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บทคัดยอ:  คุณภาพน้ําระหวางเดือนตุลาคม 2548 ถึงกันยายน 2549 พบวา คลองรังสิตจะมีคุณภาพน้ํา ดีที่สุด รองลงมาคือ
คลองแสนแสบและคลองลาดพราวตามลําดับ ตะกอนดินในคลองจะมีการสะสมอินทรียวัตถุในปริมาณที่นอย ปริมาณ
อินทรียวัตถุและฟอสฟอรัสสะสมมากที่สุดในคลองลาดพราว ไนโตรเจนสะสมมากที่สุดในคลองแสนแสบ ประชาชนที่
อาศัยอยูบริเวณคลองจะมีลักษณะการดํารงคชีวิตที่คลายกัน ขยะจะทิ้งลงในที่จัดเก็บของกรุงเทพมหานคร ของเสีย น้ําเสีย
จะถูกทิ้งลงในคลองโดยตรงโดยไมมีการบําบัดกอนยกเวนที่คลองแสนแสบ ประชาชนจะมีรูปแบบภูมิปญญาทองถิ่นและ
การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติที่แตกตางกัน ประชาชนริมคลองแสนแสบจะมีรูปแบบภูมิปญญาทองถิ่นและจัด
กิจกรรมดานการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากที่สุด 
 
คําสําคัญ: ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมทางน้ํา   คุณภาพน้าํ  ตะกอนดิน 

 
ABSTRACT: The quality of water in the canal between October 2005 to September 2006 found that the quality of 
water in Klong RangSit is better than in Klong SanSab and in Klong Lardphrao. The sediment soil has a little organic 
matter deposit. Klong Lardphrao has the most organic matter and phosphorus deposit in sediment soil. Klong SanSab 
has the most nitrogen deposit in sediment soil. The people are similar in sustain life. The garbage is discharged in 
dustbin of Bangkok Metropolitan Administration. Waste water is directly discharged in canal without treatment process 
except for Klong SanSab. The local wisdom and the use of the natural resource and environment are in different pattern. 
People living in Klong SanSab have local wisdom and consciousness-raising activities of natural resource and 
environment conservation at the most level. 
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1.  ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย 

ส่ิงแวดลอมของมนุษยที่อยูรอบๆ ตัวทั้งส่ิงที่มีชีวิต
และไมมีชีวิต  ส่ิงแวดลอมสามารถแบงออกเปน
ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมทาง
วัฒนธรรม  หรือส่ิงแวดลอมประดิษฐ  หรือมนุษย
เสริมสรางกําหนดขึ้น ส่ิงแวดลอมทางสังคมที่มนุษย
เสริมสรางขึ้นโดยใชกลวิธีสมัยใหมตามความเหมาะสม
ของสังคม เศรษฐกิจและการเมือง จากการที่ประชากร
ของโลกไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและมากจึงไดมีการ
จัดการกับธรรมชาติโดยขาดความระมัดระวังรวมทั้ง
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหประชากรตอง
แขงขันกัน ผลก็คือทําใหส่ิงแวดลอมเสื่อมโทรมลงจน
เห็นไดชัด 

การวิจัยมุ ง เนนศึกษาศักยภาพชุมชนเพื่อหา
รูปแบบการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทางน้ํา เพื่อสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษในพื้นที่เขต
การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2  อันจะทําใหเกิดความ
เขมแข็งในชุมชนย่ิงขึ้นเพื่อการอนุรักษใหเปนแหลง
ทรัพยากรที่สมบูรณสืบตอไปสูชนรุนหลัง 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1  ศึกษาบริบทชุมชนของชุมชน 
2.2  วิเคราะหคุณภาพน้าํและตะกอนดิน 
2.3 ศึกษารูปแบบภูมิปญญาทองถิ่น การใช

ประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางน้ํา 
2.4 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางน้ําของชุมชน 
2.5  สรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น  ดานการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางน้ํา 
 

3. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
3.1 ขอบเขตดานพื้นที่ กําหนดพื้นที่ในเขต

