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เศรษฐกิิจสีีเขีียว (Green Economy)

นิิยามของเศรษฐกิิจสีีเขีียวภายใต้้โครงการ หมายรวมถึงึ ทั้้�งมิิติทิ างสัังคม
ในการมุ่่�งพัั ฒ นาคุุ ณภ าพชีีวิิ ต และความเท่่ า เทีียมกัั น ในสัั ง คมและมิิ ติิ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในการลดความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ลดผลกระทบทางลบ
จากกิิจกรรมของมนุุษย์์ และลดความขาดแคลนของทรััพยากรธรรมชาติิและ
ระบบนิิเวศ โครงการฯ ได้้ร่่วมกำหนดเกณฑ์์เบื้้�องต้้นของแผนงาน-โครงการเศรษฐกิิจ
สีีเขีียวเพื่่� อ การพิิ จ ารณาในการพัั ฒ นาแผนยุุ ท ธศาสตร์์ ร่่ ว มกัั บ คลัั ง สมองของพื้้� น ที่่�
โดยประกอบด้้วย 1) เป็็นโครงการ-แผนงานที่่�พััฒนาคุุณภาพชีีวิิตชุุมชน 2) คนส่่วนใหญ่่หรืือทุุกคน
ในชุุมชนได้้ประโยชน์์และช่่วยสนัับสนุุนความเท่่าเทีียมในชุุมชน 3) ไม่่ส่่งผลกระทบทางลบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
และ 4) สนัับสนุุนสัังคมคาร์์บอนต่่ำ เน้้นใช้้พลัังงานสะอาด และใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
คลัังสมองของพื้้� นที่่� (Local Think Tank)

ภายใต้้โครงการวิิจัยั นี้้� “เครืือข่่ายคลัังสมองของพื้้�นที่่�” เป็็นการสร้้างทีีมทำงานในพื้้น� ที่่ที่� ป่� ระกอบด้้วยผู้้�แทนชุุมชน เจ้้าหน้้าที่่�
รััฐในระดัับท้้องถิ่่�น และนัักวิิชาการที่่�ทำงานในพื้้�นที่่� รวมถึึงอาจประกอบด้้วย เยาวชน ผู้้�ประกอบการท้้องถิ่่�น ที่่�สามารถ
สร้้างเครืือข่่ายผู้้�ประกอบการขึ้้�นมา เพื่่�อการรัักษาสมดุุลของสิ่่�งแวดล้้อมและเศรษฐกิิจในอนาคต ทีีมทำงานในพื้้�นที่่�นี้้�
จะทำหน้้าที่่�เป็็นสะพานเชื่่�อมระหว่่างชุุมชน หน่่วยงานในพื้้�นที่่� หน่่วยงานพััฒนาเมืืองของรััฐและเอกชนในระดัับต่่าง ๆ
ค้้นหาสมดุุลที่่�เหมาะสมระหว่่างกระบวนทััศน์์ที่่�มีีเหตุุผลจากมุุมมองภายในชุุมชน และจากมุุมมองของท้้องถิ่่�น และสร้้าง
ความเข้้าใจซึ่่�งกัันและกััน เพื่่�อเสนอแนะการพััฒนาเมืือง คน และเศรษฐกิิจที่่�เหมาะสม
แผนผัังภููมินิ
ิ เิ วศ (Ecological Spatial Plan)

คืือ ‘แผนผัังเพื่่�อการพััฒนาเมืืองและชุุมชนบนฐานทรััพยากรธรรมชาติิสิ่่�งแวดล้้อม และสัังคมวััฒนธรรมของท้้องถิ่่�น’
โดยยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี (พ.ศ. 2561-2580) ด้้านการสร้้างความเติิบโตบนคุุณภาพชีีวิิตและเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
ซึ่่�งกำหนดกรอบการพััฒนาพื้้�นที่่�เมืือง ชนบท เกษตรกรรมและอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ เพื่่�อมุ่่�งเน้้นความเป็็นเมืืองที่่�เติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืน ได้้กำหนดเครื่่�องมืือ “แผนผัังภููมิินิิเวศ” เป็็นเครื่่�องมืือยุุทธศาสตร์์ (Strategic Instrument) ในการป้้องกัันและ
การแก้้ไขการพััฒนาที่่�ไร้้ทิิศทาง การพััฒนาที่่�ไม่่คำนึึงถึึงขีีดความสามารถในการรองรัับของพื้้�นที่่�และไร้้อััตลัักษณ์์และเป็็น
แนวทางและกระบวนการในการพััฒนาเมืืองและชุุมชนตามความเหมาะสมของภููมิินิิเวศ ทั้้�งเมืืองน่่าอยู่่� ชนบทมั่่�นคง
เกษตรยั่่�งยืืน และอุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศ ยุุทธศาสตร์์ของแผนผัังภููมิินิิเวศประกอบด้้วย 3 ยุุทธศาสตร์์หลััก (Main Strategies)
ประกอบด้้วยยุุทธศาสตร์์การฟื้้�นฟูู (Rehabilitation) หมายถึึง การทำให้้สิ่่�งที่่�มีีอยู่่�เดิิมที่่�อยู่่�ในสภาพเสื่่�อมโทรม ให้้กลัับมา
อยู่่�ในสภาพดีีหรืือได้้มาตรฐาน เพื่่�อที่่�จะนำมาใช้้ให้้เป็็นประโยชน์์ได้้อย่่างยั่่�งยืืน; ยุุทธศาสตร์์การอนุุรัักษ์์ (Conservation)
หมายถึึง การรัักษาไว้้ให้้นานที่่�สุุด และพร้้อมที่่�จะนำมาใช้้ให้้เป็็นประโยชน์์ได้้อย่่างยั่่�งยืืนโดยมีีการป้้องกัันการสููญเสีีย;
และยุุทธศาสตร์์การพััฒนา (Development) หมายถึึง การสร้้างใหม่่จากที่่�ไม่่เคยมีีมาก่่อน หรืือ การทำให้้สิ่่�งที่่�มีีอยู่่�เดิิมให้้เกิิด
การเปลี่่�ยนแปลงไปในทางที่่�เจริิญขึ้้�น หรืือ ดีีขึ้้�น และสามารถใช้้ประโยชน์์จากได้้อย่่างยั่่�งยืืน
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“ความสำำ�คััญ” และ “ศัักยภาพ”
‘ธนบุุรี’ี หรืือที่เ่� รีียกขานกัันว่่า ‘ฝั่่ง� ธนฯ’ เป็็นพื้้น� ที่ป่� ระวััติศิ าสตร์์ที่แ่� สดงถึงึ นิิเวศวััฒนธรรมของลุ่่�มแม่่น้้ำ
เจ้้าพระยา ชุุมชนริิมคลองฝั่่�งธนบุุรีีของกรุุงเทพมหานครในอดีีต มีีลัักษณะเป็็นโครงข่่ายที่่�มีีทั้้�งปฏิิสััมพัันธ์์
ทางสัังคมและระบบเศรษฐกิิจการค้้าที่่�มีีความเชื่่�อมโยงกัับทั้้�งพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง และพื้้�นที่่�อื่่�น ๆ ของประเทศ
โดยใช้้แม่่น้้ำและลำคลองเป็็นเส้้นทางสััญจรหลััก และขยายต่่อมาโดยเส้้นทางรถไฟ การตั้้ง� ถิ่่น� ฐานจึึงมีีเรื่่อ� งราว
ของวิิถีีชีีวิิต เชื้้�อชาติิ ศาสนาที่่�แตกต่่าง แต่่สามารถผสมกลมกลืืนทางวััฒนธรรมประเพณีีเป็็นอย่่างดีี
ฝั่่ง� ธนฯ ในปััจจุุบันั ยัังคงเป็็นพื้้น� ที่่เ� กษตรกรรมที่่ส� ำคััญ มีีพื้้น� ที่่เ� พาะปลููกกว่่า 4,000 ไร่่ และมีีสวนเกษตร
อิินทรีีย์์แบบผสมผสานหลายแห่่ง ทั้้�งไม้้ผล ไม้้ยืืนต้้น และไม้้ประดัับที่่�เป็็นต้้นแบบของประเทศ
โดยเฉพาะในพื้้�นที่่�เขตทวีีวััฒนา ตลิ่่�งชััน หนองแขม และทุ่่�งครุุ รวมถึึงพื้้�นที่่�บ่่อปลา-นากุ้้�งในเขต
บางขุุนเทีียน หลายชุุมชนริิมคลองฝั่่�งธนฯ ยัังคงรัักษาวิิถีีชีีวิิตและวััฒนธรรมเกษตรสายคลอง
รวมถึึงการเป็็นย่่านพาณิิชยกรรมดั้้�งเดิิม และย่่านพหุุวััฒนธรรมทั้้�งจีีน ไทย มอญ มุุสลิิม
จากการวิิเคราะห์์บริิบท โอกาส และศัักยภาพเศรษฐกิิจสีีเขีียวของพื้้�นที่่� พบว่่าชุุมชน
ริิมคลองฝั่่�งธนบุุรีีมีีคุุณค่่าร่่วม (shared value) อัันเป็็นอััตลัักษณ์์และต้้นทุุนภููมิินิิเวศ
สำคััญของของชุุมชนริิมคลองฝั่่�งธนบุุรีี ได้้แก่่ ‘บทบาทในการเป็็นพื้้�นที่่�เกษตรในเมืือง’ และ
‘ศัั ก ยภาพเชิิ ง ทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละวัั ฒ นธรรมเกษตรสายคลอง’ ประกอบกัั บ
‘การมีีระดัับของต้้นทุุนทางสัังคม (social capital) สููง’ ทั้้�งการมีีสถาบัันหลัักทางสัังคม
ภายในย่่าน ได้้แก่่ บ้้าน วััด มััสยิิด ศาลเจ้้า โรงเรีียน ตลอดจนการมีีผู้้�นำท้้องถิ่่น� และประชาชน
ที่่�มีีความกระตืือรืือร้้นในการร่่วมพััฒนาท้้องถิ่่�น (Active citizens) ทำให้้มีีศัักยภาพ
ในการพัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ สีีเขีียว ทั้้� ง เชิิ ง สิิ น ค้้ า การเกษตรและบริิ ก ารท่่ อ งเที่่� ย วเชิิ ง นิิ เ วศ
เกษตร-วััฒนธรรมในบริิบทต่่าง ๆ นอกจากนั้้�น เนื่่�องจากชุุมชนมีีการเชื่่�อมโยงทางสายคลอง
และระบบขนส่่งมวลชน จึึงมีีโอกาสสููงในการเชื่่�อมต่่อห่่วงโซ่่คุุณค่่าของสิินค้้าและบริิการ
ใน “ระดัับกลุ่่�มชุุมชนเครืือข่่ายคลองฝั่่ง� ธนฯ” เพื่่�อให้้เกิิดการส่่งเสริิมศัักยภาพในกลุ่่�มเศรษฐกิิจ
(Economic cluster) และเพิ่่�มโอกาสในการลงทุุน และการสนัับสนุุนจากทั้้�งภาครััฐและ
ภาคเอกชน
ต้้นทุุนภููมิินิิเวศของชุุมชนริิมคลองฝั่่�งธนบุุรีีดัังกล่่าว ไม่่เพีียงแต่่มีีศัักยภาพในการพััฒนา
เศรษฐกิิจสีีเขีียวสำหรัับชุุมชน แต่่ยัังมีีความสำคััญต่่อย่่านและนิิเวศเมืืองในภาพรวม เป็็นพื้้�นที่่�
ที่่�มีีความสำคััญต่่อ “ความมั่่�นคงทางอาหาร” และเป็็น “พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้้ำ” ที่่�มีีความสมบููรณ์์ของระบบ
นิิเวศ มีีระบบคููคลอง และลำน้้ำตามธรรมชาติิที่่�เชื่่�อมโยงผู้้�คนในชุุมชนต่่างๆ เข้้าด้้วยกััน และเป็็นแหล่่ง
บ่่มเพาะ “ความหลากหลายทางวััฒนธรรม” ที่่�มีีลัักษณะเฉพาะตััว ชุุมชนริิมคลองฝั่่�งธนบุุรีีจึึงสร้้าง
ผลกระทบในหลากมิิติิทั้้�งต่่อเศรฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
อย่่างไรก็็ตาม ในช่่วงทศวรรษที่่�ผ่่านมา สิ่่�งปลููกสร้้างเชิิงพาณิิชย์์ขนาดใหญ่่ โครงการจััดสรร และระบบ
ขนส่่งสาธารณะที่่�มีีการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง ได้้ก่่อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงกายภาพอย่่างรวดเร็็ว ฝั่่�งธนฯ
ในปััจจุุบัันจึึงมีีส่่วนผสมที่่�ชััดเจนของพื้้�นที่่�กึ่่�งชนบท พื้้�นที่่�พาณิิชยกรรม พื้้�นที่่�เกษตรกรรม และที่่�อยู่่�อาศััย
แนวตั้้�ง
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ความวิิ วัั ฒ น์์ ดัั ง กล่่ า วเป็็ น ทั้้� ง ความท้้ า ทายและโอกาสของการพัั ฒ นาเศรษฐกิิ จ สีีเขีียวชุุ ม ชนริิ ม คลองฝั่่� ง ธนบุุ รีี
การเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ที่ดิ่� นิ ที่ผ่่� า่ นมาทำให้้พื้น้� ที่เ่� กษตรกรรมและการผลิิตลดน้้อยลง หลายคููคลองถููกกลบทัับ หรืือ กลายสภาพ
เป็็นที่่�ระบายน้้ำเสีีย บางชุุมชนจำเป็็นต้้องเปลี่่�ยนอาชีีพเป็็นแรงงานรัับจ้้างซึ่่�งตััดขาดจากภููมิินิิเวศของพื้้�นที่่� ในขณะที่่�ชุุมชนที่่�
ยัังคงวิิถีีเกษตรสายคลองเกิิดข้้อจำกััดมากขึ้้น� อีีกด้้านหนึ่่ง� ผู้้�อยู่่�อาศััยและกลุ่่�มธุุรกิิจใหม่่จากภาคอสัังหาริิมทรััพย์ใ์ นย่่านฝั่่ง� ธนฯ
มีีศัักยภาพในการเป็็นตลาดสำคััญสำหรัับชุุมชน โดยเฉพาะกลุ่่�มผู้้�บริิโภคคนเมืืองรุ่่�นใหม่่ที่มีี่� ความต้้องการที่แ่� ตกต่่าง การพััฒนา
และเปิิดใช้้ระบบขนส่่งมวลชนทางราง ทำให้้การเข้้าถึึงชุุมชนเป็็นไปได้้สะดวกมากขึ้้น� ซึ่่ง� เสริิมศัักยภาพในการเข้้าถึึงตลาดของ
ชุุมชน ในช่่วงวิิกฤต Covid-19 ที่่�ส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงด้้านเศรษฐกิิจ การดำรงชีีวิิต และการประกอบอาชีีพ ได้้สร้้าง
ความท้้าทายใหม่่ในบริิบทการพััฒนาเมืือง ระบบเศรษฐกิิจบนฐานภููมินิิ เิ วศ หรืือ ต้้นทุุนของพื้้น� ที่่จ� ะมีีความสำคััญอย่่างยิ่่ง� และ
จะสามารถสร้้างความยั่่ง� ยืืนในระยะยาว ช่่วงเวลาเปลี่่�ยนผ่่านนี้้จึึ� งมีีความสำคััญอย่่างมากที่ชุ่� มุ ชนริิมคลองฝั่่ง� ธนบุุรีี จะได้้ค้น้ หา
รููปแบบที่่�เหมาะสมในการพััฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียวบนฐานภููมิินิิเวศหรืือต้้นทุุนของพื้้�นที่่� เพื่่�อให้้การพััฒนาเป็็นไปในรููปแบบ
ที่่�สามารถดููดซัับประโยชน์์ และป้้องกัันผลกระทบทางลบจากการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงกายภาพ

การพัั ฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียวชุุมชนริิมคลองฝั่่�งธนบุุรีีอย่่างยั่่�งยืืน

7

“ความต้้องการของชุุมชน”
นอกจาก “ศัักยภาพ” และ “ความสำคััญ” ดัังกล่่าว โครงการฯ ได้้ร่่วมกัับคลัังสมอง
ของพื้้�นที่่�ค้้นหา “ความต้้องการ” ของชุุมชน โดยพบว่่าเป้้าหมายของการพััฒนาเศรษฐกิิจ
สีีเขีียวของชุุมชนริิมคลองฝั่่ง� ธนบุุรีีสามารถแบ่่งเป็็น 2 ลัักษณะ ได้้แก่่ การสร้้างเศรษฐกิิจสีเี ขีียว
เพื่่�อให้้ชุุมชนสามารถมีีรายได้้ที่่�เหมาะสมและเพีียงพอจากฐานนิิเวศต้้นทุุนทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�
ทั้้�งเชิิงสิ่่�งแวดล้้อมและวััฒนธรรม สามารถที่่�จะดำรงชุุมชนและรัักษาพื้้�นที่่�จากการเปลี่่�ยนแปลง
ไว้้ได้้ และสร้้างแรงจููงใจในการรัักษาพื้้�นที่่�เชิิงนิิเวศเอาไว้้ ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นความต้้องการของ
คนรุ่่�นใหม่่ในชุุมชน อีีกลัักษณะคืือการสร้้างเศรษฐกิิจสีีเขีียวเพื่่�อคุุณค่่าในเชิิงคุุณภาพชีีวิิต การ
รัักษาวิิถีีวััฒนธรรม และการสืืบสานคุุณค่่าของชุุมชน ซึ่่�งเป็็นความต้้องการส่่วนใหญ่่ของคนดั้้�งเดิิม
ซึ่่�งทั้้�ง 2 เป้้าหมายมีีความสอดคล้้องในแนวทาง สามารถพััฒนาให้้เกิิดเศรษฐกิิจสีีเขีียวบนฐานภููมิินิิเวศ
และความเข้้มแข็็ง นำมาซึ่่�งความผููกพัันในการอยู่่�อาศััย การสร้้างอาชีีพ ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี และความยั่่�งยืืน
ของชุุมชน
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บทที่่� 2

ผลการดำำ�เนิินงาน
โครงการพัั ฒนาพื้้� นที่่�ต้้นแบบชุุมชนริิมคลองฝั่่�งธนบุุรีี
ด้้วยเครืือข่่ายคลัังสมองของพื้้� นที่่�และแผนผัังภููมิินิิเวศ
เพื่่� อการพัั ฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียวอย่่างยั่่�งยืืน

การพัั ฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียวชุุมชนริิมคลองฝั่่�งธนบุุรีีอย่่างยั่่�งยืืน

