน้นิดเดียว เพราะเป็นมหาสมทุร น า้ขึน้ – ลง ไมม่าก คนไมรู้่ ไมเ่ห็น หรือมองแตไ่มเ่ห็น หรือเห็นแตไ่มเ่ข้าใจ หรือเข้าใจแตไ่มล่กึซึง้ 

วาฬบลดู้า หว่งโซอ่าหาร เร่ิมอยา่งนี ้ตอนน า้หลากมนัแปรสภาพผิวน า้หน้าอา่ว ก.ไก่ กลายเป็นทุง่หญ้าแหง่แพลงตอนส าหรับ

สตัว์น า้ เมื่อปลอ่ยน า้ทา่ที่อุ้มพาตะกอนลงไปในน า้ทะเล ก็ไปสร้างหว่งโซอ่าหาร นางนวลก็ตามมา เพราะรู้วา่ แพลงตอนแม้เป็นสิง่มีชีวติ

เลก็ๆก็รักชีวติ แพลงตอนถ้ามีแสงจะจมลงกลางน า้ ถ้าเดือนมดืจะขึน้ผิวน า้ ปลาทไูปรู้ความลบัของแพลงตอน ไต้กง๋ไปรู้ความลบัของปลา

ทอูีกที แตว่าฬบลดู้ามนัตวัใหญ่ใช้หางโบกเอาแพลงตอนขึน้มาบนผิวน า้ ปลาเลก็ ปลาน้อยก็จะติดขึน้มา นางนวลรู้มนัก็ตามบลดู้ามากิน

ปลาแป๊ะกงั จิง้ชัง้ ชาวบ้านมกับอกวา่ นางนวลเป็นบริวารของบลดู้า และชาวบ้านวา่ บลดู้าวา่ยน า้มาไหว้อามา่(เจ้าแมท่บัทิบ) พวก

นกัวิทยาศาสตร์ก็ไมเ่ข้าใจ รับไมไ่ด้ ไมเ่คารพความเช่ือของชาวบ้าน คนสมยันีจ้ึงได้ช็อตปลา เบื่อปลา และวางระเบิด การท่ีชาวบ้านเขามี

สิง่เคารพเป็นเร่ืองดีอยู่แล้ว มนัผสมผสาน มีมิติทางสงัคมวฒันธรรมเข้ามา น่ีแหละคือสิง่ทีช่มุชนต้องเตมิลงไปในงานของตวั อยา่ไปคิดวา่

ล้าสมยั นี่แหละคือสิง่ที่ท าให้เราอยูก่นัได้เหมือนครอบครัวต้องมผีู้หลกัผู้ใหญ่ไว้เคารพนบัถือร่วมกนั 
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 กำรรับรู้เร่ืองรำวอย่ำงมีเหตุผล ควำมรู้ท ำให้องอำจและแก้ไขปัญหำของตนเองได้ ความรู้ท าให้เราองอาจเป็นพทุธ

วจนะ ไมใ่ช่สิง่ที่ผมประดษิฐ์ขึน้เอง 

                  

 

 กรุงเทพ ตัง้ถ่ินฐานแบบนี ้เดมิมี 2,500 คลอง หลงัรัชกาลที่ 5 ไมม่ีการขดุคลองเพิ่มใหมแ่ละถมคลองเกา่ไปอีก ตอนนีเ้หลอือยู ่

1,165 คลอง ความยาวรวม 2,200 กม. ถ้าเราเข้าใจดี น า้จะทว่มเมืองได้อยา่งไร? อาจเป็นเพราะเรามีมหาวิทยาลยักวา่ 50 % อยูใ่น 

กทม. จึงแก้ปัญหาอะไรไมไ่ด้ เข้าต ารา รู้มาก ยากนาน นี่คือเครือขา่ยล าน า้ที่บรรพชนสร้างไว้ 

ถ้ำคุณอยู่ในพืน้ที่และต ำแหน่งที่ต้องรับน ำ้เหนือและน ำ้ทะเล ขึน้ – ลง คุณจะตัง้ถิ่นฐำนแบบไหน?  

ก็คือ แบบท่ีจากแมน่ า้ไปเข้าคลอง จากคลอง ท าดินยกร่อง จดัรูปที่ดินเป็นขนดั มีทีใ่ห้แผน่ า้ น า้ขึน้ขุน่ไปทิง้ตะกอนไว้ในท่ีเรา น า้ลงใส 

เมื่อก่อนพวกกุ้งตะกาด ก็เกิดในร่องสวน ไมใ่ชใ่นแมน่ า้ ดงันัน้ความมัน่คงด้านอาหารจะเป็นเร่ืองเดยีวกนัหมด ทีนีก้ระเพาะหมบูางกะ

เจ้าของคณุทีม่ี 30 กวา่คลอง และมีซากประตปิูดอยูน่ี ้กรมชลฯเขาตดัเสือ้โหลทัง้ประเทศ คลองใหญ่เทา่ไหร่ไมรู้่ จะมีประตขูนาด 3.5 

เมตร อยู ่2 บาน ตวัอยา่งที่ผมไปดทูี่สายไหมชว่งหลงัมหาอทุกภยั คลองกว้าง 50 เมตร มีประตอูยู ่2 บาน กว้างบานละ 4.5 เมตร นัน่เป็น

การท าเพื่อระบายน า้ชลประทาน ยกหวัให้น า้สงูแล้วระบายน า้ออกสองข้าง แตถ้่าพอน า้ขึน้มาบวก มนัแก้ปัญหาไมไ่ด้ เพรำะท ำบำน

แคบ จ ำกัดตวัเอง ถ้าเป็นแบบเขื่อนเจ้าพระยา บานกว้างเทา่กบัแมน่ า้ท าให้การระบายคลอ่งตวั แตพ่อท าบานแคบก็เป็นการจ ากดั

ตวัเอง เพราะไมเ่ข้าใจ น า้ขึน้-น า้ลง และไมเ่ข้าใจวา่เวลาน า้ขึน้จะไหลสวนกนั ประตชูลประทานแบบท่ีใช้ในเขตน า้จืด จะน ามาใช้ในเขต

น า้ขึน้-น า้ลงไมไ่ด้ 
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 ตอนปลากระเบนราหตูาย 49 ตวั ชาวบ้านพากนัไปประชมุกบัหนว่ยงาน เขาไมม่ีอะไรสกัอยา่ง แล้วคณุจะไปพึง่อะไรเขาได้ เขา

ไมรู้่เร่ือง ไมม่ีข้อมลู ท างานแคปี่ สองปี ก็ย้ายไปที่อื่นไมม่ีใครท างานตอ่เนื่อง แต่รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบันให้อ ำนำจประชำชนเอำไว้

ในกำรเข้ำถงึข้อมูลข่ำวสำรขอข้อมูล หนังสอืที่มีเหตุผลหน่วยงำนจะต้องน ำไปประกอบกำรพิจำรณำ และตอบโดยรวดเร็ว 

กฤษฏีกำตีควำมว่ำ 30 วัน ถ้ำ 30 วันไม่ตอบ เท่ำกบัคุณละเลย เพิกเฉย เลอืกปฎิบตัิ รธน.เขำให้โอกำสเมื่อมีเร่ือง ให้คุณท ำ

หนังสือเข้ำไปสอบถำมได้ พวกคณุเคยได้ท าไหม? 

ถ้าพดูกนัปากเปลา่ก็ไมม่ีฐานท่ีตัง้เร่ืองให้ไปพิจารณาและตอบกลบัมา จะได้ตดิตามเร่ืองได้ 

 ถ้าคณุไมร่วบรวมข้อมลู จะเอาอะไรไปสู้ไปตอ่รองกบัเขา ในรัฐธรรมนญูใหม(่2560) มาตรา 58 เมือ่ก่อนใช้ค าวา่โครงการหรือ

กิจกรรมใดที่อาจมี หมายถึงยงัไมต้่องมี เพราะเป็นหลกักฎหมายปอ้งกนัลว่งหน้า ไมต้่องรอให้ผลกระทบเกิดก่อนแล้วไปเยียวยา เขาใช้ค า

วา่อาจมีผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่งรุนแรง ด้านคณุภาพชีวีต คณุภาพสิง่แวดล้อม สขุภาพและอนามยั อยา่งนีต้้องท า EIAบวก HIA ทีนีเ้ขา

ไปใช้ พรบ.สง่เสริมรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อมไปออกประกาศให้ 34 โครงการนีต้้องท าแค ่EIA เฉยๆ 11 โครงการนีต้้องท า EIA บวก HIA 

ด้วย นัน่คือ รัฐธรรมนญูไมไ่ด้ให้อ านาจใครไปออกกฎหมายลกู ไมม่ีการก าหนดชีช้ดัประเภท ทา่นอยา่ไปติดกบัดกั นัน่มนัเป็นไปเพือ่

ความสะดวกของหนว่ยงานกบัผู้ประกอบการ กฎหมายนัน้ตัง้ต้นหากข้อเทจ็จริงมนัรุนแรง เราก็มสีทิธิเรียกร้องให้ท า EIA และ HIA ถ้าไม่

ท า เรามีสทิธิไปฟอ้งศาลปกครอง ทีนีก็้จะเป็นหนงัชีวติเร่ืองยาว ทกุหนว่ยงาน ทอ่งคาถา ความลา่ช้าคือความไมย่ตุิธรรม อยา่งกรณีปลา

กระเบนราหตูาย 49 ตวั ไปแจ้งความแล้ว ก็มกีารบน่ในไลน์วา่ครบปีแล้ว ยงัจบัมือใครดมไมไ่ด้เลย คือเมื่อเข้าสูก่ระบวนการยตุิธรรมแล้ว

มนัช้าหมด 

                            

โครงข่ายน า้มีความส าคญัอย่างไร เราอย่าไปเข้าใจว่าการมีโครงข่ายน า้ที่เป็นแนวดิ่งเยอะๆจะเป็นเร่ือ งดีเสมอไป ถ้าคุณขุด

คลองตรงไปหาทะเล เวลาน า้ขึน้มนัก้จะรับน า้ตรงมาหาคุณเช่นกนั คุณก็ต้องไปสร้างประตูปิดไว้อีก พอมีประตูใครรับผิดชอบบริหาร

ประต ูเพราะน า้ขึน้ – ลงช้าไปอีกวนัละ 48 นาที ภาระการบริหารบานเบอะ เมื่อน า้เป็นเพศหญิงก็ปลอ่ยให้ไหลไปอยา่งเสรีดีที่สดุเลย แล้ว
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อยู่ร่วมกบัมนัไปฉลาดกว่า บ้านใครท่ีอยู่ติดน า้ ก็ลองคิดด ูท่ีไปสร้างใหม่เขื่อนกนัตลิ่งอยา่งที่สิงห์บรีุเป็นก าแพงสงู 2 เมตรกว่า แล้วท้าย

น า้จะต้องสงูก่ีเมตร จะดแูมน่ า้ก็ต้องปีนด ู

 โฉนดรุ่นเก่า สมยั ร.6 แสดงการท าคนัดินยกร่อง แนวตะวนัออก – ตะวนัตก ,แนวเหนือ – ใต้,ลงไปในโฉนดด้วย 

แตโ่ฉนดในปัจจบุนัมีเฉพาะขอบ 4 มมุไมม่ีอะไรข้างใน จึงไมเ่ห็นพืน้ท่ีตามสภาพเป็นจริง (เรียนมากเป็นเช่นนีเ้อง) 

บ้านเรือนแถวแบบอมัพวา ตลาดน า้ 100 ปี ประตบูานเฟีย้มเปิดออกมาค้าขาย ข้างหน้ามีทางเดินร่วม วนัดี คืนดี กรมเจ้าทา่มา

ออกกฎหมายวา่ทางเดินรุกล า้คลองสาธารณะ/ล าน า้ ถามวา่ทา่นไปท าไว้ตัง้แตเ่มื่อไหร่ชาวบ้านเราเกิดมาก็เห็นแบบนีแ้ล้ว มนัเป็นวิถีชีวิต 

เร่ืองนีถ้กูรับรองไว้ในรัฐธรรมนญู มาตรา 43 อน ุ1,2 ทา่นลองไปด ูพวกเรา(ประชาคมคนรักแมก่ลอง)จึงท าหนงัสอืถึงกรมเจ้าทา่

วา่ ถ้าผมอยูใ่กล้ทะเลเทา่ไหร่ สะพานหน้าบ้านผมจะต้องยื่นไปไกลได้เทา่นัน้ เพราะน า้จะขึน้ – ลงตา่งระดบัสงูกวา่ ชาวบ้านจ าเป็นต้องมี

สะพานยื่นไปหาชายร่องเพราะต้อง เข้า – ออกหากิน น า้ลงเขาต้องลงเรือ ถ้าเขาลงเรือไมไ่ด้จะไปหากินได้อยา่งไร ในชมุชนท่ีไมม่ีถนนมนั

ต้องคิดอยา่งนัน้ เพราะบ้านผมไฟฟ้า – ประปา ก็เดินในคลองทัง้นัน้(ถ้ามีถนนใครจะไปเดินในคลอง) กฎหมายตัง้ต้นจากข้อเท็จจริง จุด

แข็งของชาวบ้านคือ เรารู้ข้อเท็จจริง แตห่นว่ยงานไมรู้่ ต้องให้การบ้านเพิ่มทกุครัง้เวลาที่หนว่ยงานจะมาท าอะไร 

 เนเธอร์แลนด์ การตัง้บ้านเรือน เรือนแพ ยังมีอยู่กลายเป็นว่าคนรวยอยู่บ้านเรือนแพ แต่ของเราเลิกหมด คลองทุกคลองมี

สะพานโครงสร้างเหล็ก เปิดได้หมดทกุคลอง บ้านเรามีคณะวิศวะฯที่สร้างสะพานเสมอถนน ตอม่อชิด น า้ขึน้ติดคอสะพาน เรือผ่านไมไ่ด้ 

น า้มี 4 มิติ น า้ทว่ม น า้แล้ง คณุภาพน า้ และคมนาคมขนสง่ ตอนนีเ้ขายกทิง้หมดเลย ออกไปทางถนนพระราม 2 ผา่นแม่กลองบ้านผมไป

ถึงวงัมะนาวนีม้ ี45 ล าน า้แตส่ร้างสะพาน เสมอถนน บอกงบน้อย ท าเป็นทอ่สีเ่หลีย่ม ลอดพระราม 2 ขนาดถนนกว้าง 80 เมตร คลองข้าง

ใน ตืน้เขิน จะมดุเข้าไปสะสางท าความสะอาดได้อยา่งไร พอท าสะพานเสมอถนนก็ต้องไปท าเกือกม้าให้ U-Turn กลบัรถ ใช้ได้แตร่ถ คน

ใช้ไม่ได้ ถ้าสร้างสะพานโค้งซะแล้วลอดใต้สะพานมีฟุตบาทให้เดินไปบนพืน้ราบถนนก็จะไม่แยก แทนที่จะมาท าเกือกม้าหน้าเกลียด

เหมือนสะพานลอยคนข้ามถนนซึง่ใครก็ไมป่รารถนาให้มาผา่นหน้าบ้าน 

 ตรงไหนที่ล าน า้มาสบกนัเป็นสามแยก สีแ่ยก จะมีการตัง้ถ่ินฐานบ้านเรือนมาแตน่านมา กฎหมายเจ้าทา่เพิ่งจะมาออกภายหลงั 

บ้านมีใต้ถนุคือบ้านสะเทินน า้ สะเทินบก จากภาพแปลนบ้าน ถนนเข้าซ้าย บ่อน า้อยู่ขวา ไม้ใหญ่เข้มแข็งอยู่หลงั หนัหน้าแนวเหนือ -ใต้ 

เพื่อหันข้างให้ตะวัน เอาด้านสกัดรับแดดที่แรง ตะวันตก ตะวันออก ปกติเราหันใต้รับลมบก ลมทะเล ถ้าหันใต้ไ ม่ได้ ก็หันเหนือ 

จดุประสงค์เพื่อหนัข้างให้ตะวนั 

พวกวิศวะ,สถาปัตย์ฯไม่ได้เรียนเร่ืองของประเทศตวัเอง ไม่รู้จกับ้านวิถึชุมชนแบบนี ้เรียนและรู้จกัแต่ปลกูบ้านคอนกรีตเสริม

เหลก็ บ้านเรือนเคร่ืองผกูแบบนีไ้มต้่องเป็นหนีไ้ปทัง้ชาติ ปลกูเองได้ ซอ่มเองได้ เย็นสบาย วตัถดุิบมีในท้องถ่ิน  บ้ำนริมบึง บ้านผมยกขึน้

ใต้ถนุไม่สงูมากเพราะปลกูตอนอายมุากแล้ว ใต้ถนุผมใช้ดินมาปัน้โคก น า้ท่วมก็ไม่เป็นไร ใต้ถนุบ้านเอาพลาสติกปแูล้วเอาหินหยาบมา

โรย พวกง ูตวัเหีย้ ตวันาค ผา่นมามนัจะรู้วา่นี่ไมใ่ช่ที่ของมนัเพราะไมม่ีหญ้าขึน้ 
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 บ้านที่มีใต้ถนุ อย่าไปก่ออะไรปิด อย่าไปถมดิน ปลอ่ยให้ลมไหลผ่าน ลมลอดใต้ถนุ บ้านเรือนของคนไทยจะคล้ายๆกนั มีคอก

สตัว์ อีสานมีก่ีทอผ้า ทางเหนือเช่นกนั มีฝาและมงุด้วยใบตองตึง แต่ที่เห็นนี่บ้านสมยัใหม่ (บ้านเอือ้อาทร) ออกแบบโดยพวกเรียนสงู ไป

ถมที่ในนาเกลอืขวางทางน า้ เสร็จแล้วเอาทอ่ระบายน า้ไปไว้หน้าบ้าน แล้วเอาเสาไปไว้กลางถนน น่ีต้องเรียนมากต้องจบ ป.โท แนเ่ลยถึง

ท าได้ขนาดนี ้  ผมไมรู้่วา่เขาสอนอะไรกนัในมหาวิทยาลยั ประยกุต์ความรู้ตอ่ไปไมไ่ด้ 

วฒันธรรมชาวสวนบ้านผมคือ ถือครองที่ดินแปลงเลก็ๆ ประมาณ 3.5 ไร่ (มีโฉนดอยู ่70,000 กวา่แปลง) ท่ีสวน 3ไร่คร่ึงก็

สามารถปลกูมะพร้าวได้ 70 - 80 ต้นระยะหา่ง 4 วา/8 เมตรตอ่ต้น ปลกูลิน้จ่ีได้ 160 ต้น ปลกูส้มโอได้ 100 +นิดๆ ถ้าใช้สารเคมี ก็ชิด

หนอ่ย ถ้าไมใ่ช้สารเคมก็ีหา่งหนอ่ย  

                        

 ปัจจบุนัชมุชนเปลีย่นไป วดักบัโรงเรียนอยูใ่กล้ถนน เดิมสะพานจะยกสงู เรือลอดได้เพราะสมยัก่อนไมม่ีวิศวะและสถาปัตย์มา

ออกแบบ วิถีชาวน า้ –ขนสง่ทางน า้ เดิมจากคลองบางหลวงไปปากคลองตลาด 15 - 30 นาที แตต่อนนีใ้ช้ถนนรถติดนานกวา่ 2 ชม. เป็น

เพราะเราทิง้วิถีเดิมทีเ่ป็นจดุเดน่สญัจรกบัทางคลอง เรามีคลองยาว 2,000 กวา่กม.แตใ่ช้ไมเ่ป็น 



  63  

                      

 ที่น่ี(บางกะเจ้า)ต้องไปดมูาตรการเร่ืองผงัเมืองมาครอบ ถ้าผงัเมืองไมพ่อต้องดพูืน้ท่ีคุ้มครอง พืน้ท่ีชุ่มน า้ระดบัประเทศ ระดบั

นานาชาติ ข้อบญัญตัิองค์กรท้องถ่ิน  คณุอาจฟังเหมือนมนัเลก็แตท่ี่จริงมนัออกโดย พรบ.กระจายอ านาจท้องถ่ิน อาศยัพรบ.เช่นเดยีวกนั 

ไมต้่องรอผงัเมืองก็ได้ เมื่อผา่นสภาไป สง่ตอ่นายอ าเภอ เพื่อสง่ให้ผู้วา่ฯถ้าผู้วา่ไมเ่ซนต์ คณุลงมตยิืนยนัเหมือนสภาใหญ่ ก็ประกาศใช้ได้

เลย เพื่อรักษาตวัตนของท้องถ่ินของคณุ เราต้องรวบรวมภมูิหลงั ภมูิถ่ิน ต้องเป็นคนในเทา่นัน้ จงึจะเข้าใจ อยา่ไปหว่งเร่ืองทีว่า่มีงบฯ

มาแล้ว อยา่เสยีดายมาสร้างหากเป็นสิง่ที่ไมเ่กิดประโยชน์ ก็เก็บไว้ท าอยา่งอื่นดกีวา่ 

 เราต้องมีข้อมลูที่ท าขึน้เองวา่ มนัสามน า้อยา่งไร? ร่องน า้ / ปากน า้ ร่องน า้มนับิดไปทางไหน ความหลากหลายทางชีวภาพจะ

มากกวา่ เพราะรับอิทธิพล จืด กร่อย เค็ม ฝ่ังนู้นของแมน่ า้ที่ท านาเกลอื ความหลากหลาทางชีวภาพน้อยกวา่ เพราะมีสนัดอนปากแมน่ า้

ขวางอยูต่รงนีม้นัรับกระแสน า้จืดน้อยกวา่ ฝ่ังนัน้(นาเกลอื)มีแตแ่สม โกงกาง แตฝ่ั่งนี ้มคีวามหลากหลายมากกวา่ คือมีทัง้ แสม โกงกาง 

ล าแพน ล าพ ูตะบนู ตะบนั จาก สิง่เหลา่นีพ้วกบริษัทท่ีปรึกษาไมรู้่เทา่ชาวบ้าน 

  ตวัอยา่งการตกตะกอนของแมน่ า้แมก่ลองตะกอนจะสงู แตแ่มน่ า้ทา่จีนท่ีแยกมาจากคลองมะขามเฒา่ หวั – ท้าย สงู – ต ่า 

ตา่งกนั 9 เมตร แตแ่มก่ลอง สงู – ต ่าตา่งกนัเป็นร้อยเมตร ดงันัน้น า้จึงไหลเช่ียว ไหลแรง ดงันัน้เวลาป่วย โอกาสจะหายเร็ว สว่นแมน่ า้ที่

คด แบน ไหลช้า เวลาป่วย จะป่วยนาน เราต้องรู้กายภาพตวัตนของล าน า้ทีเ่ราอยู่ แมน่ า้แตล่ะสายบคุคลกิไมเ่หมือนกนั 

บ้านเรือนในภาพน่ีอยูต่ิดแมน่ า้ อยูม่า 35 ปี ทรุดไป 67 ซม. ปีละประมาณ 1-2 ซม. แตก่รุงเทพฯ อาจทรุดปีละ3-5 ซม.ตอ่ปี แต่

พอหน้าฝนมนัจะฟ ูหน้าแล้งก็จะเซ็ทกลบัลงไปใหม ่ทีนีเ้ราเป็นโรคกลวัน า้กนั มกี าแพงกัน้ น า้ก็ข้ามตลิง่ไปทิง้ตะกอนให้ไมไ่ด้ ก็จะทรุด

อยา่งเดยีว เยียวยาไมไ่ด้ 

ภาพถนนพระราม 2สร้างเมื่อปี 2516 เมื่อ 40 กวา่ปีมาแล้ว น่ีภาพสะพานตวัเดียวที่ยงัเหลอือยูใ่นระบบเดิมคณุลอง

เปรียบเทียบด ูทรุดไปเทา่ไหร่แล้ว เพราะเป็นการสร้างขวางทางน า้ทัง้หมด เมื่ออยูใ่นพืน้ท่ีดินออ่น ก็จะต้องซอ่มปะถนนกนัทัง้ปี อยา่งนีย้ก

ให้โค้งลอยดกีวา่ไหม? 
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 โบสถ์ฐานทรุดพอไมม่ีน า้ประคองจะเป็นเช่นนี ้แตค่นอาจจะผืนความรู้สกึวา่ ของเหลวจะไปอุ้มของแข็งได้อยา่งไร? ถนนมีคสูอง

ข้าง ไมม่ีน า้ประคอง อยา่งที่ผมได้ไปดงูานท่ีสงขลา ซึง่กรมชลฯขดุแมน่ า้ใหมข่นาดใหญ่เทา่แมน่ า้แมก่ลอง ความจ ุ1,200 ลบ.ม./วินาที 

ผมถามวา่ถ้าน า้ทะเลขึน้จะท าอยา่งไร? ทะเลสาบสงขลาถ้าน า้ขึน้สดุตวั คือ 1.7 เมตร ประตฯูของกรมชลฯใช้แบบเดยีวกนัทัง้ประเทศ 

เป็นบานทบึเปิดจากก้นอยา่งเดยีว คือยกขึน้ ยกลง พอน า้ทะเลขึน้มนัจะมดุมาข้างลา่ง แตใ่น 1-2 ชม.แรกน า้ผิวบนยงัไหลลง ถ้าเช่นนัน้

ต้องแขวนบานซะ ถ้าคณุใสบ่านสวิง โดยยงัไมต้่องแขวนบาน น า้ผิวบนมนัจะไหลผา่นเอง รอ ชม.ท่ี 4-5 ที่น า้ถึงไหลตามความเป็นจริง จึง

คอ่ยไปกว้าน แขวนบานพอน า้ลงสดุตวัจงึคอ่ยขยบัขึน้ ในเมื่อทะเลสาบสงขลาน า้ขึน้-ลง 6 ชม.เหมอืนกนั การบริหารประตสูดุท้ายทีจ่ะไป

ออกทะเลสาปสงขลา คณุจะท าอยา่งไร?  คณุจะผลกัน า้ออก  น า้ในทะเลสาบขึน้มาคณุจะท าอยา่งไร?  กรมชลฯเขาอาจไมรู้่จกัทะเลดีพอ 

ผมไมไ่ด้ต าหนิแตอ่ยากกระตุ้นให้เขาตระหนกั 

  วฒันธรรมการเกษตรแบบท าดินยกร่อง เมื่อน า้หลากมาก็โกยดินขึน้หลงัร่อง ถ้าน า้ไมท่ว่มดินจะดไีด้อยา่งไร? เขาน าสารอาหาร 
แร่ธาต ุมาประเคนให้คณุสองรอบทกุวนั น า้เสยี แช่ขงั น่ีเพราะอะไร? เพราะตวัสะพาน ตวัประต ูเพราะการบกุรุก เพราะการตืน้เขนิ 
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 สวนยกร่อง มีล ารางระบายน า้ บ้านชาวสวน หนัหน้าลงน า้ อยูบ้่านไมต้่องมีรัว้ ทางเข้า-ออก มีสะพานไม้ล าเดียวพาดอยา่งนี ้จะ

ไปกลวัขโมยแบก ที.วี.ตู้ เย็น ขนของออกจากบ้านท าไม ชาวบ้านเลีย้งหมาไทย ไว้เฝา้บ้าน เฝา้สวน  แปลง 1 ไร่ ยก 5 ร่อง ก็มีพืน้ท่ี น า้คร่ึง 

ดินคร่ึง น า้ขึน้มาไปนอนแผ ่พร้อมกบัอุ้มตะกอนไปให้ ปุ๋ ยไมต้่องใส ่ใช้ชีวติให้สอดคล้องกบัลลีาธรรมชาติ 

 โซนน า้เคม็ ท านาเกลอื นากุ้ง ปลกูป่าโกงกาง เผาถา่น เขตน า้กร่อย ปลกูมะพร้าว ท่ีเหนือขึน้ไปจึงปลกูสมัโอ ผลไม้อื่นๆ  เพราะ

ส้มโอน่ีพอรากลงลกึเจอดินเค็มจะม้วนกลบั ต้นจะไมเ่สถียร ปลกูไป 6-7 ปี ก็ต้องโคน่ทิง้  มนัมีโซนตามธรรมชาติของมนั พวกพชืทีม่ีทรง

รากเป็นหนอ่อยูแ่นวหน้าสดุ ไม้พวกที่มีทรงรากแบบค า้ยนัอยูช่ัน้ใน เวลาจะปลกูป่ากนัการกดัเซาะ ไมใ่ช่เอาโกงกางไปลงแนวหน้า เพราะ

มนัเป็นพืชที่มีทรงรากแบบค า้ยนั แนวหน้ามนัต้องเป็นแสม กบัล าพซูึง่มีทรงรากเป็นหนอ่เป็นนกัยดึเกาะ นกัสร้างแผน่ดิน 

 เมื่อรักษาระบบนิเวศให้ดี การทอ่งเที่ยวโดยชมุชนก็สามารถเกิดขึน้ได้ กินค าเลก็ แตกิ่นนานๆ อยา่ไปเรียกหาโรงแรมขนาดใหญ่ 

ห้องประชมุ 200 คน ระบบนิเวศที่เรารักษาไว้ก็จะเป็นจดุขายการทอ่งเที่ยวชมุชน เช่น สวนลิน้จ่ี ถีบกระดานเลนเก็บหอยแครง ดฝุงูลงิ
แสม ฯ ความส าคญัอยูท่ี่คณุต้องเลา่เร่ืองเป็น เลา่ให้เห็นวา่เรามขีองมีคา่ เป็นลายเซ็นท้องถ่ิน 

แตไ่มใ่ช่ไปเสกขึน้มาเองนะ ต้องไปหาทกัษะฝีมือจากผู้ เฒา่ ผู้แก่ จากคณุคา่ ไปสูม่ลูคา่ อาชีพตา่งๆทัง้ชาวสวนท าน า้ตาล

มะพร้าวในอดตีอาจขายได้ กก.ละ 30 บาท ป๊ีปละ 900 บาท แตก่ารพฒันาผลติภณัฑ์มาเป็นไซรับ ใสข่วดชงกาแฟ (น า้ตาลมะพร้าวมีคา่

ความหวานท่ีอตัตรา ต ่าที่สดุ ประมาณ 35 บริกซ์) ได้ราคา ดีกวา่ ป๊ีปละ 4,000 บาท  ท าน้อยแตไ่ด้มาก เป็นลายเซ็นต์ท้องถ่ินไมใ่ช่ท า

มาก  
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 การขนมะพร้าวด้วยภมูิปัญญาท้องถ่ิน เปิดน า้เข้าร่องให้เต็ม สอยมะพร้าวลงมามีคนนัง่ใต้ต้นเฉาะมะพร้าวผกูติดกนัใช้เชือกดงึ 

ไปจนถึงรถที่มาขน โดยอาศยัโครงขา่ยล าประโดง ในการท าเกษตร ดินยกร่อง โครงขา่ยล าประโดงคือทางรอดของคณุ เป็นสิง่จ าเป็นท่ี

ต้องรักษา มิฉะนัน้กระเพาะหมนูีจ่มน า้แนน่อน 

 นี่เห็นไหม พอมีประตนู า้ คลองเลยป่วย น า้ขึน้ –ลง ใครจะมารอ ปิด-เปิด เพราะพอมีสิง่ก่อสร้างก็จะมีภาระการบริหารจดัการ 

ใครจะมาปิด – เปิด ประตนู า้ มีอาชีพเป็นมนษุย์เงินเดือนกนัทัง้นัน้ไมไ่ด้เป็นชาวสวน 

 วฒันธรรมชาวสวนคือ หลกัเขตปักกึ่งกลางประโดง เพื่อให้โกยเลนขึน้ได้ จึงควรก าหนดระยะถอยร่นเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

สภาพน า้ไมไ่หลเวียนท่ีปลาไมม่ีแล้ว คลองรุ่นเก่าตืน้ ปิดหวั ท้าย แล้วตกัเลนสาดขึน้ได้ คลองรุ่นใหมข่ดุลกึ (ภาพเรือดดูเลน)นี่จงัหวดัต่อ

เรือดดูเลน เพราะชาวบ้านบืนบนัว่าไม่เอาเรือเรือตกั ชุดดูดเลนนี่ราคาทัง้ชุด 4 แสนกว่าบาท รับจ้างดดูเลนไปทัง้จงัหวดั เขาก็เลยไปต่อ

แพเหลก็ เอาหวัแบ็คโฮไปวาง พอเป็นแพเหลก็ตวัใหญ่น า้หนกัเยอะก็ต้องรอน า้ขึน้ แตพ่อน า้ขึน้ก็ไปไมไ่ด้ ติดสะพาน (คิดยงัไมเ่สร็จ)  

  

 วฒันธรรมชาวสวนคือ หลกัเขตปักกึ่งกลางล าประโดง เพื่อให้โกยเลนขึน้ไปคนละคร่ึง พอไปขอรังวดัสอบเขตที่ดิน ตัวแทน

ท้องถ่ินก านนั ผญบ. ท่ี นอภ.มอบหมายมาก็ไมรู้่เร่ือง มายืนด ูคนไมรู้่ กบัคนไมรู้่ มาเจอกนั เอาช่างรังวดัมาด ูก็บอกวา่หลกัเขตอยู่ในน า้ ซึ่

ความจริงควรจะต้องอ ธิบายว่า พบหลกัเขตอยู่กึ่งกลางล าประโดง ช่างที่อนมุตัิแบบจะเกิดความคิดทนัทีว่า หลกัเขตที่อยูใ่นน า้ไม่ใช่อยู่

บนดินจึงต้องก าหนดเขตถอยร่น เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เพราะล าน า้นีใ้ช้ร่วมกนัโดยสภาพ จึงจดัเป็นท่ีสาธารณะที่พลเมืองใช้

ร่วมกนั ไปเข้าอีกหลกักฎหมายหนึ่ง ตวัอย่างจะเห็นว่าคลองที่เป็นเส้นเลือดนีก็้จะอดุตนัไปเร่ือยๆ จากจุดเล็กๆก็จะขยายตวัเป็นปัญหา

ใหญ่ตอ่ไป คือพืน้ท่ีรับน า้หายไปเร่ือยๆ 

               รูปแบบการขดุลอกล าน า้ที่ไมม่ีประสทิธิภาพ ในการขดุลอกคลองเมื่อเห็นวา่การจ้างผู้ รับเหมามีการคอร์รัปชัน่ เลยไปให้ทหาร
มาขดุ ทหารก็ขดุแบบทหาร เมื่อขดุลกึลงไปแตไ่มม่ีที่กองดิน ก็เอากองแปะไว้ข้างๆ ก็ตืน้เทา่เดิมอีก เพราะดินไม่มีที่จะไปน าดินมาโปะไว้
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ข้างๆซึง่ไมม่ีชมุชนพืชชายน า้ ท่ีจะมายดึเกาะไว้ พอฝนมาก็ลากลงมาใหม่  ท าแล้วก็เหมือนไมไ่ด้ท า ปัญหามนัไมไ่ด้อยู่ที่ความลกึ ปัญหา

อยูท่ี่ตะกอนนอนคลอง น า้ไมไ่หลเวียน  

            การรวบรวมข้อมลูด้านอาชีพ วิถีชีวิต เพื่อไว้ใช้ศกึษาผลกระทบ เวลามีโครงการใหญ่ๆมา เราต้องให้การบ้านเพิ่ม เวทีการรับฟัง
อยา่งที่วดัอะไรนัน่ที่รองผู้ว่ามาเปิด ไมใ่ช่เวทีรับฟังที่ใช้เหตผุล เพราะฝ่ายที่ไมเ่ห็นด้วยพดู อีกฝ่ายที่ขนคนมาโหก่ัน ต้องเข้าใจว่ามนัไมไ่ด้

ตดัสนิกนัท่ีเวที เขาให้รับฟัง จดปัญหาไป ผู้ศกึษาก็กลบัไปท าค าตอบกลบัมา ถ้ายงัไมพ่อใจก็กลบัไปศาลปกครอง 

ตวัอย่างอาชีพเดิมของชุมชนเผาถ่านไม้โกงกาง ก็พฒันาผลิตภณัฑ์ สมเด็จพระเทพฯทา่นออกแบบกลอ่งบรรจสุง่มาให้ใสถ่่าน

ขนาดพอเหมาะไปวางขายที่ร้านภฟู้า และมีการสง่กลอ่งมาให้บรรจุ สง่เข้าตู้คอนเทนเนอร์ สง่ออกไป จีน เกาหลี  รัสเซียตะวนัออกกลาง 

เพื่อใช้กบับารากร์ู เพราะถ่านไม้โกงกางไมม่ีสะเก็ดไฟ 

การรวบรวมข้อมลูอาชีพในพืน้ที่ต่างๆ สภาพน า้ขึน้ –น า้ลง ถึงไหน ผลผลติในท้องถ่ินมีอะไร? เราเก่งเร่ืองอะไร? เราเช่ียวชาญ

เร่ืองอาหารการกินอยา่งไร? ขอให้ทา่นรวบรวม ข้อมลูและภาพกิจกรรมตา่งๆไว้ ผมพร้อมที่จะสง่ข้อมลูตา่งๆให้ได้ศกึษากนั เวลามีปัญหา

เราท าหนังสือกันแบบไหน? เร่ิมจากข้อเท็จจริง ตามด้วยข้อสังเกต ว่ามันเก่ียวข้องกับข้อกฎหมายอะไรบ้าง? หน่วยงาน และ

ผู้ประกอบการท าครบไหม? ข้อเสนอของเราของชมุชนก็เหมือนค าขอท้ายฟอ้งนัน่เอง 

 การปอ้งกนัการกดัเซาะริมฝ่ัง ท่ีแม่กลองตดัสนิใจใช้ไม้ไผ ่อายกุารใช้งาน 5 ปี แล้วปลกูป่าเสริมข้างใน ราคากม.ละ 8 ล้านบาท 

ถ้าสร้างเขื่อน กม.ละ 34 ล้านบาท แต่ถ้าให้ชาวบ้านท ากนัเอง กม.ละ 2 ล้าน เพราะไมต้่องผา่นกระบวนการรับเหมา และธุรการ ก าหนด

ขนาดสเปคของไม้ แตก็่ยงัดีที่แมก่ลองประชาชนมีสว่นร่วมเราสามารถพดูกบัจงัหวดัได้เข้าใจ ตอนนีเ้ราปักหมดแล้วที่แมก่ลอง มีการวิจยั

โดยให้เพื่อนที่ ม.เกษตร ศึกษาเปรียบเทียบดูพบว่า     “โครงสร้างที่เป็นไม้ไผ่การตกตะกอนข้างหน้ากับข้างใน ดีกว่า โครงสร้างที่เป็น

คอนกรีต” แตอ่ายกุารใช้งานสัน้กวา่ซึง่เราก็ต้องการแนวทางนัน้เพราะการเป็นเมืองทอ่งเที่ยวถ้ามองออกไปพบแทง่เสาคอนกรีตก็ไมน่า่ดู .

ใช้ธรรมชาติแก้ธรรมชาติ 

 ทีนีม้ีปัญหาว่าที่ท่ีเราปักไม้ลงไป อบต.ไมท่ าเร่ืองเพิกถอนโฉนดที่พงัลงน า้ไปทีก่รมท่ีดิน เจ้าของท่ีจะมาเรียกร้องสิทธ์ิ ประชาชน

ก็โต้ว่าตรงนีเ้ขาไม่ได้หวงกนัเอาไว้ มนักลายเป็นน า้เรือวิ่งผ่านแล้ว และประชาชนที่มารักษา ป้องกนัการกดัเซาะก็ไม่ได้ต้องการโฉนดที่

ตรงนัน้ เขาต้องการให้เป็นทรัพย์สินท่ีพลเมืองใช้ร่วมกนัในการท ามาหากินเหมือนเดิม และเจ้าของที่ดินก็ได้ประโยชน์ เพราะถ้าเขาจะท า

แนวป้องกนัเองเป็นรายๆเขาจะท าไหวหรือ? ทีนีเ้ราก็ต้องลากหนว่ยงานเข้ามาทัง้กรมทะเล ชายฝ่ัง,โยธาธิการ,ผงัเมืองก็ต้องถกูฟ้องด้วย

เพราะเอางบหลวงมาท า ก็เป็นวิธีการหาจ าเลยร่วม จากภาพมีการปลกูป่ารับไว้ด้านใน และท าตวัวดัตะกอน 

 เราต้องเก็บข้อมลู แล้วแยกประเด็น พอมีเร่ืองมากระทบ จะได้น ามาใช้ ตวัอยา่ง ก าแพงกัน้ริมแม่น า้ที่บ้านชีน า้ร้าย   จ.สิงห์บรีุ

สงูเมตรกว่าเกือบ 2 เมตร บ้านอยู่ริมคลองจะดูแม่น า้ก็ต้องปีนด ูชาวประมงจะหาปลาก็ ต้องปีนก าแพงไป นี่พวกเรียนสงูออกแบบนะ 

แล้วถ้าสิงห์บุรีท าแบบนี ้เจ้าพระยาจะท าอย่างไรส าหรับก าแพงสงู 1.5 เมตร ตัง้แต่ตีนสะพานพทุธ 2 ข้าง 77กม.จะต่างคน ต่างท าหรือ? 

เมตร.ละ สองแสนนะ ตกลงจะอยูก่นัอย่างนีใ้ช่ไหม? คืออยู่กบัระบบปิดล้อม ค่าก่อสร้างเมตรละสองแสนนะ กบัการปลอ่ยให้น า้มนัไหล

โดยเสรี แล้วอยูบ้่านมีใต้ถนุ  
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 ที่คลองแมก่ลองบ้านผม(ช่ือเดียวกบัแมน่ า้) คลองกว้างกวา่ 100 เมตร เขาไปสร้างประตปิูด-เปิด กว้างแค ่30 เมตร พอน า้ขึน้ยก

สงู ตรงนีน้ า้ไหลเช่ียวเป็นน า้ตกเลย เรือก็เดินไมไ่ด้ ไมม่ใีครสมปรารถนาสกัคน บานประตกูว้าง 6 เมตร  ลกึเสมอท้องคลอง แตค่ลองไมไ่ด้

ลกึเพียงแคค่วามสงูของบานประต ูยงัมใีต้น า้มีธรณีประตสูงูจากท้องน า้ขึน้มาอีก 3 เมตร ช่องกว้างส าหรับเดินเรือ 12 เมตร พอน า้ขึน้ยก

สงู ขนาดเรืออีป๊าป กว้างแคเ่มตรกวา่ก็ยงัผา่นไมไ่ด้ แตค่นแมก่ลองแข็งแรงพอท่ีจะไมใ่ห้เขาปิดบานประต ุตัง้แตส่ร้างเสร็จยงัไมเ่คยปิด

บานเลย เพราะเราไมย่อมให้ปิด แตก่ระนัน้ก็ยงัเดินเรือผา่นไมไ่ด้ แล้วการทอ่งเที่ยวจะท ากนัอยา่งไร? 

ประตนู า้ที่มชี่องระบายน า้ บานหบัเผย แตท่ี่น่ีไอ้โครงการใหญ่นัน้มนัถกูระงบัไปแล้ว ถ้ายงัไมร่ะงบัคงต้องมาคยุกนั ที่จริงขณะนี ้

ที่แมก่ลองเรามถีึง version 4 แล้ว คนท่ีเขียนแบบนีจ้บ ป.4 เราสู้กบักรมชลฯมา 4 ปี กวา่จะยอมรับแบบ บานท่ีออกแบบเผ่ือไว้วา่เมือ่น า้

จืดสงู ก็จะผลกัข้ามไปเลย พอน า้ทะเลขึน้มนัก็จะผลกับานปิดเอง และข้างในเราเปลีย่นเป็น 3 ลิน้ (ปรับจากเพศชายที่แขง็ เป็นเพศหญิงที่

ออ่น ปรับระดบัได้โดยไมต้่องแขวนบาน ทางเราได้แก้ไขไปทัง้หมด 11 ประต ู(ภาพตวัอยา่ง)บานประตทูี่ปรับระดบัได้ เมื่อกดลิน้ประตลูง  

น า้ก็จะไหลข้ามไปเอง ไมต้่องใช้มอเตอร์ไฟฟา้ไปแขวนบานขึน้ แตข่นาดธรณีประตขู้างลา่ง 80 ซม.ก็ยงัสร้างปัญหากบัเราเพราะตะกอน

กลิง้ข้ามไมไ่ด้ ท าให้ตะกอนไปนอนกองที่หน้าประต ูสะสมความเนา่เสยี แตพ่อเปิดไปพวกบอ่กุ้งก็จะน๊อคน า้อกี  

เร่ือง พรบ.ขุดดิน ถมดนิ,เร่ืองผังเมือง,พืน้ที่ คุ้มครอง,พรบ.ควบคุมอำคำร 

 เร่ืองผงัเมือง พวกเราที่แมก่ลองจะมีประชมุประชาคมคนรักแมก่ลองทกุวนัพฤหสัฯต้นเดือน ถ้าทา่นอยากไปก็ได้ บางทีจะมีผู้วา่

ฯมานัง่ประชมุกบัเรา เพราะเราจะมีการท าข้อมลูเสนอ เดี๋ยวเดือนมกราคม 61 นี ้เราจะเสนอเร่ืองแผนปอ้งกนัภยัแล้ง เมื่อปี 57,58 ที่เรา

เคยแล้งกนัสดุชีวิตกนัมา 

คลองของ กทม. การอนญุาตก่อสร้างโดยไมก่ าหนดระยะถอยร่น พอจะขดุลอก ก็เอาหวัแบ็คโฮลไปแกวง่ๆ มนัไมม่ีที่กองดิน 

ทา่นระวงัให้ดี อยา่ให้บางกะเจ้าเป็นอยา่งนี ้ 

ทีจริงงา่ยนิดเดยีว เร่ิมจำกให้ทุก อบต.ส ำรวจล ำน ำ้ในเขตของตน และรับรองสภำพอยู่ในสถำพใด ถกูบุกรุก ตืน้เขนิ 

จ ำแนกมำเลย และคลองไหนเชื่อมโยงกนัสองต ำบล ต้องจัดล ำดับไว้ก่อน เพื่อท ำแผนดดูเลนในคลอง โดยจัดล ำดบัไว้ทุก

ต ำบลไปรวมเป็นอ ำเภอ แล้วคณุคิดดวูา่ ถ้าต าบลนีขุ้ด แตต่ าบลนัน้ไมข่ดุ พอน า้ขึน้ – ลง ไปมนัก็ตนั เพราะน า้ตา่งระดบักนั มนัก็จะ

ตกตะกอนที่ขดุไว้ เดี๋ยวมนัก็ติน้กลบัมาเหมือนไมไ่ด้ขดุ 

เร่ืองสทิธิการมีสว่นร่วม ในรัฐธรรมนญูได้ระบไุว้ให้เราแล้ว เช่น มำตรำ ๔๓(๓) สทิธิที่ประชำชนจะเข้ำชื่อกันเสนอต่อรัฐให้

ด ำเนินกำร หรืองดเว้นด ำเนินกำร และหน่วยงำนรัฐจะต้องพิจำรณำข้อเสนอแนะนัน้ โดยให้ประชำชนมีส่วนร่วม แตใ่ห้ท า

อยา่งมีเหตผุล ไมใ่ช่หนงัสอืร้องเรียน หรือบตัรสนเทห์่ ต้องมีที่อยูใ่ห้เขาตอบกลบั อยา่งประชาคมคนรักแมก่ลอง ก็ใช้ที่อยูบ้่านผมเลย มนั

จึงเข้าเกณฑ์วิธีปฎิบตัิราชการปกครอง ข้อเสนอที่มเีหตผุล หนว่ยงานต้องรับไปพิจารณาและตอบกลบัโดยเร็ว 

ตอนนีเ้ราใช้ มาตรานีม้าก มำตรำ 77 คือ ก่อนกำรตรำกฎหมำยต้องมีกระบวนกำรรับฟังควำมเห็น เช่น พรบ.ทรัพยากร

น า้ ต้องไปรับฟังความเห็นทกุภาค และเมื่อตรากฎหมายแล้วต้องติดตามวเิคราะห์ วา่หลงับงัคบัใช้มีผลกระทบ ศกึษาทบทวน โดนรัฐ

จะต้องจดัให้มีกฎหมายเทา่ที่จ าเป็น 
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 กรณีกระเบนราหตูาย เรามข้ีอมลูเครือขา่ยที่อยูต่ามจดุตา่งๆ สามารถพลอตจดุบนแผนท่ีได้วา่อยูจ่ดุใดบ้าง เร่ืองนีผู้้วา่ฯก็มานัง่

ประชมุด้วย แล้วถามวา่เป็นไปได้ไหมที่น า้เสยีจากโรงงานที่ราชบรีุ โดยหลกัวิชาแล้วกระแสน า้จะพามาถึงเราได้ไหม จะสง่ผลมาเป็น

ปัญหาไหม เราก็น าแผนท่ีขึน้จอให้ดวูา่ ทิศทางการไหลและกระแสน า้เป็นไปได้ แตก็่ต้องอาศยัการตรวจสอบทางเคร่ืองมือ แตจ่ะมาได้

ไกลขนาดนัน้ไหม และปริมาณทีร่ั่วนัน้มากขนาดไหน 

 เราท าข้อมลูไว้หมด ทัง้ข้อเสนอยทุธศาสตร์น า้ตัง้แต่ปี 49 แล้วท าหนงัสอืไว้ ไมม่ีเงินอาศยัหลวงพอ่วดัตา่งๆซึง่ทา่นก็คือลกู

ชาวบ้าน กรณีตอ่ต้านโรงไฟฟา้ถา่นหิน 800 เมกะวตัต์ ควรไปอยูส่มทุรสาครมากกวา่บ้านผม เพราะเขาใช้ไฟฟา้มาก 800 เมกกะวตัต์  

เราท าเวทีรับฟังความเห็น และให้ความรู้ไปด้วยทกุๆเวที กรณี Flood Way ที่จะมาก็เช่นกนั 

เราต้องเตรียมข้อมลูก่อนดวุา่กฎ กติกา มนัคืออะไร? ก็สู้กนัด้วยเหตุ ด้วยผล ท าเวทีชว่งแรกคนน้อยๆ 10 กวา่คน แตก็่เข้าใจกนั

ทกุคน แล้วก็ท าขยายไปเร่ือยๆอาศยั ที่วดั ที่โรงเรียน ในชมุชน ต้องแจกข้อมลูไป คนก็มาเองมากขึน้และเราก็พมิพ์หนงัสอืให้ความรู้กนัไป 

ในท่ีสดุก านนั  ผู้ ใหญ่บ้าน. อบต.เขาก็ต้องมาเองเพราะนัน่คือความต้องการของชาวบ้าน ฟังกนัก่อน แล้วเสนอข้อมลูของเรา ให้เขาชีแ้จง

ให้จบ แตท่ี่กาญจนบรีุ มีปัญหาไปล้มเวทีเขา ท่ีส าคญัเราสู้กนัด้วยเหตผุล  เราก็ใช้โอกาสงานตา่งๆให้ความรู้กนัไป เสยีงตามสายบ้าง 

หนงัสอืงานบวชบ้าง ท่ีเขามาจ้างเราพิมพ์ เราก็ใสเ่ร่ืองสิง่แวดล้อมลงไป เพราะเมืองเราเป็นแบบนี ้เป็นเมืองอาหารการกิน เก่งอาหาร ปรุง

อาหาร มีอะไรดีอะไรอร่อย   

5.2.3.  ประเด็นแลกเปล่ียนควำมคิดเหน็กับผู้ร่วมประชุม ในช่วงที่ ๒ 

                    

ดร.เสำวลกัษม์  ถำมวิทยำกร    

จากปัญหาที่บางกะเจ้ามีสภาพการณ์ที่ระยะเวลาของน า้เค็มมีมากขึน้ ยาวนานขึน้ มีผลกระทบตอ่ชาวสวนมากขึน้ เทา่ที่เคยคยุ

กบัชาวสวนบางรายก็ต้องใช้น า้ประปารดต้นไม้ ซึง่เราก็ทราบวา่ ต้นทนุน า้ประปาก็มีราคาแพง ซึง่ก็จะไมใ่ช่ทางเลอืกที่ดีนกั หรือบางคน



  70  

พดูถึงเร่ืองการใช้น า้บาดาล ก็ยงัมีปัญหาอยู ่รวมทัง้น า้ทะเลก็จะสงูขึน้ตามทิศทางที่อาจารย์เสรีท านาย ซึง่มนัจะสง่ผลให้ระยะเวลาที่

น า้เคม็จะยาวนานมากขึน้ มมีากกวา่ระยะเวลาที่น า้เคม็จะสัน้ลง ในระยะยำวกำรแก้ปัญหำ อำจำรย์มองอย่ำงไร? 

