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หนังสือ“ชุมชนบางปรอก”เล่มน้ี เป็นการรวบรวมเร่ืองราว  แนวคิด
การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม กระบวนการทำงานของคณะกรรมการ
ชุมชน  ตลอดจนนำเสนอกจิกรรมรูปธรรมต่างๆ ของชุมชน นับเป็นคร้ังแรก
ของชุมชนท่ีเสนองานในรปูแบบหนังสือเผยแพร่ ท้ังน้ีทางคณะผูจั้ดต้ังใจทำ
เป็นอย่างมาก โดยเพียงแต่หวังว่าประสบการณ์ครั้งนี้ คงเป็นประโยชน์
กับท่านผูอ่้านไมม่ากกน้็อย

ชุมชนบางปรอกเป็นชุมชนไทยเชื ้อสายมอญ ชุมชนหนึ ่งใน
จังหวัดปทุมธานี เป็นชุมชนเล็กๆ ที่มีคลองบางปรอกไหลผ่าน นับว่าเป็น
ชุมชนที่สมบูรณ์แบบไทยๆ ชุมชนหนึ่ง ผมได้มีโอกาสไปชุมชนนี้เมื ่อ
สักประมาณ 3 ปีท่ีแล้ว แทบไม่น่าเช่ือเลยว่า ในเขตเทศบาลเมอืงปทุมธานี
จะมีชุมชนที ่น ่าอยู ่อย่างนี ้ แต่เมื ่อลงไปสัมผัสและร่วมทำงานกับ
คณะกรรมการชุมชนและชาวบ้าน ก็ย่ิงประทับใจเข้าไปอีก ท่ีเห็นความมุ่งม่ัน
ของประธานชุมชน คุณฉลวย  กะเหว่านาค และคณะกรรมการชุมชนทุกท่าน
ที่จะพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ตามแบบวิถีชีวิตดั้งเดิม แต่หลังจากนั้นไม่นาน
ชุมชนต้องพบกับการพัฒนาโครงการฯ ทำประตูระบายน้ำของรัฐที่ตัดขาด
การเชื ่อมโยงคลองบางปรอกของชุมชนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยสิ้นเชิง
ปัญหาการเน่าเสียของคลองถูกกล่าวถึงในชุมชนตั้ง แต่ยังไม่ทันเสร็จสิ้น
โครงการฯ ในช่วง ระหว่างการดำเนนิการโครงการฯ น่ันเอง น้ำในคลองก็เร่ิม
เน่าเสีย ปลาตายส่ง กล่ินเหม็นอย่างรุนแรงส่งผลกระทบด้านคุณภาพชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม

สถานการณ์ปัญหาครั้งนี้ ดูเป็นปัญหาสำคัญของชุมชน แต่ชาว
ชุมชนและคณะกรรมการกลับไม่ยอมแพ้ ได้พยายามรวมตัวกันสร้าง
วิกฤติให้เป็นโอกาส พัฒนาแนวทางการจัดการน้ำเสียท่ีชาวชุมชนต้องประสบ
พบเจอโดยภมิูปัญญาของตนเอง





àÂ×Í¹¡ÇÒ¹ÎÒÅçÍ¡  ºÒ§»ÃÍ¡¹èÒÍÂÙè
4

โครงการจัดการน้ำเสียของชุมชน โดยภูมิปัญญาของชุมชนใน
รูปแบบต่างๆ จึงเกิดขึ้น เช่น การพัฒนาศักยภาพแกนนำในการสร้าง
องค์ความรู ้ของตนเอง ในการจัดการการรณรงค์ทำน้ำหมักชีวภาพ
การจัดการน้ำเสียจากต้นทางในครัวเรือน ตลอดจนการจัดกิจกรรมแก้ไข
น้ำเสียโดยจุดหยดน้ำหมักชีวภาพ ตลอดแนวคลองของชมุชน ฯลฯ กิจกรรม
ต่างๆ เหล่านี้ทดสอบความเข้มแข็ง และแรงใจในการแก้ปัญหาของชุมชน
โดยตนเองอยูต่ลอดเวลา

แม้จะไม่สามารถคาดการณไ์ด้ว่า สถานการณน้์ำเสียจะรุนแรงขึน้
หรือไม่ แต่ในปัจจุบันน้ำในคลอง ชาวชุมชนเริ ่มใช้ประโยชน์จาก
ลำคลองได้ดังเดิม การเลี้ยงปลา การใช้อุปโภคในชุมชนเริ่มมีมากขึ้น
ความประสบผลสำเร็จขั้นหนึ่งของชุมชนทำให้เกิดแรงใจในการสนับสนุน
แนวคิดที ่ว ่า“ชุมชนน่าอยู ่ เมืองน่าอยู ่” สามารถจัดการได้โดย
ชาวชุมชนเป็นหลัก ซึ ่งก่อให้เกิดโครงการพัฒนาชุมชนในด้านอื ่นๆ
ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมด้านเยาวชน การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรม กองทุนชุมชน ฯลฯ และยังเป็นต้นแบบนำร่องให้กับพื้นที่อื่นๆ
ได้ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันท้ังในและตา่งประเทศ

การจัดทำหนังสือเล่มนี้ จึงอาจช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่
แนวคดิดงักลา่ว และคงจะไมส่ำเรจ็ลงไดห้ากขาดการสนบัสนนุแรงใจจาก
พันธมิตรของชุมชน ได้แก่ เทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสิ ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี ศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียนเมือง
ปทุมธานี โรงเรียนเทศบาลปทุมธานี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี โรงเรียนคลอง
บางโพธ์ิ โรงเรียนวัดหงษ์ปทุมาวาส วัดหงษ์ปทุมาวาส โรงเรียนวัดจันทาราม
โรงเรียนปทุมธานี มูลนิธิชุมชนไท และมหาวทิยาลัยรังสิต

อำนาจ   จันทร์ช่วง
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการชมุชน มูลนิธิชุมชนไท
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·Ó¤ÇÒÁÃÙé̈ Ñ¡ “ªØÁª¹ºÒ§»ÃÍ¡”
กองบรรณาธิการ

ชุมชนบางปรอก ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัด

ปทุมธานี ประกอบด้วย 117 หลังคาเรือน 120 ครอบครัว (ฉลวย กะเหว่านาค,
ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์)

ทศิเหนอื จรดชุมชนวัดหงส์
ทิศตะวนัออก จรดชุมชนวัดหงส์
ทิศใต้ จรดชุมชนพฒันสัมพันธ์
ทิศตะวันตก จรดชมุชนประปาเกา่

ความสำคญัประการหนึง่ของพืน้ที ่คอื พืน้ฐานดา้นองคก์รชมุชน
ที่มีการรวมตัว ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างดี
และรากฐานทางวฒันธรรมซ่ึงอยู่บนวัฒนธรรมของชาวมอญ ท่ีมีคุณค่าย่ิง
สำหรับการฟื้นฟู อนุรักษ์ และเป็น“ชุมชนที่น่าอยู่”ชุมชนหนึ่งของเมือง
ปทุมธานี
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ชุมชนชาวมอญในจังหวัดปทุมธานี

บนประวติัศาสตรห์นึง่ทีส่ำคญัของชมุชนบางปรอกกคื็อ ท่ีมาของ
บรรพชนชาวมอญที ่ต ้องอพยพเข ้ามาพึ ่งพระบรมโพธิสมภารของ
ราชอาณาจกัรไทย

จากประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งที่ล่มสลายของอาณาจักรชาวมอญ
ซ่ึงได้พ่ายแพ้และตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่าต้ังแต่ พ.ศ.1600 แต่การ
รวมตัวของชาวมอญในครัง้สุดท้ายก่อนตกอยู่ภายใต้ของพม่าอย่างเด็ดขาด
เกิดข้ึนในสมัยพระเจ้าอลองพญา ราวปี พ.ศ.2300 เป็นต้นมา ซ่ึงนับจากน้ัน
ก็เกิดการอพยพของคนมอญครัง้ใหญ่เข้าสู่ประเทศไทย

การอพยพของชาวมอญเข้าสู่ประเทศไทย ปรากฏเป็นหลักฐาน
ครั้งแรกใน พ.ศ.2127 หลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศ
อิสรภาพ ณ เมืองแครง ซ่ึงอาจแบ่งได้ออกเป็น 3 สมัย ท้ังหมด 9 คร้ังด้วยกัน
คือ สมัยอยุธยา 6 คร้ัง สมัยกรุงธนบุรี 1 คร้ัง และสมัยรัตนโกสินทร์ 2 คร้ัง
(ปภัสสร เธียรปัญญา, 2547)

สำหรับคนมอญ ที่ตั้งรกรากในพื้นที่ชุมชนบางปรอก คาดว่าจะ
อพยพเขา้ประเทศไทยตัง้แตส่มัยกรุงธนบรีุ และกรงุรัตนโกสนิทร์ (วีรวัฒน์
วงศ์ศุปไทย,2538) ใน รัชสมัยของพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ในรัชกาลแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลท่ี
2 สมิงสอดเบาแกนนำสำคัญชาวมอญ และกรมการเจ้าเมืองขึ ้น
เมืองเมาะตะมะได้ชักชวนพวกมอญหลายพันคนยกกองทัพ ไปจับพม่า
ที่ตั้งกอง สึกพระสงฆ์ แล้วฆ่าเสียสิ้นที่เมืองเมาะตะมะ จากนั้นก็พากัน
หนีมาทางเมืองกาญจนบุรีบ้าง อุทัยธานี ตากบ้าง และยังมีครอบครัว
หนุนเนื่องมาอีกเป็นจำนวนมาก

คร้ังน้ันเจ้าเมืองกาญจนบุรี อุทัยธานี และตาก จึงมีหนังสือมาทาง
กรุงเทพฯ และเจ้าพนักงานมหาดไทยนำความขึ้นกราบบังคมทูล จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชวังบวรฯ เสด็จพระราชดำเนินคุมคน
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และเสบียงอาหารไปต้อนรับ ทรงประทับแรมอยู่ท่ีพลับพลาหน้าบ้านสามโคก
และโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าเมืองอุทัยธานีจ่ายเสบียงอาหารให้ครอบครัวชาวมอญ
ให้เจ้าพระยาอภัยภูธร สมุหนายก คุมคน และเสบียงไปให้ครอบครัวมอญท่ี
เมืองตากอกีแหง่หนึง่

ต่อมาเจ้าเมืองกาญจนบุรี มีหนังสือกราบบังคมทูลว่า พวกชาวมอญ
ประมาณ 30,000 คนเศษ อพยพเขา้มาอกี จึงทรงโปรดใหส้มเดจ็พระเจา้
ลูกเธอเจ้าฟ้ามงกุฎ (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ ) ซ่ึงขณะน้ันพระชนม์ได้
13 พรรษา พร้อมด้วยเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษมนตรี และทหารอีก 4,000
คนเศษ เสด็จลงเรือพระที่นั่งสุพรรณรัตนบัลลังก์ ไปถึงที่ประทับพลับพลา
ท่ีตำบลปากแพรก แขวงเมืองกาญจนบุรี และทรงประทับแรมอยู่อีก 22 คืน
แล้วจึงเสด็จกลับกรุงเทพฯ พร้อมกับได้พาสมิงสอดเบา และหัวหน้า
รามัญอื่นๆ เข้าเฝ้าต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ต้ังสมิงสอดเบาเป็นพระยารัตนจักร ให้สมิงโดด  สมิง
มะกาว เป็นพระยารามัญตามควรแก่สมณศักดิ์ ส่วนครอบครัวชาวมอญ
ได้โปรดใหต้ั้งบ้านเรอืนในแขวงเมอืงปทุมธาน ีนนทบรีุ เมืองนครเขือ่นขันธ์

รวมทั้งโปรดเกล้าฯ ให้กรมพระยากลาโหมแบ่งเขตแดนข้างใต้
กรุงเก่าตั้งแต่ท้ายเกาะราชคราม(หรือเกาะใหญ่) ลงไปบรรจบกับเขตแดน
ด้านเหนือเมืองนนทบุรี คือ บริเวณตำบลสามโคก ให้ยกขึ้นเป็นเมือง
พระราชทานนามว่าเมืองปทุมธานี แล้วโปรดเกล้าฯ ให้พวกมอญไปเป็น
เจ้าเมืองปทุมธานี และเจ้าเมืองนครเขื่อนขันธ์ พร้อมพระราชทานเครื่อง
อัญมณีใช้สอยต่างๆ จ่ายให้แก่พวกมอญ เช่น เส่ือ จอบ เสียม เป็นต้น พ้ืนท่ี
ชุมชน จึงปรากฏการตัง้ถิน่ฐานของชาวมอญสบืเนือ่งจากนัน้มา

ท่ีมาของช่ือ “บางปรอก”
ชุมชนบางปรอก เดิมชื ่อ “กวานฮาล๊อก” เป็นภาษามอญ

ริมฝ่ังคลองท่ีเดิมช่ือสอดคล้องกัน คือ คลองบางประร๊อก คำว่า “ฮาล๊อก” หรือ
“ประร๊อก” เป็นภาษารามัญ แปลว่า ปลาร้า ส่วนคำว่า “กวาน” แปลว่า
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หมู่บ้านทีอ่ยู่ริมน้ำ ชุมชนบางปรอกจงึแปลไดว่้า หมู่บ้านปลารา้ท่ีอยู่ริมน้ำ
ต่อมามีประชาชนจากต่างท้องที่มาพักอาศัยมากขึ้น จึงเรียก

ชื่อคลองดังกล่าวนี้ผิดเพี้ยนไป จากชื่อ ประร๊อก  จึงกลายเป็น บางปรอก
ในปัจจุบัน

ท่ีมาของคลองบางปรอกแหง่น้ี ผู้ท่ีอยู่มาด้ังเดิมได้เล่าให้ฟังว่า ท่ีมา
ปลูกบ้านพักอาศัยอยู่ในขณะนั้น มีบ้านปลูกอาศัยอยู่ไม่กี่หลังคาเรือน
คลองแห่งน้ี มีกุ้ง หอย ปู ปลาชุกชุมมาก ชาวบ้านได้ไปหากุ้ง หอย ปู ปลา
มาเป็นอาหาร ส่วนปลานั้น จะมีจำนวนมาก ชาวบ้านหามาได้เก็บไว้
รับประทาน ส่วนที่เหลือก็จะไปหมักทำเป็นปลาร้าเก็บไว้รับประทาน
และนำไปขาย ปลาร้า ของท่ีบางปรอกน้ี เป็นปลาร้าท่ีข้ึนช่ือว่า มีกล่ินหอม
สะอาด และอร่อยมากๆ เน่ืองจากมีกรรมวิธีการหมักของชาวมอญบางปรอก
ท่ีไม่เหมือนท่ีอ่ืน ซ่ึงใช้เวลาการหมกัแต่ละคร้ังนานกวา่ 5-6 เดือน

แต่ปัจจุบันเพราะความเจริญเข้ามาถึง มีผู้คนปลูกบ้านเรือนริม
คลองมากขึน้ ลำคลองแคบลง และต้ืนเขิน กุ้ง ปลาหายากมากขึน้ การทำ
ปลาร้าของชุมชนในปัจจุบันจึงหายไป
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บางปรอกในปจัจุบัน
ชุมชนได้รับการจัดตั้งเป็นชุมชนอย่างเป็นทางการจากเทศบาล

เมืองปทุมธานี ในปี พ.ศ.2538 โดยยึดเอาชุมชนดั้งเดิมเป็นอาณาเขต
และจัดต้ังคณะกรรมการชมุชนในการทำงานประสานงาน รับมอบนโยบาย
การพัฒนาชุมชน

ชุมชนในปัจจุบันยังคงรักษาเอกลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมมอญ
ของชาวชุมชน แต่ก็ยังคงประสบปัญหาเฉกเช่นปัญหาชุมชนเมืองโดย
ท่ัวๆ ไป

ความเจริญ ความเป็นเมืองที่ขยายตัวรอบด้านแวดล้อมชุมชน
ก่อให้เกิดปัญหาในดา้นตา่งๆ ของชุมชนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเปน็ปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม น้ำเสียจากเมือง ขยะจากพื้นที่ ฯลฯ ปัญหาด้านศิลป
วัฒนธรรม ท่ีลบเลือนหายไปในด้านต่างๆ ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต เด็ก และ
เยาวชน หรือแม้กระทัง่วถีิชีวิตของชาวชมุชนทีเ่ปล่ียนแปลงไป

“ความเป็นชุมชน” ที่ค่อยๆ จะลบเลือนไป เป็นโจทย์อันยิ่งใหญ่
ให้ผู้นำของชุมชนต้องเร่งแก้ไข

ปัจจุบันด้วยการจัดต้ังอย่างเป็นทางการ ของเทศบาลเมืองปทุมธานี
ได้แต่งต้ังผู้นำของชุมชนท่ีนอกจากมีหน้าท่ีในการดูแล แก้ปัญหาของชมุชน
ยังมีหน้าท่ีสำฃัญในการประสานงานดำเนนิกิจกรรมพัฒนาร่วมกับเทศบาล

ตลอดระยะเวลา 13 ปี มีกรรมการหรือคณะทำงานของชุมชน
มาแล้วรวม 3 ชุด 7 สมัยๆ ละ 2 ปี โดยมีประธานชุมชน  ดังน้ี

     ประธานชุมชนคนแรก คือ นายอนันท์  ทองวัฒน์  เป็น
      ประธานชุมชน 2 สมัย มาจากการแตง่ต้ัง
      ประธานคนท่ี 2 นางกนกวรรณ  ตันตระกูล เป็นประธานชุมชน

      1 สมัย เป็นการเลือกต้ังคร้ังแรก จากชาวบ้าน
     ประธานคนท่ี 3 นางฉลวย กะเหว่านาค คือ ประธานชุมชน

            ท่ีได้รับการเลือกต้ังมาต้ังแต่ ปี 2544-ปัจจุบันในปัจจุบัน
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สำหรับคณะทำงานหรือคณะกรรมการชุมชนชุดปัจจุบัน(2550-
2552) ประกอบด้วย
ประธานกรรมการทีป่รึกษาท่ีมาจากการสรรหาผูมี้ประสบการณ์

เช่ียวชาญดา้นต่างๆ โดยการแตง่ต้ังจากคณะกรรมการชมุชน และชาวบา้น
ในการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ ในชุมชนซึ่งมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน
14 คน ดังนี้

คณะกรรมการชุมชน มาจากการเลือกตั้งจากชาวบ้านชุมชน
บางปรอกจำนวน 15 คน ซ่ึงคณะกรรมการชุดน้ีมีวาระการทำงาน 2 ปี มีแนว

1.  นายสมมติร  วงศสุ์นทร ประธานที่ปรึกษา
กรรมการชุมชน

2.  นายวชิา  ชูชาติ ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย
3.  นายมนสั  ปานนิม่ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
4.  นางสดุารตัน ์ ฉิมพาลี ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรม

และกิจกรรมพิเศษ
5.  นางจนัทมิา  ชูชาติ ที่ปรึกษาผ่ายการศึกษา
6.  นายอำนาจ  จันทรช่์วง ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาและ

ความมั่นคง
7.  นางนยันา  ร่วมใจ ที่ปรึกษาฝ่ายสวัสดิการ

และสังคม
8.  นายสนธชัิย  พงศน์กิร ที่ปรึกษาฝ่ายการกีฬา และ

ประชาสัมพันธ์
9.  นางพทุตาล  ทองอม้ ที่ปรึกษาฝ่ายสาธารณสุข
10.  นายจนิตนา เอีย่วเจรญิยิง่ ที่ปรึกษาฝ่ายยุติธรรม
11.  นางกนกวรรณ  ตนัตระกลู ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมทั่วไป
12.  นางสาวนพดารา  ทองคำ ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ
13. นางมลัลิกา  รุ่งเรอืง ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรม
14. นายเสนห่ ์  ฉายอรณุ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรม
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นโยบายในการทางการพัฒนาแบบบูรณาการ ทั้งภูมิปัญญา
ดั ้งเด ิมและประยุกต์ใช้อย่างทันสมัยทุกด้าน รวมทั ้งความมุ ่งมั ่น
ของคนรุ่นใหม่ ร่วมกับความเก๋าคนรุ่นเก่าจึงเริ่มพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

ประธานชุมชน นางฉลวย  กะเหว่านาค
รองประธานชุมชน นายสมควร  เย็นเยือก
เลขานุการกรรมการชุมชน นางนาตยา  นิลโสภา
เหรัญญิก นางสุรีย์พร  อรุณรัตน์
กรรมการ นางเยาวลักษณ์  เรืองสุวรรณ

นางยุพา  อ่อนขาว
นางสมหวัง  เท่ียงอรุณ
นางรุ่งทิวา  พุ่มฉัตร
นางนางนอ้ย  ผลทอง
นางอารีย์  อังคะชัยวนิชกุล
นายถาวร  มานะโอสถ
นายสมัคร  อรุณรัตน์
นางสาวภัณฑิลา  อรุณรัตน์
นางประทวน  ยินดี
นางสาวสมร  อรุณรัตน์

ชุมชนบางปรอก พื้นที ่นำร่องของโครงการปฏิบัติชุมชนและ
เมืองน่าอยู่ มูลนิธิชุมชนไท โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) ที่มีเป้าหมายหลักในการที่จะพัฒนาให้เกิดรูปธรรมการ
จัดการเมืองน่าอยู่ท่ีมาจากการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ ในพ้ืนท่ี โดยการสร้าง
กลไก การประสานงานทีเ่กิดจากการเชือ่มโยงทกุฝ่ายผ่าน “กิจกรรม” และ
สามารถเชื ่อมโยงกิจกรรมต่างๆ สู ่ระดับนโยบาย ความหลากหลาย
ของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน ที่จะนำไปสู่ความเป็น“ชุมชนน่าอยู่”
เมืองปทุมธานีน่าอยู่”
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โครงสร้างกรรมการและทีป่รึกษาชุมชนบางปรอก

เม่ือติดตามงานพฒันาด้านต่างๆ ท่ีจะนำเสนอต่อไปในแต่ละบท ของชุมชน
คงจะพบไดถึ้งความมุง่ม่ัน ต้ังใจ และ “ความทา้ทายสำคญั” ของ ชุมชน
และกรรมการชุมชนในการที่จะปกป้องความเป็นชุมชนเอาไว้ไห้ยั่งยืน

ท่ีปรึกษากรรมการชมุชนบางปรอก
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ประธานชุมชน

เลขานุการ
กรรมการ

รองประธาน
ชุมชน

เหรัญญิก

กรรมการชุมชนบางปรอก
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ผลงานของชุมชน และทัศนะของคณะกรรมการชุมชน

 ผลงานประจำปี 2544-2547
- โล่ชุมชนดีเด่นประจำปี 2544 จากเทศบาลเมอืงปทุมธานี
-  โล่ชุมชนดีเด่นประจำปี 2545 จากเทศบาลเมอืงปทุมธานี
-  โล่ชุมชนดีเด่นประจำปี 2546 จากเทศบาลเมอืงปทุมธานี
-  โล่ชุมชนดีเด่นประจำปี 2547 จากเทศบาลเมอืงปทุมธานี
 -  เป็นชุมชนนำร่องโครงการเมอืงน่าอยู่ มูลนิธิชุมชนไท ปี 2547

 ผลงานประจำปี 2548-2550
-  โล่ชุมชนดีเด่นด้านวัฒนธรรมประจำปี 2548
    จากเทศบาลเมอืงปทุมธานี
-  โล่ชุมชนดีเด่นด้านส่ิงแวดล้อมประจำปี 2548
   จากเทศบาลเมอืงปทุมธานี
-  โล่ชุมชนดีเด่นด้านชุมชนเข้มแข็งประจำปี 2548
   จากเทศบาลเมอืงปทุมธานี
-  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทนุ
   ส่ิงแวดล้อมโลกปี 2548
-  ได้รับกองทุนแผ่นดินแม่ 12 สิงหาคม 2549
-  เป็นชุมชนยุติธรรมอาสา กระทรวงยุติธรรม
   จังหวัดปทุมธานี ปี 2549
-  เกียรติบัตรแกนนำวทิยากรเศรษฐกจิพอเพียง 2549
-  โล่ชุมชนดีเด่นประจำปี 2549 จากเทศบาลเมอืงปทุมธานี
-  โล่ “คนอาสาหัวใจทองคำ” จาก TITV ปี   2549
-  เป็นชุมชนเข้มแข็ง(โครงการนำรอ่ง) กระทรวงยุติธรรม
   จังหวัดปทุมธานี ปี 2550



