จากตนสาย...สูปลายน้าํ
ศูนยวิทยฯ ชวนชาวบานทําวิจัยรักษาลําคลอง
นายบัญญัติ ลายพยัคฆ
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาศาสตรเพือ่ การศึกษานครศรีธรรมราช
ถึงแมวาโลกของเราจะประกอบไปดวยน้ําเปนสวนใหญ แตน้ําเกือบทั้งหมดเปนน้ําเค็มใน
มหาสมุทร เปนน้ําจืดเพียงนิดเดียวเอง ประมาณกันวาไมถึง 3% ของปริมาณน้ําทั้งโลก

จากสวนที่นอยนิดของน้ําจืด ปรากฏวา เปนน้ําแข็งในแถบขั้วโลกเกือบทั้งหมด และน้ํา
บาดาลใตดิน เหลือที่เปนน้ําจืดบนผิวโลกเพียงเล็กนอยเทานั้น คาดวาเพียงรอยละ 0.03 นับวานอย
จริงๆ เมื่อเปรียบเทียบกับความตองการใชน้ําของพลเมืองในโลกใบนี้
ที่นาตกใจไปกวานั้น น้ําจืดเพียงเล็กนอยที่มนุษยเอามาใชไดเปนน้ําจืดตามแมน้ํา คลอง
หนอง บึง ทะเลสาบ กลับเนาเสียเปนสวนใหญ หรือไมก็แหงขอด บางชวงมีมากจนทวมพื้นที่สราง
ความเสียหายตามมาอีก

??...หรือวิกฤตน้ํามาถึงแลวจริงๆๆ
ใครละจะรับผิดชอบ..??
ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช มีบทบาทในการสนับสนุน สงเสริมการ
เรียนรูวิทยาศาสตรใหแกคนทุกเพศ ทุกวัย เพื่อใหนําวิทยาศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ใช
วิทยาศาสตรในการแกปญหาของตนเอง ชุมชนและสิ่งแวดลอม ในรูปแบบของกิจกรรมที่
หลากหลาย เชน นิทรรศการ คายวิทยาศาสตร โครงการและกิจกรรมทีช่ วยพัฒนาสังคมและชุมชน
โดยเนนการศึกษาตามอัธยาศัย เรียนรูจ ากการปฏิบัติ ลงมือทํา วิเคราะหสภาพปญหา หาแนวทาง

แกไขปญหาดวยตนเอง เสริมทักษะดวยการศึกษาดูงาน เพื่อนํามาประมวลเปนองคความรูของ
ชุมชน

จากกิจกรรมนักสืบสายน้ํา พัฒนาเปนโครงการจากตนสาย..สูปลายน้ํา
ด ว ยภารกิ จ ของศู น ย วิ ท ยาศาสตร เ พื่ อ การศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช ที่ ใ ห บ ริ ก ารจั ด ค า ย
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมแกสถานศึกษาตางๆ ทั่วภาคใต ปละไมต่ํากวา 200 ครั้ง กิจกรรม
นักสืบสายน้ํา เปนกิจกรรมที่ไดรับความสนใจมากเปนอันดับตนๆ จากกิจกรรมทั้งหมดกวา 20
กิจกรรม
นักสืบสายน้ํา คือ กระบวนการของนักสืบ ที่จะตรวจชีพจรแผนดิน เพื่อใหรูวาบานที่เรา
อาศัยอยูนี้เปนปกติสุขหรือไม การดูแลสุขภาพของลําน้ําจึงเปนการดูแลสุขภาพของเราเอง
แตถาจะตรวจสุขภาพลําน้ําได เราตองอานลําน้ําเปน
นักสืบสายน้ํา จึงตอง วางแผนสํารวจ วา ”อยากรูอะไร”
“ทําอยางไรจึงจะไดคําตอบ” ตองออกเก็บขอมูล เพื่อสํารวจหาขอมูลและรูวาขอมูลที่เก็บมานั้น
บอกอะไรไดแคไหน

ไมมีใครจะรูจักลําน้ําดีเทากับชุมชน คนในชุมชนไดอาศัย ใชชีวิตมาคอนขางชีวิตกับลําน้ํา
ตั้งแตดื่ม อาบ ใช สารพัด จับปลา หาผัก บรรทุกผลไม สินคา ลองเรือไปมาหาสู จนบางแหงเกิดสาย
สัมพันธที่แนบแนนที่เรียกกันวา “เกลอเขาเกลอเล”

