
คุยริมคลอง 
 

เงิน 1 สลึง ใช้ท ำอะไรได้บ้ำง มูลเหตุที่ค ำถำมนีผุ้ดขึ้นมำในใจก็
เพรำะว่ำไดเ้หรียญ 25 สตำงค์ทอนมำจำกกระเป๋ำรถเมล์ 2 เหรียญ ซึ่งเป็น
ผลที่สืบเนื่องมำจำกรัฐบำลยุคที่ผ่ำนมำสั่งให้ ขสมก. ลดรำคำรถเมล์ร้อนลง
มำจำก 7 บำท เหลือ 6 บำท 50 สตำงค์ นัยว่ำเพ่ือให้สมดุลกับรำคำน้ ำมัน
ดีเซลที่ลดลงและเพ่ือช่วยลดรำยจ่ำยให้ประชำชนที่มีรำยได้น้อย มีค ำถำมก็
ต้องมีค ำตอบ กำรหำค ำตอบตำมหลักวิชำกำรก็ต้องมีแหล่งข้อมูลอ้ำงอิงเพ่ือ
ควำมน่ำเชื่อถือ 

เมื่อปี พ.ศ. 2440 ในสมัยรัชกำลที่ 5 ได้ตรำพระรำชบัญญัติ
ก ำหนดใหเ้งินบำทเป็นสกุลเงินตรำประจ ำชำติของประเทศไทย เพ่ือให้ระบบ
กำรเงินกำรคลังของไทยเป็นที่ยอมรับในสำกลประเทศ เงิน 1 บำท มีค่ำ
เท่ำกับ 100 สตำงค์ ซึ่งแต่เดิมค ำว่ำ "บำท" เป็นหนึ่งในค ำใช้เรียกหน่วย
กำรชั่งน้ ำหนัก ต่อมำก็แปรเปลี่ยนไปเป็นธนบัตรและเป็นเหรียญโลหะผสมที่
มีมูลค่ำต่ ำลงตำมอัตรำเงินเฟ้อ เงินพดด้วงในสมัยสุโขทัยอยุธยำเป็นโลหะ
เงินที่มีน้ ำหนักหนึ่งบำทจริงๆ ส่วนทองค ำในปัจจุบันยังซื้อขำยกันเป็น
น้ ำหนักบำทอยู่ 

มำตรำเงินตรำไทยโบรำณ คือ 
1 หำบ = 80 ชั่ง 
1 ชั่ง = 20 ต ำลึง 
1 ต ำลึง = 4 บำท 
1 บำท 
1 มำยน = 1/2 บำท 
1 สลึง = 1/4 บำท 
1 เฟ้ือง = 1/8 บำท 
1 ซีก = 1/16 บำท 
1 ไพ = 1/32 บำท 
1 อัฐ = 1/64 บำท 
1 โสฬส = 1/128 บำท 
1 เบี้ย = 1/6400 บำท 
คนโบรำณเขำเปรียบควำมงำมของกุลสตรีที่คุณค่ำ ไม่ไช่มูลค่ำ 

และไม่ได้เกี่ยวกับน้ ำหนักแต่ประกำรใด “สำวน้อยร้อยชั่ง” หมำยถึง เธอมี
ค่ำสูงส่งเกินเอ้ือมของคนธรรมดำสำมัญอย่ำงเรำที่เป็นพวก “เบี้ยน้อยหอย
น้อย” ถ้ำคิดเปรียบเทียบกันเป็นน้ ำหนักเมื่อไร ก็คงต้องไปชมกันในเวที
ประกวดธิดำช้ำง เพรำะหำบหนึ่งเท่ำกับ 60 กิโลกรัม และถ้ำท่ำนเคยเห็น
เบี้ยจักจั่นที่เป็นตัวหอยขนำดเล็กเท่ำปลำยนิ้วก้อย ท่ำนจะเข้ำใจได้ทันทีว่ำ

หลักสี่ มีทั้งตัวเลขไทย โรมัน 
และจีน Milestone แบบไทย
แท้ต้องผูกผ้าแพรสามสี คล้อง
พวงมาลัย และกระถางธูปบูชา 
แถมด้วยเครื่องเซ่นไหว้แบบจีน 
สีทองและสแีดงอันเป็นสมีงคล

แห่งโชคลาภ 

หลวงพ่อโตวัดหลักสี่ ผู้คนบูชา
กราบไหว ้ขอพร เสี่ยงเซียมซี 
ปิดทองกันจนเหลืองอร่าม 