ดร.เสรี  -ผมมองวา่ บางกะเจ้ามีผลผลติทางการเกษตรสว่นใหญ่ที่ทา่นวา่เป็นผลไม้ซึง่คอ่นข้าง sensitive กบัความเคม็ ไมท่ราบวา่ที่น่ี

ภาคเกษตรใช้น า้ประมาณเทา่ไร หากประมาณ 20 ล้าน ล.บ.ม. และมีน า้ใช้ 8 เดือน สว่นอีก 4 เดือน มีการเก็บน า้ไว้ใช้ใช่ไหมครับ ผมเห็น

มีพืน้ท่ีสเีขียวยงัมากอยู ่

คุณธัญญำ อ่วมเจริญ ประธำนกลุ่มบำงกะเจ้ำหน่ึงเดียว 

-ผมไมแ่นใ่จวา่ที่แมก่ลองมีระบบนิเวศเปลีย่นแปลงอยา่งไรบ้าง จะวา่น า้ทะเลหนนุสงูขึน้ เราก็อยูใ่นละแวก 

อา่ว รูปตวั ก.ไก่เหมือนกนั  ผมไม่แน่ใจว่ำตวัแปรอะไรที่ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 

                   

ที่เดิมทเีรำมีน ำ้เค็มแค่  

3-4 เดือน (ช่วงหน้ำแล้ง) น ำ้จดื 8-9 เดือน ซ่ึงเรำดูแลจัดกำรกันได้ตรงนัน้ แต่ใน 2-3 ปีที่ผ่ำนมำมันกลับตำรปัตรกนัคือมี

น ำ้เค็มยำวนำนมำกกว่ำน ำ้จดื 

-ผมมีความสงสยั และอยากให้นกัวิชาการท่ีเช่ียวชาญเร่ืองแมน่ า้เจ้าพระยาลองวิเคราะห์ดวูา่ตะกอนหน้าดินมีอะไรเปลีย่นไหม การ

ระบายน า้ของเขื่อนตา่งๆเป็นไปตามปกติหรือเปลา่ ถ้าระบบท่ีเคยมีแล้วเปลีย่นไปอยา่งนี ้พืชพนัธุ์ผลไม้เสยีหาย วถีิชีวิตชมุชนก็จะเปลีย่น

ตามไป ซ า้มีน า้เนา่จากฝ่ังกทม.เข้ามาอีก 
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อ.สุรจิต ชิรเวทย์ 

-ผมช่วยอธิบายให้ อ.เสรี ทราบวา่พวกเราที่อยูท้่ายน า้นี่อาจจะประมาณการใช้น า้ คดิได้ยากกวา่ พืน้ท่ีที่ท านา เราอยูท้่ายน า้เป็นพืน้ท่ี

สวนมีท้องร่อง พอน า้ขึน้ก็จะอุ้มตะกอนเข้าไปทิง้ไว้ พอน า้ลงก็ออก มนัเป็นลกัษณะทีว่า่นอกจากการระเหยแล้ว ที่จริงเราไมไ่ด้กกัน า้ แต่

พอปีที่มีปัญหาแล้งขึน้มา จงึเก็บ ที่จริงพืชที่เราปลกูกนัก็ไมช่อบน า้ขงัเหมือนกนั มนัชอบ 3 น า้นี่แหละ 

-ผมมองวา่ จะท าอยา่งไรให้เขาเข้าใจวา่ น า้เพื่อรักษาระบบนิเวศนี ้ความหมายนีม้นัคืออะไร ตามหลกัการจดัสรรน า้ใน พรบ.ทรัพยากรน า้ 

ได้แบง่ประเภทการใช้น า้เป็น 3 ประเภท  น า้ที่เป็นการใช้น า้พืน้ฐานการด ารงชีวิตซึง่ไมค่วรจะถกูเก็บคา่ใช้น า้ ผู้ใช้น า้อตุสาหกรรมราย

ใหญ่ซึง่ควรหานิยามวา่ความหมายแคไ่หน  

อ.สุรจิต ตอบค ำถำม อ.เสำวลกัษม์ 

 ตามวิธีปฏิบตัิในปัจจบุนั พอสิน้สดุฤดฝูนในภาคกลาง ประมาณเดอืน ตลุาคม กรมชลจะดวูา่น า้ในเขื่อน มีเทา่ไหร่ เดือน พ.ย.

กรมชลฯจะท าแผนทนัที แตเ่ขาไมไ่ด้ใช้กฎหมายการมีสว่นร่วมของประชาชน ทางพวกผมประชาคมคนรักแมก่ลองก็จะท าหนงัสอืไปถาม 

กรมชลฯจะจดัสรรน า้ให้เสร็จ และประกาศในวนัท่ี 1ธนัวาคม โดยเขาจะประกาศวา่ น า้ในอา่งมีเทา่ไหร่ส าหรับ 2 เขื่อน ในความจริง ปี 

57-59 มีน า้แค ่5,000 – สงูสดุ 6,000 ล.บ.ม. แตท่ี่จริงเขื่อนศรีนครินทร์ใหญ่ที่สดุในประเทศ ทัง้สองเขื่อนสามารถเก็บน า้ได้ถึง 24,000

ล้าน ล.บ.ม. หากน า้บริบรูณ์จะมนี า้ใช้การถึงประมาณ 13,000 ล้าน ล.บ.ม.เมื่อปริมาณน า้หายไปขนาดนัน้ แล้วเขาจะจดัการกนัอยา่งไร 

ที่จริงกรมชลฯรับผิดชอบพืน้ท่ีครอบคลมุแค ่30% ของพืน้ท่ีเกษตรในเขตชลประทาน  

 เราตกลงกนัวา่ความส าคญัอนัดบัหนึง่คือน า้เพื่อการบริโภคอปุโภค (ตามรัฐธรรมนญู ทีเ่ป็นแนวนโยบายแหง่รัฐที่จะต้องจดัให้มี

น า้สะอาดเพียงพอเพื่อการใช้อปุโภค บริโภค ส าหรับเกษตรกรรายยอ่ย การทอ่งเทีย่วรายยอ่น ที่เป็นความจ าเป็นขัน้พืน้ฐานของชีวิต) 

 น า้ที่รักษาระบบนิเวศ มี 1,400  ล้าน ล.บ.ม.  แตเ่มื่อไปคลีด่ขู้างในพบวา่ 400 ล้านล.บ.ม. สง่ไปช่วยที่ทา่จีน ที่จริงพืน้ท่ีลุม่น า้

ของผม พืน้ท่ีจะเทไปทางทิศตะวนัตก ไปหาแมน่ า้ทา่จีน ถ้าเป็นการมีสว่นร่วม เราก็ต้องไปดวูา่ แล้วท าไม แมน่ า้ทา่จีนเก็บน า้ไว้ไมไ่ด้ 

กรณีเช่นนีถื้อวา่ผนัน า้ข้ามลุม่น า้ ท่ีจริงต้องท า EIA,EHIA พวกเราก็ได้รู้วา่กรมชลฯเขาจดัการเช่นนี ้เราก็เสนอกรมชลฯวา่ ตอ่ไปคณุ

จดัการแบบนีไ้มไ่ด้ เราเสนอวา่ ฝ่ังตะวนัตกของแมน่ า้แมก่ลอง เราให้ปลอ่ยน า้ 7 วนั ตอ่มาให้ปลอ่ยน า้ฝ่ังตะวนัออก 14 วนั เราต้องดฝ่ัูง

ตะวนัออกของแมก่ลองและตอ่ไปท่ีตะวนัตกของแมน่ า้ทา่จีน คือพืน้ท่ีมนัเอียงไปหาเขาโดยสภาพ ล าน า้แถบบ้านผมไหลแนว ตะวนัตก 

ไป ตะวนัออก ไมไ่ด้ไหลแนว เหนอื ลงใต้ การท่ีล าน า้ไหลแนวตะวนัตกไปตะวนัออกนี ้มนับอกอะไรอยูใ่นตวัแล้ว แตก่ารท่ีประเทศเรามนั

ขาดข้อมลู เราดกูารไหลของสายน า้เป็นหลกั พืน้ท่ีมนัเทไปหาเขา มนัก็ชว่ยกนัได้ แตเ่ขาก็ต้องชว่ยตวัเองด้วย คือ 1.น า้เพื่อการอปุโภค 

บริโภค 2.น า้เพื่อการรักษานเิวศ 3.น า้เพื่อการเกษตร 4.น า้เพื่อกิจกรรมอื่นๆ นี่พดูถึงกฎหมายปัจจบุนั แตก่ลบักลายเป็นวา่หนว่ยงานท่ี

บริหาร เขาท าอยูห่นว่ยเดยีว คือฝ่ายจดัสรรน า้ของกรมชลประทาน พวกเราต้องอาศยัวา่พดูกบัทางจงัหวดัให้เข้าใจวา่ พอสิน้เดือนตลุานี่ 

เรารู้แล้ววา่น า้จะพอหรือไมพ่ออยา่งไร เราก็ใช้สทิธิการมีสว่นร่วมไปช่วยเขาคดิ วา่ถ้าท าแบบเดิมนีจ้ะเกิดปัญหาน า้เคม็หนนุสงู เราต้อง

เปรียบเทียบ 
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สวนตอนบนของพืน้ท่ีผมนัน้ตดิกบั ด าเนินสะดวก ราชบรีุ ซึ่งเป็นแหลง่ผลติพืชผกัสวนครัวทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศไทย เป็นสวนท่ีมคีนั

ล้อมเช่นกนั ข้างในก็ปลกูพืช พวก มะพร้าว พริก หอม กระเทียม ฯ แตน่ า้เค็มนัน้จะหนกักวา่ พอน า้เคม็มนัรุกจ่อเข้าไปจ่อถงึคนัล้อม น า้

ข้างในท่ีสงูเสมอกบัน า้เค็ม พอทนได้สกั 7 วนั  มากกวา่นัน้เขาจะเสยีหาย จึงท าหนงัสอืเข้าไปถามวา่ ถ้าเป็นแบบนีถื้อวา่เป็นการเสยีหาย

จากการบริหารจดัการของทา่นไหม? ถ้าใช่คณุต้องรับผิดชอบไหม? จะดแูลเยยีวยากนัอยา่งไรไหม?  ใช้ข้อมลูเข้าไป ตอนนีท้ าได้แคน่ี ้แต่

ถ้ากฎหมาย พรบ.ทรัพยากรน า้เสร็จ(ใหม)่ เขาจะบงัคบัให้มีกรรมการลุม่น า้ที่จะต้องท าแผนน า้ทงัยามปกติ และยามวกิฤตรองรับลว่งหน้า  

ปัญหาคือแตล่ะชมุชนถ้าเราไมม่แีผน ไมท่ าข้อมลูไว้ เวลาทีเ่ราจะไปมีสว่นร่วมกบัเขา เราจะน าอะไรไปเสนอเขาละ่ เพราะฉะนัน้จริงๆแล้ว

มนัเป็นไฟลท์บงัคบัท่ีจ าเป็นวา่ เราอยูบ่างกะเจ้ากนันี ้น า้จะเค็มก่ีเดือน? ถ้าน า้ในเขื่อนมีประมาณนี ้ และเขาระบายในอตัราประมาณนี ้

เราจะได้เสนอเขาได้วา่ควรเป็นอยา่งไร และเรามีภาพจริงประกอบกนัเลย เขาจะได้เข้าใจวา่ สวนเรามีรูปแบบอยา่งไร? 

 แตท่ี่น่ี อบจ.และอบต.ชอบท าถนนและสะพาน ทัง้ที่ความจริงความจ าเป็นอนัดบัหนึง่คือ ล าน า้ ตา่งหาก ถ้าน า้ขึน้ –ลงดี 

ไหลเวียนสะดวก ความมัน่คงทางอาหารก็จะดี ผลผลติดี การทอ่งเที่ยวตา่งๆก็จะดีตาม บรรดาสะพานและประตนู า้ทีเ่ป็นอปุสรรค ไมไ่ด้

ใช้แล้วยงัอยูไ่หม จะจดัการกนัอยา่งไร 

  

ดร.เสรี ศุภรำทิตย์ ตอบ 

 ผมมองวา่ผลผลติมวลรวมที่บางกะเจ้านี่มนัมีสดัสว่นเทา่ไรเทียบกบัอตุสาหกรรม เราประมาณการได้ไหมวา่ ปีหนึง่เรามคีวาม

ต้องการใช้น า้เทา่ไหร่? สมมตุิสา่ ใช้ 20 ล้าน ล.บ.ม. และ ๔ เดือนที่น า้จะเค็มนัน้ อยา่งน้อยเราต้องเก็บน า้ไว้ให้ได้ใช้ในช่วงนี ้สว่นใหญ่

ผลผลติการเกษตรของบางกะเจ้าเป็นอะไร? ถ้าเป็นผลไม้ก็จะออ่นไหวตอ่น า้เค็ม ต้องเก็บน า้ไว้ให้เพียงพอ ซึง่สงัเกตได้วา่พืน้ท่ีสเีขียวยงัมี

เยอะ 
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 คุณธัญญำ อ่วมเจริญ ประธำนกลุ่ม บำงกะเจ้ำหน่ึงเดียว อธิบำยและตัง้ค ำถำมเพิ่มเติม 

 

                     

 ผมไมแ่นใ่จวา่ที่แมก่ลองระบบนเิวศมกีารเปลีย่นแปลงแบบที่บางกะเจ้าหรือไม ่จำกเดิมเรำเคยมช่ีวงเวลำที่น ำ้เค็มใน

หน้ำแล้ง 3-4 เดือน คือ มี.ค. – พ.ค. ของแต่ละปี ปัจจุบนัน ำ้เค็มมีระยะเวลำที่ยำวนำนกว่ำเดิม คือ 7-8-9 เดือน ไมแ่นใ่จวา่ที่

แมก่ลองมกีารเปลีย่นแปลงที่มีนยัส าคญัเช่นนีห้รือไม ่ไมแ่นใ่จวา่ตวัแปรที่ท าให้ระบบนิเวศเปลีย่นไปนีค้ืออะไร มีความสงสยัอยากให้

นกัวิชาการ ผู้ เช่ียวชาญลุม่น า้เจ้าพระยาวเิคราะห์ ศกึษาดวูา่เป็นเพราะอะไร ถ้าระบบนิเวศเปลีย่นไปเช่นนี ้ผลไม้ที่เคยมใีนชมุชน จะ

เปลีย่นไปอยา่งสิน้เชิง แถมยงัมีปัญหาผลกระทบจากน า้เน่าเสยีของ กทม.เข้ามาอีก 

  อ.สุรจิต ช่วยอธิบำยควำมให้ อ.เสรีทรำบ เร่ืองปริมาณความต้องการน า้ 

 ส าหรับชมุชนท้ายน า้ เร่ืองการค าณวนปริมาณการใช้น า้ อาจคิดยาก ตา่งจากนาข้าว ท่ีอาจบอกได้วา่อาจใช้ 1000 ล.บ.ม./ไร่ / 

ปี แตท่ี่ท้ายน า้ เมื่อน า้ขึน้ มนัต้องเข้าไปอุ้มตะกอนเข้าไปทิง้ไว้ พอน า้ลงน า้ไหลออก มนัเป็นลกัษณะที่นอกจากจะมีการระเหยแล้ว จริงๆ

เราไมไ่ด้กกั ในการท าเกษตรแบบยกร่องของเรา เมื่อมนัมีการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศที่ยาวนานขึน้ จึงมีการคิดเร่ืองการกกัน า้ขึน้มา 

ที่จริงแล้วพชืที่เราปลกูก็ไมช่อบน า้ที่กกัไว้ มนัชอบ 3 น า้นี่แหละ ตรงจดุนีผ้มมองวา่จะท าอยา่งไรหนอ? ท่ีจะให้เขาจดัสรรน า้เพื่อรักษา

ระบบนิเวศ ความหมายของมนัคอือะไร? เพราะในหลกัการจดัสรรน า้ ในพรบ.ทรัพยากรน า้ มีการพดูถึงลกัษณะการใช้น า้ 3 ประเภท ใน 

รธน.มาตรา 72 ที่ให้รัฐจดัหาน า้ให้ใช้เพื่อความจ าเป็นเพื่อการคงชีพ ซึง่จะต้องไมเ่ก็บคา่น า้ แตปั่ญหาคือเวลาหน้าแล้งความจริงแล้วน า้

ไมพ่อ บ้านผมนี่น า้เค็มขึน้ไปถึงด าเนินสะดวกและน าไปสูช่ว่ง 2 ปี ที่เราแล้งแช่น า้เค็มกนั ก่อนหน้าที่ในหลวงจะสวรรคต ทางตอนบนตอ่

แดนกบั นครปฐม ด าเนินสะดวก ราชบรีุ แตล่ะอบต.ก็พยายามจะท าระบบปิดล้อมกัน้น า้ไว้ ซึง่ผมก็ยืนยนัวา่ท าไมไ่ด้เพราะมนัไมไ่ด้เป็น

พืน้ท่ีแก้มลงิแบบทาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน นี่เป็นคลองขา่ยสาธารณะ การท่ีคณุไปปิดคลองขา่ยทีเ่ป็นสาธารณะพอใกล้จะหมดฝนอยา่ง

นัน้แล้วปลอ่ยให้คนท้ายน า้แช่น า้เค็มอยูอ่ยา่งเดียวมนัยิง่สาหสัหนกัเข้าไปอีก  ตรงนีต้้องช่วยกนัแก้ไขปัญหาท าความเข้าใจตอ่เกณฑ์ที่จะ

ให้เกิดความยัง่ยืนนัน้ ในทางกฎหมายต้องมาพดูกนัวา่ “น า้เพื่อการรักษาระบบนิเวศ จริงๆแล้วมนัหมายความวา่ความมัน่คงทางอาหาร 

รูปแบบ ถนน สะพาน หรือตลิง่ รูปแบบพืน้ท่ีตา่งๆ ไมใ่ช่สกัแตว่า่เป็นการผลกัดนัน า้เค็มให้ไปเขตโน้น เขตนีต้รงนัน้มนัเป็นธรรมชาติ ที่เรา

อาจควบคมุไมไ่ด้ ตามที่อ.เสรี ชีใ้ห้เห็นการพยากรณ์อนาคตอกี 20 ปี 50 ปี แตเ่ราจะต้องมาหาเส้นฐานวา่มนัคืออะไร เส้นกลางจะอยู่
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ประมาณไหน ระดบัน า้ต า่สดุในล าน า้ การใช้น า้มนัอยูต่รงไหน ขณะนีป้ระเทศเรายงัไมม่ี ไมเ่หมือนกบัเนเธอร์แลนด์ เขาจะก าหนดเพราะ

ถ้าต า่กวา่นี ้ตลิง่จะพงั จะเลือ่นลง ถนนหนทางจะทรุด ขณะนีเ้รายงัไมม่กีารก าหนด แตอ่ยูร่ะหวา่งการพฒันาในคณะกรรมาธิการฯก็มี

การพดูถงึและโยนการบ้านมาให้ผม แตผ่มก็คงต้องถาม อ.เสรีวา่ ที่ตา่งประเทศเขาท ากนัอยา่งไร? ท่ีเราจะก าหนดวา่ควรเป็นเทา่ใด 

เพราะเดี๋ยวไมง่ัน้ไปเปิดนคิมอตุสาหกรรม หรือเปิดกิจกรรมทีม่ีการใช้น า้ขึน้มาใหม ่เกณฑ์เส้นฐานท่ีกรรมการลุม่น า้จะใช้มนัคืออะไร ถ้า

มองจากปัจจบุนันี ้ผมวา่มนัเกินศกัยภาพอยูแ่ล้ว โดยเฉพาะประสบภาวะแล้ง น า้เค็มมนับกุไปถึงไหน ถึงไหนแล้ว เราจงึต้องมาสร้าง

เกณฑ์อยา่งนี ้ถ้าคนบางกะเจ้ามข้ีอมลู ทางบ้านผมมีข้อมลู แตต่วัเมืองกบัสมทุรสาครอยูข้่างลา่งเขาอาจไมใ่สใ่จก็ได้ เพราะอาชีพเขาไม่

เก่ียวข้อง ข้อมลูจึงตอ่ไมค่รบ อยา่งศนูย์ของอาจารย์ และศนูย์ข้อมลูที่รัฐบาลลงุตูจ่ะตัง้ขึน้น่ี พวกเราต้องสง่เสยีงเร่ืองนีใ้ห้มาก ต้องถาม

ขึน้ไปวา่มเีกณฑ์อยา่งไร?พอถึงเดือน พ.ย.เราก้ถามวา่ ปีนีค้ณุจะจดัสรรน า้อยา่งไร? และเรามข้ีอเสนอขึน้ไปอยา่งไร? ถ้าเราไมม่ีข้อเสนอ 

ก็จะไมม่ใีครรับรู้เพราะเราอยูท้่ายน า้ เราต้องบอกปัญหา บอกเหตผุลไป หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบก็ต้องไปคิดหาวิธีการมา 

อ.เสำวลกัษม์ ถำม อ.เสรี –ถ้าเป็นไปตามการพยากรณ์ที่ อ.เสรีบอกไว้วา่อีก 4 ปีข้างหน้าจะมีปริมาณน า้มาก น า้อาจจะทว่ม จะมี

ทางเลอืกอะไรที่จะปอ้งกนัน า้ทว่มส าหรับชาวชมุชนชายฝ่ังได้บ้างไหมคะ? 

อ.เสรี – ผมเองไมม่ีข้อมลูที่ละเอยีดของบางกะเจ้า แตก็่อยากสนบัสนนุสิง่ที่อ.สรุจิตพดูไว้ผมขอยกตวัอยา่งปีนีข้องจ.ขอนแก่น ที่วา่จะมี

กรรมการระบายน า้ ตอนนีถ้กูฟอ้งหมดทกุคน ถกูชาวบ้านรุมฟอ้ง ซึง่ผลจะออกมาเป็นอยา่งไรยงัไมท่ราบ แตช่าวบ้านขอนแก่นเสยีหาย

หนกัมาก ฉะนัน้ 1.ถ้าชมุชนเข้มแข็ง มีข้อมลูก็จะมีสว่นเข้าไปตดัสนิใจ มนัก็เป็นทางเลอืกทางหนึง่ และก็มีอีกเร่ืองหนึง่ทีค่นอยธุยาก็ขอ

เข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการน า้เขื่อนเจ้าพระยาเช่นกนั เมื่อกลบัมาถงึบางกะเจ้า ถ้าผมมีข้อมลูละเอียดวา่บางกะเจ้าเป็นเช่นนี ้แมก่ลอง

เป็นเช่นนี ้ผมเห็นด้วยจากการท่ีติดตามคา่ความเคม็ที่คลองสามแล น า้เค็มมนัมากขึน้ มากขึน้ มนัมีผลกระทบตอ่ภาคการเกษตร แตอ่าจ

ไมก่ระทบตอ่การทอ่งเทีย่วที่ยงัโตขึน้ โตขึน้ ในฐานะที่เป็นรัฐบาลอยา่ไปคิดเฉพาะการเติบโตทางเศรษฐกิจ แตต้่องค านงึถึงผลกระทบตอ่

ภาคเกษตรด้วย 

อ.สุรจิต –ผมคิดวา่ต้องท าหลายด้านควบคูก่นัไป มนัจะได้มาเร็ว เคลมเร็วได้ เราต้องเปิดทางเลอืกในทางปฎิบตัใิห้มากขึน้ ถ้าเราเปิดใจ

วา่ท าล าน า้ของเราให้ไหลเวียนได้คลอ่งตวัขึน้เราเปิดทางเลอืกในทางปฎิบตัิได้กว้างขึน้ ไมต้่องมาแช่น า้เค็มอยูอ่ยา่งที่เคย  

 อยา่ง 2 ปีที่ผา่นมา ท่ีเราแล้ง ตอนลา่งของพืน้ท่ีผมนี ้พอหลดุจากป่าชายเลนมนัก็เป็นสวนมะพร้าว มะพร้าวเป็นพืชที่อยูไ่ด้ทน

กวา่พชือื่น แตว่า่ถ้าแช่น า้เค็มนานๆ มนัจะคอลบี น า้ตาลลด(กรด) มะพร้าวลกูเลก็ลง เช่นเดยีวกนั ในทางหนึง่เราต้องปรับปรุงสายพนัธ์ 

อะไรท่ีเป็นสายพนัธุ์ที่จะอยูก่บัความเสีย่งได้มากขึน้ สะสำงล ำน ำ้ที่เป็นโครงสร้ำงพืน้ฐำน กำรสร้ำงประตูและสะพำนที่ไม่

สอดคล้อง เพื่อเปิดทำงเลือกให้กับตัวเอง ท ำข้อมูลเพื่อผลักดันไปให้หน่วยงำนที่มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรน ำ้  หนว่ยงานต้อง

ละเอียดมากขึน้ท่ีจะพิสจูน์ที่ อนันัน้มนัเป็นภยัสาธารณะแท้จริง ไมใ่ชเ่ป็นภยัสมมตุิทีจ่ะเอางบ มนัต้องท ากนัอยา่งซเีรียสแล้ว อนันีม้นัเป็น

ภยัที่มนษุย์สดุทีจ่ะปอ้งกนัได้  อยา่งนีม้นัถึงจะเป็นทางรอด แตว่า่ข้อมลูที่เราน าเสนอไปเป็นมาตรการเชิงปอ้งกนัยามสงบ ปีนีเ้ป็นปีทองที่

เรามีน า้แบบนี ้ฤดกูาลหน้าเรามเีสถียรภาพแน ่ แตถ้่าเราเป็นแบบ ๒ ปีที่ผา่นมาก่อนหน้านัน้จะมีอยา่งไร ซึง่ผมท าเอกสารไว้เป็นแผนกู้ภยั

แล้งระยะสัน้ท่ีให้ทกุ อบต.ส ารวจล าน า้ในเขตของตนและรับรองสภาพ เพราะเราจะมารองบจงัหวดัอยา่งเดียวไมไ่ด้ จงัหวดัจะมีนโยบาย

ลงไปยงัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน แล้วก็จะมีงบฯลุม่น า้ซึง่ให้ตามหวัประชากร  และก็มงีบกลุม่จงัหวดั ผมก็ได้ไปช่วยเขาจัดการงบฯ
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กลุม่จงัหวดัที่ลงมา 8,000 กวา่ล้าน ถ้าท าทนัจะได้จงัหวดัละ 1,000 กวา่ล้านบาท แตถ้่าเราไมท่ าข้อมลูรอไว้ พอเราเสนอไปจงัหวดัก็จะ

น าไปพฒันาตอ่ อยา่งฝ่ายปอ้งกนัเขาก็จะดแูลเวลาน า้ทว่ม น า้แล้ง การปอ้งกนัก็จะมีแตเ่ร่ืองการฝึกซ้อม ซึง่มนัไมใ่ช่ มนัต้องไปโยงไป

สมัพนัธ์กบัทางผงัเมือง และกบัชลประทานถ้าอยูใ่นเขตชลประทาน ผมวา่พอเราท าไปก็จะประกอบข้อมลูได้ดีขึน้เร่ือยๆ แตข่อให้มี

ฐานข้อมลูกอ่น 

ดร.เสรี สิง่ที่ทา่นอ.สรุจิตพดูนี่ ขณะนีม้นัเป็นเวลาที่กระชัน้มากแล้วที่ทา่นจะต้องเร่งด าเนินการ ส านกังบฯน่ีพอรับเงินมาที่กลุม่จงัหวดันี่  

นโยบายจะเป็นอยา่งนัน้แล้ว ปัจจยัสองอยา่ง ท่ีทา่นจะท าได้คือ แบบ และราคา ถ้าทา่นไมม่ีข้อมลู ก็ไมม่ีแบบ ไมม่ีราคา ก็ไมรู้่วา่ที่ผา่นมา 

จงัหวดัละ ๕,๐๐๐ ล้านบาท จ.สมทุรปราการบางกะเจ้าของทา่นได้มาเทา่ไหร่? 

อ.สุรจิต  ตวัอยา่งพืน้ท่ีผม เราเชิญชลประทานมาดเูรือดดูเลนของชาวบ้าน ที่คลองนี่น า้จะเข้ามาทกุวนั ร่องมนัก็ตืน้ขึน้ทกุวนั มนัมีแผน่

ตะเข้ต้อนเลนเข้ามาแล้วดดูขึน้ ก็ให้เขามาดแูบบนี ้เราคิดแบบให้ไมไ่ด้ ก็ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดแูบบแล้วบอกเขาวา่แบบนีเ้ราถึงจะท างาน

ได้ ไมง่ัน้เขาก็จะคิดแบบการขดุ การตกั  การดดูเลนเขาก็ไมเ่ข้าใจ ผมคิดวา่พืน้ท่ีอยา่งนีเ้นื่องจากวา่บ้านเรือนหนาแน่น และปลกูชิดน า้

มาก แล้วไมไ่ด้ก าหนดระยะหา่ง ถอยร่นไว้ การดดุเลนนา่จะดกีวา่การตกั เพราะตกัแล้วบ้านเรือน ทา่น า้ มนัจะเลือ่นลงน า้กนัหมด ก็มีแต่

คนพืน้ที่เท่ำนัน้จะแนะน ำได้ว่ำวิธีไหนดีกว่ำกนั แล้วให้หนว่ยงานไปจดังบ โดยไปดวูา่ต้นแบบนัน้อยูท่ี่ไหน อบจ.ท่ีนี่ก็เคยไปดงูานใน

พืน้ท่ีผม แตว่า่ไมรู้่ได้มาท าอะไรหรือเปลา่? 

ดร.เสำวลกัษม์  ที่น่ีบางกะเจ้ามีประต ูเปิด-ปิดน า้ มากถึง ๓๐ กวา่ แหง่ แบบเป็นแบบเก่าทีเ่ขาสร้างกนัมานานแล้ว 

อ.สุรจิต ก็เสนอแก้แบบซิ ถ้าแบบเป็นคอขวด เสนอให้แก้แบบกว้างเทา่ล าน า้ให้หมด 

ผมสงสยัอยูว่า่ ตรงต าแหนง่ประตนู า้เรามีสทิธ์ิในท่ีตรงนัน้ มากน้อยแคไ่หน สองข้างกว้างแคบอยา่งไร? 

อนันีก็้เป็นข้อจ ากดัทางกายภาพอีกอยา่งหนึง่ เพราะเขามกัจะไมค่อ่ยนกึถงึ เขาจะท าคอนกรีตสองข้างแล้วมีบานตรงกลาง แตถ้่าท าให้

กว้างเหมือนบานของเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อวา่หากน า้มากก็แขวนบานได้ น า้น้อยก็หร่ีได้ เลอืกการปฎิบตัิได้ ที่น่ีถ้าไปสร้างแคบตัง้แตแ่รก 

มนัปรับอะไรไมไ่ด้ ตอนนีก็้เสนองบให้แก้เพื่อให้เกิดความออ่นตวั รูปแบบบานให้เป็น 3 บานในประตเูดียวกนั ก็จะบริหารได้เองดขีึน้ 

หมายถึงวา่ที่มนัมีไปแล้วก็สดุจะไปยกเลกิได้ ก็ให้ปรับปรุงแก้แบบ 

อ.เสรี ประตนู า้ที่วา่ 30 กวา่ประต ูใครเป็นผู้ผลติ กรมชลประทาน หรือ ท้องถ่ิน 

คุณธัญญำ ตอบ เป็นของกรมโยธา แตป่ระตนู า้นี่ชา่ง อบต.ด ูและการบริหารจดัการยงัไมส่มัพนัธ์กนั ในอดีตไมเ่คยมีประตนู า้ มีคลอง

ตามธรรมชาติ มีตะกอนเข้าไปตามธรรมชาติ เดีย๋วก็มีน า้ลง น า้ขึน้-ลง ตามธรรมชาติ ทีนีผ้มกส็งสยัว่ำ กำรมีประตูน ำ้ มีส่วนท ำให้

ระบบนิเวศเปลี่ยนไปหรือเปล่ำ? กำรบริหำรประตูที่ไม่เหมำะสม ปัญหำควำมตืน้เขนิ และควำมเค็ม กแ็ปลกใจว่ำท ำไมถงึมี

ระยะเวลำที่ยำวนำนมำกขึน้กว่ำที่เคยเป็น  ผมอยากทราบวา่จะต้องไปหาหนว่ยงานใดที่จะสามารถตอบได้วา่”ระบบการบริหาร

จดัการน า้ที่ลุม่น า้เจ้าพระยา ใครที่รู้ดีที่สดุ เพราะเคยถามทางจงัหวดัแล้ว เขาก็ยงัตอบไมไ่ด้ 
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คุณพีระพงศ์  หนว่ยงานรับมกัจะชอบสร้างประตรูะบายน า้ปิด สดุท้ายน า้ในคลองเกิดน า้ขงัเนา่ ผมเลยเข้าใจวา่เพราะการท่ีมี

งบประมาณมาใช้จึงท าให้มกีารสร้าง 

ดร.เสรี  ทางเจ้าภาพแหละที่จะบอกได้ แตล่ะอบจ.แตล่ะหนว่ย ศนูย์รวมของข้อมลูไมม่ี การเปิด ปิด ประตนู า้ที่จดุนีแ้ล้วจะสง่ผลกระทบ

พืน้ท่ีอื่นๆอยา่งไร ก็ไมม่ใีครรู้  

คุณพีระพงศ์   เร่ืองการปิดเปิดประตนู า้ เมื่อมีประตนู า้แล้ว ก็มปัีญหาธุระไมใ่ช่ ไมม่ีใครรับผิดชอบ วิธีคิดก็ยังมีแบบที่มองปัญหาแบบ

แคบๆ ผู้น าชมุชน(ก านนั)เคยไมแ่ฮปปีก้บัป๊ัมน า้มนั Susco เพราะมองวา่กฎหมายไมอ่นญุาตให้สร้างป๊ัมน า้มนัอีก (ป๊ัมเดิม แตเ่ปลีย่น

เจ้าของ) ไมไ่ด้มองวา่เป็นการส ารองน า้มนัส าหรับประชาชน 

อ.สุรจิต  ผมอยากแนะน าวา่ ทกุอยา่งทีเ่กิดขึน้ในจงัหวดัต้องพดูกบัผู้วา่ฯ ผู้วา่เทา่นัน้ท่ีจะสัง่การได้ แตถ้่าเราไปที่กรมชลประทานโดยตรง

ไมไ่ด้ ถ้าไมม่ีผู้วา่สัง่การ  อยา่งกรรมการลุม่น า้เจ้าพระยา 14 จงัหวดั ผู้วา่ฯอยธุยา หรือลพบรีุ จะไปรู้เร่ืองอะไรของเรา น่ีเป็นข้อบกพร่อง

ของกฎหมายเดิม ในขณะที่ปัญหาระดบัจงัหวดักฎหมายปอ้งกนัสาธารณภยั อยูก่บัมหาดไทย  เราพบวา่มตีวัหนว่งตะกอนที่สะสมท าให้

ล าน า้ตืน้เขิน รูปแบบประตนู า้ก็มคีวามสมัพนัธ์กนั ผมก็เขียนแผนไปวา่ 6 เดือนแรกเราต้องการอะไรบ้าง? ในพืน้ท่ีผม มเีคร่ืองมือตรวจวดั

คา่ความเคม็ 4 จดุ คือหน้าอ าเภอบางคนที อมัพวา หน้าวดัเทพบตุร แตอ่าชีพอยูก่บัคลอง ท่ีคณุวดัมนัอยูท่ี่แมน่ า้ซึ่ งที่จริงแมน่ า้

เจ้าพระยามีระบบชลประทานดกีวา่ที่อื่นๆในประเทศ ข้อเท็จจริงคอืคณุปลอ่ยน า้มาในล าน า้สายประธาน แล้วมาวดัคา่วา่ไมเ่กิน 2 กรัม/

ลติร แล้วถือวา่จืด แตว่า่น า้วิ่งเข้าคลองไปไกลเทา่ไหร่? เพรำะฉะนัน้จงึต้องมีเคร่ืองมอืตรวจวดั กลำงคลองและปลำยคลอง 

เพราะวา่ ริมคลองเป็นบ้านอยูอ่าศยั กิจกรรมอยูก่ลางคลอง อยา่งพืน้ท่ีผมเสนอให้ซือ้เคร่ืองมือ 2 ตวัคือเคร่ืองวดัคา่ออกซิเจน และวดัคา่

ความเค็ม ซึง่ผมเห็นคนทีเ่ลีย้งปลากระชงั เขาใช้กนัจุ่มน า้บอกได้สบิกวา่ตวั แตส่มยัผวจ.เก่า ตัง้งบซือ้ขนาด ชดุละ 200,000 บาท แตเ่รา

ไมต้่องการรู้ขนาดห้องแลปแบบนัน้ เราแคต้่องการรู้ข้อมลูทีเราได้จากเว็บ หนว่ยงานซึง่จะรู้หลงั 1 วนั เช่นเราจะดทูี่เขื่อนทา่มว่งหลงัจากที่

น า้เขื่อนศรีนครินทร์รวมกบัน า้จากเขื่อนวชิราลงกรณ์รวมกนัแล้วระบายลงมา 24 ชัว่โมง +หรือ – 6 ชัว่โมงน า้จะมาถงึพืน้ท่ีผม แล้วแตน่ า้

เกิด น า้ตาย พอวนัรุ่งขึน้ ถ้าเขาปลอ่ยน า้มาทางนี ้เราวดัคา่ แล้วสง่ตวัเลขนีผ้า่นชลประทานจงัหวดัไปท่ีนัน่ ให้เป็นตวัเลขปัจจบุนัให้ได้ วา่

ที่คณุบอกวา่ริมแมน่ า้นี่จืดแล้วนี่ ปลายคลองจืดไหม ถ้าไมจื่ด ตรงที่บริหารเขื่อนเขามเีคร่ืองสบูน า้ อปุกรณ์พวกนีซ้ึง่ทางจงัหวดัไมรู้่วา่ 

กรมชลฯเขามเีคร่ืองมือแบบนี ้

พวกที่ท าสวนมีคนัล้อม เขาต้องการใช้อปุกรณ์เหลา่นีเ้พราะเป็นปัญหาสาธารณะ และล าประโดงตา่งๆโดยสภาพเขาใช้ร่วมกนั 

พอบอกมีล าประโดงล้อมจะมาคดิวา่เป็นของสว่นตวั ท่ีจริงไมใ่ช่สว่นตวั เขาใช้ร่วมกนัใช้ขนข้าว ขนของร่วมกนั มนัก็ใช้งบหลวงไปใช้ได้ 

มนัไมใ่ช่ไปท าข้างในสวน ใช้งบท าขอบนอกที่หยกัไป หยกัมานี่หละ เราก็ต้องอธิบายให้เจ้าหน้าทีเ่ข้าใจ แล้วจะได้งบฯมาจดัการ แล้วให้

ผู้วา่ฯชว่ยบรูณาการ  ผมอยูท่ีจ่งัหวดันี่รู้เลยวา่ถ้าไมถ่งึผู้วา่นี่จะจบยาก 

อ.สุรจิต  มีกรรมการลุม่น า้ที่ประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรง ในการประชมุอนมุตัใิห้ใช้น า้กลางสายน า้ผมเนี่ย ตามกฎหมายให้น า พรบ.วิธี

ปฎิบตัิทางปกครองมาใช้ ซึง่ผมมหีลกัฐานวา่ในการประชมุ คณุให้ผู้ขอใช้น า้อยูใ่นท่ีประชมุตอนลงมติ ซึง่ผิดพรบ.วิธีปฎิบตัิทางปกครอง 

ดร.เสรี เขาคิดวา่เขาจะใช้แบบนีถ้้าชมุชนไมเ่ข้มแขง็ กรณีที่ไปของบฯจากผู้วา่ตอนนี ้ถ้าเราไมเ่ตรียมแผนไว้ก็ไมท่นั 
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ดร.เสำวลกัษม์ ทีบ่างกะเจ้ามีประตรูะบายน า้ 30 กวา่ประต ุท่ีก าลงัซอ่มจะเสร็จในปีหน้า ประเดน็ปัญหาคือเมื่อซอ่มเสร็จใครจะเป็น

ผู้ดแูล บริหารจดัการ ประต ูน่ีเป็นสว่นหนึง่ของประเด็นที่เราคยุกนัวา่ นา่จะมีคณะกรรมการท่ีชมุชนร่วมบริหารจดัการ เพราะเป็นเร่ืองที่มี

ผลกระทบหลายสว่น น า้เข้ามา ก็กระทบทัง้ผู้ที่ท าการเกษตร และท ากิจการทอ่งเที่ยว ซึง่เป็นเร่ืองใหญ่ที่ชมุชนเราต้องคดิวิธีการบริหาร

จดัการ  

อ.สุรจิต ตรงนี ้ ต้องดวูา่ประตนูี่ เป็นทรัพย์สนิของใครก่อน?ถ้าเป็นทรัพย์สนิของชลประทาน ชลประทานเขาจะมีกรรมการในพืน้ท่ีนัน้ๆ 

เราก็ใช้กลไกนัน้ได้ แล้วก็มีกลไกกรรมการลุม่น า้ 

คุณประกิจ รอดเจริญ ประชำชน ต. บำงกะเจ้ำ 

 

 เร่ืองประตนู า้นี่ ผมก็พยายามจะหาวา่ใครเป็นคนสร้าง ท่ีมาตัง้แตส่มยัรัฐบาลคณุอานนัท์ ปันยารชนุ มีแนวคิดทีจ่ะเวนคืนที่ดิน 

9,200 ไร่ ท าสวนสาธารณะ ชาวบ้านไมย่อมก็ร่วมกนัตอ่สู้  ใช้เวลา 2 เดือน ก็ตกลงกนัได้วา่ให้รัฐซือ้ที่ดินท่ีชาวบ้านสมคัรใจขายให้ 

ตอ่จากนัน้ไมน่านก็มีโครงการท่ีจะท าเขื่อนรอบเกาะนี่ โดยครัง้แรกเลย ได้เห็นแบบที่มีคนเอามาให้ด ูจะท าถนนยกระดบั ขนาดกว้าง 12 

เมตร ผมวา่ใครจะไปให้ที่ขนาดนัน้ ก็ลดลงมาเหลอื 6 เมตร  แล้วก็ 3 เมตร แตส่ดุท้ายเหลอืแค่ฝ่ามอืกวา่ๆ ประตนู า้มีทัง้หมด 34 ประตนู า้ 

ก็เป็นอยา่งที่อาจารย์วา่คือแทนท่ีจะท าประตกูว้างเทา่ขนาดคลองกลบัท าบานประตกูว้างแค ่3-4 เมตร อยา่งคลองยายขาบซึง่เป็นคลอง

กัน้ระหวา่ง ต.บางกอบวั กบั ต.บางกะเจ้า กว้าง 6-7 เมตร ปัจจบุนัมีงบฯมาซอ่มประตนู า้ทัง้ 34 ประต ูแตเ่มื่อซอ่มเสร็จในปีหน้าก็ยงัไมรู้่



  78  

วา่ใครจะเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบ ก็ยงัไมแ่นใ่จวา่ แตล่ะอบต.รับผิดชอบ ปิด เปิด หรือเปลา่ ผมวา่ล้มเหลวสิน้เชิง เพราะแตล่ะต าบล ใหญ่

เทา่กนั(ก านนั และนายก อบต.) ยกตวัอยา่ง 

คลองส าคญัที่สดุรองลงมาจากคลองลดัโพธ์ิ คิอคลองลดับางกะเจ้า ทีป่ากคลองอยูว่ดับางกะเจ้านอก ในต.บางกะเจ้า ไหลไป

ตลาดบางน า้ผึง้ ท่ีขึน้กบัต.บางยอ ถ้าหากวา่ทางบางน า้ผึง้ปิด แล้วทางบางกะเจ้าเปิด มนัก็ไมม่ีประโยชน์ 

อ.สุรจิต ที่สมทุรสงครามบ้านผม มีการสร้างประตนู า้ทัง้หมด 133 ประต ูแตค่นแมก่ลองแขวนบานหมดทัง้เมือง เฉพาะพืน้ท่ีที่ผมอยู ่11 

ประต ูสว่นพืน้ท่ีเฉพาะที่ออ่นไหวตอ่น า้เค็ม เขาขอให้ชลประทานไปท าประตบูานเลก็ๆ แล้ว 

เขาจ้างคนดแูลตัง้แตต่รุษจีนถึง เมษา นอกนัน้เขาจะแขวนบานทัง้ปีหมด อนันีเ้ป็นการจดัเฉพาะลงไปอีก เพราะอาชีพเขาตรงนัน้หวนกลบั

ไมไ่ด้แล้ว ปลกูมะนาว โหระพา กะเพรา มนัปลอ่ยไมไ่ด้เลย อนันีท้า่นใช้สทิธิการมีสว่นร่วมได้เลย ท าหนงัสอืถึงผู้วา่ได้เลย ขอทราบวา่

โครงการที่ด าเนินอยูน่ี่เป็นของหนว่ยงานไหนเป็นเจ้าของเร่ือง โดยที่เมื่อสร้างเสร็จแล้ว การบริหารจดัการนัน้จะอยูก่บัใคร? มีการถา่ยโอน

หรือเปลา่? เพราะที่แรกผมคิดวา่ล าน า้ คลองอยูก่บัอ าเภอ องค์กรท้องถ่ิน ปรากฏวา่มนัมีการถ่ายโอนไป แล้วก็เฉยไมม่ใีครท าอะไรได้เลย 

เราเป็นชาวบ้านเราก็ไมรู้่วา่จริงๆแล้วอยูก่บัใคร เราถามเป็นหนงัสอืและให้เขาตอบเป็นหนงัสอื สามารถใช้สทิธิสอบถามได้เสมอ ไมว่า่

ระหวา่ง หรือหลงัด าเนินการ รัฐธรรมนญูรับรองไว้ สามารถใช้วิธีสง่จดหมาย ลงทะเบียนตอบรับได้ดีกวา่ และเขาต้องตอบเราโดยไมช่กัช้า 

ดร.เสำวลกัษม์  แบบของประตนู า้ของบางกะเจ้าที่ซอ่มอยูข่ณะนีเ้ป็นแบบเดิมอยู ่ควรจะเป็นอยา่งไร 

อ.สุรจิต  ผมบอกไปวา่ซอ่มเทีย่วนี ้ให้ปรับแบบ ที่เมื่อบานลงไป ให้หน้าและหลงับานเป็น slope บานปิดลงไปบนหลงั slope พอดี 

เพื่อให้ตะกอนพดัเข้ามาได้ 

  

คุณสมเกียรติ  รอดเจริญ  ผมวา่เราด้องแบง่พดูเป็น 2 ภาค  ภาคที่ 1 คือเราจะมาคยุกนัวา่จะท าอยา่งไร จะไมใ่ห้น า้ทว่ม ภาคที่ 2 คือ 

ท าอยา่งไรถ้าน า้ทว่มแล้วจะอยูก่นัได้ แตถ้่าเอาแนวทางที่ทา่นสรุจิตมาใช้ก็คงใช้เวลาอีก คร่ึงปี เอารีบดว่นก่อน เร่ืองที่น า้จะทว่มพืน้ที่ 

ด้วยเหตแุหง่ประตนู า้ในพืน้ท่ียงัซอ่มไมเ่สร็จอยู ่ก่อนทีจ่ะไมช่ ารุดเสยีหายปัญหาเกิดจากการบริหารจดัการไมม่ีใครรับผิดชอบ เร่ืองแรก

เอาเร่ืองผลกระทบโลกร้อนกบัการจดัการน า้ไมใ่ห้น า้ทว่มกระเพาะหมขูองเรา สว่นเร่ืองหลงัจากน า้ทว่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว การจะอยูก่นั
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อยา่งไร  จะให้สขุสมบรูณ์ได้เราคอ่ยไปเอาต้นแบบจากแมก่ลองมาใช้ ตอนนัน้คงต้องเชิญทา่นสรุจิตและแมก่ลองมาเป็นผู้ด าเนินการเป็น

ต้นแบบ ช่วงนีเ้อาเร่ืองปัญหาน า้ทว่มดกีวา่และที่ส าคญัถ้าน า้ไมท่ว่ม น า้เค็มเข้า เอาตรงนีก้่อนดกีวา่ 

ดร.เสรี อยา่งทีเ่คยชีแ้จง เราต้องมีแผนระยะสัน้ ระยะยาว  แผนระยะสัน้ผมวา่คงจะเป็นจงัหวดัเป็นเจ้าภาพก่อน 

แตถ้่าเรามองดภูาพกระเพาะหม ูเหนือคลองลดัโพธ์ิ กบัใต้คลองลดัโพธ์ิ ทางชลประทาน เง่ือนไขที่เขามีข้อมลู มีสว่นร่วม ดงันัน้ทาง

จงัหวดัขอเจ้าภาพก่อน ทางจงัหวดัจะเรียกประชมุ ทางอบจ. อบต.แล้วทางกรมชลประทานน่ี ผมคิดวา่เขาตอบเราได้วา่ปริมาณน า้จะเป็น

อยา่งไร มีข้อมลูวา่เขาปลอ่ยน า้มาเทา่ไหร่ น า้จะทว่มหรือไมท่ว่ม กรมชลฯบอกเราได้ พอเขาบอกมาวา่จะทว่มหรือไมท่ว่มนี่  กรรมการชดุ

ที่ตัง้มานี่แหละที่จะมาคยุ กนัวา่จะทว่มหรือไม ่ถ้าทว่มจะท าอยา่งไร? ที่ส าคญัข้อมลูต้องมาก่อน 

คุณสมเกียรติ  รอดเจริญ  ตัง้แตม่ีการเปิดใช้คลองลดัโพธ์นี่ เราไมม่ีปัญหาน า้ทว่ม แตท่ีส าคญัคือปัญหาเร่ืองการปอ้งกนัน า้เคม็  

-ท าอยา่งไรถงึจะท าให้ภาครัฐลงมาดคูวามจ าเป็นเบือ้งต้นปัญหาเร่ืองน า้เค็มของเราหนอ่ย 

อ.สุรจิต  ก็ตัง้ประเด็นให้เขาหนอ่ย ผมวา่ปีนี ้ท่ีนี่จะไมน่า่จะเป็นไร เร่ืองน า้เค็มหนนุสงู ถ้าเขื่อนต้นทางของเรามีน า้พอท่ีจะบริหาร น่ีเรา

ก าลงัเอาประสบการณ์พดูถงึปัญหาเหมือน ๒ ปีที่ผา่นมาก่อนในหลวงสวรรคต ผมเองก็เอาตวัไมร่อดเหมือนกนั ถ้ามนัแล้งขนาดนัน้ 

เพราะน า้มนัหายไปกวา่ ๕๐% หรือคร่ึงลุม่น า้ เพยีงแตว่า่เมื่อเกิดภาวะนัน้โครงสร้างพืน้ฐานของเราในนีม้นัดีพอไหม ท่ีจะไมใ่ห้น า้มนัแช่

ขงั คือเราท าโครงสร้างของเราให้ดี ของผมที่แมก่ลอง ตรงไหนท่ีมปีระตนู า้เค็มมนัหวนกลบัไมไ่ด้ เราก็ต้องไปแก้แบบมนั แตว่า่ใช้เวลาใน

การแก้นีเ่กือบ 10 ปี กวา่เขาจะเข้าใจวา่ที่แก้นี่ เพื่อให้เกิดการสมประโยชน์ของคนท่ีอยูค่นละซกี ที่มีความขดัแย้งเรือ้รังมานาน แตเ่ราก็ยงั

แก้ไมส่ดุนะ 

          การแก้แบบประตนูะ่ ท่ีแก้ไปน่ีแก้แตปั่ญหาน า้เคม็รุก แตย่งัไมไ่ด้แก้ปัญหาตะกอนนอนคลองยงัไมไ่ด้แก้  ตอนนีเ้ราต้องมาผลกัดนั

ตอ่วา่ตะกอนนอนคลองจะแก้อยา่งไร ชาวบ้านก็เสนอวา่ให้ใช้เรือดดูเลน หนว่ยงานก็จะใช้เรือตกั เราก็ต้องใช้เวลามาจนูกนั แตก้่ไมไ่ด้ถือ

ถกู ถือผิดกนัขนาดนัน้แตม่องวา่ความประสงค์ทีจ่ะท าให้เข้าใจอยา่งไร อยา่งตอนนีน้ะ  น า้จะทว่มทา่น และนา่จะทว่มแบบบ้านผมคือจะ

ทว่มแบบร าคาญ ในช่วง 2 ค ่า 3 ค ่า 4ค ่า 5 ค ่า  มนัทว่มตอนน า้เกิดมาบวก ตอนเช้า กบักลางวนัน่ีแหละ กลางคืนจะไมต่ามนัน้ ตอนนีก็้

อยูท่ี่จงัหวะเมื่อเขาปลอ่ยน า้ลงมามนัเป็นจงัหวะบวกกนัไหม อยา่งของผมจ าเป็นต้องมีข้อมลูวา่จากทา่มว่ง ถงึบ้านผมใช้เวลาอะไร เราจะ

บอกเขาวา่ให้ปลอ่ยในช่วงน า้ตาย เพราะเรารู้วา่น า้เดินทางจากทา่มว่งมาบ้านผมใช้เวลา 24 ชม. บวก ลบ ไมเ่กิน 6 ชม. ถ้าเป็นจงัหวะน า้

ขึน้มนับวกเร็วขึน้ ถ้าเป็นจงัหวะน า้ลงมนัออ่นตวั แบบนีเ้ราเอาข้อมลูให้เขา เราต้องการให้เขา สร้างความ  ทีนีน้ า้ในล าน า้สายประธาน

