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บทคัดยอ 

บทความน้ี เปนการรวบรวมองคความรู และขอมูลที่เกี่ยวของกับคลองเจดียบูชา จังหวัดนครปฐม  และการนําเสนอ
แงมุมดานการอนุรักษคลองเจดียบูชาโดยเนนสงเสริมการสืบสานคุณคาทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม นอมรําลึกพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 รวมทั้งสงเสริมการรักษาสิ่งแวดลอมของคลองเจดียบูชาให
คงอยูในสภาพและบรรยากาศท่ีเกื้อกูลตอคุณภาพชีวิตและวิถีชีวิตของประชาชนริมคลอง รวมถึงนักทองเที่ยวท่ีมาเยือน  

จากการศึกษา พบวา คลองเจดียบูชา เปนลําคลองท่ีขุดข้ึนดวยพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ซึ่งพระราชทานพระราชทรัพย จํานวน 600 ช่ัง จางชาวจีนใหขุดคลองข้ึน เพื่อเปนทางเสด็จมานมัสการ
องคพระปฐมเจดีย และสงเสริมใหการคมนาคมทางเรือมีความสะดวกมากย่ิงข้ึน โดยมีระยะทางยาว 24 กิโลเมตร   ปจจุบัน
สภาพของคลองมีปญหาสําคัญ คือ เรื่องคุณภาพนํ้าที่เสื่อมโทรมมาก เพราะการปลอยนํ้าเสียจากโรงงาน รานคา บานเรือน
ประชาชน และภาคเกษตรกรรมที่ใชสารเคมีทางการเกษตรทําใหน้ําท่ีลงสูลําคลองมีการปนเปอนสารเคมีดวย  

แนวทางการอนุรักษที่สําคัญ คือ การใชพลัง “บวร” หมายถึง พลังความรวมมือจากบาน คือ ชุมชนและองคการ
ปกครองสวนทองถิ่น  วัด และโรงเรียน หรือสถานศึกษาในพื้นที่ริมคลองรวมกัน  โดยมีขั้นตอน ไดแก การสรางการรับรู การ
ปลูกฝงจิตสํานึก การสรางคานิยมรักคลอง การฟนคืนวิถีชีวติและวัฒนธรรมริมคลอง และการรณรงคการรักษาคุณภาพน้ําและ
สิ่งแวดลอมริมคลองเจดียบูชา   

คําสําคัญ:   คลองเจดียบูชา การอนุรักษ สายน้ําแหงพระราชศรัทธา 
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Abstract 

This article is a collection of knowledge and information about Chedi Bucha Canal in Nakhon 

Pathom Province and presenting aspects of Chedi Bucha Canal conservation. This article emphasizes the 

promotion of the inheritance of historical and cultural values in remembrance of the King Rama IV 's 
generosity, As well as promoting the preservation of the environment of Chedi Bucha Canal, maintained in 

a condition and atmosphere that supports the quality of life and way of life of the people along the 

canal.  
From the study found that Chedi Bucha Canal is a canal that was excavated by the royal faith of 

Rama IV, which granted 600 royal assets, hiring Chinese People to dig up the canal as a way to worship 

Phra Pathom Chedi and promote transportation to be more convenient. This canal has a length of 24 

kilometers. Nowadays, the problem of canals is that the water quality is very deteriorated because 

factories, shops and communities release waste water into the canal. And the agricultural sector uses 

agricultural chemicals causing the water that enters the canal to become contaminated with chemicals. 
An important conservation approach is using the concept of the power of "Boworn", which means 

cooperation between Ban (Houses), Wat (Temples) and Rongrian (Schools). In addition, the steps in the 

process include promoting awareness, cultivating good attitudes, creating good values for canals, restoring 

lifestyles and cultures along the canal and a campaign to preserve water and environment quality along 

the Chedi Bucha Canal. 

Keywords:  Chedi Bucha Canal, Conservation, River of  Royal Faith 
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1.บทนํา 
 แมน้ําลําคลองเปรียบเสมือนสายชีวิตของการตั้งถ่ินฐานของมนุษย ซึ่งมักจะยึดเกาะกับแหลงน้ําอันเปนปจจัยสําคัญ
ในการดําเนินชีวิต เกิดเปนชุมชนข้ึนตามแนวสองฟากฝงลําน้ํา และขยายตัวเรื่อย ๆ จนเปนชุมชนขนาดใหญหรือเปนเมือง  
บางคร้ังทําใหมีการขุดคลองธรรมชาติเดิม เพื่อประโยชนมากขึ้นโดยเฉพาะเมืองหลวง  แมน้ํา ลําคลองจึงกลายเปนทั้งแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติและเปนสาธารณสมบัติหรือทรัพยสินของแผนดินท่ีประชาชนมีสิทธิใชรวมกัน ใครจะเขายึดครอบครองเอา
เปนกรรมสิทธ์ิของตนไมได (สํานักจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม, 2559: ออนไลน) เม่ือมีสิทธิใชสาธารณสมบัตินี้
รวมกันแลว ก็ควรตระหนักถึงหนาท่ีในการดูแล รักษา และพัฒนาใหแมน้ํา ลําคลอง สามารถดํารงอยูอยางดีที่สุด โดยคงคุณคา
ทั้งในเชิงประโยชนใชสอยและเชิงประวัติศาสตรอันนาประทับใจควบคูกันไปดวย 

 จังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดหนึ่งที่มีแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ คือ แมน้ําทาจีน (แมน้ํานครชัยศรี) ไหลผานจังหวัด
นครปฐมตั้งแตอําเภอบางเลน สิ้นสุดเขตจังหวัดนครปฐมที่เขตอําเภอสามพราน เปนแมน้ําสายหลักที่มีคลองธรรมชาติและ
คลองซอยท่ีขุดขึ้นเพ่ือการเกษตรและการคมนาคมจํานวนมาก (สํานักงานจังหวัดนครปฐม, 2560: 34) เฉพาะความยาวของแม
น้ําทาจีนที่ไหลผานจังหวัดนครปฐม มีความยาว 97 กิโลเมตร คลองที่แยกจากแมน้ําทาจีนที่สําคัญ คือ คลองบางเลน คลอง
พระพิมล คลองบางหลวง คลองโยง คลองมหาสวัสดิ์ คลองจินดา คลองนกกระทุง คลองออมใหญ และคลองเจดียบูชา (กอง
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม, 2562: 1) โดยหนึ่งในบรรดาคลองเหลานั้น ไดแก คลองเจดียบูชา 
เปนคลองที่ขุดขึ้นเชื่อมตอแมน้ําทาจีนไหลผานเขาสูตัวเมืองนครปฐม  มีประวัติศาสตรที่นาสนใจเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมความ
เปนไทยโดยเฉพาะเรื่องสถาบันพระมหากษัตริยกับพระพุทธศาสนา และผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวนครปฐมมากวา 160 ป    
 ปจจุบันนี้ คลองเจดียบูชา ไมไดใชในการคมนาคมสัญจรดังเชนในอดีตแลว แตยังคงเปนแหลงน้ําที่มีความสําคัญตอ
การเกษตรของประชาชนในพ้ืนที่ และดวยความเปนแหลงน้ําที่มีความสําคัญทั้งในแงประวัติศาสตร และการดําเนินชีวิตใน
ปจจุบัน จึงไมควรถูกทอดทิ้งหรือละเลยที่จะดูแล รักษาและพัฒนาใหคงอยูในสภาพท่ีดี รวมท้ังสงเสริมใหเปนแหลงทองเท่ียว
หรือแหลงพักผอนหยอนใจ โดยมีการฟนฟูกิจกรรมตาง ๆ ท้ังในมิติวัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรมทางสังคมควบคูกันไป  ซึ่ง
จะตองอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวนในการสรางความตระหนักรูถึงความเปนมา ความสําคัญและคุณคาของคลองเจดีย
บชูาในดานตาง ๆ เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการรวมกันรักษาและพัฒนาตอไป  
 อยางไรก็ตาม ในการพัฒนาคลองเจดียบูชาสูเปาหมายดานตาง ๆ นั้น ควรเริ่มตนจากการอนุรักษและฟนฟู
สภาพแวดลอมของคลอง รวมทั้งขอมูลความรูทางประวัติศาสตรที่สําคัญเสียกอน เพื่อสานตอสูการสรางสรรคพัฒนาใหมีความ
เหมาะสมที่สุด เปนการพัฒนาท่ีไมทอดท้ิงอดีตไปโดยสิ้นเชิง เพราะคลองเจดียบูชามีจุดเริ่มตนในอดีตที่เช่ือมโยงกับบริบททาง
วัฒนธรรมอยางชัดเจน แมกระทั่งความหมายของคลอง “เจดียบูชา” ก็ยังบงบอกไดชัดวาเปนคลองที่เกี่ยวกับการบูชาเจดียซึ่ง
หมายถึงองคพระปฐมเจดีย เกิดจากพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ซึ่งทรงมีพระราช
ประสงคใหขุดคลองนี้เพื่อเปนทางเสด็จพระราชดําเนินไปนมัสการองคพระปฐมเจดีย และสงเสริมการคมนาคมทางเรือในสมัย
นัน้ ดวยเหตุนี้จึงอาจกลาวไดวาคลองเจดียบูชาคือสายนํ้าแหงพระราชศรัทธาของพระเจาแผนดินซึ่งทรงมีตอพระพุทธศาสนา
และทรงผูกพันกับองคพระปฐมเจดียซึ่งเปนปูชนียสถานท่ีสําคัญของจังหวัดนครปฐม และของชาวพุทธทั่วโลกน่ันเอง 
 อัตลักษณของคลองเจดียบูชาดานประวัติศาสตรนี้ ทําใหคลองเจดียบูชามีคุณลักษณะเปนสิ่งแวดลอมศิลปกรรม
ทองถิ่น สอดคลองกับแนวคิดของสํานักจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมที่ไดกําหนดนิยามคําวา “สิ่งแวดลอม
ศิลปกรรม”(Cultural Environment) วาหมายถึง สิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่อยูโดยรอบแหลงศิลปกรรมที่มีความ
เกี่ยวเน่ืองและมีความสัมพันธกันทั้งทางตรงและทางออม  ศิลปกรรม ในที่นี้คือ สิ่งที่มนุษยไดสรางหรือกําหนดข้ึนทั้งในอดีต
และปจจุบัน และไดรับการยกยองวามีคุณคาทางประวัติศาสตร โบราณคดี เทคโนโลยี ไดแก พระราชวัง วัง วัด ศาสนสถาน 
ศาล อนุสาวรีย ปอม คูเมือง กําแพงเมือง อาคารที่มีคุณคาทาง สถาปตยกรรม สะพาน ทาน้ํา  และแหลงชุมชนโบราณ 
นอกจากนี้ สิ่งแวดลอมศิลปกรรมยังหมายถึง พื้นที่ทางภูมิศาสตรที่สะทอนถึงคุณลักษณะสําคัญทางประวัติศาสตรและ
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วัฒนธรรม บอกเลาเรื่องราวพัฒนาการของสังคมและมนุษยผานประวัติศาสตรอันเปนผลและเกี่ยวเน่ืองจากวัฒนธรรม องค
ความรู และการใหคุณคา (การใหความหมาย) ของสังคม (สํานักจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม, 2560: 5)  คลอง
เจดียบูชา จึงเปนสิ่งแวดลอมศิลปกรรม เพราะเปนพื้นที่ทางภูมิศาสตรที่มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเช่ือมโยงกับสถาบัน
พระมหากษัตริยและพระพุทธศาสนาดังกลาวมา การอนุรักษคลองเจดียบูชา จึงเปนจุดเริ่มแหงการสืบสาน รักษา และพัฒนา
คลองแหงนี้ใหมีคุณคาและเกิดประโยชนในดานตาง ๆ อยางยั่งยืนตอไป 

บทความน้ี  ผูเขียนจึงไดรวบรวมองคความรู และขอมูลที่เกี่ยวของกับคลองเจดียบูชา จากการสํารวจ การทบทวน
เอกสาร การวิเคราะหและการนําเสนอแงมุมการอนุรักษคลองเจดียผานการสัมมนาของกลุม เครือขายตาง ๆ ขอมูลโดย
ภาพรวมจะเนนสงเสริมการสืบสานคุณคาทางประวัติศาสตร และวัฒนธรรม นอมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4  สงเสริมการรักษาสิ่งแวดลอมของคลองเจดียบูชาใหคงอยูในสภาพและ
บรรยากาศที่เกื้อกูลตอคุณภาพชีวิตและวิถีชีวิตของประชาชนริมคลอง และนําเสนอแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อเปน
แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีนาประทับใจของนักทองเที่ยวท่ีมาเยือนตอไป    

2.ประวัติความเปนมาและความสําคัญของคลองเจดียบชูา 
คลองเจดียบูชา เปนคลองที่ถูกขุดสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อครั้งทรงโปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จ

เจาพระยาบรมมหาประยุรวงศ (ดิศ บุนนาค) เปนแมกองปฏิสังขรณพระปฐมเจดีย ไดโปรดฯใหขุดคลองจากแมน้ําเมืองนครชัย
ศรี เขาไปจนถึงบริเวณองคพระปฐมเจดียเพื่อความสะดวกในการคมนาคมและการไปนมัสการพระปฐมเจดีย โดยเร่ิมขุด ในป 
พ.ศ.2401 ปากคลองอยูทายบานทานา (บริเวณตลาดตนสน อําเภอนครชัยศรี) มุงสูองคพระปฐมเจดีย ผานดานทิศเหนือเพื่อ
เช่ือมตอไปยังคลองวังตะกูและคลองทัพหลวง โดยพระราชทานนามวา คลองเจดียบูชา เมื่อวันศุกร เดือน 5 ขึ้น 12 ค่ํา ป
มะเมีย นพศก ตรงกับ พ.ศ.2401 เหตุที่พระราชทานช่ือนี้ เพราะพระองคไดทรงบริจาคพระราชทรัพยสวนพระองค จํานวน 
600 ช่ัง จางชาวจีนใหขุดคลองนีข้ึ้น ตอมาสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยุรวงศถึงแกพิราลัย ขณะที่การยังคางอยู จึงโปรดให
เจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค) ดําเนินการตอจนแลวเสร็จในป พ.ศ.2405 (วิกีพีเดีย, 2560: ออนไลน)  

ความเปนมาของการขุดคลองเจดียบูชานั้น มีความเช่ือมโยงกับพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวที่ทรงมีตอพระพุทธศาสนา ทรงฟนฟูพระพุทธศาสนาใหมีความรุงเรือง โดยในสวนของพระปฐมเจดีย ปูชนียสถานอัน
สําคัญนั้น พระองคไดเสด็จพระราชดําเนินมาบูรณปฏิสังขรณเปนครั้งใหญ โดยสรางครอบเจดียองคที่  1 และองคที่ 2 ของเดิม
ไว (จังหวัดนครปฐม, 2562: ออนไลน) โดยจุดเริ่มตนของการปฏิสังขรณนี้เริ่มตั้งแตเมื่อครั้งทรงผนวชซ่ึงเปนชวงเวลาในสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 (ประมาณ พ.ศ.2374)  พระองคไดเสด็จธุดงคมายังเมืองนครปฐมพระ
ดวยคณะสงฆ และทอดพระเนตรเห็นเจดียเกาแกซึ่งมีขนาดใหญมาก ทรงเช่ือมั่นวาเปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเปน
แน หลังจากเสด็จกลับจากธุดงคจึงทรงต้ังพระราชหฤทัยที่จะบูรณะปฏิสังขรณพระเจดีย กาลลวงมาเม่ือทรงข้ึนครองราชยแลว 
เมื่อป พ.ศ.2395  ทรงโปรดเกลา ฯ ใหสมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยุรวงศ (ดิศ บุนนาค) เปนแมกองปฏิสังขรณพระปฐม
เจดีย เมื่อทานถึงแกพิราลัยจึงโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี(ขํา บุนนาค) เปนแมกองดําเนินการตอไป
ดังกลาวแลวขางตน ตอมาเม่ือวันอังคารท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2400 (เดือน 5 ขึ้น 9 ค่ํา ปมะเมีย) พระองคไดเสด็จพระราช
ดําเนินมายังวัดพระปฐมเจดีย การเสด็จครั้งนีไ้ดเสด็จทางเรอืข้ึนท่ีวัดไชยพฤกษมาลา แลวเสด็จตอทางสถลมารคไปประทับแรม
ที่พลับพลาทาหาดคืนหนึ่ง ในวันรุงขึ้น คือ วันพุธท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2400 (เดือน 5 ขึ้น 10 ค่ํา) ไดเสด็จทางชลมารคแลวสลับ
การการเสด็จทางสถลมารคถึงวัดพระปฐมเจดียและทรงกอพระปฐมเจดียเปนปฐมฤกษตามรูปแบบที่ชางไดจัดทํารูปถวาย โดย
จัดทําครอบองคเดิมไวภายใน   (ศูนยวัฒนธรรมอําเภอเมืองนครปฐม, 2551: ออนไลน) 

