ชุมชนคลองลัดมะยม

ฟื้นวิถีชุมชนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ในกรุงเทพมหานคร ชุมชนคลองลัดมะยมซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม “ตลาดน�้ำคลอง
ลัดมะยม” ถือได้ว่าเป็นชุมชนริมน�้ำต้นแบบการจัดการตนเองโดยคนในชุมชน จนเกิดความ
ยัง่ ยืนทัง้ ในเรือ่ งสิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจชุมชน พลังงานทางเลือก รวมถึงด้านอืน่ ๆ ในแต่ละปี
มีคนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนแห่งนี้
เป็นจ�ำนวนมาก

คลองลัดมะยมนีด้ า้ นทิศเหนือติดคลอง
บางระมาด ด้านใต้ติดกับคลองบางพรม เป็น
คลองลัดเหมือนทางลัด มะยมก็คือต้นมะยม
ซึ่งปลูกกันมากในอดีต (สมัยสุนทรภู่ ใช้ค�ำว่า
บางพรหม) น�ำ้ ในคลองลึกประมาณเมตรกว่า
ส่วนตลาดน�้ำคลองลัดมะยมมีอาณาบริเวณ
กว้างขวาง โดยแบ่งเป็นสองฝั่งถนน (มีถนน
ตัดผ่าน) มีร้านของกินมากมายหลากหลาย
ประเภททัง้ ของคาวของหวาน สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้นับพันๆ คน

หากไม่รื้อฟื้น…ก็ล่มสลาย

หากจะบอกว่าตลาดน�้ำคลองลัดมะยม
และการพัฒนาชุมชนแห่งนี้มีจุดเริ่มต้นมา
จาก “ความเสื่อม” ก็คงไม่ผิดนัก ตอนนั้น
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ความเป็นชุมชนริมน�้ำใกล้ล่มสลาย ขยะและ
สวะลอยริมคลองเต็มไปหมด
ลุงชวน ชูจันทร์ ประธานประชาคม
ตลาดน�้ำคลองลัดมะยม และปราชญ์ด้าน
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ลู ก ชาวนาชาวสวนใน
พื้ น ที่ นี้ ที่ ศึ ก ษาเล่ า เรี ย นจนจบจากคณะ
นิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
เล่าย้อนให้ฟังถึงอดีตราวปี 2515 ว่ายุคนั้น
ชาวบ้ า นแขวงบางระมาด ยั ง มี ค ลองใส
ชาวบ้านท�ำนา ต่อมาจากนาก็เปลีย่ นเป็นสวน
ปลูกพืชสมุนไพรเครือ่ งต้มย�ำ ทัง้ ขิง ข่า ตะไคร้
มะกรูด มะนาว ฯลฯ
ต่อมาราวปี 2535 เศรษฐกิจไทยเข้า
สู ่ ยุ ค ฟองสบู ่ พื้ น ที่ ส วนถู ก ขายกลายเป็ น
หมู่บ้านจัดสรร วิถีชีวิตของคนที่นี่เริ่มเปลี่ยน

สิ่งแวดล้อมแย่ลงอย่างเห็นได้ชัด น�้ำในคลอง
เน่า ขยะก็เพิ่มมากขึ้น
ลุงชวนซึ่งเป็นคนในพื้นที่ แต่ไม่ได้เป็น
ชาวสวน เพราะหลังเรียนจบก็ท�ำงานเป็น
พนักงานรัฐวิสาหกิจอยู่ต่างจังหวัดเฝ้ามอง
ปรากฏการณ์นดี้ ว้ ยความเป็นห่วง จนปี 2538
ลุงชวนลาออกจากงานกลับมาเป็นชาวสวน
อีกครั้ง เพราะคิดว่าคงต้องลงมือท�ำอะไร
บางอย่าง เพือ่ ฟืน้ ชีวติ ทีม่ นั่ คงดีงามของชุมชน
คืนกลับมา แต่เมื่อความเป็นชุมชนก�ำลังจะ
ล่มสลาย สิ่งที่ลุงชวนท�ำได้คือ ต้องเสียสละ
ให้คนอื่นเห็น มุ่งมั่นท�ำอย่างจริงจัง โดยไม่
คิดว่าตนเองจะได้ผลประโยชน์อะไร