ของเรานี่ หลกัมนัมาจากตรงไหน แล้วใช้เวลาเดินทางก่ีชัว่โมงจะมาถีงท้ายน า้นี่ พอเราเร่ิมเข้าไปให้ข้อมลู เข้าไปมีสว่นร่วมมนัก็จะคอ่ยๆดี

ขึน้ 

คุณธัญญำ ปกติน า้เค็มจะเดินทางจากปากน า้กวา่จะถึงส าแล ถอยไป ถอยมา ใช้เวลา หลายเดือน ตอนนีโ้ปรดสงัเกต ประตนู า้คลองลดั

โพธ์ิจะเปิดเพ่ือระบายน า้ชว่งหน้าน า้ แตต่อนน า้เค็มควรปิดสนิท แตช่่วงนีพ้บวา่ประตนู า้คลองลดัโพธ์ิมีบนัทกึวา่ในหน้าแล้งได้เปิดบาน

เพื่อไลน่ า้เค็ม แตท่ี่จริง คา่ความเค็ม หวั ท้าย แทบไมต่า่งกนัเลย 
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นี่คือสิง่ที่ผมสงัเกตแตไ่มก่ล้าวิจารณ์ คือถ้ำเรำบริหำรจัดกำรประตูน ำ้คลองลดัโพธ์ิด้วยสภำวะธรรมชำติ ในช่วงหน้ำน ำ้เปิดบำน

ประตูให้น ำ้ไหลระบำยน ำ้จำก กทม. ส่วนในหน้ำแล้งควรจะปิดสนิทให้น ำ้จืดดันไหลอ้อมเหมือนเดิม 

อดีตคลองลดัโพธ์ิในประวตัิศาสตร์ ในอดีตเขามีคนักัน้ เรือจะผา่น ต้องขึน้เลือ่น เข้าใจวา่เขาจะท าไว้เพื่อกัน้น า้เค็มไมใ่ห้เข้าเร็วเกินไป ผม

ก็ไมแ่นใ่จวา่นีเ่ป็นเหตดุ้วยหรือไมท่ี่ท าให้น า้เค็ม ผมเองไมแ่นใ่จ และได้หารือกบัทางจนท.หนว่ยตา่งๆ ทัง้ชลประทานและทางจงัหวดั 

ดร.เสรี ข้อแนะน าจากทา่นอ.สรุจิต คือการใช้สทิธิตามรัฐธรรมนญูท าหนงัสอืขึน้ไปสอบถาม  กรมชลฯจะมองที่ส าแลอยา่งเดยีวไมไ่ด้ 

ต้องดทูี่ปลายน า้ด้วย 

ดร.เสำวลกัษณ์ เนื่องจากเวลาลว่งเลยมามาก จึงขอให้ไปคยุรายละเอียดตอ่ในวงอาหารกลางวนั และขอให้วิทยากรทัง้สองทา่นสรุป

สัน้ๆ 

อ.สุรจิต ผมสนใจบางกะเจ้ามากมองเห็นข้อดีที่ทา่นรอดมาได้อยา่งไร? รักษาพืน้ท่ีสเีขียวแบบนีท้า่มกลางความเจริญของเมือง พวกทา่น

ก็ต้องมีดี แล้วเราต้องขดุขึน้มา นัน่คือคณุคา่ของทา่นท่ีมีอยู ่ทา่นพอจะก าหนดกนัได้ไหมวา่จะมีการพดูคยุกนัเป็นประจ า บรรดา

หนว่ยงานทา่นต้องเปิดเผยข้อมลู ถ้าทา่นไมบ่อกจะให้เราเกาะรัว้ด ูทา่นก็รอหนงัสอืแล้วกนั แตถ้่าทา่นให้เราเข้ามีสว่นร่วม งานเชิง

สร้างสรรค์ก็สามารถช่วยกนัท าได้ ก็อยากให้ชาวบางกะเจ้าอดทนท ากนัไป คอ่ยๆหารือกนั มีอะไรก็ยินดีแลกเปลี่ยนข้อมลู ตอนแรกผมคิด

วา่อยูใ่กล้ทะเล แตป่รากฏวา่ไกลกวา่บ้านผม มีพืชพนัธุ์ที่นา่สนใจมากมาย อยากศกึษาและเห็นวา่มนัเป็นสิง่ที่มคีณุคา่ 

ดร.เสรี ผมยินดีที่จะชว่ยงานในฐานะนกัวิทยาศาสตร์ยินดชี่วย อยา่งที่ทางกรมชลประทานเขาจะมีข้อมลู เหนือน า้ ท้ายน า้ น า้ทีเ่ข้ามาใน

คุ้งนี่ระดบัน า้จะเป็นอยา่งไร ประตนู า้จะปิด เปิดได้อยา่งไร ในทางวิทยาศาสตร์ สามารถจ าลองได้ จะท าให้เราทราบสภาวะน า้ แตข่อให้

ชมุชนเราเร่ิมต้น และมีความเข้มแข็ง เราก็จะลงมาช่วยกนัได้ 

คุณสมเกียรติ  รอดเจริญ  ขอบคณุผู้จดัให้มีการพดูคยุในปัญหาเร่ือน า้ของบางกะเจ้า ถือวา่เป็นการเร่ิมต้นท่ีดีอยากให้ลงมาคยุกนัอีก 

เพราะประสบการณ์ทีเ่คยมีในเร่ืองรณรงค์ถนนสขีาว สดุท้ายไปไมไ่ด้เพราะระบบราชการท่ีโยนไปมา 

 

อ.ประเสริฐ ฤทธ์ิส ำเริง นกัวชิาการอิสระ ด้านสถาปัตย์กรรม 



  81  

ขอบคณุโครงการนี ้นา่จะยงัมีเวทีแบบนีอ้ีกใช่ไหม  ได้มีโอกาสลงมาท างานท่ีบางกะเจ้า เมื่อสบิปีที่ผา่นมา เดิมท าโครงการ

อนรัุกษ์เมืองเก่า แตเ่ราพบวา่มีปัญหาเร่ืองน า้ ทัง้อมัพวา และบางกะเจ้า เร่ืองนเิวศสามน า้ก็เกิดขึน้ตรงนี ้ปัญหาที่วา่นีเ้ป็นเร่ืองไมใ่หญ่ 

เราควรจะคยุกนักบัภาคประชาชนให้เข้มแข็งก่อน ถ้าพี่น้องเรา เดนิไปส ารวจประตนุ า้ ดซูิวา่มนัพงัอยูห่รือเปลา่  ผมลงมาส ารวจให้ทา่น

ตัง้นานแล้วนะครับ ผมถามวา่มใีครไปส ารวจประตนู า้แล้วบ้าง แล้วน ามาเสนอปัญหา เวทีประชมุยงัมีอยู ่ในนีไ้มใ่ชค่ลองธรรมชาติ มนัคือ

ล าประโดงที่เขาขดุขึน้มาเพื่อท าร่องสวน ท่ีนี่คือสวนซ้าย อมัพวาเป็นสวนขวา  ปริบทเดยีวกนัท่ีนีเป็นสว่นของผงัเมืองอยธุยาที่สร้างไว้เป็น

แหลง่ผลติอาหาร อยูป่ากน า้ น า้เค็มจงึเข้าถงึ ถ้าเรามวัแตบ่น่ และไมล่งมือแก้ปัญหา ไม่ต้องรอเจ้ำภำพ เพรำะเรำคนบำงกะเจ้ำเป็น

เจ้ำภำพลุกขึน้มำแก้ปัญหำกนัเองได้  
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5.3 สรุปกำรประชุม แนวทำงกำรจัดกำรน ำ้ ท่ีประตูน ำ้คลองลัดโพธ์ิ 

ที่ท ำกำรชลประทำนคลองลดัโพธ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 

วันที่ 8 ธันวำคม 2560 

วนัศกุร์ที่ 8 ธนัวาคม 2560 คณุธญัญา หวัหน้ากลุม่บางกะจ้าหนึง่เดียว ได้นดัหมายกบัทางหวัหน้าส านกังานบริหารจดัการ

ประตนู า้คลองลดัโพธ์ิ  ขอเข้าพบเพ่ือหารือการจดัการเก่ียวกบัการปอ้งกนัน า้เค็มท่ีเป็นพยนัตรายตอ่การเกษตรในพืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้า  

โดยได้นดัหมายบอกกลา่วผู้ที่สนใจในกลุม่ก้อนตา่งๆที่มใีจรักพืน้ที่สเีขียว  เช่น กลุม่คุ้งบางกะเจ้าหนึง่เดยีว  กลุม่รักษ์คุ้งบางกะเจ้า  กลุม่

ล าพบูางกระสอบ  และนกัวิจยัในโครงการการจดัการน า้โดยการมีสว่นร่วมของประชาชน    

 

ผู้เข้ำร่วมประชุมหำรือประกอบด้วย 

1.คณุธญัญา  อว่มเจริญ  ต.บางยอ               2.คณุประกิจ  รอดเจริญ  ต.บางกะเจ้า 

3.คณุสกิุจ  พลบัจ่าง   ต.บางกระสอบ                         4.คณุสมาน  เสถียรบตุร  ต.บางกอบวั 

5.คณุบบุผา  เผือกวฒันะ  ต.บางกอบวั  6.คณุขจร  แก้วน้อย  ต.บางกอบวั 

7.คณุอดุม  ศรีสวสัดิ์  ต.บางกอบวั                8.คณุพิชญ์สนิี  แก้วรุ่งเรือง ต.บางกอบวั 

9.คณุเพลนิ  ปัทมสตูร ต.บางกะเจ้า                10.คณุมาลยั  อว่มเจริญ ต.บางยอ 

11.คณุนิกร  บญุกิตติเจริญ  ต.บางกอบวั  12.คณุพฒันจรินทร์  สวนแก้วมณี  ตวัแทนโครงการวจิยัฯ 

ทำงผู้แทนประตูน ำ้คลองลัดโพธ์ิ  ประกอบด้วย 

ช่วงเช้า คณุสบืสกลุ แสนเตปิน หวัหน้าฝ่ายสง่น า้และบ ารุงรักษาที ่1 โครงการชลประทานสมทุรปราการ 

ช่วงบา่ย  คณุประพนธ์  ทองนาค  นายช่างไฟฟา้ 
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      ช่วงเช้า คณุธญัญาได้เข้ามาหารือพดูคยุรายละเอยีด ปัญหา และแนวทางแก้ไขในปัญหาเร่ืองน า้เคม็ที่เป็นอนัตรายตอ่พืน้ท่ี

การเกษตรบางกะเจ้า กบัหวัหน้าสบืสกลุ  ผู้ดแูลประตนู า้ที่คลองลดัโพธ์โดยตรง โดยได้เลา่วา่โดยธรรมชาติน า้เค็มจะหนกักวา่น า้จืด  และ

ในแมน่ า้มีร่องน า้กว้าง  เมื่อมีน า้เค็มเข้ามาก็จะมีน า้เคม็ค้างอยูใ่นร่องน า้รอบๆคุ้งบางกะเจ้า  เมื่อทางเหนือปลอ่ยน า้จืดลงมา  ส่วนหนึง่ที่

มากจะออกผา่นคลองลดัโพธ์ิไปออกปากคลองฝ่ังตรงข้ามส าโรงไปลงทะเล  ท าให้แรงดนัน า้จืดที่จะไปผลกัดนัน า้เค็มตามธรรมชาตไิมม่ี

แรงดนัพอ  ท าให้น า้เค็มก็ยงัอยูร่อบๆคุ้งพืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้า  ซึง่พอได้แลกเปลีย่นข้อมลูที่จะแก้ปัญหาน า้เค็ม กบัทางหวัหน้าสืบสกลุ

แล้ว มีความเห็นไปในแนวทางเดยีวกนั   

         ประเด็นส าคญัที่ได้หารือและเป็นจดุส าคญัในการแก้ปัญหาน า้เค็มในระดบัหนึง่ก็คือ แกนน าชมุชนขอวา่ "ในช่วงที่ไม่มีควำม

จ ำเป็นต้องระบำยน ำ้อย่ำงรวดเร็วเพื่อป้องกนัน ำ้ท่วมนัน้  ขอให้ปืดประตนู ำ้คลองลดัโพธ์ิให้สนิท  ให้น ำ้ในแม่น ำ้เจ้ำพระยำ

ไหลขึน้ลงตำมธรรมชำติ" ( และน า้จืดได้ไหลรอบคุ้งบางกระเจ้าก่อนไปลงทะเล ท าให้ช่วยผลกัน า้เคม็ที่เกาะอยูร่อบๆคุ้งออกไปได้) ซึง่

แนวคิดนีไ้ด้รับการตอบรับอยา่งด ี ทางคณุสบืสกลุเข้าใจปัญหาและแนวทางที่จะแก้ไขไปในทางเดยีวกนั เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั  ท า

ให้การแก้ไขปัญหาน า้เคม็นา่จะเร่ิมได้ดีในปีนี ้ เมื่อจะมกีารทดลองปิดประตนู า้คลองลดัโพธ์   

 โดยก่อนหน้านีท้างคณุธญัญก็ได้พดูคยุกบัคณุชยัพร  พรหมสวุรรณ  ผู้อ านวยการโครงการสง่น า้และบ ารุงรักษาชลหารพิจิตร  

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโครงการชลประทานสมทุรปราการ  และคณุอนชุา  ลองทอง  หวัหน้าฝ่ายช่างกล  โครง การชลประทาน

สมทุรปราการ   จากการพดูคยุหารือถึงปัญหามาเป็นระยะ  เมื่อทา่นสงัเกตเห็นเองวา่นา่จะเกิดปัญหาก็ตดิตอ่มาเพื่อหารือ  หาแนวทาง

แก้ไข  ให้เหตผุล  ให้รายละเ  

จากทีค่ณุธญัญาได้คยุให้ฟังถงึการสงัเกตการณ์ในระยะที่ผา่นมาถึงปัญหาน า้เค็มที่เกิดขึน้กบัพืน้ที่สเีขียวบางกะเจ้ากบัแมน่ า้

เจ้าพระยา 18 กิโล เมตร รอบคุ้งบางกะเจ้า  ที่ในอดีตเคยเคม็ตามธรรมชาติ 3 เดือน จืด 9 เดือน  ปัจจบุนักลายเป็น จืด 3 เดือน เคม็ 9 

เดือน  และได้พดูคยุหาสาเหตทุัง้ศกึษาสถิตย้ิอนหลงัของหลายๆหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 10 ปี  จนถึงปัจจบุนั  หลงัจากพดูคยุกนัแล้วทาง

หวัหน้าชยัพร  ได้พดูถึงหลกัปฏิบตัิของทางหนว่ยงานประตนู า้คลองลดัโพธ์ิวา่  ใช้ 3 หลกั คือ  

1. หลกัธรรมชาติ  ให้ธรรมชาติบริหารเอง  คือจะเปิดประตนู า้เวลาน า้ลงเพื่อเร่งระบายน า้    

2. หลกัเบี่ยงน า้  ช่วงที่น า้หลากหรือช่วงที่น า้มามากๆจนจะเกิดอนัตรายในเร่ืองน า้ทว่ม  กาลไหลของน า้จากความยาว 18 กิโลเมตรก็ตดั

ให้เหลอืระยะทาง 600 เมตรด้วยคลองลดัโพธ์ิ 

3. หนว่งน า้  เวลาน า้ขึน้ก็ปิดประต ู ในช่วงที่มีน า้เคม็  ให้น า้ไหลไปขึน้ ลง ไปตามธรรมชาติ 

          และบริหารคลองลดัโพธ์ิให้เป็นไปตามธรรมชาติมากท่ีสดุ  และจะมีการดนู า้ท่ีบาง ไทร  ถ้าบางไทรปลอ่ยน า้มาเกิน 1,000 ทาง

คลองลดัโพธ์ิถึงจะได้มกีารบริหารจดัการให้เหมาะสม   และในการท่ีลงมาขอหารือในวนันีจ้ากการสงัเกตวา่การซอ่มประตนู า้ท่ีต้องมีการ

เปิดประตนู า้ซอ่มแม้แตเ่พียงครัง้ละบานก็ท าให้เกิดผลกระทบที่คา่ของความเค็มเพิม่สงูขึน้มาก  จากการหารือได้ความวา่การเปิด

ประตนู า้เพื่อซอ่มแซมนัน้แตล่ะบานจะใช้เวลา 4 วนั  และท าครัง้ละ 1บาน (1 ช่อง)  คือ เปิด1ช่อง ปิด 3 ช่อง  จากเดิมที่มกี าหนดซอ่มให้

แล้วเสร็จภายในวนัท่ี 25 มกราคม 2561  ก็จะได้เร่งรัดให้ทางผู้ รับเหมาพยายามท าให้เสร็จภายในวนัท่ี 22 มกราคม 2561  ซึง่จากเดิม
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ค านวณไว้บานละ 7 วนั  สามารถเร่งระยะเวลาให้เสร็จใน 4 วนั  ซึง่ท าให้ระยะเวลาที่เปิดประตนู า้แล้วคา่ความเค็มเพิ่มขึน้นัน้มจี านวน

น้อยวนัลง  แตถ้่าคา่ความเคม็ขึน้มากจนกระทบชาวบ้านก็จะมีการบริหารสญัญาจ้างไว้ก่อน  แล้วหาจงัหวะในการท าอกีครัง้หนึง่อียด  

ให้ความรู้  แลกเปลีย่นความรู้ซึง่กนัและกนั   

     ช่วงบา่ย ตวัแทนชมุชนผู้ขอหารือ ได้เข้าพบคณุประพนธ์  ทองนาคนายช่างไฟฟา้ประตคูลองลดัโพธ์  ที่ได้รับมอบหมายจาก

คณุสบืสกลุให้เป็นผู้ให้ข้อมลู     จากนัน้ทางคณุประพนธ์  ทองนาค  ตวัแทนคณุสบืสกลุได้เลา่ให้ฟังถึงสิง่ก่อสร้างและภารกิจของ

ประตนู า้คลองลดัโพธ์ิ  วา่  คลองลดัโพธ์ิมีความยาว 600 เมตร ด้านทิศเหนือ คือด้านท่ีมีประตรูะบายน า้หรือฝ่ังตรงข้าม กทม. ด้านทิศใต้

หรือปลายคลองอยูต่รงข้ามฝ่ังส าโรง  ความกว้างของคลองด้านทิศเหนือหรือต้นคลองกว้าง 65 เมตร ด้านปลายคลองกว้าง 66 เมตร และ

ได้อธิบายวา่ การระบายน า้  ปากคลองจะแคบทางปลายจะกว้างกวา่  ในทางกลบักนั  ถ้าเป็นการสง่น า้ ทางด้านสง่จะกว้างกวา่ด้าน

ระบายน า้ออกไป  ในสว่นท้องคลองจะมคีวามลกึ 7 เมตร และพืน้คลองจะเทพืน้ด้วยดินผสมปนูซเีมนต์  จากพืน้คลองตรงด้านประตนู า้

จะมีลกัษณะเป็นร่องลกึลงไปประมาณเกือบ 3 เมตรเพื่อกนัน า้ที่จะซมึข้ามมาอีกด้านหลงัจากที่ประตถูกูยกลงไปปิดการเดินทางของน า้ 

 

         ส าหรับการระบายน า้จะดกูารระบายมาจากประตนู า้บางไทรเป็นหลกั  ในภาษากรมชลบอกวา่ ถ้า การปลอ่ยน า้ไมเ่กิน 1,000 

ลกูบาศก์เมตรตอ่วินาที ทางลดัโพธ์ิจะปลอ่ยไมเ่กิน 500 ลกูบาศก์บาศก์เมตรตอ่วินาที  ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะต้องการให้มีน า้อยูใ่นแมน่ า้

เทา่ที่ต้องการ  ไมด่นัให้ออกทะเลจนหมด 

           ส าหรับบานระบายน า้มี 4 บานความกว้างบานละ 14 เมตร สงู 9 เมตร 55 เซ็นต์  ในช่วงนีป้ระตนู า้จะปิดตลอด  จนกวา่จะมีค าสัง่

มาให้เปิด  และมีโครงการจะซอ่มประตนู า้ทัง้ 4 บานโดยพยายามจะให้เสร็จภายในเดือนกมุภาพนัธ์ก่อนน า้เค็มจะเข้ามา ในชว่งทีม่กีาร

ซอ่มบานประต ูจ าเป็นต้องเปิดบานประต ู  ส าหรับบานประตนู า้ทีจ่ะซอ่มเป็นการซอ่มสเีพื่อกนัสนิมให้เหลก็มีความคงทน 

ตอ่มามีการพดูคยุถึงอนาคตการบริหารจดัการน า้ทีเ่ก่ียวกบัคลองและประตนู า้ในคุ้งบางกะเจ้าทัง้ 34 ประต ูถ้ามีการซอ่มเสร็จ 

และก้าวตอ่ไปถ้าพอท่ีจะแก้ปัญหาน า้เค็มได้แล้ว ก็คงต้องไปพดูคยุกบั กทม.ที่ปลอ่ยน า้เนา่เสยีลงแมน่ า้จนมีผลกระทบกบัคณุภาพน า้ใน

พืน้ท่ีบางกะเจ้า จากนัน้คณะท่ีไปพบทางเจ้าหน้าท่ีคลองลดัโพธ์ิได้ออกมาดคูลอง ประตนู า้ และได้ร่วมกนัถ่ายภาพท่ีบริเวณหน้าประตนู า้   
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  ทางกลุม่ชมุชนน าโดยคณุธ ญญา ได้มีการตดิตามรายงานสถาณการณ์น า้ประจ าวนั เพื่อดกูารวดัคา่ความเค็ม ระดบัน า้ 

ปริมาณน า้ จากเว็บไซต์ของกรมชลประทาน  ส าหรับวนัตอ่มา (9 ธนัวาคม 2560) คณุธญัญาได้สง่รูปถ่ายรายงานสถานการณ์น า้

ประจ าวนัของประตรูะบายน า้คลองลดัโพธ์ิ ให้สมาชิกไลน์กลุม่ บางกะเจ้าหนึง่เดียว ดงันี ้ คา่ความเค็มด้านเหนือน า้  คือด้านปากคลอง

อยูด้่านตรงข้ามสาธุประดิษฐ์หรือบางโพงพาง  จืดกวา่ทางด้านท้ายน า้ที่อยูฝ่ั่งตรงข้ามส าโรง  ในเวลา 08.00 น. โดยด้านเหนือน า้มีคา่

ความเค็ม 0.16 กรัม/ลติร  ด้านท้ายน า้มีคา่ความเค็ม 0.29 กรัม/ลติร  

 สรุป หลงัจากที่มีการทดลองปิดประตนู า้คลองลดัโพธ์และปลอ่ยให้แมน่ า้เจ้าพระยาไหลอ้อมคุ้งบางกะเจ้า ตามรายงานสถาณ

การณ์น า้ประจ าวนัมาระยะหนึง่แล้ว จะเห็นวา่คา่ความเคม็ของน า้รอบคุ้งบางกะเจ้ามคีา่ลดลง 
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5.4 ประชุมตดิตำมงำนและหำรือกับชุมชน ที่ วัดบำงกะเจ้ำนอก 

วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2560 

 

 

 

สรุปสำระส ำคัญ 

การประชมุครัง้นีเ้ป็นการประชมุกบัเครือขา่ยชาวบ้าน หลงัจากการจดัสมัมนา”ผลกระทบโลกร้อนกบัการจดัการน า้” เมื่อวนัท่ี 5 

พ.ย.60 และหลงัจากการได้ประชมุร่วมกบัเจ้าหน้าที่ท่ีคลองลดัโพธ์ ( 8 ธค. 60) แล้ว วตัถปุระสงค์ในการจดัประชมุวนันีเ้พื่อเป็นการหารือ

กบัชาวบ้านตอ่วา่ หลงัจากที่ได้มกีารศกึษาและด าเนินการงานมาแล้วในระดบัหนึง่ ทางโครงการวจิยัฯร่วมกบัชาวบ้านควรจะท างานตอ่

ในเร่ืองอะไร อยา่งไร เป็นแผนงานท่ีจะผลกัดนัส าหรับปีหน้าร่วมกนัตอ่ไป ด้านการสง่เสริมความรู้ด้านวิชาการ เราควรจะจดัเวทีอะไร

ตอ่ไป ที่ใหน โดยได้สอบถามความเห็นชาวบ้านท่ีมาประชมุ  
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คณุสกิุจ พลบัจ่าง (ล าพบูางกระสอบ) ได้เสนอความเห็นวา่ อยากให้โครงการวจิยัฯ ประสานกบัทาง อ.สรุจิต ชิรเวทย์ ท่ีแม่

กลอง แล้วน าพาคณะชาวบ้านจากบางกะเจ้า ท่ีสนใจเร่ืองการรวมกลุม่แก้ปัญหาเร่ืองน า้ของแมก่ลอง ไปดงูานท่ีนัน่ ให้เห็นสภาพของจริง

เลย หลงัจากที่ทา่นได้มาบรรยายให้ฟังที่บางกะเจ้าแล้ว จะได้เห็นการท างานท่ีเข้มแขง็ของคนที่นัน่ ท่ีมีการร่วมผลกัดนัการเปลีย่นแบบ

ประตรูะบายน า้เพื่อให้สอดคล้องกบัอาชีพ และระบบนิเวศ คณุประกิจเสริมวา่นา่จะเป็นประโยชน์ เพราะอยูใ่นระบบนเิวศสามน า้

เหมือนกนั  

 จากนัน้ คณุพฒันจรินทร์ นกัวจิยัผู้ประสานงานในชมุชน จึงได้ประสานงานกบั อ.สรุจิต ชมรมคนรักแมก่ลอง จดัเตรียม

โปรแกรมการดงูาน การเดินทาง นา่จะไป-กลบั ได้ในวนัเดียว จากนัน้ก็ประมาณการชว่งวนัเวลาที่สะดวกกนัทกุฝ่าย สรุปวนัท่ีเดินทางไป

ศกึษางานท่ีแมก่ลอง คือ วนัเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2560 จ านวนคน นา่จะประมาณ 40-50 คน (1 รถบสั) เมื่อไปศกึษาดงูานแล้วจะจดัให้มี

การกลบัมาสรุปสิง่ที่ได้เรียนรู้กนั 

 ดร. เสาวลกัษม์ ได้หารือในท่ีประชมุถงึเร่ืองหลกัการท าพืน้ท่ีรับน า้ลกัษณะแก้มลงิในพืน้ท่ี เพือ่ช่วยในการเกษตรและถ้าน า้เค็ม

มากในหน้าแล้งและเร่ืองประตนู า้แบบใดจึงจะเหมาะกบัพืน้ท่ีเกษตร ซึง่คณุธญัญาได้ชีแ้จงวา่ คลองตา่งๆ ท่ีมีอยูแ่ล้วสามารถเป็นแก้มลงิ

รับน า้ได้ จึงต้องบริหารจดัการคลองให้ดด้ีวย สว่นเร่ืองประตนู า้ เมือ่ อบจ. เซ็นสญัญากบัผู้ รับเหมาซอ่มของเดมิไปแล้ว คงเปลีย่นแปลง

ยาก ถ้าหากยงัไมไ่ด้เร่ิมโครงการแล้วเปิดประตนู า้ทกุบานให้น า้ไหล เข้า-ออก ขึน้-ลง ตามธรรมชาตไิปเลย นา่จะดเีหมือนกนั 

เนื่องจากมีการพดูถึงเร่ืองผนงักัน้น า้เกา่ที่กัน้ตามแนวแมน่ า้เจ้าพระยาเพื่อปอ้งกนัน า้ทว่มในอดตีและชาวบ้านไมรู้่ที่มา ไมรู้่วา่

ใครเป็นผู้ท าและรับผิดชอบโครงการ หลงัจากการประชมุ จึงมีบางสว่นได้ไปเดินดปูระตนู า้ข้างวดัและแนวผนงักัน้น า้เกา่ หลงัวดับางกะ

เจ้านอก ข้างตามทางคนเดิน (แคร่ะยะ1 เมตร) ที่มีสวนนานาพรรณสองข้างทาง ไปจนถงึบ้านครูประหยดัที่ติดแมน่ า้เจ้าพระยา  ซึง่บาง

ช่วงก็มีการช ารุดเหมือนฟันหลอ 

                                                                                                         โดย ประกิจ รอดเจริญ  

                                                                                                          พฒันจรินทร์ สวนแก้วมณี  

                                                                                                           เสาวลกัษม์ กิตติประภสัร์ 
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5.5 กำรดูงำนด้ำนกำรจัดกำรน ำ้ของประชำคมแม่กลอง จ. สมุทรสงครำม 

10 มีนำคม 2561 

                                                                           โดย ประกิจ รอดเจริญ   นักวิจยัชุมชน     

ได้ตามไปดงูานการจดัการน า้ของประชาคมแมก่ลอง   ปฐมเหตมุาจากที่ อาจารย์เสาวลกัษณ์  กิตติประภสัร์ และพี่หนอ่ย 

พฒันจรินทร์  สวนแก้วมณี  ได้หาทนุจากไอร่ำห์ (IRAH) หรือ เครือข่ำยงำนวิจัยนำนำชำตเิพื่อสังคมอยู่เยน็เป็นสุข  ลงมาท างาน

วิจยัเร่ืองน า้สารพดัน า้ในพืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้าในช่ือ “โครงกำรวจิัยแบบกำรมีส่วนร่วมของชุมชนด้ำนกำรจัดกำรน ำ้ของพืน้ที่สี

เขียวบำงกะเจ้ำ”   หลงัจากลงพืน้ท่ีพอสมควรแล้วทางพี่หนอ่ยและอาจารย์เสาวลกัษณ์ได้จดัเวทีเสวนาเร่ืองปัญหาสารพดัน า้ในพืน้ท่ีสี

เขียวบางกะเจ้า  โดยเชิญอาจารย์สรุจิต  ชิรเวทย์  อดีต ส.ว.สมทุรสงคราม  ที่มีต้นแบบการจดัการน า้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพในพืน้ที่ๆมี

ลกัษณะใกล้เคยีงกบัพืน้ท่ีบางกะเจ้า  และ ดร.เสรี ศภุราทิตย์  ผู้ เช่ียวชาญเร่ืองน า้และภยัภิบตัิ  จากม.รังสติ มาให้ความรู้และได้

แลกเปลีย่นกนักบัผู้ เข้าร่วมเสวนาอยา่งหลากหลาย  จากนัน้มีแนวความคิดที่เสนอให้ผู้จดัเสวนาพาไปดพูืน้ท่ีจริงที่สมทุรสงคราม  คือพี่สุ

กิจ  พลบัจ่าง  จากล าพบูางกระสอบ ซึง่ได้ฤกษ์ไปเมื่อวนัเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561  อาจารย์เสาวลกัษณ์และพี่หนอ่ย  จดัให้  ติดตอ่

ประสานงานทางกลุม่ประชาคมแมก่ลองและเชิญชวนคนในพืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้าไปดงูานท่ีแมก่ลอง  รถออกที่ตลาดก านนัตุ้ม  เป็นรถ

บสัสองชัน้  มีผู้ ร่วมกิจกรรม 5 ต าบล  นา่เสยีดายที่ขาดทางบางน า้ผึง้ที่ได้ขา่ววาติดการประชมุนดัส าคญัดว่น  แตม่ีนกัศกึษาจากวิชา

เศรษฐศาสตร์สิง่แวดล้อม ม.รังสติ ของ อ. เสาวลกัษม์ มาร่วมด้วย  นอกจากนัน้มีจากเจ้าหน้าที่ อบต.บางกะเจ้า  คนท างานด้าน

สิง่แวดล้อม  อาจารย์นกัวชิาการสิง่แวดล้อมรวมประมาณ เกือบๆ 50 ทา่น  

  

  เดินทางไปถงึบ้านอาจารย์สรุจิต  ที่เรียกวา่ “เรือนจำก  บ้ำนริมบึง”  หลงัจากกินน า้กินทา่ตามประสาคนไปเยือนเรียบร้อย ก็

พดูคยุเป็นวงทีเ่ปิดประเด็นโดยอาจารย์สรุจิต  จากมมุมองที่หลากหลาย  ได้คยุให้ฟังถงึการตอ่สู้ของการรวบรวมสรรพก าลงัของ

ประชาชนทีค่อ่ยๆตอ่สู้ในเร่ืองน า้และสิง่แวดล้อมจนดีขึน้มาเร่ือยๆ  การตอ่สู้เร่ืองอาชีพของคนพืน้ท่ี ท่ีสมัพนัธ์กบัเร่ืองการใช้น า้  การใช้ล า

น า้คคูลอง  การใช้ภมูิปัญญาของชาวบ้านร้านถ่ินท่ีสดุท้ายแม้แตห่นว่ยราชการก็ต้องยอมรับ  อาจารย์ได้พดูเน้นมากอยูเ่ร่ืองหนึง่คือเร่ือง

สทิธิชมุชนตามกฎหมายรัฐธรรมนญูและความเข้มแข็งของชมุชน  แนะน าให้เปิดดมูาตรา 34 ที่เก่ียวข้องกบัสทิธิของประชาชน  แนะน าให้

เราท าหรือสอบถามเก่ียวกบัเร่ืองที่เราต้องการรู้ตามรัฐธรรมนญูให้ท าเป็นหนงัสอืและหรือสง่หนงัสอืลงทะเบียนตอบรับและคอยตดิตาม
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ทวงถามหลงัจากสง่หนงัสอืแล้ว 30 วนั  แนะน าถึงความเข้มแขง็ของชมุชนที่จะผลดัดนัให้ทางองค์กรปกครองท้องถ่ินด าเนินการหรือออก

ข้อบญัญตัิเพื่อดแูลรักษาพืน้ท่ีสเีขียวหรืออื่นๆได้ตามอ านาจ  แตต้่องมาจากความร่วมมือร่วมใจของชมุชนจงึจะมีพลงัอ านาจผลกัดนัให้

องค์กรปกครองท้องถ่ินด าเนินการ 

 

   

 

        จากนัน้ได้เชิญอำจำรย์ปรีชำ  เจ๊ียบหย ู มาคยุให้ฟังถงึเร่ืองน า้ตาลที่บ้านเราเรียกน า้ตาลป๊ีบหรือน า้ตาลมะพร้าว  ที่อาจารย์สรุจิต

เปิดประเด็นไว้ก่อน คือเปลีย่นจากท ามากได้(ผลตอบแทน)น้อย ให้มาเป็นการท าน้อยแตไ่ด้(ผลตอบแทน)มาก และ เร่ืองการท่ีชาวบ้าน

รวมตวักนัเป็นกลุม่เลก็ๆ 12 ครอบครัวท าน า้ตาลมะพร้าวด้วยกนั  มีการแบง่สดัสว่นการท าและการแบง่ปันผลประโยชน์ที่ทกุองคาพยพ

พอใจ  เจ้าของที่ดิน  คนหาพลงังาน  คนขึน้ตาล คนกวนน า้ตาล เป็นต้น  จากนัน้มีกระบวนกำรคดิค้นวิจัยต่อยอดโดยใช้เวลานาน

พอสมควร  ลองผิดลองถกูจนได้ผลติภณัฑ์ ไซรัปหรือน ำ้เชื่อมจำกน ำ้ตำลมะพร้ำว  น ำ้ตำลมะพร้ำวที่ท ำเป็นเกร็ดแบบน ำ้ตำล

ทรำยแต่เป็นธรรมชำติ 98 กว่ำเปอร์เซ็นต์  ลา่สดุได้ไปประกวดน ำ้ตำลโลกที่เยอรมนั  ประกวดการท าน า้ตาลมะพร้าวที่มีหลาย

ประเทศท าเช่น  อินโดนีเซยี  ฟิลปิปินส์  เวียตนาม  และสุดท้ำยของไทยชนะเลิศ  และพวกยโุรปตามมาดกูระบวนการจดัการผลติ  

พอใจมาก  ขอซือ้แบบเหมาหมดตลอด   แตส่ิง่ที่นา่ยินดีที่อาจารย์ปรีชาเลา่ให้ฟังคือ  ปฏิเสธไมข่ายให้ฝร่ัง  ด้วยเหตผุลวา่  ท ำของดมีี

ประโยชน์  ต้องขำยให้คนไทยกินก่อน  ซึง่กระบวนการของผลติภณัฑ์นีใ้นอนาคตอาจจะเป็นรูปแบบในการดดัแปลงวิธีหรือคิดเพื่อ

ประโยชน์ของคนบางกะเจ้าในอนาคตได้  ตามวลขีองอาจารย์สรุจิตที่วา่  ท าน้อยได้มาก   

     จากนัน้ได้เชิญคนจากประชาคมอีกทา่นหนึง่ที่อดตีเคยคลกุคลอียูก่บัการท าตาลหรือท าน า้ตาลตัง้แตอ่าย ุ9 ขวบ  แตปั่จจบุนัเลกิท า

แล้วมาท าธุรกิจแยกน า้มะพร้าวเนือ้มะพร้าว  ทา่นนัน้ช่ือคณุ เคลย์  คมัภีร์  ทองเปลว  ที่บอกวา่ได้คลกุคลกีบัการท าน า้ตาลมะพร้าวแม่

กลองมาทกุขัน้ตอน  โดนมีดปาดตาลเฉือนนิว้เกือบขาดก็มีแผลเป็นยืนยนั  คณุเคลย์เลา่ให้ฟังถงึความสขุกบัการเป็นคนท าตาลแม้เงิน

ทองไมม่ากมาย  เคยร้องตอ่เพลงกบัเพื่อนตอนปีนต้นต้น  แตพ่อมามเีงินเป็นนกัธุรกิจกลบัพบวา่ความสขุแบบเกา่หาไมไ่ด้  เลา่ให้ฟังถึง

ค าดา่ของคนสมทุรสงครามที่ท าตาลวา่เหมือนหนงัเท้าของคนท าตาล จะถือวา่รุนแรงมาก  เพราะส้นเท้าของคนท าตาลจะหนามากขนาด

ต้องเอามดีปาดตาลปาดออก 
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 ใกล้ๆบา่ยโมงเดินทางจาก “เรือนจาก บ้านริมบงึ” ของอาจารย์สรุจิต  มาซกั 200 เมตร มาดงูานท่ีเป็นภมูิปัญญาชาวบ้านแท้ๆ  

ที่อาจารย์สรุจิตบอกวา่ถามเจ้าตวัแล้วบอกวา่จบ  ป.4  แตง่านช่าง 10 หมูเ่ป็นทกุอยา่ง  อำจำรย์ ป.4 ชื่อ มะโหนก  ชื่อจริงว่ำ  ศิลำ  

อุมำวงศ์  ได้ไปดปูระตนู า้ที่เกิดจากภมูิปัญญาของอาจารย์มะโหนกที่คิดค้นเพื่อให้เหมาะสมกบัพืน้ท่ีและสถานการณ์ตา่งๆที่เร่ืองน า้ทว่ม  

ทัง้เร่ืองอาชีพของผู้คน  ประตนู า้นีก้ัน้คลองโพธ์ิ  ต.แพรกหนามแดง  อ.อมัพวา  จ.สมทุรสงคราม  หลงัจากคิดค้นแล้วก็เสนอกบัหนว่ย

ราชการ  กวา่จะเห็นชอบก็ใช้เวลาหลายปี  ปัจจบุนัก็เป็นต้นแบบในอีกหลายๆที่  และที่นา่สนใจคือ  ประตนู า้นีท้ าให้แบง่เขตของน า้จืด

และน า้เคม็ออกจากกนัตามวถีิอาชีพ  ท าให้ได้รับความสมดลุของทัง้วิถีชีวติและอาชีพ  บนถนนที่หา่งประตนู า้ 2 เมตร มีปา้ยเขยีนไว้

สวยงามวา่  ฝ่ังนีน้ ำ้เค็ม  ฝ่ังนีน้ ำ้จืด  การระบายน า้ถ้าเกิดปัญหาต้องการระบายน า้  จะมีการค านวณการปลอ่ยอยา่งเป็นระบบ  เพราะ

ถ้าเหนือน า้เป็นน า้จืด  น า้เร่ิมมากเกินไปจะระบายก็ต้องระบายให้เหมาะสมกบัท้ายน า้ที่มีอาชีพกบัน า้เคม็  มีตวัใช้มือหมนุถ้าจะระบาย

น า้แบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป  ถ้าจ าเป็นต้องระบายชนิดเร็วมาก จ านวนมากก็มีเคร่ืองคว้านยกบานครัง้เดียวเลย 
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         จากนัน้ใกล้ๆบา่ยโมงคร่ึงก็ไปเติมพลงักนัท่ีร้ำนอำหำรที่เป็นของเดก็หนุ่มที่กลับมำท ำมำหำกนิที่บ้ำนเกดิ  ช่ือเหมือนคนที่

แตง่งานใหม่ๆ   “ข้ำวใหม่ ปลำมนั”  อิ่มหน าเรียบร้อย  ก็ได้ก ำนันพนัส  บุญพยุง  ก านนัต าบลบางสะแก  อ.บางคนที  จ.สมทุรสงคราม  

น าไปศนูย์เรียนรู้  สวนนิเวศน์สามน า้  ช่ือ “ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสนิค้ำเกษตร  กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร

ผลิตส้มโอ”  ต.บำงสะแก   อ.บำงคนที  หลงัจากที่ก านนัพนสัได้แนะน าตวั  และพดูถึงพืน้ท่ีของต าบลบางสะแกวา่  มี 7 หมูบ้่าน  มี

พืน้ท่ีประมาณ 5 พนัไร่  มีประชากรประมาณ 2 พนัคน  ผู้คนมีอาชีพเกษตรสว่นใหญ่พืน้ท่ีนอกจากบ้านเรือนแล้ว 100 % เป็นเกษตรกรรม  

แตก่่อนก็ปลกูผลไม้หลากหลายชนิด  ปัจจบุนัมีหลกัๆ 2 อยา่ง  คือส้มโอกบัลิน้จ่ี  จากนัน้หวัหน้าศนูย์คืออำจำรย์ประวิตร คุ้มสนิ  ได้

พดูคยุให้ฟังวา่แตเ่ดมิตหุรัดตเุหร่ไปท างานท ามาหากินนอกพืน้ท่ีเสยีสามสบิกวา่ปี  พอได้กลบัมาบ้านเกิดก็ได้รับการชกัชวนจากก านนัให้

จดัการรวมกลุม่ท าส้มโอ  ซึง่ท ามานานแตไ่มส่ าเร็จ  อาจารย์บอกวา่นดัประชมุวนัเดยีว  ตัง้กลุม่เสร็จเลย   แตจ่ะยัง่ยืนหรือเปลา่ไมรู้่แตต่ัง้

ส าเร็จแล้ว   ปัจจบุนัตัง้มา 2 ปีกวา่แล้ว  จากเดิมที่ผู้คนแถวนีป้ลกูลิน้จ่ีกนัมากกวา่ส้มโอ  ปัจจบุนัประมาณปีที่แล้วได้มีการส ารวจมีการ

ปลกูส้มโอประมาณ 3 พนัไร่ เหลอืลิน้จ่ีประมาณเกือบๆ 2 พนัไร่  พดูถึงการใช้ปุ๋ ยชีวภาพ  ก็บอกวา่ไมใ่ช้ 100 % แตจ่ะมีสว่นผสมเคมีนิด

หนอ่ย  แล้วก็เอาส้มชนิดหนึง่สสีวยงามมาให้ด ู เรียกวา่ส้มแก้ว  สสีวยงามขนาดใหญ่ที่สดุจะเลก็กวา่ส้มโอไมม่าก  รสจดัจะหวานอม

เปรีย้วแบบคร่ึงๆ  และบอกวา่ทัง้ประเทศจะมีแตท่ี่สมทุรสงครามเทา่นัน้   หลงัจากฟังกนัมาทัง้วัน  ก็นบัวา่ได้ประโยชน์มาก  คงจะได้

น าไปปรับใช้กบัพืน้ท่ีสเีขยีวบางกะเจ้าตอ่ไป   และเพื่อความตอ่เนือ่งทางอาจารย์เสาวลกัษณ์และพีห่นอ่ยขอนดัประชมุตอ่เนื่องเพื่อหา

หนทางการท างานเพื่อรักษาสเีขยีวและพฒันาสเีขียวตอ่ในวนัพธุที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ล าพบูางกระสอบ  เวลา 09.30 น. 
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5.6 บันทกึกำรประชุมหำรือถอดบทเรียนกำรดูงำนจัดกำรน ำ้ของประชำคมแม่กลอง 

ณ ห้องประชุมล ำพูบำงกระสอบ  ต ำบลบำงกระสอบ  อ ำเภอพระประแดง    

จังหวดัสมุทรปรำกำร 

วันพุธที่ 14 มีนำคม 2561 เวลำ 10.00 น. 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

1. ดร.เสาวลกัษม์  กิตติประภสัร์                                     2. คณุพฒันจรินทร์  สวนแก้วมณี        

3. คณุธญัญา   อว่มเจริญ                                              4. คณุสกิุจ  พลบัจ่าง 

5. คณุรุจิเรข  พลบัจ่าง                                                   6. คณุประกิจ  รอดเจริญ 

7. คณุสมหมาย  สขุเมือง                                                8. คณุจิราภรณ์  วดัเขยีว 

9. คณุพีระพงษ์  จงกลศิริกลุ                                           10. คณุดาราทิพย์  ออ่นละมลุ 

11. คณุธนิชชา  แก้วสกุใส                                              12. คณุพทัธนนั  มีไมตรีจิตต์ 

13. คณุวิรืศิรินทร์  ประนอมเชย                                       14. คณุพระไพ  พฒุิวงษ์ 

15. คณุบบุผา  เผือกวฒันะ 
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คุณพัฒนจรินทร์  สวนแก้วมณี  :   ขอขอบพระคณุทกุทา่นท่ีมาร่วมประชมุ  วนัท่ีเราไปดงูานกนัท่ีแมก่ลองประมาณ 50 ทา่น  คิดวา่

วนันีจ้ะมาประมาณคร่ึงหนึง่แตใ่นขณะนีย้งัมาร่วมประชมุไมถ่ึงคร่ึง 

ดร.เสำวลกัษม์  กติติประภสัร์  :  วนันีอ้ยากคยุในประเด็นที่พวกเราไปดงูานท่ีประชาคมแมก่ลองมาวา่จะน ำมำใช้ประโยชน์ได้

อย่ำงไร  ต่อไปจะได้มำช่วยกนั  ดีกว่ำต่ำงคนต่ำงคิด  เรียนรู้มำได้อะไรจะได้ช่วยกันท ำต่อได้  จะให้ทางเราสนบัสนนุอะไรตอ่  พ่ี

ธญัญาได้คิดเร่ืองการจดัการน า้มาให้เป็นระบบแล้ว  เดี๋ยวคงได้คยุกนัในประเด็นรวมกนัไป   ขอเป็นประเด็นท่ีไปดงูานก่อน  ขอให้ชว่ยกนั

แสดงความคิดเห็น 

คุณรุจิเรข  พลับจ่ำง  :  ขอขอบพระคณุที่พาไปดขูองจริง  ได้เหน็ปัญหาในพืน้ท่ีจริงๆ  ประตนู า้ควรดทูัง้ระบบไมใ่ชซ่อ่มเปลีย่นประต ู 

ผลกระทบคือเสยีข้างใต้   ท่ีต าบลทรงคนองทรุดทัง้ระบบ  พดูถึงเสยีเสยีทัง้ระบบ  ขอขอบคณุอาจารย์และปา้หนอ่ยทีม่าช่วยงานท าบญุ

บ้านท าให้ได้เปิดประเด็นที่จะท างานเร่ืองนี ้

คุณประกิจ  รอดเจริญ  :  การที่ไปดงูานท่ีประชาคมแมก่ลอง  ดใูนเร่ืองประตนู า้ทีแ่บง่การใช้ประโยชน์ของแหลง่น า้ที่มีผู้คนใช้

ประโยชน์ทัง้จากสว่นท่ีเป็นน า้จืดและน า้เคม็  ท าให้เห็นถึงการจดัการน า้ที่อาศยัความร่วมมือความเข้าใจของการใช้น า้  หลกัการเปิดปิด

น า้  มีการใช้ภมูิปัญญาลกัษณะคล้ายๆฝายทดน า้  ที่ปลอ่ยน า้และเก็บกกัน า้ตามความเหมาะสม  ถ้ามกีารปลอ่ยน า้ครัง้ละไมม่ากก็จะ

เปิดบานประตทูีละน้อย  เพราะถ้าเปิดน า้จืดลงไปครัง้ละมากๆก็จะเกิดปัญหาไปกระทบกบัคนท่ียงัชีพด้วยน า้เค็ม  หรือถ้ามีความ

จ าเป็นต้องปลอ่ยน า้ครัง้ละมากๆเพราะน า้อาจจะทว่มก็สามารถยกประตนู า้ได้ทัง้แผง  ซึง่คงไม่ค่อยเหมือนประตูน ำ้ของเรำที่มีไว้

ป้องกนัน ำ้ท่วมหรือป้องกันน ำ้เค็มเข้ำพืน้ที่ 

คุณบุบผำ  เผือกวัฒนะ :  ที่ไปดงูานมาจะเห็นน า้ของเขาสะอาดมากเลย  ของเรำเน่ำเหมน็  เมื่อถมที่กไ็ม่มีที่ไว้ระบำยน ำ้  

สมัยก่อนเรำมีล ำมะโดงต่อถงึกัน  เรือเลก็ๆพำยถงึกนัได้  ตอ่ไปถ้าไมม่ีการแก้ไขในเร่ืองนีเ้ราก็จะเหมือนกรุงเทพ 

ดร.เสำวลกัษม์  กติติประภสัร์  :  ท าไมเราท าไมไ่ด้เหมือนเขา 

คุณธัญญำ  อ่วมเจริญ :   เพราะเราเปลีย่นอาชีพจากเกษตรไปอาชีพอื่น  จากสงัคมเกษตรเป็นสงัคมแรงงาน 

คุณบุบผำ  เผือกวัฒนะ :  ในเร่ืองการท าความสะอาดพืน้ท่ีคคูลองของเขามีจิตอาสา  แตค่คูลองของเรากระเบือ้งเยอะ  เด็กๆเอาหลอด

นีออนมาทบุเลน่แล้วก็โยนใสค่ลอง  จะท าอะไรก็ต้องระวงัเศษแก้ว 
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คุณดำรำทิพย์  อ่อนละมุล  :  ไมไ่ด้ไปอมัพวาด้วยแตอ่ยากมาคยุมาสะท้อนเร่ืองราว  จ าความได้ตัง้แตเ่ด็กๆก็เห็นกุ้งหอยปปูลาในบ้าน

เรา   ไมม่ีพิษมีภยั  เราได้อาหารจากธรรมชาติ  สเีขียวเมื่อ 50 ปีกอ่นมี 100 %  ท างานอยูท่ี่ กทม. ได้เคยพดูกบัทางพรรคพวกที่ กทม.วา่

เรามีพืน้ท่ีสเีขยีวมาตัง้แตเ่กิด  พืน้ท่ีสเีขียวต้องมต้ีนไม้  ต้องเป็นต้นไม้ที่มีรากลงดิน   เมื่อวนัท่ี 8 มนีาคม มีประชมุหมู่บ้านไทยนิยมแตล่ะ

หมู ่30 – 40 คน ทกุคนจะให้ความส าคญักบัเร่ืองน า้เป็นล าดบัแรก  หมู ่5 ต าบลบางกอบวัให้ความส าคญักบัการขดุลอกคคูลอง  

รองลงมาเป็นเร่ืองกล้องซีซีทวีี  และมีข้อเสนอว่ำเปลี่ยนพืน้ที่สีเขียวหรือคุ้งของเรำเป็นพืน้ที่สเีขียวพิเศษเลยดีไม๊  ปัญหำอกี

อย่ำงในพืน้ที่บ้ำนเรำมีคนเยอะแต่ไม่มีโรงพยำบำลเป็นของตัวเอง  ไมม่ีสนามกีฬาของตวัเอง  จากการสงัเกตบ้านใครไมม่ีถนนรถ

ผา่นหน้าบ้านจะมีสเีขยีวของต้นไม้ที่สมบรูณ์  วนันีม้ีต้นดองดงึมาให้หลายทา่นไปได้พนัธุ์มาจากสวนจตจุกัร  ตอนนีบ้้านเราสญูหายไป

แล้ว 

คุณสุกิจ  พลับจ่ำง  :  คนรู้จกัแคล่ าพบูางกระสอบ  เคยไปดทูี่ประชาคมแมก่ลองมาหนหนึง่แล้ว  ทาง IUCN พาไป  ประทบัใจมากที่

ผู้คนที่นัน่ใช้การปรับตวัเข้ากบัธรรมชาติ  เมื่อน า้เค็มมากขึน้  มีน า้ทว่มมากขึน้  เราก็ต้องเจออยูแ่ล้วเลีย่งไมไ่ด้  ที่โนน่ยงัเป็นสวนเกษตร