àÂ×Í¹¡ÇÒ¹ÎÒÅçÍ¡  ºÒ§»ÃÍ¡¹èÒÍÂÙè
19

-  เป็นชุมชนนำร่องโครงการพฒันาสภาพแวดลอ้ม
   โดยองค์กรชุมชน สถานทูตเดนมาร์ก ปี 2550
-  เป็นชุมชนอาสาเศรษฐกจิพอเพียงจังหวัดปทุมธานี
-  เกียรติบัตร หน่ึงคนดี หน่ึงตำบล
-  ห้องสมุดเรือประจำชุมชน
-  ห้องดนตรีไทย
-  สนามเด็กเล่น เคร่ืองเล่น
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ทัศนะความคิดของประธานชุมชน : ฉลวย  กะเหว่านาค

ดิฉันอยู่ชุมชนน้ีมากว่า 30 ปี มีแนวความคดิท่ี
จะร่วมพัฒนาชุมชน จึงเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน
ในช่วงแรกๆ ที่สามีดิฉันเป็นคณะกรรมการ
ชุมชนเห็นว่า กิจกรรม แผนงานที่เสนอสู่การ
ทำงานดูมันช้าไม่ได้ดังใจจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนา
ด้วยตนเอง จึงสมัครลงเลือกตั ้งตำแหน่ง
ประธานชุมชน ด้วยในขณะนัน้ อายุประมาณ
38  ปี ในขณะทำงานแรกทีมี่ความคิดเร่ืองของ
การพัฒนา คนในชุมชนให้เกิดความสามัคคี

แต่พอมาทำจริงมันกลับดูเป็นเร่ืองยาก ด้วยเหตุผลท่ีอายุยังน้อย ความเช่ือม่ัน
จึงมีน้อย จึงเป็นอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาคนเป็นเร่ืองยาก
ท่ีสุด มุมมองแตกตา่งกัน คณะกรรมการในสมยัน้ันต้องเชิญมาเป็น แต่คน
ทำงานจริงๆ มีไม่กี ่คน จากการพัฒนา พัฒนาชุมชนมีประสบการณ์
จึงเรียนรู้ว่าการพัฒนา ควรนำเรื่องใดมาก่อนหลัง ตามความสำคัญและ
ความต้องการของชุมชน แต่ยังคงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม
การพัฒนาชุมชนของ ตนเองคือ ให้คุณประโยชน์แก่ชาวบ้านก่อน
พร้อมทั้งต้องพัฒนาชุมชนไปด้วย ก็คือ เรายึดจิตใจแต่ละคนเป็นหลัก
ตั ้งแต่พัฒนามา มีทั ้งเรื ่องกลุ ่มแม่บ้าน รณรงค์ชุมชน กลุ ่มเยาวชน
สร้างห้องสมุดเรือ กิจกรรมยาเสพติด และ ส่ิงแวดล้อม

สำหรับการทำงานพฒันาชุมชนมา นับว่า โชคดีท่ีได้ท่านรองปลัด
เกรียงไกร ใจแสนและคุณศศิวรรณ ภู่สว่าง ผู้อำนวยการสวัสดิการ เป็นผู้คอย
ส่งเสริมสนับสนุนในการทำงานจนได้รับรางวัลชุมชนเข้มแข็ง ในปีแรก
ที่ทำงาน พ.ศ. 2544 และได้รับ รางวัลชุมชนดีเด่นปี 45-49 มีการพัฒนา
และทำกิจกรรมตลอดท้ังปี ทุกๆ ปี เม่ือปี พ.ศ.2547 เร่ิมคิดเร่ืองห้องสมุด
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เพ่ือเยาวชน ท้ังสองท่านพาไปดูงาน
ที ่ตลาดสามชุก ประมาณเดือน
มีนาคม 2547 จึงได้รู้จักกับมูลนิธิ
ชุมชนไท เม่ือได้พูดคุยกันในวันน้ัน
จึงเกิดแรงบนัดาลใจในการสรา้ง

เม่ือกลับมา มีการประชุมกัน
ระหว่างกรรมการชุมชน จึงตกลง

สร้างทันที โดยของบสนับสนุนจากทางเทศบาลก็ไม่ได้จัดสรรไว้ แต่เรามีความ
มุมานะท่ีจะทำ จึงใช้ระบบเร่ียไร จัดกิจกรรมรวมกัน กำไรกองทุน จึงสำเร็จ
ขึ้นมาได้ นับเป็นก้าวแรกที่ทำงานแล้วเห็นในรูปธรรม และเป็นที่ยอมรับ
ของคนทั่วไป จึงเป็นกำลังใจให้ดิฉันคิดทำการอื่นๆ ต่อมาเรื่อยๆ ถึงแม้จะ
ยังไม่มีงบประมาณอยู่ในมือ แต่ถ้าคิดจะทำกิจกรรมอะไรก็สามารถวางงาน
ได้ ด้วยจุดมุ่งหมาย งบประมาณอยู่ปลายทาง ผลงานชิ้นสำคัญ คือ
เรื่องสิ่งแวดล้อม จากการที่ได้รู้จักมูลนิธิชุมชนไท ผู้ที่คอยให้คำปรึกษา
มาตลอด จัดหางบประมาณพรอ้มท้ังพาศึกษาดูงาน เพ่ือให้เกิดแรงกระตุน้
ในหมู่คณะกรรมการ จึงบังเกิดผลให้ทางเราเข้าจับงานด้านสิ่งแวดล้อม
เร่ืองน้ำหมักชีวภาพ และถังดักไขมัน

ด้วยเหตุท่ีมีอุปสรรคในเร่ืองน้ีอยู่ตลอด จึงทำให้เกิดแนวคิดเร่ืองถัง
ดักไขมันถึง 5 แบบอย่าง แนวคิดก็คือ ต้องการรู้ว่าแบบไหนใช้อย่างไร
แบบไหนควรอยู่พื้นที่อย่างไร ปัจจุบันจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ทั้งใน
และนอกประเทศ พร้อมท้ังสามารถอธบิายได้เป็นเร่ืองราวของความเปน็มา
ของถงัดกัไขมนั

ความรู้ ความสามารถ ส่ิงดีๆ เหล่าน้ีบังเกิดข้ึนเม่ือมูลนิธิชุมชนไท
ให้โอกาสชุมชนเราทำงาน จนก้าวมาสู่งบประมาณของสิ่งแวดล้อมโลก
ส่ิงแวดล้อมจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ขอขอบคุณตัวแทนมูลนิธิชุมชนไทท่ี
สามารถทำให้ชุมชนเล็กๆ ชุมชนหนึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
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วิวัฒนาการความเป็นเมืองของสังคมไทย เป็นผลมาจากการ
เปลี ่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจและสังคม ที ่เน้นการสร้างความเจริญ
ที่ศูนย์กลางในทุกด้าน  ส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างสองภาคการผลิต
ทรัพยากรถูกนำมาใช้อย่างฟุ่มเฟือยเพ่ือสร้างความเจริญให้กับเมือง   ผู้คน
จำนวนมากหลัง่ไหลเข้ามาสู่เมืองเพ่ือแสวงหาความอยูร่อด ทำให้เมืองเป็น
พ้ืนท่ีของความหลากหลายของผูค้น  เช้ือชาติ  อาชีพ  สถานภาพและทัศนคติ
กลายเป็นเบ้าหลอมของการบรูณาการทางสงัคม และวัฒนธรรมของชุมชน
ท่ีมีความแตกตา่งหลากหลายใหส้ามารถอยูร่่วมกันได้

ความเป็นเมืองของปทุมธานีเองก็ไม่สามารถหนีสภาวะ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได ้ทั้งนี้เพราะเมืองปทุมธานีเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับ
กรุงเทพมหานคร การขยายตวัของการพฒันาทีล้่นบ่ามาจากเมอืงหลวงได้
สร้างการเปล่ียนแปลงให้เกิดกับจังหวัดปทุมธานีอย่างรวดเร็ว ซ้อนทับลงบน
วิถีชีวิตแบบด้ังเดิมท่ีสงบร่มเย็นของชาวมอญทีเ่ป็นกลุ่มชาติพันธ์ุสำคัญ  ท่ีมี
ประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน

วัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ถือปฏิบัติ
กันมาและเป็นหลักประกันความอยู่รอดร่วมกันของกลุ่มคนมอญ  ได้แก่
การแห่หางหงส์ สงกรานต์ งานเข้าพรรษา ตลอดจนการละเล่นและงาน
ประเพณีอ่ืนๆ   ท่ีเป็นรากฐานทางวฒันธรรมของท้องถ่ินสามารถดำรงอยูม่า
อย่างต่อเน่ือง    จนกระท่ังการขยายตวัของการพัฒนาได้เร่ิมแผ่เข้ามาสู่เมือง
ท่ีมีความสงบรม่เยน็แหง่นี้
             การพัฒนาสำคัญท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นเมืองของปทุมธานี
อย่างรวดเร็วและทวีความเข้มข้น ข้ึนเร่ือยๆ คือ การสร้างศูนย์การค้าขนาด
ใหญ่บริเวณรังสิต การสร้างหมู่บ้านจัดสรรจำนวนมาก   ประกอบกับแนวทาง

»·ØÁ¸Ò¹Õ·èÒÁ¡ÅÒ§¡ÃÐáÊ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
ศรินพร  พุ่มมณี  มูลนิธิชุมชนไท
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การพัฒนาท่ีกำหนดให้จังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองแห่งการศึกษา   การพัฒนา
ท่ีอยู่อาศัย พ้ืนท่ีทางอุตสาหกรรมและการทอ่งเท่ียว

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นทำให้ปทุมธานีก้าวเข้าสู ่
ภาคการผลิตสมัยใหม่  ที่ผู้คนต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอด จนละเลย
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นที่เคยเป็นหลักประกัน
ในการอยู่รอดร่วมกันของผู้คนเชื้อสายมอญ การเปลี่ยนแปลงนี้ได้ส่งผล
ให้เกิดความไม่สบายใจของกลุ่มคนที่ยังคงมีสายสัมพันธ์ร่วมกันอยู่ทั้งที่
เป็นผู้หญิง ผู้ชาย เป็นเครือญาติ  และเป็นชาวชุมชนด้วยกัน

การรวมกลุ่มกันพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาได้นำ
ไปสู่การร่วมกันคิดเพ่ือหาทางออก ในการแก้ปัญหาให้กับท้องถ่ิน   โดยเร่ิมต้น
จากการทำกิจกรรมขนาดเล็กในชุมชนบางปรอกที่ชาวชุมชนนำเรือที่ถูกทิ้ง
ร้างมาจัดทำเป็นห้องสมุดเพ่ือให้เยาวชนมีท่ีอ่านหนังสือ   การทำกิจกรรมกับ
เยาวชน การร่วมใจกันรักษาคลองให้มีสภาพตามธรรมชาติเพื่อที่ชาว
ชุมชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งได้ใช้ประโยชน์ การฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวบ้าน การ
บำบัดน้ำเสีย  การเร่ิมต้นจากการทำกจิกรรมเล็กๆ ภายในชุมชน  ได้กลาย
เป็นเคร่ืองมือสำคัญท่ีสร้างความเช่ือม่ันให้กับชาวบ้านว่าตนเองมีศักยภาพท่ีจะ
นำการเปล่ียนแปลงมาสู่ชุมชนและท้องถ่ิน
ตามแนวทางทีชุ่มชนเปน็ ผู้กำหนด

ความเชื ่อมั ่นในพลังของการ
เปลี ่ยนแปลง นี ้ได้แสดงออกผ่านการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ของการทำงาน
สู ่ช ุมชนและหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง
ความเชื่อมั่นของ ชาวบ้านทำให้กระบวน
การพัฒนาตามแนวทางทีช่าวบ้านกำหนด
สามารถพฒนาไปสู ่การทำกิจกรรมที ่
ใหญ่ขึ ้นโดยการร่วมกับวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี จัดงานฟื้นฟู
วัฒนธรรมชาวมอญข้ึน  งานมอญถวายบวั ตลอดจนการขยายแนวทางและ
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เครื ่องมือในการบำบัดน้ำเสียสู ่
ชุมชนอื่นเป็นงานที่ชาวบ้านขยาย
พลังความเชื ่อในการมีส่วนร่วม
การจัดการท้องถ่ินออกสู่ระดับเมือง
และขยายเคร ือข ่ายของความ
สัมพันธ์ออกไปอย่างกว้างขวาง

การดำเน ินโครงการเม ือง
น่าอยู่เป็นการสร้างพืน้ท่ีทางสงัคม
เมืองแบบใหม่ที ่ก่อให้เกิดความ

เปล่ียนแปลงใหกั้บชาวบ้านเมอืงปทุม กล่าวไดว่้า กระบวนการพฒันาดา้น
สิ ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของปทุมธานี ชาวบ้านเป็นผู ้ที ่มีบทบาท
อย่างมากในโครงการที ่สร ้างให้เกิดความเปลี ่ยนแปลงในความคิด
ของชาวบ้านในชุมชนที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของเมือง

ความรู ้ที ่เกิดจากการทำงานจึงมีผลกระทบที่ทำให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงทั้งต่อคนในชุมชนโดยรวม ด้วยการเข้าร่วมในกระบวนการ
ทำกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง    มีส่วนอย่างสำคัญในการสร้างความรู้
ใหม่พร้อมกับการรับรู้ว่าตนเองสัมพันธ์อยู่กับพ้ืนท่ีเมืองท่ีมีกลุ่มคนหลากหลาย
และเกดิความสมัพันธแ์บบใหมกั่บกลุ่มคนทีม่ากขึน้
                  การได้รับความรู้แบบใหม่ทำให้ชาวบ้านได้สร้างกลุ่มแบบใหม่ข้ึน
เป็นการรวมตัวกันแบบหลวมๆ ด้วยการพบปะแลกเปลีย่นความรู้   ข่าวสาร
ความเคลือ่นไหวตา่งๆ แบบไมเ่ปน็ทางการ มีทีป่รึกษาปรบัทกุขช่์วยกนัหา
ทางออก ทำให้เกิดความมั่นใจในการทำงานและเป็นกำลังใจให้แก่กัน
ซึ่งเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการเหล่านี้มีส่วนอย่างสำคัญในการ
สนับสนุนให้ชาวบ้านสามารถทำงานอยู่ได้  เป็นการสร้างความมั่นใจให้
ชาวบา้นกลา้ออกมาสูพ่ืน้ทีง่านพฒันาเพือ่ส่วนรวมมากขึน้

การเปลี่ยนแปลงของชาวบ้านในชุมชนที่เมืองปทุมธานีได้เรียนรู้
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อการมีชีวิตอยู่ร่วมกับความเป็นเมือง
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ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความตระหนักถึงสิทธิของชุมชนที่มีสิทธิ
ในการรว่มกำหนดความเปลีย่นแปลงของทอ้งถิน่ทีอ่ยูข่องตน
                 ปทุมธานีท่ามกลางกระแสการพฒันาท่ีขาดความใส่ใจต่อการจัด
การสิ่งแวดล้อมและวิถี การดำเนินชีวิตที่ดีของผู้คน  การมีส่วนร่วมของ
ชาวบา้นจงึ เปน็กา้วสำคญัของการเปลีย่นแปลงพืน้ทีข่องชมุชนและความ
เป็นเมือง เป็นการสร้างการเปลี ่ยนแปลงในความหมายของชาวบ้าน
ท่ีเป็นผู้ท่ีมีความรู้  ความสามารถ  และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเมืองท่ี
พวกเขามีส่วนร่วมในการอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความเป็น
เมืองนา่อยูท่ี่ย่ังยนื
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เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ เป็นแนวทางการพัฒนาเมืองแนวใหม่
ที่มีเป้าหมาย เพื่อสร้างกระบวนการการพัฒนาเมือง เพื่อการนำไปสู่การ
เปลี่ยนเแปลงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของท้องถิ่น ให้เกิดรูปธรรมของ
การจัดการเมือง เกิดกลไกการประสานงาน การวางแผนการทำงานรว่มกัน
ตลอดจนเกิดองค์ความรู้การพัฒนาเมืองที่ยกระดับสู่นโยบายการพัฒนา
เมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน โดยการศกึษาข้อมูล การกระตุน้ ประสานเชือ่มโยง
สนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำเมืองให้น่าอยู่ร่วมกัน
รวมท้ังเสริมการเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติงานร่วมกันอันนำไปสู่การปรับเปล่ียน
ความสัมพันธ์ของเมือง

โดยริเริ่มจากกิจกรรมเล็กๆ สู่การขยายผลในวงกว้าง เพื่อนำมา
ซ่ึงการพัฒนาเมืองอย่างย่ังยืน บนแนวทางสำคัญ คือชุมชนต้องเป็นแกนหลัก
ต้องเกิดจากพื้นฐานข้อมูล ข้อเท็จจริงในพื้นที่เป็นสำคัญการประสานงาน
การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์เป็นเคร่ืองมือสำคัญของการพฒันา ประสานผล
ประโยชน์กับทุกคนที่เป็นธรรม ทั่วถึงและสมดุล รวมถึงการพัฒนาต้อง
เป็นองค์รวม ต่อเนื่อง จากล่างขึ้นบน เพื่อเกิดพลังการมีส่วนร่วมของ
การพฒันาชมุชนและเมอืงนา่อยู่

รู้จักชุมชนได้อย่างไร
โครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ มูลนิธิชุมชนไท ได้เปิด

โลกการเรียนรู้ของผมใน การทำงานพัฒนาเมืองซึ่งเป็นงานที่ยากด้วย
เป็นโครงการ ที่มุ ่งเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนทุกภาคส่วน
ในชุมชนและเมือง ซึ ่งผมขอเล่าประสบการณ์เท่าที ่ม ีโอกาสลงไป

º¹àÊé¹·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒªØÁª¹¹èÒÍÂÙè àÁ×Í§¹èÒÍÂÙè
ªØÁª¹ºÒ§»ÃÍ¡ ¨.»·ØÁ¸Ò¹ี
อำนาจ  จันทรช่์วง  มูลนิธิชุมชนไท
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ทำงานพื้นที่ชุมชนบางปรอก เทศบาลเมืองปทุมธานี  เมื่อประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ 2547 ผมได้มีโอกาสลงพื้นที่ ชุมชนบางปรอก ศึกษาข้อมูล
เพ่ือการพจิารณาเสนอเปน็ชุมชนนำรอ่งของโครงการฯ

การเดินทางครั้งแรกไปชุมชนนี้ก็ไม่ยากครับ หากเริ ่มต้นจาก
กรุงเทพฯ มาตามเส้นทางพหลโยธนิ-รังสิต  ลงรถเมล์ป้ายสุดท้ายตรงตลาด
รังสิต เดินเข้าไปในตลาด ประมาณ 50 เมตร จะพบกับรถเมล์ สาย
รังสิต-ปทุมธานี มีรถออกทุก 15 นาที นั่งไปจนถึงสุดสายลงตรงตลาดสด
เทศบาลเมืองปทุมธานี   เดินเล่นบริเวณตลาดสดเทศบาลยามบ่ายจะมี
ร้านค้ามากมาย บริเวณถนนเลยีบแม่น้ำเจ้าพระยาจะเหน็เป็นกลุ่มเมืองเก่า
จากการสงัเกตเหน็วา่ มีสถาปตัยกรรมทีน่่าสนใจ เช่น ศาลหลงัเกา่ ศาลา
กลางหลังเก่า จวนผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ว่าการอำเภอเก่า(สุขศาลา) เดิน
เรื ่อยไปถึงวัดหงส์(วัดหงส์ปทุมาวาส)ซึ่งเป็นวัดมอญ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ
เจ้าพระยา เป็นเขตอภยัทาน แหล่งท่องเท่ียวของชาวปทมุธานีฯ

“พี่ๆ บางปรอกไปทางไหน?” ผมได้รับคำตอบสั้นๆ ว่า “เดินตรง
เข้าไปเลยครับ” ผ่านพ้ืนท่ีบ้านเรือนท่ีสงบ ร่มเย็น จุดนัดพบบริเวณลานไทร
(ต้นไทรอายุกว่า 100 ปี) เป็นท่ีรวมใจของชุมชน ซ่ึงบริเวณลานต้นไทรน้ีเอง
เป็นจุดเริ ่มต้นของผมและชาวบ้านชุมชนบางปรอกได้รู ้จักกันมากขึ้น
เพราะเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น ปรึกษาหารือ และยังเป็น
พื้นที่ที่ชาวชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ชุมชนบางปรอกเป็นชุมชนชานเมือง เทศบาลเมือง จังหวัด
ปทุมธานี แต่เดิมคนในชุมชนนี ้เป็นชาวไทยเชื ้อสายรามัญ(มอญ)
พ้ืนท่ีอยู่อาศัยปลูกบ้านเรือนยาวตลอดสองฝ่ังคลองบางปรอก ลำคลองเล็กๆ
ท่ีไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
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กิจกรรมแรก ของโครงการฯ
จุดเริ่มการทำงานกับชุมชน

กระบวนการทำงานชุมชนและเมืองน้ันมีหลากหลายแต่สำหรับผมแล้ว
รู้เขารู้เราน้ันเป็นเร่ืองสำคัญสุด จึงได้ทำการศึกษาข้อมูลพ้ืนท่ี  บริบทของเมือง
ท้ังทางกายภาพและสงัคม การประสานงานชุมชนและท้องถ่ิน  และทำความ
เข้าใจต่อโครงการฯ ท่ีจะลงไปปฏิบัติการในแตล่ะพ้ืนท่ีอย่างเข้มข้น

“การค้นหาประเด็น
สำคัญของชุมชนและเมือง”
โดยเร่ิมจาก กิจกรรมเล็กๆ ท่ี
สามารถดึงการมีส่วนร่วม
ของชุมชน และเป็นกิจกรรม
ที่นำไปสู่จุดเริ่มต้นของการ
ขับเคลือ่นการทำงาน

จากการศกึษา ค้น
หาพื ้นที ่นำร่องกิจกรรมที ่
ส ามารถจ ุ ดประกายท ี ่
ช ุมชนบางปรอกต ้องขอ
ขอบคุณคณุอนชิุต สุวรรณ-
โอภาส เจ้าหน้าท่ีเทศบาล ท่ีเป็นสะพานการ เดินทางในคร้ังน้ี

กิจกรรมแรก คือ การร่วมสร้างห้องสมุดเรือ  แต่จุดสำคัญ คือ
งานทำบุญเปิดตัวห้องสมุด ท่ีสามารถดึงเอาความรว่มมือหลายฝ่ายในเมือง
มาร่วมกิจกรรม และเพิ่มเรื่องเวทีการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ชุมชนบางปรอก
มาบอกเล่าให้ลูกหลานฟัง จากเวทีดังกล่าวนับเป็นกิจกรรมที่จุดประกาย
ความสำเร็จของการทำงาน เห็นได้จาก ความมุ่งมั่นของคณะกรรมการ
ชาวบ้าน ได้อย่างชัดเจน
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ปัจจัยอีกหลายอย่างทำให้สามารถดำเนินโครงการนำร่องพ้ืนชุมชน
บางปรอกได้ อย่างเช่น เทศบาลเมืองปทุมธานี การศึกษานอกโรงเรยีน เมือง
ปทุมธานี  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดหงส์ปทุมาวาส
ฯลฯ ให้ความสนใจเขา้มามีส่วนร่วมโครงการฯ

ท่ีสำคญัทีสุ่ด คือ คณะทำงาน ชาวบา้นในชมุชนทีใ่ห้ความสนใจ
และเข้าร่วมกิจกรรม ท้ังท่ีผมคิดว่า ชาวชุมชนโดยเฉพาะแกนนำกยั็งไม่ม่ันใจ
ต่อคนทำงานอยา่งผมเทา่ใดนกั

ค้นหาศักยภาพแกนนำ:การศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้
จุดเริ่มการพัฒนาด้านต่างๆ ของพื้นที่นั้น นับว่า เป็นปัญหามาก

ในระยะแรก เนื่องจากจุดเริ่มการทำงานให้สำเร็จและยั่งยืน ไม่รู้จะเริ่ม
ตรงไหนดี แต่สำหรับการทำงานพืน้ท่ีชุมชนบางปรอก ผมเร่ิมจากการศึกษา
ดูงาน ท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้กิจกรรมท่ีสำเร็จ  พัฒนาการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
ศึกษากิจกรรมรูปธรรมที ่หลากหลาย จะเป็นส่วนสำคัญที ่จะพัฒนา
การทางความคิด และแนวทางสำคัญในการพัฒนาชุมชนและเมือง
ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ท่ีสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองได้อย่างแท้จริง

การสนับสนุนกระบวนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ชุมชน
บางปรอก เกิดจากการศึกษาดูงานอย่างจริงจัง และนำมาปรับใช้ในการ
แก้ปัญหา และพัฒนาชุมชนไว้อย่างมากมาย แต่ผมจะเล่าประสบการณ์การ
ดูงานสู่กันฟังบางเรือ่งท่ีประทับใจ