9

ขอบเขตการดำำ�เนิินโครงการ
โครงการพััฒนาพื้้น� ที่่ต้� น้ แบบชุุมชนริิมคลองฝั่่ง� ธนบุุรีีด้้วยเครืือข่่ายคลัังสมองของพื้้น� ที่่แ� ละแผนผัังภููมินิิ เิ วศ
เพื่่�อการพััฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียวอย่่างยั่่�งยืืน มีีเป้้าหมายในการพััฒนาชุุมชนริิมคลองฝั่่�งธนบุุรีี และคลััสเตอร์์
เศรษฐกิิจบนแนวทางเศรษฐกิิจสีีเขีียว โดยการสร้้างกลไกความร่่วมมืือคลัังสมองของพื้้�นที่่� และเครื่่�องมืือ
ยุุทธศาสตร์์แผนผัังภููมิินิิเวศ พััฒนาพื้้�นที่่�เชื่่�อมต่่อห่่วงโซ่่อุุปทาน และเสนอแนวทางพััฒนาระบบนิิเวศ
สนัับสนุุนชุุมชนบนฐานเศรษฐกิิจสีีเขีียวที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการ ศัักยภาพ และภููมิินิิเวศของชุุมชน
โครงการฯ ดำเนิินการใน 4 ชุุมชนต้้นแบบใน 5 เขตของกรุุงเทพมหานคร รวมถึึงพื้้�นที่่�ชุุมชน
และคลองเชื่่�อมต่่อระหว่่างกััน ซึ่่�งลัักษณะสำคััญของชุุมชนภายใต้้โครงการฯ เป็็นดัังนี้้�
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ชุุมชนพูู นบำำ�เพ็็ ญ เขตภาษีีเจริิญ : ตั้้ง� อยู่่�ซอยบางแวก 114-116 แขวงคลองขวาง เขตภาษีีเจริิญ มีีเนื้้�อที่่�ประมาณ

80 ไร่่ ประชากร 186 ครััวเรืือน ประมาณ 700 คน ส่่วนใหญ่่มีีเชื้้�อสายไทย นัับถืือศาสนาพุุทธ มีีอาชีีพรัับจ้้างทั่่�วไป
บริิการท่่องเที่่�ยว และจำหน่่ายสิินค้้าการเกษตร กลุ่่�มแกนนำหลัักในชุุมชน ได้้แก่่ คณะกรรมการชุุมชน คณะกรรมการพื้้�นที่่�
สุุขภาวะ กลุ่่�มโฮมสเตย์์และท่่องเที่่�ยววิิถีี และกลุ่่�มสหกรณ์์ออมทรััพย์์
ชุุมชนตลาดพลูู เขตธนบุุรีี :

ย่่านตลาดพลููประกอบด้้วยชุุมชนแขวงตลาดพลููและแขวงบางยี่่�เรืือ เขตธนบุุรีี
ลัักษณะเศรษฐกิิจหลััก ได้้แก่่ ผู้้�ประกอบการร้้านอาหาร ร้้านทอง และรัับจ้้าง มีีกลุ่่�มแกนนำหลัักในการอนุุรัักษ์์ย่่าน
และวััฒนธรรมในย่่าน ได้้แก่่ กลุ่่�มตลาดพลููดููดีี กลุ่่�มขนมบดิิน (มััสยิิดสวนพลูู) แกนนำกิิจกรรมเก็็บขยะในคลอง กลุ่่�มอปพร.
เขตธนบุุรีี และโรงเรีียนกงลี้้�จงซััน
ชุุมชนคลองบางประทุุน เขตจอมทอง :

ตั้้�งอยููแขวงบางขุุนเทีียน เขตจอมทอง เป็็นพื้้�นที่่�เชื่่�อมต่่อระหว่่าง
คลองภาษีีเจริิญและคลองสนามไชย มีี 450 ครััวเรืือน ลัักษณะเศรษฐกิิจหลัักแบ่่งเป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ พาณิิชยกรรม รัับราชการ
พนัักงาน และชุุมชนเกษตรกรรมที่่�ยัังทำเกษตรแบบดั้้�งเดิิม โดยมีีพื้้�นที่่�เกษตรสวนยกร่่อง และพื้้�นที่่�บ่่อปลา กลุ่่�มแกนนำหลััก
ได้้แก่่ กลุ่่�มรัักษ์์บางประทุุนและกลุ่่�มเกษตรกรที่่�ขึ้้�นกัับสำนัักงานเขต
ชุุมชนคลองบางมด เขตทุ่่�งครุุ-บางขุุนเทีียน : หมายรวมถึึงชุุมชนบริิเวณริิมคลองรางแม่่น้้ำ โดยชุุมชนหลััก

คืือชุุมชนวััดบััวผััน มีีประชากร 225 ครััวเรืือน ประมาณ 1,000 คน กระจายอยู่่�ตามคลองสาขาต่่างๆ ส่่วนใหญ่่ทำการเกษตร
เป็็นแหล่่งสวนมะพร้้าว อนุุรักั ษ์์ส้ม้ มีีวััฒนธรรมทั้้�งมุุสลิิม ไทยพุุทธ กลุ่่�มประชาสัังคมที่่ขั� บั เคลื่่อ� นย่่าน ได้้แก่่ ชุุมชนดารุ้้�ลอิิบาดะห์์
ตลาดมดตะนอย กลุ่่�ม 3C Project และ SAFEtist Farm
โครงการฯ ประกอบด้้วยการดำเนิินงาน 3 ขั้้�นตอนหลััก ได้้แก่่ 1) การพััฒนากลไกเครืือข่่ายและเครื่่�องมืือยุุทธศาสตร์์
2) การพััฒนาพื้้�นที่่�ต้้นแบบและพื้้�นที่่�กลางเชื่่�อมต่่อห่่วงโซ่่อุุปทาน และ 3) การประสานแผนผัังกัับนโยบายและโอกาส
ในการลงทุุนเพื่่�อขัับเคลื่่�อนการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

การพัั ฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียวชุุมชนริิมคลองฝั่่�งธนบุุรีีอย่่างยั่่�งยืืน
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ผลการดำำ�เนิินงานการพัั ฒนาเศรษฐกิิจ
ในชุุมชนต้้นแบบ
คลัังสมองของพื้้�นที่่�ในแต่่ละชุุมชนได้้ร่่วมกัับภาคีีดำเนิินการพััฒนาพื้้�นที่่�ต้้นแบบและพื้้�นที่่�กลางเชื่่�อมต่่อ
ระหว่่างการผลิิตและการบริิการกัับความต้้องการการบริิโภคในรููปแบบต่่าง ๆ กัันตามความเหมาะสมและ
ศัักยภาพชุุมชน โดยมีีรายละเอีียดในแต่่ละชุุมชน ดัังนี้้�

ผลการดำำ�เนิินงานชุุมชนพูู นบำำ�เพ็็ ญ
เขตภาษีีเจริิญ
เศรษฐกิิจสีีเขีียวบนฐานภููมินิ
ิ เิ วศ

ชุุมชนพููนบำเพ็็ญมีีสภาพเป็็นที่่ลุ่่�� มมีีคลองเชื่่อ� มต่่อกัับคลองตลิ่่�งชััน มีีการทำเกษตรอิินทรีีย์์
ในระดัับครอบครััวภายในพื้้น� ที่่บ้� า้ นของตนเองเพื่่�อบริิโภคภายในครอบครััว และแบ่่งปัันภายใน
ชุุมชน คณะกรรมการและสมาชิิกชุุมชนมีีแนวทางการพััฒนาห่่วงโซ่่อุุปทานเกษตรอิินทรีีย์์
สู่่�การเชื่่�อมโยงการท่่องเที่่�ยวชุุมชนเพื่่�อการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจสีีเขีียว
ผลการดำำ�เนิินงานการพัั ฒนากระบวนการผลิิตสิินค้้าและบริิการของชุุมชน

• สร้้างกลไกเครืือข่่ายผู้้�ผลิิตชุุมชนและกระบวนการมีีส่่วนร่่วม ชุุมชนเกิิดกลไกใน
การดำเนิินงานขัับเคลื่่�อนการทำการเกษตรโดยมีีการจััดตั้้�งกลุ่่�ม “เกษตรคนเมืือง วิิถีีชาว
คลอง” ประกอบด้้วยคณะกรรมการชุุมชน และสมาชิิกทั้้�งผู้้�สููงอายุุ วััยทำงาน และเยาวชน
• เพิ่่�มพื้้�นที่่�การเกษตรและการปรัับปรุุงพื้้�นที่่� จากการเพิ่่�มขึ้้�นของสมาชิิกกลุ่่�มการทำเกษตร
ทำให้้มีีพื้้�นที่่�เกษตรเพิ่่�มขึ้้�นจากพื้้�นที่่�บ้้านของสมาชิิก และการปรัับปรุุงพื้้�นที่่�รกร้้างในชุุมชน
เพื่่�อเป็็นพื้้�นที่่�เกษตรส่่วนกลาง โดยสมาชิิกได้้ร่่วมออกแบบพื้้�นที่่�แปลงเกษตรและชนิิดพืืชผััก
ในการเพาะปลููกเพื่่�อให้้มีีผลผลิิตจำหน่่ายเพิ่่�มขึ้้�นและสอดคล้้องความต้้องการของผู้้�บริิโภค
• ร่่วมเรีียนรู้้�การปรัับปรุุงดิิน จากปััญหาการเกิิดดิินเค็็มเป็็นระยะและผลผลิิตเสีียหาย ทำให้้สมาชิิก
ร่่วมกัันแลกเปลี่่�ยนวิิธีีการในการปรัับปรุุงและผสมดิิน โดยผลิิตดินิ ปลููกรวมถึึงการปรัับสภาพดิินเดิิมด้้วยวิิธีีการ
ต่่าง ๆ สั่่�งซื้้�อวััสดุุการปรัับปรุุงดิินร่่วมกัันทุุกพื้้�นที่่�เพื่่�อลดต้้นทุุน โดยสมาชิิกได้้เรีียนรู้้�วิิธีีการแก้้ไขปััญหาจาก
การแลกปลี่่�ยนประสบการณ์์และระดมความคิิดร่่วมกััน
• ผลิิตปุ๋๋�ยหมัักชีีวภาพและปุ๋๋�ยไส้้เดืือน ลดต้้นทุุนการผลิิต สมาชิิกร่่วมกัันพััฒนาโรงปุ๋๋�ยหมัักชีีวภาพส่่วนกลาง
และร่่วมกัันคััดแยกขยะนำไปหมััก สร้้างโรงปุ๋๋�ยไส้้เดืือน ดููแล และแจกจ่่ายแก่่สมาชิิก
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย

พื้้� นที่่�เกษตรที่่�เพิ่่� มขึ้้�นของชุุมชนโดยสมาชิิกใหม่่และพื้้� นที่่�เพิ่่� มส่่วนกลาง

• โครงการ “ธนาคารอาหาร (FOOD BANK)” ชุุมชนพููนบำเพ็็ญ ธนาคารอาหารชุุมชน เกิิดขึ้้น� ในช่่วงเวลาที่่ส� ถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโควิิด 19 ตั้้�งแต่่เดืือนเมษายน 2564 โดยพบว่่า คนในชุุมชนที่่�ต้้องกัักตััว เกิิดปััญหาการออกไป
ซื้้�ออาหารและรายได้้ลดลง ในขณะที่่�คนในชุุมชนกลัับมาอยู่่�บ้้านมากขึ้้�น จึึงริิเริ่่�มแนวคิิดธนาคารอาหาร มีีการชัักชวน
เข้้าร่่วมโครงการ กระจายความรู้้� ปรัับปรุุงพื้้�นที่่� ปลููกพืืชหลากหลาย เมื่่�อได้้ผลผลิิต มีีการนััดหมายนำมาแลกเปลี่่�ยน
แบ่่งปัันกัันในชุุมชน ปััจจุุบันั โครงการ FOOD BANK ได้้ขยายผลสู่่�การแลกเปลี่่�ยนพืืชผลทางการเกษตร ระหว่่างแปลง
เกษตรด้้วยกััน และกำลัังอยู่่�ระหว่่างการขยายผลสู่่�การแลกเปลี่่�ยนสิินค้้าเกษตรกัับผลิิตภััณฑ์์อื่่�น ๆ ในชุุมชนต่่อไป

การแบ่่งปัันผลผลิิตทางการเกษตรในโครงการธนาคารอาหาร

การพัั ฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียวชุุมชนริิมคลองฝั่่�งธนบุุรีีอย่่างยั่่�งยืืน
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•	ปรัับปรุงุ พื้้�นที่่�แปลงเกษตรเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้ท่่� องเที่่�ยวเกษตรอิินทรีีย์วิ์ ถีิ คี นคลอง เนื่่�องจากพื้้น� ที่่เ� กษตร
ชุุมชนมีีศัักยภาพที่่�สามารถเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวและสร้้างกิิจกรรมการเรีียนรู้้�วิิถีีเกษตร สมาชิิกจึึง
ร่่วมกัันพััฒนาสถานีีแหล่่งเรีียนรู้้�ทั้้�งหมด 8 แห่่ง และโฮมสเตย์์ 3 แห่่ง
• สร้้างศููนย์์การเรีียนรู้้�เกษตรอิินทรีีย์์ บ้้านหอมใบไม้้ เป็็นพื้้�นที่่�ส่่วนกลางที่่�พััฒนาจากพื้้�นที่่�รกร้้าง
ในชุุมชน ร่่วมกัันสร้้างจากแรงงานในชุุมชนเพื่่�อพััฒนาเป็็นแปลงเพาะปลููก และแหล่่งเรีียนรู้้�เกษตร
ครบวงจร รวมทั้้�งเป็็นโรงเรืือนแหล่่งผลิิตปุ๋๋�ยไส้้เดืือนของชุุมชน

สถานีีแหล่่งเรีียนรู้้�เกษตรอิินทรีีย์์
สถานีีแหล่่งเรีียนรู้้�โฮมสเตย์์
___________________________
แผนที่่�ชุุมชน
แสดงสถานีีแหล่่งเรีียนรู้้�
และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
ของชุุมชนพูู นบำำ�เพ็็ ญ
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เตรีียมพื้้� นที่่� เตรีียมแปลงเพาะปลููก เตรีียมดิิน

ลงต้้นกล้้า ผลผลิิต

ศููนย์์การเรีียนรู้้�เกษตรอิินทรีีย์์ และโรงปุ๋๋�ยไส้้เดืือน ชุุมชนพูู นบำำ�เพ็็ ญ

ผลการดำำ�เนิินงานพัั ฒนาการตลาดและการขนส่่ง

• ฟื้้�นฟููตลาดริิมคลองชุุมชนพููนบำเพ็็ญ บ้้านไม้้ชายคลอง ถููกเรีียกว่่า “ลานน้้ำนม” เป็็นพื้้�นที่่�ของประธานชุุมชน
ซึ่่ง� นำมาเป็็นพื้้น� ที่่ส่� ว่ นกลางในการจััดกิจิ กรรมต่่าง ๆ ตลาดบ้้านไม้้ชายคลองได้้รับั การฟื้้น� ฟูู เพื่่�อสร้้างช่่องทางจำหน่่าย
สิินค้้าเกษตร และพััฒนาการท่่องเที่่�ยวแบบบููรณาการ
•	พัั ฒ นาเส้้นทางการเข้้าถึึงชุุม ชนทั้้�งทางบกและทางน้้ำ ปรัับพื้้�นลานจอดรถ ปรัับปรุุงท่่าเรืือด้้านหน้้าตลาด
บ้้านไม้้ชายคลอง เพื่่�อเพิ่่�มความสะดวกให้้กัับนัักท่่องเที่่�ยวที่่�เข้้ามาเยี่่�ยมชมชุุมชน และเจ้้าของบ้้านในชุุมชนเปิิดพื้้�นที่่�
บ้้านเป็็นสถานที่่�รองรัับการจอดรถของนัักท่่องเที่่�ยวเพิ่่�มเติ่่�ม
•	พััฒนาสื่่�อเพื่่�อการเชื่่�อมโยงในชุุมชนและสื่่�อสารกัับผู้้�บริิโภค
(1) Application line “กลุ่่�มเกษตรชีีวภาพ” ใช้้ในการประสานงาน ให้้ความรู้้� และชี้้�แจงข้้อมููลแก่่เกษตรกร
ในชุุมชน
(2) Facebook ศููนย์์เรีียนรู้้� ประกอบด้้วย “เกษตรผสมผสานบ้้านตาหวีี”/ บ้้านขนมไทย/ บ้้านสวนโบนััส/
บ้้านไม้้ชายคลอง/ และท่่องเที่่�ยววิิถีีคลองบางเชืือกหนััง ณ ชุุมชนพููนบำเพ็็ญ

การพัั ฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียวชุุมชนริิมคลองฝั่่�งธนบุุรีีอย่่างยั่่�งยืืน
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(3)	สื่่�อและกิิจกรรมประชาสััมพัันธ์์ อาทิิ กิิจกรรมท่่องเที่่�ยวภายในชุุมชนร่่วมกัับการจััดท่่องเที่่�ยว
เชื่่�อมเส้้นทางคลองในพื้้�นที่่� ทำให้้เริ่่�มเป็็นที่่�รู้้�จัักและเป็็นแหล่่งศึึกษาดููงาน การจััดงานกิิจกรรม
ขององค์์กรต่่าง ๆ สื่่�อ social เช่่น วิิถีีคนคลองฝั่่�งธนฯ ชุุมชนพููนบำเพ็็ญ บ้้านสวนโบนััส
Siam U กัับงานพััฒนาแหล่่งท่่องเที่่�ยว ชุุมชนพููนบำเพ็็ญ ททบ 5 เชฟชุุมพลพาเที่่�ยวชุุมชน
พูู น บำเพ็็ ญ ซีีรี่่� วิิ ถีี คน “วิิ ถีี คลองในเมืืองกรุุ ง ชุุ ม ชนพูู น บำเพ็็ ญ THAI PBS ลุุ ง ไม่่ รู้้� โรย
super active และรายการ สููงวััยไอดอล โฮมสเตย์์บ้้านสวนชุุมชนพููนบำเพ็็ญ เป็็นต้้น
ผลการประเมิินการตอบรัับของคนในชุุมชนและลููกค้า้ เป้้าหมาย

จากการประเมิินค่่าใช้้จ่่าย ต้้นทุุน และรายได้้ ของสมาชิิกชุุมชนผู้้�ร่่วมโครงการเป็็นระยะเวลา
3 เดืือน (ธัันวาคม 2564 – กุุมภาพัันธ์์) ทั้้�งก่่อนและหลัังเข้้าร่่วมโครงการ พบการเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�สำคััญ ดัังนี้้�
• ลดค่่าใช้้จ่่ายอาหาร พบว่่าค่่าใช้้จ่่ายครััวเรืือนด้้านอาหารเฉลี่่�ย 5,025 บาท/เดืือน และ
หลัังเข้้าร่่วมโครงการ 3,933 บาท/เดืือน เฉลี่่�ยลดลงร้้อยละ 22 โดยเฉพาะพื้้�นที่่�เกษตรกร
ที่่�มีีการปลููกพืืชหมุุนเวีียนและแบ่่งขายบางส่่วน
•	ลดต้้นทุุนการทำเกษตร พบว่่าต้้นทุุนการทำเกษตรลดลงเฉลี่่ย� ร้้อยละ 23 ภายหลัังเข้้าร่่วม
โครงการโดยเฉพาะโฮมสเตย์์ ที่่�นำผลิิตผลมาใช้้ในการประกอบอาหารให้้กัับลููกค้้าที่่�มา
เยี่่�ยมชม
• เพิ่่�มรายได้้เฉลี่่�ยต่่อเดืือน พบว่่า ทุุกพื้้�นที่่�หลัังเข้้าร่่วมโครงการฯ มีีรายได้้จากการทำเกษตร
อิิ น ทรีีย์์ เ พิ่่� ม ขึ้้� น เฉลี่่� ย ร้้ อ ยละ 25 โดยสูู ง สุุ ด โรงปุ๋๋� ย ไส้้ เ ดืือน เพิ่่� ม ขึ้้� น สูู ง สุุ ด ถึึ ง ร้้ อ ยละ 40
จากการจำหน่่ายปุ๋๋�ยไส้้เดืือนและไส้้เดืือนพร้้อมเลี้้�ยง
เศรษฐกิิจสีีเขีียวบนฐานภููมินิ
ิ เิ วศ

