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บทท่� 1
ความสำำาคัญและเป้้าหมายของการพััฒนาเศรษฐกิจสำีเขียว

ชิุมชินริมคลองฝ่ั่� งธนบุรี

เศรษฐกิจิสีีเขียีว (Green Economy) 

นยิามข้องเศรษฐกจิสเ้ข้ย้วภูายใต้โ้ครงการ หมายรวมถึง่ที่ั�งมติ้ทิี่างสงัคม
ในการมุ่งพััฒนาคุณีภูาพัชิ้วิต้และความเที่่าเที่้ยมกันในสังคมและมิต้ิ 

ด้้านสิ�งแวด้ล้อมในการลด้ความเส้�ยงด้้านสิ�งแวด้ล้อม ลด้ผลกระที่บที่างลบ 
จากกิจกรรมข้องมนุษย์ และลด้ความข้าด้แคลนข้องที่รัพัยากรธรรมชิาต้ิและ 

ระบบนิเวศ โครงการฯ ได้้ร่วมกำหนด้เกณีฑ์เบ้�องต้้นข้องแผนงาน-โครงการเศรษฐกิจ 
ส้ เข้้ยวเพั้�อการพัิจารณีาในการพััฒนาแผนยุที่ธศาสต้ร์ร่วมกับคลังสมองข้องพั้�นที่้�  

โด้ยป็ระกอบด้้วย 1) เป็็นโครงการ-แผนงานที่้�พััฒนาคุณีภูาพัชิ้วิต้ชิุมชิน 2) คนส่วนใหญ่หร้อทีุ่กคน 
ในชิุมชินได้้ป็ระโยชิน์และชิ่วยสนับสนุนความเที่่าเที่้ยมในชิุมชิน 3) ไม่ส่งผลกระที่บที่างลบต้่อสิ�งแวด้ล้อม 

และ 4) สนับสนุนสังคมคาร์บอนต้�ำ เน้นใชิ้พัลังงานสะอาด้ และใชิ้ที่รัพัยากรอย่างม้ป็ระสิที่ธิภูาพั

คลังัสีมองขีองพ้ื้�นที่ี� (Local Think Tank) 

ภูายใต้โ้ครงการวจิยัน้� “เครอืข�ายคล้งัสมองของพื�นที�” เป็น็การสรา้งที่ม้ที่ำงานในพั้�นที่้�ที่้�ป็ระกอบด้ว้ยผูแ้ที่นชิมุชิน เจา้หนา้ที่้�
รัฐในระด้ับที่้องถึิ�น และนักวิชิาการที่้�ที่ำงานในพั้�นท้ี่� รวมถึ่งอาจป็ระกอบด้้วย เยาวชิน ผู้ป็ระกอบการที่้องถิึ�น ท้ี่�สามารถึ 
สร้างเคร้อข้่ายผู้ป็ระกอบการข้่�นมา เพั้�อการรักษาสมดุ้ลข้องสิ�งแวด้ล้อมและเศรษฐกิจในอนาคต้ ที่้มที่ำงานในพั้�นที่้�น้� 
จะที่ำหน้าที่้�เป็็นสะพัานเชิ้�อมระหว่างชิุมชิน หน่วยงานในพั้�นที่้� หน่วยงานพััฒนาเม้องข้องรัฐและเอกชินในระด้ับต้่าง ๆ  
ค้นหาสมดุ้ลที่้�เหมาะสมระหว่างกระบวนที่ัศน์ที่้�ม้เหตุ้ผลจากมุมมองภูายในชิุมชิน และจากมุมมองข้องที่้องถิึ�น และสร้าง 
ความเข้้าใจซึ่่�งกันและกัน เพั้�อเสนอแนะการพััฒนาเม้อง คน และเศรษฐกิจที่้�เหมาะสม

แผนผงัภููมนิเิวศ (Ecological Spatial Plan) 

ค้อ ‘แผู้นผู้ังเพื�อการพัฒนาเมืองแล้ะชุมชนบันฐานทรัพยากรธรรมชาติิสิ�งแวิดล้�อม แล้ะสังคมวิัฒนธรรมของท�องถิ�น’  
โด้ยยุที่ธศาสต้ร์ชิาต้ิ 20 ป็ี (พั.ศ. 2561-2580) ด้้านการสร้างความเต้ิบโต้บนคุณีภูาพัชิ้วิต้และเป็็นมิต้รกับสิ�งแวด้ล้อม  
ซึ่่�งกำหนด้กรอบการพััฒนาพั้�นที่้�เม้อง ชินบที่ เกษต้รกรรมและอุต้สาหกรรมเชิิงนิเวศ เพั้�อมุ่งเน้นความเป็็นเม้องที่้�เต้ิบโต้ 
อย่างยั�งย้น ได้้กำหนด้เคร้�องม้อ “แผนผังภููมินิเวศ” เป็็นเคร้�องม้อยุที่ธศาสต้ร์ (Strategic Instrument) ในการป็้องกันและ 
การแก้ไข้การพััฒนาที่้�ไร้ที่ิศที่าง การพััฒนาที่้�ไม่คำน่งถึ่งข้้ด้ความสามารถึในการรองรับข้องพั้�นที่้�และไร้อัต้ลักษณี์และเป็็น
แนวที่างและกระบวนการในการพััฒนาเม้องและชุิมชินต้ามความเหมาะสมข้องภููมินิเวศ ที่ั�งเม้องน่าอยู่ ชินบที่มั�นคง  
เกษต้รยั�งย้น และอุต้สาหกรรมเชิิงนิเวศ ยุที่ธศาสต้ร์ข้องแผนผังภููมินิเวศป็ระกอบด้้วย 3 ยุที่ธศาสต้ร์หลัก (Main Strategies) 
ป็ระกอบด้้วยยุที่ธศาสต้ร์การฟ้้�นฟู้ (Rehabilitation) หมายถ่ึง การที่ำให้สิ�งที่้�ม้อยู่เดิ้มที่้�อยู่ในสภูาพัเส้�อมโที่รม ให้กลับมา 
อยู่ในสภูาพัด้้หร้อได้้มาต้รฐาน เพั้�อท้ี่�จะนำมาใช้ิให้เป็็นป็ระโยชิน์ได้้อย่างยั�งย้น; ยุที่ธศาสต้ร์การอนุรักษ์ (Conservation)   
หมายถ่ึง การรักษาไว้ให้นานที่้�สุด้ และพัร้อมที่้�จะนำมาใชิ้ให้เป็็นป็ระโยชิน์ได้้อย่างยั�งย้นโด้ยม้การป็้องกันการสูญเส้ย;  
และยุที่ธศาสต้ร์การพััฒนา (Development) หมายถึ่ง การสร้างใหม่จากที่้�ไม่เคยม้มาก่อน หร้อ การที่ำให้สิ�งที่้�ม้อยู่เด้ิมให้เกิด้
การเป็ล้�ยนแป็ลงไป็ในที่างที่้�เจริญข้่�น หร้อ ด้้ข้่�น และสามารถึใชิ้ป็ระโยชิน์จากได้้อย่างยั�งย้น
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บทท่� 1
ความสำำาคัญและเป้้าหมายของการพััฒนาเศรษฐกิจสำีเขียว

ชิุมชินริมคลองฝ่ั่� งธนบุรี
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“ความสำำาคัญ” และ “ศั กยภาพั”

‘ธนบัรุ’ี หรอ้ท้ี่�เรย้กข้านกนัวา่ ‘ฝั่่�งธนฯ’ เป็็นพั้�นที่้�ป็ระวตั้ศิาสต้ร์ท้ี่�แสด้งถ่ึงนเิวศวฒันธรรมข้องลุม่แมน่�ำ
เจ้าพัระยา ชิุมชินริมคลองฝั่่�งธนบุร้ข้องกรุงเที่พัมหานครในอด้้ต้ ม้ลักษณีะเป็็นโครงข้่ายที่้�ม้ทัี่�งป็ฏิิสัมพัันธ ์
ที่างสังคมและระบบเศรษฐกิจการค้าที่้�ม้ความเช้ิ�อมโยงกับทัี่�งพั้�นที่้�ใกล้เค้ยง และพั้�นที่้�อ้�น ๆ ข้องป็ระเที่ศ  

โด้ยใช้ิแม่น�ำและลำคลองเป็็นเส้นที่างสัญจรหลัก และข้ยายต่้อมาโด้ยเส้นที่างรถึไฟ้ การต้ั�งถิึ�นฐานจง่มเ้ร้�องราว
ข้องวิถึ้ชิ้วิต้ เช้ิ�อชิาติ้ ศาสนาท้ี่�แต้กต่้าง แต่้สามารถึผสมกลมกล้นที่างวัฒนธรรมป็ระเพัณ้ีเป็็นอย่างด้ ้ 

ฝั่่�งธนฯ ในป็จ่จบุนัยังคงเป็น็พั้�นที่้�เกษต้รกรรมที่้�สำคญั มพ้ั้�นที่้�เพัาะป็ลกูกว่า 4,000 ไร ่และมส้วนเกษต้ร
อินที่ร้ย์แบบผสมผสานหลายแห่ง ทัี่�งไม้ผล ไม้ย้นต้้น และไม้ป็ระด้ับที่้�เป็็นต้้นแบบข้องป็ระเที่ศ  
โด้ยเฉพัาะในพั้�นที่้�เข้ต้ที่ว้วัฒนา ต้ลิ�งชิัน หนองแข้ม และทีุ่่งครุ รวมถ่ึงพั้�นที่้�บ่อป็ลา-นากุ้งในเข้ต้
บางขุ้นเที่้ยน หลายชิุมชินริมคลองฝั่่�งธนฯ ยังคงรักษาวิถึ้ชิ้วิต้และวัฒนธรรมเกษต้รสายคลอง  
รวมถึ่งการเป็็นย่านพัาณีิชิยกรรมด้ั�งเด้ิม และย่านพัหุวัฒนธรรมที่ั�งจ้น ไที่ย มอญ มุสลิม 

จากการวิเคราะห์บริบที่ โอกาส และศักยภูาพัเศรษฐกิจส้เข้้ยวข้องพั้�นที่้� พับว่าชิุมชิน 
ริมคลองฝั่่�งธนบุร้ม้คุณีค่าร่วม (shared value) อันเป็็นอัต้ลักษณี์และต้้นทีุ่นภููมินิเวศ 
สำคัญข้องข้องชิุมชินริมคลองฝั่่�งธนบุร้ ได้้แก่ ‘บัทบัาทในการเป์็นพื�นที�เกษติรในเมือง’ และ 
‘ศักยภาพเชิงทรัพยากรธรรมชาติิแล้ะวิัฒนธรรมเกษติรสายคล้อง’ ป็ระกอบกับ  
‘การมีระดับัของติ�นทุนทางสังคม (social capital) ส้ง’ ที่ั�งการม้สถึาบันหลักที่างสังคม 
ภูายในยา่น ได้้แก ่บา้น วดั้ มสัยดิ้ ศาลเจา้ โรงเรย้น ต้ลอด้จนการมผู้น้ำที่อ้งถึิ�นและป็ระชิาชิน
ที่้�ม้ความกระต้้อร้อร้นในการร่วมพััฒนาที่้องถิึ�น (Active citizens) ที่ำให้ม้ศักยภูาพั 
ในการพััฒนาเศรษฐกิจส้เข้้ยว ทัี่�งเชิิงสินค้าการเกษต้รและบริการท่ี่องเท้ี่�ยวเชิิงนิเวศ 
เกษต้ร-วัฒนธรรมในบริบที่ต้่าง ๆ นอกจากนั�น เน้�องจากชิุมชินม้การเชิ้�อมโยงที่างสายคลอง
และระบบข้นส่งมวลชิน จ่งม้โอกาสสูงในการเช้ิ�อมต้่อห่วงโซึ่่คุณีค่าข้องสินค้าและบริการ 
ใน “ระดบัักลุ้�มชมุชนเครอืข�ายคล้องฝั่่�งธนฯ” เพั้�อให้เกดิ้การส่งเสริมศกัยภูาพัในกลุม่เศรษฐกิจ 

(Economic cluster) และเพัิ�มโอกาสในการลงทีุ่น และการสนับสนุนจากทัี่�งภูาครัฐและ 
ภูาคเอกชิน

ต้้นทีุ่นภููมินิเวศข้องชิุมชินริมคลองฝั่่�งธนบุร้ด้ังกล่าว ไม่เพั้ยงแต้่ม้ศักยภูาพัในการพััฒนา
เศรษฐกิจส้เข้้ยวสำหรับชิุมชิน แต้่ยังม้ความสำคัญต้่อย่านและนิเวศเม้องในภูาพัรวม เป็็นพั้�นที่้� 

ที่้�ม้ความสำคัญต้่อ “ควิามมั�นคงทางอาหาร” และเป็็น “พื�นที�ชุ�มน�ำ” ที่้�ม้ความสมบูรณี์ข้องระบบ
นิเวศ ม้ระบบคูคลอง และลำน�ำต้ามธรรมชิาต้ิที่้�เชิ้�อมโยงผู้คนในชิุมชินต้่างๆ เข้้าด้้วยกัน และเป็็นแหล่ง

บ่มเพัาะ “ควิามหล้ากหล้ายทางวิัฒนธรรม” ที่้�ม้ลักษณีะเฉพัาะตั้ว ชิุมชินริมคลองฝั่่�งธนบุร้จ่งสร้าง 
ผลกระที่บในหลากมิต้ิที่ั�งต้่อเศรฐกิจ สังคม และสิ�งแวด้ล้อม 

อย่างไรก็ต้าม ในชิ่วงที่ศวรรษที่้�ผ่านมา สิ�งป็ลูกสร้างเชิิงพัาณีิชิย์ข้นาด้ใหญ่ โครงการจัด้สรร และระบบ
ข้นส่งสาธารณีะท้ี่�ม้การพััฒนาอย่างต้่อเน้�อง ได้้ก่อให้เกิด้การเป็ล้�ยนแป็ลงเชิิงกายภูาพัอย่างรวด้เร็ว ฝั่่�งธนฯ 
ในป็่จจุบันจ่งม้ส่วนผสมท้ี่�ชิัด้เจนข้องพ้ั�นท้ี่�ก่�งชินบที่ พั้�นท้ี่�พัาณิีชิยกรรม พั้�นท้ี่�เกษต้รกรรม และท้ี่�อยู่อาศัย 
แนวต้ั�ง 
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ความวิวัฒน์ดั้งกล่าวเป็็นที่ั�งความที่้าที่ายและโอกาสข้องการพััฒนาเศรษฐกิจส้เข้้ยวชิุมชินริมคลองฝั่่�งธนบุร้  
การเป็ล้�ยนแป็ลงการใชิท้้ี่�ด้นิที่้�ผา่นมาที่ำใหพ้ั้�นที่้�เกษต้รกรรมและการผลติ้ลด้นอ้ยลง หลายคคูลองถึกูกลบที่บั หรอ้ กลายสภูาพั
เป็็นที่้�ระบายน�ำเส้ย บางชิุมชินจำเป็็นต้้องเป็ล้�ยนอาชิ้พัเป็็นแรงงานรับจ้างซึ่่�งต้ัด้ข้าด้จากภููมินิเวศข้องพั้�นที่้� ในข้ณีะที่้�ชิุมชินที่้�
ยงัคงวถิึเ้กษต้รสายคลองเกดิ้ข้อ้จำกดั้มากข้่�น อก้ด้้านหน่�ง ผูอ้ยูอ่าศยัและกลุม่ธรุกจิใหม่จากภูาคอสงัหารมิที่รพััยใ์นยา่นฝั่่�งธนฯ 
มศ้กัยภูาพัในการเป็น็ต้ลาด้สำคญัสำหรบัชิมุชิน โด้ยเฉพัาะกลุม่ผูบ้รโิภูคคนเมอ้งรุน่ใหมท่ี่้�ม้ความต้อ้งการที่้�แต้กต้า่ง การพัฒันา
และเปิ็ด้ใช้ิระบบข้นส่งมวลชินที่างราง ที่ำให้การเข้า้ถ่ึงชิมุชินเป็น็ไป็ได้ส้ะด้วกมากข้่�น ซึ่่�งเสริมศกัยภูาพัในการเข้า้ถ่ึงต้ลาด้ข้อง
ชิุมชิน ในชิ่วงวิกฤต้ Covid-19 ที่้�ส่งผลให้เกิด้การเป็ล้�ยนแป็ลงด้้านเศรษฐกิจ การด้ำรงชิ้วิต้ และการป็ระกอบอาชิ้พั ได้้สร้าง
ความท้ี่าที่ายใหมใ่นบรบิที่การพััฒนาเมอ้ง ระบบเศรษฐกิจบนฐานภูมิูนเิวศ หรอ้ ต้น้ที่นุข้องพ้ั�นท้ี่�จะมค้วามสำคัญอย่างยิ�ง และ
จะสามารถึสรา้งความยั�งยน้ในระยะยาว ชิว่งเวลาเป็ล้�ยนผา่นน้�จง่มค้วามสำคญัอยา่งมากที่้�ชิมุชินรมิคลองฝั่่�งธนบรุ ้จะได้้คน้หา
รูป็แบบท้ี่�เหมาะสมในการพััฒนาเศรษฐกิจส้เข้้ยวบนฐานภููมินิเวศหร้อต้้นทุี่นข้องพ้ั�นท้ี่� เพั้�อให้การพััฒนาเป็็นไป็ในรูป็แบบ 
ที่้�สามารถึดู้ด้ซึ่ับป็ระโยชิน์ และป็้องกันผลกระที่บที่างลบจากการเป็ล้�ยนแป็ลงเชิิงกายภูาพั
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บทท่� 2
ผลการดำำาเนินงาน

โครงการพััฒนาพ้ั�นที่ี�ต้้นแบบชุุมชุนริมคลองฝ่ั่� งธนบุรี
ด้้วยเคร้อข่ายคลังสำมองของพ้ั�นที่ี�และแผนผังภูมินิเวศ

เพ้ั�อการพััฒนาเศรษฐกิจสำีเขียวอย่างยั�งย้น
“ความต้้องการของชุุมชุน”

นอกจาก “ศักยภาพ” และ “ควิามสำคัญ” ด้ังกล่าว โครงการฯ ได้้ร่วมกับคลังสมอง
ข้องพ้ั�นที่้�ค้นหา “ควิามติ�องการ” ข้องชุิมชิน โด้ยพับว่าเป้็าหมายข้องการพััฒนาเศรษฐกิจ 
สเ้ข้ย้วข้องชุิมชินริมคลองฝั่่�งธนบุรส้ามารถึแบ่งเป็น็ 2 ลกัษณีะ ได้แ้ก่ การสร�างเศรษฐกิจัสีเขียวิ

เพื�อให�ชุมชนสามารถมีรายได�ที�เหมาะสมแล้ะเพียงพอจากฐานนิเวศต้้นทีุ่นที่รัพัยากรที่้�ม้อยู่ 
ที่ั�งเชิิงสิ�งแวด้ล้อมและวัฒนธรรม สามารถึท้ี่�จะด้ำรงชิุมชินและรักษาพั้�นท้ี่�จากการเป็ล้�ยนแป็ลง 

ไว้ได้้ และสร้างแรงจูงใจในการรักษาพั้�นที่้�เชิิงนิเวศเอาไว้ ซึ่่�งส่วนใหญ่เป็็นความต้้องการข้อง 
คนรุ่นใหม่ในชิุมชิน อ้กลักษณีะค้อการสร�างเศรษฐกิจัสีเขียวิเพื�อคุณค�าในเชิงคุณภาพชีวิิติ การ

รักษาวิถึ้วัฒนธรรม และการส้บสานคุณีค่าข้องชิุมชิน ซ่ึ่�งเป็็นความต้้องการส่วนใหญ่ข้องคนด้ั�งเด้ิม  
ซึ่่�งที่ั�ง 2 เป้็าหมายม้ความสอด้คล้องในแนวที่าง สามารถึพััฒนาให้เกิด้เศรษฐกิจส้เข้้ยวบนฐานภููมินิเวศ 

และความเข้้มแข้็ง นำมาซึ่่�งความผูกพัันในการอยู่อาศัย การสร้างอาชิ้พั ความเป็็นอยู่ที่้�ด้้ และความยั�งย้น 
ข้องชิุมชิน
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บทท่� 2
ผลการดำำาเนินงาน

โครงการพััฒนาพ้ั�นที่ี�ต้้นแบบชุุมชุนริมคลองฝ่ั่� งธนบุรี
ด้้วยเคร้อข่ายคลังสำมองของพ้ั�นที่ี�และแผนผังภูมินิเวศ