จนถึงทุกวันนี้...ไมมีอะไรเหลือใหจดจํา
แลวเราจะปลอยไวอยางนี้หรือ..??
โครงการจากต น สาย...สู ป ลายน้ํ า จึ ง เป น ความหวั ง เล็ ก ๆ ของชาวพรหมคี รี จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ที่จะรวมมือกับ “คนตนน้ํา” “คนกลางน้ํา” และ “คนปลายน้ํา” ลําคลองนอกทา
ปากพูน ใหพ ลิก ฟนมาสูความอุดมสมบูรณอยางในอดี ต โดยมี ศูน ยวิทยาศาสตรเ พื่อการศึ กษา
นครศรีธรรมราช ชวยขับเคลื่อนกระบวนการนักสืบสายน้ํา ทั้งในมิติของวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรม
หลังจากเตรียมความพรอมมานับ 10 ป กับกิจกรรมนักสืบสายน้ําของคายวิทยาศาสตรที่มี
กลุมเปาหมายเปนเยาวชนในโรงเรียน มาเปนกลุมเปาหมายผูนําชุมชนของตําบลบานเกาะ อําเภอ
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดวยการทํากิจกรรมผูนํานักสืบสายน้ํา อาสาสมัครอนุรักษลํา
คลอง ปลูกตนไมชายคลอง ศึกษา ดูงานการจัดการตนน้ํา จนทุกคนบอกวาถึงเวลาแลวที่จะตอง
ดูแลลําน้ําของเรา ตลอดทั้งสาย จากตนน้ําถึงปลายน้ํา คลองนอกทาที่มีตนน้ําจากเทือกเขาหลวง
ไหลผานพื้นที่สวนใหญของอําเภอพรหมคีรี ลงสูทะเลที่ปากน้ําบานปากพูน อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ถึงแมระยะทางเพียงแค 27 กิโลเมตร แตมีประวัติศาสตรและคุณคาตอชาวพรหม
คีรีและนครศรีธรรมราชอยางมาก
วันที่ 1-3 เมษายน 2553 น้ําตกพรหมโลก คือจุดเริ่มตนของการตรวจจับชีพจรแผนดิน
เพื่ออานลําน้ําอันจะนําไปสูการดูแลลําน้ําตอไป
สมาชิกทุกคนกระตือรือรน อยากรูจักลําน้ําของเขาจริงๆวา จากตนน้ํา ที่น้ําใสสะอาด ทําไม
เมื่อไหลลงที่ปากน้ําปากพูน จึงไดเนาเหม็นสกปรก จนไมสามารถนํามาใชไดเลย ฝมือใครกันแนที่
ทําใหน้ําเนาเสีย แลวมันเริ่มที่ไหน ใครจะชวยได จะทํากันอยางไรตอละ........

นอกจากที ม งานศู น ย วิ ท ยาศาสตร เ พื่ อ การศึ ก ษานครศรี ธ รรมราชแล ว ในวั น นั้ น ยั ง มี
ผูกอการ ประกอบดวย ผูบริหาร สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง ในเขตอําเภอพรหมคีรี

