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Abstract 
 

 This study originated from a need to produce a handbook for the training of 
participants in the environmental preservation process who live in communities 
around and along the Premprachakorn Canal.  The study comprises four components. 
  

1. A study of the environmental problems of the communities 
2. A questionnaire study of the general profile of members of the 

communities, their understanding of environmental issues, their 
management of the environment, and other environmental problems and 
difficulties 

3. A production of a training handbook covering four issues: waste water, 
garbage, community landscape, and preservation of community traditions 

4. A training to verify the effectiveness of the handbook 
 
The subjects in this training study are made up of 10 leaders each from the 

Bang Khen Market Community, the Devasuntorn Community and the Ruam Patana 
Community.   The subjects are trained to reach an understanding of the environment, 
the relationships between humans, culture and the environment, and environmental 
problems and how to solve these problems.  They are also trained to be aware of the 
emerging environmental problems and to be prepared to investigate behavioral 
modification programs in their communities.  An additional focus of their training is 
on the preservation and promotion of the quality of the environment and the quality of 
life of people in the communities, which can guarantee a sustained development of the 
environmental as well as the human resources of the communities.Quantitatively, the 
subjects from the three selected communities consist of 90 participants. 

 
The study shows that participants in the training program have successfully 

developed an understanding, a positive attitude , and an awareness of a need for 
environmental preservation.   They have also developed the needed skills and a 
commitment to cooperate in the solving and preventing of environmental problems as 
well as the improvement of the environment of the communities.    A comparison of 
their pre-training and post-training assessment score shows an increase of 7.50 points, 
with a .05 statistical significance. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาของปญหา 
 นับต้ังแตอดีตจนมาถึงปจจุบันคงไมมีใครปฏิเสธไดวาส่ิงแวดลอมมีความสําคัญตอ
มนุษยเปนอยางมาก มนุษยตองอาศัยส่ิงแวดลอมในการดํารงชีวิตท้ังทางดานรางกาย และจิตใจ และ
ตองยอมรับวาการไดอาศัยในส่ิงแวดลอมท่ีดีเปนเปาหมายสําคัญอยางยิ่งในหลาย ๆ เปาหมายท่ี
มนุษยตองการ คนไทยในอดีตมีความซาบซึ้งและรูคุณคาของธรรมชาติเปนอยางมาก มีความ 
เอ้ืออาทรหวงใย และมีจริยธรรมส่ิงแวดลอม  ดังปรากฏในขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ ท่ีแสดง
ถึงความซาบซ้ึงในคุณคาและสํานึกในบุญคุณของธรรมชาติ อาทิ ประเพณีลอยกระทง ประเพณี 
แรกนาขวัญ  และประเพณีอ่ืนในทางพุทธศาสนา ท้ังยังมีตํานานพื้นบานอีกมากมายท่ีแสดงถึงความ
ผูกพันของคนไทยกับธรรมชาติ 
 ปจจุบันประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาส่ิงแวดลอม เชนเดียวกันประเทศอื่น ๆ ซ่ึง
นับวันเพิ่มความรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ  ท้ังนี้ สืบเนื่องมาจากความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
และการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในชีวิตประจําวัน เพื่ออํานวยความ
สะดวกของมนุษย และส่ิงท่ีสําคัญคือ การเพ่ิมจํานวนของประชากรอยางรวดเร็ว จากรายงานของ
สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง พบวา จํานวนประชากรไทยเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ  ป พ.ศ. 2547 
ประเทศไทยมีประชากรจํานวน  61,973,621 คน และในป พ.ศ. 2548  เพิ่มเปน  62,418,056  คน 
สํานักงานขององคการสหประชาชาติคาดวาในอีก 25 ป  ในประเทศไทยมีประชากรเพิ่มมากข้ึนถึง  
80.9 ลานคน ซ่ึงอัตราการเพ่ิมของประชากรมีผลตอความเปล่ียนแปลง  และความเส่ือมโทรมของ
ส่ิงแวดลอม คือประชากรยิ่งมากมีความตองการในการใชทรัพยากรก็มีมากข้ึน สงผลใหมีการผลิต
ของเสียเพิ่มมากข้ึน ทําใหเปนการเพิ่มปญหาตอส่ิงแวดลอม เชน ปญหามลพิษทางน้ํา มลพิษทาง
อากาศ มลพิษทางเสียง มลพิษทางทัศนียภาพ และปญหาอ่ืน ๆ มากยิ่งข้ึน 
 กรุงเทพมหานคร เปนเมืองท่ีสําคัญของประเทศมีการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและอีกหลาย ๆ อยาง  เปนสาเหตุให  “กรุงเทพมหานคร” มีประชากรเพิ่มมากข้ึน
เร่ือย ๆ ป พ.ศ. 2547 มีประชากรจํานวน 5,634,132 คน ป พ.ศ. 2548 มีประชากรจํานวน  5,658,953 
คน  ในปจจุบันกรุงเทพมหานครมีจํานวนประชากรท้ังหมด 5,700,448  คน ( กรมการปกครอง  
กุมภาพันธ,  2550 ) และยังมีประชาชนอีกสวนหนึ่งท่ีไมมีหลักฐานตามทะเบียนราษฎร ซ่ึงไมอาจ
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ตรวจสอบจํานวนไมได อาจจะอาศัยอยูตามบาน เคหะ ชุมชน หรือปลูกสรางท่ีอยูช่ัวคราวในท่ีของ
ทางราชการ เชน ริมคลอง หรือใตสะพาน หากประชาชนเหลานี้ไมมีจิตสํานึกท่ีดีตอส่ิงแวดลอม  
จะสรางปญหาใหส่ิงแวดลอมไดในระดับหนึ่ง  
 คลองเปรมประชากรเปนคลองหนึ่งในกรุงเทพมหานครท่ีมีความเกาแก  ขุดข้ึนใน
รัฐสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ  พระจุลจอมกลาเจาอยูหัวในป
พุทธศักราช  2413  รวมอายุคลองปจจุบัน (2550)  135 ป  มีความยาว  1271 เสน 3 วา  หรือประมาณ  
51  กิโลเมตร1 ในอดีตชุมชนคลองเปรมประชากรเคยเปนศูนยกลางการสัญจรทางน้ํา  ทําใหชุมชน
บริเวณรอบคลองมีความเจริญเปนอยางมาก   ดังเชนบริเวณชุมชนตลาดบางเขน   ชุมชน 
เทวสุนทร  และชุมชนรวมพัฒนา  ท่ีมีรองรอยความเจริญ  เห็นไดจากโรงสีเกาขนาดใหญ  รานทอง
เกาแก  รานคาเกา  ศาลเจาแมทับทิม  โรงเจซินซุนต๋ัว  ตลาดไมเกา  บานเรือนเกา  และสถานีอนามัย
เกาทําดวยไมท้ังหลัง  อายุกวา 100 ป  คลองเปรมประชากรจึงเปรียบเสมือนเสนเลือดใหญท่ีหลอ
เล้ียงวิถีชีวิตใหกับประชาชน  จึงมีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และ
ส่ิงแวดลอม  ดวยเหตุนี้คลองเปรมประชากรจึงเปนคลองท่ีกรุงเทพมหานครข้ึนทะเบียนเปนหนึ่งใน
คลองที่ตองอนุรักษ2 