 จากขอมูลเกี่ยวกับการเสด็จจากพระบรมมหาราชวังมาสูวัดพระปฐมเจดียนี้ แสดงใหเห็นวา การเดินทางในสมัยนั้น
มีความยากลําบากเพราะถนนหนทางยังไมสะดวก ทางน้ําก็ไมเชื่อมตอติดกัน เปนปจจัยสําคัญที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงโปรดใหขุดคลองเชื่อมตอกับแมน้ําทาจีน สอดคลองกับประวัติการขุดคลองมหาสวัสดิ์อีกคลองหนึ่งที่เปนเสนทาง
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น้ําเช่ือมตอจากคลองบางกอกนอยมาสูแมน้ําทาจีนซึ่งประวัติการขุดคลองมหาสวัสดิ์ปรากฎชัดอยูในพระราชพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทรรัชกาลท่ี 4 ของเจาพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุญนาค) และในพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสมณฑลราชบุรี ร.ศ.128 (พ.ศ.2452) วา รัชกาลท่ี 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขุด
คลองและพระราชทานช่ือ “คลองมหาสวัสดิ์” ดวยเหตุผลสําคัญ คือ เพื่อใชเปนเสนทางหลักในการเสด็จพระราชดําเนินไป
พระปฐมเจดียและเปนคลองเปดที่ใหเปนนาสําหรับแจกพระเจาลูกยาเธอ” โดยพระองคทรงโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาทิพากร
วงศมหาโกษาธิบดี (ขํา บุนนาค) และพระภาษีสมบัติบริบูรณขุดคลองมหาสวัสดิ์ขึ้นในวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2402 แลวเสร็จ
เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2403 (ชุมชนมหาสวัสดิ์, 2562: ออนไลน) คลองมหาสวัสดิ์นี้ขุดขึ้นหลังคลองเจดียบูชาทําใหการ
เชื่อมตอการเดินทางจากแมน้ําเจาพระยาสูแมน้ําทาจีนเขาสูคลองเจดียบูชาเพื่อไปนมัสการองคพระปฐมเจดียมีความสะดวก
สมบูรณขึ้น  

ดังนั้น จึงกลาวไดวาคลองเจดียบูชาเกิดขึ้นจากพระราชศรัทธาท่ีมีตอพระพุทธศาสนา พระราชหฤทัยที่ตั้งมั่นในการ
ปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดียและพระมหากรุณาธิคุณที่มีตอราษฎรในการใชคลองนี้เปนเสนทางไปนมัสการองคพระปฐมเจดีย
โดยสะดวก นอกจากน้ียังสามารถใชเปนเสนทางคมนาคมขนสงสินคา และการประกอบอาชีพตาง ๆ ดวย คลองเจดียบูชาจึ ง
เปนคลองที่มีคุณคาและมีความสําคัญไมเพียงแตเปนคลองระบายน้ําหรือเปนแหลงน้ําใชสอยเทานั้น แตเปนมรดกแหงจิต
วิญญาณท่ีเช่ือมโยงผูกพันกับน้ําพระราชหฤทัยของพระเจาแผนดินของไทยท่ีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาและทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณตอพุทธศาสนิกชน ควบคูกับการสงเสริมวิถีชีวิตชุมชนริมน้ํา วัฒนธรรมประเพณีและการประกอบอาชีพเพ่ือการ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขไปพรอม ๆ กัน ทุกภาคสวนจึงควรใหความสําคัญในการดูแลรักษาคลองแหงนี้ เพื่อสืบสานและรักษา
ใหคงอยูอยางมีคุณคาและเกิดคุณประโยชนสืบตอไปอยางยั่งยืน      
 

3.สภาพทั่วไปของพ้ืนที่คลองเจดียบูชาในปจจุบัน 
3.1 ลักษณะพ้ืนที่ของคลองเจดียบูชา 
คลองเจดียบูชา มีความกวางประมาณ 15-20 เมตร  สวนความยาวของคลองเจดียบูชานั้น อาจแบงเปน 2 สวน  

สวนแรกดานทิศตะวันออกขององคพระปฐมเจดียเริ่มจากตลาดตนสน ตําบลวัดแค อําเภอนครชัยศรีซึ่งเปนจุดเช่ือมตอกับแม
น้ําทาจีน ผานมาถึงวัดหวยจระเข มุงตรงมาองคพระปฐมเจดีย ลอดผานกําแพงองคพระปฐมเจดีย เลี้ยวมาทางขวาผานหนา
ตลาดนครปฐม (ตลาดบน/ตลาดลาง) ถึงหนาองคพระปฐมเจดียดานทิศเหนือมีระยะประมาณ 14 กิโลเมตร  สวนท่ี 2  
เชื่อมตอจากองคพระปฐมเจดีย ผานวัดพระงามพระอารามหลวงไปสูวัดเสนหาพระอารามหลวงเขาสูคลองวังตะกู และคลอง
ทัพหลวงจนถึงคลองชลประทานบริเวณวัดมวงตารส เขตตําบลทัพหลวง รวมระยะความยาวอีกประมาณ 10 กิโลเมตร  โดย
ปลายคลองดานตะวันตกน้ีเปนเสนทางเช่ือมตอไปยังแมน้ําแมกลองที่จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรีได  รวมทั้ง 2 สวนนี้ คลอง
เจดียบูชาจึงมีความยาวประมาณ 24 กิโลเมตร  ลักษณะพื้นท่ีและจุดเช่ือมตอท่ีสําคัญนั้น ปรากฏดังภาพท่ี 1 – 4 ดังตอไปนี้ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 จุดเริ่มตนคลองเจดียบูชา ณ ตลาดตนสน อําเภอนครชัยศรี 

ตลาดตน้สน 
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ภาพท่ี 2 จุดเช่ือมตอคลองเจดียบชูากับคลองชลประทาน ตําบลทัพหลวง อําเภอเมือง 

ภาพท่ี 3 จุดเช่ือมตอคลองเจดียบชูาลอดผานกําแพงองคปฐมเจดียและผานหนาตลาดนครปฐม 

ภาพท่ี 4 จุดเช่ือมตอระหวางคลองเจดียบูชาหนาวัดพระงามพระอารามหลวงกับวัดเสนหาพระอารามหลวง 
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จากการศึกษาพ้ืนท่ีคลองเจดียบูชา พบวา ตลอดระยะความยาวตามแนวคลองประมาณ 24 กิโลเมตรนั้น คลองเจดีย
บูชามีคลองสาขาท่ีสําคัญหลายคลองซึ่งเช่ือมตอติดกัน เชน คลองวังตะกู คลองพระประโทน คลองหวยจระเข คลองสามควาย
เผือก และคลองทาทราย มีพื้นที่ตลอดระยะทางติดกับพื้นที่ตําบลตาง ๆ ในจังหวัดนครปฐม รวมจํานวน 12  ตําบล  
ประกอบดวย  ตําบลวัดแค  ตําบลนครชัยศรี  ตําบลทาตําหนัก  ตําบลบางกระเบา  ตําบลศีรษะทอง  ตําบลธรรมศาลา ตําบล
สามความเผือก ตําบลบอพลับ  ตําบลพระปฐมเจดีย  ตําบลนครปฐม ตําบลวังตะกู และตําบลทัพหลวง   นอกจากนี้ ยังมี
สถานท่ีสําคัญตาง ๆ ที่เช่ือมตอกับคลองโดยเฉพาะวัดและโรงเรียนหลายแหง  วัดจํานวน 7 วัด ประกอบดวย  วัดไรเกาะตน
สําโรง  วัดหวยจระเข   วัดพระปฐมเจดีย  วัดพระงามพระอารามหลวง   วัดเสนหาพระอารามหลวง   วัดใหมปนเกลียว และ
วัดวังตะกู  และวัดที่อยูในพ้ืนที่ใกลเคียงกับคลองอีก 2 วัด  ไดแก วัดศีรษะทอง และวัดมวงตารส  สวนโรงเรียนที่อยูในพื้นที่
ริมคลอง มีจํานวน 7 โรงเรียน  ไดแก  โรงเรียนวัดหวยจระเขวิทยาคม  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  โรงเรียนอนุบาลสุธีธร  
โรงเรียนวัดพระงาม(เทศบาล1)  โรงเรียนวัดเสนหา(เทศบาล 2)  โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาคม  และโรงเรียนวัดวังตะกู  รวมท้ังยัง
มีโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย ซึ่งแมไมมีพื้นที่ติดตอกับคลอง แตก็เปนโรงเรียนท่ีอยูติดตอกับวัดพระปฐมเจดียซึ่งถือวาเปน
สถานศึกษาท่ีเชื่อมตอกับคลองดวยเชนกัน 