ร้อยชั่งมันมำกขนำดไหน ถ้ำท่ำนแตกเงินร้อยชั่งออกมำเป็นเบี้ย ท่ำนต้องใช้เกวียนกี่เล่มจึงจะบรรทุกเบี้ย
จ ำนวน 51 ล้ำน 2 แสนตัว ไปสู่ขอสำวงำมที่หมำยปองได้ แต่ท่ำนน่ำจะได้แผลที่หัวด้วยไม้ตะพดของพ่อตำ
เป็นที่ระลึกแทนลูกสำวของแม่ยำย 

ประวัติศำสตร์บันทึกไว้ว่ำ อัฐศก จ.ศ. 1228    
ร.ศ. 85 พ.ศ. 2409 พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
รัชกำลที่ 4 ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้สมเด็จพระยำบรม
มหำศรีสุริยวงศ์เป็นแม่กองขุดคลองเชื่อมแม่น้ ำท่ำจีนกับแม่น้ ำ
แม่กลอง ให้เป็นเส้นทำงเชื่อมโยงกับคลองภำษีเจริญไปถึง
กรุงเทพมหำนคร ด ำเนินกำรโดยใช้ก ำลังทหำร ข้ำรำชกำร 
ชำวบ้ำน และชำวจีนร่วมกันขุด ใช้ก ำลังคนล้วนๆ ใช้เงิน
งบประมำณไปทั้งสิ้น 1,400 ชั่ง มีเสำหินสี่เหลี่ยมขนำดใหญ่ 
10 x 10 นิ้ว ปักไว้ที่พ้ืนดิน 1 ต้น ทุก ๆ 100 เส้น ตลอด
ควำมยำวของคลองด ำเนินสะดวกมีทั้งหมด 9 หลัก ดังนั้น 
คลองจึงมีควำมยำวเท่ำกับ 800 เส้น ค ำตอบของเรำจึงได้
ควำมว่ำเงิน 1 สลึง สำมำรถจ้ำงคนขุดคลองกว้ำง 8 วำ ได้ยำว 
3.42857 นิ้วไทย 

เมื่อคลองขุดเสร็จก็มีเรือสัญจรอย่ำงคับคั่ง ท ำให้
ดินชำยตลิ่งพัง คลองจึงกว้ำงออกไปและลึกลงอีกมำก เนื่องจำก
กระแสน้ ำจำกเรือคุ้ยตะกอนดินให้ฟุ้งกระจำยขึ้นมำแล้วไหล
ออกสู่แม่น้ ำแล้วไหลลงทะเลไปในท้ำยที่สุด ดังสุภำษิตที่ว่ำ “น้ ำ
พ่ึงเรือ เสือพ่ึงป่ำ” เมื่อกำรคมนำคมสะดวกกำรค้ำกำรขำยก็มั่ง
คั่ง ผู้คนก็หลั่งไหลกันมำจับจองที่ดินซ่ึงแต่เดิมไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
เพรำะเป็นที่ลุ่มต่ ำ ในฤดูน้ ำเหนือหลำกน้ ำท่วมขังยำวนำน 2-3 
เดือน ชำวจีนที่มำรับจ้ำงแรงงำนก็น ำเมล็ดพันธุ์พืชผัก สัตว์
เลี้ยง และเทคโนโลยีกำรท ำสวนติดตัวมำด้วย บ้ำนเมืองก็เจริญ
งอกงำมพัฒนำขึ้นเป็นชุมชนใหญ่หนำแน่น ตลำดริมน้ ำคลอง
ด ำเนินสะดวกในสมัยก่อนจึงมีโรงหนังที่ทันสมัยเท่ำเทียมกับใน
ตัวเมืองจังหวัดรำชบุรี มีวัดวำอำรำมสวยงำม โรงพยำบำล 
โรงเรียน ไฟฟ้ำ เรือเมล์ เรือจ้ำง เรือโยง ครบครัน ในสมัย
สงครำมโลกครั้งที่ 2 ทหำรญี่ปุ่นยังใช้คลองด ำเนินสะดวก
ล ำเลียงขนส่งอำหำรและอำวุธไปยังจังหวัดกำญจนบุรีอีกด้วย 