ภาพการประชุมสัมมนา-แลกเปลี่ยนเรียนรู้
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เร่ืองนีเ้กดิเมือ่ประมาณเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ.2548 คณะศกึษา
ดูงานจำนวน 1 คันรถบัสธรรมดา จำนวน กว่า 40 คน เดินทางไปดูงาน
การพัฒนาคลองแม่ข่า  การจัดการธนาคารขยะ และการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย
จ.เชียงใหม่  ซ่ึงเป็นการศึกษาดูงานต่างจังหวัดร่วมกันคร้ังแรกของโครงการฯ
กับชุมชนบางปรอก ส่ิงท่ีได้ยินชุมชนบอกว่า การดูงานคร้ังน้ีได้เน้ือหา สาระ
และจุดประกายความคิดได้มากท่ีสุดเท่าท่ีมีการดูงานมา ถึงแม้จะต้องนอนวัด
กำหนดการทีย่าวเหยียด แล้วยังกลับมาสรุปงานทุกวัน การศึกษาดูงานเป็น
กระบวนการหนึง่ท่ีจะรู้จักคนทำงาน เห็นมิติความสัมพันธ์ การช่วยเหลือกัน
น่ันเป็นเร่ืองท่ีคนทำงานต้องเก็บรายละเอียดและติดตามสนับสนุนความม่ันใจ
องค์ความรู้ และทดลองนำไปปฏิบัติ ลองผิดลองถูก และพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา โดยเฉพาะเร ื ่องของการจัดการแก้ปัญหาสิ ่งแวดล้อม
ในด้านการฟื้นฟูคลองและระบบจัดการน้ำเสียรายครัวเรือน (ต้นทาง)
ท่ีได้ศึกษาเรียนรู้มา

อีกหน่ึงเร่ือง เป็นการสัมมนา
และการศึกษาดูงานพื้นที่โครงการฯ
เป็นโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยา
ลัยรังสิต โครงการฯ เร่ือง “ฉันสูบบุหร่ี
ทำไม สาเหตุ พฤติกรรม ค่านิยมของ
สตรแีละสตรวียัรุน่” การรณรงคเ์รือ่ง
การลด ละ เลิกการสูบบุหร่ี เม่ือต้นปี
2549 ที่จังหวัดพะเยา โดยลงพื้นที่
โครงการบ้านและร้านค้าปลอดบุหรี่
ต.ท่าวังผา จ.น่าน พ้ืนท่ีชุมชนชนบท
ท่ีจัดการร้านค้าในชุมชนปลอดบุหร่ีท้ัง
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พื้นที่ เป็นความประทับใจอีกครั้งที่ได้เห็นถึงความยินดีต่อกัน
ของผู้นำชุมชน ท่ีมีความแตกตา่งหลากหลายทางวฒันธรรม วิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ แต่ไม่ได้ปิดกั้นทางความคิด จากการศึกษาพื้นที่ในครั้งนั้น ชุมชน
บางปรอกได้นำองค์ความรู้ และนำกลับมาปรับใช้ตามแต่สภาพของ พ้ืนท่ีและ
วัฒนธรรมได้อย่างลงตัว ริเร่ิม โครงการบ้านสีขาว ร้านค้าปลอดบุหร่ี ชุมชน
นำร่องบางปรอกและขยายผลย่านชุมชนเมืองอีกด้วย ถึงแม้การเดินทาง
ท่ียาวไกล แต่ความห่วงใย เอ้ืออาทร และการมีน้ำใจยังคงมีให้เห็น เป็นระยะ

เรื่องเล่าจากประสบการณ์ดูงานยังไม่หมดครับ ยังมีการศึกษา
ดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของชุมชนบางปรอก เครือข่ายเมืองน่าอยู่
ปทุมธานใีนพ้ืนท่ี ด้านการจดัการสิง่แวดลอ้ม โดยจดัทำถงัดักไขมันในราย
ครัวเรือนของชุมชนคลองสว่าน รังสิต ปทุมธานี การดูงานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ถังดักไขมัน น้ำยาชีวภาพ ของชุมชนแหลมรุ่งเรือง จ.ระยอง
เกดิขึน้จากความตอ้งการของชมุชน เพือ่การแกไ้ขปญัหานำ้เสยีของชมุชน
รวมท้ังประเด็นรูปธรรมท่ีแตกต่างหลากหลาย ในพ้ืนท่ีต่างๆ เช่น การศึกษา
ดูงานการการจดัการส่ิงแวดล้อมโรงเรียนเทศบาล  พัทยา ชลบุรี การศึกษา
ดูงานการการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหนองตะเกรา อ.แกลง จ.ระยอง
การศึกษาดูงานการพฒันาด้านส่ิงแวดล้อมเครือข่ายบ้านม่ันคง จ อุดรธานี
การศึกษาดูงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมคลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา การศึกษาดูงานแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้เครือข่ายแม่หญิงลาว
ประเทศลาว

จะเห็นฐานความคิดสำคัญของงานพัฒนาในพ้ืนท่ีเครือข่ายชุมชนเมือง
ปทุมธานี และรูปธรรมของกิจกรรมการพัฒนาที ่เกิดขึ ้นของชุมชน
บางปรอกแล้วนะครับ
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สรุปบทเรียนเพ่ือก้าวต่อไป
จากการทบทวนบทเร ียนการศึกษาดูงานร่วมกันของชุมชน

พูดคุยกันครับว่า กระบวนการศึกษาดูงานในแต่ละพื ้นที ่ ที่จะทำให้
คนทำงานได้นำองค์ความรู้กลับมาใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด จะต้องมีการ
ประชุมทำความเขา้ใจถงึวตัถปุระสงคเ์ป้าหมาย และมกีารสรปุงาน ทุกครัง้
ทั้งนี้ เพื่อให้เห็น และค้นพบศักยภาพของตนเอง เกิดกำลังใจ ความตั้งใจ
ม่ันใจ ภมิูใจในสิง่ทีท่ำ และยงักลบัมาไดค้นทำงานพฒันา ชุมชน แกนนำ
ร่วมกันที่หลากหลายเพิ่มขึ้นด้วย
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à¤Ã×Í¢èÒÂ¾Ñ¹¸ÁÔμÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¤ÇÒÁà¢éÁá¢ç§¢Í§ªØÁª¹
อำนาจ  จันทร์ช่วง  มูลนิธิชุมชนไท

เครือข่ายพันธมิตรนับเป็นเง่ือนไขสำคัญของการทำงานกับชุมชนและเมือง
ท่ีผมคิดวา่ เป็นปัจจัยหลกัสำคญัทีจ่ะทำใหส้ามารถดำเนนิโครงการนำรอ่ง
สำหรับพ้ืนท่ีได้และย่ังยืน ซ่ึงก็คือ หน่วยงาน องค์กรท้องถ่ินต่างๆ  ตลอดจน
เครือข่ายพนัธมิตรท่ีควรสนบัสนุน ผลักดันความเขม้แข็งของชมุชน

สำหรับการทำงานในพื ้นที ่ ชุมชนบางปรอก เครือข่าย
เมืองน่าอยู่ปทุมธานี จากกิจกรรมการพฒันาเยาวชน และสนับสนุนด้าน
การศึกษากับชาวชุมชนร่วมกับเทศบาลเมืองปทุมธานี ในกิจกรรม
“ห้องสมุดเร ือ” ที่ประสบความสำเร็จอย่างน่าพึงพอใจ ซึ ่งนอกจาก
มีหน่วยงานตา่งๆ และส่ือมวลชนทกุแขนงใหค้วามสำคญักับความเขม้แข็ง
ขององคก์รชาวบ้าน และอีกหลายฝ่ายท่ีเข้ามาสนับสนุนชุมชนมอบหนังสือ
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับห้องสมุดเรือ ยังมีหน่วยงาน เช่น การศึกษา
นอกโรงเรียนเมืองปทุมธานี มหาวิทยาลัยรังสิต และ หน่วยงานอ่ืนๆ ให้ความ
สนใจและเขา้มามีส่วนร่วมและสนบัสนุนการพฒันาชุมชนในดา้นอ่ืนๆ เช่น
การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง การจัดการพลังงานทางเลือก และการจัดการ
น้ำเสีย ฯลฯ

เครือข่ายพันธมิตรของชุมชนท่ีดูแล และเอาใจใส่สนับสนุนกิจกรรม
เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของชาวบ้าน ที่ผมเขียนนำเสนออาจเป็นเพียง
บางส่วนเท่าน้ัน ยังมีอีกมากมายทีไ่ม่ได้กล่าวถึงแต่ทุกคน องค์กร หน่วยงาน
ล้วนมีส่วนผลักดันความสำเร็จของชุมชนบางปรอกแทบทั้งสิ้น และที่จะ
กล่าวถึง คือ

เทศบาลเมืองปทุมธานี  หน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนชุมชน
อย่างต่อเนื ่อง การพัฒนางานของชุมชนในประเด็นเรื ่องการฟื ้นฟู
ประวัติศาสตร์  วิถีชีวิต วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชุมชนชาวมอญ และได้รับ
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การยอมรับ ตลอดจน การเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนเมืองและร่วมผลักดัน
“งานชุมชนเล่าขาน สืบตำนานเมืองดอกบัว” จนเปน็งานประจำปขีอง
เครือข่ายชุมชนชาวมอญจังหวัดปทุมธานีไปแล้ว

นายไพบูลย์  หาญสวัสด์ิ นายกเทศมนตรเีทศบาลเมืองปทุมธานี
ได้สรุป และกล่าวถึงชุมชนและเครือข่ายเมืองน่าอยู่ ในงานชุมชนเล่าขาน
สืบตำนานเมืองดอกบัวครั้งที่ 2 เป็นที่น่าภาคภูมิใจ และเป็นกำลังใจ
สำคัญของชุมชนและเครือข่ายฯ ว่า

“ชุมชนเล่าขานสืบตำนานเมืองดอกบัว ที่ทางชุมชนบางปรอก
เครือข่ายชุมชนเมืองปทุมธานี  จัดข้ึนนับว่าเป็นเร่ืองสำคัญ ท้ังท่ีเป็นไปเพ่ือ
สืบสานการถวายบัวของคนมอญมีมาเก่าแก่มานานกว่า 190 ปี เป็นที่มา
ของชื่อจังหวัดปทุมธานีในปัจจุบัน การจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการเชื่อม
ความสมัพันธ์ของชุมชนด้วยกนั ตลอดจนความรว่มมือเครือข่ายประชาชน
ความสนใจของสื่อมวลชน ซึ่ง
เป็นความภาคภมิูใจในความเป็น
เมืองปทุมธานี รวมทั้งการขยาย
ความคิดจิตสำนึกอัน สำคัญท่ีจะ
สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี
จากรุ่นสู่รุ่น การสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของ ประชาชน ร่วมคิด
ร่วมทำ ร่วม ภาคภูมิใจ เป็นส่ิงดี
จึงอยาก เห็นกิจกรรมในลักษณะ
เช่นน้ีในระยะตอ่ไป”

ในงานด้านการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมมอญของ
พื ้นที ่ปทุมธานี ขาดเสียไม่ได้สำหรับหน่วยงานสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเป็นท้ังแหล่งข้อมูล และสนับสนุนผู้เช่ียวชาญสนับสนุน
ชุมชน ในประเด็นด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตคนมอญ สภาวัฒนธรรมฯ ได้เข้ามา
ร่วมเติมเต็ม และสนับสนุนกิจกรรมที่หลากหลายของชุมชน อาทิเช่น
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การแต่งต้ังกลุ่มผู้เช่ียวชาญของสภาวฒันธรรม มาเป็นผู้สำรวจดูแลเร่ืองของ
ศิลปะโบราณ เรื่องของเมืองเก่า บ้านเก่า และอำเภอเมือง ซึ่งผู้ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คือ ท่านนายอำเภอเมืองปทุมธานี ก็ได้ให้ความสำคัญกับ
เร่ืองน้ีค่อนข้างสูง

นอกจากงานด้านวัฒนธรรมของพื้นที่งานการพัฒนาพื้นที่ของ
ชุมชนในประเด็นอื ่นๆ ไม่ว่าจะเป็นงานพัฒนาเยาวชน งานจัดการ
แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ หน่วยงานสนับสนุน อื่นๆ ได้เข้ามา
สนับสนุนให้กับชุมชน และเครือข่ายชุมชนเมืองอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็น
สิ ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี กองทุนสิ ่งแวดล้อมโลก กรมทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นต้น

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองปทุมธานี เป็นอีก
องค์กรหนึ ่งที ่ม ีบทบาทสำคัญและคอยสนับสนุนมาอย่างต่อเนื ่อง
เข้ามาร่วมการค้นหาและสนับสนุนประเด็นต่างๆ ที่จะทำงานในพื้นที่
ปทุมธานี  ในประเด็นหลักของการจัดบริการการศึกษาและจัดต้ังศูนย์ชุมชน
บางปรอก ณ ห้องสมุดเรือ เพ่ือเปิดโอกาส สำหรับผู้ท่ีจะศึกษาเรียนรู้
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มูลนิธิชุมชนไท เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่มีบทบาทหลักในการ
ผลักดันกระบวนการการจดัการสิง่แวดลอ้มระดับชุมชนและเมอืง  ส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาโมเดลนำร่องการจัดการน้ำเสีย การรณรงค์การ
คัดแยกขยะ การส่งเสริมฟ้ืนฟูวัฒนธรรมคนมอญ  ภาษามอญ ตลอดจนการ
ประสานความร่วมมือขององค์กรชุมชน หน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างองค์
ความรูแ้ละร่วมผลักดันการดำเนนิงานทัง้ในและตา่งประเทศ

มหาวิทยาลัยรังสิต  เป็นโครงการฯ ความร่วมมืออีกคร้ังหน่ึง โดยการ
เข้ามาสนับสนุน กระตุ้นวิธีคิด และปฏิบัติจริงในโครงการฯ บ้านสีขาว (ปลอด
บุหร่ีและยาเสพตดิทุกชนิด ) โครงการฯ ร้านค้าไม่จำหน่ายบุหร่ี เป็นกิจกรรม
ที ่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวในชุมชน เห็นความสำคัญ
ตระหนักถึงความเป็นครอบครัว  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นมากจนเกิดการ
ขยายผลนำไปชมุชนและพืน้ทีใ่กล้เคยีง เกดิกจิกรรมทีต่่อเนือ่ง เป็นประจำ
ทุกปี (วันที่ 5 ธันวาคม) ทั้งนี้ในปี พ.ศ.2548 ครอบครัวที่ได้ป้ายและ
เกียรติบัตร  จำนวน 30 หลังคาเรือน จากชุมชนบางปรอก ชุมชนในอำเภอ
ลาดหลุมแก้ว อำเภอบางหลวง และ อำเภอสามโคก

จากการที่ยกตัวอย่างมาจะเห็นได้ว่ากระบวนการขับเคลื่อนการ
ทำงานคงยากกว่านี้หากขาดความร่วมมือในการประสานงาน ซึ่งนับว่า
เรื่องนี้น่าสนใจมากกับการทำงานพัฒนาชุมชนและเมือง ด้วยเหตุผลที่ว่า
ในแต่ละกลุ ่ม องค์กรต่างมีจุดเด่นที ่ต่างกัน เพียงแต่เรานำเรื ่องดีๆ
ของเขามาเป็นเครื ่องมือ ในการขับเคลื ่อนการพัฒนาชุมชนจะส่งผล
ต่อความย่ังยืนอีกด้วย
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¡ÒÃ Ñ́̈ ¡ÒÃ¹éÓàÊÕÂ:ÀÙÁÔ»Ñ--Ò¾Ñ²¹ÒªØÁª¹
อำนาจ  จันทร์ช่วง / ฉลวย  กะเหว่านาค

“เม่ือพูดถึงการจัดการน้ำเสียเรามักจะนึกถึงระบบการ จัดการน้ำเสีย
ขนาดใหญ ่การบำบัดท่ีปลายทาง อาศัยการลงทุนมาก รัฐบาลหรือเอกชน
ท่ีทำไดจ้ะส่งผลกระทบในวงกวา้ง แตวั่นนีก้ารจดัการ น้ำเสยีเปน็เรือ่งงา่ย
และสามารถทำใช้เองได้ที่บ้าน” คุณฉลวย กะเหว่านาค ประธานชุมชน
บางปรอกใหข้อ้มูล

การจัดการน้ำเสียในคลองบางปรอก ดูเหมือนเป็นภารกิจสำคัญ
สำหรับชาวชุมชน เนื่องจากแต่ก่อนนี้ฃวามเจริญยังเข้าไม่ถึงชุมชนแห่งนี้
การเดินทางคมนาคมโดยใชเ้รือเป็นพาหนะ  พ่อค้า แม่ค้า จะนำสินค้าบรรทุก
ใส่เรือมาขายให้แก่ชาวบ้านในคลอง การพัฒนาเมืองมีความเจริญผู้คน
เข้ามาอยู่อาศัยก็เพ่ิมมากข้ึนประกอบกับ น้ำในลำคลองเริม่ต้ืนเขิน เรือท่ีใช้
เป็นพาหนะเข้าคลองไม่ได้ เทศบาลเมืองปทุมธานี จึงได้จัดทำสะพาน
เลียบริมคลองบางปรอก กว้าง 1.2 เมตร ตลอดชุมชนเป็นเส้นทางเดินกันอยู่
ทุกวันนี ้ทำให้ความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากคลองที่เปลี ่ยนไป
ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิต ประเพณีที่อาศัยแม่น้ำลำคลองเป็นสำคัญ เช่น
การจัดประเพณีตักบาตรพระร้อย   กิจกรรมรำพาข้าวสารปรับเปล่ียนไปด้วย

ในด้านสภาพแวดล้อมของชุมชนก็เกิดความเปลี่ยนแปลง น้ำใน
ลำคลองเร่ิมเน่าเสีย มีกล่ินเหม็น ยุงชุกชุม เกิดน้ำเสียท่ีมาจากท้ังบ้านเรือน
ฟาร์มหมู  ฟาร์มไก่ หมู่บ้านจัดสรร ตลาดสด และท่ีนา ฯลฯ ไหลลงสู่คูคลอง
บางปรอกโดยตรง ปัญหานำ้เสียของชุมชนจึงเร่ิมข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม

จากสถานการณ์วิกฤติน้ำเสียยิ่งเพิ่มมากขึ้น เมื่อในช่วงเดือน
เมษายน  พ.ศ.2547  โครงการทำประตรูะบายน้ำบริเวณปากคลองบางปรอก
โดยกรมชลประทาน เพ่ือเป็นประตูปิด เปิด น้ำของคลองบางปรอกและแมน้่ำ
เจ้าพระยา เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูกาลน้ำหลากประกอบกับโครงการฯ
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ถมคลองทำถนนของเทศบาลเมอืงปทุมธานี โดยก่อสร้างถนนบล็อกคอนกรีต
ครอบคลอง(บล็อกคอนเวร์ิส) เป็นระยะทาง 377 เมตร ตรงบริเวณทางเขา้
ด้านหน้าชุมชน ท้ัง 2 โครงการฯ ต้องปิดน้ำคลองบางปรอก ส่งผลให้ระบบการ
ระบายน้ำระหว่างคลองบางปรอกกับแม่น้ำเจ้าพระยา  ชะตาขาดทันที
ประกอบกับคลองต้องรองรับน้ำเสียที่ระบายออกจากตัวเมืองปทุมธานี
เบ้ืองต้นมีผู้เดือดร้อนประมาณ 150 หลังคาเรือน ใน 2 ชุมชน (ชุมชนประปา
เก่าชุมชนบางปรอก) เป็นระยะทางยาวกว่า 2  กิโลเมตร ในระหว่างการ
ก่อสร้างโครงการฯ

โจทย์สำคัญสำหรับชุมชน
และเครือข่ายชุมชนในการจัดการแก้ไขปัญหา

จากภาวะวกิฤติดังกล่าวเป็นแรงกระตุน้การพฒันาแบบมีส่วนร่วม
ในทุกระดับ ท้ังในส่วนชาวชุมชนริมคลอง และพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข้อง เป็นประเด็น
สำคัญท่ีพัฒนาความร่วมมือของพ้ืนท่ี ในการร่วมกันค้นหาแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม ท่ีขยายในวงกวา้ง

แกนนำชุมชน : ผู้นำในการพัฒนาส่ิงแวดล้อม
การพดูคยุอยา่งจรงิจัง รวมทัง้คดิคน้หาแนวทางแกไ้ขปัญหาเรือ่ง

น้ำเสยี มีการรวมตวัและเกดิการประชมุชุมชนเพือ่ค้นหาคนทำงานในพืน้ที่
ชุมชนบางปรอก วัดหงส ์  ประปาเกา่ คลองพกุิล และบางโพธิ ์ ในครัง้แรก
มีคนทำงานด้านส่ิงแวดล้อมจำนวน 15 คน ซ่ึงมีความเห็นร่วมกันว่าการแก้ไข
ปัญหาน้ำเสียคลองบางปรอกมีความเร่งด่วน แต่ชุมชนเองยังขาด
ประสบการณ์ วิธีการในการแก้ไขปัญหา ชาวชุมชนจึงได้รวมตัวกันเรียนรู้
ชุมชนต้นแบบของการพฒันา รวมท้ังประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง
เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหา และการพัฒนาฟ้ืนฟูคลอง
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การศึกษาดูงานเป็นแนวทางหน่ึงในการพัฒนา  โดยได้ไปดูงานด้าน
แวดล้อมของชุมชนคลองสว่าน เทศบาลเมืองรังสิต จังหวัดปทุมธานี เม่ือวันท่ี
7 สิงหาคม 2547 โดยมีแกนนำจาก 5 ชุมชน 1 โรงเรียนเข้าร่วมจำนวน
30 คน ประเด็นหลัก คือ จุดเร่ิมต้นในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาส่ิงแวดล้อม
ประสบการณ์การดำเนนิงานการแกปั้ญหาน้ำเน่าเสียด้วยการทำนำ้ชีวภาพ
ถังดักไขมัน ด้วยเทคนิควิธีการแบบง่ายๆ แบบชาวบ้านทำได้ ราคาถูก และ
ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

 จากน้ันแกนนำของชมุชน ได้มีการจัดให้มีการอบรม สาธิตการทำ
ถังดักไขมันรายครวัเรือนและนำ้ชีวภาพ เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2547 โดยมี
แกนนำชุมชนริมคลองเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30 คน และมีอาสาสมัคร
ทดลองติดต้ังถังดักไขมันในครัวเรือน จำนวน 10 ครัวเรือน จุดบำบัดน้ำเสีย
รวมของโรงเรียนวัดหงส์ เพื ่อเป็นต้นแบบนำร่อง รวมทั ้งการพัฒนา
ประสิทธิภาพการดักไขมัน ในระยะแรกได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล
เมืองปทุมธานี ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อ.เมืองปทุมธานี และ
มูลนิธิชุมชนไท

เรียนรู้วิธีการจัดการ
แม้จะเป็นวิกฤติการณ์ท่ีน่าเสียใจ แต่ส่วนหน่ึงก็ส่งผลให้เกิดโอกาส

อันดีในอันที ่จะทดสอบความเข้มแข็งของชุมชน และเครือข่ายชุมชน
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ในการจดัการปญัหา กระบวนการพฒันา แกไ้ข และฟืน้ฟคูลอง เร่ิมมีการ
กล่าวถงึท้ังชุมชน และเครอืข่ายชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง

แนวทางการจ ัดการแก้ไขปัญหาโดยภูมิป ัญญาของชุมชน
ได้ริเริ่มขึ้น เริ่มต้นจากการสำรวจสถานการณ์สิ่งแวดล้อมคลองบางปรอก
พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องปริมาณน้ำเสียที่มีมากขึ้น สามารถเห็นได้ด้วย
ตาเปล่า การตรวจคุณภาพน้ำ ปลาในคลองตาย จึงประสานงานจัด
ประชุมร่วมกันวางแนวทางในการร่วมกันจัดการปัญหา ทั้งนี้มีภาคีใน
ท้องถิ ่นที ่เข ้ามาให้การสนับสนุน เช่น โครงการปฏิบัติการชุมชน
และเมืองน่าอยู่ การศึกษานอกโรงเรียน อ.เมืองปทุมธานี เทศบาลเมือง
ปทุมธานี เครือข่ายส่ิงแวดล้อมกรุงเทพฯ/ปริมณฑล กรมพัฒนาท่ีดินจังหวัด
ปทุมธานี ส่ิงแวดล้อมภาค 6 นนทบุรี

