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เปิดเล่ม...บันทึก 

 
 บันทึกวิจัย : Research Diary เป็นบันทึกเรื่องราวของนักศึกษาฝึกงานสองคน 
(แต้วและเบลล์) กับการลงภาคสนามฝึกงานครั้งแรก โดยได้เข้าไปฝึกงานที่ศูนย์ศึกษา
และพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล และมีโอกาสได้ลงภาคสนามเพื่องานวิจัยเป็น
ครั้งแรกที่ อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

ตลอดระยะเวลาที่ได้เข้าไปฝึกงานนั้นทั้งสองคนต้องพบเจอกับเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์มากมาย ทั้งจากในศูนย์เอง และทั้งจากในพื้นที่ดําเนินสะดวก  อีกทั้งยังได้มี
โอกาสไปในอีกหลายสถานที่ทั้งเพชรบุรี และพิษณุโลก   ห้องเรียนนอกสถานที่ทั้งหลาย
เหล่านี้ได้ฝากเรื่องราว ฝากความทรงจํา สร้างประสบการณ์และการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ทั้งความรู้เรื่องวิชาการ และความรู้ในด้านการใช้ชีวิตให้กับพวกเราทั้งคู่   

บันทึกเล่มนี้จึงอยากถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนหนึ่งของพวกเรา ที่ได้เรียนรู้
เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาประมาณ 2 ภาคการศึกษาของการฝึกงาน
ภาคสนามในครั้งนี้ แม้ยังมีอีกหลายเหตุการณ์ และหลายความรู้สึก ที่เราไม่สามารถ
ถ่ายทอดเรียงร้อยออกมาเป็นถ้อยคําได้ก็ตาม   

โลกก็ยังคงหมุนไปทุกวัน ดังนั้นทุกเรื่องราว ทุกเหตุการณ์และทุกความผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นก็เป็นเสมือนบทเรียนบทใหม่ที่ให้พวกเราได้ศึกษาเรียนรู้ และนําไปใช้ นับได้ว่า
เป็นวิชาชีวิตที่เราสองคนหาไม่ได้จากในชั้นเรียนของมหาวิทยาลัย  
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ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศพส.)  

19 มีนาคม 2554 – 12 เมษายน 2554 
 ประวัติ ศพส.  ได้รับการก่อต้ังขึ้นเมื่อเดือน พ.ย.  2547 สืบเนื่องจากสถานการณ์
ใน  3  จังหวัด  ซึ่งทวีความรุนแรงนับต้ังแต่ต้นปี  2547  โดยมีการลอบทําร้ายข้าราชการและ
พลเมือง ทั้งพุทธและมุสลิมจนมีผู้เสียชีวิตจํานวนมาก  เหตุการณ์ดังกล่าวทําให้พลเมืองไทย
ด้วยกัน  ทั้งใน  3 จังหวัดภาคใต้และภาคอ่ืน ๆ  เกิดความตึงเครียด  หวาดระแวง ไม่ไว้ใจกัน
และมีการแยกขั้วทางความคิดมากขึ้น   จึงมีข้อเสนอให้ทุกฝ่ายระดมความคิด   สติปัญญา
และการปฏิบัติชอบ   เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา   โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะส่วนหนึ่ง
ของสังคม   จึงควรมีส่วนร่วมให้การศึกษาเรียนรู้แก่สาธารณชน   เกี่ยวกับแนวทางการใช้
สันติวิธีแก้ไขความขัดแย้ง  และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 

การเข้าไปฝึกงานที่ศูนย์ทําให้เราเห็นว่าศูนยฯ์ทําอะไรบ้าง ที่เราได้ทราบมาก็คือ 
 งานวิจัย โครงการหลักๆ  เป็นเรื่องของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  รวมทั้งประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนๆ  
 การเรียนการสอน  

- เปิดสอนวิชาสันติศึกษาหมวดการศึกษาทั่วไปในระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติ 
และภาคฤดูร้อน 

- เปิดหลักสูตรปริญญาโท(ภาคภาษาไทย) สันติภาพและสันติวิธีศึกษา 
- อบรมหลักสูตรนักจัดการด้านสันติวิธีให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ผลิตหนังสือและคู่มือการอบรมนักจัดการด้านสันติ 

 ผลิตสื่อพันแสงรุ้ง อันนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลย น่าทึ่งมาก เพราะบางตอนของพันแสง
รุ้งก็กลายมาเป็นสื่อการเรียนของพวกเรา มันจึงน่าต่ืนเต้นที่เราได้รู้จักต้นตอของสิ่งที่เราได้
เรียนรู้ไปตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ในศูนย ์ 
กิจกรรมที่เราได้มีโอกาสได้ทํา ดังนี้ 
 ดูการ เรียนการสอน 
ของอาจารย์เอกพันธุ์  ปิณฑวณิช    การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี  (Conflict 
transformation by peaceful means) ลักษณะการเรียนการสอน เป็นการให้นักศึกษาร่วม
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แสดงความคิดเห็น ก่อนจะอธิบาย เชื่อมโยงถึงทฤษฎี โดยจะใช้สื่อการสอนที่ใกล้ตัว และมี
ลักษณะการสอนที่เป็นกันเอง  อาจารย์เอกน่ารักมากค่ะ ได้ลองเข้าไปนั่งฟังแล้วอยากจะ
ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยอีกคน หลังจากเสร็จคาบสอนในวันนั้นแล้ว อาจารย์เอกก็พาเราสอง
คนไปเลี้ยงข้าวที่ร้านใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัย เป็นมื้อที่อร่อยและมีความสุขมากจริงๆ  
 ทบทวนวรรณกรรม   2 ช่วง คือเนื่องจากว่าเราสองคนต้องมีความเข้าใจสันติวิธี
และแนวคิดของสันติวิธี อาจารย์เพิ่มศักด์ิจึงได้มอบหมายให้เราได้เรียนรู้แนวคิดผ่านการ
ทบทวนตํารา โดยอาจารย์จะแบ่งให้เราทําเป็น 2 ช่วง คือ ชุดความรู้ และชุดประสบการณ์ 
 ช่วงแรกเป็น ชุดความรู้  เป็นช่วงที่ให้เรารู้จักและทําความเข้าใจกับ สันติวิธี  ว่าคือ
อะไร และมีแนวคิด หลักการ หรือข้อจํากัดอะไร  ซึ่งเราพอที่จะสามารถสรุปได้ง่ายๆ ว่า เป็น
หลักการแก้ไขความขัดแย้ง หรือตอบโต้ในสถานการณ์ โดยไม่ใช้ความรุนแรงต่อคู่กรณี    
แต่ก็มิใช่การยอมสยบหรือหลีกหนีความขัดแย้ง แต่เป็นการเผชิญหน้าโดยใช้กระบวนการ
และวิธีการอันสันติเพื่อมุ่งลดหรือขจัดความขัดแย้ง หรือเป็นปฏิบัติการท่ีไร้ความรุนแรง
นั่นเอง 
 ช่วงที่สองเป็น ชุดประสบการณ์  เป็นการศึกษาสถานการณ์ความขัดแย้งต่างๆที่
เกิดขึ้นทั่วโลก รวมถึงกรณีของประเทศไทยด้วย เราได้ทราบและเรียนรู้ถึงกระบวนการการ
แก้ปัญหาอย่างสันติวิธี และการใช้สันติวิถีอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ช่วยให้เราเข้าใจในสันติ
วิธีได้เข้าใจยิ่งขึ้น 
 การท่ีอาจารย์มอบหมายงานให้เราทําครั้งนี้ ทําให้เรารู้จักที่จะเข้าหาข้อมูล โดยเรา
สองคนได้มีโอกาสไปที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมหิดล แต่สุดท้ายเราก็ไม่พบหนังสือที่
ต้องการ เราจึงต้องมีวิธีการหาข้อมูลโดยการถามแหล่งข้อมูลจากพี่พี่ในศูนย์ พี่ๆ ในศูนย์  
ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์งามศุกร์ (หรือพี่เล็ก) หรือพี่ปู พี่พร พี่ตั้ม ก็ล้วนแต่ให้ความช่วยเหลือ
และให้คําแนะนําได้เป็นอย่างดี ทั้งการแนะนําหนังสือให้อ่าน แนะนําวิธีการค้นหนังสือ 
ในช่วงนี้ทําให้เราได้มีโอกาสสานสัมพันธ์กับพี่ๆ ที่ทํางานไปด้วย ทําให้เรามีความสนิทสนม
กันมากขึ้นอีกด้วย ถือได้ว่าได้ท้ังวิชาความรู้ และได้มิตรภาพอีกด้วย  
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 อาจารย์เพิ่มศักด์ิก็ให้คําแนะนํา ในการทํางานของเรา แม้ว่าอาจารย์จะไม่ค่อยมี
เวลาว่าง แต่อาจารย์ก็ยังหาเวลาว่างมาคอยให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษาเราได้ อาจารย์เป็น
คนที่น่ารักมากค่ะ ^^ 
 นอกจากน้ีเราได้มีโอกาส ไปดูสถานที่ จัด ค่าย เมล็ดพันธุ์สันติวิถี ณ จังหวัด
กาญจนบุรี  อีกด้วย ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยมีพี่พรเป็นผู้นําโครงการ พี่พรเป็นคนที่
น่ารักมากค่ะ ใจดีกับพวกเราเสมอ (พี่ๆ ทุกคนในศูนย์ด้วยนะคะ) เราก็ได้มีโอกาสช่วยเหลือ
โครงการนี้ด้วยการทําบัตรประจําตัวของสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ และการช่วยพี่พรขนของ
ไปยังค่ายที่กาญจนบุรี และการไปช่วยพี่พรครั้งนี้ทําให้เราได้รู้จักกับพี่แจว ซึ่งเป็นครูแล้ว
อาสามาช่วยโครงการนี้ พี่แจวเป็นคนที่น่ารักมากอีกคนค่ะ  ซึ่งเมื่อเราไปถึงที่กาญจนบุรี เรา
ก็ได้มีโอกาสไปยังสถานเหล่านี้ค่ะ คือ 
 - บ้านพัก ของเยาวชนร่วมค่าย ตอนที่เราได้เข้าไปนั้นบ้านพักยังสร้างๆ  ไม่เสร็จ 
โดยที่บริเวณโดยรอบเป็นสวน  สถานที่ที่ทํากิจกรรมนั้นอยู่ติดกับแม่น้ําแควใหญ่ รอบข้าง
เป็นสวนป่าย่อมๆ ให้ความรู้สึกร่มรื่น เสมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เป็นสถานที่ที่น่าอยู่มาก  
บ้านพักเป็นบ้านชั้นเดียวยกใต้ถุนสูง เป็นบ้านไม้ เมื่อเดินขึ้นบ้านเราจะพบว่ามีการแบ่ง
ห้องนอนระหว่างชายหญิง โดยในแต่ละห้องนอนจะมีห้องน้ําในตัว และยังมีห้องสําหรับ ทํา
ละหมาดสําหรับเยาวชนมุสลิมไว้รองรับอีกด้วย จากลักษณะของบ้านแบบนี้ก็แสดงให้เห็น
ถึงความหลากกลายของเยาวชนที่มาเข้าร่วม ที่จะเป็นมุสลิม พุทธ หรือกระทั้งสามเณรก็
สามารถอยู่ร่วมกันได้ 

- มูลนิธิ เป็นสถานที่ขนาดใหญ่ ในนั้นมีทั้งโรงเรียนอนุบาล โรงเรียน ประถม และ
โรงเรียนทางเลือก  ซึ่งในโรงเรียนมี นักเรียน ท่ีอยู่ชั่วคราว และอยู่ประจํา  แต่ที่พวกเราดู        
จะสนใจเป็นพิเศษ คือ โรงเรียนทางเลือก  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้เข้าถึง ธรรมชาติของ
ผู้เรียน เด็กจะไม่ได้เรียนแค่การท่องจําตํารา แต่จะต้องเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตท่ีควรเป็นไปในสังคม 
เด็กคือศูนย์กลางการเรียนรู้ ความรู้เกิดจากการลงมือทําจริง ให้เด็กมีอิสระในการคิด การทํา  
ครูจะเป็นเพียงผู้สนับสนุนและชี้แนะ พร้อมกับเรียนรู้ไปร่วมกัน การเรียนการสอนสอดคล้อง
กับพัฒนาการและสภาวะของผู้เรียนเป็นสําคัญ  การสอนก็มีเรื่องวิชาการ แต่จะแตกต่างใน
ด้านกระบวนการสอน ที่ต่างจากโรงเรียนโดยทั่วไป เราได้มีโอกาสเห็นการเรียนการสอนครั้ง
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ด้วย โดยเป็นการให้นักเรียนจับคู่กันและแลกเปลี่ยนเรื่องราวระหว่างกัน เป็นการสอนให้
นักเรียนเรียนรู้ที่จะรับฟังปัญหา และวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาทางออกร่วมกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่
แปลกใหม่และน่าสนใจสําหรับเราสองคนมาก  
 - หมู่บ้านพม่า  เป็นสถานที่สมาชิกในค่ายจะได้เข้าร่วมเพื่อเรียนรู้ความแตกต่าง
ของชาติพันธุ์ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกันอีกด้วย ซึ่งหมู่บ้านพม่าที่เรา
ได้เห็นนั้นสะอาดและสวยงามมาก ลักษณะบ้านเป็นบ้านยกพื้นไม่สูงมากนัก ผนังบ้านมีการ
ใช้ไม้ไผ่สานเป็นลวดลายสวยงาม บริเวณรอบบ้านจะมีปลูกพืชเป็นไม้ดอกไม้ประดับตกแต่ง
สวยงาม ซึ่งบ้านแทบทุกหลังจะเป็นแบบนี้ แต่เราจะไม่ค่อยเห็นชาวบ้านเนื่องจากว่าส่วน
ใหญ่ออกไปทํางานข้างนอก จะอยู่บ้านก็แต่คนชรา ซึ่งก็จะไม่พบการนั่งจับกลุ่มคุยกัน    
พวกเขาเป็นคนรักสงบ (อันนี้สอบถามพี่พรค่ะ) 

   
หลังจากกลับมาจากการไปช่วยงานทําให้เราทั้งสองอยากที่จะไปร่วมค่ายเป็นอย่าง

มาก แต่ติดช่วงวันสงกรานต์ที่เราต้องกลับบ้านกัน จึงทําให้ไม่สามารถไปได้  ปัจจัยที่กระตุ้น
ทําให้เราอยากไปร่วมค่ายครั้งนี้คือ เมื่อวันที่ 1 เมษายน เป็นวันเปิดค่ายวันแรก สมาชิกที่จะ
เข้าค่ายทุกคนต้องมารวมตัวกันที่ศูนย์สันติฯ ก่อน ทําให้เราได้มีโอกาสทําความรู้จักกับ
สมาชิกในค่าย ซึ่งมีทั้งที่อายุน้อยกว่า เท่ากัน และมากกว่า ทําให้เราคุยกันอย่างสนุกสนาน
ในระหว่างอาหารเช้าของวันนั้น  เราทั้งศรัทธาในจิตใจของผู้ไปร่วมค่ายมากเนื่องจากว่าการ
เข้าค่ายครั้งนี้มีระยะเวลาถึงหนึ่งเดือนเต็ม ถ้าเป็นเรา เราก็คงคิดหนักเหมือนกัน .... 
 นอกจากน้ีในช่วงที่เราอยู่ในศูนย์ฯ ก็ได้ ช่วยงานในสํานักงาน อ่ืนๆนิดๆหน่อยๆ อาทิ
เช่น  
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 ถ่ายเอกสาร  
สําหรับแต้วเป็นเรื่องที่พิเศษ และน่าต่ืนเต้น เป็นกิจกรรมที่ใฝ่ฝันอย่างหนึ่งเลยที่

อยากจะทํา เพราะดูๆ แล้วไม่ว่าสํานักงานจะเล็กหรือใหญ่เครื่องถ่ายเอกสารมักเป็นสิ่งที่
ต้องมีประจําสํานักงานเสมอ (ต้องขอบคุณ เซสเตอร์  คาร์ลสัน  ที่ประดิษฐ์สิ่งนี้ขึ้นมา ทําให้
เราสําเนาเอกสารได้อย่างง่ายดาย บางทีอาจเป็นการลดค่าของตัวหนังสือลงก็ได้ เพราะมัน
ดูเหมือนจะง่ายเหลือเกิน ในการจะหาเอกสารใหม่มาทดแทนส่วนที่หายไป เฮ้อ...) และก็มัก
ได้ยินเรื่องเล่าจากพี่ๆ ที่เคยไปฝึกงาน ว่ามักจะได้ถ่ายเอกสาร ชงกาแฟ เลยอยากจะเจอ
ด้วยตัวเอง แล้วก็ค้นพบว่าการถ่ายเอกสารนี่ก็สนุกเหมือนกัน 

สําหรับเบลล์ ก็เคยผ่านงานแบบนี้มาบ้างเลยไม่ได้ต่ืนเต้นกับการถ่ายเอกสาร      
แต่การถ่ายเอกสารหรือการช่วยงานอื่นๆ ทําให้เรากับพี่ๆทํางานเข้ากันได้ดีขึ้น เป็นการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ไปด้วย  
 ส่งแฟกซ์  

 สําหรับแต้ว : ขอสารภาพนะตรงนี้ว่านี่น่าจะเป็นการส่งแฟกซ์ครั้งที่สองในชีวิต  
เลยต้องได้รับการสอนอยู่สักหน่อย ถึงจะดําเนินการได้ แต่ก็ยังไม่เข้าใจระบบการทํางานของ
สิ่งที่เรียกว่าแฟกซ์อยู่ดี คงต้องหาเวลาไปศึกษาซักหน่อยแล้ว 

สําหรับเบลล์ แม้ว่าจะส่งแฟกซ์เป็นก็ตาม แต่มีครั้งหนึ่งที่จะต้องส่งแฟกซ์ไปยัง
สํานักข่าวต่างๆ ทั้งทีวี สํานักพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นจํานวนเยอะมาก ทําให้เรามีความ
กังวลว่าแฟกซ์ที่เราส่งไปนั้นจะไปถึงมือผู้รับหรือไม่ ทั้งที่ความจริงแล้วก็ถึง แต่เป็นความ
กังวลที่เกิดขึ้นเล็กๆ 
 ส่งเอกสาร สําหรับแต้วแล้วก็เป็นเรื่องที่ต่ืนเต้น รอบแรกไปกับพี่แอน (ประมาณว่า
ไปเป็นเพื่อน) แต่อีกรอบก็เต็มใจอาสาไปส่งนะ แต่พี่ๆ ก็ขู่ว่าพี่ที่โต๊ะรับอ่ะ โหดอยู่นะ แต่ดัน
โชคดีไป พี่เค้าไม่อยู่ที่โต๊ะ สบายแฮกันไป 
 ทําเกียรติบัตร และช่วยทํา บัตรประจําตัวผู้เข้าร่วมค่ายเยาวชนเมล็ดพันธุ์
สันติวิธี ตอนที่เราได้ยินประโยคที่ว่า ให้พวกเราช่วยทําบัตรประจําตัวผู้เข้าร่วมค่ายเยาวชน
เมล็ดพันธุ์สันติวิธี ก็รู้สึกกล้าๆ กลัวๆ เพราะเกรงว่ามันจะออกมาไม่สวย แล้วเด็กๆ ที่ค่ายจะ
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ชอบมันหรือเปล่า กังวลมากพอสมควร แต่ดีที่พี่ๆ ไม่มีกดดันกันเลย เลยออกแบบตามใจ
ผู้ทํา และเป็นผลสําเร็จและพึงพอใจของทุกฝ่าย 

 
             ด้านหน้า           ด้านหลัง  

 
 

 งานรับโทรศัพท์ ฟังดูเหมือนเป็นงานง่าย แต่การรับโทรศัพท์ที่ไม่ใช่ที่บ้านน่ีเกร็ง
พอตัวเลยล่ะ เพราะเราต้องใช้ภาษาที่ทางการมากๆ และเราก็ไม่อาจคาดเดาได้ว่า เสียงที่
เราได้ยินเป็นใคร มาจากสํานักงานไหน และได้แทนตัวเองว่า ศูนย์สันติฯ โอ้ น่าต่ืนเต้นมาก 
เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์จริงๆ แต่ก็เสียใจที่บางครั้งเขาถามเราเกี่ยวกับศูนย์สันติฯ แต่
เราไม่มีข้อมูลที่จะตอบคําถามเขาได้ (เสียใจอย่างสุดซึ้ง - _-! ) 
 นอกเหนือจากนี้ก่อนที่เราจะจบสิ้นงานที่ศูนย์ เพราะเนื่องจากเราต้องไปลงพื้นที่ที่
ดําเนินสะดวกแล้ว วันสุดท้ายก็ยังมีเรื่องวุ่นๆ ที่ศูนย์สันติฯ อีกด้วย  เรื่องมันมีอยู่ว่า... 
  เนื่องจากมันเป็นวันที่ใกล้จะสงกรานต์เต็มที หรือเรียกว่าเป็นวันสุดท้าย
ของการทํางาน ก่อนจะได้พักผ่อนยาว และข่าวคราวเก่ียวกับการยุบสภาของรัฐบาลก็ได้ถูก
กําหนดออกมาแล้ว อาจารย์โคทม ก็ได้นําหนังสือ(เกี่ยวกับการมีจรรยาบรรณของ
นักการเมือง และการเลือกต้ังที่ยุติธรรม น่าจะประมาณนี้) ที่ศูนย์จัดทําขึ้น มาจัดการแนบ
เอกสาร และผนึกลงซอง เพื่อส่งให้กับพรรคการเมืองทั้งหมด สําหรับการเลือกต้ังที่ใกล้จะถึง
นี้ แต่ที่วุ่นวายเพราะว่าทุกอย่างยังไม่มีการเตรียมการที่เรียบร้อยสักอย่าง เราก็เลยต้อง
ช่วยกันจัดเตรียมทุกอย่าง ทั้งการถ่ายเอกสารเป็นร้อยๆ ชุด การผนึกซอง แปะหน้าซอง ซึ่ง
อันที่จริงงานก็ไม่ได้ยาก แต่เราต้องทําแข่งกับเวลาก่อนที่ไปรษณีย์จะปิดทําการ ซึ่งก็คือเวลา
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ก่อนบ่ายสองโมง  ...ช่างน่าเศร้าจริงๆ พวกเราทุกคนเลยต้องพักงานที่ตัวเองทําประจํามา
ช่วยกัน ...แต่มันทําให้พวกเรารู้ว่าในขณะนี้มีพรรคการเมืองในประเทศไทยมากถึง 49 พรรค 
เป็นตัวเลขที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน เพราะเราก็รู้จักเฉพาะพรรคใหญ่ๆ ที่เห็นหรือได้ยินตามทีวี
และวิทยุเท่านั้น เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ....เฮ้อ !! รู้สึกโล่งอก ดีใจ และตื่นเต้น ทุกอย่างมัน
ช่างสนุกอย่างบอกไม่ถูก ลองจินตนาการดูนะว่าเราต้องทํางานยุ่งในเวลาที่จํากัดอย่างนี้ทุก
วัน มันอาจจะไม่รู้สึกเท่าวันนี้ก็เป็นได้ (เพราะถ้าเป็นทุกวัน...เราก็คงเครียดหนักแน)่ 

การท่ีเราได้เข้าไปฝึกงานที่ศูนย์สันติฯ ทําให้เราได้มีโอกาสไปยังสถานที่ต่างๆที่ไม่ใช่
แค่ในศูนย์ ดังนั้นเราจะขอเล่าถึงสถานที(่เก็บตก)น่าสนใจ (ของเราสองคนนะ ^^) 
 ที่แรกก็คือ  ตลาดนัด ของมหา ’ลัย เป็นตลาดที่ถือว่ามีขนาดใหญ่(เมื่อเทียบกับ
ตลาดที่ม.ศิลปากร) สินค้าที่เราพบเห็นเป็นสินค้ามีลักษณะเหมือนกันโดยทั่วไปใน เรื่อง
ประเภทของสินค้า ซึ่ง เราจะมีนัดกันต้ังแต่เช้าจนถึงบ่ายแก่ๆ ของ( ทุก)วันศุกร์ ส่วนอาหาร
เป็นส่วนที่เราสนใจมากท่ีสุด และใช้บริการมากที่สุด  อาหารท่ีเรารู้สึกว่าโดดเด่นท่ีสุดในท่ีนี่ 
นั่นคือ พิซซ่าญี่ปุ่น แต่เรายังไม่เคยมีโอกาสได้ลองกิน เนื่องจากคนต่อแถวยาวมาก มาทีไรก็
เยอะทุกที สิ่ง ที่เรากินบ่อยที่สุดคือ แดงมะนาวโซดา แต่เย็นตาโฟก็ดีนะ  ได้กินแค่ไม่กี่คร้ัง 
เพราะเรามักจะกินข้าวที่     โรงอาหารข้างศูนย์มากกว่า อาหารอร่อย แม่ค้าก็น่ารัก ใจดีๆ 
เป็นกันเอง เอาใจไปเลยเจ้าคร่า  ^^ 

หอสมุด  ลักษณะทั่วไป เป็นหอสมุดที่มีสภาพดีมาก หรูหรา และมีการจัดการวางที่
เป็นมุม แต่ในช่วงที่ไปเข้าใช้บริการนั้น พบว่ามีผู้ใช้บริการน้อยมาก เนื่องจากอยู่ในช่วงของ
ปิดภาคเรียน แอร์เย็นมาก การบริการจากเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับที่ดี แต่เราไม่พบหนังสือที่เรา
ต้องการจะใช้ ดังนั้นภารกิจทดแทนการหาหนังสือของเรานั่นคือ นอนหลับ และส่งเสบียงให้
เพื่อนๆของพวกเราที่ฝึกงานอยู่ที่สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน   เป็นสถาบันงานวิชาการ ท่ีนี่ทําให้เราเห็น ความ
แตกต่างของการทํางานของพวกเรา ระหว่างศูนย์สันติฯ  และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  
เพราะเพื่อนๆ เราดูจะจริงจังกับการทํางานมาก มีการวางงานเป็นระบบ มีห้องทํางานเป็น
ของตัวเอง ซึ่งต่างจากพวกเราที่อิสระมาก (ว่างมากไง...ก็เลยมาเยี่ยมเยียนเพื่อนๆ แต่หนู
ไม่ได้อู้งานนะ)  
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 ร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวแม่ แค่ชื่อก็ชวนค้นหาคําตอบแล้ว เป็นร้านอาหารท่ีเราได้กิน
ในวันแรกที่มาถึง ซึ่งอาหารก็รสชาติอร่อยนะ และที่ร้านก๋วยเต๋ียวแม่นี้ก็ทําให้เราได้ประสบ
พบเจอกับเหตุการณ์สําคัญ(ของพวกเรา) นั่นคือ 

เนื่องจากวันนั้นเราไปกินข้าวกันสามคน คือเราสองคน และพี่แอนอีกหนึ่งคนขณะที่
เรากินข้าวเสร็จแล้ว ในขณะนั้นสายตาพี่แอนได้เหลือบไปเห็นหนุ่มเกาหลีคนหนึ่งกําลังนั่ง
ง่วนกับบีบีของเขา สีหน้าดูเคร่งเครียด เหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะสั่งเมนูอาหาร พี่แอน
จึงสะกิดให้เราไปช่วยเหลือหนุ่มคนนั้น ท้ังที่ทักษะภาษาอังกฤษทั้งสามคนของเรารวมกันยัง
ออกนอกเมืองไทยไม่ได้เลย เราจึงได้ทําการซักซ้อมฝึกการสนทนากันสักครู่ จึงตัดสินใจที่จะ
ลุกขึ้นไปช่วยเหลือ นั่นเพราะว่าพวกเราเห็นเมนูที่เขาสั่งมานั้นเป็นน้ําแข็งใส ซึ่งวันนี้เป็นวันท่ี
อากาศหนาวเย็น และสีหน้าของเขาก็ดูแปลกใจกับเมนูที่สั่งและเขาก็พยายามที่จะจด
รายการใหม่อีกครั้ง นั่นแหละจึงเป็นเหตุผลที่พวกเราต้องแบกเอาทักษะภาษาที่มีอยู่ล้นแก้ว 
ไปให้ความช่วยเหลือ และที่สําคัญรูปโฉมของชายผู้นี้ดึงดูดความช่วยเหลือจากหญิงสาว
อย่างเราเหลือเกนิ 

เราสามคนก็นั่งปรึกษากันได้สักพัก พร้อมกับดูสีหน้างงๆ  ของเขาที่คงพยายามทํา
ความเข้าใจกับเรา  ไม่เข้าใจเลย ทําไมทั้งร้านไม่มีใครมาช่วยเขาสักคน เด็กอินเตอร์นั่งกัน
อยู่เต็มร้าน เราก็เลยตัดสินใจสั่งข้าวไข่เจียวหมูสับ เพราะเห็นว่าชาวต่างชาติน่าจะกินได้    
ไม่เผ็ดด้วย แต่ชะตาก็แกล้งเมื่อ ข้าวที่ร้านหมด ต้องรอเขาหุงข้าวก่อน ดังนั้นเราจึงรอเขาได้
อาหารก่อนจึงกลับกัน ถือเป็นการดูแลจนสิ้นภารกิจ 

แสดงให้เห็นว่าทักษะของเราแข็งแรงมาก และน้ําใจของพวกเราก็ประเสริฐอยู่นะ 
(ชมกันเอง) น้ําใจมาแรงกว่าภาษาก็ว่าได้ 

จากประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่กล่าวมานั้น พวกเราได้เรียนรู้ทั้ง
ทางด้านวิชาการ และประสบการณ์ชีวิต อย่างเช่น เราได้เรียนรู้ถึงที่มาที่ไป และเป้าหมาย
ของศูนย์สันติฯ ในการใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาหรือความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้น       
ในสังคม โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งจากการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับสันติวิธี ทําให้เราเองก็หวังว่า จะสามารถดํารงชีวิตด้วยหลักดังกล่าวได้ และจะ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยสันติวิธี และการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมได้อย่างสงบสุข        
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แม้จะมีความแตกต่างในด้านต่างๆ ก็ตาม เราจะอยู่ร่วมกันในลักษณะของพหุสังคม ซึ่งเรา
สังเกตได้จากสมาชิกร่วมค่ายเมล็ดพันธุ์สันติวิถีที่มีความเหมือนและต่างกันในบางประการ
แต่ก็อยู่ร่วมกันได้ 

การได้เข้ามาอยู่ที่ศูนย์สันติฯ ถือว่าเป็นที่ที่เราประทับใจมาก และรู้สึกยินดีเป็น
อย่างมากที่ได้มีโอกาสเข้ามาฝึกงานที่นี่  ต้องขอขอบคุณอาจารย์เพิ่มศักด์ิ อาจารย์งามศุกร์
(พี่เล็ก) อาจารย์เอกพันธุ์ พี่แอน พี่ต้ัม พี่ปู พี่พร  และพี่ๆ ทุกคนในศูนย์มากค่ะ ที่ให้การ
ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดี ขอบคุณสําหรับคําแนะนํา คําสอน มิตรภาพ ความรักใคร่เอ็นดู 
ที่มีให้พวกเราเสมอมา แม้ว่าในบางครั้งพวกเราจะทําอะไรผิดพลาดไปบ้าง แต่พี่ๆ ทุกคนก็
ให้คําเตือน และคําชี้แนะพวกเราอย่างดีมาตลอด 

ขอบคุณสําหรับอาหารหลายๆ มื้อที่อร่อยมากค่ะ พวกหนูอยู่ที่นี่อย่างสุขสบายมาก
(เพราะปกติในวันๆ หนึ่งเรามักไม่ค่อยทําอะไร...แต่พวกหนูก็ขอขอบคุณพี่ๆ ที่ให้หนูนั่งเป็น
เจ้าเฝ้าศูนย์ และยังมีเก้าอ้ีประจําตําแหน่งให้เราอีกด้วย) พวกเราได้เรียนรู้อะไรจากที่นี่ไปอีก
เยอะแยะมากมาย ที่เราบรรยายได้ไม่หมด ความเป็นกันเองของอาจารย์และพี่ๆที่ศูนย์ทําให้
เราอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขมากค่ะ ... พวกหนูก็หวังว่าจะได้กลับมาเยี่ยมพี่ๆ ที่นี่ วันสุดท้ายที่
เราอยู่ที่นี่ มันก็ใจหายเหมือนกันนะ แม้รู้ว่ายังไงก็ต้องได้กลับมา แต่มันก็เหมือนว่าเราเริ่ม
ชินกับท่ีนี่ กับพี่ๆทุกคน... แต่ไม่ว่ายังไงพวกหนูก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านและพี่ๆ ไว้ 
ณ ที่นี้ด้วยนะคะ  ขอบคุณค่ะ  
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ลองเชิง ก่อนลงพื้นที่จริง 

 ครั้งแรกกับ อาจารย์เพิ่มศักด์ิ  และอาจารย์สุวิดา ในการไปเยือน ที่บ้านลุง

สงคราม  และก็ได้พบกับพี่นกครั้งแรกด้วย  เราออกจากบ้านแต่เช้าเพื่อมารอขึ้นรถกับ

อาจารย์เพิ่ม ที่หน้าตึกอธิการ เพราะวันนี้เราจะไปดําเนินสะดวก พื้นที่ในการลงสนามทํา

วิจัยของเรากัน เมื่ออาจารย์เพิ่มศักด์ิมาถึงเราก็ออกเดินทาง แล่นตรงมายังหน้า

มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อแวะรับอาจารย์สุวิดาไปด้วยกัน  เมื่อทุกคนครบแล้วเราก็มุ่งหน้า

สู่ดําเนินสะดวก อยากบอกว่า เราทั้งหมดบนรถ ไม่มีใครรู้เส้นทางแน่ชัดเลยจ้า แต่ไม่ต้อง

ห่วงก่อนที่เราจะหลง แล้วไปบ้านลุงสงครามไม่ถูกนั้น เราก็นัดเจอผู้นําทาง นั่นคือ พี่นก 

เนตรดาว นักวิจัยที่ทํางานในพื้นที่นี้และกําลังจะเป็นพี่เลี้ยงเราในอนาคตคะ เราขับรถตามพี่

นกมาจนถึงบ้านลุงสงคราม ตามละแวกข้างถนน ก็มีสวนไร่ต่างๆ มากมาย ทั้งเป็นพืชที่เรา

เคยเห็น และพืชที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน แต่เคยกินผลผลิตของมันนะจ๊ะ อืม..อย่างเช่น 

หน่อไม้ฝรั่ง เห็นต้น ก็นึกว่าผักชียักษ์ ท่ีไหนได้เป็นหน่อไม้ฝรั่ง ไม่เห็นเหมือนกับหน่อไม้บ้าน

เราเลย กอใหญ่มาก สูงมาก ยาวมาก พอมาถึงบ้านคุณลุงสงคราม พวกเราก็ได้การต้อนรับ

ขับสู้เป็นอย่างดี เป็นนัยๆ ว่าเราจะสบาย เพราะทุกคนที่นี้ดูแล้วใจดีทุกคน  เราน่าจะมาอยู่

แล้วมีความสุข พอเราต่างได้พูดคุยกันพอหอมปากหอมคอก็ถึงเวลาอันควรที่เราจะต้อง

กลับกันแล้ว  เราก็ไหว้ลาลุงสงคราม และก็พี่นกด้วย เพราะพี่นกเองก็ต้องเดินทางกลับบ้าน

ที่เพชรบุรีเหมือนกัน การลาในครั้งนี้เป็นการลาที่ไม่ทําให้เราเสียใจ เพราะเป็นการลาเพื่อเรา

จะได้เจอกันใหม่  เมื่อออกจากบ้านคุณลุงมาถึงตลาดในตัวอําเภอดําเนินสะดวก ก็เป็นเวลา

รับประทานอาหารเที่ยงพอดี อย่างนี้ต้องหาร้านเลยจ้า แต่ร้านต้องเงียบนะ เพราะวันนี้

อาจารย์เพิ่มศักด์ิมีสัมภาษณ์รายการวิทยุทางโทรศัพท์ (ดังจริงอะไรจริง) เราก็เลยกินข้าว 

แล้วก็นั่งเล่นเดินเล่นไปพรางๆ เพื่อรออาจารย์เพิ่มศักด์ิให้สัมภาษณ์ แต่ก็ไม่ช้าไม่เร็วนะ เรา

ก็เดิน สํารวจไปทั่ว เพราะไม่เคยมาที่นี่ แถวน้ีก็มีคิวรถตู้ไป...ไป อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และก็

อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลดําเนินสะดวกด้วย งานนี้เจ็บไม่กลัว เพราะเรารู้แหล่งรักษา(มาทัน



11 
 

 

หรือเปล่าไม่รู้ หรือตายกลางทาง) หลังจากอาจารย์เพิ่มศักด์ิให้สัมภาษณ์ อะไรยังไง

เรียบร้อยแล้ว เราก็เดินทางกลับ และแวะส่งอาจารย์สุวิดาที่เดิม แต่เราสองคนนั่งกลับมาที่

มหิดล เพื่อกลับบ้านที่สายสี่ขอรับ วันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจ 
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อ้าเภอด้าเนินสะดวก  

19 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2554 

วันแรก  ณ อ้าเภอด้าเนินสะดวก 

19 เมษายน 2554 
 เจ็ดโมงเกือบครึ่ง  ณ พุทธมณฑลสาย 4 หยิบกระเป๋าลงจากห้องนอน  พอหยิบ
รองเท้า เท่านั้นแหละ เสียงฝนก็ดังขึ้นอย่างไม่มีทีท่าว่าจะตกซักหน่อย เอาแล้ว ลางไม่ดีแน่ๆ 
แต่พอพ่อขับรถออกจากหน้าบ้านมาได้ไม่ถึงห้านาที ฝนก็หยุดตกเฉยเลย ทําให้รู้สึกมี
กําลังใจมากขึ้น ตอนนี้ยืนอยู่เกาะกลางถนนหน้าตลาดพุทธ แบกกระเป๋าสามใบ สะพาย
หลังหนึ่ง  Notebook หนึ่ง และสะพายข้างหนึ่ง เอาซะคุ้มค่ารถเชียว ยืนอยู่นานพอควรกว่า
รถจะมาถึง แต่วันนี้เรายืนด้วยความมั่นคง (กระเป๋าหนัก) ปกติสิบล้อวิ่งผ่านแทบปลิว 555+ 
ประมาณแปดโมงได้ขึ้นรถ เฮ้อ..วันแรก 
 ณ อีกมุมหนึ่ง วันนี้ต่ืนเช้าสักหน่อย ไม่ใช่ว่าต่ืนเต้นอะไรหรอก เพียงแต่ว่ายังไม่ได้
เก็บเสื้อผ้าหรือข้าวของอะไรเลย ร้อนรนกันแต่เช้า... วันอากาศดีนะ ครึ้มฟ้าครึ้มฝน ลมโชย
นิดๆ อากาศออกจะเย็นๆ มันน่านอนซะมากกว่าจะออกไปไหนอีกนะเนี่ย ฉันล่ะชอบอากาศ
แบบนี้เป็นที่สุด จัดการตัวเองเสร็จ ก็ลงมารอที่ป้ายรถเมล์ รอป้าแต้วมาเพื่อขึ้นรถรอบ
เดียวกัน 

เราทั้งคู่ เดินทางถึงดําเนินโดยรถกรุงเทพ ฯ- ดําเนิน สาย 78  ประมาณเก้าโมงครึ่ง 
นั่งรถกับพี่นกเข้ามาที่บ้านคุณลุงสงครามถึงเวลา 10.00 น. สิ่งที่เห็นได้ตลอดทางนั่นคือสวน
ผลไม้เป็นส่วนใหญ่ มีพืชผักบ้างประปราย สภาพส่วนใหญ่เป็นสวนที่แบ่งออกเป็นแปลงๆ มี
ร่องน้ําคั่นเป็น ส่วนๆ เมื่อมองเข้าไปในสวนจะเป็นบ้านของผู้คน  หรือ จะเป็น สวนอยู่หน้า
บ้าน บ้านแต่ละบ้านมองดูเหมือนห่างกันเนื่องจากมีสวนมาค่ันไว้ มองลึกเข้าไปจากริมถนน 
ข้างในจะมีสวนและบ้านลึกเข้าไปอีก ดูๆ  แล้วบ้านเรือนที่อยู่ด้านในน่าจะใช้เรือเป็นพาหนะ
สัญจร ถนนหนทางที่เข้ามาก็สะดวกไม่ลําบาก ตลอดทางเข้าหมู่บ้านหลักต่างๆ  จะมีรถสอง
แถวว่ิงตลอดเวลา เมื่อมาถึงบ้านลุงสงคราม เส้นทางที่แยกเข้ามาทางบ้านคุณลุงเป็นถนน
ลูกรัง ทางเข้าบ้านคุณลุงมีการสร้างสะพานข้ามถนนบดบังหน้าบ้านคุณลุง หมดเลย เราต้อง
เดินเลาะทางชันลงมาเล็กน้อย  บ้านคุณลุงก็ไม่ค่อยแตกต่างไปจากบ้านหลังอื่นๆ  ในบริเวณ
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นั้นเท่าใดนักคือ เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ยกใต้ถุนไม่สูงมากนัก หน้าบ้านลุงมีคลองตัดผ่าน      
ซึ่งสภาพน้ําในคลองก็ไม่ขุ่น ใสและเห็นสาหร่ายเต็มไปหมด ตลอดข้างริมคลองจะมีต้นไม้
ปลูกร่มรื่นลัดเลาะเรื่อยไป ตัวบริเวณบ้านลุงก็เต็มไปด้วยสวนกล้วย และมะพร้าว ร่มรื่นน่า
อยู่ไม่น้อย 

จากนั้นเรา ก็เข้าร่วมการประชุมที่สืบเนื่องมาจากวันที่ 4 ธันวาคม 2553 โดย
คณะกรรมการเครือข่ายและนักวิจัย สามารถสรุปเป็นประเด็นพอสังเขปได้ดังนี้ 
 วาระที่1 เล่าสรุปถึงสถานการณ์พื้นท่ี  โดยคุณลุงสงครามและสมาชิกเครือข่าย 
รวมถึงกลุ่มผู้ที่สนใจในสถานการณ์ กล่าวถึงปัจจัย 8 ประการในการทําให้น้ําเสีย กรณีที่
น่าสนใจคือ การบําบัดน้ําเสียของโรงงาน และการเปิดปิดประตูน้ํา  
  
สรุปการประชุมและกําหนดการต่อไป  
 -กําหนดเครือข่าย คนและพื้นที่ให้มีความชัดเจน แบ่งเป็น 13 ตําบล ตามบริเวณริม
คลองดําเนินทั้งสองฝั่ง  ในขั้นแรกจะกระทําใน 8 ตําบล (มีการพูดคุยกับแกนนําชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง  ตามพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้และเครือข่ายรู้จักเข้าถึงได้
ง่าย ) ภายในเดือนพฤษภาคม  
 - การจัดการนํ้า (ประตูระบายน้ํา ภาครัฐมีการจัดการท่ีไม่เหมาะสมกับพื้นที่)  
 - เรื่องความร่วมมือของภาคเอกชน ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ 
 - กําหนดการสร้างข้อมูลพื้นฐาน จากการทบทวนวรรณกรรม ในประเด็น 
ประวัติศาสตร์คลอง ลักษณะทางกายภาพ ซึ่งจะต้องเห็นโครงร่าง 29 พ.ค. 54 
 เที่ยงครึ่งเลิกประชุม ทานอาหารกลางวัน มีการจ่ายค่ารถแก่ผู้ร่วมประชุม ประมาณ
คนละ 200 บาท ด้วยงบประมาณของศูนย์สันติฯ  
 หลังจาก อาหารกลางวันนั้นสมาชิกก็ทยอยแยกย้ายกันกลับ เหลือแต่เจ้าบ้านและ
พวกเรา ทุกคนเป็นกันเองมากๆ จัดการธุระเสร็จเราก็ ลงมานั่งคุยกับ ลุงหมิน ที่ใต้ถุนบ้าน  
เรื่องราวก็สัพเพเหระ แต่ไม่ไร้สาระ มีทั้งการเกษตร ฮวงจุ้ย การเมือง ความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้านที่นี่  และรู้จักวิธีแก้หญ้าคาด้วยการเติมปุ๋ยยูเรียลงไปในยาฆ่าแมลงเพื่อล่อให้หญ้า
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คารีบดูดสารที่เราเพิ่งพ่นไป จะทําให้หญ้าคาตายเร็วขึ้น( เป็นเรื่องที่ น่าสนใจมาก  กะเอาไป
ใช้กับสวนท่ีบ้าน หญ้าคา...แกตายแน่) 
 เรื่องที่พวกเราให้ความสนใจเป็นพิเศษคือการใช้สารเคมีในพื้นที่การเกษตรที่นี่  
ว่ามันเริ่มแพร่หนักและแพร่มาเมื่อไหร่ ลุงหมินบอกว่า น่าจะเริ่มประมาณปีสองพันห้าร้อย
สิบกว่าๆ และเริ่มใช้กันมากประมาณปี  2530 มันอาจเนื่องด้วยสาเหตุนโยบายของรัฐ แล้ว
ลุงเขาก็บอกว่าชาวสวนแถวนี้ก็เป็นหนี้ธนาคารทั้งนั้น น้อยรายที่จะไม่เป็น ถ้าไม่งั้นอาจก็ค้า
ยาบ้า หลังจากการฟังเกี่ยวกับการทําค้าขายพืชผลระหว่างชาวสวนกับพ่อค้าคนกลางหรือ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งวิเคราะห์ดูแล้วมีอํานาจต่อรองมากกว่าชาวสว นมาก สามารถเปลี่ยน
ข้อตกลงที่กระทํากันไว้แบบหน้าตาเฉย โดยที่ชาวสวนทักท้วงไม่ได้ เนื่องด้วยก็ต้องปล่อย
ผลผลิตที่มีแม้จะขาดทุนหรือเท่าทุนเดิมก็ตาม ทําให้เห็นว่าชาวสวนยังไม่มี อํานาจต่อรองใน
ตลาดมากพอ และยังมีกรณีที่หน่วยงานรัฐเมื่อเปลี่ยนผู้ดําเนินงานก็ไม่ปฏิบัติตามสัญญา
เก่าที่ผู้ดําเนินการชุดก่อนหน้าทําไว้ โดยบอกปัดหรือดัดแปลงข้อตกลงไปเลย ชาวสวนก็ตก
อยู่ในภาวะจํายอมเช่นเดิม 