ชุุมชนตลาดพลููมีีสภาพเป็็นย่่านชุุมชนและตลาดที่่�ตั้้�งอยู่่�ริิมคลองบางกอกใหญ่่จรดคลองด่่านหรืือ
คลองสนามชััย และพื้้�นที่่�อีีกด้้านที่่�ติิดถนนเทิิดไท โดยมีีถนนตอนในเรีียกว่่า ถนนตลาดพลูู ตลาดพลูู
ยัังคงเป็็นชุุมชนที่่�ยัังมีีประวััติิศาสตร์์และวััฒนธรรมที่่�ผสมผสานหลงเหลืืออยู่่� กลุ่่�มตลาดพลููดููดีีจึึงมีี
แนวทางการพััฒนาการท่่องเที่่ย� วและกิิจกรรมวััฒนธรรมเพื่่�อเชื่่อ� มโยงทุุนทางวััฒนธรรมและศัักยภาพชุุมชน
และผู้้�คนในพื้้�นที่่� ในการส่่งเสริิมและพััฒนาให้้ย่่านชุุมชนมีีความมีีชีีวิิตชีีวาและเชื่่�อมต่่อเส้้นทางคลองฝั่่�งธนบุุรีี
ขยายฐานการพััฒนาแก่่คนทุุกเพศวััย และสนัับสนุุนการเดิินทางที่่�มิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจ
สีีเขีียว
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ผลการดำำ�เนิินงานการพัั ฒนากระบวนการผลิิตสิินค้้าและบริิการของชุุมชน

•	พััฒนาเส้้นทางท่่องเที่่�ยว เชื่่�อมโยงเส้้นทางคลองและวััฒนธรรมชุุมชนฝั่่�งธนฯ ตลาดพลููดููดีีและเครืือข่่ายได้้พััฒนา
เส้้นทางท่่องเที่่�ยว โดยเน้้นพััฒนาเส้้นทางท่่องเที่่�ยวที่่�เชื่่�อมโยงกัับเครืือข่่ายพื้้�นที่่�คลองฝั่่�งธนฯเพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพ
เพิ่่�มรายได้้ และส่่งเสริิมกิิจกรรมของชุุมชนตลาดพลููและชุุมชนริิมคลองฝั่่�งธนฯ อื่่�น ๆ เส้้นทางที่่�ได้้จากการพััฒนา
ในโครงการ ประกอบด้้วย
o ทริิปเรืือสััญจรทางน้้ำ เช่่น ทริิปเรืือสััญจรทางน้้ำจากตลาดพลูู สู่่� พููนบำเพ็็ญ ทริิปล่อ่ งเรืือตามเส้้นทางคลองบางหลวง
(บางกอกใหญ่่) คลองชัักพระ และคลองบางกอกน้้อย ทริิปเรืือสััญจรทางน้้ำคลองบางหลวง (บางกอกใหญ่่)
สู่่�คลองด่่าน บางขุุนเทีียน (จอมทอง) ในบางเส้้นทางได้้มีีการทดลองเดิินเรืือท่่องเที่่�ยวด้้วยเรืือไฟฟ้้า
o ทริิปเดิินเมืืองและทริิปรถไฟ เน้้นการเชื่่�อมโยงพื้้�นที่่�ศัักยภาพใหม่่ ๆ ภายในและรอบย่่านตลาดพลููตามเส้้นทาง
บกด้้วยถนน ทางริิมรางรถไฟ ทางเดิินริิมคลอง และตรอกซอย เพื่่�อเป็็นการสนัับสนุุนเศรษฐกิิจชุุมชน
ในย่่านตลาดพลููและพื้้น� ที่่ฝั่� ง่� ธนบุุรีี ส่่งเสริิมสถานที่่ส� ำคััญในย่่านตลาดพลููและพื้้น� ที่่ฝั่� ง่� ธนบุุรีี และพััฒนากิิจกรรม
ให้้ตอบสนองฐานลููกค้้าหลากหลายยิ่่�งขึ้้�น

ทริิปเรืือสััญจรทางน้ำำ��จากตลาดพลูู สู่่� พูู นบำำ�เพ็็ ญ

งาน เปิิดตำำ�นาน “ระบำำ� แทง ชััก” @ กงลี้้�ตลาดพลูู

ที่่�มา: Sarakadee Lite. 3 พฤษภาคม 2565. กระตั้้�วแทงเสืือ : มรดกจาก กระอั้้�วแทงควาย ของดีีคู่่�ฝั่่�งธนบุุรีี

การพัั ฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียวชุุมชนริิมคลองฝั่่�งธนบุุรีีอย่่างยั่่�งยืืน
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• บัันทึึกและสืืบสานเรื่่�องราวประวััติิศาสตร์์ วััฒนธรรม วิิถีีชีีวิิตของผู้้�คนย่่านตลาดพลููและฝั่่�งธนบุุรีี
เพื่่�อรวบรวมทุุนทางสัังคมที่่�สำคััญ และเพื่่�อสร้้างเสริิมความสนใจในการท่่องเที่่�ยวในย่่าน ผ่่านกิิจกรรม
ต่่าง ๆ ที่จั่� ดขึ้้
ั น� เพื่่�อสื่่อ� สารคุุณค่า่ ทางวััฒนธรรมของชุุมชนและวิิถีีชีีวิตข
ิ องผู้้�คนย่่านตลาดพลููและฝั่่ง� ธนบุุรีี
ประกอบด้้วย การเสวนาเรื่่อ� งราวตลาดพลูู เป็็นการบัันทึึกบอกเล่่าเรื่่อ� งราวทางประวััติศิ าสตร์์ วััฒนธรรม
วิิถีีชีีวิิตในอดีีตแก่่ชนรุ่่�นหลััง ส่่งเสริิมบทบาทผู้้�สููงอายุุในย่่านตลาดพลูู กิิจกรรมห้้องสมุุดเคลื่่�อนที่่�
เพื่่� อ เสริิ ม การอ่่ า นให้้ ช าวย่่ า นตลาดพลูู ทุุ ก เพศทุุ ก วัั ย แนะนำหนัั ง สืือเกี่่� ย วกัั บ ย่่ า นตลาดพลูู แ ละ
ย่่านฝั่่�งธนบุุรีี เพื่่�อขยายภาพการรัับรู้้�ในพื้้�นที่่� ช่่วยสนัับสนุุนนัักเขีียนหนัังสืือเกี่่�ยวกัับย่่านตลาดพลููและ
ย่่านฝั่่ง� ธนบุุรีี และส่่งเสริิมรายได้้การขายสิินค้้าท้้องถิ่่น� กิิจกรรมศิิลปะ ประกอบด้้วย การแสดง การวาด
ลายเส้้น การวาดภาพพู่่�กััน และงานเปิิดตำนาน “ระบำ แทง ชััก” @ กงลี้้�ตลาดพลูู เป็็นการสร้้าง
กิิจกรรมท่่องเที่่�ยวและวััฒนธรรมในย่่านตลาดพลูู และแสดงงานวััฒนธรรมและของดีีท้้องถิ่่�นย่่าน
ตลาดพลููที่่�มีีผู้้�คนรัับรู้้�น้้อย เช่่น กระตั้้�วแทงเสืือ กระบี่่�กระบอง โขน ฯลฯ ให้้เป็็นที่่�รัับรู้้�กว้้างขวาง
มาก
ผลการดำำ�เนิินงานพัั ฒนาการตลาดและการขนส่่ง

• ปรัับปรุุงและทดลองใช้้พิิพิิธภััณฑ์์กงลี้้�ตลาดพลููเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว ด้้วยแนวคิิดสำคััญ
ได้้แก่่ การอนุุรัักษ์์ศาลเจ้้าตึึกดิิน (ปุุนเถ้้ากง) ให้้เป็็นศููนย์์กลางของพื้้�นที่่�โครงการ โดยเป็็น
ศููนย์์กลางกิิจกรรมทางวััฒนธรรมและการท่่องเที่่ย� วตลาดพลูู เชื่่อ� มโยงพื้้น� ที่่ร� อบนอก ทั้้�งทาง
รถไฟ ตรอกซอย ถนน และท่่าน้้ำ เป็็นพื้้น� ที่ร้่� า้ นค้้าชุุมชนรายใหม่่ตลาดพลูู และพื้้น� ที่ส่� าธารณะ
สำหรัับชาวชุุมชนย่่านตลาดพลููทุกุ คน โดยได้้ดำเนิินการปรัับปรุุงอาคารเก่่าโรงเรีียนกงลี้้จ� งซััน
ให้้สามารถใช้้ประโยชน์์ที่่�ดำเนิินการโดยท้้องถิ่่�น เช่่น พิิธีีกรรมที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับศาลเจ้้า เสวนา
เล่่าเรื่่อ� งราวตลาดพลูู สาธิิตกิจิ กรรมศิิลปะ การแสดงมหรสพ เป็็นต้้น ที่ผ่่� า่ นมาได้้มีีการทดลอง
ใช้้งานอาคารเก่่าโรงเรีียนกงลี้้�จงซัันทางด้้านวััฒนธรรม ต่่าง ๆ และจะพััฒนาเป็็นพิิพิิธภััณฑ์์
ในอนาคต เพื่่�อบอกเล่่าเรื่่�องราวประวััติิศาสตร์์ วััฒนธรรม วิิถีีชีีวิิตของผู้้�คนย่่านตลาดพลููและ
ฝั่่�งธนบุุรีี
• ทดลองจััดการท่่องเที่่�ยวด้้วยสกููตเตอร์์และจัักรยานในย่่านตลาดพลูู เนื่่�องจากย่่านตลาดพลูู
เป็็นย่่านที่่มีีซ
� อยและตรอกที่่เ� ชื่่อ� มโยงซัับซ้้อน เหมาะแก่่การท่่องเที่่ย� วด้้วยจัักรยานและสกู๊๊ต� เตอร์์ โดย
ชุุ ม ชนมีีบุุ ค ลากรที่่� เ ป็็ น มัั ค คุุ เ ทศก์์ อ าชีีพมีีใบอนุุ ญ าตพร้้ อ มในการดำเนิิ น กิิ จ การท่่ อ งเที่่� ย วด้้ ว ย
สกููตเตอร์์ ปััจจุุบัันอยู่่�ในขั้้�นตอนเริ่่�มต้้นทดลองการท่่องเที่่�ยว
• ทดลองใช้้เรืือไฟฟ้้าเพื่่�อการท่่องเที่่�ยวสายคลองฝั่่�งธนบุุรีี เพื่่�อสร้้างเส้้นทางท่่องเที่่�ยวด้้วยแนวคิิด
เศรษฐกิิจสีีเขีียว จึึงได้้หารืือกัับเครืือข่่ายและได้้ความร่่วมมืือกัับเจ้้าของเรืือไฟฟ้้าสุุขสำราญ ทดลอง
จััดทริิปเรืือไฟฟ้้าท่่องสายคลองฝั่่�งธนบุุรีี
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•	พััฒนาสื่่�อเพื่่�อการเชื่่�อมโยงในชุุมชนและสื่่�อสารกัับผู้้�บริิโภค
o Facebook อาทิิ Facebook page ถามสิิอิิฉัันคนตลาดพลูู และ ที่่�นี่่�ตลาดพลูู
o จัั ด ทำแผนที่่� แ ละเว็็ บ ไซต์์ ท่่ อ งเที่่� ย วตลาดพลูู เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม การท่่ อ งเที่่� ย วในย่่ า นตลาดพลูู แ ละเครืือข่่ า ย
คลองฝั่่�งธนบุุรีี กลุ่่�มตลาดพลููดููดีีที่่�ต้้องการแผนที่่�ท่่องเที่่�ยวฉบัับใหม่่ขึ้้�นเพื่่�อทดแทนแผนที่่�ฉบัับเดิิมโดยเพิ่่�ม
สถานที่่�ใหม่่ ๆ ซึ่่�งรวมถึึงแหล่่งวััฒนธรรมสำคััญ เช่่น วััด ศาลเจ้้า โรงเจ มััสยิิด บ้้านเก่่า ร้้านอาหารเก่่าแก่่
ร้้านค้้า รวมทั้้�งเพิ่่�มเส้้นทางท่่องเที่่�ยวให้้หลากหลายมากขึ้้�น เช่่น เส้้นทางถนน ตรอกซอย ทางเลีียงรางรถไฟ
เส้้นทางคลอง แผนที่่�จะประกอบด้้วย แผนที่่�ภาพรวมบางยี่่�เรืือ – ตลาดพลูู/แผนที่่�เส้้นทางคลอง (ปากคลอง
บางหลวง-บางยี่่�เรืือ-ตลาดพลูู-จอมทอง-ปากคลองภาษีีเจริิญ)/แผนที่่�เส้้นทางถนน - ตรอกซอย – ทางเลีียบ
รางรถไฟ (บางยี่่�เรืือ ตลาดพลูู โพธิ์์�นิิมิิต บางสะแก ปากน้้ำ-จอมทอง)/แยกตลาดพลููระยะสั้้�น /และ เส้้นทาง
คลองด่่าน – จอมทองระยะสั้้น� นอกจากแผนที่่แ� ล้้วจะมีีการสร้้างเว็็บไซต์์เผยแพร่่แผนที่่ชุ� ดุ ใหม่่ด้ว้ ย (อยู่่�ระหว่่าง
ดำเนิินการ)
o จััดทำแผ่่นป้้ายแผนที่่�ติิดตั้้�งตามสถานที่่�สำคััญในย่่านตลาดพลูู เช่่น ท่่าน้้ำตลาดพลูู สี่่�แยกตลาดพลูู สถานีีรถไฟ
ตลาดพลูู วััดอิินทาราม โรงเจเสี่่�ยงเข่่งตึ๊๊�ง ตลาดวััดกลาง วััดปากน้้ำภาษีีเจริิญ พร้้อม QR Code สำหรัับ
นัักท่่องเที่่�ยว (อยู่่�ระหว่่างดำเนิินการ)
ผลการประเมิินการตอบรัับของคนในชุุมชนและลููกค้า้ เป้้าหมาย

กิิ จ กรรมต่่ า ง ๆ ที่่� ชุุ ม ชนตลาดพลูู ไ ด้้ จัั ดขึ้้� น ได้้ มีี การสำรวจความคิิ ด เห็็ น ของผู้้�เข้้ า ร่่ ว มและผู้้�เกี่่� ย วข้้ อ งต่่ า ง ๆ
สรุุปความพึึงพอใจและข้้อเสนอแนะต่่าง ๆ พบข้้อสัังเกตที่่�สำคััญ ดัังนี้้�
• การพััฒนาเส้้นทางท่่องเที่่�ยว เชื่่�อมโยงคลองฝั่่�งธนฯ และวััฒนธรรมชุุมชน พบว่่า
o	ผู้้�เข้้าร่่วมส่่วนใหญ่่เป็็นผู้้�สููงอายุุหรืือวััยเกษีียณยัังสามารถเดิินทางได้้ด้้วยตััวเองและมีีกำลัังทรััพย์์ในการจัับจ่่าย
ใช้้สอย และกลุ่่�มผู้้�สนใจในเชิิงประวััติิศาสตร์์ของพื้้�นที่่�
o การทดลองใช้้เรืือไฟฟ้้าเพื่่�อการท่่องเที่ย่� ว ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรมมีีความพึึงพอใจ เพราะเห็็นว่่าเป็็นความคิิดสร้้างสรรค์์
เจ้้าของเรืือในการประดิิษฐ์์เรืือรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม เรืือวิ่่�งเงีียบ ไม่่ก่่อควัันและก่่อเสีียงดััง เจ้้าของเรืือเล่่าเรื่่�อง
ได้้น่่าสนใจ
o	ผู้้�เข้้าร่่วมมีีความพึึงพอใจมากในเรื่่�องบรรยากาศริิมคลองที่่�สวยงาม เห็็นวิิถีีชีีวิิตและเรื่่�องราวสองฝั่่�งคลอง
และแม่่น้้ำเจ้้าพระยาซึ่่�งจะให้้มุุมแม่่น้้ำที่่�กว้้างไกลต่่างจากคลอง
o	ผู้้�เข้้าร่่วมพึึงพอใจกัับบรรยากาศสถานที่่�ที่่�เข้้าเยี่่�ยมชมและการเดิินชมชุุมชน ซึ่่�งมีีความสงบ สวยงาม มีีเรื่่�องราว
ประวััติิศาสตร์์น่่าสนใจ
o การเยี่่� ย มชมตลาด หลายท่่ า นชื่่� น ชอบด้้ ว ยบรรยากาศและความหลากหลายของสิิ น ค้้ า สะท้้ อ นวิิ ถีีชีีวิิ ต
มีีข้้อเสนอแนะ เช่่น เน้้นอาหารควรเลืือกอาหารที่่�สะท้้อนอััตลัักษณ์์ท้้องถิ่่�น
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19

• การสืืบสานเรื่่�องราวประวััติิศาสตร์์ วััฒนธรรม วิิถีีชีีวิิตของผู้้�คนย่่านตลาดพลููและฝั่่�งธนบุุรีี พบว่่า
o	กิิจกรรมการเสวนาเรื่่อ� งราวตลาดพลูู และ กิิจกรรมศิิลปะ ผู้้�เข้้าร่่วมได้้รับั ความรู้้�จากผู้้�รู้้�ผู้้�เชี่่ย� วชาญ
ทั้้�งได้้รัับฟัังเรื่่�องราวในอดีีต ได้้รู้้�จัักศิิลปะที่่�หาได้้ยากและมีีเอกลัักษณ์์ มีีการสาธิิตและให้้
ผู้้�ร่่วมกิิจกรรมได้้ลองทำจริิง ๆ ทำให้้เห็็นว่่าความสวยงามของผลงานศิิลปะที่่�ได้้เห็็นนั้้�นต้้องใช้้
สมาธิิ การฝึึกฝน ความตั้้�งใจ และที่่�สำคััญที่่�สุุดคืือความรัักในศิิลปะดั้้�งเดิิมของชุุมชนที่่�พร้้อมจะ
ถ่่ายทอดต่่อชนรุ่่�นหลัังที่่�สนใจ กิิจกรรมหลายกิิจกรรม เช่่น กิิจกรรมการวาดพู่่�กัันจีีนปกสมุุด
เป็็นงานที่่�สนุุก มีีประโยชน์์ และสร้้างสมาธิิ ผู้้�สอนมีีความตั้้�งใจดููแลใกล้้ชิิด สร้้างความประทัับใจ
กัับผู้้�เข้้าร่่วม
o งานเปิิดตำนาน “ระบำ แทง ชััก” @ กงลี้้ต� ลาดพลูู ผู้้�เข้้าร่่วมชื่่น� ชอบที่่ไ� ด้้รับั ฟัังเรื่่อ� งราวความหลััง
ของโรงเรีียนกงลี้้�จงซััน เรื่่�องเล่่าว่่าวบางสะแก และได้้รัับชมศิิลปะแขนงต่่าง ๆ การจััดงานได้้รัับ
การตอบรัับจากสื่่�อมวลชนเป็็นอย่่างดีี