สถานที่สําคัญที่เช่ือมโยงกับคลองเจดียบูชาเหลาน้ี หากมีการขับเคลื่อนแนวคิดการอนุรักษคลองเจดียบูชารวมกัน
อยางจริงจังและมีประสิทธิภาพก็จะเปนพลังสําคัญในการคงสภาพแวดลอมที่ดีของคลองเจดียบูชาไวได อีกทั้งจะยังสามารถ
สรางสรรคหรือตอยอดไปสูการพัฒนาในมิติอื่น ๆ ไดแนนอน  สถานที่เหลานี้ จึงเปนความหวังที่สําคัญของการอนุรักษและ
พัฒนาคลองเจดียบูชาเชนเดียวกับสวนราชการในทองถิ่นและภาคเอกชน รวมท้ังประชาชนที่อาศัยอยูริมฝงคลองทุกครัวเรือน 
แตในทางกลับกันหากไมมีการรวมมือกันขับเคลื่อนงานดานการอนุรักษคลองเจดียบูชาอยางจริงจังและตอเนื่อง สภาพปญหา
ตาง ๆ ที่กําลังเกิดขึ้นกับคลองเจดียบูชาก็จะคงอยูและมีเพิ่มขึ้นจนนํามาสูความเสื่อมโทรมของคลองเจดียบูชาโดยลําดับ   

3.2 สภาพปญหาของคลองเจดียบูชาในปจจุบัน  
 สภาพคลองเจดียบูชาเมื่อลวงกาลเวลามามากกวา 160 ป ไมไดใชเปนทางสัญจรเหมือนดังในอดีต และดวยสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมซึ่งประชาชนสวนใหญทําการเกษตร แตการผลิตแตเดิมน้ัน เปนแตเพียงให
พอมีพอกิน ไมไดผลิตอยางใหญโตเพ่ือการแปรรูปและคาขายทํากําไรใหคุมคาตอการลงทุนมากท่ีสุด หรือมิไดมุงผลิตเพื่อการ
สงออกคาขายกับตางประเทศ จึงไมมีความจําเปนในการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีแตอยางใด แตในปจจุบันสังคมเปลี่ยนมา
เปนสังคมอุตสาหกรรม ท่ีมุงหวังผลิตสิ่งตางๆ เพื่อสงออกไปขายนอกประเทศ การผลิตผลิตผลทางการเกษตรจึงเปลี่ยนมาเปน
การผลิตเปนจํานวนมากโดยอาศัยเทคโนโลยีที่กาวหนาทันสมัยเขามาชวย มีการลงทุน และการใชที่ดินอยางกวางขวาง มีการ
ขยายเขตการเพาะปลูกพืชพันธุนานาชนิดไปตามบริเวณตางๆ โดยเฉพาะที่ดอน และที่ตามปาเขา กอใหเกิดการรุกล้ําปาสงวน 
และการทําลายสภาพแวดลอมอยางกวางขวาง (มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน, 2563: ออนไลน) คลองเจดีย
บูชาก็เชนเดียวกัน ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได สังคมเกษตรกรรมสมัยใหม และการ
เติบโตของชุมชนเมือง รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมที่ยิ่งมีความเจริญขึ้นโดยลําดับ ทําใหสิ่งแวดลอมของคลองเจดียบูชาเกิดความ
เสื่อมเสีย และประสบกับสภาพปญหาหลายประการ ไดแก ปญหาลําคลองตื้นเขิน การถูกรุกล้ํา วัชพืชแพรระบาด คุณภาพน้ํา
เสื่อมโทรม และไมสามารถใชประโยชนจากแหลงนํ้าได  (สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 5 (นครปฐม), 2562: ออนไลน) 
 ในทีน่ี้ ปญหาเร่ืองคุณภาพน้ําเสือ่มโทรมและไมสามารถใชประโยชนจากแหลงน้ําได เปนปญหาสําคัญที่ควรไดรับการ
จัดการแกไขอยางเรงดวน เพราะมีผลกระทบตอระบบนิเวศคลองเจดียบูชา  รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองเปน
อยางมาก ที่สําคัญคือทําใหคลองสายประวัติศาสตรนี้ดอยคุณคาลงอยางไมควรจะเปน  ซึ่งจากขอมูลการสํารวจของสํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่ 5 (นครปฐม) ที่ไดมีการดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในคลองเจดียบูชามาอยางตอเนื่อง โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 น้ัน พบวา จากสถานีตรวจสอบคุณภาพน้ํา 14 สถานี ตลอดแนวคลองเจดียบูชา มีเกณฑคุณภาพน้ํา
อยูในระดับเสื่อมโทรมมากถึง 10 สถานี  สวนอีก 4 สถานีท่ีเหลือ อยูในระดับเสื่อมโทรม 3 สถานี อยูในระดับพอใช 1 สถานี   
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ทัง้นี้ เกณฑในการตรวจสอบคณุภาพนํ้านั้น ไดมีการพิจารณาจากผลการวิเคราะหคณุภาพน้ําผานหองปฏิบัติการดาน
สิ่งแวดลอมเพื่อหาคาตาง ๆ ไดแก  คาออกซิเจนละลายน้ํา  ความสกปรกในรูปของสารอินทรยี แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม
ทั้งหมด  แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลฟิอรม แอมโมเนียไนโตรเจน ไนเตรทและไนไตรท และปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด เปนตน   

ภาพท่ี 5  แสดงคุณภาพน้ํา ณ สถานีตรวจคณุภาพน้ําตลอดแนวคลองเจดียบูชา 
ที่มา : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 5 (นครปฐม), 2562: ออนไลน 

เกี่ยวกับสถานการณคุณภาพน้ําที่เสื่อมโทรมดังกลาวน้ี จากการระดมความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
บูรณาการความรวมมือเฝาระวังคุณภาพนํ้าคลองเจดียบูชา ประจําปงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค
ที่ 5 (นครปฐม) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562  ณ หองประชุมช้ัน 2 อาคารทีโอที ตําบลวังตะกู อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
ไดมีการวิเคราะหปจจยัสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาคุณภาพนํ้าเสือ่มโทรมหรือน้ําเสียในคลองเจดยีบูชา โดยสรุปสาระสําคัญ พบวา 
สภาพนํ้าเสียในลําคลองมีลักษณะแตกตางกันตามพ้ืนที่ที่ซึ่งรองรับน้ํามา  3 พื้นที่ เรียกวาตนคลอง  กลางคลอง และปลาย
คลอง ดังนี ้

1) ตนคลอง หมายถึง บริเวณพื้นท่ีจากจุดรับน้ําของชลประทานเขตตําบลทัพหลวงมาถึงพื้นที่ตําบลวงัตะกู
สภาพโดยสวนใหญเปนพื้นที่ทางการเกษตร มีการปลอยน้ําจากการเกษตรลงสูคลอง โดยมีการปนเปอนเคมีทางการเกษตรทํา
ใหคุณภาพนํ้าต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน โดยภาพรวมคณุภาพน้ําอยูในระดับพอใชถึงเสื่อมโทรม  