มันเป็นเรื่องที่ดีที่ เราสองคน จะได้มีส่วนร่วมในการทํางานครั้งนี้ การได้เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในคณะการทํางาน  จะทําให้เรา ได้เห็นและรับรู้ความเป็นไป สภาพปัญหา สภาพ
พื้นที่ สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อ เราสองคน มาก นอกจากเรื่องงานแล้ว สิ่งที่ทําให้ เรา
ประทับใจที่นี่นั่นคือ ความเป็นกันเอง การต้อนรับที่อบอุ่น  สิ่งเหล่านี้ทําให้ เรารู้สึกว่าที่นี่น่า
อยู่ ก็นั่นแหละ คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก แต่นี่ไม่คับทั้งที่ ไม่คับทั้งใจ เราสองคน ก็เลยอยู่ได้
สบายๆ เป็นวันแรกที่ประทับใจมากพอสมควร 
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ท้าความรู้จักพ้ืนที่ 

20 เมษายน 2554 
 วันนี้เราต่ืนกันต้ังแต่เช้า เพราะนัดลุงหมินไว้ว่าจะไปพายเรือรอบๆ ดูทัศนียภาพ
บริเวณแถวนี้ เราออกจากบ้านไปพร้อมกับเรือพายต้ังแต่หกโมงเช้า เราเพิ่งรู้ว่าคลองที่ผ่าน
หน้าบ้านเราเรียกว่าคลองนกกระยาง บ้านทีเราอยู่เป็นบ้านหมู่ที่สาม เรียกว่าบ้านหลักห้า 
อยู่ในตําบลประสาทสิทธิ์  เราเริ่มจากหน้าบ้านแล้วล่องเรือเป็นทางตรงอันเป็นทางออกตรง
ไปปากคลองที่เป็นคลองดําเนินสายหลัก เราต่ืนเต้นกันมาก (เราทั้งคู่ว่ายน้ําไม่เป็น)  สิ่งที่เรา
เห็น คือ 
 - สาหร่ายขนาดใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใต้น้ํา มีประมาณสองสายพันธุ์ คือสาหร่ายที่มี
ลักษณะเป็นเหมือนหญ้าคา ส่วนอีกอันใบเป็นเส้นๆ วงเป็นวงกลม แล้วมีกอขนาดใหญ่ หรือ
สาหร่ายหางกระรอก โดยสาหร่ายนั้นมีตลอดบริเวณคลองที่สังเกตเห็น  ดูเหมือนมันจะแพร่
พันธุ์อย่างรวดเร็ว ย่ิงแพร่พันธุ์เยอะและเร็วเท่ากับว่าสภาพน้ําก็ยิ่งแย่ 
 - แนวก้ันการกัดเซาะของน้ํา  จะถูกแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ แนวกั้นที่ทําจาก หิน ไม้
ไผ่ และคอนกรีต (รู้สึกว่าแต่ละบริเวณจะมีแนวกั้นที่แตกต่างกันไปตามสถานะทางเศรษฐกิจ
หรือการจัดการของหน่วยงานในพื้นที่) จากที่เห็นแนวกั้นที่เป็นคอนกรีตน่าจะใช้การได้ดี
ที่สุด ส่วนหิน และไม้ไผ่ ก็จะมีประสิทธิภาพตามลําดับ สําหรับบริเวณที่ไม่มีแนวกั้นก็อาจมี
ต้นไม้หรือหญ้าในการช่วยยึดข้างตลิ่ง แต่บางส่วนก็ถูกกัดเซาะจนเห็นรากของต้นไม้อย่าง
ชัดเจน 
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 -แนวก้ันผักตบชวา  บริเวณคลองดําเนินสายหลักจะมีผักตบชวาจํานวนมาก 
ชาวบ้าน(โดยหัวหน้าชุมชน)  จึงนําขวดน้ําอัดลมที่ใช้แล้วมาผูกติดเป็นแนว แต่ก็เป็นระยะ
เพียงระยะหนึ่ง แล้วอีกอย่างคือการนําผักตบชวามาตากแห้งทําเป็นเชือก สําหรับใช้ผูกต้น
องุ่น มีราคาประมาณกิโลกรัมละ 30-35 บาท ถือเป็นการกําจัดวัชพืชและเพิ่มรายได้ไปด้วย
ในตัว 

 
 

 - การจัดการนํ้า(จิตสํานึก)  น้ําที่ครัวเรือนใช้แล้วก็ถูกปล่อยลงน้ําในคลองทันทีโดย
มิได้ผ่านการบําบัด แม้แต่ขยะมูลฝอยก็ถูกทิ้งลงมา(มีถังขยะอยู่บริเวณใต้สะพานหน้าปาก
คลอง (จํานวน 2 ถัง) ซึ่งจะเห็นติดอยู่กับต้นผักตบชวา แล้วสําหรับต้นไม้ที่ยื่นลงมาในคลอง
ที่อาจกีดขวางการจราจรทางน้ําได้นั้นก็ไม่มีการจัดการหรือจิตสํานึกที่จะทําการตัดแต่งใน
บริเวณหน้าบ้านของตัวเองหรือบางทีก็ปล่อยให้ผักตบชวาแพร่จนเต็มคลอง ทําให้คลอง
กลายเป็นคลองตัน (บางจุดอาจจงใจให้ตัน  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นช่วง    ลํากระโดง เพราะว่ามี
ขโมยใช้เป็นเส้นทางทํามาหากิน)  
 - วิถีชีวิตของชาวดําเนิน จากที่เห็นก็ยังคงหลงเหลือวิถีชีวิตแบบในอดีตที่ยังทํา
กิจกรรมต่างๆ  เกี่ยวข้องกับน้ํา อาทิ อาบน้ํา ตักบาตร  (เราได้ตักบาตรทางน้ําด้วย ครั้งแรก
คะครั้งแรก ปลื้มๆ) เลี้ยงปลาไว้กินเอง(ในกระชัง) เส้นทางคมนาคม  (คลองมีการเชื่อมโยง
กัน) ทางการพาณิชย์ (ขายหมูโดยใช้เรือ ร้านขายของชําหรือแม้แต่อุปกรณ์ก่อสร้าง) ซึ่งถ้า
สังเกตจะเห็นว่าส่วนหน้าบ้านคือส่วนที่อยู่ติดลําคลองถึงแม้จะมีถนนตัดผ่านแล้วก็ตาม แล้ว
จากการพูดคุยเล็กๆ น้อยๆ ทําให้เราเห็นว่า ถนน ถือเป็นตัวแป รสําคัญในการจะทําการปลูก
พืชหรือการเกษตรประเภทอ่ืน เพราะมีการขนส่งที่สะดวกสบายตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
(ความเจริญจ้าความเจริญ) สวนไหนมีถนนตัดผ่านที่ดีก็สามารถนํารถไปเข้าไปในสวนได้
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เลย สะดวกสบาย ซึ่งอาจเป็นเหตุที่ชาวสวนส่วนหน่ึงขายเรือขนาดใหญ่ที่แต่ก่อนใช้ขน
พืชผักผลไม้ทิ้งไป แล้วมีเรือบางส่วนที่ถูกนําไปใช้ให้บริการนักท่องเที่ยวที่ตลาดน้ําดําเนิน
สะดวกและตลาดน้ําอัมพวาแทน  และอีกสิ่งที่สังเกตจากการเรียกแทนคนที่ลุงหมินรู้จัก เป็น
ภาษาจีน ทําให้เราเห็นว่าบริเวณนี้ส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีน แต่เราก็เห็นทั้งวัดไทย วัดจีน  และ
โบสถ์ ซึ่งดูเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่ไม่ได้ดูเป็นไทยซะทีเดียว  

 
 

ลอยลําไปเรื่อยๆ เราจะพบว่าจะมีคลองซอยแตกแยกออกไปเยอะมาก บางจุดเป็น
สภาพซากสถานที่ผุผัง รกร้างว่างเปล่า ซึ่งดูดูแล้วเนี่ยในอดีตน่าจะเป็นสถานที่ที่มีความ
รุ่งเรือง เพราะขนาดก็ใหญ่พอสมควร จากการสอบถามลุงหมินได้เรื่องว่า ซากปรักหักพังนั้น
เมื่อก่อนเป็นอู่ต่อเรือขนาดใหญ่ ผู้คนนิยมใช้เรือเป็นพาหนะหลักในการเดินทาง แต่เมื่อวัน
เวลาผ่านไปเมื่อมีถนนหนทาง ผู้คนก็หันไปใช้รถยนต์และประจวบกับสภาพราคาน้ํามันที่มี
ราคาแพงขึ้น เพราะเรือยนต์เป็นเรือที่เปลืองน้ํามันในระดับหนึ่ง เมื่อสมัยก่อนราคาน้ํามัน
ลิตรละประมาณ 8-12 บาทเท่านั้นเอง แต่เมื่อราคาน้ํามันขึ้นผสานกับความรวดเร็วคล่องตัว 
อู่ต่อเรือเหล่านี้จึงจําเป็นต้องยกเลิกกิจการไป จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทําให้เรารู้ว่า 
บริบทที่เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาหนึ่งๆ ก็ทําให้วิถีชีวิตของคนในแต่ละพื้นที่เปลี่ยนไปด้วย 
และเกิดความคิดที่ว่าสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงน่าจะมาจากของการพัฒนา (โดยเฉพาะ
ทางเทคโนโลยี) เห็นได้ชัดเจนจากการเปลี่ยนการคมนาคมจากทางเรือ มาเป็นทางรถยนต์
เสียส่วนใหญ่ ที่เรารับเทคโนโลยีมากมายจากต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศทัดเทียมกับ
ประเทศอ่ืนๆ  

ลุงหมินพาเราแวะที่บ้านเพื่อน  ลุงหมินซึ่งทําสวนชมพู่ อีกฝั่งเป็นสวนมะพร้าว    
เฮียบอกว่าจ้างลูกจ้างมาทํางานหนึ่งคนต่อวันในราคา 260 บาท !!! ค่าแรงสูงมาก            



18 
 

 

ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าที่นี่ต้องแย่งลูกจ้างกันจึงต้องจ่ายในราคาที่สูง เพราะว่าเวลาเก็บเกี่ยว
ผลผลิตหลายๆสวนก็จะเก็บเก่ียวในช่วงเวลาเดียวกัน ทําให้แรงงานไม่พอต่อความต้องการ 
มีแบบน้ีด้วยหรอ ที่เราเจอมาส่วนใหญ่คือ แรงงานค่าแรงต่ํา และแรงงานที่ต้องแย่งงานกัน
ทํา อะไรประมาณนี้ แต่นี่คือนายจ้างต้องแย่งลูกจ้างมาทํางาน 

 
 

แล้วทําไมถึงไม่ใช้แรงงานต่างด้าวที่ค่าแรงถูกล่ะ ? ได้ความว่าเฮียกับลุงหมินเรา 
(ไม่รู้ว่าจะเหมารวมชาวสวนที่นี่ทั้งหมดด้วยได้รึเปล่า) บอกว่าแรงงานต่างด้าวมักไม่ค่อยดี 
คือกินเหล้า อันธพาล อะไรประมาณนี้ ทัศนคติที่มีต่อแรงงานต่างด้าวมักเป็นไปในแง่ลบ 
แล้วก็คนที่มารับจ้างเก็บผลผลิตหรือห่อผลไม้ก็ต้องเป็นคนที่ห่อเป็น หรือพอมีความรู้บ้าง...
เข้าใจแล้วว่าทําไมค่าแรงถึงสูง ได้ยินแล้วอยากจะมาเป็นลูกจ้างระหว่างตอนที่ลงพื้นที่
ตอนนี้กันเลยทีเดียว (แต่ความสามารถไม่มีนะคะ) 

ในภาพรวมชาวสวนท่ีนี่ส่วนใหญ่มักติดหนี้ทั้งในและนอกระบบ เฉลี่ยแล้วต่อคนมี
หนี้หลักแสนขึ้นไปจนถึงหลักล้าน ซึ่งเยอะมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าทําสวนตามกันไป 
ปลูกพืชตามกระแส ทําให้เกิดหนี้ เห็นบ้านนั้นบ้านนี้ทําแล้วได้รายได้ดี ก็ลงทุนสูง แต่พอเมื่อ
เวลาผลผลิตออกก็ล้นตลาด ราคาตก เงินที่ลงทุนก็จมไม่มีกําไร บวกกับค่ายาบํารุงรักษาที่มี
ราคาสูง และปัจจัยอ่ืนๆ ทําให้เป็นหนี้มากมาย แม้จะมีจํานวนพื้นที่สวนทีมากมายก็ตาม 

พูดถึงเรื่องน้ําเสียและการจัดการนํ้า อ่อ ลุงหมินเล่าเรื่องประตูระบายน้ําด้วย ที่จํา
ได้ก็ ...ต้นน้ําอยู่ที่หลักแปด บ้านเราอยู่หลักห้า ห่างจากประตูน้ําบางนกแขวก  12 กม. ซึ่ง
เป็นของจังหวัดสมุทรสงครามต้นน้ําแม่กลอง ที่กาญจนบุรีมีเขื่อนเยอะ มีน้ําระบายตลอดทั้ง
ปี แต่บ้านเราได้น้ํากระด้าง มีความเป็นด่างสูง ในด้านการเกษตรจึงไม่ค่อยราบรื่น จึงต้อง
ปรับสภาพน้ําก่อน  ส่วนอีกประตูคือประตูน้ําบางยาง ทางต้นแม่น้ําท่าจีน น้ําจากทางฝั่งนี้
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จะมีน้ําน้อยกว่า ส่วนเรื่องการจัดการน้ําเท่าที่เราได้ยินได้ฟังมา เรื่องสาเหตุของน้ําเสียที่นี่ 
ชาวบ้านก็โทษกันไปมาบ้านริมคลองดําเนินคลองใหญ่ก็มองว่าน้ําเสียมาจากภาคเกษตร 
ทางภาคเกษตรก็มองว่าตนมีระบบการจัดการนํ้า นํ้าเสียหรือน้ําที่ใช้แล้วก็จะปล่อยลงสวน
ตน ไม่ได้ปล่อยลงแม่น้ําลําคลองเช่นที่ถูกกล่าวหา ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ในภาค
ประชาชนกันเองเท่านั้น แต่ในระดับผู้นําแต่ละหมู่แต่ละตําบลก็ยังมีความขัดแย้งกัน ทําให้
เราเริ่มคิดว่า แล้วงานการสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมมือการจัดการนํ้าในคลองดําเนินสะดวกท่ี
ประชุมกันไปเมื่อวานจะเป็นอย่างไรต่อไป  ท่าทางจะยากลําบากมากอยู่เหมือนกัน 
 กลับมาถึงบ้านได้ซักพัก ลุงหมินก็พามานั่งเรือรดน้ํา(ใช้ไม้ไผ่บังคับทิศทางของเรือ) 
พร้อมตะกร้อและตะกร้า นั่งออกมานิดนึง เราก็ลงจากเรือเพื่อจะสอยกระท้อน โอ้แม่เจ้า !! 
มันเปรี้ยวจิ๊ด อย่างงี้ต้องตําหรือไม่ก็ลอยแก้ว เราก็เลยเก็บพอควร เอาพองาม แล้วก็นั่งเรือ
ต่อ ในสวนก็จะมีกล้วย มะพร้าวเป็นส่วนใหญ่ แต่มันไม่ได้ถูกดูแล ก็เลยจะรกนิดหน่อย 
เพราะลุงหมินเขากําลังจะเปลี่ยนมาปลูกมะพร้าวน้ําหอมทั้งหมด พอถึงโค้งท้ายสวน เราก็
เก็บหลดบัวเพื่อเอามาผัด เป็นอาหารสักมื้อ(หากินตามธรรมชาติ) เมื่อเราเก็บหลดบัวเสร็จ
แล้ว เราก็แวะเก็บมะม่วง และตบท้ายด้วยขนุนลูกใหญ่สองลูก ด้วยเรือที่อัดแน่นด้วยของกิน 
เราสองคนเลยถูกเนรเทศให้เดินกลับบ้าน(เพราะเดี๋ยวเรือจะล่ม)  

มื้อเย็นของวันนี้คือก๋วยเตี๋ยวฝีมือ พี่ก้อย(ลวกเอง จัดเอง เลยกินกันเต็มที)่  พูดถึงพี่
ก้อย พี่ก้อยเป็นภรรยาลุงหมิน พี่ก้อยเป็นจุมโพ่คอยส่งเสบียงเข้าปากเข้าท้องเรา อร่อยทุก
มื้อเลยยย ^_____^ แล้วเราก็นั่งคุยกับลุงหมิน แบบว่าคุยไปกินไป ก็ได้ความว่า 

 “แถวน้ีส่วนใหญ่ จะปลูกชมพู่ ฝรั่ง ละมุด มะพร้าวน้ําหอม อะไรจําพวกนี้ (ซึ่งถือว่า
เป็นพืชเศรษฐกิจ) น้ําท่วมท่ีหนักสุดก็ช่วงปี 2539 น้ําไหลมาจากกาญจนบุรี ซึ่งเป็นฝนที่ตก
อยู่ใต้เขื่อน เขื่อนจึงไม่มีความสามารถที่จะกักเก็บน้ําไว้ได้  แล้วปัจจัยที่ทําให้น้ําในคลองเน่า
เสียมาก ภาคครัวเรือนน่าจะมีผลสําคัญที่สุด”  
 วันนี้ถือว่าได้สาระความรู้จากลุงหมินเยอะมาก ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะ การนั่ง
เรือดูลักษณะพื้นที่และวิถีชีวิตของคนดําเนินสะดวก ก็ถือเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่ง เพราะการที่
เราเข้ามาในพื้นที่ใด เราก็ควรจะศึกษาบริบทของพื้นที่นั้นๆ เพราะอาจมีข้อจํากัดจําเพาะ
บางอย่างที่เราควรทราบ ซึ่งเราไม่ควรทึกทักไปเองว่ารู้ และเราก็จะเข้าใจคนที่นี่มากขึ้น จาก
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การน่ังเรือวันนี้เราก็ได้เห็นสภาพน้ําในคลอง ทั้งคลองใหญ่ คลองซอย การทําสวนผลไม้
ต่างๆ ค่าแรงของแรงงานในสวน รวมถึงปัญหาการดํารงชีพของคนที่นี่โดยเฉพาะปัญหา
หนี้สิน เป็นต้น หมดภารกิจล่องเรือวันแรกละ วันนี้นอนดีกว่า อยู่ที่นี่ต้องกลายเป็นเด็ก
อนามัยนอนหัวคํ่า ต่ืนแต่เช้า ไปล่ะ ราตรีสวัสดิ์ค่ะ 
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กินลม ชมวิว 

21 เมษายน 2554 
หกโมงเช้าเหมือนเดิม วันนี้เราล่องเรือเลี้ยวขวาออกไปทางคลองดําเนินใหญ่แล้ว

เข้าทางคลองตรงเฮง ตลอดริมทางก็เช่นเดิม แต่วันนี้เราจะพบว่าผักตบชวามีจํานวนเพิ่มขึ้น
จากเมื่อวานเยอะมาก เยอะจนน่าตกใจ เราก็ไม่ทราบว่ามาจากที่ไหน เราได้พูดคุยกับ
ชาวบ้านที่พายเรือสวนกับเราและคุยกับชาวบ้านที่อยู่ท่าน้ําหน้าบ้าน พวกเขาก็สงสัยเช่นกัน
ว่ามันมาจากที่ไหน จากนั้นเราก็เก็บความสงสัยนั้นแล้วพายไปถึง... 

- บริเวณที่เป็นจุดรับซื้อผักผลไม้ รู้สึกว่าจะคล้ายๆ กับพ่อค้าคนกลาง เมื่อรวบรวม
เสร็จแล้วหรือว่ามีปริมาณมากแล้วก็จะนําไปส่งตลาดใหญ่ๆ อย่างเช่น สี่มุมเมือง ตลาดไทย 
เป็นต้น เราก็ทักทายนิดหน่อย แล้วก็เดินทางต่อจนถึง 
 - สถานีตํารวจ ตรงนั้นจะเป็นสะพานข้ามคลองขนาดใหญ่และจะเป็นจุดแบ่ง
ระหว่างบ้านประสาทสิทธ์ กับ บ้านดอนไผ่(ใช้สะพานแบ่ง เขต)  เรากลับเรือตรงนี้แล้วพาย
ตรงมาเข้าตรงคลองซอย นั่นคือ 
 - คลองต รงเฮง สิ่งที่เราเห็นแรกๆ คือท่อขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ที่น้ําเสียกําลังถูกปล่อย
ลงมา ซึ่งน้ํานั้นมาจากสวนที่อยู่ข้างในนั่นเอง พอเข้ามาเรื่อยๆ เราก็เห็นขยะกองโตที่ถูกทิ้ง
ข้างๆ กับตลิ่งริมๆ คลอง แล้วก็มีให้เห็นอย่างนี้เป็นระยะ(ห่างๆ นะ) เราพายเรือเข้ามาเรื่อยๆ 
จนถึง 

สวนองุ่นเขียว วันนี้คนงานที่สวนกําลังตัดตาแต่งกิ่งออก ไม่ให้มันแตกเถาแตกกอ
มากเกินไป เพราะจะทําให้ผลผลิตไม่ได้ดี แรงงานจํานวนเยอะมาก ค่าแรงต่อวันได้
ประมาณ 200 บาท ทําต้ังแต่ 8 โมง ถึง 4 โมงเย็น แต่ถ้าล่วงเวลาออกไปถึง 5 โมงเย็นก็จะ
ได้ค่าล่วงเวลาออกไปอีก แรงงานที่นี่เป็นคนไทย อ่อ เราได้รู้ว่าการตัดองุ่นครั้งหนึ่งๆ เราจะ
เรียกว่า 1 มีด ปีหน่ึงๆ จะตัดองุ่นประมาณ 5-6 มีด จากนั้นก็จะตัดออกให้พรุน นั่นคือเราจะ
ตัดเถาเก่า เพื่อให้แตกยอด จากน้ันเราก็จะโน้มเถาให้แตกพวง แล้วเข้าสู่ขั้นตอนของการเก็บ
เกี่ยวต่อไป 
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 ในไร่องุ่นนั้นจะมีการปลูกส้มกา (หรือส้มเช้งนั่นแหละ) และมะนาวแซมกับไร่องุ่น ที่
ปลูกแซมก็เพราะว่าเวลาที่องุ่นหมดฤดูหรือจะล้มองุ่น(องุ่นจะตัดได้ประมาณ5-6ครั้งต่อป)ี ก็
จะยังมีมะนาวหรือส้มเช้งอยู่ และก็จะปลูกสลับแบบนี้กันไปเรื่อยๆ  
 ล่องเรือไปเราจะเห็นได้ว่าเส้นแบ่งเขตของแต่ละสวนจะถูกแบ่งด้วยลําคลอง เรียก
คลองแบ่งแดนน้ีว่า “ลํากระโดง” โดยยึดเส้นกลางคลองเป็นแดน แต่เท่าที่เห็นส่วนใหญ่จะ
ปล่อยมีผักตบแพร่พันธุ์จนแน่นขนัดจนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ เนื่องจากเป็นการบ่งบอก
ถึงอาณาบริเวณ จะได้จัดการดูแลพื้นที่ตนเองได้ง่ายขึ้น  
 และแล้วเราก็ถึงบ้าน  และกินข้าว หลังกินข้าวเสร็จก็ได้คุยกับลุงสงครามเกี่ยวกับ
ประวัติคลองดําเนิน ลุง สงครามได้หาเอกสาร ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์คลองดําเนินสะดวก
บางส่วนมาให้อ่าน รวมถึงแผนที่ของคลองดําเนินด้วย (จัดกันไปเป็นชุด ) เป็นวันแรกที่รู้สึก
ว่าได้คุยกับลุงนานที่สุดต้ังแต่มาอยู่ที่นี่ เพราะลุงสงครามแกออกงานทุกวัน เด๋ียวมีประชุม
น่ันน่ี เป็นคนของประชาชนจริงๆ  
 เย็นๆได้เล่นน้ําคลอง กินมะพร้าวน้ําหอม และหวานเย็นที่มีแม่ค้าพายเรือมาขายถึง
หน้าบ้าน วันนี้ช่างมีความสุขเสียจริง ราตรีสวัสดิ์ .   
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กินลม ชมวิว (กันต่อ) 

22 เมษายน 2554 
  หลังจากที่เมื่อวานเย็นนัดกับน้องเซี้ยะว่าวันเราจะไปดูบ้านหลักห้ากัน จะเข้าไปใน
ตลาดนั่งเรือจ้างไปและนั่งรถสองแถวกลับ วันนี้กะจะได้ต่ืนสายสักหน่อย แต่ก็ไม่ได้สิ เสียง
เคาะประตูห้องดังปลุกพวกเราตอนประมาณหกโมง ลุงหมินปลุกเราให้ต่ืนเพื่อที่จะพาเราไป
หลักห้าเอง เพราะถ้าให้เซี้ยะพาไปก็คงจะไม่ได้เรื่องอะไร งัวเงียมาก แต่ต้องทําเสียงสดใส
เข้าไว้  

ลุงหมินพาเรานั่งมอเตอร์ไซด์ไปกันสามคน  เราขับผ่านสถานีตํารวจ สังเกตชุมชนที่
หันหน้าบ้านเข้าทางถนนมิใช่หันหน้าเข้าคลองอย่างแต่ก่อน ส่วนใหญ่ก็เป็นร้านค้าต่างๆ ขับ
มาสักพักก็จะผ่านโรงเรียนวันทามารีอา ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันกับที่เราพายเรือผ่าน มันคือ
โบสถ์คริสต์ ตอนนี้รู้สึกว่าจะเปิดเรียนแล้วด้วย ยังไม่หมด เรายังผ่านอนามัย ซึ่งตรงข้าม
โรงเรียนประสาทสิทธิ์ประชากิจ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนต้ังแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

แล้วเราก็มาถึงวัดปราสาทสิทธิ์ซึ่งมีตลาดอยู่ข้างๆ ตรงจุดที่เราจอดรถเป็นต้นไป 
เดินขึ้นไปจนถึงหลักห้า นั้นเป็นพื้นที่ของวัดปราสาทสิทธิ์ซึ่งเป็นชื่อที่มาจากพระสมุห
กลาโหมที่เป็นผู้ขุดคลองดําเนินสะดวก พื้นที่วัดมีเนื้อที่ประมาณ 120ไร่ ในพื้นที่วัดก็จะมี วัด
ประสาทสิทธ์(ศรีพรหมมินทร์) ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งชื่อก็จะแตกต่างไปจากวัด ซึ่ง
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไม มีศาลของสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุญนาค) และมี
ตลาดสดต้ังอยู่ในวัดก็เป็นตลาดที่ไม่ใหญ่โต ไม่ขายของสดเท่าไหร่ ขายกับข้าว ขายอาหาร 
ทั่วไป ลุงหมินเล่าให้ฟังเมื่อก่อนบริเวณริมคลองวัดจะเต็มไปด้วยเรือพายพายเรือมาขายของ
กันเต็มอัดแน่น แต่ภาพที่เห็นในปัจจุบันมีแต่เรือที่สัญจรไปมาซึ่งก็ไม่เยอะ ริมคลองมีเรือ
รับจ้างจอดอยู่หนึ่งลํา แต่บนฝั่งจะเนืองแน่นไปด้วยรถ ความคับค่ังในอดีตก็คงยังมีให้เห็น
อยู่เพียงแต่ภาพมันเปลี่ยนไป แล้วเราก็เดินเลียบคลอง ผ่านศูนย์เลี้ยงเด็กเล็ก และใกล้ๆ นั้น
เราก็จะเห็นเสาหลักห้าที่มีอักษรเขีย นบอกไว้อยู่สามภาษา คือภาษาไทย โรมัน และจี น  
และเดินย้อนกลับ ผ่านกลางตลาด ก็เลย แวะซื้อขนมครก กล้วยทอด แล้วก็ซื้อนม มาฝาก
น้องๆที่บ้าน(กินเองด้วย) อ๋อ ลืมไปตอนเราเดินไปดูหลักห้าเราเห็นสะพานอันนึง ซึ่งเห็นว่า
เป็นสะพานที่แบ่งเขตระหว่างบ้านแพ้วกับดําเนินสะดวกด้วยแหละ เราขับ รถกลับมาก็ผ่าน



24 
 

 

สถานที่เดิมๆ แต่สักพักเราเลี้ยวเข้าตรงที่เป็นสะพานหลังสถานีตํารวจ  ซึ่งเป็นสะพานเหล็ก  
แม่เจ้า!!อย่าบอกนะว่าลุงหมินจะพาพวกหนู ข้ามสะพานนี้ ไม่ทันสิ้นคําถาม เราก็ถอนเกียร์ 
เร่งรถเต็มที่ ตอนนั้นใจแทบหยุดเต้น แต่ก็รอดมาได้ ทว่าคราวหน้าไม่เอาแล้วนะ ขับกันแบบ

อ้อมๆ  ดีกว่า ถ้าเราใช้
ทางนี้ตั้งแต่ขามาละก็ 
สติคงไม่อยู่กับตัวแน่ 
ไม่ได้การได้งานพอดี 
 และแล้วเราก็
กลับมาถึงบ้านอย่าง
ปลอดภัย(แต่สะพานนี้
ใกล้บ้านเราจริงๆนะ) 
กลับมาก็กินข้าวก่อน

เลย จากนั้นลุงหมินก็ชวนพวกเราออกสวนไปเก็บมะม่วงฟ้าลั่น อากาศก็ร้อนใช้ได้ ลุงแกก็
เล่าเรื่องไปพายเรือไป เหนื่อยแทนค่ะ แต่นับถือน้ําใจลุงแกมากโข 

ยังไม่จบค่ะ ลุงหมินยัง ชวนไปโลตัสไปซื้อเป็ด องุ่น ส้ม (เอามาไหว้อะไรซักอย่าง) 
เราก็เลยถือโอกาสไปซื้อของใช้ซะหน่อย แต่อากาศร้อนมาก ลืมบอกไปเราไปมอเตอร์ไซต์นะ
(กลายเป็นเด็กสก๊อยดําเนินไปแล้ว) ซื้อของเสร็จเราก็กลับมาที่บ้าน ... อึดกันมาก 
 ตกเย็นวันนี้ขอเดินเล่นชิว ชิวซะหน่อย ที่บ้านเราห่างจากร้านค้าไกลพอควร เดินลัด
เลาะไปทางฝั่งตรงข้ามเดินเข้าไปได้สักพัก ชะงัก เจ้าถิ่นทักทายด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตร ไม่
มีการส่งเสียงทัก ไม่มีการเชิญชวน ค่อยๆ เดินออกมา เอ่อะ...เหงื่อตกเลยคราวนี้ ถอยกลับ
ดีกว่าเรา  ก็เลยเปลี่ยนเส้นทางเดินตรงขึ้นไประยะทางไกลอยู่ ย้อนกลับมาทางเดิมและเดิน
ตรงขึ้นไป ร้านค้าที่เรากําลังจะไปนี้ดูท่าจะไกลกว่าร้านค้าเมื่อกี้ เพราะเมื่อกลางวันเราก็ได้
สํารวจเส้นทางมาบ้างแล้ว วันนี้เราเห็นสวนข้างๆ บ้านเราเขากําลังขึงเชือกเป็นโครงสําหรับ
ปลูกพืชไม้เลื้อย ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าอะไร ไม่กล้าถามเห็นหน้าเครียดๆ อยู่ แต่มองๆ ดูจากพื้นที่ที่
ขึ้นโครงอยู่ที่มีไม่เยอะ กับพืชสวนที่เขาปลูกอยู่แล้ว น่าจะเป็นพวกผักสวนครัวเรานี่แหละ  
ยามเย็น ชาวบ้าน เด็กๆ ต่างก็ออกมาเดินเล่นรับลมกันประมาณหนึ่ง ดูจากภาพที่เห็นกับ
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การพูดคุยกับ ลุงหมิน ปฏิสัมพันธ์ของชาวบ้านแต่ละหลัง หรือความสัมพันธ์ของแต่ละบ้าน
มักไม่ค่อยแน่นแฟ้นถ้าจะเปรียบเทียบกับบ้านเราเอง เนื่องจากคนทําสวนก็ทําสวน รู้จักกับ
คนอ่ืนก็จริงแต่ไม่ค่อยใช้เวลามายุ่งสุงสิงกันมากมาย ก็อาจจะเป็นเพราะว่า ด้วยเนื้อที่ของ
บ้านสวนที่บ้านแต่ละหลังห่างกันพอสมควร กลางวันทํางานอยู่ในสวน พอตกเย็นก็เข้า
บ้านพักผ่อน ทําให้ไม่ค่อยได้พูดคุยกัน ซึ่งบ้านในละแวกนั้นก็เป็นกรณีคล้ายๆ กันหมด 
เพราะต่างก็มีสวนของตนให้ดูแล  

โดยทั่วไปเท่าท่ีเราเห็นมา เด็กๆ ในละแวกบ้านเดียวกันมักจะสนิทสนมกัน แต่เมื่อ
ลองถามเซี้ยะว่ารู้จักกันมั้ย เซี้ยะบอกว่าไม่รู้จัก ไม่รู้ว่าบ้านที่เราอยู่ไม่ค่อยสัมพันธ์กับใคร 
หรือว่าที่น่ีเป็นแบบนี้ เพราะเราก็เห็นเด็กที่จับกลุ่มกันก็หลายคนอยู่ ในนั้นมีหนึ่งคนที่น้องเรา
รู้จัก นอกนั้นก็ไม่มีใครสนใจไม่มีการร้องทักของทั้งสองฝ่าย  แต่เท่าที่สังเกตคนที่นี่ก็รู้จักกัน
นะ หมายถึงความสัมพันธ์ก็ไม่ใช่ว่าตัวใครตัวมัน เพียงแต่ด้วยความที่เป็นชาวสวน พื้นที่
บ้านกับสวนอยู่ในที่เดียวกันทําให้ไม่ค่อยเข้าหากัน แต่หากเป็นบ้านที่อยู่ติดกัน บ้านก็เป็น
ส่วนบ้าน สวนก็เป็นส่วนสวน กลุ่มคนเหล่านี้ก็จะใกล้ชิดสนิทสนมกันมากกว่า(อย่างที่กล่าว
มาก่อนหน้านี้ค่ะ) ก็พลอยทําให้เด็กๆ ที่กลับมาจากโรงเรียนก็เข้าบ้านตัวเอง แล้วก็ไม่ได้
ออกมาเล่นข้างนอกอีก เพราะกลับมาก็เริ่มจะเย็นๆแล้ว ถ้าเย็นกว่านี้อาจจะเดินทางลําบาก
ได้(ตกล่องสวนไปทําไง) 
 เดินๆ ไปจนถึงทางแยก เลี้ยวซ้ายไปทางโรงพัก ซึ่งตอนนี้ปิดปรับปรุง โรงพักจึงย้าย
ที่ทําการชั่วคราวไปไว้ที่เทศบาลหลังเก่าชั่วคราว เลี้ยวไปด้านหลังโรงพัก เดินไปอีกนิดจะถึง
ร้านค้า เป็นร้านขายของชําทั่วไป มีทั้งของแห้ง ของสด เนื้อสัตว์ ถือว่าเป็นร้านใหญ่ใช้ได้ ซื้อ
เสร็จเราก็เดินกลับทางเดิม แต่ก็ยังระแวงหมาทุกตัวที่เห็นเช่นเคย กลับมาถึงบ้านอย่าง
ปลอดภัย  

หลังมื้อเย็นเรา ก็มาเริ่มเขียนแผนที่เดินดิน เท่าที่พอจะจําได้ (แต่ก็ดูจะงงนะ)  
เพราะมีทั้งทางบกและทางน้ํา เขียนกันเองสองคนยังเถียงกันงงเลย พอหมดความทรงจําก็
เลยเลิกเขียนแผนที่กันก่อน แวะมาเขียน diary ของวันนี้ให้จบแทนและตอนนี้ก็ไม่มีอะไร
แล้ว ขอราตรีสวัสดิ์ก่อนดีกว่าค่ะ  
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เหตุการณ์ไม่คาดคิด 

 23 เมษายน 2554 

 วันนี้เหมือนเป็นวันพักผ่อน ไม่มีโปรแกรมอะไร ก็ปล่อยอะไรโล่งๆ วันนี้ที่บ้านยุ่งๆ 
กับการไหว้บรรพบุรุษ  เราช่วยเขาได้บ้าง เล็กๆ น้อยๆ  สักพักเราก็ถูกเรียกไปแกะขนุนที่เก็บ
มาจากในสวนวันน้ัน  มีสองลูก ลูกหนึ่งเป็นทองประเสริฐ(จะกรอบกว่า) อีกลูกเป็นอะไร
ใบเตยๆ นี่แหละ(หวานกว่า) ว่างๆ วันน้ีก็ได้งานไปนิดหน่อยเรื่องข้อมูลกายภาพพื้นที่ของ
อําเภอดําเนินสะดวก  ข้อมูลน้ําท่วมใหญ่ปี ๒๕๓๙ และประวัติคลองดําเนินสะดวก ส่วน
เรื่องประเด็นเจาะลึกที่พวกเราจะทํานั้น ยังไม่ได้เจาะจง  
 ผ่านไปจนถึงเย็นหลังกินข้าวเสร็จ ก็นั่งเล่นคอมตามปกติ วันนี้น้องฉินลูกชายลุงห
มิน มาขอใช้คอมฯ อยู่สักครู่ นี่เป็นการเปิดกระชับมิตรเล็กๆ ของเรา เจอกันแทบทุกวันแต่
เพิ่งได้คุยกันวันนี้แหละ หลังจากเสร็จธุระน้องเค้าก็ขี่รถมอเตอร์ไซต์ออกไป 

 ประมาณ สี่ทุ่มเห็นจะได้ มีโทรศัพท์ส่งข่าวมาที่บ้านว่า น้องฉิน เกิดอุบัติเหตุรถชน 
ตอนนี้อยู่โรงพยาบาล ช็อคคคค !!! เมื่อหัวคํ่ายังเปิดมิตรกะเราอยู่เลย ทั้งบ้านรีบไป
โรงพยาบาล เหลือเรากับอาม่า ส่วนน้องเซี้ยะและน้องหลิวก็เข้านอนไปนานแล้ว  นี่มันอะไร
กัน !!! ไม่น่าเชื่อ มันพูดอะไรไม่ออก ได้แต่ยกมือไหว้ภาวนาอย่าให้น้องเป็นอะไรเลยขอพระ
ขอเจ้าคุ้มครองน้องเขาด้วย อาม่าก็คงรู้สึกไม่ต่างกับเราและก็คงมากกว่า เพราะเป็นหลาน
ของอาม่า  

พอแค่นี้เถอะ เขียนไม่ไหวแล้ว ขอให้พรุ่งนี้ต่ืนขึ้นมาแล้วมีแต่เรื่องดีๆด้วยเทอญ  
สาธุ!!! 
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ความสูญเสีย 

24 เมษายน 2554 

 ต่ืนมาประมาณหกโมงกว่า ถามข่าวคราวจากอาม่า ว่าน้องเป็นไงบ้าง พอดีกับที่ลุง
สงครามเข้ามาพอดี ลุงบอกว่าอาการหนัก ขาหัก ม้ามแตก แล้วลุงก็บอกว่าหนักมาก อาจ
ถึงขั้น..... อาม่าเครียดอย่างเห็นได้ชัด พวกเราทําได้แค่นั่งนิ่งๆ แล้วภาวนา แค่นั้น เราได้ยิน
เสียงสะอื้นของอาม่า ท่านคงทั้งห่วง ทั้งกังวล ทั้งคิดมากไปต่างๆนานา พวกเราทําได้ดีแค่
นั้น คือนั่งเงียบๆ และช่วยอะไรไปเล็กๆ น้อยๆ  
 ไม่นานหลังจากนั้นเสียงโทรศัพท์คุณลุงดังขึ้น เราตกใจและใจหายอย่างบอกไม่ถูก 
ภาวนาให้เป็นข่าวดี และแล้ว สิ่งที่กลัวที่สุดก็เกิดขึ้น คุณลุงเดินออกมาจากห้องแล้วบอก
อาม่าทั้งน้ําตาว่า น้องฉินเสียแล้ว  เหมือนโลกหยุดหมุน เราสองคนต่างอึ้ง และตกใจ อาม่า
ปล่อยโฮทันทีที่ได้ยินเช่นนั้น พร้อมกับทรุดลงนั่งที่เก้าอี้   ลุงสงครามเข้ามากอดปลอบอาม่า
ที่กําลังเสียใจสุดขีด ภาพนั้นกับเรื่องราวที่ได้ยินทําพวกเราน้ําตาคลอ หยุดนิ่ง ลืมหายใจไป
ชั่วขณะ พลอยให้ทําอะไรไม่ถูก เบลล์ได้แต่พาอาม่ามานั่ง แล้วก็ลูบไหล่ปลอบใจ ไม่มีคําพูด
ใดใดจากปาก ปากคอมันแห้งไปหมด ไม่มีแรงที่จะพูดหรือเอ่ยคําใดใดออกมา เราเป็นแบบ
นั้นกันจริงๆ  เมื่อวานเราเพิ่งได้คุยกัน แล้ววันนี้มันเกิดอะไรขึ้น !!?? แล้วอาม่าที่อยู่ตรงหน้า
พวกเรา ควรทําไงดี ------ แต้วไปเอายาหอมมาให้อาม่าทาน   แล้วพ่อแม่ล่ะ คิดถึงลุงหมิน
กับพี่ก้อย หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่จะขนาดไหน พี่ก้อยย่ิงร่างกายไม่แข็งแรงอยู่ ส่วนลุงหมิ
นถึงแม้ว่าแกจะแข็งๆ กับลูก แต่เชื่อเถอะคนเป็นพ่อเป็นแม่น่ะ ร้อยทั้งร้อยก็ให้ลูกหมด คน
นอกอย่างพวกเราทําได้แค่ปลง แค่นั้น 

 หลังจากน้ันข่าวก็ถูกส่งต่อไปยังญาติพี่น้อง ประมาณเพลๆ ญาติพี่น้องก็ทยอยกัน
มาจนครบ ตอนนี้บ้านดูเล็กไปถนัดตา สักประมาณเที่ยงๆ ลุงหมินก็เข้ามาเอาเอกสารไปที่
อําเภอ นั่นแหละยิ่งตอกยํ้าถึงหัวอกคนเป็นพ่อ ลุงเดินผ่านหน้าพวกเราไปพร้อมกับรอยย้ิม
น้อยๆ มันเศร้ามาก เราสองคนก็ทําได้แค่ยิ้มตอบกลับไป มันเป็นย้ิมที่อยากบอกลุงว่า หนู
เสียใจด้วย และอยากบอกให้ลุงเข้มแข็งเข้าไว้ นี่แหละสิ่งที่ดีที่สุดที่ทําได้ตอนนี้ 
 ร่างของน้องฉินจะถูกนําไปที่วัด อาม่าบอกว่าถ้าเสียนอกบ้านก็จะไม่เอาไว้ที่บ้าน 
ตอนนี้เราต้องรอถึงประมาณสี่โมงเย็น ร่างถึงจะถูกนําไปไว้ที่วัด เพราะตอนนี้ศาลาที่วัดไม่
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ว่างจะว่างก็ตอนเย็นๆ น่ันล่ะ ตอนนี้ก็เราทําได้แค่ช่วยตักน้ําใส่ตุ่ม และถูบ้าน เพื่อรอจนถึง
เย็น 
 อาม่าหยิบอัลบั้มรูปวัยเด็กของน้องฉินมาดู ดูไปก็ร้องไห้ไป ก็คงไม่ต้องพูดถึง
บรรยากาศนะ ว่ามันเศร้าแค่ไหน ลําพังตัวหนังสือที่บรรยายออกมาคงไม่สามารถบรรยาย
ถึงภาพและความรู้สึกของทั้งคนนอกอย่างพวกเรา และคนในอย่างสมาชิกในบ้านได้ 
 ในเกือบหน่ึงอาทิตย์ที่เรามาอยู่ที่นี่เกิดอะไรขึ้นมากมายเหลือเกิน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่
เราสองคนไม่เคยคาดคิด เป็นเรื่องที่ช็อคอีกเรื่องในชีวิตของเรา  

หลังจากที่เราสองคนไม่มีคําพูดใดใดมาเกือบครึ่งวัน  แต้วเอ่ยมาว่า “เข้าใจแล้วว่า
ทําไม นักวิจัยต้องทํางานเป็นปีๆ ”  ก็จริงของแต้ว ต่ืนมาอีกวันเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะ
เกิดอะไรขึ้นในชีวิตบ้าง ทุกอย่างมันไม่แน่ไม่นอนจริงๆ เราไม่สามารถกะเกณฑ์คาดคะเน
เรื่องราวในชีวิตได้เลย นี่เป็นประสบการณ์ยิ่งใหญ่ที่สุดในความรู้สึกของเราต้ังแต่ได้ลงพื้นที่
มาเลยก็ว่าได้ ในชีวิตเราสองคนก็เคยผ่านเรื่องสูญเสียคนที่รักมา แน่นอน มันไม่มีคํา
บรรยายใดใดที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดกะทันหันแบบนี้ได้ เราคิดว่าพวกเราเข้าใจ
ความรู้สึกที่ผู้คนในบ้านกําลังเผชิญอยู่ มันยากเกินทําใจยอมรับจริงๆ   

แต่เรื่องที่น่าสังเกตจากการที่ อาม่าพูดคุยกับลูกๆ ถึงดวง การวางศาลพระภูมิ หรือ
การทําควา มสะอาดศาลพระภูมิ ทางเดินที่บ้าน รวมถึงคําทํานายทายทักของพี่ที่มาร่วม
ประชุมกับเราเมื่อวันท่ี 29 ที่ดูจะไม่เหมาะหรือไม่เป็นมงคลแก่บ้านและคนที่อยู่อาศัย  แต่ก็
นั่นแหละเรื่องของความเชื่อมักมีอิทธิพลกับคนทุกยุคทุกสมัย ถ้าตอนนี้เชื่อแล้วสบายใจ ก็
ปล่อยไปดีกว่าและคําพูดที่ เราฟังแล้วสบายใจที่สุดในขณะนี้ คือ เขาหมดทุกข์หมดโศกแล้ว 
เขาไปสบายแล้ว 

 ตอนคํ่าๆ ฝนตกหนักมาก หรือเรียกง่ายๆ ว่าฝนฟ้าคะนอง ทั้งลม ฝน ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า 
บรรยากาศบันดาลมาก คนนอกอย่างเราสองก็...หลอนสิคะ  ตัดสินใจอาบน้ํากัน เพราะกลัว
ว่าถ้าดึกกว่านี้ไฟจะดับ เพราะตอนนี้ ไฟตกเป็นระยะ เอาละสิ ตัดสินใจอาบน้ําคนละห้อง 
เพราะห้องน้ํามีสองห้อง เด๋ียวโยนสบู่ข้ามห้องล่ะกัน ฟ้าฝนก็ช่างแลบ ช่างร้องกันดีจริงๆ  เรา
กลัวกันแทบแย่ นาทีนี้ต้องรีบๆอาบ ตักอาบได้แค่สองขัน  

 พรึ่บบ  บบ  !!  ไฟตกค่ะ 
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กรี๊ดดด ดดดด!!  .... ปิ๊งงง !! เฮ้ออ!! ไฟมาแล้ว เหมือนสวรรค์แกล้ง 
อาบน้ําเสร็จเราก็เข้ามานั่งรวมตัวกันในห้อง นั่งคุยกันไปเรื่อยๆ รอพวกท่ีไปงานศพ

กลับบ้าน ประมาณสามทุ่มกว่า ฝนก็หยุดตกแล้ว พวกเขาก็กลับมา วันนี้ญาติพี่น้องมากัน
เต็มบ้าน แน่นอนค่ะ สองสาวผู้เสียสละอย่างเราก็เลยต้องเสนอตัวออกมานอนข้างนอกห้อง 
หน้าทีวี ภายนอกเราทั้งคู่เหมือนไม่คิด ไม่มีคําว่ากลัวออกจากปากเลยค่ะ แต่ข้างในอ่ะ ขน
หัวลุกสุดขีด ก็กลัวผีขึ้นสมองทั้งคู่   เวรกรรม ใครจะพึ่งใครได้นาทีนี้ ดูแลตัวเองกันดีดีนะ 
เอา...ใจกล้าเข้าไว้ แล้วเราก็เข้านอน คืนนี้เป็นคืนที่ทรมานสุดๆ ทั้งกลัว ทั้งร้อน  กว่าจะหลับ
ลงก็ประมาณ สักตีสามได้มั้ง เพราะนั่นเป็นเวลาท่ีดูครั้งสุดท้าย 

ณ เช้า วันที่ 24  ภาพแรกที่ได้เห็น 
รุ่งเช้าฟ้าสางสดใส 

ต่างกับหัวใจหญิงชรายามนี้ 
แสนกังวลห่วงหลาน...”ม่าขอให้เจ้ายังอยู่ดี?” 