การศึกษาพื้นฐานกรุงเทพมหานคร เขต 2 
3.2  ขอบเขตดานเวลา เก็บรวบรวมขอมูลในชวง

เดือน ตุลาคม 2548  ถึง กันยายน 2549 

3.3 ขอบเขตดานเนื้อหาสาระ ทําการศึกษาประเด็น
ที่สําคัญ  คือ ศึกษาบริบทชุมชนของชุมชน วิเคราะห
คุณภาพน้ําและตะกอนดินในคลอง  รูปแบบภูมิปญญา
ทองถิ่นและการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมทางน้ําของชุมชน สรางจิตสํานึกการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางน้ําของ
ชุมชน และสรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น  
 
4. พื้นที่วิจัย 
 เขตการศึกษาพื้นฐานกรุงเทพมหานคร  เขต 2 
ชุมชนที่อาศัยบริเวณริมคลองแสนแสบ คลองลาดพราว
และคลองรังสิต  และคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 
 
5.  ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพแบบการวิจัยโดย
การมีสวนรวมในการพัฒนา (PAR) และการวิจัยเชิง
ปริมาณ  แบบการวิจัยเชิงทดลอง ทําการทดลองใน
หองปฏิบัติการ และการสํารวจโดยใชแบบสอบถามใช
การสัมภาษณเชิงลึก การจัดกลุมสนทนา 

การวิจัยเชิงทดลอง ใชการวิจัยในหองปฏิบัติการ
เพื่อศึกษากระบวนการจากทรัพยากรธรรมชาติทางน้ํา 
คุณภาพน้ําและตะกอนดิน  

การวิจัยเชิงทดลองขอมูลที่ไดจะวิเคราะหดวย
โปรแกรมประยุกต SPSS สถิติที่ใชคือ คาเฉลี่ย (Mean: 
x ), คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation ; S.D.) 
การทดลองวางแผนการทดลองแบบสุ มตลอด 
(Completely randomized  design) และวิเคราะหความ
แตกตางของคาเฉลี่ยขอมูลดวยวิธี Duncan's New 
Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอย
ละ 95 (p< 0.05) และวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธเปยรสัน (Pearson correlation coefficient) 
ของตัวแปร 2 ตัว (Bivariate correlation) 
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6. ผลการทดลอง 
6.1 ภูมิปญญาทองถิ่นและการใชประโยชน  

คลองแสนแสบมีการใชเพื่อการคมนาคมทางเรือ มี
ทาเรือทั้งส้ิน 26 ทามีเรือวิ่งรับสงผูโดยสารจากทาเรือวัด
ศรีบุญเรืองถึงสะพานผานฟา การใชน้ําในคลองสวน
ใหญไมมีการนําน้ํามาใชประโยชน มีเพียงเล็กนอยที่นํา
น้ําในคลองเพื่อรดน้ําตนไม  ทําความสะอาดถนน มีบาง
ชุมชนที่อาศัยริมคลองมีการบําบัดน้ําในคลอง เชน 
ชุมชนอาคารชุดการเคหะแหงชาติคลองจั่น ชุมชนวัด
ตึก คุณภาพน้ําในคลองสวนที่อยูเหนือชุมชนอาคารชุด
การเคหะแหงชาติคลองจั่นถึงตลาดมีนบุรี น้ําในคลองมี
คุณภาพที่ดีกวาคุณภาพน้ําในคลองสวนที่อยูระหวาง
ตลาดบางกะปจนถึงสะพานผานฟา 

การทิ้งของเสีย พบวา มีการระบายน้ําเสียลงทอน้ํา
เสีย ทิ้งขยะลงในถังขยะเพื่อรอใหรถเก็บขยะของ
กรุงเทพมหานครมาเก็บ สําหรับหองน้ํา ของเสียจะถูก
ทิ้งลงคลองโดยตรง 