เพ้ั�อการพััฒนาเศรษฐกิจสำีเขียวอย่างยั�งย้น
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ขอบเขต้การด้ำาเนินโครงการ 

โครงการพัฒันาพั้�นที่้�ต้้นแบบชิมุชินรมิคลองฝั่่�งธนบรุด้้ว้ยเครอ้ข้า่ยคลงัสมองข้องพั้�นที่้�และแผนผงัภูมูนิเิวศ
เพั้�อการพััฒนาเศรษฐกิจส้เข้้ยวอย่างยั�งย้น ม้เป้็าหมายในการพัฒนาชุมชนริมคล้องฝั่่�งธนบัุรี แล้ะคล้ัสเติอร์

เศรษฐกิจับันแนวิทางเศรษฐกิจัสีเขียวิ โด้ยการสร้างกลไกความร่วมม้อคลังสมองข้องพั้�นที่้� และเคร้�องม้อ
ยุที่ธศาสต้ร์แผนผังภููมินิเวศ พััฒนาพั้�นที่้�เช้ิ�อมต้่อห่วงโซ่ึ่อุป็ที่าน และเสนอแนวที่างพััฒนาระบบนิเวศ 

สนับสนุนชิุมชินบนฐานเศรษฐกิจส้เข้้ยวที่้�สอด้คล้องกับความต้้องการ ศักยภูาพั และภููมินิเวศข้องชิุมชิน

โครงการฯ ด้ำเนินการใน 4 ชุมชนติ�นแบับัใน 5 เขติของกรุงเทพมหานคร รวมถึ่งพื�นที�ชุมชน
แล้ะคล้องเชื�อมติ�อระหวิ�างกัน ซึ่่�งลักษณีะสำคัญข้องชิุมชินภูายใต้้โครงการฯ เป็็นด้ังน้�
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ชุุมชุนพูื้นบำำ�เพ็ื้ญ เขีตภู�ษเีจรญิ : ตั้�งอยูซ่ึ่อยบางแวก 114-116 แข้วงคลองข้วาง เข้ต้ภูาษ้เจริญ ม้เน้�อที่้�ป็ระมาณี 
80 ไร่ ป็ระชิากร 186 ครัวเร้อน ป็ระมาณี 700 คน ส่วนใหญ่ม้เชิ้�อสายไที่ย นับถ้ึอศาสนาพัุที่ธ ม้อาชิ้พัรับจ้างที่ั�วไป็  
บริการที่่องเที่้�ยว และจำหน่ายสินค้าการเกษต้ร กลุ่มแกนนำหลักในชิุมชิน ได้้แก่ คณีะกรรมการชิุมชิน คณีะกรรมการพั้�นที่้� 
สุข้ภูาวะ กลุ่มโฮมสเต้ย์และที่่องเที่้�ยววิถึ้ และกลุ่มสหกรณี์ออมที่รัพัย์

ชุุมชุนตลั�ดพื้ลูั เขีตธนบุำรี : ย่านต้ลาด้พัลูป็ระกอบด้้วยชิุมชินแข้วงต้ลาด้พัลูและแข้วงบางย้�เร้อ เข้ต้ธนบุร้  
ลักษณีะเศรษฐกิจหลัก ได้้แก่ ผู้ป็ระกอบการร้านอาหาร ร้านที่อง และรับจ้าง ม้กลุ่มแกนนำหลักในการอนุรักษ์ย่าน 
และวัฒนธรรมในย่าน ได้้แก่ กลุ่มต้ลาด้พัลูดู้ด้้ กลุ่มข้นมบด้ิน (มัสยิด้สวนพัลู) แกนนำกิจกรรมเก็บข้ยะในคลอง กลุ่มอป็พัร.
เข้ต้ธนบุร้ และโรงเร้ยนกงล้�จงซึ่ัน

ชุุมชุนคลัองบำ�งประทีุ่น เขีตจอมที่อง : ต้ั�งอยูแข้วงบางขุ้นเที่้ยน เข้ต้จอมที่อง เป็็นพ้ั�นท้ี่�เชิ้�อมต่้อระหว่าง 
คลองภูาษ้เจริญและคลองสนามไชิย ม้ 450 ครัวเร้อน ลักษณีะเศรษฐกิจหลักแบ่งเป็็น 2 กลุ่ม ค้อ พัาณีิชิยกรรม รับราชิการ 
พันักงาน และชิุมชินเกษต้รกรรมที่้�ยังที่ำเกษต้รแบบด้ั�งเด้ิม โด้ยม้พั้�นที่้�เกษต้รสวนยกร่อง และพั้�นที่้�บ่อป็ลา กลุ่มแกนนำหลัก 
ได้้แก่ กลุ่มรักษ์บางป็ระทีุ่นและกลุ่มเกษต้รกรที่้�ข้่�นกับสำนักงานเข้ต้ 

ชุุมชุนคลัองบำ�งมด เขีตทีุ่�งครุ-บำ�งขีุนเที่ียน : หมายรวมถึ่งชิุมชินบริเวณีริมคลองรางแม่น�ำ โด้ยชิุมชินหลัก
ค้อชิุมชินวัด้บัวผัน ม้ป็ระชิากร 225 ครัวเร้อน ป็ระมาณี 1,000 คน กระจายอยู่ต้ามคลองสาข้าต้่างๆ ส่วนใหญ่ที่ำการเกษต้ร 
เป็็นแหล่งสวนมะพัร้าว อนุรกัษ์ส้ม มว้ฒันธรรมที่ั�งมสุลมิ ไที่ยพุัที่ธ กลุม่ป็ระชิาสังคมท้ี่�ขั้บเคล้�อนย่าน ได้้แก่ ชิมุชินด้ารุล้อบิาด้ะห์ 
ต้ลาด้มด้ต้ะนอย กลุ่ม 3C Project และ SAFEtist Farm 

โครงการฯ ป็ระกอบด้้วยการด้ำเนินงาน 3 ข้ั�นต้อนหลัก ได้้แก่ 1) การพััฒนากลไกเคร้อข้่ายและเคร้�องม้อยุที่ธศาสต้ร์  
2) การพััฒนาพ้ั�นที่้�ต้้นแบบและพ้ั�นที่้�กลางเชิ้�อมต้่อห่วงโซ่ึ่อุป็ที่าน และ 3) การป็ระสานแผนผังกับนโยบายและโอกาส 
ในการลงทีุ่นเพั้�อข้ับเคล้�อนการพััฒนาอย่างยั�งย้น 
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ผลการด้ำาเนินงานการพััฒนาเศรษฐกิจ 
ในชุุมชุนต้้นแบบ

คลังสมองข้องพ้ั�นท้ี่�ในแต่้ละชุิมชินได้้ร่วมกับภูาค้ด้ำเนินการพััฒนาพ้ั�นท้ี่�ต้้นแบบและพ้ั�นท้ี่�กลางเชิ้�อมต่้อ
ระหว่างการผลิต้และการบริการกับความต้้องการการบริโภูคในรูป็แบบต้่าง ๆ กันต้ามความเหมาะสมและ

ศักยภูาพัชิุมชิน โด้ยม้รายละเอ้ยด้ในแต้่ละชิุมชิน ด้ังน้�

ผลการด้ำาเนินงานชุุมชุนพูันบำาเพ็ัญ 
เขต้ภาษีเจริญ
เศรษฐกิจิสีีเขียีวบำนฐ�นภูมูนิเิวศ

ชิมุชินพันูบำเพัญ็มส้ภูาพัเป็น็ที่้�ลุม่มค้ลองเชิ้�อมต้อ่กบัคลองต้ลิ�งชินั มก้ารที่ำเกษต้รอนิที่รย้์
ในระดั้บครอบครัวภูายในพ้ั�นที่้�บ้านข้องต้นเองเพั้�อบริโภูคภูายในครอบครัว และแบ่งป่็นภูายใน
ชิุมชิน คณีะกรรมการและสมาชิิกชิุมชินม้แนวที่างการพััฒนาห่วงโซึ่่อุป็ที่านเกษต้รอินที่ร้ย์ 
สู่การเชิ้�อมโยงการที่่องเที่้�ยวชิุมชินเพั้�อการข้ับเคล้�อนเศรษฐกิจส้เข้้ยว 

ผลักิ�รดำ�เนนิง�นกิ�รพัื้ฒน�กิระบำวนกิ�รผลัติสิีนค�้แลัะบำริกิ�รขีองชุมุชุน 

•  สร�างกล้ไกเครือข�ายผู้้�ผู้ล้ิติชุมชนแล้ะกระบัวินการมีส�วินร�วิม ชิุมชินเกิด้กลไกใน 
การด้ำเนินงานข้ับเคล้�อนการที่ำการเกษต้รโด้ยม้การจัด้ต้ั�งกลุ่ม “เกษต้รคนเม้อง วิถึ้ชิาว
คลอง” ป็ระกอบด้้วยคณีะกรรมการชิุมชิน และสมาชิิกที่ั�งผู้สูงอายุ วัยที่ำงาน และเยาวชิน 

•  เพิ�มพื�นที�การเกษติรแล้ะการป์รับัป์รุงพื�นที� จากการเพัิ�มข่้�นข้องสมาชิิกกลุ่มการที่ำเกษต้ร 
ที่ำให้ม้พั้�นที่้�เกษต้รเพิั�มข้่�นจากพ้ั�นที่้�บ้านข้องสมาชิิก และการป็รับป็รุงพั้�นที่้�รกร้างในชุิมชิน  

เพั้�อเป็็นพ้ั�นที่้�เกษต้รส่วนกลาง โด้ยสมาชิิกได้้ร่วมออกแบบพ้ั�นที่้�แป็ลงเกษต้รและชินิด้พั้ชิผัก 
ในการเพัาะป็ลูกเพั้�อให้ม้ผลผลิต้จำหน่ายเพัิ�มข้่�นและสอด้คล้องความต้้องการข้องผู้บริโภูค

•  ร�วิมเรียนร้�การป์รับัป์รุงดิน จากป็่ญหาการเกิด้ด้ินเค็มเป็็นระยะและผลผลิต้เส้ยหาย ที่ำให้สมาชิิก 
รว่มกันแลกเป็ล้�ยนวิธก้ารในการป็รับป็รุงและผสมดิ้น โด้ยผลิต้ด้นิป็ลูกรวมถ่ึงการป็รับสภูาพัดิ้นเดิ้มด้ว้ยวิธก้าร

ต้่าง ๆ สั�งซึ่้�อวัสดุ้การป็รับป็รุงด้ินร่วมกันทุี่กพั้�นท้ี่�เพั้�อลด้ต้้นทีุ่น โด้ยสมาชิิกได้้เร้ยนรู้วิธ้การแก้ไข้ป่็ญหาจาก 
การแลกป็ล้�ยนป็ระสบการณี์และระด้มความคิด้ร่วมกัน 

•  ผู้ล้ิติป์ุ�ยหมักชีวิภาพแล้ะป์ุ�ยไส�เดือน ลด้ต้้นทีุ่นการผลิต้ สมาชิิกร่วมกันพััฒนาโรงป็ุ�ยหมักชิ้วภูาพัส่วนกลาง 
และร่วมกันคัด้แยกข้ยะนำไป็หมัก สร้างโรงป็ุ�ยไส้เด้้อน ดู้แล และแจกจ่ายแก่สมาชิิก 
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พ้ั�นที่ี�เกษต้รที่ี�เพิั�มข้�นของชุุมชุนโด้ยสำมาชุิกใหม่และพ้ั�นที่ี�เพิั�มสำ่วนกลาง

• โครงการ “ธนาคารอาหาร (FOOD BANK)” ชิมุชินพูันบำเพ็ัญ ธนาคารอาหารชุิมชิน เกิด้ข้่�นในช่ิวงเวลาท้ี่�สถึานการณ์ี 
การแพัร่ระบาด้ข้องโควิด้ 19 ต้ั�งแต้่เด้้อนเมษายน 2564 โด้ยพับว่า คนในชิุมชินที่้�ต้้องกักต้ัว เกิด้ป็่ญหาการออกไป็ 
ซึ่้�ออาหารและรายได้้ลด้ลง ในข้ณีะที่้�คนในชิุมชินกลับมาอยู่บ้านมากข้่�น จ่งริเริ�มแนวคิด้ธนาคารอาหาร ม้การชิักชิวน
เข้้าร่วมโครงการ กระจายความรู้ ป็รับป็รุงพั้�นที่้� ป็ลูกพั้ชิหลากหลาย เม้�อได้้ผลผลิต้ ม้การนัด้หมายนำมาแลกเป็ล้�ยน
แบง่ป็น่กนัในชิมุชิน ป็จ่จบุนั โครงการ FOOD BANK ได้ข้้ยายผลสูก่ารแลกเป็ล้�ยนพัช้ิผลที่างการเกษต้ร ระหวา่งแป็ลง
เกษต้รด้้วยกัน และกำลังอยู่ระหว่างการข้ยายผลสู่การแลกเป็ล้�ยนสินค้าเกษต้รกับผลิต้ภูัณีฑ์อ้�น ๆ ในชิุมชินต้่อไป็

การแบ่งป่้นผลผลิต้ที่างการเกษต้รในโครงการธนาคารอาหาร
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• ป์รบััป์รงุพื�นที�แป์ล้งเกษติรเป็์นแหล้�งเรยีนร้�ท�องเที�ยวิเกษติรอินทรียว์ิถิคีนคล้อง เน้�องจากพั้�นที่้�เกษต้ร
ชิุมชินม้ศักยภูาพัที่้�สามารถึเป็็นแหล่งที่่องเที่้�ยวและสร้างกิจกรรมการเร้ยนรู้วิถ้ึเกษต้ร สมาชิิกจ่ง 
ร่วมกันพััฒนาสถึาน้แหล่งเร้ยนรู้ที่ั�งหมด้ 8 แห่ง และโฮมสเต้ย์ 3 แห่ง

• สร�างศ้นย์การเรียนร้�เกษติรอินทรีย์ บ้านหอมใบไม้ เป็็นพ้ั�นที่้�ส่วนกลางที่้�พััฒนาจากพั้�นที่้�รกร้าง 
ในชิุมชิน ร่วมกันสร้างจากแรงงานในชิุมชินเพั้�อพััฒนาเป็็นแป็ลงเพัาะป็ลูก และแหล่งเร้ยนรู้เกษต้ร 
ครบวงจร รวมที่ั�งเป็็นโรงเร้อนแหล่งผลิต้ป็ุ�ยไส้เด้้อนข้องชิุมชิน 

สำถานีแหล่งเรียนรู้เกษต้รอินที่รีย์ 
สำถานีแหล่งเรียนรู้โฮมสำเต้ย์ 

___________________________

แผนที่ี�ชุุมชุน  
แสำด้งสำถานีแหล่งเรียนรู้  
และสำิ�งอำานวยความสำะด้วก 
ของชุุมชุนพูันบำาเพ็ัญ
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เต้รียมพ้ั�นที่ี�  เต้รียมแป้ลงเพัาะป้ลูก เต้รียมด้ิน ลงต้้นกล้า  ผลผลิต้

ศูนย์การเรียนรู้เกษต้รอินที่รีย์ และโรงปุ้�ยไสำ้เด้้อน ชุุมชุนพูันบำาเพ็ัญ

ผลักิ�รดำ�เนนิง�นพัื้ฒน�กิ�รตลั�ดแลัะกิ�รขีนสี�ง 

• ฟ้ื้�นฟ้ื้ติล้าดริมคล้องชุมชนพ้นบัำเพ็ญ บ้านไม้ชิายคลอง ถึูกเร้ยกว่า “ลานน�ำนม” เป็็นพ้ั�นท้ี่�ข้องป็ระธานชุิมชิน 
ซ่ึ่�งนำมาเป็น็พั้�นที่้�สว่นกลางในการจดั้กิจกรรมต้า่ง ๆ  ต้ลาด้บ้านไมช้ิายคลองได้ร้บัการฟ้้�นฟ้ ูเพั้�อสรา้งชิอ่งที่างจำหนา่ย
สินค้าเกษต้ร และพััฒนาการที่่องเที่้�ยวแบบบูรณีาการ 

• พัฒนาเส�นทางการเข�าถึงชุมชนทั�งทางบักแล้ะทางน�ำ ป็รับพั้�นลานจอด้รถึ ป็รับป็รุงที่่าเร้อด้้านหน้าต้ลาด้ 
บ้านไม้ชิายคลอง เพั้�อเพัิ�มความสะด้วกให้กับนักที่่องเที่้�ยวที่้�เข้้ามาเย้�ยมชิมชิุมชิน และเจ้าข้องบ้านในชิุมชินเป็ิด้พั้�นที่้�
บ้านเป็็นสถึานที่้�รองรับการจอด้รถึข้องนักที่่องเที่้�ยวเพัิ�มเต้ิ�ม 

• พัฒนาสื�อเพื�อการเชื�อมโยงในชุมชนแล้ะสื�อสารกับัผู้้�บัริโภค

(1) Application line “กลุ้�มเกษติรชีวิภาพ” ใชิ้ในการป็ระสานงาน ให้ความรู้ และชิ้�แจงข้้อมูลแก่เกษต้รกร 
ในชิุมชิน

(2) Facebook ศ้นย์เรียนร้� ป็ระกอบด้้วย “เกษต้รผสมผสานบ้านต้าหว้”/ บ้านข้นมไที่ย/ บ้านสวนโบนัส/  
บ้านไม้ชิายคลอง/ และที่่องเที่้�ยววิถึ้คลองบางเชิ้อกหนัง ณี ชิุมชินพัูนบำเพั็ญ 



16 ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

(3) สื�อแล้ะกิจักรรมป์ระชาสัมพันธ์ อาที่ิ กิจกรรมที่่องเท้ี่�ยวภูายในชิุมชินร่วมกับการจัด้ที่่องเที่้�ยว
เชิ้�อมเส้นที่างคลองในพ้ั�นท้ี่� ที่ำให้เริ�มเป็็นท้ี่�รู้จักและเป็็นแหล่งศ่กษาดู้งาน การจัด้งานกิจกรรม
ข้ององค์กรต่้าง ๆ ส้�อ social เช่ิน วิถึ้คนคลองฝั่่�งธนฯ ชิุมชินพูันบำเพ็ัญ บ้านสวนโบนัส  
Siam U กับงานพััฒนาแหล่งท่ี่องเท้ี่�ยว ชิุมชินพัูนบำเพ็ัญ ที่ที่บ 5 เชิฟ้ชุิมพัลพัาเท้ี่�ยวชิุมชิน 
พัูนบำเพั็ญ ซึ่้ร้�วิถึ้คน “วิถ้ึคลองในเม้องกรุง ชิุมชินพัูนบำเพั็ญ THAI PBS ลุงไม่รู้โรย  
super active และรายการ สูงวัยไอด้อล โฮมสเต้ย์บ้านสวนชิุมชินพัูนบำเพั็ญ เป็็นต้้น

ผลักิ�รประเมนิกิ�รตอบำรับำขีองคนในชุมุชุนแลัะลักูิค้�เป้�หม�ย 

จากการป็ระเมินค่าใชิ้จ่าย ต้้นทีุ่น และรายได้้ ข้องสมาชิิกชิุมชินผู้ร่วมโครงการเป็็นระยะเวลา  
3 เด้้อน (ธันวาคม 2564 – กุมภูาพัันธ์) ที่ั�งก่อนและหลังเข้้าร่วมโครงการ พับการเป็ล้�ยนแป็ลง 
ที่้�สำคัญ ด้ังน้� 

•  ล้ดค�าใช�จั�ายอาหาร พับว่าค่าใช้ิจ่ายครัวเร้อนด้้านอาหารเฉล้�ย  5,025 บาที่/เด้้อน และ 
หลังเข้้าร่วมโครงการ  3,933 บาที่/เด้้อน เฉล้�ยลด้ลงร้อยละ 22  โด้ยเฉพัาะพั้�นที่้�เกษต้รกร 
ที่้�ม้การป็ลูกพั้ชิหมุนเว้ยนและแบ่งข้ายบางส่วน 

• ล้ดติ�นทนุการทำเกษติร  พับวา่ต้น้ที่นุการที่ำเกษต้รลด้ลงเฉล้�ยรอ้ยละ 23 ภูายหลงัเข้า้รว่ม
โครงการโด้ยเฉพัาะโฮมสเต้ย์ ท้ี่�นำผลิต้ผลมาใช้ิในการป็ระกอบอาหารให้กับลูกค้าท้ี่�มา 
เย้�ยมชิม 