ย่าน้ีสุดแสนห่วงใย 

แต่แล้ว...สารจากโรงพยาบาล 

ยากเกินทนทานรับได้ 

บุตรหลานสุดรักจากไป 

ร่างกาย...หัวใจล้าไร้เรี่ยวแรง 

เสียงสะอื้นกังวลเมื่อครู่ 
ก่อนรับรู้ความจริงข้างต้น 

แปรเปลี่ยนเป็น..ครวญคร่ําร่ําไห้ อย่างสุดทน  

นี่แหละ...สัจธรรมชีวิตคนที่ยากเกินต้านทาน 

ใยเจ้าเยาว์ถึงจากไปก่อนย่า 

ใยฟ้าถึงกําหนดชะตาเจ้าเป็นเช่นนี้ได้ 

ย่าหวังให้เจ้าอยู่ดี เรื่อยร่ําไป 

แต่หวังของย่า ก็ไร้..ความเป็นจริง 

-------------------------------- 
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ฉันคนนอกมองเห็นภาพตรงหน้า 

เรื่องธรรมดาของโลกทุกสรรพสิ่ง 

มีเกิดขึ้น มีดับ มีสูญสิ้น 

เกิดขึ้นเป็นนิจสิน เป็นอนิจจา 

เหมือนรอยย้ิม เสียงหัวเราะ เสียงร้องไห้ 
ความรู้สึกดีใจ อาลัย ห่วงหา 

ความทุกข์ ความสุขเป็นเรื่องธรรมดา 

ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคน 

เข้าใจในความเป็นไปของสรรพสิ่ง 

เข้าใจในความเป็นจริงของมนุษย์ 

เมื่อเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างพันผูก 

ก็ต้องเรียนรู้รับทุกข์ของการจากกัน 

ความรักสรรค์สร้างเส้นสายใย 

ร้อยเรียงให้เชื่อมโยงกันไว้มั่น 

เป็นครอบครัวหน่อเชื้อกันและกัน 

เป็นเถาวัลย์ผูกกันเกินแก้ปม 

สายย่ิงผูกย่ิงพันยิ่งโยงแน่น 

ยิ่งแก้ปมคลายแก่นยิ่งยากหนา 

ยิ่งรักยิ่งผูกพันเกินพรรณนา 

ยิ่งลําบากกายาและหัวใจ 
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เฝ้าบ้าน...กันสองคน!!! 

25 เมษายน 2554 
 วันนี้ที่บ้านก็ยังยุ่งเหมือนเดิม เดิมทีเรามีนัดกับพี่อ้วนไปสํารวจพื้นที่ต่างๆ ที่เรายัง
ไม่เคยไป แต่พอดีพี่อ้วนติดธุระ เราก็เลยเลื่อนวันเป็นวันพรุ่งนี้ พร้อมกับเก็บกระเป๋ามา
เพชรบุรีกับพี่นก ทุกคนก็ยังยุ่งและทยอยกันไปที่วัด(งานศพน้องฉิน) เราก็รับหน้าที่อยู่เฝ้า
บ้าน อยู่เป็นเพื่อนม่า และน้องๆ อีกสามคน  เราก็ช่วยซักผ้า เอาขยะไปทิ้ง(ตอนนี้แหละฮา 
เราเดินออกมาทิ้งขยะบนสะพานหน้าบ้าน แต่ฝนตก ทางก็เลยแฉะ ฉบับแบบว่าโคลนติด
หนึบ แต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าอะไรในขณะนี้เจ้ากิ้งกือพันขานั่นเอง ทําให้น้องๆที่จะไปด้วย
และเบลล์วิ่งหนีกันวุ่นวาย แต้วเกือบไม่มีเพื่อนไปทิ้งขยะ แต่น้องเซี้ยะก็พยายามเดินไปกับ
แต้วในที่สุด)  

แล้วแต้วก็กลับมาพร้อมกับรองเท้าส้นตึก ประมาณว่าโคลนติดล้ออ่ะ แต่อันนี้ติด
รองเท้า ถึงว่าทําไมตอนเช้าคนท่ีบ้านออกไปถึงสวมถุงพลาสติกที่เท้ากันทุกคน  เพราะดินมัน
เหนียวจนติดพื้นรองเท้า จึงต้องเอาถุงพลาสติกคลุมเท้าก่อน แล้วค่อยใส่รองเท้าเมื่อถึงบน
สะพาน  พอเราทิ้งขยะเสร็จ เราก็มา ตักน้ําใส่ตุ่ม ถูบ้าน และก็อยู่เล่นกะน้องๆ ที่บ้าน  จน
บ่ายๆ ที่บ้านก็เริ่มอาบน้ําแต่งตัว เพื่อเตรียมตัวไปงานสวดตอนกลางคืนที่วัด  วันนี้อาม่าก็ไป
ด้วย ฉะนั้นคืนนี้เราสองคนก็เลยต้องอยู่เฝ้าบ้านกันสองคน !!  

เย็นวันนี้เราสองคน นั่งเล่นเกมกันอย่างเมามัน  เล่นกันแบบจริงจังมาก ไม่ได้ชอบ
เล่นเกมกันหรอก แต่วันนี้ต้ังใจเล่นกันมาก เล่นกันแบบเอาเป็นเอาตาย ไม่มีลุกเดิน (ไม่ได้
อะไรเลยนะ...แค่ต้ังใจเล่นเกม)  จนตอนประมาณสามทุ่มกว่าๆ ทุกคนก็ทยอยเดินกลับมา 
(ประมาณว่าคนเยอะๆ ยิ่งอบอุ่น อยู่สองคนมันหวิวๆ)ซึ่งฝนก็ตกลงมาเล็กน้อย  

แล้วในคืนนี้เราก็ชวนน้องเซี๊ยะมานอนด้วย  (หน้าทีวีข้างนอกห้อง...เราไม่ได้กลัว
นะคะ แค่ไม่กล้าไปห้องน้ําคนเดียว ) น้องก็รีบรับปาก ด้วยท่ีเราก็เห็นว่า ในห้องนอนก็มีคน
นอนอยู่เยอะมากพอควร อาจจะอึดอัดได้ ก็เลยลองชวนดู แต่ลุงๆ ป้าๆ  รวมถึงพ่อแม่น้อง
เซี๊ยะก็ค้าน ด้วยเห็นว่าน้องนอนด้ินนะ แต่เราก็บอกว่าไม่เป็นไร พวกเขาก็เลยแค่แซวๆ แล้ว
สักพักเราก็นอนกัน  แต้ว เบลล์ เซี๊ยะ นอนเรียงลําดับตามนี้  (คืนนี้หลับเร็วกว่าเมื่อวาน ...แต่
ก็ช้าวันปกติ) 
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ส้ารวจพ้ืนที่ 

26 เมษายน 2554 

 วันนี้เป็นวันที่พี่อ้วนนัดเราไปสํารวจพื้นที่  ความจริงวันนี้ลุงหมินขอให้เราอยู่ช่วยเฝ้า
บ้านให้เค้าหน่อย เพราะว่าวันนี้เป็นวันเผาศพลูกชาย(น้องฉิน) ไม่มีใครอยู่บ้าน ลําบากใจ
มากเหมือนกัน เพราะเราก็มีงานเราด้วยถ้าไม่ไปวันนี้ ก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปเมื่อไหร่ เย็นนี้ต้องไป
เพชรบุรีกับพี่นกแล้ว กลับมาอีกทีก็วันศุกร์ที่ 29 โน่น กลับมาวันนั้นพี่นกก็นัดคุยงานเรื่อง
ข้อมูลพื้นที่  ความจริงพี่อ้วนเค้าก็นัดเราต้ังแต่เมื่อวาน แต่พี่แกติดธุระไม่ว่างเลยเลื่อนมา
วันนี้ แถมส่งข้อความมาคอนเฟิร์มนัดเราอีก สุดท้ายก็ตัดสินใจไปทํางานของเรา ส่วนที่บ้าน
อาม่าก็ต้องเป็นคนเฝ้าบ้านเพราะไม่มีใครอยู่ อาม่าห่วงบ้านเลยต้องอยู่เอง ลําบากใจที่สุด
เลย 

 ตอนประมาณแปดโมงกว่าพี่อ้วนก็มารับพวกเรา และพาไปเข้าพบนายอําเภอ
ดําเนินสะดวก รออยู่พักใหญ่ก็ได้พบ สวัสดีแนะนําตัวกับท่าน และบอกถึงการทํางานของ
พวกเรา นายอําเภอท่านเป็นคนเสียงดัง แต่พี่อ้วนก็บอกว่าท่านจริงใจ แต่ตอนนี้ ได้ข่าวว่า
ท่านจะย้ายไปที่แม่สายอีกไม่กี่วันนี้เอง 
  หลังจากออกจากประตูน้ําบางนกแขวก แล้วพี่อ้วนพาเราไปเลี้ยงข้าว ร้านที่พี่แก
แนะนําแกบอกว่าดังอยู่ ข้าวผัดปูขึ้นชื่อ และแล้วเราก็ได้ชิมข้าวผัดปูที่ว่ากันว่าขึ้นชื่อกัน
นักหนา (ก็อร่อยค่ะ แต่พวกเราว่าเลี่ยนไปนิดนึง) แล้วก็พาเราแวะ วัดโชติทายการาม  และไป
พักผ่อนที่ตลาดน้ําดําเนินสะดวก  มาถึงนี่ทั้งที ยังไงก็แวะซะหน่อย เด๋ียวจะหาว่ามาไม่ถึง
ดําเนินสะดวก 

จากนั้นพี่อ้วนพาเราขับรถไปดู โรงงานซีอิ๊ว ,โรงงานมะพร้าวอ้ังม๊อ (ใหญ่สุดใน
ราชบุร)ี, โรงงานผลไม้แปรรูป, โรงงานผลไม้แปรรูป ขวัญแก้ว, โรงงานปอกผลไม้ วิรัชการค้า
(ใหญ่สุดในดําเนิน), โรงงานพริกไทย พริกป่น  ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเราไม่ได้เข้าไปหรอกนะคะ 
ได้แต่เลียบๆ เคียงๆ อยู่รอบนอกเท่านั้น แต่เราจะเห็นได้ว่า โรงงานที่หลักห้ามีเยอะมาก ซึ่ง
โรงงานเหล่านี้ก็จะปล่อยน้ําเสียลงสู่คลองดําเนินค่ะ (พี่อ้วนกระซิบมาค่ะ) 
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พี่อ้วนพาเราไปแวะไปที่ศูนย์ ICT ของตําบล ได้พักผ่อนนั่งเล่นอินเทอร์เน็ต 
ประมาณสองสามชั่วโมง จากน้ันเราก็ไปร่วมงานณาปนกิจศพน้องฉิน เห็นพี่ก้อยกับลุงหมิน
แล้วก็อดน้ําตาคลอไม่ได้...  
 เสร็จงานเราก็มาที่เพชรบุรีกับพี่นกและพี่กิ๊ฟเพื่อนพี่นกเป็นคนขับรถ เดินทางสู่เมือง
ขนมหม้อแกง คืนนี้เรามาพักที่บ้านเพื่อนพี่เค้า เห็นว่าชื่อพี่หม่าวนะ เจ้าของบ้านไม่อยู่ บ้าน
สวยมาก พักผ่อนให้เต็มที่นะ คืนนี้  ฝันดีจ้ะสาวๆ. 
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ณ เพชรบุรี 

27 เมษายน 2554  
  เรามาเพชรบุรีครานี้ ทําให้เรานึกถึงตอนไปรับน้อง ซึ่งเป็นสถานที่ๆ เราได้นั่งรถผ่าน 
และเกือบจะแวะเที่ยว มันทําให้เรารู้สึกดีมากๆ แล้วพี่ๆ ก็แนะนําสถานที่ต่างๆ ให้ฟัง ทําให้
เรามีความรู้เกี่ยวกับเพชรบุรีมากขึ้น คราวหน้ามาแถวน้ี หรือพาเพื่อน ครอบครัวมาเที่ยว
บ้าง ถือเป็นการเรียนรู้เส้นทางที่ดี เที่ยวไทย ไม่ไปไม่รู้จ้า สถานที่พักของเราคือ บ้านพี่หม่าว 
น่าอยู่ น่ารักมาก อยากอยู่ต่อไปเรื่อยๆ นานๆ (คิดแบบไม่เกรงใจเจ้าของบ้าน ฮ่าๆๆ)  
 ประสบการณ์ที่เราไม่เคยเจอมาก่อน ที่ดูจะต่ืนเต้นที่สุดก็ตอนไปเก็บภาพท่าทราย
กับพี่นกและพี่กิ๊ฟ มันเหมือนชีวิตได้หลุดออกมาจากในตํารา ที่เราได้เรียนรู้ประสบการณ์
ของผู้อ่ืนจากการอ่านและรูปภาพ มันทําให้เรารู้สึกต่ืนเต้นมากขึ้น และเราก็ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  

วันนั้นเราออกจากบ้านกันแต่เช้า เพื่อมาเก็บภาพท่าทรายซึ่งเป็นงานวิจัยของพวก
พี่ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พวกพี่ดูเป็นมืออาชีพกันมาก มันมาจากประสบการณ์ที่สั่ง
สมกันมาล้วนๆ น่านับถือยิ่งนัก และการทํางานก็น่ากลัวแบบเบาๆ เพราะท่าทรายแต่ละท่า 
เราไม่สามารถลงไปถ่ายรูปได้โดยตรง ด้วยมันมีความเสี่ยงในความปลอดภัยของผู้วิจัยเอง 
สําหรับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่(ได้ข่าวว่าคนเพชรดุ ฮ่าๆๆ) เพราะด้วยประเด็นที่มีเขาจะทํามัน
เกี่ยวกับการท่ีท่าทรายทําให้หน้าดิน หรือตลิ่งพัง หรือที่ดินของชาวบ้านละแวกนั้นถูกกัด
เซาะ หายไปด้วย เราก็ไม่ค่อยรู้อะไรมาก อาจเป็นเพราะเรามีความเชื่อหรือข้อสันนิษฐาน
ตอนต้นแล้วว่า สาเหตุน่าจะมาจากแหล่งท่าทรายเหล่านี้ ซึ่งผลอาจกระทบต่อธุรกิจของพวก
เขาเหล่านั้นไม่มากก็น้อย ในการตรวจสอบ เราคิดว่ามันจึงเป็นการยากที่จะเข้าถึง
แหล่งข้อมูลได้ง่ายๆ เฮ้อ น่าเหนื่อยใจ    

 บรรยากาศในวันนั้นแม้จะมีหวั่นๆ บ้าง แต่พี่ๆก็ทําให้พวกเราไม่เครียด ก็เป็นการ
เก็บภาพที่ขํากันตลอดทาง เพราะตลอดเวลาเราก็คุยกันว่าจะเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีไหนดี เราก็
คิดกันต่างๆ นาๆ ซึ่งมันเป็นความคิดที่มีทั้งความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้เลย   

ในระหว่างทางก็มีหลงทางแบบเบาๆ ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะหลงในพื้นที่ที่เราไม่
คุ้นเคย ถ้าถามถึงเราสองคนไม่ต้องพูดถึง ไม่เคยไปมาก่อน อะไรก็แปลกตาทั้งนั้น แต่



35 
 

 

อารมณ์แบบว่า หลงก็ยอม เพราะรู้สึกสนุก มากกว่าหวาดกลัวหรืออารมณ์เสีย แต่ทุกอย่าง
ก็ผ่านไปด้วยดี เราหาทางออกได้ และพี่ๆ ก็พาเที่ยว รู้สึกผ่อนคลายมาก แต่เวลาแห่ง
ความสุขก็มักจะจากเราไปอย่างรวดเร็ว  แต่นั่นก็คือชีวิต ที่ต้องมีหลายสิ่งหลายช่วงเวลา
ประกอบกัน ซึ่งเราก็คาดเดาไม่ได้ว่ามันจะทําให้เราสื่ออารมณ์ออกมาแบบไหน ซึ่งบางครั้ง
สุขของเรา อาจจะทุกข์ของคนอ่ืน ทุกข์ของเราก็อาจจะสุขของคนอ่ืน เมื่อเรามีทัศนคติที่
แตกต่างกัน  

 จากน้ันเราก็คุยงานกัน ในการคุยงานกับพี่นกครั้งนี้ พี่นกแนะนําให้รู้ถึงการเรียนรู้
หรือรับรู้ถึงการใช้และประโยชน์ของ mind mapping ที่ช่วยให้เราจัดลําดับ แยกแยะข้อมูล
ได้อย่างเป็นระบบ และดูง่ายต่อการนําเสนอ มากกว่าการนําเสนอหรือทําความเข้าใจด้วย
การบรรยายพรรณนา (ในความคิดของพวกเรานะ) แต่เรารู้สึกว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะ
ทํา เพราะเราต้องเข้าใจในเนื้อหานั้นจริงๆ แล้วเราก็ไม่คุ้นเคยกับมัน  เพราะเรามักจะจดหรือ
ทําความเข้าใจด้วยการจดแบบย่อๆ มันก็คือบรรยายน่ันแหละ  

เรารู้ได้ไง ว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้ ก็เพราะว่า พี่นกให้เราดูวีซีดีเรื่องการจัดการชุมชน
ตําบลเสียว และตําบลสะเก้า เป็นกระบวนการจัดการของชาวบ้าน  ซึ่งวีซีดีเหล่านี้เป็นงานที่
พวกพี่ๆ เคยทํากันมา แล้วให้เราสรุปออกมาเป็น mind mapping  ซึ่งเราก็นั่งดูจนจบแต่ผล
ก็คือ เราก็ยังไม่สามารถทําเป็น mind mapping ได้ทันที เราก็จะจดย่อๆ ไว้ แล้วมันก็เต็ม
หน้ากระดาษ แต่มันก็แบบที่เราถนัด ซึ่งเราก็จะเอาจากที่จดมาทําเป็น mind mapping อีกที 
ถือเป็นการรวบยอดความคิดอีกที แล้วพอเสร็จพี่นกก็มาช่วยเรา หรือเรียกว่า ตรวจงาน และ
ก็ให้คําปรึกษาในส่วนที่เราผิดพลาด หรือปรับให้มันถูกมากขึ้น สรุป ยากอ่า ... 

การท่ีพี่นกสอนงานเราครั้งนี้ ทําให้เราได้เห็นภาพการทํางานของพี่นกและทีมวิจัย 
จากนั้นเราก็คุยเรื่องประเด็นที่พวกเราจะทํางานที่ดําเนินฯ กําหนดประเด็น ก็เป็นเรื่อง
กระบวนการจัดการทรัพยากรน้ําจากการเกษตร คือเราจะกําหนดประเด็นการทํางานคร่าวๆ 
ซึ่งพี่นกก็ให้คําแนะนําว่าเราควรมีการวางแผนงาน หรือให้เรียนรู้งานไปเรื่อยๆ แล้วจดบันทึก
ไว้ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ไม่ต้องรีบร้อน  
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 มื้อเย็นวันนี้ พี่กิ๊ฟเป็นสารถีขับรถพาพี่นกและเราสองคนไป กินข้าว ท่ีร้านอาหาร  
จันทร์นิล ที่ใกล้ๆ แก่งกระจาน  เพชรบุรี อาหารอร่อยมากค่ะ ...ขอบคุณมากเลยค่ะพี่กิ๊ฟกับ
พี่นก กลับบ้านวันนี้ อ่ิมอร่อยมากเลยค่ะ  คืนนี้คงฝันแน่ๆ ... 
 สําหรับการมาเพชรบุรีครั้งนี้เราก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งเส้นทางในจังหวัด
เพชรบุรี ท่ีอาจจะจําได้อยู่ ณ ขณะหนึ่ง สถานที่ท่องเที่ยว และจุดสําคัญเลยคือการได้พูดคุย
กันถึงประเด็นงานที่เราจะทําในพื้นที่คลองดําเนินสะดวก หรือเรียกง่ายๆ ว่าวางแผนย่อมๆ 
แล้วยังได้เกร็ดความรู้อย่างการทํา mind mapping อีกด้วย ทําให้เราวิเคราะห์แยกแยะ
ข้อมูลได้ง่ายขึ้น 
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ปิดฉากที่เพชรบุรี 

23 พฤษภาคม – 24 พฤษภาคม 2554 
 วันนี้พี่อ้วนมารับเราที่บ้านแต้วเพื่อไปชะอํา วันนี้เรานัดกับพี่นก กํานันหมูและพี่เอก
ที่ชะอํา เนื่องจากพี่นกนัดมาวางแผนกลุ่มการทํางานในพื้นที่ดําเนินสะดวก เราเดินทางกัน
ประมาณเกือบเที่ยง เนื่องจากการสื่อสารท่ีผิดพลาดของเรากับพี่อ้วน ให้เราออกเดินทาง
สาย เราเดินทางไปถึงชะอําก็ประมาณช่วงบ่าย ใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงในการเดินทาง 
เนื่องจากพี่อ้วนขับรถเร็วใช้ได้  
 เราไปถึงที่หมายก่อนเวลา พี่อ้วนจึงพาเราไปแวะที่บิ๊กซีชะอําเพื่อรอเวลา พี่อ้วนก็
นัดเจอกับเพื่อนพี่เค้าด้วย เราสองคนจึงไปรอพี่อ้วนในร้านหนังสือ ผ่านไปสักพักเราก็
เดินทางสู่บ้านพักเลียบชายหาดชะอํา พร้อมกับรถของกํานันที่นัดเจอกันที่รีสอร์ท เรามาถึง
ในเวลาไล่เลี่ยกัน เราเข้าพักที่รีสอร์ท บ้านลานสวน   เป็นรีสอร์ทที่สวยมาก  
 จากนั้นก็จัดแจงเรื่องห้องพักเราสองคนได้พักห้องชั้นสาม ส่วนพี่ๆ เค้าได้พักห้องชั้น
สอง พักผ่อนนอนเล่นในห้องที่สวยมาก ได้สักพัก พี่อ้วนก็ขึ้นมาตามให้เราสองคนลงไปห้อง
ข้างล่าง ไปนั่งคุยกัน ในช่วงเวลานี้เราจึงได้มีโอกาสคุยกันแบบเต็มที่ครั้งแรกกับกํานัน พี่เอก 
ทําให้เรารู้ว่าพวกพี่ๆ เค้าเป็นกลุ่มที่พี่นกจัดต้ังขึ้นมาใหม่ เพื่อการวิจัยที่คลองดําเนินสะดวก 
นั่งคุยกันได้สักพักใหญ่ พี่นกก็โทรมาบอกว่าให้พี่ๆ พาเราไปกินข้าวเพราะว่าพี่นกติดธุระไม่
สามารถมาในเย็นนี้ได้ และพี่เค้าจะมาอีกทีในวันพรุ่งนี้เช้า เพื่อมาคุยงานกันในวันพรุ่งนี้ 
วันนี้พวกเราทั้งหมดก็เลยได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ ดังนั้นกํานันหมูจึงได้พาพวกเราไปหา
เพื่อนกํานันหมู ซึ่งไม่ไกลจากที่พักของเรา   และพาพวกเราไปกินปู ปูเป็นๆ ปูสดๆจากบ่อ
เลี้ยง กํานันบอกว่าให้กินรองท้องไปก่อน แต่มันเยอะมากค่ะ และอร่อยมากด้วย  
 จากน้ันเราก็ไปกินอาหารเย็นกันที่ร้านอาหารเพื่อนกํานัน(อีกแล้ว) อ่ิมอร่อยกันมาก 
....มาทริปในวันนี้ ถือเป็นการปิดท้ายที่มีความสุขและสนุกมาก แม้ว่าเราสองคนจะไม่ได้เล่น
น้ําทะเล แต่กิจกรรมที่พวกเราได้ทําก็เป็นกิจกรรมที่หาจากไหนไม่ได้ด้วยเหมือนกัน ประเด็น
เรื่องน้ําทะเลจึงปัดตกไป…คืนนี้พวกเรานอนหลับฝันดีที่สุด ^^ 
 เช้าวันต่อมาประมาณเจ็ดโมงเช้า ลงมาด้านล่างรีสอร์ท ทุกรอเราอยู่พร้อมหน้า
พร้อมตา ทานอาหารเช้าพร้อมกับพี่นกแบ่งการทํางานที่จะทํา โดยทุกคนที่มาในวันนี้เป็น
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กลุ่มที่จะต้องลงทําวิจัยในประเด็นอ่ืนๆ ต่อไป วันนี้พี่นกจึงได้ชี้แจงการทํางานคร่าวๆ ให้ได้
ฟังก่อน เป็นการรวบรวมสมาชิก และกําหนดแผนการการทํางาน เป็นการคุยงานแบบ
สบายๆ ...จะว่าไปดูเหมือนว่ามาพักผ่อนซะมากกว่า เพราะใช้เวลาคุยงานกันไม่ถึงชั่วโมง  
.... 
 จากน้ันเราก็ไปปิดท้ายของทริปนี้ด้วยการไปทานอาหารท่ีริมทะเล อย่างพร้อมหน้า
พร้อมตา เป็น ทริปปิดท้ายที่จบลงอย่างสวยงาม และมีความสุขที่สุดค่ะ  ...เลยได้เก็บความ
ประทับใจด้วยรูปถ่ายท่ีพร้อมเพรียงกัน ...เป็นอันจบทริปและการฝึกงานของเราสองคนใน
ช่วงแรกค่ะ    
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มันคือข้าวแห้ง !! 

6 พฤษภาคม 2554 
วันนี้เราสองคนนั่งรถเมล์มาลงที่ดําเนินฯ หลังจากท่ีได้กลับไปพักผ่อนมาเกือบ

อาทิตย์ ชาร์ตแบตกันมาเต็มที่ หอบหิ้วมาพร้อมกับแบบสอบถามที่เตรียมมาเก็บข้อมูล วันนี้
พี่นกนัดพวกเรามาคุยเรื่องแบบสอบถามที่เราไปสร้างมาในช่วงวันหยุดของเรา วันนี้พี่นกก็
ตรวจสอบแบบสอบถาม พร้อมกับเพิ่มเติมรายละเอียด หรือส่วนที่ขาดหายไป พร้อมกับมี
แบบสอบถามคุยงานกะพี่นก แบบสอบถามเรื่องภาคครัวเรือนและภาคเกษตร พร้อมกับ
เสนอรายละเอียดเพิ่มเติม เรียบร้อยแล้วเสร็จ ก็ไปกินข้าวกัน วันนี้พี่นกอยากกินข้าวแห้ง ไม่
เคยได้ยินนะ ก็เลยอยากจะลองกัน เอ้า !! ไป มีลุงสงครามเป็นไกด์พาทัวร์ กินข้าวแห้ง ร้าน
ที่ว่าเด็ดที่สุดในย่านนี้ มั่นใจในความแปลกใหม่ของอาหารกันมาก สั่งด้วยความต่ืนเต้น 
อยากกิน  แน่นอนสิ อาหารมื้อนี้ของเราสองคน คือ ข้าวแห้งปลาของแต้ว และข้าวแห้งไก่
ของเบลล์ แล้วก็นั่งรอ  รอ  แล้วก็รอ... 

มาแล้ว ... ข้าวแห้ง  ขอพวกเราดูหน้าตาอาหารหน่อยสิคะ   ... !!!   ข้าวแห้ง !!! มัน
คือข้าวแห้งจริงๆ ด้วย  ข้าวสวย ราดหน้าด้วยไก่ ปลา อะไรก็ว่ากันไปตามแต่ใครสั่งเมนูไหน 
ภาพที่เห็นมันไม่ต่างอะไรกับข้าวสวยราดหน้าด้วยไก่ค่ัว หรือปลาค่ัว ตกแต่งด้วยแตงกวา
สองสามชิ้น จะแตกต่างกันก็ตรงที่ข้าวจะต้องใส่ชาม ไม่ใช่จานเหมือนอาหารตามสั่ง
โดยทั่วไป ถามถึงรสชาติ ก็เหมือนคุณกินข้าวกับไก่หรือปลา ลวนหรือค่ัวเค็มนั่นแหละ ข้าว
แห้งมีที่นี่ที่เดียวนะ เป็นอาหารประจําถิ่นของดําเนินสะดวกเค้าแหละ ลุงสงครามบอกว่าถ้า
เป็นสมัยก่อนจะต้องกินกับตะเกียบ เป็นอาหารท่ีชาวไทยเชื้อสายจีน  นิยมกินกันมาก เราจะ
เห็นได้ว่า อาหารเป็นสิ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ได้ดีเหมือนกัน ข้าวแห้ง
เป็นอาหารท่ีนิยมกินในสมัยก่อน และนิยมกินด้วยตะเกียบ  และกลายมาเป็นอาหารข้ึนชื่อ
ของที่นี่ แสดงว่า คนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน และเป็นการกินที่ง่ายๆ 
เพราะว่าคนจีนที่เข้ามาในสมัยก่อน มักเข้ามาด้วยการเป็นแรงงาน เป็นลูกจ้าง ดังนั้นเรื่อง
อาหารการกิน จึงกินอยู่อย่างเรียบง่าย ... มาถึงตอนนี้เห็นสีหน้าของแต่ละคนแล้ว .... (ไม่มี
ใครกล้าเอ่ยคําบรรยาย  เนื่องจากลุงสงครามนั่งอยู่ด้วย แต่มองตากันก็รู้ได้) เอาเป็นว่า พี่
นกต้องสั่งราดหน้าเมนูทั่วไปมาอีกชาม ทั้งที่กินข้าวแห้งไปได้เพียงสองสามคํา เดือดร้อนพี่
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เอก สามีพี่นกต้องนั่งกินข้าวแห้งด้วยกันสองชาม พูดถึงพี่เอกนะ เป็นคนใจดีมาก คุยเก่ง ยิ้ม
ง่าย เข้ากับพวกเราได้สบาย เอ๊ะ !! ไม่ใช่สิ เราน่ะเข้ากับพี่เค้าได้สบาย ยังไงๆ วันนี้ก็ได้กิน
ข้าวแห้งแล้ว  ไม่ลองก็ไม่รู้ ถ้าไม่ลองก็สงสัยกันเรื่อยไป ก็ถือได้ว่ามาดําเนินนะเนี่ย ได้นั่งเรือ
ในคลองดําเนินสะดวก ได้กินข้าวแห้ง อาหารข้ึนชื่อของที่นี่ด้วย คุ้มแล้วล่ะ 55 ที่สําคัญก็
ของฟรี อย่าเรื่องมาก    

หลังจากที่อ่ิมอร่อยกันไปถ้วนหน้าก็พากันกลับ ตลอดทางลุงสงครามก็ยังคง
นําเสนอข้าวแห้งต่อไป ลุงบอกว่าเมื่อก่อนอร่อยกว่านี้เยอะ เดี๋ยวนี้พอแต่ละรุ่นผ่านไป
รสชาติก็ตกลง ไม่เหมือนในสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่... ลุงมีความสุขกับการเล่าให้พวกเราฟัง เพราะ
นั่นทําให้ลุงคิดถึงวันวาน ฟังไปก็พลอยมีความสุขไปด้วย แล้วก็ทําให้เราพอจะนึกถึงสภาพ
ในสมัยก่อนของที่นี่ได้บ้าง ฟังกันไปก็หัวเราะตามลุงไป  จนถึงบ้าน  

หลังจากที่พี่นกส่งเราแล้ว เราก็มานั่งแก้ แบบสอบถามกันเสียหน่อย หาสาระใส่ตัว
กันบ้าง พอแก้แบบสอบถามเสร็จ ก็เริ่มทําแบบสัมภาษณ์เกษตรกร แนวคําถามก็เป็นเหมือน
แบบสอบถามครัวเรือน คือเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้น้ํา และทัศนคติที่มีต่อปัญหานํ้าเสีย จะ
แตกต่างกันก็ตรงที่ภาคเกษตรจะมีรายละเอียดเยอะกว่า เนื่องจากต้องมีวิถีการปลูก การใช้
ยา ต้นทุนที่ใช้ ฯลฯ เวลาเก็บข้อมูลจริงก็คงจะสร้างความลําบากให้เราอยู่เหมือนกัน เพราะ
เราสองคนไม่มีความรู้ในด้านเกษตรแต่อย่างใด ...เราใช้เวลาในการทําแบบสัมภาษณ์ไม่
นานเท่าไหร่ แต่ที่พวกเราสองคนกังวลนั่นคือ การ pre-test แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ เนื่องจากว่า พรุ่งนี้เราจะมีเวลาทดสอบแบบที่เราสร้างขึ้น เท่ากับว่า เรามีเวลาแค่
วันเดียวในการทดสอบและปรับแก้ เพราะวันต่อไปเราจะต้องลงเก็บข้อมูลจริงในพื้นที่แล้ว 
ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของเราสองคน เพราจะต้องใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์กับทั้ง
แปดหลักตลอดคลองดําเนิน พี่นกก็แนะนําให้พรุ่งนี้นัดพี่อ้วน ให้พี่เค้าพาเราไปทดสอบ
แบบสอบถาม  เราก็เลยโทรนัดพี่เค้า  ตกลงเวลาประมาณช่วงบ่ายๆ  เสร็จสิ้น ก็ได้เวลามื้อ
เย็นอีกแล้ว เร็วจริง กินไปก็จะหลับกันไป เงยหน้ามองกัน สบตากัน บอกได้คําเดียวว่า ง่วง 
จากนั้นก็อาบน้ํานอน ร่างกายของเราทั้งสองไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้ารอบข้าง เพราะง่วงมากก  
แล้วก.็..หลับไปตอนไหนไม่รู้  ....แต่รู้ว่าวันนี้นอนเร็วมาก 
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วันแรกของการเก็บข้อมูล 

7 พฤษภาคม 2554 
วันนี้เป็นวันที่เรานัดกับพี่อ้วนไว้แล้วว่าเราจะไปทดสอบแบบสัมภาษณ์ที่เราได้ทํา

กัน  นั่นแหละเป็นปัญหาเพราะพี่เค้าบอกจะมาในช่วงเช้า น่ันเท่ากับว่าเวลาในการทดสอบ
แบบสัมภาษณ์ของเรามีเวลาน้อยมากหรือแทบไม่มีเวลาเลยก็ว่าได้ เป็นสิ่งที่เราสองคน
กําลังกังวลอยู่ในขณะนี้ เราจึงได้ทดสอบสัมภาษณ์กับลุงหมินดู ปัญหาท่ีพบก็คือเราไม่ค่อย
รู้เรื่องพื้นฐานรายละเอียดเกี่ยวกับการปลูกพืช คือไม่ได้แปลว่าเราต้องรู้เรื่องการปลูกพืชทุก
อย่าง แต่เพียงชี้ให้เห็นว่าเพราะคําบางคํา ที่ลุงพูดมาเราไม่เข้าใจ จนต้องถาม แล้วมันก็ใช้
เวลานานด้วยในการอธิบาย อย่างพวกสารเคมีอะไรแบบนี้ บางชื่อชาวสวนพูดกันจนชิน แต่
เรากลับฟังไม่คุ้นหูเอาซะเลย เป็นต้น ทดสอบเสร็จก็กินข้าวกันไป แล้วก็แก้ไขอะไรกันนิด
หน่อย ไม่นานพี่อ้วนก็มารับพร้อมกับบอกว่าจะลงเก็บสัมภาษณ์สวนประมาณ 20 ชนิดกัน
ในวันนี้ จะเก็บให้หมด !! จะสามารถกันขนาดนั้นเลยหรอ มันไม่มีทางหรอกที่จะเก็บในวันนี้
ให้หมดน่ะ   

แต่ก็ว่านั่นแหละ มันเป็นหน้าที่ เราสองคน  มีพี่เลี้ยงอย่างพี่อ้วนช่วยอีกแรง เอ้า !! 
ยังงี้พวกเราก็สู้ตายสิคะ ...ลงเก็บข้อมูลวันแรก พี่อ้วนจับเราสองคนแยกจากกัน คือ พี่อ้วน
ส่งเราแต่ละคนลงแต่ละสวนที่ต่างชนิดกัน อ่อ ชนิดพืชที่เราจะเก็บกันนั้นก็มี ฝรั่ง ชมพู่ องุ่น
เขียว มะพร้าว แก้วมังกร หน่อไม้ฝรั่ง มะม่วง ละมุด กล้วยไม้ มะพร้าว ส้มกา 
(ส้มเขียวหวาน) ดอกรัก มะละกอ กล้วย  เป็นการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ของภาค
เกษตร โดยสวนแรกที่เบลล์ได้ลงสัมภาษณ์นั่นคือ สวนดอกรัก และสวนแรกของแต้ว คือ 
สวนหน่อไม้ฝรั่ง การสัมภาษณ์ที่แรกของเราสองคนก็เป็นไปได้ด้วยดี แต่แต้วจะมีปัญหานิด
หน่อยตรงที่ ลูกของเจ้าของบ้านที่ทําสวนหน่อไม้ฝรั่งไม่อยู่ ปัญหาเลยตกอยู่ที่คุณยายที่อยู่ที่
นั่นเป็นผู้ให้ข้อมูล แล้วก็พบว่ารายละเอียดเรื่องการใช้ปุ๋ยยา ค่าใช้จ่ายในการผลิตนั้น คุณ
ยายไม่สามารถตอบได้ ดังนั้นเราจึงได้ข้อมูลมาไม่ครบ พี่อ้วนจึงตัดสินใจว่าเดี๋ยวพี่เค้าจะมา
ซ่อมให้เอง เพราะเป็นบ้านหลังที่พี่อ้วนรู้จัก ให้พวกเราสบายใจได้ แต่พวกเราสองคนก็เริ่ม
จะดูกังวลกันเล็กๆ แหละ เพราะนี้แค่เริ่มเก็บก็ยังพบปัญหา เริ่มตระหนักว่าในสวนต่อๆ ไป
จะเจอเรื่องอะไรอีกมั้ย แต่ยังไม่มีใครกล้าแสดงออก ยัง active กันอยู่ ไม่ได้คิดมากอะไร  
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แต่การเก็บข้อมูลบ้านแรกแล้วเนี่ย แต้วก็ไม่ซีเรียสอะไร ตรงกันข้ามดูจะมีความสุขที่ได้นั่ง
สัมภาษณ์บ้านหลังนี้ ก็แน่ล่ะสิคะ คุณยายกําลังนั่งทํามะม่วงกวนอยู่ นั่นแหละของโปรด
ของแต้ว  มะม่วงเป็นสิ่งที่แต้วชอบมาก ชอบขนาดไหนอ่ะหรอ ก็ขนาดที่ว่า สามารถกินได้ทั้ง
วันและทุกวันไง อันนี้บัดด้ีอย่างเบลล์คอนเฟิร์มค่ะ  ... 