เยอะอยู ่ แตก็่เร่ิมมีการถมล ามะโดงแล้ว  เป็นปัญหาที่เหมือนกนั  ประตูน ำ้ที่แพรกหนำมแดง  เร่ืองน ำ้ล้นน่ำจะเป็นประโยชน์  

น่ำจะเป็นเร่ืองดี  เพรำะถ้ำเอำจริงๆเกดิปัญหำขึน้มำตอนดกึๆใครจะมำเปิดปิดประตนู ำ้    ในบ้ำนเรำถ้ำฝนตกห่ำใหญ่ตอน

กลำงคนื  น า้จ านวนมากที่ออกไมไ่ด้เพราะติดพนงัทีก่ัน้จะท าให้บางกะเจ้าทรุดลงอยา่งรวดเร็ว  ประตนู า้จะเปิดเป็นบางบานได้ 

      ในเร่ืองการสร้างประตนู า้บ้านเราแม้จะเซ็นสญัญาไปแล้วแตอ่าจารย์สรุจิตแนะน าวา่ถ้าเราคดัค้านก็ยงัท าหนงัสอืทนั   ผมไมใ่ชค่น

กล้าหาญอะไร  เพียงแตท่ี่ต้องออกมาสู้เพราะคนทีก่ล้าหาญกวา่ผมยงัไมม่ีใครออกมา  ชมุชนของเราถ้าเข้มแขง็จะเป็นกระบอกเสยีงได้

อยา่งแท้จริง   
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คุณพีระพงษ์  จงกลศิริกุล  :  ของเขากบัของเรานา่จะเอามมาแอพพลายกนัได้  ต้องหำคนที่ รู้วิศวกรรมมำออกแบบแก้ไข  น่ำจะ

พอได้อยู่  น่ำจะลทุนไม่มำกอะไร  เร่ืองระบบรีโมทก็เร่ืองของเขำ  ระบบหับเผยของเรำกน่็ำจะด ี

คุณจิรำภรณ์  วัดเขียว   :  ดีใจที่ได้ไป  ขอขอบพระคณุโครงการวิจยัฯที่ได้น าไป  ชอบด ู  ชอบภมูิศาสตร์ของเมืองไทย  ประตนู า้ของเขา

เปิดปิดเป็นหบัเผย  ดีใจที่เขาท าเก็บกกัน า้เขาดี  ปลกูไม้ผลเหมือนบ้านเรา  ไมเ่คยคดิเร่ืองน า้ตาลมะพร้าวที่ตกผลกึ  ของเราเอาน า้มา

แกวง่สารส้มให้ตกผลกึ  ชอบการท าประตนู า้ของแมก่ลอง  ขอบคณุที่พาไปได้เห้นอะไรหลายอยา่ง 

คุณสมหมำย  สุขเมือง  :  เคยท างานท่ีโรงงานไม้อดัไทย  แตโ่ดนยบุไปแล้ว  เลยกลบัมาท าสวน  สิง่แรกที่เห็นคือน า้เสยี  การระบายน า้

แยม่าก  เร่ืองขยะมาก  ถงัขยะก็ไมพ่อกบัจ านวนขยะ  นกัทอ่งเทีย่วก็ทิง้ขยะไมเ่ป็นท่ีเป็นทาง  คยุกบัทาง อบต.ทาง อบต.บอกมงีบน้อย  

ท าไมไมเ่ก็บขยะในซอยให้บอ่ยขึน้  ขยะล้นรถท าให้ตกหลน่  คลองยายขาบถึงคลองบางกอบวักลางน า้เนา่  มีการปลกูบ้านคร่อมคลอง  

ประตรูะบายน า้ที่วดั 

คุณพทัธนันท์  มีไมตรีจิตต์  :  วนัท่ีไปแมก่ลองจะเห็นความเหมือนที่แตกตา่ง  บางกะเจ้าใกล้เมืองมากกวา่ ไปในเมืองได้สะดวกกวา่  

ไมต้่องมาท าสวนดีกวา่  คนรุ่นใหมไ่มอ่ยากท าสวน  ขายที่ดีกวา่  ทิง้ที่ไปเลย   แมก่ลองอยูไ่กลกรุงเทพ  ถ้าอยูใ่กล้ซคินจะเข้าไปซือ้ที่ดิน

มากกวา่นี ้ พอดีของเขามีผู้น าที่เข้มแข็ง  ของเขาปลกุส้มโอ  ลิน้จ่ีท าแล้วมีรายได้  ตา่งกบัของเราบางกะเจ้ามมีากกวา่แมก่ลอง  เรามี

หลากหลาย  ผลไม้ที่ดี  อาหารอร่อย  หลายอยา่งเราอร่อยกวา่  เราอยูก่บัน า้มาเรารู้มนัจืด  ตอนหวัน า้ขึน้เราจะตกัน า้ขึน้มาแกวง่สารส้ม  

ตอนนัน้บ้านเราไมม่ีประตนู า้ท าไมเราอยูก่นัได้   ตอนนีม้ีน า้เค็มท าไมมีปัญหา  ต้นไม้จะตายหรือวา่ฤดกูาลมนัเปลีย่นไป  ชาวสวนรุ่นเก่า

ตาย  รุ่นใหมไ่มอ่ยากท าสวน  ความหลากหลายของเราไมใ่ช่ผลไม้อยา่งเดยีว  ขนมบ้านเราอร่อยกวา่เยอะ  เรียกวา่ภาคบริการ   ที่แม่

กลองมีชุมชนที่เข้มแข็งร่วมกนัสู้ให้บรรลุเป้ำหมำย  ผู้น ำของเรำไม่ตระหนักปล่อยผ่ำนๆไป  ของเขำต่อรองกบัภำครัฐได้

เพรำะมีควำมเข้มแขง็  นำยทุนที่มำซือ้ที่ไม่ได้ท ำอะไร  ที่ของทำงรำชกำรประชำชนยงัเข้ำไปท ำประโยชน์ได้   
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คุณรุจิเรข  พลับจ่ำง  :  นา่จะมีผงัเมืองใหม ่  มีประกาศเป็นพืน้ท่ีพิเศษ 

คุณพัฒนจรินทร์  สวนแก้วมณี  :  กฎหมายผงัเมืองก าลงัจะออกขอให้ชวยกนัไปด ูอาจาย์สรุจิตให้ดเูร่ืองกฎหมายจะมเีร่ืองราวทัง้น า้

และผงัเมือง  เราต้องชว่ยกนัตาม  มีคนมาซอ่มแซมประตนู า้  เราก็สามารถทีจ่ะดไูด้  เราไปดงูานท่ีแมก่ลองเป็นประโยชน์มาก 

คุณประไพ  พุฒวิงษ์  :  มีความแตกตา่งกนัโดยเฉพาะเร่ืองพืน้ที่  เร่ืองเกษตรของเขามากกวา่ของเรา  ของเราจะมเีป็นหยอ่มๆ   พืน้ท่ี

ของเราไมค่อ่ยสนใจเร่ืองเกษตร  ดงันัน้เร่ืองน า้ก็เลยปลอ่ยปละละเลย  แมก่ลองของเขาดแูล้วดีนะ  ดตูามสภาพรวมๆของเขาที่มีอยูเ่ขา

จะช่วยกนัอนรัุกษ์ไว้  ท าอยา่งไรของเราจะเป็นอยา่งของเขาบ้าง  ผู้น ำท้องถิ่นไม่เอำจริงเอำจัง  จะท ำกนัอย่ำงไรให้มีกำรประชำคม  

ประชำชนมำมีส่วนร่วม  กำรท ำงำนอะไรก็จะง่ำยขึน้ 

คุณวิริศิรินทร์  ประนอมเชย  :  เป็นผู้อ านวยการกองสวสัดิการและสงัคมอบต.บางกะเจ้า  อยากจะได้มีโอกาสพดูคยุกบัคนระดบัพวก

ทา่นๆบ้าง  เพราะสว่นใหญ่ที่คยุคือประชาชนที่มาติดตอ่กบั อบต.เพื่อรับเงินคา่สงูอาย ุ  เร่ืองเจ้าของพืน้ท่ีข้างนอกที่เขามีทีด่ินแล้วไมท่ า

อะไรเพราะภำษีที่ดนิถกูมำก  เขำเสียไร่ละ 60 บำทต่อปีเท่ำนัน้  ถ้าไมท่ าอะไรปลอ่ยไว้เฉยๆเป็นสองเทา่ก็แคไ่ร่ละ 120 บาทเทา่นัน้  

อบต.บางกะเจ้าได้ภาษีน้อยมาก   พี่ประกิจบอกไมช่อบเร่ืองการทอ่งเที่ยว  แตก็่ต้องได้แบบนีเ้อามาช่วยชมุชนและประชาชน   อาจารย์สุ

รจิตบอกวา่ผู้น าของเขาท าสวนท าเกษตร  แต่นำยกของเรำเป็นผู้รับเหมำบ้ำง  อะไรบ้ำง  ของเรำผู้บริหำร อบต.ไม่มีใครท ำ

เกษตรเลย  เราอยูใ่กล้สงัคมเมือง  ถ้าเป็นคนหนุม่สาวก็คงไมท่ าเกษตร  มนัเหนื่อย  ถ้าเราจะสู้ก็คอืต้องอาศยัคนแบบพวกพี่ๆ พวก

นายทนุเขาคงไมท่ าอะไร  ยอมเสยีภาษีถกูๆรอราคาที่ดินขึน้ราคาแล้วขายดีกวา่  พวกพี่ๆ เป็นคนมวีิสยัทศัน์เป็นคนชัน้น า   ขออธิบายเร่ือง

การเก็บขยะท าไมไมท่ าทัง้วนั  คอื  เราเก็บขยะแล้วต้องรีบน าไปสง่ที่แพรกษาฝ่ังปากน า้สมทุรปราการมนัไกล  แล้วการเก็บขยะก็ต้องเข้า

ไปเก็บในถนนเลก็ๆและไกล 

คุณประกิจ  รอดเจริญ   :  ประเด็นที่หวัหน้าวิริศิรินทร์พดู  ขอเลา่ให้ฟังหนอ่ยนงึครับ  เนื่องจากเข้า อบต.บางกะเจ้าบอ่ย  ท าให้รู้ข้อมลู 

ข้อจ ากดั  อยา่งเร่ืองขยะ  ที่มีปัญหาในการจดัเก็บก็มาจากปัญหาเร่ืองรถป่วยบอ่ย  และการตัง้งบประมาณจดัซือ้ก็มีปัญหากนั  แตท่นีี ้

ชาวบ้านไมรู้่ก็ดา่ อบต.  ผมเคยเข้าไปฟังการประชมุ อบต. แบบอยากเข้าพอรู้วา่มีการประชมุก็เข้าไปดือ้ๆ  พออยากอภิปรายอะไรก็ยกมือ

ขอพดู  ถามวา่ขออภิปรายได้ไม๊ครับ  ทางประธานก็ให้พดู  ครัง้ลา่สดุก็เข้าไปประชมุและได้เสนอแนะวา่ทางสภา อบต.ควรประชาสมัพนัธ์

เชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาฟังการประชมุเยอะๆจะได้เข้าใจวา่ อบต.ท างาน  มีงานเยอะด้วยล้นโต๊ะตามที่ผมเคยเห็น  ถ้าชาวบ้านไมรู้่
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การท างานของ อบต. ก็จะไปเรียกแบบเสยีดสวีา่ อบต.คือ อมทกุบาททกุสตางค์  หรือไมก็่ต้องตอ่เคร่ืองขยายเสยีงออกมาให้ประชาชนรู้

การท างานของ อบต.  อาจารย์สรุจิตและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยที่ไปจากผงัเมือง ก็จะพดูเร่ืองกฎหมายและความเข้มแข็งของ

ประชาชนเหมือนกนั  คือ  ถ้าประชาชนเข้มแข็งจริงๆก็สามารถกดดนัให้ทางท้องถ่ินออกกฎ หมาย หรือข้อบญัญตัิตา่งๆเพื่อประโยชน์ของ

ท้องถ่ินได้  อยูท่ี่ประชาชนเองต้องเข้มแข็งจริงๆ 

คุณพทัธนัน  มีไมตรีจติต์  :  ท าไมทาง อบต.ไมร่ณรงค์ให้เก็บขยะโดยที่ทาง อบต.เข้าไปคยุกบัประชาชนให้มกีารแยกขยะ  ห้ามทิง้

เปะปะ  แล้วหาคนมาซือ้ขยะ  สมยัก่อนเราใช้ใบตองทีเ่ป็นขยะที่เก็บรักษางา่ย  เอาไปท าลายง่าย 

คุณวิริศิรินทร์  ประนอมเชย  :  เดี๋ยวนีค้นก็ชุย่ทิง้ขยะกนัข้างถนน 

คุณรุจิเรข  พลับจ่ำง  :  เคยมีโอกาสไปข้างนอก  เขาเอาขยะถมทะเล  เขาขายถงุขยะสามสใีห้กบัประชาชนให้กบัครัวเรือน  ก าหนดถงุ

สเีลยวา่วนันีจ้ะมาเก็บขยะชนิดไหน  ถงุสอีะไร  ถ้าไมเ่อาขยะมาวางคามเวลาตามประเภทจะถกูปรับด้วย  เทศบาลจะเป็นผู้ขายถงุขยะ

ให้กบัประชาชน 

 คุณวิริศิรินทร์  ประนอมเชย  :  อบต. มีข้อบญัญตัวิา่จะท าข้อบญัญตัิต้องท าประชาคม  การมแีผนพฒันาต้องมีการท าประชาคม  

ปัญหาคือเวลาท าประชาคมประชาชนไมค่อ่ยหคึวามร่วมมือมารวมท าประชาคม 

คุณพัฒนจรินทร์  สวนแก้วมณี  :  เคยถามที่  อบต.วา่เมื่อไหร่จะมีการท าประชาคม  ไมเ่ห็นท าประชาคมเลย 

คุณวิริศิรินทร์  ประนอมเชย  :  การเขียนแผนถ้าเรามโนเองก็ล าบาก  เขยีนยากมาก  คิดยากมากที่จะบรรจเุร่ืองที่จะไปผลกัดนั 

คุณประกิจ  รอดเจริญ   :  เร่ืองนีข้อยืนยนัครับเพราะคยุกบัคณุวิริศิรินทร์บอ่ยๆ  ก็บน่ให้ฟังเร่ืองท าประชาคม  คนไมค่อ่ยมาจะเขยีน

เองก็ล าบากมาก  ไมเ่หมือนเขยีนตามแบบที่ประชาชนเสนอ 

คุณพัฒนจรินทร์  สวนแก้วมณี  :  การท าประชาคมท าแตล่ะหมูห่รือรวม 

คุณวิริศิรินทร์  ประนอมเชย  :  ท าทะละหมูก่่อนแล้วคอ่ยเอามารวม 

คุณสุกิจ  พลับจ่ำง  :  แตล่ะหมูบ้่านมีการตัง้ธงมาแล้วหรือไม่ 

คุณวิริศิรินทร์  ประนอมเชย  :  เร่ืองแบบนีล้ะที่อยากให้พวกพี่ๆ สมคัรเป็นผุ้แทน 

คุณสุกิจ  พลับจ่ำง  :  มีข้อเสนอวา่ยคุนีเ้ป็นยคุดจิิตอลแล้วการท าประชาคมนา่จะท าผา่นเว็บไซท์ได้  จะได้ไมต้่องเกณฑ์คนมา 

คุณวิริศิรินทร์  ประนอมเชย  :  ในระบบ อบต.ประชาชนเป็นใหญ่  ข้าราชการเป็นเพียงแคส่นบัสนนุ 

ดร.เสำวลกัษม์  กติติประภสัร์  :  เร่ืองที่ต้องจดัการมี 3 เร่ืองในขณะนี ้ คือ  1.เร่ืองจดัการแยกขยะ  2.เร่ืองคคูลอง  3.เร่ืองการปลอ่ย

น า้เสยี  การมีถงัดกัไขมนัเลก็ๆท าให้สภาพพืน้ท่ีดีขึน้ 
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คุณพัฒนจรินทร์  สวนแก้วมณี  :  เร่ืองขยะ  การก าจดัขยะ  ลองหารือกบัอาจารย์วดัจากแดงการสร้างงานสร้างอาชีพ 

คุณวิริศิรินทร์  ประนอมเชย  :  เร่ืองประตนู า้ของเขา (แมก่ลอง) ตรงข้ามกบัของเรา  เค๊าระบายน า้จืดออก  เราระบายน า้เค็มออก 

คุณธนิชชำ  แก้วสุกใส  :  บางน า้ผึง้ เกาะสเีขยีวเจริญแตข่ยะริมแมน่ า้เยอะมาก        

คุณธัญญำ   อ่วมเจริญ  :  ขอพดูจะล าดบัความคิดบริหารจดัการน า้ทัง้ระบบตามที่ได้คิดมาและเตรียมตวัมา  เราฟัง อบต.แล้วเราได้

แตบ่น่  เราต้องมาคิดแล้วเอาไปบอกเขา  เพราะอบต.อาจจะคิดไมไ่ด้  เราต้องชว่ยกนัคดิแล้วเอาไปบอกเขา  พี่คดิไว้แล้ว  และบอกวิธีแก้

ให้ด้วย   อยา่ดีแตบ่น่  ต้องชว่ยกนัคิด  วนันนีจ้ะขอคยุให้ฟังเร่ืองน า้อยา่งเดียว  การบริหารจดัการน า้  เราไปท่ีลดัโพธ์ิเราไปหาเขาแบบเรา

ชดัเจน  คิดวเิคราะห์  ขอให้ดตูามกระดาษเอกสารที่แจกไปแล้ว  แผน่เดียวสองหน้า  เป็นแนวทางที่เสนอไว้       

6 วิธีการท่ี อบต.เอาไปท าได้เลย 

1. บริหารเจ้าพระยาให้ดกี่อน  เป็นสายเลอืดหลกั  ถ้าเจ้าพระยาไมด่ีไมต้่องคิดเลย 

2. คลอง    3.บริหารน า้ภายในคุ้ง    4.การจดัการน า้เพื่อชาวสวน   5.แนวทางการปรับปรุงดินที ่

เก่ียวพนักบัน า้นดิหนอ่ย   6.การจดัการองค์ความรู้  เราจดัการได้แล้วก็ต้องถ่ายทอดได้  จะได้มีความยัง่ยืน           

    กำรบริหำรเจ้ำพระยำ  ต้องปิดคลองลดัโพธ์ิให้สนิทตอนน ำ้เค็ม  ตอนท่ีจะไปหาไปพดูคยุในเร่ืองคลองลดัโพธ์ิต้องหาความรู้จน

มนัใจเพราะเร่ืองคลองลดัโพธ์ิไวตอ่ความรู้สกึ  หลงัจากได้พดูคยุจนเขาเข้าใจ  ตอนนีไ้ด้มีการปิดประตนู า้คลองลดัโพธ์ิแล้วตัง้แตเ่ดือน

ธนัวาคมปีที่แล้ว 

    ทา่นใดคิดวา่จะให้ความร่วมมอืกนัก็จะได้รวมกนัไปท่ีชลประทานท่ี 4 จงัหวดัสมทุรปราการ  ไปเจรจำพูดคุยขอท ำข้อตกลงไว้ก่อน  

เพราะในอนาคตถ้ามีการเปลีย่นแปลงผู้บริหารจะได้มีข้อตกลงทีเ่ข้าใจกนัไว้แล้ว  ช่วงไหนจะให้ปิดสนิท  ช่วงไหนจะให้เปิดได้  ชว่งไหนจะ

ซอ่ม  สิง่ที่อยากให้ร่วมไปด้วยคือในแตล่ะ อบต.  เร่ืองไปท่ีชลประทานนีแ้ล้วคอ่ยมาก าหนดเวลากนั 

    ถ้าได้ข้อตกลงแล้วต้องตัง้ชาวบ้านท่ีมีจิตอาสามาช่วยกนัคอยด ู คอยสงัเกต  ไมใ่ช่ไมเ่ช่ือใจเขา  แตต้่องเฝา้ตดิตาม  เดอืนหน้ำต้อง

ไปท ำข้อตกลง  หำวนัเวลำที่เหมำะสม  เรำจะท ำแบบที่อำจำรย์สุรจิตแนะน ำ  เรำไปกนัเอง  ไปแบบชำวบ้ำน   

คุณพัฒนจรินทร์  สวนแก้วมณี  :  การไปท าข้อตกลงเราไปเชิญ อบต.ได้ 

คุณธัญญำ   อ่วมเจริญ  :  ต้องช่วยกนัเขียนข้อตกลงไปก่อนแล้วสงให้ อบต.ดูแล้วถำมว่ำมีควำมคดิอย่ำงไรในเร่ืองนี ้  เร่ือง

นีพ้ี่จะช่วยคิดช่วยร่ำงไว้ให้ก่อน 

     หลงัจากได้ข้อตกลงมาแล้ว  มาถงึการปฏิบตัิ  ก็ต้องมาตรวจวดัความเค็ม  ตอนนีเ้ราใช้ข้อมลูของการประปานครหลวง  แตม่ีจดุที่เรา

ต้องการไมค่รบ  จดุท่ีการทา่เรือฯก็เสยี  ของลดัโพธ์ิเองก็ไมส่ง่ข้อมลู 

      ตอนนีม้ีบริษัทท่ีรู้จกักนัจะชว่ยท าระบบ  ก าลงัรออนมุตัิจะติดตัง้จดุตรวจประมาณ 10 จดุ เพื่อวางแผนส าหรับการใช้น า้ 
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       การจดัหาเคร่ืองวดัจะเป็นบริษัทลกูของ ปตท.  เคร่ืองที่ราคาแพงประมาณ 30,000 บาท ราคาไมแ่พงประมาณ 3,000 บาท ถ้าไมไ่ด้

ของแพงก็เอาของราคาไมแ่พงแตต้่องใช้คน  ใช้มือต้องหาอาสาสมคัรมาช่วยในการใช้มือตรวจสอบ 

       จดัท าระบบรายงาน ระบบเปิด  ปิด  ประตนู า้ที่สามารถสัง่การได้เลย  สัง่การตามที่ได้ตัง้โปรแกรมไว้       

        ข้อตกลงในการปลอ่ยน า้จากเขื่อน  ได้มาจากการแนะน าจากอาจารย์สรุจิตที่ภาคประชาชนต้องเข้า 

ไปเจรจา  อยากได้น า้จืดรอบคุ้งต้องได้น า้ที่ปลอ่ยจากเขื่อนมากกวา่ 100 ลกูบาศก์เมตรตอ่วินาที  ขอให้เราเป็นสว่นหนึง่ของการจดัการ  

ต้องเข้าไปมีสว่นในการบริหารลุม่น า้  นา่จะไมย่าก   ภายในเดือนสองเดือนที่เข้าไปอยูใ่นเร่ืองการบริหารลุม่น า้  ในตอนนีน้ีแ้รงดนัน า้

พอใช้ได้เพราะเกิน 150 ลกูบาศก์เมตรตอ่วินาที    ตอ่ไปจะได้ไปเจรจากบั กทม.เร่ืองปลอ่ยน า้เสยี  จดัท าระบบรายงานคณุภาพน า้ให้ชาว

คุ้ง  ถ้าเปิดจะเห็นคา่หลายอยา่ง  เค็มไม๊  เสยีไม๊  เร่ืองที่ท านีจ้ะขอความอนเุคราะห์ในการสนบัสนนุจาก ปตท.  กฟน. และบริษัททรูฯ    

ตัง้ผู้ติดตามสถานการณ์ประจ าคุ้ง  ในเร่ืองคนก็มาหารือกนัจะตัง้เองหรือจะให้ทางอบต.จดัการดี  ต้องเป็นผู้ เสยีสละ 

ดร.เสำวลกัษม์  กติติประภสัร์  :  ขอเพิ่มอีกข้อ  จากเอกสารทีแ่จกข้อเสนอการบริหารจดัการน า้ที่มี 6 ข้อเป็นเพิ่ม 1.7 และทาง อบต.

เคยชีแ้จงผลกระทบหรือไม ่  

คุณธัญญำ   อ่วมเจริญ  :  ระบบคลองเป็นเส้นเลอืดฝอย  เรามีพนกังานกัน้น า้ มีประตนู า้ลงทนุไปพอสมควร  เราก็ต้องใช้ประโยชน์  

ไปมาเมื่อ 3 – 4 เดือนที่แล้วต้องมาดรูะบบแบบไหน  ยกทัง้คลองหรือระบายผิวน า้  ถ้าจะระบายน า้เคม็ต้องยกทัง้บาน  เร่ืองหบัเผยเดี๋ยว

มาดเูพื่อปรับใช้กนั  เร่ืองนีต้้องไปดทูี่ อบจ. 

     ส ารวจคลองทกุๆคลองที่ทะลแุมน่ า้ทัง้สองด้าน  ส ารวจให้ชดัวา่ทะลจุริงหรือไม ่ ของเราต้องออกแบบค าถาม  คนใช้ประโยชน์อะไร  

ของเราต้องออกแบบค าถาม  คนใช้ประโยชน์อะไรต้องมาชว่ยกนัก าหนด  คลองทัง้หมดแตล่ะคลองท าหน้าที่อะไร  เช่น  ทางสญัจร  

การเกษตร  หรือสง่น า้   ตอนนีเ้พิม่มาอกีอยา่งคือการทอ่งเที่ยว   ถ้าท าสง่น า้ด้วย  ท าสวนด้วย  เพือ่การทอ่งเที่ยว  ต้องลงทนุสงู  ต้องดวูา่

เราจะให้คลองเหลา่นีท้ าหน้าที่อะไร   แตล่ะอยา่งจะท าไมเ่หมือนกนั  ต้องก าหนดหน้าทีใ่ห้ชดัเจน  ตรงนีแ้หละต้องอาศยั อบต.  ถ้าไมไ่ด้ก็

ต้องหาคนมาสนนัสนนุ 

     วางระบบการควบคมุให้สอดคล้องของการขึน้ ลง  ปริมาณน า้   ต้องมาดวูา่บ้านในคุ้งทีเ่ตีย้ที่สดุขนาดไหน  เอาจีพีเอสมาจบั  ถ้า

น า้เคม็มาจากปากน า้ต้องปิดประตดู้านตะวนัออก  ถ้าหวัน า้ขึน้เป็นน า้จืดก็เปิดให้น า้เข้า 

ดร.เสำวลกัษม์  กติติประภสัร์  :  อยากให้ทาง อบจ.มาชีแ้จงไม๊  จะติดตอ่ไปฟัง  แตค่ิดวา่นา่จะลงมาพดูคยุกบัประชาชนโดยตรง 

คุณธัญญำ   อ่วมเจริญ  :  ถ้าจะไปหาทาง อบจ.เราก็ต้องมีค าถามสง่ให้เขารู้ตวัก่อน  ไมอ่ยา่งนัน้บางทีเขาก็ไมต่อบ ท าเฉยๆ 

ดร.เสำวลกัษม์  กติติประภสัร์  :  เร่ืองน า้เค็มเก่ียวกบัประตนู า้ลดัโพธ์ิซึง่ต้องแยกกบั 34 ประตนู า้ 

คุณพัฒนจรินทร์  สวนแก้วมณี  :  เราต้องท าข้อมลูเตรียมไว้ 
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คุณธัญญำ   อ่วมเจริญ  :  เร่ืองการบริหารคลองก็จะมี 5 ข้อ  ข้อ 3 ระบบบริหารภายในคุ้ง  ถ้าแมน่ า้ดี   คลองดี  แตถ้่าในพืน้ท่ีคุ้งไมด่ีก็

ไมต้่องไปโทษใครแล้ว 

     คนมาจากข้างนอกมาถึง มาอยูก่นัมากมาถมที่  ก็ถมที่กัน้ทางน า้  ปัญหาวา่ถมที่แล้วปิดทางคนอื่นไม๊   ถ้าปิดก็ต้องท าทอ่หรือไมก็่

ต้องให้ท้องถ่ินช่วยออกคา่ใช้จา่ยในการท าทางระบายน า้หรือทอ่ระบายน า้เพื่อจะได้ไมม่ีปัญหากนั   หรือไมท้่องถ่ินก็ต้องออกระเบียบเพื่อ

ปอ้งกนั 

     ปัญหาที่มาจากครัวเรือน  ต้องหานกัวิชาการมาออกแบบ  ท ากนัง่ายๆก่อน  ใช้ทอ่ปนูท่ีท าห้องส้วม 2 ถงัมาท าเป็นท่ีดกัไขมนักอ่น  

ถ่ายน า้ลงดินดินจะกรองไขมนักอ่น  จะพยายามหาพนัธมิตรมาสง่เสริม  อบต.อาจจะต้องท าทอ่ตอ่มาที่ตวัใหญ่หรือทอ่ใหญ่โดย อบต.

ลงทนุ 

คุณรุจิเรข  พลับจ่ำง  :  ถงัดกัไขมนัในครัวเรือนทางปไูด้สง่เสริมในขณะนีใ้นพืน้ท่ีคุ้ง 5 ต าบลและต าบลข้างนอกคือต าบลส าโรง 1 

ต าบล  ได้แล้ว 300 ครัวเรือน  จากการช่วยเหลอืของ IUCN หรือ UNDP  เร่ืองน า้  โครงการเพื่อนชว่ยเพื่อน 

คุณธัญญำ   อ่วมเจริญ  :  ถ้าจะเดินเร่ืองนีต้อ่ก็ต้องเอาแบบมาดกูนั 

ดร.เสำวลกัษม์  กติติประภสัร์  : ต้องมีสว่นกลางของ อบต.ด้วยหรือไม่ 

คุณธัญญำ   อ่วมเจริญ  :  เร่ืองตอ่ไปเร่ืองการจดัการน า้เพื่อชาวสวน  จดัการน า้เพื่อชาวบ้าน 

ต้องรู้ก่อนวา่ใครอยากท าสวน  ขอให้มาลงช่ือไว้  จะได้หาทางผนัน า้ไปหาได้  ดวูา่ท าแล้วจะได้ประโยชน์ก่ีแปลง  การลอกคคูลอง  ล ามะ

โดง  จะได้สง่น า้ถึงกนั  ดีที่สดุคือการระบบชลประทาน  ในอนาคตต้องใช้โซลา่เซล   ต้องหาแรงงานกลางไว้ให้ราคามาตรฐาน  คนงาน

ต้องมีแรงงานตลอดปี  ปัญหาที่คนถอยจากการท าสวนเพราะไมม่นี า้  คือมีน า้ที่ไมด่ีไมเ่หมาะสม 

    ขอพาดพิงถึงเร่ืองดินหนอ่ย  ฝนตกชะล้างดินไป   ตอนนีไ้มเ่หมาะที่จะท ามะพร้าวเพราะร่อง (อกร่อง –ประกิจ) เลก็เกินไป  ต้องเอา

ตะกอนดินเข้าคลองให้ได้  ท าซกั 3 ปี  จะท าให้ร่องสวนมีตะกอนมากขึน้  เร่ืองนีต้้องคุยกับ ม.เกษตร   กำรจัดท ำควำมรู้และกำร

ถ่ำยทอดควำมรู้  ประกิจชอบสอนเด็กๆเร่ืองพืน้ท่ีสเีขยีวเร่ืองสวนเด็กๆอาจจะกลบัมาท าสวนทีม่คีณุภาพมากขึน้ 

คุณสุกิจ  พลับจ่ำง  :  วนัท่ีเราไปดงูานท่ีประชาคมแมก่ลอง  ทางอาจารย์เสอืจากสิง่แวดล้อมไทยได้ตามไปด้วยและแนะน าวา่เราควรท่ี

จะได้มีการประชมุกนับอ่ยๆ   กลวัวา่ท าแล้วจะเงียบๆกนัไป 

 คุณรุจิเรข  พลับจ่ำง  :  พี่ธญัญาเร่ิมกระบวนการจดัการน า้  ขอให้ท าดงันีค้ือ  1.จดัตัง้กรรมการจดัการน า้  2. อาจารย์สรุจิตพดูถงึ

บอ่ยๆเร่ืองเราไมค่อ่ยรู้กฎหมาย   ขอให้ท าให้พวกเรารู้กฎหมายเร่ืองน า้ 

คุณสุกิจ  พลับจ่ำง  :  ขออนญุาตเห็นแย้งนิดนงึครับวนันี ้ เราประชมุกนัชว่ยกนัท างานโดยไมต้่องมีกรรมการก็ได้ 

คุณรุจิเรข  พลับจ่ำง  :  งัน้ก็ไมม่ีปัญหา  เอาแบบพี่สกิุจวา่ก็ได้ 
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คุณธัญญำ   อ่วมเจริญ  :  เร่ืองการท างานการท าอะไรได้เองก็ท าในกลุม่  ถ้าท าเองไมไ่ด้ก็ขอให้คนอื่นมาช่วย   ถ้ามีคนสนบัสนนุหรือ

มาจดัการให้ก็ท าให้ชดัเจน  จะได้ไมเ่ป็นภารกบัใคร 

              มีการน าเสนอให้มีการประชมุบอ่ยๆและเพื่อไมใ่ห้เห็นภาระหนกักบัผู้ใดผู้หนึง่  ก็มีเพยีงสถานท่ี   สว่นน า้และอาหารก็ชว่ยกนั

น าไปสมทบและแจ้งกนัในไลน์วา่จะเอาอะไรกนัไปจะได้ไมซ่ า้กนั   การก าหนดการประชมุในชว่งนีข้อให้พี่หนอ่ย พฒันจรินทร์เป็นผู้

ประสานนดั 

                                                                                                                                                                       

ประกิจ  รอดเจริญ    บันทกึรำยงำน 
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5.7 บันทกึกำรเข้ำพบรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร กมล เชียงวงศ์ 

ศำลำกลำงจังหวดัสมุทรปรำกำร ครัง้ที่ 1 วันที่ 4 เม.ย.61 

 ผู้เข้ำร่วมประชุม 

1.คณุดารณี คงกลิน่ โยธาและผงัเมืองสมทุรปราการ         2. คณุศิริพร หมอกใส จากผงัเมืองฯ 

3.คณุพีรพงษ์ เอี่ยมไผ ่หวัหน้าฝ่ายจดัสรรน า้และปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทาน สมทุรปราการ 

4.คณุบบุผา เผือกวฒันะ ส.อบต. บางกอบวั 

5.คณุธญัญา อว่มเจริญ ประธานกลุม่บางกะเจ้าหนึง่เดยีว 6.คณุประกิจ รอดเจริญ  นกัวิจยัชมุชน ต.บางกะเจ้า 

7.คณุพฒันจรินทร์ สวนแก้วมณี นกัวิจยัผู้ประสานงานชมุชนในโครงการวิจยัเร่ืองจดัการน า้ฯในพืน้ที่สเีขียวบางกะเจ้า  

ธญัญา อว่มเจริญ ประธานกลุม่คุ้งบางกะเจ้าหนึง่เดียวและคณะ เข้าพบท่ำนกมล เชียงวงค์ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

สมุทรปรำกำร เพื่อขอค าแนะน าและแนวทางการรักษาพืน้ท่ีสเีขยีวบางกะเจ้า ในสว่นท่ีทางราชการสามารถสนบัสนนุได้ ทา่นรองผู้วา่ได้

กรุณาให้เวลาพดูคยุและได้แนะน าแนวทางที่เป็นประโยชน์หลายอยา่ง และให้ค ามัน่วา่ยินดีทีจ่ะเป็นท่ีปรึกษาให้ เร่ิมต้นด้วยที่คณุดารณี

พดูถึงภาพรวมของกลุม่ทีช่่วยกนัรักษาและตอ่สู้เพื่อรักษาพืน้ท่ีสเีขยีวบางกะเจ้า พ่ีธญัญา ได้พดูถึงแนวทางและสิง่ที่ท ามาเป็นระยะๆ 

โดยเฉพาะเร่ืองทีใ่ห้ความส าคญัในปัจจบุนัคือเร่ืองสารพดัน า้ เพราะสเีขียวที่มีคณุภาพต้องมาจากน า้ที่มีคณุภาพ พี่หนอ่ยพฒันจรินทร์ 

พดูถึงสิง่ทีค่ณะวจิยัฯเข้ามาสนบัสนนุในการวจิยัเร่ืองสารพดัน า้และสิง่ที่ก าลงัร่วมกนัท าตอ่ไป คุณพีรพงษ์พดูถงึเร่ืองที่ทำงอ ำเภอพระ

ประแดงที่มีพืน้ที่สเีขียวบำงกะเจ้ำอยู่นัน้ ยงัเป็นพืน้ที่นอกเขตชลประทำน ซ่ึงทำงชลประทำนจะเข้ำมำช่วยดูแลในหลำยๆ

เร่ืองยงัล ำบำกในข้อกฎหมำยหรือทำงกำรรับผิดชอบ แต่ขณะนีไ้ด้เสนอทำงกรมชลประทำนให้ประกำศ อ ำเภอพระสมุทร

เจดีย์และอ ำเภอพระประแดง เป็นพืน้ที่ชลประทำน ซึ่งจะท ำให้ทำงชลประทำนจังหวดัสำมำรถเข้ำมำช่วยสนับสนุนใน

หลำยๆด้ำนได้ สว่นเร่ืองคลองธรรมชาติทางชลประทานจะเข้ามาช่วยก็จะได้มีการประกาศเป็นทางน า้ชลประทานตาม พ.ร.บ.การ

ชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 โดยอาศยักฎกระทรวง จากการได้มโีอกาสเข้าพบทา่นรองผู้วา่ฯในวนันี ้และทางพี่พีรพงษ์จากชลประทาน

สมทุรปราการ ได้คยุแนวทางการสนบัสนนุในอนาคตอนัใกล้นี ้ก็นบัวา่การตอ่สู้เร่ืองการรักษาพืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้าให้คงความเขียวแบบ

มีคณุภาพมคีวามคืบหน้าและสร้างก าลงัใจให้กบัคนท่ีตอ่สู้เร่ืองนีม้ากยิ่งขึน้ ขอขอบพระคณุทา่นรองผู้วา่ฯกมล เชียงวงค์ และพี่พีรพงษ์

จากชลประทานสมทุรปราการท่ีตัง้ใจเข้ามาชว่ยเหลอื ขอบพระคณุพี่ดารณี คงกลิน่ ที่ประสานงานให้ได้พบกบัทา่นรองผู้วา่ราชการฯ จน

ได้รับค าแนะน าดีๆ ก าลงัใจและค ามัน่สญัญาที่เมตตาให้ค าปรึกษาในอนาคต 

ประกิจ รอดเจริญ บนัทกึ 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2016055398611368&set=pcb.2016055718611336&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDYdTP1AsaEhnow0xiNvzrzGnq_EWILzaVbQlOxXrzWXGLkQkm_NbVkCcVK246Pvzw7swwW9sel91rH&__xts__%5B0%5D=68.ARDixSqXtDLgB4Y8Wg-XUJR5bBjbrJdsDVmVmDAB-t3poaluM0z_h3zZkbwPWQ1Gm6NU199pIrQkcGuKj2SRgtc2vSzwIFZybHV0mtg9o1IVwkreaZCSnEPNcmQ4RrgpcfkB4as_2dybik_FGTwn5r-fC9Ts3fYXSDmYCN0xFATXujnXAloQTA
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2016055398611368&set=pcb.2016055718611336&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDYdTP1AsaEhnow0xiNvzrzGnq_EWILzaVbQlOxXrzWXGLkQkm_NbVkCcVK246Pvzw7swwW9sel91rH&__xts__%5B0%5D=68.ARDixSqXtDLgB4Y8Wg-XUJR5bBjbrJdsDVmVmDAB-t3poaluM0z_h3zZkbwPWQ1Gm6NU199pIrQkcGuKj2SRgtc2vSzwIFZybHV0mtg9o1IVwkreaZCSnEPNcmQ4RrgpcfkB4as_2dybik_FGTwn5r-fC9Ts3fYXSDmYCN0xFATXujnXAloQTA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2016055468611361&set=pcb.2016055718611336&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDjK_B_A70MntVUQX9UU62mPIu5iv7G_Zh3dUK3LiQ1NBkQ1fKDP_QfSdtFLX7EAkK3khmjbd0hKArM&__xts__%5B0%5D=68.ARDixSqXtDLgB4Y8Wg-XUJR5bBjbrJdsDVmVmDAB-t3poaluM0z_h3zZkbwPWQ1Gm6NU199pIrQkcGuKj2SRgtc2vSzwIFZybHV0mtg9o1IVwkreaZCSnEPNcmQ4RrgpcfkB4as_2dybik_FGTwn5r-fC9Ts3fYXSDmYCN0xFATXujnXAloQTA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2016055398611368&set=pcb.2016055718611336&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDYdTP1AsaEhnow0xiNvzrzGnq_EWILzaVbQlOxXrzWXGLkQkm_NbVkCcVK246Pvzw7swwW9sel91rH&__xts__%5B0%5D=68.ARDixSqXtDLgB4Y8Wg-XUJR5bBjbrJdsDVmVmDAB-t3poaluM0z_h3zZkbwPWQ1Gm6NU199pIrQkcGuKj2SRgtc2vSzwIFZybHV0mtg9o1IVwkreaZCSnEPNcmQ4RrgpcfkB4as_2dybik_FGTwn5r-fC9Ts3fYXSDmYCN0xFATXujnXAloQTA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2016055398611368&set=pcb.2016055718611336&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDYdTP1AsaEhnow0xiNvzrzGnq_EWILzaVbQlOxXrzWXGLkQkm_NbVkCcVK246Pvzw7swwW9sel91rH&__xts__%5B0%5D=68.ARDixSqXtDLgB4Y8Wg-XUJR5bBjbrJdsDVmVmDAB-t3poaluM0z_h3zZkbwPWQ1Gm6NU199pIrQkcGuKj2SRgtc2vSzwIFZybHV0mtg9o1IVwkreaZCSnEPNcmQ4RrgpcfkB4as_2dybik_FGTwn5r-fC9Ts3fYXSDmYCN0xFATXujnXAloQTA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2016055525278022&set=pcb.2016055718611336&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDDReBcaDyxGNJyBojSjckDbsJVhtjZ2j5xbgT_le5S6EzPBWxCnZZqicd-HqLn6niiISBe1qMfmKSI&__xts__%5B0%5D=68.ARDixSqXtDLgB4Y8Wg-XUJR5bBjbrJdsDVmVmDAB-t3poaluM0z_h3zZkbwPWQ1Gm6NU199pIrQkcGuKj2SRgtc2vSzwIFZybHV0mtg9o1IVwkreaZCSnEPNcmQ4RrgpcfkB4as_2dybik_FGTwn5r-fC9Ts3fYXSDmYCN0xFATXujnXAloQTA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2016055525278022&set=pcb.2016055718611336&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDDReBcaDyxGNJyBojSjckDbsJVhtjZ2j5xbgT_le5S6EzPBWxCnZZqicd-HqLn6niiISBe1qMfmKSI&__xts__%5B0%5D=68.ARDixSqXtDLgB4Y8Wg-XUJR5bBjbrJdsDVmVmDAB-t3poaluM0z_h3zZkbwPWQ1Gm6NU199pIrQkcGuKj2SRgtc2vSzwIFZybHV0mtg9o1IVwkreaZCSnEPNcmQ4RrgpcfkB4as_2dybik_FGTwn5r-fC9Ts3fYXSDmYCN0xFATXujnXAloQTA
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5.8 บันทกึกำรประชุมหำรือกลุ่มในชุมชนเพื่อติดตำมงำน 
ณ ห้องประชุมล ำพูบำงกระสอบ  ต ำบลบำงกระสอบ  อ ำเภอพระประแดง   จังหวดัสมุทรปรำกำร 

วันจนัทร์ที่ 30 เมษำยน 2561  เวลำ 09.30 น. 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.เสาวลกัษม์  กิตติประภสัร์                               2. คณุพฒันจรินทร์  สวนแก้วมณี        

3. คณุธญัญา   อว่มเจริญ                                             4. คณุสกิุจ  พลบัจ่าง 

5. คณุรุจิเรข  พลบัจ่าง                                                  6. คณุประกิจ  รอดเจริญ 

7. คณุดาราทิพย์  ออ่นละมลุ                                         8. คณุธนิชชา  แก้วสกุใส                                                                                    

9. คณุณฐัชา  เนียมแจ้ง                                               10. คณุบบุผา  เผือกวฒันะ 

11. คณุเขมรัฐ  โชคมัง่มี                                               12. คณุกรรณิกา  กรานเลศิ 

13. คณุไทเยนทร์ รัตพรวรรณ                                       14. คณุเอกชยั  เช่ียวประดิษฐ์กลุ 

15. รศ.ดร.อษุา  สบีญุเรือง                                           16. รศ.ดร.สมยศ  เกียรติวณิชวิไล 

                    

ผศ.ดร.เสำวลักษม์  กติตปิระภสัร์   ประธำนที่ประชุม 

เปิดประชมุเวลา 09.30 น. 

ประกิจ รอดเจริญ                       บันทึกกำรประชุม 
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ผศ.ดร.เสำวลักษม์  กติตปิระภสัร์   : วนันีข้อให้ถือวา่เป็นการประชมุครัง้ที่ 2 ตอ่จากคราวที่แล้ว ที่เราประชมุถอดบทเรียนจากการไปดู

งานท่ีสมทุรสงคราม และตดิตามความคืบหน้าในประเด็นที่เราคยุกนั  ซึง่การประชุมแบบนี ้นา่จะมกีารประชมุกนัทกุเดือน เป็นการ

ประชมุประชาคมเหมือนประชาคมแมก่ลอง 

 เร่ืองการจดัการน า้ เวลานีม้ีกลุม่ตา่งๆสนใจอยากมาท างานร่วมกนั และวนันีจ้ะมีเพื่อนจากทางปตท.ดิจิตอลและทางสถาบนัพระจอม

เกล้าฯที่สนใจจะมาร่วมท าเร่ืองการใช้ระบบดีจิตอลในการจดัการน า้ นดัมาตอน วาระท่ี 5 ประมาณ 11 โมงวนันี ้   

คุณธัญญำ  อ่วมเจริญ :  มีโรดแม็ปท่ีท าไว้กบัทางคลองลดัโพธ์ิและ ได้ชวนกลุม่ไปคยุกบัรองผู้วา่ฯ  ได้ขอทา่นไป 6 ข้อ ได้แก่    1. จะขอ

ท าเอ็มโอยเูร่ืองการเปิด – ปิดประตนู า้คลองลดัโพธ์ิท่ีเหมาะสม   และมีโอกาสไปประชมุกบัระดบัซอีีโอขององค์กรทัง้หลายทีเ่ข้ามาช่วยใน

พืน้ท่ีบางกะเจ้า  ดร.รอยลบอกต้องท าแบบที่เราเสนอ และทางด้านอาจารย์แจ็คได้สง่แผนแมบ่ททีท่ าเสร็จแล้วมาให้แล้ว  พระราชด าริ

ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ต้องอา่นกนัให้ละเอียดทกุตวัอกัษรไมเ่ช่นนัน้จะตีความผิดเพีย้นไปไมถ่กูต้อง    

      ช่วงนีเ้ราโชคดีที่น า้อยูใ่นสภาพท่ีไมเ่ค็ม  เป็นชว่งที่ 4 ปีจะมีน า้ดี                            

 ผศ.ดร.เสำวลักษม์  กติติประภสัร์   : ฟังจากที่พีธ่ญัญาเลา่นา่จะดีขึน้เพราะหนว่ยงานตา่งๆเร่ิมเข้ามาชว่ยเหลอืมากขึน้ ตอนนีจ้ะมี

ปัญหาอยูเ่ร่ืองเดยีวคือการบริหารการเปิด – ปิด ประตนู า้ในพืน้ท่ีบางกะเจ้า 
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คุณธัญญำ  อ่วมเจริญ : เร่ิมข้อ 2 ท่ีเสนอรองผู้วา่ฯ ช่วยเหลอื คอื การท่ีพืน้ท่ีเจ้าพระยาตอนลา่งที่ไมอ่ยูใ่นโครงการของเขตชลประทาน  

รองผู้วา่ฯกมล รับปากวา่จะผลกัดนัให้เข้าไปอยูใ่นความรับผิดชอบของชลประทาน   ถ้าพืน้ท่ีของเราเข้าไปอยูใ่นความรับผิดชอบของ

ชลประทานจะได้ไปอยูใ่นการบริหารแมน่ า้ทัง้สาย ตอนนีค้ณะกรรมการชดุที่ทางชยัพฒันาตัง้ STEERING COMMITTEE  คณะกรรมการ

ขบัเคลือ่นของคุ้ง  แล้วจะมีการตัง้กรรมการยอ่ย   

ผศ.ดร.เสำวลักษม์  กติตปิระภสัร์  : แบบนีก็้ไมต้่องหว่งเร่ืองทนุแล้ว 

 คุณธัญญำ  อ่วมเจริญ : ใช่ครับ  ตอนนีเ้ร่ืองทนุไมน่า่หว่งแล้ว 

         ตอ่ข้อ 3 ให้ช่วยผลกัดนัให้เจ้าพระยาตอนลา่งสดุคือบริเวณคุ้งบางกะเจ้าเข้าไปอยูใ่นแผนบริหารลุม่แมน่ า้เจ้าพระยาด้วย            

        4. การซอ่มประตนู า้  ถ้าซอ่มเสร็จให้ชลประทานดแูล  จะได้ไมต่า่งคนตา่งดแูละมงีบประมาณมาดแูล 

คุณบุบผำ  เผือกวัฒนะ :  ตอนนีท้ี่ส ารวจประตนู า้จะเห็นตะแกรงหน้าประตนู า้เป็นตวักกัขยะ    

คุณธัญญำ  อ่วมเจริญ : ชลประทานจะดแูลได้ดีกวา่เรา 

       5. ขอให้ช่วยประสานกบัทาง กทม.แก้ไขเร่ืองการปลอ่ยน า้เสยีจากคลองพระโขนงทีดุ่เดือดอยู ่ ซึง่มีผลกบัพืน้ท่ีของเรามาก 

คุณดำรำทิพย์  อ่อนละมุล :  ได้ประสานส านกัสิง่แวดล้อม  ได้รับการแนะน าวา่ให้ประสานกบัเขตโดยตรงเลย                                                         

คุณธัญญำ  อ่วมเจริญ : จะประสานกบัทางสิง่แวดล้อม กทม.  ทางสิง่แวดล้อมบอกให้เราท าหนงัสอื  แตต่อนนีเ้ห็นวา่น า้เสยีจาก กทม.