2) กลางคลอง หมายถึง บริเวณพื้นที่จากชุมชนสวนตะไคร ชุมชนเสนหา บริเวณวัดพระงามพระอาราม
หลวง ตลาดนครปฐมผานมาทางทิศตะวันออกจนถึงปากคลองสามควายเผือก สภาพปญหาสวนมากเกิดจากการปลอยน้ําเสีย
จากชุมชนซึ่งเปนท่ีอยูอาศัยในเขตเมือง ตลาด รานอาหารและโรงงานอุตสาหกรรม    

3) ปลายคลอง หมายถึง บริเวณพื้นที่จากปากคลองสามความเผือก ผานไปทางตําบลธรรมศาลา ตําบล
ศีรษะทอง จนกระท่ังออกสูแมน้ําทาจีนตรงตลาดตนสน สภาพปญหาสวนมากเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและฟารมสุกร 
รวมทั้งพื้นที่การเกษตรชวงปลายคลอง แตมีความหนาแนนของวัชพืชในลําคลองมากในบางจุดโดยเฉพาะผักตบชวา ซึ่งเปนผล
มาจากการไมไดใชคลองในการสัญจร เมื่อน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และการทําการเกษตรถูกปลอยลงสูคลอง สารเคมีที่
ปนเปอนมายิ่งทําใหการเจริญเติบโตของวัชพืชในน้ํามีมากและแพรขยายออกอยางรวดเร็ว 
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ในการอนุรักษคลองเจดียบูชาในเชิงกายภาพหรือสิ่งแวดลอมทางกายภาพนั้น ปญหาน้ําเสียนี้เปนปญหาเบื้องตนที่
ควรไดรับการแกไขโดยความรวมมือของทุกภาคสวนโดยเรงดวน แตในขณะเดียวกันปญหาอื่น ๆ ที่มีอยูก็ควรไดรับการดูแล 
และแกไขควบคูกันไปดวย เชน ปญหาผักตบชวา การทิ้งขยะมูลฝอยในลําคลอง(โดยเฉพาะในชุมชนเมือง) และการรุกล้ําพื้นที่
ลําคลอง เปนตน รวมทั้ง การสงเสริมทัศนคติและจิตสํานึกรักคลองเจดียบูชาเพื่อใหประชาชนริมคลองมีความรักและหวงแหน
คลองสายประวัติศาสตรนี้และรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ในการดูแล รักษาคลองเจดียบูชาอยางยั่งยืน ซึ่งอาจหมายรวมถึงการ
ฟนฟูวิถีชีวิตและวิถีวัฒนธรรมประเพณีที่จะเปนการสงเสริมใหคลองเจดียบูชากลับมามีคุณคา ใชประโยชนไดในรูปแบบตาง ๆ 
เชน เปนแหลงนํ้าใชสอยในครัวเรือนและการเกษตร  ทางสัญจรทางเลือก  แหลงเรียนรูประวัติศาสตรและวิถีชีวิตชุมชนริม
คลอง และแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม  เปนตน  แตจะตองอาศัยพลังในการขับเคลื่อนที่มีเอกภาพ บูรณาการ
ความรวมมือกันอยางจริงจัง ประกอบกับจะตองมีแนวคิดในการดําเนินงานที่เหมาะสมเพ่ือเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ดําเนินงานไปสูเปาหมายที่ตองการ  

4. แนวคิดท่ีเกี่ยวของเพ่ือการอนุรักษคลองเจดียบูชา
เพื่อเปนการนําเสนอแนวคิดที่จะสามารถนํามาใชในการดําเนินงานดานการอนุรักษคลองเจดียบูชานี้ ผูเขียนจึงได

สรุปแนวคิดสําคัญท่ีมีความเกี่ยวของกับเรื่องน้ีไว ดังนี้  
4.1 แนวความคิดเมืองนาอยู  
เมืองนาอยู (Livable City) หรือชุมชนนาอยู เปนกระบวนการพัฒนาท่ีเปนองครวม ยึดคนเปนศูนยกลางอาศัยความ

เขมแข็งของชุมชนเปนรากฐานของการพัฒนา มุงใหเกิดความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเศรษฐกิจ
เขมแข็ง ระบบบริหารทีดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี วิถีชีวิตดี มีความสุขและสําหรับการทําเมืองและชุมชนใหนาอยู ตอง
อาศัยพลังการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนอยางจริงจังตอเนือง ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาท่ียังยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย 
(กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน, 2546: 8)  สอดคลองกับองคการอนามัยโลกซ่ึงไดประมวลเมืองนาอยูไว 11 ประการ 
(ไชยยันต กัมปนาทแสนยากร, 2540: 9) ดังนี ้

1) มีสิ่งแวดลอมทางกายภาพและท่ีอยูอาศัยสะอาด ปลอดภัย
2) มรีะบบนเิวศที่อยูอาศัยในภาวะท่ีสมดลุ
3) มีชมุชนเข็มแข็ง ชวยเหลือเกื้อกูลไมเอารัดเอาเปรียบ
4) ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
5) ประชาชนไดรับปจจัยพื้นฐานของชีวิตอยางพอเพียง
6) ประชาชนมีสิทธิในการรับรูขาวสาร ติดตอประสานงานและระดมความคิดเพื่อทํางานรวมกันในชุมชน
7) มีระบบเศรษฐกิจท่ีหลากหลายและมีนวัตกรรมอยูเสมอ
8) มีการเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรม วิธีชีวิต รวมทั้งเอกลักษณของชุมชนแตละชุมชน
9)  มีการพัฒนาทีก่ลมกลืน สงเสริมคุณลักษณะที่ดีที่มีในอดีตโดยใชทรัพยากรที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุด
10) มีระบบการบริการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลทั่วถึงสําหรับประชาชนทุกคน
11) ประชาชนมีสภาวะสุขภาพดี มีอัตราการเจ็บปวยในระดับต่ํา

จากแนวคิดนี้ จะเห็นไดวา คลองเจดียบูชาหากยังไมไดรับการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีกําลังประสบดังกลาวมา ก็จะเปน
อุปสรรคในการพัฒนาชุมชนใหเปนเมืองนาอยู เพราะสภาพปญหาตาง ๆ ขางตนนั้น มีผลกระทบตอทั้งระบบนิเวศ สิ่งแวดลอม 
วัฒนธรรม การใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูและสุขภาพของประชาชน แนวคิดเมืองนาอยูนี้จึงสามารถนํามาประยุกตหรือ
บูรณาการเปนเปาหมายของการพัฒนาชุมชนควบคูกับการอนุรักษคลองเจดียบูชาไดเปนอยางดี 
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4.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ  
คําวา “การอนุรักษ”ในคําภาษาอังกฤษนั้นมีคําอยู 2 คํา คือ Historic Preservation ที่นิยมใชกันในประเทศ

สหรัฐอเมริกา สวนคําวา Conservation นิยมใชในประเทศอังกฤษ ปจจุบัน Conservation เปนคําที่นิยมใชกันอยาง
กวางขวางในระดับนานาชาติ อยางไรก็ตามใน “การอนุรักษ”ยังมีคําที่มีความหมายเฉพาะในการอนุรักษท่ีแตกตางกันอยูหลาย
คํา (Catanese & Snyder, 1979) อางถึงใน สิทธิพร ภิรมยรื่น (2547) คือ 

1) การปฏิสังขรณ (Restoration) การปฏิสังขรณเปนการซอมแซมอาคารใหอยูในสภาพดั้งเดิมโดยการ
สรางทดแทนของเดิมที่สูญหายไป และรื้อถอนสวนท่ีเพิ่มเติมหรือติดตอใหมออก 

2) การฟนฟูบูรณะและปรับปรุงใหม (Rehabilitation) เปนการซอมแซมอาคารเดิมใหอยูในสภาพดีและ
สามารถใชประโยชนไดอีก อาจเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อใหสามารถรองรับความตองการในปจจุบัน 

3) การสงวนรักษา (Conservation) เปนการสงวนรักษาทรัพยากรใหสามารถใชประโยชนไดนานตอไปอกี
ในอนาคต ปจจุบัน ซึ่ง คําวา Conservation อาจหมายถึงการอนุรักษโดยทั่วไป 

4) การจาํลองหรือสรางขึ้นใหมใหเหมือนเดิม (Replication ,Reconstruction) เปนการสรางอาคารหรือ
สิ่งกอสรางอ่ืนๆ ขึ้นใหมใหมีสภาพเหมือนกับอาคารเดิมที่ถูกทําลายไปทุกประการ 