 จากน้ันเราก็กระจายตัวกัน ไปตามจุดต่างๆ  ยังไม่ค่อยพบปัญหาอะไรที่เป็นเรื่อง
ให้หนักใจของคนเก็บข้อมูลทั้งคู่ ก็เป็นเรื่องที่ดีเสียอีกที่เราได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความรู้เรื่องการเกษตรกับชาวสวน และชาวสวนก็เต็มใจให้ข้อมูลพวกเราอย่างเต็มที่ น่ารัก
กันทุกคนเลยค่ะ  ไม่ใช่แค่เรานะ ที่สงสัยใคร่รู้หรือเป็นแต่ผู้ตั้งคําถาม ชาวสวนเองเค้าก็ต้ัง
คําถามกับเราเหมือนกัน ว่าเรามาทําอะไร เอาข้อมูลไปทําอะไร เรียนท่ีไหน ฯลฯ ถือเสียว่า
ได้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทั้งสองฝ่าย แม้จะเป็นแค่เรื่องเล็กๆ ก็ตาม และยัง
เป็นการสานสัมพันธ์เล็กๆระหว่างเราอีกด้วย  

ช่วงกลางวันพี่อ้วนพาเราไปเลี้ยงข้าว จากนั้นช่วงบ่ายก็ออกเก็บข้อมูลกันต่อ ช่วง
บ่ายเราสองคนจะได้ลงพื้นที่ด้วยกันมากขึ้น เนื่องจากเราพบว่าสวนที่เราเข้าไปบางส่วนนั้น 
เจ้าของสวนไม่อยู่บ้าง หรือระยะทางระหว่างกันไกลมากไป เราจึงต้องไปด้วยกัน แต่สวนที่
เราพบว่าเรามีปัญหาที่สุดน่ันคือสวนฝรั่ง เนื่องจากอุปสรรคใหญ่ของเราในวันนี้คือ สุนัข  
ต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าสุนัขที่เลี้ยงไว้ในสวน เป็นสุนัขเฝ้าสวน แน่นอน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสุนัขเหล่านี้คือ ต้องเห่า และกัดเป็น  รูปร่างนั้นต้องเพรียว
บาง ไม่ได้อ้วนเหมือนสุนัขที่เลี้ยงหรอกนะ  คือเรื่องมาจากที่ว่า พี่อ้วนจะพาเราไปเก็บข้อมูล
ที่สวนฝรั่ง แล้วพี่อ้วนก็เกริ่นนําเรื่องได้ดีมาก บอกว่าสวนที่จะเข้าไปสุนัขดุมาก ต้องดูให้ดี วิ่ง
เร็ว กัดหนัก สารพัดค่ะ ทําให้เราอยากเข้าไปมากกก... หวาดวิตกกันสักพักก็ถึงที่หมาย ให้
ตายเถอะ ใครจะกล้าเข้าไปล่ะทีนี้ แต่เราทั้งคู่ก็ยังทําใจดีสู้เสือ เอ๊ะ !! นาทีนี้คงต้องสู้หมา
แล้วล่ะ ก้าวลงจากรถ เดินยังไม่ถึงห้าก้าว พระเจ้าหมาวิ่งมาจากไหนไม่รู้ ยังกะแข่งเข้าเส้น
ชัยทีมชาติ  กรี๊ดด ดด  !! (เบาๆ น่ะ) ลืมหายใจกันทีเดียว เดือดร้อนเจ้าของสวนต้องออกมา
รับ โอยยย  ... เราสองคนหน้าซีดกันเลยในนาทีนั้น  เก็บข้อมูลเสร็จ ก็ไปปิดท้ายที่สวนกล้วย 
ซึ่งเจ้าของสวนเป็นเพื่อนกับพี่อ้วน เก็บข้อมูลด้วยความสบายใจ พี่เค้าก็ให้ของฝากเป็นการ
ให้เราไปสอยกระท้อนเอากลับบ้าน ขอบอกว่ากระท้อนหวานมาก เราสองคนก็มีความ
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เกรงใจกันมาก แต้วก็แค่ปีนต้นเก็บกระท้อน ส่วนเบลล์ก็ยืนกิน รอเก็บไปพลางๆ ปล่อย
เจ้าของสวนเค้าต้องหาถุงมาใส่กระท้อนที่เราเก็บได้เป็นกระบุงๆ ( 555) จะว่าไปวันนี้เราได้
ของฝากจากสวนมากมาย ทั้งพริกชี้ฟ้า มะละกอ กระท้อนอีกเป็นกระบุงๆ ซึ่งแต่ละสวนที่เรา
ไปเก็บข้อมูล ชาวสวนก็จะให้เรามาเป็นของกํานัล เป็นของที่อาจดูเล็กน้อยสําหรับพวกเขา 
แต่มันเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับเรามาก เพราะนั่นมันคือ มิตรภาพที่ น้ําใจ ที่ชาวสวนที่นี่หยิบยื่น
ให้ ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ  

จากการเก็บข้อมูลของภาคเกษตร ก็เป็นไปตามความคาดหมายที่เราได้ทดสอบ
แบบสัมภาษณ์กับลุงหมิน เราก็ฟังไม่ทันบ้าง เพราะคําศัพท์บางคําเราไม่เข้าใจ หรือต้อง
ถามมากหน่อย โดยเฉพาะสารเคมีที่ใช้ เราต้องเข้าใจทั้งชื่อและคุณสมบัติของมัน จึงล่าช้า
แล้วทําให้เก็บข้อมูลได้ไม่ตรงตามที่ตั้งเป้าไว้ 20 ชนิด 

เย็นนี้เราสองคนต้ังใจว่าจะกลับนครปฐมกัน เราก็เลยจบการสัมภาษณ์ไว้เพียง
เท่านี้ เท่ากับว่าวันนี้เราเก็บข้อมูลไป 15 สวน ซึ่งคลาดจากที่เราต้ังเป้าไว้ 5 สวน เพราะเวลา
ก็ล่วงเลยมาจวนเย็นแล้ว และฝนก็ทําท่าว่าจะตก พี่อ้วนจึงให้เราหยุดไว้เท่านี้ก่อน ส่วนที่
เหลือเด๋ียวพวกเรามาซ่อมกันใหม่ พี่อ้วนจึงพาเรากลับไปเอาของที่บ้านลุงสงคราม พวกเรา
แบ่งกระท้อนให้พี่อ้วน และแบ่งมานครปฐมสองถุง กะว่าจะเอามาให้เป็นของฝากอาจารย์ 
และพี่เค้าก็พาเรามาส่งที่ท่ารถดําเนินฯ  วันนี้ต้องขอบคุณพี่อ้วนมาก เพราะพี่เค้าดูแลพวก
เราดีมาก ถ้าไม่ได้พี่อ้วนเราสองคนคงเก็บข้อมูลไม่ได้เยอะขนาดนี้แน่  ขอบคุณค่ะ^^ 
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เรือพ่นน้้า 

10 พฤษภาคม 2554 
 

 
 

หลังจากที่ได้พักผ่อนมาสองวันนี้  วันนี้เราสองคนมาถึงดําเนินประมาณ  09.40 น.  
นั่งรอพี่อ้วนมารับ จากน้ันเราก็เริ่มเก็บแบบสอบถาม โดยเริ่มจากหลักแปด เป็นหลักแรก เริ่ม
ต้ังแต่ช่วงวัดโชติทายการามถึงตลาดน้ําดําเนิน ได้ 14 ชุด จากที่เราต้ังเป้าไว้ว่า จะเก็บ
ข้อมูลแบบสอบถามภาคครัวเรือนทั้งหมดแปดหลัก โดยจะเก็บหลักละ 20 ชุด แต่เริ่มหลัก
แรกเราก็ได้แค่ 14 ชุด เนื่องจากว่า ตามบ้านเรือนริมคลองที่เราไปเก็บข้อมูลนั้น ส่วนใหญ่
ชาวบ้านไม่ค่อยอยู่บ้าน ที่อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นคนชรา หรือเด็ก ส่วนวัยกลางคนส่วนใหญ่จะ
ออกไปทํางาน ดังนั้นประชากรส่วนใหญ่ที่เราเก็บข้อมูลเป็นคนในกลุ่มสูงวัย  

ในทางหนึ่งการที่เราได้มีโอกาสคุยกับผู้สูงอายุ เราจะได้ข้อมูลที่ง่ายๆ และสามารถ
คุยได้สบายๆ เพราะกลุ่มคนวัยนี้จะเล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟังด้วย ทําให้เราได้เรียนรู้
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่เคยมีมาในอดีต เช่น ได้รู้ว่าในอดีตการเดินทางทางน้ําจะคับ
ค่ังมาก ไม่ว่าคลองซอยไหน จะมีแต่เรือพาย หรือเรือยนต์วิ่งผ่านตลอดเวลา กิจกรรมริม
คลองเป็นไปอย่างคึกคัก ทั้งการค้าขายทางเรือ การเดินทาง คุณยายคนหนึ่งเล่าให้ฟังยังมี
การพายเรือเกี้ยวกันระหว่างชายหญิงอีกด้วย เป็นต้น เหล่านี้เวลาพวกเราได้ฟัง ทําให้เรา
เพลิดเพลิน เพราะคุณยายจะเล่าด้วยสีหน้าของความสุข มีรอยยิ้มหรือเสียงหัวเราะปะปน
กันไป พลอยทําให้เรามีความสุขและเรียนรู้เรื่องราวจากในอดีตอีกด้วย 
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เมื่อเก็บได้ประมาณ 14 ชุด พี่อ้วนนัดเรารวมตัวกันเพื่อไปต่อที่หลักเจ็ด และในส่วน
ที่ขาดอีกหกชุดพี่อ้วนอาสาจะมาซ่อมให้ ให้เราสองคนไปหลักเจ็ดก่อนเพื่อที่จะได้ทันเวลา  
พี่อ้วนพาเราไปกินข้าว วันนี้พี่เค้าพาเราไปกินร้านหมูทุบ เป็นร้านอาหารตามสั่ง อาหารเด็ด
ร้านนี้คือ เกาเหลาหมูทุบ และต้มเลือดหมู (พี่อ้วนเค้าว่าอย่างนั้นนะ) เราก็เลยสั่งเลย ต้ม
เลือดหมู กับเกาเหลาหมูทุบ ข้าวเปล่าอีกสอง ...อ่ิมอร่อยมากก ก ขอบอกค่ะ >//< 

ในรอบบ่ายพี่อ้วนต้องขอยกเลิกที่จะไปเก็บข้อมูลหลักเจ็ด เพราะพี่เค้าติดธุระ
ในช่วงเย็น จึงกลัวว่าจะพาเราไปเก็บได้ไม่ครบ พี่อ้วนปลอบใจด้วยการพาไปดูการแข่งขัน
เรือพ่นน้ํา (หรือเรือรดน้ําในสวนนั่นเอง)  เราจะเห็นได้ว่า ชาวบ้านในคลองดําเนินสะดวกยัง
มีวิถีที่ผูกพันกับสายน้ําอยู่ และมีการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน น่ันคือ คลองดําเนินสะดวก 
ซึ่งพื้นที่สาธารณะเหล่านี้ก่อให้เกิดสํานึกของการอยู่ร่วมกัน เกิดเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงวิถี
ชีวิต นั่นคือ ประเพณีการแข่งเรือรดน้ํา นั่นคือ การนําเรือที่ใช้รดน้ําในสวน มาดัดแปลง
เครื่องยนต์ เพื่อใช้ในการแข่งขัน ปกติแล้วการแข่งขันเรือที่จะมีขึ้นทุกปีเป็นเรือหางยาว แต่
การแข่งขันเรือรดน้ําในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีแรก เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ประเพณีที่เกิดขึ้นนี้ยัง
กลายเป็นเครื่องมือสร้างผลประโยชน์ให้แก่นักการเมืองท้องถิ่นอีกด้วย เนื่องจากในช่วงการ
จัดแข่งขันเรือรดน้ํานี้ เป็นช่วงที่มีการหาเสียงเลือกต้ัง นักการเมืองท้องถิ่นจึงเป็นผู้นําในการ
จัดประเพณี เพื่อสร้างความประทับใจให้กับชาวบ้านในชุมชน และจะได้ใช้เป็นเวทีในการหา
เสียงอีกด้วย  
 ความแปลกใหม่ของการแข่งขันทําให้ผู้คนรอมาชมอย่างคับค่ังตลอดสองข้างฝั่งน้ํา 
เวลาของการแข่งขันมาถึงแล้ว เมื่อโฆษกประกาศปล่อยตัวนักแข่ง ชาวบ้านทุกคนลุกยืนรอ
ชม พร้อมกับเสียงเชียร์ที่ดังกระหึ่มแต่ก็ไม่เท่าเสียงเครื่องยนต์ของเรือที่วิ่งผ่านหน้าเราไปครู่
เดียว ว่ิงผ่านหน้าเราไม่ถึงห้าวินาที เรือวิ่งเร็วมาก น่ากลัวด้วย สีหน้าของเราสองคนชัดเจน
มาก แต่ทุกคนรอบข้างดูสนุกสนาน  แน่นอนสืบสาวราวเรื่องแล้วครั้งนี้ต้องมีการพนันเกิดขึ้น
แน่นอน ซึ่งเราได้ฟังเรื่องจากลุงหมินเล่าให้เราฟังหลังจากเสร็จการแข่งขันครั้งนี้แล้ว เป็น
การพนันในจํานวนเงินที่สูงเลยทีเดียว ... หลังจากดูได้สักสองสามรอบเราก็กลับบ้านกัน
เนื่องจากพี่อ้วนต้องไปทําธุระต่อ วันนี้เป็นอันจบภารกิจของเราเพียงเท่านี้ค่ะ 
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เก็บข้อมูลค่ะ 

11 พฤษภาคม 2554 
วันนี้ต่ืนเช้าเหมือนเดิมทุกวัน มาอยู่ที่นี่ต่ืนเช้าจนเป็นความเคยชินไปแล้ว (แต่แค่ที่

ดําเนินนี่นะ พอกลับไปหอก็เหมือนเดิม) อาบน้ํากินข้าวเสร็จเราก็มานั่งซ่อมรายละเอียดที่
เราเว้นว่างเอาไว้ เพื่อรอพี่อ้วนมารับ วันนี้เราต้ังใจจะเก็บข้อมูลสองหลัก คือเช้าและบ่าย
อย่างละหลัก ช่วงเช้าพี่อ้วนพาเราไปเก็บข้อมูลหลักเจ็ด สภาพน้ําที่นี่ใสสะอาดไม่ค่อยต่าง
จากหลักแปดนัก พี่อ้วนบอกว่าช่วงหลักเจ็ดและแปดนี้เป็นช่วงที่น้ําใสที่สุด เพราะถ้าเราเก็บ
ข้อมูลไปเรื่อยๆ จะเห็นได้ถึงความแตกต่าง แต่แค่นี้เราก็เห็นได้แล้วเพราะบ้านที่เราอยู่กันก็
อยู่หลักห้า สภาพน้ําที่หลักห้าแตกต่างจากท่ีนี่อย่างเห็นได้ชัด เพราะที่หลักเจ็ดและแปดอยู่
ติดประตูน้ําบางนกแขวกซึ่งประตูน้ํามีการปิดเปิดเพื่อการท่องเที่ยว ทําให้น้ํามีการระบายนํ้า
ไม่น้ํานิ่งเหมือนช่วงหลักห้า การเก็บข้อมูลในวันนี้ก็เป็นไปอย่างราบรื่น สบายๆ จะติดปัญหา
ก็เรื่องเดิมนั่นคือ คนไม่ค่อยอยู่บ้าน ทําให้เราต้องใช้เวลามากขึ้นในการตามหาผู้ให้ข้อมูล 
เราจึงต้องเดินลัดเลาะไปเรื่อยจนไปถึงช่วงตลาดน้ําเหล่าต๊ักลั๊ก เดินลัดเลาะจากตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวกจุดที่พี่อ้วนพาเรามาลง เพื่อให้เดินไปทางด้านหลังของตลาดน้ําซึ่งจะเป็น
บ้านเรือนติดริมคลองเรื่อยไป เนื่องจากเวลาท่ีเราเก็บข้อมูลเป็นเวลาที่ชาวบ้านออกไปขาย
ของที่ตลาดน้ําเป็นส่วนใหญ่จึงทําให้บ้านบริเวณนี้เงียบเหงาผิดหูผิดตา แต่เราก็เดินรอเก็บ
ข้อมูลไปเรื่อยๆ จนได้ครบ ซึ่งเราได้เดินย้อนกลับมาทางเข้าและได้เจอกับกลุ่มแม่ค้าที่กําลัง
นั่งคุยกันอยู่ จึงเดินเข้าไปสอบถาม ถามไปถามมา พวกเขาบอกกับเราสองคนว่า “ก็คุยกัน
เรื่องหนูสองคนแหละ เห็นเดินไปมาถือกระดาษ ก็สงสัยกันว่าไปทําอะไร ก็เดาไว้แล้วว่าต้อง
เป็นนักศึกษา..” เป็นประเด็นกันเลยทีเดียว เราสองคนจึงได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน  ใครว่า
ชาวบ้านไม่ใส่ใจกับคนแปลกหน้า แม้ว่าพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่การท่องเที่ยว มีคนมากหน้า
หลายตาเข้า-ออก แต่ชาวบ้านเค้ามีการช่วยกันสอดส่องดูแล และสนใจใคร่รู้เรื่องราวความ
เป็นไปคนใน คนนอก ของพื้นที่ของเขา คุยกับคุณป้าคนหนึ่งในกลุ่มแม่ค้านั้น คุณป้าเป็นคน
อัธยาศัยดีมาก คุณป้าขับเรือรับจ้างพานักท่องเที่ยวเที่ยวชมรอบตลาดน้ํา คุณป้าเล่า
เรื่องราวคุณป้าในวัยเด็กให้ฟัง ว่าท่านเคยโดดน้ําเล่นในคลองดําเนินสะดวก ซึ่งเดี๋ยวทํา
ไม่ได้แล้ว เพราะสภาพน้ําเปลี่ยนไป  (นี่ขนาดน้ําที่นี่ดูดีกว่าหลักอ่ืนๆ นะเนี่ย)  แล้วคุณป้าก็
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เลาเรื่องราวลูกหลานคุณป้าให้ฟัง คนแถวนี้เนี่ยก็ฐานะดีใช่ย่อยนะเนี่ย แต่ละคนที่สอบถาม
มา จากการเก็บข้อมูลแล้ว ลูกหลานก็เรียนจบสูงทํางานดี ในละแวกนี้ถือว่าฐานะดีในระดับ
หนึ่ง คุณป้าชวนคุยเพลิน พวกเราก็ฟังเพลิน  เลยเวลาไปเที่ยงกว่าแล้วเป็นอันเก็บข้อมูล
เสร็จสิ้น พี่อ้วนโทรหาตรงเวลาพอดี เราจึงไปทานข้าวกันตรงท่ารถ ที่น่ีแหละเราได้เห็นว่ามี
เรือหาสียงขับผ่านด้วย เราสองคนว่ามันแปลกตาดี ก็แสดงให้เห็นว่าน้ําก็ยังมีความสําคัญ
และยังเป็นเส้นทางคมนาคมอยู่นั่นเอง 

จากการเก็บข้อมูลของพื้นที่หลักแปดและหลักเจ็ด ที่น้ําดูจะใสสะอาดกว่าหลักอ่ืน 
อาจมากจากสองเหตุผล ก็คือการท่ีบริเวณนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัด 
จึงจะให้น้ําเน่าเสียไม่ได้ อีกประการคือการท่ีอยู่ติดประตูน้ําบางนกแขวก น้ําจึงระบาย
ถ่ายเทตลอดเวลา ซึ่งอย่างไรก็ตามเราก็หวังว่าในเมื่อมันเป็นคลองสายเดียวกันแล้ว น้ําก็
น่าจะใสได้เหมือนกัน 

จากนั้นในช่วงบ่ายพวกเราลงเก็บข้อมูล ในช่วงพื้นที่หลักหก อ่อ ในแต่ละพื้นที่ที่เรา
ลงไปเก็บข้อมูล พี่อ้วนจะพาเราไปลงตามจุดต่างๆ ที่เป็นจุดที่คนพลุกพล่าน และมีบ้านเรือน
ต้ังอยู่หนาตา เนื่องจากพี่อ้วนคุ้นเคยในบริเวณนี้ดี (ก็ดีกว่าเราสองคนไงล่ะ) หลักหกก็
เหมือนกัน การเก็บข้อมูลในช่วงบ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นดี เราเก็บข้อมูลเสร็จเฉียดเวลาฝน
ตกหนักไปนิดเดียวเอง ไม่งั้นเราต้องถอดรองเท้าลุยเดินเข้าบ้านแน่ๆ ยิ่งช่วงเวลาที่ดินแฉะๆ 
นะ ใครหนึ่งคนในเราสองกลัวกิ้งกือมากเสียด้วย เบลล์ไงล่ะ 55 เวลาแบบนี้นะกิ้งกือชอบ
ออกเดินดีแท้ แต้วคอนเฟิร์มมา ณ ที่นี้   เฮ้อ...จบสิ้นไปอีกวัน  
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มื้อเย็นที่แม่กลอง 

12 พฤษภาคม 2554 
 ต่ืนเช้าเหมือนเคย  แปดโมงกว่าๆ พี่อ้วน มารับ วันนี้เราเก็บข้อมูลหลักที่เราอยู่นั่น
คือหลักห้า พี่อ้วนพาเราไปลงตรงจุดที่เป็นการแข่งเรือรดน้ํา ช่วงบริเวณบ้านแถวนั้นเป็นช่วง
ที่คึกคัก บ้านเรือนหนาแน่น เราจะสังเกตได้ว่าวันนี้น้ําที่น่ีดํามาก หนาแน่นไปด้วยผักตบชวา 
ซึ่งต่างจากภาพเมื่อวานท่ีเราเห็นอย่างสิ้น ในช่วงหลักแปด หลักเจ็ด และหลักหก น้ํายังถือ
ว่าอยู่ในสภาพที่ดี แม้ว่าหลักหกน้ําจะเริ่มดํา หรือเน่าเสียเป็นบางจุด แต่ก็ไม่เท่ากับหลักห้า
วันนี้ พี่อ้วนบอกว่าถ้าเราเก็บข้อมูลไปอีกเราก็จะเห็นอะไรมากกว่านี้อีก เราเริ่มเห็นว่าการ
แก้ไขปัญหาที่เครือข่ายรักษ์คลองดําเนินสะดวก โดยเป็นทีมวิจัยของพี่นก จะต้องทํางาน
หนักแน่ๆ เพราะแต่ละจุดมีปัญหาที่แตกต่างกัน แต่ในความคิดเห็นของเราสองคนนั้น การ
เปิดปิดประตูน้ําเป็นเรื่องสําคัญ เพราะ    ลุงหมินก็เคยบอกว่าประตูน้ําที่เปิดไม่สัมพันธ์กับ
ระบบการไหลเวียนน้ํา เป็นผลทําให้น้ําเน่าเสียได้ด้วย แต่ประเด็นประตูระบายน้ําเป็นหนึ่ง
ในหลายสาเหตุที่ทําให้น้ําในคลองเน่าเสีย ยังมีสาเหตุอีกหลายปัจจัยด้วยกันประกอบ
รวมอยู่ด้วย  
 เราสองคนเดินลัดเลาะเก็บข้อมูลไปตามริมคลองเรื่อยๆ ชาวบ้านให้ความร่วมมือ
ตอบแบบสอบถามมาก และมักจะชอบมีคําถามกับเราเสมอว่า “มาจากไหน..เป็นคนของ
เทศบาลหรือเปล่า??” ซึ่งบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใด แต่พอเมื่อเราบอกว่าไม่ใช่คน
ของเทศบาล เราเป็นนักศึกษามาทําการวิจัยในพื้นที่คลองดําเนินสะดวก เราจึงได้ข้อมูลที่
ชาวบ้านให้ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการนํ้าของทางเทศบาลมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะ
บอกว่าไม่ค่อยเห็นเทศบาลมาจัดการเท่าไหร่ มีมาเก็บขยะที่ทําบ่อยเพราะขยะเยอะทุกวัน 
แต่เรื่องผักตบชวา หรือการเก็บสวะอ่ืนๆ มีมาเก็บแค่ช่วงโอกาสสําคัญเท่านั้น เช่น วันพ่อ 
และวันแม่ เป็นต้น รวมทั้งอยากให้ทางเทศบาลมาช่วยดูแลจัดการ เพราะบางครั้งชาวบ้านก็
อยากดูแลจัดการแต่เทศบาลไม่มีพื้นที่รองรับ เหล่าผักตบชวา หรือสาหร่ายที่มีอยู่เกลื่อน
คลอง ทําให้ชาวบ้านไม่รู้ว่าจะเก็บไปไว้ที่ไหน เพราะในพื้นที่บ้านตนก็ไม่มีพื้นที่จัดการ จึงทํา
ได้เพียงปล่อยให้ไหลไปตามน้ํา หรือมีส่วนน้อยที่เก็บขึ้นมาทําลาย หรือเก็บมาทําเชือกเพื่อ
ส่งขายให้ไร่องุ่นได้ใช้มัดเถาองุ่นต่อไป  
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 เราเดินเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆ ตลอดริมทางไปสิ้นสุดที่วัดปราสาทสิทธิ์ ได้เวลาเที่ยง
พอดี พี่อ้วนพาเราไปกินก๋วยเต๋ียวห้อยขา เป็นก๋วยเต๋ียวท่ีขายอยู่ในเรือริมคลอง คนกินจะอยู่
บนฝั่ง (คิดถึงเวลาที่เราไปทานอาหารท่ีตลาดน้ําดําเนินสะดวก ที่แม่ค้าพายเรือขายของอยู่
ในคลอง เราจะนั่งกินกันอยู่ริมคลอง ภาพเป็นแบบนั้นเลยค่ะ) อ่ิมอร่อยไปอีกมื้อ  
 พักร้อนเอาแรงกันสักครู่ พวกเราสามคนจึงเดินทางไปยังหลักสี่ ไปเริ่มต้นกันที่วัด
หลักสี่ราษฎร์สโมสร ที่มีหลวงพ่อโตเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้าน ช่วงบ่ายอากาศร้อน
มาก เราสองคนเริ่มท้อกับสภาพอากาศ แต่ก็ยังไหว พวกเราไม่ยอมแพ้กันง่ายๆ หรอกนะ เฮ้ 
!! สู้ๆ  จัดการแบ่งงานกัน มีพี่อ้วนคอยช่วยเราเก็บข้อมูลอีกแรง ช่างเป็นพี่เลี้ยงที่แสนดีจริงๆ
ค่ะ น้องๆ ซึ้งน้ําใจกันมาก ^^  
 สภาพน้ําในช่วงหลักสี่ยังสภาพดี เมื่อเทียบกับหลักห้า น้ําที่นี่สะอาดกว่ามาก เป็น
เรื่องที่น่าแปลกมาก การเก็บข้อมูลก็ยังไม่ค่อยพบอุปสรรคเท่าใด อุปสรรคที่เราพบมาตลอด
นั่น ไม่ค่อยมีคนอยู่บ้าน ซึ่งกลายเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับเราไปแล้วล่ะ เดินเก็บข้อมูลไปยัง
บ้านคุณลุงคนหนึ่ง ท่านต้อนรับเราด้วยนํ้าฝนเย็นๆ ชื่นใจ และให้ข้อมูลว่าที่บ้านมีบ่อบําบัด
น้ําเสีย จะพาเราไปดูด้วยนะ แต่ด้วยเวลาท่ีมีกําหนด ทําให้เราไม่สามารถเข้าไปดูได้ เป็น
เรื่องที่เราสองคนเสียดายมาก เพราะพี่อ้วนโทรมาตามแล้ว คุณลุงอยากให้ชาวบ้านด้วยกัน
ร่วมมือกันจัดการปัญหามากกว่ามานั่งรอจากเทศบาล อยากให้มีการรวมตัวกัน เพราะเรา
จะรอพึ่งแต่หน่วยงานอื่นๆไม่ได้ จากน้ันเราต้องรีบเดินทางไปซ่อมข้อมูลในภาคเกษตรต่อ 
(คือละมุด และชมพู่) เราออกจากพื้นที่หลักสี่ด้วยความเสียดายนิดๆ 
 พี่อ้วนพาเราเข้าไปสวนละมุดเพื่อเก็บข้อมูล แต่เราสองคนไม่สามารถลงจากรถได้ 
เนื่องจากหมาดุมาก และคุณลุงเจ้าของสวนเลี้ยงไว้เยอะมากด้วย กว่าจะลงจากรถได้ต้อง
ให้คุณลุงไล่บอด้ีการ์ดไปให้ไกลเสียก่อน เฮ้อ !! เหงื่อตกกันเป็นแถว เก็บข้อมูลจากสวน
ละมุดเสร็จแล้ว ใช้เวลาไม่นานเพราะเป็นการซ่อมข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายใน
การผลิต  
 จากน้ันเราไปต่อกันที่สวนชมพู่ ซึ่งพี่อ้วนบอกว่า เจ้าของสวนเป็นเด็กปั้นกํานันหมู 
เป็นชาวสวนที่อายุน้อยและประสบความสําเร็จในการทําสวนชมพู่ ชื่อว่าพี่เอก ดูๆ แล้วพี่
เอกกับพี่อ้วนก็สนิทกันนะ เพราะว่าพี่อ้วนกับกํานันหมูก็สนิทกันมาก จนเรียกได้ว่าแทบจะ
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เป็นคู่ขากันเลยทีเดียว แต่ปัญหาใหญ่ของการเข้าสวนพี่เอกคือ สุนัขอีกเช่นกัน คราวนี้ดู
เหมือนว่าจะหนักกว่าเดิมเสียอีก พี่อ้วนบอกว่าบ้านนี้หมาดุที่สุดแล้ว แค่นี้เราสองคนก็หน้า
ซีดกันอีกแล้ว (ความจริงพวกเราก็ไม่ได้กลัวสุนัขอะไรหรอกนะ แต่มาอยู่ที่นี่แล้วเริ่มมีความ
กลัวขึ้นมาทันท)ี พี่อ้วนขับรถเข้าไปในบ้าน แต่ยังไม่ลงจากรถ เปิดกระจกถามว่าโอเคมั้ย? พี่
เอกจึงต้องเป็นฝ่ายเดินมาที่รถ พี่อ้วนก็เลยแนะนําพวกเราตรงนั้นซะเลย เป็นการแนะนําตัว
ที่เป็นทางการมากเลย พี่เอกให้พวกเราลงจากรถแล้วไปนั่งคุยกัน ลังเลกันอยู่พักนึงก็
ตัดสินใจลงกันไป เดินลงจากรถยังไม่ทันเดินได้สองก้าว เหลือบไปทางขวามือของเราสองคน 
เฮ้ย !!! ฝุ่นตลบมาแต่ไกล ด้วยความไวสูงน่าจะเร็วกว่าเสียงและแสงด้วยซ้ํา มันคือ...เจ้า
รอคไวเลอร์ สามตัว ขนาดตัวที่สามารถขยํ้าเราได้ง่ายๆ  วิ่งมาอย่างเร็ว ไม่มีเสียงเห่า มีแต่
เสียงฝีเท้าที่กระทบหินให้ได้ยิน แต่สัญชาติญาณของเราสามคนไวกว่า วิ่งกลับไปที่ประตูรถ
เปิดและปิดประตูอย่างเร็ว  ปึง !!! และ ปัง!! เสียงอะไรที่ตามมาหลังจากเสียงปิดประตูอ่ะ
หรอ  เสียงรอคไวเลอร์ว่ิงชนรถเราในส่วนของประตูไง รถถึงขั้นบุบกันเลยทีเดียว เฉียดไป
เพียงแค่วินาทีเดียวเท่านั้น เกือบตายไม่สวยแล้วไงเรา เฮ้อ !!! นั่งหายใจ...ใจหายไม่ทันกัน
อยู่ในรถ สุดท้ายไม่มีใครกล้าลง  และเราได้ยินเสียงเห่าประมาณว่าเจ็บใจนัก อะไร
ประมาณนี้  จึงตัดสินใจเชิญพี่เอกขึ้นมาสัมภาษณ์บนรถ เป็นการสัมภาษณ์ที่น่าต่ืนเต้นที่สุด 
ทําเอาเราสองคนต้องตั้งสติกันไปพักนึง ..... สัมภาษณ์เสร็จแล้ว  ร่ําลาพี่เอกแล้ว (อ่อ เด๋ียว
เราจะต้องได้ร่วมงานกับพี่เอกกันอีกครั้ง เลยต้องกระชับมิตรสักนิดนึง) เราก็เดินทางกลับกัน 
วันนี้พี่อ้วนจะเลี้ยงข้าวเย็นเราเป็นการปลอบใจ  แต่พี่อ้วนต้องเข้าไปรับกํานันหมูก่อน เพราะ
กํานันจะต้องไปเอารถท่ีอู่เพื่อที่จะไปงานต่อ จึงให้พี่อ้วนไปส่ง ไปถึงบ้านกํานันหมูเกิด
อาการผวากันเลยทีเดียวเราสองคน เพราะหมาที่บ้านกํานันก็รอคไวเลอร์ไม่กล้าลงจากรถ
แล้ว แต่พี่อ้วนเค้าคุ้นชินแล้วไง...ถึงอู่รถไปนั่งรออยู่พักใหญ่ พร้อมกับฝนที่ตกหนัก พี่อ้วนพูด
หว่านล้อมให้กํานันไม่ต้องไปงาน ฝนตกหนักขนาดนี้ ให้พาน้องๆ (ก็คือเราสองคน) ไปเลี้ยง
ข้าวดีกว่า สักพักกํานันจึงเปลี่ยนแผนการเดินทางว่าจะพาเราไปเลี้ยงข้าวต้มที่แม่กลอง (กิน
ซะไกลเลย) และเป็นสารถีขับพาพวกเราไปกินข้าว พี่อ้วนเราสบายแล้ว นานๆ ทีจะได้นั่งรถ 
 แต่กํานันหมูขับรถเร็วมากค่ะ เร็วจนเราสองคนนั่งตัวเกร็ง ไม่พูดจาใดใดทั้งสิ้น ไม่
นานถึงแม่กลอง อากาศชุ่มฉ่ํา ฝนตกโปรยปราย กินข้าวต้มร้อนๆ ช่างเป็นมื้อเย็นที่ชุ่มฉ่ํา
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มาก อาหารข้ึนชื่อของร้านนี้คือ เป็ดค่ะ อร่อยมาก เป็นเป็ดผัดกับเครื่องเทศ อร่อยหอมมาก 
อาหารอ่ืนๆก็อร่อย และที่สําคัญมื้อนี้กํานันหมูเป็นเจ้ามือค่ะ  ขอบคุณด้วยนะคะ อร่อยมาก
เลยค่ะกํานัน ^^ จากนั้นก็กลับบ้านกัน รู้สึกเพลียมากเลยวันนี้ กลับมาถึงบ้านคุณลุงก็
ประมาณสามทุ่ม เดือดร้อนคุณลุงสงครามต้องเดินออกมารับเรา ทั้งที่ฝนก็ตก คุณลุงก็ใจดี
ออกมารับ บอกให้เราถอดรองเท้า เพราะทางเดินฝนตกขนาดนี้จะเป็นโคลนต้องเดินเท้า
เปล่าเข้าบ้าน โอว้วว วว  !!! เอาไงเอากัน ง่วงก็แสนง่วง รู้สึกเหมือนจะไข้กันทั้งคู่ แต้วก็ดู
หน้าเนือยๆ หมดแรง ส่วนเบลล์ก็รู้สึกปวดหัว และหนาวๆ ชอบกล เดินเท้าเปล่าเข้าบ้านรู้สึก
ว่าดินมันนุ่มมาก  แต่ไม่อยากจะคิดว่าเราเหยียบอะไรไปบ้าง ไม่คิดอะไรทั้งนั้น เดินเข้าบ้าน
พร้อมกับรองเท้าอีกคู่ที่เท้าเรา มันหนาและหนักเท้ามาก ต้องล้างเท้ากันอยู่พักใหญ่ .... 
จากนั้นรีบอาบน้ํานอนกัน วันนี้หลับอย่างรวดเร็ว  ฝันดีค่ะ 
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แม่ค้าจ้าเป็น  (ในวันมาศึกษาดูงานของนักศึกษาปริญญาโท มหิดล นําทีมโดย
อาจารย์เพิ่มศักดิ์) 
13 พฤษภาคม 2554 

 
 

 วันนี้เราต่ืนกันแต่เช้าอีกตามเคย แต่วันนี้เรามีภารกิจที่จะต้องไปจัดเตรียมสถานที่
และอุปกรณ์ ที่อนามัย เพื่อที่จะต้อนรับคณะของอาจารย์เพิ่มศักด์ิจากมหาวิทยาลัยมหิดล
มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการนํ้าคลองดําเนินสะดวกอย่างมีส่วนร่วม ประมาณสิบโมง
กว่า อาจารย์เพิ่มศักด์ิก็ได้มาถึง(ได้ยินมาว่าหลงทางนิดหน่อยด้วยนะ) มาพร้อมกับพี่แอน
ซึ่งเป็นพี่ที่ศูนย์สันติฯ อยากบอกว่า คิดถึงพี่แอนมาก เจอหน้ากันก็ขอกอดให้หายคิดถึง
หน่อยเถอะ ^^ จากนั้นก็ได้บรรยายถึงสภาพปัญหาน้ําเสียของคลองดําเนินสะดวก 
ตลอดเวลาในช่วงนั้นเราก็ไม่ค่อยได้นั่งฟังอย่างเต็มที่นัก เพราะต้องช่วยพี่นกและพี่กิ๊ฟเสิร์ฟ
น้ํา หรือจัดเตรียมอาหารว่าง บรรยายจนถึงพักเที่ยง  

เที่ยงวันนี้อาหารมื้อกลางวันได้รับอภินันทนาการจากแม่ของพี่อ้วน ที่มาเป็นแม่ครัว
ทําก๋วยเต๋ียวเลี้ยงแขกที่มาเข้าร่วมฟังบรรยายในวันนี้ ด้วยความที่คนมีจํานวนมากกว่าแม่
ครัว ทําให้เราสองคนต้องเปลี่ยนสภาพตัวเองไปช่วยลวกเส้นก๋วยเตี๋ยว เป็นแม่ครัวจําเป็น
เสียแล้วงานนี้ อันที่จริงเราสองคนก็ไม่เคยลวกเส้นให้ใครคนอ่ืนกินนอกจากตัวเองหรอกนะ 
เพราะเสน่ห์ปลายจวักที่ล้นเหลือของเราสองคนนั้น ไม่สามารถเปิดเผยให้ใครทราบได้ 
(เพราะไม่ค่อยจะมีไง) ไม่รู้ว่างานนี้ใครได้กินเส้นสุกหรือเส้นดิบ แต่ท่าทางของพวกเราก็
ใช้ได้ใช่ย่อยอยู่นะ  เพราะมีคนแซวเราว่า “นักศึกษาที่นี่ดีเนอะ ทําได้ทุกอย่าง” ฟังแล้วดูดีมี
แรงขึ้นอีกเยอะ แต่ทั้งที่ความจริงอยากจะบอกพวกเขาว่า “พวกหนูทําไม่เป็นหรอกค่ะ ที่ทํา
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อยู่ก็เพิ่งครั้งแรกแหละค่ะ” แต่ก็ไม่กล้า เดี๋ยวจะไม่มีใครเชื่อถือ เลยต้องวางมาดดีกันไป (แต่
ก็เหนื่อยใช้ได้เลยนะเนี่ย..แม้แค่ลวกเส้นก๋วยเต๋ียว)แต่ก็ไม่มีใครบ่นว่าเส้นก๋วยเต๋ียวเราไม่สุก
นะ  

เสร็จสิ้นมื้อกลางวันจึงได้มีการแบ่งกลุ่ม
ต่างๆ เพื่อไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ซึ่งจะ
แบ่งเป็นกลุ่มๆ ไป บางกลุ่มได้ไปดูโรงงานแปร
รูปผลไม้ บางกลุ่มได้ไปดูสวนเกษตร บางกลุ่มได้
ไปดูประตูน้ํา เป็นต้น เราสองคนถูกจัดอยู่ใน
กลุ่มที่ไปดูสวนเกษตร ได้ขึ้นรถตู้ของพี่กิ๊ฟ อัด

กันไปแน่นมาก ประมาณสิบกว่าคนเห็นจะได้ ทรหดมากค่ะ แต่ทุกคนก็ยังดูสนุกสนานกันดี
(ไม่อยากแซว เกรงใจพี่แอน เพราะแต้วนั่งตักพี่แอนตลอดทางเลย เพราะที่นั่งมันเต็มแล้วจ้า 
สงสารพี่แอนจัง) จากนั้นเราก็ได้ไปถึงที่หมาย เหล่าคณะที่มาจากมหาวิทยาลัยมหิดลก็ฟัง
เรื่องราว สอบถามข้อมูลกันไป หลักๆ ก็เกี่ยวกับการปลูกพืชที่พบอยู่ในแปลง และพระเอกก็
คือ ปุ๋ย จ้าปุ๋ย เป็นปุ๋ยชีวภาพที่คุณลุงเจ้าของสวนทําเอง เป็นที่น่าสนใจมาก แล้วพี่ๆ ที่มาดู
งานก็มีความรู้หลากหลายแขนง คงเป็นไปตามตําแหน่งหน้าที่การงานละมั้ง(เดาเอา) เพราะ
เวลาสนทนากับคุณลุงเจ้าของสวนแบบภาษาเดียวกันอ่ะ คือเป็นศัพท์ทางการเกษตร และ
ชื่อของพวกสารเคมีต่างๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้จากการทํางานนี้คือ เกษตรกรที่นี้มีความ
ชํานาญและการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเกษตรอย่างเข้มข้นทันสมัยมาก เพราะเราเจอ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เคยเห็น แต่ที่สําคัญก็มีการใช้สารเคมีอย่างเข้มข้นเช่นกัน(นั่นคือสิ่งที่เรา
เกิดความกังวลขึ้นมาเชียว ว่าปลอดภัยไหม จะกินต่อไหม ถ้าไม่กิน แล้วเอาที่ไหนกิน เรา
ถามเผื่อทุกคนที่ยังไม่รู้ หรือไม่มีทางเลือกอ่ืน) แต่ที่เราไปดูเขาใช้ปุ๋ยชีวภาพเป็นหลัก ส่วน
เราสองคนก็สอดส่องมองหาของกินไปตามประสา (สาระจัดเต็มดีแท้พวกเรา) สุดท้ายก็ได้
ชมพู่มากิน พร้อมกับมะม่วง อ่ิมอร่อยกัน  จากนั้นเราเดินทางไปต่อกันที่สวนมะม่วง ซึ่งได้
แลเห็นแล้วว่าสุนัขเจ้าถิ่นที่นี่ดูไม่ค่อยจะต้อนรับ และเนื่องจากเราผวาจากเหตุการณ์ที่ผ่าน
มาที่เรายังไม่คุ้นชินเรื่องการถูกสุนัขสวนที่นี่เห่า ทําให้เราตัดสินใจที่จะรออยู่ที่รถไม่เดินเข้า
ไปในสวน  
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เมื่อเสร็จสิ้นจากการศึกษาพื้นที่บริเวณโดยรอบ เราจึงกลับมาที่หอประชุมเช่นเดิม 
และไม่นานหลังจากนั้นก็เป็นอันจบงาน ร่ําลาอาจารย์และคณะแล้ว ช่วยกันเก็บของ จริงๆ 
แล้วเราก็อยากเรียนรู้ในส่วนของโรงงานผลไม้ เพราะยังไม่เคยเข้าไป แต่เนื่องจากเราได้เก็บ
ข้อมูลภาคเกษตรแล้ว พี่ๆ จึงเห็นว่าเรามีความรู้พอควร เลยให้ไปอยู่ภาคเกษตร เผื่อจะช่วย
อะไรได้บ้าง แต่ไม่เป็นไรมาชมสวนคราวนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยชีวภาพ เป็นความรู้ใหม่ ถือ
ว่าไม่เสียเที่ยว 

เมื่อเก็บของเรียบร้อยแล้ว เราก็เดินทางกลับบ้านด้วยรถตู้ของพี่กิ๊ฟ  วันนี้เราถึงบ้าน
เร็วกว่าทุกวัน เพราะในช่วงนี้เราต้องออกไปเก็บข้อมูลและมักจะกลับมาในช่วงค่ําอยู่เสมอ 
ดังนั้นวันนี้เราจึงมีโอกาสได้โชว์เสน่ห์ปลายจวักอันล้นเหลือด้วยการทํากับข้าวให้คนที่บ้าน
ได้กินเย็นน้ี นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เรามาอยู่ที่นี่เลยก็ว่าได้ เพราะปกติเราจะเป็นฝ่ายกิน แต่
วันนี้เราจะเป็นแม่ครัวจําเป็นสักวัน ดังนั้นเมนูที่ทําในวันนี้คือ มะเขือยาวชุบไข่ทอด และตํา
น้ําพริกกะปิ ช่างเป็นอาหารท่ีโอชะอะไรเช่นนี้ ^^  

วันนี้ก็ยังเป็นวันแรกอีกเช่นกันที่เราได้กินข้าวร่วมโต๊ะกับพี่ก้อย แฟนลุงหมิน ซึ่งเรา
ไม่เคยได้กินข้าวร่วมกันเลย แล้วเราก็ได้รู้ว่ามะเขือยาวชุบไข่ทอดเป็นอาหารโปรดของพี่ก้อย
ด้วย เป็นเรื่องที่น่ายินดีของเราทั้งสองคนย่ิงนัก .... นับเป็นวันแห่งความสุขและความปิติของ
เราสองคนยิ่งนัก  วันนี้เราจึงได้มีโอกาสใช้เวลาอยู่กับคนที่บ้านได้นานยิ่งขึ้น  ^^ 
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หมา สะพานไม้ ...และเราสอง 

14 พฤษภาคม 2554 
 วันนี้พวกเราจะต้องไปเก็บข้อมูลแบบสอบถามต่อที่หลักสามซึ่งเป็นของอําเภอบ้าน
แพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วันนี้ถือว่าได้ออกต่างจังหวัดนะเนี่ย 555 พี่อ้วนบอกว่าต้ังช่วงหลัก
สามเป็นต้นไปจนถึงหลักหนึ่ง เราจะเก็บข้อมูลได้ยากสักหน่อย เนื่องจากบ้านจะอยู่ห่างกัน
มากกว่าหลักที่ผ่านๆมา ฟังแล้วเริ่มท้อใจเล็ก เพราะอากาศที่แสนจะร้อนอบอ้าวเสีย
เหลือเกิน แต่ก็ยังไงก็สู้ค่ะ มาถึงครึ่งทางแล้ว 
 เริ่มเริ่มลงเดินไปตามตลาดลัดเลาะเข้าไปผ่านท่ีว่าการอําเภอ ผ่านสถานีตํารวจ  
เดินลัดเลาะเรื่อยไป สภาพน้ําที่เราเห็นจะพบว่าน้ํามีสภาพขุ่นดํามาก โดยเฉพาะช่วงตลาด
นั้นมีเศษขยะ เศษอาหาร เกลื่อนกลาดตลอดทาง  และมีกลิ่นเหม็น ตลอดริมคลองที่เราเดิน
เก็บข้อมูลนั้นเราจะพบว่ามีเศษขยะ ต้ังแต่ฟูกที่นอนซึ่งขนาดประมาณ 3 ฟุต เห็นจะได้ หรือ
แม้แต่กระทั่งสุนัขตายที่ลอยอืด หรือปลาลอยตายและผักตบชวา สาหร่ายเกลื่อนกลาด ซึ่ง
เป็นจุดที่สกปรกที่สุดเท่าที่เราได้เก็บข้อมูลมา  
 จริงอย่างที่พี่อ้วนเราเดินมาได้พักใหญ่แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ถึงครึ่ง
เลย เราก็เดินไปเรื่อยๆ ซึ่งตลอดระยะทางที่เราเดินช่างเงียบเหงามาก เหมือนที่แห่งนี้มีเพียง
แค่เราสองคนเท่านั้น จริงๆนะ มันเงียบมาก แต่ความหวังเราก็ยังมีเราจึงเดินต่อไปเรื่อยๆ 
จนถึงในส่วนที่เป็นสะพานไม้ซึ่งมันเก่าและผุมาก  แต่เราก็ยังคงที่จะเดินต่อไปเพราะเห็นว่า
ข้างหน้ายังมีบ้านคน เราก็เดินกันต่อไปด้วยความระมัดระวัง เพราะเราไม่สามารถที่จะเดิน
ได้ปกติเหมือนที่เราเดินฟุตบาทปูนที่ผ่านมา ต้องค่อยๆเดิน  เดิน ..เดิน  แล้วเราก็เจอเจ้าถิ่น 
เมื่อเดินผ่านบ้านหลังหนึ่ง มันร้องทักเราสองคน แล้วมันก็เดินมา พร้อมกับเสียงเห่าที่ดู
เหมือนจะเป็นเสียงไล่ซะมากกว่า เราสองคนก็ยังคงเดินต่อไป แต่หารู้ไม่ว่า ยิ่งเดินต่อไปแล้ว
จะยิ่งแย่กว่าเดิม พอตัวแรกเห่า บ้านต่อไปก็ออกมาเห่า คราวนี้แย่ย่ิงกว่าเดิม มันเดินตาม
เรามาตั้งแต่บ้านแรกที่เห่า แล้วเมื่อเราเดินผ่านบ้านต่อไปอีก จํานวนสุนัขก็เพิ่มขึ้น และเสียง
เห่าก็ดังขึ้น มันน่ากลัวมาก เราสองคนก็วิ่งไม่ได้เพราะสะพานที่เราเดินอยู่นั้นเป็นสะพานไม้
แคบๆซึ่งเก่ามาก  แล้วโชคก็ช่างเข้าสุนัขพวกน้ันเสียด้วย ไม่มีเจ้าของบ้านไหนอยู่เลย ไม่มี
เสียงห้ามจากใคร ... เราสองคนทําได้แค่เดินหน้าต่อไปนิ่งๆ  นิ่งที่สุด ก็จะให้ทําไงล่ะ วิ่งก็วิ่ง
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ไม่ได้ จะว่ายน้ําหนีก็ว่ายนํ้าไม่เป็น ทั้งที่ในใจแต่ละคนกลัวมาก หน้าซีดไร้สีกันทั้งคู่ แต้ว
เดินหน้า เบลล์เดินตามหลัง และหลังจากเบลล์ก็สุนัขอีกประมาณห้าตัวเห็นจะได้ (ยังมีแก่
ใจที่จะเหลือบไปมอง) นาทีที่ไม่เก็บแล้วข้อมูล เอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่า ...แต่เดินไป
เรื่อยๆ เฮ้ย!!! ทางตันแล้ว ไปต่อไม่ได้แล้ว ทําไงดีอ่ะ ...ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่ 
เราเดินไปเจอคุณตากําลังนั่งถอนหญ้าหน้าบ้านพอดี เราจึงถามทางว่ามีทางออกไปถนน
ใหญ่หรือไม่ คุณตาบอกว่าไม่มี ต้องเดินกลับไปทางเดิม  .... O_O ทางเดิม!! ไม่ไหวมั้ง แล้ว
เหมือนสวรรค์ยังเข้าข้าง มีเรือรับจ้างขับผ่านมาพอดี เราสองคนโบกเรือเหมือนคนติดเกาะ
อยู่หลายวัน เฮ้อ!!! โล่ง เราก็เลยนั่งเรือรับจ้างกลับมาที่ตลาด สรุปเราก็เก็บข้อมูลไม่ได้ และ
เกือบเอาชีวิตไม่รอด  ... เราเลยตัดสินใจสอบถามกับคนในตลาดเป็นการแก้สถานการณ์ใน
ที่สุด  
 ช่วงบ่ายเราลงเก็บข้อมูลพื้นที่หลักสองกันต่อเลย แม้ว่าเราจะผ่านช่วงที่เรารู้สึก
โหดร้ายท่ีสุด มีพี่อ้วนคอยให้ความช่วยเหลือเราเป็นอย่างดี  ช่วงหลักสองสภาพน้ําก็ยัง
สะอาดกว่าช่วงหลักสาม คลองจะมีลักษณะกว้าง แม้ในช่วงบ่ายเราสองคนจะดูเนือย และ
เหนื่อยๆเหมือนหมดแรงแต่เราก็สามารถเก็บข้อมูลได้ครบ แม้สภาพบ้านเรือนจะดูไม่
หนาแน่นเหมือนช่วงหลักที่ผ่านๆมาก็ตาม แต่ไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถเก็บข้อมูลได้ครบ ที่นี้
เราก็เหลือหลักหนึ่งเพียงหลักเดียว  พี่อ้วนคงเห็นจากสภาพเราสองคนที่ดูย่ําแย่ เพราะวันนี้
ผ่านสมรภูมิหนักกันมา พี่อ้วนเลยอาสาที่จะเข้ามาเก็บข้อมูลที่หลักหนึ่งให้ ตอนแรกเราสอง
คนไม่ยอม เพราะเห็นว่าจะเป็นการรบกวนจนเกินไป แต่พี่อ้วนก็ให้เหตุผลว่าเดี๋ยวพี่เค้าจะ
เอารถจักรยานยนต์เข้ามาจะสะดวกกว่า เราจึงต้องยอมพี่เค้า 
 วันนี้เราจึงพอแค่นี้ก่อน รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นไข้กันทั้งสองคน พี่อ้วนพาเราไปกิน
ข้าว แล้วมาส่งเราขึ้นรถสายบ้านแพ้ว-นครปฐม เพื่อกับมาที่มหา ’ลัย ...คิดถึงเรื่องนั้นแล้ว
มันแย่  เฮ้อ!! รอดตายแล้วเรา...  