ผูนําชุมชน ผูอาศัย 2 ฝงคลอง หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และทีมงาน “นักเรียนวัยใสหัวใจ
ซุกซน” คนปลายน้ําจาก อบต.ปากพูน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมแลวเกือบ 70 ชีวิต
เราจะสํารวจอะไรกัน...คือคําถามที่ทุกคนอยากรู
จากประสบการณ จั ด กิ จ กรรมนั ก สื บ สายน้ํ า ของศู น ย วิ ท ยาศาสตร เ พื่ อ การศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช ทําใหทราบวา มีวิธีการและสิ่งที่ตองสํารวจ เพื่อบอกคุณภาพน้ําหลากหลายวิธี แต
ละวิธีใชไดกับสถานที่แตละแหงไมมีวิธีใดดีที่สุด เหมาะสมที่สุด แตในคราวนี้เราจะเลือกวิธีการที่
เปนกลางๆ และนาจะเหมาะสมกับคลองนอกทา
เราจะสํารวจอะไร...เราตัดสินใจเลือกจะสํารวจระดับความลึกของน้ํา พืชเฉพาะที่พบริม
คลอง ความขุนใส อุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง ความเค็ม ความลาดชันของตลิ่ง ลักษณะของเม็ด
กรวด ขนาดของหิน และที่เปนพระเอกคือ ตัวออนสัตวเล็กน้ําจืด
จุดสํารวจวางแผนกันเปนชวงๆ ได 3 ชวง ไดแก ชวงตนน้ํา ชวงกลางน้ํา ชวงปลายน้ํา
รวมทั้ง 3 ชวง ตองสํารวจกัน 36 จุด ใชวิธีการสุมตัวอยางมาประกอบการเลือกจุดสํารวจ เพื่อใหทุก
จุดเปนตัวแทนของลําน้ําทั้งสายจริงๆ
ใครจะสํารวจอะไร...ทุกคน ชุนมุนกับการรับฟงการชี้แจงจากทีมงานศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษานครศรีธรรมราช เพราะทุกคนตองใชวิธีเดียวกันหมด ไมวาจะสํารวจที่จุดใด สรุปวา
เพื่อใหทุกคนเขาใจและอาน ลําน้ําเปนตลอดสาย ฉะนั้น ทุกคนตองสํารวจและเก็บขอมูลทุกอยาง
แบงกลุมกันอยางไร...ยิ่งสับสนไปกันใหญ แตเพื่อใหเปนงานวิจัยแบบชาวบาน ตองคละ
สมาชิก ในแตละกลุม จะตองมีเจาหนาที่ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช อยางนอย
1 คน มีทั้งคนตนน้ํา คนกลางน้ําและคนปลายน้ํา ผูนําชุมชน สมาชิก อบต./เทศบาล ตองคละไปอยู
ทุกกลุม รวมไดทั้งหมด 9 กลุม ตองสํารวจ 36 จุด ทุกกลุมไดสํารวจตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
เจาหนาที่ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช ทําหนาที่บอกวิธีการเก็บขอมูล
สมาชิกชวยเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลเบื้องตน นําขอมูลมาบันทึกในตารางและลงกราฟ พรอมทั้ง
อานคาขอมูลจากราฟ
หลายคนบอกวาพวกเรากําลังเปนนักวิทยาศาสตร นักวิจัยชาวบาน ใชแลว...พวกเราทุกคน
กําลังทําวิจัยทองถิ่น วิจัยคลองนอกทาของพวกเราทุกคน

ผลจากการทํางานรวมกันทั้ง 3 วัน หลายคนถึงกับรองอุทาน!
โอ.....สายน้ําของเรา เจาชางนาสงสารเหลือเกิน ลําพังพวกเรา 70 คน ไมสามารถชวยเจาไดหรอก
เราตองไปบอกคนทั้งอําเภอพรหมคีรี คนอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่คลองนอกทาไหล
ผาน มาชวยกันดูแลเจาแลว
เพราะ...ผลสํารวจที่พวกเราลงมือทําดวยตนเอง ผมวาคลองนอกทาเริ่มปวย เริ่มเนาเสียจาก
ตนน้ํา ไมใชปลายน้ําอยางที่คิดตั้งแตแรก
ตัวออนสัตวเล็กน้ําจืดบางตัว ที่อาศัยในน้ําเนาเสีย ซึ่งนาจะพบที่ปลายน้ํา แตกลับพบได
ตั้งแตดานลางน้ําตกพรหมโลก.....เกิดอะไรขึ้นกับตนน้ํา ?
ความลึกของลําน้ําตื้นเขิน จนไมมีบานใหปลาไดอาศัยเลย กอนกรวดทับถมมาตั้งแตป
2531 เมื่อครั้งภูเขาถลม ฝงพืชน้ําที่เปนแหลงอาศัยของปลา จนสูญพันธสิ้น จะมีบางชวงที่ลึก แต
ไมไดลึกจากธรรมชาติ เกิดจากน้ําขังของฝายน้ําลน