จากนั้นชาวชุมชนจึงได้จัดทำแผนทำการบำบัดน้ำเสีย โดยใช้น้ำ
หมักชีวภาพ ซึ่งเป็นวิธีที่ทำได้ง่าย ลงทุนต่ำ ทำเองได้ โดยมีการสำรวจ
ปริมาตรน้ำในคลอง พบว่า คลองบางปรอกในบริเวณชุมชนบางปรอก
มีปริมาตรนำ้ในคลอง ประมาณ 20,000 ลูกบาศกเ์มตร (m3) โดยคดิจาก
ความยาวคลองบางปรอกช่วงชุมชนบางปรอก) 1,000 เมตร คลองกว้าง
10 เมตร และความลึก 2 เมตร ดังนั้นแนวทางการจัดการปัญหาน้ำเสีย
อย่างง่าย โดยใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อการบำบัดน้ำเสีย   ในอัตราส่วนที่ใช้
น้ำหมักชีวภาพ 1 : 2,500  ลูกบาศก์เมตร (m3 ) เพ่ือหาปริมาณการใช้น้ำหมัก
ชีวภาพ ซ่ึงปริมาณน้ำหมักท่ีใช้ต่อคร้ัง ประมาณ  5,000 ลิตรเดือนละ 2  คร้ัง
โดยการสนับสนุนแนะนำเชิงเทคนิค จากมูลนิธิชุมชนไท สามารถจัดการ
น้ำเสียของคลองบางปรอกโดยใชน้้ำชีวภาพ   เกิดกลุ่มอาสาสมัครในพ้ืนท่ี
ในการจัดทำและตดิตามอยา่งต่อเน่ือง

งาน “บางปรอกร่วมใจคืนน้ำใสให้เมืองปทุม” จึงถูกกำหนดขึน้
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คนเล็กๆ ร่วมกันสร้างคืนน้ำใสให้เจ้าพระยา
กิจกรรมในระดับความร่วมมือของเมืองจึงเกิดข้ึนท่ามกลางปัญหา

ส่ิงแวดล้อมน้ำเน่าเสียคลองบางปรอก  นับเป็นกิจกรรมท่ีสร้างพลังให้ชุมชน
นำเสนอภูมิปัญญา(การจัดการน้ำเสียโดยธรรมชาติ) สู่การเปลี่ยนแปลง
ความคิดคนทำงาน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ของเมืองปทุมธานี

งาน“บางปรอกร่วมใจฃืนน้ำใสให้เมืองปทุม” ถูกจัดขึ้นเมื่อ
วันอาทิตย์ท่ี 24 ตุลาคม 2547 ณ บริเวณคลองบางปรอก ชุมชนบางปรอก
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็นกิจกรรมการเทน้ำหมักชีวภาพ
ท่ีได้รับความสนใจจากเครอืข่ายชุมชนและเมือง จำนวนกวา่ 300 คน

ในงานเป็นการสร้างสร้างความร่วมมือ ของชุมชนคนเมืองเครือข่าย
ชุมชน องค์กรหน่วยงาน  เพ่ือร่วมกันการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองบางปรอก
โดยใช้น้ำชีวภาพบำบัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีเทศบาล
เมืองปทุมธานีมาเป็นประธานเปิดงาน และร่วมกิจกรรมเทน้ำหมักชีวภาพ
ลงคลองบางปรอก จำนวน 5,000 ลิตร เพ่ือบำบัดน้ำเสีย  ซ่ึงเป็นจุดประกาย
สำคัญของชุมชนอย่างเป็นทางการ และติดตามบทพิสูจน์ร่วมกันในพลังการ
แก้ปัญหาของชุมชน

อาจนับได้ว่า กิจกรรมนำร่องด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยชาว
ชุมชนกิจกรรมแรกๆ ของเมอืง
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กิจกรรมในครั้งนี้ก่อให้เกิดความร่วมมือหลายฝ่าย เช่น เทศบาล
เมืองปทุมธานี ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองปทุมธานี
วัดหงส์ปทุมาวาส โรงเรียนวัดหงส์ กรมพัฒนาที่ดินปทุมธานี สำนักงาน
สิ ่งแวดล้อมภาค 6 นนทบุรี มูนิธิชุมชนไท พี ่น้องชาวชุมชนในเขต
เทศบาลจำนวน 21 ชุมชน รวมท้ังภาคีฯ อ่ืนๆ เพ่ือนพันธมิตรจากเครือข่าย
ส่ิงแวดล้อมคูคลองกรุงเทพฯ เครือข่ายส่ิงแวดล้อม จังหวัดนนทบุรี องค์การ
บริหารส่วนตำบลบางสทีอง เป็นต้น

“บนความสงสยัของชาวบา้นทีว่่า มันจะแกไ้ด้จริงหรอื จะไดอ้ะไร
มากมาย   ทางพวกเรากไ็ม่เช่ือหรอกว่า น้ำชีวภาพท่ีเราหมักด้วยพืชผักผลไม้
แล้วใช้กากน้ำตาลผสม ใช้เวลาหมักประมาณ 1 เดือน แล้วเอามาเทลง
คลอง มันจะใช้ได้หรือ ในเมื่อมันเป็นแค่น้ำผัก แล้วมันไม่มีสารอะไรเลย
แล้วจะช่วยแกวิ้กฤติได้จริงหรือ”

จากกิจกรรมครั้งนั้น เป็นทั้งบทพิสูจน์ศักยภาพของชาวชุมชน
ในการจัดการน้ำเสียของชุมชนเองและการพิสูจน์ความตั้งใจจริงของ
คณะกรรมการในการพฒันา ความร่วมแรงร่วมใจในการแกปั้ญหาด้านอ่ืนๆ
ของชุมชนต่อไป

สัปดาห์แรกผ่านไป หลังจากเทน้ำหมักชีวภาพ สภาพน้ำเร่ิมมีความ
เปล่ียนแปลง น้ำเสียท่ีเคยมีกล่ินเหม็นเน่า กลับไม่มีกล่ินเหม็น และสีของน้ำ
เริ่มใสขึ้น

จากการเปลี่ยนแปลงในระยะแรกที่เห็นผลชัดเจน จึงเป็นแรง
ผลักดนัใหช้าวชมุชนทำการบำบดันำ้เสยีดว้ยนำ้หมกัชีวภาพอยา่งตอ่เนือ่ง

กิจกรรมต่อเนื่องยังคงดูแลการแบ่งเทน้ำหมักชีวภาพออกเป็น
10 จุด ห่างกัน  100 เมตร เทน้ำจุดละ 500 ลิตร ตลอดแนวคลอง และมีการทำ
น้ำหมักชีวภาพตั้งไว้ทุกๆ จุด  เพื่อการบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ
และต่อเน่ือง ควรเทน้ำหมักชีวภาพ 2 สัปดาห์ต่อค ร้ัง ตลอดระยะเวลา 3 เดือน
และหลังจากน้ัน เทน้ำหมักชีวภาพเดือนละ 1 คร้ัง จนกว่าจะดีข้ึน
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นั่นนับเป็นก้าวแรกของการทำเรื่องสิ่งแวดล้อม และเป็นการจุดประกาย
ให้กับคณะกรรมการ ว่า ชาวชุมชนพวกเราสามารถทำเรื่องสิ่งแวดล้อมได้
เราดูแลเร่ืองน้ำได้ และก้าวต่อไปคือการบำบัดน้ำเสียก่อนไหลลงสู่คลอง

ด้วยแผนกิจกรรมเพ่ือการดำเนนิการดังกล่าว ชาวชุมชนบางปรอก
ร่วมกับเครือข่ายชุมชนท่ีใกล้เคียง ร่วมพัฒนากิจกรรม ประกอบด้วย การหมัก
น้ำยาชีวภาพ เพ่ือการดำเนนิการบำบัดน้ำเสียในคลองระยะยาว
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ถังดักไขมันในครัวเรือน:ความรับผิดชอบน้ำเสียของชุมชน
นอกจากรูปแบบกระบวนการมส่ีวนร่วมในการบำบัดน้ำเสีย โดยใช้

น้ำหมักชีวภาพ และเทลงคลองบางปรอก เพ่ือการบำบัดน้ำเสีย ชาวชุมชนยัง
ร่วมเป็นแกนหลักสำคัญในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากครัวเรือน
โดยการสนับสนุน และรณรงค์ให้ชาวชุมชนจัดทำถักดักไขมันในทุกครัวเรือน
เพ่ือป้องกันน้ำเสียก่อนลงสู่คลอง

ผังครัวเรือนที่ใช้ถังดักไขมัน ชุมชนบางปรอก

ถังดักไขมัน การบำบัดน้ำเสียของครัวเรือนก่อนปล่อยทิ้งลงสู่
ลำคลอง ท่ีนับเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการกรองไขมนัท่ีส่งผลให้น้ำดีเร็วข้ึน เป็น
เครือ่งมอืสำคญัทีส่ามารถดำเนนิการไดภ้ายในครวัเรอืน การจดัทำขึน้เพือ่
ป้องกันผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมแม่น้ำคูคลองระยะยาว นอกจากน้ันยังเป็น
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่สามารถนำวัสดุอย่างง่ายมาทำ ราคาประหยัด
ไม่เป็นอันตรายตอ่ส่ิงแวดล้อม
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 “เราไปเรียนรู้ดูงานที่ชุมชน
คลองสว่านซ่ึงนำเสนอการทำถังดักไขมัน
ใต้ซิ้งล้างจาน ซึ่งรับไขมันหนัก ครั้งนั้น
เราก็ทดลองนำกลับมาใช้กัน แต่ทำกัน
ไดไ้ม่นาน กป็ระสบปญัหานำเอามาทิง้
นอกบ้านกันหมด เพราะมันมีกลิ ่น
น้ำเสียหมักหมมแค่คืนเดียวก็มีกล่ินแล้ว
รวมท้ังติดต้ังอยู่ในบ้าน เจ้าของบ้านทน
กล่ินไม่ไหว ก็เลยไม่เอากัน ยกออกมาท้ิง
กว่า 30 หลัง ไม่มีใครเอาท้ังหมด”

จากครั้งนั้น กรรมการชุมชน
กลับมาถกเถียงบนโจทย์ท่ีว่า น่าจะ ริเร่ิม
ทำถังดักไขมันที่ยั่งยืน ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อชาวบ้าน จึงทดลองคิดกันว่า น่าจะนำ
ถังออกมาไว้นอกบ้านและต่อท่อน้ำเสียท้ังหมดลงสู่ถังก่อนท่ีจะไหลลงสู่คลอง

พ้ืนท่ีชุมชนบางปรอก เครือข่ายปทุมธานี จึงสนับสนุน และรณรงค์
ให้ชาวชุมชนริเริ ่มจัดทำในทุกรายครัวเรือน โดยปรับปรุงรูปแบบให้
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เพื่อความมีประสิทธิภาพในการใช้งาน โดยมี
รูปแบบ ถังบำบัด/ถังดักไขมันในรายครัวเรือนชุมชนบางปรอก ออกมา 5 แบบ
ด้วยกันคือ

1.ยั ่งยืน ระบบ 3 ถัง พัก กรอง เหมาะสำหรับบ้านที ่ใช้น้ำ
จำนวนมากหรือใช้หลายครัวเรือน

2.แบบพัฒนาระบบการลกัน้ำในถังเด่ียว เหมาะสำหรบัครอบครัว
เล็ก มีเน้ือท่ีน้อย แต่ต้องดูแลสม่ำเสมอ

3.แบบดูดซึม มีการพัก ลักน้ำ ไปตามธรรมชาติเป็นแบบภูมิปัญญา
ดั้งเดิมซึมลงดินไปตามธรรมชาติมีระบบกรอง 2 ชั้น มีบ่อพักน้ำในตัว
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เหมาะกบัพ้ืนท่ี บ้านใต้ถุนสูง น้ำท่วมไม่ถึง
4.แบบประยุกต์ เป็นระบบกรอง 2 ชั้น มีท่อพักน้ำตรงกลางไว้

เพ่ือการลัดน้ำลงสู่ช้ันกรอง
5.แบบประหยัด พัฒนามาจาก

แบบยั่งยืน แต่ใช้วิธีการพักน้ำ 2 ครั้ง
แล้วผ่านช้ันกรองออกในถังเดียว ต้องดูแล
มากสักหน่อย

ถังดักไขมันแบบครัวเรือนเป็น
ภูมิปัญญาที่ริเริ่มคิด และออกแบบโดย
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลอง รูปแบบของ
ถังดักไขมันแบบครัวเรือน จะประกอบด้วย
2 ส่วนเชื่อมต่อกัน คือ ถังพักน้ำ ซึ่งเป็นถังพลาสติก ปากถังมีตะแกรงดัก
เศษอาหาร มีท่อเชื่อมระบายจาก ถังพักน้ำไปลงถังสอง คือ ถังกรองนำ
ซ่ึงมีตัวกรองต่างๆ เพ่ือกรองน้ำให้สะอาด และระบายน้ำออกทางท่อระบายน้ำ
ด้านล่าง

ถังดักไขมันท่ีเกิดข้ึน จะเห็นได้ว่า เป็นนวัตกรรมใหม่แห่งภูมิปัญญา
อย่างแท้จริง ไม่เพียงรูปแบบการบำบัดจะเป็นที่สนใจ และแพร่หลายใน
หลายชุมชน ในเมืองต่างๆ ท่ัวประเทศแล้ว การพัฒนารูปแบบให้สอดคล้อง
เหมาะสมตามภมิูปัญญาทีเ่กดิขึน้

“ถงัดกัไขมนัทัง้ 5 แบบเกดิขึน้ไดจ้ากการดงูานแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ข้อถกเถียง และการทดลองทำจรงิ และพัฒนา ให้เหมาะกับพ้ืนท่ี  ลักษณะ
แบบชุมชน”คำกล่าวของนางฉลวย กะเหวา่นาค

กิจกรรมดังกล่าวยังได้รับความสนใจจากเครือข่ายชุมชนในพื้นที่
เกิดการขยายแนวความคดิกิจกรรมน้ีไปในหลายพ้ืนท่ี เช่น การจัดการน้ำเสีย
โดยชีวภาพ ถังดักไขมัน ชุมชนประปาเก่า ชุมชนคลองบางโพธิ์ ชุมชน
ปทุมวิลเลจ ชุมชนปทุมทอง(หมู่บ้านจัดสรร) ตลอดจนการพฒันาการเรยีน
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การสอนในโรงเรยีนคลองบางโพธิ ์ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีจนได้ รับรางวัล
โครงงานดีเด่นระดับจังหวัดไปแล้วนอกจากนั้นยังมีการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมในพ้ืนท่ีเทศบาล ตำบลบางหลวง เทศบาลตำบล
ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เพ่ือให้เกิดกระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรู้ ชุมชน
บางปรอก จึงเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน พัฒนาแกนนำในการเป็น วิทยากร
ชุมชน  ส่ือเผยแพร่ และสร้างต้นแบบในจัดการ ปัญหาน้ำเสีย โดยชุมชนเป็น
แกนหลกัในระดบัประเทศอกีด้วย

ท่ีสำคัญชุมชนบางปรอกยงัต้องมีการสรุปบทเรียน หาจุดบกพร่อง
รวมทั้งการคิดค้นรูปแบบถังดักไขมันรายครัวเรือนใหม่ๆ โดยคำนึงถึง
ความยัง่ยืน การใช้ประโยชน ์ ให้เหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ีของชุมชนให้มาก
ท่ีสุด

ปัจจุบันชาวชุมชนย่านคลองบางปรอกติดตั้งถังดักไขมันราย
ครัวเรือนไว้แล้ว จำนวน 45 จุด 62 หลังคาเรอืน โดยการสนบัสนุนนำรอ่ง
จากมูลนิธิชุมชนไท และต่อยอดของกองทนุส่ิงแวดล้อมโลก ระยะเวลา 3 ปี
คลองบางปรอกฟ้ืน มาอีกคร้ัง มีปลาให้เห็นท่ัวไป สามารถใช้ประโยชน์จาก
น้ำในคลองได้

เป็นท่ีน่าภาคภูมิใจอย่างหน่ึงของชาวชุมชนบางปรอก กระบวนการ
เรยีนรูก้ารจดัการนำ้เสยีจากตน้ทางทีเ่กดิขึน้จากภมิูปัญญาของชมุชนแลว้
ยังมีการขยายผลไปในโรงเรยีนอนุบาลปทุมธานี เทศบาลปทุมธานี เป็นวิชา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วิชาวิทยาศาสตร์  เช่นกลุ่มนักสืบสายน้ำ ที่สามารถ
พัฒนาถังดักไขมันแบบย่ังยืนบำบัดน้ำเสียในโรงเรียน และโครงการประกวด
จนได้รับรางวัลในระดับจังหวัดปทุมธานี
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¶Ñ§ Ñ́¡ä¢ÁÑ¹ áººÂÑè§Â×¹
ฉลวย กะเหว่านาค/ สมควร เย็นเยือก

สำหรับการจัดทำถังดักไขมันแบบย่ังยืน ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของการ
จัดทำ ถังดักไขมันท่ีเป็นภูมิปัญญาของชาวบา้นชุมชนบางปรอก เป็นผู้ริเร่ิม
พัฒนารูปแบบ ที่สามารถใช้ในระยะยาว โดยชาวชุมชนเรียกว่า แบบนี้ว่า
แบบยั่งยืน อันเนื่องมากจาก ถังดักไขมันรูปแบบนี้สามารถรองรับน้ำได้ถึง
3 - 4 ครัวเรือน ในขณะท่ีใช้น้ำพร้อมกัน โดยประมาณ คนหน่ึงใช้น้ำ ต่อคร้ัง
5 ลิตร จำนวน 30 คน ใช้น้ำจำนวน150 ลิตร ถังแบบย่ังยืน 3 ถัง สามารถ
รองรับน้ำได้ถึง 200 ลิตรต่อคร้ัง

อุปกรณ์ท่ีจะต้องจัดเตรียม จะประกอบด้วย ถัง 200 ลิตร 2-3 ใบ
ท่อพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว 1 เส้น ข้อต่อตรง ข้องอเกลียวนอกใน ตะกร้ากรอง
เศษอาหาร

วิธีการทำ คือ นำถังใบท่ี 1 เจาะรูขนาดท่อพีวีซี ด้านข้าง นำถังใบท่ี
2 เจาะรูขนาดท่อพีวีซีด้านบน 2 ข้าง และนำถังใบท่ี 3 เจาะรูขนาดท่อพีวีซี
ด้านบน 1 ข้าง และด้านล่างสำหรับระบายน้ำท้ิง โดยถังใบท่ี 3 จะเป็นส่วนท่ี
ใส่ช้ันกรองน้ำเสียก่อนระบายลงสูค่ลอง
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สำหรับระบบการจัดทำถังแบบย่ังยืนน้ี ชุมชนบางปรอกคิดว่า เป็น
ระบบมาตรฐานและดท่ีีสุด เน่ืองจากสามารถรองรบัน้ำได้คร้ังละ 200-300
ลิตร ฃำนวณจากบิลน้ำแต่ละบ้านที่ใช้ ซึ่งที่สำฃัญถ้าทุกบ้าน อาบน้ำ
พร้อมกันท้ัง 3 หลัง คำนวณว่า ไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร/หลัง การมีระบบบ่อพัก
น้ำถึง 2 บ่อ และขนาดใหญท่ำให้สามารถรองรับน้ำได้ ในแต่ละฃร้ัง

หรือถ้าต้องการบ่อพักเพียง 1 บ่อก็ได้ แต่ต้องลดจำนวนการใชน้้ำ
ต่อแต่ละคร้ังลงไปงบประมาณ 3,000 บาท

ข้อดีของระบบนี้คือ ดูแลง่าย และสามารถจัดทำได้ในบริเวณ
น้ำท่วมถึง แต่ก็ยังมีข้อเสียในแง่ของการใช้เนื้อที่การจัดทำค่อนข้างมาก
รวมท้ังการเปลีย่นช้ันกรองจะสามารถทำไดย้าก
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¶Ñ§ Ñ́¡ä¢ÁÑ¹áºº¾Ñ²¹Ò
ฉลวย กะเหว่านาค/ สมควร เย็นเยือก

อุปกรณ์ วงซีเมนต์ 3 ใบ พร้อมฝาปิด 2 ใบ ท่อพีวีซี ขนาด 12 น้ิว
1 เส้นยาวประมาณ 1.5 เมตร ท่อพีวีซีขนาด 2 น้ิว 1 เส้น ตะกร้ากรองเศษ
อาหาร ข้อต่อ ข้องอเกลียวนอก ใน ปูนซีเมนต์ ช้ันกรอง มีอิฐหัก 500 ก้อน
กรวดเล็ก 2 ถุงปุ๋ย ถ่าน 10 ปุ๋ย ประมาณการคา่ใช้จ่ายราว 3,000 บาท/ถัง

วิธีการทำ
• นำวงซีเมนต์ 3 วงมาซ้อนกัน ปิดก้น และรอยต่อให้สนิทให้

น้ำไหลออกมาไม่ได้ และเจาะรูน้ำทิ ้งห่างจากก้นถัง
ประมาณ 5 น้ิว แล้วนำท่อพีวีซี เกลียวนอกขนาด 2 น้ิว
ใส่ไว้เพ่ือเดินท่อน้ำท้ิงไปยังจุดปล่อยน้ำ

• นำท่อขนาด 12 น้ิว ปิดก้นให้สนิท แล้วนำท่อพีวีซี ขนาด
2 น้ิว ทำเป็นรูปตัวทีไปไว้ตรงกลางท่อ 12 น้ิว เพ่ือเป็นช่อง
ระบายน้ำออก แบบกาลักน้ำ

• ใส่ช้ันกรองรอบท่อพีวีซี 12 น้ิวไปจนถึงจุดท่ีท่อพีวีซีรูปตัวที
โดยช้ันล่างใส่อิฐหัก ถ่าน หินเล็ก อิฐ
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ข้อเสีย สามารถรองรับน้ำเสียจากครัวเรือนได้พร้อมกันสำหรับบ้าน
2 หลัง หรือ คนใช้น้ำประมาณ 6-8 คน น้ำท่ีกรองออกมาสามารถดไูด้ด้วย
ตาเปล่า ว่า ใสสะอาดข้ึน รวมท้ังถังดักไขมันแบบน้ีไม่เปลืองเน้ือท่ี เป็นแบบท่ี
เหมาะสมกบัพ้ืนท่ีลุ่ม น้ำท่วมถึงก็ยังสามารถใชไ้ด้ แต่ต้องไม่ท่วมถึงมิดถัง
การเปล่ียนช้ันกรองทำไดย้ากเพราะการวางถงัด้วยถังซิเมนต์

ข้อดี สามารถดึงช้ันกรองในสุดมาล้างได้สะดวก
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¶Ñ§ Ñ́¡ä¢ÁÑ¹μé¹áºº·´ÅÍ§
ฉลวย กะเหว่านาค/ สมควร เย็นเยือก

ถังดักไขมันแบบประหยัด(เน้ือท่ีในการติดต้ัง)
รูปแบบนี้คิดทำขึ้นมาเพื่อร้านค้าโดยตรง เพราะเป็นการนำถัง

ขนาดไม่เท่ากันมาซ้อนกัน แล้วใช้วิธีการลักน้ำในตังคล้ายแบบย่ังยืน แต่ใช้
พ้ืนท่ีน้อยกว่า รวมท้ังไขมันจะไหลติดถังในมากท่ีสุด ซ่ึงต้องดูแลความสะอาด
เป็นระยะๆ

ในแบบน้ีเป็นระบบท่ีเหมาะกับร้านค้า เพราะร้านค้าจะมีน้ำเสียท่ีมี
ไขมันมาก และบางรา้นกไ็ม่มีเน้ือท่ีสำหรับตัวถังในแบบยัง่ยืน

ข้อดีของระบบน้ี คือ อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายมากข้ึน เน่ืองจากท่อพีวีซี
ท่ีซ้อนด้านในราคาค่อนข้างแพง รวมท้ังไขมันท่ีเกิดจากร้านฃ้าจะมีไขมันมาก
ต้องขยันดูแลรักษา

อย่างไรก็ดี รูปแบบถังไขมันแบบน้ียังเป็นแค่การทดลอง

แบบประหยัด



ถังดักไขมันแบบประยุกต์
     อุปกรณ์

• ท่อพีวีซี 2 น้ิว 1 เส้น
• วงซิเมนต์ 3 ถังซ้อนกันฉาบปูน
• ท่อพีวีซี 10 น้ิวยาว 1.2 เมตรปิดก้นด้วยลวด
• ท่อพีวีซี 12 น้ิว 1 เส้น
• ช้ันกรอง อิฐ หินกรวด ถ่าน
เป็นแบบที่ชุมชนคิดพัฒนาขึ้นจากแบบยั่งยืนเพื่อสามารถวัด