5) การเคลื่อนยายไปต้ังในที่ใหม (Relocation) เปนการยายอาคารเดิมไปสรางในที่ตั้งใหมใหมีสภาพ
เหมือนเดิมมากท่ีสุด 

ทั้งนี้ การอนุรักษในระยะแรกทํากันในวงจํากัด มีการอนุรักษเฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ขาดการมองเปนภาพรวม มักเปน
การอนุรักษท่ีเนนดานโบราณคดีและประวัติศาสตร เมื่อถึงยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม คริสตศตวรรษท่ี 19 เกิดการพัฒนาดาน
อุตสาหกรรมการผลิต มีผลใหเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และไดกลายเปน จุดเริ่มตนการพัฒนาเทคนิค 
แนวความคิดในการอนุรักษที่ซับซอน มีระบบมากขึ้น และเกิดแนวความคิดการอนุรักษที่เกี่ยวเน่ืองกับการวางผังเมือง
เนื่องจากสถาปตยกรรม สิ่งกอสรางตาง ๆ ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตรและไดรับการอนุรักษมีความสําคัญเก่ียวของกับ
เมือง และเปนองคประกอบของสภาพแวดลอมทางกายภาพของเมือง ดังนั้น การอนุรักษจึงเปนการมองภาพรวมในลักษณะ
การอนุรักษท้ังเมือง โดยเนนการสงวนรักษาปรับปรุงใหคงสภาพเดิม และใหพื้นที่หรือบริเวณท่ีทําการอนุรักษมีชีวิตชีวาอยูได
โดยไมกระทบหรือขัดกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจท่ีดําเนินไปในปจจุบัน  

4.3 แนวคิดดานนิเวศวิทยาวัฒนธรรม 
อนุกูล  ตันสุพล (2559: 196-218) ไดศึกษาเก่ียวกับนิเวศวิทยาวัฒนธรรมกับการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีขอคนพบจาก

การศึกษาวา พื้นฐานของแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนจะ ขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวาง 3 ปจจัย คือ สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม โดยการพิจารณาถึงความย่ังยืนมักมีที่มาจากปญหาสิ่งแวดลอมซึ่งเปนผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิดทุน
นิยม ดังน้ัน การพัฒนาท่ียั่งยืนจึงมีมุมมองในการแกปญหาที่เกิดขึ้นเช่ือวาเมื่อแกปญหาไดก็สามารถนําไปสูความย่ังยืนได แต
มนุษยท่ีเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดปญหากลบัไมมีการดําเนินการอยางจรงิจัง เชน การเปลี่ยนวิธีคิด การปรับเปลี่ยนการปฏบิตัิ 
ก็ยากท่ีจะใหกลไกของการพัฒนาอยางยั่งยืนเกิดขึ้น ดังนั้น ควรท่ีจะยอนมองกลับมาที่วัฒนธรรมซ่ึงเปนปจจัยที่สําคัญที่ผูกติด
อยูกับมนุษยนอกเหนือไปจากการพิจารณาดานเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม การพัฒนาอยางยั่งยืนที่เปนอยูขณะนี้ 
มีสวนท่ีเกี่ยวของกับปจจัยดานวัฒนธรรมนอยมาก จึงควรผสานวัฒนธรรมที่เปนกรอบที่ดีสําหรับการดํารงชีวิตเขาไปสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืน และสามารถนําไปสูสังคมท่ียั่งยืนที่อยูบนพ้ืนฐานของทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีอยูในแตละทองถ่ินเปนหลัก 

ทั้งนี้ เนื่องจากวัฒนธรรมยึดโยงอยูกับคน และในขณะท่ีคนผูกติดอยูกับพื้นที่  จึงจําเปนที่จะตองพิจารณาถึง
สภาพแวดลอมที่กําหนดความเปนพื้นที่ดวย นั่นคือ แนวทางหน่ึงที่มิติของการพัฒนาอยางยั่งยืนควรดําเนินไป ไดแก แนว
ทางการพัฒนาท่ีอยูบนพ้ืนฐานของ “นิเวศวิทยาวัฒนธรรม” ซึ่งไดใหความสําคัญกับระบบวัฒนธรรมควบคูไปกับระบบนิเวศ 
ของพื้นที่ โดยมุงเนนท่ีระบบนิเวศ และภูมิปญญาทองถิ่นที่มนุษยใชในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่เปนเอกลักษณและ
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แตกตางกันในแตละพ้ืนที่ นั่นคือการอยูรวมกับสภาพแวดลอม ดังนั้นการพัฒนาท่ียั่งยืนควรอยูบนพื้นฐานของระบบนิเวศ
วัฒนธรรมแตละทองถิ่นเพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ียังยืนได 

จากบทสรุปนั้น อนุกูล ตันสุพล ยังไดกลาวอธิบายไวในขอคนพบจากการวิเคราะหวา  ถาไมพิจารณาหรือคํานึงถึง
ความยั่งยืนทางวัฒนธรรมก็เทากับวาในอนาคตเรายอมท่ีจะสูญเสียมรดกของความเปนมนุษยที่สั่งสมกันมาจากอดีต ตัวตนของ
ทองถิ่นก็จะหายไปกลายเปนเหมือนกันไปหมดทุกแหง สิ่งที่ถายทอดสืบตอกันมาก็จะสูญหายไปเปรียบเสมือนตนไมใหญที่ไร
รากแกวไมนานก็จะตายไป โลกท่ีเปนที่อาศัยของมนุษยจึงไมสามารถพิจารณาเพียงความยั่งยืนในสิ่งที่จับตองไดเทาน้ัน แตควร
คํานึงถึงสิ่งที่เปนจิตวิญญาณ ภูมิปญญาซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสังคม ซึ่งลวนเกี่ยวของกับวัฒนธรรมดวย ดังนั้น ความย่ังยืน
จึงจําเปนตองพิจารณาถึงความย่ังยืนรวมกับวัฒนธรรม 

การนําวัฒนธรรมมาพิจารณารวมกับความย่ังยืนตองเร่ิมจากการเปลี่ยนมุมมองที่มีอยูในปจจุบันของบุคคลที่มองถึง
ความเติบโต  (Growth) ตองเปลี่ยนไปมองถึงเรื่องความสมดุล (Balance) รวมถึงเปลี่ยนแนวคิดจากการแขงขัน 
(Competition) ไปสูการรวมมือกัน (Cooperation) และเปลี่ยนมุมมองจากการมุงเนนพัฒนาเศรษฐกิจ(economic 

centered worldview) ไปสูมุมมองที่หลากหลายมิติ (multi-dimensional worldview) มากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน นั่นคือ 
การพัฒนาควรตองคํานึงถึงความเปนองครวมของทุกดานอยางสมดุลบนพื้นฐานของทรัพยากร ภูมิปญญา วัฒนธรรม  การมี
สวนรวม ความเคารพซึ่งกันและกัน และความเทาเทียมกัน 

หัวใจสําคัญของทองถิ่น คือ ทุนทางวัฒนธรรม เชน ประเพณี มรดกภูมิปญญา สถานท่ี ท่ีถายทอดจากอดีตสูปจจุบัน
และตอเนื่องไปสูอนาคต นั่นก็คือเอกลักษณวัฒนธรรมทองถิ่น (local cultural Identity) และทองถิ่นที่อยูในพ้ืนท่ีตางกันยอม
มีพื้นฐานหรือสภาพแวดลอมที่ตางกันนั่นคือทุนทางธรรมชาติ ซึ่งสภาพแวดลอมที่ตางกันสวนหน่ึงไดหลอหลอม และกําหนด
ตัวตนทางวัฒนธรรมและตัวตนทางกายภาพของแตละพื้นท่ีใหตางกันออกไป น่ันคือความสัมพันธของมนุษยกับสภาพแวดลอม 
การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม การใชประโยชนจากสภาพแวดลอม รวมถึงระบบนิเวศที่เปนความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตที่
อาศัยอยูในพื้นที่นั้น ความย่ังยืนของพื้นที่จึงควรถูกกําหนดโดยกรอบของมิติทางวัฒนธรรมผสานไปกับกรอบมิติของระบบ
กายภาพ กลาวคือ มิติวัฒนธรรมตองประสานความถูกตองเท่ียงธรรมกับมิติสิ่งแวดลอม และสามารถดํารงชีวิตและอยูไดในมิติ
เศรษฐกิจ และมิติเศรษฐกิจตองมีความรับผิดชอบตอมิติสิ่งแวดลอม ซึ่งน่ันคือความย่ังยืนท่ีแทจริงที่คํานึงถึงกรอบของ “ระบบ
นิเวศวัฒนธรรม” (Cultural Ecology) ที่เปนสิ่งบงช้ีถึงตัวตนของพ้ืนที่ที่แตกตางกันทั้งดานกายภาพและวัฒนธรรม ซึ่งการ
พัฒนาท่ียั่งยืนควรพิจารณาบนพ้ืนฐานจากสิ่งที่เปนตัวตนของพ้ืนที่นั่นคือ การพัฒนาที่คํานึงถึงตนทุนทางวัฒนธรรม และ
ตนทุนทางธรรมชาติที่มีอยูในพ้ืนท่ีนั้นเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาตาง ๆ   