ผลการดำำ�เนิินงานชุุมชนคลองบางประทุุน
เขตจอมทอง
เศรษฐกิิจสีีเขีียวบนฐานภููมินิ
ิ เิ วศ

ชุุมชนคลองบางประทุุนตั้้�งอยู่่�ย่่านคลองบางประทุุน คลองมีีบทบาทความสำคััญต่่อ
การดำรงชีีวิิตอย่่างมากด้้วยผู้้�คนมีีการประกอบอาชีีพเกษตรกรรมทำสวนเป็็นหลััก ปััจจุุบััน
ด้้ ว ยการเข้้ า มาของผู้้�มาตั้้� ง ถิ่่� น ฐานใหม่่ พื้้� น ที่่� ชุุ ม ชนคลองบางประทุุ น กำลัั ง เผชิิ ญ กัั บ
การเปลี่่� ย นแปลงการใช้้ ป ระโยชน์์ ที่่� ดิิ น ชุุ ม ชนคลองบางประทุุ น มีีแนวทางการพัั ฒ นา
ห่่วงโซ่่อุุปทานเพื่่�อรัักษาพื้้�นที่่�เกษตรด้้วยการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจสีีเขีียวด้้วยการพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ทางการเกษตรของพื้้�นที่่�และสร้้างแบรนด์์กลางของชุุมชนเพื่่�อนำเสนอคุุณค่่า
ของชุุมชนคลองบางประชุุมให้้กัับคนภายนอกและกระตุ้้�นจิิตสำนึึกคนรุ่่�นต่่อไป
ผลการดำำ�เนิินงานการพัั ฒนากระบวนการผลิิตสิินค้้าและบริิการของชุุมชน

• พััฒนาแบรนด์์กลางชุุมชน เริ่่�มด้้วยเรีียนรู้้�จากกรณีีศึึกษาเกี่่�ยวกัับโมเดลธุุรกิิจแบรนด์์กลาง
ที่่เ� กิิดขึ้้น� ในประเทศไทย แล้้วระดมความคิิดเห็็นร่่วมกัับคลัังสมองของพื้้น� ที่่โ� ดยหารืือร่่วมกัันถึึงแนวทาง
การสร้้างแบรนด์์กลาง ได้้แก่่ การกำหนดกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย คุุณค่า่ ของแบรนด์์ที่จ่� ะส่่งมอบให้้กับั ลููกค้้า
รููปแบบการทำงานร่่วมกััน วิิธีีการจััดการและการแบ่่งผลกำไร และการออกแบบภาพลัักษณ์์ความรู้้�สึึก
ของแบรนด์์ร่่วมกัับนัักออกแบบ แล้้วดำเนิินการ ออกแบบโลโก้้ บรรจุุภััณฑ์์ และสื่่�อต่่าง ๆ ของแบรนด์์
โดยมีีการสััมภาษณ์์ลูกู ค้้าเป้้าหมายร่่วมกััน เลืือกผลิิตภัณฑ์
ั ที่์ จ่� ะทดลองขาย ออกแบบโลโก้้ และปรัับบรรจุุภัณฑ์
ั ์
ของผลิิตภััณฑ์์หลากหลายของชุุมชนภายใต้้ชื่่�อแบรนด์์ “ณ บางประทุุน”
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย

การออกแบบและสรุุปอััตลัักษณ์์แบรนด์์ ณ บางประทุุน

•	ผลการออกแบบอััตลักั ษณ์์ ณ บางประทุุน เพื่่�อถ่่ายทอดผ่่านแบรนด์์ คืือ การรัักษาพื้้น� ที่่แ� ละสื่่อ� สารคุุณค่า่ ของชุุมชน
ให้้กับั คนภายนอกและกระตุ้้�นจิิตสำนึึกคนรุ่่�นต่่อไป โดยมีี mood and tone คืือ ธรรมชาติิ อบอุ่่�น และท้้องถิ่่น� ชุุมชน
เลืือกใช้้อััตลัักษณ์์รููปงอบที่่�ลงความเห็็นว่่า สื่่�อถึึงชีีวิิตชาวสวนของชาวบางประทุุน และจดจำง่่าย โดยมีีคำขยาย
ใต้้ชื่่�อแบรนด์์ว่่า “เป็็นทุุนให้้แผ่่นดิิน” เพื่่�อตอบเจตนารมย์์เป้้าหมายการทำแบรนด์์กลางที่่�กำหนดไว้้
• ออกแบบฉลากและผลิิตภััณฑ์์สิินค้้าทดลองขาย เน้้นการใช้้สีีแยกประเภทสิินค้้า มีีลายเส้้นแสดงวััตถุุดิิบของสิินค้้า
และรููปแบบแพกเกจที่่�เป็็นธรรมชาติิ หลีีกเลี่่�ยงการใช้้พลาสติิกให้้มากที่่�สุุด

ลัักษณะฉลากบนสิินค้้าต่่าง ๆ ที่่�มีีการทดลองขายภายใต้้แบรนด์์ ณ บางประทุุน
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ผลการดำำ�เนิินงานพัั ฒนาการตลาดและการขนส่่ง

• ออกแบบอััตลัักษณ์์แบรนด์์ “ณ บางประทุุน” และได้้ข้้อสรุุปว่่า สิินค้้าที่่�จะขายในแบรนด์์ชุุมชน คืือ
กล้้วยฉาบ เผืือกทอด ตลิิงปิิงแช่่อิ่่�ม กะหรี่่�ปั๊๊�ป ยาสมุุนไพรจากตำรัับยาดั้้�งเดิิมในชุุมชน เช่่น ยาหม่่อง
สมุุนไพร ยาสีีฟัันสมุุนไพร น้้ำมัันหยิินหยาง รวมถึึงของที่่�ใช้้ในการเกษตร เช่่น ต้้นกล้้า เมล็็ดพัันธุ์์�
น้้ำหมััก ปุ๋๋�ยอิินทรีีย์์ สารไล่่แมลงจากธรรมชาติิ เป็็นต้้น สิินค้้าที่่�แบรนด์์กลางจำหน่่ายจะมีีสรรพคุุณ
ที่่�ดีีต่่อสุุขภาพ ไม่่ทำลายสิ่่�งแวดล้้อม พร้้อมทั้้�งคุุณค่่าในการรัักษาพื้้�นที่่�บางประทุุน เป็็นสิินค้้า
ที่่�ให้้ความรู้้�สึึกนุ่่�มนวล และแบรนด์์จะขายของมููลค่่าสููงที่่�ตอบโจทย์์ความกัังวลของลููกค้้าในเรื่่�อง
คุุณภาพ ความสะอาด ความปลอดภััย และที่่ม� าจากธรรมชาติิ พร้้อมทั้้�งลดความยุ่่�งยากในการคิิดต้้นทุุน
ค่่าส่่งสำหรัับลููกค้้าที่่�กัังวลเรื่่�องค่่าจััดส่่ง
• การจัั ด การแบรนด์์ ก ลางชุุ ม ชน และการตลาดสิิ น ค้้าชุุ ม ชน งานหลัั ก ของแบรนด์์
“ณ บางประทุุ น ” คืือ การเป็็ น “ผู้้� จัั ด จำหน่่าย” ซึ่่� ง ทำหน้้ า ที่่� เ ป็็ น คนกลางขายของ
โดยจะออกแบบและดููแลแบรนด์์กลางของชุุมชน สื่่�อสารเรื่่�องบางประทุุน คุุณค่่าของพื้้�นที่่�
ผลผลิิตของชุุมชน เลืือกสรร ร่่วมพััฒนาสิินค้้าและควบคุุมคุุณภาพ รัับซื้้�อของที่่�ผลิิตในชุุมชน
อย่่างเป็็นธรรมและเคารพต่่อผู้้�ผลิิต โดยจะใช้้วิิธีีซื้้�อขาด/รัับฝากขาย จากผู้้�ผลิิตในชุุมชน
เพื่่�อให้้ความรัับผิิดชอบของแบรนด์์ต่่อผู้้�ผลิิตแยกกัันชััดเจน ทำการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์
ตั้้�งราคาขาย ขาย เปิิดหน้้าร้้านออนไลน์์ สื่่�อสารกัับลููกค้้า และรัับผิิดชอบการส่่งถึึงลููกค้้า
สร้้างความร่่วมมืือกัับองค์์กรต่่าง ๆ รวมถึงึ การร่่วมงาน ร่่วมงานขาย ออกร้้าน หรืือจััดกิจิ กรรม
ต่่าง ๆ และจะบริิหารแยกจากทุุกคนที่่�เป็็นผู้้�ผลิิตแต่่ละรายในชุุมชม แต่่ก็็ยัังคงมีีชุุมชน
เป็็นเจ้้าของร่่วมกััน
• คำนวณต้้นทุุนและการตั้้�งราคาสิินค้้าที่่�ขายในแบรนด์์กลาง การตั้้ง� ราคาขายสิินค้้าในแบรนด์์
ณ บางประทุุน ในปััจจุุบัันตั้้�งราคาขายสููงกว่่าราคาเดิิมที่่�ชุุมชนขายเพราะมีีต้้นทุุนเพิ่่�มเติิม
ในการทำแบรนด์์กลาง และจะค่่อย ๆ เก็็บข้้อมููลการขายเพื่่�อรัับรู้้�ต้้นทุุนที่่�แท้้จริิงและกำหนด
ราคาขายที่่�สมเหตุุสมผล และสรุุปเป็็นหลัักการในการตั้้�งราคาสิินค้้าที่่�จะขายในแบรนด์์กลาง
ต่่อไป
• รายได้้ของแบรนด์์กลางจะถููกจััดสรรเพื่่�อดููแลและพััฒนาแบรนด์์ เป็็นค่่าจ้้างที่่�จะจ้้างเยาวชน
ในพื้้�นที่่�มาช่่วยดููแลการสื่่�อสารและการขายออนไลน์์ และจ่่ายต้้นทุุนอื่่�น ๆ ของแบรนด์์กลาง และ
สามารถนำไปใช้้จ่า่ ยในกิิจกรรมอื่่น� หรืือใช้้จ่า่ ยอื่่น� ๆ ได้้ด้ว้ ยการตััดสินิ ใจร่่วมกัันของชุุมชน โดยชุุมชน
ได้้หารืือถึึงความเป็็นไปได้้ในการจััดตั้้�งองค์์กรจดทะเบีียนขึ้้�นเพื่่�อใช้้จััดการแบรนด์์กลางด้้วย เช่่น
การจดทะเบีียนวิิสาหกิิจชุุมชน บริิษััท วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม สหกรณ์์ ฯลฯ
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• เพิ่่�มช่่องทางการจำหน่่ายสิินค้้าชุุมชน พััฒนาใหม่่ภายใต้้แบรนด์์ ณ บางประทุุน ทั้้�ง offline คืือ ได้้ไปออกบููธ
ขายสิินค้้าที่่�ห้้าง The Promenade ในช่่วงเทศกาลพิิเศษเดืือนละ 1 ครั้้�ง และเปิิดช่่องทางการขาย online
ทั้้�ง Facebook และ line official ชื่่�อ ณบางประทุุน
ผลการประเมิินการตอบรัับของคนในชุุมชนและลููกค้า้ เป้้าหมาย

จากการประเมิินการดำเนิินการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และแบรนด์์กลาง พบว่่า
• สมาชิิกในชุุมชนที่่�เข้้าร่่วมกัับการพััฒนาแบรนด์์ ณ บางประทุุน จำนวน 7 ครััวเรืือน โดยคาดว่่าในอนาคตจะขยาย
เครืือข่่ายผู้้�ผลิิตตามความสมััครใจ โดยเป้้าหมายอย่่างน้้อย 10 ครััวเรืือน
•	สิินค้้าภายใต้้แบรนด์์ ณ บางประทุุน ได้้ทำการทดลองขายที่่�ห้้างสรรพสิินค้้า Icon Siam และที่่� The Promenade
ได้้มีีการจััดทำแบบสอบถามความคิิดเห็็นลููกค้้าที่่� พบว่่า ลููกค้้าส่่วนมากจะมีีช่่วงอายุุ 40-60 ปีี มีีอาชีีพธุุรกิิจส่่วนตััว
และแม่่บ้้าน ฐานรายได้้จะอยู่่�ที่่� 30,000-50,000 บาท และอาศััยอยู่่�กัับครอบครััว โดยพฤติิกรรมในการบริิโภค ได้้แก่่
(1) ซื้้�อและบริิโภคอาหารแปรรููปเกษตรกรรมที่่�เป็็นอิินทรีีย์์หรืืออาหารปลอดภััย 1-2 ครั้้�งต่่อเดืือน และ (2) ส่่วนมาก
ซื้้�อไปรัับประทานเอง โดยมีีเหตุุผลในการตััดสิินใจเลืือกซื้้�อสิินค้้า 3 อัันดัับแรก ได้้แก่่ รสชาติิ อยากช่่วยเหลืือสัังคม
และ ดีีต่่อสุุขภาพและราคามีีความเหมาะสม ตามลำดัับ
• ปริิมาณการผลิิตโดยเฉพาะตะลิิงปลิิงเพิ่่�มขึ้้�นประมาณร้้อยละ 20
• รายได้้ของผู้้�ผลิิตที่ร่่� ว่ มเข้้าพััฒนาแบรนด์์และทดลองขาย ผู้้�ผลิิตสินิ ค้้าตะลิิงปลิิงและกะหรี่่ปั๊๊� บ� มีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�นประมาณ
เดืือนละร้้อยละ 15-20 ส่่วนผู้้�ผลิิตกล้้วยเบรกแตกมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�นต่่อเดืือนร้้อยละ 10 โดยราคาสิินค้้าของชุุมชน
ขายได้้มีีราคาสููงขึ้้�นร้้อยละ 10-42
• สร้้างรายได้้ให้้ ณ บางประทุุน 14,300 บาท (ในระยะทดลองขายแบบ offline 2 เดืือน) อััตรากำไรของ
ณ บางประทุุนอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 30

การพัั ฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียวชุุมชนริิมคลองฝั่่�งธนบุุรีีอย่่างยั่่�งยืืน
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ผลการดำำ�เนิินงานชุุมชนคลองบางมด
เขตทุ่่�งครุุ-บางขุุนเทีียน
เศรษฐกิิจสีีเขีียวบนฐานภููมินิ
ิ เิ วศ

ชุุมชุุนคลองบางมดตั้้�งอยู่่�ริิมคลองบางมด ตลอดเส้้นทางคลองบางมดความหลากหลายของวััฒนธรรมและ
ทรััพยากรธรรมชาติิ และยัังคงความเป็็นวิิถีีชุมุ ชนที่่ผ� สมผสานหลายศาสนา เซฟติิสท์์ ฟาร์์ม (SAFETist Farm)
ฟาร์์มเกษตรอิินทรีีย์์ที่่�อยู่่�ในย่่านบางมด เห็็นความสำคััญของพื้้�นที่่� ด้้วยการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจสีีเขีียว
ด้้วยการพััฒนา “คลัังอาหารปลอดภััย” หรืือแหล่่งผลิิตอาหาร พร้้อมทั้้�งพััฒนาให้้พื้้�นที่่�ฟาร์์มและ
ชุุมชนคลองบางมดเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�สร้้างสรรค์์ และพััฒนาให้้เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวทางเรืือแห่่งใหม่่ของ
กรุุงเทพฯ
ผลการดำำ�เนิินงานการพัั ฒนากระบวนการผลิิตสิินค้้าและบริิการของชุุมชน

•	พััฒนาพื้้�นที่่�ต้้นแบบและศููนย์์การเรีียนรู้้�เกษตรปลอดภััยในเมืือง ด้้วยการออกแบบฐาน
กิิจกรรมการเรีียนรู้้� ทั้้�งสำหรัับเด็็กและผู้้�ใหญ่่ อาทิิ ฐานรีีไซเคิิลขวดพลาสติิกเป็็นที่่ปลู
� กู ผัักสลััด
ฐานทำป้้ายชื่่�อผัักจากเศษไม้้เหลืือใช้้ ฐานเปลี่่�ยนเศษอาหารเป็็นปุ๋๋�ยด้้วยหนอนแมลงวัันลาย
ฐานจััดการขยะอย่่างถููกวิิธีีด้้วยแนวคิิด Zero-Waste เป็็นต้้น มีีกิิจกรรมด้้านอาชีีพ เช่่น
บาริิสต้้า ทำเมนููน้้ำดื่่�มโดยใช้้วััตถุุดิิบในฟาร์์มเป็็นส่่วนประกอบ อาทิิ ใบหููเสืือ ลููกมะกรููด
ใบมะกรููด ดอกอััญชััน ดอกพวงชมพูู สอนวิิธีีปลููกผัักปลอดสารเคมีีในกระถางเพื่่�อขาย
สอนเพาะต้้นอ่่อนทานตะวััน และมีีการจััดกิิจกรรม Farm Visit เพื่่�อให้้ผู้้�สนใจได้้เข้้ามา
ร่่วมเรีียนรู้้�การปลููกผัักปลอดภััยของฟาร์์ม พร้้อมทั้้�งเปิิดประสบการณ์์วิิถีีชาวสวนริิมคลอง
ร่่วมเรีียนรู้้�ไปพร้้อมกััน

กิิจกรรมการเรีียนรู้้� SAFETist Farm
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• ขยายผู้้�ผลิิตไปยัังเกษตรกรในย่่านคลองบางมด และเป็็นสื่่�อกลางในการเชื่่�อมโยงระหว่่างผู้้�ผลิิตและผู้้�บริิโภค
โดยการสร้้าง “ครอบครััวตะกร้้าผััก” เพื่่�อร่่วมแลกเปลี่่�ยนแบ่่งปัันความรู้้�ซึ่ง่� กัันและกััน ผลการดำเนิินงานส่่งผลให้้งาน
และรายได้้ของคนในชุุมชนมากขึ้้�น/รายจ่่ายน้้อยลง