แม่น้ ำแม่กลองช่วงจังหวัดรำชบุรีเป็นแหล่งทรำย
เกรด A ส ำหรับกำรก่อสร้ำง พ่อค้ำวำนิชใช้เรือเอ้ียมจุ้นล ำใหญ่
บรรทุกทรำยจนกำบเรือเพียบน้ ำ เรือโยงจะลำกจูงเรือทรำยมำ
ส่งที่ปำกคลองด ำเนินสะดวก หลังจำกนั้นชำวเรือจะต้องถ่อเรือ

บ้านเรือนรมิคลองด าเนินสะดวกยงัหนาแน่น 
หลังคาสังกะสีแบบเก่าเป็นสนมิแดง 

เรือหางยาวโดยสารยังมีแล่นผ่านมาให้เห็นเป็น
ระยะๆ บันไดท่าน้ าเห็นได้ชัดเจนวา่ไมไ่ด้
ซ่อมแซมจึงทรุดโทรมผุพังไปตามกาลเวลา 
น่าจะเป็นเพราะว่าน้ าคลองในปัจจุบันไม่
สะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคประจ าวัน 

ประตูบานเซี้ยมไมส้ักแบบโบราณแสดงถึง
ความรุ่งโรจน์ในอดีต นอกชานเรือนเช็ดถู
สะอาดสะอ้านยังแสดงถึงอัตลักษณ์ดั้งเดมิ 



ด้วยก ำลังตน เพ่ือผ่ำนเข้ำประตูน้ ำบำงนกแขวกที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสงครำม ประตูน้ ำจะท ำหน้ำที่ปรับ
ระดับน้ ำเพ่ือให้ระดับน้ ำในประตูเท่ำกับระดับน้ ำในคลองและในแม่น้ ำสลับกันไปมำในกำรรับเรือและปล่อยเรือ 
เมื่อเรือเอ้ียมจุ้นผ่ำนประตูน้ ำออกมำแล้วก็จะมีเรือโยงล ำใหม่เข้ำมำท ำหน้ำที่ลำกจูงไปตำมคลองคลองด ำเนิน
สะดวก ระหว่ำงทำงที่พวงเรือโยงแล่นผ่ำนก็จะมีเรือเอ้ียมจุ้น
ขนำดกลำงและเรือส ำปั้นใหญ่บรรทุกพืชผักผลไม้เข้ำต่อพวงไป
ด้วย เพ่ือไปออกแม่น้ ำท่ำจีนที่ประตูน้ ำบำงยำงที่ตั้งอยู่ในเขต
จังหวัดสมุทรสำคร แล้วเดินทำงเข้ำคลองภำษีเจริญผ่ำนไปออก
แม่น้ ำเจ้ำพระยำ น ำสินค้ำไปส่งที่กรุงเทพมหำนครต่อไป เงิน   
1 สลึง จึงมีส่วนท ำให้เกิดประโยชน์ทำงเศรษฐกิจสังคมและ
ควำมมั่นคงของชำติอย่ำงอเนกอนันต์ 

กำรต่อพวงยำวของเรือโยงเป็นไปอย่ำงมีระเบียบ
แบบแผน โดยพวกเรือทรำยเรือข้ำวสำรที่มีขนำดใหญ่และ
น้ ำหนักบรรทุกมำกที่สุดอยู่ตอนหน้ำ ต่อด้วยเรือบรรทุกเกลือ
เผือกมันพริกหอมกระเทียมผักผลไม้สินค้ำอ่ืนๆ ที่มีขนำดเล็ก
และระวำงบรรทุกน้อยลงเป็นล ำดับ กำรถือหำงเสือบังคับ
ทิศทำงเรือก็ต้องใช้เทคนิคและควำมพร้อมเพรียง โดยหำงเสือเรือใหญ่จะมีก ำลังมำกท ำหน้ำที่รับแรงดึงในแนว
เฉียงของเรือทั้งพวงที่อยู่ด้ำนหลัง ทั้งนี้ หำกกระแสคลื่นหรือลมแรงท ำให้เรือล ำใหญ่ข้ำงหน้ำแสดงอำกำรเบ้
ซ้ำย เรือในพวงล ำที่อยู่ล ำดับถัดมำถึงแม้จะมีขนำดเล็กและก ำลังน้อยกว่ำก็ต้องคัดท้ำยให้หัวเรือของตนเองเบ้
ไปทำงขวำเล็กน้อย เพ่ือช่วยดึงท้ำยเรือล ำหน้ำให้กลับเข้ำแถวเข้ำแนวโดยไม่ต้องพะวงกับท้ำยเรือของตนเอง
มำกนัก เพรำะเรือล ำที่อยู่ถัดไปก็ต้องท ำเช่นเดียวกัน ช่วงที่ฝ่ำกระแสน้ ำเชี่ยวหมุนวนยิ่งต้องช่วยกันเสริมก ำลัง
ขืนกระแสน้ ำให้พวงเรือโยงแล่นเป็นแถวเป็นแนวอย่ำงมีเสถียรภำพ  