ฃุณภาพน้ำ และต้องการทำถังดักไขมันท่ีมีคุณภาพด้วยระบบการกรอง 2 ช้ัน
ประกอบด้วย 1 ถังใหญ่ 1 ใบ ภายในประกอบอีกหน่ึงช้ัน เป็นถังดัก

ไขมันแล้วไหลล้นออกสู่ภายนอก ซ่ึงเป็นช้ันกรอง ประกอบด้วย อิฐหักช้ันล่าง
สุด ถ่านหัก และหินเกร็ดช้ันบน แล้วนำอิฐแผ่นปิดด้านบน

แบบประยุกต์



ด้วยความคิดที่ว่า ขนาดการกรองแค่ครั้งเดียวน้ำที่ออกมากรม
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมยังยอมรับว่า น้ำที่ระบายทิ้งออกมาจากการจัด
การระบบการกรองแบบ 2 ช้ัน น้ันน่าจะสามารถดกัไขมันได้มากกว่า 90%
แต่ข้อเสียของระบบแบบนี้ คือ ไส้กรองชั ้นในต้องรับบทหนัก เพราะ
เป็นไส้กรองช้ันแรก ไขมันจะติดไส้กรองจำนวนมาก ทำให้ต้องเปล่ียนไส้กรอง
และดูแลมากขึ้น

ความยุ ่งยากในการดูแลและต้องเปลี ่ยนไส้กรองเป็นประจำ
ทำใหร้ะบบน้ียังเป็นเพยีงแคก่ารทดลอง
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¶Ñ§ Ñ́¡ä¢ÁÑ¹áºº Ù́́ «ÖÁ
ฉลวย กะเหว่านาค/ สมควร เย็นเยือก

ถังดักไขมันแบบดูดซึมเป็นแบบท่ีพัฒนามาจาก ภูมิปัญญาด้ังเดิม
ของชุมชนศาลาแดงเหนอื อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  ซ่ึงเป็นแบบท่ีทำงานและ
มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในชุมชนชนบท ป้องกันน้ำท่วมขังใต้ถุนบ้าน

วิธีทำโดยการฝังถังกรองลงไปในดินท้ัง 3 ใบ แล้วใส่ช้ันกรอง แต่ต้อง
มีบ่อพักน้ำก่อนที ่น้ำเสียบนดินก่อนจะไหลลงสู ่ชั ้นกรองโดยตรงเพื ่อ
ดักเศษอาหารและปอ้งกันการอุดตันช้ันกรอง

โดยชุมชนทดลองทำครั้งแรกไม่มีบ่อพักน้ำ ปล่อยให้น้ำเสียไหล
ลงสู่บ่อโดยตรง ทำให้ชั ้นกรองอุดตันเร็ว เพราะทั้งเศษอาหาร ไขมัน
จะไหลลงไปในชั้นกรอง ต่อมาทางชุมชนจึงคิดริเริ ่มวิธีแก้ด้วยการทำ
บ่อพักน้ำแล้วใช้วิธีการลักน้ำแล้วค่อยปล่อยลงสู่แบบดูดซึม

ข้อดีของแบบดูดซึมนี้ จะไม่เปลืองเนื้อที่ รวมทั้งด้านบนของถัง
สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ ส่วนข้อเสียก็คือ ต้องใช้ระบบนี้ในพื้นที่สูง
ท่ีดอน ดินทราย ดินร่วน น้ำไม่ท่วมไม่ถึง
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¹éÓËÁÑ¡ªÕÇÀÒ¾
สุรีย์พร  อรุณรัตน์

น้ำหมักชีวภาพ หรือน้ำสกัดชีวภาพ หรือน้ำจุลินทรีย์ คือ สารสกัด
ธรรมชาติท่ีได้จากการหมักพืชผัก ผลไม้ กับน้ำตาลในสภาพท่ีไม่มีอากาศ เพ่ือ
ให้ได้กลุ่มจุลินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพ และยังได้สารสกัดต่าง ๆ จากผัก ผลไม้
ซ่ึงผัก ผลไม้ ท่ีมีอยู่เราสามารถนำมาทำนำ้หมักชีวภาพไดท้ั้งน้ัน

น้ำหมักชีวภาพทำได้ง่ายๆ โดยใช้พืชผัก ผลไม้ หรืออาจจะเป็น
พืชสด เช่น ผักบุ้ง ผักตบชวา ต้นกล้วย ต้นมะละกอ และเศษอาหารทีเ่หลือ
ในแต่ละวัน ก็สามารถนำมาทำน้ำหมักชีวภาพได้ โดยการหมักมี 2 แบบ
(มูลนิธิชุมชนไท,ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์) ดังน้ี

1. การหมักแบบแห้ง วัสดุ ผัก/ผลไม้ 3 กก. น้ำตาล 1 กก.
วิธีทำ หั่นผัก ผลไม้เป็นชิ้นเล็กๆ นำมาคลุกกับน้ำตาลให้เข้ากัน

ใส่ในภาชนะมีฝาปิด โดยเว้นที่ว่างไว้ 1 ใน 3 ของภาชนะ ปิดฝาให้สนิท
เก็บไว้ในที่ร่ม ตั้งทิ ้งไว้อย่างน้อย 3 สัปดาห์ จึงนำมาใช้ได้ สามารถ
หมกัตอ่ไปไดเ้รือ่ยๆ ยิง่นานยิง่ดี
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2.  การหมกัแบบนำ้ วสัด ุผัก/ผลไม้ 3 ก.ก.นำ้ตาล 1 ก.ก.
น้ำ 10 ก.ก.(10 ลิตร)

วิธีทำ นำน้ำ 10 ลิตรใส่ภาชนะที่มีฝาปิด ใส่น้ำตาล ละลายให้
เข้ากัน จากนั้นนำผักผลไม้ที่หั่นเป็นชิ้นเล็กใส่ลงไป คนให้เข้ากันอีกครั้ง
ใส่ในภาชนะทีมี่ฝาปิด โดยเวน้ทีว่่างไว ้ 1 ใน 3 ของภาชนะ ปิดฝาใหส้นิท
เก็บไว้ในท่ีร่ม ต้ังท้ิงไว้อย่างน้อย 3 สัปดาห์ จึงนำมาใช้ได้ สามารถหมักต่อไป
ไดเ้รือ่ยๆ ยิง่นานยิง่ดี

หลังจาก 3 สัปดาห์แล้ว กรองเอาแต่น้ำมาใช้ กากท่ีเหลือสามารถ
ใส่น้ำ และน้ำตาล ตามอัตราส่วนเดิม แล้วหมักต่อไปได้ หรือนำไปผสมดิน
เป็นปุ๋ยตน้ไม้

ข้อสังเกต
1. ในระหว่างการหมัก จะเกิดแก๊สชีวภาพท่ีได้จากกระบวนการหมัก

ถ้าภาชนะหมักเป็นขวดปากแคบ ควรเปิดฝาระบายแก๊สออกเป็นระยะ
เพ่ือลดแรงดัน

2.ภาชนะหมักต้องเป็นพลาสติก แก้วหรือโอ่งเคลือบ เนื่องจาก
น้ำหมักชีวภาพจะมีความเป็นกรดสามารถกัดกร่อนภาชนะที่เป็นโลหะ
หรือไม้ได้

3.หลังจากหมักไปแล้ว 1 สัปดาห์ สามารถเปิดฝาดูได้ ถ้าสังเกตเห็น
ฝ้าขาวขึน้ท่ีผิวน้ำและมีกล่ินหอมหมักดอง แสดงวา่การหมัก เกิดข้ึนได้ดี
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4.ถ้าสังเกตเห็นผักผลไม้อืดขึ้นมาจนโผล่เหนือน้ำ ต้องคอยคนให้
ผักผลไม้สัมผัสกับน้ำตาลอยู่เสมอ ไม่เช่นน้ันจะทำให้เกิดการเน่าเสียได้ง่าย

5.ผลไม้รสหวาน จะให้น้ำหมักชีวภาพทีมี่กล่ินหอม ถ้าใช้ผักสีเขียว
หรือเศษอาหารควรใส่น้ำตาลเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เพราะจะเกิดการเน่าเสีย
ไดง้า่ย และไดน้ำ้หมกัชวีภาพกลิน่ออกเปรีย้ว

6.ไม่ควรเปิดฝาบ่อยๆ ทุกครั้งที่เปิดดูต้องปิดฝาให้สนิทอยู่เสมอ
และตอ้งเกบ็ไวใ้นทีร่่มไม่ถูกแสงแดด ไม่ร้อนจนเกนิไป(มูลนธิิชุมชนไท, ไม่
ปรากฏปีที่พิมพ์)
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ถ้าจะสรุปประสบการณ์ของชุมชนแล้ว เงื่อนไขสำคัญของการ
พัฒนาชุมชน คือ ความสำเรจ็ของกิจกรรมนำร่องท่ีจะนำไปสู่การพัฒนาใน
ด้านอ่ืนๆ ต่อไปได้ สำหรับชุมชนบางปรอก กิจกรรม “ห้องสมุดเรือ” เสมือน
เป็นกุญแจสำคญัของการไขความสำเรจ็ในการพฒันาชุมชน โดยชุมชนเอง

เม่ือประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ.2547 คณะกรรมการชุมชน นำโดย
นางฉลวย กะเหว่านาค ประธานชุมชนฃนปัจจุบัน ร่วมกับ เทศบาล
เมืองปทุมธานี ได้ประชุมหารือกันว่า ชุมชนน่าจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์
แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ทุกคนในที่ประชุมให้ความสำคัญในเรื่อง
การศกึษา จงึไดต้กลงกนัวา่ ควรจะจดัตัง้หอ้งสมดุ และพพิธิภณัฑป์ระจำ
ชุมชนบางปรอก เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้
เพ่ือจะได้สอดคล้องกับการศึกษาในปัจจุบัน

เม่ือพูดถึงห้องสมุด ส่วนใหญ่เรามักจะนึกถึงตึก หรืออาคารขนาด
ใหญท่ีต่ัง้อยูใ่นสถานทีต่า่งๆ โดยเฉพาะในสถานศกึษาทัว่ไป แตห่อ้งสมุด

ËéÍ§ÊÁǾ àÃ×Í : ¡Ø-á¨ä¢¤ÇÒÁÊÓàÃç̈ ¢Í§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒªØÁª¹â´ÂªØÁª¹
อำนาจ  จันทร์ช่วง มูลนิธิชุมชนไท
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ของปทุมธานีหรือห้องสมุดของชุมชน เป็น“ห้องสมุดเรือ”เรือต่อขนาดกลาง
มาดดัแปลงเปน็บ้านทรงไทย

ห้องสมุดเรือน้ีเป็นเรือกระแชงขนาดกลาง กว้าง 1 วาคร่ึง ยาว 7 วา
ท่ีเจ้าของไม่ใช้ และจมไว้ในน้ำ ได้ถูกนำข้ึนมาไว้บนบกต้ังไว้บนคาน ทำเป็น
เรือนไทยบนเรือ แบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ในเรือ
มีส่ิงต่างๆ ต้ังไว้ให้เด็กรุ่นหลังได้รู้จัก เช่น โม่แป้งหิน หม้อสงกรานต์ ลูกคิด
โบราณ ไหโบราณ ตะเกยีงเกา่ หม้อต่างๆ ท่ีชาวมอญไดป้ั้นไว้ ธนบัตรเก่า
รวมท้ังส่ิงของต่าง ๆ อีกมาก

นอกจากนั้นอีกส่วนถูกจัดเป็น
ห้องสมุดมีหนังสือหลาย ประเภท
เกือบ 300 เล่ม เช่น หนังสือพิมพ์
นิทาน ตำรา กฎหมาย ศิลปะ
การเมืองและศาสนา ซึ ่งเรียง
ไว้เป็น หมวดหมูเ่พือ่ให้ทุกคนได้
ศึกษา หาความรู้รวมทั้งยังมีโล่
รางวัล ต่างๆ ท่ีชุมชนได้รับ เกมส์
สนุกๆ สำหรับเด็กๆ

คุณฉลวย กะเหว่านาค ประธานชุมชนคนปัจจุบัน เล่าให้ฟังว่า
“เรือกระแชงลำนี้ เดิมเจ้าของใช้เป็นเรือบรรทุกสิ่งของไปค้าขายที่อยุธยา
และเมืองอื่นที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ แต่พอถนนหนทางสะดวกขึ้น การฃ้าขาย
ทางเรือไม่นิยมกัน เจ้าของเรือก็เลยจอดเรือไว้เฉยๆ และต่อมาก็จมเรือ
เอาไว้ในคลองหนา้บ้าน คณะกรรมการจงึได้ไปติดต่อขอซ้ือ เพ่ือจัดทำเป็น
ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ ของชุมชนบางปรอก แต่ก่อนที่จะนำเรือต่อ
ดังกล่าวขึ้นจากลำคลอง ไปไว้บนบกได้ วันแรกมีคนมาช่วยเยอะแยะเลย
แม้แต่รอกสำหรับยกของหนัก 5 ตันที่ขอยืมมาจากช่างก่อสร้างสะพาน
ก็ไม่สามารถยกขึ้น พอดีมีผู้หลักผู้ใหญ่มาแนะนำว่า ให้ทำพิธีขอขมาเรือ
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บวงสรวงแม่ย่านางเพื่อเชิญเรือขึ้นบกก่อนแล้วค่อยยกขึ้น ซึ่งพวกเรา
ก็ปฏิบัติตาม ปรากฏว่าส่ิงท่ีไม่น่าเช่ือก็เกิดข้ึน ไม่ทราบว่า ประชาชนมาจาก
ท่ีใดเป็นจำนวนนบัร้อย ท้ังเด็ก ผู้ใหญ่ คนเฒ่า คนแก่ ได้มาพร้อมกันท่ีลาน
ต้นไทรเต็มไปหมด ดูแล้วน่าปล้ืมใจในความสามัคคีของชาวชุมชนบางปรอก
เม่ือถึงเวลา ได้จุดธูปบอกแม่ย่านางเรือ เพ่ือขอเชิญท่านข้ึนมาอยู่บนบก เชือก
ที่ผูกกับหูกระต่ายเรือยาวพอที่จะให้ทุกฃนที่มาช่วยกันในวันนั้นก็ได้อยู่ใน
มือของทุกคน เม่ือทุกคนพร้อม เพียงแค่นับ 1-3 เท่าน้ัน ทุกคนได้ออกแรง
ช่วยกันดึงเรือ ดังกล่าวข้ึนมาอยู่บนบกอย่างง่ายดาย ใช้เวลาเพียง 15 นาที
เท่านั้น ทั้งนี้เกิดจากความสามัคคีที่มีอยู่ในจิตใจของชาวชุมชนบางปรอก
โดยไมใ่ช้เคร่ืองทุ่นแรงแตอ่ย่างใด”

พิธีกู้เรือใช้เวลาเพยีง 1 วันก็เสร็จส้ิน เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2547
ห้องสมุดแห่งน้ีได้รับความอนุเคราะห์เร่ืองสถานท่ีจากฃคณชูใจ กะเหว่านาค
เป็นอย่างดี ถ้าผู้ใดสนใจจะเขา้ชม หรือจะค้นคว้าหาความรู ้ ต้ังอยู่ริมคลอง
บางปรอก บริเวณต้นไทรใหญ่อายุประมาณ 100 ปี และเป็นธรรมชาติท่ีสุด
บริเวณต้นไทรนี้เองเป็นสนามเด็กเล่น ที่ประชุมคณะกรรมการ ชาวบ้าน
รวมท้ังยังเป็นพ้ืนท่ีการทำกจิกรรมต่างๆ ของชุมชน

“หอ้งสมดุเรอืทีน่ี ่จะไมมี่บรรณารกัษป์ระจำ แตช่าวชมุชนทกุฃน
เป็นบรรณารักษ์ และดูแลกันเอง” นางฉลวย กะเหว่านาค ให้ข้อมูลส่งท้าย
“ห้องสมุดเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด ต้ังแต่ 9 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น
ผู้มาอ่านหนังสือในเรือ อ่านเสร็จต้องเก็บเข้าช้ันกันเอง หรือถ้าจะยืมกลับไป
อ่านทีบ้่าน ก็ไม่ต้องประทบัตราลงวนัท่ียืมคืนแบบหอ้งสมุดท่ีเราคุน้เคยกนั
อ่านจบนำมาคนืตามสะดวก” นางฉลวย กะเหว่านาค กล่าวเพ่ิมเติม

กฎระเบียบท่ีน่ีแทบไม่ต้องนำมาบังคับใช้กันเลย เพราะชุมชนแห่งน้ี
ได้ปลูกฝัง“ความรับผิดชอบในหนา้ท่ี” ของฃนในหมูบ้่านไปในตวั

หลังจากปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดเรือเสร็จเรียบร้อย ในวันที่ 5
มิถุนายน 2547 ทางชุมชนได้ทำพิธีเปิดห้องสมุดเรือ ด้วยช่ือ “ห้องสมุดเรือ
ร่วมใจบางปรอก” สำหรับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและจัดทำ ทุกคนใน
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ชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานบุญวันสงกรานต์ งานทำบุญกลางบ้าน
ประจำปี และเงินกำไรจากกองทนุหมู่บ้านด้วยวงเงินร่วม 64,000 บาท

“ห้องสมุดเรือร่วมใจบางปรอก” ได้ปรับตัวตามยุคสมัยไอที
เป็นอย่างดี จากฃำแนะนำของเทศบาล และด้วยความเมตตาของ
พระคร ูปทุมวรคุณ เจ้าอาวาสวัดหงษ์ปทุมาวาส จึงได้จัดงาน “ทอดผ้าป่า”ข้ึน
ได้เงิน มาจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 2 เคร่ือง เพ่ือรองรับสภาพการเรียนของเยาวชน
ในยุคปัจจุบัน เปิดให้บริการพิมพ์งาน คิดค่าบริการเพียง 5 บาท/แผ่น
และให้บริการ การเรียนการสอน ในทุกวันเสาร์-อาทิตย์ วันละ 3 ชั่วโมง
ด้วยค่าเรียนคร้ังละ 10 บาท โดยรายได้จะนำกลับมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน
ในหอ้งสมดุ

นอกจากนั้น เทศบาลได้สนับสนุนเครื่องดนตรี เพื่อจัดกิจกรรม
ให้เยาวชน โดยคณะกรรมการชุมชนจัดงบเพ่ือเป็นค่าการสอนสำหรับครู เด็ก
และเยาวชนในชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้

ผลงานท่ีชาวชุมชนสร้างสรรค์ข้ึนในคร้ังน้ี จุดประกายให้ชุมชนอ่ืนๆ
ได้นำไปเปน็ตัวอย่างสำหรบัการพฒันาชุมชนของตนเองใหน่้าอยู่ต่อไป

กิจกรรมห้องสมุดเรือเป็นกิจกรรมรูปธรรมที่เห็นชัด ที่เกิดขึ้น
จากการมีส่วนร่วมของชุมชน  การสนับสนุนของหนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้อง และ
ความสำเรจ็ของกิจกรรมเป็นประเด็นสำคัญทำให้ชาวชุมชนให้ความสำคญั
ใหค้วามรว่มมอืกบักจิกรรมชมุชนและเชือ่ม่ันในผูน้ำ คณะกรรมการชมุชน
ในชุดปัจจุบันเป็นอย่างมาก และที่สำคัญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความ
สำคัญและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นความ
สำเร็จของกิจกรรมนี ้ยังได้รับความสนใจของคนทั ้งในและนอกพื้นที ่
มีการเผยแพรค่วามคิดผ่านส่ือมวลชนท้ังหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และองค์กร
ภายนอกที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ของ
ชุมชนท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม ส่งผลต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน
ความร่วมมือของพ่ีน้องชุมชน ตลอดจนองฃ์กร หน่วยงานภายนอก เข้ามามี
ส่วนร่วมได้อย่างจริงจัง



àÂ×Í¹¡ÇÒ¹ÎÒÅçÍ¡  ºÒ§»ÃÍ¡¹èÒÍÂÙè
69

ในพ้ืนท่ีกลางนาบริเวณชุมชน ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
เล้ียงดูผู้คนในพ้ืนท่ีปทุมธานี แต่รกร้างไปเน่ืองจากการพัฒนาความเจริญใน
ปัจจุบัน คณะกรรมการชุมชนได้ขอสนับสนุนใช้ และปรับพื้นที่ในการจัด
กิจกรรมของชุมชน กิจกรรมหนึ่งที่อยากพูดถึงคือ การเข้าค่ายเยาวชน
“ระบบครอบครัว”การอยู่ร่วมกันแบบระบบค่ายของครอบครัวของชาวชุมชน

กิจกรรมแบบเข้าฐาน วอล์กแรลลี่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ละเล่นพื้นบ้าน กิจกรรมสันทนาการ รวมถึงการให้คะแนนกลุ่มครอบครัว
ที่สานความสัมพันธ์ให้แนบแน่นให้ดียิ่งขึ้น

ค่ายเยาวชนครั้งแรก จัดขึ้นที่ชุมชนบางปรอกเมื่อวันที่ 29-30
ธันวาคม 2547 มีครอบครัวเข้าร่วมกว่า 30 ครอบครัว ผู้เข้าร่วมท้ังหมดราว
100 คน

กิจกรรมการเข้าฃ่ายแบบพ่อแม่ลูกนี้ ประกอบไปด้วยการจับเข่า
นั่งคุยกัน ทั้งเรื่องในครอบครัว ความคับข้องใจ การแก้ปัญหาครอบครัว
รวมท้ังการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในค่ายร่วมกัน โดยจัดเป็นฐานแต่ละฐานท่ี
สื ่อความหมาย ตามเป้าหมายของค่ายที ่ต้องการให้ลูกหลานชุมชน
ไม่ว่าจะเป็นฐานต้านยาเสพตดิ ฐานเล่าเร่ืองประวัติความเป็นมาชุมชน ฐาน
การรณรงค์การเลิกบุหรี่ ฐานการคัดแยกขยะ ฯลฯ ซึ่งการจัดค่ายในครั้งนี้
นอกจากจะเช่ือมความสัมพันธ์ ร้อยใจของครอบครัวโดยการใช้กิจกรรมเป็น
ตัวกลางแล้ว คณะกรรมการชุมชน ซ่ึงเป็นแกนหลักในการจัดกิจกรรมค่ายน้ี
ยังแทรกการถ่ายทอดเร่ืองราวประวัติศาสตร์ของชุมชนให้กับลูกหลานของชุมชน
เพ่ือสามารถสืบสานวัฒนธรรมมอญ สร้างจิตสำนึกรักชุมชน รวมท้ังรณรงค์
ให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติดเพ่ือปกป้องลูกหลานควบคูกั่นไป

¤èÒÂàÂÒÇª¹ áÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ
สมมิตร  วงศ์สุนทร ประธานท่ีปรึกษากรรมการชุมชน
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ด.ช.สุเทพ  เผือกอ่อน ชื่อเล่น ต้น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 โรงเรียนปทุมวิลัย เป็นคนสุโขทัย มาเช่าบ้านอยู่กับพ่อแม่ เม่ือ 9 ปีท่ีแล้ว
เล่าให้ฟังว่า “เม่ือรู้ว่ามีการเขา้ค่ายเยาวชน ก็สนใจเข้าร่วม การนอนเตน็ท์
เล้ียงอาหารร่วมกัน การละเล่นบนเวทีการแสดงของคนเขา้ฃ่าย ร่วมกิจกรรม
สันทนาการ”

การสร้างฐานความรัก ความผูกพันของคนในครอบครัว ท่ีชาวชุมชน
จัดเป็นค่ายกิจกรรมมีการมอบรางวัล “ครอบครัวตัวอย่างชุมชนช่วยเหลือ
กิจกรรมชุมชน ปี 48” สำหรับครอบครัวอรุณรัตน์ และครอบครัวมานะโอสถ
สองครอบครัวของชุมชนที่น่าภาคภูมิใจ