ดีขึน้มาก  ก็เลยยงัใจเย็นอยู ่  ก็เรียนถามใครทราบวา่คลองส าโรงตอนนีเ้ป็นอยา่งไรบ้าง 

คุณรุจิเรข  พลับจ่ำง :  คลองส าโรงตอนนีน้ า้ด ามาก  ได้เคยไปชว่ยเร่ืองการให้ถงับ าบดัน า้เสยี 

คุณสุกิจ  พลับจ่ำง : แตไ่มม่กีารบ าบดัจากชมุชนตา่งๆ  ทิง้น า้ลงคลองตรงๆเลย 

คุณรุจิเรข  พลับจ่ำง :  เคยลงเรือด ู จะเห็นสขีองน า้ตา่งกนัเลย  เมื่อน า้ออกมาจากคลองส าโรงมาพบกบัแมน่ า้เจ้าพระยา 

คุณธัญญำ  อ่วมเจริญ : ตอ่ข้อ 6 กฎระเบียบท่ีจะถมที่  เสนอรองผู้วา่ฯไปให้ช่วยผลกัดนัให้มีการบงัคบัใช้กฎ ระเบียบในการขดุ การถม

ที่ดินในพืน้ท่ีบ้านเรา  ทา่นรองผู้วา่ฯบอกวา่ มีกฎหมายอยูแ่ล้วแตถ้่าไมเ่กิน 2,000 ตารางเมตร  ไมต้่องขอ  ถมแล้วไมก่ระทบกบัทาง

ระบาย  แตม่คีนรู้เทา่ไมถ่ึงการณ์  ก็จะถมกนัเองโดยไมม่ีทางระบายน า้ 

คุณบุบผำ  เผือกวัฒนะ :  คลองที่หน้าบ้านก็ถมคลองท าถนนมาเป็น 10 ปีแล้ว 

ผศ.ดร.เสำวลักษม์  กติตปิระภสัร์  : ประชำชนจะเข้ำไปคุยกับทำง อบต.ได้ไม๊ 

คุณประกิจ  รอดเจริญ  :  ขอคยุให้อาจารย์ฟังเร่ืองนีค้รับ  พยายามทีจ่ะเข้าไปคยุกบัทาง อบต.บางกะเจ้าและบอกวา่จะเสนอวาระให้

ทางสภาอบต.บางกะเจ้าพิจารณาออกข้อบญัญตัิให้ชดัเจน  เพิ่มอ านาจของ อบต.วา่ตอ่ไปในพืน้ท่ีทกุขนาดถ้าจะขดุดิน หรือถมที่ต้องขอ
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อนญุาตจาก อบต.  และเคยได้คยุกบัทาง นายก อบต.บางน า้ผึง้เร่ืองนีไ้ว้แล้ว  อยากให้ทาง อบต.บางกะเจ้าท าให้ได้ก่อน  จะได้ไป

น าเสนอ อบต.อื่นให้ออกข้อบญัญตัิด้วย 

คุณสุกิจ  พลับจ่ำง : ฝากพี่ธญัญาชว่ยเสนอแบบ 4.0 เลย   และขอเสนอเร่ืองที่ท าทางเพื่อการทอ่งเที่ยวที่มีปัญหา 

คุณธัญญำ  อ่วมเจริญ :  ในท่ีประชมุเอาการทอ่งเทีย่วไว้ล าดบัหลงัๆ 

คุณรุจิเรข  พลับจ่ำง :  ตอนนีส้ร้างทางเพื่อรองรับการทอ่งเที่ยวในต าบลบางกระสอบสร้างแล้วชาวบ้านเดือดร้อน  ท าทางแล้วชาวบ้าน

ต้องมาท ารัว้กนัขโมย  และมีปัญหาคือมชีาวบ้านถกูขม่ขูใ่ห้รือ้สิง่ปลกูสร้างเดมิเพื่อการสร้างทางจกัรยาน 

คุณพัฒนจรินทร์  สวนแก้วมณี :  ถ้าประชาชนจะร้องเรียนต้องร้องเรียนเป็นเอกสาร  เพื่อจะได้ติดตามได้ 

คุณสุกิจ  พลับจ่ำง :  ผมพดูมาเป็น 10 ปีแล้วเร่ืองของการอนรัุกษ์  เช่ือวาคนบางกะเจ้าจะไมม่ีทางอนรัุกษ์ไว้ได้เลย  จงึใช้ระบบเมือง

ล้อมป่า  เอาคนจากข้างนอกมาเป็นปากเสยีงแทนเราก่อน 

คุณรุจิเรข  พลับจ่ำง :  มีคนท่ีมีปัญหาเข้ามาบอกเรา  มาบอกให้เราชว่ย  แตจ่ะให้เราชว่ยสู้ให้อยา่งเดียว 

คุณสุกิจ  พลับจ่ำง :  ตอนนีอ้บอุน่ใจขึน้มาก   มีคนมารวมกนัมากขึน้ 

คุณธัญญำ  อ่วมเจริญ :  ตอนนีเ้ราต้องหาความต้องการของคนก่อน  จะเอาสเีขียวหรือจะเอาทอ่งเที่ยว  จะเอาท ากิน   ต้องหาความคิด

เร่ืองที่ดินของชาวบ้านให้ได้วา่ทีด่ินที่ชาวบ้านมอียากท าอะไร  จะขายไม๊ 

คุณรุจิเรข  พลับจ่ำง :  ต้องด ูปตท. เบโด  วา่เข้ามามีจดุมุง่หมายของเขาเอง   เบโดเข้ามายงัไมเ่ห็นอะไรเดน่ชดั 

คุณธัญญำ  อ่วมเจริญ :  ตอนประชมุกบัทางกลุม่ใหญ่  พี่ไมพ่ดูถึงที่ดินท่ีสวนศรีดแูลเลย  ยงัยงัไงก็เขียว  จะคยุกบัพวกองค์กรใหญ่  

คณุเอาทนุมาลง  ซือ้ทีเ่พื่อถวายในหลวงได้ไม๊  ดวูา่เค๊าซือ้ทีใ่ห้แล้วจะตอบแทนอะไรเขาได้   ต้องหาแรงจงูใจให้ชาวบ้านท่ีเป็นเจ้าของ

ที่ดิน  เช่นให้สทิธิในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ 

      จะเสนอคณะท างานชดุหนึง่ที่ควรจะมี  ที่ดิน  โยธาและผงัเมอืง  มาเดินส ารวจกนั  วา่ 

1. ชาวบ้านท่ีอยูเ่ดิม    2. คนมาอยูแ่ตเ่ช่าเขา   3.คนท่ีสญัจรผา่นไปมา 

       ผู้คนที่เข้ามาเรารู้บริบทหรือยงั 

คุณรุจิเรข  พลับจ่ำง :  ท าให้เหน็เลย ท่ี อบต. ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านจะท าให้ท างานได้งา่ยขึน้ 

คุณธัญญำ  อ่วมเจริญ :  อาจารย์รอยลเข้ามาจะมเีคร่ืองมือดีทีส่ดุในเอเชีย  เข้าบ้านชาวบ้าน  กดที่อยูไ่ด้เลย  อยูต่รงไหน  มีที่ดิน

เทา่ไหร่ 
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ผศ.ดร.เสำวลักษม์  กติตปิระภสัร์  :  หนว่ยงานท่ีเข้ามามีความสนใจเฉพาะด้านอยูแ่ล้ว  ทางลาดกระบงักบั ปตท.ดิจิตอลสนใจจะมา

ท าเร่ืองประตนู า้    ตอนนี ้เรานา่จะเข้าไปคยุกบั    อบจ.วา่เขาจะจดัการอยา่งไร   ค าถามที่จะถาม อบจ. คือ  1. รูปแบบของประตนู า้มี

ผลกระทบอยา่งไร 2. เมื่อซอ่มเสร็จแล้วกลไกจะเป็นอยา่งไร   3.ระบบท่ีใช้มอนเิตอร์จะเป็นอยา่งไร  เป็นสมาร์ท ซิสเต็มหรือไม ่     

    ทีมที่มาสนใจเร่ืองมอนิเตอร์น า้  อยากคยุวงเลก็ก่อน เร่ืองการจดัการประตนู า้ 

คุณธัญญำ  อ่วมเจริญ :  ทกุคนที่เข้ามาคงอยากเห็นระบบท่ีดี  อบจ.คงไมม่ีระบบหรอกเพราะต้นทนุสงู  ซีอีโอทัง้หลายคงช่วยได้   ของ

พี่บอกวา่ถ้าควิกเรียล  เร็วๆก็ดเูวบ็ของการประปา  แตเ่คร่ืองเสยีตรงที่การทา่เรือฯ  และในคลองในสวนก็ไมม่ี  ช่วงนีก็้เอาข้อมลูของการ

ประปาใช้ไปก่อน   สว่นเคร่ืองวดัที่เราจะได้ใช้ก็เอาแบบมือถืออยา่งถกูไปก่อน  ซกั   6 – 7 ตวั  ใครอยูแ่หลง่น า้ตรงไหนก็จุม่แล้วกดสง่   

    หรือติดคิวอาร์โค้ดตามทางเลย  ใครอยากเห็นคา่ก็เข้ามาสแกนดเูอา  วิธีนีต้้องลงทนุคือ  ออโตเมติกทีเ่ข้าประตนู า้เลยเมื่อได้คา่ 

คุณพัฒนจรินทร์  สวนแก้วมณี :  ตอนนีบ้างกะเจ้าเนือ้หอม  มีองค์กรจะมาท าเร่ืองแบบนีเ้ยอะ  แตข่อเสนอวา่คณุต้องมาคยุกบัคน

พืน้ท่ีก่อน 

รศ.ดร.เสำวลักษม์  กติตปิระภสัร์  :  เร่ืองประตนู า้อยากให้ทางเราเข้าไปคยุกบั อบจ.ก่อนเพื่อจะได้รู้ข้อมลูจริงๆที่เขาคดิ 

คุณธัญญำ  อ่วมเจริญ :  เราต้องไปแนน่อน  บอกเขาวา่เราเห็นประตนู า้ด้วยตาตวัเองแล้ว  จะแก้ไขอะไรตอนนีค้งยากแล้ว  รอทาง

ชลประทานเข้ามาก็จะเสร็จพอดกีนั   เคยเลา่ให้อาจารย์รอยลฟังวา่  คลองของเราเดมิมีการเดินทางของน า้   การขนสง่  ตอ่มาก็จะมามี

ความคิดเร่ืองการทอ่งเที่ยว 

รศ.ดร.เสำวลักษม์  กติตปิระภสัร์  :  เรานา่จะจดัการสมัมนาวงเลก็กนัซกัครัง้เดือนมถินุา 

คุณธัญญำ  อ่วมเจริญ :  ฟังอาจารย์รอยล มคีวามคดิวา่ที่สวนศรีจะท าระบบโซลา่เซลที่ลอยในน า้และจะท าให้เกิดระบบการไหลเวียน

ของน า้   สว่นเร่ืองสมนุไพรต้องรวมตวักนัเป็นกลุม่ก้อนจะได้มีของเยอะ 

ตอนนีก้ าลงัคยุกบัการทา่เรือฯเร่ืองดินท่ีการทา่เรือฯต้องขดุดินอยูส่ม ่าเสมอ  วา่จะขอดินจากการทา่เรือฯได้ไหม  เพื่อเอาให้ชาวบ้าน  

ก่อนที่จะเอามาใช้ก็ตรวจสอบวา่ดินที่วา่นัน้มีคณุภาพท่ีใช้ได้ มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์กบัต้นไม้หรือไม ่  ถ้าดี  และขอทางการทา่เรือฯ

ได้   ก็เอามากองไว้ให้ดินแห้งชาวบ้านมาเอาไปใช้ก็จะเสยีคา่ใช้จา่ยเร่ืองขนสง่อยา่งเดียว 
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ผศ.ดร.เสำวลักษม์  กติตปิระภสัร์  :  พอดีเพื่อนและคณะก าลงัจะมาถงึที่ประชมุ  เขามคีวามรู้ความเช่ียวชาญเร่ืองระบบดิจิตอลจะ

ได้มาชว่ยเหลอืทางเรา   ช่ือคณุเขมรัฐ  โชคมัง่มี  ซึง่อยูท่ี่ ปตท.ดจิิตอล และได้น าอาจารย์จากทางม. ลาดกระบงัมาด้วย และ ก่อนที่จะ

หารือกนั ขอให้คณุประกิจได้อธิบายเร่ืองคลองที่ทางคณุหนอ่ยได้ท าเพาเวอร์พอยต์ไว้ 

 

         

                                                                            

คุณประกิจ  รอดเจริญ  :  ขออนญุาตคยุแบบนีค้รับ  ถ้าจะพดูถึงคลอง  ก็ต้องพดูถึงเร่ืองพืน้ท่ีสเีขียวก่อนเพื่อโยงไปถึงเร่ืองคลอง  ขอ

อธิบายแบบนีค้รับ  ตอนนีถ้้าผมได้รับชวนให้คยุเร่ืองพืน้ท่ีสเีขยีวบางกะเจ้า  ใครจะบอกวา่บ้านผมเป็นป่าเป็นดง  ผมคงห้ามใครไมไ่ด้  แต่

ใครก็มาห้ามไมใ่ห้ผมอธิบายไมไ่ด้  ดงันัน้เร่ิมต้นต้องขอพดูให้ฟังวา่พืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้าบ้านผมเป็นสวนผลไม้นานาพรรณ  อตัลกัษณ์

หรือตวัตนของเราสว่นใหญ่จะเป็นสวนผลไม้นานาพรรณ  มีเอกลกัษณ์เป็นสวนยกร่อง  สวนยกร่องจะมีลกัษณะทีเ่ห็นได้งา่ย  ทา่น

ทัง้หลายเดี๋ยวขากลบัออกไปสงัเกตก็จะเห็น  คือ  จะแบง่เป็นสามสว่น  สว่นแรกเป็นอกร่องหรือสว่นท่ีเป็นดินส าหรับปลกูต้นไม้  อีกสว่น

หนึง่เรียกวา่ท้องร่อง  เป็นท่ีรับน า้อยูร่อบๆอกร่อง  สมยันีอ้าจจะเรียกให้เทห่นอ่ยวา่เป็นแก้มลงิเลก็ๆ  สว่นท่ีสามจะเรียกวา่คนัสวนหรือคนั

ถนน  จะเป็นสว่นของคนัดินท่ีล้อมรอบทัง้อกร่องและท้องร่องไว้  ลกัษณะนามของสวนเราจะเรียกวา่ขนดั  ขนดัหรือขนาดของสวนอาจจะ

แตกตา่งในจ านวนพืน้ท่ี  แตจ่ะมทีี่สงัเกตคือสวนแตล่ะขนดัจะมีทางน า้เลก็ๆที่ภาษาราชการเรียกวา่ล ากระโดงชาวบ้านแถวนีจ้ะเรียกล า

ปะโดงหรือล ามะโดง  ดงันัน้พืน้ท่ีบ้านผมไมใ่ช่ป่าแนน่อน  เพราะค าวา่ป่า  ถ้าเอาตามพจนานกุรมหมายถึง  ดง  หรือที่ปลกูต้นไม้เยอะๆ  
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ถ้าตามหลกัวิชาการก็จะบอกวา่บริเวณที่มต้ีนไม้เยอะๆหลายขนาดและมีพืน้ท่ีใหญ่พอท่ีจะท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศใน

บริเวณนัน้  ทัง้ดินฟา้อากาศ  ดิน น า้  มีสตัว์ป่าและสิง่มีชีวิตอื่นๆที่สมัพนัธ์กนั  ดงันัน้บ้านผมไมม่สีตัว์ป่าจะเป็นป่า 

ได้อยา่งไร  ถ้าจะอนโุลมวา่มีสตัว์ป่าก็จะมีแคต่ะกวดกบัเหีย้เทา่นัน้  หรือดตูามกฎหมายป่าไม้บอกวา่  ที่ดินท่ีไมม่ีบคุคลใดมีกรรมสิทธ์ิ

ครอบครองตามกฎหมายทีด่ิน  หรือจะเอาอกีข้อก็ได้คือ   มีประกาศผงัเมืองรวมจงัหวดัสมทุรปราการปี 2556  บอกวา่ในพืน้ท่ี 6 ต าบล  

แบง่ที่ดินเป็น 3 ประเภท  1 ประเภทที่โลง่และนนัทนาการเพื่อรักษาสิง่แวดล้อม  ประเภทท่ี 2 อนรัุกษ์ชนบทและเกษตรกรรม ประเภทท่ี 3 

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม   อนันีเ้ห็นได้ชดั  ป่าที่ไหนจะให้ท าเกษตรกรรมได้  การจะมีน า้ที่ดสี าหรับพืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้าถ้าน า้ใน

แมน่ า้ดีแล้วสว่นส าคญัตอ่มาคือคลองที่จะต้องรับน า้จากแมน่ า้และระบายน า้ออกจากสวนไปแมน่ า้  ตอ่มาคณุประกิจได้เลา่พร้อม

อธิบายเร่ืองคลองที่ได้ไปส ารวจมาให้ที่ประชมุฟัง  ตัง้แตค่ลองที่อยูฝ่ั่งตรงข้ามส าโรงหรือทางทศิตะวนัออกของเกาะกระเพาะหมู  เร่ิมที่

คลองยายบา่ยของต าบลทรงคนองที่อยูต่ดิกบัสวน 80 พรรษาฯ ของ ปตท. และไลม่าถึงคลองวดัป่าเกด  มาถงึคลองวดับางกระสอบ  

คลองขายเสา  คลองลดับางยอ  คลองบางกระสอบ  ออกคลองตาแดงของบางกระสอบ  ไปถึงคลองตาสกัทีเ่ป็นคลองแบง่เขตบาง

กระสอบกบับางน า้ผึง้  ตอ่ด้วยคลองทรงของบางน า้ผึง้จนไปถงึคลองยายขาบท่ีเป็นคลองแบง่เขตบางกอบวักบับางกะเจ้า  ซึง่ทางผู้ ฟังพอ

เข้าใจพอสมควรก็ยตุิ 

คุณธัญญำ  อ่วมเจริญ :  ขึน้แผนท่ีที่มีสเีขียวกบัสเีหลอืง  แล้วเลา่ให้ฟังวา่เดิมพืน้ท่ีบ้านเรามีสเีขียวประมาณ 94 – 95 % เดี๋ยวนีพ้ืน้ท่ีสี

เขียวจะเหลอืซกั 40 กวา่ % ที่บ้านเราขณะนีก็้รู้กนัอยูว่า่พืน้ท่ีบางกะเจ้าเป็นพืน้ท่ีๆในหลวงรัชกาลที่ 9 ทา่นรัก  มีคนลงมาชว่ยดแูล  ก็จะ

มาชว่ยแตพ่ืน้ท่ีๆเป็นของราชพสัดพุนักวา่ไร่  แตท่ี่ดินของเอกชนประมาณ 90 % ยงัไมม่กีารจดัการ  ขณะนีม้ีการแบง่ซอยยอ่ยมากขึน้  มี

การเคลือ่นคนมามาก  แกมาหลายปีแล้วแตย่งัไมเ่ห็นไปไหน   ก็ต้องชกัชวนคนที่มาท าพืน้ท่ีสเีขียวเก่ียวกบัเกษตรกรรม  ตอนนีท้าง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ท าแผนแมบ่ทเสร็จแล้วและทางสมเดจ็พระเทพทา่นลงนามเรียบร้อยแล้ว 

  เรำตัง้กลุ่มและพยำยำมรวมทุกกลุ่มมำท ำงำนร่วมกนั  บ้ำนเรำเคยมนี ำ้เค็ม 3 เดือน น้ำจืด 9 เดือน  ตอนนีก้ลบักนัเป็นเค็ม 

9 เดือน จดื 3 เดือน  มีปัญหำเร่ืองกำรเปิด- ปิด คลองลัดโพธ์ิแบบไม่สัมพนัธ์กนั  ท ำให้น ำ้เค็ม  เม่ือน ำ้เค็มผู้คนก็ไม่กล้ำท ำ

สวนไม่กล้ำปลกูไม้ผล  ตอนนีม้ีคนบอกจะมาฟืน้ฟแูมน่ า้เจ้าพระยาให้ดีก่อน  ได้คยุกบัทางคลองลดัโพธ์ิแล้วท าให้สถานการณ์ดขีึน้  

ระบบเปิด ปิด ให้เป็นไปตามธรรมชาติ 

     ควำมต้องกำรของคนท ำสวนคือน ำ้  จะได้รู้ว่ำตอนไหนน ำ้เค็ม  ตอนไหนน ำ้จืด  เรามีน า้ต้นทนุดีๆเยอะ  ท าไมจะต้องมาใช้

น า้ประปาราคาแพง   ตอนที่มีการเสวนา  ดร.เสรี  สมยัที่ทา่นเป็นผู้วา่การประปาก็สงสยัวา่ท าไมท่ีส าแลเค็มเร็ว   ตอนนีป้ระตนู า้ลดัโพธ์ิ

ปิดสนิท  มีอะไรปรึกษากนัได้  แตย่งัไมไ่ด้ท าเอ็มโอย ู

      หน้าที่คลองในอดตี  ล าเลยีงน า้เข้าสวน   ขนคน ขนผลไม้  ตอนนีจ้ะเพิ่มเป็นเร่ืองการทอ่งเที่ยว ตอนนีเ้ราต้องลมืทอ่งเที่ยวไปก่อน    

เรำต้องมีมิเตอร์วดัค่ำน ำ้  ระบบตรวจสอบน ำ้หรือวัดค่ำน ำ้  ท าไมของการประปานครหลวงเราเช่ือถือ  เพราะระบบของเขาเป็น

ระบบเรียลไทม์  ดตูวัทีใ่ช้วดัคา่เป็นแมนนวลราคาแคพ่นักวา่บาท  ท าไมเราไมใ่ช้ของการประปา  พี่คิดวา่ของการประปาดีอยูแ่ล้ว 

รศ.ดร.อุษำ  สีบุญเรือง :  ถ้าน า้เคม็มาเราไมส่ามารถเอารดน า้ต้นไม้ได้ใช่ไหม 
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คุณธัญญำ  อ่วมเจริญ :  ใช่ครับ 

      คุณธัญญำได้พดูในแผนท่ีอธิบายให้คณะอาจารย์และทาง คฯุเชมรัฐ ปตท.ดิจิตอลทราบ  ในจดุที่มาร์คไว้ในแผนท่ี  วา่ตรงจดุทีท่ า

เคร่ืองหมายไว้นัน้  คือจดุที่นา่จะมีเคร่ืองวดัและตอ่ไปจะมคีิวอาร์โค้ดให้ผู้คนมาสแกนใช้ตรวจสอบได้    

       คุณธัญญำได้เสนอให้มีการติดเคร่ืองตรวจสอบ  แตร่าคาแพงเป็นแสน 

คุณเขมรัฐ  โชคมั่งมี  :  จะลองเอาเคร่ืองวดัอตัโนมตัิมาติดตัง้เคร่ืองนงึก่อน   

รศ.ดร.สมยศ  เกียรติวณิชวิไล  : นา่จะเอาความถนดัของทัง้ 3 ฝ่าย  มีการจดัซือ้ทัง้ทีนา่จะมาคุยกนั  เพราะตอ่ไปในอนาคตต้องมีเร่ือง

เมนเทแน้นซ์  แมน่ า้เรามีข้อมลู  แตใ่นสวนไมม่ีข้อมลูก็ไมรู้่จะท าอยา่งไร 

หลงัจาก 12.30 น. มีผู้ เสนอให้คยุตอ่กนัระหวา่งรับประทานอาหารกลางวนั และสรุปได้วา่ ทาง ม. ลำดกระบังและ ปตท. ดิจติอล 

สนใจจะท ำโครงกำรร่วมกับไอร่ำห์ และคณะเศรษฐศำสตร์ ม.รังสิค ในระยะแรก คือ กำรติดตำมวดัคุณภำพน ำ้ โดยการติดตัง้

เคร่ืองวดัในต าแหนง่ที่คณุธญัญาแสดงให้ดใูนแผนท่ีวา่เป็นจดุส าคญั เป็นจ านวน 8จดุด้วยกนั 
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5.9 ประชุมร่วมกับผู้อ ำนวยโครงกำรวิจัยนำนำชำตเิร่ืองน ำ้ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
( Prof. Amrita Daniere, Dean of West Campus, University of Toronto, Canada) 

วันที่ 12 พฤษภำคม 2561 ณ ห้องประชุม ล ำพบูำงกระสอบ พืน้ที่สีเขียวบำงกะเจ้ำ อ.พระประแดง สมุทรปรำกำร 
โดย ประกิจ รอดเจริญ 

                           

  

 

เมื่อผู้สนบัสนนุให้ทนุโครงการวิจยัฯ คือ ศ. ดร. อมำริต้ำ ดำเนียล (Prof. Dr.Amarita Daniere) จากมหาวิทยาลยัโตรอนโต 

ประเทศแคนาดา ได้เดินทางจากแคนาดามาเยีย่มทางโครงการท่ีไอร่าห์มาท าวจิยัเร่ืองน า้ให้กบัชมุชนพืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้า ในวนัเสาร์ที่ 

12 พฤษภาคม 2561 ทางโครงการฯได้ชดัชวนชาวคุ้งไปนัง่คยุ ท าความรู้จกักนั และรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั ที่ห้องประชมุล าพู

บางกระสอบ มีผู้ไปร่วมประชมุด้วยประมาณ 10 กวา่คน มีประเดน็ส าคญัที่พ่ีแอ้ดธญัญาได้สรุปสง่มาให้วา่ 

1.เขำสนใจและสงสัยว่ำพืน้ที่สีเขียวอันนีค้งอยู่ได้อย่ำงไร? ก็บอกเขาวา่เพราะเจ้าพระยาล้อมรอบไว้ เลยไมม่ใีครอยากอยู ่แตเ่ดี๋ยวนี ้

คมนาคมสะดวกเลยท าให้การจะรักษาพืน้ท่ีสเีขียวไว้ยากขึน้ 

2.เร่ืองกำรส ำรวจศึกษำเร่ืองคลอง เขำเหน็ว่ำท ำได้ดีมำก แตเ่ราท าเฉพาะส ารวจเร่ืองการเช่ือมของคลองตา่งๆกบัเจ้าพระยาและ

ระหวา่งคลองด้วยกนัและช่ือคลอง แตเ่ขาบอกวา่ควรส ำรวจในเร่ืองสภำพคลอง ระดับน ำ้ในแต่ละช่วงเวลำ คุณภำพน ำ้ และแนว

คลองที่มีกำรรุกล ำ้ด้วย โดยใช้ GIS จะได้ข้อมลูที่มาใช้ประโยชน์ได้มาก และเขาก็พร้อมที่จะสนบัสนนุให้มีการท าเร่ืองนีใ้นโครงการฯ
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ระยะที่ 2 (แตเ่นื่องจากเร่ือง GIS อยูใ่นแผนของคณะอนกุรรมการด้านน า้ฯ ท่ีมี ดร. รอยล เป็นประธานแล้ว ท่ีประชมุเลยเห็นวา่จะไมท่ า

ซ า้ซ้อน) 

3.เร่ืองกำรแก้ไขปัญหำน ำ้ทัง้ระบบ ก็บอกผู้ให้ทนุวา่ได้ปรึกษาหารือกนัในกลุม่แล้ว มีการวเิคราะห์สาเหตกุนั วา่เป็นท่ีไหน เราก็ไป

หารือกบัหนว่ยท่ีรับผิดชอบทดลองทดสอบกนั ก็ได้ผลท่ีนา่พอใจ โดยกลุม่เราขอให้ปิดประตนู า้ลดัโพธ์ิในช่วงหน้าแล้งเพ่ือให้น า้เจ้าพระยา

ตอนบนผลกัดนัน า้เค็มให้ไหลขึน้ลงตามแนวล าน า้เจ้าพระยาอยา่งธรรมชาติ ซึง่ในขณะนีปั้ญหาน า้เคม็ก็ลดลง และเราก็ยงัคงรดต้นไม้ได้ 

ซึง่เขาก็ช่ืนชมในแนวทางวเิคราะห์และแก้ปัญหาของกลุม่ 

4.เร่ืองประตูน ำ้ เขำเห็นว่ำควรควบคุมปิดเปิดให้สอดคล้องกับประตูน ำ้ลัดโพธ์ิและควรเป็นระบบอัตโนมัติเพรำะจะได้

สัมพันธ์กนัทุกประตู และน าข้อมลูระดบัน า้มาเป็นข้อมลูในการบริหาร  ทางเราบอกวา่จะให้ทางกรมชลประทาน มาชว่ยดแูลเขาก็เห็น

ด้วยวา่ควรจะเป็นหนว่ยเดยีวดแูล บ ารุงรักษาจะได้ตอ่เนื่องและทัว่ถึง 

5.ได้ถำมแนวคิดเขำว่ำคุ้งบำงกะเจ้ำควรเป็นรูปแบบใดเพื่อที่จะรักษำพืน้ที่สีเขียวไว้ได้ เขาได้ยกตวัอยา่ง 2 แหง่ในแคนาดาให้ฟัง

เพื่อเราไปคดิเอาเอง 

5.1 ตัวอย่ำงเกำะที่อยู่ใกล้เมืองโตรอนโต เป็นที่ดินของรัฐทัง้หมด นำนวันเขำมีคนแอบเข้ำไปอยู่อำศัย รัฐบำลรู้ก็ออกกฎ

ห้ำมแบบเชิงอนุรักษ์คือ ต้องพายเรือไป ไมม่ีสาธารณปูโภคให้ใช้ ห้ามปลกูบ้านหลงัใหญ่ๆ แตส่ง่เสริมในเร่ืองกีฬาปีนเขา ตกปลา ตัง้

แคมป์ //ตวัอยา่งนีด้ีส าหรับท่ีดินของรัฐที่จะน ามาใช้ประโยชน์ 

5.1 ตัวอย่ำงที่สอง ที่เมืองโตรอนโต เขำสร้ำงแนวพืน้ที่สีเขียวคั่นระหว่ำงเมอืงกบันอกเมอืงมีพืน้ที่ประมำณ 3 ล้ำนไร่ เรียกว่ำ 

"green belt" ที่ตรงนีจ้ะมีราคาถกูที่สดุ เพราะอนญุาตให้ท าการเกษตรและปศสุตัว์ เทา่นัน้ แบง่มรดกกนัได้แต ่ปลกูบ้านใหญ่โตไมไ่ด้ 

คนที่อยูจ่ะเป็นเกษตรกรเทา่นัน้ คนที่ท างานในเมืองจะต้องอาศยันอกพืน้ท่ีนี ้เทา่ฟังเหตผุลเพราะไมใ่ห้เมืองขยายจนพืน้ท่ีเกษตรสเีขียว

ลดลง การพฒันาเมืองใหมต้่องขยายออกไปข้างนอกในพืน้ท่ีหา่งจากโตรอนโต Greenbelt เป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรมและการขนสง่พืชผล

เลีย้งคนในเมืองได้ง่ายสะดวก 

6.เขำเห็นด้วยที่จะรักษำพืน้ที่สีเขียวบำงกะเจ้ำไว้โดยวิธีระดมทุนสำธำรณะ โดยตัง้กองทุนที่เรียกว่ำ "Public land trust" ซึง่

ในแคนนาดามีเยอะ หรือท าเร่ืองขอความชว่ยเหลอืจากองค์การระหวา่งประเทศที่สนใจเร่ืองพืน้ท่ีสเีขียว เช่น ท่ีท ารูปแบบเป็น 

community trust fund  หรือ ขอ UNESCO ให้เป็น พืน้ท่ีคุ้มครอง Biosphere reserve เพราะเขาบอกวา่พืน้ท่ีบางกะเจ้ามจีดุเดน่ท่ี

เป็นเอกลกัษณ์ไมซ่ า้กบัใคร(unique) คือเป็น"สวนผลไม้กลางมหานคร" ท่ีมีน า้ล้อมรอบ ระบบนิเวศน์ที่น่ีก็นา่สนใจเช่นห่ิงห้อย พนัธ์ไม้ที่

คุ้งเรามีเทา่นัน้ ก็มคีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัที่นา่จะท างานและขอความชว่ยเหลอืจากองค์กรระหวา่งประเทศได้ 

7.เขำเห็นว่ำขัน้ตอนที่เรำท ำถกูต้องแล้ว คอืแก้เร่ืองน ำ้ให้ดก่ีอนแล้วฟ้ืนฟูพืน้ที่สวนผลไม้ เพื่อหลอ่เลีย้งชมุชน การจดัโซนพืน้ท่ี

ให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัการเป็นพืน้ท่ีสเีขียว ทอ่งเทีย่วจะตามมาเอง ควรวางรูปแบบผงัเมืองให้ดี 
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5.10 สรุปกำรเข้ำพบ ผอ.กองช่ำง อบจ.สมุทรปรำกำร (นำย ณรงค์ อินทร์ธรรม) 

วนัพฤหสัท่ี ๗ มิถนุายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ส านกังานปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั สมทุรปราการ 

 

ผู้ร่วมเข้ำพบมีดงันี ้

1.ดร.เสาวลกัษม์  กิตติประภสัร์  (หวัหน้าโครงการวิจยัเร่ืองการจดัการน า้ฯ)    

2.คณุธญัญา  อว่มเจริญ (ต.บางยอ) 

3.คณุประกิจ  รอดเจริญ (ต.บางกะเจ้า)    

4.คณุสกิุจ  พลบัจ่าง (ต.บางกระสอบ) 

5.คณุบบุผา  เผือกวฒันะ(ต.บางกอบวั)    

6.คณุพฒันจรินทร์  สวนแก้วมณี (นกัวจิยัในโครงการจดัการน า้ฯ ไอร่าห์) 

ดร.เสำวลกัษม์ ถามถงึที่มาของการท่ี อบจ.เป็นผู้จดัการการซอ่มประตนู า้ 34 ประต ูรอบคุ้งบางกะเจ้า 

ผอ.กองช่ำง บอกวา่ หนว่ยงานในท้องถ่ินร้องขอขึน้มา ท่ี อบจ. เข้าไปเก่ียวข้อง เพราะรับมอบประตนู า้มาจากกรมโยธาธิการซึง่เป็น

ผู้สร้างประตแูบบนีไ้ว้ และเลา่วา่ ในช่วงปี 2548-49 ทางอบจ.มงีบฯไปเสริมคนักนัน า้ ท่ีกรมโยธาธิการสร้างไว้เมื่อ ปี2532 โดยการบดอดั

ดินเหนียวหลงัเขื่อน พอท าได้ 30 % ผู้ รับจ้างทิง้งาน ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการท าประกาศแจ้งผู้ รับเหมาผิดสญัญา 
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 ในปี 2560 ได้รับมอบประตรูะบายน า้ จากกรมโยธาธิการ 30 ประต ูและ 4 ล ารางเลก็ๆ จากการส ารวจเมื่อรับมอบพบวา่ ประตู

กัน้น า้ไมไ่ด้ ผพุงั ตวับงัคบั ยางมกีารสกึหรอ บางและขาด น า้ทะล ุ,น า้ไหลรอดประต ู

 วิธีการซอ่ม โดย 1.โดยการปักชิปพาย กนัน า้ไหลรอดใต้ประต ูปักลกึประมาณ 6 เมตร ด้านข้างประมาณ 3-5 เมตร ที่ผา่นมา

มีสตัว์พวกงงูวงช้างเจาะรูเข้า ออก 

   2.เปลีย่นบานระบายน า้ เคร่ืองกว้านไฟฟา้ ซีลยางธรณีประต ุและยางด้านข้าง 

   3.คลองใหญ่ๆจะตดิตัง้เคร่ืองสบูน า้ 3/6   0.6 คิว/วินาท ี

ดร.เสำวลกัษม์ ถาม: ท าไมไมท่ าขนาดของประตรูะบายน า้กว้างขนาดเทา่ปากคลอง? เพราะบานประตเูลก็กวา่ขนาดคลองมาก แนว

คอนกรีตด้านข้างกนัตะกอนดินเข้ามาไมไ่ด้ 

ผอ.กองช่ำง  ตอบ:  ถ้าจะท าประตขูนาดเทา่ปากคลอง ปีกแนวคอนกรีตด้านข้างทัง้สองข้างก็จะกินพืน้ท่ีของชาวบ้าน จะต้องขออนญุาติ

เจ้าของพืน้ท่ีและอาจเกิดมีปัญหาการไมย่ินยอมได้ และขนาดคลองเดมิก็ไมก่ว้างมาก 

ที่ท าอยูน่ีเ้ป็นกำรซ่อมแซมบนโครงสร้ำงเดิมตำมที่กรมโยธำออกแบบ แก้ไขเฉพำะระบบ ปิด-เปิด บำนประตู ตามที่ได้รับการ

ร้องขอมาจาก อบต. ในพืน้ท่ี 

ดร.เสำวลกัษม์ แบบเดิม คงท าเพื่อการระบายน า้ หรือกนัน า้ทว่มเทา่นัน้ แตถ้่าจะให้ดีตอ่ระบบนิเวศน์และการเกษตรในบางกะเจ้า 

อาจต้องเป็นแบบใหมท่ี่เหมาะสมกวา่นี ้เป็นไปได้หรือไมเ่ร่ืองแก้แบบ ? 

ผอ.กองช่ำง อาจต้องรอให้สญัญาการซอ่มแซมเกา่เสร็จสิน้ จึงจะมกีารเข้าไปส ารวจ เพื่อแก้ไขปัญหา ถ้ำหน่วยงำนหรือคนใน

ชุมชนร้องเรียนมำ ก็สำมำรถท ำได้ โดยกำรตัง้งบฯของจังหวัด ในปี 2562 

 ทำงมูลนิธิชัยพัฒนำ ขอให้มีกำรซ่อมสร้ำงพนังกัน้น ำ้ ควำมยำว 2,300 เมตร ที่บำงกระสอบมีปัญหาน า้ไหลรอด การ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นการซอ่มบนโครงสร้างเดิม เมื่องบประมาณของกรมโยธาฯตกไป ก็ไปใช้งบฯพฒันาจงัหวดั ขณะนี ้(มิ.ย.61) 

ทาง อบต.บางกระสอบ ด าเนินการส ารวจกรรมสทิธ์ิท่ีดิน (เอกชน และกรมเจ้าทา่) 

คุณธัญญำ อยากให้เสร็จก่อนหน้าฤดนู า้หลากนะครับ  

คุณธัญญำ ช่วง 2-3 ปีที่ผา่นมาคุ้งบางกะเจ้ามีน า้เค็มยาวนานกวา่ปกติที่เคยเค็มแค ่3-4 เดือน กลบัยาวนานถงึ 7-8 เดือน เป็นผล

ให้ชาวสวนผลผลติเสยีหายต้นมะมว่ง มะพร้าวยืนต้นตายไปกนัมาก ชาวสวนหมดก าลงัใจ ผมสงสยัเลยไปศกึษาคา่ความเค็ม ณ จดุ

ตา่งๆทัง้ของชลประทานและการประปานครหลวง เมื่อหารือกนัในกลุม่ชาวชมุชนได้นดัเข้าไปหารือกบัทาง ชลประทานท่ีคลองลดัโพธ์ิ 

เมื่อแลกเปลีย่นกนัตามท่ีทางเรามีข้อสงัเกตจุงึขอความร่วมมือกบัชลประทานท่ีคลองลดัโพธ์ิ ทดลองปิดบานประต ูให้น า้ไหลอ้อมคุ้งไป

ตามสภาพธรรมชาต ิ

เดิมแล้ว ติดตามวดัคา่ความเคม็ โดยเร่ิมมาตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2560 พอดีกบัปีนีน้ า้ไมแ่ล้งมากเทา่ปีก่อนๆ 
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เทา่ที่ตดิตามตรวจวดัคา่ความเคม็ ทัง้รายงานสถานการณ์น า้ และการชิมเองจากธรรมชาตขิองชมุชนที่จดุตา่งๆ ก็คาดวา่ปีนีเ้ราคงผา่น

ปัญหาน า้เค็ม ดินเค็มไปได้ด้วยด ีเพราะฝนเร่ิมมาแล้ว 

 ขณะนีท้างชลประทานสมทุรปราการ ก าลงัเสนอเร่ืองให้พืน้ท่ี 6 ต าบล และเขตพระสมทุรเจดีย์เข้าเป็นเขตพืน้ท่ีชลประทาน  

เพื่อจะได้เข้ามาชว่ยเร่ืองการบริหารจดัการน า้ร่วมกบัชมุชน และขณะนีก้ าลงัจะมีโครงการจากสถาบนัการศกึษามาติดตัง้ระบบวดัคา่

ความเค็ม (Salty Water Monitoring) 

คุณประกิจ ปัญหาการจดัการน า้ที่คุ้ งบางกะเจ้า ท่ีมคีนใหญ่พอกนั 12 คน ต าบลละ 2 คน คือ ก านนั และนายกอบต. ที่ยงัไมไ่ด้คยุหารือ

กนั ไมม่ีใครรับผิดชอบการบริหารประตนู า้ชดัเจน อาศยัไหว้วานกนั ชาวบ้านท่ีอยูใ่กล้ๆแถวนัน้ บางครัง้ก็ไมท่ราบวา่ประตใูช้การได้หรือไม ่

อยา่งทีว่ดับางกะเจ้านอก ถกูขโมยสายไฟจนชมุชนต้องเร่ียไรกนัซือ้กล้องวงจรปิดมาตดิตัง้ 

คุณบุบผำ   มีปัญหากรณี หน้าประตนู า้ทว่ม ปิดบานประต ูปรากฏวา่คนทีม่ีสวนอยูข้่างใน ไมม่ีน า้รดต้นไม้ 

ผอ.กองช่ำง นา่จะเป็นปัญหาทางกายภาพทีค่ลองข้างในตืน้เขิน หรือมีสิง่กีดขวาง 

 คุณสุกิจ     กรณีประตทูี่ยงัไมไ่ด้ซอ่มเสร็จ จะเพิ่มบานหบัเผยได้หรือไม?่ 
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ผอ.กองช่ำง นา่จะเป็นปัญหาทางกายภาพทีค่ลองข้างในตืน้เขิน หรือมีสิง่กีดขวาง 

คุณสุกิจ     กรณีประตทูี่ยงัไมไ่ด้ซอ่มเสร็จ จะเพิ่มบานหบัเผยได้หรือไม?่ 

ผอ.กองช่ำง ที่ท าตอนนีแ้คเ่ป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า คงต้องซอ่มบนโครงสร้างเก่าไปก่อน 

คุณประกิจ    ขอขยายสนัเขื่อน เพื่อเดินเข้า –ออก ขยายทางเดินเพื่อเข้าไปดแูล บานประตนู า้ 

ดร.เสำวลกัษม์ ทางชมุชนนา่จะได้โอกาสมีสว่นร่วมกบัการจดัการประตนู า้ของคุ้งบางกะเจ้านะคะ 

ผอ.กองช่ำง  ทางผู้ รับจ้าง ปรับแผนการซอ่ม คาดวา่นา่จะเสร็จปลายปีนี ้เมื่อใกล้เสร็จสกั 80 % จะเชิญทุกภำคส่วนเข้ำ

มำร่วมหำรือเร่ืองกำรบริหำรจัดกำรประตนู ำ้ร่วมกนั เช่น ชลประทานจะเข้ามาดแูลใ ห้ความรู้ทางวชิาการ และต้องศกึษาระบบการ

จดัการ เปิด – ปิด ประตนู า้ 

  การซอ่มพนงักัน้น า้ที่บางกระสอบ รองบประมาณปี 62 รอการอนญุาตจากเจ้าของทีด่ินให้ใช้พืน้ท่ีระหวา่งการก่อสร้าง 

บางจดุเป็นพืน้ท่ีกรรมสทิธ์ิของคนข้างนอก ติดตอ่ยาก ไมค่อ่ยให้ความร่วมมือ บางสว่นจงึเป็นพืน้ท่ีฟันหลอ ท่ีมีอยูห่ลายต าแหนง่ในบาง

กะเจ้า ไมม่ีผนงักัน้น า้ ท าให้น า้เข้าไปได้ 

คุณพัฒนจรินทร์ –กรณีหากมีการเปลีย่นแปลงผู้บริหาร จะกระทบการบริหารจดัการหรือไม่ 

ผอ.กองช่ำง - แม้จะมีการเปลีย่นแปลงผู้บริหาร โครงการตา่งๆก็ยงัด าเนินไปตามกระบวนการท่ีจะต้องรับฟัง และประมวลผลจาก

ประชาคมจากความต้องการของชาวบ้าน กรณีงบฯท้องถ่ิน หรือ อบต.ไมพ่อ ก็ใช้งบฯบรูณาการจงัหวดั จากกรม สว่นกลาง 

พัฒนจรินทร์  สวนแก้วมณี นักวิจัยผู้ประสำนงำนชุมชน  ผู้บันทกึกำรประชุม 
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5.11 กำรประชุมหำรือกับนักวิชำกำรผังเมือง (คุณดำรณี  คงกลิ่น) 

           ที่ ส ำนักงำนผังเมือง จ.สมุทรปรำกำร วันพฤหัสที่ ๗ มิถุนำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 

        

 

  

คุณประกิต แจ้งให้ทราบวา่ ได้เสนอเร่ืองเข้าไปท่ีประชมุสภา อบต.บางกะเจ้าสมยัสามญัประจ าวนัท่ี14 มิ.ย.61 เป็นวาระเพื่อพจิารณา 

เร่ืองการออกข้อบญัญตัิการขดุดนิ การถมดิน ตาม พรบ.การขดุดนิและถมดิน พ.ศ.2543 ขอให้จนท.ติดประกาศแจ้งให้ประชาชนในพืน้ท่ี

รับทราบกฎหมาย และควรใสใ่จในการปฎิบตัิตามเกณฑ์เบือ้งต้น หากจะมีการถมที่ต้องขออนญุาต /แจ้ง อบต.เพื่อทราบและพจิารณา 

หากจะถมพืน้ท่ีถ้าเกิน 2,000 ต.ร.ม.ต้องขออนญุาต มีแบบและมวีศิวกรรองรับ โดยทีจ่ะต้องดเูร่ืองการถมทบัคคูลองทางระบายน า้ 

จะต้องมีการวางทอ่ระบายน า้ให้น า้ได้ไหลเวียนโดยสะดวก 



  122  

 คุณดำรณี  ชีแ้จงให้ทราบวา่เร่ืองการถมดิน มกีฎหมายอยูแ่ล้ว คอื พรบ.การขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ตามทีค่ณุประกิจวา่ไว้ แต่

ปัญหาคือ อบต.ไมไ่ด้น าไปบงัคบัใช้ คงต้องหาทางผลกัดนัให้ ทัง้ 6 อบต.สนใจเร่ืองนี ้และเข้มงวดขึน้ 

 เร่ืองพนงักัน้น า้ที่ยงัมีสว่นท่ีไมส่ามารถเข้าไปดแูลบ ารุงรักษาได้ เพราะติดปัญหาเป็นท่ีของชาวบ้าน/เอกชนภายนอก ท่ีติดตอ่

เจ้าของยาก หรือตดิตอ่ไมไ่ด้ และให้ดแูผนท่ี จดุทีเ่ป็นพืน้ท่ีฟันหลอนอกจากนี ้นกัวจิยัฯ ได้ขอภาพถ่ายส าเนาแผนท่ีบางกะเจ้า มาเป็น

ต้นแบบ เพื่อท าแผนท่ีคลอง 

                                                                                                                               ประกิจ  รอดเจริญ 

                                                                                                                               ผู้บนัทกึการประชมุ 

                                                    ------------------------------------------------------ 

 

5.12 ประชุมหำรือกับ รอง ผวจ.สมุทรปรำกำร นำยกมล  เชียงวงศ์ 

วันพฤหัสที่ ๗ มิถุนำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. 

                

ทางคณะผู้วิจยัฯ โดย  ผศ.ดร.เสาวลกัษณ์ กิตติประภสัร์ คณุพฒันจรินทร์  สวนแก้วมณี และ นกัวชิาการผงัเมือง คณุดารณี  

 คงกลิน่ ได้พบกบั ทา่นรองผู้วา่ฯ ณ. ศาลากลาง จ. สมทุรปราการ โดยมีประเด็นดงันี ้ 
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1.  เรียนให้ทา่นรอง ผวจ.รับทราบวา่ นายพีรพงษ์ เอีย่มไผ ่ฝ่ายจดัสรรน า้และปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานสมทุรปราการ 

แจ้งวา่ได้เสนอเร่ืองไปท่ีกรมชลประทานวา่ ขอขยายเขตชลประทานให้ครอบคลมุพืน้ท่ี พระสมทุรเจดีย์ และ พืน้ท่ี ๖ ต าบล อ.พระ

ประแดงแล้ว อยูร่ะหวา่งด าเนินการ แตย่งัรอการอนมุตัิ 

2. ปัจจบุนัการบริหารปริมาณน า้ที่ประตนู า้คลองลดัโพธ์ิ ถือวา่ปีนีท้ าได้ถกูทางแล้ว หลงัจากทีค่ณะตวัแทนชมุชนได้เข้าพบกบัทาง

ชลประทานคลองลดัโพธ์ เพราะในช่วงหน้าแล้งที่ผา่นมา สามารถเฝา้ระวงัปริมาณความเค็มได้พอดี ไมม่ีปัญหาตอ่การเพาะปลกูท า

เกษตรกรรม จนผา่นเข้าสูห่น้าฝนได้ในปีนี ้ทางชมุชนเห็นวา่น่าจะมี M.O.U.กบัทางชลประทาน เพื่อความร่วมมือในระยะยาว และ 

3.   การซอ่มแซมประตรูะบายน า้ เมื่อเช้าได้เข้าไปคยุกบัผอ.กองชา่ง อบจ.(นายณรงค์  อินทร์ธรรม)แจ้งวา่ 

โครงการซอ่มมีระยะเวลา ๓ ปี จะเสร็จสิน้ต้นปี ๒๕๖๓ การซอ่มแซมท าตามแบบที่มีอยู ่จงึไมม่กีารปรับรูปแบบในขณะนี ้เมื่อใกล้เสร็จ 

ประมาณ ๘๐ % จะเชิญฝ่ายตา่งๆ รวมทัง้ชมุชนมาหารือเร่ืองการจดัการประตนู า้ตอ่ไป สว่นเร่ืองการปรับรูปแบบในอนาคตหรือไมน่ัน้ ถ้า

ชมุชนร้องของมา ก็ตัง้เร่ืองท าการศกึษาได้ ซึง่ทางคณะผู้วจิยัเห็นวา่  นา่จะมีการศกึษาผลกระทบของการมีประตรูะบายน า้ และรูปแบบ

ของประตรูะบายน า้ ตอ่การเกษตรกรรม และระบบนิเวศในด้านตา่งๆด้วยในอนาคต 

 ควำมเห็นและค ำแนะน ำของท่ำนรองผู้ว่ำฯ 

 ๑.ควรจะต้องมคีณะท างานท่ีจะประมวลข้อมลูด้านตา่งๆ ศกึษา วตัถปุระสงค์การซอ่มแซมประตรูะบายน า้ ให้สอดคล้องกบั

ปริบทชมุชน สถานภาพคลองในปัจจบุนั การคืนสภาพคลอง ฟืน้ฟวูิถีชีวิต โดยทีจ่ริงต้องมีโจทย์ เพื่อการศกึษาวิจยัตอ่ไป และเห็นบอกวา่

มีแผนแมบ่ทการพฒันาบางกะเจ้าแล้ว ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มาท าให้มลูนิธิชยัพฒันา ผมอยากอา่นศกึษาดเูหมือนกนั ฝากเอามา

ให้ดหูนอ่ย 

 ๒.เมื่อดแูผนแมบ่ทแล้ว ดวูา่ครอบคลมุไหม? ทางชมุชนอาจขอท าการศกึษาผลกระทบโดยของบประมาณ อบจ. เพื่อให้ครงกบั

ความต้องการของชาวบ้านควบคูก่บัมีงานวจิยั จะน าไปสูก่ารท าป็นข้อเสนอที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบั โครงการตามแนว

พระราชด าริสมเดจ็พระเทพฯ (อพสท)   

 

                                                                           พัฒนจรินทร์  สวนแก้วมณี  บันทกึ 
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               5.13. ข้อมูลท่ัวไปขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล(อบต.)และสรุปกำรประชุมกับอบต. 

ในสว่นนีจ้ะรายงานข้อมลูทัว่ไปและสรุปจากการประชมุของแตล่ะ อบต. ทัง้ 6 ต าบล 

1. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงกะเจ้ำ 

โครงการวิจยัฯ จดัการประชมุกลุม่ยอ่ยกบั หนว่ยงานท้องถ่ิน อบต.บางกะเจ้า (วนัท่ี ๖ ตลุาคม ๒๕๖๐) 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ   

                1.นายสมทรง  ปัญญาวชิรชยั         ปลดั อบต.บางกะเจ้า 

  2.นายพงษ์ศกัดิ ์  ใจมีธรรม                  รองนายก อบต.บางกะเจ้า 

  3.นายนิยม หาญสิงห์             ผอ.กองการศกึษา 

  4.น.ส.สธุาสินี ดาวเรือง  ผอ.กองการสาธารรสขุและสิ่งแวดล้อม 

  5.นางวริศริินทร์ ประนอมเชย  ผอ.กองสวสัดิการสงัคม 

  6.น.ส.น า้ริน ผอ่งจิต   จนท.ประสานงาน 

  7.นายประกิจ รอดเจริญ  ท่ีปรึกษาผู้ทรงคณุวฒุิ อบต. 

                  8.นส.พฒันจรินทร์ สวนแก้วมณี               นกัวิจยัในโครงการจดัการน า้ฯ 

1. ลักษณะที่ตัง้และพืน้ที่และข้อมูลทั่วไป 
     ส านกังานองค์การบริหารสว่นต าบลบางกะเจ้าตัง้อยูใ่นซอยราษฎร์รังสรรค์บริเวณพืน้ท่ีบางกะเจ้า (กระเพาะ
หม)ู อยูห่า่งจากทีว่า่การอ าเภอพระประแดง ประมาณ 6.5 กิโลเมตร อยูห่า่งจากศาลากลางจงัหวดั
สมทุรปราการประมาณ 18 กิโลเมตร 

ทิศเหนือ  จด   แมน้่าเจ้าพระยาเขตคลองเตยกรุงเทพฯ   

ทิศใต้ จด   ต าบลบางยอ   

ทิศตะวนัออก  จด ต าบลบางกอบวั   

ทิศตะวนัตก จด แมน้่าเจ้าพระยาเขตยานนาวากรุงเทพฯ   
 

     มีเนือ้ที่รวม 2.89 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,809 ไร่ แยกการปกครองเป็น 9 หมูบ้่าน 1,778 ครัวเรือน 
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ประชำกรทัง้หมด 5,179 คน (ข้อมูล ณ เดือนมีนำคม 2557) แยกเป็นชำยจ ำนวน 2,450 คน หญิง
จ ำนวน 2,729 คน ราษฎรสว่นใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ไปทางานโรงงาน, บริษัทเกษตรกรรม และ
ประกอบอาชีพอืน่ๆ ตามล าดบั โดยการประกอบอาชีพของราษฎรคิดเป็นร้อยละ ดงันี ้

- รับจ้างทัว่ไป ร้อยละ 40 

- ทางานโรงงาน, บริษัท ร้อยละ 30 

- เกษตรกรรม  ร้อยละ 20 

- รับราชการ  ร้อยละ 3 

- อื่นๆ   ร้อยละ 7 
 

สภำพทำงสังคม 
ด้ำนกำรศึกษำ 

 - โรงเรียนประถมศกึษา จ านวน  1 แหง่ 

 - ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ จ านวน  1   แหง่ 
 

ด้ำนศำสนำ 

 - วดั  จ านวน  1 แหง่ 

 - ศาลเจ้า จ านวน  3 แหง่ 
 

 ด้ำนคมนำคม 

- ถนนคอนกรีตเข้าหมูบ้่าน จ านวน 2 แหง่ 

- ถนนลาดยาง  จ านวน 1 แหง่ 

- ทา่เรือโดยสาร  จ านวน  3 แหง่ 

- สะพานทางเดินเท้าคสล. ยกระดบัเช่ือมตอ่ทกุหมู่บ้าน    
 

ด้ำนสำธำรณสุข 

โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล จ านวน 1 แหง่ 
 

 

2. สรุปสำระส ำคัญจำกกำรประชุม 

 หลงัจากอธิบายทีม่าและจดุประสงค์ของการประชมุกลุม่ยอ่ยวนันี ้ ได้รับฟังเสยีงสะท้อนทัง้จากรองนายก ปลดัฯและผอ.