เปลี่ยนชุมชน...ด้วยสิ่งเล็กๆ ที่เราท�ำได้

เมือ่ มองย้อนกลับ เราพบว่าสิง่ ทีล่ งุ ชวน
ท�ำเป็นสิ่งเล็กๆ แต่สามารถเปลี่ยนชุมชนได้
มากกว่าที่ท่านคิด
“ตอนที่กลับมาท�ำสวนพบว่า ชุมชน
ริมน�้ำก�ำลังย�่ำแย่ จึงเริ่มจากการเก็บขยะ
เท่าที่จะท�ำได้ เริ่มท�ำมาเรื่อยๆ โดยชวนเด็ก
นักเรียนมาพายเรือเก็บขยะ ท�ำเอกสารแจก
ชาวบ้าน และขอความร่วมมือจากชุมชน เพือ่
รณรงค์รกั ษาน�ำ้ ริมคลองให้สะอาดและคงอยู่
นานๆ แม้จะมีข้อจ�ำกัดเรื่องเงิน และชุมชนที่
หายไปมาก ท�ำให้การฟืน้ ฟูนนั้ ยากล�ำบากขึน้
แต่เราก็รวบรวมเท่าที่ได้”
แรกๆ สิง่ ทีล่ งุ ชวนท�ำมีอปุ สรรค เพราะ
ชาวบ้านไม่ได้เข้าใจมากนักว่า “ท�ำไปเพื่อ
อะไร” แต่เมื่อสิ่งดีๆเกิดขึ้น น�้ำในคลองเริ่ม
สะอาด ชาวบ้านเห็น “สวนเจียมตน” ของ
ลุ ง ชวนเป็ น ต้ น แบบและเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้
เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อเวลาผ่านไปชุมชนเริ่ม
ฟืน้ ฟูตวั เองแบบเงียบๆ ชาวบ้านเริม่ หันมาท�ำ
เกษตรแบบผสมผสาน มีผลไม้ พืชผักสมุนไพร