ถ้ำหำกต่อผิดล ำดับโดยเจตนำหรือไม่เจตนำด้วย
ส ำคัญผิดก็ตำม เอำเรือเล็กข้ำมมำอยู่ตอนหน้ำ ทั้งแอกทั้ง
กระดูกงูของเรือเล็กนั้นไม่แข็งแกร่งพอที่จะลำกจูงพวงเรือที่มี
ระวำงบรรทุกมำก ตัวเรือก็จะเสียหำยถึงขั้นแตกจมลงได้ หำง
เสือเรือเล็กมีก ำลังควำมสำมำรถไม่เพียงพอ พวงเรือก็จะส่ำยไป
ส่ำยมำเหมือนงูเลื้อย พำกันไปชนเสำตอม่อสะพำน พำกันวิบัติ
ไปเสียทั้งหมดทั้งตัวเองและหมู่คณะ องค์กรเรือโยงจัดกำรง่ำย
ไม่มีใครวิ่งเต้นแทรกแซงเพรำะควำมวิบัติเป็นลักษณะทำง
กำยภำพทันทีทันใด ไม่ต้องรอวิบำกกรรมตำมทัน 

สมัยที่ก๋งยังมีชีวิตอยู่เคยเล่ำให้ฟังว่ำบ้ำนที่อยู่ริม
คลองด ำเนินสะดวกหลังนั้น ซื้อมำในรำคำ 500 บำท แล้วมำ
ซ่อมแซมต่อเติมอีกรำว 20 บำท เป็นบ้ำนใต้ถุนสูงหลังคำมุง
จำกและสังกะสีบำงส่วน สร้ำงด้วยไม้จริงทั้งหลัง เสำกลมถำก
ด้วนขวำน พ้ืนกระดำนไม้แดง ใหญ่ขนำดที่เด็กสำมำรถนั่งได้บนแผ่นเดียวเวลำฟังนิทำนผีหลอก เพรำะกลัวผี

ห้องแถวไม้ตลาดรมิน้ าเงียบค่อนข้างเหงา แต่
ยังมีร้านค้าเปดิอยู่บ้างกับคนท่ีรักถิ่นฐานเดิม 
บางห้องโชว์รูปลูกหลานทีไ่ปรับราชการเป็น

ใหญ่เป็นโตไว้ข้างฝา 

เจ้าแม่ธรณี พระจีนท่ีเหลา่กงเหล่าม่าน ามา
จากเมืองจีนแต่ครั้งโบราณ ลูกหลานยังคง

เคารพนับถือและไปถือศลีกินเจทีศ่าลเจ้าอย่าง
สม่ าเสมอ งานเทศกาลประจ าปีมีงิว้แสดงโดย
มีพากย์ไทยด้วย การแหเ่จ้าแม่ก็เปลี่ยนจาก

ทางเรือมาเป็นทางรถยนต์แทน  



เอำนิ้วแหย่ขี้นมำสะกิดก้น อัตรำเงินเฟ้อท ำให้สินค้ำแพงขึ้นมำ
เป็นล ำดับ ในปี 2551 นำยสมัคร สุนทรเวช นำยกรัฐมนตรีคน
ที่ 25 ของไทย แถลงแนวคิดกำรใช้เศษสตำงค์มำแก้ปัญหำของ
แพง สินค้ำขึ้นรำคำไม่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค หลักกำรคือ หำก
ต้นทุนกำรผลิตหรือภำวะเงินเฟ้อขึ้นไป 2 เปอร์เซ็นต์ สินค้ำก็
ควรขึ้นรำคำแค่ 2 เปอร์เซ็นต์ เช่น ข้ำวแกงรำคำจำนละ 20 
บำท ก็ต้องขึ้นรำคำเป็น 20 บำท 40 สตำงค์ ไข่ไก่รำคำฟอง
ละ 3 บำท ก็ต้องขึ้นรำคำเป็น 3 บำท 6 สตำงค์ ไม่ใช่ขึ้นรำคำ
พรวดเดียว 5 บำท 10 บำท โดยอ้ำงว่ำไม่มีเศษสตำงค์ทอน
อย่ำงเช่นทุกวันนั้น นำยกท่ำนว่ำกำรใช้เหรียญสลึงจะช่วยรักษำ
เสถียรภำพของเงินบำทให้มั่นคง 