การศกึษาวา่ ในเร่ืองเดยีวกนั มีหลายหนว่ยงานลงมาในพืน้ท่ี แตย่งัไมเ่ห็นรูปธรรม เมื่อรู้ปัญหาแล้วก็จบไป ไมม่ีการตอ่ยอดในการ

แก้ปัญหา ท้องถ่ินเองมีงบประมาณจ ากดั 

ความเห็นตอ่ประเด็นค าถามมีดงันี ้
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—  1. ผลกระทบจำกโลกร้อนที่ท ำให้น ำ้ทะเลหนุนสูงขึน้ ท ำให้มีปัญหำน ำ้ท่วมง่ำย  ช่วงระยะเวลำที่เป็นน ำ้เค็มยำวนำน

ขึน้ มีผลกระทบต่อเกษตรกรชำวสวน ..... จะแก้ไขปัญหำอย่ำงไร.. 

—  -เดิมชาวสวนใช้น า้ในการท าเกษตร ทัง้น า้จากแมน่ า้ น า้คลอง และน า้บาดาล มีน า้ขึน้ น า้ลงตามธรรมชาติ เมื่อมี

ปัญหาน า้เค็มเข้า ก็จะใช้น า้บาดาลมาไลน่ า้เค็ม แตใ่นปัจจบุนัท่ีมกีารใช้น า้ปะปาแทนน า้บาดาล การไลน่ า้เค็มด้วย

การใช้น า้ประปาจะมีต้นทนุสงู แตถ้่าจะเจาะน า้บาดาลมาใช้ก็มคีา่ธรรมเนียมสงูพอๆกบัการใช้น า้ประปา 

—  -ปัญหาส าคญัคือต้นทนุการใช้น า้ มาแก้ปัญหาน า้เคม็ยงัสงูอยู่ 

—  -หากมีการแก้ปัญหาน า้เค็มได้ดี จะสง่ผลเป็นแรงจงูใจให้คนกลบัมาท าสวน ท าเกษตรเพิ่มขึน้ 

—  2. กำรจัดกำรเร่ืองประตู ปิด เปิด น ำ้ จะแก้ไขปัญหำได้อย่ำงไร   ควรจะมีระบบอะไรในกำรดูแลเร่ืองนี ้

—  -ในพืน้ท่ีต าบลบางกะเจ้ามีประตนู า้ทัง้หมด 9 ประต ูการเปิด-ปิด ประตนู า้ อาศยัคนในละแวกใกล้ๆ 

—  สว่นใหญ่เป็นญาติ ที่ชว่ยดแูล เปิด-ปิด ตามที่ทาง อบต.ได้แนะน าไว้ ไมไ่ด้มีเจ้าหน้าที่ดแูลเฉพาะ 

—  -กรณีประตนู า้มีการช ารุด อบต.จดัเจ้าหน้าที่ไปซอ่มบ ารุง ด้วยงบฯอบต.มีการดแูลเป็นประจ า 

—  -แตไ่มม่ีการประสานการจดัการ เปิด-ปิด ประตนู า้ร่วมกนัทัง้ 6 ต าบลในคุ้งบางกะเจ้า 

—  -ประตนู า้ที่วดับางกะเจ้านอก ริมน า้เจ้าพระยา อยูใ่นความดแูลของ อบจ. กลไกการเปิด-ปิด ช ารุด 

—  มีคนมาขโมยสายไฟ ชาวบ้านจงึต้องรวมเงินบริจาคติดตัง้กล้องวงจรปิดไว้เฝา้ระวงั 

—  -ขณะนี ้ทาง อบจ.ด าเนินการซอ่มประตรูะบายน า้ไปได้ ประมาณ 10 ประต ูยงัเหลอือีก 20 กวา่ประต ู

—  -คณุประกิจให้ความเห็นวา่ การจดัการน า้ของพืน้ท่ีกระเพาะหม ู6 ต าบลที่ปัจจบุนัมีความไมล่งรอยกนัแตล่ะต าบล 

อบต.ไมไ่ด้มีการคยุหารือร่วมกนั เห็นควรให้เป็นการจดัการโดยผู้มอี านาจ (อบจ.หรือกระทรวงทรัพยากรน า้) ผู้มีบารมี 

อยา่งมลูนิธิชยัพฒันา ท่ีดแูลพืน้ที่นีใ้ห้เกิดการประสานความร่วมมือในการจดัการเปิด-ปิด ประต ู

       3. กำรปรับปรุงคุณภำพน ำ้ในคูคลองต่ำงๆ ให้เกดิกำรไหลเวียนที่ดขีึน้    ควรท ำอย่ำงไร  โดยใคร.... 

  -ในพืน้ท่ีต าบลบางกะเจ้า คคูลองที่มีสิง่ปฏิกลูตกค้าง ทาง อบต.มีการขดุรอก คคูลอง แตก็่ประสบปัญหา 

ความไมร่่วมมือของเจ้าของที่ดินริมคลองสาธารณะ /ล าประโดง บางแหท่ี่มกีอจาก ขึน้ขวางทางน า้ ไหล 

เจ้าของที่ดินไมย่อมให้ตดั /ถางกอจาก ก็ไมส่ามารถท าความสะอาดขดุรอก ค ูคลองได้เต็มที่ 

-สง่ผลกระทบตอ่ที่ดินแปลงตรงข้ามให้ทีด่ินของเขาถกูกดัเซาะ เว้าแหวง่ ดินหายไป บางแหง่เกิดเป็นข้อขดัแย้ง

ระหวา่งชาวบ้าน 
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-ปัญหาที่พบคือชาวบ้าน เจ้าของที่ดินติดล าประโดง มกัจะถือเอาสว่นท่ีดินเป็นท่ีงอกลงไปในล าคลองสาธารณะเป็นท่ี

งอก แล้วไปให้ทางจนท.ที่ดินมารังวดัออกโฉนดเพิ่ม ทัง้ๆที่มองเหน็หลกัเขตชดัเจน 

-เมื่อก่อนที่ดินยงัไมม่ีราคาสงูปัญหานีอ้าจมีน้อย แตปั่จจบุนัท่ีดินมรีาคาสงู จึงเกิดกรณีข้อขดัแย้งระหวา่งชาวบ้าน 

และระหวา่งชาวบ้านกบัทาง อบต.กรณีที่ไปขดุรอกคคูลองคคูลองเพื่อให้น า้ไหลเวยีนดี 

   

 ข้อแนะน ำ หากโครงการวิจยัต้องการเผยแพร่ความรู้ ประชาสมัพนัธ์ /การสมัมนาเร่ืองตา่ง ให้เข้าถึงประชาชนจ านวนมากควร

ใช้วนัท่ีมีการประชมุประชาคมของต าบล (9 หมูบ้่าน)ซึง่ตามระเบยีบใหมจ่ะต้องมีคนมาประชมุเกินคร่ึงหนึง่ 

ผู้บันทกึกำรประชุม 

พฒันจรินทร์  สวนแก้วมณี  นกัวจิยัผู้ประสานงานในชมุชน 

2. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงกอบัว 

สมัภาษณ์ นำยนุกลู  โพธ์ิศรี  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป วนัท่ี 19 ตลุาคม  2561 

โดย คณุพฒันจรินทร์ สวนแก้วมณี นกัวิจยัผู้ประสานงานในชมุชน 

1. ลักษณะที่ตัง้ พืน้ที่ และข้อมูลทั่วไป  

ต าบลบางกอบวั ตัง้อยูริ่มแมน่ า้เจ้าพระยา ฝ่ังตะวนัตก ด้านทิศเหนือของพืน้ท่ีสเีขยีวขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านทัว่ไปเรียกกนัวา่ 
“กระเพาะหม”ู ในเขตอ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ฝ่ังตรงข้ามกบัเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร อยูห่า่งจากทีว่า่การอ าเภอ
พระประแดง ประมาณ 6 กิโลเมตร อยูห่า่งจากศาลากลางจงัหวดัสมทุรปราการ ประมาณ 18 กิโลเมตร และเป็นพืน้ท่ีที่อยูใ่นเขตเลอืกตัง้ 
ที่ 6 ของจงัหวดัสมทุรปราการ มพีืน้ท่ีเขตตดิตอ่ดงันี ้

ทิศเหนือ  ติดกบั แมน่ า้เจ้าพระยา 

ทิศใต้ ติดกบัเขต ต าบลบางยอ 

ทิศตะวนัออก ติดกบัเขต ต าบลบางน า้ผึง้ 

ทิศตะวนัตก ติดกบัเขต ต าบลบางกะเจ้า 

เนือ้ที่ 

พืน้ท่ีโดยทัว่ไปในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลบางกอบวัเป็นท่ีราบลุม่ติดแมน่ า้เจ้าพระยา  

มีเนือ้ที่รวม 2.48 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,594.95 ไร่ 
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ภมิูประเทศ  

สภาพพืน้ท่ีขององค์การบริหารสว่นต าบลบางกอบวั แตเ่ดิมเป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรม อยูต่ดิแมน่ า้เจ้าพระยา มีล าคลองเช่ือมตอ่กบั
แมน่ า้เจ้าพระยาหลายสาย ซึง่ใช้เป็นเส้นทางการสญัจรที่ส าคญัในอดีต มีถนนสายหลกัคือ ถนนเพชรหงึษ์ มีความยาวในเขตต าบลบาง
กอบวัโดยประมาณ 2,000 เมตร และมีทา่เทียบเรือหมูท่ี่ 7 ต าบลบางกอบวัเป็นทา่เรือที่ใช้ในการคมนาคมทางน า้ระหวา่งต าบลไปยงัเขต
กรุงเทพมหานคร 

ปัจจบุนัพืน้ท่ีในต าบลบางกอบวั ได้รับการประกาศให้เป็นพืน้ที่สีเขียวเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จงึไมม่ีอาคารขนาดใหญ่หรือ
สิง่ปลกูสร้างเชิงพาณิชย์มากนกั พืน้ท่ีสว่นใหญ่ยงัเป็นสวนผลไม้ดัง้เดิม ปัจจบุนัมีการก่อสร้างถนน คสล.เพิ่มขึน้จ านวนหลายเส้นทาง
เนื่องจากมีการขยายตวัของชมุชนเพิ่มขึน้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การอยูอ่าศยั ประกอบกบัการเดินทางเช่ือมตอ่กบั
กรุงเทพมหานครมคีวามสะดวกสบายมากขึน้ 

รำยชื่อคลองสำธำรณะ 

o คลองบน  
o คลองวดั 
o คลองยายกี 
o คลองแพ 
o คลองเขต 
o คลองตาหมอส ี
o คลองยายเอด็ 

จ ำนวนหมู่บ้ำน และพืน้ที่โดยประมำณ 

แบง่การปกครองเป็น 13 หมูบ้่าน และพืน้ท่ีโดยประมาณ 1594.95 ไร่  

ประชำกรจ านวนประชากรทัง้สิน้ 7,214 คนประชากรแยกเป็น เพศชาย 3,458 คน เพศหญิง   3,756 คน มีความหนาแนน่เฉลีย่ 
1,004 คน/ตารางกิโลเมตร มีจ านวนครัวเรือนทัง้สิน้ 2,491 ครัวเรือน 

คณุนกุลู   เป็นคนในพืน้ท่ีบ้านเดมิอยูท่ี่บางน า้ผึง้ รุ่นพอ่ แม ่ท าสวน แตห่ลงัจากการท าประตรูะบายน า้ น า้ทว่ม  

รุ่นลกูไปท างาน รับราชการ พนกังานเอกชน  
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2. กำรประชุมกล่มย่อยกบั อบต.บำงกอบวั ณ อบต.บำงกอบวั  วันที่ 19 ตุลำคม  2561 

 สรุปประเด็นส ำคัญของกำรจดักำรน ำ้ในชุมชน 

      1.ผลกระทบจากโลกร้อนท่ีท าให้น า้ทะเลหนนุสงูขึน้ ท าให้มีปัญหาน า้ทว่มงา่ย  ชว่งระยะเวลาที่เป็นน า้เค็มยาวนานขึน้ มี

ผลกระทบตอ่เกษตรกรชาวสวน ..... จะแก้ไขปัญหาอยา่งไร.. 

ปี 2558-2559 มีน า้เคม็มาก เพราะน า้แล้ง ไมม่ีมากพอที่จะมาดนัน า้ทะเล ผลผลติเสยีหายต้นไม้ตาย 

ผลไม้พวก มะมว่ง ชมพู ่มะพร้าว ตายไปมาก ชาวบ้านแก้ปัญหาโดยใช้น า้ทีเ่ก็บไว้ในร่องสวน อยา่งสวนลงุสมาน ก็พยายามใช้

วิธีนี ้บางสวนก็ใช้น า้ประปา 

2. การจดัการเร่ืองประต ูปิด เปิด น า้ จะแก้ไขปัญหาได้อยา่งไร   ควรจะมีระบบอะไรในการดแูลเร่ืองนี ้

ตอนนีย้งัซอ่มไมเ่สร็จทัง้หมด แตเ่ทา่ที่พา รองผอ.สเุทพ (อพท.) ไปดปูระตรูะบายน า้ คลองตา่งๆในบางกอบวั 

พบวา่ ประตทูี่ซอ่มเสร๊จแล้วยงัเก็บงานไมด่ี มกีองดินหน้าประต ุไหลเข้ามา มีเศษขยะกองหน้าเขื่อนไหลเข้ามา 

สงัเกตวา่ บานประตเูลก็ เมื่อน า้ไหลแรงดินจะสไลด์ลงมากองหลงับาน  ปัจจบุนังานโยธารักษากญุแจประตรุะบายน า้ แตย่งัไม่

มีการคยุกนัถงึระบบการจดัการ ปิด –เปิด 

3. การปรับปรุงคณุภาพน า้ในคคูลองตา่งๆ ให้เกิดการไหลเวยีนที่ดีขึน้    ควรท าอยา่งไร  โดยใคร.... 

ที่บางกอบวั ชมุชนมีการรวมกลุม่ช่วยกนัท าความสะอาดคลอง เก็บขยะ ตดัก่ิงไม้เปิดเส้นทางให้สญัจรได้ 

“กลุ่มรักษ์น ำ้ รักษ์คลอง” ที่โกหมอ่งน าเยาวชน ลกูหลาน ไปช่วยท าความสะอาด ชวนอาสาสมคัรมาปลกูต้นไม้เช่น ต้น จาก 

เพื่อรักษาการกดัเซาะริมชายฝ่ัง 

คลองแพ อยากให้มีการสานตอ่โครงการ เพื่อเช่ือมตอ่คลองอื่นๆได้มากขึน้ โดยให้ชาวบ้านมาร่วมมือมากขึน้กวา่เดิม 

เพราะปีนีจ้ะพฒันาเป็นเส้นทางการทอ่งเทีย่วเชิงนเิวศ เมื่อวนัที 13 สงิหาคม 2561 จะมีการท าบญุคลอง ตกับาตรทางน า้ พระ

นัง่เรือมารับบาตร จะขยายผลเป็นงานวฒันธรรมของคนบางกอบวั เช่ือวา่จะท าให้ชาวบ้านเห็นความส าคญัและจะมาเข้าร่วม

รักษาคคูลองมากขึน้ 

 เร่ืองความสะอาดที่ผา่นมาชาวบ้านในชมุชนยงัร่วมมือน้อย ยงัไมค่อ่ยมีการใช้ถงัดกัไขมนั 
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3. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงกระสอบ 

กำรประชุมกลุ่มย่อยกบั หน่วยงำนท้องถิ่น อบต.บำงกระสอบ (วนัท่ี  2561 ) 

 นำย อุทิศ รำชพลเสน รอง ปลดัอบต.บางกระสอบ  

          นส.พฒันจรินทร์ สวนแก้วมณี นกัวิจยัผู้ประสานงานในชมุชน 

1. ลักษณะที่ตัง้ของพืน้ที่และข้อมูลทั่วไป 

ที่ตัง้อยูบ่นที่ราบลุม่บนแผน่ดินสามเหลีย่ม ปากแมน่ า้เจ้าพระยาฝ่ังตะวนัตกของริมแมน่ า้เจ้าพระยา อยูห่า่งจากกรุงเทพมหานครเพียง 

12 กม. เป็นพืน้ท่ีรองรับน า้ก่อนทีจ่ะไหลลงสูอ่า่วไทย จงึอดุมสมบรูณ์ไปด้วยแร่ธาตจุากดินตะกอนปากแมน่ า้ที่เหมาะส าหรับท า

การเกษตร 

พืน้ท่ี ประมาณ  2.36 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,247 ไร่ แบง่พืน้ท่ีเป็น 11 หมูบ้่าน 

อาณาเขต ทิศเหนือ ติดตอ่กบัต าบลบางน า้ผึง้ 

ทิศใต้ ตดิตอ่กบัต าบลทรงคนองและแมน่ า้เจ้าพระยา 

ทิศตะวนัออก ติดตอ่กบัแมน่ า้เจ้าพระยา 

ทิศตะวนัตก ติดตอ่กบัต าบลบางยอ 

สภาพภมูิประเทศ พืน้ท่ีต าบลบางกระสอบเป็นท่ีราบลุม่ปากแมน่ า้เจ้าพระยา ท่ีเกิดจาก 

การทบัถมของตะกอนหนามีดินอดุมสมบรูณ์เหมาะแก่การท าการเกษตร ระดบัความสงูของพืน้ท่ีประมาณ 0.5-1.5 เมตร และมีความลาด
เอียงโดยเฉลีย่ต า่กวา่ 1% ลกัษณะของชัน้ดินในชว่งบนความลกึประมาณ 0-1.5 เมตร จะเป็นดินเหนียวออ่นตวั มีความสามารถในการ
อุ้มน า้และรับน า้หนกัแรงต า่มาก ประมาณ 0.5 – 3 ตนัตอ่ตารางเมตร เมื่อรับน า้หนกัจะมีการยบุตวัได้งา่ย นอกจากนัน้ยงัมีล าคลองอยู่
ทัว่ไป เดิมประชากรใช้พืน้ท่ีท าการเกษตรได้ดี แตปั่จจบุนัเกิดภาวะน า้ทว่มขงัทกุปี ท าให้สภาพพืน้ท่ีท าการเกษตรเสยีหายเป็นจ านวนมาก 

2.5 สภาพภมูิอากาศ เนื่องจากลกัษณะที่ตัง้ตดิกบัแมน่ า้เจ้าพระยา และอา่วไทย จงึได้รับ 

อิทธิพลจากลมทะเลและลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้พดัผา่น สง่ผลให้มีอากาศเย็นสบายไม่ร้อนจดั และไมห่นาวจดั อณุหภมูิอยูร่ะหวา่ง 
24.9 – 33.3 องศาเซลเซยีส มีความชืน้สมัพทัธ์ในอากาศสงู โดยฤดรู้อน เร่ิมต้นจากเดือนมีนาคม ถงึเดือนพฤษภาคม ฤดฝูน เร่ิมต้นจาก
เดือนมิถนุายน ถงึเดือนตลุาคม และฤดหูนาว เร่ิมต้นจากเดือนพฤศจิกายน ถงึเดือนกมุภาพนัธ์ 
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ประชำกร 

ต าบลบางกระสอบมีหมูบ้่าน 11 หมู ่มีประชากร รวม 2470     คน จ านวนครัวเรือนทัง้สิน้    858    ครัวเรือน   

คลองในพืน้ที่ต ำบลบำงกระสอบ 

1.คลองตำสกั ใกล้/แบง่เขต กบัต าบลบางน า้ผึง้ 

2.คลองตำแดง เส้นทางจกัรยานทอ่งเที่ยว มีจดุพกัคอย และประตรูะบายน า้ 

3.คลองบำงกระสอบ มีประตรูะบายน า้สูเ่จ้าพระยา (ร้าน บ้าน บ้าน) 

4.คลองตำก๊ก ยำยพร  

5.คลองลัดบำงยอ(ด้านท้ายน า้) 

6.คลองขำยเสำ 

7.คลองวัดบำงกระสอบ แบง่เขตกบัต าบลทรงคนอง 

2. สรุปประเด็นส ำคัญของกำรจัดกำรน ำ้ในชุมชน 

—  1. ผลกระทบจำกโลกร้อนที่ท ำให้น ำ้ทะเลหนุนสูงขึน้ ท ำให้มีปัญหำน ำ้ท่วมง่ำย  ช่วงระยะเวลำที่เป็นน ำ้เค็มยำวนำน

ขึน้ มีผลกระทบต่อเกษตรกรชำวสวน ..... จะแก้ไขปัญหำอย่ำงไร.. 

—  รองปลดัฯ เลา่ปัญหาในชว่ง 2-3 ปีที่ผา่นมา ท่ีต าบลบางกระสอบประสบปัญหา หน้าแล้ง เมื่อน า้ทะเลหนนุ น า้เคม็จะทะลกัเข้า

สูพ่ืน้ท่ีสวนของเกษตรกร เพราะพนงักัน้น า้และประตนู า้แถบวดับางกระสอบ ไปถึงต าบลบางน า้ผึง้พงัไมส่ามารถกนัน า้เค็มได้ 

เกษตรกร ต้องหาทางชว่ยตวัเอง เช่นท าคนักัน้น า้รอบสวน และอาจต้องใช้น า้ประปารดต้นไม้ สว่นในฤดฝูนน า้หลากมาทว่ม 

พืน้ท่ีสว่นใหญ่ที่ลุม่ต า ทัง้บ้านเรือนท่ีอยูอ่าศยั แช่น า้กนัเป็นสปัดาห์ เดินทางล าบากทัง้เดก็และผู้ใหญ่ เคยจะมีโครงการสร้าง

ก าแพงกัน้น า้รอบคุ้ง เพื่อแก้ปัญหาน า้ทว่ม แตก่ลุม่อนรัุกษ์คดัค้านจึงต้องคืนงบประมาณไป 

—  ถำม  ท่ำนแน่ใจหรือว่ำกำรสร้ำงก ำแพงกัน้น ำ้(โครงการใหญ่ดงักลา่ว)ดังกล่ำวจะแก้ปัญหำน ำ้ท่วมได้จริง? 

—  ถ้าเป็นความเดือดร้อน และจ าเป็นจริงๆ อบต.ก็สามารถเสนอของบฯทางจงัหวดัมาซอ่มพนงักัน้น า้ที่พงัได้ จะดีกวา่ไหมทีจ่ะมี

ปา้ยโจมตีกลุม่อนรัุกษ์ติดตัง้เต็มไปหมด คนภายนอกทีเ่ข้ามาในพืน้ท่ีอาจจะ งง สงสยั 

—  รองปลดัฯ ตอบวา่เ ป็นเร่ืองที่ชาวบ้านเขาไมพ่อใจ ทาง อบต.ไมก่ล้าไปเก็บปา้ยลง 
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2. กำรจัดกำรเร่ืองประตู ปิด เปิด น ำ้ จะแก้ไขปัญหำได้อย่ำงไร   ควรจะมีระบบอะไรในกำรดูแลเร่ืองนี ้

รองปลดัฯ  อธิบายวา่ขณะนีป้ระตรูะบายน า้ในพืน้ท่ี ยงัช ารุดใช้การไมไ่ด้ รอการซอ่มแซมจากทาง อบจ.และยงัไมไ่ด้คยุกนัวา่จะ

จดัการอยา่งไร? 

   

          3. กำรปรับปรุงคุณภำพน ำ้ในคูคลองต่ำงๆ ให้เกดิกำรไหลเวียนที่ดีขึน้  ควรท ำอย่ำงไร ?  โดยใคร ?  .... 

มีกิจกรรมท าความสะอาดคคูลองเพื่อให้เป็นเส้นทางสญัจร ในการทอ่งเที่ยวทางเรือ ควบคูไ่ปกบัเส้นทางจกัรยาน 

    

                                        บันทกึโดย คณุพฒันจรินทร์ สวนแก้วมณี นกัวิจยัผู้ประสานงานในชมุชน 
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4.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงน ำ้ผึง้ 

กำรประชุมกลุ่มย่อยกบั หน่วยงำนท้องถิ่น อบต.บำงน ำ้ผึง้ (วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2561) 

 นางอาภรณ์  พานทอง (ปา้ปู๊ ด)  รองนายก อบต.บางน า้ผึง้ 

 นางสาวชตุิพร  ทรัพย์อร่าม (น้องแนท) จนท.บริหารงานทัว่ไป) 

 นายประกิจ  รอดเจริญ  นกัวจิยัชมุชน ต.บางกะเจ้า 

              นส. พฒันจรินทร์ สวนแก้วมณี นกัวิจยัผู้ประสานงานในชมุชน จากไอร่าห์ 

1. สภำพพืน้ที่และข้อมูลทั่วไป 

ประชำกร 

ต าบลบางน า้ผึง้มีประชากร รวม 4,921 คน แยกเป็น ชำย 2,341 คน และหญิง 2,580 คน มคีวามหนาแนน่เฉลีย่ 1,400 คน / 
ตารางกิโลเมตร จ านวนครัวเรือนทัง้สิน้ 1,161 ครัวเรือน  แยกเป็นรายหมูบ้่านและจ านวนครัวเรือน ดงันี ้

ต ำบล/แขวง ชำย หญิง รวม 
ต ำบลบำงน ำ้ผึง้       

หมูท่ี่ 1 บ้านวดับางน า้ผึง้นอก 327 352 679 

หมูท่ี่ 2 บ้านบางน า้ผึง้ 54 43 97 

หมูท่ี่ 3 บ้านบางน า้ผึง้ 161 179 340 

หมูท่ี่ 4 บ้านบางน า้ผึง้ 168 178 346 

หมูท่ี่ 5 บ้านคลองทรง 67 84 151 

หมูท่ี่ 6 บ้านไฟไหม้ 37 35 72 

หมูท่ี่ 7 บ้านคลองตาสกั 103 139 242 

หมูท่ี่ 8 บ้านคลองบ้านผึง้ 148 149 297 

หมูท่ี่ 9 บ้านบางน า้ผึง้ 417 473 910 

หมูท่ี่ 10 บ้านคลองบางน า้ผึง้ 560 611 1,171 

หมูท่ี่ 11 บ้านบางน า้ผึง้ 270 297 567 

(ข้อมูล : ส านกับริหารงานทะเบียนทอ้งถ่ิน อ าเภอพระประแดง  ณ เดือน กมุภาพนัธ์ 2557) 
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แหล่งน ำ้ธรรมชำต ิ

- แมน่ า้เจ้าพระยา ไหลผา่นพืน้ท่ี หมูท่ี่ 1 – หมูท่ี่ 6 ต าบลบางน า้ผึง้ 

- คลองธรรมชาติ จ านวน 6 สาย สว่นใหญ่เป็นล าคลองสายสัน้ๆ เช่ือมตอ่กบัแมน่ า้เจ้าพระยา  

  1.คลองวดับางน า้ผึง้นอก 

 2.คลองยายริว้ 

 3.คลองบางน า้ผึง้ เป็น ล าคลองสายส าคญั คือ ระยะทางประมาณ 1.50 กิโลเมตร เช่ือมตอ่กบัคลองบางกะเจ้าที่ไหล
ออกสูแ่มน่ า้เจ้าพระยาทัง้สองด้าน ด้านเหนือน า้ทีว่ดับางกะเจ้านอก และด้านท้ายน า้ที่หมู ่ ต.บางน า้ผึง้ 

(คลองนีช้าวบ้านแถวตลาดน า้บางน า้ผึง้เรียก “คลองบางน า้ผึง้ใน” แตช่ื่อทางการเรียก “คลองบางกะเจ้า”เพราะเป็นคลองสายเดียวกนักบั
คลองที่ไหลไปท่ีวดับางกะเจ้านอก) 

  4.คลองทรง(คลองพวง) มีประตนู า้ ชัน้นอก และชัน้ใน ใกล้พืน้ท่ีโครงการใหญ่ของเอกชน(ปาร์ค) 

  5.คลองตาเยือ้ง หมู ่9 ต.บางน า้ผึง้ 

  6.คลองตาสกั หมู ่6 ต.บางน า้ผึง้ และ หมู ่1 ต.บางกระสอบ เป็นคลองแบง่เขตระหว่าง ต าบลบางน า้ผึง้กบัต าบลบาง
กระสอบ 

 ปา้อาภรณ์เลา่วา่เดมิคลองในบางกะเจ้าเช่ือมกนัหมดเพราะใช้เป็นเส้นทางคมนาคมตดิตอ่ ค้า-ขาย แตปั่จจบุนัเมื่อถนนมา
แทนที่ บางคลองถกูถม ทางไหลเวียนไมส่ะดวก ไมม่ีการสญัจรผา่นก็อาจรก เพราะมีสิง่กีดขวาง 

 - แหลง่น า้เพื่อการ อปุโภค-บริโภค  ครัวเรือนมีน า้สะอาดเพียงพอตอ่การอปุโภคและบริโภค  

คิดเป็นร้อยละ 70 

- บอ่น า้บาดาล จ านวน 3 แหง่ 

- ครัวเรือนท่ีรับบริการน า้ประปาจากการประปานครหลวง จ านวน 700 ครัวเรือน 

ทรัพยำกรธรรมชำติในพืน้ที่ 

- ทรัพยากรดิน สภาพดินโดยทัว่ไปเป็นดินท่ีเกิดจากการตกตะกอนทบัถม ประกอบด้วยแร่ธาตทุีม่คีวามอดุมสมบรูณ์เหมาะแก่
การเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากตัง้อยูบ่ริเวณริมแมน่ า้เจ้าพระยาตอนลา่ง 
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- ทรัพยากรน า้ มีแมน่ า้เจ้าพระยาไหลผา่น และมีล าคลองสาขาเช่ือมตอ่ ท าให้มีน า้เพื่อการเกษตรและการอปุโภค-บริโภคที่
ครอบคลมุทัว่ถงึเพยีงพอ 

- ทรัพยากรป่าไม้ชายเลน ประกอบด้วย ป่าจาก ต้นล าพ ูและอื่นๆ บริเวณริมแมน่ า้เจ้าพระยา และตามริมคลองสายตา่งๆ 

กำรแก้ปัญหำน ำ้เน่ำเสีย 

 ที่ตลาดบางน า้ผึง้ บริเวณที่ท าการ อบต.บางน า้ผึง้ ติดตัง้บอ่บ าบดัน า้เสยี 10 บอ่และมีเคร่ืองก าจดัขยะเปลีย่นขยะเป็นปุ๋ ย
ชีวภาพ ชว่งหน้าแล้ง อาจมีสภาพคล้ายน า้เสยี เพราะน า้น้อย แตท่ี่ตลาดบางน า้ผึง้ยงัมีบอ่บาดาลอยู ่1 บอ่ 

 

เร่ืองการดแูลคคูลองชาวบ้านในชมุชนต้องชว่ยกนัดแูล ทางอบต.มีโครงการจิตอาสา ชวนชาวบ้านผู้น าชมุชน ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน 
มาร่วมกบั ทางทหาร มาชว่ยกนัท าความสะอาดคลอง เก็บขยะ ตดัก่ิงไม้ ให้น า้ไหลเวียนสะดวก ในช่วงเดือนธนัวาคม 60 ที่ผา่นมา 
อนาคตจะมีโครงการสร้างจิตส านกึการมีสว่นร่วมดแูล บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในชมุชน ร่วมมือกบัเครือขา่ยที่
ท างานกบั ปตท. 

กำรแก้ปัญหำน ำ้เค็ม 

ช่วงปี 58 ,59 ,มีปัญหาน า้เคม็ ต้นไม้ ผลไม้ตาย เสยีหายไปมาก  พืน้ท่ีต าบลเรามีเกษตรกรประมาณ 30 % ทางอบต.ได้ขดุบอ่
เก็บน า้ไว้เพื่อให้เกษตรกรน าไปใช้เมื่อน า้เค็มมาอีก ปา้อาภรณ์เลา่ถึง การแก้ปัญหาของเกษตรกรในต าบลบางน า้ผึง้ ปรับพืน้ท่ี ถมร่อง
สวน ให้ดินเสมอกนั และหนัมาปลกูมะนาว ส้มโอ ในวงบอ่ซีเมนต์ โดยใช้น า้จากบอ่บาดาลบอ่เดิมที่มีอยู่ 
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4. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงยอ 

กำรประชุมกลุ่มย่อยกับ หน่วยงำนท้องถิ่น อบต.บำงยอ (วนัท่ี ๘ พ.ย. ๒๕๖๐) 

               

ผู้ เข้าร่วมประชมุ  1.นายเกษมส ี จนัทร์สขุ   นายก อบต.บางยอ 

  2.นายวีระ ป่ินแก้ว   ประธานสภา อบต.บางยอ 

  3.นายสาคร พิศมาลยั   ส.อบต.หมู ่๑ 

  4.น.ส.ศภุรัชต์ แตงออ่น   ส.อบต.หมู ่๖ 

  5.นายสมศกัดิ์   กลัยาณมติร  ส.อบต.หมู ่๗ 

  6.นายประกิจ รอดเจริญ  นกัวิจยัชมุชน จากต าบลบางกะเจ้า. 

                            7. นส. พฒันจรินทร์ สวนแก้วมณี                      นกัวิจยั ผู้ประสานงานในชมุชนจากไอร่าห์ 

  มี จนท.และสมาชิกสภา อบต.เข้าร่วมอกี 3-4 คน 

1. ลักษณะที่ตัง้และข้อมูลทั่วไป 

องค์การบริหารสว่นต าบลบางยอ ตัง้อยูเ่ลขที่ 123 หมูท่ี่ 4 ต าบลบางยอ อ าเภอ พระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ในเขตพืน้ท่ี
กระเพาะหม ู(บางกะเจ้า) อยูห่า่งจากที่วา่อ าเภอ พระประแดงประมาณ 2 กิโลเมตร ซึง่เป็นจงัหวดัในภาคกลางของประเทศ มีเนือ้ที่ 5.37 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,318 ไร่ 

ทิศตะวนัตก จรด แมน่ า้เจ้าพระยา 

ทิศตะวนัออก จรด ต าบลบางกระสอบ, ต าบลบางน า้ผึง้ และต าบลทรงคนอง 

ทิศเหนือ จรด ต าบลบางกะเจ้า และต าบลบางกอบวั 
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ทิศใต้ จรด ต าบลทรงคะนอง 

ลักษณะพืน้ที่ – ภมิูอำกำศ 

เป็นท่ีราบลุม่มีแมน่ า้เจ้าพระยาเป็นแมน่ า้สายหลกัเหมาะแกก่ารเพาะปลกูท าสวนผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดบั พืน้ท่ีสว่นใหญ่เป็นพืน้ที่สี
เขียว จึงเหมาะแก่การพฒันาสง่เสริมอาชีพด้านการเกษตร และการทอ่งเทีย่วเชิงอนรัุกษ์เพื่อสง่เสริมรายได้ให้แก่ประชากรในพืน้ท่ี  

ข้อมูลเร่ืองคลองและประตูระบำยน ำ้ 

1.คลองตาโถม (ติดคลองทา่นา)     

2.คลองตาหงา่ (ตอ่คลองทา่นา)     

3.คลองตาแหวง (ตอ่คลองทา่นา) 

4.คลองทา่นา (มีประตรูะบายน า้) 

5.คลองมอญ 

6.คลองยายเติม (ตอ่จากคลองบางกะเจ้า) 

7.คลองลดับางยอ (เป็นคลองทีม่ปีากคลองระบายสูแ่มน่ า้เจ้าพระยาทัง้สองด้าน) 

8.คลองตาแดง (มีล ารางสาธารณะ ไปตอ่คลองลดับางยอ) 

9.คลองวดับางขมิน้ มีประตรูะบายน า้ศุ ่แมน่ า้เจ้าพระยา 

10.ล ารางสาธารณะ (หน้าบริษัท CTL มีสะพานทางเดินเท้ายกระดบั/ทางจกัรยานเช่ือมแหลง่ทอ่งเที่ยว)  

ข้อมูลทั่วไป ด้ำนประชำกร ( จาก กรมการปกครอง ๑๗ เม.ย.๒๕๕๘) 

จ านวนหมูบ้่าน   ๑๐ หมูบ้่าน 

จ านวนครัวเรือน   ๓๔๑๘ ครัวเรือน 

จ านวนประชากรรวม  ๑๑,๑๕๗    คน 

เพศชาย       ๕,๓๘๒    คน  

เพศหญิง       ๕,๗๗๕    คน 
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2. สรุปสาระสาํคัญจากการประชุม 

           ทางตวัแทนของโครงการวิจยัฯ มีพฒันจรินทร์และลงุประกิจจากบางกะเจ้า เร่ิมอธิบายท่ีมา ของโครงการนี ้วา่มีพืน้ท่ี
ศกึษาทัง้ 6 ตําบล ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการนํา้ เช่นปัญหานํา้ทว่มขงั นํา้เน่าเสีย นํา้เค็ม ฯ ท่ีสง่ผลกระทบตอ่การใช้ชีวิตของคน
ในพืน้ท่ี และอธิบายกระบวนการทํางานวิจยัท่ีชาวบ้านมีสว่นร่วม  

แตท่างนายก อบต.นายเกษมสี จนัทร์สขุ ได้ตดับทและบน่ๆวา่มีคนมาทําวิจยัในพืน้ท่ีหลายเร่ือง มาแล้วก็ไป ไม่ได้ช่วย
แก้ปัญหาอะไร? ปัญหาท่ีเขามองเหน็คือเร่ืองประตกูนันํา้ ท่ีมีคนฝ่ายอนรัุกษ์คดัค้านการสร้างกําแพงกนันํา้ทว่ม 

ประตนํูา้ในพืน้ท่ี ตําบลบางยอมี 5 ประต ูไมมี่ระบบจดัการการเปิด –ปิด ประตนํูา้ (คณุศภุรัชต์  แตงออ่น ส.อบต.หมู ่6 บอกวา่
ประตนํูา้บางยอ ทา่นา ชํารุด ยงัไมไ่ด้ซอ่ม) 

นายกอบต.กลา่ววา่ ทางสิง่แวดล้อมเป็นคนสร้างประตนํูา้ และอบต.เป็นคนรับผิดชอบคา่ไฟฟา้ ปัจจบุนัทาง อบจ.เรียกกลบัไป
ดแูล(แต ่อบต.ยงัต้องจ่ายคา่ไฟฟา้เหมือนเดิม) โดยของบประมาณมาซอ่มแซม ทัง้ 34 ประต(ูงบประมาณ 400 กวา่ล้าน) แตปั่ญหาคือ
การซอ่มแซมลา่ช้า และไมซ่อ่มพร้อมๆกนั จงึยงัไมแ่ก้ปัญหาช่วงนีฝ้นมา พายเุข้า ในพืน้ท่ีมีนํา้ท่วมขงั เช่น บ้านคนงานแถว ซ.วดับาง
กระสอบ (บ้านคณุอนงค์ แมบ้่านท่ี อบต.นี)้เขตรอยตอ่พืน้ท่ีบางยอ บางกระสอบและทรงคนอง 

ถ้าทางทีมวิจยัอยากด ูก็ให้ไปกบัคนท่ี อบต.พาไปดสูภาพท่ีนํา้ขึน้ทว่มขงับ้านเขา 

ลงุประกิจตัง้คําถามวา่ถ้าประตนํูา้ซอ่มเสร็จแล้วใครจะเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลการจดัการนํา้ ทัง้ 6 ตําบลจะมีแนวทางอยา่งไร? 
นายก อบต.ตอบวา่ ทางอบจ.เป็นผู้ดแูลการซอ่มแซมอยูใ่นขณะนี ้ระยะเวลา 3 ปี ท่ีอบต.ไมมี่งบประมาณสําหรับการดแูลประตนํูา้
โดยเฉพาะ แตย่งัรับภาระเร่ืองค่าไฟฟา้ให้อยู ่

 

ผู้บนัทกึการประชมุ 

คณุพฒันจรินทร์  สวนแก้วมณี  นกัวิจยั ผู้ประสานงานในชมุชน จากไอร่าห์ 
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5. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรงคนอง 

กำรประชุมกลุ่มย่อยกบั อบต.ทรงคนอง  

ณ ห้องรับรอง ทา่นนายก อบต. ทรงคนอง ณ ชัน้ 3 ที่วา่การอ าเภอพระประแดง (วนัท่ี  25  มกราคม  2561) 

นำย วัชระ  เติมวรรธนภทัร์  นายกองค์การบริหารสว่นต าบล 

นำงเตือนใจ  เสกตระกูล       รองนายก ด้านสวล.และสาธารณสขุ 

 

1. ลักษณะ ที่ตัง้ สภำพพืน้ที่ และข้อมูลทั่วไป 
องค์การบริหารสว่นต าบลทรงคนอง ตัง้อยูท่างด้านทิศเหนือของอ าเภอพระประแดง หา่งจากที่วา่ การอ าเภอพระประแดงประมาณ 
0.5 กิโลเมตร 

 

ทิศเหนือ ติดกบั แมน่ า้เจ้าพระยา และองค์การบริหารสว่นต าบลบางยอ 

ทิศตะวนัออก ติดกบั องค์การบริหารสว่นต าบลบางกระสอบ 

ทิศตะวนัตก ติดกบั เทศบาลลดัหลวง 

ทิศใต้ ติดกบั แมน่ า้เจ้าพระยา และเทศบาลเมืองพระประแดง 

 

เนือ้ที่   3.75 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,343.75 ไร่ 

ภมิูประเทศ  พืน้ท่ีของต าบลทรงคนอง เป็นท่ีราบลุม่ มีแมน่ า้เจ้าพระยาไหลผา่น  
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มีล ำคลองไหล   ผ่ำน 6 สำย ท าให้บริเวณริมแมน่ า้เจ้าพระยาเป็นท่ีราบลุม่ ซึง่เป็นพืน้ท่ีที่เหมาะแก่การท าการเกษตร คลอง
ทัง้ 6 สายประกอบด้วย 

 1.คลองรัตนง    2.คลองลดัหลวง    3.คลองลดัโพธ์ิ 

 4.คลองยายบา่ย  5.คลองวดัป่าเกด  6.คลองวดับางกระสอบ 

ประชำกรทัง้สิน้ 8,312 คนแยกเป็นชาย 4,047 คน หญิง 4,265 คน  

มีความหนาแนน่เฉลีย่ 2,217 คน / ตารางกิโลเมตร จ านวนครัวเรือนทัง้สิน้ 2,495 ครัวเรือน 

 

2. สรุปสำระส ำคัญจำกกำรประชุม 

2.1.ปัญหำเร่ืองผลกระทบจำกน ำ้ท่วม น ำ้เค็ม น ำ้แล้ง และกำรจัดกำรเร่ืองประตูระบำยน ำ้ 

ที่พืน้ท่ีของต าบลทรงคะนอง มีสภาวะน า้ทว่ม ชว่งน า้ขึน้ น า้ทะเลหนนุ คนักัน้น า้ ไมพ่อ 

ช่วงหน้าแล้ง อาจมีสภาพน า้เค็ม โดยเฉพาะระยะ 2 – 3 ปี ท่ีผา่นมา น า้เค็มรุก ต้นไม้เสยีหาย 

พืน้ท่ีต าบลทรงคะนอง มีประตรูะบายน า้คลองลดัโพธ์ิ (ชลประทานดแูลการปิด-เปิด) 
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ประตรูะบายน า้อื่นๆในพืน้ท่ีรับผิดชอบ ยงัไมม่ีการบริหารที่เป็นระบบ ท่ีอบต.ฝากงานไว้กบั งานโยธาฯอบต. 

 ปัจจบุนั ประตรูะบายน า้คลองวดัป่าเกด ประตรูะบายน า้คลองยายบา่ย ก าลงัอยูร่ะหวา่งการซอ่มแซมด้วย 

งบประมาณ อบจ. การซอ่มแซมประตรูะบายน า้ ท่ีหมู ่1 ผู้ รับเหมาท าพนงักัน้น า้พงั น า้ทะลกัเข้ามาทว่ม 

ชาวบ้านท่ีอยูใ่กล้ๆ ทาง อบต.จะต้องไปคยุกบัทางผู้ รับเหมาให้แก้ไขให้ตามเดมิ ปัจจบุนัการ ปิด-เปิดยงัไมม่ีระบบบริหารจดัการ
ร่วมกนั คงต้องรอการสง่มอบงาน ของผุ้ รับเหมา 

2.2 ข้อคิดเหน็เร่ืองกำรจัดกำรน ำ้ เพื่ออนุรักษ์พืน้ที่สีเขียว 

 ที่จริงพืน้ท่ีคุ้งบางกะเจ้า มีระเบียบ ข้อปฏิบตัิ ข้อห้าม ด้านการปกปอ้งสิง่แวดล้อม เร่ืองน า้ เร่ืองดิน เร่ืองป่า แตก่าร
บงัคบัใช้อาจไมเ่ข้มงวด เช่น การถมดิน อาจถมคลองทางน า้ท าให้ไมไ่หลเวียนถึงกนัเหมอืนในอดตี การขยายตวัของสงัคมเมือง 
มีการถมที่ดิน ถมร่องสวนเพื่อการปลกูสร้างที่อยูอ่าศยั มีผลให้พืน้ที่สเีขียวลดลง 

 อยากทราบ และ อยากเห็นแนวทางการแก้ไข ปัญหาของพืน้ท่ีนิเวศ 3 น า้อยา่งการพฒันาที่ยัง่ยืน ในอดีตเรามีชว่งที่
น า้ทะเลหนนุ ในหน้าแล้ง น า้เค็มระยะ 3-4 เดือน เราเคยมีปทูะเล แตปั่จจบุนัไมม่ี และในปี 2558 -59 ที่ผา่นมา หน้าแล้งภาวะ
น า้เคม็ยาวนานมากถึง 6-8 เดือน ต้นไม้ ผลไม้ในสวนเสยีหายยืนตายจ านวนมากแนวทางของมหาดไทยในบางพืน้ท่ีให้กลบัไป
ใช้น า้บาดาล(จากบอ่เดิม) แตก็่เป็นสิง่ที่โดยสว่นตวัผมไมเ่ห็นด้วยนกัเพราะ ในระยะยาวจะเกิดปัญหาดินทรุดต า่ลง ท่ีสวน
มะมว่งน า้ดอกไม้ที่ทรงคะนอง ของพ.ท.ช านาญ ออ่นแย้ม ชว่งน า้เค็มก็แก้ปัญหาด้วยการใช้น า้ประปา เป็นไปได้ไหมที่ในภาวะ
วิกฤติน า้แล้งดินเคม็ เกษตรกรทีจ่ะใช้น า้ประปาในการท าการเกษตรจะได้รับการสนบัสนนุคา่น า้ประปาจากทางการ 

 ผมได้ไปร่วมเป็นกรรมการลุม่น า้เจ้าพระยาตอนลา่ง ก็เห็นวา่มีการดงึน า้ไปใช้ในอตุสาหกรรมการผลติอยา่งอื่น
นอกจากเกษตรกร (ชว่งปีที่มีภาวะน า้แล้งที่ผา่นมา) แตส่ าหรับคุ้งบางกะเจ้าเรายงัไมม่ีการน าปัญหาเข้าไปร่วมแก้ไข ปัจจบุนั
ประตรูะบายน า้ท่ีคลองลดัโพธ์ิปิดบานประต ูให้น า้ไหลเวียนตามปกติ น า้จืดจากแมน่ า้ ก็จะสามารถต้านน า้ทะเลท่ีหนนุมาได้ 
พอประคองไมใ่ห้น า้เค็มไหลเข้ามาในพืน้ท่ีคุ้ง ปีนีน้า่จะพอประคองให้ผา่นพ้นน า้เค็มช่วงหน้าแล้งไปได้ 

2.3.กำรปรับปรุงคุณภำพน ำ้ในคูคลองต่ำงๆให้ไหลเวียนดขีึน้ควรท ำอย่ำงไร? 