 
 
 

 



57 
 

 

ล่องเรือ 

16 พฤษภาคม 2554 
 หลังจากที่ได้พักผ่อนท่ีหอมาแล้ว วันนี้เรามีนัดกับอาจารย์สุวิดา และทีมงานพี่นก 
เพื่อล่องเรือชมคลองดําเนินสะดวกต้ังแต่หลักหนึ่งถึงหลักแปด  เรานัดกับพี่อ้วนให้มารับเรา
กับอาจารย์สุวิดาที่หน้ามหา’ลัย ตอนประมาณเจ็ดโมงเช้า ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการ
เดินทาง แวะกินอาหารเช้ากันสักนิด แล้วเราก็ไปรอกันที่บ้านลุงสงคราม นั่งรอกันสักพัก ใน
ระหว่างนั้นอาจารย์สุวิดาก็น่ังคุยกับลุงสงครามไป เมื่อพี่นกมา และทุกคนมาพร้อมหน้า
พร้อมตากันแล้ว เราก็ลงเรือ ออกจากท่าน้ําหน้าบ้านลุงสงคราม เราเริ่มจากล่องเรือขึ้นไป
ทางประตูนํ้าบางยาง คือเราจะขึ้นไปทางหลักห้า สี่ สาม สอง และหนึ่ง ตามลําดับ ตลอด
ทางที่เราผ่านในแต่ละหลักเราจะเห็นได้ชัดเจนอย่างแรกคือ สภาพน้ําที่แตกต่างกัน คือช่วง
หลักห้า หลักสี่ และหลักสามน้ําจะดํา แต่ในช่วงหลักสองและหลักหนึ่งน้ําจะมีความสะอาด
มากกว่า  และช่วงหลักสามขึ้นไปคลองจะมีความกว้างกว่า หลักสี่และหลักห้า สภาพ
บ้านเรือนช่วงหลักห้าจะหนาแน่นที่สุด และไล่เรียงลําดับไปเรื่อย พอช่วงหลักสองและหนึ่ง
เราจะเห็นว่าบ้านไม่หนาแน่นเหมือนหลักสี่และห้า และในช่วงที่เป็นคลองซอยส่วนใหญ่เรา
จะพบว่ามีผักตบชวาเยอะ หรือบางคลองซอยปล่อยให้เป็นทางตัน ไม่สามารถใช้การ
คมนาคมได้แล้ว  
 ตลอดระยะทางที่เรือแล่น สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่เราทุกคนบนเรือให้ความสําคัญ
นั่นคือ หลักหมุดบอกระยะทาง ที่จะมีทุกๆ 4 กิโลเมตร แต่ละหลักก็จะมีการดูแลที่แตกต่าง
กันไป หลักที่เราเห็นว่ามีความสมบูรณ์มากที่สุดก็คือ หลักหน่ึง เนื่องจากบนยอดหลักนั้นจะ
มีพระเจดีย์อยู่ รูปร่างคล้ายกับองค์พระปฐมเจดีย์ ซึงเราก็ได้ทราบในภายหลังว่า สาเหตุที่มี
ยอดหลักเป็นเจดีย์องค์พระปฐมเจดีย์ เนื่องจากในสมัยก่อนจังหวัดนครปฐมรวมอยู่ใน
มณฑลราชบุรี ดังนั้นองค์พระปฐมเจดีย์จึงเป็นเสมือนสิ่งศักด์ิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จึงได้นํามา
เป็นยอดเสาหลักปักเขต ซึ่งในปัจจุบันชาวบ้านก็ได้มีการเคารพกราบไหว้ สักการะเสาหลัก
กิโลเมตรอยู่ โดยบางแห่งมีการต้ังศาลพระภูมิไว้ด้วยกันอีกด้วย เป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
อารยธรรม ความเจริญรุ่งเรืองในสมัยอดีตมีเส้นทางสายดําเนินสะดวกนี้ ใช้เป็นเส้นทาง
ขนส่งสินค้า และเส้นทางคมนาคมสายหลักได้อีกด้วย  
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 ภาษาจีนบนหลักก็ยังแสดงให้เราเห็นว่า มีการอพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐาน หรือการทํา
การค้าของชาวจีนอีกด้วย เนื่องจากคลองดําเนินสะดวกเป็นคลองที่ใช้แรงงานชาวจีนขุดขึ้น 
นั่นทําให้ชาวจีนที่ขุดคลองต่างก็สร้างครอบครัวอยู่ที่นี่ และเราก็คาดว่า ชาวจีนในยุคก่อน
นั้น ก็กลายมาเป็นคนไทยเชื้อสายจีนในรุ่นต่อๆ มานั่นเอง 

อ่อ ใช่ วันนี้เราชี้จุดเกิดเหตุท่ีเราโดนหมู่สุนัขไล่ให้พี่อ้วนกับพี่นกดู เราสองคนตะลึง
กันมาก เพราะว่าสะพานไม้เก่าที่เราเดินผ่านในวันน้ัน วันนี้มันกําลังถูกซ่อมแซม ผ่านมายัง
ไม่ถึงอาทิตย์เลยนะ ยังรู้สึกขยาดๆ ตรงสะพานนั้นอยู่เลย.... เมื่อเราไปถึงประตูน้ําบางยาง 
เราก็จะพบเห็นผักตบชวาลอยคออยู่ช่วงหน้าประตูน้ําเยอะมาก และในขณะนั้นประตูนํ้ามี
การซ่อมแซมปรับปรุงอยู่ เราจึงไม่สามารถออกไปยังแม่น้ําท่าจีนได้ จึงหันหัวเรือกลับเพื่อ
ล่องไปยังหลักหก หลักเจ็ด และหลักแปดต่อไป  
 ล่องเรือกลับไปถึงหลักหก หลักเจ็ด และหลักแปด เราก็จะพบว่าน้ําใสมาก ใสกว่า
ช่วงฝั่งประตูน้ําบางยางอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากสภาพน้ําทางฝั่งประตูน้ําแม่กลองจะดีกว่า 
ผสานกับฝั่งนี้เป็นฝั่งของการท่องเที่ยว เนื่องจากมีตลาดน้ําดําเนินสะดวก และตลาดน้ํา
เหล่าต๊ักลั๊ก ทําให้ฝั่งนี้มีการเปิดปิดประตูน้ําเพื่อการท่องเที่ยวบ่อยกว่า และยังมีปัจจัยอื่นๆ 
อีก  
 เราทุกคนได้แวะไปทานผัดไทกุ้งสด(ซึ่งอร่อยมาก)ที่หลักแปด ติดกับประตูน้ําบาง
ยาง เราจะเห็นว่าบริเวณนี้น้ําจะสะอาดเป็นพิเศษ มีการเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ฝั่งตรง
ข้ามเราเป็นตลาดน้ําโบราณ ริมน้ํามีการให้เช่าเรือถีบ เพื่อชมบรรยากาศโดยรอบอีกด้วย 
ประตูน้ํากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว การเปิดปิดประตูน้ําจึงมักเป็นไปในเชิงพาณิชย์  
 ทานอาหารเสร็จพี่นก ขอตัวกลับก่อนเพราะพี่เอกแฟนพี่นกมารอรับ วันนี้ก่อนกลับ
เราได้กล้วยน้ําว้าหวีใหญ่กลับมาเป็นของฝากอีกด้วย และขากลับเราก็ได้ไปแวะที่โรงตาล 
เป็นโรงทําน้ําตาลโตนด ที่มีให้เห็นเพียงแหล่งเดียว จุดขายก็อยู่ตรงที่เตาตาล ที่มีการทํา
น้ําตาลบนเตาตาลให้ลูกค้าได้ชมและเป็นการทําน้ําตาลสด จุดเด่นจึงอยู่ที่ความสด และ
กระบวนการทําเตาตาลแบบโบราณ นอกจากน้ียังมีของฝากขายด้วย  แต่พวกเราก็ไม่ได้
อะไรนอกจากการได้ชิมน้ําตาลฟรี ซึ่งหอมและอร่อยมากค่ะ ^^ ....วันนี้จึงจบทริปด้วยการ
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ล่องเรือผ่านตลาดน้ําเพื่อชมเตาตาล และกลับสู่จุดเริ่มต้นของการออกเรือนั่นคือ บ้านลุง
สงคราม  เป็นอันจบทริปล่องเรือคราวนี ้
 จากน้ันเราสองคน พร้อมกับอาจารย์จึงได้ล่ําลาลุงสงครามและคนที่บ้านเพื่อขอตัว
กลับมามหา ’ลัย โดมีพี่อ้วนเป็นสารถีขับรถมาส่งเรา ... สุขภาพร่างกายช่างย่ําแย่ไม่หาย
ต้ังแต่เจอสุนัขไล่ครานั้น ต้องขอกลับมาพักผ่อนเสียหน่อยเรา เราต้องกลับมาใหม่แน่ค่ะ...
ดําเนินสะดวก^^ 
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สรุปข้อมูลค่ะ 

20 พฤษภาคม 2554  
ผ่านไปเกือบห้าวันเราก็สามารถสรุปข้อมูลทั้งแปดหลักได้เสร็จแล้ว ซึ่งเราก็จะเห็น

ได้ว่าในแต่ละหลักก็จะมี การจัดการและทัศนคติที่คล้ายๆ กัน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 สรุปพฤติกรรมการใช้น้ําของครัวเรือนบริเวณริมคลองที่มีส่วนสัมพันธ์กับน้ําใน
คลองดําเนินสะดวก อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  
 

พื้นที่ หลัก 1 

จากการที่กลุ่มผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสอบถามครัวเรือนที่อยู่บริเวณริมคลอง
ดําเนินสะดวกในพื้นที่หลัก 1 พบว่าพฤติกรรมการใช้น้ําของครัวเรือนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้
ใช้น้ําจากคลอง น้ําที่ครัวเรือนใช้อุปโภคนั้นใช้น้ํา ประปาหมู่บ้านที่เทศบาลจัดไว้ให้เป็นหลัก  
ครัวเรือนมีการกักเก็บนํ้าโดยใส่โอ่งน้ํา ก่อนที่จะนํามาใช้อุปโภค ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการ
กรองน้ําและใช้น้ําฝนในการบริโภค ก่อนการบริโภคก็ต้องผ่านการต้มเป็นหลัก และการกรอง
น้ําทั้งจากเคร่ืองกรองน้ําและการกรองด้วยตนเอง ครัวเรือนมีการกักเก็บนํ้าฝนโดยจะใส่โอ่ง
หรือถังน้ําไว้  มีการซื้อน้ําบริโภคเป็นจํานวนน้อย  ซึ่งก่อนจะนํามาบริโภคต้องการนํามาต้ม
ก่อน ส่วนการใช้น้ําคลองจากคลองพบว่าเป็นส่วนน้อยที่จะใช้น้ําจากคลองดําเนินสะดวก
เนื่องจาก น้ําในคลองมีสภาพน้ําที่ดํา และเน่าเสีย ไม่เหมาะแก่การนํามาใช้ในการอุปโภค
และการบริโภค หากมีการใช้อุปโภค เช่นล้างจานก็จะต้องนําไปล้างในน้ําประปาอีกครั้งก่อน
นําไปใช้ เป็นต้น การจัดการนํ้าทิ้งจากครัวเรือนพื้นที่หลัก 1 พบว่าส่วนมากจะปล่อยน้ําทิ้ง
จากการอุปโภคบริโภคลงคลองดําเนินสะดวกโดยผ่านท่อระบายน้ํา และส่วนน้อยที่จะปล่อย
ทิ้งลงพื้นดินหลังบ้านตนเอง ส่วนการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนที่ทํากันเป็นส่วนใหญ่
คือ การเผาทําลายขยะ  หรือที่บริเวณบ้านของตนมีที่ทิ้งขยะเป็นของตนเอง  มีเพียงส่วน
น้อยที่จะจัดการกับขยะมูลฝอยด้วยการทิ้งถังขยะเทศบาล 
 

พื้นที่หลัก 2 

พฤติกรรมการใช้น้ําของครัวเรือนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้น้ําจากคลอง น้ําที่
ครัวเรือนใช้อุปโภคนั้นใช้น้ําบาดาลที่เทศบาลจัดไว้ให้เป็นหลัก ครัวเรือนมีการกักเก็บนํ้าโดย
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ใส่โอ่งน้ํา หรือถังน้ํา แต่ยังพบว่าครัวเรือนมีการใช้น้ําคลองอยู่บ้าง ซึ่งก่อนที่จะนํามาใช้นั้นก็
ต้องผ่านการกรองเสียก่อน  ตลอดจนน้ําบริโภคนั้นก็ใช้น้ําฝนเป็นส่วนใหญ่  ก่อนการใช้
บริโภคก็ต้องผ่านการต้มเป็นหลัก และการกรองน้ําทั้งจากเครื่องกรองน้ําและการกรองด้วย
ตนเอง มีการซื้อน้ําบริโภคเป็นจํานวนน้อย นอกจากน้ียังมีบางส่วนที่ยังใช้น้ําจากคลอง
ดําเนินสะดวกเพื่อการเกษตร ซึ่งก่อนที่จะนํามาใช้ต้องผ่านกรรมวิธีการกรองก่อนจะนําไปใช้
ในการเกษตรต่อไป เราจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน หลัก 2 ยังมี
การใช้น้ําในคลองดําเนินสะดวก  แต่เป็นส่วนน้อย    เนื่องจากนํ้าในคลองดําเนินสะดวกได้
แตกต่างไปจากอดีตคือน้ําไม่สะอาด และเกิดปัญหาน้ําเสีย     

แต่ในขณะที่การจัดการน้ําท้ิงจากภาคครัวเรือน ผลจากการสอบถามพบว่า การ
จัดการน้ําท้ิงของครัวเรือนส่วนใหญ่ในพื้นที่ หลัก 2   ครัวเรือนจัดการน้ําท้ิงด้วยการต่อท่อ
ระบายน้ําทิ้งลงคลองดําเนินสะดวก มีเพียงส่วนน้อยที่มีบ่อบําบัดน้ําเสียเป็นของตนเอง ใน
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่หลัก 2 พบว่าส่วนใหญ่จะมีการกําจัดขยะโดยการเผา 
ในบริเวณพื้นที่บ้านของตนเอง    

จากการสอบถามทัศนคติของภาคครัวเรือนในพื้นที่หลัก 2 พบว่าสาเหตุการเกิด
และการเพิ่มจํานวนขึ้นของผักตบชวาและสาหร่ายเกิดจากการที่เรือไม่มีการสัญจรไปมาทํา
ให้น้ํานิ่งและทําให้ผักตบชวาและสาหร่ายเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี สาเหตุรองลงมาคือ 
ผักตบชวาถูกปล่อยออกมาจากคลองสวน คลองซอยด้านใน นอกจากน้ียังเชื่อว่าเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ และไม่มีปลาที่กินผักตบชวา ผสานกับไม่มีใครมาจัดการดูแล หรือฉีดยาฆ่า
ทําลายจึงทําให้ผักตบชวาและสาหร่ายเพิ่มจํานวนมากขึ้น  

ในด้านการจัดการผักตบชวาและสาหร่ายจากครัวเรือนพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่จะ
เก็บผักตบชวาขึ้นฝั่งทิ้งไว้แห้งตายไป บางส่วนได้เขี่ยให้ไหลไปตามน้ํา ไม่มีการจัดการ จะมี
ก็เพียงแต่การทําตาข่ายกั้นเพื่อไม่ให้ผักตบชวาเข้ามาในบริเวณบ้านของตนซึ่งเป็นส่วนน้อย 
 ผลการศึกษาในเรื่องทัศนคติต่อปัญหานํ้าเสียในคลองดําเนินสะดวก พบว่า
ครัวเรือนมีความเห็นว่าน้ําในลําคลองเน่าเสียส่งผลกระทบทําให้สัตว์น้ําตาย น้ํามีกลิ่นเหม็น  
และมีขยะในคลอง ทําให้ไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ โดยสาเหตุที่ทําให้เกิดน้ําเสีย
ประการแรกคือ เกิดจากชาวบ้านปล่อยน้ําเสียจากครัวเรือนลงสู่แม่น้ําโดยที่ไม่มีการกรองน้ํา
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ทิ้ง ประการต่อมาคือ จากโรงงาน ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง และปลาตามลําดับ ปล่อยน้ําเสียลงสู่คลอง
ดําเนินสะดวกส่งผลทําให้เกิดปัญหานํ้าเสียในที่สุด   
 ปัญหาน้ําเสียที่เกิดขึ้นนั้นครัวเรือนส่วนใหญ่มีความเห็น ปัญหาน้ําเสียในคลอง
ดําเนินสะดวกยังสามารถแก้ไขได้โดยต้องอาศัยความร่วมมือกันของประชาชนในพื้นที่ จึงจะ
สามารถแก้ไขจัดการปัญหาได้ นอกจากน้ีต้องอาศัยหน่วยงานราชการเป็นผู้นําในการแก้ไข
จัดการปัญหา มีการจัดการควบคุมการปล่อยน้ําเสียจากโรงงาน และต้องมีบ่อบําบัดน้ําทั้ง
จากทางโรงงานและครัวเรือนก่อนปล่อยน้ําลงสู่ลําคลองต่อไป    
  การจัดการแก้ไขปัญหานํ้าเสีย ผักตบชวาและสาหร่าย ของหน่วยงานราชการ ทาง
ภาคครัวเรือยังไม่เห็นมีการจัดการท่ีชัดเจน หรือจริงจัง เป็นการจัดการท่ีไม่สม่ําเสมอและใน
ส่วนของภาคประชาชนก็คงยังไม่เห็นถึงการจัดการร่วมกันของคนในชุมชนในการแก้ไข
ปัญหานํ้าเสียคลองดําเนินสะดวก 
 
พื้นที่หลัก 3 

ครัวเรือนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้น้ําจากคลอง น้ําที่ครัวเรือนใช้อุปโภคนั้นใช้น้ํา
จากประปาหมู่บ้านที่เทศบาลจัดไว้ให้เป็นหลัก ตลอดจนน้ําบริโภคนั้นก็ใช้น้ําฝนเป็นส่วน
ใหญ่ มีการซื้อน้ําบริโภคเป็นจํานวนน้อย เราจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของ
ครัวเรือนไม่มีการใช้น้ําในคลองดําเนินสะดวก   เนื่องจากน้ําในคลองดําเนินสะดวกได้
แตกต่างไปจากอดีตคือน้ําไม่สะอาด และเกิดปัญหาน้ําเสีย แต่ในขณะที่การจัดการน้ําท้ิง
จากภาคครัวเรือน ผลจากการสอบถามพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการจัดการน้ําท้ิงโดย
ปล่อยทิ้งลงคลองดําเนินสะดวกเป็นอันดับแรก รองลงมาได้มีการจัดสรรน้ําทิ้งบางส่วนไปใช้
ในการรดน้ําต้นไม้  นอกจากน้ียังพบว่าบางส่วนยังได้มีการเทน้ําทิ้งลงใต้ถุนที่เป็นพื้นดิน
เพื่อให้น้ําซึมลงดิน และส่วนน้อยที่สุดที่ครัวเรือนจะมีบ่อพักน้ํา หรือบ่อบําบัดน้ําเสียเป็นของ
ตนเองก่อนปล่อยลงสู่คลองดําเนินสะดวกต่อไป      

 ในด้านการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในพื้นที่หลัก 3 นั้น ผลจากการ
สอบถามพบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ทิ้งในถังขยะที่ทางเทศบาลจัดเตรียมไว้ให้ รองลงมาคือ
จัดการขยะมูลฝอยด้วยการเผาทําลายในพื้นที่บริเวณบ้านของตนเอง 
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 จากการสอบถามถึงสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของผักตบชวาและสาหร่าย พบว่า 
สาเหตุอันดับแรกที่ครัวเรือนลงความเห็นนั่นคือ เกิดจากเรือที่สัญจรไปมาลดน้อยลง ทําให้
น้ํานิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดผักตบชวาและสาหร่าย สาเหตุต่อมาของการเพิ่มจํานวนขึ้นของ
ผักตบชวาคือ มาจากคลองสวนหรือคลองซอยเล็กๆ ที่มีสารเคมีตกค้างถูกปล่อยออกมา ทํา
ให้เป็นตัวเร่งของการเกิดผักตบชวาและสาหร่าย นอกจากน้ีครัวเรือนบางส่วนเห็นว่า
ผักตบชวาและสาหร่ายนั้นเกิดขึ้นและเพิ่มจํานวนขึ้นเองตามธรรมชาติ  

ในด้านการจัดการผักตบชวาและสาหร่ายจากภาคครัวเรือนพื้นที่หลัก 3 พบว่า
ครัวเรือนส่วนใหญ่จะจัดการโดยการเขี่ยผักตบชวาให้พ้นออกจากบริเวณบ้านตน อีกทั้งยังมี
การสร้างแนวกั้นผักตบชวาไว้ที่บริเวณริมคลองบริเวณหน้าบ้านตน  แล้วปล่อยให้ไหลไป
ตามคลองดําเนินฯ  รองลงมามีการเก็บผักตบชวาและสาหร่ายขึ้นมาตากให้แห้งแล้วนําไป
ทําปุ๋ยใส่ต้นไม้ต่อไป นอกจากน้ียังมีบางส่วนที่เก็บผักตบชวาขึ้นมาบนฝั่งแล้วปล่อยให้แห้ง
ตายไปเอง และจัดการโดยการเผาทําลายในที่สุด 

 จากปัญหาน้ําเสียคลองดําเนินสะดวกได้ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนที่อยู่ริมคลอง ทํา
ให้ไม่สามารถใช้น้ําในลําคลองได้  สภาพน้ําที่ย่ําแย่ลงส่งผลให้ปลาตาย เกิดการเพิ่มจํานวน
ของสาหร่ายและผักตบชวา โดยทัศนคติของครัวเรือนต่อสาเหตุการเกิดปัญหานํ้าเสีย ผล
จากการสอบถามพบว่า ประการแรกภาคครัวเรือนมองว่าสาเหตุการเกิดปัญหานํ้าเสียเกิด
จากบ่อเลี้ยงปลา และบ่อเลี้ยงกุ้งที่ต้องระบายน้ําออกเพื่อวิดน้ําเค็มเข้า เพื่อรักษาความ
สมดุลของระบบการเพาะเลี้ยง ประการที่สอง การสัญจรของเรือไปมาที่ลดจํานวนลงอย่าง
มากจากในอดีตก็เป็นส่วนสัมพันธ์ที่ทําให้น้ําเน่าเสีย เพราะการสัญจรของเรือทําให้น้ํามี
ออกซิเจน และระบายอยู่ตลอดเวลา ประการต่อมา  ปัญหาน้ําเสียเกิดจากการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนประชากร และประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์แหล่งน้ํา ทิ้งขยะลงในลําคลอง 
นอกจากน้ีปัญหานํ้าเสียยังเกิดจากการที่สวนเกษตรใช้สารเคมีในการเกษตรส่งผลให้
สารเคมีตกค้างในแม่น้ํา เมื่อเวลาฝนตกน้ําจากคลองสวนเหล่านี้ก็จะถูกระบายออกสู่คลอง
ดําเนินฯ พร้อมทั้งผักตบชวาอีกจํานวนมากส่งผลให้ขัดขวางทางไหลของน้ํา ทําให้เกิดการ
หมักหมม  อีกทั้งจากคลองซอยโรงพยาบาลบ้านแพ้วยังปล่อยน้ําเสีย เนื่องจากบริเวณนั้น
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เมื่อยามสัญจรผ่านจะพบว่ามีกลิ่นเหม็นและน้ําไม่สะอาด รวมถึงสาเหตุที่มาจากโรงงาน
มะพร้าวเป็นลําดับต่อมา  

ในด้านทัศนคติที่มีต่อการแก้ไขปัญหานํ้าเสียในคลองดําเนินสะดวกในพื้นที่บริเวณ

หลัก 3   ผลจากการสอบถามพบว่า ครัวเรือนมีความเห็นว่าปัญหานํ้าเสียสามารถแก้ไขได้
ถ้าประชาชนทุกบ้านร่วมมือกันอย่างจริงจัง ในการแก้ไขปัญหาน้ันต้องอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นําชุมชนต้องประสานงานกัน โดยทางภาค
ครัวเรือนมีความเห็นว่าควรให้เทศบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้นําชุมชนเป็น
ผู้นําประชาชนในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาน้ําเสีย และมีกฎระเบียบที่เคร่งครัดในการจัดการ
ดูแลน้ําคลองดําเนินสะดวก และมีกฎควบคุมการปล่อยน้ําเสียจากฟาร์มปลา และฟาร์ม
เลี้ยงกุ้ง นอกจากน้ียังมีบางส่วนที่ไม่เชื่อว่าปัญหาน้ําเสียจะไม่สามารถแก้ได้เพราะ ปัญหา
น้ําเสียไม่ได้เกิดจากจุดใดจุดหนึ่ง แต่ต้องแก้ไขต้ังแต่ต้นคลองถึงปลายคลองซึ่งมีระยะทาง

ประมาณ 32.5 กิโลเมตร  และการอนุรักษ์รักษาคลองดําเนินสะดวกเป็นเรื่องของจิตสํานึก
ของแต่ละบุคคล ซึ่งแก้ไขได้ยาก  ตลอดทั้งยังไม่มีหน่วยงานใดหรือประชาชนในพื้นที่สนใจ
แก้ปัญหาอย่างจริงจัง  นอกจากน้ียังมีข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ว่าควรให้มีการ
เพิ่มเครื่องตีวนน้ําเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้น้ํา เป็นการทดแทนเรือที่ในปัจจุบันมีการสัญจรไปมา
ลดลง อีกด้วย   

ในด้านการจัดการแก้ไขปัญหานํ้าเสียของเทศบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น 
พบว่าครัวเรือนที่อยู่บริเวณพื้นที่ติดริมคลอง ยังไม่เห็นการจัดการที่ชัดเจนจากเทศบาลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งส่วนน้อยที่จะทราบว่าเทศบาลมีการจัดทําป้ายรณรงค์และส่งเรือมา

เก็บขยะและสวะเป็นครั้งคราว นั่นคือประมาณปีละ 2 ครั้งตามวันสําคัญเพียงเท่านั้น  การ
รวมกลุ่มกันจัดการแก้ไขปัญหานํ้าเสียของคนในชุมชนนั้นพบว่า ประชาชนในพื้นที่ยังไม่มี
การรวมกลุ่มในการแก้ไขปัญหาน้ําเสียหรือรรวมกลุ่มอนุรักษ์น้ําคลองดําเนินสะดวกกัน
อย่างชัดเจน กลุ่มที่มีการรวมตัวกันมักเป็นกลุ่มของ อสม. หรือเทศบาลที่จะมีการจัดการเก็บ
ผักตบชวาหรือเก็บขยะในคลองดําเนินสะดวกในช่วงวันสําคัญเท่านั้น  เช่น วันพ่อ วันแม่ 
เป็นต้น เป็นการรวมตัวกันในเฉพาะโอกาสสําคัญเพียงเท่านั้น 
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พื้นที่หลัก 4 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีอายุที่มากกว่า 50 ปีขึ้นไป และอาชีพ

ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามคือ อาชีพค้าขาย พ่อบ้าน/แม่บ้าน นักเรียน ตามลําดับ 
เราจะเห็นได้ว่ากลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในช่วงวัยของการ
ทํางาน หรืออาชีพส่วนใหญ่ที่ประกอบ คืออาชีพค้าขาย ซึ่งไม่ได้มีส่วนสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับการใช้น้ําแต่อย่างใด  

พฤติกรรมการใช้น้ําของครัวเรือส่วนใหญ่พบว่า นํ้าที่ใช้ในการบริโภคคือน้ําฝน และ
มีการซื้อน้ําถังในการบริโภคโดยส่วนใหญ่หากเป็นน้ําฝนก็จะมีทั้งนํามารับประทานได้ทันที
หรือมีการนํามาต้มก่อน หรือมีการกรองน้ําเสียก่อน  โดยน้ําฝนจะมีการกักเก็บไว้ในถังน้ํา
ใหญ่ ส่วนน้ําท่ีครัวเรือนใช้นั้นเป็นน้ําบาดาล แต่ส่วนใหญ่มักพบปัญหาเป็นคราบตะกรัน ขุ่น 
แดง มีเศษดินหรือตะกอนสีดําบ้าง มีการกักเก็บนํ้าไว้ใช้ในโอ่ง เราจะพบว่ามีเพียงค่ายเดียว
ที่ยังใช้น้ําคลองจากภาคการเกษตรอยู่ แต่ในภาพรวมเราจะเห็นว่าครัวเรือนไม่ได้ใช้น้ําใน
คลองดําเนินในการอุปโภคหรือบริโภคแต่อย่างใด เพราะน้ําที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคมี
จํานวนที่เพียงพอต่อความต้องการและน้ําในลําคลองก็ไม่สะอาดพอที่จะสามารถนํามาใช้ได้
 การจัดการนํ้าทิ้งจากครัวเรือนพบว่าส่วนใหญ่ต่อท่อน้ําทิ้งทิ้งลงคลองโดยตรง โดยมี
บางส่วนมีการทิ้งน้ําทิ้งลงใต้ถุนปล่อยให้ซึมลงดิน มีเพียงส่วนน้อยที่จะมีถังบําบัดน้ําเสีย 
ส่วนขยะทุกหลังคาเรือนจะทิ้งลงถังขยะของเทศบาลที่จัดไว้ให้   
 ในด้านการจัดการผักตบชวาและสาหร่ายจากครัวเรือนนั้น ครัวเรือนมีทัศนคติต่อ
การเกิดและการเพิ่มจํานวนขึ้นของสาหร่ายและผักตบชวาว่าเนื่องจากเรือที่ลดการสัญจรลง 
หรือลดจํานวนลงจากในอดีต ทําให้น้ําไม่มีออกซิเจน รองลงมาคือถูกปล่อยออกมาจาก
คลองซอย คลองเล็ก หรือคลองสวนด้านในที่ปล่อยออกมา ซึ่งเหล่านี้จะเพิ่มจํานวนมากขึ้น
ในช่วงหน้าฝน การจัดการผักตบชวาและสาหร่ายจากภาคครัวเรือนพบว่ายังไม่มีการ
จัดการผักตบชวา จึงปล่อยให้ไหลไปตามแม่น้ํา แต่ในบางส่วนมีการนําผักตบชวาขึ้นมาใช้
ประโยชน์นั่นคือ การนํามาทําเชือกผักตบชวาไว้สําหรับผูกพวงองุ่นในสวน หือในบางส่วนมี
การจัดการโดยการเก็บขึ้นมาทิ้งไว้ให้แห้งแล้วเผาทําลาย หรือนํามาทําปุ๋ยสดหรือแห้งใส่
ต้นไม้     
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ทัศนคติของภาคครัวเรือนที่มีต่อปัญหานํ้าเสียในคลองดําเนินสะดวกน้ัน น้ําเสียจะ
มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านโดยที่สัญญาณน้ําเสียนั่นคือปลาในบริเวณหน้าวัดจะ
ลอยคอตาย จะพบว่ามีสาหร่าย สวะ เศษขยะเกลื่อนกลาด ทําให้น้ําในคลองไม่สามารถ
ใช้ได้ และยังมีกลิ่นเหม็น โดยสาเหตุที่ภาคครัวเรือนมองว่าเป็นสาเหตุของน้ําเสีย เกิดจาก
ภาคเกษตรใช้สารเคมี แล้วปล่อยน้ําที่ปนเปื้อนสารเคมีออกมาสู่คลองใหญ่ หรือเกิดจากบ่อ
กุ้ง/บ่อปลา ไม่มีบ่อบําบัดน้ําเสียก่อนปล่อยน้ําเสียออกมา และเกิดจากบ้านเรือนริมคลอง
ปล่อยน้ําทิ้งลงสู่แม่น้ํา นอกจากน้ีโรงงานและการขาดจิตสํานึกของคนในชุมชนยังมีส่วนที่
ทําให้น้ําเสีย    
 โดยภาคครัวเรือนยังมีความเชื่อมั่นว่าปัญหาน้ําเสียจะสามารถแก้ไขจัดการได้ หาก
ทุกคนหรือทุกฝ่ายให้ความร่วมมือช่วยกัน ครัวเรือนไม่ปล่อยน้ําเสียลงคลอง ไม่ทิ้งขยะ หรือ
เศษอาหารลงคลอง  ในขณะที่บางส่วนเห็นว่าไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากเป็นวิถีที่
ชาวบ้านก็ต้องปล่อยน้ําเสียลงคลอง และหากสามารถแก้ได้ก็ต้องแก้ที่โรงงานงดปล่อยน้ํา
เสีย ชาวสวน บ่อปลา บ่อกุ้งและฟาร์มหมูไม่ปล่อยน้ําเสียลงคลอง ซึ่งเป็นไปได้ยากและ
ตอนนี้ก็ยังไม่มีบุคคลหรือหน่วยงานใดเข้ามาดูแลจัดการอย่างจริงจัง ภาคครัวเรือนยังไม่
เห็นการจัดการแก้ไขปัญหานํ้าเสียของเทศบาลยังไม่มีการจัดการท่ีชัดเจน หากมีการจัดการ
ก็ยังคงเป็นการจัดการท่ีไม่สม่ําเสมอ หรือมีการจัดการโดยการตรวจสอบเบื้องต้นคือวัด
คุณภาพ หรือมีการนําเรือมาเก็บขยะหรือสวะในเฉพาะวันหรือโอกาสสําคัญๆเพียงเท่านั้น
 การรวมกลุ่มการจัดการร่วมกันของคนในชุมชนในการแก้ไขปัญหาน้ําเสีย ยังไม่มี
การรวมกลุ่มการจัดการแก้ไขปัญหาหรือมีการจัดการปัญหาที่ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
หากมีการจัดการดูแลก็จะดูแลจัดการเฉพาะในบริเวณบ้านของตนเอง หรือหากจะมีการ
รวมกลุ่มก็จะมีการรวมกลุ่มตามวันหรือโอกาสที่สําคัญ หรือเป็นกลุ่มของเทศบาลที่เข้ามา
จัดการดูแล ในส่วนที่ไม่มีการจัดการได้ให้เหตุผลว่าเนื่องจากไม่มีเวลาในการจัดการ 
เนื่องจากอาชีพที่ประกอบอยู่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ และมองว่าการจัดการเป็นของประตูน้ําท้ังสอง
ประตู เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องมาแก้ไขจัดการ  
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พื้นที่หลัก 5 
พฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนมีการไม่ค่อยมีส่วนสัมพันธ์กับการใช้น้ํา

ในคลองดําเนินสะดวกเท่าใดนัก   เนื่องจากน้ําในคลองดําเนินสะดวกได้แตกต่างไปจาก
อดีตคือน้ําไม่สะอาด และเกิดปัญหาน้ําเสีย แต่ในขณะที่การจัดการน้ําท้ิงจากภาคครัวเรือน

ในบ้านหลัก 5 ส่วนใหญ่พบว่า มักต่อท่อปล่อยน้ําทิ้งลงคลองดําเนินสะดวกโดยตรง มีเพียง
ส่วนน้อยเท่านั้นท่ีจะปล่อยทิ้งลงพื้นดินหลังบ้าน หรือมีพื้นที่สําหรับปล่อยน้ําทิ้งเป็นของ
ตนเอง หรือมีถังพักน้ําหรือบ่อบําบัดน้ําเสียก่อนปล่อยลงคลองดําเนินสะดวก ส่วนในด้าน
การจัดการขยะของครัวเรือนน้ันได้มีการนําไปทิ้งที่ถังขยะที่เทศบาลจัดให้  

ในส่วนของทัศนคติของการเกิดและเพิ่มจํานวนของผักตบชวาและสาหร่ายนั้น 
สาเหตุของการเกิดและเพิ่มขึ้นของจํานวนผักตบชวาและสาหร่ายในคลองดําเนินสะดวก
จากการสอบถามครัวเรือนพบว่า สาเหตุการเกิดและการเพิ่มจํานวนขึ้นของผักตบชวาและ
สาหร่ายนั้นคือเชื่อว่าถูกปล่อยออกมาจากทางประตูน้ําบางนกแขวก สาเหตุต่อมาคือเชื่อว่า
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  นอกจากน้ีการท่ีเรือสัญจรลดลงก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ผักตบชวา
และสาหร่ายเพิ่มจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็ว และการที่เรือลดจํานวนการสัญจรไปมาก็เป็นส่วน
ที่ทําให้เกิดการเพิ่มขึ้นของผักตบชวา เนื่องจากเรือจะทําให้น้ํามีการระบายอยู่ตลอดเวลา  
ทําให้ลดการเกิดและการเพิ่มขึ้นของผักตบชวาได้ ในขณะที่ส่วนน้อยได้กล่าวถึงสาเหตุ
คลองสวนเกษตรมีการใช้ปุ๋ยเคมี เป็นผลทําให้เป็นตัวเร่งผักตบและสาหร่ายให้เจริญเติบโต
เร็ว ซึ่งผักตบชวาเหล่านี้จะมีเยอะมากในช่วงหน้าฝน เพราะน้ําจากคลองสวนหรือคลองย่อย
เหล่านี้จะระบายออกมา  การจัดการผักตบชวาและสาหร่ายของภาคครัวเรือนในพื้นที่หลัก 

5 นั้นส่วนใหญ่ไม่มีการจัดการ มีเพียงการปล่อยให้ไหลไปตามน้ําไป เนื่องจากมีปริมาณที่
เยอะไม่สามารถจัดการได้ และไม่มีเวลาในการจัดการ และตนก็ไม่ได้ใช้น้ําจากคลองดําเนิน
สะดวก มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะเก็บขึ้นมาแล้วปล่อยให้แห้งตายไปเอง  

ผลจากการสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติในการมองถึงปัญหาและสาเหตุของน้ําเสียใน
คลองดําเนินสะดวกพบว่า สาเหตุที่เป็นผลกระทบทําให้น้ําเสียมากท่ีสุดคือ โรงงานแปรรูป
ผลไม้ปล่อยน้ําเสียลงสู่แม่น้ํา  รองลงมาคือการระบายน้ํามาจากทางประตูน้ําบางนกแขวกที่
ปล่อยสวะออกมา  และการระบายน้ําเสียจากฟาร์มกุ้ง ฟาร์มหมู  อันดับต่อมาสาเหตุน้ําเสีย
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เกิดจากการที่คลองสวนปล่อยน้ําเสียจากสารเคมีและผักตบชวาออกมาสู่คลองใหญ่ และ
เกิดจากเรือไม่วิ่งทําให้น้ํานิ่ง ไม่มีออกซิเจน น้ําไม่มีการระบายทําให้เกิดปัญหานํ้าเสีย
ตามมา  ส่วนน้อยที่จะมองสาเหตุปัญหานํ้าเสียมาจากที่อยู่อาศัย ประชาชนในพื้นที่บริเวณ
ริมคลองไม่ช่วยกันรักษาแม่น้ําลําคลอง และเห็นว่าการพ่นยาทําลายผักตบชวาทําให้ผักตบ
ตบชวาตายอยู่ใต้น้ํา เกิดสารเคมีตกค้างทําให้น้ําเสียในที่สุด   

ทัศนคติของครัวเรือนในด้านการแก้ไขปัญหานํ้าเสียในคลองดําเนินสะดวก พบว่า 
ส่วนใหญ่ประชาชนเชื่อว่าปัญหาน้ําเสียสามารถแก้ได้ โดยทุกคนต้องร่วมมือกัน   ต้อง
ประสานงานร่วมกันของทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียน ผู้นําชุมชน ตลอดจนภาค
ประชาชน  โดยให้หน่วยงานราชการมีระบบการจัดการอย่างจริงจัง  และเป็นผู้นําในการ
จัดการ มีมาตรการในการควบคุมดูแลจัดการการปล่อยน้ําเสียของโรงงานแปรรูปอย่าง
จริงจัง และควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตร  บริเวณครัวเรือนที่อยู่ริมคลองเทศบาลก็
ควรมีการจัดถังขยะเพื่อรองรับผักตบชวาหน้าบ้านให้ทั่วถึง เพราะ บ้านที่อยู่บริเวณด้านใน
คลองซอยไม่มีถังขยะ ทําให้ขยะอุดตันอยู่ด้านในและทําให้ไม่สามารถจัดการกับผักตบชวา
ได้เนื่องจากไม่มีที่ทิ้งหรือทําลาย  ในส่วนของผู้นําชุมชนควรมีจิตสาธารณะ เป็นผู้นําในแต่
ละหมู่บ้านในการร่วมกันรักษาแม่น้ําลําคลอง  โรงเรียนก็ควรปลูกฝังจิตสํานึกให้นักเรียน
ช่วยกันรักษ์น้ํา ถือเป็นการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ไข โดยที่การแก้ไขนั้นไม่
ควรแก้ท่ีจุดใดจุดหนึ่ง แต่ควรแก้ปัญหาต้ังต้นคลองจนถึงปลายคลอง 

 
พื้นที่หลัก 6 

พฤติกรรมใช้น้ําก็เช่นเดียวกับหลักอ่ืน การจัดการนํ้าทิ้งภาคครัวเรือน ประชากรส่วน
ใหญ่ปล่อยน้ําทิ้งลงคลองดําเนินสะดวกโดยตรง ส่วนขยะ ครัวเรือนทั้งหมดจะจัดการโดย
การท้ิงถังขยะในถังที่เทศบาลจัดไว้ให้    

ผลจากการสํารวจทัศนคติของครัวเรือน การเกิดและการเพิ่มจํานวนขึ้นของ
ผักตบชวาและสาหร่ายส่วนใหญ่พบว่า สาเหตุที่เพิ่มขึ้นมาจากคลองสวนย่อย คลองซอย
เล็กปล่อยให้ไหลลอยออกมา   มีบางส่วนเชื่อว่าผักตบชวาและสาหร่ายเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ ในขณะที่น้อยส่วนมองว่าเป็นปัญหาของทางการท่ีจัดการไม่หมด การจัดการ



69 
 

 

ผักตบชวาและสาหร่ายของครัวเรือนพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดการ มีเพียงส่วน
น้อยเท่านั้นท่ีจะมีการจัดการโดยที่การจัดการก็จะมีการเก็บขึ้นมาตากให้แห้งแล้วนําไปเผา
ทําลาย หรือเก็บขึ้นมาทิ้งลงถังขยะบ้าง  
 ในด้านทัศนคติต่อปัญหานํ้าเสียในคลองดําเนินสะดวก ครัวเรือนส่วนใหญ่มองว่า
สาเหตุของปัญหาน้ําเสียเกิดจากโรงงาน และจากภาคการเกษตร เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้
เกิดปัญหานํ้าเสีย นอกจากน้ียังเกิดจากการท่ีเรือสัญจรน้อยลง ทําให้น้ําไม่มีออกซิเจน  มี
เพียงส่วนน้อยที่จะมองว่าเกิดจากผู้คนหรือครัวเรือนทิ้งขยะลงคลอง หรือเกิดจากผักตบชวา 
ปัญหานํ้าเสียที่เกิดขึ้นครัวเรือนยังมีทัศนคติที่ว่า ปัญหานํ้าเสียสามารถแก้ไขได้ถ้ามีการ
จัดการอย่างจริงจัง มีกฎหมายรองรับปัญหาการปล่อยน้ําเสีย ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองว่า
เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก เนื่องจากจํานวนประชากรท่ีอาศัยอยู่นั้นมีจํานวนมาก และยังมี
โรงงานมากมาย และปัญหาที่เกิดขึ้นก็ยังไม่มีใครสนใจในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 
ในขณะที่บางส่วนมองว่าต้องให้กรมชลประทานปล่อยน้ําลงมาชะล้าง  หน่วยงานราชการมี
การจัดการมาเก็บขยะหรือผักตบชวาบางโอกาส หรือประมาณปีละ 2 ครั้ง เป็นการจัดการที่
ไม่สม่ําเสมอ ไม่แน่นอน ส่วนการรวมกลุ่มของชาวบ้านในชุมชนยังไม่มีการรวมกลุ่ม มีเพียง
การร่วมมือกันทําในบางโอกาสเท่านั้น  