ดังนั้น การขับเคลื่อนการอนุรักษคลองเจดียบูชา รวมท้ังการสงเสริมการพัฒนาท่ีสรางสรรคในมิติตาง ๆ ในอนาคต 
จึงควรคํานึงถึงนิเวศวิทยาวัฒนธรรมควบคูดวย เพราะจะเปนชองทางหน่ึงที่จะนําการอนุรักษและการพัฒนาไปสูความย่ังยืน 
โดยเฉพาะการคํานงึถึงประวัติศาสตรความเปนมาของการขุดคลองเจดียบูชาที่เช่ือมโยงกับพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
ความผูกพันกับองคพระปฐมเจดีย และความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยตอสังคมไทย รวมท้ังวิถีวัฒนธรรมทองถิ่นที่มี
มาคูกับชุมชนตาง ๆ ริมคลองเจดียบูชา เปนตน  

5.แนวทางการอนุรักษคลองเจดียบูชา: สืบสานและรักษาสายน้ําแหงพระราชศรัทธาสูความย่ังยืน 

จากขอมูลความเปนมาและความสําคัญของคลองเจดียบูชา สภาพทั่วไปและสภาพปญหาของคลองเจดียบูชา และ
แนวคิดที่เก่ียวของซึ่งไดนําเสนอมาขางตนนั้น ประกอบกับขอมูลขอเสนอแนะจากเวทีการสัมมนาที่เกี่ยวของ ผูเขียนจึงขอ
สังเคราะหและนําเสนอแนวทางการอนุรักษคลองเจดียบูชาเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ดังตอไปนี้ 

5.1 การสรางเสริมความตระหนักรูคุณคาเชิงประวัติศาสตรและความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
จากท่ีไดกลาวแลวถึงประวัติความเปนมาของการขุดคลองเจดียบูชา เปนประวัติศาสตรที่คนนครปฐม โดยเฉพาะคน

ริมคลองเจดียบูชาควรภาคภูมิใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ทร งมีพระ
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ราชศรัทธาตอพระพุทธศาสนา มีพระราชประสงคเสด็จมานมัสการองคพระปฐมเจดียและมุงใหราษฎรไดใชคลองแหงนี้ในการ
คมนาคมสัญจรเพื่อการคาขายและการดํารงชีวิตที่สะดวก แมปจจุบันนี้ จะไมมีการคมนาคมทางเรือเพื่อมาถึงองคพระปฐม
เจดียแลว แตลองรอยแหงพระราชศรัทธาและพระมหากรุณาธิคุณนี้ ยังปรากฏอยู เช่ือมโยงกับพระมหากรุณาธิคุณอีกเอนก
อนันตที่ทรงบําเพ็ญเพื่อพระพุทธศาสนาและอาณาราษฎรโดยเฉพาะการท่ีทรงโปรดฯ ใหมีการปฏิสังขรณองคพระปฐมเจดีย 
เปนตน การสรางเสริมความตระหนักรูคุณคานี้ สามารถกอใหเกิดแรงจูงใจเพ่ือที่จะริเริ่มดวยตนเองและรวมแรงกายแรงใจกับ
ผูอื่นในการอนุรักษคลองเจดียบูชาตอไปได เปนการใชทุนทางวัฒนธรรม คือ พื้นฐานความเปนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา
และจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย มาเปนแรงผลักดันภายในควบคูกับการแกปญหาสิ่งแวดลอมท่ีกําลังเกิดขึ้น ณ คลอง
เจดียบูชา และอาจจะบูรณาการรวมกับการสงเสริมเศรษฐกิจ เชน การพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และตลาด
วัฒนธรรม เปนตน แนวทางน้ี สอดคลองกับแนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรมดังที่กลาวมาแลวขางตน   

5.2 การผลักดันใหการอนุรักษคลองเจดียบูชาเปนนโยบายสําคัญของสวนราชการในจังหวัดแบบบูรณาการ 
ที่ผานมา สวนราชการในจังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะทางจังหวัดและเทศบาลนครนครปฐม แมจะมีกิจกรรมการ

รณรงค กิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า การวางระบบในการบําบัดน้ําเสีย และการ
ประชุม สัมมนา ระดมความคิดเห็นในหลาย ๆ เวทีอยูเนือง ๆ ตลอดจนมีการปรับภูมิทัศนและพัฒนาทัศนียภาพและ
สภาพแวดลอมริมคลองในบางพื้นที่ อาทิ โครงการพัฒนาพ้ืนที่คลองเจดียบูชาเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณวัดเสนหาพระอารามหลวง และการบรรจุโครงการจัดทํากรอบแผนแมบทการบริหารงานเชิง
ธุรกิจคลองเจดียบูชาอยางยั่งยืนไวในแผนงานพัฒนาจังหวัดนครปฐม ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 -2565) เปนตน (สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครปฐม,  2562: 32) แตยังประสบปญหาเรื่องขาดความตอเน่ืองและขาดการ
ดําเนินงานเชิงบูรณาการความรวมมือใหครบวงจรคุณภาพของการดําเนินงานต้ังแตรวมคิดรวมวางแผนงาน (Plan) รวม
ดําเนินการ (Do)  รวมประเมินผล (Check) และการปรับปรุง พัฒนา (Act)  ในเชิงยโยบายจึงควรกําหนดใหมีความชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน โดยควรจัดทําแผนแมบทการอนุรักษคลองเจดียบูชาเปนวาระสําคัญควบคูกับแผนการบริหารงานเชิงธุรกิจ  รวมท้ังให
ความสําคัญกับแนวคิดเมืองนาอยูซึ่งมีองคประกอบท่ีสําคัญตามแนวคิดขององคการอนามัยโลก 11 ประการดังกลาวแลว
ขางตน และจะตองมีนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกพื้นที่ที่คลองเจดียบูชาพาดผาน (11 แหง) จัดทําแผนงาน
เชื่อมโยงกับแผนแมบทใหสามารถดําเนินงานไดตลอดปงบประมาณ และระยะยาวตามแผนงานของจังหวัด  

5.3 การสงเสริมการมีสวนรวมของพลัง “บวร” ในการขับเคล่ือนการอนุรักษ 
จากการวิเคราะหการดําเนินงานที่ผานมา ซึ่งพบปญหาเรื่อง การขาดการดําเนินงานที่เนนการมีสวนรวมและความ

ยั่งยืน เมื่อพิจารณาถึงทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่และบริบทสภาพแวดลอมแลว พบวา พื้นที่คลองเจดียบูชาตลอดแนวยาว 24 
กิโลเมตร เปนที่ตั้งของวัด 7 วัด โรงเรียน 7 โรงเรียน รวมทั้งวัดและโรงเรียนที่มีพื้นที่ใกลเคียงอีกจํานวนหน่ึง และชุมชนอีก
หลายชุมชนในทองที่ 12 ตําบล การสรางความเขมแข็งในการอนุรักษคลองเจดียบูชาจึงควรอาศัยทุนเดิมที่มีทั้งทุนแนวคิดพลัง 
“บวร” คือ บานหรือชุมชน  วัด  โรงเรียนหรือสถานศึกษา  ซึ่งเปนแนวคิดการพัฒนาบนฐานวัฒนธรรมไทย โดยสงเสริมใหวัด
เปนศูนยกลางในการขับเคลื่อนการอนุรักษในพ้ืนที่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนแหลงใหความรูและสงเสริมกําลังเยาวชนใน
การรวมดําเนินงานตามแผนงานท่ีเหมาะสม  สวนบาน คือ ชุมชนทําหนาที่หลัก คือ ในการประสานเช่ือมโยงหนวยงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวของเพ่ือบูรณาการการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด    