คลองลาดพราว พบวา สวนใหญไมมีการนําน้ําใน
คลองมาใชประโยชนเลย น้ําในคลองเสียตลอดทั้งสาย
บางแหงจะมีกลิ่นเหม็นมาก เชน บริเวณตลาดยิ่งเจริญ 
บริเวณคลองลาดพราวจะมีถุงพลาสติกในคลองและ
ขยะ ไมมีการบําบัดน้ําในคลองทําใหคุณภาพน้ําต่ํามาก
ไมสามารถนํามาใชประโยชนได การทิ้งของเสีย พบวา 
มีการระบายน้ําเสียจากบานลงทอน้ําเสีย มีการทิ้งขยะ
ลงในถังขยะเพื่อรอใหรถเก็บขยะของกรุงเทพมหานคร
มาเก็บ สําหรับหองน้ําของเสียจะถูกทิ้งลงคลองโดยตรง 

คลองรังสิต พบวา สวนใหญไมมีการนําน้ําใน
คลองมาใชประโยชนเลย มีเพียงเล็กนอยที่นําน้ําใน
คลองมาใชเพื่อรดน้ําตนไม   ทําความสะอาดถนน 
หนทาง  ดานการทิ้งของเสีย พบวา มีลักษณะ
เชนเดียวกับคลองลาดพราว 

 
6. 2 การวิเคราะหคุณภาพน้ําและตะกอนดิน 

ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําในคลองแสนแสบ 
ลาดพราวและคลองรังสิต ตลอดแนวคลองโดยเฉลี่ยทั้ง
ป ตั้งแตเดือนตุลาคม 2548 ถึงกันยายน 2549 พบวา 
ดัชนีคุณภาพน้ําในคลอง ที่มีความแตกตางทางสถิติ

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ p < 0.05 ไดแก ปริมาณ
ออกซิเจนละลาย ปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด บีโอดี ซีโอ
ดี ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด ปริมาณไนโตรเจน
ทั้ งหมด  ปริมาณแอมโมเนียในหนวยไนโตรเจน 
ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดและปริมาณแบคทีเรียกลุม
โคลิฟอรมทั้งหมด ในขณะที่อุณหภูมิ คาความเปนกรด-
ดาง ปริมาณไนทรัสในหนวยไนโตรเจน และปริมาณ
ไนเตรตในหนวยไนโตรเจน จะไมมีความแตกตางทาง
สถิติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ p < 0.05 เมื่อทดสอบดวย
วิธีของ Duncan  

การวิเคราะหคุณภาพตะกอนดินในเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2549 จํานวน 10 จุด พบวา   
 คุณภาพตะกอนดินเฉลี่ยในคลองแสนแสบมีคา
ความเปนกรด - ดาง 8.03 ความนําไฟฟาที่อุณหภูมิ 25 
°C มีคา 665 µS cm-1 ความหนาแนนรวมของตะกอน
ดินมีคา 1.95 g/cm3  อินทรียวัตถุในตะกอนดินรอยละ 
2.99 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดรอยละ 1.59  และ
ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด 868 µg/g 

คุณภาพตะกอนดินเฉลี่ยในคลองลาดพราวมีคา
ความเปนกรด - ดาง 7.57 ความนําไฟฟาอุณหภูมิ 25 °C 
มีคา 732 µS cm-1 ความหนาแนนรวมของตะกอนดินมี
คา 1.94 g/cm3 อินทรียวัตถุในตะกอนดินรอยละ 3.89 
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดรอยละ 0.35 และปริมาณ
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 1,246 µg/g 

คุณภาพตะกอนดินในคลองรังสิต พบวา มีคาความ
เปนกรด - ดาง 7.28 ความนําไฟฟาอุณหภูมิ 25 °C มีคา 
768 µS cm-1 ความหนาแนนรวมของตะกอนดินดินมี
คา 2.10 g/cm3 อินทรียวัตถุในตะกอนดินรอยละ 2.15 
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดรอยละ 0.12 และปริมาณ
ฟอสฟอรัสทั้งหมด 890 µg/g  