•  เพิ�มรายได�เฉล้ี�ยติ�อเดือน พับว่า ทีุ่กพั้�นที่้�หลังเข้้าร่วมโครงการฯ ม้รายได้้จากการที่ำเกษต้ร
อินที่ร้ย์เพัิ�มข้่�นเฉล้�ยร้อยละ 25 โด้ยสูงสุด้โรงป็ุ�ยไส้เด้้อน เพัิ�มข้่�นสูงสุด้ถึ่งร้อยละ 40  

จากการจำหน่ายป็ุ�ยไส้เด้้อนและไส้เด้้อนพัร้อมเล้�ยง 

เศรษฐกิจิสีีเขียีวบำนฐ�นภูมูนิเิวศ

ชิุมชินต้ลาด้พัลูม้สภูาพัเป็็นย่านชิุมชินและต้ลาด้ที่้�ต้ั�งอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่จรด้คลองด้่านหร้อ 
คลองสนามชิัย และพั้�นที่้�อ้กด้้านที่้�ต้ิด้ถึนนเที่ิด้ไที่ โด้ยม้ถึนนต้อนในเร้ยกว่า ถึนนต้ลาด้พัลู ต้ลาด้พัล ู

ยังคงเป็็นชุิมชินท้ี่�ยังม้ป็ระวัต้ิศาสต้ร์และวัฒนธรรมท้ี่�ผสมผสานหลงเหล้ออยู่ กลุ่มต้ลาด้พัลูดู้ด้้จ่งม ้
แนวที่างการพัฒันาการที่อ่งเที่้�ยวและกจิกรรมวฒันธรรมเพั้�อเชิ้�อมโยงที่นุที่างวฒันธรรมและศกัยภูาพัชุิมชิน

และผู้คนในพั้�นที่้� ในการส่งเสริมและพััฒนาให้ย่านชิุมชินม้ความม้ชิ้วิต้ชิ้วาและเชิ้�อมต้่อเส้นที่างคลองฝั่่�งธนบุร้ 
ข้ยายฐานการพััฒนาแก่คนทีุ่กเพัศวัย และสนับสนุนการเด้ินที่างที่้�มิต้รกับสิ�งแวด้ล้อมเพั้�อข้ับเคล้�อนเศรษฐกิจ
ส้เข้้ยว
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ผลักิ�รดำ�เนนิง�นกิ�รพัื้ฒน�กิระบำวนกิ�รผลัติสิีนค�้แลัะบำริกิ�รขีองชุมุชุน 

• พัฒนาเส�นทางท�องเที�ยวิ เชื�อมโยงเส�นทางคล้องแล้ะวิัฒนธรรมชุมชนฝั่่�งธนฯ ต้ลาด้พัลูดู้ด้้และเคร้อข้่ายได้้พััฒนา
เส้นที่างท่ี่องเท้ี่�ยว โด้ยเน้นพััฒนาเส้นที่างท่ี่องเท้ี่�ยวท้ี่�เช้ิ�อมโยงกับเคร้อข่้ายพ้ั�นท้ี่�คลองฝั่่�งธนฯเพั้�อเพัิ�มศักยภูาพั  
เพัิ�มรายได้้ และส่งเสริมกิจกรรมข้องชุิมชินต้ลาด้พัลูและชุิมชินริมคลองฝั่่�งธนฯ อ้�น ๆ เส้นที่างท้ี่�ได้้จากการพััฒนา 
ในโครงการ ป็ระกอบด้้วย 

o	 ทริปิเริอืสัญัจริทางน้ำ้	เช่ิน ที่รปิ็เรอ้สญัจรที่างน�ำจากต้ลาด้พัล ูสู ่พันูบำเพัญ็ ที่รปิ็ล่องเรอ้ต้ามเส้นที่างคลองบางหลวง 
(บางกอกใหญ่) คลองชัิกพัระ และคลองบางกอกน้อย ที่ริป็เร้อสัญจรที่างน�ำคลองบางหลวง (บางกอกใหญ่)  
สู่คลองด้่าน บางขุ้นเที่้ยน (จอมที่อง) ในบางเส้นที่างได้้ม้การที่ด้ลองเด้ินเร้อที่่องเที่้�ยวด้้วยเร้อไฟ้ฟ้้า 

o	 ทริิปเดิิน้เมืืองและทริิปริถไฟ	 เน้นการเชิ้�อมโยงพั้�นที่้�ศักยภูาพัใหม่ ๆ ภูายในและรอบย่านต้ลาด้พัลูต้ามเส้นที่าง
บกด้้วยถึนน ที่างริมรางรถึไฟ้ ที่างเด้ินริมคลอง และต้รอกซึ่อย เพั้�อเป็็นการสนับสนุนเศรษฐกิจชิุมชิน 
ในย่านต้ลาด้พัลูและพ้ั�นท้ี่�ฝั่่�งธนบุร ้สง่เสริมสถึานท้ี่�สำคัญในย่านต้ลาด้พัลูและพ้ั�นท้ี่�ฝั่่�งธนบุร ้และพัฒันากิจกรรม
ให้ต้อบสนองฐานลูกค้าหลากหลายยิ�งข้่�น

ที่ริป้เร้อสำัญจรที่างนำ�าจากต้ลาด้พัลู สำู่ พูันบำาเพ็ัญ

งาน เปิ้ด้ต้ำานาน “ระบำา แที่ง ชุัก” @ กงลี�ต้ลาด้พัลู
ที่่�มา: Sarakadee Lite. 3 พฤษภาคม 2565. กระตั้้�วแที่งเสืือ : มรดกจาก กระอ้�วแที่งควาย ของด่ค่�ฝั่่�งธนบุุร่
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• บัันทึกแล้ะสืบัสานเรื�องราวิป์ระวัิติิศาสติร์ วิัฒนธรรม วิิถีชีวิิติของผู้้�คนย�านติล้าดพล้้แล้ะฝั่่�งธนบุัรี 
เพั้�อรวบรวมทีุ่นที่างสังคมที่้�สำคัญ และเพั้�อสร้างเสริมความสนใจในการที่่องเที่้�ยวในย่าน ผ่านกิจกรรม
ต้า่ง ๆ  ที่้�จัด้ข้่�นเพั้�อส้�อสารคณุีคา่ที่างวฒันธรรมข้องชิมุชินและวถ้ิึช้ิวติ้ข้องผูค้นยา่นต้ลาด้พัลแูละฝั่่�งธนบรุ้ 
ป็ระกอบด้้วย การเสวนาเร้�องราวต้ลาด้พัล ูเป็็นการบนัท่ี่กบอกเลา่เร้�องราวที่างป็ระวตั้ศิาสต้ร ์วฒันธรรม 
วิถึ้ชิ้วิต้ในอด้้ต้แก่ชินรุ่นหลัง ส่งเสริมบที่บาที่ผู้สูงอายุในย่านต้ลาด้พัลู กิจกรรมห้องสมุด้เคล้�อนที่้�  
เพ้ั�อเสริมการอ่านให้ชิาวย่านต้ลาด้พัลูทีุ่กเพัศทุี่กวัย แนะนำหนังส้อเก้�ยวกับย่านต้ลาด้พัลูและ 
ย่านฝั่่�งธนบุร้ เพั้�อข้ยายภูาพัการรับรู้ในพ้ั�นท้ี่� ชิ่วยสนับสนุนนักเข้้ยนหนังส้อเก้�ยวกับย่านต้ลาด้พัลูและ
ยา่นฝั่่�งธนบรุ ้และสง่เสรมิรายได้ก้ารข้ายสนิคา้ที่อ้งถึิ�น กจิกรรมศลิป็ะ ป็ระกอบด้ว้ย การแสด้ง การวาด้

ลายเส้น การวาด้ภูาพัพัู่กัน และงานเป็ิด้ต้ำนาน “ระบำ แที่ง ชิัก” @ กงล้�ต้ลาด้พัลู เป็็นการสร้าง
กิจกรรมที่่องเที่้�ยวและวัฒนธรรมในย่านต้ลาด้พัลู และแสด้งงานวัฒนธรรมและข้องด้้ที่้องถึิ�นย่าน
ต้ลาด้พัลูที่้�ม้ผู้คนรับรู้น้อย เชิ่น กระต้ั�วแที่งเส้อ กระบ้�กระบอง โข้น ฯลฯ ให้เป็็นที่้�รับรู้กว้างข้วาง
มาก 

ผลักิ�รดำ�เนนิง�นพัื้ฒน�กิ�รตลั�ดแลัะกิ�รขีนสี�ง 

•  ป์รับัป์รุงแล้ะทดล้องใช�พิพิธภัณฑ์์กงล้ี�ติล้าดพล้้เพื�อการท�องเที�ยวิ ด้้วยแนวคิด้สำคัญ
ได้้แก่ การอนุรักษ์ศาลเจ้าต้่กดิ้น (ปุ็นเถึ้ากง) ให้เป็็นศูนย์กลางข้องพั้�นที่้�โครงการ โด้ยเป็็น
ศนูย์กลางกิจกรรมที่างวัฒนธรรมและการท่ี่องเท้ี่�ยวต้ลาด้พัลู เชิ้�อมโยงพ้ั�นท้ี่�รอบนอก ที่ั�งที่าง
รถึไฟ้ ต้รอกซึ่อย ถึนน และที่า่น�ำ เป็็นพั้�นที่้�รา้นคา้ชิมุชินรายใหมต่้ลาด้พัล ูและพ้ั�นที่้�สาธารณีะ
สำหรบัชิาวชิมุชินย่านต้ลาด้พัลูที่กุคน โด้ยได้้ด้ำเนินการป็รบัป็รงุอาคารเก่าโรงเรย้นกงล้�จงซึ่นั
ให้สามารถึใชิ้ป็ระโยชิน์ที่้�ด้ำเนินการโด้ยที่้องถึิ�น เชิ่น พัิธ้กรรมที่้�เก้�ยวเน้�องกับศาลเจ้า เสวนา
เลา่เร้�องราวต้ลาด้พัล ูสาธติ้กจิกรรมศลิป็ะ การแสด้งมหรสพั เป็น็ต้น้ ที่้�ผา่นมาได้ม้ก้ารที่ด้ลอง
ใชิ้งานอาคารเก่าโรงเร้ยนกงล้�จงซึ่ันที่างด้้านวัฒนธรรม ต้่าง ๆ และจะพััฒนาเป็็นพัิพัิธภูัณีฑ์ 
ในอนาคต้ เพั้�อบอกเล่าเร้�องราวป็ระวัต้ิศาสต้ร์ วัฒนธรรม วิถึ้ชิ้วิต้ข้องผู้คนย่านต้ลาด้พัลูและ
ฝั่่�งธนบุร้

•  ทดล้องจััดการท�องเที�ยวิด�วิยสก้ติเติอร์แล้ะจัักรยานในย�านติล้าดพล้้ เน้�องจากย่านต้ลาด้พัลู
เป็น็ย่านท้ี่�มซ้ึ่อยและต้รอกท้ี่�เชิ้�อมโยงซัึ่บซ้ึ่อน เหมาะแก่การท่ี่องเท้ี่�ยวด้ว้ยจักรยานและสกู�ต้เต้อร์ โด้ย

ชิุมชินม้บุคลากรที่้�เป็็นมัคคุเที่ศก์อาช้ิพัม้ใบอนุญาต้พัร้อมในการด้ำเนินกิจการที่่องเที่้�ยวด้้วย 
สกูต้เต้อร์ ป็่จจุบันอยู่ในข้ั�นต้อนเริ�มต้้นที่ด้ลองการที่่องเที่้�ยว

• ทดล้องใช�เรือไฟื้ฟ้ื้าเพื�อการท�องเที�ยวิสายคล้องฝั่่�งธนบุัรี เพั้�อสร้างเส้นที่างที่่องเท้ี่�ยวด้้วยแนวคิด้
เศรษฐกิจส้เข้้ยว จ่งได้้หาร้อกับเคร้อข่้ายและได้้ความร่วมม้อกับเจ้าข้องเร้อไฟ้ฟ้้าสุข้สำราญ ที่ด้ลอง 
จัด้ที่ริป็เร้อไฟ้ฟ้้าที่่องสายคลองฝั่่�งธนบุร้ 
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• พัฒนาสื�อเพื�อการเชื�อมโยงในชุมชนแล้ะสื�อสารกับัผู้้�บัริโภค

o Facebook อาที่ิ Facebook page ถึามสิอิฉันคนต้ลาด้พัลู และ ที่้�น้�ต้ลาด้พัลู 

o	 จัดิทำแผน้ท่�และเว็็บไซต์์ท่องเท่�ยว็ต์ลาดิพลู เพั้�อส่งเสริมการที่่องเท้ี่�ยวในย่านต้ลาด้พัลูและเคร้อข้่าย 
คลองฝั่่�งธนบุร้ กลุ่มต้ลาด้พัลูดู้ด้้ที่้�ต้้องการแผนที่้�ท่ี่องเที่้�ยวฉบับใหม่ข่้�นเพั้�อที่ด้แที่นแผนที่้�ฉบับเด้ิมโด้ยเพัิ�ม 
สถึานที่้�ใหม่ ๆ ซึ่่�งรวมถึ่งแหล่งวัฒนธรรมสำคัญ เชิ่น วัด้ ศาลเจ้า โรงเจ มัสยิด้ บ้านเก่า ร้านอาหารเก่าแก่  
ร้านค้า รวมที่ั�งเพัิ�มเส้นที่างท่ี่องเท้ี่�ยวให้หลากหลายมากข้่�น เช่ิน เส้นที่างถึนน ต้รอกซึ่อย ที่างเล้ยงรางรถึไฟ้  
เส้นที่างคลอง แผนที่้�จะป็ระกอบด้้วย แผนที่้�ภูาพัรวมบางย้�เร้อ – ต้ลาด้พัลู/แผนที่้�เส้นที่างคลอง (ป็ากคลอง 
บางหลวง-บางย้�เร้อ-ต้ลาด้พัลู-จอมที่อง-ป็ากคลองภูาษ้เจริญ)/แผนที่้�เส้นที่างถึนน - ต้รอกซึ่อย – ที่างเล้ยบ 
รางรถึไฟ้ (บางย้�เร้อ ต้ลาด้พัลู โพัธิ�นิมิต้ บางสะแก ป็ากน�ำ-จอมที่อง)/แยกต้ลาด้พัลูระยะสั�น /และ เส้นที่าง 
คลองด้า่น – จอมที่องระยะสั�น นอกจากแผนที่้�แลว้จะมก้ารสรา้งเวบ็ไซึ่ต์้เผยแพัร่แผนที่้�ชิดุ้ใหมด่้ว้ย  (อยูร่ะหวา่ง
ด้ำเนินการ)

o	 จัดิทำแผ่น้ป้ายแผน้ท่�ต์ิดิต์ั้งต์ามืสัถาน้ท่�สัำคััญใน้ย่าน้ต์ลาดิพล ูเชิ่น ที่่าน�ำต้ลาด้พัลู ส้�แยกต้ลาด้พัลู สถึาน้รถึไฟ้
ต้ลาด้พัลู วัด้อินที่าราม โรงเจเส้�ยงเข้่งต้่�ง ต้ลาด้วัด้กลาง วัด้ป็ากน�ำภูาษ้เจริญ พัร้อม QR Code สำหรับ 
นักที่่องเที่้�ยว (อยู่ระหว่างด้ำเนินการ) 

ผลักิ�รประเมนิกิ�รตอบำรับำขีองคนในชุมุชุนแลัะลักูิค้�เป้�หม�ย 

กิจกรรมต้่าง ๆ ท้ี่�ชิุมชินต้ลาด้พัลูได้้จัด้ข้่�น ได้้ม้การสำรวจความคิด้เห็นข้องผู้เข้้าร่วมและผู้เก้�ยวข้้องต้่าง ๆ  
สรุป็ความพั่งพัอใจและข้้อเสนอแนะต้่าง ๆ พับข้้อสังเกต้ที่้�สำคัญ ด้ังน้� 

• การพัฒนาเส�นทางท�องเที�ยวิ เชื�อมโยงคล้องฝั่่�งธนฯ แล้ะวิัฒนธรรมชุมชน พับว่า 

o ผู้เข้้าร่วมส่วนใหญ่เป็็นผู้สูงอายุหร้อวัยเกษ้ยณียังสามารถึเด้ินที่างได้้ด้้วยตั้วเองและม้กำลังที่รัพัย์ในการจับจ่าย
ใชิ้สอย และกลุ่มผู้สนใจในเชิิงป็ระวัต้ิศาสต้ร์ข้องพั้�นที่้�

o การที่ด้ลองใชิเ้รอ้ไฟ้ฟ้า้เพั้�อการที่อ่งเที่้�ยว ผูเ้ข้า้รว่มกจิกรรมมค้วามพัง่พัอใจ เพัราะเหน็วา่เป็น็ความคดิ้สรา้งสรรค์
เจ้าข้องเร้อในการป็ระดิ้ษฐ์เร้อรักษาสิ�งแวด้ล้อม เร้อวิ�งเง้ยบ ไม่ก่อควันและก่อเส้ยงดั้ง เจ้าข้องเร้อเล่าเร้�อง 
ได้้น่าสนใจ 

o ผู้เข้้าร่วมม้ความพั่งพัอใจมากในเร้�องบรรยากาศริมคลองที่้�สวยงาม เห็นวิถึ้ชิ้วิต้และเร้�องราวสองฝั่่�งคลอง  
และแม่น�ำเจ้าพัระยาซึ่่�งจะให้มุมแม่น�ำที่้�กว้างไกลต้่างจากคลอง 

o ผู้เข้้าร่วมพั่งพัอใจกับบรรยากาศสถึานที่้�ที่้�เข้้าเย้�ยมชิมและการเด้ินชิมชิุมชิน ซึ่่�งม้ความสงบ สวยงาม ม้เร้�องราว
ป็ระวัต้ิศาสต้ร์น่าสนใจ 

o การเย้�ยมชิมต้ลาด้ หลายท่ี่านชิ้�นชิอบด้้วยบรรยากาศและความหลากหลายข้องสินค้า สะท้ี่อนวิถึ้ชิ้วิต้  
ม้ข้้อเสนอแนะ เชิ่น เน้นอาหารควรเล้อกอาหารที่้�สะที่้อนอัต้ลักษณี์ที่้องถึิ�น 
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การออกแบบและสำรุป้อัต้ลักษณ์์แบรนด้์ ณ์ บางป้ระทีุ่น

• การสืบัสานเรื�องราวิป์ระวิัติิศาสติร์ วิัฒนธรรม วิิถีชีวิิติของผู้้�คนย�านติล้าดพล้้แล้ะฝั่่�งธนบัุร ีพับว่า 

o กจิกรรมการเสวนาเร้�องราวต้ลาด้พัลู และ กจิกรรมศลิป็ะ ผูเ้ข้า้รว่มได้ร้บัความรูจ้ากผูรู้ผู้เ้ชิ้�ยวชิาญ 
ที่ั�งได้้รับฟ้่งเร้�องราวในอด้้ต้ ได้้รู้จักศิลป็ะที่้�หาได้้ยากและม้เอกลักษณี์ ม้การสาธิต้และให้ 
ผู้ร่วมกิจกรรมได้้ลองที่ำจริง ๆ  ที่ำให้เห็นว่าความสวยงามข้องผลงานศิลป็ะท้ี่�ได้้เห็นนั�นต้้องใชิ้
สมาธิ การฝั่ึกฝั่น ความต้ั�งใจ และที่้�สำคัญที่้�สุด้ค้อความรักในศิลป็ะด้ั�งเด้ิมข้องชิุมชินท้ี่�พัร้อมจะ
ถึ่ายที่อด้ต้่อชินรุ่นหลังที่้�สนใจ กิจกรรมหลายกิจกรรม เช่ิน กิจกรรมการวาด้พัู่กันจ้นป็กสมุด้  
เป็็นงานที่้�สนุก ม้ป็ระโยชิน์ และสร้างสมาธิ ผู้สอนม้ความต้ั�งใจดู้แลใกล้ชิิด้ สร้างความป็ระที่ับใจ
กับผู้เข้้าร่วม

o งานเปิ็ด้ต้ำนาน “ระบำ แที่ง ชิกั” @ กงล้�ต้ลาด้พัลู ผูเ้ข้า้ร่วมชิ้�นชิอบท้ี่�ได้รั้บฟ้ง่เร้�องราวความหลัง
ข้องโรงเร้ยนกงล้�จงซึ่ัน เร้�องเล่าว่าวบางสะแก และได้้รับชิมศิลป็ะแข้นงต้่าง ๆ การจัด้งานได้้รับ
การต้อบรับจากส้�อมวลชินเป็็นอย่างด้้ 