กราฟความสัมพันธระหวาง pH ของน้ํากับจุดสํารวจ
คา pH

8.2
8.1

8
7.9
7.8
7.7
7.6
7.5
7.4
7.3

พืชที่พบริมตลิ่งมีนอยมาก พืชเฉพาะที่สําคัญ เชน บอนคลอง เกือบไมพบเลย จึงไมมีอะไรยึดตลิ่ง ชะลอ
การไหลของน้ํา ชวยดักตะกอนเปนที่ฝกไขของปลา หายไปแทบหมดสิ้น
ความขุนใส บางชวงน้ําขุนเปนสีดํา ทั้งๆ ที่อยูบริเวณกลางน้ําสวนใหญเปนน้ําที่ถูกขัง โดยฝายน้ําลน
นับ 10 แหง ตลอดสายน้ํา
อุณหภูมิของน้ํา ไมสม่ําเสมอตามที่ควรจะเปน นอกจากปจจัยของเวลาของการสํารวจแลว ยังเกิดขึ้น
จากสิ่งปลูกสรางขวางทางน้ํา และอัตราการไหลของน้ํา
ความเปนกรด-ดาง บางชวงน้ําคอนขางเปนกรด ซึ่งมีความสัมพันธกับกิจกรรมริมฝงน้ํา เชน การเลี้ยงสัตว
การใชยาปราบศัตรูพืช
ความเค็มของน้ํา ไมนาจะพบบริเวณกลางน้ํา แตกลับพบความเค็มของน้ํา ถึงแมเล็กนอย แตเปนสัญญานบ
อกเหตุบางอยาง
ลักษณะความลาดชันของตลิ่ง ที่ถูกน้ํากัดเซาะ และการกระทําของมนุษยจนไปทําลายแหลงอาศัยของสัตว
ริมน้ํา ผูควบคุมระบบนิเวศจนหมดสิ้น

เม็ดกรวดทราย ที่รุกคืบไปหาตนน้ํา แสดงถึงการถูกทําลายของตนน้ํา ทั้งๆที่ระยะหาง 5-7 กิโลเมตร
จากตนน้ําควรจะเปนกอนหินอยางในอดีต แตปจจุบันเพียงแค 3 กิโลเมตร จากตนน้ําก็พบกอนกรวดเปนสวนใหญ

ปากน้ําปากพูน

โรงกลึงชางถิน

ทาปมน้ํามัน

ทาเทียบเรือ(ปากพูน)

โรงน้ําแข็ง

ทาเทียบเรือ(สุนะ)

สะพานทาแพ

บานหูนบใหญ

เทวสถานธรรม

บานครูไท

สะพานน้ําแคบ

บานคุณฉุย

สํานักสงฆน้ํารอบ

บานคุณไก

ฝายน้ําลน(หลังวัดหลวงครู)

บานคุณบํารุง

บานพี่ดี(ลายพยัคฆ)

สะพานวัดบานนา

บานนาคิด(ถ.หนองโสม)

บานลุงจืด

อบต.บานเกาะ

บานพี่ออย

สนามตะกรอ

บานลุงถม

บานลุงคม

บานลุงนอม

บานลุงถิน

สะพานวัดเขาขุนพนม

ศาลาหมู 3

สนามชนโค

บานปาจําแลง

บานผูใหญเมศ

สะพานนอกทา

ครัวเคียงคลอง

น้ําตกพรหมโลก

ฝายน้ําลน(รานริมเขื่อน

จุดสํารวจ

7.2

เหลานี้คือสัญญาณอันตรายที่เกิดขึ้นกับคลองนอกทา-ปากพูน เพียงแค 27 กิโลเมตร จากตนน้ําสูปลายน้ํา
ความเสียหายของระบบนิเวศลําน้ําเริ่มสะสมจากตนน้ํา จนถูกทําลายยอยยับที่ปลายน้ํา จะใชเวลาสักกี่ปที่จะฟน
ลําน้ําสายนี้ ใหไดใชอาบ ดื่ม กิน ลองแพ เหมือนอยางอดีต แมเปนความหวังเล็กๆ ของชาวพรหมคีรี แตทุกคนก็ยัง
หวังใหเกิดขึ้น และไมใชคลองนอกทาเทานั้น ลําน้ําอื่นๆ ก็เชนกัน ประสบชะตากรรมเหมือนกัน ลําน้ําทุกสาย
ชีวิตทุกชีวิตกําลังรอความหวัง
เราจะทําลายความหวังนั่นหรือ...
เพราะ A Turkish businessman บอกวา
“Many have lived without love ; None Have lived without water”