 
6.3 รูปแบบภูมิปญญาทองถิ่นและการใชประโยชน 

จากการสํารวจ พบวา ที่ชุมชนบางกะปบริเวณ
อาคารชุดการเคหะแหงชาติคลองจั่น ไดมีการรวมกลุม
ของผูอยูอาศัยบริเวณอาคารชุดของการเคหะแหงชาติใน
การนําน้ําหมักชีวภาพเพื่อการบําบัดน้ําเสียภายในอาคาร
ที่อยูอาศัยและทําการบําบัดน้ําในคลองแสนแสบโดย
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การกักน้ําเสียในคลองริมอาคารชุด พบวา กลิ่น สีของ
น้ําเสียมีสภาพที่ดีข้ึน หลังจากนั้นจึงมีการเริ่มโครงการ
อยางจริงจังรวมกับเขตการปกครอง 18 เขต มีการสง
วิทยากรเขาไปใหความรูและใหประชาชนในเขตตางๆ 
เขารวมโครงการ ในขณะที่ชุมชนอาคารชุดก็มีการ
รณรงคใหมีการนําน้ําหมักชีวภาพมาใช โดยมีการผลิต
น้ําหมักชีวภาพแลวแจกจายใหสมาชิกนําไปใชโดยไม
คิดมูลคา และไดเริ่มทดลองผลิตน้ําหมักชีวภาพสูตร
ตางๆ ข้ึนใหหลากหลายมากขึ้น ทั้งน้ําหมักชีวภาพเพื่อ
การทําความสะอาดภาชนะ หองน้ํา ส่ิงของตางๆ ใชใน
การปลูกพืชผักสวนครัวและตนไม ปจจุบันยังคงมี
เครือขายอยูบาง 

ชุมชนวัดตึกหลังวัดเทพลีลา มีการรวมตัวกันนําน้ํา
หมักชีวภาพมาใชในการบําบัดน้ําเสียของชุมชน มีการ
นําน้ําหมักชีวภาพมาใชในครัวเรือนกอนที่จะปลอยน้ํา
เสียออกจากครัวเรือน น้ําหมักชีวภาพที่ใชจะใชในการ
ทําความสะอาดหองน้ํา หองครัว และใชในการบําบัดน้าํ
เสียในคลองยอยกอนที่จะปลอยน้ําเสียลงในคลองแสน
แสบ  น้ําหมักชีวภาพที่ใชจะผลิตขึ้นเองโดยความ
รวมมือกับการเคหะแหงชาติบางกะป นําถังหมักชีวภาพ
มาติดตั้งที่ชุมชน เมื่อผลิตน้ําหมักชีวภาพแลวปลองน้ํา
หมักชีวภาพลงในคลองยอยเพื่อการบําบัดน้ํากอนปลอย
น้ําเสียลงคลองแสนแสบ นอกจากนี้สมาชิกในชุมชนก็
จะนําน้ําหมักชีวภาพไปใชในครัวเรือน มีการใชหญา
แฝกในการบําบัดน้ําเสียในคลองยอยรวมกับการใชน้ํา
หมักชีวภาพ 

คลองลาดพราวและคลองรังสิต พบวา ตลอดแนว
ลําคลองลาดพราวตั้งแตบริเวณถนนพระราม 9 จนถึง
บริเวณหลังตลาดสดยิ่งเจริญแขวงสะพานใหม และ
ตลอดแนวลําคลองรังสิตตั้งแตหลังตลาดสดยิ่งเจริญ
แขวงสะพานใหมจนถึงตนคลองรังสิตบริเวณฟวเจอร
ปารครังสิตจังหวัดปทุมธานี ประชาชนริมสองฝงคลอง
ไมมีการจัดกิจกรรมในดานการอนุรักษคุณภาพน้ําใน
คลองหรือกิจกรรมการรณรงคการดูแลรักษาคุณภาพน้ํา
ในคลอง ประชาชนสองฝงคลองทั้งสองจะใชคลองเปน
ที่รองรับของเสียจากบานเรือนของตนเอง และของ
ชุมชนทําใหน้ําในคลองทั้งสองมีคุณภาพต่ํา ไมสามารถ