ชำวบ้ำนร้ำนตลำดในสมัยก่อนไม่ค่อยนิยมส่ง
ลูกหลำนเรียนหนังสือ ปู่ย่ำตำยำยมักจะบ่นให้เรำได้ยินอยู่
เนืองๆ ว่ำเงินทองหำยำก กว่ำจะได้มำแต่ละบำทแต่ละสลึง
เหนื่อยแทบขำดใจ ต้องกำรแรงงำนช่วยท ำกำรกสิกรรมและ
ค้ำขำย แตภ่ำครัฐต้องกำรบุคลำกรที่มีควำมรู้ทันโลกทันสมัยมำ

ช่วยพัฒนำบ้ำนเมือง จึงมีโปรโมชั่นสำรพัด เช่น หำกมีลูกเข้ำโรงเรียนแล้ว 2 คน ลูกคนที่สำมเรียนฟรี แจก
สมุดดินสอไม้บรรทัดยำงลบ ปลูกฝีฉีดวัคซีนก็บริกำรฟรีถึงที่ เด็กคนไหนเรียนดีมีแววครูจะไปพบผู้ปกครองถึง
บ้ำนเพ่ือพูดคุยแนะน ำให้ส่งเด็กคนนั้นเรียนต่อ โดยสัญญำว่ำรัฐจะอุดหนุนทั้งหนังสือเรียนและช่วยหำ
ทุนกำรศึกษำ ถ้ำเป็นสมัยนี้คงโดนข้อหำกระท ำกำรประชำนิยมถล่มทะลำยจนล้มทั้งยืน ด ำเนินสะดวกจึงเป็น
แหล่งผลิตบุคลำกรชั้นหัวกะทิของประเทศ ครูแพทย์พยำบำลอัยกำรทหำรต ำรวจช่ำงฝีมือเกษตรกรนักแต่ง
เพลงนักธุรกิจ ที่ริมคลองด ำเนินสะดวกมีโรงเรียนเอกชนขนำดเล็กที่สอนในระดับประถมศึกษำอยู่แห่งหนึ่ง 
ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2485 ชื่อโรงเรียนอภิบำลกุลบุตร แต่ชำวบ้ำนแถบนั้นในสมัยนู้นเรียกว่ำ “โรงเรียน
นกกระจอก” 

 
คนปกติเวลำจะเปรียบเปรยอะไรก็มักจะนึกถึงสิ่งของที่

อยู่ ใกล้ตัว ชำวด ำเนินสะดวกท ำกสิกรรมเป็นอำชีพหลัก 
ธัญญำหำรกล้วยอ้อยหมำกพลูบริบูรณ์ดี กุ้งปลำหอยปูก็ชุกชุม 
จึงมีนกมำกมำยหลำยชนิด นกกระจอก มีชื่อภำษำอังกฤษว่ำ 
Sparrow ในประเทศไทยพบได้ 4 ชนิด อยู่ในสกุล Passer คือ 
นกกระจอกใหญ่ (P. domesticus) นกกระจอกป่ำท้องเหลือง 
(P. rutilans) นกกระจอกตำล (P. flaveolus) และนกกระจอก
บ้ำน (P. montanus) เป็นนกขนำดเล็กควำมยำวรำว 4-5 นิ้ว
ฟุต น้ ำหนักไม่เกิน 25 กรัม แลดูเหมือนไม่มีประโยชน์อันใด เด็กทะโมนใช้มันเป็นเป้ำซ้อมหนังสติ๊กโดยไม่มี
ใครสนใจห้ำมปรำม ไม่มีใครคิดจะเลี้ยงนกระจอก มีแต่จะไล่ตะเพิดมันให้ไปไกลๆ เพรำะมันจิกกินเมล็ดพืชที่

อาคารไม้หลังเก่าริมคลองของโรงเรียน
นกกระจอกได้รับการบ ารุงรักษาไว้อย่างดี แต่
นักเรียนมาเข้าโรงเรียนทางถนนดา้นหลังไม่