กิิจกรรมการเรีียนรู้้� SAFETist Farm

•	พััฒนาการบริิการด้้านการท่่องเที่่�ยวเชิิงอนุุรัักษ์์และเชื่่�อมโยงกัับสิินค้้าชุุมชน โดย พััฒนาเส้้นทางท่่องเที่่�ยว
ที่่�เชื่่�อมโยงวิิถีีคลองและสิินค้้าชุุมชน มีีการสำรวจเส้้นทาง สร้้างเรื่่�องราวร้้านค้้าเก่่าแก่่ริิมคลอง และเชื่่�อมโยงกัับวััด
มััสยิิด รวมถึึงสามารถพััฒนาเป็็นทริิปท่่องเที่่�ยวทางเรืือ สร้้างแพ็็คเกจทริิปสำหรัับนัักท่่องเที่่�ยวที่่�หลากหลาย
และ สำรวจนกในฟาร์์มและนกในพื้้�นที่่� ได้้รับั การสนัับสนุุนจากนัักดููนกจากเครืือข่่ายสมาคมไทยท่่องเที่ย่� วเชิิงอนุุรักั ษ์์
และผจญภััย (TEATA) ลงพื้้น� ที่พ่� ายเรืือสำรวจคลอง พบนกในฟาร์์มและนอกฟาร์์มที่่น่� า่ สนใจสามารถพััฒนาเป็็นบริิการ
กิิจกรรมดููนกได้้ 55 ชนิิด มีีการพััฒนาเส้้นทางพายเรืือคายััคเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว 4 เส้้นทาง ได้้แก่่ 1) คลองบางมดคลองนา ระยะทาง 4.2 กิิโลเมตร 2) คลองนา-คลองสวน ระยะทาง 5.3 กิิโลเมตร 3) คลองสวน–คลองบางมด
(รางแม่่น้้ำ) ระยะทาง 5.3 กิิโลเมตร 4) คลองบางมด รางแม่่น้้ำ - คลองขวาง ระยะทาง 7.5 กิิโลเมตร

เส้้นทางพายเรืือคายััคเพื่่� อการท่่องเที่่�ยว
การพัั ฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียวชุุมชนริิมคลองฝั่่�งธนบุุรีีอย่่างยั่่�งยืืน
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• จััดทำข้้อมููล และสร้้างการเชื่่�อมโยงกัับร้้านค้้าริิมคลองที่่�มีีศัักยภาพ ซึ่่�งมีีผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์
เน้้นให้้ผู้้�อยู่่�อาศััยที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�สามารถประกอบอาชีีพที่่�ตนเองถนััด ตััวอย่่างสิินค้้าชุุมชนที่่�ได้้เริ่่�ม
เชื่่�อมโยงกัับระบบของ SAFETist เช่่น ห่่อหมกปลานิิล ขนมจาก ขนมข้้าวเม่่า
•	พััฒนามาตรฐานการบริิการการท่่องเที่่�ยว โดยมีีระบบการคััดกรองก่่อนมาร่่วมกิิจกรรม
ที่่�ฟาร์์ม ด้้วยการตรวจ ATK และส่่งข้้อมููลการฉีีดวััคซีีนผ่่าน google link เจ้้าหน้้าที่่�ได้้รัับการอบรม
เรื่่�องพื้้�นฐานการพายเรืือคายััค และนำมาใช้้กัับนัักท่่องเที่่�ยว เพื่่�อให้้ความรู้้�พื้้�นฐานก่่อนพายเรืือ
และมีีระบบการจองทริิปล่่วงหน้้า ผ่่าน Facebook Page และ Line Official เป็็นต้้น
ผลการดำำ�เนิินงานพัั ฒนาการตลาดและการขนส่่ง

• พััฒนาพื้้�นที่่�จำหน่่าย/ช่่องทางการตลาดสำหรัับสิินค้้าการเกษตร ทั้้�งในรููปแบบ offline
เช่่น การออกบููธ Green Market ซึ่่�งจััดโดยสำนัักงานเขตทุ่่�งครุุ และการขายผลิิตภััณฑ์์
ทาง online ผ่่าน Line Shopping และ LINE Official Account โดยให้้ความรู้้�เรื่่�องผััก
แก่่สมาชิิก
• การจััดระบบการจััดการสิินค้้าและการขนส่่งสิินค้้าที่่�มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ประกอบ
ด้้วย การจััด zoning ส่่งสิินค้้าตามพื้้�นที่่� และ การทดลองจััดส่่งผัักด้้วยรถมอเตอร์์ไซค์์ไฟฟ้้า
โดยมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีีได้้สนัับสนุุนรถจัักรยานยนต์์ไฟฟ้้ารุ่่�น PCX
Electric แก่่ทางฟาร์์ม เพื่่�อยืืมใช้้งานในการทดลองทำระบบจััดส่่งผัักแบบปลอดสารพิิษและ
ลดมลภาวะ โดยจะใช้้จััดส่่งผัักภายในรััศมีีระยะไม่่เกิิน 10 กิิโลเมตร

การจััดส่่งผัักของฟาร์์มด้้วยรถมอเตอร์์ไซค์์ไฟฟ้้า
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• เพิ่่�มช่่องทางการตลาดสำหรัับด้้านการท่่องเที่่�ยว ประกอบด้้วย การออกบููธตาม Event ต่่าง ๆ ไตรมาสละ 1 ครั้้�ง
ช่่องทาง Facebook Page เที่่�ยวทั่่�วบางมด Group Facebook รัักษ์์คลองฝั่่�งธนฯ เที่่�ยวคลองบางมด ท่่องเที่่�ยว
วิิถีีชุุมชน
•	พััฒนาระบบการจััดการบริิการการท่่องเที่่�ยวและการเดิินทางให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น เช่่น การมีีพื้้�นที่่�จุุดจอดรถ
สำหรัับนัักท่่องเที่่�ยว มีีการจััดทำแผนที่่�การเดิินทาง เพื่่�อการสื่่�อสารทางออนไลน์์ เป็็นต้้น
ผลการประเมิินการตอบรัับของคนในชุุมชนและลููกค้า้ เป้้าหมาย

จากการประเมิินค่่าใช้้จ่่าย ต้้นทุุน และรายได้้ และผลกระทบอื่่�น ๆ ก่่อนและหลัังเริ่่�มโครงการ พบการเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�สำคััญ ดัังนี้้�
•	พื้้�นที่่�ปลููกผัักและปริิมาณการผลิิตที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ทั้้�งรั้้�วผัักแนวตั้้�ง และการปลููกผัักในกระถาง
• เพิ่่�มงานและรายได้้ ลดรายจ่่าย ชุุมชนมีีงานและรายได้้ของคนในชุุมชนมากขึ้้�น/รายจ่่ายน้้อยลง ชุุมชนรอบข้้าง
มีีรายได้้จากการขายสิินค้้า เฉลี่่�ยครั้้�งละ 500-1,000 บาท/การจััดงาน 1 ครั้้�ง
•	จำนวนสมาชิิกชุุมชนที่่�เข้้าร่่วม/เครืือข่่ายความร่่วมมืือเพิ่่�มขึ้้�น ด้้านการเกษตร เช่่น เครืือข่่ายสวนผัักคนเมืือง
สำนัักงานส่่งเสริิมการศึึกษานอกระบบและการศึึกษาตามอััธยาศััย (กศน.) ชุุมชนใต้้สะพาน ประชาอุุทิิศ 76 วิิสาหกิิจ
เพาะเลี้้�ยงสััตว์์ปีีก และภาควิิชาพืืชสวน คณะเกษตร มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ เป็็นต้้น ด้้านการท่่องเที่่�ยว
บริิษััท เทรคกิ้้�งไทย จำกััด บริิษััท เอชี่่�ยนไรส์์ ทราเวล จำกััด บริิษััท Recreational Bangkok Biking Ltd.
เว็็บไซต์์ www.verylocaltrip.com เครืือข่่ายจาก Facebook Page นิิยมพาย เที่่�ยวคลองต้้องลองเที่่�ยว เป็็นต้้น
•	ลดผลกระทบที่่�มีีต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ด้้านการเกษตร อาทิิ การนำเศษอาหารจากการบริิโภคภายในฟาร์์ม
มาทำเป็็นปุ๋๋�ย ด้้วยการเลี้้�ยงหนอนแมลงวัันลาย เฉลี่่�ยวัันละ 1-5 กิิโลกรััม การนำมููลไก่่มููลแพะมาใช้้ในการปรุุงดิิน
การใช้้เศษวััสดุุ ไม้้ ใบไม้้ นำมาบดละเอีียด เพื่่�อใช้้หมุุนเวีียนในการทำวััสดุุปลููกภายในฟาร์์ม การใช้้เศษวััสดุุ สิ่่�งของ
เหลืือใช้้มาทำแปลงผัักเพื่่�อปลููกผััก สามารถเพิ่่�มพื้้�นที่่�ในการเพาะปลููกได้้ 20 ตารางเมตร ซึ่่�งคิิดเป็็น 1% ของพื้้�นที่่�
ทั้้�งหมด (2 ไร่่ 2 งาน) เป็็นต้้น ด้้านการท่่องเที่่�ยว อาทิิ เกิิดการต่่อยอดพััฒนาทริิปพายเรืือตกขยะ เพื่่�อรณรงค์์
เรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อม การให้้ความรู้้�แก่่นัักท่่องเที่่�ยวเรื่่�องแนวคิิดการกิินอาหารที่่�ปลอดภััย ผ่่านกิิจกรรมภายในฟาร์์ม
จััดอบรมเรื่่�องการจััดการขยะ และเผยแพร่่ทางออนไลน์์ เป็็นต้้น
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•	ผลการประเมิินการตอบรัับของสมาชิิกครอบครััวตะกร้้าผััก พบว่่า สมาชิิกครอบครััวตะกร้้าผััก
มีีความมั่่�นใจว่่าได้้รัับอาหารที่่�ปลอดภััย ซึ่่�งความรู้้�สึึก “ปลอดภััย” เกิิดจากการไป Farm Visit ทำให้้
เห็็นการปลููกด้้วยตาตััวเองและเข้้าใจ ชอบนำผัักจากฟาร์์มไปทานสด สมาชิิกครอบครััวตะกร้้าผััก
ได้้รัับผัักที่่� “หลากหลาย” และทำให้้กิินผัักหลายหลายมากขึ้้�น โดยเมนูู “Ready to Cook” คืือ
ความสร้้างสรรค์์ ดููน่่ากิิน รสชาติิดููอร่่อย มีีอะไรใหม่่ ๆ ทุุกเดืือน และสมาชิิกฯ มีีความสนใจ
ซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ “Ready to Eat” เพิ่่�มเติิม
•	ผลประเมิิ น จากการทดลองจัั ด ทริิ ปท่่ องเที่่� ย ว พบว่่ า พื้้� น ที่่� มีี ความน่่ า สนใจ
มีีความหลากหลายทางธรรมชาติิ แต่่ยัังต้้องประเมิินความเส้้นทางใดได้้ประโยชน์์และ
เหมาะสมในการจััดทริิปมากที่่�สุุด รวมทั้้�งยัังต้้องมีีการอบรมและจััดการเรื่่�องมาตรฐาน
ความปลอดภััย เช่่น การจััดทำระบบการบริิหารจััดการเรื่่�องความปลอดภััยทั้้�งก่่อนลงเรืือ
ขณะพายเรืือ และหลัังจากพายเรืือ รวมทั้้�งต้้องประเมิินเส้้นทางพายเรืือให้้มีีความเหมาะสม
กัับนัักท่่องเที่่�ยว เป็็นต้้น
ผลลััพธ์จ
์ ากผลการดำำ�เนิินงานการพัั ฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียวในชุุมชนต้้นแบบ

กิิจกรรมจากทั้้�ง 3 ขั้้�นตอนของโครงการฯ สามารถสรุุปแนวทางการดำเนิินงานที่่�สััมพัันธ์์กัับ
การพััฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียวของชุุมชนริิมคลองฝั่่�งธนบุุรีี ของ 4 พื้้�นที่่�ต้้นแบบภายใต้้โครงการฯ
แบ่่งเป็็น 2 ส่่วนหลััก ได้้แก่่ แนวทางการดำเนิินงานในการพััฒนาสิินค้้าและบริิการของชุุมชน
และแนวทางการดำเนิินงานในการพััฒนาการตลาดและการขนส่่งของสิินค้้าและบริิการของ
ชุุมชน
โดยสิินค้้าและบริิการหลัักของเศรษฐกิิจสีีเขีียวชุุมชนริิมคลองฝั่่�งธนฯ ประกอบด้้วย สิินค้้าเกษตร
และเกษตรแปรรููป และบริิการท่่องเที่่�ยวชุุมชน ซึ่่�งแบ่่งเป็็นการท่่องเที่่�ยววััฒนธรรมวิิถีีคลองและ
พหุุวัฒ
ั นธรรมชุุมชนเก่่า และการท่่องเที่่ย� วธรรมชาติิเชิิงอนุุรักั ษ์์ความหลากหลายทางชีีวภาพในเมืือง
และมีีแนวทางการดำเนิินงานดัังแผนภาพ
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แนวทางการดำำ�เนิินงานในการพัั ฒนาสิินค้้าและบริิการของชุุมชนริิมคลองฝั่่�งธนบุุรีี
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ด้้านแนวทางการดำเนิินงานในการพััฒนาการตลาดและขนส่่งของสิินค้้าและบริิการชุุมชนริิมคลอง
ฝั่่�งธนบุุรีี ได้้ดำเนิินการพััฒนาการตลาดในแบบต่่าง ๆ ดัังแผนภาพด้้านล่่าง ได้้แก่่ การแบ่่งปัันในชุุมชนและ
การสร้้าง Food Bank ของชุุมชน จำหน่่ายในตลาดริิมน้้ำชุุมชนและตลาดใกล้้เคีียง การตลาดโดยระบบ
สมาชิิกตะกร้้าผัักรายเดืือน สร้้างแบรนด์์กลางของชุุมชน เพื่่�อร่่วมกัันจััดการระบบการตลาด การขาย
และการขนส่่ง รวมถึึงการจััดสรรรายได้้ การพััฒนาแพลตฟอร์์มจำหน่่ายออนไลน์์ (FB/Mobile
LINE app) ร่่วมกัับการสื่่�อสารคุุณค่่า และให้้ความรู้้�ผู้้�บริิโภค รวมถึึง ความพยายามในการเน้้น
การขนส่่งลดมลพิิษ อาทิิ เส้้นทางท่่องเที่่ย� วด้้วยการเดิินเมืือง ส่่งผัักให้้สมาชิิกด้้วยมอเตอร์์ไซต์์ไฟฟ้้า
และบริิ ก ารท่่ อ งเที่่� ย วด้้ ว ยเรืือไฟฟ้้ า เป็็ น ต้้ น และการประชาสัั ม พัั น ธ์์ ใ นช่่ อ งทางต่่ า ง ๆ
ทั้้�งสื่่�อออนไลน์์และรายการโทรทััศน์์ รวมถึึงการสร้้างเครืือข่่ายระหว่่างชุุมชนและหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

แนวทางการดำำ�เนิินงานในการพัั ฒนาการตลาดและขนส่่งของชุุมชนริิมคลองฝั่่�งธนบุุรีี

การพััฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียวทั้้�งด้้านการพััฒนาสิินค้้าและบริิการ และการพััฒนาการตลาดและ
การขนส่่งดัังกล่่าว มีีแนวโน้้มที่่�จะนำสู่่�ผลลััพธ์์สำคััญ อาทิิ การขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจสีีเขีียวอย่่างต่่อเนื่่�อง
ยั่่�งยืืน ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�นของชุุมชน คุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อมในเมืืองที่่�ดีีขึ้้�น เป็็นต้้น ดัังแผนภาพ
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กล่่าวโดยสรุุป โครงการฯ ได้้ร่่วมกัับคลัังสมองของพื้้�นที่่�ในการค้้นหารููปแบบที่่�เหมาะสม
ในการพััฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียวบนฐานภููมิินิิเวศและความเข้้มแข็็งของชุุมชน ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
ความต้้ อ งการของชุุ ม ชนและคลัั ส เตอร์์ เ ศรษฐกิิ จ พร้้ อ มกัั บ ดำเนิิ น การเพื่่� อ ลดช่่ อ งว่่ า ง
ที่่�ก่่อให้้เกิิดความไม่่ยั่่�งยืืนของห่่วงโซ่่อุุปทาน ทั้้�งในเชิิงการพััฒนาสิินค้้าบริิการ การตลาด
และการขนส่่ง นำมาซึ่่�งผลลััพธ์์ต่่าง ๆ
อย่่างไรก็็ตาม การที่่�ผลผลิิตและผลลััพธ์์เหล่่านี้้�จะสามารถพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องและ
มีีความยั่่�งยืืนได้้จำเป็็นต้้องได้้รัับการสนัับสนุุนทั้้�งเชิิงนโยบาย และระบบนิิเวศที่่�จะสนัับสนุุน
การพััฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียวของชุุมชนริิมคลองฝั่่�งธนฯ ซึ่่�งโครงการฯ ได้้ทำการระบุุร่่วมกัับ
คลัังสมองของพื้้�นที่่�เป็็นข้้อเสนอฯ ในบทต่่อไป
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บทที่่� 3

ข้้อเสนอเชิิงนโยบายต่่อระบบนิิเวศ
เพื่่� อสนัับสนุุนการพัั ฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียว
ชุุมชนริิมคลองฝั่่�งธนบุุรีีอย่่างยั่่�งยืืน
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โครงการฯ ได้้ดำเนิินการร่่วมกัับคลัังสมองของพื้้น� ที่่� เพื่่�อพััฒนาพื้้น� ที่่ต้� น้ แบบชุุมชนริิมคลองฝั่่ง� ธนบุุรีีในการพััฒนา
เศรษฐกิิจสีีเขีียวอย่่างยั่่�งยืืน ดัังสรุุปผลการดำเนิินงาน ผลผลิิต และผลลััพธ์์สำคััญของโครงการฯ ในหััวข้้อที่่�ผ่่านมา
อย่่างไรก็็ตาม ความยั่่�งยืืนของผลลััพธ์์ดัังกล่่าวจำเป็็นต้้องได้้รัับการสนัับสนุุนส่่งเสริิมที่่�สอดคล้้องกััน ซึ่่�งคณะผู้้�วิิจััย
ได้้แบ่่งข้้อเสนอเชิิงนโยบายเป็็น 2 ส่่วน ได้้แก่่ ข้้อเสนอเชิิงนโยบายด้้านการพััฒนาเชิิงพื้้�นที่่� และข้้อเสนอต่่อ
ระบบนิิเวศเพื่่�อการสนัับสนุุนการพััฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียวชุุมชนริิมคลองฝั่่�งธนบุุรีี รายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�

ข้้อเสนอเชิิงนโยบายด้้านการพัั ฒนาเชิิงพื้้� นที่่�
(Spatial Development) : แผนผัังภููมิินิิเวศ
เพื่่� อสนัับสนุุนเศรษฐกิิจสีีเขีียวชุุมชนริิมคลองฝั่่�งธนบุุรีี
ในด้้านการพััฒนาเชิิงพื้้�นที่่� คณะผู้้�วิิจััยได้้จััดทำแผนผัังภููมิินิิเวศเพื่่�อสนัับสนุุนเศรษฐกิิจ
สีีเขีียวชุุมชนริิมคลองฝั่่�งธนบุุรีี แบ่่งเป็็นยุุทธศาสตร์์ด้้านการฟื้้�นฟูู การอนุุรัักษ์์ และการพััฒนา
ดัังรายละเอีียดและดัังผัังภาพ
ยุุทธศาสตร์์ด้า้ นการฟื้้� นฟูู