ที่ปลูกได้มากขึ้น แต่ยังขาดแหล่งที่จะขาย
ลุงชวนจึงเริม่ ชักชวนพีๆ่ น้องๆ ก่อตัง้ ตลาดน�ำ้
คลองลัดมะยม โดยใช้ที่ดินของตัวเองแค่ 2
งาน เป็นที่ตั้งของตลาดในปี 2547 โดยมี
จุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตริมคลองและ
ธรรมชาติ เป็นตลาดของชาวสวนในละแวก
นั้น ตลอดจนรื้อฟื้นกิจกรรมภายในชุมชนให้
กลับมาอีกครั้ง ภายหลังเมื่อชาวบ้านเห็นถึง
ผลดีที่เกิดขึ้นก็ร่วมกันน�ำที่ดินของตนมาท�ำ
เป็นตลาดเพิ่มกว่า 30 ไร่
ปี 2550 นับได้วา่ เป็นปีทผี่ คู้ นรูจ้ กั ตลาด
แห่งนีอ้ ย่างกว้างขวาง จากจุดเล็กๆ ทีต่ งั้ ใจจะ
รักษาคลอง ชุมชนริมน�ำ 
้ ขยายวงกว้างออกไป
องค์กรต่างๆ ให้ความสนใจ และเข้ามาท�ำ
กิจกรรมต่างๆ กับคนในท้องที่มากขึ้น ท�ำให้
ตลาดน�ำ้ คลองลัดมะยมมีทศิ ทางในการเติบโต
ที่ดีขึ้น ลุงชวนเล่าถึงตลาดน�้ำคลองลัดมะยม
ในช่วงต้นว่า เมือ่ ก่อตัง้ ตลาดแรกๆ ใช้ไม้ไผ่มาท�ำ
สะพาน ท�ำเป็นตลาดเล็กๆ ให้คนในชุมชน
น�ำของที่มีในสวนมาขายในวันเสาร์ อาทิตย์
ส่วนวันธรรมดาก็ท�ำสวน แต่ท�ำไปสัก 2 ปี
ตลาดเริม่ ซบเซา สิง่ ก่อสร้างทีท่ ำ� ขึน้ ก็ผพุ งั จน
มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้ามาให้ค�ำแนะน�ำ จึง
ท�ำให้ขยายตลาด เพิม่ กิจกรรมระหว่างชุมชน
กับลูกค้า และปรับปรุงภูมิทัศน์ ชีวิตชีวาจึง
เริ่มกลับมาสู่ตลาดน�้ำคลองลัดมะยมอีกครั้ง
“ตอนเปิ ด ใหม่ ๆ มี ช าวบ้ า นมาร่ ว ม
ประมาณ 20 คน ติดป้ายตามข้างถนนบ้าง
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แจกเอกสารตามงานต่างๆ บ้าง โดยไม่ได้ใช้
งบประมาณในการประชาสัมพันธ์ ใช้ระบบ
ปากต่อปาก บางอาทิตย์แม่คา้ มาเยอะนักท่อง
เที่ยวก็ไม่มี บางอาทิตย์นักท่องเที่ยวมาเยอะ
แม่ค้าก็ไม่มา ร่อแร่จะเกิดไม่เกิดอยู่หลายปี
แต่ เ นื่ อ งจากพื้ น ที่ ข ายของของตลาดน�้ ำ
ค่อนข้างโปร่ง ไม่แออัด มีความเป็นธรรมชาติ
ร่มรื่น และเงียบสงบ นักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ
จนกระทั่งปี 2550 ได้รับรางวัลชุมชน
ท่ อ งเที่ ย วดี เ ด่ น จากการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทย ก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
โดยทั่ วไป ในปี 2554 ก็ไ ด้รางวัลชมเชย
การบริ ห ารจั ด การน�้ ำ โดยชุ ม ชนตามแนว
พระราชด� ำ ริ จากสถาบั น สารสนเทศ
ทรั พ ยากรน�้ ำ และการเกษตร (องค์ ก าร
มหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์”
ชุ ม ชนแห่ ง นี้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การ
รักษาแหล่งน�้ำ  เพราะวิถีชีวิตผูกพันกับน�้ำ 
หากน�้ำสะอาด ก็เท่ากับว่าชีวิตของคนที่นี่
มีความปลอดภัย ล่าสุดได้รับงบประมาณ
จากธนาคารออมสินและทิพยประกันชีวิต 2
ล้านบาท เพื่อซื้อเรือขุดส�ำหรับขุดลอกคลอง
เก็บขยะที่อยู่ก้นคลอง มูลนิธิอุทกพัฒน์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้เงินมาซื้อเรือเก็บ
ขยะ 3 ล�ำ  ถังดักไขมัน 100 ชุด เพื่อบ�ำบัด
น�้ำใช้ก่อนที่จะทิ้งลงคลอง
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เปลี่ยนวิธีคิด…พัฒนาคน จุดเริ่มต้น
ความส�ำเร็จ

ลุ ง ชวนเล่ า ว่ า หลั ก ส� ำ คั ญ ของการ
พัฒนาตลาดน�ำ้ คลองลัดมะยมแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ ได้นำ� พระราชด�ำรัสของในหลวง
รัชกาลที่ 9 ที่ว่า ต้องยอมขาดทุนเพื่อก�ำไร
ตั้งแต่นั้นก็ได้ตั้งมั่นเรื่อยมาว่า แม้จะขาดทุน
เป็นจ�ำนวนเงิน แต่ได้รอยยิ้มกลับมาทุกครั้ง
ก็สุขใจแล้ว
หากจะว่ า ไปแล้ ว หลายชุ ม ชนใน
ประเทศไทยมีวถิ ชี วี ติ ริมน�ำ้ ทีน่ า่ อนุรกั ษ์ แต่ก็
ต้องล่มสลายไป ส�ำหรับชุมชนคลองลัดมะยม
ลุงชวนบอกว่า ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความส�ำเร็จ
ในการรื้อฟื้นชุมชนแห่งนี้มาจากการท�ำให้
คนในชุมชนเห็นความเปลี่ยนแปลง โดยผู้น�ำ
ต้องเสียสละก่อน ขาดทุนก่อน ไม่ใช่หวังจะ
ท�ำเพือ่ ก�ำไรตัง้ แต่ตน้ ต้องท�ำให้ดเู ป็นตัวอย่าง
และต้ อ งท� ำ ให้ ค นในชุ ม ชนเห็ น ว่ า ท� ำ เพื่ อ
ส่วนรวมอย่างแท้จริง ที่ส�ำคัญต้องเปลี่ยน