ได้มาขึ้นท่ีท่าน้ าเหมือนครั้งก่อนเกา่ ซึ่ง
โรงเรียนจะมเีรือรับส่งทุกเช้าเย็น โดยใช้เรือ

เอี้ยมจุ้นขนาดเล็กดัดแปลงใส่เครือ่งยนต์ดีเซล
น้ ามันเตา ก่อนหมุนมู่เลย์สตาร์ทตอ้งใช้เตาฟู่

เผาหัวให้ร้อนแดง พวกเราตั้งช่ือให้มันว่า “เรือ
ตุ้งตุ้ง” เพราะเสียงมันดังทุ้มๆ เปน็จังหวะๆ 

สั่นสะเทือนจนขี้หูไหล 

เด็กเล็กช้ันอนุบาล สดใสรื่นเริงตามวัย 



ผึ่งตำกไว้ รังที่มันท ำอยู่ในรำงน้ ำฝนท ำให้ท่อน้ ำอุดตัน ขี้รดชำนบ้ำนเรือนที่เป็นที่พักผ่อนนั่งเล่นให้เปรอะเปื้อน
ร ำคำญใจ ขนสีมอมอไม่สวยสดใสเหมือนนกหงส์หยกนกมำร์คอร์ สอนให้พูดตำมอย่ำงคนเหมือนนกแก้ว
นกขุนทองก็ไม่ได้ มิหน ำซ้ ำเสียงร้องของนกกระจอกก็ดังหนวกหูระคำยเคืองโสตประสำท ถ้ำใครอยำกรู้ว่ำเสียง
มันดังยังไงดังขนำดไหน ขอเชิญไปหำฟังเอำตำมต้นไม้ชำยทุ่งที่มีนกกระจอกฝูงใหญ่ๆ ท ำรังอยู่ ช่วงย่ ำค่ ำยำม

โพล้เพล้ที่นกท้ังฝูงบินกลับรัง หรือไปที่โรงเรียนนกกระจอกตอน
ภำรโรงตีระฆังบอกเวลำพักกลำงวัน เด็กนักเรียนนับร้อยคนจะ
อ้ำปำกพูดคุยขึ้นมำพร้อมๆ กันทันทีทันใด อำคำรไม้หลังคำ
สังกะสีก็ช่วยขับส่งสะท้อนเสียงได้เป็นอย่ำงดี  มันจ๊อกแจ๊ก
เซ็งแซ่จนฟังไม่ได้ศัพท์ ค่ำควำมดังเกินมำตรฐำนหลำยร้อยเดซิ
เบล 

ทว่ำนกกระจอกถือว่ำเป็นนกที่โชคดีท่ีสุด เหตุที่
โชคดีเพรำะมันไม่ได้ถูกขังอยู่ในกรงทอง ไม่ต้องแสดงบทบำท
เพ่ือเอำใจใครแลกกับอำหำร ยำมรักเขำก็ให้พะเน้ำพะนออยู่
ใกล้ ยำมชังเขำก็ทอดทิ้งให้เดียวดำย นกกระจอกมีชีวิตอิสรเสรี 

โบยบินไปในท้องฟ้ำป่ำกว้ำง 
พระท่ำนว่ำ มองคนให้มองที่ส่วนดีของเขำอย่ำมัวไปพยำยำมเฟ้นหำคนดีที่ปรำศจำกจุดบกพร่อง

เลย เพรำะไม่มีบุคคลใดที่จะดีสมบูรณ์ ดังนั้นกำรมองนกกระจอกก็ต้องมองที่ควำมดีมีคุณค่ำของมันเช่นกัน 
นกกระจอกในธรรมชำติกินแมลงและเมล็ดหญ้ำป่ำ มันเป็นเฟืองจักรตัวส ำคัญที่ท ำให้ควำมสมดุลระบบนิเวศ
แข็งแกร่ง เพรำะแมลงสัตว์เล็กสัตว์น้อยและเมล็ดพืชที่นกจิกกินเข้ำไปก็มีวงจรชีวิตที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน 