อบต.เองมีบทเรียน โครงกำรบ ำบัดน ำ้เสียจำกระดับครัวเรือน และน าไปใช้กบัโรงเรียน เผยแพร่สูน่กัเรียนเพื่อ
กลบัไปสูค่รอบครัว ทัง้เร่ืองกำรคดัแยกขยะ การสนบัสนนุให้ครัวเรือนใช้ถงัดกัไขมนั แตก็่ต้องได้รับความร่วมมือและเห็น
ความส าคญัของชมุชนด้วยอยา่งแท้จริง เพราะปรากฏวา่บางรายไมไ่ด้ท าอยา่งตอ่เนื่องอ้างวา่ไมส่ะดวกในการใช้งานเพราะนัง่
ล้างจาน ดงันัน้ความส าเร็จต้องอยูท่ี่จดุเร่ิมต้นระดบัครัวเรือนต้องคดัแยกขยะ ใช้ถงัดกัไขมนั ไมเ่ทเศษอาหารหรือสิง่ปฏิกลูลงสู่
ระบบคคุลอง ทางน า้ และการเร่ิมต้นรณรงค์ทีเ่ด็ก สร้างวินยัตัง้แตเ่ด็กก่อนวยัเรียน จะต้องกระท าอยา่งตอ่เนื่อง ชมุชนต้อง
ช่วยกนัและต้องเร่ิมต้นท่ีตวัเอง 
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เร่ืองกำรจัดกำรขยะ ที่วดัจำกแดง ในพืน้ท่ีต.ทรงคะนอง เร่ืองนีม้ีพระอาจารย์ประนอมน าพาชมุชนท าเร่ืองนี ้ ที่วดั
มีพระมาให้ความรู้กบัญาติโยมที่มาท าบญุทีว่ดั ให้มีการปฏิบตัิโดยการแยกเศษขยะ หลงัท าบญุ รับประทานอาหารร่วมกนั และ
มีกิจกรรมพิเศษที่ทกุวนัอาทิตย์จะมีกลุม่แมบ้่านชมุชนวดัจากแดง น าผลติภณัฑ์ชีวภาพน า้หมกัผลไม้ ปุ๋ ยน า้หมกัชีวภาพ ที่มา
จากการคดัแยกขยะ มาสง่เสริมให้ญาติโยมทีม่าท าบญุ น าขยะมาแลก หรือบริจาค เพื่อน าผลติภณัพ์กลบัไปใช้ที่บ้าน 

  ที่วดัจากแดง รับขยะได้วนัละ 400 -1,000 กก. ต้นทนุในการก าจดัขยะ ตนัละประมาณ 320 บาท การลดคา่ใช้จา่ย
อาจจะยงัไมม่ากนกั ปัจจบุนัขยะที่ อบต.ทรงคะนองน าไปก าจดั ลดต้นทนุไปได้เดือนละประมาณ 10,000 บาทกวา่ๆ 

 ปัจจัยที่ท ำให้พืน้ที่สีเขียวลดลง 

 การท่ีความเจริญของโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น ถนน ขยายตวัในเข้าไปในพืน้ท่ี ซึง่แตเ่ดมิการสญัจรใช้เรือพายถึงกนั ก็
สามารถมีรถเข้าถงึ ท าให้คนภายนอกสนใจเข้ามาซือ้หาที่ดิน อาจเป็นไปทัง้การสร้างที่อยูอ่าศยัและการเก็งก าไร สว่นคนท้องถ่ิน
รุ่นลกูหลานก็ไมค่อ่ยประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นชาวสวนเหมอืนรุ่นพอ่แม ่ เมื่อเรียนหนงัสอืก็ไปเป็นข้าราชการ พนกังาน
เอกชน รัฐวิสาหกิจ ค้าขายฯ จึงปลอ่ยสวนรกร้างเมื่อมีคนมาขอซือ้ก็แบง่ขายให้ไป คนที่มาซือ้อาจไมรู้่วา่ ท่ีคุ้งบางกะเจ้ามี
กฎหมายผงัเมืองรวมคุ้มครองอยู ่ไมอ่นญุาตให้สร้างบ้านจดัสรร บางรายจงึเป็นโครงการเป็นหมนั ยงัไมค่ืบหน้า พืน้ท่ีโซนสี
เขียวสลบัขาว อนญุาตให้สร้างทีอ่ยูอ่าศยัได้ไมเ่กิน 25% (100 ต.ร.ว. สร้างได้ไมเ่กิน 25 ต.ร.ว.) คนมาซือ้ไมรู้่ เมื่อไปโอนท่ีทาง
สนง.ที่ดิน ก็ไมไ่ด้บอกเขา บางรายมีปัญหาทัง้เร่ืองการถมที่ดิน และการสร้างบ้านเกินท่ีกฎหมายอนญุาต 

 ประเด็นที่ควรคิดแก้ปัญหาร่วมกนัคือ จะท าอยา่งไรไมใ่ห้คนขายพืน้ท่ี ส าหรับผมคิดวา่ส าหรับคนที่มีที่ดินที่ไมม่ีถนน
เข้าถงึ เขานา่จะได้สทิธิบริการพิเศษบางอยา่งเป็นการชดเชย เช่น ชดเชยคา่สาธารณปูโภค หรืออื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อ
จงูใจให้คนรักษ์พืน้ท่ี ไมข่ายหนีไปอยูข้่างนอก เพราะถ้ามีคนนอกเข้ามาเราจะเห็นปรากฎการณ์ทีค่นนอกเขาไมค่อ่ยให้ความ
ร่วมมือชมุชน ซือ้ทีด่ินทิง้ไว้หาตวัไมเ่จอ หรือไมไ่ด้อยูใ่นชมุชน การท าประชาคมจะมีเฉพาะคนท้องถ่ิน 

 การอนรัุกษ์พืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้า ตามแนวทางสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ คือ
สิง่ที่ชมุชนต้องช่วยกนัให้เห็นเป็นจริงให้ได้ รักษาพืน้ท่ีสเีขียว ความร่มเย็น ร่มร่ืน  ท ามาหากินบนวถีิเดิมทีเ่ป็นไปได้กบัยคุ
ปัจจบุนั คนในพืน้ท่ีต้องอยูด่ี อยูส่บาย รักษ์ธรรมชาติ เร่ืองการทอ่งเที่ยวอาจมาทีหลงั แตค่วรเป็นทอ่งเที่ยวเชิงนเิวศอนรัุกษ์
ธรรมชาต ิ

ยินดีที่มีนกัวิจยัมาช่วยศกึษา เผ่ือจะได้หาแนวทางแก้ปัญหาน า้ได้บ้าง 

                                         คุณพัฒนจรินทร์  สวนแก้วมณี  นักวิจัย ผู้ประสำนงำนชุมชน จำกไอร่ำห์ 

                                                                                                         บันทกึกำรประชุม 



  143  

              

                    ปากคลองหน้าประตรูะบายน า้คลองยายบา่ย สูแ่มน่ า้เจ้าพระยาด้านท้ายน า้ 

 

ด้านหน้า ประตรูะบายน า้คลองยายบา่ย(ติดกบัสวนเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา) 
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ประตูระบำยน ำ้ คลองวัดป่ำเกด ชว่งทีต่ิดกบั สวนเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  

ระหวา่งการซอ่มแซมประตรูะบายน า้การ พนงักัน้น า้พงัจากเคร่ืองจกัรใหญ่เข้ามาท างาน 
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5.14 ข้อมูลบำงส่วนจำกกำรลงพืน้ที่สัมภำษณ์ ชำวบ้ำน ในคุ้งบำงกะเจ้ำ 

  

  

  

จากการลงสมัภาษณ์ชาวบ้าน อาทิ เกษตรกรรายยอ่ย กลุม่ผู้หญิง และ ผู้ที่คอ่นข้างสงูวยั พบวา่ ชางบ้านประสบปัญหา น า้ทว่ม น า้เคม็ 

โดยระบบการจดัการน า้ที่ใช้คือ ที่สวนมีร่องน า้ และใช้ทอ่เปิด-ปิดควบคมุน า้ เข้า – ออก ท้องร่องสวน ท าแผงไม้ไผก่ัน้น า้ 

-ปัญหาน า้ทว่ม  น า้ทว่มท าให้ต้นไม้ตาย ชาวบ้านบางคนเคยปลกูมะพร้าวมีอาชีพท าน า้ตาลมะพร้าวก็เลกิท า  โดยทัว่ไป ปัญหาน า้ทว่ม 

จะมีชว่งราวๆเดือน ๑๑ และ๑๒ อาจกระทบพชืผลไม้ ต้นไม้ที่ปลกูไว้บ้าง เช่น  มะพร้าว พวกพืชผกัสวนครัว พริก มะเขือ ตา่งๆ  จะตาย

เสยีหายบ้าง แตปี่นีไ้มม่ีสภาพน า้ทว่มขงัทีต้่องลยุน า้ แช่น า้มาก ถ้าช่วงทว่มขงัไมย่าวนานมากนกั ก็ไมม่ีปัญหามากนกั  หลงัจากนีก็้จะ

ปรับดินปลกูใหมไ่ว้ใช้กินในครัวเรือน แตบ่างบ้านมีน า้ทว่มขงับ้างใต้ถนุบ้าน ชาวบ้านมีโรคระบาดเช่น เท้าเป่ือย มีปลงิควายขยายมาก 
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สว่นหนึง่ที่ชาวบ้านประสบปัญหาถกูน า้ทว่มขงัแล้วมีผลกระทบมาก เป็นเพราะชาวบ้านเองขาดความสนใจ ไมเ่ตรียมตวั ปอ้งกนัตนเอง 

แม้มีค าเตอืนจากท้องถ่ิน ถ้าน า้ทว่มขงันาน ต้นไม้จะตาย 

-ส าหรับท่ีบ้านทีอ่ยูร่ะดบัต ่ากวา่คลอง เมื่อมีสญัญาณเตือน ใช้ภมูิปัญญาชาวบ้านท า ไว้เองคือใช้ไม้ไผปั่กไว้ดแูนวระดบัน า้ หรือค าเตือน

จากท้องถ่ิน (ก านนั ผญบ.หรือ อบต.)ก็จดัการตนเองด้วยการติดตัง้ป๊ัมน า้ สบูน า้ออก วิธีการแก้ปัญหาน า้ทว่มบ้านเรือนโดยทัว่ไป คอื ขน

ย้ายของส าคญัขึน้บนบ้านท่ีสงูกวา่ระดบัน า้ทว่ม ช่วงที่น า้ทะลกัเข้ามาทว่ม หรือบ้านชัน้เดียวก็ต้องยกของขึน้พืน้ บางที มีเจ้าหน้าที่ทาง 

อบต.มาชว่ยเก็บของ 

 ชาวสวนบางคนมีบ้านพืน้ท่ีอยูริ่มน า้บ้านและสวน ถกูน า้รุกทว่มพืน้ท่ี น า้กดัเซาะ จนไมไ่ด้ท าสวนแล้ว จนปัจจบุนัมกีารสร้าง

เขื่อน ก็อยูน่อกเขื่อน ท าการเกษตรไมไ่ด้แล้ว แตพ่ืน้ท่ีใกล้เคยีง มเีพื่อนบ้านท าสวนมะพร้าวน า้หอม ในพืน้ท่ีของราชพสัด ุก็ต้องสู้ กบั

น า้เคม็ทกุปี  

ปัญหำน ำ้เค็ม 

ในช่วงเดือน พ.ย. – เม.ย. ที่มีน า้เค็มหนนุขึน้มา แก้ปัญหาโดยการใช้น า้บาดาล เก็บน า้จืดไว้สู้กบัน า้เคม็ประคบั ประคองไปพอ

พ้นฤดแูล้ง  ก็ท าให้พอมีน า้จืดไว้สู้กบัน า้เคม็ 

ถ้าจะฟืน้ฟอูาชีพเกษตรในพืน้ท่ีแถบนัน้ อาจต้องลองใช้วิธีดดัน า้เค็ม โดยใช้เทคโนโลยีชาวบ้าน คอืใช้ถา่นไม้ไผก่นัทางผา่นน า้

เข้า –ออกในแปลง เป็นระยะๆ เป็นการกรองน า้เค็มที่จะเข้ามา เป็นชัน้ๆ ร่วมกบัการใช้น า้หมกัชีวภาพ  อยากแนะน าให้เพื่อนบ้านท่ีสนใจ 

ลองท าด ู

ชาวบ้านบางทา่น เสนอแนวทางแก้ปัญหาให้คนท าสวน โดยการปรับ ขยายแปลง รวมแปลงจาก ๓ แปลง ปรับเป็น ๒ แปลง น า

ดินจากแปลงและลอกเลนขึน้มาปรับระดบัสวน ให้ร่องแปลงสงูขึน้ เพื่อให้รากพชืที่เราปลกูพ้นระดบัน า้เคม็ทว่มถึงในฤดนู า้เค็ม เป็นการ

ปรับปรุงบ ารุงดินไปในตวั และขยายร่อง/แหลง่เก็บน า้ ไว้ใช้ชว่งน า้เคม็อีกทางหนึง่ ปีนี ้จะลองท าวธีินี ้ 

การแก้ปัญหาดินเค็มที่นานขึน้ในระยะหลงันี ้ชาวบ้านใช้วิธีปลกูพชืที่ทนความเค็มได้ เช่น มะพร้าว มีวิธีสงัเกตได้จากในท้องร่อง

สวนมีปลากระบอกเข้ามาวา่ยเวยีน แสดงวา่น า้กร่อย แตถ้่ามีปลาตะเพยีน ปลากระสบู แสดงวา่น า้จืดไมเ่ค็ม 

เกาะกระเพาะหมคูุ้งบางกะเจ้าเป็นพืน้ท่ีรับน า้เสยี จากฝ่ังกทม.รับสารสะสมที่มากบัน า้เสยีจากฝ่ังกทม.ปัจจบุนัการท าสวนปลกู

ต้นไม้ ต้องซือ้ดินมาปลกูเพราะดนิเค็ม 

เมื่อปี ๒๕๕๘ ๒๕๕๙  มีปัญหาน า้เคม็เข้ามาท าลายผลผลติในสวน แม้วา่จะมีระบบทอ่ ปิด-เปิด ระบายน า้กัน้น า้ แตไ่ม่

สามารถต้านทานได้ ตอ่มาชาวบ้านจึงหาวิธี ปรับพืน้ท่ี ถมร่องสวน ให้ดินเสมอกนั และหนัมาปลกูมะนาว ส้มโอ ในวงบอ่ซีเมนต์แทน โดย

ใช้น า้จากบอ่บาดาลบอ่เดิมที่มีอยู ่          
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  ปัญหาจากการรุกล า้ล าคลอง สภาพพืน้ท่ีเดิมเป็นร่องสวน มีคลองเช่ือมตอ่กนั ตอ่มามีการขยายตวัชมุชนมคีนมาอยูม่ากขึน้ ลกูหลาน

ขยายครอบครัว รวมทัง้มีโครงการก่อสร้างตา่งๆ ก็มีกำรปลกูบ้ำนเรือนเพื่ออยู่อำศัย ทับคร่อมร่องสวน ถมร่องสวน ถมคลอง ถม

ล ำประโดง ถึงแม้ มีระเบยีบ/ข้อบงัคบัท้องถ่ิน เมื่อจะก่อสร้างบ้านเรือน อาคารพาณิชย์ ต้องได้รับอนญุาตจาก อบต. แตค่นปลกูบ้านมกั

ไมข่ออนญุาต อบต.ไมรู้่ และอาจละเลยการบงัคบัใช้กฎระเบยีบ เนื่องจากกลวัจะกระทบฐานเสยีง 

การสร้างถนน  คคูลองถกูถม (ใสท่อ่เลก็ระบายน า้) ไมส่ร้างสะพานให้เรือลอดคลอง เดิมถนนสว่นใหญ่ สร้างโดยที่ชาวบ้านมอบ

ที่ดินบริจาคให้เป็นทางสาธารณะ แตพ่อมีการปกครองสว่นท้องถ่ิน (อบต.) ก็เร่ิมมีปัญหาการท าถนนดงึเข้าไปในพืน้ท่ีของพรรคพวกตน 

ปัจจบุนัถนนที่ท าใหมม่าจากงบทอ่งเที่ยวของจงัหวดั 

เดิมการสญัจรไป-มาใช้คลอง ล ากระโดงในการเดินทาง การเดินตามคนัสวน จะมีสะพานต้นมะพร้าวพาดเดินติดตอ่ระหวา่ง

สวนขนดัตา่งๆ ตอ่มานโยบายเงินผนัช่วงรัฐบาลคกึฤทธ์ิ มีการจ้างแรงงานชาวบ้าน จึงมีการน าแผน่ปนูไปวางเป็นทางเดินระหวา่งสวน

ตา่งๆ ระยะหลงัๆ มีการสร้างถนน คสล.มีการถมทบัคลอง ล าประโดง มีการทิง้เศษวสัดตุา่งๆลงไปในคลอง ซึง่ท าให้เกิดปัญหาคลองตนั 

น า้ขงัเนา่เสยี สภาพการณ์เปลยีนไปจากเดิมที่แตล่ะสวนจะมกีารขดุรอกกนัเองในสวน  การขดุลอกล าประโดง(ที่เป็นทางน า้สาธารณะ) 

แตล่ะสวนจะช่วยกนัลอกในสว่นที่ตรงกบัสวนของตนเองชว่งวนัท่ีฝนไมต่ก และจะขอกนัวา่ให้ลอกดินขึน้มาเป็นคนักัน้น า้ 
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ปัจจบุนัวถีิเดมิเปลีย่นไป มีน า้ขึน้ –น า้ลง ทกุวนั สว่นใหญ่จะมีทอ่ ปิด-เปิด น า้ให้เข้า-ออก ล้างคลอง ในฤดแูล้งที่สวนบ้าน บาง

บ้านไมม่ีปัญหา เพราะมีทอ่ ปิด-เปิด น า้ อาจมีปัญหา ปเูปรีย้ว งงูวงช้าง เข้าไปในโพรงท าให้ร่ัวบ้าง ช่วงเดือน มี.ค. – เม.ย. น า้น้อย และ

มกัมีน า้เคม็ ก็จะแก้ปัญหาโดยใช้น า้ที่เก็บไว้ตัง้แตห่น้าฝน 

สิ่งที่หำยไปและชำวบ้ำนอยำกให้กลับคืนมำ คือ เมื่อเจ้ำของสวนลอกสวนตวัเอง ก็อยำกให้ลอกคลองสำธำรณะ(ล ำ

ประโดง) ด้วย ควรให้ชาวบ้านมจิีตส านกึสาธารณะร่วม ไมร่อคอยความช่วยเหลอืจากรับแตฝ่่ายเดียว 

ปัญหาเร่ืองน า้ ในพืน้ท่ีจากการถมที่ ถมคลอง 

ผู้ใหญ่บ้านใน ต าบลบางน า้ผึง้ เลา่ถึงการสร้างประตนู า้ ๒ ชัน้ท่ีคลองทรง(คลองพวง)   หน้าโครงการปาร์ค ที่หยดุชะงกั การถมที่สร้าง

โครงการ ถมคคูลอง ร่องสวนเดิม มีการท าถนนทางเข้าโครงการ ที่วางทอ่สีเ่หลีย่ม ลอดใต้ถนน ระบายน า้สูป่ระตรูะบายน า้ชัน้ใน 

    

โครงการปาร์ค๑๐๐ กวา่ไร่ (ที่หยดุชะงกั )มกีารถม ล าประโดง ร่องสวน ที่เคยเป็นพืน้ท่ีเก็บน า้/ ระบายน า้ 

                        

ถนนทางเข้าโครงการ กว้างกวา่ ๑๒ เมตร ถมทบัคคูลองเดิม แตใ่สท่อ่สีเ่หลีย่มไว้ระบายน า้ มีประตรูะบายน า้อีกชัน้ใน 



  149  

  

พนงักัน้น า้ที่พงัจากการน าเคร่ืองจกัรใหญ่เข้ามาท างานซอ่มแซมประตรูะบายน า้ที่คลองวดัป่าเกด    ที่อยูต่ิดกบัสวนเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษา 

-ปัญหาขยะตกค้างในพืน้ท่ี เมื่อน า้มาก็กระจายไปตามพืน้ท่ีตา่งๆ ไมม่ีคนรับผิดชอบมาดแูล แม้ปัจจบุนัท่ีทรงคนอง มกีารเก็บ

คา่ขยะเดือนละ ๓๐ บาท ทางอบต.นา่จะลงพืน้ท่ีมาส ารวจเร่ืองนีบ้้าง เพราะมีสมาชิก อบต. มีทกุหมูบ้่าน และอยากเสนอให้ การเก็บขยะ

ในแตล่ะพืน้ท่ีรับผิดชอบ ควรนดัเวลาชว่ง เช้า / กลางวนั /เย็น 

-เร่ืองประตนู า้ทีจ่ะสร้าง (แตถ่กูพกัไว้ก่อน) มชีาวบ้านบางสว่นไมเ่ห็นด้วยเพราะจะท าให้เขาเสยีพืน้ที่ บางโครงการหยดุชะงกั 

การถมที่สร้างโครงการ ถมคคูลอง ร่องสวนเดิม มีการท าถนนทางเข้าโครงการ  เช่น โครงการปาร์ค๑๐๐ กวา่ไร่ (ที่ ต.บางน า้ผึง้ ท่ี

หยดุชะงกั) มีการถม ล าประโดง ร่องสวน ท่ีเคยเป็นพืน้ท่ีเก็บน า้/ ระบายน า้ 

-ปัญหาอาจมีสว่นท่ีผู้น า เมื่อรับรู้ปัญหาแล้ว ไมจ่ดัการ ไมใ่ห้ความส าคญักบัการมีสว่นร่วมของชมุชนในการแก้ปัญหา ไมท่ า

โครงสร้าง/สร้างโอกาสให้ชมุชนเข้ามีสว่นร่วมในการเป็นท่ีปรึกษาในการแก้ไขปัญหา พืน้ท่ีมีหนว่ยงานตา่งๆลงมาศกึษา หรือท างานใน

พืน้ท่ีแตไ่มม่ีเสยีงสะท้อน ข้อสรุป ที่สะท้อนกลบั 

สรุป กำรพัฒนำที่เปลี่ยนแปลงไป จำกกำรที่มีประชำกรมำกขึน้ และกำรดูแลจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบไม่ทั่วถงึ ท ำ

ให้เกดิปัญหำ กำรรุกล ำ้ในล ำคลอง ชุมชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำ 
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บทที่ 6 น ำ้  สำยใยแห่งควำมเขียวขจี : หน่ึงเสียงสะท้อนจำกนักวิจัยชุมชน 

          โดย ประกิจ รอดเจริญ 

 

                 ผมเป็นคนท่ีเกิดในสวนต าบลบางกะเจ้าทีเ่ป็นต าบลหนึง่ของพืน้ท่ีสเีขยีวบางกะเจ้า  หรือเกาะกระเพาะหม ู ที่มีเขตการ

ปกครอง 6 ต าบล  ของอ าเภอพระประแดง  มา 63 ปี ลมืตาดโูลกจ าความได้ก็อยูก่บัสวนผลไม้นานาพรรณ  ท่ีลกัษณะสวนเป็นสวนยก

ร่อง  สวนยกร่องมีลกัษณะส าคญั 3 อยา่ง  อกร่อง  คือ สวนของพืน้ดินท่ีเอาไว้ปลกูต้นไม้  ท้องร่องเป็นสว่นท่ีเป็นช่องน า้  เป็นพืน้ท่ีส าหรับ

เก็บน า้  และคนัสวนหรือคนัถนน  เป็นสว่นของพืน้ดินท่ีท าเป็นคนัดินล้อมรอบทัง้ท้องร่องและอกร่องไว้  5 – 6 ขวบจ าความได้ก็เข้าสวน

กบัแมท่ี่เป็นสวนส้มเขียวหวานซกั 70 % ของพืน้ท่ีสวน 2 ไร่  นอกนัน้ก็จะปลกูผลไม้นานาพรรณไว้ 10 กวา่ชนดิ  มะมว่งน า้ตาลจีน  

มะมว่งกะทิ  มะมว่งอกร่อง  มะมว่งน า้ดอกไม้   มะปราง  ชมพูส่าแหรก  ชมพูม่า่เหมีย่ว  ชมพูก่ะหลาป๋า  ชมพูเ่งาะ  ล าไย  มะไฟ  มงัคุด 

ละมดุ  กระท้อน  ส้มโอ  ลิน้จ่ี  สปัปะรด  ขนนุจ าปา  ขนนุหนงั  คนัสวนจะปลกูหลายอยา่งหลกัๆจะเป็นมะพร้าว  รองลงมาเป็นไผ ่ ขอ่ย  

ช ามะเลยีง มะหวด   รอบๆสวนจะเป็นสวนของเพื่อนบ้าน  จะมีร่องน า้หรือทางน า้ไหล  ไปจนถึงคลอง  และคลองจะไปเช่ือมแมน่ า้

เจ้าพระยา  ทางน า้ไหลภาษาปากจะเรียกวา่ล ามะโดงหรือล าปะโดง  ภาษาทางราชการหรือทัว่ไปจะเรียกวา่ล ากระโดง  ในอดีตน า้ทา่จะ

อดุมสมบรูณ์ สะอาด  สามารถใช้กินและใช้ได้   พืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้าทัง้ 6 ต าบลในอดีตจะมีความงดงามของความเป็นสเีขียวจดัจาก

สวนผลไม้นานาพรรณที่ขึน้ช่ือถงึรสชาติที่ดี  ความหวานอร่อย   

เมื่อปี 2558  ในการประชมุลกัษณะประชาพจิารณ์ของคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ท่ีลงมาท าแผนแมบ่ทเพื่อ

พฒันาพืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้า  มคีณุธญัญา  อว่มเจริญ  ได้น าข้อมลูมาเลา่ให้ที่ประชมุวา่  มีเอกสารการวิจยักลา่วถึงพืน้ท่ีสเีขียว 6 ต าบล

เมื่อ 50 ปีที่แล้ว (นา่จะประมาณ 2508)  มีพืน้ท่ีสเีขยีว 6 ต าบล 11,818 ไร่เศษ นัน้  มีพืน้ท่ีสเีขียวอยูถ่ึง 94 - 95 % ปัจจบุนั (2558) 

เหลอือยูเ่พียง 52 %  ดงันัน้ต้องมาชว่ยกนัคิดวา่ท าอยา่งไรจะให้มีพืน้ท่ีสเีขียวกลบัมาเป็นพืน้ท่ีสเีขียวแบบมคีณุภาพซกัอยา่งน้อยก็ต้อง 

60 %  หรือถ้าได้ถงึ 75 % ยิ่งดี  ก็ต้องกลบัมานัง่คิดกนัวา่ท าไมพืน้ท่ีสเีขียวถงึได้ลดลงอยา่งมากในเวลาเพียง 50 ปี  ก็ได้มีหลายค าตอบที่

พืน้ท่ีสเีขียวที่มคีณุภาพหายไป  ผู้คนนิยมไปท างานรับจ้าง  ท างานเป็นมนษุย์เงินเดือน  ท างานข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ  ทิง้งานสวนกนัไป  

ผู้คนขายที่เพื่อเอาเงินย้ายถ่ินฐาน  มีผู้คนที่มีเงินซือ้ทีด่ินไว้เก็งก าไรหรือท าธุรกิจเนื่องจากที่ดินราคาถกูมากเมื่อเทียบกบัท่ีดินในเมืองที่

หา่งจากพืน้ท่ีบางกะเจ้าเพยีงแคแ่มน่ า้เจ้าพระยาคัน่  คนท่ีอยากจะท าสวนก็ยงัมีอยูม่าก  แตปั่ญหาคือประสบปัญหาเร่ืองน า้ที่ไมม่ี

คณุภาพท าให้ต้นไม้ที่ปลกูไว้ล้มตาย  ทางเดินน า้ถกูปิดกัน้บ้าง  ทางเดินน า้แคบลงไหลไมส่ะดวก  ล าคลองที่เป็นตวัเช่ือมแมน่ า้กบัแหลง่

น า้ในสวนก็ท างานได้ไมเ่ต็มที่  เนื่องจากมีพนงักัน้น า้ที่ปอ้งกนัน า้ทว่มกบัประตนู า้ (ประตรูะบายน า้) ท่ีช ารุดทรุดโทรมไมส่ามารถบริหาร

จดัการน า้แบบมีประสทิธิภาพได้   ผู้คนก็เร่ิมทิง้สวนปลอ่ยให้รกร้างลงอยา่งนา่เสยีดาย   เมื่อเจอปัญหาเช่นนีผู้้คนในพืน้ท่ีสเีขียวบางกะ

เจ้าทีย่งัรักยงัอยากให้มีพืน้ท่ีสเีขยีวเยอะๆก็เร่ิมจบักลุม่รวมตวักนัเพื่อหาทางรักษาและพลกิฟืน้แผน่ดินแหง่นีใ้ห้กลบัมาเป็นพืน้ที่สเีขยีวที่มี

คณุภาพและมีพืน้ท่ีสเีขยีวมากขึน้   จากการเร่ิมพดูคยุกนัในกลุม่ก้อนตา่งๆโดยเฉพาะกลุม่”คุ้งบำงกะเจ้ำหน่ึงเดียว”ที่มีคุณธัญญำ  

อ่วมเจริญ เป็นประธำน กลุม่  ได้วิเคราะห์ปัญหาและวิธีแก้ไขในหลายๆประเด็น  และประเด็นส าคญัประเด็นหนึง่ที่เป็นหวัใจของการ

พลกิฟืน้พืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้าให้กลบัมามชีีวติแบบมีคณุภาพคือเร่ืองสารพดัน า้ทีม่ีคณุภาพ    
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คณุธญัญาวิเคราะห์ถงึหลกัธรรมชาติทีเ่คยมีตอ่พืน้ท่ีสเีขยีวบางกะเจ้าทีม่ีช่ือเสยีงในฐานะดินแดน 3 น า้  คือมีน า้ไหลลงมาจาก

ทางภาคเหนือมาเจอกบัน า้ทีเ่ค็มตรงปากอา่วเข้ามาลดความเคม็จนกร่อยจดัเมื่อมาเจอน า้จืดจากเหนือ  ท าให้กร่อยพอดีที่ต้นไม้จ านวน

มากทนได้และชอบท าให้ผลไม้นานาพรรณออกผลมาแบบมีคณุภาพ  พอมีการเปลีย่นแปลงจากเดมิที่มีน า้เค็ม 3 – 4 เดือน  จืด 8 – 9 

เดือน  กลายเป็นเคม็ 8 – 9 เดือน  จืด  3 – 4 เดือน  ความหายนะก็บงัเกิดกบัคนท าสวน  ต้นไม้ล้มตาย  ขาดทนุป่นปี ้ ผู้คนก็เร่ิมแหยงที่

จะลงทนุปลกูผลไม้นานาพรรณทีจ่ะท าให้ได้สเีขียวที่มีคณุคา่โดยปริยาย  เมื่อเกิดวิกฤติน า้กบัพืน้ที่สเีขียวบางกะเจ้า  ไมใ่ชเ่พียงน า้กร่อย

จดัจนต้นไม้ทนไมไ่หวเทา่นัน้หลายครัง้ที่ถงึขนาดเค็มจดั  แล้วยงัมนี า้เนา่ น า้เสยีในแมน่ า้เจ้าพระยาที่มีผลกระทบมาถึงในสวนอีก  และ

ปัญหาน า้ขงัก็ตามมาเมื่อประตรูะบายน า้จ านวนมากช ารุด  ท าให้การระบายน า้มีอปุสรรคขาดคณุภาพ  คณุธญัญาเร่ิมกระบวนการ

ศกึษาเร่ืองการระบายน า้ของคลองลดัโพธ์ิย้อนหลงัลงไปเป็นสบิๆปีเมื่อได้ค าตอบกบัตวัเองวา่บางเร่ืองอาจจะเป็นสาเหตขุองหลายๆน า้ท่ี

เป็นอปุสรรคตอ่ชาวสวนท่ีปลกูผลไม้  ได้เข้าไปหารือกบัทางหวัหน้าผู้ดแูลประตนู า้คลองลดัโพธ์ิซึง่ได้รับการตอบสนองเป็นอยา่งดี รวมถงึ

หวัหน้าที่ใหญ่ระดบัจงัหวดัด้วย   ท าให้สถานการณ์น า้สารพดัน า้ขณะนีเ้ร่ิมดีขึน้เป็นล าดบั    

            ในสว่นตวัผมเองสนใจเร่ืองคลองมาหลายปี   โดยเฉพาะคลองที่คุ้นเคยในต าบลบางกะเจ้าบ้านเกิดหลายๆคลอง   บงัเอิญวนัหนึ่ง

ได้แผนท่ีคลองของต าบลบางกะเจ้ามาครบทัง้ 13 คลองและคลองที่เป็นคลองแบง่เขตต าบลอีก 2 คลอง   ก็ตัง้ใจลงส ารวจคลองจริงๆซ า้

ใหมห่ลงัจากที่ได้เคยผา่นมาตัง้แตเ่ด็กๆแตไ่มรู้่จกัช่ือคลองครบทกุคลอง   ส ารวจคลองอยูซ่กั 3 เดือนครบทกุคลองในบางกะเจ้าที่บาง

คลองไป 2 – 3 เที่ยว   วนัหนึง่มีความท้าทายเกิดขึน้กบัตวัเองเมื่อพี่สุกิจ  พลบัจ่ำง  แห่งล ำพูบำงกระสอบ  บ้านห่ิงห้อย  เอาแผนท่ี

แผน่หนึง่มาให้ดแูล้วบอกวา่ได้มาจากธนาคารอะไรซกัแหง่จ าไมไ่ด้แล้ววา่ธนาคารอะไรท่ีท าแผนทีค่ลองทัง้ 6 ต าบลของพืน้ท่ีสเีขยีวบาง

กะเจ้าไว้  ในแผนท่ีบอกวา่มี 13 คลอง  ช่ือบางคลองก็เพีย้นๆ  เลยบอกพี่สกิุจวา่เฉพาะต าบลบางกะเจ้าต าบลเดยีวก็มี 13 คลองแล้ว  

จากนัน้ก็เลยตดัสนิใจวา่จะลงมือส ารวจคลองใน 6 ต าบลอยา่งจริงจงัวา่คลองทกุต าบลอยูท่ี่ไหน ช่ืออะไร  สภาพเป็นอยา่งไร  จากนัน้ก็

คอ่ยๆลงพืน้ท่ีลงไปดคูลองไลไ่ปทีละต าบล  สอบถามช่ือคลองจากหลายๆคนเพื่อการตรวจทาน  ซึง่ก็มคีลองหนึง่ของต าบลบางน า้ผึง้ช่ือ

คลองทรง  บางคนก็บอกคลองพวง  ถามแรกๆก็ชกัไมแ่นใ่จ  สดุท้ายก็แนใ่จวา่คลองนีม้ช่ืีอ 2 ช่ือ  ท าไปซกั 4 – 5 เดือนก็ได้หลายต าบล

แล้ว  วนัหนึง่ได้รับการบอกกลา่วชกัชวนจากคณุหนอ่ย พัฒนจรินทร์  สวนแก้วมณี  วา่ได้ท างานร่วมกบัอาจารย์   ดร.เสำวลกัษม์  

กิตติประภสัร์  จำกไอร่ำห์  International Research Associates For Happy Societies (IRAH) หรือ เครือข่ำยงำนวิจัย

นำนำชำตเิพื่อสงัคมอยู่เยน็เป็นสุข มาชวนให้เป็นนกัวิจยัชมุชนในเร่ืองการส ารวจการวจิยัน า้  (โดยมีนกัวิจยัชมุชนอกี 3 ทา่น ได้แก่ ลงุ

หมอ่ง ธนำกร สัณหรักษ์ พีสุ่กจิ พลับจ่ำง หรือ ยามเฝา้หิง่ห้อย คุณบุบผำ เผือกวัฒนะสมาชิกสภา อบต.บางกอบวั รวมผมก็เป็น 4  

คน)  ผมคิดวา่ใครก็ตามที่ลงมาชว่ยพืน้ท่ีสเีขียวยินดีชว่ยทกุคน  ก็ตอบรับไป  และได้ลงพืน้ท่ีส ารวจด้วยกนัในบางครัง้  พาไปดพูืน้ท่ีที่เคย

ลงส ารวจไว้  ทางโครงการวิจยัเร่ืองน า้ฯ โดยพี่หนอ่ยกบัอาจารย์เสาวลกัษม์ได้ชวนชาวชมุชนมาพดูคยุท าความเข้าใจในเร่ืองการลงมา

ส ารวจพืน้ท่ี  มาร่วมท าวจิยัเร่ืองสารพดัน า้  เป็นระยะๆ และหลงัจากมีการประชมุเปิดตวัโครงการฯแล้วในวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 และ 

เมื่อวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2560  ทางไอร่าห์จดัเสวนาวงกลางๆ มีผู้คนมาร่วมประมาณ 50 คน ได้นกัวิชาการและผู้ เช่ียวชาญ  นกัปฏิบตัิ

ระดบัประเทศ  เช่น ทา่นอาจารย์สรุจิต  ชิรเวทย์  กรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่าง พรบ.ทรัพยากรน า้ (สนช.)  อดีต สว.จงัหวัด

สมทุรสงคราม และ  รศ.ดร.เสรี  ศภุราทิตย์  ผู้ เช่ียวชาญเร่ืองภมูิอากาศและภยัพิบตัิ มหาวิทยาลยัรังสติ มาพดูคยุด้วย มกีารประชมุกลุ่ม

ยอ่ยกบัชาวบ้านเป็นระยะๆ และไปพบหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการดแูลเร่ืองน า้และพืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้าร่วมกนั และตอ่มาหลงัจากที่มี

ชาวบ้านเสนอให้ไปดงูานในชมุชนอื่นที่มีความก้าวหน้าและเข้มแข็ง ในเดือนมีนาคม 2561  ทางไอร่าห์ได้พาชาวชมุชนเกือบ 50 คนไปดู
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การจดัการน า้และสิง่แวดล้อมที่ อ.อมัพวาและ อ.บางคณฑี จงัหวดัสมทุรสงคราม  และในเดือนพฤษภาคม 2560 สิง่ที่นา่สนใจเมื่อทาง

ผู้สนบัสนนุทนุวิจยั  คือ Prof. Dr. Amrita Daniere -  Dean of West Campus, University of Toronto  รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัโต

รอนโต (วิทยาเขตตะวนัตก) ประเทศ แคนาดา  ได้ลงมาดกูารท างานเร่ืองวิจยัและการท างานในพืน้ที่  ดร.อมาริต้าเห็นพืน้ท่ีจริงถงึกบัออก

ปากวา่  อเมซิ่ง  พืน้ที่สีเขียวบำงกะเจ้ำ เป็นสวนผลไม้นำนำพรรณเขียวขจกีลำงเมอืงที่ใหญ่มำก ชุมชนสำมำรถรักษำพืน้ที่

แบบนีไ้ว้ได้อย่ำงยำวนำนได้อย่ำงไร  

จากการท างานมาแตเ่ดิมในการสู้เร่ืองสารพดัน า้ก็รู้สกึได้วา่ งำนเร่ิมเดินหน้ำได้รวดเร็วยิ่งขึน้ และ ทางโครงการฯ ได้

ประสานไปทาง อบจ.สมทุรปราการเพื่อขอหารือขอความคืบหน้าในการซอ่มประตนู า้ 34 ประตนู า้ ในพืน้ท่ีคลองของพืน้ท่ีสเีขียว 6 ต าบล  

และล่ำสุดโดยตวัผมที่ท ำโครงกำรขอเด็กนักเรียน 23 คนมำเรียนรู้ประวัติศำสตร์ ภมิูศำสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  วิถชีีวติ ของคน

พืน้ที่สีเขียวบำงกะเจ้ำเพื่อปลกูฝังให้เด็กๆได้รักถิ่นฐำนและรักพืน้ที่สีเขียว  พาเด็กๆลงพืน้ที่จริง  ดสูวน ดคูลอง  ดแูหลง่น า้  ทาง

ไหลของน า้  ดสูถานท่ีส าคญั  ดวูถีิชีวติ  และได้จดัโครงการทศันศกึษาพาเด็กๆและประชาชนศกึษาพืน้ท่ีในแมน่ า้รอบๆพืน้ท่ีสเีขียวบางกะ

เจ้า  ก็ได้รับกำรสนับสนุนจำกโครงกำรฯ โดยไอร่ำห์เป็นอย่ำงดี   ซึง่คดิวา่ถ้าทางไอร่าห์ยงัมีโอกาสได้ท างานในพืน้ท่ีตอ่  ก็คงต้อง

ช่วยกนัท างานเพื่อพืน้ท่ีสเีขียวตอ่ไป    
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                                      บทที่ 7 น ำ้ สำยสัมพันธ์ในชุมชน                                                                                                               

                                                                                                                        โดย  พฒันจรินทร์ สวนแก้วมณี                                                                                   
                                                                                                                 นกัวิจยั ผู้ประสานงานและขบัเคลือ่นในชมุชน 

 
 นอกเหนือจากการเป็นชมุชนบนพืน้ท่ีสเีขียวที่เหลอือยูแ่หง่เดียวทีก่รุงเทพฯและปริมณฑลแล้ว บางกะเจ้ายงัถกูโอบล้อมด้วย

แมน่ า้เจ้าพระยา แมน่ า้สายที่ดิฉนัผกูพนัด้วยมาตลอดชีวติ ตัง้แตเ่ป็นนกัเรียนมธัยม ท่ีสตรีวิทยา บอ่ยครัง้ที่ชวนเพื่อนมานัง่เลน่เรือข้าม

ฟาก ทา่พระจนัทร์ – ศิริราช กลบัไป กลบัมา ช่วงบา่ยๆ(โดดเรียนมาท ากิจกรรมกบัเพื่อนนกัเรียนที่ มธ.) และยิ่งใกล้ชิดคุ้นเคยยิง่ขึน้เมื่อ 

๔ ปี ท่ีเรียน ป.ตรีคณะเศรษฐ์ศาสตร์ มธ.ที่มีโต๊ะนัง่เลน่ของกลุม่(โต๊ะแดงมะเหมี่ยว)อยูริ่มรัว้ทวิสนงาม ริมน า้เจ้าพระยา ชีวิตผกูพันกบั

แมน่ า้เจ้าพระยามาโดยตลอด แม้เรียนจบแล้วก็ยงัเรียนตอ่และแวะเวียนเดินเข้า-ออก มธ.ทา่พระจนัทร์ สงัสรรค์กบัเพื่อนริมน า้เจ้าพระยา 

นัง่เรือดว่นเจ้าพระยาลดัเส้นทางจราจรของ กทม. และเมื่อได้มาท างานเป็นผู้จดัการมลูนิธิพฒันาศกัยภาพคน ที่ทา่นประธานมลูนิธิฯคณุ

พีระพงส์  ถนอมพงษ์พนัธ์ มาสร้างบ้านสวนปัญญ์ธารา และพิพิธภณัฑ์ปลากดัไทยที่บางกะเจ้า ริมน า้เจ้าพระยาฝ่ังตรงข้ามทา่เรือ

คลองเตย(สง่ออก)ก็ช้ามไป ข้ามกลบัแมน่ า้เจ้าพระยา ยิง่รู้สกึผกูพนัยิ่ง แม้ครอบครัวจะมีบ้านพกัอยูใ่นเขตเมืองศวิิไลซ์อยา่งสขุมุวิท 

ลาดพร้าว รามอินทรา แตส่ว่นตวัเราอยากวนเวียนอยูแ่ถวเมืองเกา่(บางล าพ)ู  ใกล้แมน่ า้เจ้าพระยาจึงไมย่อมหนีจากถ่ินท่ีคุ้นเคย  

สิง่ที่เป็นแรงจงูใจส าคญัคือมีแมน่ า้เจ้าพระยาให้เราได้เดินไปขึน้เรือดว่น ไปติดตอ่งาน นัง่เรือเที่ยว นัเ่รือข้ามฟากไปกิน ไปช้อป

ที่ทา่วงัหลงั ศิริราช ฯลฯ 

เมื่อครัง้สบิปีที่แล้ว ราวๆปี ๒๕๔๘- ๔๙  ดิฉนัท างานให้มลูนิธิพฒันาศกัยภาพคน  ในเร่ืองของโครงการอาสาสมคัร มาร่วมงาน

พฒันาชมุชนด้านตา่งๆร่วมกบั การศกึษานอกโรงเรียน ท่ีวงัทองหลาง เช่น ดนตรี (เรียนกีต้าร์ และฝึกร้องเพลง) โครงการ ฝึกพดู

ภาษาองักฤษ(English Speaking Club) และเมื่อทา่นประธานฯย้ายมาอยูป่ระจ าที่บ้านสวนปัญญ์ธารา ทา่นก็ได้ร่วมกิจกรรมกบั

ทางชมุชนจากโครงการของ APFNET ที่ทางกรมป่าไม้ได้รับการสนบัสนนุมา หลงัจากการดงูานด้านการทอ่งเทีย่วชมุชนท่ีกระบี่มาแล้ว 

ทา่นได้ชวนพ่ีน้องชาวบางกะเจ้ามาหารือแลกเปลีย่นกนั ร่วมกนั”สานฝันอนาคตชาวบางกะเจ้า” ตอนนัน้ยงัท างานกบัทา่นท าให้ได้มี

โอกาสรู้จกัพี่น้องชาวชมุชนบางกะเจ้าจาก ๖ ต าบลมากยิง่ขึน้  

คณุอษุา  ถนอมพงษ์พนัธ์ รองประธานมลูนิธิพฒันาศกัยภาพคน ที่สนใจเป็นพิเศษในงานด้านการศกึษาเพื่อพฒันาศกัยภาพแก่

เยาวชนลกูหลานคนในคุ้งบางกะเจ้าได้ให้ชว่ยประสานงานกบัทางศนูย์พฒันาเดก็เลก็ที่อบต.ดแูล ทัง้ ๖ ต าบล และทา่นได้จดัการอบรม

โครงการอบรมเชิงปฎิบตัิการ “แมแ่ละเด็ก”ให้แก่ครูพี่เลีย้ง และผู้ปกครองของเดก็เลก็ทีศ่นูย์ และที่พิพิธภณัฑ์ปลากดัไทย ต.บางกะเจ้า 

ช่วงเวลานัน้ก็ได้มีโอกาสรู้จกัคน รู้จกัพืน้ท่ี และเห็นศกัยภาพของพืน้ท่ีสเีขียวที่ร่มร่ืนและอากาศดเีป็นปัจจยัส าคญัในการสง่เสริมสขุภาพ 

จะเป็นประโยชน์ตอ่คนในชมุชน และคนอื่นๆทีอยูร่่วมโลกเดียวกนั ช่วงนัน้ระหวา่งท างานท่ีบางกะเจ้า ก็มีโอกาสชกัชวนเพื่อนๆ ร่วม

มหาวิทยาลยั หรือคนที่รู้จกัให้เข้ามาเยีย่มชม ชมุชน และกิจกรรมอนรัุกษ์เช่น “บ้านล าพ ูบางกระสอบ”มาสดูอากาศบริสทุธ์ที่บางกะเจ้า 

ขี่จกัรยานออกก าลงักายที่สวนศรีนครเขื่อนขนัธ์ เคยได้ประสานงานการน าพาเยาวชนจากเกาะพะรวย จ.สรุาษฏร์ธานี (เกาะในอา่วไทย 

ใกล้เกาะสมยุ )มาเรียนรู้การทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศของชมุชนชาวบางกะเจ้า  
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แตใ่นปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ดิฉนัได้รับค าชกัชวนจากเพื่อน (ดร.สมบรูณ์ เลก็ปรีชากลุ) ท่ีเป็นนกัวจิยั เศรษฐศาสตร์ใน

คณะท างานด้านการเกษตร WGA :GMS ที่ ADB.ให้ไปช่วยงาน ปฏิบตัิการ โครงการด้านการเกษตรที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ใน

ประเทศไทย (เพชรบรูณ์) จงึได้จากบางกะเจ้า ไปท างานท่ีตวัเองสนใจ(สง่เสริมเกษตรอินทรีย์)ในชนบทเป็นเวลา ชว่ง ๒-๓ ปี 

 ในปี ๒๕๕๘ ปลายปี เมื่อกลบัมาเยี่ยมอาจารย์ทัง้สองทา่น พบวา่ปีนัน้ต้นไม้เร่ิมตาย ต้นชมพูม่า่เหมี่ยวของบ้านสวนปัญญ์ธารา 

ที่อาจารย์พีระพงศ์เก็บต้นไม้จากสวนเดิมไว้ เร่ิมยืนต้นตายเป็นจ านวนมาก ทัง้ๆที่เดิมนัน้ ผลชมพูม่า่เหมีย่วของบ้านนีม้ีมากมายแม้จะ ไม่

มีการใช้ปุ๋ ยและสารเคมี เก็บแตล่ะที่เป็นเขง่ พอได้แจกจ่ายญาติพีน้่องทัง้สองฝ่าย มากจนได้ท าชมพูม่ะเหมีย่วอบแห้งรสชาติดี มาให้แขก

ได้ชิม แตก่ลบัมาคราวนี ้ต้นไม้ยนืตาย จากน า้เคม็เข้าโจมตี มะพร้าว ก็ถกูหนอนหวัด าเลน่งานทัว่ทัง้เกาะกระเพาะหม ูอาจารย์ทัง้สองเล่า

ให้ฟังวา่ พืชผลของชาวบ้านเสยีหายทัว่ทัง้เกาะกระเพาะหม ูชาวสวนเร่ิมหมดก าลงัใจ แม้พยายามที่จะหาน า้จืดจากน า้ประปา น า้บาดาล 

มาชว่ยหลอ่เลีย้งต้านความเคม็ แตก็่ชว่ยได้ไมม่าก เพราะระยะเวลาของชว่งน า้เค็มจากน า้ทะเลหนนุสงูมีระยะเวลายาวนานกวา่เดมิมาก 

 จาก๓ เดือน กลายเป็น ๗-๘ เดอืน  

 ในระยะใกล้ๆกนัตอ่มาอกีไมน่าน ก็ทราบวา่โครงการขนาดใหญ่ทีท่างภาครัฐจะน ามาสร้างก าแพง/ถนนล้อมรอบ ท่ีบางกะเจ้า 

ฟังแล้วคล้ายๆกบัก าแพงกนัน า้เค็ม?มีถนน ทางจกัรยาน ล้อมรอบ ? ได้รับการคดัค้านจากชาวบ้านกลุม่อนรัุกษ์และนกัวชิาการด้าน

สิง่แวดล้อมหลายสถาบนั จนในที่สดุต้องยตุิตัง้แตย่งัไมเ่ร่ิมลงมือสร้าง เพราะขาดกระบวนการมีสว่นร่วมในรับฟังความเห็นในชมุชน 

ล้มเหลว และไมม่ีการศกึษาผลกระทบด้านสิง่แวดวล้อม.และสขุภาพ แตก่ารยตุิโครงการนีไ้ด้น ามาซึง่บาดแผลของความแตกตา่งทาง

ความคิด(ขดัแย้ง) ระหวา่งชาวบ้านกลุม่อนรัุกษ์กบั ผู้น าท้องถ่ินและชาวบ้านท่ีประสบปัญหาน า้ทว่มบ้านและสวน สงัเกตจากในต าบล

บางกระสอบ มีปา้ยโจมตีกลุม่อนรัุกษ์เป็นพวกโลกสวย ฯ ไมเ่ห็นใจชาวบ้าน ด้วยความสงสยัจึงได้สอบถามพี่ๆท่ีเคยรู้จกั จึงได้ทราบถึงที่ 

มาของปา้ยตอ่ต้านกลุม่อนรัุกษ์ทีม่ีอยูใ่นซอยเพชรหงึษ์ ๒๐ ที่เป็นเส้นทางที่ตัง้ สมาคมคนพิการ, ที่ท าการอบต.บางกระสอบ, และกลุม่

ล าพบูางกระสอบ 

 จากประสบการณ์ที่ท างานกบัชมุชนในหลายพืน้ท่ี ท าให้คดิวา่กรณีความเห็นที่แตกตา่งอนัน าไปสูค่วามขดัแย้งทัง้หลาย ใน

หลายพืน้ท่ีเหตกุารณ์ไมบ่านปลายนัน้ หากมกีารใช้เหตผุล และข้อมลูที่มาจากการศกึษาข้อเทจ็จริง ปัจจยัและเง่ือนไขต่างๆจะท าให้เกิด

ความเข้าใจเหตผุลซึง่กนัและกนั และการตดัสนิใจทางนโยบายหรือโครงการตา่งๆถ้าเป็นไปโดยประโยชน์ของสาธารณะ มีผลการศกึษา

มารองรับ จะท าให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือซึง่กนัและกนั แทนที่จะตัง้ตนเป็นคูข่ดัแย้งและโจมตีฝ่ายเห็นตา่งด้วยวธีิการไมส่ร้างสรรค์

และเกิดประโยชน์ตอ่ชมุชน อยา่งที่เห็นมีปรากฏเป็นการประจานกนัของคนในพืน้ท่ีให้ผู้มาเยือนได้เห็น จึงได้หารือกบัเพื่อนรุ่นพ่ีทีเ่รียน

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ สมยัเรียนปริญญาตรี ซึง่ปัจจบุนัเป็น อาจารย์ประจ า และเป็น ผอ.ศนูย์วิจยัฯ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.

รังสติ และ เครือชา่ยงานวจิยันานาชาติเพื่อสงัคมอยูเ่ย็นเป็นสขุ (ไอร่าห์)  ผศ.ดร.เสาวลกัษม์  กิตติประภสัร์ ( อดีตนกักิจกรรม ประธาน

คา่ยอาสาพฒันาชนบทของคณะเศรษฐ์ศาสตร์ มธ.) 