 

ผลการด้ำาเนินงานชุุมชุนคลองบางป้ระทีุ่น  
เขต้จอมที่อง
เศรษฐกิจิสีีเขียีวบำนฐ�นภูมูนิเิวศ

ชิุมชินคลองบางป็ระทีุ่นต้ั�งอยู่ย่านคลองบางป็ระทีุ่น คลองม้บที่บาที่ความสำคัญต้่อ 
การด้ำรงชิ้วิต้อย่างมากด้้วยผู้คนม้การป็ระกอบอาช้ิพัเกษต้รกรรมที่ำสวนเป็็นหลัก ป่็จจุบัน
ด้้วยการเข้้ามาข้องผู้มาต้ั�งถึิ�นฐานใหม่พั้�นท้ี่�ชิุมชินคลองบางป็ระทุี่นกำลังเผชิิญกับ 
การเป็ล้�ยนแป็ลงการใชิ้ป็ระโยชิน์ที่้�ด้ิน ชิุมชินคลองบางป็ระทีุ่นม้แนวที่างการพััฒนา 
ห่วงโซึ่่อุป็ที่านเพั้�อรักษาพั้�นท้ี่�เกษต้รด้้วยการขั้บเคล้�อนเศรษฐกิจส้เข้้ยวด้้วยการพััฒนา
ผลิต้ภัูณีฑ์ที่างการเกษต้รข้องพ้ั�นท้ี่�และสร้างแบรนด์้กลางข้องชุิมชินเพั้�อนำเสนอคุณีค่า 
ข้องชิุมชินคลองบางป็ระชิุมให้กับคนภูายนอกและกระตุ้้นจิต้สำน่กคนรุ่นต้่อไป็ 

ผลักิ�รดำ�เนนิง�นกิ�รพัื้ฒน�กิระบำวนกิ�รผลัติสิีนค�้แลัะบำริกิ�รขีองชุมุชุน 

•  พัฒนาแบัรนด์กล้างชุมชน เริ�มด้้วยเร้ยนรู้จากกรณ้ีศ่กษาเก้�ยวกับโมเด้ลธุรกิจแบรนด้์กลาง 
ที่้�เกิด้ข้่�นในป็ระเที่ศไที่ย แล้วระด้มความคิด้เห็นร่วมกับคลังสมองข้องพ้ั�นท้ี่�โด้ยหารอ้ร่วมกันถ่ึงแนวที่าง

การสรา้งแบรนด้ก์ลาง ได้้แก ่การกำหนด้กลุม่ลกูคา้เป็า้หมาย คณุีคา่ข้องแบรนด้ท์ี่้�จะสง่มอบใหก้บัลกูคา้ 
รูป็แบบการที่ำงานร่วมกัน วิธ้การจัด้การและการแบ่งผลกำไร และการออกแบบภูาพัลักษณี์ความรู้ส่ก 

ข้องแบรนด้์ร่วมกับนักออกแบบ แล้วด้ำเนินการ ออกแบบโลโก้ บรรจุภูัณีฑ์ และส้�อต้่าง ๆ ข้องแบรนด้์  
โด้ยมก้ารสมัภูาษณีล์กูคา้เป็า้หมายรว่มกนั เลอ้กผลติ้ภูณัีฑท์ี่้�จะที่ด้ลองข้าย ออกแบบโลโก ้และป็รบับรรจภุูณัีฑ์
ข้องผลิต้ภูัณีฑ์หลากหลายข้องชิุมชินภูายใต้้ชิ้�อแบรนด้์ “ณี บางป็ระทีุ่น”
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การออกแบบและสำรุป้อัต้ลักษณ์์แบรนด้์ ณ์ บางป้ระทีุ่น

ลักษณ์ะฉลากบนสำินค้าต้่าง ๆ ที่ี�มีการที่ด้ลองขายภายใต้้แบรนด้์ ณ์ บางป้ระทีุ่น

• ผู้ล้การออกแบับัอตัิล้กัษณ ์ณ บัางป์ระทนุ เพั้�อถึา่ยที่อด้ผา่นแบรนด้ ์คอ้ การรกัษาพั้�นที่้�และส้�อสารคณุีคา่ข้องชิมุชิน
ใหก้บัคนภูายนอกและกระตุ้น้จิต้สำนก่คนรุน่ต่้อไป็ โด้ยม ้mood and tone คอ้ ธรรมชิาติ้ อบอุน่ และท้ี่องถึิ�น ชิมุชิน
เล้อกใชิ้อัต้ลักษณี์รูป็งอบที่้�ลงความเห็นว่า ส้�อถึ่งชิ้วิต้ชิาวสวนข้องชิาวบางป็ระทุี่น และจด้จำง่าย โด้ยม้คำข้ยาย 
ใต้้ชิ้�อแบรนด้์ว่า “เป็็นทีุ่นให้แผ่นด้ิน” เพั้�อต้อบเจต้นารมย์เป็้าหมายการที่ำแบรนด้์กลางที่้�กำหนด้ไว้ 

• ออกแบับัฉล้ากแล้ะผู้ล้ิติภัณฑ์์สินค�าทดล้องขาย เน้นการใชิ้ส้แยกป็ระเภูที่สินค้า ม้ลายเส้นแสด้งวัต้ถึุด้ิบข้องสินค้า 
และรูป็แบบแพักเกจที่้�เป็็นธรรมชิาต้ิ หล้กเล้�ยงการใชิ้พัลาสต้ิกให้มากที่้�สุด้
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ผลักิ�รดำ�เนนิง�นพัื้ฒน�กิ�รตลั�ดแลัะกิ�รขีนสี�ง 

• ออกแบับัอัติล้ักษณ์แบัรนด์ “ณ บัางป์ระทุน” และได้้ข้้อสรุป็ว่า สินค�าที�จัะขายในแบัรนด์ชุมชน ค้อ 
กล้วยฉาบ เผ้อกที่อด้ ต้ลิงป็ิงแชิ่อิ�ม กะหร้�ป็่�ป็ ยาสมุนไพัรจากต้ำรับยาด้ั�งเด้ิมในชิุมชิน เชิ่น ยาหม่อง
สมุนไพัร ยาส้ฟ้่นสมุนไพัร น�ำมันหยินหยาง รวมถ่ึงข้องที่้�ใชิ้ในการเกษต้ร เช่ิน ต้้นกล้า เมล็ด้พัันธ์ุ  
น�ำหมัก ป็ุ�ยอินที่ร้ย์ สารไล่แมลงจากธรรมชิาต้ิ เป็็นต้้น สินค�าที�แบัรนด์กล้างจัำหน�ายจัะมีสรรพคุณ 
ที�ดีติ�อสุขภาพ ไม�ทำล้ายสิ�งแวิดล้�อม พร�อมทั�งคุณค�าในการรักษาพื�นที�บัางป์ระทุน เป็็นสินค้า 
ที่้�ให้ความรู้ส่กนุ่มนวล และแบรนด้์จะข้ายข้องมูลค่าสูงท้ี่�ต้อบโจที่ย์ความกังวลข้องลูกค้าในเร้�อง 
คณุีภูาพั ความสะอาด้ ความป็ลอด้ภัูย และที่้�มาจากธรรมชิาต้ ิพัร้อมที่ั�งลด้ความยุง่ยากในการคดิ้ต้น้ที่นุ

ค่าส่งสำหรับลูกค้าที่้�กังวลเร้�องค่าจัด้ส่ง

•  การจััดการแบัรนด์กล้างชุมชน แล้ะการติล้าดสินค�าชุมชน งานหลักข้องแบรนด์้  
“ณ บัางป์ระทุน” ค้อ การเป์็น “ผู้้�จััดจัำหน�าย” ซ่ึ่�งที่ำหน้าท้ี่�เป็็นคนกลางข้ายข้อง  
โด้ยจะออกแบบและดู้แลแบรนด้์กลางข้องชิุมชิน ส้�อสารเร้�องบางป็ระทีุ่น คุณีค่าข้องพั้�นที่้� 
ผลผลิต้ข้องชิุมชิน เล้อกสรร ร่วมพััฒนาสินค้าและควบคุมคุณีภูาพั รับซึ่้�อข้องที่้�ผลิต้ในชิุมชิน
อย่างเป็็นธรรมและเคารพัต้่อผู้ผลิต้ โด้ยจะใชิ้วิธ้ซึ่้�อข้าด้/รับฝั่ากข้าย จากผู้ผลิต้ในชิุมชิน 
เพั้�อให้ความรับผิด้ชิอบข้องแบรนด์้ต้่อผู้ผลิต้แยกกันชิัด้เจน ที่ำการออกแบบบรรจุภูัณีฑ์  
ต้ั�งราคาข้าย ข้าย เป็ิด้หน้าร้านออนไลน์ ส้�อสารกับลูกค้า และรับผิด้ชิอบการส่งถึ่งลูกค้า  
สรา้งความร่วมมอ้กับองค์กรต่้าง ๆ  รวมถ่ึงการร่วมงาน รว่มงานข้าย ออกร้าน หรอ้จัด้กิจกรรม
ต้่าง ๆ และจะบริหารแยกจากทีุ่กคนที่้�เป็็นผู้ผลิต้แต้่ละรายในชิุมชิม แต้่ก็ยังคงม้ชิุมชิน 
เป็็นเจ้าข้องร่วมกัน

• คำนวิณติ�นทุนแล้ะการตัิ�งราคาสนิค�าที�ขายในแบัรนด์กล้าง การต้ั�งราคาข้ายสนิคา้ในแบรนด้์ 
ณี บางป็ระทีุ่น ในป็่จจุบันต้ั�งราคาข้ายสูงกว่าราคาเด้ิมที่้�ชิุมชินข้ายเพัราะม้ต้้นทีุ่นเพัิ�มเต้ิม 

ในการที่ำแบรนด์้กลาง และจะค่อย ๆ เก็บข้้อมูลการข้ายเพั้�อรับรู้ต้้นทีุ่นที่้�แที่้จริงและกำหนด้
ราคาข้ายท้ี่�สมเหตุ้สมผล และสรุป็เป็็นหลักการในการต้ั�งราคาสินค้าท้ี่�จะข้ายในแบรนด์้กลาง 

ต้่อไป็

•  รายได�ของแบัรนด์กล้างจัะถ้กจััดสรรเพื�อด้แล้แล้ะพัฒนาแบัรนด์ เป็็นค่าจ้างที่้�จะจ้างเยาวชิน 
ในพั้�นที่้�มาชิ่วยดู้แลการส้�อสารและการข้ายออนไลน์ และจ่ายต้้นทีุ่นอ้�น ๆ ข้องแบรนด้์กลาง และ
สามารถึนำไป็ใชิจ่้ายในกิจกรรมอ้�นหร้อใช้ิจา่ยอ้�น ๆ  ได้ด้้ว้ยการต้ดั้สินใจรว่มกันข้องชิมุชิน โด้ยชิมุชิน
ได้้หาร้อถ่ึงความเป็็นไป็ได้้ในการจัด้ต้ั�งองค์กรจด้ที่ะเบ้ยนข้่�นเพั้�อใชิ้จัด้การแบรนด้์กลางด้้วย เชิ่น 
การจด้ที่ะเบ้ยนวิสาหกิจชิุมชิน บริษัที่ วิสาหกิจเพั้�อสังคม สหกรณี์ ฯลฯ 
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• เพิ�มช�องทางการจัำหน�ายสินค�าชุมชน พััฒนาใหม่ภูายใต้้แบรนด์้ ณี บางป็ระทุี่น ทัี่�ง offline ค้อ ได้้ไป็ออกบูธ 
ข้ายสินค้าที่้�ห้าง The Promenade ในชิ่วงเที่ศกาลพัิเศษเด้้อนละ 1 ครั�ง และเปิ็ด้ชิ่องที่างการข้าย online  
ที่ั�ง Facebook และ line official ชิ้�อ ณีบางป็ระทีุ่น

ผลักิ�รประเมนิกิ�รตอบำรับำขีองคนในชุมุชุนแลัะลักูิค้�เป้�หม�ย 

จากการป็ระเมินการด้ำเนินการพััฒนาผลิต้ภูัณีฑ์และแบรนด้์กลาง พับว่า

• สมาชิิกในชิุมชินที่้�เข้้าร่วมกับการพััฒนาแบรนด้์ ณี บางป็ระทีุ่น จำนวน 7 ครัวเร้อน โด้ยคาด้ว่าในอนาคต้จะข้ยาย
เคร้อข้่ายผู้ผลิต้ต้ามความสมัครใจ โด้ยเป็้าหมายอย่างน้อย 10 ครัวเร้อน

• สินค้าภูายใต้้แบรนด้์ ณี บางป็ระทีุ่น ได้้ที่ำการที่ด้ลองข้ายที่้�ห้างสรรพัสินค้า Icon Siam และที่้� The Promenade 
ได้้ม้การจัด้ที่ำแบบสอบถึามความคิด้เห็นลูกค้าที่้� พับว่า ลูกค้าส่วนมากจะม้ชิ่วงอายุ 40-60 ป็ี ม้อาชิ้พัธุรกิจส่วนต้ัว
และแม่บ้าน ฐานรายได้้จะอยู่ที่้� 30,000-50,000 บาที่ และอาศัยอยู่กับครอบครัว โด้ยพัฤต้ิกรรมในการบริโภูค ได้้แก่ 
(1) ซึ่้�อและบริโภูคอาหารแป็รรูป็เกษต้รกรรมที่้�เป็็นอินที่ร้ย์หร้ออาหารป็ลอด้ภูัย 1-2 ครั�งต้่อเด้้อน และ (2) ส่วนมาก
ซึ่้�อไป็รับป็ระที่านเอง โด้ยม้เหตุ้ผลในการต้ัด้สินใจเล้อกซึ่้�อสินค้า 3 อันด้ับแรก ได้้แก่ รสชิาต้ิ อยากชิ่วยเหล้อสังคม 
และ ด้้ต้่อสุข้ภูาพัและราคาม้ความเหมาะสม ต้ามลำด้ับ

• ป์ริมาณการผู้ล้ิติโด้ยเฉพัาะต้ะลิงป็ลิงเพิ�มขึ�นป็ระมาณีร้อยละ 20

• รายได้ข้้องผูผ้ลติ้ที่้�รว่มเข้า้พัฒันาแบรนด้แ์ละที่ด้ลองข้าย ผูผ้ลติ้สนิคา้ต้ะลงิป็ลงิและกะหร้�ป่็�บมร้ายได�เพิ�มขึ�นป์ระมาณ
เดือนล้ะร�อยล้ะ 15-20 ส่วนผู้ผลิต้กล้วยเบรกแต้กม้รายได้้เพัิ�มข่้�นต้่อเด้้อนร้อยละ 10 โด้ยราคาสินค้าข้องชิุมชิน 
ข้ายได้้ม้ราคาส้งขึ�นร�อยล้ะ 10-42

• สร�างรายได�ให� ณี บางป็ระทีุ่น 14,300 บาที่ (ในระยะที่ด้ลองข้ายแบบ offline 2 เด้้อน) อัต้รากำไรข้อง  
ณี บางป็ระทีุ่นอยู่ที่้�ร้อยละ 30 
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ผลการด้ำาเนินงานชุุมชุนคลองบางมด้  
เขต้ทีุ่่งครุ-บางขุนเที่ียน
เศรษฐกิจิสีีเขียีวบำนฐ�นภูมูนิเิวศ

ชิุมชิุนคลองบางมด้ต้ั�งอยู่ริมคลองบางมด้ ต้ลอด้เส้นที่างคลองบางมด้ความหลากหลายข้องวัฒนธรรมและ
ที่รัพัยากรธรรมชิาต้ ิและยังคงความเป็น็วิถึชุ้ิมชินที่้�ผสมผสานหลายศาสนา เซึ่ฟ้ติ้สท์ี่ ฟ้าร์ม (SAFETist Farm) 

ฟ้าร์มเกษต้รอินที่ร้ย์ที่้�อยู่ในย่านบางมด้ เห็นความสำคัญข้องพั้�นที่้� ด้้วยการขั้บเคล้�อนเศรษฐกิจส้เข้้ยว 
ด้้วยการพััฒนา “คล้ังอาหารป์ล้อดภัย” หร้อแหล่งผลิต้อาหาร พัร้อมทัี่�งพััฒนาให้พั้�นที่้�ฟ้าร์มและ 

ชิุมชินคลองบางมด้เป็็นแหล่งเร้ยนรู้สร้างสรรค์ และพััฒนาให้เป็็นแหล่งที่่องเที่้�ยวที่างเร้อแห่งใหม่ข้อง
กรุงเที่พัฯ 

ผลักิ�รดำ�เนนิง�นกิ�รพัื้ฒน�กิระบำวนกิ�รผลัติสิีนค�้แลัะบำริกิ�รขีองชุมุชุน 

• พัฒนาพื�นที�ติ�นแบับัแล้ะศ้นย์การเรียนร้�เกษติรป์ล้อดภัยในเมือง ด้้วยการออกแบับัฐาน
กจิักรรมการเรยีนร้� ที่ั�งสำหรับเด็้กและผูใ้หญ่ อาทิี่ ฐานรไ้ซึ่เคิลข้วด้พัลาสติ้กเป็น็ท้ี่�ป็ลูกผักสลัด้ 
ฐานที่ำป็้ายชิ้�อผักจากเศษไม้เหล้อใชิ้ ฐานเป็ล้�ยนเศษอาหารเป็็นป็ุ�ยด้้วยหนอนแมลงวันลาย 
ฐานจัด้การข้ยะอย่างถูึกวิธ้ด้้วยแนวคิด้ Zero-Waste เป็็นต้้น ม้กิจักรรมด�านอาชีพ เชิ่น  
บาริสต้้า ที่ำเมนูน�ำด้้�มโด้ยใชิ้วัต้ถึุด้ิบในฟ้าร์มเป็็นส่วนป็ระกอบ อาที่ิ ใบหูเส้อ ลูกมะกรูด้  
ใบมะกรูด้ ด้อกอัญชัิน ด้อกพัวงชิมพัู สอนวิธ้ป็ลูกผักป็ลอด้สารเคม้ในกระถึางเพั้�อข้าย  
สอนเพัาะต้้นอ่อนที่านต้ะวัน และม้การจัด้กิจกรรม Farm Visit เพั้�อให้ผู้สนใจได้้เข้้ามา 
ร่วมเร้ยนรู้การป็ลูกผักป็ลอด้ภัูยข้องฟ้าร์ม พัร้อมทัี่�งเปิ็ด้ป็ระสบการณ์ีวิถ้ึชิาวสวนริมคลอง  
ร่วมเร้ยนรู้ไป็พัร้อมกัน

กิจกรรมการเรียนรู้ SAFETist Farm
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• ขยายผู้้�ผู้ลิ้ติไป์ยังเกษติรกรในย�านคล้องบัางมด และเป์็นสื�อกล้างในการเชื�อมโยงระหวิ�างผู้้�ผู้ลิ้ติแล้ะผู้้�บัริโภค  
โด้ยการสรา้ง “ครอบครวัต้ะกรา้ผกั” เพั้�อรว่มแลกเป็ล้�ยนแบง่ป็น่ความรูซ้ึ่่�งกนัและกนั ผลการด้ำเนนิงานสง่ผลใหง้าน
และรายได้้ข้องคนในชิุมชินมากข้่�น/รายจ่ายน้อยลง

• พัฒนาการบัริการด�านการท�องเที�ยวิเชิงอนุรักษ์แล้ะเชื�อมโยงกับัสินค�าชุมชน โด้ย พัฒนาเส�นทางท�องเที�ยวิ 
ที�เชื�อมโยงวิิถีคล้องแล้ะสินค�าชุมชน ม้การสำรวจเส้นที่าง สร้างเร้�องราวร้านค้าเก่าแก่ริมคลอง และเชิ้�อมโยงกับวัด้ 
มัสยิด้ รวมถ่ึงสามารถึพััฒนาเป็็นที่ริป็ที่่องเท้ี่�ยวที่างเร้อ สร้างแพ็ัคเกจที่ริป็สำหรับนักที่่องเท้ี่�ยวที่้�หลากหลาย  
และ สำรวิจันกในฟื้าร์มแล้ะนกในพื�นที� ได้รั้บการสนบัสนนุจากนกัด้นูกจากเครอ้ข้า่ยสมาคมไที่ยที่อ่งเที่้�ยวเชิงิอนรัุกษ์
และผจญภัูย (TEATA) ลงพ้ั�นที่้�พัายเรอ้สำรวจคลอง พับนกในฟ้าร์มและนอกฟ้าร์มท้ี่�นา่สนใจสามารถึพัฒันาเป็็นบริการ
กิจกรรมดู้นกได้้ 55 ชินิด้ ม้การพัฒนาเส�นทางพายเรือคายัคเพื�อการท�องเที�ยวิ 4 เส้นที่าง ได้้แก่ 1) คลองบางมด้-
คลองนา ระยะที่าง 4.2 กิโลเมต้ร 2) คลองนา-คลองสวน ระยะที่าง 5.3 กิโลเมต้ร 3) คลองสวน–คลองบางมด้  
(รางแม่น�ำ) ระยะที่าง 5.3 กิโลเมต้ร 4) คลองบางมด้ รางแม่น�ำ - คลองข้วาง ระยะที่าง 7.5 กิโลเมต้ร