เช่น หนอนบุ้งก็จะกินใบอ่อนของต้นไม้จนอ่ิมหน ำส ำรำญก่อนที่
จะชักใยเข้ำดักแด้แล้วลอกครำบออกเป็นผีเสื้อบินไปในอำกำศ 
ผีเสื้อก็จะดูดกินน้ ำหวำนจำกดอกไม้ต้นนี้แล้วบินไปต้นโน้น เป็น
กำรช่วยผสมเกสรให้ติดผลได้ดีขึ้น เมื่อมีผลก็มีเมล็ด เมื่อมีเมล็ด
ก็มีต้นอ่อนของต้นไม้รุ่นใหม่เจริญงอกงำมขึ้นต่อไป แต่หำก
หนอนบุ้ งมี จ ำนวนมำกเกิน ไปย่อมท ำ ให้ ต้นไม้ เสียหำย 
นกกระจอกมีส่วนช่วยควบคุมวัชพืช นกกระจอกเป็นอำหำรของ
สัตว์กินเนื้อชนิดอ่ืนในวงจรห่วงโซ่อำหำร นกกระจอกสำมำรถ
ปรับตัวได้ดี เรำจึงพบนกกระจอกอำศัยอยู่ตำมบ้ำนเรือนชุมชน
ของมนุษย์ด้วย นกกระจอกสำมำรถแพร่กระจำยพันธุ์อยู่ทั่วทั้ง

ทวีป Eurasia นกกระจอกจึงไม่กระจอกอย่ำงที่คนทั่วไปกล่ำวหำ 
กำรท ำเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีชีวโมเลกุลสำมำรถผลิตธัญญำหำรได้มำกขึ้น แต่ยำฆ่ำแมลง  

ยำฆ่ำหญ้ำ และสำรสังเครำะห์ที่มนุษย์ใช้มำกเกินไป ท ำให้อำหำรธรรมชำติของนกขำดแคลนและเป็นพิษ กำร
ถมที่ลุ่มและกำรควบคุมระดับน้ ำ ท ำให้ระบบนิเวศลุ่มน้ ำที่ขำดตอนชั่วครำวในฤดูแล้ง แล้วกลับเชื่อมต่อถึงกัน
ใหม่ในฤดูน้ ำถูกตัดขำดออกจำกกันอย่ำงถำวร กุ้งปลำหอยปูลดจ ำนวนลงควำมหลำกหลำยถดถอย ที่อยู่อำศัย
และแหล่งอำหำรของนกน้ ำลดน้อยลง ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ช่วยให้เรำสำมำรถพูดคุยอย่ำงเห็นหน้ำเห็น

สวนผักแบบยกร่องยังคงเป็นเศรษฐกิจหลัก
ของคนด าเนินสะดวก 

ชาวสวนด าเนินสะดวกปลูกองุ่นมานานกว่า 
50 ปี ปัจจุบันยังพอมีเหลือให้เห็นอยู่บ้าง 



ตำแบบ real time กับพ่อแม่ลูกหลำนคนที่รักและคิดถึงได้ดั่ง
เทพนิยำย แนวคิดของนักเศรษฐศำสตร์กำรเมืองเรื่องเศษสตำงค์
ก็สำมำรถที่จะพิสูจน์ได้ว่ำเป็นจริงหรือไม่ เพรำะคอมพิวเตอร์
สำมำรถค ำนวณได้ละเอียดถึงหลักทศนิยม 3 หรือ 4 หรือ 5 
ต ำแหน่ง เท่ำที่ต้องกำร แต่มันก็ท ำให้ควำมต้องกำรใช้พลังงำน
เพ่ิมขึ้นเป็นเงำตำมตัว ยำนพำหนะที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ท ำ

ให้สำมำรถเดินทำงได้ด้วยควำมเร็วสูงทั้งทำงบกและทำงอำกำศ
อย่ำงสะดวกสบำย กำรสัญจรทำงน้ ำที่เชื่องช้ำไม่มีใครนึกถึงอีก
ต่อไป เรือเอ้ียมจุ้นก็เก่ำแก่ชรำภำพ ขนำดก็เล็กเกินไป วิธีกำรขนถ่ำยสินค้ำก็ล้ำสมัยใช้ก ำลังคนและเวลำมำก
เกินไปส ำหรับธุรกิจกำรขนส่งทำงน้ ำยุคใหม ่