• การฟื้้น� ฟููคุุณภาพน้้ำและการจััดการการใช้้ประโยชน์์ที่่ดิ� นิ ซึ่ง่� เป็็นรากฐานของเศรษฐกิิจ
สีีเขีียว แม้้ว่่าคุุณภาพน้้ำและดิินโดยภาพรวมของคลองฝั่่�งธนฯ ในปััจจุุบัันอยู่่�ในระดัับพอใช้้
ในบางพื้้�นที่่�โดยเฉพาะในบริิเวณพื้้�นที่่�เกษตรที่่�ยัังคงอยู่่� มีีความจำเป็็นต้้องทำการตรวจวััด
คุุณภาพน้้ำและดิินอย่่างสม่่ำเสมอ และวางแผนการจััดการมลพิิษและแนวทางการฟื้้�นฟูู
ร่่วมกัับเกษตรกร หน่่วยงาน และสำนัักงานเขตที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเป็็นระบบ โดยคณะผู้้�วิิจััย
พบว่่า ปััจจััยการจััดการคุุณภาพน้้ำและการจััดการการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินในคลองฝั่่�งธนฯ
ประกอบด้้วย 3 ส่่วนหลััก ได้้แก่่
(1) การจััดการประตููระบายน้้ำ ซึ่่�งมัักพบว่่าบริิเวณประตููระบายน้้ำจะเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�น้้ำนิ่่�ง
และน้้ำเสีียชััดเจน เนื่่�องจากการไหลของน้้ำไม่่สะดวก การเลืือกรููปแบบและการจััดการ
ประตููน้้ำที่่�คำนึึงถึึงการดููแลคุุณภาพน้้ำ ป้้องกัันน้้ำเค็็ม รัักษาพื้้�นที่่�เกษตร จััดการขยะและ
อำนวยความสะดวก การเดิินทางทางน้้ำมีีความจำเป็็นเร่่งด่่วนที่่�จะสร้้างรากฐานเศรษฐกิิจสีีเขีียว
ของกรุุงเทพมหานคร
(2) การใช้้ที่่�ดิินและการพััฒนาพื้้�นที่่�ริิมคลองซึ่่�งส่่งผลต่่อระบบนิิเวศชายตลิ่่�ง อาทิิ การพััฒนา
อสัังหาริิมทรััพย์์ในลัักษณะการหัันหลัังให้้คลองโดยสร้้างกำแพงทึึบทำให้้คลองแคบ การตััดต้้นไม้้
ที่่�ช่่วยยึึดดิินและลดการพัังทลายของตลิ่่�ง การสร้้างกำแพงคอนกรีีตแทนตลิ่่�งธรรมชาติิ เป็็นต้้น
(3) การปล่่อยน้้ำเสีีย จากท่่อระบายน้้ำของชุุมชน สถานประกอบการ และอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�ตั้้�งอยู่่�
แนวคลอง ซึ่่�งมีีทั้้�งที่่�อยู่่�เหนืือระดัับน้้ำและใต้้ระดัับน้้ำ
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ตััวอย่่างพิิ กััดจุุดที่่�มีีการปล่่อยน้ำำ��เสีียลงสู่่�คลองจากการสำำ�รวจของเครืือข่่าย

คณะผู้้�วิิจััยมีีข้้อเสนอในการแก้้ปััญหาด้้วยการฟื้้�นฟููสภาพคลอง โดยมีีแนวทางภารกิิจและความรัับผิิดชอบดัังนี้้�
- การจััดการระบบระบายน้้ำ โดยการปรัับระบบเปิิด-ปิิดประตููน้้ำคลองซอย ที่่เ� ชื่่อ� มโยงคลองใหญ่่ ให้้มีีระยะที่่ส� ม่่ำเสมอ
และขุุดลอกคลองซอย โดยมีีรอบการขุุดลอกที่่�สม่่ำเสมอ (สำนัักระบายน้้ำ สำนัักงานเขต และสำนัักการโยธา
กรุุงเทพมหานคร)
- การจััดการขยะ โดยมีีระบบคััดแยก และระบบการรัับซื้้อ� ขยะที่่มีีป
� ระสิิทธิภิ าพ (สำนัักสิ่่ง� แวดล้้อม สำนัักเทศกิิจ ชุุมชน
และประชาสัังคม)
- การจััดการท่่องเที่่�ยวทางน้้ำเพื่่�อให้้เกิิดการใช้้ประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจจากคลองและนำสู่่�การฟื้้�นฟููคุุณภาพคลอง
โดยเก็็บข้้อมููลความรู้้�ประวััติิศาสตร์์วััฒนธรรม และสถานที่่�สำคััญตามคลองย่่อย เป็็นงานวิิชาการที่่�น่่าเชื่่�อถืือ และ
สร้้างสื่่�อเล่่าคุุณค่่าชุุมชน ในรููปแบบ social network เพลง บทความ คลิิปวิิดีีโอสั้้�นยาว แผนที่่� (ภาควิิชาการ
ประชาสัังคม สำนัักการศึึกษา สำนัักวััฒนธรรม กีีฬา และการท่่องเที่่�ยว การท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย) วางแผน
จััดโปรแกรมท่่องเที่่�ยวเส้้นคลองย่่อย และวางแผนจััดอีีเว้้นท์์สายคลอง อย่่างน้้อยปีีละครั้้�ง โดยอาจดำเนิินการ
พร้้อมงานประเพณีีชุุมชน (สำนัักวััฒนธรรม กีีฬา และการท่่องเที่่�ยว สำนัักงานเขต เอกชน ประชาสัังคม)
-	ร่่วมออกแบบปรัับปรุงุ ภููมิิทัศั น์์พื้้น� ที่่�ริมิ น้้ำคลองซอยย่่อย (ประชาสัังคม สถาปนิิก และภููมิสิ ถาปนิิก ด้้วยความร่่วมมืือ
กัับสำนัักงานเขตและสำนัักการระบายน้้ำ)

การพัั ฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียวชุุมชนริิมคลองฝั่่�งธนบุุรีีอย่่างยั่่�งยืืน
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ยุุทธศาสตร์์ด้า้ นการอนุุรักษ์
ั ์

สีีเขีียวของชุุมชนให้้ยั่่�งยืืน ดัังนี้้�

เน้้นการอนุุรัักษ์์ “ภููมิินิิเวศของชุุมชน” ที่่�เป็็น “ต้้นทุุน” สำคััญของเศรษฐกิิจ

• การอนุุรัักษ์์พื้้�นที่่�เกษตรเมืือง โดยเฉพาะพื้้�นที่่�เพาะปลููกพัันธุ์์�ไม้้ประจำถิ่่�น อาทิิ ส้้มบางมด และลิ้้�นจี่่�
บางขุุนเทีียน เป็็นต้้น และพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้้ำที่่�เป็็นแหล่่งอนุุรัักษ์์ความหลากหลายทางชีีวภาพ อาทิิ แหล่่งหากิิน
ของนก ปลา และนาก เป็็นต้้น
• การอนุุรัักษ์์วิิถีีชีีวิิตและวััฒนธรรมเกษตรสายคลอง อาทิิ วััฒนธรรมการทำสวน เลี้้�ยงปลา แปรรููป
สิินค้้าเกษตร รวมถึึงอาหารฮาลาล และการสััญจร-ค้้าขายในคลอง เป็็นต้้น
• การอนุุรัักษ์์แหล่่งมรดกและกิิจกรรมวััฒนธรรม อาทิิ ภููมิิปััญญากลุ่่�มช่่างของคาว-ของหวาน
ช่่างเฉพาะทาง และแพทย์์พื้้�นบ้้าน แหล่่งอาหารต้้นตำรัับมีีชื่่�อ แหล่่งพหุุวััฒนธรรมที่่�มีีสถานที่่�
สำคััญทางศาสนาและประวััติิศาสตร์์ เป็็นต้้น

ต้้นทุุนภููมิินิิเวศของชุุมชนที่่�เป็็นฐานสำำ�คััญของเศรษฐกิิจสีีเขีียว
ชุุมชนคลองฝั่่�งธนฯ
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ยุุทธศาสตร์์ด้้านการพัั ฒนา

เน้้นการพััฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียวของชุุมชนที่่�สอดคล้้องกัับนโยบาย แผน และเป้้าหมาย
ของกรุุงเทพมหานครและแนวโน้้มการพััฒนาพื้้�นที่่� เพื่่�อให้้เกิิดการต่่อยอด และสร้้างความยั่่�งยืืน ดัังนี้้�
• การพััฒนาการสััญจรทางเลืือกในพื้้�นที่่�ฝั่่�งธนฯ ด้้วยการเชื่่�อมต่่อระบบล้้อ ราง และระบบคลอง โดยคณะผู้้�วิิจััย
เสนอการพััฒนาจุุดเชื่่�อมต่่อที่่�มีีศัักยภาพ 3 แห่่ง ซึ่่�งมีีทั้้�งที่่�สอดคล้้องกัับแผนของกรุุงเทพมหานครที่่�อยู่่�ระหว่่าง
ดำเนิินการ และมีีศัักยภาพในการพััฒนาเพิ่่�มเติิม ได้้แก่่
(1)	จุุดเชื่่�อมต่่อท่่าเรืือสะพานเจริิญพาศน์์ และสถานีีอิิสรภาพ (MRT สายสีีน้้ำเงิิน)
(2)	จุุดเชื่่�อมต่่อท่่าเรืือสะพานเนาวจำเนีียร และสถานีีวงเวีียนใหญ่่ (MRT สายสีีม่่วง ส่่วนต่่อขยาย)
(3)	จุุดเชื่่�อมต่่อท่่าเรืือวััดใหม่่ยายแป้้น (ยัังไม่่ได้้พััฒนา) และสถานีีวุุฒากาศ (BTS สายสีีเขีียวอ่่อน)
โดยจุุดเชื่่�อมต่่อเหล่่านี้้� สามารถเชื่่�อมโยงกัับชุุมชนและสถานที่่�สำคััญโดยการเดิินทางทางน้้ำในชุุมชน (ด้้วยเรืือโดยสาร
เอกชนของชาวชุุมชน) ในคลองต่่าง ๆ อาทิิ คลองบางเชืือกหนััง คลองบางกอกใหญ่่ คลองราชมนตรีี และคลองด่่าน เป็็นต้้น
• การพััฒนาเส้้นทางจัักรยานเลีียบคลองเชื่่�อมโยงชุุมชนริิมคลอง และการปรัับภููมิิทััศน์์สร้้าง Canal Art ริิมคลอง
เส้้นทางจัักรยานเลีียบคลองมีีการกระจายตััวอยู่่�ในหลายพื้้�นที่่� ซึ่่�งหากสามารถเชื่่�อมเส้้นทางเหล่่านี้้�เข้้าด้้วยกััน
จะสามารถพััฒนาให้้เป็็นโครงข่่ายเส้้นทางสััญจรที่่�สะดวกและปลอดภััย ลดการใช้้รถยนต์์ส่่วนตััวเพื่่�อลดมลพิิษและ
ส่่งเสริิมสุุขภาพ การเชื่่อ� มโยงเส้้นทางทั้้�งจากเส้้นทางที่่มีี� อยู่่�แล้้ว และที่่มีีศั
� กั ยภาพ จะสามารถสร้้างโอกาสในการเชื่่อ� มต่่อ
เส้้นทางทั้้�งเพื่่�อการเดิินทางและการท่่องเที่่�ยว ลดระยะเวลาการเดิินทาง สนัับสนุุนให้้เกิิดเศรษฐกิิจชุุมชนริิมทาง
เลีียบคลอง และระหว่่างชุุมชนเป็็นอย่่างมาก นอกจากนั้้�น เส้้นทางสััญจรทางเลืือกอาจเป็็นที่่�สนใจของประชาชน
ในย่่านที่่�อยู่่�อาศััยใหม่่ ซึ่่�งจะทำให้้เกิิดการเชื่่�อมโยงกัับย่่านชุุมชนเดิิมได้้ เส้้นทางจัักรยานเลีียบคลองสามารถเพิ่่�มเติิม
ความน่่าสนใจได้้ด้ว้ ยการสร้้าง Canal Art บนกำแพงเลีียบคลอง และการสร้้างกำแพงเขีียว ซึ่่ง� สามารถร่่วมดำเนิินการ
กัับภาคเอกชนและสถาบัันการศึึกษาในย่่านฝั่่�งธนฯ