 ในช่วงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ เราทัง้สองเร่ิมจากการหารือพี่ๆน้องๆในชมุชนบางกะเจ้าทีเ่คยรู้จกั เคยท างานร่วมกนั ก็ได้

รับทราบข้อมลูจากพวกเขา รับทราบถึงความกงัวลตอ่การรักษาพืน้ท่ีสเีขียว ทัง้พืน้ท่ีเกษตรกรรม และพืน้ท่ีสเีขียวอื่นๆท่ีภาครัฐดแูล ครัง้

นัน้ได้มีโอกาสไปดปูระตรูะบายน า้ตา่งๆที่อยูร่ะหวา่งการเร่ิมต้นซอ่มแซม เมื่อเราทัง้สองกลบัมาคยุกนั จึงเห็นวา่สิง่เราจะท าได้ในฐานะ
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นกัวิชาการคือการพาชาวบ้านเข้าสูก่ระบวนการวจิยัแบบการมีสว่นร่วมของชมุชน (Action Research) อาจารย์เสาวลกัษม์  จึงได้

เสนอโครงการวิจยัแบบการมีสว่นร่วมของชมุชน ด้านการจดัการน า้ในพืน้ท่ีบางกะเจ้า ไปท่ี Prof. Dr.Amrita Daniere 

อธิการบดี มหาวิทยาลยั โตรอนโต วิทยาเขตตะวนัตก ประเทศแคนาดา ในขณะนัน้  ซึง่เป็นผู้จดัการโครงการระดบันานาชาติ เร่ือง 

Water in Cities in Southeast Asia หรือ น า้ ในเมืองในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยได้รับการสนบัสนนุจากองค์กร

ระหวา่งประเทศและรัฐบาลแคนาดา ซึง่โครงการนีม้วีตัถปุระสงค์ให้เป็นการศกึษาในชมุชนท่ีมีพลวตัิของเมือง ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ ท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาน า้ 

อาจารย์เสาวลกัษม์ ได้อธิบายความหมาย ความส าคญัของพืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้า (The Best Oasis of Asia) และน า้

เป็นปัจจยัส าคญั ของการอยูร่อดในฐานะดงักลา่วของพืน้ท่ีนี ้และการเข้ามามีสว่นร่วมของชมุชนในการจดัการน า้จะมีความส าคญัตอ่

การพฒันาอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป จงึได้รับการสนบัสนนุจากนกัวชิาการระดบันานาชาตใิห้ด าเนินโครงการวิจยั ที่จะมีผลตอ่การสร้าง

กระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชนในการจดัการน า้ทีเ่ป็นทรัพยากรร่วมกนัของคนในชุมชน 

 ดิฉนัยินดีที่ได้มีโอกาสช่วยน าเคร่ืองมือการวจิยัชมุชนลงมาเป็นเคร่ืองมือให้ชาวบ้าน ร่วมเรียนรู้ ร่วมวางแผน ร่วมออกแบบการ

วิจยั  ร่วมปฏิบตัิการ ค้นหาที่มา เหตปัุจจยัตา่งๆของปัญหา เพื่อน าเสนอความจริง และข้อเสนอแนะตอ่สาธารณะเพื่อร่วมกนัแก้ไขปัญหา  

ดีกวา่การแคโ่ต้แย้งกนั  ก็หวงัวา่การท าโครงการวิจยัแบบการมีสว่นร่วมของชมุชน จะมีสว่นสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แกช่มุชนชาวบ้าน 

ชาวคุ้งบางกะเจ้า ให้ได้มีสว่นร่วมการจดัการและการแก้ปัญหาร่วมกนั 

ซึง่ไมเ่ฉพาะแตเ่ร่ืองการจดัการน า้ แตห่มายรวมถึงเร่ืองการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพืน้ท่ีสเีขียวอยา่งยัง่ยืนสบืไป และ

ดิฉนัก็ไมผิ่ดหวงักบัการท างานวจิยัร่วมกบัพ่ี-น้องชาวชมุชนบางกะเจ้าในครัง้นี ้ เราได้มองเห็นความรักถ่ินฐานบ้านเกิดของคนบางกะเจ้า 

ความเอาจริง เอาจงัในการร่วมมอืกนัแก้ปัญหา และร่วมมือกนัในการท างานสร้างประโยชน์สาธารณะ และความพยายามที่จะถ่ายทอด

ส านกึรักษ์ถ่ินฐานบ้านเกิดให้กบัลกูหลาน ชมุชนบางกะเจ้ามี คนอยา่งลงุประกิจที่สละเวลา ความสขุสว่นตวั ไปอยูก่บัเด็กนกัเรียนที่

โรงเรียนในชมุชน บอกเลา่เร่ือง ราวของพืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้า สวนผลไม้นานาพนัธุ์ ตวัตนของคนบางกะเจ้าให้ลกูหลานรับรู้ ท าด้วย

ส านกึสว่นตน เสยีสละก าลงัทรัพย์สว่นตวัเพื่อสร้างส านกึรักษ์บางกะเจ้าให้กบัลกูหลานรุ่นตอ่ไป มคีนอยา่งโกหมอ่ง ทีก่ระตือรือร้นกบัการ

ช่วยงานสาธารณะของกลุม่ และเป็นหวัเรือในการน าพาลกูหลาน เด็กๆและเยาวชนในชมุชนต าบลบางกอบวัเข้าสูเ่ส้นทางสร้างสรรค์ 

ท างานอนรัุกษ์กลุม่”รักษ์น า้ รักษ์คลอง”ร่วมกบัคณุลงุสมาน  เกษตรกรต้นแบบสวนผสมผสาน ผู้มีจิตสาธารณะช่วยงานชมุชนตัง้แตง่าน

ของวดั ของโรงเรียน และกลุม่อนรัุกษ์ฯ มีโอกาสได้พบตวัแทนชาวบ้าน สมาชิกสภา.อบต.อยา่ง พ่ีบบุผา ท่ีมีความเป็นผู้น าชมุชนที่มุง่

ท างานรับใช้ชาวชมุชนและใฝ่แสวงหาความรู้เร่ืองราวตา่งๆอนัจะเป็นประโยชน์ตอ่คนในชมุชน  ได้พบคณุลงุสกิุจและพี่ป ูแหง่ บ้านล าพู

บางกระสอบ และสมาชิกลุม่ ที่มุง่มัน่สนบัสนนุกิจกรรมการอนรัุกษ์พืน้ท่ีสเีขียว การเอือ้เฟือ้และสง่เสริมกิจกรรมลกูหลานเยาวชน มคีน

อยา่งพี่ธญัญา ท่ีมวีิสยัทศัน์และหว่งใยพืน้ท่ีบ้านเกิด น าพาพี่น้องรวมกลุม่เข้าพบหนว่ยงานตา่งๆทัง้ภาครัฐและเอกชนสร้างโอกาสเพื่อ

แก้ไขปัญหา  

แม้การรักษาพืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้าอยา่งยัง่ยืนจะยงัด าเนินตอ่ไป ดิฉนัและอาจารย์ดวงก็รู้สกึมีความสขุกบัการท่ีโครงการวิจยัฯ

เลก็ๆของเรามีสว่นสร้างกระบวนการให้ชาวบ้านได้เข้ามามีสว่นร่วมกบัการแก้ปัญหาของเขาเอง  ได้มองเห็น 
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ทัง้ปัญหา และทางออกที่จะต้องด าเนินการตอ่ไป” โครงการวจิยัแบบการมีสว่นร่วมของชมุชนด้านการจดัการน า้ที่ พืน้ท่ีสเีขียว

บางกะเจ้า”แม้จะเป็นโครงการเลก็ๆ ที่ไมม่ีเงินทนุลงมาสนบัสนนุมากมาย แตจ่ะเป็นเคร่ืองมือของชาวบ้านในชมุชนเพื่อแก้ปัญหาของเขา 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากโครงการฯของเราจะเป็นสิง่ทีช่าวบ้านหยิบจบัมาใช้ได้อยา่งเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย เพราะเป็นสิง่ทีพ่วกเขา

ร่วมลงมือท าและศกึษาด้วยกนั ค าวา่งานวจิยัจึงมใิชเ่ป็นของเฉพาะนกัวชิาการและสถาบนัการศกึษาเทา่นัน้ ชาวบ้านก็เป็นนกัวิจยัได้ 

ชมุชนก็สามารถมีโครงการวิจยัเพื่อน ามารับใช้ แก้ไขปัญหา หรือพฒันาชมุชนของตวัเองได้ในทกุๆด้าน ที่ชาวบ้านในชมุชนจะสามารถ

ด าเนินการได้อยา่งอิสระ เป็นตวัของตวัเองตอ่ไปในอนาคต 

เราทัง้สองคนคงยินดีที่ได้ท างานในนาม ของเครือขา่ยงานวิจยันานาชาติเพื่อสงัคมอยูเ่ย็นเป็นสขุ  (ไอร่าห์) หรือ

International Research Associates for Happy Society( IRAH)ได้อยา่ง บรรลตุามเจตนารมณ์เพื่อความสขุ

ของประชาชน และได้ดงึทนุทางสงัคมของโลกมาท างานให้กบัชมุชนคนไทย ขอบคณุ  Prof. Dr.Amarita Daniere และ 

Prof. Dr. Lisa Drummond รวมทัง้ชาวบางกะเจ้าทกุคนท่ีได้สร้างแรงบนัดาลใจร่วมกนัในการอนรัุกษ์พืน้ท่ีสเีขยีวแหง่นีไ้ว้เป็น

มรดกให้ลกูหลานไทย และคนทัง้โลก. 
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บทที่ 8 แนวทำงบริหำรจัดกำรน ำ้ในคุ้งบำงกะเจ้ำ 
 

                                                            โดย คุณธัญญำ อ่วมเจริญ  
                                                            ประธำนกลุ่มคุ้งบำงกะเจ้ำหน่ึงเดียว 

 
1.กำรบริหำรจัดกำรน ำ้เจ้ำพระยำรอบคุ้งบำงกะเจ้ำ 
 
1.1 การปิดประตนู า้ลดัโพธ์ิกอ่นฤดแูล้ง (ท าข้อตกลง/ตัง้ตวัแทนชาวบ้าน/เฝา้ตดิตาม) 
1.2 จดัท าระบบตรวจวดัคา่ความเค็ม/คา่ออกซิเจน ท่ีรวดเร็วทนัเวลา(ก าหนดจดุตรวจสอบ/จดัหาเคร่ืองวดั/ท าระบบรายงาน/จดัท าระบบ
ปิดเปิดประตนู า้ทางไกล) 
1.3 จดัท าข้อตกลงในการปลอ่ยน า้เขื่อนผลกัดนัน า้เคม็(ท าเร่ืองแจ้งความต้องการถึงคณะฯลุม่น า้/เฝา้ติดตาม   สถานะการณ์/ท าระบบ
เก็บข้อมลูและรายงาน) 
1.4 จดัท าข้อตกลงกบั กทม.เร่ืองการปลอ่ยน า้เสยี(ดรูะบบบ าบดัน า้เสยีของ กทม/สมทุรปราการ/จดัท าข้อตกลงกบั กทม/จ.สมทุรปราการ 
1.4 จดัท าระบบรายงานคณุภาพน า้ให้ชาวคุ้งฯทราบเป็นระยะๆ(หาผู้สนบัสนนุท าระบบรายงาน) 
1.6 ตัง้ผู้ตดิตามเฝา้ระวงัสถานะการณ์น า้ประจ าคุ้งฯ(ตัง้คณะกรรมการน า้ภายในคุ้ง) 
 
2.กำรบริหำรคลองทัง้หมดภำยในคุ้งบำงกะเจ้ำ 
 
2.1 ติดตามการซอ่มแซมคนักนัน า้และประตกูัน้น า้ทัง้หมด 
และรูปแบบการท างานของประต(ูติดตามจาก อบจ.) 
2.2 ส ารวจคลองทกุคลอง โดยเฉพาะคลองทีเ่ช่ือมทะลแุมน่ า้เจ้าพระยาได้ทัง้สองด้าน(ส ารวจสภาพโดยชุมชนใกล้คลอง/ใช้แบบส ารวจ
เดียวกนั) 
2.3 ก าหนดหน้าที่ของคลองแตล่ะคลองวา่จะท าหน้าที่อะไรให้ชดัเจน(ก าหนดโดยชมุชน) 
2.4 ก าหนดแนวทางปรับปรุงคลองให้สอดคล้องกบัหน้าที่  งบประมาณ ผู้ปฏิบตัิที่ถกูต้อง(ชมุชนออกแบบ/ของบจากท้องถ่ินหรือ
ผู้สนบัสนนุ) 
2.5 วางระบบ ขัน้ตอน วิธีการ ควบคมุการปิดเปิดประตนู า้ให้สอดคล้องกบัเวลาการขึน้ลงของน า้ ปริมาณและคณุภาพของน า้ในแมน่ า้
เจ้าพระยา และน า้ทีเ่กิดจากการทว่มขงัในคุ้งฯ(ชมุชนหารือกบัผู้ควบคมุประตนู า้) 
 
3.กำรบริหำรระบบระบำยน ำ้ภำยในคุ้งบำงกะเจ้ำ 
 
3.1 จดัท าข้อเสนอให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องปรับปรุงกฎระเบียบ วธีิการ ที่เก่ียวกบัการถมดิน ก่อสร้าง ท าถนนและอื่นๆไมใ่ห้ปิดกัน้ทางเดิน
ของน า้ที่จะเช่ือมโยงสูค่ลองและแมน่ า้ได้สะดวก(เสนอความต้องการให้โยธาธิการและผงัเมืองด าเนินการ) 
3.2 ผลกัดนัให้มีระบบระบายน า้เสยีจากครัวเรือน ที่มีคา่ใช้จ่ายไมส่งูมากนกัใช้ได้ในทกุบ้าน(ออกแบบระบบบ าบดัน า้เสยี/เสนอเป็นกติกา
ในท้องถ่ิน/ก าหนดวิธีการสนบัสนนุ) 
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4.กำรจัดกำรน ำ้เพื่อชำวสวน 
 
4.1จดัลงทะเบยีนผู้ท าสวนและผู้ก าลงัจะท าสวน เพื่อจะได้ก าหนดแนวทางการสง่น า้ทา่เข้าสวนได้เหมาะสม(ส ารวจโดยชมุชน/ประกาศ
เชิญชวน/ผา่นท้องถ่ิน) 
4. จดัหาผู้ เช่ียวชาญทางเทคโนโลยีและวิธีการการสบูน า้ทา่ด้วยต้นทนุต ่ามาเสนอเป็นทางเลอืก(โซลา่เซล/ระบบทอ่สง่น า้/ประปาเพิอ่
ชาวสวน/เรือพน่น า้) 
 
5.แนวทำงกำรปรับปรุงสภำพดินเพื่อท ำสวน 
 
5.1 ก าหนดวิธีการผนัน า้และตะกอนดินเข้าสวน และการขดุลอก การยกร่องสวนกนัใหม(่ท าองค์ความรู้และถ่ายทอด) 
5.2 การตรวจสภาพน า้/โคลนและดินบนร่องสวนหลงัจากระบบนเิวศน์ของน า้เปลีย่นแปลงใหมเ่ป็นระยะๆ(ขอการสนบัสนนุจาก ม.
เกษตร) 
5.3 การหาพืชคลมุดินท่ีเหมาะสมมาปลกูเพื่อเร่งเพิ่มดินและปรับปรุงสภาพดินให้ดขีึน้(ฟืน้ภมูิปัญญาท้อวถ่ิน/ท าองค์ความรู้และ
ถ่ายทอด) 
 
6.กำรจัดท ำองค์ควำมรู้และกำรถ่ำยทอดสู่เยำวชน 
 
6.1 จดัท าคูม่ือเก่ียวกบัการบริหารจดัการน า้ของคุ้งบางกะเจ้า(รวบรวมจากองค์ความรู้และวิธีปฏิบตัิ เป็นคูม่ือทีเ่ข้าใจง่าย) 
6.2 จดัอบรมความรู้แก่เยาวชนและผู้ เก่ียวข้องเพื่อการสบืสานความยัง่ยืนของระบบน า้คุ้งบางกะเจ้า(จดัหลกัสตูรทัง้นอกและในโรงเรียน) 
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ภำคผนวก 
 

ภำคผนวก 1. กำรล่องเรือตำมล ำน ำ้เจ้ำพระยำทัศนศึกษำรอบคุ้งบำงกะเจ้ำ 1 เมษำยน 2561·  
โดย ประกิจ รอดเจริญ 

 

           .   

ชีวิตทีต้่องลุ้นแตเ่ช้า ตีสีว่นัเสาร์ที ่31 มีนาคม 2561 ฝนในสวนบางกะเจ้าถลม่แรง ในขณะท่ีมีภารกิจพาเด็กๆที่เรียน
ประวตัิศาสตร์ ภมูิศาสตร์ ต าบลบางกะเจ้าและพืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้ากบัลงุประกิจ และคณุครู พร้อมทัง้หลายๆทา่นท่ีรับชวนลงุประกิจ
มาร่วมทศันศกึษาทางเรือรอบพืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้าในเวลา 08.30 น. แตโ่ชคเข้าข้างซกั 6 โมงคร่ึงเห็นฟา้ใส โครงการด าเนินไปได้
ด้วยดี  
        พืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้าปัจจบุนันีไ้มไ่ด้สดใสแบบที่ได้รับการสือ่สารกนั มนัเร่ิมมีอปุสรรค มนัเร่ิมลดลงของพืน้ท่ีอยา่งมีนยัยะส าคญั 
เมื่อประมาณ 52 ปีที่แล้ว พืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้าที่ได้รับการยกยอ่งวา่เป็นปอดของคนกรุงเทพ มีพืน้ที่สเีขียว 94 – 95 % ของพืน้ท่ี 
ประมาณ 11,819 ไร่ ปัจจบุนัจะเหลอืซกั 45 % ก็บญุแล้ว เหลอืสเีขียวอยา่งทีว่า่ก็ไมใ่ช่สเีขียวแบบมีคณุภาพแบบเก่า ดงันัน้ก็มกีลุม่
ก้อน 2 – 3 กลุม่ก้อนท่ีเลง็เห็นปัญหานีแ้ละตอ่สู้อยา่งจริงจงั ในฐานะคนบางกะเจ้าตวัเลก็ๆที่พอจะท าอะไรเลก็ๆแบบสมตวัได้ ก็มี
ความคิดวา่อยากสอนเดก็ๆให้เรียนรู้ถึงประวตัิศาสตร์ ภมูิศาสตร์ของต าบลบางกะเจ้าและพืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้า ก็อยากปลกูฝังเดก็ๆ
ให้รักพืน้ท่ีสเีขียว รู้ที่มาที่ไปของความเป็นสเีขยีวบางกะเจ้า ก็ไปขอนกัเรียนมา 23 คน มาจดักิจกรรมสอนเด็กๆมา 5 เดือน 12 ครัง้ๆละ 
2 ชัว่โมง หลงัจากจบตามตัง้หวงัแล้วก็อยากตอบแทนเด็กๆด้วยการพาทศันศกึษาทางเรือในแมน่ า้เจ้าพระยาคอ่นพืน้ท่ีสเีขียวบางกะ
เจ้า เพื่อความสนกุสนานและความรู้ทัง้เร่ืองสเีขยีวและเร่ืองน า้  

การจดัทศันศกึษาครัง้นีน้บัเป็นเร่ืองที่นา่ยินดีที่มีผู้ รู้วตัถปุระสงค์ได้ยื่นมือมาสนบัสนนุเป็นก าลงัใจหลายทา่นอาจารย์ ดร.เสาว
ลกัษม์ กิตติประภสัร์ และพี่หนอ่ย พฒันจรินทร์ สวนแก้วมณี ท่ีลงมาช่วยเร่ืองการวิจยัน า้ในพืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้า หาทนุสนบัสนนุคา่
เรือ คา่รถ (คา่เรือในราคาพเิศษจาก สจ.มนสั รัศมิทตั) พ่ีหนอ่ย พฒันจรินทร์ ขอความอนเุคราะห์จากบริษัทเบทาโกร มอบ ไส้กรอก
หลายชนิดมาจ านวน 14 กิโลกรัม คณุชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์ ได้น าน า้ผลไม้จากโครง การหลวงดอยค ามาสนบัสนนุ 360 กลอ่ง พี่ป ูรุจิ
เรข พลบัจ่าง แหง่ล าพบูางกระสอบ ท าข้าวเหนียวสงัขยาจ านวนมากให้พี่สชุาติ ท้วมพรรณทอง วิง่ห้อมาให้ที่เรือ พี่สกิุจ พลบัจา่ง ยาม
เฝา้หิ่งห้อย ประสานให้ทัง้รถทัง้เรือ วนันีน้อกจากเดก็ๆ คณุครู เจ้าหน้าที่ อบต.บางกะเจ้าที่ลงมาสนบัสนนุแล้ว พ่ีจฬุา สดุบรรทดั อดีต
ผู้บริหารบริษัทบางจาก ที่ปัจจบุนัท างานเพื่อสว่นรวมอยูห่ลากหลายอยา่งรับชวนมาร่วมกิจ กรรมด้วย คณุชาญณรงค์ ท่ีสนบัสนนุน า้
ผลไม้มาตัง้แตส่อนเดก็ๆ วนันีก็้รับชวนมาร่วมกิจกรรม เพื่อนพี่หนอ่ย 1 ทา่น ที่จะเข้ามาชว่ยเหลอืสนบัสนนุชุมชน รับชวนมาร่วม
กิจกรรมด้วย สว่นตวัผมเตรียมไกซ๊่อสสเต็กสปาเก็ตตี ้ไปบริการผู้ เข้าร่วมโครงการ 62 กลอ่ง  
         เรือออกจากทา่เรือวดับางน า้ผึง้นอก พอดเีรือขดัข้องต้องเปลีย่นเรือเลยมีปัญหาเร่ืองเคร่ืองเสยีงไมม่ี แตไ่มใ่ช่ปัญหาใหญ่เพราะลงุ
ประกิจเสยีงดงัพอจะพดูดงัถึงท้ายเรือ เร่ิมด้วยการให้ความรู้เร่ืองของพืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้าอตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ ตวัตนของสวนผลไม้

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2014430408773867&id=100006207813900&__xts__%5B0%5D=68.ARD--sTIBgBs3UrIYa8ZodcQnHGTWOvfkj0qDAJaLBvHtn3aEHAn-EVFDSKL97DfrDvW2M61GjteKKbW8IffAq_3c0LdC3XmBcBHrX_yYhSx5xmkJ6LUZr_cxsi9vp_CNY2djGE1HGrE6cf81NUzlYSOTpmLVN3NTKaNB87P6GNONWV7eO7EEg&__tn__=-R
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นานาพรรณ ลงุประกิจขอย า้แล้วย า้อีกวา่ พืน้ท่ีสเีขยีวบางกะเจ้าเป็นสวนผลไม้นานาพรรณ เอกลกัษณ์เป็นสวนยกร่อง ไมใ่ช่ป่า จะพอ
อนโุลมเลก็ๆที่จะเรียกก็แคป่่าจาก พดูถึงความลกึของร่องน า้ ความกว้างของร่องน า้ ในแมน่ า้เจ้าพระยาชว่งที่ผา่น วิธีการดหูลกักิโลเมตร
ที่นบัจากจดุศนูย์ตรงปากแมน่ า้เจ้าพระยาออกไปทะเลนบัอยา่งไร เข้ามานบัอยา่งไร สองข้างทางทัง้พืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้าและฝ่ัง
กรุงเทพก็ให้ความรู้เป็นระยะๆ ชว่งที่ผา่นการทา่เรือเห็นตกึมาลนีนท์ของช่องสามก็เลยพดูกบัผู้ที่อยูใ่นเรือวา่ใครดลูครบพุเพสนันิวาส
บ้าง ก็ยกมือกนัหลายคน ก็เลยบอกวา่ถ้าทา่นเป็นแมก่าระเกด มคีนมาชมแมน่างการะเกดวา่ สวยจริงแมศ่รีษะเกษ ทา่นจะคิดอยา่งไร 
คนสวนก็คงเหมือนกนั ถ้าถกูเรียกวา่เป็นป่า 
          ปลายทางคือคลองลดัโพธ์ิและประตนู า้คลองลดัโพธ์ิในพระราชด าริ ท่ีมีความตัง้ใจจริงๆท่ีอยากให้ทกุคนท่ีร่วมกิจกรรมครัง้นีเ้ข้า
ไปสมัผสับรรยากาศสถานท่ีอนัเป็นมงคลท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานเป็นมรดกให้ลกูหลานไทย ได้ติดตอ่
ขอความอนเุคราะห์ไปทางหวัหน้าสบืสกลุและขอความอนเุคราะห์หวัหน้าประพนธ์ ทองนาค ให้มาช่วยบรรยายในวนัหยดุให้หนอ่ย ทา่น
ก็ให้ความกรุณาอยา่งดี วนันีพ้าเข้าห้องประชมุใหญ่ ให้ความรู้เก่ียวกบัคลองและประตนู า้คลองลดัโพธ์ิอยา่งหลากหลายหลงัจากนัน้ลง
ไปดหู้องควบคมุการเปิดปิดประตนู า้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หลงัจากนัน้เดินทางกลบั และพี่หนอ่ย พฒันจรินทร์ ขอพาผู้ ร่วมกิจ กรรมมา
ดสูวนท่ีก าลงัขอที่ดินจากกรมป่าไม้ ในนามของวิสาหกิจชมุชนวนเกษตรบางกะเจ้า มาท าการฟืน้ฟแูละท าสวนเรียนรู้ในหลายๆอยา่ง
เพื่อพฒันาคนตามความคิดตอ่ไปในหลายๆเร่ือง เร่ืองหนึง่ที่พยายามจะท าคือการหาไม้ผลที่มีคณุภาพของสวนบางกะเจ้าดัง้เดมิเอามา
ปลกู เพื่อให้การเรียนรู้ บางคนเคยกินแอ็ปเปิล้ แตไ่มเ่คยเห็นต้นแอ็ปเปิล้ก็คงอยากเห็นต้น ในท านองเดยีวกนั คนไทย เคยกินผลไม้เด็ดๆ
ของสวนบางกะเจ้า อยา่งมะมว่งน า้ดอกไม้ ชมพูม่า่เหมีย่ว ชมพูส่าแหรก ส้มเขยีวหวาน ส้มโอ ส้มซา่ ละมดุ ลิน้จ่ี มะไฟ ฯ อาจจะเคยกิน 
แตไ่มเ่คยเห็นต้น ก็จะได้เห็นต้นเป็นๆ ถ้าจงัหวะดีอาจจะเห็นต้นท่ีก าลงัมีลกู เสร็จสิน้การทศันศกึษาครัง้นี ้ในอนาคตก็คงพยายามทีจ่ะ
ชวนเด็กๆมาเรียนรู้เพื่อปลกูฝังให้รักพืน้ท่ีสเีขียว ตามความสามารถเลก็ๆตามก าลงัสมองและก าลังเงินตอ่ไป 
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ภำคผนวก 2 

เร่ืองเล่ำคลองลัดโพธื และ ภูมิศำสตร์ ประวัตศำสตร์  

                                                                                  โดย ประกิจ รอดเจริญ 

เกร็ดความรู้ทางภมูิศาสตร์ประวตัิศาสตร์บางอยา่งจากเร่ืองเลา่ของคนในชมุชน 

๑.เล่ำเร่ืองคลองลัดโพธ์ิ โดย คณุประกิจ รอดเจริญ จาก ไลน์กลุม่ “คุ้งบางกะเจ้า๑เดียว “แมเ่ลา่เร่ืองคลองลดัโพธ์ิ” 

ได้นัง่คยุกบัแมท่ี่อาย ุ95 ปีแตส่มองยงัแจ่มใสบอ่ยๆ  แมจ่ดจ าอะไรในอดีตที่ผา่นมานานมากแล้วก็ยงัเอาประสบการณ์ตรง  

ประสบการณ์จริงมาเลา่ให้ฟังก็ได้ความรู้เก่ียวกบัประวตัิศาสตร์และภมูิ ศาสตร์ที่แมเ่คยผา่นเคยเจอ    

        เมื่อตอนหวัค ่านัง่คยุกบัแม ่ พอดีทีวีที่อยูต่รงหน้าแมม่ีรายการท่ีเก่ียวกบัพระราชกรณียกิจที่ในหลวงทา่นได้ท าให้คนไทยมากมาย   

มีอยูช่ว่งหนึง่ท่ีได้กลา่วถึงคลองลดัโพธ์ิ   ท่ีเป็นคลองท่ีเช่ือมแมน่ า้เจ้าพระยาที่คดไปมาประมาณ 15 กิโลเมตรให้มีทางลดัหรือทางลดัการ

เดินของน า้ในแมน่ า้เจ้าพระยาที่ 2 ด้านเป็นคอคอดหา่งกนัไมเ่ทา่ไหร่  แมไ่ด้ยินเร่ืองคลองลดัโพธ์ิ  (ท่ีตัง้อยูท่ี่ต าบลทรงคะนอง  อ าเภอ

พระประแดง  จงัหวดัสมทุรปราการ)   แมก็่เลยเลา่ให้ฟังถึงประสบการณ์ที่แมอ่าศยัคลองลดัโพธ์ิเมือ่ประมาณ 80 กวา่ ปีที่แล้วตอนที่แม่

อายปุระมาณ 13 – 14 ปี   แมบ่อกวา่ตอนนัน้แมจ่ะแจวเรือไปกบัชวด  เอาผกักาดดองใสไ่หไปขายที่ปากน า้  แถวๆคลองศาลาแดง  ท้าย

บ้าน  ปากน า้สมทุรปราการบ้าง  แถวๆคลองพระราม  คลองสรรพสามิต  คลองยายหล ี ฝ่ังพระสมุทรเจดีย์บ้าง   สิง่ที่แมเ่ลา่แล้วเก่ียวข้อง

กบัคลองลดัโพธ์ิคือสมยัซกั 80 ปี ท่ีแล้วเป็นคลองเลก็ๆที่ขดุทะลแุมน่ า้เจ้าพระยาทัง้สองด้าน   แมบ่อกวา่เวลาแจวเรือไปขายของทีป่ากน า้ 

ถ้าจะแจวจากคลองลดับางกะเจ้า (เมื่อ 80 ปีที่แล้วเรียกคลองลดัเจ้า) ท่ีอยูต่ิดกบัวดับางกระเจ้านอก  (อยูฝ่ั่งตรงข้ามช่องนนทรี  หรือสมยั

นีก็้ตรงข้ามส านกังานธนาคารกรุงเทพ  ถนนพระราม 3)  ถ้าจะแจวเรือไปทางคลองเตยผา่นการทา่เรือฯ (สมยัเมื่อ 80 ปีที่แล้วยงัไมเ่ป็น

การทา่เรือแหง่ประเทศไทย  ยงัเป็นส านกังานทา่เรือกรุงเทพ)  ผา่นบางนาไปพระประแดง  ไปปากน า้  จะอ้อมไปไกลมาก 10 กวา่กิโล  

แต่ถ้ำแจวเรือล่องลงไปที่คลองลัดโพธ์ิจะไม่ไกลประมำณ 3 – 4 กิโลเมตร  แม่บอกว่ำสมัยโน้นคลองลัดโพธ์ิไม่กว้ำงมำกแล้ว

ก็ตืน้   ถ้าน า้มากก็พอแจวผา่นไปได้  แตท่ี่ส าคญัคือคลองท่ีลดัโพธ์ิทัง้สายนัน้จะมีอยูช่่วงหนึง่ท่ีจะมีคนัดินท่ีตืน้เขินสงูขัน้มาเหมือนฝาย

หรือเขื่อนดินท าให้ไมส่ามารถแจวเรือผา่นไปได้   เลยมีอาชีพหนึง่ที่ท าคือมีคนท าสาลีม่ีทีใ่สเ่รือแล้วคว้านเอาเรือหมนุยกให้ข้ามคนัดินให้

ไปลงน า้อีกด้านหนึง่ของคลอง  แล้วแจวออกไปทางหน้าอ าเภอพระประแดงได้  แตเ่สยีคา่ยก 10 สตางค์  ซึง่สมยัเมื่อ 80 ปีที่แล้วก็ถือวา่

แพงเอาการเพราะปลาทเูขง่ละแค ่5 สตางค์   แมบ่อกวา่ชวดก็ยอมเสยี 10 สตางค์ดีกวา่แจวเรืออ้อมไปทางคลองเตย  ออกบางนา  ไป

ออกพระประแดง  ซึง่ไกลมาก  ถ้ามาดใูนปัจจบุนัจะรู้วา่ยน่ระยะทางประมาณ 10 กวา่กิโลเมตร  10 กวา่กิโลเมตรท่ีผู้หญิงตวัเลก็ๆ 2 คน 

ต้องแจวเรือบรรทกุของหนกัๆ    ก็ได้เกร็ดความรู้เร่ืองรับจ้างยกเรือข้ามคนัดนัในคลองลดัโพธ์ิเมื่อ 80 กวา่ปีที่แล้วจากแมอ่าย ุ95 ปี 

(ตอนนีแ้ม ่97) 
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๒. เร่ืองเล่ำให้เดก็นักเรียน จำกกำรสอนในโรงเรียน  โดย ประกิจ รอดเจริญ นักวิจัยชุมชน 

ได้ฤกษ์ดีวนัพฤหสัที่ 14 กนัยายน 2560  ได้ขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการ  อาจารย์ประจ าชัน้และความสมคัรใจจากเด็ก

นกัเรียน ป.5 - ป.6 จ านวน 23 คน ของโรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค์  ต าบลบางกะเจ้า อ าเภอพระประแดง  จงัหวดัสมทุรปราการ 

         เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ประวตัิศาสตร์ ภมูิศาสตร์  อตัลกัษณ์  ศิลปวฒันธรรมของต าบลบางกะเจ้า  ได้รับความร่วมมืออยา่งดจีาก

ผู้อ านวยการชวนชม  เอี่ยมทศัน  คณุครูแจ้  นิพนธ์  เพชรรักษ์  คณุครูหนอ่ง สรัญชนา กลัน่กลาง  ท่ีให้ใช้เวลาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

วนัละประมาณ 1 ชัว่โมงทกุวนัพฤหสั เวลาบา่ยโมงคร่ึงถงึสองโมงคร่ึง 

       โดยเร่ิมต้นจากในห้องเรียน  ท่ีพดูคยุให้เด็กๆฟังถงึความโชคดีที่เด็กๆได้เกิด ได้เติบโตในพืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้า  อยูใ่นพืน้ท่ีๆร่มเย็น

อากาศดี  พืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้าที่ใครๆก็รู้จกัอยากมาอยู ่ อยากมาเที่ยว  อยากมาพกัผอ่น  อตัลกัษณ์ของพืน้ท่ีสเีขยีวบางกะเจ้าหรือ

เกาะกระเพาะหรือคุ้งบางกะเจ้า ประกอบไปด้วยเขตปกครอง 6 ต าบลคือ บางกะเจ้า บางกอบวั บางน า้ผึง้ บางยอ บางกระสอบ และ ทรง

คนอง  มีอตัลกัษณ์หรือจิตวิญญาณคือพืน้ท่ีสว่นใหญ่คือสวนผลไม้นำนำพรรณ  "ไมใ่ช่ป่า"  สวนในพืน้ท่ีบางกะเจ้าจะมีลกัษณะทีเ่ป็น

เอกลกัษณ์คือ  เป็นสวนทีย่กร่องส าหรบัปลูกตน้ไม้  มีทอ้งร่องทีเ่ป็นทีเ่ก็บน ้ารอบอกร่องและมีคนัดินรอบอกร่องและทอ้งร่อง  จะเรียกคนั

ถนนก็ได ้ จะเรียกร่องถนนก็ได ้ จะเรียกหวัสกดัก็ได ้ จะเรียกคนัสวนก็ไดต้ามถนดั 

      ต าบลบางกะเจ้า เป็น 1 ใน 6 ต าบลของพืน้ท่ีสเีขยีวบางกะเจ้า  จะสอนเฉพาะเร่ืองราวของต าบลบางกะเจ้าเทา่นัน้ 

   มาท าความรู้จกัที่มาของช่ือบางกะเจ้าสัน้ๆ  บ้างก็วา่มาจากค าวา่ กะเจ้า  ที่หมายถึงนกยางหรือนกกระยาง  ที่คาดวา่สมยัก่อนคงมา

อาศยัอยูท่ี่น่ีเป็นจ านวนมาก 

   หรืออีกอยา่งหนึง่มาจากเร่ืองเลา่ที่สบืทอดกนัมานานวา่  ฝ่ังตรงข้ามบางกะเจ้าทีเ่รียกวา่ช่องนนทรีสมยันีแ้ตก่่อนนัน้เป็นท่ีอยูข่องเหลา่

ขนุนางหรือผู้มียศฐาบรรดศกัดิ์สงูสง่  อาศยัอยูม่าก  พวกท่ีเป็นหญิงจะนิยมไว้ผมมวยสงูรัดเป็นเกล้าไว้  ได้มีการอพยพหนีภยัข้ามมาฝ่ัง

แมน่ า้เจ้าพระยามาฝ่ังบ้านสวนทางล าคลองสายหนึง่จนตอ่มาชาวบ้านเรียกวา่ "ช่องนางหนี" และได้กลายมาเป็น"ช่องนนทรี" ในปัจจบุนั  

เมื่อข้ามฝ่ังมาท่ีฝ่ังสวนซึง่อยูต่รงกนัข้ามของฝ่ังแมน่ า้เจ้าพระยา  ซึง่มเีร่ืองเลา่วา่ผู้สงูศกัดิ์นัน้มาอาบน า้แล้วก็หวีผมเกล้าผม  รัดเกล้าผม  

จึงได้มกีารเรียกวา่คลองรัดเกล้า  หรือคลองรัดเจ้า  บางทก็ีเรียกคลองบ้านเจ้า  ตอ่มาเมื่อมีผู้คนมาอาศยัมากขึน้จึงได้เรียกพืน้ท่ีต าบลนีว้า่  

บางบ้านเจ้า  หรือ บางรัดเกล้า  ตอ่มาเมื่อนานวนัเข้าการเรียกก็คอ่ยๆเปลีย่นไปจนปัจจบุนัเรียกวา่ "บางกะเจ้า" จนทกุวนันี  ้

   ด้วยเจตนาการเรียนการสอนอยากให้นกัเรียนสนกุและไม่เบื่อ  ก็ให้มกีารร้องเพลงแรป บางกะเจ้า  และเลา่ถงึเร่ืองคลองในบางกะเจ้า  

ความหมายของคลอง  ตามหลกัวิชาการ   

   จากนัน้ใช้เวลาประมาณ 45 นาทีพาเด็กๆลงไปดคูลองสองคลองที่ใกล้ๆโรงเรียน  คลองแรกอยูต่ดิโรงเรียนแตน่กัเรียนไมรู้่ช่ือ  หรือไม่

เคยสนใจช่ือ  คลองแรกช่ือคลองตำกิ่ง  ซึง่ทาง อบต.คงตัง้ช่ือจากตาก่ิงหรือผู้ใหญ่บ้านก่ิงเป็นผู้ใหญ่ที่สงูอายเุป็นร้อยปีมีบ้านติดอยูก่บั

คลอง  คลองตาก่ิงจะไปบรรจบกบัคลองลดับางกะเจ้าทีเ่ร่ิมจากปากคลองบางกะเจ้าติดวดับางกะเจ้านอก ต าบลบางยอ  เป็นคลองที่
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แบ่งเขตต าบลบางกะเจ้ากบัต าบลบางยอ  ยาวไปออกปากคลองด้านทิศตะวนัออกทีต่ าบลบางน า้ผึง้ที่อยูด้่านตรงข้ามกรมสรรพวธุ

ทหารเรือ บางนา  จากนัน้พาไปดสูวนท่ียกร่อง ปลกูกล้วย ปลกูมะพร้าวและอื่นๆ  และไปดูคลองตาหล่อ ที่เคยตัง้ข้อสงัเกตวา่คนตัง้ช่ือมัว่  

ควรจะตัง้ชื่อว่าคลองตาหลยุหรือคลองตาชดมากกว่า  เพราะบ้านอยูต่ิดคลองนีแ้ละมีอายเุกินกวา่ร้อยปี  คลองตาหลอ่นีไ้ปออกที่คลอง

ลดับางกะเจ้าเหมือนคลองตาก่ิง 

    อยา่งน้อยวนันีเ้ด็กนกัเรียน 23 คน ครู 1 คน ก็รู้แล้ววา่คลองที่อยูต่ิดรัว้โรงเรียนช่ือคลองตาก่ิง 

   ส าหรับสปัดาห์ตอ่ไป จะได้พาเด็กๆคยุเร่ืองสเีขียว  ประวตัิต าบลบางกะเจ้าตอ่และพาไปลงพืน้ท่ีจริงดคูลอง ดสูวน  กนัอีกจนครบทกุ

คลอง  และมีกิจกรรมเก่ียวกบัวฒันธรรมการละเลน่ของเด็กๆบางกะเจ้า ท าในสิง่ที่อยากท า  ท าในสิง่ที่ไมเ่บียดเบียนสงัคม  แล้วคดิเอา

เองวา่ท าแล้วสงัคมนา่จะได้ประโยชน์ 

    ชวนเด็กๆมาเรียนรู้ประวตัศิาสตร์ ภมูิศาสตร์อตัลกัษณ์ ความเป็นอยู ่ศิลปวฒันธรรมและจิตวญิญาณของต าบลบางกะเจ้า  ครัง้ที่ 2 

เด็กๆ ป.5 ป.6 ของโรงเรียนวดัราษฎร์รังสรรค์  ที่อยากปลกูฝังให้รักสิง่แวดล้อม  รักต้นไม้ที่สร้างสเีขียว  คลองทัง้หลายในต าบลที่มสีารพดั

ประโยชน์  ก่อนพาลงพืน้ท่ีก็ตามธรรมเนียมเลา่ให้ฟังเร่ืองราวลว่งหน้าซกั 15 นาที ซ้อมร้องสร้อยเพลงแร็ปบางกะเจ้าให้ครึกครืน้นิดนึ

งก่อน 

     สปัดาห์ที่แล้วลงพืน้ท่ีจริงด ู2 คลอง  วนันีพ้าลงพืน้ท่ีจริงดสูวนจริงๆอตัลกัษณ์หรือจิตวิญญาณของสวนในบางกะเจ้าทีเ่ป็นสวนผลไม้

นานาพรรณ  วนันีเ้ปา้หมายอยูท่ี่คลอง 3 คลองที่อยูต่ิดกบัสวนศรีนครเขื่อนขนัธ์ ประกอบไปด้วยล าปะโดงทีต่่อจากคลองตาชูแลว้ก็เลย

ผนวกเป็นคลองตาชเูสยีเลย  แล้วก็ดูคลองบางกระเบือ้งล่างทีต่ดักบัคลองตาชูผา่นหน้าสวนศรีฯไปออกแมน่ า้เจ้าพระยาตรงข้ามกบัการ

ทา่เรือแหง่ประเทศไทย  พาเด็กๆขี่จกัรยานดสูวนเดิมๆที่ทางสวนศรีฯปลอ่ยไว้เป็นธรรมชาตเิดมิๆที่มีท้องร่อง อกร่อง คนัสวน  หรือคนัถนน  

จกัรยานท่ีเดก็ๆใช้ขี่ศกึษาธรรมชาติ แล้วไปดคูลองยายขาบที่เป็นคลองแบ่งเขตระหว่างต าบลบางกะเจ้ากบัต าบลบางกอบวั  ได้รับความ

อนเุคราะห์เร่ืองจกัรยานจากหวัหน้าสวนศรีฯ คณุวฒุิกร  คุ้มเจริญ  และพี่ๆคนสวยเจ้าหน้าที่ของสวนศรีฯ บริการอยา่งดี  การพาเด็กๆไป

ครัง้นีค้ณุครูแจ้ นิพนธ์ เพชรรักษ์ กรุณาร่วมเป็นพ่ีเลีย้งพาเด็กๆไปด้วย ขอบคณุพี่หนอ่ย พฒันจรินทร์ สวนแก้วมณี  ผู้ที่ก าลงัเป็นจกัร

ส าคญัมาวจิยัเร่ืองน า้ในบางกะเจ้า  ได้ตามไปให้ก าลงัใจตัง้แตต้่นจนกลบัมาที่โรงเรียน   

    เมื่อเด็กๆกลบัมาถงึโรงเรียนก็มีก าลงัใจจากลงุประกิจที่ท าไก่ซ๊อสสเต็กสปาเก็ตตีแ้จกเด็กๆเป็นก าลงัใจ  ท่ีเสยีเวลามาเรียนกบัลงุประ

กิจ  ลงุวฒุกิร หวัหน้าสวนศรีฯบอกวา่ก าลงัจดัท าโครงการอบรมมคัคเุทศก์น้อยท้องถ่ิน  เดก็ๆจะได้ประโยชน์จากการเรียนประวตัศิาสตร์ 

ภมูิศาสตร์ อตัลกัษณ์ ฯ ต าบลบางกะเจ้านีเ้ผ่ืออนาคตอยากเป็นมคัคเุทศก์จะได้มีข้อมลูแนน่ๆขึน้ 

     นอกจากนี ้ลงุประกิจยงัแตง่เพลงแร็ปบางกะเจ้าให้เดก็ๆร้อง 
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แร็ปบำงกะเจ้ำ 

(สร้อย)  บำงกะเจ้ำสีเขียวน่ำอยู่  บำงกะเจ้ำนัน้มี 9 หมู่ บำงกะเจ้ำน่ำเที่ยวน่ำอยู่  บรรยำกำศอู้หู   

กูรูบอกถกูใจ 

    พืน้ท่ีสเีขียวบางกะเจ้า  เสยีงผู้คนบอกเลา่  วา่อยูก่นัสบาย  อากาศก็ดีดีด๊ี  อากาศก็ดีดี๊ดี  ที่อื่นร้อนจ๋ี  ที่น่ีเย็นสบาย  ผู้ คนอธัยาศยัดี  

น า้ใจมากมีเห็นอยูท่ัว่ไป  สาวสาวก็งามแช่มช้อย  ปากนดิจมกูหนอ่ย  เห็นแล้วชวนหลงไหล  หนุม่หนุม่เขาก็หลอ่เหลา  แมวมองจะเอาไป

เป็นดาราให้ได้ 

    (สร้อย) 

สวนศรีนครเขื่อนขนัธ์  มากมายพืชพรรณร่มเย็นสบาย  เป็นทัง้สวนสาธารณะ  ได้นดัพบปะถกูใจถกูใจ  ต้องการศกึษาธรรมชาติ เป็นสวน

พฤกษศาสตร์เข้ามากนัได้  ถ้าชอบประเภทไฟเตอร์  ที่ไมเ่ยิ่นเย้อรีบไปรีบไป  พิพิธภณัฑ์ปลากดั  เจ้าของเขาจดัดฟูรีบอกไว้   เส้นทาง

จกัรยานร่มร่ืน ขี่กนัช่ืนมื่น  ประทบัใจ  ประทบัใจ  ความยาวร่วม 3 กิโล  โอ้โฮ โอ้โฮ  สดุยอด ไฮ๊ ไฮ๊    กราบพระวดัราษฎร์รังสรรค์   ขอ

เชิญทกุทา่นให้มาได้  มาได้  ท าบญุไหว้สิง่ศกัดิ์สทิธ์ิ  น้อมน าชีวติมีธรรมะสดใส  (สร้อย) 

   มาถึงบางกะเจ้าแล้วหวิ  อยา่ให้ท้องก่ิวกลบัไป กลบัไป  หวานคาว สดุจ๊าบหลายอยา่ง  เชิญตัง้ใจฟังจะสาธยาย   หอ่หมกยายริดสดุ

ยอด  กินแล้วอยากกอด  คนขาย คนขาย  ขนมจีนน า้พริกปา้ศรีมกีรรมวิธีท าให้อร่อยเหลอืใจ  แกงหอง  แกงบอน แกงบวน  กินแล้วจะ

ชวนตัง้ข้อสงสยั  เพราะวา่อร่อยแปลกแปลก  กินแล้วอยากจะแจก  หวัใจ 

   ขนมเทียนญวนชวนลิม้  ถ้าได้ชิมเหมือนเห็นสวรรค์ร าไร  หยกมณีสเีขียวใสสด  ระวงัจะหมดเพราะกินลมืตาย    

  ผลไม้แอร่มอร่าม  ทัง้งดทัง้งามรสชาติเหลอืหลาย  มะมว่งน า้ดอกไม๊สดุจ๊าบ  กินแล้วหวามวาบเข้าไปในหวัใจ  ชมพูม่ะเหมี่ยวสาแหรก  

อร่อยแปลกแปลกมาอีกแล้วไง  กล้วยหอมกล้วยน า้ว้าสวนแท้  กินแล้วรับรองแก้....ความหิวได้  (สร้อย) 
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ภำคผนวก 3 ข้อมูลจำกกำรส ำรวจคลองร่วมกับนักวิจัยชุมชน 

                                                                               โดย พัฒนจรินทร์ สวนแก้วมณี 

1. กำรลงพืน้ที่ ส ำรวจประตูน ำ้ท่ีต ำบลบำงกอบัว วันศุกร์ที่ 5 ม.ค. 60 กับ โกหม่อง เซียนคุ้ง และคุณบุบผำ เผือก
วัฒนะ 

 เร่ิมจำกประตูน ำ้คลองแพ ซึง่อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างซอ่มแซมฐานราก ซึง่จะต้องใช้เคร่ืองจกัรกลหนกัขนสง่มาทางเรือโป๊ะ 
ทางแมน่ า้เจ้าพระยา และการท างานจะต้องรอจงัหวะน า้ลง ช่วงบา่ย เย็น บางวนัต้องท ากลางคืนยนัสวา่ง บริษัทท่ีเป็นผู้ รับเหมาคือ 
"บริษัทกิจการร่วมค้า อาร์ ซี วาย เอส" ได้จ้างเหมาตอ่ให้บริษัทก่อสร้าง คนงานบอกวา่ช่ือ เซ็มโก้ อะไรประมาณนี ้ 

  

  

ประตูระบำยน ำ้ คลองแพ ต.บำงกอบวั 

โกหม่อง ให้ความเห็นวา่เมื่อซอ่มเสร็จแล้วสง่งานเรียบร้อย จะชวนชมุชนมาดบูริเวณรอบๆประตนู า้ เช็คประสทิธิภาพการกกั
เก็บน า้ จะลอดใต้พืน้ได้หรือไม ่และบริเวณ พนงักัน้น า้ช ารุด หรือมีปัญหาการกดัเซาะหรือไม ่และจะชวนกนัมาปลกูต้นจากเป็นแนวกนั
น า้กดัเซาะ จากมมุดงักลา่วนี ้สะท้อนให้เห็นวา่ชมุชนมคีวามพยายามทีจ่ะมีสว่นร่วมในการเข้ามีสว่นร่วมในการจดัการน า้ 
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ชาวบ้านก็ปรับตวัด้วยการสร้างบ้านยกพืน้สงู การเพาะปลกู ก็ปรับการปลกูมะนาวในวงบอ่ซเีมนต์ เดินทอ่ใข้น า้ปะปา/บาดาล เพื่อหนีน า้

ทว่ม หนีน า้เค็มประตูระบำยน ำ้ คลองหมอสี ด้านนีท่ี้ไม่สามารถเข้าไปถึง เพราะไมมี่คนัทางเดนิ มีแตข่อบก าแพง 

   

การส ารวจคลองและประตรูะบายน า้ของ คณุประกิจ รอดเจริญ และคณุบบุผา เผือกวฒันะ (๑๙ เม.ย.๖๑) 
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คลองเขตเรือบิน หมู่ ๙ ต ำบลบำงกอบัว 

         

                       

                  ประตรูะบายน า้ คลองเขตเรือบนิ หมู ่๙ ต าบลบางกอบวั 

                     

       บำนประตูระบำยน ำ้ ค่อนข้ำงแคบ บำน ปิด – เปิด แบบยกขึน้ – ลง 
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จดุท่ีสอง สาม ส่ี ห้า ประตรูะบายน า้คลองเขต,ประตรูะบายน า้คลองครูเสริม/คลองตาสี,ประตรูะบายน า้คลอง

ยายเอ็ด ท่ีประตรูะบายน า้ตลองเขต ไมส่ามารถเข้าไปถึงระยะถ่ายรูปได้ชดั เลยได้แตภ่าพระยะไกลๆมาก ระหวา่ง

ทางเดนิไปริมเจ้าพระยามีบ้านชมุชนริมน า้ น า้ขึน้ก็ท่วม แตช่าวบ้านก็ปรับตวัด้วยการสร้างบ้านยกพืน้สงู แม้การ

เพาะปลกู ก็ปรับการปลกูมะนาวในวงบอ่ซีเมนต์ เดินท่อใข้น า้ปะปา/บาดาล เพ่ือหนีน า้ทว่ม หนีน า้เคม็ แม้จดุท่ีประตู

ระบายน า้สร้างเสร็จ แตย่งัไมได้เก็บงาน/ เศษวสัดยุงัค้างอยู่ ่ไมเ่รียบร้อย ยงัมีเศษขยะก่อสร้าง และขยะจากแมน่ า้

ตกค้างอยูม่าก เหมือนวา่ เม่ือเขาเคลียร์พืน้ท่ีแล้วจะชวนชาวชมุชนมาขว่ยกนัปลกูต้นจากเป็นแนวปอ้งกนัการกดัเซาะ

ชายฝ่ัง สดุยอดจริงๆ 

                 

   ด้านหน้า ประตรูะบายน า้คลองเขต ออกสูแ่มน่ า้เจ้าพระยา 
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ประตรูะบายน า้ คลองทา่เรือเขียว หรือ คลองหมอสี ทางเข้า-ออก ต้องผา่นบ้านพ่ีเพ็ญ หลงัใหญ่ด้านหน้า และ 

บ้านเชา่เล็กๆด้านหลงั ทางเดนิแคบๆ เลียบคลองมีสภาพเป็น ท้องร่องสวนเก่า พ่ีเพ็ญเลา่ให้ฟังวา่ หน้าฝนได้กินเห็ดโคน 

จะขึน้แถวๆ จอมปลวกเป็นสาย เตม็ไปหมดเลย ดีจงัของขวญัอาหารธรรมชาต ิจากระบบนิเวศในพืน้ท่ีสีเขียวบางกะเจ้า 

 

ประตรูะบายน า้ท่ีวดับางกอบวั เป็นจดุสดุท้ายของเม่ือวานท่ีเข้าไปด ูยงัไมมี่การซอ่มแซม ขนาดคลองแคบ ฝ่ัง

หนึง่เป็นวดั อีกฝ่ังหนึง่เป็นบ้านเรือน ร้านค้า ฝัง้ตรงข้ามแมน่ า้เจ้าพระยาเป็นทา่เรือคลองเตย(สง่ออก) 

กำรส ำรวจ โดย คุณประกิจและพี่บุบผำ  ประมำณเดือนพฤษภำคม ๒๕๖๑ 

       

     ประตคูลองเขต เรือบิน ส ารวจเม่ือเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปัจจบุนัซอ่มเสร็จแล้ว 
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       บานประตรูะบายน า้ 

                    

              

                        คลองเขต เรือบนิ ด้านใน ประตรูะบายน า้ มีบ้านคนอาศยัอยูใ่กล้ๆ 
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คลองวดับางกอบวัชว่งข้างโรงเรียนวดับางกอบวั 

             การส ารวจคลองและประตนู า้ โดยประกิจ รอดเจริญ   

                                  

                                ประตูน ำ้และคลองยำยชิด หมูท่ี่ 7 ต าบลบางกะเจ้า 
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                  และ ประตูน ำ้คลองยำยขำบ  ที่เป็นคลองแบง่เขตต าบลบางกะเจ้าและต าบลบางกอบวัครับ 

                   

                  ประตูน ำ้คลองข้ำงวัดบำงน ำ้ผึง้นอก  ถามคนแถวนัน้ไมรู้่จกัช่ือคลอง 
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                   ประตนู า้นีอ้ยูป่ากคลองลดับางกะเจ้า  ที่ผา่นตลาดน า้ (ที่ในแผนท่ีกเูกิล้เปลีย่นเป็นคลองบางน า้ผึง้) ต าบลบางน า้ผึง้  

                   ติดกบัถนนมรกต  หา่งจากแมน่ า้เจ้าพระยาประมาณ 30 เมตร 
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