นอกจากเป้าหมายหลักของกิจกรรมที่ชาวชุมชนต้องการให้กับ
ลูกหลานแล้ว การจัดค่ายครั้งนี้ยังสามารถสร้างเฃรือข่ายพันธมิตรเพื่อ
สนบัสนนุงานพฒันาของชมุชนอกีจำนวนมาก ไม่วา่จะเปน็การศกึษานอก
โรงเรียน อำเภอเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี สภอ.เมืองปทุมธานี
มหาวิทยาลัยรังสิต และปราชญ์ชุมชน เช่น อ.ทองคำ พันธ์นัทที เป็นต้น
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อีกกิจกรรมท่ีนับเป็นจุดเด่นหลักของงาน คือ การแห่หางหงส์ท่ียาว
ที ่สุดในโลก ตามประเพณีชาวมอญที ่เป็นการระลึกถึงพระรัตนตรัย
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากจะได้ปฏิบัติตามประเพณีของ
ลูกหลานชาวชมุชนแล้ว ด้วยความยาวของหางหงสก์ว่า 60 เมตร ท่ีทำด้วย
ผ้าขาวมา้ อันเกดิจากแรงศรทัธาของแตล่ะครัวเรือนในชุมชน อันจะปฏบัิติ
ตามประเพณ ี ยังแสดงถงึความร่วมร่วมใจของชาวชมุชนในให้งานพัฒนาน้ี
สำเร็จลงให้ได้

กิจกรรมเปิดอกแบบนี้ทำให้เปิดโอกาสให้ครอบครัวได้พูดคุยกัน
ทำให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ชุมชนทำให้มีการจัดกันอย่างสม่ำเสมอ

ตัวอย่างกิจกรรมที่แสดงให้เห็นความร่วมแรงร่วมใจของคนเล็กๆ
เพือ่ชุมชนของตนเองอยา่งแทจ้ริง

“อยากเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน ได้การมาใช้ห้องสมุดแบบใหม่
น่าสนใจ มีดนตรีให้เล่น หนังสือให้ค้นคว้า และยังได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัด
ไว้ให้มาแล้ว เช่น เดินรณรงคต้์านยาเสพตดิ งานวนัสงกรานต ์ ถ้าจะมีฃ่าย
แบบน้ีก็คงจะเขา้มาร่วมอีก” ต้นให้ความเหน็ท้ิงท้าย
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¡Í§·Ø¹áÁè : ¡Í§·Ø¹ªØÁª¹
ฉลวย  กะเหว่านาค

ชุมชนบางปรอกไดรั้บการคดัเลือกเป็นชุมชนเขม้แข็งปี พ.ศ.2548
ทางอำเภอได้นำชื่อชุมชนเสนอในระดับจังหวัด ตามเกณฑ์ว่า 1 อำเภอ 1
กองทุน ซึ่งในปี พ.ศ.2548 ชุมชนบางปรอกได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชน
เดยีวในอำเภอเมอืงทีไ่ดรั้บพระราชทานกองทนุแมข่องแผน่ดนิ ซ่ึงประธาน
ชุมชนพร้อมคณะกรรมการชุมชน 2 คน ร่วมเดินทางไปกับผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อรับพระราชทานกองทุนแม่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัลยา
ศิริวัฒนาพรรณวด ี ท่ีเมืองทองธาน ี โดยท่านผู้ว่าฯ เข้ารับพระราชทานแทน
คณะกรรมการ และทำพิธีมอบให้กับคณะกรรมการอกีต่อหน่ึง

เงินกองทุนพระราชทานนี ้มีจำนวน 8,000 บาท ถือเป็นเงินขวัญถุง
และเป็นสิริมงคลสำหรับชุมชน คณะกรรมการชุมชนมีฃวามเห็นพร้อมกันว่า
จะตัง้บชูาในชมุชน มีกจิกรรมในการจดัหาทนุกจ็ะนำมาตอ่ยอด

วิธีการต่อยอด พวกเราคณะกรรมการ จะรับบริจาควัตถุมงคลจาก
วัดต่างๆ หรือบุคคลต่างๆ แล้วนำมาเป็นเคร่ืองต่อยอดเช่าบูชาด้วยจิตศรัทธา
ตามแต่กำลังของแต่ละคนโดยไม่จำกัดเงิน ซึ่งเงินกองทุนที่ได้นำใช้เป็น
การจัดกิจกรรมชุมชนคร้ังต่อไป
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“ºéÒ¹ÊÕ¢ÒÇ” ¢Í§ªÒÇªØÁª¹ºÒ§»ÃÍ¡
ชุลีรัตน์  เจริญพร  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

โดยทั่วไปเมื่อพูดกันถึงการรณรงค์ ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อปกป้อง
เยาวชน หรือสะท้อนแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในแต่ละด้าน เช่น
การรณรงค์อนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม รักษ์ท้องถิ่น รักบ้านเกิด เมาไม่ขับ
เลิกเหล้าเข้าพรรษา ฯลฯ ความยากท่ีนักรณรงค์มักจะพูดถึงคือ ความต่อเน่ือง
ของการดำเนนิการ ท่ีเป็นโจทย์ท่ีสำคัญว่า จะต้องทำอย่างไรท่ีจะทำให้การ
รณรงค์สามารถเป็นประเด็นกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการ ท่ีต่อเน่ืองและย่ังยืน
“บ้านสีขาว” จึงเป็นบทเรียนสำคัญของโครงการทีน่่าศึกษา เป็นต้นแบบของ
การดำเนนิการของชาวชมุชนบางปรอกทีต่อ่เนือ่ง

กิจกรรมการรณรงค์ในรูปแบบ “บ้านสีขาว” เป็นกิจกรรมหนึ่งใน
การรณรงค์ ท่ีมุ่งเน้นการลด ละ เลิกการสูบบุหร่ีในพ้ืนท่ี เป็นไปเพ่ือปกป้อง
เยาวชน และชาวชุมชน“บางปรอก” ให้ความสำคัญ ซ่ึงนอกจากกิจกรรมใน
รูปแบบ “บ้านสีขาว” แล้ว “ร้านค้าปลอดบุหรี่” และการขยายเครือข่าย
ชุมชนยงัเปน็ประเดน็สำคญัเพือ่ร่วมมือกันในการปกปอ้ง“เมืองปทมุธาน”ี
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บ้านหลังแรก : จุดเร่ิมต้นของโครงการ
กิจกรรมชุมชน “บ้านสีขาว” ของชาวชุมชนบางปรอก เป็นกิจกรรม

หนึ่งที่ร่วมดำเนินการกับโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “ฉันสูบบุหรี่ทำไม :
สาเหตุค่านิยม พฤติกรรม และทางออกของสตรีและสตรีวัยรุ่น” ศึกษา
โดยวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ดำเนินการในช่วงระยะเวลา
ระหว่าง ต.ค.48- ก.ย.49 มุ่งเน้นศึกษา และปฏิบัติการกิจกรรมนำร่อง โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของพื้นที่เป้าหมายของโครงการ(ในพื้นที่เมือง
ปทุมธานี โดยชุมชนบางปรอก และพ้ืนท่ีเมืองพะเยา โดยเครือข่ายแม่หญิง
พะเยา)ในอันท่ีจะปกป้องเยาวชน และสร้างแนวทางการลด ละ เลิกการสูบ
บุหรี่ในกลุ่มเป้าหมาย

ในกระบวนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เน้นการสร้างการมี
ส่วนร่วมจากกลุ่มเป้าหมาย ทั้งจากกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักวิจัยรุ ่นเยาว์ของพื้นที ่ การศึกษาเรียนรู ้ดูงานกิจกรรมการรณรงค์
ของกลุ ่มผู ้นำในชุมชน การสรุปบทเรียนแลกเปลี ่ยนร่วมกันระหว่าง
กลุ ่มเป้าหมาย และรวมถึงการสร้างแนวทางร่วมกันของโครงการฯ
และกลุ่มเป้าหมายนำร่องกิจกรรมร่วมกันเพื่อนำไปสู่การรณรงค์ในพื้นที่
อย่างย่ังยืน
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“บ้านสีขาว” หลังแรกของชาวชุมชน คือ บ้านของ“น้าหมัก”
กรรมการชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ท่านแรก เกณฑ์แบบจริงใจของชาว
ชุมชน ทำใหช้าวชมุชนตืน่ตวัและเขา้รว่มในกจิกรรมอยา่งคกึคกั

1.ทั ้งครอบครัวจะต้องปลอดยาเสพติด ไม่ใช่เพียงแค่บุหรี ่
เท่านั้นที่เป็นเป้าหมาย

2.คณะกรรมการของชุมชนที ่ดูแลกิจกรรมจะตรวจสอบบ้าน
ท่ีเข้าร่วมเป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ือง

3.บ้านสีขาว ทุกหลังที่สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องจะได้รับ
ประกาศนียบัตร“ครอบครัวตัวอย่าง บ้านปลอดยาเสพติด” จากคณะกรรมการ
เครอืข่ายชมุชนเมอืงปทมุธาน ี ร่วมกบัเทศบาลเมอืงปทมุธานี
        จากหนึ่งหลังของกรรมการชุมชน ปัจจุบันกว่า 30 หลัง ใน 117
หลังของชมุชนบางปรอก เข้าร่วมเป็นกิจกรรม “บ้านสีขาว” ของชาวชมุชน

ร้านค้าปลอดบุหร่ี : ร้านน้ีเพ่ือเยาวชน
“น้าๆ บุหรี่ตัวนึง” หลายๆ ร้านค้าบอกเล่าถึงสถานการณ์ปัญหา

ของการแบ่งขาย “บุหรี่” เป็นเงื่อนไขสำคัญหนึ่งที่ทำให้เยาวชนของชุมชน
เข้าถึงการสูบบุหร่ีได้ง่าย

กิจกรรมต่อเนื่องของ “บ้าน สีขาวจำนวน 25 หลังฃาเรือน”จาก
การรว่มระดมความคดิเหน็ และการ ศึกษาดงูานทีไ่ดรั้บการสนบัสนนุจาก
โครงการฯ กิจกรรม“ร้านฃ้าปลอด บุหรี่”
ซ่ึงมีเพียง 2 ร้าน ในชุมชนจึงเป็นเป้าหมาย
ต่อไปท่ีจะต้องทำใหชุ้มชน ปลอดจากบุหร่ี
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กติกาง่ายๆ สำหรับร้านค้า ก็คือ ไม่ขายบุหร่ี ไม่ว่าจะย่ีห้อใดๆ ยาเส้นก็ไม่เว้น
ท้ังส้ิน

ด้วยความเข้มแข็งของกรรมการชุมชน และจิตสาธารณะของ
ชาวชุมชนที่ต้องการปกป้องเยาวชนในพื้นที่ให้ปลอดจากบุหรี่ ทำให้ได้รับ
ความร่วมมือจากร้านค้าทั้งสองร้านเป็นอย่างดี เป็นตัวอย่างสำคัญที่
ขยายไปถงึเครอืข่ายชมุชนเมอืงปทมุธานี

ปัจจุบันอาจจะเหน็ “ร้านค้าปลอดบุหร่ี” ร้านน้ีเพ่ือเยาวชนพบเจอ
ได้ในบริเวณถนนพัฒนสัมพันธ์รวมกว่า 10 ร้าน ที่ขยายผลร่วมปกป้อง
เยาวชน

บทเรียนสำคัญร่วมกันของกิจกรรมโครงการ ฯ
แม้ผลของการศึกษาจะแสดงให้เห็นเป็นสำคัญว่า การสร้างภาพ

ลักษณ์ของการสูบบุหร่ีในอดีตท่ีเช่ือมโยงกับภาพลักษณ์ของการ “เท่ห์ เก๋ ดูดี”
จะเป็นส่วนสำคัญให้เกิดการแพร่ขยายของการสูบบุหรี่ทั้งในกลุ่มผู้ใหญ่
และรวมถึงกลุ่มวัยรุ่นท้ังหญิงและชาย รวมถึงประเด็นความเป็น “ยาเสพติด”
หรอืไม่สำหรบัผู้สูบ จะเปน็ประเดน็สำคญัทีท่ำใหก้ารรณรงคเ์ปน็ไปไดย้าก
และไม่เข้มแข็ง แต่กิจกรรมการรณรงค์ท่ีดำเนินการโดยชุมชนเป็นหลักได้ให้
บทเรียนร่วมกันกับโครงการ ฯ ในหลายๆ ประเด็น เช่น

 การสร้างแนวทางสำคญัสำหรับการพัฒนาพ้ืนท่ี โดยพ้ืนท่ี
                  เป็นหลัก จะสามารถทำให้กิจกรรมสามารถพัฒนาได้

     อย่างต่อเน่ือง
 ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

     ท้ังภาครัฐ และเอกชน ควรสนับสนุน หนุนเสริมความเข้มแข็ง
     ของชุมชนให้รอบด้าน
 การสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมจากพ้ืนท่ี จะเป็นเง่ือนไข

     สำคัญท่ีทำให้การดำเนินการใดๆ ในพ้ืนท่ีสามารถดำเนนิการ
     ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ฯลฯ
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อย่างไรก็ดี ท่ีสำคัญ สำหรับโครงการ ฯ เราพบเห็นประเด็นสำคัญว่า
กิจกรรมเล็กๆ แต่เป่ียมไปด้วยพลังของชาวชมุชน อันเกิดจากความรว่มมือ
ร่วมใจของพื้นที่ “บ้านสีขาว หรือ ร้านค้าปลอดบุหรี่” เป็นกิจกรรมสำคัญ
ที่แสดงให้เห็น “ความยั่งยืน” ของการรณรงค์ที่เป็นรูปธรรมบนเป้าหมาย
อันสำฃัญท่ีจะทำให้ “เมืองปทุมธานี ปลอดบุหร่ีอย่างส้ินเชิง”
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ÁÍ-¶ÇÒÂºÑÇ Ñ̈§ËÇÑ́ »·ØÁ¸Ò¹Õ
ภัณฑิลา  อรุณรัตน์

จากบันทึกทางประวัติศาสตร์การต้ังถ่ินฐานของชาวมอญปทมุธานี
ในคราวสมัยรัชกาลท่ี  2 เสด็จเย่ียมราษฎรในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี ชาวมอญ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงมารับเสด็จและบริเวณปทุมธานีมี
ดอกบวัจำนวนมากจงึไดน้ำถวายดอกบวั ประกอบกบัไดพ้ระราชทานนาม
จากประทุมธานี มาเป็น ปทุมธานี จนกระท่ังปัจจุบัน    เพ่ือรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ ทางชุมชนบางปรอก   เครือข่ายเมืองน่าอยู่ปทุมธานี จึงได้สืบสาน
และจัดงานมอญถวายบวั ฃร้ังแรกในรอบ 190 ปี

งานดังกล่าวเป็นการจุดประกาย ให้ชุมชนชาวมอญได้มา พบปะ
พูดคุย บอกเล่าเร่ืองราว ความเป็นมาของชาวมอญ ตลอดจนการ สาธิตการ
แสดงการละเล่นพื ้นบ้านแบบชาวมอญ รวมทั ้งจัดอาหารมอญให้
ผู้ร่วมงานได้ชิมไปด้วย งานในคร้ังน้ัน(19 สิงหาคม พ.ศ.2548) ถือเป็นการ
เปิดตัวชุมชนบางปรอก ชุมชนพัฒนสัมพันธ์ เครือข่ายเมืองน่าอยู่ปทุมธานี
เพ่ือเปิดพ้ืนท่ีทางสังคมผ่านงานดังกล่าว จากกิจกรรมคร้ังน้ัน เกิดภาคีความ
ร่วมมือจากเทศบาลเมืองปทุมธานี  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเมืองปทุมธานี ฯลฯ นับเป็น
กิจกรรมที่สร้างพลังชุมชนได้เป็นอย่างมาก เกิดการยอมรับ จากกิจกรรม
ของชุมชนเล็กๆ ของชุมชนบางปรอกผลักดันการจัดงานระดับจังหวัด โดย

     ถึงสามโคกโศกถวลิถึงป่ินเกล้า พระพุทธเจ้าหลวงบำรุงซึ่งกรุงศรี
ประทานนามสามโคกเป็นเมืองตรี ชื่อปทุมธานีเพราะมีบัว

นิราศสุพรรณ   สุนทรภู่
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มีผู้ร่วมงานกว่า 1,000 คน   สร้างความม่ันใจ    เช่ือม่ันคนทำงาน และกำลังใจ
ในการจัดงานประจำทุกปี

มอญถวายบัวคร้ังแรก(วันท่ี 19 สิงหาฃม 2548)

เวทีเล่าขานมอญถวายบวั คร้ังท่ี 2
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à»Ô§Ê§¡ÃÒ¹μì·ÕèºÒ§»ÃÍ¡
กรรมการชุมชน

ประเพณีสงกรานต์ ท่ีชาวชุมชนให้ความสำคัญกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีน้ีเป็นอย่างมาก ก่อนท่ีจะถึงเทศกาล ชาวชุมชนท่ีทำงานต่างถ่ินราว
1 สัปดาห์ จะทยอยเดินทางกลับชุมชน เพ่ือเตรียมทำความสะอาดบา้นเรือน
เตรียมจัดข้าวของเพ่ือจะไปทำบุญในวันสงกรานต ์ซ่ึงกิจกรรมของวันสำฃัญ
ที่ไม่ว่า ผู้เฒ่าผู้แก่ เด็ก หรือหนุ่มสาวในชุมชนจะร่วมมือร่วมใจกันกับการ
กวนกาละแม กวนข้าวเหนียวแดง เพราะเป็นอาหารหวานของชาวมอญ
ท่ีทำกันสืบทอดกันมา รวมท้ังการทำกับข้าวไว้ทานกับข้าวแช่ เช่น เน้ือเค็มผัด
กะปิทอด ไข่เฃ็ม ผัดผักกาดหวาน ผักกาดเค็ม เป็นต้น

ในวันต้นๆ ของสงกรานต์น้ัน มอญจะทำ “เปิงสงกรานต์” หมายถึง
ข้าวสงกรานต ์ คือ ข้าวแช่ อย่างท่ีบางท่านเรียกว่า “ข้าวแช่มอญ”

“ข้าวแช่มอญ” : ชุมชนบางปรอก
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วิธีการทำข้าวแช่น้ี จะเลือกข้าวสารท่ีดีท่ีสุด มีกล่ินหอม เมล็ดข้าว
งามทีสุ่ดเทา่ท่ีจะสรรหามาได ้นำมาซาวดว้ยนำ้ใสสะอาดบรสุิทธ์ิประมาณ
7 ครั้ง แล้วจึงนำข้าวที่ซาวแล้วทั้งหมดใส่หม้อดินเผาที่ใช้เป็นหม้อหุงข้าว
ซึ่งจะต้องเป็นหม้อที่จัดหามาใหม่อีกด้วย หมายความว่า ยังไม่เคยถูกใช้
มาก่อน ที่เรียกว่า “หม้อตาล” หรือ “หม้อทะนน” หรือ “หม้อสงกรานต์”
หม้อดังกล่าวน้ีจะล้างให้สะอาด แล้วลนด้วยกาบมะพรา้ว เพ่ือให้หม้อหอม
ด้วยกล่ินควัน หุงเป็นข้าวสวยชนิดไม่เปียก ไม่แฉะ และต้องไม่ไหม้ เม่ือข้าว
สุกดีดังว่าแล้วก็ปล่อยให้เย็นจึงนำข้าวน้ันออกจากหม้อใส่ลงในผ้าขาวบางท่ี
ใหม่ๆ และสะอาด มีภาชนะรองรับผ้าขาวบางไวอี้กทอดหน่ึง จากน้ันก็นำน้ำ
ท่ีสะอาดบริสุทธ์ิเทลงไปบนข้าวน้ัน ทำการซาวเบาๆ อีก 3 คร้ัง แล้วสงข้าวน้ัน
ออกจากน้ำ เกลี่ยผึ่งไว้บนผ้าขาวบางให้แห้ง และสะเด็ดจากน้ำที่ซาวไว้
พอสมควร ขัน้ตอ่มาจะนำขา้วทีผ่ึ่งใสใ่นหมอ้ทะนนดนิเผาซึง่อบกบัควนัรำ
มีกล่ินหอม พร้อมท้ังใส่น้ำใสสะอาดบรสุิทธ์ิท่ีต้มให้เดือด แล้ววางไวใ้ห้เย็น
ทั้งอบด้วยเทียนอบ และดอกมะลิสดอันมีกลิ่นหอม เทลงไปในหม้อข้าว
ประมาณ 3-7 หมอ้ทะนน สุดแตจ่ะทำมากหรอืนอ้ย แล้วเอาผา้ขาวบางที่
สะอาด และใหม่ผูกปิดปากหม้อ วางไว้ให้เย็นพอควร เพราะหม้อทะนนนี้
เมื่อใส่น้ำวางทิ้งไว้นานพอดี จะทำให้น้ำนั้นเย็นขึ้นมาเองตามธรรมดาของ
หม้อทะนนทีมี่ความหนาและทำดว้ยดินเผา (กระทรวงวฒันธรรม,2547)
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พอวันรุ่งขึ้นวันที่ 13 เมษายน ชาวชุมชนจะนำข้าวแช่ที่หุงไว้ไป
ทำบุญ และให้ญาติผู้ใหญ่ ในชุมชนจะมีผู้คนที่แต่งตัวกันอย่างสวยงาม
เดินส่งข้าวแช่กันขวักไขว่ ขณะเดินกันไปหนุ่มสาวก็หยอกล้อกันอย่าง
มีความสขุ

เม่ือตกบ่าย จะพากันไปวัด เพ่ือก่อพระทราย ปล่อยนก ปล่อยปลา
และสรงนำ้พระ ผู้อาวุโสท้ังหมด เม่ือพระให้พรเสร็จกลับกุฎิ ตอนน้ีละพวก
หนุ่มๆ สาวๆ ก็จะสาดนำ้ดำหวักันอย่างสนุกสนาน

การทำบญุประเพณกีารส่งข้าวแชน้ี่ ชาวชุมชนบางปรอกยงัทำมา
จนถึงปัจจุบัน
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»ÃÐà¾³Õ·ÓºØ-¡ÅÒ§ºéÒ¹
กรรมการชุมชน

ประเพณีน้ีชาวชุมชนปฏิบัติสืบทอดกันมาต้ังแต่บรรพชน ท่ีเกิดจาก
แต่เดิมความเช่ือเร่ืองภูตผีปีศาจ จากความเช่ือท่ีว่า เม่ือคนตายไปแล้ว แต่ดวง
วิญญาณจะยงัไม่ตาย คนตายทีท่ำบุญมาดี ก็จะข้ึนไปสู่สวรรค์ แต่คนท่ีทำ
บาปไว้มาก วิญญาณจะยังไม่ไปไหนยังวนเวียนอยู่ และอดหยาก และจะ
เข้าไปสิงสู่คนน้ันคนน้ีทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เม่ือเกิดเหตุการณ์
เช่นน้ี ชาวบ้านก็จะนำอาหารคาวหวาน ขนมต้มแดงต้มขาว กุ้งพล่า ปลายำ
ใส่กระทงใบตอง พร้อมท้ังเหล้าไห ไก่ต้ม ทำพิธีเชิญให้ภูติผี ปีศาจ ผีเจ้าทุ่ง
เจ้าท่า เจ้าป่า เจ้าเขา ให้มากินเคร่ืองเซ่น โดยเช่ือว่า คนใน หมู่บ้าน คนใน
ครอบครัวจะมีสุข  การทำบุญกลางบ้านในสมัยก่อนจะทำกัน กลางทุ่ง หรือ
ชายป่า

มีข้อสังเกตอยู่อย่างหน่ึง คือ การเซ่นผีน้ี จะทำกันนอกบ้าน โดยมาก
ทำกันกลางทุ่งนา หรือ ชายป่า ซึ่งไกลจากหมู่บ้านออกไป เพราะถ้าทำ
ใกล้บ้านแล้ว ผีเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขา และผีอ่ืนๆ จะเขามาเจอกบัผีบ้าน
อาจเกิดทะเลาะกันข้ึนเป็นได้ ผลท่ีสุดเจ้าของบ้านก็จะไม่มีความสุข อาจเกิด
การเจ็บป่วย เพราะผีบ้านโกรธบันดาลให้ไม่สบาย (ศรีรัตน์  หริรักษ์ และคณะ,
2536)

การทำบุญกลางบ้าน หรือไหว้ผีของชาวชุมชนบางปรอกในปัจจุบัน
จะนำพิธีทางศาสนาเขา้มาร่วมด้วย เป็นการทำบุญเล้ียงพระไปพร้อมๆ กัน
โดยค่าใช้จ่าย ข้าวปลาอาหาร ชาวบ้านจะนำมาร่วมกัน พอเสร็จพิธี ชาวบ้าน
ก็จะรับประทานอาหารร่วมกัน

การทำบุญกลางบ้านนี้ไม่กำหนดวันตายตัว แต่จะทำในช่วงวัน
ท้ายๆ ของประเพณีสงกรานต์
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ในงานบุญลักษณะนี้ สำหรับชุมชนยังเป็นพิธีกรรมที่สำคัญที่จะสามารถ
ถ่ายทอด ฟ้ืนฟูประเพณีท่ีสำคัญน้ีให้กับลูกหลาน