นํามาใชประโยชนได น้ําในคลองลาดพราวจะมีกลิ่น
เหม็นตลอดป 

 
6.4 การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางน้ํา 

กอนการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางน้ํา ไดทําการสํารวจถึง
ความรู ค ว าม เข า ใจและพฤติ กรรมการอนุ รั กษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประชาชนโดย
ใชแบบสอบสอบถามจํานวน 292 ชุด ไดผลการวิจัย
ดังนี้ 

การรับรูขาวสารเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม พบวา การ
รับรูขาวสารของประชาชนที่อาศัยริมคลองในภาพรวม 
มีการรับรูขาวสารในระดับปานกลาง ( x = 1.89 S.D. = 
0.86) โดยมีจํานวนประชาชนที่มีการรับรูขาวสารใน
ระดับปานกลางมีจํานวนมากที่สุดจํานวน 162 คน มกีาร
รับรูขาวสารในระดับต่ําจํานวน 74 คน และมีการรับรู
ขาวสารในระดับสูงจํานวน 52 คน ส่ือที่ใหขาวสารเกี่ยว 
กับส่ิงแวดลอมแกประชาชนดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 การรับรูขาวสารเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของ
ประชาชนที่อาศัยริมคลองจากสื่อประเภทตางๆ 

ประเภทของสือ่ x  S.D. ระดับการรับรู 
โทรทัศน 2.77 1.21 สูง 
หนังสือพิมพ 2.00 1.24 ปานกลาง 
วิทย ุ 1.87 1.31 ปานกลาง 
แผนพับ/โปสเตอร/ปาย
โฆษณา/สติกเกอร 

1.34 1.04 ปานกลาง 

เพื่อนบาน/เพื่อน 1.32 1.27 ต่ํา 
การรับรูขาวสารใน
ภาพรวม 

1.86 1.21 ปานกลาง 

 
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษและพัฒนา

ส่ิงแวดลอม พบวา มีประชาชนที่มีความรูความเขาใจใน
ระดับสูงจํานวน 147 คน (รอยละ 50.3) และมปีระชาชน
ที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษและพัฒนา
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ส่ิงแวดลอมในระดับต่ําจํานวน 145 คน (รอยละ 49.7) 
โดยมีคาเฉลี่ยของคะแนนเทากับ 0.65 

จากการวิเคราะหขอมูล พบวา ประชาชนความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
ในภาพรวมอยูในระดับสูง พฤติกรรมในการอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอมของประชาชนในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ( x  = 2.88)  

พฤติกรรมในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
ดานการรูคุณคาของสิ่งแวดลอม ตระหนักถึงผลกระทบ
ตอตนเองและสังคม พบวา ในภาพรวมมีพฤติกรรมใน
ระดับสูง ( x = 3.07) ดานการปฏิบัติตนใหเปน
ประโยชนตอสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ( x = 
2.42) ดานการใชทรัพยากรอยางประหยัด และคุมคา 
พบวาในภาพรวมอยูในระดับสูง ( x = 3.01) ดานการ
ใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมโดยไมทําใหเกิดมลพิษ 
พบวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.00)  

จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความรูความเขาใจกับ
การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมของประชาชนที่
อาศัยริมคลองแสนแสบ คลองลาดพราวและคลองรังสิต 
พบวา มีคาเฉลี่ยความรูความเขาใจ เทากับ 0.63 0.64 
และ 0.72 ตามลําดับ โดยประชาชนที่อาศัยริมคลอง
แสนแสบ และคลองลาดพราวมีคาเฉลี่ยความรูความ
เขาใจกับการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมในระดับต่ํา 
ในขณะที่ประชาชนที่อาศัยริมคลองรังสิตมีคาเฉลี่ย
คว ามรู ค ว าม เ ข า ใ จกั บก า รอนุ รั กษ และพัฒนา
ส่ิงแวดลอมในระดับสูง 

เมื่อทดสอบหาคาความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง
กลุม โดยใชคาสถิติ F-test พบวา ประชาชนที่อาศัยริม
คลองทั้งสามมีคาเฉลี่ยความรูความเขาใจกับการอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

จากการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี  Fisher 
Least Significant Difference (LSD) พบวา ประชาชนที่
อาศัยริมคลองแสนแสบกับคลองรังสิต และประชาชนที่
อาศัยริมคลองลาดพราวกับคลองรังสิต มีคาเฉลี่ยความรู
ความเขาใจกับการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรมในการ
อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมของประชาชนที่อาศัยริม
คลองแสนแสบ คลองลาดพราวและคลองรังสิต พบวา 
ประชาชนที่อาศัยริมคลองทั้งสาม มีคาเฉลี่ยพฤติกรรม
ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมเทากับ 2.90 2.86 
และ 2.80 ตามลําดับ จัดเปนมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมในการ
อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมในระดับปานกลางทั้ง 3 
คลอง และประชาชนที่อาศัยริมคลองทั้งสามมีคาเฉลี่ย
พฤติกรรมในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมรวมใน
ระดับปานกลาง 

เมื่อทําการทดสอบหาคาความแตกตางของคาเฉลี่ย
ระหวางกลุมโดยใชคาสถิติ F-test ไดคา F-Ratio เทากับ 
1.624 คา F-Prob เทากับ 0.199 ซ่ึงหมายความวา
ประชาชนที่อาศัยริมคลองทั้งสาม มีคาเฉลี่ยพฤติกรรม
ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p < 0.05)  
 
6.5  บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น    

ขอมูลที่ไดจากการสํารวจเอกสาร การสํารวจ การ
สัมภาษณภาคสนาม การสํารวจพฤติกรรมการอนุรักษ
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประชาชน การจัดการสรางจิตสํานึกใหกับประชาชนใน
การอนุ รักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ขอมูลที่ไดนํามาสรางบทเรียนวิทยาศาสตร
ทองถิ่นด านการอนุ รักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมทางน้ํา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รายวิชาชีววิทยา หนวยที่ 5 หนวยการเรียนรูเรื่อง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีเวลาการ
เรียนรูจํานวน 10 ชั่วโมง ประกอบดวยเนื้อหา 3 สวน
ได แก  ส วนที่  1 เรื่ อง  ส่ิ งแวดล อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น สวนที่ 2 เรื่อง การใชและ
ขอจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติ และสวนที่ 3 เรื่อง การ
อนุรักษ และพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 
 
 
 



การประชมุวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปการศึกษา 2550   วันที่ 6 สิงหาคม 2550 

70 

7. สรุปผล 
7.1 บริบทชุมชนของประชาชนจะมีลักษณะการ

ดํารงชีวิตที่คลายกัน ประชาชนจะปลูกบานรุกล่ําเขาไป
ในเขตของลําคลองตลอดแนว ซ่ึงเปนวิถีชีวิตที่เปนอยู
กันมายาวนานสืบทอดจากบรรพบุรุษหลายชั่วอายุคน 
ประชาชนจะอาศัยในบานริมคลองเปนที่พักอาศัย บุตร
หลานซึ่งเปนคนรุนใหมจะออกไปประกอบอาชีพนอก
บานที่หางใกลจากที่พัก จะมีเพียงคนสูงอายุ คนรุนพอ 
แมเปนผูพักอาศัยในบานตลอดเวลา และจะประกอบการ
คาเล็กๆ นอยๆ ในที่พักอาศัยริมคลอง บางคนที่ปลูกบาน
อยูริมคลองเมื่อมีฐานะที่ดีข้ึน ก็จะออกจากบานพักริม
คลองไปปลูกบานอยูในที่แหงอื่น และบานพักริมคลอง
จะใหผูอื่นเชาพัก อาศัย 