กิจกรรมการเรียนรู้ SAFETist Farm

เสำ้นที่างพัายเร้อคายัคเพ้ั�อการที่่องเที่ี�ยว



26 ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

• จััดทำข�อม้ล้ แล้ะสร�างการเชื�อมโยงกับัร�านค�าริมคล้องที�มีศักยภาพ ซ่ึ่�งม้ผลิต้ภูัณีฑ์ที่้�เป็็นเอกลักษณี์ 
เน้นให้ผู้อยู่อาศัยที่้�อยู่ในพั้�นที่้�สามารถึป็ระกอบอาช้ิพัท้ี่�ต้นเองถึนัด้ ต้ัวอย่างสินค้าชุิมชินท้ี่�ได้้เริ�ม 
เชิ้�อมโยงกับระบบข้อง SAFETist เชิ่น ห่อหมกป็ลานิล ข้นมจาก ข้นมข้้าวเม่า

• พัฒนามาติรฐานการบัริการการท�องเที�ยวิ โด้ยม้ระบบการคัด้กรองก่อนมาร่วมกิจกรรม 
ที่้�ฟ้าร์ม ด้้วยการต้รวจ ATK และส่งข้้อมูลการฉ้ด้วัคซึ่้นผ่าน google link เจ้าหน้าที่้�ได้้รับการอบรม
เร้�องพั้�นฐานการพัายเร้อคายัค และนำมาใช้ิกับนักที่่องเท้ี่�ยว เพั้�อให้ความรู้พ้ั�นฐานก่อนพัายเร้อ  
และม้ระบบการจองที่ริป็ล่วงหน้า ผ่าน Facebook Page และ Line Official เป็็นต้้น

ผลักิ�รดำ�เนนิง�นพัื้ฒน�กิ�รตลั�ดแลัะกิ�รขีนสี�ง 

•  พัฒนาพื�นที�จัำหน�าย/ช�องทางการติล้าดสำหรับัสินค�าการเกษติร ที่ั�งในรูป็แบบ offline 
เชิ่น การออกบูธ Green Market ซ่ึ่�งจัด้โด้ยสำนักงานเข้ต้ทุ่ี่งครุ และการข้ายผลิต้ภูัณีฑ ์
ที่าง online ผ่าน Line Shopping และ LINE Official Account โด้ยให้ความรู้เร้�องผัก 
แก่สมาชิิก

•  การจััดระบับัการจััดการสินค�าแล้ะการขนส�งสินค�าที�มีป์ระสิทธิภาพมากขึ�น ป็ระกอบ
ด้้วย การจัด้ zoning ส่งสินค้าต้ามพั้�นที่้� และ การที่ด้ลองจัด้ส่งผักด้้วยรถึมอเต้อร์ไซึ่ค์ไฟ้ฟ้้า  
โด้ยมหาวิที่ยาลัยเที่คโนโลย้พัระจอมเกล้าธนบุร้ได้้สนับสนุนรถึจักรยานยนต้์ไฟ้ฟ้้ารุ่น PCX 
Electric แก่ที่างฟ้าร์ม เพั้�อย้มใชิ้งานในการที่ด้ลองที่ำระบบจัด้ส่งผักแบบป็ลอด้สารพัิษและ 

ลด้มลภูาวะ โด้ยจะใชิ้จัด้ส่งผักภูายในรัศม้ระยะไม่เกิน 10 กิโลเมต้ร

การจัด้สำ่งผักของฟาร์มด้้วยรถมอเต้อร์ไซค์ไฟฟา้
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• เพิ�มช�องทางการติล้าดสำหรับัด�านการท�องเที�ยวิ ป็ระกอบด้้วย การออกบูธต้าม Event ต้่าง ๆ ไต้รมาสละ 1 ครั�ง 
ชิ่องที่าง Facebook Page เท้ี่�ยวที่ั�วบางมด้ Group Facebook รักษ์คลองฝั่่�งธนฯ เท้ี่�ยวคลองบางมด้ ที่่องเท้ี่�ยว 
วิถึ้ชิุมชิน

• พัฒนาระบับัการจััดการบัริการการท�องเที�ยวิแล้ะการเดินทางให�มีป์ระสิทธิภาพมากขึ�น เชิ่น การม้พั้�นที่้�จุด้จอด้รถึ
สำหรับนักที่่องเที่้�ยว ม้การจัด้ที่ำแผนที่้�การเด้ินที่าง เพั้�อการส้�อสารที่างออนไลน์ เป็็นต้้น

ผลักิ�รประเมนิกิ�รตอบำรับำขีองคนในชุมุชุนแลัะลักูิค้�เป้�หม�ย 

จากการป็ระเมินค่าใช้ิจ่าย ต้้นทุี่น และรายได้้ และผลกระที่บอ้�น ๆ ก่อนและหลังเริ�มโครงการ พับการเป็ล้�ยนแป็ลง 
ที่้�สำคัญ ด้ังน้� 

• พื�นที�ป์ล้้กผู้ักแล้ะป์ริมาณการผู้ล้ิติที�เพิ�มขึ�น ที่ั�งรั�วผักแนวต้ั�ง และการป็ลูกผักในกระถึาง 

• เพิ�มงานแล้ะรายได� ล้ดรายจั�าย ชิุมชินม้งานและรายได้้ข้องคนในชิุมชินมากข่้�น/รายจ่ายน้อยลง ชิุมชินรอบข้้าง 
ม้รายได้้จากการข้ายสินค้า เฉล้�ยครั�งละ 500-1,000 บาที่/การจัด้งาน 1 ครั�ง 

• จัำนวินสมาชิกชุมชนที�เข�าร�วิม/เครือข�ายควิามร�วิมมือเพิ�มขึ�น ดิ้าน้การิเกษต์ริ เชิ่น เคร้อข้่ายสวนผักคนเม้อง 
สำนักงานส่งเสริมการศ่กษานอกระบบและการศ่กษาต้ามอัธยาศัย (กศน.) ชิุมชินใต้้สะพัาน ป็ระชิาอุที่ิศ 76 วิสาหกิจ
เพัาะเล้�ยงสัต้ว์ป็ีก และภูาควิชิาพั้ชิสวน คณีะเกษต้ร มหาวิที่ยาลัยเกษต้รศาสต้ร์ เป็็นต้้น ด้้านการท่ี่องเท้ี่�ยว  
บริษัที่ เที่รคกิ�งไที่ย จำกัด้ บริษัที่ เอชิ้�ยนไรส์ ที่ราเวล จำกัด้ บริษัที่ Recreational Bangkok Biking Ltd.  
เว็บไซึ่ต้์ www.verylocaltrip.com เคร้อข้่ายจาก Facebook Page นิยมพัาย เที่้�ยวคลองต้้องลองเที่้�ยว เป็็นต้้น

• ล้ดผู้ล้กระทบัที�มีติ�อสังคมแล้ะสิ�งแวิดล้�อม ด้้านการเกษต้ร อาที่ิ การนำเศษอาหารจากการบริโภูคภูายในฟ้าร์ม 
มาที่ำเป็็นป็ุ�ย ด้้วยการเล้�ยงหนอนแมลงวันลาย เฉล้�ยวันละ 1-5 กิโลกรัม การนำมูลไก่มูลแพัะมาใชิ้ในการป็รุงด้ิน  
การใชิ้เศษวัสดุ้ ไม้ ใบไม้ นำมาบด้ละเอ้ยด้ เพั้�อใชิ้หมุนเว้ยนในการที่ำวัสดุ้ป็ลูกภูายในฟ้าร์ม การใชิ้เศษวัสดุ้ สิ�งข้อง
เหล้อใชิ้มาที่ำแป็ลงผักเพั้�อป็ลูกผัก สามารถึเพัิ�มพั้�นที่้�ในการเพัาะป็ลูกได้้ 20 ต้ารางเมต้ร ซึ่่�งคิด้เป็็น 1% ข้องพั้�นที่้�
ที่ั�งหมด้ (2 ไร่ 2 งาน) เป็็นต้้น ด้้านการที่่องเที่้�ยว อาที่ิ เกิด้การต้่อยอด้พััฒนาที่ริป็พัายเร้อต้กข้ยะ เพั้�อรณีรงค ์
เร้�องสิ�งแวด้ล้อม การให้ความรู้แก่นักที่่องเที่้�ยวเร้�องแนวคิด้การกินอาหารที่้�ป็ลอด้ภูัย ผ่านกิจกรรมภูายในฟ้าร์ม  
จัด้อบรมเร้�องการจัด้การข้ยะ และเผยแพัร่ที่างออนไลน์ เป็็นต้้น
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• ผู้ล้การป์ระเมินการติอบัรับัของสมาชิกครอบัครัวิติะกร�าผัู้ก พับว่า สมาชิิกครอบครัวต้ะกร้าผัก 
ม้ความมั�นใจว่าได้้รับอาหารที่้�ป็ลอด้ภูัย ซึ่่�งความรู้ส่ก “ป์ล้อดภัย” เกิด้จากการไป็ Farm Visit ที่ำให้
เห็นการป็ลูกด้้วยต้าตั้วเองและเข้้าใจ ชิอบนำผักจากฟ้าร์มไป็ที่านสด้ สมาชิิกครอบครัวต้ะกร้าผัก  
ได้้รับผักที่้� “หล้ากหล้าย” และที่ำให้กินผักหลายหลายมากข้่�น โด้ยเมนู “Ready to Cook” ค้อ 
ความสร้างสรรค์ ดู้น่ากิน รสชิาต้ิดู้อร่อย ม้อะไรใหม่ ๆ ทีุ่กเด้้อน และสมาชิิกฯ ม้ความสนใจ 
ซึ่้�อผลิต้ภูัณีฑ์ “Ready to Eat” เพัิ�มเต้ิม 

• ผู้ล้ป์ระเมินจัากการทดล้องจััดทริป์ท�องเที� ยวิ  พับว่า  พั้�นที่้�ม้ความน่าสนใจ 
ม้ความหลากหลายที่างธรรมชิาต้ิ แต่้ยังต้้องป็ระเมินความเส้นที่างใด้ได้้ป็ระโยชิน์และ 
เหมาะสมในการจัด้ที่ริป็มากที่้�สุด้ รวมที่ั�งยังต้้องม้การอบรมและจัด้การเร้�องมาต้รฐาน 
ความป็ลอด้ภูัย เชิ่น การจัด้ที่ำระบบการบริหารจัด้การเร้�องความป็ลอด้ภัูยที่ั�งก่อนลงเร้อ  
ข้ณีะพัายเร้อ และหลังจากพัายเร้อ รวมที่ั�งต้้องป็ระเมินเส้นที่างพัายเร้อให้ม้ความเหมาะสม
กับนักที่่องเที่้�ยว เป็็นต้้น

ผลัลัพัื้ธ์จ�กิผลักิ�รดำ�เนินง�นกิ�รพัื้ฒน�เศรษฐกิจิสีีเขียีวในชุุมชุนต้นแบำบำ

กิจกรรมจากที่ั�ง 3 ข้ั�นต้อนข้องโครงการฯ สามารถึสรุป็แนวที่างการด้ำเนินงานที่้�สัมพัันธ์กับ 
การพััฒนาเศรษฐกิจส้เข้้ยวข้องชิุมชินริมคลองฝั่่�งธนบุร้ ข้อง 4 พั้�นที่้�ต้้นแบบภูายใต้้โครงการฯ 

แบ่งเป็็น 2 ส่วนหลัก ได้้แก่ แนวิทางการดำเนินงานในการพัฒนาสินค�าแล้ะบัริการของชุมชน 
และแนวิทางการดำเนินงานในการพัฒนาการติล้าดแล้ะการขนส�งของสินค�าแล้ะบัริการของ

ชุมชน 

 โด้ยสินค้าและบริการหลักข้องเศรษฐกิจส้เข้้ยวชิุมชินริมคลองฝั่่�งธนฯ ป็ระกอบด้้วย สินค้าเกษต้ร 
และเกษต้รแป็รรูป็ และบริการท่ี่องเท้ี่�ยวชุิมชิน ซึ่่�งแบ่งเป็็นการท่ี่องเท้ี่�ยววัฒนธรรมวิถึ้คลองและ 
พัหวุฒันธรรมชุิมชินเก่า และการท่ี่องเท้ี่�ยวธรรมชิาติ้เชิงิอนุรกัษค์วามหลากหลายที่างชิว้ภูาพัในเมอ้ง 
และม้แนวที่างการด้ำเนินงานด้ังแผนภูาพั 
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แนวที่างการด้ำาเนินงานในการพััฒนาสำินค้าและบริการของชุุมชุนริมคลองฝ่ั่� งธนบุรี
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การพััฒนาเศรษฐกิจส้เข้้ยวทัี่�งด้้านการพััฒนาสินค้าและบริการ และการพััฒนาการต้ลาด้และ 
การข้นส่งด้ังกล่าว ม้แนวโน้มที่้�จะนำสู่ผู้ล้ล้ัพธ์สำคัญ อาที่ิ การข้ับเคล้�อนเศรษฐกิจส้เข้้ยวอย่างต้่อเน้�อง

ยั�งย้น ความเป็็นอยู่ที่้�ด้้ข้่�นข้องชิุมชิน คุณีภูาพัชิ้วิต้และสิ�งแวด้ล้อมในเม้องที่้�ด้้ข้่�น เป็็นต้้น ด้ังแผนภูาพั

แนวที่างการด้ำาเนินงานในการพััฒนาการต้ลาด้และขนสำ่งของชุุมชุนริมคลองฝ่ั่� งธนบุรี

ด้้านแนวที่างการด้ำเนินงานในการพััฒนาการต้ลาด้และข้นส่งข้องสินค้าและบริการชิุมชินริมคลอง 
ฝั่่�งธนบุร้ ได้้ด้ำเนินการพััฒนาการต้ลาด้ในแบบต้่าง ๆ ด้ังแผนภูาพัด้้านล่าง ได้้แก่ การแบ่งป็่นในชิุมชินและ

การสร้าง Food Bank ข้องชิุมชิน จำหน่ายในต้ลาด้ริมน�ำชิุมชินและต้ลาด้ใกล้เค้ยง การต้ลาด้โด้ยระบบ
สมาชิิกต้ะกร้าผักรายเด้้อน สร้างแบรนด์้กลางข้องชุิมชิน เพั้�อร่วมกันจัด้การระบบการต้ลาด้ การข้าย 

และการข้นส่ง รวมถึ่งการจัด้สรรรายได้้ การพััฒนาแพัลต้ฟ้อร์มจำหน่ายออนไลน์ (FB/Mobile  
LINE app) ร่วมกับการส้�อสารคุณีค่า และให้ความรู้ผู้บริโภูค รวมถึ่ง ความพัยายามในการเน้น 

การข้นส่งลด้มลพิัษ อาทิี่ เส้นที่างท่ี่องเท้ี่�ยวด้ว้ยการเดิ้นเมอ้ง สง่ผักให้สมาชิิกด้้วยมอเต้อร์ไซึ่ต์้ไฟ้ฟ้า้ 
และบริการที่่องเที่้�ยวด้้วยเร้อไฟ้ฟ้้า เป็็นต้้น และการป็ระชิาสัมพัันธ์ในชิ่องที่างต้่าง ๆ  
ที่ั�งส้�อออนไลน์และรายการโที่รที่ัศน์ รวมถึ่งการสร้างเคร้อข้่ายระหว่างชิุมชินและหน่วยงาน 
ที่้�เก้�ยวข้้อง
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ผลลัพัธ์สำำาคัญในการพััฒนาเศรษฐกิจสำีเขียวชุุมชุนริมคลองฝ่ั่� งธนบุรี
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บทท่� 3
ข้้อเสนอเชิิงนโยบายติ่อระบบนิเวศ

เพ้ั�อสำนับสำนุนการพััฒนาเศรษฐกิจสำีเขียว 
ชุุมชุนริมคลองฝ่ั่� งธนบุรีอย่างยั�งย้น

กล่าวโด้ยสรุป็ โครงการฯ ได้้ร่วมกับคลังสมองข้องพั้�นที่้�ในการค้นหารูป็แบบท้ี่�เหมาะสม 
ในการพััฒนาเศรษฐกิจส้เข้้ยวบนฐานภููมินิเวศและความเข้้มแข้็งข้องชิุมชิน ซึ่่�งสอด้คล้องกับ
ความต้้องการข้องชุิมชินและคลัสเต้อร์เศรษฐกิจ พัร้อมกับด้ำเนินการเพั้�อลด้ช่ิองว่าง 
ที่้�ก่อให้เกิด้ความไม่ยั�งย้นข้องห่วงโซึ่่อุป็ที่าน ทัี่�งในเชิิงการพััฒนาสินค้าบริการ การต้ลาด้ 
และการข้นส่ง นำมาซึ่่�งผลลัพัธ์ต้่าง ๆ 

อย่างไรก็ต้าม การท้ี่�ผลผลิต้และผลลัพัธ์เหล่าน้�จะสามารถึพััฒนาอย่างต้่อเน้�องและ 
ม้ความยั�งย้นได้้จำเป็็นต้้องได้้รับการสนับสนุนที่ั�งเชิิงนโยบาย และระบบนิเวศที่้�จะสนับสนุน
การพััฒนาเศรษฐกิจส้เข้้ยวข้องชิุมชินริมคลองฝั่่�งธนฯ ซ่ึ่�งโครงการฯ ได้้ที่ำการระบุร่วมกับ 
คลังสมองข้องพั้�นที่้�เป็็นข้้อเสนอฯ ในบที่ต้่อไป็
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บทท่� 3
ข้้อเสนอเชิิงนโยบายติ่อระบบนิเวศ

เพ้ั�อสำนับสำนุนการพััฒนาเศรษฐกิจสำีเขียว 
ชุุมชุนริมคลองฝ่ั่� งธนบุรีอย่างยั�งย้น
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โครงการฯ ได้้ด้ำเนินการร่วมกบัคลังสมองข้องพ้ั�นท้ี่� เพั้�อพัฒันาพ้ั�นท้ี่�ต้น้แบบชุิมชินรมิคลองฝั่่�งธนบุรใ้นการพัฒันา
เศรษฐกิจส้เข้้ยวอย่างยั�งย้น ด้ังสรุป็ผลการด้ำเนินงาน ผลผลิต้ และผลลัพัธ์สำคัญข้องโครงการฯ ในหัวข้้อท้ี่�ผ่านมา 
อย่างไรก็ต้าม ความยั�งย้นข้องผลลัพัธ์ด้ังกล่าวจำเป็็นต้้องได้้รับการสนับสนุนส่งเสริมท้ี่�สอด้คล้องกัน ซึ่่�งคณีะผู้วิจัย 

ได้้แบ่งข้้อเสนอเชิิงนโยบายเป็็น 2 ส่วน ได้้แก่ ข้้อเสนอเชิิงนโยบายด้้านการพััฒนาเชิิงพั้�นที่้� และข้้อเสนอต้่อ 
ระบบนิเวศเพั้�อการสนับสนุนการพััฒนาเศรษฐกิจส้เข้้ยวชิุมชินริมคลองฝั่่�งธนบุร้ รายละเอ้ยด้ด้ังต้่อไป็น้�

ข้อเสำนอเชุิงนโยบายด้้านการพััฒนาเชุิงพ้ั�นที่ี�  
(Spatial Development) : แผนผังภูมินิเวศ 
เพ้ั�อสำนับสำนุนเศรษฐกิจสำีเขียวชุุมชุนริมคลองฝ่ั่� งธนบุรี 