 
พื้นที่หลัก 7 
 จากการสํารวจพบว่า ชาวบ้านในหลักเจ็ดครึ่งหนึ่งคิดว่าผักตบชวาและสาหร่ายใน
คลองดําเนินสะดวกเกิดและเพิ่มจํานวนขึ้นจากการที่ออกกมาคลองเล็กแล้วไหลออกมาสู่
คลองใหญ่อีกที สําหรับเหตุผลรองลงมาคือ การไม่มีเรือวิ่งผ่าน น้ําจึงไม่มีออกซิเจน แล้วยัง
ประกอบด้วยอีกสามปัจจัยคือ  ถูกปล่อยออกมาจากสวน ไม่มีหน่วยงานมาเก็บ หรือเกิด
ตามธรรมชาติ โดยครัวเรือนส่วนมากก็จะมีการจัดการบ้าง ด้วยการเอามาตากแห้ง ใส่ต้นไม้ 
หรือการปล่อยให้มันมาติดใต้ถุนบ้าน แล้วมันจะตายไปเอง เพราะไม่มีแดด   
 จากการสอบถามทัศนคติของครัวเรือนต่อปัญหานํ้าเสียในคลองดําเนินสะดวก ทํา
ให้เราเห็นถึงสาเหตุของปัญหาน้ําเสียที่สะท้อนคือ คนมักง่ายชอบโยนขยะข้าวของที่ไม่ใช้
แล้วลงคลอง และโรงงานปล่อยน้ําเสียออกมา สําหรับสภาพน้ําเสียที่ชาวบ้านกล่าวถึง คือ 
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การท่ีน้ําเน่าเสียจนใช้ไม่ได้ หรือมีปลาตาย ทําให้สุขภาพของคนก็เสียตามไปด้วย ส่วนใหญ่
มีความเห็นว่า ควรให้ทางราชการจัดการ โดยมีเพียงหนึ่งครัวเรือนเท่านั้นที่ให้ความเห็นว่า 
น้ําที่เน่านั้นไม่ได้กระทบต่อคน เพราะเราไม่ได้ใช้น้ําในคลองแล้ว   และปัญหาน้ําเสีย
สามารถแก้ไขได้ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งเทศบาลและชาวบ้าน รวมถึงต้องจัดการ
กับโรงงาน ฟาร์มเลี้ยงหมู บ่อกุ้ง และโรงพยาบาล มิให้ปล่อยน้ําเสียลงคลอง   และใน
ชาวบ้านเองไม่มีการรวมตัวกันอย่างชัดเจนแต่จะเป็นการรวมกลุ่มกันเฉาะบางกลุ่ม 
อย่างเช่นการร่วมมือกันของคนในชุมชนกับวัด หรือหากใครว่างก็จะรวมตัวช่วยกันเก็บขยะ 
และสวะในคลอง แล้วมีสามครัวเรือนที่เห็นว่า ไม่มีการจัดการเพราะไม่ได้ใช้น้ําในคลอง แต่
ก็ไม่คิดที่จะทําลายคลอง 
 
พื้นที่หลัก 8 

ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการจัดการน้ําท้ิงแบบต่อท่อลงคลองมากที่สุด รองลงมาเป็น
การจัดการแบบ ปล่อยลงหลังสวน ลงใต้ถุนบ้าน มีบ่อดักไขมัน หรือมีบ่อพักน้ํา โดยบาง
ครัวเรือนก็มีการใช้การจัดการน้ําท้ิงมากกว่าหน่ึงวิธี  การจัดการกับขยะมูลฝอยด้วยการ
นําไปทิ้งลงถังขยะที่เทศบาลเตรียมไว้ให้     

จากการสอบถามพบว่า ในหลักแปดนี้ชาวบ้านคิดว่าผักตบชวาและสาหร่ายใน
คลองดําเนินสะดวกเกิดและเพิ่มจํานวนขึ้นจากการไหลออกมาจากในสวนมากที่สุด 
รองลงมาคือ เมื่อฝนตกหรือน้ําขึ้นสูง แต่ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ถูกกล่าวถึง โดยอาจแบ่งได้ว่า
เหตุมาจากคนที่มีนิสัยคนเห็นแก่ตัว มักง่าย จึงไม่มีใครจัดการกับผักตบชวาและสาหร่าย 
เหตุท่ีมาจากธรรมชาติ เติบโตขึ้นมาเอง รวมถึงการที่มันไหลมาจากคลองใหญ่ แม่น้ํา หรือ
แม้แต่การจัดการของประตูน้ํา แล้วส่วนที่ถูกกล่าวถึงอีกคือเหตุจากคนสวนปล่อยน้ําเสีย
ออกมา จากการใช้ยาฆ่าแมลงสารเคมี สําหรับสาเหตุอ่ืนๆที่เหลือประกอบด้วย การถูก
ปล่อยออกมาจากอู่ร้าง  การทิ้งผงซักฟอกลงคลอง ทําให้ผักตบชวาและสาหร่ายเติบโตได้ดี  
และไม่มีหน่วยงานรัฐเข้ามาจัดการอย่างจริงจัง  

การจัดการผักตบชวาและสาหร่ายส่วนใหญ่ไม่มี ถ้ามีครัวเรือนก็มีการจัดการหลาย
แบบและในหนึ่งครัวเรือนก็มีการจัดการที่ผสมผสานหลายวิธี ตัวอย่างเช่น เอามาทําปุ๋ยสด  
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บางทีก็เกี่ยวไว้ข้างถนน  ตากแดดจนแห้ง แล้วทิ้งถังขยะ  หรือเกี่ยวขึ้น ตากให้แห้ง แล้วก็
เผ่า สําหรับบางครัวเรือนก็เก็บขึ้นบ้างถ้ามีเวลา  หรือไม่ก็รอเทศบาลมาเก็บ   เพราะถ้าเก็บ
แล้วไม่รู้จะเก็บไว้ตรงไหน(ไม่มีที่ให้เก็บ)     

จากการสํารวจทัศนคติของครัวเรือนต่อปัญหานํ้าเสียในคลองดําเนินสะดวก เห็นได้
ว่าสภาพของน้ําเสียที่แสดงให้เห็น ว่านี่คือน้ําเสีย ได้แก่ มีปลาตาย  น้ําส่งกลิ่นเหม็นเน่า ดํา 
ดูแล้วไม่สะอาด โดยสาเหตุที่ถูกกล่าวถึงที่ทําให้เกิดปัญหานํ้าเสียคือ โรงงาน  ผักตบชวา น้ํา
ในสวนปล่อยออกมา การเลี้ยงหมู นักท่องเที่ยว แม่ค้า และไม่มีการระบายน้ํา ไม่มีการ
ถ่ายเทน้ํา  

จากที่กล่าวมาข้างต้นก็ยังมีชาวบ้านบางส่วนที่มีความเห็นแตกต่าง ว่าสภาพน้ํายัง
ปกติ เพราะน้ํามีการถ่ายเทอยู่ตลอดเวลาโดยกล่าวว่ากรมชลประทานได้ดูแลการเปิดปิด
ประตูน้ําตลอด (เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยว น้ําจะเสียไม่ได้ โดยเฉพาะต้นน้ําบริเวณตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวก) น้ําจึงไม่เสีย  

จากการสํารวจมีสองคําตอบที่มีจํานวนที่ใกล้เคียงกัน โดยชาวบ้านส่วนมากก็ยังคิด
ว่าปัญหาน้ําเสียก็ยังสามารถแก้ไขได้ หากแต่ให้เหตุผลมาว่า เราควรแก้ไขจากการหา
ต้นเหตุและแก้ที่ต้นเหตุน้ัน ต้องแก้ที่ตัวบุคคล อย่ามักง่าย ต้องมีจิตสาธารณะ  หน่วยงาน
ราชการต้องไม่มีการฉ้อโกง รวมถึงการจัดการการปล่อยน้ําของประตูน้ํา  แล้วชาวบ้านอีก
ส่วนให้ความเห็นว่า  แก้ไขไม่ได้ เนื่องจากคนส่วนใหญ่ไม่มีจิตสาธารณะ มีนิสัยไม่รักษ์
คลอง และไม่มีเวลา แล้วยังกล่าวถึงการขึ้นลงของน้ําที่ไม่สามารถกําหนดได้  และหากจะ
จัดการแก้ไขปัญหาท้ังหมดก็ไม่มีงบประมาณสนับสนุน หน่วยงานราชการไม่มีการแก้ไขหรือ
ช่วยเหลือปัญหาน้ําเสียที่เกิดขึ้น หากมีหน่วยงานเข้ามาดูแล ก็จะทําบางช่วง ในวันสําคัญๆ 
หรือน้ําเน่าจึงทํา หรือเฉพาะช่วงใกล้เลือกต้ัง สําหรับกิจกรรมก็เช่น มีการนําน้ําชีวภาพมาเท
ใส่ลงคลอง ติดป้ายรณรงค์ จ้างคนมาเก็บสวะและขยะในคลอง เป็นต้น  ชาวบ้านส่วนใหญ่
ไม่มีการรวมกลุ่มกันเอง แต่อาจจะมีการร่วมกันบ้างในช่วงวันสําคัญ(ตามโอกาส)หรือทาง
เทศบาลขอความร่วมมือ  ซึ่งในพื้นที่เองเทศบาลคอยดูแลตลอด แล้วชาวบ้านเองก็ดูแล
เฉพาะบ้านใครบ้านมัน 

เฮ้อ!!!  หลังจากสรุปข้อมูลเสร็จพวกเราแพทับหลับคากองข้อมูล กันเลยทีเดียว ....  
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ครั้งสุดท้าย ณ MU 

 เช้าวันนี้ เรามีนัดกับอาจารย์เพิ่มศักด์ิ และอาจารย์สุวิดาจ้า ซึ่งเราก็จะมาคุยสรุป
การฝึกงาน และการลงพื้นที่ที่ดําเนินสะดวก ว่าเป็นอย่างไรบ้าง มีปัญหา หรือข้อข้องใจอะไร 
ที่เราอยากถามอาจารย์เพิ่มศักด์ิ ซึ่งอาจารย์ก็จะให้คําแนะนํา พร้อมกับวิเคราะห์เหตุการณ์ 
ปรากฏการณ์หรือปัญหาท่ีเราสองคนได้ไปพบกันมา แล้วอาจารย์ยังช่วยตอบข้อสงสัยใน
ระหว่างที่เราลงพื้นที่ แล้วเมื่อเราได้พูดคุยประสบการณ์กันเสร็จสิ้นแล้ว อาจารย์สุวิดาก็ได้
กล่าวถึงว่า อาจารย์เพิ่มศักด์ิหรือทางศูนย์สันติเอง อยากให้เราสองคนทํางานหรือนําเสนอ
งานแบบไหนเพื่อสรุปการฝึกงานของพวกเราสองคน จากการพูดคุยและคําแนะนําของ
อาจารย์ทั้งสอง เราก็ได้ข้อสรุปว่า เราน่าจะส่ง Diary ที่พวกเราเขียนกันตอนลงพื้นที่ ถือเป็น
การบอกเล่าประสบการณ์ชีวิต โดยที่เราสามารถกําหนดรูปแบบการนําเสนอหรือรูปแบบ
การเขียนเอง อิสระสุดๆ จ๊ะ เป็นการเสร็จสิ้นภารกิจของเช้านี้ (เช้ามาก ยังเข้าศูนย์สันติไม่ได้
เลย)  
 นึกถึงแล้วก็เศร้า เพราะเราก็จะไม่ได้มานั่งและช่วยงานที่ศูนย์สันติ กับพี่ๆ และ
อาจารย์ที่น่ารัก นึกแล้วก็ใจหาย แต่ก็เป็นเศร้าที่แฝงไปด้วยความสุข เพราะอย่างน้อยเราก็
ได้เคยร่วมงานกับทุกๆคน 
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เดินทางสู่เหนือตอนล่าง(พิษณุโลก) 

 ช่วงบ่ายของวันเดียวกัน  เราเตรียมพร้อมที่จะเดินทางไปพิษณุโลก พี่อ้วนมารับ มา
พร้อมกับพี่หม่าว (เราเพิ่งเจอพี่หม่าวครั้งแรกจ้า) เราเดินทางมาเรื่อยๆ และใกล้ชิดสนิทสนม
กันด้วยความรวดเร็ว เส้นทางเหมือนกลับบ้านเลย (แต้วอยู่อุตรดิตถ์ เบลล์อยู่ฉะเชิงเทรา) 
พอเข้ามาที่ตัวเมืองพิษณุโลกเราก็หลง เพราะทั้งสี่คนเราไม่คุ้นเคยสถานที่ แต่แต้วผู้เคยอยู่
ที่นี่มาหนึ่งเดือนเต็ม(เรียนพิเศษ) ก็สามารถนําทางทุกคนให้มุ่งสู่โรงแรมได้ แต่เราก็ได้รับ
ความช่วยเหลือจากพี่ๆที่พิษณุโลกเป็นผู้บอกทางและแสงสว่างแกเรา ให้ถึงโรงแรมโดย
สวัสดิภาพ ห้องพักน่าอยู่มาก แล้วทุกคนที่จะเข้าร่วมสัมมนาในวันพรุ่งนี้ก็มาถึงที่โรงแรมกัน
เป็นบางส่วน คนที่เหลือก็จะมาในวันเริ่มงานพรุ่งนี้เลย(อยู่จังหวัดใกล้เคียงนี่แหละจ๊ะ คน
ไกลอย่างเราก็เลยต้องมาก่อน เด๋ียวเหนื่อย)  
 สัมมนาเริ่มแล้ว เรารู้สึกต่ืนเต้นมาก ที่ได้ร่วมงานกับ อาจารย์เพิ่มศักด์ิ(หัวเรือใหญ่) 
พี่นก และพี่ๆ นักวิจัยอีกหลายท่าน ที่ทํางานอยู่ในพื้นที่ต่างๆ พี่เขาเก่งกันมาก เป็นมืออาชีพ 
และยังมีพี่น้องชาวบ้านในแต่ละลุ่มน้ําของภาคเหนือตอนล่าง มีทั้งหมดห้าลุ่มน้ํา และรวม
กับคลองดําเนินสะดวกอีก เป็นหกจ้า เราเป็นตัวแถม ตอนแรกเราสองคนคิดว่าพี่นกให้มา
เป็นผู้สังเกตการณ์หรือเสมือนเรามานั่งในห้องเรียนห้องหนึ่ง แล้วฟังอาจารย์หน้าห้อง ที่ไหน
ได้ อาจารย์ได้มอบหมายให้เราเป็นตัวแทนของคนคลองดําเนิน ในการตอบโจทย์และแสดง
ปัญหาในพื้นที่คลองดําเนินสะดวก แม่เจ้า โจทย์ที่อาจารย์ให้มา มันยากมาก พอยิ่งฟังจาก
ในพื้นที่อื่นๆ แล้ว เรารู้สึกว่าคนในพื้นที่และผู้ที่มีประสบการณ์ตรงสามารถถ่ายทอดมัน
ออกมาได้อย่างง่ายดาย และมีความเข้าใจในปัญหานั้นอย่างลึกซึ้ง เราจึงรู้สึกกดดันเพราะ
เราใช้เวลาอยู่ที่คลองดําเนินเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น  เราไม่แน่ใจว่าเราจะเป็นตัวแทนที่ดี
ให้กับชาวคลองดําเนินได้หรือไม่ แค่เราก็ได้ทํากันอย่างเต็มที่ เพราะจากการเสนองานอย่าง
เข้มข้นทั้งวันแล้ว อาจารย์ก็ให้งานกลับมาคิดเพื่อนําเสนอในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นด้วย ทําให้คืน
นี้ทั้งคืนเราทั้งสองคน คอยนั่งเค้นสิ่งที่จะไปนําเสนอพรุ่งนี้เป็นอย่างมาก ไม่เคยเครียดอะไร
มากเท่านี้มาก่อนเลย อาจเป็นเพราะเรารู้ได้ถึงความเป็นจริงว่า การแก้ปัญหามันไม่ใช่เรื่อง
ง่าย ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็อาจมีปัญหาที่คล้ายกัน แต่บริบทของแต่ละพื้นที่ก็ทําให้การแก้ไขปัญหา
ที่แตกต่างกันไป แต่ในเวทีสัมมนานี้ เราสามารถแลกเปลี่ยน และปรับเอากลยุทธ์มาใช้
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ร่วมกันได้ ดังนั้น คืนนั้นเราแทบไม่ได้นอน เพราะต่างคนต่างความคิด เรานั่งหัวเราะตัวเองที่
เราสองคนสามารถมานั่งเถียงกันได้นานหลายชั่วโมงเพียงเพราะกระดาษไม่กี่หน้า กว่าจะ
ตกผลึกสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะใช้ได้กับพื้นที่คลองดําเนิน แม้มันจะเป็นความคิดแบบเด็ก ๆก็
ตาม เราถือว่านี่เป็นประสบการณ์ในเวทีสาธารณะ เวทีชาวบ้าน ครั้งแรกของเรา และได้เก็บ
เกี่ยวอะไรมามากมาย ทั้งที่กดดัน แต่ทุกคนก็ให้กําลังใจเรา ต้ังใจฟังในสิ่งที่เราพูด เรารู้สึก
ปลื้มมาก จากการนําเสนองานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ จบลง เราเชื่อว่าทุก
คนต้องได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ดีๆ กลับบ้านไปด้วยอย่างแน่นอน  รวมถึงพวกเราด้วย 
ได้มาอย่างล้นท้น แบบไม่คาดคิดมาก่อน ถึงจะเครียดแต่ด้วยความเป็นกันเอง ก็ทําให้เรา
รู้สึกดีขึ้น และมีความคิดที่อยากจะร่วมงานดีๆ แบบนี้อีกในอนาคต ถ้าเป็นไปได้ เมื่อเวลา
ดีๆจบลง เราก็ต้องเดินทางกลับมา เพราะเราจะเปิดเทอมกันพรุ่งนี้แล้วจ้า ยังขี้เกียจอยู่เลย 
แต่ก็ดีใจที่จะได้กลับมหาลัย เจอเพื่อนๆ พี่ๆ และอาจารย์ที่น่ารักทุกคน  
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บันทึกวิจัย(เทอม 2) 

กลับเข้าพ้ืนที่อีกครั้ง 

 ก่อนลงพื้นที่รอบสองครั้งนี้ความตั้งใจในการลงพื้นที่ของเราสองดูเหมือนๆจะ
ก้ําก่ึงระหว่างอยากและไม่อยาก เหตุท่ีว่าไม่อยากนั่นก็เป็นเพราะว่า เราออกมาจากพื้นที่
ก็นานในระยะเวลาหนึ่ง แล้วระหว่างที่ออกมาก็ไม่เคยได้ติดต่อกลับไป ทั้งๆที่คนที่บ้าน

ลุงก็บอกแล้วเหลือเกินว่า “อย่าลืมมาเยี่ยมเยือนกันบ้าง ” ไม่รู้ว่าเค้าพูดออกมาเพราะ
มารยาทหรืออย่างไร แต่ตอนนั้นก็ตอบรับกลับไปด้วยมารยาทเหมือนกัน แน่ล่ะ ไม่เคย
ติดต่อกับไปแล้วอยู่จะให้เดินเข้าบ้านไปพร้อมกับทําเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น คิดแล้วก็
ลําบากใจอยู่ 
  ส่วนเหตุผลที่อยากกลับเข้าไป จริงๆแล้วมันก็มีมุมให้คิดถึงอยู่นะ คิดถึงกับข้าว
อาม่า คิดถึงน้องๆที่บ้าน คิดถึงตอนกินๆนอนๆอยู่ที่บ้าน (แต่ละอย่างไม่มีเรื่องงานเลยก็
ว่าได)้  
 วันแรกที่โทรไปบอกลุงสงครามว่าจะขอกลับเข้าไปอยู่ในบ้าน สนทนากันได้สัก

พัก ตกลงนัดหมายเป็นอันเรียบร้อย ก่อนวางสายลุงถามว่า “หนูเป็นใคร”  คําถามนี้ทํา
เอาคนปลายสายถึงกับหน้าชา เราที่คิดว่าไม่มีปัญหาท่ีจะกลับไปบ้าน คิดว่าติดต่อ
กลับไปอะไรๆก็คงง่าย แต่ก็ไม่ใช่เลย ..สุดท้ายก็ตกลงกันได้ด้วยดี พร้อมกับคําบ่นจาก
คุณลุงนิดหน่อยว่าไม่ยอมติดต่อกลับไปบ้างเลย 

   
 การกลับเข้าไปในพื้นที่ครั้งนี้ผู้วิจัยต้ังใจไว้ว่าจะลงไปเก็บข้อมูลที่เจาะลึกขึ้น 
เพราะแผนการทํางานขั้นแรกของเทอมนี้นั่นคือการสัมภาษณ์เชิงลึก เราจะเข้าไปเก็บ
ข้อมูลตัวอย่างครัวเรือนที่มีการบําบัดน้ําทิ้ง โดยครัวเรือนที่เราเลือกนั้นเป็นผลมาจาก
แบบสอบถามที่เราได้เก็บไปในเทอมแรก ผู้วิจัยได้วางแผนการเก็บข้อมูลไปตามแผนการ
ทํางานที่ได้วางไว้ โดยเราได้วางกลุ่มประชากรตัวอย่างไว้ด้วยกันสองกลุ่มคือ  ประชาชน
ในครัวเรือนบริเวณคลองดําเนินสะดวกที่มีการบําบัดน้ําทิ้งอย่างเป็นรูปธรรม และกลุ่ม
ประชากรที่ไม่มีการบําบัดน้ําทิ้ง   
  โดยการเก็บข้อมูลนั้นจากเดิมที่แผนการทํางานของผู้วิจัยจะประสานกับ
เครือข่ายรักษ์คลองดําเนินสะดวก ในการเลือกกลุ่มประชากรตัวอย่าง เราจะใช้ การเลือก
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กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง   เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะเป็นใครก็ได้ที่มีลักษณะตาม
ความต้องการของเราเอง  โดยกําหนดคุณลักษณะ ของกลุ่มที่เลือกให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งกลุ่มประชากรชุดน้ีจะมาจากกลุ่มประชากรที่ผู้วิจัยได้
ทําการเก็บข้อมูลไปแล้วในขั้นตอนการค้นหาสถานการณ์(หรือในเทอมแรกดังที่ได้กล่าว
ไป)  

เมื่อผู้วิจัยกําหนดประชากรตัวอย่างแล้วนั้น ผู้วิจัยจึงพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 
โดยเป็นการต้ังประเด็นคําถามตามลักษณะของประชากรตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม ผู้วิจัยได้
ออกแบบเครื่องมือการวิจัยแล้วจะนําเครื่องมือดังกล่าวมาทดลองความเป็นไปได้  หรือ
ข้อบกพร่องที่อาจไม่ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ที่ได้ของเครื่องมือ  หลังจากที่ได้ทดสอบ
เครื่องมือแล้วผู้วิจัยจะทําการประสานงานกับกลุ่มวิจัยเครือข่ายอนุรักษ์คลองดําเนิน
สะดวกในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

นี่คือแผนงานที่เราต้ังใจไว้เป็นอย่างดี แต่เมื่อเราได้กลับเข้าบ้านอีกครั้ง ในช่วง
แรกๆเราจึงยังคงหลงสบายตัว เดินเฉิดฉายอยู่ในบ้านสวนคุณลุง กินลมชมธรรมชาติกัน
อยู่สักพักหนึ่ง นี่เป็นปัญหาของทีมวิจัยเราโดยตรง ความประมาทในการใช้เวลาในพื้นที่ 
แต่ในระหว่างที่เราอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น สาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราออกไปเก็บข้อมูลไม่ได้นั่น
คือ สภาพฝนฟ้าอากาศที่ไม่เป็นใจเนื่องจากเวลาที่เราวางแผนว่าจะไปเก็บข้อมูลฝนก็
เกิดตกหนัก ทําให้เราไม่สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้ ซึ่งปกติแล้วเราไม่สามารถลงพื้นที่
ได้ด้วยตนเองอยู่แล้ว ในครั้งนี้จะมีลุงหมินคอยเป็นสารถีพายเรือไปส่งเราหน้าปากซอย
คลอง เพราะถ้าอยู่ที่นี่การเดินทางทางเรือจะสะดวกที่สุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องรอจังหวะ
วันเวลาที่ลุงหมินว่างที่จะพายเรือออกไปส่งเราพร้อมกับชี้แนะเส้นทางให้เรา ทําให้การ
เดินทางออกเก็บข้อมูลในพื้นที่ของนักวิจัยสมัครเล่นอย่างเรายิ่งยากขึ้นไปอีก 

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นทําให้เราตระหนักดีว่า การเก็บข้อมูลในพื้นที่จริง อาจมี
สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมโดยรอบที่ไม่เอ้ืออํานวยให้เราเก็บข้อมูลได้ตามแผนที่เรา
ต้ังใจไว้  แต่ปัญหาท่ีเกิดขึ้นทําให้เราได้เรียนรู้และปรับตัวรู้จักแก้ไขสถานการณ์ปัญหาที่
เกิดขึ้นนั้น เพื่อให้งานสามารถลุล่วงไปได้ โดยเราได้แก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นนี้ด้วยการ
นําข้อมูลเดิมที่เราได้เก็บแบบสอบถามจากเทอมแรกมานั่งจัดเรียงว่ามีครัวเรือนใดบ้างที่
มีการบําบัดน้ําทิ้ง ซึ่งเราก็ได้เห็นว่ามีครัวเรือนท่ีมีการบําบัดน้ําทิ้งบ้างแต่เป็นส่วนน้อย 
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จากนั้นก็ลองดูพื้นที่ที่เราสามารถจะไปถึงได้สะดวก เมื่อปรึกษากันแล้วจึงได้ตัดสินใจที่
จะตัดพื้นที่หลักหนึ่ง หลักสอง ออกไปเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เก็บข้อมูลได้ลําบาก และ
ระยะทางที่จะไปถึงที่นั่นก็ทําได้ยาก เพราะตอนเราไปเก็บข้อมูลครั้งแรกพี่อ้วนพาเราไป 
เราเดินทางกันโดยรถยนต์ส่วนตัวของพี่เขา แต่เทอมนี้เราต้องเดินทางกันเอง และก็หารถ
ที่เข้าไปได้ยาก อีกทั้งเมื่อเข้าไปในพื้นที่ครัวเรือนแล้ว บริเวณแต่ละครัวเรือนนั้นอยู่ห่าง
กัน เป็นบ้านสวน และเต็มไปด้วยสุนัข เราจึงจําเป็นต้องตัดพื้นที่นั้นทิ้งไป จากนั้นเราก็
ลองคุยกับลุงที่บ้านว่ารู้จักครัวเรือนใดบ้างที่มีการบําบัดน้ําทิ้ง (ซึ่งก็ยังไม่ได้คําตอบ)หรือ
สอบถามเส้นทางในการไปยังพื้นที่หลักต่างๆ เพื่อเรียนรู้และทําความเข้าใจในพื้นที่มาก
ขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสานความสัมพันธ์ที่เราเคยทิ้งระยะห่างไว้ในช่วงแรกอีกด้วย  
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วันเก็บข้อมูลจริงวันแรก (บ่อบ้าบัดน้้าทิ้ง) 

  แต่เมื่อผู้วิจัยได้ลงพื้นที่จริง ปัญหาของผู้วิจัยในครั้งนี้คือ เราไม่มีเวลาในการ
ทดสอบคําถาม เราไม่สามารถทราบได้ว่าครัวเรือนใดบ้างที่มีการบําบัดน้ําทิ้ง เพราะ
แบบสอบถามคราวที่แล้วไม่ได้ระบุตําแหน่งแห่งที่ครัวเรือนไว้แต่อย่างใด เราต้องอาศัย
ความจําจากการสอบถามในครั้งก่อนเพื่อสํารวจครัวเรือนที่มีการบําบัดน้ําทิ้ง  และอาศัย
การซักถามจากคนในพื้นที่ไปแทน  

การเดินทางจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่งเป็นไปได้ยากลําบากย่ิงขึ้น เพราะ
การเก็บข้อมูลคราวนี้ผู้วิจัยต้องเดินทางด้วยตนเอง ไม่มีพี่อ้วน (พี่เลี้ยงผู้วิจัย)คอยเป็น
สารถีนําทางให้เราเช่นเดิม เนื่องจากพี่อ้วนมีภารกิจที่ต้องทํา จะมีเพียงลุงหมินที่คอยมา
รับมาส่งในวันที่เราออกไปเก็บข้อมูลเท่านั้น ปัญหานี้ทําให้เราสองคนก็นิ่งอึ้งทําอะไรไม่
ถูกในช่วงแรกเหมือนกัน  
 ปัญหาอีกประการ น่ันคือการประสานงานระหว่างผู้วิจัยกับคณะกรรมการ
เครือข่ายฯ เนื่องจากการกลับเข้าไปในพื้นที่ครั้งนี้ผู้วิจัยไม่ได้ติดต่อประสานงานกับใครไว้
ล่วงหน้า มีแต่การแจ้งให้ลุงสงครามและพี่นกทราบว่าจะเข้าไปในพื้นที่เท่านั้น จึงทําให้
การเก็บข้อมูลของผู้วิจัยเป็นไปอย่างติดๆขัดๆในช่วงแรก และทําให้การทํางานเป็นไปได้
ล่าช้า เพราะการเดินทางจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่งนั้นทําได้ยากลําบาก ด้วยความ
ที่ผู้วิจัยไม่รู้เส้นทางที่คล่องแคล่ว ผู้วิจัยจึงแก้ไขปัญหาด้วยการขอข้อมูลบางส่วนจาก
ลุงหมินเจ้าของบ้านที่ผู้วิจัยอาศัยอยู่ ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ และจึง
ตัดสินใจเลือกเป็นกลุ่มประชากรตัวอย่างไปด้วยเสียเลย 
 ในการเก็บข้อมูลวันแรก ผู้วิจัยได้วางแผนว่าจะลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่หลักสี่ 
เป็นครัวเรือนของคุณลุงองอาจ วงษ์สวรรค์ เนื่องจากในการเก็บแบบสอบถามในครั้งแรก
คุณลุงท่านนําเสนอการบําบัดน้ําทิ้งที่ครัวเรือนคุณลุงมีซึ่งเป็นแบบบ่อบําบัดน้ําทิ้ง ซึ่งใน
การเก็บแบบสอบถามครั้งแรกในเทอมแรกนั้นคุณลุงก็เป็นผู้นําเสนอการบําบัดครัวเรือน
ที่คุณลุงท่านมี แต่ในตอนนั้นพวกเรายังไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดในงานเรา เราจึงไม่ได้
เข้าไปดู พร้อมบอกคุณลุงไปในตอนนั้น ถ้ามีโอกาสขออนุญาตกลับมาเก็บข้อมูลจาก
คุณลุงอีกครั้ง ซึ่งคุณลุงก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งเราก็ไม่คิดว่าในวันนี้เราจะได้ใช้
โอกาสนี้จริงๆด้วย 
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   การเดินทางไปครั้งนี้ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากลุงหมิน ในการเป็นสารถี
ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งถึงพื้นที่ เราออกจากบ้านเราตอนประมาณเจ็ดโมง วันนี้เป็นวัน
ออกพรรษา ความจริงในตอนแรกลุงก็ชวนเราไปทําบุญแต่เนื่องจากเราสองคนต่ืนไม่ทัน 
ซึ่งเราก็คิดว่าเราต่ืนเช้าแล้ว แต่ก็ยังไม่ทันอยู่ดี ลุงเลยขับรถพาเรามาดูการตักบาตรเทโว
ที่วัดประสาทสิทธิ์ ซึ่งพอเราได้เห็นก็ตกใจมาก เพราะคนเยอะมากๆ และระยะทางที่คน
ยืนเข้าแถวใส่บาตรนั้นระยะทางยาวเป็นกิโล และคนก็แน่นขนัดทั้งสองข้าง เป็นวันที่
ครึกครื้นมาก ซึ่งเราสองคนก็คิดไว้ตอนแรกว่าคนต้องเยอะแน่ๆ แต่ภาพจริงก็ไม่คิดว่าจะ
เยอะได้ขนาดนี้  แต่เราก็ได้เห็นประเพณีวัฒนธรรมของผู้คนที่นี่ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้
เหมือนกัน เราเห็นความหลากหลายของวัฒนธรรมที่นี่ ผู้คนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นคนไทย
เชื้อสายจีน มีประเพณีทั้งพุทธและประเพณีจีนเกิดขึ้นมากมายที่นี่  แต่ที่เราได้เห็นคราว
นี้ เรายังได้เห็นว่าศูนย์กลางของความเป็นชุมชน หรือศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนก็
ยังคงคือแบบแผนวัฒนธรรมอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่ประสานหลอมรวมให้คนในชุมชนต่าง
วัฒนธรรมเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน โดยมีสถานที่ คือวัดเป็นจุดศูนย์กลางหล่อหลอมจิตใจ 
 จากประเพณีในวันนี้ทําให้เราได้เห็นว่า ในชุมชนหนึ่งๆ ย่อมมีความหลากหลาย
ที่ผสมผสานรวมอยู่ในชุมชนเดียว ซึ่งมีความหลากหลายทั้งทางด้านประเพณีวัฒนธรรม 
คือ พิธีกรรมประเพณีต่างๆ ทั้งเชื้อสายไทย และจีน เราเห็นว่าความแตกต่างหลากหลาย
ที่เกิดขึ้นในชุมชนหนึ่งๆ ไม่ใช่เรื่องที่สร้างปัญหา  หรือเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้น แต่หาก
เป็นความแตกต่างหลากหลายที่หล่อหลอมให้คนในชุมชนเรียนรู้วิถีชีวิตซึ่งกันและกัน 
และปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกันอย่างประนีประนอม และมีความสุขท่ามกลางความ
หลากหลายเหล่านั้นด้วย ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนนั้นๆจึงอาจไม่ได้วัดจากความ
เป็นหน่อเนื้อเครือญาติได้อย่างเดียว หากแต่ยังมีประเพณี วัฒนธรรมของคนในชุมชนที่
ร้อยเรียงความสัมพันธ์ของผู้คนและวิถีชีวิตให้ดําเนินไปอย่างเกื้อกูล และกลมกลืนเป็น
หนึ่งเดียวกัน เป็นวัฒนธรรมร่วมกัน และเป็นชุมชนเดียวกัน 
 จากน้ันเราสามคนก็ได้ออกเดินทางเพื่อไปถึงเป้าหมาย คือบ้านคุณลุงองอาจ    
ที่หลักสี่ ด้วยมอเตอร์ไซค์คันเดิม (ซึ่งระยะทางก็ไกลมากอยู่ แล้วก็ตามสไตล์เดิม ซ้อน
สามไร้ซึ่งหมวกนิรภัยใดๆ)ถือเป็นความโชคดีของเรามาก ที่ลุงมาด้วยในคราวนี้เพราะลุง
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ได้ช่วยกันสุนัขเจ้าถิ่นแถวน้ันให้เรา เพราะนี่เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยมือสมัครเล่นอย่างเราขยาด
หวาดกลัวที่สุด เมื่อได้มาลงภาคสนามที่นี่  
 เมื่อมาถึงที่หมายเราสามคนจอดรถไว้หลังชุมชน แล้วต้องเดินลัดเลาะมาตาม
ทางเดิน เนื่องจากบ้านคุณลุงอยู่ติดฝั่งคลองดําเนินสะดวก เราไม่สามารถขับรถเข้ามา
จอดได้ เพราะเป็นทางเท้าแล้วก็มีบ้านเรือนติดกัน การเดินเท้าจึงง่ายและสะดวกกว่า 
 เมื่อเราถึงที่หมาย เป็นที่น่ายินดีที่คุณลุงองอาจยังจําเราสองคนได้ และให้การ
ต้อนรับเราเป็นอย่างดี บ้านคุณลุงแม้ว่าจะเป็นครัวเรือนที่อยู่ติดกับครัวเรือนอ่ืนๆ แต่
บ้านคุณลุงก็เป็นบ้านที่มีพื้นที่บริเวณบ้าน ซึ่งบ้านส่วนใหญ่ในบริเวณนี้มักจะอยู่ติดกัน
ไม่มีพื้นที่บริเวณบ้าน ถือได้ว่าเป็นบ้านที่มีฐานะในระดับหนึ่ง อาจจะเนื่องจากคุณลุงเอง
เป็นอดีตข้าราชการ ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้ มีความมั่งค่ัง มั่นคงในระดับ
หนึ่ง นี่อาจเป็นหนึ่งปัจจัยของครัวเรือนที่มีการบําบัดน้ําเสียก็อาจเป็นได้  ครัวเรือนที่มี
ความพร้อมในด้านความรู้ประสบการณ์ และความพร้อมในด้านเงินทุน รวมถึงพื้นที่ที่
เอื้ออํานวยต่อรูปแบบการบําบัดน้ําก็ส่งผลให้เกิดการบําบัดน้ําทิ้งในรูปแบบนั้นๆได้ 

 
คุณองอาจ  วงษ์สวรรค ์
อดีตข้าราชการบ านาญ 

  เริ่มเปิดการสนทนาก็ชวนคุยสัพเพเหระไปเรื่อยอยู่พักใหญ่ เนื่องจากมีลุงหมิน
ไปด้วย (ลุงหมินคุยเก่งมาก) ลุงหมินกับลุงองอาจพูดคุยกันถูกคอ คุยยาวเลยทีนี้ เรา
ต้องพากลับมา แล้วรีบเปิดประเด็นสัมภาษณ์กันทันที  
  จากการที่สัมภาษณ์คุณลุงแล้วเราพบว่า ปัจจัยในการเลือกบําบัดน้ําของคุณลุง
นั่นคือ ประสบการณ์ความรู้ในเรื่องการบําบัดน้ําทิ้งที่คุณลุงได้จากการอ่านหนังสือ 
รวมทั้งความพร้อมทางด้านเงินทุน ความพร้อมทั้งทางด้านพื้นที่ในการติดต้ัง อีกทั้ง
จิตสํานึกในการตระหนักรู้ปัญหาน้ําเสียในคลองดําเนินสะดวกท่ีตัวคุณลุงเองได้รับ
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ผลกระทบโดยตรง จากที่เคยใช้ด่ืมใช้อาบน้ําก็กลายเป็นแค่ต้องใช้รดน้ําต้นไม้เพียง
เท่านั้น ซึ่งลักษณะของบ่อบําบัดน้ําทิ้งครัวเรือนของคุณลุงนั้น เป็นการติดต้ังวงซีเมนต์ลง
ในดิน 2 บ่อ และใช้หิน ถ่าน กรวด เป็นตัวกรอง ผ่านจากบ่อหนึ่งไปยังบ่อหนึ่ง เป็นระบบ
การจัดการท่ีค่อนข้างจะใช้ต้นทุนที่สูงอยู่พอสมควร  

นอกจากน้ีคุณลุงยังให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นในการบําบัดน้ําทิ้งว่าหาก
ต้องการจะแก้ปัญหาควรเริ่มการแก้ไขที่ตัวผู้นําชุมชนก่อน ผู้นําชุมชนควรมีความรู้ใน
การจัดการไขปัญหา และควรเป็นผู้นําในการแก้ไขปัญหาน้ําเสีย อีกทั้งหน่วยงาน
ราชการควรมีงบประมาณมาสนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือนให้มีการบําบัดน้ําทิ้งด้วย 

 
บ่อบ าบัดน้ าทิ้ง 

 หลังจากได้ข้อมูลจากคุณลุงแล้ว ผู้วิจัยก็ได้มีโอกาสทําความรู้จักปฏิสัมพันธ์กับ
คุณลุงสักเล็กน้อยพอเป็นพิธี(ซึ่งก็เกือบหมดวัน) ก่อนที่คุณจะพาไปถ่ายรูปบ่อบําบัดที่ลุง
มี แล้วพยายามคะยั้นคะยอให้เราเปิดฝาซีเมนต์ดูเลย เรารู้สึกดีใจมากท่ีได้รับการตอบ
รับท่ีดีขนาดนี้ ใน แต่ฝาซีเมนต์หนักเกินกําลังเราสองคน เราเลื่อนออกไม่ไหว จึงทําให้
เปิดดูด้านในไม่ได้ เราจึงต้องขอตัวกลับกันก่อนเพราะนี่ก็เกือบเย็นแล้วด้วย เป็นอันว่า
วันนี้เราเก็บข้อมูลได้แล้วหนึ่งรูปแบบ  
 เราสามคนเดินทางกลับบ้านด้วยบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวมากประหนึ่งเสมือน
ฝนจะตก แล้วก็จริงดังคาดเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเมฆเริ่มต้ังเค้า ฟ้าเริ่มมืดอย่างเร็ว 
ภาวนาให้ถึงบ้านก่อนฝนตก  แต่ไม่เป็นไปตามนั้น ฝนตกหนักทําให้เราต้องนั่งพักหลบ
ฝนกันสักพักใหญ่ก่อนกลับบ้าน ประเดิมข้อมูลวันแรกก็เปียกปอนสมใจกันไป 
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เดินทางสู่แหล่งข้อมูลที่ 2(น้้าจุลินทรีย์ชีวภาพ EM) 

 การค้นหากรณีตัวอย่างครัวเรือนที่มีการบําบัดน้ําทิ้งในแบบที่สองนี้ เราต้ังใจไว้
ว่าจะหาครัวเรือนที่มีการบําบัดน้ําทิ้งโดยการใช้ถังดักไขมัน ซึ่งถ้าเรานําแบบสอบถามที่
เราเคยเก็บไปออกมาแจกแจงเราจะพบว่าครัวเรือนในบริเวณหลักสองจะมีการบําบัดน้ํา
ทิ้งในลักษณะนี้อยู่จํานวนหนึ่ง แต่เมื่อเราคํานวณเส้นทาง การเดินทางไปสู่หลักสองแล้ว 
พบว่าไม่สามารถเดินทางไปด้วยตนเองได้ เนื่องจากเส้นทางที่ไกลออกไปมากจากพื้นที่ที่
เราอยู่ อีกทั้งจากการสอบถามเส้นทางแล้วเราพบว่ามันมีความซับซ้อน ซึ่งทําให้เราไม่
กล้าเสี่ยงไป เนื่องจากผู้วิจัยเองไม่สามารถระบุครัวเรือนได้อย่างชัดเจนว่าเป็นครัวเรือน
ใดที่มีการบําบัดน้ําทิ้ง การที่จะไปเดินสอบถามตามครัวเรือนต่างๆในพื้นที่บริเวณนั้นก็
เป็นไปได้ยาก เพราะสภาพครัวเรือนพื้นที่บริเวณหลักสองนั้นจะตั้งบ้านเรือนอยู่กระจาย
ตัวเป็นส่วนใหญ่ ทําให้การเข้าถึงแต่ละครัวเรือนเป็นไปได้ลําบาก  
  ประการที่สอง ความไม่คุ้นเคยในพื้นที่ คือจากเดิมที่เราลงมาเก็บข้อมูล
แบบสอบถามในเทอมแรก ตอนนั้นมีพี่อ้วนเป็นพี่นําทางเพราะพี่อ้วนเป็นคนคุ้นเคยใน
พื้นที่ดีกว่าเรา (ซึ่งในพื้นที่หลักสองนี้ พี่อ้วนเองก็ไม่คุ้นเคยดีเสียด้วย) แต่ในเทอมนี้เรา
ต้องเดินทางกันเอง นอกจากการเดินทางที่แสนลําบากเกินขีดจํากัดของผู้วิจัยแล้ว ก็ยัง
ไม่มีคนนําทางให้เราเข้าไปในพื้นที่อีกด้วย ทําให้แผนการทํางานเราต้องล้มเลิกไป 
 เราสองคนจึงต้องวางแผนใหม่ด้วยการเดินเลาะริมคลองดําเนินสะดวกเรื่อยมา
ต้ังแต่ปากคลองหน้าบ้านเรา โดยเราขอให้ลุงหมินพายเรือมาส่งที่ปากคลองหน้าบ้าน 
จากนั้นเราจะเดินลัดเลาะตามเส้นทางริมคลอง และสอบถามหาครัวเรือนที่มีการบําบัด
น้ําทิ้งไม่ด้วยวิธีการใดก็วิธีการหนึ่งเราเดินมากว่า 2 กิโลเมตรแล้วก็ยังไม่พบครัวเรือนที่มี
การบําบัดน้ําทิ้ง แต่จากการที่เราเดินเท้ามาตลอด ทําให้เราก็เริ่มสังเกตสิ่งรอบข้างมาก
ขึ้น เราสังเกตเห็นว่าครัวเรือนแต่ละครัวเรือนที่เราเข้าไปสอบถามนั้นแม้ว่าจะเป็น
ครัวเรือนที่ติดกันแต่ก็มักจะไม่ค่อยรู้จักกัน ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กัน ต่างไปจาก
สภาพแวดล้อมที่เราคิดว่าน่าจะเป็น  นั่นคือเรามีความคิดว่า บ้านที่ติดกันก็ต้องมีมิตร
ไมตรีสนิทสนมกัน แต่จากวันน้ีที่เราสังเกตมา เราจะเห็นว่าไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดไว้ 
บางครัวเรือนอยู่ติดกัน มีคนอาศัยอยู่ในบ้าน แต่ปิดบ้านปิดรั้วบ้าน หรือเวลาที่เราไป
สอบถามหาตัวอย่างครัวเรือนก็จะสังเกตได้ว่าครัวเรือนที่ติดกันไม่ได้รู้จักสนิทสนมกลม
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เกลียวกันแต่อย่างใด นั่นอาจเป็นเพราะว่าวิถีการดําเนินชีวิตที่คนส่วนใหญ่มักจะออกไป
ทํางานนอกบ้าน ทําให้ไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้าน ทําให้ปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ค่อยๆจางหายไป 
จากที่เราเคยคิดว่าชุมชนในจินตภาพของเรานั้นต้องปฏิสัมพันธ์กัน ต้องสมัครสมาน
สามัคคี กลมเกลียวกัน บ้านใกล้เรือนเคียงต้องรู้จักเกื้อกูลกันไปเป็นเช่นนั้นเสมอ แต่จาก
การลงพื้นที่ในวันน้ีทําให้เราได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งว่าจริงๆแล้วภาพในจินตนาภาพเรานั้น
ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอมาและตลอดไป ชุมชนเองยังมีความหลากหลายอีกหลายแง่มุมที่
ให้เราได้เรียนรู้ไม่ได้เป็นแบบแผนเดียวกันเสมอไป ดังนั้นการที่จะมองถึงปัญหาในชุมชน
นั้นต้องอย่ามองอะไรในมุมเดียว ต้องมองให้หลากหลายและรอบด้าน  เดินไปตลอดทาง
ก็พยายามตามหาครัวเรือนที่มีการบําบัดน้ําทิ้งซึ่งไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะหายากมาก
ขนาดนี้ แดดก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อย เราสองคนอ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัด       
  เดินเรื่อยมาจนถึงหน้าวัดประสาทสิทธิ์ระยะทางก็ทําให้เราเข่าอ่อนกันเลย
ทีเดียว  เราเดินไปเจอกลุ่มคนที่นั่งอยู่หน้าบ้าน จึงตัดสินเข้าไปสอบถามอย่างมี
ความหวังว่า น่ังกันอยู่หลายคน น่าจะมีครัวเรือนที่บําบัดหรือรู้จักครัวเรือนที่มีการบําบัด
น้ําทิ้งบ้าง แต่ก็ได้ความว่าไม่มี และให้กําลังใจเราสองคนว่า “ไม่ต้องเสียเวลาไปเดินหา
หรอก หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ ไม่มีใครเขาทํากันหรอก ” ถึงกับพูดไม่ออกกันเลยทีเดียว เรา
สองคนทําได้แค่ขอบคุณ แล้วก้มหน้าก้มตาเดินต่อไป ต้องเจอสิ เราต้องได้เจอ เราสอง
คนมีความเชื่อเช่นนั้น  แวะพักกินข้าวกลางวันกันที่ตลาดบริเวณนั้น นั่งพักศาลาริมน้ํา
ไปพลางๆ ทําใจกันเสียก่อน ก่อนที่จะตัดสินใจเดินไปเจอร้านกาแฟปาญ่า แวะพักร้อน 
หาอะไรเย็นๆทานก่อน ... เราได้กาแฟมาคนละแก้ว ระหว่างก็ชวนคุยกันไปคุยกันมา 
ช่วงเวลานี้เราจึงได้มีโอกาสสนทนากับเจ้าของร้าน คุณน้าเจ้าของร้านถามถึงประวัติที่ไป
ที่มาของเรา เพราะเห็นว่าเป็นคนแปลกหน้า มาเดินทําอะไรอยู่แถวนี้  
  เราจะเห็นได้ว่า การที่เราสองคนมาลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้นมิใช่ว่าเราจะเป็นเพียง
ฝ่ายเดียวท่ีเข้ามาสังเกตการณ์ในพื้นที่ ในพื้นที่ที่เราเก็บข้อมูลเองนั้น ผู้คนในพื้นที่ใน
หมู่บ้านก็มีการสังเกตเราด้วย ในระบบหมู่บ้านก็มีระบบการจัดการสํารวจตรวจส่อง
กันเองภายในหมู่บ้าน ผ่านการสังเกตของผู้คนในชุมชน ซึ่งมิใช่แค่จ้าของร้านกาแฟร้าน
นี้ หากแต่ตลอดระยะทางที่เราเก็บข้อมูลมาก็จะได้รับคําถามเสมอมาว่าเป็นใครมาจาก
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ไหน มาทําอะไร ระบบเหล่านี้เป็นระบบตรวจส่องดูแลของคนในชุมชนเอง ที่คอยตรวจ
ตราคนในคนนอกหมู่บ้าน เป็นอีกหนึ่งระบบการจัดการภายในชุมชนของคนในชุมชนเอง  