ทีว่ ธิ คี ดิ ของคนให้ทำ� งานร่วมกันเพือ่ ส่วนรวม
ให้ได้ นอกจากการอบรมดูงาน พูดคุยท�ำความ
เข้าใจ ผู้น�ำท�ำให้เห็น คนในชุมชนต้องเรียนรู้
ในการท�ำงานร่วมกัน
“คนเราท�ำงานร่วมกันได้ ต้องอาศัย
ความซื่อสัตย์ที่มีต่อกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัย มี
จิตส�ำนึกเพื่อส่วนรวม เมื่อไหร่ ก็แสดงว่า
คุณธรรมเกิดขึ้นแล้ว ชุมชนก็มีความสงบสุข
ความยั่ ง ยื น เกิ ด ขึ้ น เพราะชาวบ้ า นท� ำ งาน
ร่วมกันได้ ไม่ได้เกิดเพราะใครคนใดคนหนึ่ง
ตอนนีเ้ ราสามารถรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน
ท่องเทีย่ วเชิงเกษตรตลาดน�ำ้ คลองลัดมะยม
เกิดการท�ำงานอย่างเป็นระบบ และต่อไปก็จะ
มีสหกรณ์ของชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านท�ำงาน
ร่วมกันอย่างมีคณ
ุ ภาพ มีองค์กรทีเ่ ป็นสากลที่
จะมีการสืบทอดการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ งได้”
ตลาดน�ำ้ ในวันทีเ่ ปิดตลาดจะไม่อนุญาต
ให้ พ ่ อ ค้ า แม่ ค ้ า ขายบุ ห รี่ และเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ และไม่อนุญาตให้ลูกค้าน�ำมา

ดื่มด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดเงิน และ
เพือ่ ลดการทะเลาะวิวาทอีกทางหนึง่ ในระยะ
แรกก็ถูกต่อต้านมาก แต่วันนี้ทุกคนเข้าใจให้
ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
อีกทัง้ ยังเน้นการปลูกฝังในเด็กให้เรียนรู้
ถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะท�ำ
ให้เด็กๆ เห็นถึงอีกด้านหนึ่งของการท�ำงาน
ทีไ่ ม่มงุ่ หวังผลก�ำไร และยังกระจายงานสูก่ ลุม่
เด็กๆ ให้มรี ายได้เสริม ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น
ช่วยพ่อแม่ขายของ พายเรือพานักท่องเที่ยว
ชมกิจกรรมใกล้ตลาด อีกทั้งที่นี่ยังเพิ่มการ
เรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนที่มาท่องเที่ยวด้วย
กิจกรรมต่างๆ เช่น การท�ำของเล่นจากทาง
มะพร้าวให้เป็นดาบ การท�ำว่าว ต่อเรือจิ๋ว
ฝึกท�ำอาหารคาว และขนมหวาน
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก าร
เรียนรูค้ ชู่ มุ ชน พร้อมด้วยพิพธิ ภัณฑ์ตลาดน�้ำ
คลองลัดมะยม รวบรวมของเก่าเครื่องมือ
ท� ำ มาหากิ น ของคนริ ม น�้ ำ ไว้ ใ ห้ ค นรุ ่ น หลั ง
เข้ามาศึกษาหาความรู้
ทั้งหมดนี้ คือ ต้นแบบของตลาดน�้ำวิถี
ไทย ที่ก่อเกิดมาจากความพร้อมเพรียงของ
คนในชุมชน ซึ่งมีความแตกต่างจากตลาดน�้ำ
แบบ “จัดตัง้ ” อย่างเห็นได้ชดั นอกจากความ
มั่นคงยั่งยืนแล้ว นี่ยังเป็นวิถีชีวิตที่พิสูจน์
ให้เห็นว่า แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถน�ำความสุขสงบมาสู่ชุมชนได้อย่าง
แท้จริง

องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี
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