ในด้้านการพััฒนาเชิิงพั้�นที่้� คณีะผู้วิจัยได้้จัด้ที่ำแผนผังภููมินิเวศเพั้�อสนับสนุนเศรษฐกิจ 
ส้เข้้ยวชุิมชินริมคลองฝ่ั่�งธนบุร้ แบ่งเป็็นยุที่ธศาสต้ร์ด้้านการฟ้้�นฟู้ การอนุรักษ์ และการพััฒนา  
ด้ังรายละเอ้ยด้และด้ังผังภูาพั

ยทุี่ธศ�สีตรด์�้นกิ�รฟื้้� นฟูื้

• การฟื้้�นฟื้ค้ณุภาพน�ำแล้ะการจัดัการการใช�ป์ระโยชนท์ี�ดนิซึ่ึ�งเป์น็รากฐานของเศรษฐกจิั
สีเขียวิ แม้ว่าคุณีภูาพัน�ำและด้ินโด้ยภูาพัรวมข้องคลองฝั่่�งธนฯ ในป็่จจุบันอยู่ในระด้ับพัอใชิ้ 
ในบางพ้ั�นท้ี่�โด้ยเฉพัาะในบริเวณีพ้ั�นท้ี่�เกษต้รท้ี่�ยังคงอยู่ ม้ความจำเป็็นต้้องที่ำการต้รวจวัด้
คุณีภูาพัน�ำและด้ินอย่างสม�ำเสมอ และวางแผนการจัด้การมลพัิษและแนวที่างการฟ้้�นฟ้ ู
ร่วมกับเกษต้รกร หน่วยงาน และสำนักงานเข้ต้ที่้�เก้�ยวข้้องอย่างเป็็นระบบ โด้ยคณีะผู้วิจัย 
พับว่า ป์่จัจััยการจััดการคุณภาพน�ำแล้ะการจััดการการใช�ป์ระโยชน์ที�ดินในคล้องฝั่่�งธนฯ 
ป็ระกอบด้้วย 3 ส่วนหลัก ได้้แก่ 

(1)  การจััดการป์ระติ้ระบัายน�ำ ซึ่่�งมักพับว่าบริเวณีป็ระตู้ระบายน�ำจะเป็็นพั้�นที่้�ที่้�น�ำนิ�ง 
และน�ำเส้ยชัิด้เจน เน้�องจากการไหลข้องน�ำไม่สะด้วก การเล้ือกร้ป์แบับัแล้ะการจััดการ 

ป์ระติ้น�ำที่้�คำน่งถึ่งการดู้แลคุณีภูาพัน�ำ ป็้องกันน�ำเค็ม รักษาพั้�นที่้�เกษต้ร จัด้การข้ยะและ 
อำนวยความสะด้วก การเดิ้นที่างที่างน�ำม้ความจำเป็็นเร่งด่้วนท้ี่�จะสร้างรากฐานเศรษฐกิจส้เข้้ยว

ข้องกรุงเที่พัมหานคร

(2)  การใช�ที�ดินแล้ะการพัฒนาพื�นที�ริมคล้องซึ่ึ�งส�งผู้ล้ติ�อระบับันิเวิศชายติล้ิ�ง อาที่ิ การพััฒนา
อสังหาริมที่รัพัย์ในลักษณีะการหันหลังให้คลองโด้ยสร้างกำแพังที่่บที่ำให้คลองแคบ การต้ัด้ต้้นไม้  

ที่้�ชิ่วยย่ด้ด้ินและลด้การพัังที่ลายข้องต้ลิ�ง การสร้างกำแพังคอนกร้ต้แที่นต้ลิ�งธรรมชิาต้ิ เป็็นต้้น

(3)  การป์ล้�อยน�ำเสีย จากที่่อระบายน�ำข้องชุิมชิน สถึานป็ระกอบการ และอสังหาริมที่รัพัย์ที่้�ต้ั�งอยู ่
แนวคลอง ซึ่่�งม้ที่ั�งที่้�อยู่เหน้อระด้ับน�ำและใต้้ระด้ับน�ำ
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ต้ัวอย่างพิักัด้จุด้ที่ี�มีการป้ล่อยนำ�าเสำียลงสำู่คลองจากการสำำารวจของเคร้อข่าย

คณีะผู้วิจัยม้ข้้อเสนอในการแก้ป็่ญหาด้้วยการฟ้้�นฟู้สภูาพัคลอง โด้ยม้แนวที่างภูารกิจและความรับผิด้ชิอบด้ังน้�

- การจัดัการระบับัระบัายน�ำ โดยการป์รับัระบับัเป์ดิ-ป์ดิป์ระติน้�ำคล้องซึ่อย ท้ี่�เช้ิ�อมโยงคลองใหญ ่ใหม้ร้ะยะที่้�สม�ำเสมอ 
และขุดล้อกคล้องซึ่อย โด้ยม้รอบการขุ้ด้ลอกที่้�สม�ำเสมอ (สำนักระบายน�ำ สำนักงานเข้ต้ และสำนักการโยธา 
กรุงเที่พัมหานคร) 

- การจัดัการขยะ โด้ยมร้ะบบคดั้แยก และระบบการรบัซึ่้�อข้ยะที่้�มป้็ระสทิี่ธภิูาพั (สำนกัสิ�งแวด้ลอ้ม สำนกัเที่ศกจิ ชิมุชิน 
และป็ระชิาสังคม)

- การจััดการท�องเที�ยวิทางน�ำเพื�อให�เกิดการใช�ป์ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจัจัากคล้องแล้ะนำส้�การฟื้้�นฟื้้คุณภาพคล้อง 
โด้ยเก็บข้้อมูลความรู้ป็ระวัต้ิศาสต้ร์วัฒนธรรม และสถึานท้ี่�สำคัญต้ามคลองย่อย เป็็นงานวิชิาการที่้�น่าเชิ้�อถึ้อ และ
สร้างส้�อเล่าคุณีค่าชุิมชิน ในรูป็แบบ social network เพัลง บที่ความ คลิป็วิด้้โอสั�นยาว แผนท้ี่� (ภูาควิชิาการ  
ป็ระชิาสังคม สำนักการศ่กษา สำนักวัฒนธรรม ก้ฬา และการที่่องเที่้�ยว  การที่่องเที่้�ยวแห่งป็ระเที่ศไที่ย) วางแผน 
จัด้โป็รแกรมท่ี่องเท้ี่�ยวเส้นคลองย่อย และวางแผนจัด้อ้เว้นท์ี่สายคลอง อย่างน้อยปี็ละครั�ง โด้ยอาจด้ำเนินการ 
พัร้อมงานป็ระเพัณี้ชิุมชิน (สำนักวัฒนธรรม ก้ฬา และการที่่องเที่้�ยว สำนักงานเข้ต้ เอกชิน ป็ระชิาสังคม)

- ร�วิมออกแบับัป์รบััป์รงุภมิ้ทัศน์พื�นที�รมิน�ำคล้องซึ่อยย�อย (ป็ระชิาสงัคม สถึาป็นกิ และภููมสิถึาป็นกิ ด้้วยความร่วมมอ้
กับสำนักงานเข้ต้และสำนักการระบายน�ำ)
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ยทุี่ธศ�สีตรด์�้นกิ�รอนรุกัิษ ์เน้นการอนุรักษ์ “ภููมินิเวศข้องชิุมชิน” ที่้�เป็็น “ต้้นทีุ่น” สำคัญข้องเศรษฐกิจ
ส้เข้้ยวข้องชิุมชินให้ยั�งย้น ด้ังน้�

• การอนุรักษ์พื�นที�เกษติรเมือง โด้ยเฉพัาะพั้�นที่้�เพัาะป็ลูกพัันธุ์ไม้ป็ระจำถิึ�น อาที่ิ ส้มบางมด้ และลิ�นจ้�
บางขุ้นเที่้ยน เป็็นต้้น และพั้�นที่้�ชิุ่มน�ำที่้�เป็็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายที่างชิ้วภูาพั อาที่ิ แหล่งหากิน
ข้องนก ป็ลา และนาก เป็็นต้้น

•  การอนุรักษ์วิิถีชีวิิติแล้ะวิัฒนธรรมเกษติรสายคล้อง อาที่ิ วัฒนธรรมการที่ำสวน เล้�ยงป็ลา แป็รรูป็
สินค้าเกษต้ร รวมถึ่งอาหารฮาลาล และการสัญจร-ค้าข้ายในคลอง เป็็นต้้น

•  การอนุรักษ์แหล้�งมรดกแล้ะกิจักรรมวิัฒนธรรม อาที่ิ ภููมิป็่ญญากลุ่มชิ่างข้องคาว-ข้องหวาน 
ชิ่างเฉพัาะที่าง และแพัที่ย์พั้�นบ้าน แหล่งอาหารต้้นต้ำรับม้ชิ้�อ แหล่งพัหุวัฒนธรรมที่้�ม้สถึานที่้�
สำคัญที่างศาสนาและป็ระวัต้ิศาสต้ร์ เป็็นต้้น

ต้้นทีุ่นภูมินิเวศของชุุมชุนที่ี�เป็้นฐานสำำาคัญของเศรษฐกิจสำีเขียว 
ชุุมชุนคลองฝ่ั่� งธนฯ
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เสำ้นที่างจักรยานและ Canal Art ชุุมชุนคลองฝ่ั่� งธนฯ

ยุที่ธศ�สีตร์ด้�นกิ�รพัื้ฒน� เน้นการพััฒนาเศรษฐกิจส้เข้้ยวข้องชิุมชินท้ี่�สอด้คล้องกับนโยบาย แผน และเป็้าหมาย 
ข้องกรุงเที่พัมหานครและแนวโน้มการพััฒนาพั้�นที่้� เพั้�อให้เกิด้การต้่อยอด้ และสร้างความยั�งย้น ด้ังน้�

• การพัฒนาการสัญจัรทางเลื้อกในพื�นที�ฝั่่�งธนฯ ด้้วยการเช้ิ�อมต้่อระบบล้อ ราง และระบบคลอง โด้ยคณีะผู้วิจัย 
เสนอการพััฒนาจุด้เชิ้�อมต่้อที่้�ม้ศักยภูาพั 3 แห่ง ซึ่่�งม้ทัี่�งท้ี่�สอด้คล้องกับแผนข้องกรุงเที่พัมหานครที่้�อยู่ระหว่าง 
ด้ำเนินการ และม้ศักยภูาพัในการพััฒนาเพัิ�มเต้ิม ได้้แก่

(1) จัุดเชื�อมติ�อท�าเรือสะพานเจัริญพาศน์ แล้ะสถานีอิสรภาพ (MRT สายส้น�ำเงิน)

(2) จัุดเชื�อมติ�อท�าเรือสะพานเนาวิจัำเนียร แล้ะสถานีวิงเวิียนใหญ� (MRT สายส้ม่วง ส่วนต้่อข้ยาย)

(3) จัุดเชื�อมติ�อท�าเรือวิัดใหม�ยายแป์้น (ยังไม่ได้้พััฒนา) แล้ะสถานีวิุฒากาศ (BTS สายส้เข้้ยวอ่อน)

โด้ยจุด้เชิ้�อมต้่อเหล่าน้� สามารถึเช้ิ�อมโยงกับชิุมชินและสถึานที่้�สำคัญโด้ยการเด้ินที่างที่างน�ำในชิุมชิน (ด้้วยเร้อโด้ยสาร
เอกชินข้องชิาวชิุมชิน) ในคลองต้่าง ๆ อาที่ิ คลองบางเชิ้อกหนัง คลองบางกอกใหญ่ คลองราชิมนต้ร้ และคลองด้่าน เป็็นต้้น

 

• การพัฒนาเส�นทางจัักรยานเล้ียบัคล้องเชื�อมโยงชุมชนริมคล้อง แล้ะการป์รับัภ้มิทัศน์สร�าง Canal Art ริมคล้อง 
เส้นที่างจักรยานเล้ยบคลองม้การกระจายต้ัวอยู่ในหลายพั้�นที่้� ซึ่่�งหากสามารถึเชิ้�อมเส้นที่างเหล่าน้�เข้้าด้้วยกัน  
จะสามารถึพััฒนาให้เป็็นโครงข้่ายเส้นที่างสัญจรที่้�สะด้วกและป็ลอด้ภูัย ลด้การใชิ้รถึยนต้์ส่วนต้ัวเพั้�อลด้มลพัิษและ 
ส่งเสริมสขุ้ภูาพั การเชิ้�อมโยงเส้นที่างที่ั�งจากเส้นที่างที่้�มอ้ยูแ่ล้ว และที่้�มศ้กัยภูาพั จะสามารถึสร้างโอกาสในการเชิ้�อมต่้อ
เส้นที่างที่ั�งเพั้�อการเด้ินที่างและการที่่องเที่้�ยว ลด้ระยะเวลาการเด้ินที่าง สนับสนุนให้เกิด้เศรษฐกิจชิุมชินริมที่าง
เล้ยบคลอง และระหว่างชิุมชินเป็็นอย่างมาก นอกจากนั�น เส้นที่างสัญจรที่างเล้อกอาจเป็็นที่้�สนใจข้องป็ระชิาชิน 
ในย่านที่้�อยู่อาศัยใหม่ ซึ่่�งจะที่ำให้เกิด้การเชิ้�อมโยงกับย่านชิุมชินเด้ิมได้้ เส้นที่างจักรยานเล้ยบคลองสามารถึเพัิ�มเต้ิม
ความน่าสนใจได้้ด้้วยการสร้าง Canal Art บนกำแพังเล้ยบคลอง และการสร้างกำแพังเข้้ยว ซ่ึ่�งสามารถึร่วมด้ำเนินการ
กับภูาคเอกชินและสถึาบันการศ่กษาในย่านฝั่่�งธนฯ
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แผนผังภูมินิเวศเพ้ั�อสำนับสำนุนเศรษฐกิจสำีเขียวชุุมชุนริมคลองฝ่ั่� งธนบุรี
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• การพัฒนาเส�นทางท�องเที�ยวิเชิงอนุรักษ์สิ�งแวิดล้�อมแล้ะป์ระสบัการณ์วิัฒนธรรมชุมชนริมคล้องฝั่่�งธนบัุรี  
จากการสำรวจข้องโครงการฯ รว่มกับการหารอ้กับเครอ้ข่้ายคลังสมองข้องพ้ั�นท้ี่� พับเส้นที่างท้ี่�มศั้กยภูาพัในการพัฒันา
เป็็นเส้นที่างสัญจรและเส้นที่างที่่องเที่้�ยวเชิิงอนุรักษ์ที่้�เชิ้�อมโยงกับโครงการข้องกรุงเที่พัมหานครจำนวน 4 เส้นที่าง 
ด้ังน้�

(1) เส�นทางสายน�ำแห�งศรัทธา-เส�นทางวิัฒนธรรมเยือนศาสนสถาน (ระยะทาง 17.4 กิโล้เมติร) 

เส้นที่างเน้นการเร้ยนรู้วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันที่้�หลากหลายข้องสังคมพัหุวัฒนธรรม เชิ้�อมต้่อเร้อกับรางได้้ที่้� 
BTS วุฒากาศ สามารถึข้่�นเร้อได้้ที่้�ที่่าเร้อวัด้ใหม่ยายนุ้ย ล่องข้่�นไป็ที่างเหน้อต้ามคลองด้่าน และคลองบางหลวง 
(บางกอกใหญ่) ด้้านหน่�ง ต้ลอด้เส้นที่างสามารถึเย้อนวัด้ที่างพุัที่ธศาสนา มัสยิด้ข้องอิสลามิกชิน  
โบสถึ์คริสต้ศาสนา และศาลเจ้าข้องคนไที่ยเช้ิ�อสายจ้น เช่ิน วัด้นางช้ิโชิติ้การาม วัด้ป็ากน�ำภูาษ้เจริญ  
ศาลเจ้าซึ่ำซึ่ัวก�กอ�วง ศาลเจ้ากวนอู (ต้ลาด้พัลู) ศาลเจ้าพัระเพัลิง วัด้ราชิคฤห์ วัด้อินที่าราม (วัด้ในสมเด็้จ 
พัระเจา้กรงุธนบรุ้) วดั้หงสรตั้นาราม วดั้กลัยาณีมติ้ร ศาลเจา้เกย้นอนัเกง วดั้ซึ่างต้าครูส้ และพัระราชิวงัเด้มิ และ
อ้กด้้านหน่�งล่องจากวัด้ใหม่ยายนุ้ย ลงมาเส้นที่างคลองด้่าน คลองบางขุ้นเที่้ยน คลองบางมด้ และคลองที่่าข้้าม 
อาที่ิ วัด้หนัง วัด้ราชิโอรส วัด้นางนอง วัด้ไที่ร วัด้บางขุ้นเที่้ยนนอก วัด้บางขุ้นเที่้ยนกลาง วัด้บางขุ้นเที่้ยน 
ใน วัด้ส้สุก วัด้ยายร่ม ศาลเจ้าแม่ที่ับที่ิม วัด้พัุที่ธบูชิา มัสยิด้ด้าริลฮาซึ่าน มัสยิด้นูรุลหุด้า วัด้บัวผัน  
ศาลเจ้าแม่ที่ับนาง วัด้ที่่าข้้าม และวัด้หัวกระบ้อ เป็็นต้้น

(2) เส�นทางท�องเที�ยวิวิิถีคล้อง ล้�องเรือท�องติล้าดน�ำ-ติล้าดริมน�ำ (ระยะทาง 8.5 กิโล้เมติร)

เส้นที่างสัมผัสต้ลาด้น�ำและต้ลาด้ริมน�ำ 4 แห่ง ที่้�ผสานชิ้วิต้ริมน�ำด้ั�งเด้ิมกับธรรมชิาต้ิ พัร้อมกับชิิมและจับจ่าย
ซึ่้�อสินค้า สามารถึเริ�มต้้น-สิ�นสุด้ได้้จากต้ลาด้น�ำต้ลิ�งชิัน ซึ่่�งเป็็นต้ลาด้น�ำริมคลองชิักพัระ เข้ต้ต้ลิ�งชิัน ล่องเร้อ 
ไป็ยังคลองลัด้มะยม ซึ่่�งต้ั�งอยู่ในเข้ต้ต้ลิ�งชิันเชิ่นกัน จากนั�นสามารถึล่องเร้อต้่อไป็อ้กป็ระมาณีเพั้�อไป็ยัง 
ต้ลาด้ริมน�ำพูันบำเพ็ัญ และต้ลาด้วัด้สะพัาน เข้ต้ภูาษ้เจริญ ซ่ึ่�งต้ั�งอยู่ริมคลองบางเช้ิอกหนัง (เส้นที่างเช้ิ�อมต่้อ
ระหว่างต้ลาด้น�ำคลองลัด้มะยมและต้ลาด้ริมน�ำพูันบำเพ็ัญอยู่ในระหว่างการสำรวจเส้นที่างจักรยาน) โด้ยอาจ
ส่งเสริมให้ชิาวบ้านป็ลูกผักริมคลองเพั้�อใช้ิในการบริโภูคในครัวเร้อน เพัิ�มพ้ั�นท้ี่�ส้เข้้ยวท้ี่�สร้างความป็ระทัี่บใจ 
ให้กับเส้นที่างที่่องเที่้�ยววิถึ้คลอง

(3) เส�นทางสายน�ำป์ระวิัติิศาสติร์-ย�อนอดีติชมวิิถีชาวิคล้องท�องย�านป์ระวิัติิศาสติร์ 