ทั้งนี้ การสงเสริมการมสีวนรวมของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ใหมีบทบาทในการเปนพลังขับเคลื่อนการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมริมคลองเจดียบูชา มีกรณีตัวอยางที่หนวยรักษคลองเจดียบูชา โรงเรียนวัดพระปฐมวิทยาลัย ซึ่งไดดําเนินการ
กิจกรรมรักษาแหลงน้ําในชุมชนใหใสสะอาด โดยมีพลังของเด็ก ๆ เปนแรงผลักดัน ภายใตช่ือกลุมจิตอาสาวา"หนวยรักษคลอง
เจดียบูชา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย" ซึ่งนักเรียนในกลุมนี้ ตระหนักถึงปญหาสภาพน้ําในคลองเจดียบูชา (บริเวณเขตเมือง) ที่
ดําขุนและกลิ่นเหม็น เพราะการเจริญเติบโตของชุมชน จึงรวมตัวกันก็เปนหน่ึงในผูคนของชุมชนที่มองเห็นปญหาและมีพื้นที่
โรงเรียนก็อยูติดคลอง จึงรวมตัวกันเปนกลุมเยาวชนจิตอาสา เพื่อชวยกันแกไขฟนฟู  จากนั้นก็ตั้งโครงการ"รวมใจภักดิ์ รักษ
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คลองเจดียบูชา" โดยนอมนําแนวพระราชดําริ เรื่อง"เขาใจ-เขาถึง-พัฒนา"ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 มาเปนแนวทางปฏิบัติ โดย
เริ่มสํารวจพ้ืนท่ีและศึกษาวิธีบําบัดน้ําเสียจากมูลนิธิอุทกพัฒน จากนั้นชักชวนเพื่อน ๆ มาชวยกันเก็บขยะในคลองสัปดาหละ
ครั้ง และปนลูก EM บอล เพื่อนํามาโยนลงคลองสัปดาหละ 2 ครั้ง(ครั้งละประมาณ100ลูก) เพื่อเปนการชวยบําบัดน้ําเสียอีก
ทาง  นอกจากน้ียังลงพ้ืนที่รณรงคใหความรู โดยใชหลักการ"บาน-วัด-โรงเรียน"และจัดประกวดวาดภาพการรณรงครักษาความ
สะอาดคลองเจดียบูชา เพ่ือกระตุนเตือนอยางตอเนื่องซ่ึงในเดือนมกราคมนี้ก็จะเร่ิมทํากระชังกั้นผักตบชวากันดวย (ชอง 3, 
2560: ออนไลน) 

แนวทางอนุรักษคลองเจดียบูชาดังที่ไดเสนอในบทความน้ี เปนเพียงกรอบกวาง ๆ โดยสรุป คือ ตองเร่ิมตนจากการ
สรางแรงจูงใจโดยการสงเสริมใหประชาชนไดตระหนักรูถึงคุณคาเชิงประวัติศาสตร เปนการอาศัยพลังประวัติศาสตรและ
นิเวศวิทยาวัฒนธรรมในการอนุรักษและพัฒนา นับไดวาเปนขั้นเตรียมความพรอมดานจิตใจและพลังทางสังคม จากนั้น จะตอง
ผลักดันใหมีแผนงานยึดโยงกับแผนงานการพัฒนาของจังหวัดและหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังองคการปกครองสวน
ทองถิ่นที่จะตองมีบทบาทนําในเชิงนโยบายตอไปใหชัดเจน ขั้นนี้กลาวไดวาเปนการดําเนินงานในแนวด่ิง และสุดทายจะตอง
สงเสริมการมีสวนรวม ซึ่งอาจเรียกวาการดําเนินงานในแนวราบ เปนการขับเคลื่อนการอนุรักษในลักษณะความรวมมือตามวิถี
วัฒนธรรมด้ังเดิมของสังคมไทยซึ่งมีบาน วัดและโรงเรียน เปนแกนหลักในการพัฒนาชุมชน เรียกวา พลัง “บวร” เม่ือทุกคนมี
หัวใจท่ีตระหนักรู ควบคูกับมีนโยบายที่ชัดเจนและพลงัความรวมมือท่ีเปนรปูธรรม ยอมเปนที่หวังไดวา คลองเจดียบูชา สายน้ํา
แหงพระราชศรัทธาแหงน้ี จะไดรับการรักษาและสืบสานสืบตอไปอยางมีคุณคาและเกิดคุณประโยชนตอประชาชนอยางยั่งยืน 

6.สรุป 
จากขอมูลที่กลาวมานั้น สรุปไดวา คลองเจดียบูชาเปนแหลงน้ําที่มีความสําคัญยิ่งตอชาวนครปฐม โดยเฉพาะชุมชน

ริมคลองในพื้นที่ 12 ตําบล ท่ีคลองเจดียบูชาพาดผาน  ความสําคัญที่วาน้ันมีทั้งในมิติคุณคาทางประวัติศาสตรและคุณคาทาง
จิตใจ เพราะเปนคลองที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดฯ ใหขุดขึ้นเพื่อเปนเสนทางเสด็จมา
นมัสการองคพระปฐมเจดีย และเปนเสนทางคมนาคมในสมัยนั้น  มีอายุมากกวา 160 ป (นับตั้งแต พ.ศ.2401)  คลองสายน้ีจึง
เปนสัญลักษณแหงพระราชศรัทธาท่ีทรงมีตอพระพุทธศาสนา ดุจดังเสนทางแหงความดีที่มุงสูการบรรลุเปาหมายสูงสุด   

อยางไรก็ตาม เมื่อลวงกาลมานาน คลองเจดียบูชาไมไดใชสัญจรดังเดิม ประกอบกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
จากสังคมเกษตรสูอุตสาหกรรม ทําใหเกิดสภาพปญหาหลายประการตามมา โดยปญหาที่สําคัญขณะน้ี คือ คุณภาพน้ําเสื่อม
โทรม โดยภาพรวมแลวอยูในขั้นเสื่อมโทรมมาก ปจจัยสําคัญ คือ การปลอยน้ําเสียลงสูคลองท้ังน้ําเสียจากบานเรือน ชุมชน 
การเกษตรท่ีมีสารเคมีปนเปอน โรงงานอุตสาหกรรม และฟารมสุกร สภาพปญหาดังกลาวนี้ จําเปนตองมีการแกไขอยาง
เรงดวนเพื่อปองกันไมใหปญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย โดยเร่ิมตนจากแนวคิดการอนุรักษเพื่อรักษาและสืบสานคลองเจดีย
บูชานี้ใหคงคุณคาและมีสภาพแวดลอมท่ีดี ตอยอดไปสูการพัฒนาในมิติตาง ๆ ตอไป   

แนวทางการอนุรักษคลองเจดียบชูาเริ่มตนจากการสรางเสริมความตระหนักรูความเปนมาและความสําคัญ  ตอดวย
การผลักดันใหเกิดนโยบายในสวนราชการทุกระดับในจังหวัดนครปฐมใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเนนการบูรณาการ
เชื่อมโยงภารกิจระหวางหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหสามารถดําเนินงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด และที่สําคัญที่สุด คือ 
การใชพลัง “บวร” หมายถึง พลังความรวมมือจากบาน คือ ชุมชน รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น  วัด และโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาในพ้ืนที่ริมคลองรวมกันดําเนินงานเพื่อการอนุรักษคลองเจดียบูชา  โดยมีขั้นตอน ไดแก การสรางการรับรู การ
ปลูกฝงจิตสํานึก การสรางคานิยมรักคลอง การฟนคืนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมริมคลอง และการรณรงคการรักษาคุณภาพน้ําและ
สิ่งแวดลอมตามลําดับ เพื่อรักษาและสืบสานสายน้ําแหงพระราชศรัทธานี้ใหคงอยูอยางมีคุณคาสืบไป 
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