 
คุณปราณี พิชัยสวัสดิ ์
เจ้าของร้านกาแฟปาญ่า 

 คุยกันไปคุยกันมาก็ถือเป็นบ๊ิกเซอร์ไพรส์ในรอบวันนี้ อยู่ๆคุณน้าเดินเข้าไปหลัง
ร้าน แล้วหยิบขวดพลาสติกที่ข้างในมีน้ําสีดําๆอยู่ประมาณครึ่งขวด แล้วคุณน้าถามเรา
ว่า “แบบนี้ถือว่าได้ไหม น้ําจุลินทรีย์ ”  รู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูก ใช่แล้วค่ะ ร้านกาแฟนี้
เขามีการบําบัดน้ําโดยใช้จุลินทรีย์ เหมือนสวรรค์โปรดมาก รู้สึกหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง 
เราจึงขออนุญาตสัมภาษณ์และเก็บรูปไว้เป็นกรณีศึกษารูปแบบที่ 2 ซึ่งเจ้าของร้านก็ให้
ความยินดี พร้อมทั้งช่วยจัดมุมถ่ายทําให้เราด้วย  
 ครัวเรือนนี้เลือกใช้การบําบัดน้ําทิ้งโดยวิธีการเติมน้ําจุลินทรีย์ EM ในครัวเรือน 
เนื่องจากมีทางหน่วยงานราชการมาสอนให้นักเรียนในโรงเรียนทําน้ําจุลินทรีย์ชีวภาพนี้ 
และแจกจ่ายให้แก่ครัวเรือนบริเวณนี้ เราจะเห็นได้ว่าหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเป็น
ปัจจัยเอื้อที่สําคัญที่ทําให้เกิดการบําบัดน้ําทิ้งขึ้นในชุมชนด้วย  
 ความรู้ประสบการณ์ในการเลือกบําบัดน้ําทิ้งก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้ครัวเรือน
เลือกบําบัดน้ําทิ้งด้วยวิธีการนี้ เนื่องจากครัวเรือนให้ความเห็นว่า ครัวเรือนไม่รู้วิธีการ
บําบัดน้ําทิ้งแบบอ่ืน ไม่มีความรู้ในด้านการบําบัดน้ํา ไม่รู้ว่าต้องใช้ต้นทุนเท่าไร ไม่มี
หน่วยงานใดเข้ามาให้ความรู้ในด้านนี้ และคิดว่าถ้ามีหน่วยงานหรือมีความรู้ในการ
บําบัดน้ํา ครัวเรือนก็จะตัดสินใจเลือกบําบัดน้ําทิ้งด้วย เพราะโดยส่วนตัวก็ได้ตระหนัก
เห็นถึงปัญหาและผลกระทบของน้ําเสียในคลองดําเนินสะดวก และอยากจะเป็นจุดเล็กๆ
ที่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาได้บ้าง หากมีความพร้อมในด้านปัจจัยต่างๆตามที่กล่าวมาก็จะทํา
ให้ครัวเรือนมีการเลือกบําบัดน้ําทิ้ง รวมถึงครัวเรือนอ่ืนๆด้วย ประเด็นที่สําคัญที่จะทําให้
เกิดการขยายผลไปในระดับกว้างได้นั้นก็ต้องอาศัยผู้นําชุมชนเป็นกําลังขับเคลื่อนสําคัญ 
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หากผู้นําชุมชนเป็นผู้มีความรู้ เป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาและขยายความรู้
ออกไปก็ทําให้คนในชุมชนอยากจะทําไปด้วย เพราะถือว่าจุดเริ่มต้นการแก้ไขปัญหามา
จากคนในชุมชนด้วยกันเอง  

 
น้ าจุลินทรีย์ชีวภาพ EM 

 หลังจากพูดคุยสัมภาษณ์เจ้าของร้านเสร็จอย่างเป็นกันเองมาก รู้สึกวันนี้คุ้มแล้ว 
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแต่ละตัวอย่างของเรานั้นช่างยากเย็นจริง ๆ แต่เมื่อได้แต่ละ
รูปแบบก็รู้สึกว่าคุ้มกับค่าเหนื่อยที่เราลงแรงไป  
 ในระหว่างที่พูดคุยกันอยู่สักพัก มีพี่สาวแสนสวยคนหนึ่งเดินมาทักทายเจ้าของ
ร้าน พร้อมกับถามเจ้าของร้านว่าใคร เลยมีการแนะนําตัว และบอกถึงจุดประสงค์ว่าเรา
มาทําอะไร ไล่นามถามไถ่ ก็ได้ทราบชื่อพี่เขาว่า “พี่น้อง ” พี่น้องจึงเสนอให้เข้าไปเก็บ
ข้อมูลที่บ้านพี่เค้า เพราะที่บ้านพี่เขามีการบําบัดน้ําทิ้งโดยใช้ถังดักไขมัน เหมือนโชคสอง
ชั้น วันนี้เราเลยได้สองตัวอย่าง สองรูปแบบ เกินความคาดหมายกว่าที่เราคาดไว้ 
 พี่น้องให้เบอร์ติดต่อเราไว้ เนื่องจากวันนี้พี่เขาไม่สะดวกในการให้สัมภาษณ์
เพราะต้องออกไปทําธุระข้างนอก ให้เราติดต่อมาใหม่วันหลัง นับว่าวันนี้เป็นวันที่ลงแรง
ได้คุ้มค่าเหนื่อยจริงๆ  
  ถึงยามเราต้องจรกลับที่พัก หมดวัน แรงก็หมดตามลงไปด้วย รู้สึกกว่าจะเดินถึง
ปากคลองทางเข้าบ้านนั้นช่างไกลเหลือเกิน แต่ก็เอาเถอะ เหนื่อยแล้วได้แบบนี้ก็ยอมค่ะ  
 กลับถึงบ้านลุงสงครามวันนี้คอเพลียคอพับหลับกันเป็นตายจนถึงมื้อเย็นกันเลย
ทีเดียว วันนี้เข้านอนต้ังแต่ยังไม่สองทุ่ม เฮ้ออ  ... หมดไปอีกวัน เวลาก็ใกล้หมดเข้ามาอีก
วันเสียด้วย  
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ตัวอย่างการบ้าบัดน้้าทิ้งใกล้ตัว (ระบบซึมหรือบ่อน้้าคร้า) 

 หลังจากที่เรากรณีศึกษามาทั้งสองรูปแบบแล้ว เราก็ลืมตัวปล่อยตัวพักผ่อน
นอนเล่น พิมพ์ข้อมูลที่ได้มาอยู่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน เนื่องจากอากาศที่ไม่สมดุลกัน
เสียเลย ร้อนมากในช่วงสาย และฝนตกในช่วงบ่ายไปจนถึงเย็น เห็นอากาศแล้วเพลียกัน
เลยทีเดียว 
 เราปล่อยให้ตัวเองพักผ่อน เล่นกับเด็กๆที่บ้าน ใช้ชีวิตกับที่บ้านที่เราพัก เช่น ไป
ช่วยเก็บผักโสนมาทําขนมดอกโสน ที่เราก็ไม่เคยกินมาก่อน หาเรื่องกินไปวันๆ ช่วยอาม่า 
พี่ก้อยทํากับข้าวเล็กๆน้อยๆ ฟังเรื่องเล่าจากลุงหมิน พี่ก้อย อาม่า ลุงสงครามสลับ
หมุนเวียนกันไปตามแต่ว่าใครจะว่าง ใครจะอยู่คุยด้วย  พักผ่อนนอนหลับกลางวันกัน
ชนิดที่ไม่คิดว่ามาทําวิจัยอยู่ที่นี่ ทําตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านกันจริง  
  แต่การท่ีเราได้อยู่ที่บ้านมากขึ้นน้ันทําให้เราเห็นว่าวิถีชีวิตของพื้นที่ที่เราอาจ
เรียกว่าชนบทน้ัน ไม่ได้มีวิถีชีวิตที่สงบนิ่ง พอเพียง ดังในจินตภาพ หรือในวาทกรรมที่เรา
นิยามว่าเป็นชนบทที่มีวิถีชีวิตที่สงบเงียบ เรียบง่ายเสมอไป แต่ในขณะเดียวกันก็มิได้ล้า
หลังหรือด้อยพัฒนาแต่อย่างใด ครัวเรือนมีการปรับตัวให้เข้าเท่าทันกับยุคสมัย มิได้หยุด
นิ่ง สิ่งที่แตกต่างไปจากสังคมเมืองนั่นก็คือลักษณะทางกายภาพภายนอก คือด้านพื้นที่ 
สิ่งปลูกสร้าง การประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นลักษณะผิวเผินที่อาจเห็นแตกต่างกันได้ชัด แต่
ชุมชนเองก็มิได้ปิดหูปิดตาใช้ชีวิตตามประสาพื้นที่ตน แต่ก็มีความต้องการหรือการใช้
ชีวิตที่ทันสมัย สะดวกสบายตามยุคตามสมัย เช่น การใช้เทคโนโลยีในการประกอบ
อาชีพเช่น เครื่องปั๊มน้ํา ที่บ้านคุณลุงก็ต้องการปั๊มตัวใหม่เพื่อช่วยให้สามารถสูบน้ําได้
มากกว่าเดิม ทุนเวลามากกว่าเดิม หรือสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านที่สามารถทุ่นเวลา 
ทุ่นแรงให้กับคนในบ้านได้ ซึ่งการซื้อข้าวของเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ก็มิจําเป็นต้องเดิน
ทางเข้าไปถึงกรุงเทพฯ ภายในตัวอําเภอก็มีความสะดวกสบาย มีร้านค้าที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของคนภายในพื้นที่  
  นอกจากน้ีครัวเรือนก็มิได้เป็นชุมชนปิด ยังมีการปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอก
พื้นที่ ครัวเรือนมีการเดินทางไปภายนอกพื้นที่ชุมชนด้วยตนเอง หรือดังเช่นที่บ้านลุงก็มี
ลูกหลานที่ไปทํางานที่กรุงเทพฯ หรือที่อ่ืนๆ สิ่งเหล่านี้เป็นตัวเชื่อมให้เกิดการปฏิสัมพันธ์
กับคนภายนอก และรับข่าวสารข้อมูลในอีกทางหนึ่ง  แต่ครัวเรือนก็มีการเลือกรับปรับวิถี
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ให้เข้ากับวิถีชีวิตของตนเอง มิได้เลือกปฏิเสธข้อมูลข่าวสารภายนอก หรือรับความ
เปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นเข้ามา สิ่งเหล่านี้เป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่า ครัวเรือนใน
ชุมชนที่เรียกว่าชนบทนั้น ในปัจจุบัน มิอาจนิยามได้ว่าสงบสุข เรียบง่ายได้ ล้าหลัง 
หากแต่มีความเป็นพลวัต ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เข้ากับตัวเองและตามบริบทของสังคม 

แล้วเวลาก็ได้ปรากฏแล้วว่า ใกล้เวลาที่เราต้องออกจากพื้นที่เพื่อกลับไปสรุป
ข้อมูลที่ได้มา คราวนี้แหละ ตาต้ังกันเลย รีบหาพื้นที่การบําบัดน้ําทิ้งรูปแบบต่อไป ว่าเรา
จะไปทางไหนกันดี ลุงหมินก็มานั่งวงประชุมกับเราด้วย เลยใช้โอกาสนี้ซักไซ้ไล่เรียงว่ามี
ที่ไหนอีกบ้างไหมที่มีการบําบัดน้ํา สืบไปไล่มาก็ถามว่า “เอ็งว่าที่บ้านข้ามันใช่ไหม ? 
ไม่ได้ปล่อยน้ําลงคลอง ปล่อยน้ําลงสวน ” อืม น่าสนใจนะ ใช้เวลาปรึกษากันสองคนอยู่
สักพักหนึ่ง ว่าจะเอางานเราไปไว้ตรงไหนดี รูปแบบนี้ตรงกับงานของเราไหม ปรึกษากัน
ไปมาก็ตกลงว่าได้ ลุงหมินเลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนมีการทําบ่อน้ําครํา แต่ว่าตอนนี้ได้
เอาออกไปแล้ว แล้วต่อท่อปล่อยน้ําลงสวนแทน ซึ่งพื้นที่บริเวณสวนนั้นอยู่ห่างจากคลอง
ดําเนิน เป็นพื้นที่ปิด คือจะปล่อยให้น้ําไหลวนอยู่ในสวนเพียงเท่านั้น จะมีการปล่อยน้ํา
ออกก็ช่วงที่น้ําล้นซึ่งก็จะประมาณปีละครั้งได้ เราสองคนเลยไม่รอช้า ขอให้ลุงสงคราม
มาเป็นครัวเรือนตัวอย่างให้เสียหน่อย ลุงหมินแนะนํามาขนาดนี้แล้ว เราก็จะได้สานต่อ
งานเราไปด้วย 
 วันออกจากพื้นที่พอดี วันนี้เราเลยจัดแจงที่นั่งสําหรับการสัมภาษณ์ให้ลุง
สงครามแต่เช้า ลุงก็พร้อมให้คําสัมภาษณ์ด้วยความเต็มใจ  

 
คุณสงครามนิธิ กิติเจริญนันท ์

ประธานเครือข่ายรักษ์น้ าคลองด าเนินสะดวก 

 โดยเหตุปัจจัยที่ตัดสินใจเลือกบําบัดน้ําของลุงสงครามนั่นคือ เนื่องจากเมื่อก่อน
ลุงยังได้ใช้น้ําจากคลองดําเนินสะดวก  แต่ตอนนี้น้ําในคลองดําเนินสะดวกไม่สามารถใช้
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บริโภค หรือ อุปโภคได้เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะเกิดปัญหานํ้าเน่าเสียที่มาจากการ
กระทําของพวกเราทั้งนั้น จึงเป็นเหตุปัจจัยแรกท่ีทําให้ลุงคิดค้นวิธีการบําบัดน้ําทิ้ง  
 ลุงจึงได้ย้อนนําเอาภูมิปัญญาของคนในสมัยก่อนขึ้นมาใช้นั่นคือ ครัวเรือน
สมัยก่อนในแต่ละครัวเรือนจะมีบ่อน้ําครํา สําหรับทิ้งน้ําทิ้งปล่อยให้มันซึมลงดินไปเอง 
ไม่ได้ทิ้งลงแม่น้ําลําคลองโดยตรง ประกอบครัวเรือนลุงเป็นครัวเรือนที่มีพื้นที่บริเวณบ้าน
เป็นของตนเอง คือมีลักษณะเป็นบ้านสวน เริ่มแรกลุงได้สร้างบ่อนํ้าครํา คือการนําวง
ซีเมนต์มากั้นให้เป็นบ่อขนาดเล็ก แล้วต่อท่อน้ําทิ้งในครัวเรือนมาทิ้งไว้ในบริเวณพื้นที่นี้ 
ให้น้ําทิ้งซึมลงดินไปเอง แต่ต่อมาก็ได้ปรับเปลี่ยนเนื่องจากบ้านลุงเป็นบ้านสวนมีร่องน้ํา
ในสวนอยู่แล้ว จึงต่อท่อน้ําทิ้งลงสวนเพราะน้ําก็จะไหลลอยวนในสวน ไม่ไหลออกไปข้าง
นอกและก็จะซึมลงดินไปตามธรรมชาติในที่สุด 

 
ตัวอย่างการบ าบัดน้ าทิ้งระบบซึม 

  นอกจากน้ียังให้ข้อเสนอแนะว่า การที่จะให้ครัวเรือนเกิดการบําบัดน้ําอย่างเป็น
รูปธรรมและขยายผลในระดับกว้างนั้น หน่วยงานราชการต้องให้การสนับสนุนในด้าน
งบประมาณและวิธีการ ผู้นําชุมชนเองควรต้องเป็นกลุ่มบุคคลที่เริ่มต้นแก้ไขปัญหานี้
ด้วย  
 เราจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่เอ้ือให้เกิดการบําบัดน้ําทิ้งของครัวเรือนนี้คือความรู้
ประสบการณ์ในเรื่องการบําบัดน้ําทิ้ง สภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่เอ้ืออํานวยต่อรูปแบบ
การบําบัดน้ําทิ้งด้วยวิธีการนี้ ความพร้อมทางด้านเงินทุนในการติดต้ังต่อสายลงสวน 
ตลอดจนการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการเองก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดการบําบัดน้ํา
ทิ้งอย่างเป็นรูปธรรม 
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 แล้วเราก็จบการเก็บข้อมูลของเราไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอตัวเดินทางกลับสู่
มหาวิทยาลัย พร้อมทิ้งท้ายให้ลุงมีความหวัง(อีกแล้ว) ว่าพวกเราจะกลับมาเยี่ยมเยียน
ใหม่นะคะ (แต่เราต้ังใจจะมาใหม่กันจริงๆด้วยล่ะ) 
 เราเดินทางกลับพร้อมกับแบกข้อมูลที่มีอยู่น้อยนิดกลับไปด้วยเพื่อนําไป
วิเคราะห์รวบรวบข้อมูล และอาจมีการกลับมาเก็บข้อมูลซ่อม เพราะยังขาดตัวอย่าง
ครัวเรือนที่มีการบําบัดน้ําโดยการใช้ถังดักไขมัน เนื่องจากเรารอวันที่พี่น้องว่าง เพราะเรา
ติดต่อกลับไปทีไร พี่น้องไม่สะดวกให้เราเข้าไปเก็บข้อมูลสักที หรือไม่อาจต้องหา
แหล่งข้อมูลใหม่ในลําดับต่อไป  
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สถานการณ์น้้าท่วม 

 ในช่วงที่เราอยู่ดําเนินสะดวกก็ได้เกิดสถานการณ์น้ําท่วมครั้งใหญ่อยู่แล้ว แต่
พื้นที่ที่อยู่นั้น เรายังไม่ได้รับผลกระทบจึงทําให้เราไม่มีปัญหาในการเก็บข้อมูล แต่
หลังจากที่เรากลับมาจากดําเนินสะดวก ต่างคนต่างก็ขอเดินทางกลับบ้านของตนเองไป
พักผ่อน และวางแผนว่าจะกลับมาเก็บข้อมูลเพิ่มอีก เป็นโชคดีของหนึ่งในผู้วิจัยที่
สามารถกลับบ้านได้ทัน เพราะหลังจากนั้นมาประมาณสองสามวัน น้ําก็ได้ท่วมเส้นทาง
ที่เราต้องเดินทางกลับบ้านอยู่เป็นประจํา (แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถกลับได้ เพียงแต่
ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้และทําให้ใช้เวลาในการเดินทางนานขึ้นอีกชั่วโมง ทําให้การ
เดินทางลําบากมากขึ้น) และอีกหนึ่งในผู้วิจัยต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยน้ําท่วมเสียเอง 
เพราะน้ําท่วมแถวพุทธมณฑลสายสี่ ซึ่งบ้านของแต้วก็ต้ังอยู่บริเวณนั้น ทําให้ได้รับ
ผลกระทบไปด้วย  ความจริงเรื่องน้ําท่วมก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับการทําวิจัยโดยตรง
เท่าไร หรือไม่ได้ทําให้เราเก็บข้อมูลไม่ได้ แต่ก็ส่งผลเหมือนกัน คือ จากท่ีเราต้ังใจกันไว้
ว่าจะกลับสักสองสามวัน แล้วกลับมาเจอกันเพื่อวางแผนเก็บข้อมูลต่อ หรือ วางแผนว่า
จะทําไงกับข้อมูลต่อไปดี เราก็ต้องล้มเลิกไปก่อน เพราะสถานการณ์น้ําท่วมนี้ แต้วก็ต้อง
กลายเป็นผู้อพยพไปยังต่างจังหวัด ทําให้วุ่นวายกับเรื่องน้ําท่วมกันอยู่พักใหญ่จึงทําให้
เราต้องงดเรื่องนี้ไว้ชั่วขณะหนึ่ง  
 ในระหว่างที่เราออกมาจากพื้นที่นั้น ลุงหมินก็ได้โทรถามข่าวครามจากเราสอง
คนโดยตลอด ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ทําให้เรารู้สึกดี และรู้สึกขอบคุณในน้ําใจมาก 
นอกจากน้ัน ระหว่างที่เราไม่อยู่ ลุงเป็นฝ่ายโทรหาเราตลอด โทรมาเล่าเรื่องราว ข่าว
คราวให้พวกเราฟังตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ลุงขึ้นมาช่วยทํากับข้าวให้ผู้ประสบภัยน้ํา
ท่วมที่กรุงเทพฯ  เรื่องที่ลุงได้มีโอกาสไปรับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ของสภากาชาดที่ลูกชายของคุณลุงที่เสียไป ได้บริจาค
อวัยวะ  เรื่องที่ผู้ใหญ่หนึ่งในคณะกรรมการได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือบางครั้งก็มีโทร
มาปรึกษาอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆ หรือแม้แต่โทรมาคุยเรื่องพืชเรื่องสวน และอีกอ่ืนๆ สิ่ง
เหล่านี้ทําให้ผู้วิจัยรู้สึกผูกพันกับคนที่บ้านดําเนินสะดวกมากขึ้น เรารู้สึกถึงสายสัมพันธ์
ไมตรีที่ครอบครัวลุงหยิบย่ืนให้ และยิ่งตอกยํ้าให้เรารู้สึกผิดที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยได้ติดต่อ
กลับไป บางทีนี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นปัญหาหรือไม่ เพราะหากตอนที่เราออกมาลุงก็เคยพูดว่า ถ้า
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จบแล้วรับปริญญาก็ให้กลับมาฉลองที่นี่ด้วย สิ่งเหล่านี้สร้างความรู้สึกดีๆแก่ผู้วิจัยใน
การลงพื้นที่ แต่ก็ทําให้ผู้วิจัยต้องรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ ซึ่งเราก็ไม่สามารถตอบได้ว่าถ้า
เสร็จสิ้นงานวิจัยน้ี ไม่ต้องกลับไปลงพื้นที่แล้ว ไม่ได้มีโอกาสมาที่นี่แล้ว มันจะเป็นยังไง 
คิดแล้วก็สร้างความลําบากใจอยู่ไม่น้อย (แต่ยังไงเราก็ต้องหาโอกาสกลับมาที่นี่ให้ได้) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยกับบ้านที่พักอาศัยนั้นเป็นเรื่องที่เราได้เรียนรู้ และ
เป็นเหมือนกําไรในการลงพื้นที่วิจัยครั้งนี้มาก การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยกับคน
ในพื้นที่วิจัยช่วยให้ผู้วิจัยสามารถทํางานได้ง่ายขึ้น และเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้สะดวกมาก
ขึ้น และได้เรียนรู้ความสัมพันธ์และทําให้เราต้องปรับตัวเรียนรู้และรักษาความสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นในระหว่างการทําวิจัยด้วย ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนั้นเราก็ไม่เคยคิดว่าครอบครัว
ลุงจะมีให้มากมายขนาดนี้ จริงอยู่ตัวผู้วิจัยเองก็รู้สึกรักและผูกพัน คุ้นเคยกับที่นี่ไปแล้ว
เหมือนกัน แต่เราเป็นแค่ผู้ไปขออาศัย ไปขอทํางาน ถึงเวลาเราก็ออก แต่สิ่งที่กลับมามัน
ยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของเรา กลับกลายเป็นฝ่ายลุงที่โทรหา ที่ถามข่าวคราว ที่เฝ้าเวียน
ถามว่าเมื่อไรจะกลับไป เรียนเป็นอย่างไร งานที่ทําผ่านหรือไม่ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นตลอด
ระยะเวลาที่อยู่ที่นี่ทําให้เรารู้สึกเหมือนเป็นคนในครอบครัวด้วย เรากลายเป็นคนที่
ครอบครัวลุงให้ความรัก ความผูกพัน เราก็ไม่อาจหวังได้ว่าจะได้กลายเป็นคนในพื้นที่ 
แต่สิ่งที่ได้กลับมาจากการทําวิจัยคราวนี้เป็นสัมพันธไมตรีที่ประเมินค่าไม่ได้จริงๆ  
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สู่การเรียบเรียง ประมวลผลข้อมูล 

ผ่านช่วงเวลามาจนถึงเปิดเทอมจนได้ เราสองคนจึงกลับมาต้ังตัวกันใหม่ ซึ่งก็ใช้
ระยะเวลานานอยู่ หลังจากที่เราเก็บตัวอย่างในขั้นแรกมาแล้วเราก็ลองนําตัวอย่างข้อมูล
มาจัดเรียง และวิเคราะห์ข้อมูลไปพลางๆ ก่อน และเราก็ต้ังใจว่าจะกลับไปเก็บข้อมูลที่
ดําเนินสะดวกอีกครั้ง แต่จากการท่ีเราปรึกษากันเองเราคิดว่าในงานของเราเลือกเพียง
กรณีศึกษาเพียงเท่านั้น ดังนั้นหากเราจะกลับเข้าไปในพื้นที่ศึกษาอีกครั้งเราก็จะต้อง
เลือกตัวอย่างครัวเรือนที่มีการบําบัดน้ําทิ้งในรูปแบบที่ต่างจากท่ีเรามีอยู่ ซึ่งเราก็ยังมี “พี่
น้อง”เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เรายังคงต้องนัดกับพี่เขาอยู่  

เราสองคนจึงได้ลองติดต่อพี่น้องกลับไป แต่ปรากฏว่าพี่น้องก็ยังไม่สะดวกให้เรา
สัมภาษณ์ เราจึงต้องเปลี่ยนกลุ่มประชากรเป้าหมายใหม่ ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไร
กันดี  ตอนนี้เราจึงต้องนําข้อมูลที่เรามีอยู่มาเรียบเรียง ประมวลผล กันก่อน  

สืบเนื่องจากงานวิจัยของเรานี้ จัดได้ว่าเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใน
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลมิได้แยกส่วนออกจากกระบวนการเก็บข้อมูล ตลอดการเก็บ
ข้อมูลตัวอย่างครัวเรือนทั้ง 4 รูปแบบนั้น เราก็จะรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ไปพร้อมๆ
กันเสมอ  เราจึงต้องนํางานที่เราเก็บข้อมูลได้มาเรียบเรียงวิเคราะห์ไปพลางๆก่อน  

ด้วยแผนการทํางานของเราที่ต้องการนําเสนอผลการเก็บข้อมูลกรณีศึกษาทั้ง 4 
รูปแบบมาจัดทําสื่อวีดีทัศน์ในเวทีสาธารณะเพื่อตรวจสอบและร่วมค้นหารูปแบบและ
แนวทางที่เหมาะสมของการบําบัดน้ําทิ้งก่อนลงคลองของครัวเรือนคลองดําเนินสะดวก 
และจะใช้เวทีสาธารณะนี้เพื่อสรุปผลจากเวทีสาธารณะในรูปแบบข้อความแบบบรรยาย 
ส่งมอบให้กับเครือข่ายรักษ์น้ําคลองดําเนินสะดวกต่อไป  

จากนั้นก็นํามาสู่เรื่องของการจัดทําเป็นสื่อวิดีทัศน์ ปัญหาที่พบเป็นเรื่องใหญ่อีก
เรื่องสําหรับผู้วิจัยน่ันคือ การจัดทําเป็นสื่อสาธารณะ เนื่องด้วยประสบการณ์การตัดต่อ
วิดีโอของเราทั้งคู่ช่างน้อยนิดนัก การจัดทําเป็นสื่อดังที่เราวางแผนไว้ในช่วงแรกจึง
เป็นไปได้ยากลําบาก เนื่องเพราะเราอยากจะทําสื่อน้ีด้วยตนเอง แต่ด้วยพื้นฐานภูมิ
ความรู้ของเราทั้งคู่ที่ไม่มีเลย เราจึงต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งคู่ เราคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหากับ
การตัดต่อวิดีโอ เพราะเรามีครูดีอย่าง Google ช่วยเหลือเราอยู่ ไม่เป็นไรถ้าขาดตก
ตรงไหนก็ค่อยค้นดู  
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ปัญหาท่ีพบต่อมาคือแผนการทํางานที่วางไว้อย่างสะเปะสะปะของเราเอง เรา
ค้นพบว่าเมื่อเราได้ลองตัดต่อวิดีโอไปก่อน แล้วเราค่อยมานั่งเขียนสรุปผลก็ได้ เพราะ
การตัดต่อวิดีโอจะใช้เวลานานกว่า แต่เมื่อลงมือทําจริงเราก็พบว่าถ้าเราไม่เรียบเรียง
ข้อมูลที่ได้มาให้เป็นระบบเสียก่อน เราก็จะไม่รู้เลยว่างานขาดตกบกพร่องไปส่วนไหน นี่
จึงทําให้การทํางานของเราล่าช้าลงไปอีก  

เราจึงหันมาเรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล  ซึ่งมันก็จวนเจียนจะ
ได้นําเสนอข้อมูลในชั้นเรียนครั้งแรก  

ผลการศึกษาในเบื้องต้นที่เราเก็บข้อมูลมานั้นเราพบว่า ครัวเรือนมีการบําบัดน้ํา
ทิ้งโดยวิธีการดังต่อไปนี้ 
  1.การบําบัดน้ําทิ้งโดยใช้จุลินทรีย์ EM เป็นการเติมสารจุลินทรีย์ EM 
โดยตรงลงในน้ําทิ้งเพื่อช่วยลดปัญหานํ้าเน่าเสีย โดยจะใช้เทเติมในสภาพที่น้ํานิ่ง ปัจจัย
ที่ทําให้ครัวเรือนเลือกบําบัดน้ําทิ้งด้วยรูปแบบนี้คือ  

1)หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น เนื่องจากจุดเริ่มต้นของการเลือกบําบัดน้ําทิ้ง
ด้วยวิธีการดังกล่าว เกิดขึ้นจากการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ คือ มี
หน่วยงานราชการมาสอนโรงเรียนทํานํ้าจุลินทรีย์ชีวภาพ พร้อมวิธีการใช้ เพื่อแจกจ่าย
ให้แก่ครัวเรือนในพื้นที่บริเวณคลองดําเนินสะดวก จึงเป็นปัจจัยขั้นต้นท่ีทําให้ครัวเรือน
เลือกใช้วิธีการบําบัดน้ําด้วยวิธีดังกล่าว 
 2) จิตสํานึกรักษ์คลองดําเนินสะดวก เนื่องจากสภาพแวดล้อมของคลองดําเนิน
สะดวกเปลี่ยนแปลงไป และเกิดปัญหานํ้าเสียขึ้น ครัวเรือนมีการตระหนักถึงปัญหา
ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่คลองดําเนินสะดวก จึงเป็นปัจจัยนําไปสู่การตัดสินใจ
เลือกบําบัดด้วยวิธีนี้ 
 3) ประสบการณ์ความรู้ในวิธีการบําบัดน้ําทิ้ง  เนื่องจากครัวเรือนไม่มีความรู้ใน
วิธีการบําบัดน้ําทิ้งด้วยวิธีอ่ืน จึงทําให้เป็นปัจจัยที่เลือกบําบัดน้ําด้วยวิธีการนี้เนื่องจาก
ได้รับมอบมาจากหน่วยงานราชการอีกที 
 2. การบําบัดน้ําทิ้งโดยใช้ระบบซึม 

การบําบัดน้ําทิ้งโดยใช้ระบบซึมหรือบ่อน้ําครํานี้ จะเหมาะแก่สภาพครัวเรือนที่มีพื้นที่
รองรับ เช่น ครัวเรือนที่เป็นพื้นที่สวน โดยการบําบัดน้ําทิ้งด้วยวิธีการนี้เป็นการปล่อยน้ํา
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ทิ้งไว้ในพื้นที่ๆส่วนๆหนึ่ง หรือมีการทําบ่อไว้เฉพาะ ซึ่งจะปล่อยให้น้ําซึมลงดินไปเอง ทํา
ให้น้ําทิ้งนั้นจะไม่ไหลลงสู่แม่น้ําลําคลอง  ปัจจัยที่ทําให้เกิดการบําบัดน้ําด้วยรูปแบบนี้ 
คือ 

 1) บริบทสังคมที่เปลี่ยนไป จากสภาพในอดีตที่น้ําสามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ 
แต่ในปัจจุบันไม่สามารถทําได้ อีกทั้งวิถีชีวิตยังได้เปลี่ยนอีกด้วย 

2) ความรู้ประสบการณ์ในการบําบัดน้ําทิ้งครัวเรือนเองอาศัยประสบการณ์ 
ความรู้ภูมิปัญญาจากในอดีตมาปรับประยุกต์ใช้ ทําให้เกิดการบําบัดน้ําทิ้งขึ้น 

3) สภาพแวดล้อมพื้นที่ครัวเรือน เนื่องจากครัวเรือนมีบริเวณพื้นที่บ้าน เนื่องจาก
เป็นพื้นที่สวน ทําให้ครัวเรือนสามารถต่อท่อลงไปในสวนโดยไม่ลงน้ําในคลองดําเนิน
สะดวก ครัวเรือนมีความพร้อมในด้านพื้นที่รองรับรูปแบบการบําบัดน้ําทิ้งด้วยรูปแบบนี้ 
 3. การบําบัดน้ําทิ้งโดยใช้บ่อบําบัดน้ํา เป็นการติดต้ังบ่อบําบัดน้ําเสียไว้ใน
ครัวเรือน โดยบ่อบําบัดน้ําทิ้งนั้นจะมีระบบการทํางาน คือปล่อยน้ําทิ้ง โดยปัจจัยที่ทําให้
ครัวเรือนตัดสินใจเลือกบําบัดน้ําทิ้งด้วยวิธีการนี้มีดังนี้ 
 1) ความรู้ประสบการณ์ในการบําบัดน้ําทิ้ง เนื่องจากครัวเรือนนี้เป็นอดีต
ข้าราชการบํานาญ ทําให้มีประสบการณ์ในการบําบัดน้ําทิ้ง 
 2) ความพร้อมทางด้านเงินทุน เนื่องจากการบําบัดน้ําทิ้งด้วยวิธีการนี้ต้องใช้
ต้นทุนที่สงอยู่พอสมควร ครัวเรือนจึงต้องมีความพร้อมในปัจจัยเงินทุน 
 3) สภาพแวดล้อม เนื่องจากครัวเรือนมีพื้นที่บริเวณบ้านที่พร้อมจะติดต้ังได้ 
แม้ว่าครัวเรือนจะไม่ได้เป็นพื้นที่สวน แต่ก็มีพื้นที่บริเวณบ้าน ทําให้มีสภาพแวดล้อมที่
เอื้ออํานวยต่อการติดต้ังรูปแบบการบําบัดน้ําทิ้งด้วยรูปแบบนี้   
 จากรูปแบบการบําบัดน้ําทิ้งทั้ง 3 แบบนี้เราจะเห็นได้ว่า มีปัจจัยที่ทําให้
ครัวเรือนเลือกวิธีการบําบัดน้ําทิ้งที่แตกต่างกันไป ตามแต่ละบริบทของพื้นที่และ
ครัวเรือน  
 เมื่อเราสรุปข้อมูลเบื้องต้นได้ตามนี้แล้ว จึงลองร่างแผนการจัดวางวิดีโอของเรา
ไว้คร่าว ซึ่งกว่าจะเป็นวีดีโอได้ คงต้องใช้ระยะเวลาอยู่นานสักพักเลยทีเดียว  
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19 ธ.ค.54 เรียนรู้เวทีเสนอแนะปัญหา เพื่อจัดท้าแผนระดับต้าบล  

 วันนี้เรามีโอกาสได้มาดูเวทีชาวบ้านที่พี่นกและทีมวิจัยที่วัดหลักหก ซึ่งเป็นเวทีที่
ให้ชาวบ้านตําบลตาหลวง ได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ค้นหาปัญหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
ปัญหานํ้าเสียที่เกิดขึ้น เพื่อจัดทําเป็นแผนระดับตําบลต่อไป  
 เวทีนี้เริ่มตอนประมาณบ่ายโมง เราได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ตะวันใน
การขับรถพาเราสองคนมา ณ ที่นี่  แล้ววันนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เจอพี่นก และ
พี่กิ๊ฟ กํานัน  และทีมพี่ๆวิจัย เพราะตั้งแต่เทอมสองที่เราลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้นเราไม่มี
โอกาสได้เจอพี่เขาอีกเลย วันน้ีจะได้เจอให้หายคิดถึงเสียที  
 เมื่อเราไปถึงสถานที่นัดหมาย เราก็ยังได้รับการต้อนรับอย่างเป็นกันเอง
เหมือนเดิมจากพี่นก พี่กิ๊ฟและทุกคนที่เราเคยได้ร่วมงานกันมา รู้สึกบรรยากาศเก่า
กลับมาอีกครั้ง พูดคุยกันพอเป็นพิธี แล้วพี่นกก็เลยหางานให้เราทําเพื่อเป็นการฝึก โดย
ให้เราเป็นพี่เลี้ยงในการประชุมคราวนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราสองคนไม่รู้มาก่อนล่วงหน้า แต่ก็
ยินดีรับทําด้วยความเต็มใจ เพราะพี่นกบอกว่า “ฝึกเอาไว้เป็นเวทีของเอ็งคราวหน้า แล้ว
พวกเอ็งต้องคุมเองหมดเลย ” ฟังแล้วถึงกลับขนลุกเบา ๆ  ก็นั่นแหละ เราสองคนก็เคย
เกริ่นเรื่องงานวิจัยของเราไว้ว่าจะต้องมีการเปิดเวทีสาธารณะคล้ายๆแบบนี้เพื่อนําเสนอ
และร่วมกันค้นหารูปแบบการบําบัดน้ําทิ้งที่เหมาะสมกับครัวเรือน  ซึ่งพี่นกก็ตกลง
รับปากว่าจะหาเวทีให้ โดยในวันนี้พี่นกให้เราได้มาดูตัวอย่างเวทีเสียก่อน 
 การเปิดเวทีชาวบ้านในครั้งนี้เป็นการให้ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านมาร่วมกันระดม
ความคิดในการเลือกมองปัญหาของหมู่บ้านตัวเองว่าเกิดปัญหานํ้าเสียหรือไม่ เกิดจาก
อะไร แล้วควรแก้ไขอย่างไร  
 กิจกรรมในวันนี้เป็นการให้แต่ละหมู่บ้านร่วมกันเขียนแผนที่หมู่บ้านของตัวเอง 
เราสองคนมีโอกาสได้ทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในครั้งนี้ด้วย จึงได้มีโอกาสเข้าไปนั่งคลุกคลี
อยู่ในวงสนทนาของชาวบ้านอยู่ด้วยเหมือนกัน   
 เมื่อเวลาเปิดงานมาถึง ประธานกล่าวเปิดงาน อธิบายที่มาความสําคัญ จากนั้น
ก็เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการเขียนแผนที่หมู่บ้านตัวเองเป็นการเริ่มต้น จากนั้นพี่นกก็ให้
ชาวบ้านแต่ละหมู่สํารวจว่าในหมู่บ้านของตัวเองมีปัญหานํ้าเสียหรือไม่ เกิดขึ้น ณ จุด
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ไหน ซึ่งวิธีการนี้ทําให้ชาวบ้านสามารถเห็นปัญหาน้ําเสียของหมู่บ้านตัวเองได้ในระดับ
หนึ่ง  

 
ภาพกิจกรรมในเวทีให้แต่ละหมู่บ้านร่วมกันวาดแผนที่หมู่บ้าน  

เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา 

 จากน้ันเมื่อรู้ว่าปัญหาน้ําเสียเกิดขึ้นในชุมชนแล้ว พี่นกก็ให้แต่ละหมู่บ้าน
ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ ว่าน้ําเสียที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไร ใครเป็นผู้สร้างปัญหา แล้วจะ
แก้ไขได้อย่างไร ใครเป็นผู้แก้ เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหา และค้นหา
แนวทางแก้ไข  ในวิธีการขั้นทําให้เราได้เห็นว่า ชุมชนนั่นแหละที่เป็นผู้ที่รู้ปัญหาของ
ชุมชนได้ดีที่สุด วิธีการนี้ทําให้ชุมชนได้สะท้อนภาพในชุมชนเอง เมื่อปัญหาต่างๆถูก
เขียนขึ้น ถูกวิเคราะห์ ก็จะทําให้ชุมชนเริ่มตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ในอีกทางหนึ่ง
ที่ผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตการณ์ ทําให้เห็นว่า บางทีปัญหาสาเหตุที่ทําให้เกิดน้ําเสียขึ้นนั้น 
ในระดับครัวเรือนก็มักจะไม่มองว่าครัวเรือนเป็นหน่ึงในสาเหตุที่ทําให้เกิดน้ําเสีย 
ครัวเรือนมักจะมองไปที่โรงงาน ฟาร์มหมู ฟาร์มกุ้งเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้น
จากภายนอกมาทําให้น้ําเสีย เราคิดว่าถ้าปัญหาสาเหตุจากครัวเรือนไม่ได้เป็นตัวการ
หนึ่งที่ทําให้น้ําเสีย (ทั้งที่จากการที่เราลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่ผ่านมา ครัวเรือนถือเป็นหนึ่ง
ในสาเหตุปัญหาท่ีทําให้น้ําเสีย) แล้วข้อมูลนี้ถูกบันทึกในแผนระดับตําบล ก็จะทําให้เกิด
ปัญหาตามมา แต่เราก็เชื่อว่าข้อมูลที่ได้เวทีวันน้ีต้องผ่านการวิเคราะห์พิจารณากันอีก
หลายขั้นกว่าที่จะสรุปออกมาเป็นแผนระดับตําบลได้  
 จากนั้นก็ให้แต่ละหมู่บ้านได้ออกมานําเสนอข้อมูลที่หมู่บ้านตนเองได้วิเคราะห์
มาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ให้ทุกชุมชนได้รับรู้ปัญหาร่วมกัน  
 เวทีคราวนี้ทําให้เราได้เห็นบทบาทของนักวิจัยที่มากขึ้น ในทางหนึ่ง เราเห็นว่า
บางทีนักวิจัยก็อาจกลายเป็นผู้มาสร้างปัญหาให้แก่คนในพื้นที่เหมือนกัน อย่างเช่น 
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ในช่วงเทอมแรกที่เราเก็บข้อมูลในพื้นที่หลักเจ็ด หลักแปด ครัวเรือนมีความเห็นว่าน้ําใน
คลองดําเนินสะดวกไม่ได้เน่าเสีย ไม่ได้เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข เพราะเห็นว่ามีการระบาย
น้ําเปิดปิดอยู่ประจําอยู่แล้ว ในขณะที่นักวิจัยก็พยายามจะเข้าไปแก้ปัญหานี้ พยายาม
จะเข้าไปทําให้ชาวบ้านเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรต้องร่วมกันแก้ไข ไม่ใช่สิ่งปกติที่เกิดขึ้น   
 ในขณะที่อีกทางหนึ่งบทบาทนักวิจัยเองก็เป็นผู้กระตุ้นให้คนในชุมชนหัวมาร่วม
ด้วยช่วยกันตระหนักในปัญหา และร่วมกันช่วยแก้ปัญหา จากเวทีคราวนี้ หรือในการ
ทํางานที่ผ่านมาของพี่นกและทีมงาน ทําให้เราได้เห็นความสําคัญของทีมวิจัยที่เข้า
ร่วมกับชุมชนในการร่วมกันจัดการแก้ไขปัญหา ถ้าหากไม่มีนักวิจัยเป็นผู้กระตุ้น การ
ดําเนินการภายในชุมชนเองก็ไม่อาจดําเนินมาได้อย่างเป็นรูปธรรมเท่านี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็
ต้องขึ้นอยู่กับการตอบรับจากตัวชุมชนเองด้วย ถ้าชุมชนไม่ตอบรับประสานการทํางาน
ของนักวิจัย งานวิจัย หรือการแก้ไขปัญหาก็คงไม่สามารถดําเนินการไปได้ บทบาท
นักวิจัยในแง่นี้จึงเสมือนเป็นแรงกระตุ้นผลักดัน ให้ชุมชนระดมผู้คนในมาร่วมกันแก้ไข
ปัญหา  
 การเลือกพื้นที่ตัวอย่างก็เช่นเดียวกัน จากท่ีเราสงสัยว่า ทําไมถึงต้องเลือกพื้นที่
นี้เป็นตัวอย่าง หรือเป็นตําบลต้นแบบ เช่น การเลือกพื้นที่ตําบลประสาทสิทธิ์เป็นชุมชน
ตัวอย่างการแก้ไขจัดการน้ํา เราเคยคิดกันว่าทําไมต้องพื้นที่นี้ ทําไมถึงไม่เลือกพื้นที่ที่
วิกฤตกว่านี้ แต่การเข้ามาเรียนรู้งานที่นี่ที่ผ่านมา ตลอดจนเวทีในคราวนี้ทําให้เราได้
คําตอบ (ในความคิดผู้วิจัยเอง) ว่าการเลือกพื้นที่ต้นแบบหรืออะไรทํานองนี้มันก็มี
ข้อจํากัด หรือเหตุปัจจัยในการเลือก อาจด้วยเพราะข้อจํากัดของทีมวิจัยเองที่สามารถ
กระทําการ ขยายผลในพื้นที่ได้แค่ไหน ผู้นําชุมชนนั้นก็มีส่วนสําคัญในการเป็นตัว
ขับเคลื่อน แต่ที่สําคัญก็อยู่ที่การตอบรับจากตัวชุมชนด้วย สองอย่างนี้ต้องประสาน
สอดคล้องกันไป หากนักวิจัยเป็นผู้หยิบย่ืนหรือหยิบยื่นในสิ่งที่ชุมชนไม่ต้องการ ชุมชนก็
ไม่เกิดการยอมรับ งานก็คงไม่สามารถลุล่วงก็เป็นได้  
 รัฐเองก็มีส่วนสําคัญในการทําให้งานภาคชุมชนดําเนินการสําเร็จไปได้ ไม่ว่าจะ
เป็นงบประมาณสนับสนุน หรือความรู้วิธีการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ในจุดที่พอเหมาะ
พอดี ไม่ควบคุมสั่งการ หรือเพิกเฉย ไม่สนใจ  
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 เราได้เห็นความสําคัญของทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนช่วยให้การแก้ไขปัญหาสามารถ
สําเร็จลุล่วงไปได้  
  เสร็จสิ้นงานในวันนี้ถึงเวลาต้องล่ําลาจากพี่ๆอีกคราว ยังคุยกันไม่เต็มที่เลย ต้อง
กลับเสียก่อน ก่อนกลับพี่นกได้ให้ของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆกับพวกเรา เป็นหนังสือทํามือที่
หลานพี่นกเป็นคนทํา ซึ่งน่ารักมาก  จากนั้นเราก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับ เป็นอัน
เสร็จสิ้นภารกิจไปอีกวัน 
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ซ่อมข้อมูลอีกครั้ง (ถังดักไขมัน) 