การทิ้งของเสียจะเปนการทิ้งของเสียลงในที่จัดเก็บ
ที่กรุงเทพมหานครนํามาจัดวางใว และจะมีรถยนตร 
หรือเรือมาเก็บขยะของเสียไป น้ําเสียจะถูกทิ้งลงใน
คลองโดยตรงโดยไมมีการบําบัด ยกเวนประชาชนที่อยู
ริมคลองแสนแสบ ชุมชนวัดตึกจะมีการบําบัดน้ําเสียใน
คลองยอยกอนโดยการปลูกหญาแฝกและใชสารสกัด
ชีวภาพชวยในการบําบัดแตจะไมกระทําตลอดทั้งป 
สําหรับชุมชนอาคารชุดคลองจั่น เขตบางกะปจะมี
ตัวแทนอาคารชุดผลิตน้ําสกัดชีวภาพแจกจายใหกับผู
อาศัยในอาคารชุดโดยไมเสียคาใชจายแตอยางใดตลอดป 

การขับถายของเสีย ประชาชนที่อาศัยริมคลองทั้ง
สาม จะมีสวมซึมเปนสวนใหญ มีบางบานที่ขับถายของ
เสียลงในคลองโดยตรง แตสวมซึมที่ใชจะติดตั้งภายใน
คลอง ดังนั้นของเสียจึงถูกถายเทลงในคลอง ทําใหแตละ
บานไมเคยทําการสูบถายของเสียออกจากถังเก็บของเสีย 

7.2 สีของน้ําในคลองรังสิตสวนใหญจะเปนสี
ธรรมชาติในขณะที่คลองแสนแสบและรังสิตจะมีสีดํา
เกือบตลอดป เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ําในคลองทั้ง
สาม พบวา คุณภาพน้ําในคลองรังสิตจะมีคุณภาพน้ํา
ดีกวา รองลงมาคือน้ําในคลองแสนแสบ  และคลอง
รังสิตตามลําดับ น้ําในคลองรังสิตที่มีคุณภาพน้ําดีที่สุด 
น้ําในคลองแสนแสบจะมีคุณภาพดีกวาน้ําในคลอง
ลาดพราว  

7.3 ตะกอนดินจะมีการสะสมของอินทรียวัตถุใน
ปริมาณที่นอยระหวางรอยละ 2.15 ถึง 3.89 โดยตะกอน
ดินในคลองลาดพราวจะมีปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
มากที่สุด นอกจากนี้ยังมีการสะสมของไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสในตะกอนดิน โดยคลองแสนแสบจะมีการ
สะสมของไนโตรเจนในตะกอนดินมากสุดรอยละ 1.59 
ในขณะที่คลองลาดพราวจะมีการสะสมของฟอสฟอรัส
ในตะกอนดินมากที่สุด  

7.4 รูปแบบภูมิปญญาทองถิ่นและการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางน้ําของชุมชน
ในคลองทั้ งสามจะมี รูปแบบที่ แตกต างกัน  โดย
ประชาชนที่อาศัยริมคลองแสนแสบจะมีการใชภูมิ
ปญญาทองถิ่นในการอนุรักษทรัพยากรทางน้ํามากกวา
ในประชาชนที่อาศัยริมคลองลาดพราว และคลองรังสิต 

ชุมชนในคลองแสนแสบ จะมีการใชคลองในการ
คมนาคมขนสงโดยมีเรือโดยสารวิ่งจากทาเรือวัดศรีบุญ
เรืองถึงทาเรือสะพานผานฟาตลอดวันมีประชาชนใช
บริการเปนจํานวนมากในแตละวันโดยเฉพาะอยางย่ิงใน
ชั่วโมงเรงดวน 

7.5 ชุมชนในคลองแสนแสบ จะมีการจัดกิจกรรม
มากกวาในคลองลาดพราวและคลองรังสิต เนื่องจากใน
คลองแสนแสบจะมีผูนําตามธรรมชาติ และผูนําชมุชนที่
ใหความสําคัญดานการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางน้ํา นอกจากนี้
โรงเรียนเปนอีกหนวยงานหนึ่งที่มีการจัดกิจกรรมดาน
การสรางจิตสํานึกฯ และการสอนการบําบัดน้ําเสีย
ใหกับนักเรียนภายในโรงเรียน 

 การสร างจิตสํานึกในการอนุ รักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางน้ําทําโดยการใหความรู
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กับประชาชนเกี่ยวกับประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมทางน้ํา และแนวทางในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางน้ํา ประชาชน
จะมีความสนใจเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก 
รูปแบบการใชส่ือในการนําเสนอโดยการนําเสนอในรูป
ส่ือวีดีทัศนมากกวาแผนพับ  