สำหรบัชุมชน ปัจจุบันประเพณต่ีางๆ เหลา่นีมี้การปรบัเปล่ียนนำ
วัฒนธรรมการกินอาหารเข้ามาร่วมด้วย ทั้งเพื่อเชื่อมความสามัคคี การ
สืบสานวิถีชีวิตชาวมอญ และยังเป็นเคร่ืองมือในการดึงความร่วมไม้ร่วมมือ
ของคนในชุมชนอย่างเป็นเอกภาพ

การประกวดอาหารมอญ เช่น แกงมะตาด แกงกระเจี ๊ยบ
แกงหัวตาล ปลาร้าหลน ฯลฯ ได้ถูกนำเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของงานนีด้้วย

คณะกรรมการทีท่ำหน้าท่ีตัดสิน จะจัดงบสนับสนุนให้ค่าทำอาหาร
500 บาท/1 สำรับ  ท่ีต้องมีอาหาร 3 อย่าง กำหนดมีแกง ผัด และเคร่ืองเสียง
ส่วนกลางจะจัดข้าวไว้เป็นกองกลาง และคณะกรรมการ ซ่ึงก็เป็นชาวชุมชน
จะเป็นผู้ตัดสินให้คะแนน ซ่ึงหลังจากได้ผลประกวด ผู้คนท่ีเข้าร่วมงานก็จะได้
รับประทานอาหารทีจั่ดประกวดนัน้ รางวัลก็คือ เงินท่ีชาวชุมชนบริจาค

ประเพณีนี้ทำให้คนรุ่นใหม่ ลูกหลานของชุมชนชื่นชอบกันมาก
เนือ่งจากไดรู้้จักอาหารคาวหวานของฃนไทยเชือ้สายมอญเพิม่มากขึน้

ประเพณี วัฒนธรรม และพิธีเหล่าน้ี ชุมชนบางปรอกยังฃงรักษาไว้
เพือ่ปลูกจิตสำนกึใหค้นในชมุชนรักใครส่ามัคคกัีน
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ประเพณีแห่โน่ หรือแห่หางหงส์ของของชาวไทยเชื้อสายมอญ
บางแห่งเรียกว่าประเพณีแห่ธงตะขาบ หรือเรียกรวมกันว่า ประเพณีแห่
หางหงส์ธงตะขาบ จะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์(13 เมษายน) เริ่ม
เตรียมการตั ้งแต่ก่อนสงกรานต์ และจัดพิธีว ันสุดท้ายของเทศกาล
สงกรานตเ์ป็นประเพณแีห่หางหงส์

ประเพณีนี ้มีที ่มาจากตำนานเรื ่องของการสร้างกรุงหงสาวดี
อดีตเมืองหลวงของประเทศมอญที่กล่าวไว้ว่า เมื่อครั้งอดีตภูมิประเทศ
ทีต่ัง้กรงุหงสาวดนีัน้เดมิเปน็ทะเลมากอ่น แตต่อ่มาตืน้เขนิกลายเปน็ทีร่าบ
ลุ่มใหญ่ พระพุทธเจ้าได้เสด็จมา ณ ท่ีน้ัน ทรงเห็นหงส์ตัวผู้ และตัวเมียคู่หน่ึง
มาหากินในทะเลนี้ ชาวมอญถือเป็นนิมิตดีจึงตั้งเมืองขึ้น ณ ที่แห่งนั้น
แล้วต้ังช่ือเมืองว่า เมืองหงสาวดี ฉะน้ันสำหรับมอญจึงนับถือหงส์ต้ังแต่น้ันมา
และจัดให้มีประเพณีแห่งหางหงส์ข้ึนเป็นประจำทุกปี (ปภัสสร  เธียรปัญญา,
2547)
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ประเพณีแห่หางหงส์ ชาวมอญเรียกว่า แห่ฮะต๊ะโน่ คำว่า ฮะต๊ะโน่ เป็นภาษา
มอญ แปลว่า หางหงส์ ส่วนคำว่า โน่ แปลว่า หงส์ จึงมีการเรียกประเพณีน้ี
แบบส้ันๆ ว่า “แห่โน่”

การเตรียมการสำหรับหางหงส์ สำหรับชาวชุมชนแล้ว เป็นพิธีกรรม
ที่ชาวชุมชนให้ฃวามสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่  9
มกราคม 2548 “การแห่หางหงส์ท่ียาวท่ีสุดในปทุมธานี”

โดยปกติ สำหรับหางหงส์ จะเริ่มเตรียมการด้วยการเย็บผ้าที่จะ
ทำเป็นหางหงส์ และประดิษฐ์ดอกไม้สำหรับประดับหางหงส์ที่เรียกว่า
ดอกชบา ผ้าที่จะใช้ทำหางหงส์จะเป็นผ้าอะไรก็ได้ ยาวประมาณ 3 เมตร
กวา้งประมาณ 1 เมตร ตดัใหเ้ปน็รปูลักษณะหวัทา้ยมน ส่วนทางหวัใหญ่
กว่าทางหางเล ็กน้อยเม้มขอบผ้าเย็บเข้ากับเชือกโดยตลอดทั ้งผืน
แล้วใช้ไม้ไผ่เหลาแล้วขนาดพอเหมาะ  กว้าง  ขนาดความกว้างของผ้าจำนวน
9 ท่อน ผูกตรึงทางดา้นขวางของผา้เพ่ือให้ผ้ากางออก แล้วจึงเอาดอกชบา
ท่ีประดิษฐ์ไว้ด้วยเศษผ้าสีต่างๆ ประดับท่ีปลายไม้ไผ่ข้างละ 9 ดอก แล้วติดท่ี
ไม้ไผ่ตามแนวกลางของผา้อีก 9 ดอก ตรงหัวมีตะกร้อสานด้วยหวาย 1 ลูก
ติดดอกไม้อีก 4 ดอก ส่วนที่หางมีตะกร้อลูกเล็กๆ 2 ลูก ติดดอกไม้ลูกละ
4 ดอก ตะกร้อลูกสุดท้ายนิยมเอาด้ายสีต่างๆ ผู ้ให้ยาวประมาณ
30 ซ.ม. เพื่อให้ดูพลิ้วไสวเวลาลมพัด การติดลูกตะกร้อนี้เพื่อถ่วงน้ำหนัก
ให้ผ้ากางออก และเพื่อความสวยงาม นอกจากนี้ตามผืนผ้าจะเจาะรูเป็น
ช่องลมไว้ไม่ให้ผ้าขาดเวลาลมพัดแรงๆ ส่วนไม้ที่ผูกตรึงขวางผืนผ้าทั้ง
9 อันนั ้น เป็นคติ หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าในการทำมาหากิน
สำหรับลูกตะกร้อท้ัง 3 ลูก หมายถึง พระรัตนตรัย และดอกไม้ท่ีประดับน้ันเป็น
เคร่ืองบูชา การเย็บผ้าหางหงส์มักจะทำกันท่ีวัด เพราะสถานท่ีกว้างขวาง และ
เป็นท่ีชุมนุมของชาวบา้นอยู่แล้ว ใช้เวลาทำประมาณ 2 วัน

คร้ังน้ัน หางหงสท่ี์ชาวบ้านเย็บเพ่ือใช้ในพิธีการแห่หางหงสย์าวถึง
58 เมตร ผ้าที่ชาวบ้านใช้เย็บเกิดจากแรงศรัทธาร่วมกัน โดยใช้ผ้าขาวม้า
117 ผืน ของชาวบ้าน 117 หลังคาเรือน ท่ีร่วมแรงร่วมใจในงานน้ี
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เม่ือถึงวันแห่จะจัดขบวนแห่มีกลองยาวนำ มีชาวบ้านทุกเพศทุกวัย
เข้าร่วมขบวนร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนาน แห่ไปตามหมู่บ้าน มีคนถือ
บาตรขอรับบริจาคทำบุญไปด้วย เมื ่อแห่เสร็จแล้วก็จะนำเงินและ
หางหงส์ไปถวายพระที่วัด รับศีลรับพรจากพระ และกำหนดวันที่จะนำ
หางหงส์ไปแขวน ซึ่งมักจะเป็นวันสุดท้ายของวันสงกรานต์ทุกปี โดยนำไป
แขวนไวกั้บไม้ ใต้ตัวหงสใ์กล้ๆ กับยอดเสาหงส ์การทีต้่องแหห่างหงสทุ์กปี
เพราะถือเป็นประเพณีว่า หงส์จะต้องผลัดขนทุกปี โดยเฉพาะหางหงส์
จะหลดุหมด หางนัน้ชาวมอญถอืว่าเปน็ส่ิงสำคญัใช้กำหนดทศิทางเหมอืน
หางเสอืเรอืถา้ไมมี่ยอ่มไปไม่ตรงทศิทางทีต่อ้งการ ฉะนัน้ชาวไทยรามญัจงึ
กำหนดให้มีการแห่หางหงส์ขึ้นในวันสงกรานต์ทุกปี เปรียบเสมือนสิ่งชี้นำ
หนทางการดำเนนิชีวิตของชาวมอญ การสร้างเสาหงส์ และการแห่หางหงส์
ชาวมอญเช่ือว่า เป็นพุทธบูชาท่ีดี จะได้อานิสงส์มาก เป็นการน้อมนำให้ระลึก
ถึงพระรัตนตรัย จึงปฏิบัติเป็นประเพณีต่อมาจนถึงปัจจุบัน
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เป็นประเพณีที่ชาวรามัญเมืองปทุมธานี ถือปฏิบัติกันในเทศกาล
วันสงกรานต์ กระทำกันที่เสาหงส์หน้าเจดีย์ หรือโบสถ์ วิหาร อันเป็น
สัญลักษณ์ของชาวรามญัแหง่หงสาวด ี เสาหงสท์ำดว้ยไม้กลม หรือเหล่ียม
มีเสาประกบคู่ประดับด้วยบัวหัวเสา ท่ีปลายเสามีรูปหงส์ทรงเคร่ืองหล่อด้วย
โลหะยืนอยู่ปลายเสากางปีกสองข้าง ที่จงอยปากหงส์แขวนด้วยกระดิ่ง
บนสุดฉัตรสามช้ันปักอยู่ ชาวรามัญเรียกเสาหงสน้ี์ว่า “เท๊ียะเจมเจียนู่”

ประเพณีถวายธงตะขาบจัดทำกันในวันสุดท้ายของสงกรานต์
ท่ีศาลาวัด โดยใช้ผ้าเป็นผืนยาวประมาณ 3.50 เมตร กว้าง 1 เมตร ตัดเป็นรูป
ตะขาบใส่ไม้ไผ่เป็นระยะๆ ตลอดผืนติดธงเล็กๆ ท่ีซ่ีหัวไม้ไผ่ เม่ือเสร็จสมบูรณ์
แล้วดูไกลๆ คล้ายตัวตะขาบ ชาวรามัญเรียกธงน้ีว่า “อะลามเทียะก้ี” ส่วนตรง
หัวติดตะกร้อสานด้วยหวาย 2 ใบ และส่วนท้าย 3 ใบ ใช้ผ้าพันตะกร้อโดยรอบ
ให้สวยงาม ในส่วนหางใช้ผ้าเยื่อไม้ หรือด้ายผูกเป็นกลุ่มเป็นริ้วสวยงาม
บางคนมีศรัทธามากก็ตัดผมของตนผูกปลายธงเป็นพุทธบูชาก็มี รายละเอียด
ของการตกแต่งธงน้ันอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถ่ิน(ศรีรัตน์  หริรักษ์
และคณะ, 2536) หลังจากทีท่ำเสร็จแล้ว ในตอนบ่ายก็จะมีการแหธ่ง โดย
ช่วยกันจับตามขอบธง ประกอบกันทั้งผืน แห่ธงไปตามหมู่บ้าน มีขบวน
เถิดเทิงกลองยาวประกอบขบวน เสร็จแล้วนำมาทำพิธีถวายธงท่ีหน้าเสาหงส์
และชักข้ึนสู่ยอดเสา เพ่ือเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า และสืบสานต่อมาจนถึง
ทุกวันนี้
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เม่ือกล่าวถึง “ปลาร้า” เราคงจะนึกถึงอาหารพ้ืนเมืองของคนอีสาน
ท่ีทำกินกันมากในพ้ืนท่ีอีสานของประเทศไทย แต่อาจจะไม่เช่ือ ในสมัยก่อน
เมืองปทุมธานีก็มี “ปลาร้า” ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดัง

ในเมืองปทุมธานี ในสมัยก่อน ด้ังเดิมชาวมอญกลุ่มหน่ึงได้อพยพ
มาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอาศัยทำมาหากินบริเวณสองฝั่งคลองบางปรอก
เดิมเรียกว่า บางปลาร้า ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์ุธัญญาหาร และมีปลาน้อยใหญ่จำนวนมาก
ชาวมอญบางปรอกหาปลาไดม้าก จึงคดินำเอาปลาทีเ่หลอืกิน มาใสเ่กลอื
เก็บไว้กิน หมักทำเป็นปลาร้า ปลาแห้ง ปลาเค็ม

ในระยะแรกเพื่อถนอมอาหารไว้กินนานๆ ต่อมากิจการดีขึ ้น
และทำเปน็อุตสาหกรรมในครวัเรือน ตำบลบางปรอกเปน็แหล่งผลิตปลาร้า
แหล่งใหม่ท่ีตำบลอ่ืนๆ ไม่ค่อยมี

แต่เดิมชาวตำบลบางปรอกจะนำปลารา้ไปแลกเปล่ียนกับโอ่ง อ่าง
ไห หม้อ ชาม ฯลฯ กับชุมชนตำบลสามโคก ซ่ึงอยู่เหนือตำบลบางปรอกข้ึน
ไปเล็กน้อย หรือนำปลาร้าไปแลกเปลี่ยนเครื่องจักสานกับชุมชนใกล้เคียง
เป็นต้น มีคนเฒ่าคนแก่ เล่าให้ฟังว่า ฝีมือการทำปลาร้าของชาวมอญ
บางปรอกนี้ยอดเยี่ยมเลื่องชื่อมาก มีรสชาติกลมกล่อม สะอาด ถูกหลัก
อนามัย น่านำไปปรุงอาหารรับประทานย่ิง ปลาร้าท่ีนิยมและมีช่ือเสียงมาก
คือ ปลาร้าปลาช่อน ปลาร้าปลาดุก ปลาร้าปลาหมอ ฯลฯ ตามลำดับ

การทำปลาร้าของชาวมอญบางปรอกเน้นเรื่องความสะอาด และ
รสชาติ มีการทำปลาร้า 2 ลักษณะ คือ

การทำปลารา้ (ฮาล็อก) แบบเปน็ตัว จะทำโดยนำปลาชอ่น ขอด
เกล็ดออก ล้างให้สะอาด ใส่อ่าง หรือใส่ครกตำเบาๆ พอให้ตัวปลาช้ำ
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เพ่ือให้คาวปลา และไขมันปลาออกจากตัวปลา แล้วนำไปล้างน้ำให้สะอาด
เม่ือล้างสะอาดดแีล้ว ให้นำไปคลุกกับเกลือป่นจนเข้ากัน (เกลือควรจะมาก
หน่อย) เม่ือคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วให้นำลงใส่กระปุกเก็บไว้ 1 เดือน เม่ือครบ
เดือนให้เทปลาร้าที่อยู่ในกระปุกออกมาล้างให้สะอาด นำมาผึ่งแดดพอ
หมาดๆ แล้วนำเกลือ และข้าวคั่วมาเคล้ากับปลาให้ทั่ว นำไปใส่กระปุก
อัดให้แน่นเก็บไว้ 3-4 เดือน ก็จะเก็บรับประทานได้เป็นปี

เคล็ดลับความอร่อยสำหรับการรับประทานปลาร้าเป็นตัวๆ น้ี  คือ
ถ้านำไปทอดใหสุ้ก ซอยหอมใหญ ่พริกข้ีหนู บีบมะนาว รับประทานแกลม้
กับแกงเผด็ หรือข้าวสวยรอ้นก็อร่อยมากๆ...

อีกวิธีการทำปลาร้า แบบตัวเล็ก ทำเหมือนกันกับแบบปลาร้า
ปลาช่อน แตกต่างกันท่ีการนำมาปรุงเป็นอาหาร ปลาร้าตัวเล็กน้ีถ้านำมาปรุง
เป็นอาหารนยิมนำมาหลน จะใส่กะท ิหรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแตค่วามชอบ

วิธีการก็คือ ถ้าชอบแบบใส่กะทิ ก็นำปลาทูไปย่างให้สุก แกะเอาแต่
เน้ือใส่ครก ใส่พริกสดเผา หอมเผา กระเทียมเผา ตำให้ละเอียด ตักใส่ถ้วยแล้ว
นำน้ำปลาร้าเทลงไปในถว้ย ปรุงรสตามใจชอบ ถ้าชอบเปร้ียวจะใส่มะนาว
หรือมะดันก็ได้

แต่ถ้าชอบแบบไม่ใส่กะทิ ให้นำปลาร้าไปต้มให้สุก เทน้ำเก็บไว้
ตำพริกสดเผา หอมเผา กระเทียมเผา และปลาย่างรวมกัน ตำให้ละเอียด เม่ือ
ละเอียดดีแล้ว ใส่ลงในน้ำปลาร้า คนให้เข้ากัน แล้วปรุงรสตามชอบใจ เช่นกัน
ถ้าชอบเปร้ียวจะใส่มะนาว หรือมะดันก็ได้

ส่วนผักแกล้ม เป็นผักได้ทุกชนิด จะดิบจะสุกก็ได้ บางคนกกิ็นกับ
ใบมะม่วงอ่อน ยอดมะกอก ใบอ่อนของชมพู่

บ้านนายจำลอง(ลุงลอง) มานะโอสถ ที่ทำปลาร้าขายเมื่อ 30 ปี
ท่ีแล้ว แต่ปัจจุบันไม่ได้ทำแลว้



àÂ×Í¹¡ÇÒ¹ÎÒÅçÍ¡  ºÒ§»ÃÍ¡¹èÒÍÂÙè
94

“มะตาด” เป็นต้นไม้ยืนต้นที่มีขนาดใหญ่ เปลือกบาง ผิวเรียบสี
น้ำตาล ลำต้นจึงล่ืน ชอบข้ึนในพ้ืนท่ีช้ืนแฉะตามริมน้ำริมคลอง แตกก่ิงก้าน
สาขางดงาม ใบใหญ่สีเขียวเข้มยาวรี ร้ิวใบเป็นเส้นตรงของใบหยักๆ ดอกของ
มะตาดมีสีขาวกลีบดอกใหญ่เกสรสีเหลือง มีกล่ินหอม เวลาออกดอกจะดูขาว
เต็มต้น มีแมลงภู่ และผ้ึงบินว่อนตอมละอองเกสรอยูเ่ต็มต้น สุนทรภู่กวีเอก
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้กล่าวถึงมะตาดไว้ในนิราศพระประธมตอนหนึ่ง
(วีรวัฒน์ วงศ์ศุปไทย,2538) ความว่า

          มะตาดใบจักหยักหยิก พล้ิวพลิกลมพัดสะบัดไหว
     ดอกขาวหอมหวนยวนใจ กลบีใหญ่แตกพวงรว่มพรู

มะตาดจะออกดอกออกผลในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม
ผลของมะตาดมสีีเขยีวเปน็กลบีหอ่หุม้เมลด็ คลา้ยกลบีหอ่หุม้ลูกตาลออ่น
เป็นชั้นๆ ดูแปลกกว่าผลไม้อื่นๆ อาหารคาวของชาวรามัญที่มีชื่อเสียง
และเป็นเอกลักษณ์มีอยู่ 2 อย่างฃือ ปลาร้า และแกงมะตาด ดังน้ันเม่ือถึง

á¡§ÁÐμÒ´
กรรมการชุมชน

ลูกมะตาด (รูปภาพจาก www.monstudies.com)
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ฤดูฝนมะตาดออกดอก ออกผล ชาวรามัญจึงต้องเสาะหามาแกงให้ได้
และมะตาดก็มีวางขายในตลาดเช่นเดียวกับผักอื่นๆ ชาวไทยเรียกชื่อผล
ของมะตาดว่า “แอปเปิลมอญ” บ้านเรือนที่มีสวนหรือที่ว่างก็จะปลูกต้น
มะตาดไว้กินผล หรือตามวัดรามัญก็มีพบอยู่ท่ัวไป(วีรวัฒน์  วงศ์ศุปไทย,2538)

แกงมะตาดแกงรบัประทานได้ 2 อย่าง คือ แกงส้ม และแกงค่ัวส้ม
แกงส้มมะตาดมีเคร่ืองปรุง และกรรมวิธี(วีรวัฒน์  วงศ์ศุปไทย,2538)  ดังน้ี

เคร่ืองปรุงมี มีพริกแห้ง เกลือ หัวหอม กะปิ ตำรวมกัน พอพริกแหลก
ละเอียดแล้วใส่เน้ือปลา หรือกุ้ง เม่ือโขกปนกับพริกเข้ากันดีแล้ว เอาไปละลาย
น้ำใส่หม้อต้ังไฟ พอน้ำแกงเร่ิมเดือด จึงนำผลมะตาดมาลา้งน้ำแล้วใช้มีดสับ
เป็นชิ้นเล็กๆ ลงหม้อแกงเลย เนื้อมะตาดจะขาว แต่ถ้าสับผลมะตาดก่อน
ผึ่งลมไว้ยางจะออกดำ น้ำแกงก็จะดำไปด้วย ส่วนแกงคั่วส้มมีเครื่องปรุง
ต่างกัน มีพริก ตะไคร้ ผิวมะกรูด ข่า และกะทมิะพร้าว ส่วนเคร่ืองปรุงเป็น
หมูสับกับกุ้ง ส่วนเครื่องเคียงเป็นเนื้อเค็ม ปลาเค็ม หรือหมูทอดกระเทียม
พริกไทย

ผลมะตาดจะมีรสเปรี้ยว รู้จักกันอย่างกว้างขวางในหมู่ชาวมอญ
เพราะเป็นอาหารคาวของชาวมอญ เป็นต้นไม้ที่หาดูได้ยาก เพราะใกล้
สูญพันธุ์ แต่ในพื้นที่ชุมชนบางปรอก ยังคงรักษา และขยายพันธุ์ไว้เพื่อ
อนุรักษ์ไว้ให้เปน็เอกลักษณะของหมูบ้่านคนไทยเชือ้สายมอญ

ปัจจุบันแกงมะตาดยังเป็นอาหารหลักของชาวบ้านในชุมชน
มีการแกงกันแทบทุกครัวเรือน และยังมีการปลูกต้นมะตาดโดยทั่วไป
ในชุมชน
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¡ÒÅÐáÁ
กรรมการชุมชน

กะละแมเป็นขนมที่ทำขึ้นในงานบุญวันสงกรานต์ วิธีการทำขนม
กะละแม เป็นดังน้ี

ส่วนผสม ข้าวเหนียว มะพร้าว  น้ำตาล
วิธีทำ ต้องเตรียมทำเตาโดยการขดุดินเป็นหลุมมีปล่องเป็นช่องทาง

ให้ควันออกและช่องทางสำหรับใส่ฟืนตั้งกระทะให้โผล่จากพื้นที่ประมาณ
1 คืบ นำข้าวเหนยีวมาแช่ให้ข้ึนน้ำ (ชุ่มน้ำ) ประมาณ 1 คืน แล้วนำมาใส่
กะทะ โดยกวนอยู่ตลอดเวลา 3 ชั่วโมง จนให้ข้าวแตกเม็ดเปื่อย เป็นแป้ง
เปียกจึงนำกะทิและน้ำตาลใส่และเคี่ยวต่อไปจนกว่าจะแห้งได้ที่แล้วจึง
ตักใส่กระด้งท่ีมีใบตองปูปล่อยไว้ให้เย็นจึงตัดเป็นแผ่นตามตอ้งการ

ถ้าต้องการเป็นสีดำให้ใช้ใบตองหรือกาบมะพร้าวเผา เอาขี้เถ้า
มาขย้ำกับน้ำแล้วกรองผงออกจากสีดำใส่ลงไปในกระทะ ในขณะท่ีกวนขนม
กะละแม เป็นขนมข้าวเหนียวมีรสชาติหวานมัน (ศรีรัตน์  หริรักษ์ และคณะ,
2536)
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ชุมชนบางปรอกได้ร่วมกวนกะละแมครัง้แรกเม่ือ ปี 2545 เพ่ือเป็น
กิจกรรมหาทุนในการสนบัสนุนจัดกิจกรรมเยาวชน ซ้ือเคร่ืองเล่นเด็ก โดยมี
คณะกรรมการชุมชนและชาวบ้าน เยาวชน มาร่วมกิจกรรมในครั ้งนี ้
นับว่าเป็นกิจกรรมการฟ้ืนฟูอาหารมอญไปด้วย รวมท้ังกะละแมยังเป็นขนม
ในเทศกาลสงกรานต์(ชาวมอญ) เป็นเครื่องขนมหวานให้ผู้ใหญ่ ทำบุญ
3 วัน