คลองด ำเนินสะดวกสมัยนี้จึงมีเรือไม่พอให้พ่ึงอีกต่อไป สำหร่ำยและวัชพืชเกิดหนำแน่นขึ้นเป็น
ล ำดับ คลองเล็กและล ำปะโดงที่เดิมเป็นทำงเรือเข้ำสู่สวนและบ้ำนเรือนที่อยู่ห่ำงจำกคลองใหญ่อีกทั้ งเป็นทำง
ส่งและระบำยน้ ำในกำรกสิกรรมก็ตื้นเขิน สะพำนสูงที่เคยท ำให้เรือลอดผ่ำนไปได้หลำยแห่งก็คิดใหม่ท ำใหม่ให้
เตี้ยขนำนไปกับพ้ืนเพ่ือให้รถยนต์แล่นข้ำมได้สะดวก บำงแห่งก็ถมปิดไปเสียเลยแล้ววำงท่อแค่เพียงระบำย
น้ ำฝนเท่ำนั้น เมื่อกำรไหลเวียนไม่สะดวก น้ ำในคลองบำงช่วงบำงตอนก็เน่ำเสีย บ้ำนเรือนที่เคยหันหน้ำลง
คลองก็ปรับทิศทำงใหม่ให้หน้ำบ้ำนหันออกสู่ถนน ท่ำน้ ำที่เคยใช้งำนประจ ำวันบ ำรุงรักษำกันอย่ำงสวยงำมก็ถูก
ทิ้งร้ำงผุพังไป ตลำดริมน้ ำก็เงียบเหงำ โรงเรียนนกกระจอกมีเด็กนักเรียนน้อยลงไปมำก อำคำรเดิมก็ปรับปรุง
ฝ้ำเพดำนบุผนังใหม่ เสียงดังเจี๊ยวจ๊ำวเป็นที่หนวกหูร ำคำญบ้ำนเรือนข้ำงเคียงก็หมดไป อัตลักษณ์อันเป็นเสน่ห์
ของชุมชนก็เลือนหำยไปจำกควำมทรงจ ำของคนริมคลอง 

สังคมเมืองของมนุษย์จะพัฒนำเปลี่ยนแปลงไป
อย่ำงไรก็ตำม เรำไม่ควรละเลยควำมส ำคัญของสิ่งละอันพันละ
น้อย ไม่ควรปล่อยให้มันสูญหำยไปกับกำลเวลำ นักปรำชญ์ท่ำน
ว่ำไว้  เหตุกำรณ์ในอดีตเป็นบทเรียนที่ดี  อันเป็นแนวทำง
สร้ำงสรรค์อนำคต ของสิ่งเดียวกันหรือบทบำทเดียวกันเมื่อ
แสดงต่ำงกรรมต่ำงวำระก็มีผลตอบสนองต่ำงกัน สมัยนี้ถ้ำท่ำน
สำมำรถหำเบี้ยจักจั่นได้ 51 ล้ำน 2 แสนตัว พ่อตำอำจจะยก
ลูกสำวให้สองคนเลยก็ได้ เพรำะรำคำในตลำดเครื่องรำงของ
ขลังตัวละหลำยพันบำท ในชั้นนี้เรำจะท ำอย่ำงไรกับเมกกะโปร
เจ็คในอดีตที่ประเทศไทยลงทุนไปมำกถึง 448,000 สลึง และ
เพ่ือให้สมประโยชน์อย่ำงแท้จริงต้องมองภำพรวมทั้งหมด คลองภำษีเจริญ คลองรังสิต คลองเปรมประชำกร 
คลองแสนแสบ ฯลฯ ประกอบกันเป็นโครงข่ำยกำรคมนำคมกำรพัฒนำทรัพยำกรที่ดินและน้ ำของที่รำบลุ่มภำค
กลำง ท่ำนผู้ตรวจฯ สมชำติ ท่ำนประมงจังหวัดบุรีรัมย์หรือใครก็ได้ที่หัวดีมีปัญญำ ช่วยกันออกหัวคิดหน่อย 
งำนนี้นักวิชำกำรประมงบ้ำนนอกขอออกตัว จนด้วยเกล้ำจริงๆ เพรำะถ้ำแผนกำรดีมีวิสัยทัศน์ เขำคงให้เป็น
อธิบดีไปแล้วครับผม 
 

เร่ืองและภำพประกอบ สุทธิชยั ฤทธิธรรม (ธันวำคม 2557) 

เทคนิควิธีการดูแลรักษาเรือแบบดัง้เดิม 

ตึกสมัยใหม่ และสะพานคอนกรีตส าหรับคน
เดินข้ามคลองทีส่ร้างสูงพอให้เรือลอดได ้