จดุ้เริ�มต้้น-สิ�นสดุ้ที่้�ต้ลาด้รมิน�ำพันูบำเพัญ็ ล่องเรอ้ต้ามคลองบางเช้ิอกหนงั ชิมวถ้ิึชิาวสวนยกร่อง และร้านข้ายข้อง
ชิุมชินริมคลอง จากนั�นเข้้าสู่คลองบางกอกใหญ่ไป็ยังชิุมชินริมคลองบางหลวง เร้ยนรู้ป็ระวัต้ิความเป็็นมาข้อง
คลองบางหลวง (บางกอกใหญ่) ซ่ึ่�งในอด้้ต้เคยเป็็นแม่น�ำเจ้าพัระยาสายเด้ิมก่อนท้ี่�จะม้การขุ้ด้คลองสายใหญ ่
เพัราะกระแสน�ำไหลกัด้เซึ่าะฝั่่�งให้กว้างข้่�นกลายเป็็นแม่น�ำเจ้าพัระยาสายป็่จจุบัน แวะย่านต้ลาด้พัลู-บางย้�เร้อ 
ยา่นป็ระวติั้ศาสต้รฝ์ั่่�งธนบรุ ้ซึ่่�งมบ้ที่บาที่เป็น็ยา่นการคา้ต้ั�งแต้ส่มยักรงุศรอ้ยธุยามาถึง่ป็จ่จบุนั เยอ้นวดั้อนิที่าราม 
วัด้ที่้�ป็ระด้ิษฐานพัระบรมอัฐิสมเด้็จพัระเจ้ากรุงธนบุร้ วัด้ราชิคฤห์ ที่้�ป็ระด้ิษฐานศักด้ิ�สิที่ธิ�ซึ่่�งพัระยาพัิชิัยด้าบหัก 
(แม่ที่พััคู่พัระที่ยัในสมเด้จ็พัระเจา้กรงุธนบรุ)้ ได้อ้ปุ็ถึมัภู ์มสัยดิ้สวนพัล ูชิมุชินมสุลมิท้ี่�ถูึกกวาด้ต้อ้น ศาลเจา้กวนอู 
ศาลเจ้าจ้นตั้�งแต่้สมัยกรุงธนบุร้ เป็็นต้้น ไป็จนถ่ึงป็ากคลองบางหลวง ซึ่่�งเป็็นศูนย์กลางราชิธาน้กรุงธนบุร้  
เป็็นที่้�ตั้�งพัระราชิวงัเดิ้มและป้็อมวิไชิยป็ระสทิี่ธิ� และวดั้สำคญัคูร่าชิสำนกั เช่ิน วดั้หงส์รตั้นาราม วดั้โมฬีีโลกยาราม 
อก้ฝั่่�งคลองเป็น็ที่้�ตั้�งย่านกะด้้จน้ ยา่นนานาชิาต้เิกา่แกต่้ั�งแต้ป่็ลายกรงุศรอ้ยธุยา มศ้าลเจา้เกย้นอนัเกง ศนูยก์ลาง
ชิาวจ้นตั้�งแต้่สมัยอยุธยา วัด้ซึ่างต้าครู้ส นิคมชิาวคาธอลิกโป็รตุ้เกสในทัี่พัพัระเจ้ากรุงธนบุร้ มัสยิด้กุฎี้ข้าว 
ศูนย์กลางชิาวมุสลิมต้ั�งแต่้รัชิกาลท้ี่� 1 วัด้กัลยาณีมิต้รศูนย์กลางคนไที่ยจ้นต้ั�งแต่้รัชิกาลท้ี่� 3 เดิ้นที่างล่องเร้อ 
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ต้ามรอยเส้นที่างการเด้ินที่ัพัในสมัยกรุงธนบุร้-รัต้นโกสินที่ร์ เข้้าสู่คลองด้่านซึ่่�งเป็็นคลองสาย
ป็ระวัติ้ศาสต้ร์ที่้�สำคัญอ้กแห่งหน่�งในกรุงเที่พัมหานคร และเป็็นเส้นที่างที่้�รัชิกาลที่้� 3 เม้�อครั�ง 
ยังม้ยศเป็็นพัระเจ้าลูกยาเธอได้้เสด้็จผ่านเพั้�อไป็ต้ั�งที่ัพัสกัด้ที่ัพัพัม่าที่้�ด้่านเจด้้ย์สามองค์ สามารถึแวะ 
วัด้ราชิโอรสารามราชิวรวิหาร วัด้ป็ระจำรัชิกาลที่้� 3 ซึ่่�งม้การนำศิลป็ะจ้นเข้้ามาผสมผสาน พัร้อมกับ
วัด้ในพ้ั�นท้ี่�ใกล้เค้ยงท้ี่�เน้�องด้้วยพัระราชิป็ระวัต้ิในรัชิกาลท้ี่� 3 เช่ิน วัด้หนัง วัด้ท้ี่�กรมสมเด็้จ 
พัระศร้สุราลัย พัระบรมราชิชินน้ในรัชิกาลที่้� 3 ที่รงบูรณีะ ม้พัิพัิธภูัณีฑ์สะที่้อนวิถึ้ชิาวสวนจอมที่อง 
วดั้นางนอง วดั้ที่้�รชัิกาลที่้� 3 ที่รงบรูณีะในนวิาสสถึานกรมสมเด้จ็พัระศรส้รุาลยั เป็น็วัด้สถึาป็ต่้ยกรรม
ไที่ยจ้นป็ระยุกต้์ ม้พัระพัุที่ธรูป็ที่รงเคร้�องท้ี่�งด้งามที่้�สุด้ในรัชิกาลที่้� 3 แล้วล่องเร้อคลองด้่านผ่าน 
วัด้ไที่ร ม้ต้ำหนักที่องซึ่่�งเล่าว่าเป็็นท้ี่�ป็ระทัี่บแรมข้องสมเด็้จพัระเจ้าสรรเพ็ัชิญ์ที่้� 8 (พัระเจ้าเส้อ)  
ก่อนเสด้็จป็ระพัาสป็ากน�ำ (เส้นที่างน้�สามารถึเช้ิ�อมต้่อไป็ยังชิุมชินบางป็ระทีุ่นและคลองบางมด้ได้้) 
เป็็นต้้น

(4)  เส�นทางสายน�ำแห�งชีวิิติ-พายเรือคายัค เรียนร้�วิิถีชีวิิติชุมชน ชื�นชมธรรมชาติิ

เป็น็เสน้ที่างที่อ่งเที่้�ยวด้ว้ยเรอ้ข้นาด้เลก็และเรอ้พัายคายคั เพั้�อเรย้นรู้วถ้ิึช้ิวติ้ชิมุชิน ชิมธรรมชิาต้ิ 
และสามารถึแวะเย้�ยมสวนผลไม้ชิ้�อด้ังป็ระจำถึิ�นอย่างส้มบางมด้ สวนมะพัร้าวน�ำหอม  
มะม่วงนวลจันที่ร์ มะข้ามเที่ศ และอ้กหลากหลาย โด้ยต้ลอด้รายที่างสามารถึพับเห็น  
ยอ สวิงจับป็ลา บา้นไม้ชิายคลอง รา้นค้าริมน�ำ โด้ยในแต่้ละจุด้สามารถึซ้ึ่�อสินคา้ อาหาร และ
บริการท้ี่�ชิาวชุิมชินม้ไว้บริการ รวมถ่ึงกิจกรรมต้่าง ๆ เป็็นเส้นที่างท้ี่�เปิ็ด้พั้�นท้ี่�สร้างสรรค ์
และแหลง่เรย้นรูต้้า่ง ๆ  สำหรบัผูค้นหลากหลายวยั โด้ยเสน้ที่างที่้�โครงการฯ ได้ท้ี่ำการสำรวจ
ไวเ้บ้�องต้้น มอ้ยู ่9 เสน้ที่าง ป็ระกอบด้ว้ย 1 คล้องรางโพธิ�-ถิ�นคุณกะล้า ระยะที่าง 3 กโิลเมต้ร 
ใชิ้เวลา 1-1.5 ชิั�วโมง 2 คล้องบัางมด-ติล้าดมดติะนอย ระยะที่าง 2.5 กิโลเมต้ร  
ใชิเ้วลา 45 นาที่-้1 ชิั�วโมง 3 คล้องบัางมด-คล้องนา ระยะที่าง 4.5 กโิลเมต้ร 4 คล้องบัางมด-
คล้องขวิาง ระยะที่าง 7.5 กิโลเมต้ร 5 คล้องบัางมด-คล้องสวิน ระยะที่าง 5.5 กิโลเมต้ร  
6 SAFETist-ถิ�นคุณกะล้า ระยะที่าง 6 กิโลเมต้ร 7 คล้องบัางมด-คล้องรางสะแก ระยะที่าง 
5.5 กิโลเมต้ร 8 วิัดทุ�งครุ-วิัดบััวิผู้ัน ระยะที่าง 4 กิโลเมต้ร และ 9 คล้องรางแม�น�ำ-คล้องสวิน 

ระยะที่าง 5.5 กิโลเมต้ร 

โด้ยเสน้ที่างที่อ่งเที่้�ยวที่ั�ง 4 เสน้ที่างที่้�เสนอสามารถึด้ำเนนิการรว่มกบัเสน้ที่างเด้นิเรอ้โด้ยสารข้อง
กรุงเที่พัมหานคร และเส้นที่าง “กรุงธนบัุรีศรีมหาสมุทร ส้�สุดทะเล้บัางขุนเทียน” ซึ่่�งเป็็นเส้นที่าง

ที่้�กรุงเที่พัมหานครได้้ด้ำเนินการพััฒนาพั้�นที่้�และม้การป็รับป็รุงภููมิที่ัศน์ริมคลอง

ข้อเสำนอต้่อระบบนิเวศเพ้ั�อการสำนับสำนุนการพััฒนา
เศรษฐกิจสำีเขียวชุุมชุนริมคลองฝ่ั่� งธนบุรีอย่างยั�งย้น 
นอกเหนอ้จากข้อ้เสนอเชิงินโยบายด้า้นการพัฒันาเชิงิกายภูาพัข้องพั้�นที่้� การพัฒันาชิมุชินบนฐานเศรษฐกจิส้

เข้้ยวอย่างยั�งย้น ยังจำเป็็นต้้องม้ระบบนิเวศสนับสนุนท้ี่�ด้้ ทัี่�งด้้านนโยบาย ทีุ่น การเสริมสร้างศักยภูาพัทัี่กษะ 
ความรู้ และเคร้อข้่ายความร่วมม้อ โด้ยข้้อเสนอต้่อระบบนิเวศเพั้�อการสนับสนุนการพััฒนาเศรษฐกิจส้เข้้ยวชิุมชิน
ริมคลองฝั่่�งธนบุร้อย่างยั�งย้นจากข้้อค้นพับและความต้้องการข้องชิุมชินต้้นแบบภูายใต้้โครงการฯ ม้ด้ังน้�
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ข้อเสำนอต้่อระบบนิเวศด้้านนโยบาย
• นโยบัายการจััดการโครงสร�างค้คล้องเพื�อป์ระโยชน์ที�หล้ากหล้าย (multi-function) รวิมถึงการติอบัสนองติ�อ

เศรษฐกิจัสีเขียวิของชุมชน เป็็นความสำคัญเร่งด้่วนที่้�ควรเร่งด้ำเนินการ เพัราะนอกจากจะสามารถึคงไว้ซึ่่�ง 
ความยั�งยน้ที่างเศรษฐกิจข้องภูาคเกษต้รและความมั�นคงที่างอาหารข้องเมอ้ง ยงัเชิ้�อมโยงกับการพัฒันาการท่ี่องเท้ี่�ยว
ที่้องถึิ�น ในเชิิงโครงสร้างป็่จจุบัน ความรับผิด้ชิอบด้้านที่รัพัยากรน�ำเพั้�อการเกษต้รและการท่ี่องเท้ี่�ยวที่างน�ำ 
ยังไม่ม้ความชัิด้เจนสำหรับกรุงเที่พัมหานคร สำนักการระบายน�ำม้หน้าท้ี่�ครอบคลุมการดู้แลคูคลอง แต่้ความสนใจ
หลักยังคงเน้นการจัด้การป็ริมาณีน�ำ ซึ่ึ�งควิรเน�นการจััดการเชิงคุณภาพ ป์ริมาณ แล้ะควิามติ�อเนื�องของสายน�ำ 
ที�จัะสนับัสนุนเกษติรเมือง การจัด้การคูคลองเพั้�อสนับสนุนเศรษฐกิจส้เข้้ยวยังหมายรวมถึ่ง การป์ระสานงาน 
เกี�ยวิกับัการเป์ิด-ป์ิดป์ระติ้ระบัายน�ำแล้ะการจััดการเพื�อการเดินเรือสัญจัรแล้ะการท�องเที�ยวิทางคล้อง ซึ่่�งอาจ 
รวมถ่ึงการป็รับป็รุงโครงสร้างพ้ั�นฐานบางส่วน เช่ิน การยกสะพัานข่้�นในบางช่ิวงเพั้�อให้เร้อสามารถึผ่านได้้  
และการบำรุงรักษาขุ้ด้ลอกคูคลองและต้ลิ�งธรรมชิาต้ิ เป็็นต้้น

• นโยบัายการพัฒนาพื�นที�แล้ะแนวิทางการใช�ป์ระโยชน์ที�ดินริมคล้อง ที�สอดคล้�องกับัการอนุรักษ์แล้ะสนับัสนุน
เศรษฐกิจัสีเขียวิของชุมชน โด้ยการจัด้ที่ำแผนผังภููมินิเวศชิุมชินเพั้�อการสำรวจ และวางแผนการอนุรักษ์ที่้�คำน่งถึ่ง
นิเวศธรรมชิาต้ิ และวัฒนธรรม และกำหนด้มาต้รการต้่างๆ ที่้�หน่วยงานที่้องถึิ�นอาจพัิจารณีา อาที่ิ 

- กำหนดระยะถอยร�นการพฒันาจัากแนวิคล้องเพั้�อการอนรุกัษพ์ั้�นที่้�เกษต้รเมอ้ง โด้ยเฉพัาะพั้�นที่้�เพัาะป็ลกูพัันธ์ุไม้
ป็ระจำถึิ�น และพั้�นที่้�ชิุ่มน�ำที่้�เป็็นแหล่งความหลากหลายที่างชิ้วภูาพั 

- การส�งเสริมให�หม้�บั�านจััดสรรหรือคอนโดมีเนียมริมคล้องเปิ์ดพื�นที�เปิ์ดโล้�ง หร้อสร้างสวนสาธารณีะริมคลอง 
แที่นการสร้างกำแพังที่่บ

- พัฒนาผู้ังเฉพาะในย�านชุมชนริมคล้องฝั่่�งธนบัุรี จากผังเม้องรวมกรุงเที่พัมหานคร เพั้�ออนุรักษ์แหล่งเกษต้ร 
ข้องเม้องและป็้องกันการพััฒนาที่้�ด้ินอ้�นๆ ที่้�ไม่พั่งป็ระสงค์ (ควบคุมป็รากฏิการณี์ gentrification) 

- มาติรการทางภาษีเพื�อสร�างแรงจั้งใจัในการรักษาพื�นที�นิเวิศ และป็้องกันการเป็ล้�ยนแป็ลงการใชิ้ป็ระโยชิน์ที่้�ด้ิน 
(*หมายเหต้ ุมาต้รการภูาษ้ที่้�ดิ้นที่้�รกรา้งในป่็จจบัุนต้ามพัระราชิบญัญตั้ภิูาษท้ี่้�ด้นิและสิ�งป็ลกูสรา้ง พั.ศ.2562 ที่ำให้
ป็า่ในเมอ้งหรอ้พั้�นที่้�ชิุม่น�ำ ซึ่่�งเป็น็ลกัษณีะข้องพั้�นที่้�รมิคลองฝั่่�งธนฯ และเป็็นพั้�นที่้�นเิวศและแหลง่ความหลากหลาย
ที่างชิ้วภูาพัสำคัญข้องเม้อง “ไม่เข้้าเกณีฑ์” ท้ี่�จะได้้รับการยกเว้นภูาษ้ และยังอาจถึูกต้้ความเป็็นที่้�ด้ินรกร้าง 
ที่้�ต้้องเสย้ภูาษใ้นราคาสูงสดุ้ จง่มค้วามจำเป็็นในการที่บที่วนแนวที่างป็ฏิบัิต้)ิ การด้ำเนินงานหน่�งที่้�มค้วามเป็็นไป็ได้้ต่้อ
การจัด้การ ‘พื�นที�ชุ�มน�ำ’ ที่้�สอด้คล้องกับการอนุรักษ์และสนับสนุนเศรษฐกิจส้เข้้ยวข้องชิุมชิน  ได้้แก่ การพัฒนา
เป็์นระบับับัำบััดน�ำเสียแบับับึังป์ระดิษฐ์ (Constructed Wetlands Systems) ซึ่่�งเป็็นแนวที่างหน่�งข้อง 
การจัด้การด้้วยระบบธรรมชิาติ้ (Nature-based Solutions) บ่งป็ระดิ้ษฐ์ม้ความเหมาะสมในการบำบัด้น�ำเส้ย 
จากชิุมชินท้ี่�อยู่ริมน�ำหร้ออยู่นอกระบบบำบัด้น�ำเส้ยรวม เน้�องจากน�ำเส้ยภูาคครัวเร้อนม้องค์ป็ระกอบหลัก 
เป็็นสารอินที่ร้ย์ที่้�ไม่ม้โลหะหนักเจ้อป็น ม้ค่าใช้ิจ่ายในการด้ำเนินการไม่สูงนัก ชิ่วยลด้ป็ริมาณีสารอินที่ร้ย์  
สารแข้วนลอย และสารอาหารได้้อย่างม้ป็ระสิที่ธิภูาพั และได้้ม้การศ่กษาค้นคว้าเพั้�อป็รับป็รุงให้การบำบัด้น�ำ 
โด้ยพั้ชิที่ำงานอย่างม้ป็ระสิที่ธิภูาพั พั้ชิที่้�ใชิ้ในระบบจะเป็็นพั้ชิน�ำท้ี่�สามารถึเจริญเต้ิบโต้ได้้ด้้ในพั้�นที่้�ชุ่ิมหร้อน�ำข้ัง 
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ที่ั�งน้�ข้่�นอยู่กับความล่กข้องระด้ับน�ำภูายในระบบ โด้ยที่้�ระด้ับความล่กบริเวณีผิวหน้าด้ินนิยมใชิ้พั้ชิ 
ที่้�ม้เหง้าหร้อรากฝั่่งด้ิน ได้้แก่ ธูป็ฤาษ้ กกกลม พัุที่ธรักษา บอน ต้าลป่็ต้ฤาษ้ เป็็นต้้น ส่วนท้ี่�ระด้ับ 
ความล่กมากนิยมใส่พั้ชิชินิด้ลอยน�ำ ได้้แก่ ผักต้บชิวา ผักบุ้ง บัว แหนแด้ง เป็็นต้้น ต้ัวอย่างการพััฒนา
ระบบบำบัด้น�ำเส้ยแบบบ่งป็ระดิ้ษฐ์ในจังหวัด้สมุที่รสาคร พับว่าสามารถึลด้น�ำเส้ยลงสู่แหล่งน�ำ  
นำน�ำเส้ยกลับมาใชิ้ป็ระโยชิน์ในการหมุนเว้ยนใชิ้ในการเกษต้ร รวมถึ่งการเล้�ยงป็ลาซ่ึ่�งป็ลาบางชินิด้
สามารถึย่อยสลายเศษอาหารได้้ด้้วย 

ต้ัวอย่างการที่ำาบ้งป้ระด้ิษฐ์เพ้ั�อบำาบัด้นำ�าเสำียโรงเรียนวัด้บางปิ้� ง จังหวัด้สำมุที่รสำาคร
ที่ี�มา: โครงการสำมุที่รสำาครสำีเขียว โด้ยมูลนิธิบูรณ์ะนิเวศ 2564
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• นโยบัายในการสนับัสนุนชุมชนที�มีการรวิมกลุ้�มพัฒนาเศรษฐกิจัสีเขียวิ อาที่ิ การพัิจารณีาแนวที่างและเง้�อนไข้ 
ในการจดั้ตั้�งเป็น็ชุิมชิน การสง่เสริมโครงการเพั้�อพัฒันาและป็รบัป็รงุคณุีภูาพัผลติ้ภูณัีฑแ์ละบรกิาร รวมที่ั�งการสง่เสรมิ
ชิ่องที่างการต้ลาด้ที่้�เชิ้�อมโยงระหว่างชิุมชินและผู้บริโภูคที่ั�งในระด้ับย่านและระด้ับเม้อง เป็็นต้้น

• นโยบัายในการสนับัสนุนการเข�าถึงแล้ะการเชื�อมโยงระหวิ�างชุมชน อาทิี่ การสำรวจและป็รับป็รุงที่างเท้ี่าและ 
สิ�งอำนวยความสะด้วกในชิุมชินเพั้�อการเด้ินที่างท้ี่�สะด้วกและป็ลอด้ภูัย ป็รับป็รุงพั้�นท้ี่�ที่่าเร้อและพั้�นท้ี่�รอบที่่าเร้อ 
เพ้ั�อรองรับการเด้ินเร้อสัญจรและที่่องเที่้�ยว การเพัิ�มเส้นที่างจักรยานโด้ยให้เกิด้การเช้ิ�อมโยงกับระบบข้นส่งที่้�ม้อยู่ 
และอาจรวมถึ่งการสนับสนุนให้หมู่บ้านจัด้สรรและคอนโด้ริมคลองสร้างที่่าเร้อ และบริการ Shutter boat ให้กับ 
ลูกบ้าน เป็็นต้้น