7.6 จากบริบทชุมชนและวิถีชีวิตของประชาชน
สามารถนําความรูและภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูมาสราง
บท เรี ยนวิ ทยาศ าสตรท อ งถิ่ นด านการอนุ รั กษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางน้ําได โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อใหนักเรียนในทองถิ่นทราบถึง
ทรัพยากรทางธรรมชาติในทองถิ่นตนเอง และมีการจัด
กิจกรรมเพื่อปลูกจิตสํานึกใหมีการรักและหวงแหน
ทรัพยากรทางธรรมชาติในทองถิ่นของตนเอง 

 
8. ขอเสนอแนะ 
 8.1 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหกับประชาชนในทองถิ่นจะตองกระทําอยางตอเนื่อง 
และใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในกิจกรรม  มี
การศึกษาบริบทชุมชนและปรับแตงกิจกรรมใหเขากับ
วิถีชี วิตของแตละชุมชน   ดั งนั้นการร วมมือของ
ประชาชนจึงเปนตัวตัดสินถึงผลความสําเร็จที่จะไดรับ 
 8.2 ประชาชนในทองถิ่นจะมีความผูกพันธกับวัด
ลาดพราวและวัดตึก ดังนั้นในการจัดกิจกรรมตางๆ จึง
ควรดําเนินการโดยใชวัดเปนสถานที่ในการจัดกิจกรรม 
และใหพระภิกษุเปนผูรวมในการดําเนินการจัดกิจกรรม 
 8.3 มีการจัดเครือขายเพื่อการอนุรักษรักษา
ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เครือขายที่
จัดตั้ งขึ้นอาจเปนเครือขายระหวางประชาชนกับ
โรงเรียน วัด หนวยงานราชการ หรือผูนําทางธรรมชาติ 
ผูนําทางสังคม  
 8.4 การรักษาคุณภาพน้ําใหดีข้ึนสามารถทําไดโดย
การสรางระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อรับน้ําทิ้งจากทอน้ําทิ้ง
กอนที่จะปลอยลงสูคลอง ประชาชนจะตองไมทิ้งขยะ
ลงสูคลองโดยตรง สวมไมควรสรางภายในคลอง มีการ
รณรงคใหมีการปลูกพืชน้ํา เชน ผักบุง เพื่อใหพืชน้ํา
ชวยดูดซับส่ิงสกปรก  สารเคมีตางๆ  ไมควรสราง

บานเรือนรุกล้ําเขามาภายในบริเวณคลอง รานอาหารที่
เปดบริการริมคลองควรติดถังถังดักไขมัน และสุดทาย
ควรที่จะมีการรณรงคใหประชาชนระหวางสองฝง
คลองรูสึกรักและหวงแหนคลองที่ตนอาศัยอยู มีการ
สรางจิตสํานึกในการทะนุบํารุงรักษาความสะอาดของ
น้ําในคลอง มีการจัดตั้งกลุมอนุรักษรักษาคลอง จัด
กิจกรรมวัน ดูแลรักษาคูคลอง มีการเพิ่มปริมาณคา
ออกซิเจนละลายโดยการติดตั้งเครื่องเติมอากาศตาม
แนวคลอง โดยกรุงเทพมหานครเปนผูดําเนินการและ
ใหชุมชนที่อยูบริเวณที่ติดตั้งเครื่องเติมอากาศ เปน
ผูดูแล รักษา และดําเนินการ เปด-ปด เครื่องและการ
บําบัดน้ําเสียในระยะยาวกรุงเทพมหานครควรสรางโรง
บําบัดน้ําเสีย สําหรับบําบัดน้ําเสียจากทอบายน้ําของ
กรุงเทพมหานครกอนที่จะปลอยลงสูคลองโดยมีการ
เก็บคาใชจายรายเดือนจากประชาชนที่ปลอยน้ําเสีย
ออกมา 
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