àÂ×Í¹¡ÇÒ¹ÎÒÅçÍ¡  ºÒ§»ÃÍ¡¹èÒÍÂÙè
98

ÍÔ°ÁÍ-
กรรมการชุมชน

เป็นท่ีนิยมใช้ทำฝาผนังตึกรามบ้านช่องมาเป็นเวลาช้านาน และยัง
นิยมใช้มากันจนถึงปัจจุบันนี้ การทำอิฐนี้เป็นอาชีพเดิมของชาวมอญ
ที่อพยพมาจากเมืองหงสาวดี ตามที่สุนทรภู่ได้แต่งนิราศไว้ตอนหนึ่ง
คร้ังท่ีติดตามพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสพระราชวงับางปะอิน
ทางเรือล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยา เมื ่อปี 2426 ผ่านเมืองสามโคก
ได้แต่งนิราศไว้ ตอนหน่ึงว่า

หน่ึงโคกเขตชือ่ต้ัง เมอืงปทมุ
มอญมากกวา่ไทยคมุ พวกพ้อง
ทำอฐิโอ่งอ่างชมุ ตาลดกดงนา
ยลแต่มอญไม่ต้อง จิตเพอ้เสมอสมร
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จะเห็นได้ว่า การทำอิฐเริ่มมาจากชาวมอญ ที่อพยพมาจากเมืองหงสาวดี
ประเทศพม่า ตามท่ีสุนทรภู่ได้แต่งนิราศไว้

นางสมจิตร์ ฟักแฟง หรือ นางหลง เกิดปี พ.ศ.2479 เป็นคนชุมชน
บางปรอกโดยกำเนดิ เดิมมีอาชีพทำนา นางหลงเล่าให้ฟังว่า เม่ือประมาณปี
พ.ศ.2489-2490 น้ำได้ท่วมนาข้าวเสียหาย ไม่มีทุนท่ีจะทำนา จึงได้เปล่ียน
อาชีพมาทำอิฐ ซึ่งการทำอิฐนี้เหนื่อยมาก แต่ก็ต้องทำ เพราะลงทุนน้อย
นางหลงเลา่ให้ฟังถึงวิธีการทำอฐิว่า

เริ่มแรกจะต้องปรับลานอิฐให้เรียบ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะทำการ
พิมพ์อิฐ

เตรียมหลุมดิน เพ่ือนำดินท่ีขุดจากคลอง หรือในแม่น้ำมาใส่พักใน
หลุมดินแห่งน้ี หลุมดินน้ีทำเป็นรูปส่ีเหล่ียม กว้างประมาณ 2 เมตร ต้องทำ
ริมคลอง หรือริมแม่น้ำ เพ่ือสะดวกในการโยนดนิจากเรอืเก็บไว้ในหลุม

เตรียมแม่พิมพ์ไว้หลายๆ แม่พิมพ์ เพราะการพิมพ์อิฐนี้จะต้อง
ใช้คนมาก ลักษณะของแมพ่มิพเ์ปน็ไมท้ำเปน็กรอบสีเ่หลีย่ม กวา้ง 7 ซม.
ยาว 14 ซม. เจาะรูด้านข้างพอท่ีจะเอาน้ิวสอดเข้าไปได้ เพ่ือสะดวกในการดงึ
แม่พิมพ์ออกจากดิน การเจาะรูน้ีไม่ต้องให้ทะลุถึงข้างใน ซ่ึงถ้าทะลุเวลากด
ดินลงแม่พิมพ์ ดินจะทะลักออกมาตามรู

เตรียมรถเขน็ดิน มีลักษณะเฉพาะ กว้างประมาณ  50 - 60 ซม.
ยาวประมาณ 1 เมตร ปิด 3 ด้าน คือ ด้านข้างทั้งสองข้าง และด้านหลัง
ด้านหน้าเปิดไว้ เพื่อเก็บไว้เทดินลงลาน รถนี้มี 2 ล้อ เป็นล้อไม้ด้านหลัง
เป็นคันเข็น ด้วยไม้ไผ่ ผูกติดกับตัวรถ ยาวออกมาจากท้ายรถ ประมาณ
2 เมตร เพ่ือจับเป็นท่ีเข็นรถ

ข้ันตอนการทำอฐิ
ขุดดินตามแม่น้ำลำคลอง (ภาษาการทำอฐิเรียกว่า ไปงมดิน) แล้ว

ใส่ในเรือมาด ที่ต้องใช้เรือมาดเนื่องจากเรือมาดเป็นเรือขุด ท้องเรือกลม
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ง่ายต่อการตักดิน เม่ือได้ดินเต็มลำเรือแล้ว นำดินท่ีอยู่ในเรือมาโยนใส่ไว้ใน
บ่อดินที่เตรียมไว้ ปล่อยทิ้งไว้พอหมาดๆ ให้นำแกลบประมาณ 7-10
ปุ้งก๋ีโรยท่ีหน้าดิน  เหยียบแกลบกับดินคลุกเคล้าให้เข้ากันจนได้ท่ีดีแล้วนำดิน
ท่ีผสมกับแกลบใส่รถเข็ญไปกองไว้ตามท่ีต่างๆ ในลานทีเตรียมไว้เพ่ือให้คน
ทีห่ยบิพมิพอิ์ฐนำดนิไปใสแ่บบพมิพ์

ผู้ท่ีจะหยิบอิฐต้องเตรียมน้ำ 1 โอ่ง โอ่งหน่ึงขนาดไม่ใหญ่มากพอห้ิว
ไปได้และแม่พิมพ์อีกหนึ่งอันน้ำที่เตรียมไว้เก็บไว้ล้างพิมพ์พิมพ์จะได้ลื่น
ดินท่ีใส่ลงไปจะได้ไม่ติดแบบพิมพ์

วิธีการพิมพ์อิฐ นำดินที่กองไว้ใช้มือกอบดินให้พอกับแบบพิมพ์
หรือมากกว่านิดหน่อยใสลงแบบพิมพ์แล้วกดให้แน่นส่วนท่ีเหลือก็ปาดออกแต่ง
หน้าอิฐให้เรียบแล้วดึงแม่พิมพ์ออกก็จะ ได้อิฐแล้ว 1 ก้อน เม่ือพิมพ์อิฐจาก
ดินที่กองแล้ว ก็ปล่อยทิ้งไว้จนกว่าอิฐแห้งเมื่อแห้งดีแล้วก็ใช้มีดถากอิฐทั้ง
4 ด้าน ให้เรียบแล้ววางสลับกันข้างในโปร่งสูงประมาณ 50 เซนติเมตร
เมือแห้งดีแล้วนำไปเตรียมรอการเผาจนกวา่จะได้อิฐ ประมาณ 12,000 ก้อน
ก็ทำ การเผา 1 คร้ัง

วิธีผาการเผาอิฐ อิฐท่ีจะนำไปเผาต้องวางกันเป็นระเบียบเป็นช้ันๆ
เว้นช่องว่าง ใส่ฟืนเป็นช่องสี่เหลี่ยมประมาณ 30 -40 เซนติเมตร รอบๆ
เตาอิฐช่องว่าง ใส่ฟืนต้องทะลุถึงกันหมดเรียงสูงมากเท่าไหร่ย่ิงดี

การใส่ฟืนและระยะเวลาในการเผา ต้องใส่ฟืนให้สม่ำเสมอ
ตลอดระยะเวลา 1 วัน 1 คืนหลังจากนั้นปล่อยทิ้งไว้ให้อิฐเผาตัวมันเอง
จนกว่าจะหมดความรอ้นเม่ืออิฐเย็นดีแล้วจะได้อิฐท่ีมีคุณภาพ นายหลงเล่า
ให้ฟังว่า “ก่อนเผาอิฐต้องทำพิธีเซ่นไหว้เจ้าที่เจ้าทางขออภัยพระแม่ธรณี
โดยใช้เครื่องเซ่นไหว้ปประกอบด้วย ดอกไม้ ธูปเทียน หมูนอนตอง ไก่สุก
1 ตัว เหล้า1 ขวด ให้ผู้เป็นเจ้าของเตาเปน็ผู้บอกกล่าว

ราคาการซื ้อขาย  นางหลงบอกว่า เมื ่อตอนที ่ตนทำอิฐนี ้
ราคาของอิฐอยู่ท่ี 1000 ก้อน 400 บาท การเรียนรู้การทำอิฐสืบเน่ืองต่อกันมา
โดยนางหลงกลา่วว่า นางเรียนรู้จากนางตุ๊กตา ผู้เป็นมารดา
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ªØÁª¹ºÒ§»ÃÍ¡ã¹ÊÒÂμÒ¢Í§¼Á...
เกรียงไกร  ใจแสน  รองปลัดเทศบาลเมืองปทุมธานี

ผมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลได้เข้าไปกระตุ้นชุมชนบางปรอก เพื่อ
พัฒนาให้เป็นชุมชนน่าอยู่ ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2536 ครั้งนั้นสภาพชุมชน
มีลักษณะเปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาต ิคณะกรรมการชมุชน และชาวบ้าน
ปฏิบัติภารกิจกันไปตามหน้าที่ปกติ โดยไม่มีการพัฒนาในแนวทางใด
อย่างชดัเจน

นับเป็นโอกาสอันดีท่ีคณะกรรมการชุมชน และท่ีปรึกษาของชุมชน
มีความเข้มแข็ง และกระตือรือร้นอย่างย่ิง เม่ือได้รับการกระตุ้น ช้ีแนะ ก็เอาใจ
ใส่ขวนขวายทีจ่ะพฒันาชมุชนของตนมาอยา่งตอ่เนือ่ง

ในระยะแรกๆ ของการพัฒนา พวกเราเหน็พ้องต้องกันว่า ควรเน้น
พัฒนาในด้านประเพณี วัฒนธรรม และการศึกษา เริ่มต้นจากทำการฝึก
ซ้อมเด็กเล่นดนตรี และรำท้ังแบบไทยและรามญั พร้อมๆ กันก็ได้จัดต้ังผ้าป่า
หาเงินมาสร้างห้องสมุดเรือ ผมดูแล้วรู้สึกว่า คณะกรรมการชุมชน และ
ประชาชนมีความสุขกับการพัฒนาในด้านนี้มาก เพราะสามารถชักจูงเด็ก
ให้เข้ามารวมกลุ่มกันอ่านหนังสือในห้องสมุดเรือ และสร้างความครึกครื้น
ให้กับชุมชนดว้ยเสยีงดนตรี

เม่ือห้องสมุดเรือกลายเป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไปจากส่ือต่างๆ ท่ีเข้ามา
ทำข่าว การเล่นดนตรีและการรำของเดก็ๆ ก็กลายเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม
ต้อนรับผู ้มาดูงานในชุมชน ช่วงนั ้นชุมชนบางปรอกมีชีวิตชีวาขึ ้นมา
เปล่ียนแปลงไปจากสภาพเดมิอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน

วันนี ้ช ุมชนบางปรอกเป็นที ่ร ู ้จ ักกันมากในเรื ่องสิ ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการจัดทำบ่อดักไขมัน มีคนมาดงูาน มาเรียนรู้หาข้อมูล
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กันเป็นประจำ การพัฒนาในด้านนี้เกิดขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการ
ผลักดัน และสนบัสนุนอย่างจริงจังของมลูนิธิชุมชนไท

เป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ชุมชนบางปรอกในปัจจุบัน
ได้ก้าวหน้าเด่นล้ำมามาก สามารถสร้างช่ือเสียงให้กับเทศบาล จังหวัด รวมท้ัง
ประเทศของเรา เพราะผู้มาศึกษาดูงานไม่เพียงมีแต่ประชาชนจากต่างจังหวัด
เท่าน้ัน ชาวต่างชาตต่ิางภาษากม็ากันบ่อย

ความเป็นชุมชนบางปรอกในวันนี ้จะเกิดขึ ้นไม่ได้เลยหาก
คณะกรรมการชุมชนไม่เข้มแข็ง ทุกวันนี้เมื่อผมเข้าไปในชุมชน ผมยังเห็น
ความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาของผู้นำชุมชนเสมอ นับเป็น
แบบอยา่งทีดี่ท่ีชุมชนอ่ืนสมควรจะถอืเป็นเยีย่งอยา่งได้



àÂ×Í¹¡ÇÒ¹ÎÒÅçÍ¡  ºÒ§»ÃÍ¡¹èÒÍÂÙè
105

á è́...ªØÁª¹ºÒ§»ÃÍ¡
นางศศิวรรณ  ภู่สว่าง

ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม
เทศบาลเมอืงปทมุธานี

ชุมชนบางปรอก เป็นชุมชนที่มีวิวัฒนาการแห่งการเรียนรู้มาเป็น
ลำดับ ด้วยความเป็นชุมชนดั ้งเดิมที ่มีประวัติความเป็นมาช้านาน
ชาวบ้านอยูร่่วมกันอย่างสงบสขุ มีการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
และนำภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาเป็นจุดร้อยเรียง เช่ือมโยง ประสานสัมพันธ์ผู้คน
ทั้งภายใน และภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง ถือได้ว่า เป็นกลยุทธอันชาญฉลาด และความสามารถของผู้นำ
ชุมชนที่รู้จักนำทรัพยากรที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมลงตัว มีการ
ปลูกจิตสำนึกของชาวคลองบางปรอกให้รู้จักหวงแหน ช่วยกันดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ ่งแวดล้อมในชุมชนให้เกิดฃวามสมดุล
สายน้ำของลำคลองบางปรอกเปรียบเสมือนน้ำหล่อเล้ียงหัวใจของชาวชุมชน
ทั้งยังเป็นเสน่ห์ดึงดูดผู ้คนจากทั่วสารทิศให้แวะมาเยี ่ยมเยียนชุมชน
อย่างไม่ขาดสาย เป็นที่น่าจับตามอง และท้าทายความสามารถของผู้นำ
ชุมชนแห่งนี้อย่างยิ่งที่จะนำพาชุมชนเล็กๆ ชุมชนหนึ่งให้เติบโตอย่างมี
คุณภาพและมั่นคง ภายใต้ความศิวิไลต์ของเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัย
ที่คืบคลานเข้ามามีบทบาทในวิถีการดำเนินชีวิตของชาวคลองบางปรอก
ให้ก้าวไปสู่ความเปน็ชุมชนเมือง แต่ด้วยความเสยีสละ มุ่งม่ัน จริงใจ และ
สร้างสรรค์ท่ีมีอยู่ในสายเลือดของนักสู้ชาวบางปรอกทุกคน ชัยชนะ และความ
สำเร็จย่อมอยู่ในกำมือของคุณ...ผู้ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ขอให้รักษา
คุณความดีนี้สืบไปชั่วกาลนาน เพื่อลูกหลานจะได้กล่าวขานถึงตำนาน
ของชมุชนบางปรอกดว้ยความภาคภมูใิจ



àÂ×Í¹¡ÇÒ¹ÎÒÅçÍ¡  ºÒ§»ÃÍ¡¹èÒÍÂÙè
106

àÈÃÉ°¡Ô̈ ¾Íà¾ÕÂ§·ÕèªØÁª¹ºÒ§»ÃÍ¡
นางวีระนันทร์  จันทร์กระจ่าง

นักวิชาการวัฒนธรรม 7ว สำนักงานวฒันธรรมจังหวัดปทุมธานี

ชุมชนบางปรอก เป็นชุมชนโบราณมีประวัติความเป็นมาท่ีน่าสนใจ
อดีตเป็นแหล่งที่มีปลาอยู่ชุกชุม ชาวมอญนำไปทำเป็นปลาร้ามีกลิ่นหอม
อร่อยมีชื่อเสียงมาก และอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญคือ ทำหน้าที่ตระเตรียม
สะสมเสบียงอาหารเอาไวใ้ห้ชาวมอญดว้ยกนัในคราวออกศกึสงคราม

ปัจจุบันชุมชนบางปรอกเป็นชุมชนเข้มแข็ง มีผู ้นำชุมชนที่มี
วิสัยทัศน์ก้าวไกล สามารถนำพาประชาชนในชุมชนประกอบกิจกรรม
พ่ึงพาตนเองได้เป็นอย่างดี เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายท้ังในระดับจังหวัด และระดับ
ประเทศ กิจกรรมท่ีจัดทำข้ึนภายในชุมชนท่ีโดดเด่นเร่ืองส่ิงแวดล้อม คือ บ่อ
บำบัดน้ำเสีย สามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ที่ประสบปัญหา
น้ำเน่าเสียดำเนินการแก้ไขได้ด้วยชุมชนเอง ส่วนการดำเนินงานด้าน
วัฒนธรรมท่ีมีความโดดเดน่ไม่ด้อยกว่ากัน อาทิเช่น การจัดทำห้องสมุดเรือ
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ของชุมชน การดนตรีไทยให้เด็กและเยาวชนภายใน
ชุมชน การจัดงานประเพณมีอญถวายบัว งานวันเด็ก งานเทศกาลสงกรานต์
งานอาหารพ้ืนบ้านชาวมอญ ตลอดจนเป็นชุมชนวัฒนธรรมอาสาปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับชุมชนบางปรอก มิใช่เกิดจากผู้นำเพียง
คนเดียว แต่เกิดจากภูมิปัญญาของประชาชนในชมุชนมีความร่วมใจ ร่วมคิด
ร่วมมือ และร่วมแรงกัน บริหารจัดการทุนที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดมูลค่าทาง
สังคมท้ังในระดับชุมชน จังหวัด และประเทศชาต ิ ในฐานะท่ีเคยปฏิบัติงาน
ร่วมกับชุมชน ขอช่ืนชมผลงาน และให้กำลังใจกับทุกคน ให้ปฏิบัติงานต่อไป
ด้วยความอดทน ขยันหม่ันเพียร ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเน่ือง ความม่ันคง
และสันติสุขทางด้านสังคม และเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นกับชุมชนของท่าน
และประเทศชาตต่ิอไปอย่างแนน่อน
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นายประมวล  ขันกสิกรรม
นักทัณฑวิทยา 6ว เรือนจำจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานยติุธรรมจังหวดัปทุมธานี

หน่ึงปีท่ีผ่านมา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้ศึกษา และ
ร่วมกับทางชุมชน ทำกิจกรรมต่างๆ รู้สึกว่า พิจารณาแล้ว ชุมชนบางปรอก
มีความเหมาะสมแลว้ทีจ่ะเปน็ชมุชนตน้แบบ เนือ่งจากผูน้ำ และกรรมการ
ชุมชนมีแนวคิดในการพัฒนาชุมชนตลอดเวลา มีการปลุกคนในชุมชน
ไม่ให้หลับ มีกิจกรรมตลอดเวลานอกจากนั้นยังนำองค์กรต่างๆ มาร่วม
บูรณาการทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน จึงเป็นชุมชนที่น่าศึกษาอีก
ชุมชนหนึ่งท ี ่มีสภาพความเป็นอยู่แบบสังคมเมืองแต่ยังรักษาวัฒนธรรม
ชาวมอญ  การร่วมแก้ไขปัญหาโดยวิธีดั้งเดิมและมีประสิทธิภาพ จึงขอ
ขอบคุณทุกคน ที่ให้ความรักความ ร่วมมือกบสำนักงานยุติธรรรมจังหวัด
ปทุมธานีด้วยดีเสมอมา ขอให้ชุมชนบางปรอกมีสิ่งดีๆ มีการพัฒนาความ
เป็นผู้นำแบบยัง่ยนืตอ่ไป
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นายวิชา  ชูชาติ
ที่ปรึกษาชุมชนบางปรอก

โดยเหตุที่ข้าพเจ้ามิใช่นักเขียน ประกอบกับมีเวลาน้อยนิด จึงขอ
อนญุาตทา่นผูอ้ า่นกลา่วถงึความคดิเหน็ของบคุคลทัว่ไปทีพ่ำนกัอาศยัใน
ชุมชนบางปรอก โดยเฉพาะขา้พเจ้าเองมิได้เกิดในชุมชน ดังน้ันวิถีชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนก่อนหน้าที่ขา้พเจ้าจะมาพักอาศัยจึงไม่กล่าวถึง

ในชุมชนแหง่น้ี ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี วิถีชีวิต
ความคิด และความเป็นอยู่ของบุคคลซ่ึงข้าพเจ้าได้สัมผัสกับบุคคล หลายคน
อย่างสนิทสนม บุคคลในชุมชนมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย และ ข้าพเจ้าขอ
ช่ืนชมกับทุกคนท่ีให้ความสำคญักับความเป็นอยู่ของตนเอง และครอบครัว
แล้วยังให้ความสำคัญกับเพ่ือนบ้าน และผู้ท่ีพำนักอาศัยใน ชุมชนอย่างถาวร
และประชากรแฝงหลายครอบครวัท่ีเดินทางมาจาก ต่างจังหวัดมาประกอบ
อาชีพท่ีตัวเมืองปทุมธาน ีและมาเชา่บ้านพกัอาศยั ในชุมชน

ข้าพเจ้าสังเกตแล้วเห็นว่า หลายฃร้ังหลายหนทีป่ระธานชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชนร่วมกันจัดทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะจัดงานวันแม่ท่ีเพ่ิง
ผ่านไปสดๆ ร้อนๆ ชาวชุมชนส่วนใหญ่ต่างได้ร่วมมือร่วมใจ เห็นพี่น้องใน
ชุมชนหลายคนลุกขึ้นมาจัดการในหน้าที่ตั ้งแต่ย่ำรุ่ง และมุ่งทำงานไป
ถึงค่อนคืน และร่วมมือประสานใจทำใหกิ้จกรรมประสบความสำเรจ็ อย่าง
งดงามจึงเป็นท่ีน่ายินดี ข้าพเจ้าจึงอยากรู้ และอยากเห็นความ ร่วมมือร่วมใจ
ของประชากรในชุมชนเช่นนี้อย่างถาวร

ความเห ็นของข ้าพเจ ้าท ี ่ ได ้ เข ้ามาสัมผัสและพบเห ็นเม ื ่อ
ข้าพเจ้าได้เข้ามาเป็น ประชากรในชุมชนบางปรอก “20 ปีท่ีผ่านมาน้ีแม้ไม่ได้
เกิดท่ีน่ีแต่ได้กลายเปน็ประชากรฃนหนึง่ในชุมคนบางปรอกแลว้ในปัจจุบัน”
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เครือข่ายเมืองน่าอยู่จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนฃลองบางโพธ์ิ

เนื่องด้วยโรงเรียนฃลองบางโพธิ์ ได้เข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิ
ชุมชนไท เครือข่ายจังหวัดปทุมธานี ได้รับการสนับสนุนหลายด้าน เช่น การ
อนุรักษ์วัฒนธรรมในชุมชนของตนเอง โดยการเข้าร่วมแสดงและเผยแพร่
ในงานมอญถวายบัว  ซ่ึงทางมูลนิธิชุมชนไท ได้เปิดโอกาสให้ทางโรงเรียนได้มี
ส่วนร่วมทุกปี นอกจากน้ียังได้รับการสนับสนุนในด้านการอนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยได้รับงบประมาณในการสร้างมีการ
สร้างบำบัดน้ำเสียในโรงเรียนไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่บ่อ และแม่น้ำ
ลำคลอง ทำให้เกิดมลภาวะทีไ่ม่ดี ซ่ึงเป็นโครงการทีดี่กว่า

ทางโรงเรียนจึงมีความฃิดเห็นว่า โครงการต่างๆ ที่ทางมูลนิธิ
ชุมชนไทร่วมกับชุมชนบางปรอกที่ได้ร่วมมือกันจักกิจกรรมต่างๆ ที่เอื้อ
ต่อการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ดีงาม ให้คงไว้ให้ชนรุ่นหลัง
ได้ศึกษาเรียนรู้และฟ้ืนฟูให้ส่ิงต่างๆ เป็นท่ีรู้จักของคนทัว่ไปในการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ส่ิงสำคัญท่ีทางโรงเรยีนได้เล็งเห็น คือ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ท่ี
ทางองค์กรให้ความสำคัญเพื่อลดปัญหาสภาวะ ซึ่งทำให้ทุกคนได้เกิดการ
ตระหนักในการร่วมมือเพื ่อให้สิ ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบน้อยที ่สุด
ทางโรงเรียนจึงอยากให้มีโครงการดังกล่าวต่อไป เมืองปทุมฯ จะได้เป็น
เมืองน่าอยู่และเป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไปในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม
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