 หลังจากที่เราพลาดโอกาสการเก็บข้อมูลตัวอย่างครัวเรือนที่มีการบําบัดน้ําทิ้ง
โดยการใช้ถังดักไขมันจาก “พี่น้อง” ไปแล้ว เราจึงได้พยายามหาโอกาสที่จะได้ข้อมูล
ตัวอย่างครัวเรือนที่มีการบําบัดน้ําทิ้งโดยการใช้ถังดักไขมัน ซึ่งปกติแล้วเราก็มีการ
สนทนาพูดคุยซักถามกับพี่นก หรือกับกํานันหมู กํานันพิพัฒน์ กํานันตําบลประสาทสิทธิ์
อยู่บ้างทาง Facebook 
  หลังจากที่เรากลับมาจากเวทีที่วัดหลักหกในคราวนั้น เราก็ได้มีการสืบเรื่องราว
ถามไถ่ต่อไปว่ามีครัวเรือนใดที่มีการบําบัดน้ําทิ้งโดยใช้ถังดักไขมันจากกํานันหมูนี่แหละ 
ได้ความว่าตอนนี้ก็ เริ่มมีการติดต้ังถังดักไขมันไปบ้างแล้วในตําบลประสาทสิทธิ์จํานวน
หนึ่ง ซึ่งบ้านกํานันเองก็เป็นหนึ่งในครัวเรือนท่ีมีการบําบัดน้ําทิ้งด้วยวิธีการนี้เช่นกัน  นี่
จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราสองคนจะได้ข้อมูลการบําบัดน้ําทิ้งด้วยวิธีการใช้ถังดักไขมัน  เรา
ขอคนใกล้ตัวนี่แหละ พอแล้ว ..ไม่ไหวกับทิศทางที่จะสืบหาต่อไป เวลาก็ไม่มีแล้วด้วย 
เราเลยตัดสินใจนัดกํานันหมูของเรานี่แหละเป็นกรณีตัวอย่างเสียเลย  
 แต่นัดครั้งแรกของเราก็ต้องผิดหวังเพราะกํานันไม่ว่างติดประชุมอยู่ เราเลยถือ
โอกาสได้แวะเข้าที่บ้านลุงสงครามเพื่อแวะทักทายกันเสียก่อน แต่ก็คุยได้ไม่นานเพราะ
เราต้องกลับ ได้เวลากลับแล้วด้วย  
 ครั้งนี้เราจึงนัดหมายเป็นอย่างดี ว่าต้องได้พบ ไม่เช่นเราก็พบจุดจบเหมือนกัน  
เราเดินทางไปดําเนินสะดวกวันนี้โดยมีอาจารย์ตะวันขับรถไปส่งพวกเราให้ถึงที่ ก่อนไป
ถึง เราแวะกินข้าวผัดปูร้านเพื่อคุณที่ดําเนินสะดวกก่อน (อร่อยมาก ขอบอก) อ่ิมท้อง
แล้วก็ออกเดินทางสู่บ้านกํานันหมูเพื่อไปสัมภาษณ์ และแล้วเราก็มาถึงที่หมาย ทักทาย
กันแล้วเสร็จ ไม่รอช้า เราก็เริ่มเปิดประเด็นสัมภาษณ์ถึงที่มาที่ไปของการบําบัดน้ําทิ้ง
ด้วยวิธีการนี ้

 สาเหตุที่ครัวเรือนเลือกใช้วิธีการบําบัดน้ํารูปแบบนี้ เนื่องจาก มีงบประมาณ
จากหน่วยงานราชสนับสนุน โดยให้งบประมาณและให้อุปกรณ์ในการติดต้ังถังดักไขมัน
ให้แก่ครัวเรือนในพื้นที่ตําบลประสาทสิทธิ์จํานวน 170 ครัวเรือน ซึ่งขณะนี้ได้ทําการ
ติดต้ังไปแล้วท้ังหมด แต่มีการใช้งานได้จริง 150 ครัวเรือน ส่วนอีก 20 ครัวเรือนที่ไม่ใช้
เนื่องจาก มีเหตุผลว่า ถังดักไขมันเกิดกลิ่นเหม็น และอีกส่วนหน่ึงก็เลิกใช้ตามคําบอก
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เล่าดังกล่าว ซึ่งสาเหตุกลิ่นเหม็นจากถังดักไขมันนั้น เกิดขึ้นจากการที่ครัวเรือนไม่รู้จัก
วิธีการใช้ที่ถูกต้อง ครัวเรือนไม่เทเศษอาหารในตะกร้ากรองทิ้ง ทําให้เกิดการหมักหมม
และเกิดกลิ่นเน่าเหม็นตามมา 

จากกรณีข้างต้นนั้นทําให้เราได้เห็นว่า ปัจจัยที่ครัวเรือนเลือกบําบัดน้ําทิ้งนั้น
อาจไม่ได้เกิดจากการที่มีความพร้อมหรือมีรูปแบบของการบําบัดน้ํา แต่ยังเกิดจาก
ความรู้ประสบการณ์ในการบําบัดน้ําทิ้งอีกด้วย เพราะจากตัวอย่างข้างต้นแม้ว่าจะมีการ
ติดต้ังบ่อบําบัดน้ําทิ้งให้แก่ครัวเรือน แต่หากครัวเรือนไม่มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการใช้
ที่ถูกต้องก็ส่งผลให้การบําบัดน้ําทิ้งรูปแบบนั้นไม่ประสบผลสําเร็จได้ 

ส่วนข้อดีของการติดต้ังถังดักไขมันนั้นกํานันให้ความเห็นว่า สามารถติดต้ังได้
ทุกครัวเรือน ไม่ต้องใช้พื้นที่ในการติดต้ังมาก และเหมาะสําหรับครัวเรือนที่อยู่กันอย่าง
หนาแน่น อีกทั้งถังดักไขมันที่ใช้เป็นถังดักไขมันแบบง่าย คือใช้วัสดุที่หาง่าย และราคา
ถูกกว่าถังดักไขมันสําเร็จรูปซึ่งมีราคาแพง โดยมีวิธีการใช้คือ ปล่อยน้ําทิ้งลงผ่านถังดัก
ไขมัน ถังแรกจะผ่านตะกร้าไว้สําหรับกรองเศษอาหาร แล้วน้ําจะไหลลงสู่ถังที่สอง โดย
ในส่วนนี้ต้องใช้คู่กับการเติมจุลินทรีย์ลงในน้ําเพื่อบําบัดคุณภาพน้ํา ก่อนการปล่อยลงสู่
ลําคลองต่อไป 
  แต่การใช้ถังดักไขมันนี้ก็ต้องมีวิธีการดูแลรักษาด้วย  คือต้องหมั่นดูแลรักษาถัง
บําบัดน้ําเสีย ทําความสะอาดตะกร้าที่ใส่กรองเศษอาหารเพื่อที่จะได้ไม่มีกลิ่นเหม็น และ
เพื่อรักษาคุณภาพของถังบําบัดน้ํา ส่วนเศษอาหารท่ีกรองไว้ชุมชนมีแนวนโยบายมี
วิธีการจัดการซึ่งกําลังจะขยายผลในลําดับต่อไป นั่นคือ นํามาหมักทําปุ๋ยอินทรีย์ หรือน้ํา
จุลินทรีย์ไว้ใช้หมุนเวียนในชุมชนต่อไป 
 จากรูปแบบการบําบัดน้ําทิ้งด้วยวิธีการใช้ถังดักไขมัน เราจะเห็นได้ว่าปัจจัยอีก
หนึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดการบําบัดน้ําทิ้งครัวเรือนน่ันคือ การได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานราชการเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้การบําบัดน้ําทิ้งขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม 
อีกปัจจัยที่สําคัญตามมาก็คือ ความรู้หรือประสบการณ์ เราจะเห็นว่าการบําบัดน้ําทิ้งจะ
เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าครัวเรือนไม่รู้จักวิธีการใช้ที่ถูกต้องอย่างเช่น ในครั้งนี้ที่หน่วยงานราชการ
สนับสนุนติดต้ังถังดักไขมันให้ครัวเรือน แต่ยังมีครัวเรือนบางส่วนที่ยังไม่รู้วิธีการใช้ที่
ถูกต้อง จึงทําให้เกิดปัญหาและยกเลิกการใช้ไปในที่สุด ผู้นําชุมชนเองก็เป็นปัจจัยสําคัญ
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ที่ทําให้ครัวเรือนเกิดการบําบัดน้ําทิ้งขึ้น หากผู้นําชุมชนไม่ตระหนัก รับรู้ปัญหา ไม่เป็น
แรงขับเคลื่อนที่สําคัญในชุมชน การบําบัดน้ําทิ้งก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน  
 เราจะเห็นได้ว่าบางครั้งการที่ครัวเรือนไม่มีความพร้อมในการเลือกบําบัดน้ําใน
ระดับของครัวเรือนเอง ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ครัวเรือนไม่บําบัดน้ํา ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน
ครัวเรือน แต่ถ้าไม่มีปัจจัยภายนอกมาสนับสนุนก็มิอาจทําให้ครัวเรือนสามารถบําบัดน้ํา
ทิ้งได้ หรือจะมีส่วนน้อยที่จะเลือกบําบัดน้ําทิ้งเพียงเท่านั้น ดังนั้นการที่จะทําให้เกิดการ
บําบัดน้ําทิ้งอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถขยายผลสู่ครัวเรือนต่างๆได้นั้น ต้องมี
แรงผลักดันขับเคลื่อนทั้งจากตัวครัวเรือนเองไม่ว่าจะเป็นจิตสํานึกรักษ์คลอง ความ
ตระหนัก ความรู้สึกอยากแก้ไขปัญหา ความรู้ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาจัดการนํ้า
ทิ้งและหน่วยงานราชการให้การสนับสนุน ร่วมประสานกันไป 
 พอเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ เก็บบันทึกรูปถ่ายเรียบร้อย นั่งคุยกันสักพักก่อนลา
กลับ และกํานันก็ได้แจ้งข่าวว่าในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ จะมีการประชุมเวทีคณะกรรมการ 
ซึ่งทําให้เราเริ่มตระหนักคิดแล้วว่า เราจะได้เวทีชุมชนหรือไม่ เพราะเนื่องจากการเปิดเวที
สาธารณะในแต่ละตําบลนั้น ต้องมีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายรักษ์คลองดําเนิน
สะดวกก่อน จึงจะสามารถกําหนดเวทีสาธารณะได้ ซึ่งถ้าหากเวทีคณะกรรมการเกิดขึ้น
กลางเดือนเช่นนี้ นั่นก็หมายความว่า เวทีตําบลก็ต้องยืดระยะเวลาออกไปอีก ซึ่งจะมีผล
กับงานของเราโดยตรงที่ต้องมีการนําเสนอสื่อในเวทีสาธารณะ นั่นก็จะทําให้เราต้องตัด
เวทีตําบลออกไป เพราะหากเรารอ จะทําให้ไม่ทันวันนําเสนองานครั้งสุดท้าย  นี่เป็น
ปัญหาท่ีเราได้กลับไปคิดในวันนี้ว่าเราควรจะแก้ไขกันอย่างไร 
 ก่อนกลับวันนี้เราได้ของฝากจากสวนกํานัน นั่นคือ มะม่วงหนึ่งผล (มักน้อยกัน
จริงๆ) ก่อนจะเดินทางกลับสู่นครปฐมถิ่นเดิมของเรา  เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งภารกิจ ชักจะไม่
อยากทําแล้วล่ะสิ เฮ้ออ อ ออ ... !!! 
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น้าเสนองานวิจัยครั้งที่ 2 กับการเผยวิดีโอครั้งแรก 

 ได้ฤกษ์ฉายวิดีโอที่เราปลุกปั้นกันมานานนนน   มากกก หลังจากที่เราพยายาม
กันมาอยู่พักใหญ่ วันนี้แหละ จะเป็นวันที่นําเสนอสู่สายตาอาจารย์ในภาคและเพื่อนๆ 
ทุกคน  กว่าจะมาเป็นคลิปวิดีโอนี้ได้ ก็สาหัสกันอยู่ทีเดียว อย่างที่ได้กล่าวไปเราเริ่มจาก
ไม่เป็นอะไรเลย แต่เรามีแค่เพียง ความอยากจะทํา เท่านั้น  เราก็เลยเลยต้องให้เวลามา
นั่งเรียนรู้วิธีการทํา ซึ่งพอเสร็จสมบูรณ์ออกมาก็ไม่ค่อยจะตรงกับท่ีเราวางกันไว้เท่าไหร่ 
แต่เห็นเป็นผลงานก็มีความพึงพอใจในระดับหน่ึง (ที่มันเสร็จได้)  
 วันนี้เราต้ังใจจะนําเสนอวิดีโอที่เราตัดต่อกันมาได้เพราะเรายังไม่สามารถ
สรุปผลการศึกษาได้ เนื่องจากเราต้องรอเวทีสาธารณะ ซึ่งเราจะใช้เวทีนั้นเป็นเวที
สรุปผลการศึกษา ในการนําเสนอคราวนี้เราก็มีความกังวลอยู่เหมือนกัน เนื่องจากเพื่อน
กลุ่มอื่นๆก็เริ่มรายงานสรุปผลกันบ้างแล้ว แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะงานของเราต้องรอไปตาม
กระบวนการ  
 และแล้วช่วงเวลาแห่งการนําเสนอก็มาถึง วันนี้ถือได้ว่าเป็นการนําเสนอที่เราพูด
กันน้อยที่สุดก็ว่าได้ เราเปิดวีดีโอ ก็ใช้เวลาไปสิบนาทีเห็นจะได้ แล้วก็มีพูดสรุปปัจจัยของ
ครัวเรือนตามในคลิปอีกนิดหน่อย  
 วันนี้เราก็ได้รับคอมเม้นต์มาว่าคลิปยาวเกินไป แล้วก็เรื่องปัจจัยที่เรานําเสนอก็
ยังไม่ชัด ยังนําเสนอได้ไม่ชัดเจน ซึ่งเราก็จะนําไปปรับปรุงงานในครั้งต่อไป  
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16 ก.พ. 55 น้าเสนอข้อมูลในรูปแบบสื่อวีดีทัศน์ใน   เวที

คณะกรรมการเครือข่ายรักษ์น้้าคลองด้าเนินสะดวก   

 วันนี้เป็นวันสําคัญในงานวิจัยของเราเลยก็ว่าได้ เพราะวันนี้เป็นวันที่เราต้องนํา
สื่อที่เราทําได้มานําเสนอสู่สายตาประชาชี แต่ก็นั่นแหละ  ไม่รู้เหมือนกันว่าวันน้ีผลจะ
ออกมาเป็นอย่างไร  
 ถึงเวลานําตัวอย่างที่ได้มานําเสนอในเวทีสาธารณะ เวทีวันนี้เราทราบมาก่อน
หน้านี้แล้วว่าไม่ได้เป็นเวทีสาธารณะ เป็นเวทีของคณะกรรมการเครือข่ายรักษ์คลอง
ดําเนินสะดวก จากเดิมที่เราวางแผนว่าจะให้ในเวทีสาธารณะคือให้ชาวบ้านมาร่วมใน
เวทีสาธารณะเพื่อร่วมกันอภิปราย ลงความเห็นเพื่อค้นหารูปแบบการบําบัดน้ําทิ้งที่
เหมาะสมกับครัวเรือนคลองดําเนินสะดวก แต่เนื่องจากข้อจํากัดทางด้านเวลา ที่ทําให้
เรามีความจําเป็นต้องใช้เวทีในคณะกรรมการเครือข่ายรักษ์คลองดําเนินสะดวก   ซึ่งเรา
ก็ได้ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยเราแล้ว ก็ไม่เป็นปัญหา เนื่องจากมันเป็นข้อจํากัดที่
เราไม่สามารถควบคุมได้ จึงทําให้เราต้องใช้เวทีคณะกรรมการในการนําเสนอและหา
ข้อสรุปในงานวิจัยของเราแทน 

 วันนี้เราสองคนเดินทางไปพร้อมกับอาจารย์สุวิดา และอาจารย์ตะวัน เป็นวันที่
นั่งรถแล้วรู้สึกเกร็งๆ ตัดสินใจหลับเป็นการดีที่สุด ปกติแล้วเวลาลงพื้นที่ เราจะลงกันเอง
สองคน หรือเป็นการลงพื้นที่แบบสบายๆตามสไตล์เรา แต่ครั้งนี้เป็นงานใหญ่และงานที่มี
ความสําคัญ เนื่องจากเป็นเวทีที่เราต้องนําเสนอผลงานและเราจะต้องเป็นผู้ควบคุม
ดําเนินรายการเอง ซึ่งเราก็ได้ตกลงกับพี่นกไว้แล้วว่า พี่นกจะให้เราเป็นผู้ควบคุมเวทีเอง 
ถ้าไม่ไหวหรืออย่างไรพี่นกจะเป็นผู้ช่วย และคราวนี้ก็ดูจะจริงจังที่สุดเท่าที่เราลงพื้นที่มา
ก็ว่าได้ เพราะเราเองก็ไม่เคยเปิดเวทีที่เป็นผู้ควบคุมดําเนินการเองแต่อย่างใด 
 พวกเราไปถึงที่นั่นก่อนเวลาสักพัก ทําให้เรามีเวลาได้ทานอาหารเช้าสักเล็กน้อย 
อ่อ แพลนที่เราวางไว้ในวันน้ีคือเราจะนําวีดีโอที่เราปรับปรุงฉบับล่าสุดแล้วมานําเสนอ
ในเวทีนี้ แล้วจะมีการให้เวทีให้ข้อเสนอแนะ โดยเราจะเป็นเสมือนพิธีกรคอยถามคําถาม 
แล้วก็จะทําการจดบันทึก  
 และแล้วพี่ๆทุกคน และคณะกรรมการก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากัน เรามีส่วนช่วย
พี่กิ๊ฟจัดเรียงเอกสารนิดหน่อย ก่อนจะเริ่มเข้าสู่เวทีประชุม 
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 เวทีประชุมในวันนี้เป็นเวทีประชุมคณะกรรมการสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหานํ้าเสียที่ผ่านมา ที่ได้จากการเปิดเวทีตําบลในแต่ละท้องที่ เหมือนเป็นเวทีสรุปผล
เพื่อวางแผนแนวทางในการทํางานลําดับขั้นต่อไป  
 โดยในขั้นแรกมีกํานันหมูเป็นผู้นําเสนอข้อมูลทั้งหมด จากน้ันก็ถึงคราวของพวก
เราแล้ว พี่นกก็ให้เรานําเสนอต่อจากกํานันหมู คราวนี้แหละคิวเราแล้ว 

 เราพบปัญหาในการนําเสนออย่างแรกคือ พี่กิ๊ฟไม่ได้ติดลําโพงมาด้วย ทําให้
เสียงในวีดีโอของเราไม่ค่อยได้ยิน  
 ปัญหาท่ีสอง คือความไม่มั่นใจของพวกเราในการนําเสนอเอง ทําให้การพูดของ
เราดูเหมือนจะไม่ชัดเจนและทําให้คณะกรรมการในเวทีไม่ค่อยเข้าใจ หรืออาจทําให้ตัว
เราเองดูไม่น่าเชื่อถือ 
 ปัญหาต่อมาคือเราไม่สามารถควบคุมเวทีประชุมครั้งนี้ได้ ไม่สามารถควบคุม
ประเด็นให้อยู่ในกรอบจํากัดที่เราต้องการได้ เนื่องจากเราต้องนําเสนอแข่งกับเวลา 
เพราะทีมวิจัยจะมีการประชุมกันต่อ พี่นกจัดช่วงให้เราประมาณหนึ่งชั่วโมง ซึ่งพอถึง
เวลาจริงประเด็นถูกถกเถียง ให้ข้อเสนอแนะเลยไปไกล และใช้เวลานานมาก จนทําให้พี่
นกต้องออกมาควบคุมสถานการณ์เอง และในระหว่างเวทีนั้นก็ยังมีคุณลุงอาคมหนึ่งใน
คณะกรรมการออกมาช่วยควบคุมประเด็น ช่วยควบคุมสถานการณ์ให้เราอีกด้วย สรุป
เวทีวันนี้เราสองคนทําหน้าที่ถามและยืนจดบันทึกอย่างเดียว  
 ปัญหาต่อมาที่สําคัญคือ เราไม่ได้เตรียมสไลด์มาให้ในเวทีได้อ่าน ทําให้เกิด
ความสับสน ไม่ชัดเจน เนื่องจากแผนงานที่เราคิดไว้ตอนแรกว่าเราจะใช้วีดีโอเป็นเสมือน
ตัวดําเนินเรื่อง แล้วจะใช้การเขียนฟลิบชาร์ต เป็นตัวอธิบายในงานวิจัย แต่ผลที่ออกมาก็
สะท้อนให้เราเห็นว่า เราทําผิดพลาดครั้งใหญ่หลวง เราไม่สามารถทําให้คณะกรรมการ
เข้าใจในงานเราได้ พี่นกจึงต้องออกมาช่วยให้คําแนะนําการวางแผนงาน การวางสรุป
งานให้เราดู  
 แต่การพูดคุยในเวทีนี้ก็เป็นไปได้อย่างน่าพอใจ เพราะทุกท่านให้การตอบรับ
และยินดีที่จะให้ข้อเสนอแนะกับงานวิจัยเราเต็มที่ อีกทั้งพี่ๆทีมวิจัยยังคอยช่วย คอยให้
กําลังใจอยู่ตลอด  ทําให้เรามั่นใจที่จะกล้าพูดกล้าถามมากขึ้นในเวที  
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 เวทีที่เกิดขึ้นในวันนี้ทําให้เราได้เห็นการทํางานของพี่ๆทีมวิจัย และทีมวิจัยชุมชน
เครือข่ายรักษ์คลองดําเนินสะดวก เราได้เรียนรู้ว่าการที่เกิดการรวมกลุ่มเป็นทีมวิจัย
ชุมชน ทําให้เห็นว่าในชุมชนยังมีกลุ่มคนที่ตระหนักคิดและมีความพร้อมที่จะแก้ไข
ปัญหาในชุมชนอยู่  และการเกิดขึ้นของทีมวิจัยนี้มาจากความต้องการในการแก้ไข
ปัญหาของคนในชุมชนด้วยกันเอง ชุมชนจึงเป็นตัวขับเคลื่อนหนทางในการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างดีที่สุด บทบาทของทีมวิจัยชุมชนที่เกิดจากผู้คนในชุมชนพื้นที่นั้นๆเอง จึงมี
ความสําคัญในแง่ที่เป็นกลุ่มแกนนําในการแก้ไขปัญหาและประสานงานกับชาวบ้านใน
ชุมชนในแต่ละพื้นที่ให้ร่วมกันแก้ไขปัญหา เนื่องจากทีมวิจัยนั้นก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของ
ชุมชน เป็นคนในชุมชนที่ลุกขึ้นมาดําเนินการแก้ไขปัญหา จึงเป็นเสมือนกระบอกเสียงส่ง
ต่อแนวทางแก้ไขปัญหาไปสู่ตัวชุมชนให้ขยายวงกว้างเกิดเป็นรูปธรรมของการจัดการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 แต่ในอีกทางเราจะพบว่าทีมวิจัยชุมชนที่เราอาจเรียกได้ว่าเป็นภาคประชาสังคม 
นั้นยังมีเครือข่ายการทํางานที่ไม่กว้างขวางพอ เพราะจากที่เราได้เคยสอบถามครัวเรือน
ต่างๆในเทอมแรกที่ผ่าน หรือการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลในเทอมนี้ก็ตาม เราจะเห็นได้ว่า
ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือไม่รับรู้ว่ามีกลุ่มคนหรือทีมวิจัยชุมชนที่ทํางานด้านนี้อยู่ 
เราคิดว่า ถ้าเครือข่ายน้ีมีการขยายผลไปสู่ประชาชนให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง
(ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มคน) ก็จะทําให้แนวทางการแก้ไขปัญหาขยายผลในวงกว้างระดับต่อไป
มากขึ้นอีก นี่เป็นหน่ึงปัญหาสําคัญเพราะการที่จะทําให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้นั้นต้องเกิด
จากการรวมตัวของคนในชุมชน ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มคนใดกลุ่มคนหน่ึง  และทีมวิจัยเองก็
ต้องมีเอกภาพ มีทีมที่เข้มแข็งมากพอที่จะเป็นผู้นําทางแก้ไขปัญหา   
 เวทีในวันนี้แม้จะมีเรื่องราวผิดพลาดมากมายเกิดขึ้น แต่บทเรียนที่ได้จากเวทีน้ีก็
มีมากมายอีกเช่นกัน วันนี้ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีค่ามากจริงๆ งานวิจัยของเราอาจไม่
บรรลุเป้าหมายหรือเป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ แต่สิ่งที่เราได้เรียนจากเวทีในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิน
ความคาดหมายของเราไว้อีกเช่นกัน  
 ขอบคุณทุกๆ คนในวันนี้ค่ะ  
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สรุปผลวิจัย 

 วันนี้เป็นวันนําเสนองานครั้งสุดท้าย แต่การนําเสนอวิจัยครั้งนี้เป็นการนําเสนอ
วิจัยที่เกิดการผิดพลาดมากที่สุดของเราสองคน ท้ังเกิดการผิดพลาดกับเนื้อหาในสไลด์ 
เนื่องเพราะเราทํางานแยกส่วนกัน แล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบกันเป็นอย่างดีเสียก่อน  
 จากการทํางานวิจัยท่ีผ่านมาตลอด 2เทอม วันนี้เป็นวันสุดท้ายท่ีเราจะรายงาน
ผลสรุปวิจัย ที่ได้คลุกคลีมาตลอด ซึ่งก็จะขอสรุปผลงานวิจัยเราดังนี้ค่ะ 

จากการนําเสนอกรณีตัวอย่างรูปแบบการบําบัดน้ําทิ้งครัวเรือนบริเวณคลอง
ดําเนินสะดวกทั้ง 4 รูปแบบในเวทีคณะกรรมการเครือข่ายรักษ์คลองดําเนินสะดวก อัน
ได้แก่ การบําบัดน้ําทิ้งโดยใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ EM (Effective Micro-organisms) การ
บําบัดน้ําทิ้งโดยใช้ถังดักไขมัน การบําบัดน้ําทิ้งโดยใช้ระบบซึม และ การบําบัดน้ําทิ้งโดย
ใช้บ่อบําบัดน้ํา เพื่อนําทั้ง 4 รูปแบบมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและหาข้อสรุปในประเด็นต่างๆ
ที่นําเสนอ ทําให้ได้ข้อสรุปรูปแบบและแนวทางการบําบัดน้ําทิ้งที่เหมาะสมกับครัวเรือน 
ได้ดังนี้  

1. ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการบําบัดน้ําทิ้งก่อนลงคลองของครัวเรือน 
   1. บริบทของสังคม เนื่องจากวิถีชีวิตของชาวดําเนินสะดวกได้เปลี่ยนแปลงไป
จากอดีต ผู้คนไม่ได้ใช้น้ําในคลองดําเนินสะดวกอุปโภคบริโภค ทําให้เกิดปัญหานํ้าเสีย
ขึ้น จึงเป็นแรงผลักดันทําให้ครัวเรือนตัดสินใจเลือกบําบัดน้ําทิ้ง 
  2. จิตสํานึกรักษ์คลองดําเนินสะดวก ครัวเรือนมีการตระหนักรู้ถึงปัญหานํ้า
เน่าเสียในคลองดําเนินสะดวก และตระหนักรู้ถึงผลกระทบของปัญหาน้ําเสียที่เกิดขึ้น
หรือได้รับผลกระทบนั้น จึงส่งผลให้เกิดการตัดสินใจบําบัดน้ําทิ้งในครัวเรือน   
  3. ความรู้ประสบการณ์ในเรื่องการบําบัดน้ําทิ้ง  ครัวเรือนที่เลือกบําบัดน้ํา
ทิ้งนั้นส่วนใหญ่จะมีความรู้ ประสบการณ์ในการบําบัดน้ําทิ้งตามแต่ละรูปแบบที่
ครัวเรือนมีความรู้ ทําให้ครัวเรือนตัดสินใจเลือกบําบัดน้ําทิ้ง  
  4. ปัจจัยด้านเงินทุน นอกจากน้ีแล้วเงินทุนยังเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดการ
บําบัดน้ําทิ้งขึ้น เนื่องจากครัวเรือนส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจเลือกบําบัดน้ํานั้นจะมีความ
พร้อมทางด้านเงินทุนในการจัดสร้างรูปแบบการบําบัดน้ําทิ้งของครัวเรือน เงินทุนจึงเป็น
เหตุปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการบําบัดน้ําทิ้งของครัวเรือน 
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 5. หน่วยงานราชการระดับท้องถ่ิน การท่ีครัวเรือนตัดสินใจเลือกบําบัดน้ําทิ้ง
นั้นส่วนหนึ่งเนื่องจากการให้การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น
โรงเรียน เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นต้น ที่มาให้ความรู้ ในวิธีการบําบัดน้ํา
ทิ้ง และตลอดจนเข้ามาร่วมสนับสนุนติดต้ังรูปแบบการบําบัดน้ําทิ้งนั้นด้วย เช่น ใน
ตําบลประสาทสิทธิ์มีการติดต้ังถังดักไขมันให้ครัวเรือนจํานวน 170 หลังคาเรือน หรือ
โรงเรียนในตําบลประสาทสิทธิ์มีการแจกจ่ายน้ําจุลินทรีย์ EM ให้กับครัวเรือนพร้อมทั้งให้
ความรู้ในวิธีการใช้อีกด้วย  
  6. สภาพพื้นที่ครัวเรือน ในครัวเรือนที่มีการเลือกบําบัดน้ํา สภาพพื้นที่
ครัวเรือนเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการเลือกรูปแบบบําบัดน้ําที่ต่างกัน เช่น ครัวเรือนที่มีการ
กระจุกตัวหรือครัวเรือนที่ไม่มีบริเวณรอบบ้าน ก็จะเลือกใช้วิธีการบําบัดน้ําทิ้งโดยการ
ติดต้ังถังดักไขมัน และครัวเรือนท่ีมีการกระจายตัว หรือครัวเรือนที่มีบริเวณบ้านอย่าง
บริเวณบ้านสวน เป็นต้น จะเลือกใช้วิธีบําบัดโดยระบบซึม (บ่อน้ําครํา) หรือใช้การติดต้ัง
บ่อบําบัดน้ําเสีย 

2. รูปแบบการบําบัดน้ําทิ้งท่ีเหมาะสมก่อนลงคลองของครัวเรือน 
  รูปแบบการบําบัดน้ําทิ้งที่เหมาะสมกับครัวเรือนบริเวณคลองดําเนินสะดวกนั้น
ควรมีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ครัวเรือนเป็นส่วนสําคัญ เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมส่วนใหญ่ของดําเนินมีสองลักษณะคือ บริเวณชุมชนที่เป็นครัวเรือนติดฝั่ง
คลองซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นชุมชนแออัดหนาแน่น  และบริเวณชุมชนที่เป็นพื้นที่สวน ที่จะมี
พื้นที่บริเวณบ้านเป็นของตนเอง  ดังนั้นรูปแบบการบําบัดน้ําทิ้งที่เหมาะสมกับสภาพ
ครัวเรือนคลองดําเนินสะดวกน้ันจึงมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การบําบัดน้ําทิ้งโดยการใช้ถังดักไขมัน เนื่องจากสามารถติดต้ังได้ทุก
ครัวเรือน ไม่ต้องใช้พื้นที่ในการติดต้ังมาก และเหมาะสําหรับครัวเรือนที่อยู่กันอย่าง
หนาแน่น อีกทั้งถังดักไขมันที่ใช้เป็นถังดักไขมันแบบง่าย คือใช้วัสดุที่หาง่าย และราคา
ถูกกว่าถังดักไขมันสําเร็จรูปซึ่งมีราคาแพง  
  วิธีการใช้ ปล่อยน้ําทิ้งลงผ่านถังดักไขมัน ถังแรกจะผ่านตะกร้าไว้สําหรับกรอง
เศษอาหาร แล้วน้ําจะไหลลงสู่ถังที่สอง โดยในส่วนนี้ต้องใช้คู่กับการเติมจุลินทรีย์ลงใน
น้ําเพื่อบําบัดคุณภาพน้ํา ก่อนการปล่อยลงสู่ลําคลองต่อไป 
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   วิธีการดูแลรักษา ต้องหมั่นดูแลรักษาถังบําบัดน้ําเสีย ทําความสะอาดตะกร้า
ที่ใส่กรองเศษอาหารเพื่อที่จะได้ไม่มีกลิ่นเหม็น และเพื่อรักษาคุณภาพของถังบําบัดน้ํา 
ส่วนเศษอาหารท่ีกรองไว้ชุมชนมีวิธีการจัดการนั่นคือ นํามาหมักทําปุ๋ยอินทรีย์ หรือน้ํา
จุลินทรีย์ไว้ใช้ต่อไป 
 2.  การบําบัดน้ําทิ้งโดยใช้ระบบซึม หรือ ที่ครัวเรือนบริเวณคลองดําเนิน
สะดวก เรียกว่า  บ่อน้ําครํา  (น้ําครํา คือ น้ําเสียที่ขังอยู่ในพื้นดิน ที่เป็นแอ่งเช่น ใต้ถุน
ครัว ในท่อระบายน้ําเสีย)  การบําบัดน้ําทิ้งโดยใช้ระบบซึมหรือบ่อน้ําครํานี้ จะเหมาะแก่
สภาพครัวเรือนที่มีพื้นที่รองรับ เช่น ครัวเรือนที่เป็นพื้นที่สวน เนื่องจากการใช้บ่อน้ําครํานี้
เป็นการปล่อยน้ําทิ้งไว้ในพื้นที่ๆส่วนๆหนึ่ง หรือมีการทําบ่อไว้เฉพาะ ซึ่งจะปล่อยให้
น้ําซึมลงดินไปเอง ทําให้นํ้าทิ้งนั้นจะไม่ไหลลงสู่แม่น้ําลําคลอง ในการใช้วิธีการบําบัด
ด้วยบ่อซึม (บ่อน้ําครํา) ครัวเรือนมีการใช้วิธีการทางธรรมชาติปรับผสมเข้าไปด้วย เช่น
การปลูกพืชดูดน้ําไว้ใกล้ๆ ระบบซึมหรือบ่อน้ําครํา เช่น กล้วย เป็นต้น เพื่อที่จะช่วยดูด
ซึมน้ําบริเวณใกล้เคียง ทําให้น้ําซึมได้เร็วขึ้น เป็นการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการธรรมชาติ  
ทําให้แก้ปัญหานํ้าทิ้งล้นออกจากบ่อหรือพื้นที่ที่กันไว้ 
   จากข้างต้นปัจจัยที่ทําให้เกิดรูปแบบการบําบัดน้ําทิ้งที่เหมาะสมกับครัวเรือน 
เราสามารถสรุปให้เห็นเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการบําบัดน้ําทิ้งก่อนลงคลองของ
ครัวเรือน 

 

บริบทของสังคม 

จิตสํานึกรักษ์คลองดําเนินสะดวก 

ความรู้ประสบการณ์ในการบําบัดน้ําทิ้ง 

ปัจจัยด้านเงินทุน 

หน่วยงานราชการ 

รูปแบบการบําบัดน้ําทิ้งที่เหมาะสม 

ครัวเรือนที่กระจุกตัว ครัวเรือนที่กระจายตัว 

การบําบัดน้ําทิ้งโดยใช้ถังดักไขมัน การบําบัดน้ําทิ้งโดยใช้ระบบซึม 
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3. ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบแนวทางการบําบัดน้ําทิ้ง 
  1. ควรมีการติดตั้งบ่อบําบัดน้ํารวม  คือ ในบริเวณชุมชนที่กระจุกตัว แออัด
ติดกัน ไม่มีพื้นที่บริเวณบ้านนั้น การที่จะให้ครัวเรือนมีการบําบัดน้ําทิ้งได้นั้น ควรหา
พื้นที่ติดต้ังบ่อบําบัดน้ําขึ้น เพื่อให้หลายครัวเรือนสามารถต่อท่อน้ําทิ้งจากหลาย
ครัวเรือนเหล่านั้น ผ่านบ่อบําบัดน้ํารวมก่อนปล่อยน้ําลงสู่แม่น้ํา เป็นการช่วยลดต้นทุน
ของการเลือกติดต้ังแต่ละครัวเรือน อีกทั้งเป็นการช่วยลดปัญหานํ้าเสียในอีกทางหนึ่ง
ด้วย โดยวิธีการนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในการสนับสนุน
งบประมาณ และความรู้ในการติดต้ังบ่อบําบัดน้ํารวมดังกล่าว 
  2. ควรมีการอบรม ปลูกจิตสํานึก ให้กับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีอํานาจ 
หรือบทบาทหน้าที่หลัก เช่น ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นําชุมชน เนื่องกลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่
มีอํานาจในการปกครอง ดังนั้น จุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาในระดับครัวเรือน คือ ผู้นํา
ท้องถิ่น ต้องมีจิตสํานึกรักษ์คลอง มีความรู้ในการจัดการนํ้า เพื่อขยายผลสู่ระดับ
ครัวเรือนต่อไป 
  3. ควรมีนโยบาย หรือ มาตรการ ในการดูแลจัดการการปล่อยน้ําทิ้งลงคลอง
ดําเนินสะดวกในระดับครัวเรือน รวมไปถึงมาตรการในการจัดการผักตบชวาซึ่งเป็น
ปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งด้วย  
 4. หน่วยงานราชงานระดับท้องถ่ินควรเข้ามาร่วมกันช่วยเหลือ  รูปแบบ
การบําบัดน้ําทิ้งหากจะทําให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและขยายผลในระดับที่กว้างขึ้นควรมี
หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่นเข้ามาร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือ ในด้านความรู้และ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดการน้ําให้แก่ระดับชุมชน ระดับครัวเรือนลําดับต่อไป 
 สรุปปิดท้าย ถือว่าเสร็จสิ้นงานวิจัยท่ีเราเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งนี้มานาเสียที ทําให้
เราได้เห็นว่ากว่าจะมาเป็นผลงานวิจัยชิ้นนี้ได้นั้น เราเรียนรู้อะไรได้มากมายทีเดียว 
คุ้มค่ากับเวลาท่ีลงไปจริงๆ   
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บทส่งท้าย ... ค้าขอบคุณ  

 ตลอดระยะเวลาการฝึกงานตลอด 2 ภาคการศึกษาที่ผ่านมาเราได้รับความรู้ 
ประสบการณ์และความทรงจํามากมาย ทั้งการได้เข้าไปฝึกงานที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
สันติวิธี และการลงพื้นที่ ณ บริเวณคลองดําเนินสะดวก ครั้งนี้จะสําเร็จลงไม่ได้เลยหาก
เราไม่ได้รับความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือจากหลายๆฝ่าย  

ขอบคุณอาจารย์ ดร. เพิ่มศักด์ิ มกราภิรมย์ ที่ให้อิสระกับเราสองคนในการ
ทํางาน ตลอดจนให้คําแนะนําทั้งในเรื่องวิชาการความรู้ และวิชาชีวิต แม้ว่าอาจารย์จะ
ไม่ค่อยมีเวลาให้พวกเรา แต่ทุกครั้งเรานัดพบอาจารย์ อาจารย์ก็จะมีรอยย้ิมและ
คําแนะนําดีดีให้เราเสมอ 

ขอบคุณอาจารย์งามศุกร์ (พี่เล็ก) ที่คอยให้คําปรึกษา ให้ความช่วยเหลือในเรื่อง
งานของพวกเรา ทําให้งานของเราเป็นไปได้อย่างราบรื่น และคอยถามข่าวคราว ความ
เคลื่อนไหวของพวกเรา แม้ว่าพี่เล็กจะไม่ค่อยได้อยู่ที่ศูนย์ แต่ทุกครั้งที่เราเจอกัน พี่เล็กก็
จะคอยถามเราว่า “เป็นอย่างไรกันบ้าง??” 

ขอบคุณอาจารย์เอกพันธุ์ ที่เปิดโอกาสให้เราได้เข้าไปนั่งฟังคาบวิชาการ
บรรยายการเรียนของอาจารย์  

ขอบคุณพี่ๆในศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี  พี่แอน พี่ปู พี่ต้ัม พี่พร พี่หนิง พี่
เปิ้ลและพี่ๆ ทุกคน  ที่มีรอยยิ้ม คําแนะนํา ให้ความเอ็นดูและให้ความช่วยเหลือกับพวก
เราตลอดมา   

ขอบคุณคุณเนตรดาว ยั่งยุบล(พี่นก) คุณจารุวรรณ กรกุม(พี่กิ๊ฟ) กํานันพิพัฒน์ 
รุ่งกานต์วิวัฒน(์กํานันหมู) และทีมวิจัยชุมชนเครือข่ายรักษ์คลองดําเนินสะดวก ที่คอย
ดูแล สนับสนุนงานภาคสนามของการลงพื้นที่ดําเนินสะดวก เป็นธุระจัดหาที่พัก อีกทั้ง
เอื้ออํานวยความสะดวกสบายให้เราสองคนตลอดระยะเวลาที่ได้ลงพื้นที่  และให้
คําแนะนําในงานวิจัยให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
  ขอบคุณคุณสงครามนิธิ(ลุงสงคราม) คุณวิทย์พิพัฒน์(ลุงหมิน)   กิติเจริญนันท์ 
อาม่า พี่ก้อย  ที่เอ้ืออํานวยความสะดวกที่พักอาศัยตลอกระบวนการวิจัยภาคสนาม 
ตลอดจนคําแนะนําต่างๆ และความเอ็นดูที่มีให้พวกเราเสมือนลูกหลาน  
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ขอบคุณพี่อ้วน พี่เลี้ยงที่แสนดีของพวกเรา ตลอดเวลาที่เราทํางานหรือเก็บ
ข้อมูล ถ้าไม่ได้พี่อ้วน งานของเราคงไม่สําเร็จลุล่วงเช่นวันนี้ค่ะ ขอบคุณที่ร่วมหัวจมท้าย
และช่วยเหลือพวกเราในการเก็บข้อมูล และคอยรับ-ส่งพวกเราในเทอมแรกตลอดมา 

ขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง ชาวบ้านและผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่คอยให้คําแนะนํา ให้น้ํา
เย็นๆด่ืม ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และให้กําลังใจ ช่วยให้เราสามารถได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์กับพวกเราและสามารถทํางานได้ลุล่วงไปได้ด้วยดี  

ขอบคุณอาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือและให้

คําแนะนํางานวิจัยของเราตลอดที่ผ่านมา 

สุดท้ายขอขอบคุณอาจารย์สุวิดา ท่ีให้คําแนะนํา คอยกระตุ้นพวกเราให้ต่ืนตัว
ในการทํางาน แม้ว่าพวกเราจะทําให้อาจารย์ต้องเหนื่อยและลําบากใจอยู่สม่ําเสมอ แต่
อาจารย์ก็ยังคงอดทนและมีคําแนะนําดีดีให้อยู่เสมอมา  

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