เส้้นทางจัักรยานและ Canal Art ชุุมชนคลองฝั่่�งธนฯ

การพัั ฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียวชุุมชนริิมคลองฝั่่�งธนบุุรีีอย่่างยั่่�งยืืน
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• การพััฒนาเส้้นทางท่่องเที่่�ยวเชิิงอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมและประสบการณ์์วััฒนธรรมชุุมชนริิมคลองฝั่่�งธนบุุรีี
จากการสำรวจของโครงการฯ ร่่วมกัับการหารืือกัับเครืือข่่ายคลัังสมองของพื้้น� ที่่� พบเส้้นทางที่มีีศั
่� กั ยภาพในการพััฒนา
เป็็นเส้้นทางสััญจรและเส้้นทางท่่องเที่่�ยวเชิิงอนุุรัักษ์์ที่่�เชื่่�อมโยงกัับโครงการของกรุุงเทพมหานครจำนวน 4 เส้้นทาง
ดัังนี้้�
(1) เส้้นทางสายน้้ำแห่่งศรััทธา-เส้้นทางวััฒนธรรมเยืือนศาสนสถาน (ระยะทาง 17.4 กิิโลเมตร)
เส้้นทางเน้้นการเรีียนรู้้�วััฒนธรรมการอยู่่�ร่่วมกัันที่่�หลากหลายของสัังคมพหุุวััฒนธรรม เชื่่�อมต่่อเรืือกัับรางได้้ที่่�
BTS วุุฒากาศ สามารถขึ้้�นเรืือได้้ที่่�ท่่าเรืือวััดใหม่่ยายนุ้้�ย ล่่องขึ้้�นไปทางเหนืือตามคลองด่่าน และคลองบางหลวง
(บางกอกใหญ่่ ) ด้้ า นหนึ่่� ง ตลอดเส้้ น ทางสามารถเยืือนวัั ดท างพุุ ท ธศาสนา มัั ส ยิิ ดข องอิิ ส ลามิิ ก ชน
โบสถ์์คริิสตศาสนา และศาลเจ้้าของคนไทยเชื้้�อสายจีีน เช่่น วััดนางชีีโชติิการาม วััดปากน้้ำภาษีีเจริิ ญ
ศาลเจ้้าซำซััวก๊๊กอ๊๊วง ศาลเจ้้ากวนอูู (ตลาดพลูู) ศาลเจ้้าพระเพลิิง วััดราชคฤห์์ วััดอิินทาราม (วััดในสมเด็็จ
พระเจ้้ากรุุงธนบุุรีี) วััดหงสรััตนาราม วััดกัลั ยาณมิิตร ศาลเจ้้าเกีียนอัันเกง วััดซางตาครู้้�ส และพระราชวัังเดิิม และ
อีีกด้้านหนึ่่�งล่่องจากวััดใหม่่ยายนุ้้�ย ลงมาเส้้นทางคลองด่่าน คลองบางขุุนเทีียน คลองบางมด และคลองท่่าข้้าม
อาทิิ วััดหนััง วััดราชโอรส วััดนางนอง วััดไทร วััดบางขุุนเทีียนนอก วััดบางขุุนเทีียนกลาง วััดบางขุุนเทีียน
ใน วัั ดสีีสุุ ก วัั ด ยายร่่ ม ศาลเจ้้ า แม่่ ทัั บ ทิิ ม วัั ดพุุ ท ธบูู ช า มัั ส ยิิ ดด าริิ ล ฮาซาน มัั ส ยิิ ดนูู รุุ ล หุุ ด า วัั ดบัั ว ผัั น
ศาลเจ้้าแม่่ทัับนาง วััดท่่าข้้าม และวััดหััวกระบืือ เป็็นต้้น
(2) เส้้นทางท่่องเที่่�ยววิิถีีคลอง ล่่องเรืือท่่องตลาดน้้ำ-ตลาดริิมน้้ำ (ระยะทาง 8.5 กิิโลเมตร)
เส้้นทางสััมผััสตลาดน้้ำและตลาดริิมน้้ำ 4 แห่่ง ที่่�ผสานชีีวิิตริิมน้้ำดั้้�งเดิิมกัับธรรมชาติิ พร้้อมกัับชิิมและจัับจ่่าย
ซื้้�อสิินค้้า สามารถเริ่่�มต้้น-สิ้้�นสุุดได้้จากตลาดน้้ำตลิ่่�งชััน ซึ่่�งเป็็นตลาดน้้ำริิมคลองชัักพระ เขตตลิ่่�งชััน ล่่องเรืือ
ไปยัังคลองลััดมะยม ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ในเขตตลิ่่�งชัันเช่่นกััน จากนั้้�นสามารถล่่องเรืือต่่อไปอีีกประมาณเพื่่�อไปยััง
ตลาดริิมน้้ำพููนบำเพ็็ญ และตลาดวััดสะพาน เขตภาษีีเจริิญ ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ริิมคลองบางเชืือกหนััง (เส้้นทางเชื่่�อมต่่อ
ระหว่่างตลาดน้้ำคลองลััดมะยมและตลาดริิมน้้ำพููนบำเพ็็ญอยู่่�ในระหว่่างการสำรวจเส้้นทางจัักรยาน) โดยอาจ
ส่่งเสริิมให้้ชาวบ้้านปลููกผัักริิมคลองเพื่่�อใช้้ในการบริิโภคในครััวเรืือน เพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียวที่่�สร้้างความประทัับใจ
ให้้กัับเส้้นทางท่่องเที่่�ยววิิถีีคลอง
(3) เส้้นทางสายน้้ำประวััติิศาสตร์์-ย้้อนอดีีตชมวิิถีีชาวคลองท่่องย่่านประวััติิศาสตร์์
จุุดเริ่่ม� ต้้น-สิ้้น� สุุดที่ต่� ลาดริิมน้้ำพููนบำเพ็็ญ ล่่องเรืือตามคลองบางเชืือกหนััง ชมวิิถีีชาวสวนยกร่่อง และร้้านขายของ
ชุุมชนริิมคลอง จากนั้้�นเข้้าสู่่�คลองบางกอกใหญ่่ไปยัังชุุมชนริิมคลองบางหลวง เรีียนรู้้�ประวััติิความเป็็นมาของ
คลองบางหลวง (บางกอกใหญ่่) ซึ่่�งในอดีีตเคยเป็็นแม่่น้้ำเจ้้าพระยาสายเดิิมก่่อนที่่�จะมีีการขุุดคลองสายใหญ่่
เพราะกระแสน้้ำไหลกััดเซาะฝั่่�งให้้กว้้างขึ้้�นกลายเป็็นแม่่น้้ำเจ้้าพระยาสายปััจจุุบััน แวะย่่านตลาดพลูู-บางยี่่�เรืือ
ย่่านประวััติศิ าสตร์์ฝั่ง่� ธนบุุรีี ซึ่่ง� มีีบทบาทเป็็นย่่านการค้้าตั้้ง� แต่่สมััยกรุุงศรีีอยุุธยามาถึึงปััจจุุบันั เยืือนวััดอินิ ทาราม
วััดที่่�ประดิิษฐานพระบรมอััฐิิสมเด็็จพระเจ้้ากรุุงธนบุุรีี วััดราชคฤห์์ ที่่�ประดิิษฐานศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ซึ่่�งพระยาพิิชััยดาบหััก
(แม่่ทัพคู่่�พ
ั ระทััยในสมเด็็จพระเจ้้ากรุุงธนบุุรีี) ได้้อุปถั
ุ มั ภ์์ มััสยิิดสวนพลูู ชุุมชนมุุสลิิมที่่ถู� กู กวาดต้้อน ศาลเจ้้ากวนอูู
ศาลเจ้้าจีีนตั้้�งแต่่สมััยกรุุงธนบุุรีี เป็็นต้้น ไปจนถึึงปากคลองบางหลวง ซึ่่�งเป็็นศููนย์์กลางราชธานีีกรุุงธนบุุรีี
เป็็นที่ตั้้่� ง� พระราชวัังเดิิมและป้้อมวิิไชยประสิิทธิ์์� และวััดสำคััญคู่่�ราชสำนััก เช่่น วััดหงส์์รัตั นาราม วััดโมฬีีโลกยาราม
อีีกฝั่่ง� คลองเป็็นที่ตั้้่� ง� ย่่านกะดีีจีีน ย่่านนานาชาติิเก่่าแก่่ตั้้ง� แต่่ปลายกรุุงศรีีอยุุธยา มีีศาลเจ้้าเกีียนอัันเกง ศููนย์์กลาง
ชาวจีีนตั้้�งแต่่สมััยอยุุธยา วััดซางตาครู้้�ส นิิคมชาวคาธอลิิกโปรตุุเกสในทััพพระเจ้้ากรุุงธนบุุรีี มััสยิิดกุุฎีีขาว
ศููนย์์กลางชาวมุุสลิิมตั้้�งแต่่รััชกาลที่่� 1 วััดกััลยาณมิิตรศููนย์์กลางคนไทยจีีนตั้้�งแต่่รััชกาลที่่� 3 เดิินทางล่่องเรืือ
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ตามรอยเส้้นทางการเดิินทััพในสมััยกรุุงธนบุุรีี-รััตนโกสิินทร์์ เข้้าสู่่�คลองด่่านซึ่่�งเป็็นคลองสาย
ประวััติิศาสตร์์ที่่�สำคััญอีีกแห่่งหนึ่่�งในกรุุงเทพมหานคร และเป็็นเส้้นทางที่่�รััชกาลที่่� 3 เมื่่�อครั้้�ง
ยัังมีียศเป็็นพระเจ้้าลููกยาเธอได้้เสด็็จผ่่านเพื่่�อไปตั้้�งทััพสกััดทััพพม่่าที่่�ด่่านเจดีีย์์สามองค์์ สามารถแวะ
วััดราชโอรสารามราชวรวิิหาร วััดประจำรััชกาลที่่� 3 ซึ่่�งมีีการนำศิิลปะจีีนเข้้ามาผสมผสาน พร้้อมกัับ
วัั ด ในพื้้� น ที่่� ใ กล้้ เ คีียงที่่� เ นื่่� อ งด้้ ว ยพระราชประวัั ติิ ใ นรัั ช กาลที่่� 3 เช่่ น วัั ด หนัั ง วัั ด ที่่� ก รมสมเด็็ จ
พระศรีีสุุราลััย พระบรมราชชนนีีในรััชกาลที่่� 3 ทรงบููรณะ มีีพิิพิิธภััณฑ์์สะท้้อนวิิถีีชาวสวนจอมทอง
วััดนางนอง วััดที่่รั� ชั กาลที่่� 3 ทรงบููรณะในนิิวาสสถานกรมสมเด็็จพระศรีีสุุราลััย เป็็นวััดสถาปััตยกรรม
ไทยจีีนประยุุกต์์ มีีพระพุุทธรููปทรงเครื่่�องที่่�งดงามที่่�สุุดในรััชกาลที่่� 3 แล้้วล่่องเรืือคลองด่่านผ่่าน
วััดไทร มีีตำหนัักทองซึ่่�งเล่่าว่่าเป็็นที่่�ประทัับแรมของสมเด็็จพระเจ้้าสรรเพ็็ชญ์์ที่่� 8 (พระเจ้้าเสืือ)
ก่่อนเสด็็จประพาสปากน้้ำ (เส้้นทางนี้้�สามารถเชื่่�อมต่่อไปยัังชุุมชนบางประทุุนและคลองบางมดได้้)
เป็็นต้้น
(4) เส้้นทางสายน้้ำแห่่งชีีวิิต-พายเรืือคายััค เรีียนรู้้�วิิถีีชีีวิิตชุุมชน ชื่่�นชมธรรมชาติิ
เป็็นเส้้นทางท่่องเที่ย่� วด้้วยเรืือขนาดเล็็กและเรืือพายคายััค เพื่่�อเรีียนรู้้�วิถีีชีีวิ
ิ ตชุ
ิ มุ ชน ชมธรรมชาติิ
และสามารถแวะเยี่่� ย มสวนผลไม้้ ชื่่� อ ดัั ง ประจำถิ่่� น อย่่ า งส้้ ม บางมด สวนมะพร้้ า วน้้ำหอม
มะม่่วงนวลจัันทร์์ มะขามเทศ และอีีกหลากหลาย โดยตลอดรายทางสามารถพบเห็็น
ยอ สวิิงจัับปลา บ้้านไม้้ชายคลอง ร้้านค้้าริิมน้้ำ โดยในแต่่ละจุุดสามารถซื้้อ� สิินค้้า อาหาร และ
บริิการที่่�ชาวชุุมชนมีีไว้้บริิการ รวมถึึงกิิจกรรมต่่าง ๆ เป็็นเส้้นทางที่่�เปิิดพื้้�นที่่�สร้้างสรรค์์
และแหล่่งเรีียนรู้้�ต่่าง ๆ สำหรัับผู้้�คนหลากหลายวััย โดยเส้้นทางที่่โ� ครงการฯ ได้้ทำการสำรวจ
ไว้้เบื้้อ� งต้้น มีีอยู่่� 9 เส้้นทาง ประกอบด้้วย 1 คลองรางโพธิ์์-� ถิ่่น� คุุณกะลา ระยะทาง 3 กิิโลเมตร
ใช้้ เ วลา 1-1.5 ชั่่� ว โมง 2 คลองบางมด-ตลาดมดตะนอย ระยะทาง 2.5 กิิ โ ลเมตร
ใช้้เวลา 45 นาทีี-1 ชั่่ว� โมง 3 คลองบางมด-คลองนา ระยะทาง 4.5 กิิโลเมตร 4 คลองบางมดคลองขวาง ระยะทาง 7.5 กิิโลเมตร 5 คลองบางมด-คลองสวน ระยะทาง 5.5 กิิโลเมตร
6 SAFETist-ถิ่่�นคุุณกะลา ระยะทาง 6 กิิโลเมตร 7 คลองบางมด-คลองรางสะแก ระยะทาง
5.5 กิิโลเมตร 8 วััดทุ่่�งครุุ-วััดบััวผััน ระยะทาง 4 กิิโลเมตร และ 9 คลองรางแม่่น้้ำ-คลองสวน
ระยะทาง 5.5 กิิโลเมตร
โดยเส้้นทางท่่องเที่่ย� วทั้้�ง 4 เส้้นทางที่่เ� สนอสามารถดำเนิินการร่่วมกัับเส้้นทางเดิินเรืือโดยสารของ
กรุุงเทพมหานคร และเส้้นทาง “กรุุงธนบุุรีีศรีีมหาสมุุทร สู่่�สุุดทะเลบางขุุนเทีียน” ซึ่่�งเป็็นเส้้นทาง
ที่่�กรุุงเทพมหานครได้้ดำเนิินการพััฒนาพื้้�นที่่�และมีีการปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์ริิมคลอง

ข้้อเสนอต่่อระบบนิิเวศเพื่่� อการสนัับสนุุนการพัั ฒนา
เศรษฐกิิจสีีเขีียวชุุมชนริิมคลองฝั่่�งธนบุุรีีอย่่างยั่่�งยืืน
นอกเหนืือจากข้้อเสนอเชิิงนโยบายด้้านการพััฒนาเชิิงกายภาพของพื้้น� ที่่� การพััฒนาชุุมชนบนฐานเศรษฐกิิจสีี
เขีียวอย่่างยั่่�งยืืน ยัังจำเป็็นต้้องมีีระบบนิิเวศสนัับสนุุนที่่�ดีี ทั้้�งด้้านนโยบาย ทุุน การเสริิมสร้้างศัักยภาพทัักษะ
ความรู้้� และเครืือข่่ายความร่่วมมืือ โดยข้้อเสนอต่่อระบบนิิเวศเพื่่�อการสนัับสนุุนการพััฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียวชุุมชน
ริิมคลองฝั่่�งธนบุุรีีอย่่างยั่่�งยืืนจากข้้อค้้นพบและความต้้องการของชุุมชนต้้นแบบภายใต้้โครงการฯ มีีดัังนี้้�
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย

ข้้อเสนอต่่อระบบนิิเวศด้้านนโยบาย
• นโยบายการจััดการโครงสร้้างคููคลองเพื่่�อประโยชน์์ที่่�หลากหลาย (multi-function) รวมถึึงการตอบสนองต่่อ
เศรษฐกิิจสีีเขีียวของชุุมชน เป็็นความสำคััญเร่่งด่่วนที่่�ควรเร่่งดำเนิินการ เพราะนอกจากจะสามารถคงไว้้ซึ่่�ง
ความยั่่ง� ยืืนทางเศรษฐกิิจของภาคเกษตรและความมั่่น� คงทางอาหารของเมืือง ยัังเชื่่อ� มโยงกัับการพััฒนาการท่่องเที่่ย� ว
ท้้องถิ่่�น ในเชิิงโครงสร้้างปััจจุุบััน ความรัับผิิดชอบด้้านทรััพยากรน้้ำเพื่่�อการเกษตรและการท่่องเที่่�ยวทางน้้ำ
ยัังไม่่มีีความชััดเจนสำหรัับกรุุงเทพมหานคร สำนัักการระบายน้้ำมีีหน้้าที่่�ครอบคลุุมการดููแลคููคลอง แต่่ความสนใจ
หลัักยัังคงเน้้นการจััดการปริิมาณน้้ำ ซึ่่�งควรเน้้นการจััดการเชิิงคุุณภาพ ปริิมาณ และความต่่อเนื่่�องของสายน้้ำ
ที่่�จะสนัับสนุุนเกษตรเมืือง การจััดการคููคลองเพื่่�อสนัับสนุุนเศรษฐกิิจสีีเขีียวยัังหมายรวมถึึง การประสานงาน
เกี่่�ยวกัับการเปิิด-ปิิดประตููระบายน้้ำและการจััดการเพื่่�อการเดิินเรืือสััญจรและการท่่องเที่่�ยวทางคลอง ซึ่่�งอาจ
รวมถึึ ง การปรัั บ ปรุุ ง โครงสร้้ า งพื้้� น ฐานบางส่่ ว น เช่่ น การยกสะพานขึ้้�น ในบางช่่ ว งเพื่่� อ ให้้ เ รืือสามารถผ่่ า นได้้
และการบำรุุงรัักษาขุุดลอกคููคลองและตลิ่่�งธรรมชาติิ เป็็นต้้น
• นโยบายการพััฒนาพื้้�นที่่�และแนวทางการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินริิมคลอง ที่่�สอดคล้้องกัับการอนุุรัักษ์์และสนัับสนุุน
เศรษฐกิิจสีีเขีียวของชุุมชน โดยการจััดทำแผนผัังภููมิินิิเวศชุุมชนเพื่่�อการสำรวจ และวางแผนการอนุุรัักษ์์ที่่�คำนึึงถึึง
นิิเวศธรรมชาติิ และวััฒนธรรม และกำหนดมาตรการต่่างๆ ที่่�หน่่วยงานท้้องถิ่่�นอาจพิิจารณา อาทิิ
- กำหนดระยะถอยร่่นการพััฒนาจากแนวคลองเพื่่�อการอนุุรักั ษ์์พื้น้� ที่เ่� กษตรเมืือง โดยเฉพาะพื้้น� ที่เ่� พาะปลููกพัันธุ์์�ไม้้
ประจำถิ่่�น และพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้้ำที่่�เป็็นแหล่่งความหลากหลายทางชีีวภาพ
- การส่่งเสริิมให้้หมู่่�บ้้านจััดสรรหรืือคอนโดมีีเนีียมริิมคลองเปิิดพื้้�นที่่�เปิิดโล่่ง หรืือสร้้างสวนสาธารณะริิมคลอง
แทนการสร้้างกำแพงทึึบ
-	พััฒนาผัังเฉพาะในย่่านชุุมชนริิมคลองฝั่่�งธนบุุรีี จากผัังเมืืองรวมกรุุงเทพมหานคร เพื่่�ออนุุรัักษ์์แหล่่งเกษตร
ของเมืืองและป้้องกัันการพััฒนาที่่�ดิินอื่่�นๆ ที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ (ควบคุุมปรากฏการณ์์ gentrification)
- มาตรการทางภาษีีเพื่่�อสร้้างแรงจููงใจในการรัักษาพื้้�นที่่�นิิเวศ และป้้องกัันการเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน
(*หมายเหตุุ มาตรการภาษีีที่ดิ่� นิ ที่ร่� กร้้างในปััจจุุบันั ตามพระราชบััญญััติภิ าษีีที่ดิ่� นิ และสิ่่ง� ปลููกสร้้าง พ.ศ.2562 ทำให้้
ป่่าในเมืืองหรืือพื้้น� ที่ชุ่่�่� มน้้ำ ซึ่่ง� เป็็นลัักษณะของพื้้น� ที่ริ่� มิ คลองฝั่่ง� ธนฯ และเป็็นพื้้น� ที่นิ่� เิ วศและแหล่่งความหลากหลาย
ทางชีีวภาพสำคััญของเมืือง “ไม่่เข้้าเกณฑ์์” ที่่�จะได้้รัับการยกเว้้นภาษีี และยัังอาจถููกตีีความเป็็นที่่�ดิินรกร้้าง
ที่่ต้� อ้ งเสีียภาษีีในราคาสููงสุุด จึึงมีีความจำเป็็นในการทบทวนแนวทางปฏิิบัติั )ิ การดำเนิินงานหนึ่่ง� ที่่มีี� ความเป็็นไปได้้ต่อ่
การจััดการ ‘พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้้ำ’ ที่่�สอดคล้้องกัับการอนุุรัักษ์์และสนัับสนุุนเศรษฐกิิจสีีเขีียวของชุุมชน ได้้แก่่ การพััฒนา
เป็็นระบบบำบััดน้้ำเสีียแบบบึึงประดิิษฐ์์ (Constructed Wetlands Systems) ซึ่่�งเป็็นแนวทางหนึ่่�งของ
การจััดการด้้วยระบบธรรมชาติิ (Nature-based Solutions) บึึงประดิิษฐ์์มีีความเหมาะสมในการบำบััดน้้ำเสีีย
จากชุุมชนที่่�อยู่่�ริิมน้้ำหรืืออยู่่�นอกระบบบำบััดน้้ำเสีียรวม เนื่่�องจากน้้ำเสีียภาคครััวเรืือนมีีองค์์ประกอบหลััก
เป็็นสารอิินทรีีย์์ที่่�ไม่่มีีโลหะหนัักเจืือปน มีีค่่าใช้้จ่่ายในการดำเนิินการไม่่สููงนััก ช่่วยลดปริิมาณสารอิินทรีีย์์
สารแขวนลอย และสารอาหารได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และได้้มีีการศึึกษาค้้นคว้้าเพื่่�อปรัับปรุุงให้้การบำบััดน้้ำ
โดยพืืชทำงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ พืืชที่่�ใช้้ในระบบจะเป็็นพืืชน้้ำที่่�สามารถเจริิญเติิบโตได้้ดีีในพื้้�นที่่�ชุ่่�มหรืือน้้ำขััง
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ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับความลึึกของระดัับน้้ำภายในระบบ โดยที่่�ระดัับความลึึกบริิเวณผิิวหน้้าดิินนิิยมใช้้พืืช
ที่่�มีีเหง้้าหรืือรากฝัังดิิน ได้้แก่่ ธููปฤาษีี กกกลม พุุทธรัักษา บอน ตาลปััตฤาษีี เป็็นต้้น ส่่วนที่่�ระดัับ
ความลึึกมากนิิยมใส่่พืืชชนิิดลอยน้้ำ ได้้แก่่ ผัักตบชวา ผัักบุ้้�ง บััว แหนแดง เป็็นต้้น ตััวอย่่างการพััฒนา
ระบบบำบััดน้้ำเสีียแบบบึึงประดิิษฐ์์ในจัังหวััดสมุุทรสาคร พบว่่าสามารถลดน้้ำเสีียลงสู่่�แหล่่งน้้ำ
นำน้้ำเสีียกลัับมาใช้้ประโยชน์์ในการหมุุนเวีียนใช้้ในการเกษตร รวมถึึงการเลี้้�ยงปลาซึ่่�งปลาบางชนิิด
สามารถย่่อยสลายเศษอาหารได้้ด้้วย

ตััวอย่่างการทำำ�บึึงประดิิษฐ์์เพื่่� อบำำ�บััดน้ำำ��เสีียโรงเรีียนวััดบางปิ้้�ง จัังหวััดสมุุทรสาคร
ที่่�มา: โครงการสมุุทรสาครสีีเขีียว โดยมููลนิิธิิบููรณะนิิเวศ 2564
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย

• นโยบายในการสนัับสนุุนชุุมชนที่่�มีีการรวมกลุ่่�มพััฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียว อาทิิ การพิิจารณาแนวทางและเงื่่�อนไข
ในการจััดตั้้ง� เป็็นชุุมชน การส่่งเสริิมโครงการเพื่่�อพััฒนาและปรัับปรุุงคุุณภาพผลิิตภัณฑ์
ั แ์ ละบริิการ รวมทั้้�งการส่่งเสริิม
ช่่องทางการตลาดที่่�เชื่่�อมโยงระหว่่างชุุมชนและผู้้�บริิโภคทั้้�งในระดัับย่่านและระดัับเมืือง เป็็นต้้น
• นโยบายในการสนัับสนุุนการเข้้าถึึงและการเชื่่�อมโยงระหว่่างชุุมชน อาทิิ การสำรวจและปรัับปรุุงทางเท้้าและ
สิ่่�งอำนวยความสะดวกในชุุมชนเพื่่�อการเดิินทางที่่�สะดวกและปลอดภััย ปรัับปรุุงพื้้�นที่่�ท่่าเรืือและพื้้�นที่่�รอบท่่าเรืือ
เพื่่�อรองรัับการเดิินเรืือสััญจรและท่่องเที่่�ยว การเพิ่่�มเส้้นทางจัักรยานโดยให้้เกิิดการเชื่่�อมโยงกัับระบบขนส่่งที่่�มีีอยู่่�
และอาจรวมถึึงการสนัับสนุุนให้้หมู่่�บ้้านจััดสรรและคอนโดริิมคลองสร้้างท่่าเรืือ และบริิการ Shutter boat ให้้กัับ
ลููกบ้้าน เป็็นต้้น
• นโยบายในการสนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมระดัับชุุมชนในการพััฒนาพื้้�นที่่� โดยการส่่งเสริิมให้้เกิิด “คลัังสมองของ
พื้้�นที่่�” ร่่วมกัับการจััดการระบบนิิเวศของห่่วงโซ่่คุุณค่่าสำหรัับพื้้�นที่่�อย่่างมีีธรรมาภิิบาล และการร่่วมทำที่่�สร้้าง
ความเป็็นเจ้้าของร่่วม ทั้้�งนี้้� เพื่่�อร่่วมนำนโยบายลงสู่่�การปฏิิบััติิอย่่างสมดุุลและยั่่�งยืืน ด้้วย “กรอบธรรมภิิบาล 3ก :
กติิกา กลไก และการตรวจติิดตาม”
- กติิกา : ร่่วมกำหนดนโยบาย (policy formation) เพื่่�อการพััฒนาพื้้น� ที่ที่่� ส่� อดคล้้องกัับสภาพปััญหา จุุดแข็็ง และ
อัั ตลัั ก ษณ์์ บนฐานข้้ อ มูู ล แผนผัั ง ภูู มิิ นิิ เ วศของพื้้� น ที่่� นั้้� น โดยนโยบายสาธารณะจากคลัั ง สมองของพื้้� น ที่่�
อาจดำเนิินการในลัักษณะคณะกรรมการร่่วมระดัับเขต ระดัับย่่าน และระดัับเมืือง เข้้าสู่่�การบรรจุุเป็็นนโยบาย
เฉพาะของพื้้�นที่่�
- กลไก : ร่่วมกำหนดกลไกการดำเนิินงานและการนำไปปฏิิบััติิ (policy implementation) โดยผสานคุุณค่่า
และความร่่วมมืือจากภาคส่่วนต่่างๆ บน “ห่่วงโซ่่คุณค่
ุ า่ ” ที่่มีี� ความสนใจและได้้รับั ประโยชน์์ในการพััฒนาพื้้น� ที่่นั้้� น�
- การตรวจติิดตาม : ระบบการติิดตามความคืืบหน้้าการดำเนิินงานภายใต้้กติิกาและกลไกที่่�ร่่วมกัันกำหนด
(policy evaluation) ซึ่่ง� อาจเป็็นระบบการจััดการข้้อมููลออนไลน์์ หรืือ เครืือข่่ายเฝ้้าระวัังและแจ้้งปััญหาต่่าง ๆ
ในเชิิงนโยบายและการจััดการ (Thonburi Canal Watch) เพื่่�อร่่วมหาทางออก รวมถึึงการจััดทำ “รายงานประจำปีี
การพััฒนาคลองอย่่างยั่่�งยืืน” ที่่�พััฒนาร่่วมกัับสำนัักงานเขตต่่างๆ ของกรุุงเทพมหานคร เพื่่�อนำเสนอต่่อภาคีี
ที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อสร้้างการมีีส่่วนร่่วมในระยะแผนถััดไป
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ข้้อเสนอต่่อระบบนิิเวศด้้านทุุน
• สนัับสนุุนการจััดตั้้�งกลุ่่�มหรืือวิิสาหกิิจ เพื่่�อการรวมกลุ่่�มบริิหารจััดการและสร้้างความร่่วมมืือ
ในการพััฒนาเศรษฐกิิจสีเี ขีียวของชุุมชน และเป็็นแกนกลางในการระดมทุุนในชุุมชน และส่่งเสริิมให้้
กลุ่่�มเปราะบางภายในชุุมชนเข้้าถึึงโอกาส
•	ประสานงานกัับกองทุุน และแหล่่งทุุนที่่�ส่่งเสริิมการพััฒนาชุุมชนบนฐานเศรษฐกิิจสีีเขีียว เช่่น
กองทุุนระบบนิิเวศการเรีียนรู้้�แห่่งชาติิ ที่่จ� ะช่่วยร่่วมลงทุุนให้้มีีพื้น้� ที่่ส� ร้้างสรรค์์การเรีียนรู้้�ในมิิติเิ ชิิงนิิเวศ
วััฒนธรรมสำหรัับชุุมชนและโรงเรีียน ธนาคารสิินค้้าเกษตรโดยกรมส่่งเสริิมสหกรณ์์ และแหล่่งทุุน
ที่่�เป็็นไปได้้ เช่่น ธนาคารออมสิิน ธนาคารเพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร เป็็นต้้น
•	ร่่วมพััฒนาและส่่งเสริิมโครงการลงทุุนขนาดเล็็กที่่�สนัับสนุุนเศรษฐกิิจสีีเขีียวในภาพรวม
(Green project investment support) อาทิิ โครงการฟื้้�นฟููคุุณภาพน้้ำ และการจััดการ
การใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินที่่�เชื่่�อมโยงกัับเศรษฐกิิจสีีเขีียว เป็็นต้้น

ข้้อเสนอต่่อระบบนิิเวศ
ด้้านการเสริิมสร้้างขีีดความสามารถ
• การสร้้างฐานข้้อมููลความรู้้ชุ� มุ ชนริิมคลองฝั่่ง� ธนบุุรีี ที่เ่� ชื่่อ� ถืือได้้ เรีียบเรีียงอย่่างเป็็นระบบ
และอาจพััฒนาเป็็นสื่่�อหลากหลายรููปแบบ โดยความร่่วมมืือกัับชุุมชนและเครืือข่่ายชุุมชน
และองค์์กรต่่าง ๆ อาทิิ สำนัักการศึึกษา กรุุงเทพมหานคร สถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย มููลนิิธิิโลก
สีีเขีียว สมาคมภููมิศิ าสตร์์ มููลนิิธิเิ ล็็ก - ประไพ วิิริยิ ะพัันธุ์์� กรมศิิลปากร และสถาบัันอุุดมศึึกษา
เป็็นต้้น โดยแบ่่งฐานความรู้้�ตามหััวข้้อต่่าง ๆ ได้้แก่่ 1) ภููมิิศาสตร์์ลุ่่ม� น้้ำเจ้้าพระยา ระบบคลอง
และระบบนิิเวศธรรมชาติิ 2) ประวััติิศาสตร์์คลองฝั่่�งธนบุุรีี 3) ภููมิิวััฒนธรรมย่่านชุุมชน
(การตั้้�งถิ่่�นฐาน วิิถีีชีีวิิต อาชีีพบนฐานภููมิิศาสตร์์ กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์� ศาสนา ประเพณีี ความเชื่่�อ)
4) ฐานข้้อมููลเส้้นทางสายคลองฝั่่�งธนบุุรีี 5) ฐานข้้อมููลร่่วมรายงานและแก้้ปััญหาสายคลอง
ฝั่่�งธนบุุรีี (คุุณภาพน้้ำ ขยะ มลพิิษอากาศ มลพิิษเสีียง) โดยฐานข้้อมููลย่่านคลองฝั่่�งธนบุุรีีนี้้� สามารถ
เผยแพร่่ในรููปแบบต่่าง ๆ อาทิิ หนัังสืือ เว็็บไซต์์ แผ่่นพัับ แผนที่่� และสื่่�อโซเชีียล เป็็นต้้น
• สนัับสนุุนส่่งเสริิมขีีดความสามารถในการสร้้างเศรษฐกิิจสีีเขีียวที่่�ยั่่�งยืืนให้้กัับผู้้�ประกอบการชุุมชน
ให้้มีีความสามารถในการประกอบการ ร่่วมกัับการเสริิมสร้้างจิิตสำนึึก “รัักษ์์คลอง” และ “แนวทาง
เศรษฐกิิจสีีเขีียว” โดยประเด็็นที่่�ชุุมชนในพื้้�นที่่�ต้้นแบบโครงการฯ สนใจ ได้้แก่่ การเป็็นเกษตรกรผู้้�
ประกอบการอย่่างครบวงจร (เช่่น การทำ Cost Analysis, Business Model การจััดทำแผนการผลิิต
การพััฒนากลยุุทธ์์เพื่่�อส่่งเสริิมการตลาด รวมถึึงการตลาดระบบออนไลน์์) การพััฒนาคุุณภาพสิินค้้า
เกษตรสู่่�มาตรฐาน GAP เกษตรอิินทรีีย์์ และระบบการรัับรองเกษตรอิินทรีีย์์แบบมีีส่่วนร่่วม และการ
ดำเนิินกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจควบคู่่�กัับการจััดการและอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม เป็็นต้้น
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• “ธนบุุรีีเรีียนคลอง”: หลัักสููตรท้้องถิ่่�นศึึกษาเพื่่�อสร้้างคนรุ่่�นใหม่่ที่่�มีีความพร้้อม ทั้้�งด้้านจิิตสำนึึก ความรู้้�
ในการอนุุรัักษ์์และพััฒนาพื้้�นที่่�คลองฝั่่�งธนบุุรีี โดยสามารถแบ่่งเป็็น
1) หลัักสููตรท้้องถิ่่�นระดัับโรงเรีียนประถม มััธยมศึึกษา อาชีีวศึึกษา และประกาศณีียบััตรวิิชาชีีพ โดยออกแบบ
หลัักสููตร “ธนบุุรีีเรีียนคลอง” ที่่ส� อดคล้้องกัับสภาพท้้องถิ่่น� และความพร้้อมของสถานศึึกษา อาทิิ หลัักสููตรนัักสืืบ
สายคลอง หลัักสููตรการจััดการน้้ำในคลอง มััคคุุเทศก์์ท้อ้ งถิ่่น� ผู้้�ประกอบการท้้องถิ่่น� วััฒนธรรมวิิถีีชาวสวนเกษตร
สายคลอง การจััดการเรืือเพื่่�อการท่่องเที่ย่� ว ธนบุุรีีสื่่อ� สาร (งานเขีียนคอนเทนต์์ สื่่อ� และเครื่่อ� งมืือผลิิตสื่่อ� ) เป็็นต้้น
2)	กิิจกรรมเยาวชนนอกชั้้�นเรีียน เพื่่�อสร้้างจิิตสำนึึก ความรู้้� และทัักษะ ที่่�จะสามารถสร้้างประโยชน์์ให้้แก่่ท้้องถิ่่�น
คลองฝั่่�งธนบุุรีีในอนาคต

ข้้อเสนอต่่อระบบนิิเวศด้้านเครืือข่่าย
• สร้้างเครืือข่่ายชุุมชนคลองฝั่่ง� ธนฯ เพื่่�อการพััฒนาเศรษฐกิิจสีเี ขีียว เพื่่�อร่่วมวางแผน และเชื่่อ� มโยงสิินค้้าและบริิการ
และสร้้าง cluster เศรษฐกิิจของกลุ่่�มชุุมชน และเป็็นกลไกกลางของการพััฒนานโยบายสาธารณะเพื่่�อการ อนุุรัักษ์์
ฟื้้�นฟูู พััฒนา รวมถึึงการเชื่่�อมโยงกัับชุุมชนและเครืือข่่ายอื่่�นๆ และร่่วมลงมืือทำ โดยกลไกกลางดัังกล่่าวอาจพััฒนา
เป็็นรููปแบบองค์์กร Thonburi Center for Sustainability ที่่�เป็็นธุุรกิิจเพื่่�อสัังคม ทำหน้้าที่่�ต่่างๆ อาทิิ
-	ผสานภาคีีเครืือข่่ายเพื่่�อการพััฒนาเมืือง เพื่่�อพััฒนาและนำเสนอนโยบายสาธารณะ ร่่วมดำเนิินงานพััฒนาพื้้น� ที่่�
และร่่วมติิดตามการนำนโยบายลงสู่่�การปฏิิบััติิ (System Integrator)
- ให้้คำปรึึกษาโครงการพััฒนาเมืืองขนาดเล็็ก เพื่่�อการพััฒนาตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่คุุณค่่าจาก Pain point to
Investment (Advisory service)
- เชื่่�อมโยงองค์์ความรู้้�จากภาควิิชาการลงสู่่�การปฏิิบััติิ ในการแก้้ไขปััญหาและพััฒนาพื้้�นที่่� โดยอาจส่่งเสริิมให้้
มีีพื้้�นที่่�ทดลองปฏิิบััติิการจริิง (Living Lab)
-	ร่่วมพิิจารณา นำเสนอ และให้้ความเห็็นต่่อการใช้้งบประมาณและการลงทุุน ในพื้้น� ที่่เ� กี่่ย� วกัับงบพััฒนาชุุมชน
งบพััฒนาพื้้�นที่่�สาธารณะ กองทุุนประกัันสุุขภาพ ฯลฯ รวมถึึงการช่่วยเชื่่�อมโยงเข้้าสู่่�แหล่่งทุุนต่่างๆ เป็็นต้้น
• สร้้างความร่่วมมืือระหว่่างชุุมชนกัับสำนัักงานเขต และภาคเอกชน อาทิิ การสร้้างความร่่วมมืือกัับห้้างสรรพสิินค้้า
ทั้้�งในและนอกย่่าน เพื่่�อการพััฒนาการตลาด และขยายการรัับรู้้�สู่่�ผู้้�บริิโภคเป้้าหมายและการสร้้างเครืือข่่าย
กัับผู้้�บริิโภคในย่่าน ในลัักษณะระบบสมาชิิก เช่่น ผู้้�อยู่่�อาศััยในหมู่่�บ้้านจััดสรร โรงพยาบาลนัักศึึกษาและบุุคลากร
มหาวิิทยาลััยใกล้้เคีียง เป็็นต้้น
• สร้้างความความร่่วมมืือที่่�กัับโครงการและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ เครืือข่่ายเมืืองสร้้างสรรค์์ของประเทศไทย
(Thailand Creative Cities Network) ศููนย์์การเรีียนรู้้�การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิตสิินค้้าเกษตร และ โครงการ
Smart Farmer โดยกรมส่่งเสริิมการเกษตร และตลาดสิินค้้าเกษตร โดยองค์์การตลาดเพื่่�อเกษตรกร เป็็นต้้น
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ในปััจจุุบัันชุุมชนริิมคลองฝั่่�งธนบุุรีีอาทิิชุุมชนต้้นแบบภายใต้้โครงการฯ ได้้นำศัักยภาพบนฐาน
ต้้นทุุนภููมินิิ เิ วศ และความเข้้มแข็็งของชุุมชนมาพััฒนาขัับเคลื่่อ� นเศรษฐกิิจสีีเขีียว และริิเริ่่ม� เชื่่อ� มโยง
กัันในระดัับกลุ่่�มชุุมชนเป็็นคลััสเตอร์์เศรษฐกิิจ หากชุุมชนได้้รัับการส่่งเสริิมสนัับสนุุนอย่่างเป็็น
รููปธรรม ทั้้�งในด้้านการพััฒนาเชิิงพื้้�นที่่�และการสนัับสนุุนระบบนิิเวศ ทั้้�งด้้านนโยบาย ทุุน
การเสริิมสร้้างศัักยภาพ และเครืือข่่ายความร่่วมมืือ จะทำให้้เศรษฐกิิจสีีเขีียวของชุุมชนเกิิด
ความยั่่�งยืืน และหากชุุมชนสามารถมีีรายได้้ที่่�เหมาะสมและเพีียงพอจากเศรษฐกิิจสีีเขีียว
บนฐานนิิเวศต้้นทุุนทรััพยากรที่่�มีีอยู่่� จะเกิิดแรงจููงใจในการรัักษาพื้้�นที่่� โดยเฉพาะคนรุ่่�นใหม่่
ที่จ่� ะสามารถสร้้างรายได้้จากในพื้้น� ที่่ข� องตน และลดความเสี่่�ยงในการสููญเสีียคุุณค่า่ ของชุุมชน
ริิมคลองฝั่่�งธนฯ บนสถานการณ์์ความเสี่่�ยงที่่�กำลัังคุุกคามเข้้ามา
ในเชิิงการพััฒนายุุทธศาสตร์์การบริิหารจััดการเมืือง ‘การพััฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียว
ด้้วยเครืือข่่ายคลัังสมองของพื้้�นที่่�’ สนัับสนุุนให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วมอย่่างแท้้จริิงจากชุุมชน
และการบูู ร ณาการระหว่่ า งหน่่ ว ยงานภาครัั ฐ และภาคส่่ ว นต่่ า ง ๆ ลงในกระบวนการ
การทำแผนยุุทธศาสตร์์ ‘การวางแผนผัังการพััฒนาบนฐานภููมิินิิเวศ’ ให้้ความสำคััญกัับ
นิิเวศสิ่่�งแวดล้้อมและนิิเวศวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น และเน้้นความร่่วมมืือระหว่่างการวางแผนผััง
การศึึกษานิิเวศวิิทยา และการวิิจััยทางสัังคม การพััฒนากรุุงเทพตะวัันตกโดยเฉพาะชุุมชน
ริิมคลองฝั่่�งธนบุุรีีให้้มีีเศรษฐกิิจที่่�ส่่งเสริิมสิ่่�งแวดล้้อมเกษตรและสัังคมวััฒนธรรมที่่�ชุุมชน
ให้้คุุณค่่า เป็็นทางเลืือกคุุณภาพของคนเมืืองในยุุคแห่่งการเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งภููมิิอากาศและ
โครงสร้้างประชากร การสร้้างเศรษฐกิิจสีีเขีียวยัังสร้้างคุุณค่่าในเชิิงคุุณภาพชีีวิิต การอนุุรัักษ์์
วิิถีีชุุมชน ลดผลกระทบต่่อดิิน น้้ำ อากาศ ซึ่่�งจะทำให้้เกิิดความยืืดหยุ่่�น และยั่่�งยืืนของชุุมชน
และเมืือง ทั้้�งเชิิงสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และเศรษฐกิิจ

ขอบคุุณภาพประกอบจาก
1) Facebook : SAFETist Farm
2) Facebook : ถามสิิ..อิิฉัันคนตลาดพลูู
3) Facebook : ชุุมชนพููนบำเพ็็ญ
4) Facebook : ณ บางประทุุน
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ติิดต่อ
่ ประสานงาน
การพัั ฒนาชุุมชนริิมคลองฝั่่� งธนบุุรีอ
ี ย่่างยั่่�งยืืน

02-490-4748 ต่่อ 54

089 130 8861

creativecanals@gmail.com
facebook.com/thonburimekhlong
@thonburimekhlong

ข้้อเสนอเชิิงนโยบาย
การพัั ฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียวชุุมชนริิมคลองฝั่่� งธนบุุรีีอย่่างยั่่�งยืืน
� ของโครงการพัั ฒนาพื้้� นที่่ต้
� ้นแบบชุุมชนริิมคลองฝั่่� งธนบุุรีี
ข้้อเสนอเชิิงนโยบายฯ นี้้�เป็็นส่่วนหนึ่่ง
ด้้วยเครืือข่่ายคลัังสมองของพื้้� นที่่�และแผนผัังภููมิินิิเวศเพื่่� อการพัั ฒนาเศรษฐกิิจสีีเขีียวอย่่างยั่่�งยืืน
โดยการสนัับสนุุนของหน่่วยบริิหารและจััดการทุุนวิิจััยและนวััตกรรมด้้านการพัั ฒนาระดัับพื้้�นที่่� (บพท.)
ดำำ�เนิินงานโดย สถาบัันสิ่่�งแวดล้้อมไทย สถาบัันคลัังสมองของชาติิ
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี มหาวิิทยาลััยสยาม สถาบัันอาศรมศิิลป์์ กลุ่่�มยัังธน