• นโยบัายในการสนับัสนุนการมีส�วินร�วิมระดับัชุมชนในการพัฒนาพื�นที� โด้ยการส่งเสริมให้เกิด้ “คล้ังสมองของ
พื�นที�” ร่วมกับการจัด้การระบบนิเวศข้องห่วงโซ่ึ่คุณีค่าสำหรับพ้ั�นท้ี่�อย่างม้ธรรมาภิูบาล และการร่วมที่ำท้ี่�สร้าง 
ความเป็็นเจ้าข้องร่วม ที่ั�งน้� เพั้�อร่วมนำนโยบายลงสู่การป็ฏิิบัต้ิอย่างสมดุ้ลและยั�งย้น ด้้วย “กรอบัธรรมภิบัาล้ 3ก : 
กติิกา กล้ไก แล้ะการติรวิจัติิดติาม”  

- กติกิา : ร�วิมกำหนดนโยบัาย (policy formation) เพั้�อการพัฒันาพ้ั�นที่้�ที่้�สอด้คล้องกบัสภูาพัป็ญ่หา จดุ้แข้ง็ และ
อัต้ลักษณี์ บนฐานข้้อมูลแผนผังภููมินิเวศข้องพั้�นที่้�นั�น โด้ยนโยบายสาธารณีะจากคลังสมองข้องพั้�นที่้� 
อาจด้ำเนินการในลักษณีะคณีะกรรมการร่วมระดั้บเข้ต้ ระด้ับย่าน และระดั้บเม้อง เข้้าสู่การบรรจุเป็็นนโยบาย
เฉพัาะข้องพั้�นที่้�

- กล้ไก : ร�วิมกำหนดกล้ไกการดำเนินงานแล้ะการนำไป์ป์ฏิิบััติิ (policy implementation) โด้ยผสานคุณีค่า
และความรว่มมอ้จากภูาคสว่นต้า่งๆ บน “หว่งโซึ่ค่ณุีค่า” ที่้�มค้วามสนใจและได้ร้บัป็ระโยชิน์ในการพัฒันาพั้�นที่้�นั�น

- การติรวิจัติิดติาม : ระบับัการติิดติามควิามคืบัหน�าการดำเนินงานภายใติ�กติิกาแล้ะกล้ไกที�ร�วิมกันกำหนด 
(policy evaluation)  ซึ่่�งอาจเป็็นระบบการจดั้การข้้อมลูออนไลน์ หรอ้ เครอ้ข่้ายเฝ้ั่าระวงัและแจ้งป่็ญหาต่้าง ๆ  
ในเชิงินโยบายและการจัด้การ (Thonburi Canal Watch) เพั้�อร่วมหาที่างออก รวมถ่ึงการจัด้ที่ำ “รายงานป์ระจัำปี์
การพัฒนาคล้องอย�างยั�งยืน” ท้ี่�พััฒนาร่วมกับสำนักงานเข้ต้ต้่างๆ ข้องกรุงเที่พัมหานคร เพั้�อนำเสนอต้่อภูาค้ 
ที่้�เก้�ยวข้้องเพั้�อสร้างการม้ส่วนร่วมในระยะแผนถึัด้ไป็   



44 ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ข้อเสำนอต้่อระบบนิเวศด้้านทีุ่น 
• สนับัสนุนการจััดติั�งกลุ้�มหรือวิิสาหกิจั เพื�อการรวิมกลุ้�มบัริหารจััดการแล้ะสร�างควิามร�วิมมือ 

ในการพฒันาเศรษฐกจิัสเีขยีวิของชมุชน และเป็น็แกนกลางในการระด้มที่นุในชิมุชิน และสง่เสรมิให้
กลุ่มเป็ราะบางภูายในชิุมชินเข้้าถึ่งโอกาส

 

• ป์ระสานงานกับักองทุน แล้ะแหล้�งทุนที�ส�งเสริมการพัฒนาชุมชนบันฐานเศรษฐกิจัสีเขียวิ เชิ่น 
กองที่นุระบบนเิวศการเรย้นรูแ้หง่ชิาต้ ิท้ี่�จะชิว่ยรว่มลงที่นุใหม้พ้ั้�นที่้�สรา้งสรรคก์ารเรย้นรูใ้นมติ้เิชิงินเิวศ
วัฒนธรรมสำหรับชิุมชินและโรงเร้ยน ธนาคารสินค้าเกษต้รโด้ยกรมส่งเสริมสหกรณ์ี และแหล่งทุี่น 

ที่้�เป็็นไป็ได้้ เชิ่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพั้�อการเกษต้รและสหกรณี์การเกษต้ร เป็็นต้้น

• ร�วิมพัฒนาแล้ะส�งเสริมโครงการล้งทุนขนาดเล้็กที�สนับัสนุนเศรษฐกิจัสีเขียวิในภาพรวิม 
(Green project investment support) อาทิี่ โครงการฟ้้�นฟู้คุณีภูาพัน�ำ และการจัด้การ 
การใชิ้ป็ระโยชิน์ที่้�ด้ินที่้�เชิ้�อมโยงกับเศรษฐกิจส้เข้้ยว เป็็นต้้น

ข้อเสำนอต้่อระบบนิเวศ 
ด้้านการเสำริมสำร้างขีด้ความสำามารถ 
•  การสร�างฐานข�อมล้้ควิามร้�ชมุชนริมคล้องฝั่่�งธนบุัร ีที่้�เชิ้�อถ้ึอได้ ้เรย้บเรย้งอย่างเป็็นระบบ 
และอาจพััฒนาเป็็นส้�อหลากหลายรูป็แบบ โด้ยความร่วมม้อกับชุิมชินและเคร้อข่้ายชุิมชิน 
และองค์กรต้่าง ๆ  อาที่ิ สำนักการศ่กษา กรุงเที่พัมหานคร สถึาบันสิ�งแวด้ล้อมไที่ย มูลนิธิโลก
สเ้ข้ย้ว สมาคมภูมูศิาสต้ร ์มลูนธิเิลก็ - ป็ระไพั วริยิะพันัธุ ์กรมศลิป็ากร และสถึาบนัอดุ้มศก่ษา 
เป็น็ต้้น โด้ยแบ่งฐานความรูต้้ามหัวข้อ้ต่้าง ๆ  ได้แ้ก่ 1) ภม้ศิาสติร์ลุ้�มน�ำเจั�าพระยา ระบับัคล้อง 
แล้ะระบับันิเวิศธรรมชาติิ 2) ป์ระวิัติิศาสติร์คล้องฝั่่�งธนบัุรี 3) ภ้มิวิัฒนธรรมย�านชุมชน  

(การต้ั�งถึิ�นฐาน วิถึ้ช้ิวิต้ อาช้ิพับนฐานภููมิศาสต้ร์ กลุ่มชิาต้ิพัันธุ์ ศาสนา ป็ระเพัณี้ ความเชิ้�อ)  
4) ฐานข�อม้ล้เส�นทางสายคล้องฝั่่�งธนบัุรี 5) ฐานข�อม้ล้ร�วิมรายงานแล้ะแก�ป์่ญหาสายคล้อง 

ฝั่่�งธนบัุรี (คุณีภูาพัน�ำ ข้ยะ มลพัิษอากาศ มลพัิษเส้ยง) โด้ยฐานข้้อมูลย่านคลองฝั่่�งธนบุร้น้� สามารถึ
เผยแพัร่ในรูป็แบบต้่าง ๆ อาที่ิ หนังส้อ เว็บไซึ่ต้์ แผ่นพัับ แผนที่้� และส้�อโซึ่เชิ้ยล เป็็นต้้น

• สนับัสนุนส�งเสริมขีดควิามสามารถในการสร�างเศรษฐกิจัสีเขียวิที�ยั�งยืนให�กับัผู้้�ป์ระกอบัการชุมชน 
ให้ม้ความสามารถึในการป็ระกอบการ ร่วมกับการเสริมสร้างจิต้สำน่ก “รักษ์คลอง” และ “แนวที่าง
เศรษฐกิจส้เข้้ยว” โด้ยป็ระเด้็นท้ี่�ชิุมชินในพั้�นท้ี่�ต้้นแบบโครงการฯ สนใจ ได้้แก่ การเป็็นเกษต้รกรผู้
ป็ระกอบการอย่างครบวงจร (เชิ่น การที่ำ Cost Analysis, Business Model การจัด้ที่ำแผนการผลิต้ 
การพััฒนากลยุที่ธ์เพั้�อส่งเสริมการต้ลาด้ รวมถึ่งการต้ลาด้ระบบออนไลน์) การพััฒนาคุณีภูาพัสินค้า
เกษต้รสู่มาต้รฐาน GAP เกษต้รอินที่ร้ย์ และระบบการรับรองเกษต้รอินที่ร้ย์แบบม้ส่วนร่วม และการ
ด้ำเนินกิจกรรมที่างเศรษฐกิจควบคู่กับการจัด้การและอนุรักษ์สิ�งแวด้ล้อม เป็็นต้้น
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• “ธนบัุรีเรียนคล้อง”: หล้ักส้ติรท�องถิ�นศึกษาเพื�อสร�างคนรุ�นใหม�ที�มีควิามพร�อม ทั�งด�านจัิติสำนึก ควิามร้� 
ในการอนุรักษ์แล้ะพัฒนาพื�นที�คล้องฝั่่�งธนบัุรี โด้ยสามารถึแบ่งเป็็น 

1) หล้ักส้ติรท�องถิ�นระดับัโรงเรียนป์ระถม มัธยมศึกษา อาชีวิศึกษา แล้ะป์ระกาศณียบััติรวิิชาชีพ โด้ยออกแบบ
หลกัสตู้ร “ธนบุรเ้รย้นคลอง” ท้ี่�สอด้คล้องกับสภูาพัท้ี่องถึิ�นและความพัร้อมข้องสถึานศก่ษา อาทิี่ หลักสตู้รนักส้บ
สายคลอง หลักสตู้รการจัด้การน�ำในคลอง มคัคเุที่ศก์ที่อ้งถึิ�น ผูป้็ระกอบการท้ี่องถึิ�น วฒันธรรมวิถึช้ิาวสวนเกษต้ร
สายคลอง การจดั้การเรอ้เพั้�อการที่อ่งเที่้�ยว ธนบรุส้้�อสาร (งานเข้ย้นคอนเที่นต้ ์ส้�อ และเคร้�องมอ้ผลติ้ส้�อ) เป็น็ต้น้

2) กิจักรรมเยาวิชนนอกชั�นเรียน เพั้�อสร้างจิต้สำน่ก ความรู้ และที่ักษะ ที่้�จะสามารถึสร้างป็ระโยชิน์ให้แก่ที่้องถึิ�น
คลองฝั่่�งธนบุร้ในอนาคต้

ข้อเสำนอต้่อระบบนิเวศด้้านเคร้อข่าย
• สร�างเครอืข�ายชมุชนคล้องฝ่ั่�งธนฯ เพื�อการพัฒนาเศรษฐกจิัสเีขยีวิ เพั้�อรว่มวางแผน และเชิ้�อมโยงสนิคา้และบรกิาร 

และสร้าง cluster เศรษฐกิจข้องกลุ่มชิุมชิน และเป็็นกลไกกลางข้องการพััฒนานโยบายสาธารณีะเพั้�อการ อนุรักษ์ 
ฟ้้�นฟู้ พััฒนา รวมถึ่งการเชิ้�อมโยงกับชิุมชินและเคร้อข้่ายอ้�นๆ และร่วมลงม้อที่ำ โด้ยกลไกกลางด้ังกล่าวอาจพััฒนา
เป็็นรูป็แบบองค์กร Thonburi Center for Sustainability ที่้�เป็็นธุรกิจเพั้�อสังคม ที่ำหน้าที่้�ต้่างๆ อาที่ิ 

- ผู้สานภาคีเครือข�ายเพื�อการพัฒนาเมือง เพั้�อพัฒันาและนำเสนอนโยบายสาธารณีะ รว่มด้ำเนินงานพัฒันาพ้ั�นท้ี่� 
และร่วมต้ิด้ต้ามการนำนโยบายลงสู่การป็ฏิิบัต้ิ (System Integrator)

- ให�คำป์รึกษาโครงการพัฒนาเมืองขนาดเล้็ก เพั้�อการพััฒนาต้ลอด้ที่ั�งห่วงโซึ่่คุณีค่าจาก Pain point to  
Investment (Advisory service)

- เชื�อมโยงองค์ควิามร้�จัากภาควิิชาการล้งส้�การป์ฏิิบััติิ ในการแก้ไข้ป็่ญหาและพััฒนาพ้ั�นที่้� โด้ยอาจส่งเสริมให ้
ม้พั้�นที่้�ที่ด้ลองป็ฏิิบัต้ิการจริง (Living Lab) 

- ร�วิมพจิัารณา นำเสนอ แล้ะให�ควิามเหน็ติ�อการใช�งบัป์ระมาณแล้ะการล้งทนุ ในพั้�นที่้�เก้�ยวกบังบพัฒันาชิมุชิน 
งบพััฒนาพั้�นที่้�สาธารณีะ กองทีุ่นป็ระกันสุข้ภูาพั ฯลฯ รวมถึ่งการชิ่วยเชิ้�อมโยงเข้้าสู่แหล่งทีุ่นต้่างๆ เป็็นต้้น

• สร�างควิามร�วิมมอืระหวิ�างชมุชนกบััสำนักงานเขติ แล้ะภาคเอกชน อาที่ ิการสร�างควิามร�วิมมือกบััห�างสรรพสนิค�า
ทั�งในแล้ะนอกย�าน เพั้�อการพััฒนาการต้ลาด้ และข้ยายการรับรู้สู่ผู้บริโภูคเป้็าหมายและการสร�างเครือข�าย 
กับัผู้้�บัริโภคในย�าน ในลักษณีะระบบสมาชิิก เช่ิน ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัด้สรร โรงพัยาบาลนักศ่กษาและบุคลากร
มหาวิที่ยาลัยใกล้เค้ยง เป็็นต้้น

• สร�างควิามควิามร�วิมมือที�กับัโครงการแล้ะหน�วิยงานที�เกี�ยวิข�อง อาที่ิ เคร้อข้่ายเม้องสร้างสรรค์ข้องป็ระเที่ศไที่ย 
(Thailand Creative Cities Network) ศูนย์การเร้ยนรู้การเพัิ�มป็ระสิที่ธิภูาพัการผลิต้สินค้าเกษต้ร และ โครงการ 
Smart Farmer โด้ยกรมส่งเสริมการเกษต้ร และต้ลาด้สินค้าเกษต้ร โด้ยองค์การต้ลาด้เพั้�อเกษต้รกร เป็็นต้้น



46 ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ในป็่จจุบันชิุมชินริมคลองฝั่่�งธนบุร้อาที่ิชิุมชินต้้นแบบภูายใต้้โครงการฯ ได้้นำศักยภูาพับนฐาน
ต้น้ทุี่นภูมูนิเิวศ และความเข้ม้แข็้งข้องชุิมชินมาพัฒันาข้บัเคล้�อนเศรษฐกจิสเ้ข้ย้ว และรเิริ�มเชิ้�อมโยง
กันในระดั้บกลุ่มชุิมชินเป็็นคลัสเต้อร์เศรษฐกิจ หากชุิมชินได้้รับการส่งเสริมสนับสนุนอย่างเป็็น 
รูป็ธรรม ที่ั�งในด้้านการพััฒนาเชิิงพั้�นที่้�และการสนับสนุนระบบนิเวศ ที่ั�งด้้านนโยบาย ทีุ่น  
การเสริมสร้างศักยภูาพั และเคร้อข่้ายความร่วมม้อ จะที่ำให้เศรษฐกิจส้เข้้ยวข้องชุิมชินเกิด้ 
ความยั�งย้น และหากชิุมชินสามารถึม้รายได้้ที่้�เหมาะสมและเพั้ยงพัอจากเศรษฐกิจส้เข้้ยว 
บนฐานนิเวศต้้นทีุ่นที่รัพัยากรที่้�ม้อยู่ จะเกิด้แรงจูงใจในการรักษาพั้�นที่้� โด้ยเฉพัาะคนรุ่นใหม ่
ที่้�จะสามารถึสรา้งรายได้จ้ากในพั้�นที่้�ข้องต้น และลด้ความเส้�ยงในการสญูเสย้คณุีคา่ข้องชิมุชิน
ริมคลองฝั่่�งธนฯ บนสถึานการณี์ความเส้�ยงที่้�กำลังคุกคามเข้้ามา 

ในเชิิงการพััฒนายุที่ธศาสต้ร์การบริหารจัด้การเม้อง ‘การพัฒนาเศรษฐกิจัสีเขียวิ 
ด�วิยเครือข�ายคล้ังสมองของพื�นที�’ สนับสนุนให้เกิด้การม้ส่วนร่วมอย่างแที่้จริงจากชิุมชิน 
และการบูรณีาการระหว่างหน่วยงานภูาครัฐและภูาคส่วนต้่าง ๆ ลงในกระบวนการ 
การที่ำแผนยุที่ธศาสต้ร์ ‘การวิางแผู้นผู้ังการพัฒนาบันฐานภ้มินิเวิศ’ ให้ความสำคัญกับ
นิเวศสิ�งแวด้ล้อมและนิเวศวัฒนธรรมท้ี่องถึิ�น และเน้นความร่วมม้อระหว่างการวางแผนผัง  
การศ่กษานิเวศวิที่ยา และการวิจัยที่างสังคม การพััฒนากรุงเที่พัต้ะวันต้กโด้ยเฉพัาะชิุมชิน 
ริมคลองฝั่่�งธนบุร้ให้ม้เศรษฐกิจท้ี่�ส่งเสริมสิ�งแวด้ล้อมเกษต้รและสังคมวัฒนธรรมที่้�ชิุมชิน 
ให้คุณีค่า เป็็นที่างเล้อกคุณีภูาพัข้องคนเม้องในยุคแห่งการเป็ล้�ยนแป็ลงที่ั�งภููมิอากาศและ

โครงสร้างป็ระชิากร การสร้างเศรษฐกิจส้เข้้ยวยังสร้างคุณีค่าในเชิิงคุณีภูาพัช้ิวิต้ การอนุรักษ ์
วิถึ้ชิุมชิน ลด้ผลกระที่บต้่อด้ิน น�ำ อากาศ ซึ่่�งจะที่ำให้เกิด้ความย้ด้หยุ่น และยั�งย้นข้องชิุมชิน 

และเม้อง ที่ั�งเชิิงสังคม สิ�งแวด้ล้อม และเศรษฐกิจ

ข้อบคุณีภูาพัป็ระกอบจาก 
1) Facebook :  SAFETist Farm

2) Facebook : ถึามสิ..อิฉันคนต้ลาด้พัลู
3) Facebook : ชิุมชินพัูนบำเพั็ญ

4) Facebook : ณี บางป็ระทีุ่น



ต้ดิำต้อ่ป้ระสำานงาน
กิ�รพัื้ฒน�ชุุมชุนรมิคลัองฝ่ั่� งธนบุำรอีย��งยั�งยน้

 02-490-4748 ต่้อ 54    089 130 8861
 creativecanals@gmail.com

 facebook.com/thonburimekhlong
 @thonburimekhlong 



ขี้อเสีนอเชุิงนโยบำ�ย  
กิ�รพัื้ฒน�เศรษฐกิิจสีีเขีียวชุุมชุนริมคลัองฝ่ั่� งธนบำุรีอย��งยั�งย้น

ข้อเสำนอเชุิงนโยบุายฯ นี�เป้น็สำ่วนหน่�งของโครงการพััฒนาพ้ั�นที่ี�ต้้นแบุบุชุุมชุนริมคลองฝั่่� งธนบุุรี 
ดำ้วยเคร้อข่ายคลังสำมองของพ้ั�นที่ี�และแผนผังภููมินิเวศเพ้ั�อการพััฒนาเศรษฐกิจสำีเขียวอย่างยั�งย้น  

โดำยการสำนับุสำนุนของหน่วยบุริหารและจัดำการทีุ่นวิจัยและนวัต้กรรมดำ้านการพััฒนาระดำับุพ้ั�นที่ี� (บุพัที่.)  
ดำำาเนินงานโดำย สำถาบุันสำิ�งแวดำล้อมไที่ย สำถาบุันคลังสำมองของชุาต้ิ  

มหาวิที่ยาลัยเที่คโนโลยีพัระจอมเกล้าธนบุุรี มหาวิที่ยาลัยสำยาม สำถาบุันอาศรมศิลป้ ์กลุ่มยังธน