 คลองเปรมประชากรในปจจุบันเปนคลองท่ีมีความทรุดโทรมเปนอยางมาก  เนื่องจาก
ภาวะความเปล่ียนแปลงทางสังคม  และเศรษฐกิจ  ทําใหคลองเปรมประชากรในปจจุบันทําหนาท่ี
เปนคลองระบายน้ํา  และนํ้าในลําคลองสวนใหญเนาเสีย  ซ่ึงสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และเปน
ผลใหคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนโดยเฉพาะบริเวณรอบ ๆ คลองเปนจํานวนมากดอยคุณภาพลง  
ดวยเหตุนี้หลาย ๆ ฝาย  ท้ังภาครัฐ  และเอกชนจึงตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน  เห็นไดจากทาง
กรุงเทพมหานครไดมีการรณรงคใหไมท้ิงขยะและส่ิงปฏิกูลลงคูคลอง  สวนภาคเอกชนไดมีการ
กอต้ังเครือขายอนุรักษคลองเปรมประชากรขึ้น  โดยมีการจัดกิจกรรมวันรําลึก และสืบชะตาคลอง
เปรมประชากรข้ึนเปนประจําทุกป  ซ่ึงก็สามารถแกปญหาไดในระดับหนึ่ง  แตยังไมคอยไดผล
เทาท่ีควร  เนื่องจากปญหาส่ิงแวดลอมในปจจุบันนั้นมีความเก่ียวของกับปญหาเศรษฐกิจ  สังคม  
และวัฒนธรรม  ซ่ึงเกี่ยวของกับทฤษฎีในทางส่ิงแวดลอมศึกษา 
 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจเปนอยางยิ่งท่ีจะศึกษาและวิจัยการมีสวนรวมอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมในชุมชนท้ังในดานส่ิงแวดลอมทางกายภาพ เชนปญหาขยะ ปญหาน้ําเสีย  ฯลฯ  และ

                                                 
1
 คลองเปรมประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเปนคลองที่มีความยาวครอบคลุมพ้ืนที่ถึง 7 เขต คือ เขตดุสิต เขต

บางซื่อ เขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตดอนเมือง 
2
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2510  กําหนดรายช่ือคลองสําคัญที่จะตองอนุรักษมีทั้งหมด 16 คลอง 

นอกจากน้ันยังมีคลองซอยตางๆ อีก 45 คลอง  
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ส่ิงแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมโดยใชกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษ ส่ิงแวดลอมซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนา  และการอนุรักษอยางยั่งยืนตอไป 
        
1.2   วัตถุประสงค      
 จากการวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษส่ิงแวดลอมคลองเปรม
ประชากร ไดกําหนดวัตถุประสงคท่ีสําคัญไว  ดังตอไปนี้ 
 1.  เพื่อวิเคราะหปญหาและอุปสรรคการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม  จําแนก
ตามชุมชน  3  แหลง ในคลองเปรมประชากร 
 2.   เพื่อสราง (พัฒนา) คูมือฝกอบรมการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมคลองเปรมประชากรตามกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษา เพื่อฝกอบรมใหแกชุมชน
คลองเปรมประชากรนําไปใชอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 3. เพื่อเปรียบเทียบชุมชน 3 ชุมชน ดานความรู ความเขาใจในเร่ืองส่ิงแวดลอม  ปญหา
และอุปสรรคดานส่ิงแวดลอม และการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมคลองเปรมประชากร 
  
1.3  สมมติฐาน  
 1.  ประชาชนในชุมชนคลองเปรมประชากรมีความรู ความเขาใจในเร่ืองส่ิงแวดลอม 
การจัดการตอส่ิงแวดลอม   ปญหาและอุปสรรคดานส่ิงแวดลอมของท้ัง 3 ชุมชน แตกตางกัน ท้ังนี้
อาจเปนเพราะมีอุปสรรคตางๆ เชน ปญหาทางดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมใน
ภาพรวม 
 2. เม่ือชุมชนท้ัง 3 ชุมชน ผานการฝกอบรมตามกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาแลว 
คะแนนหลังการฝกอบรมจะสูงกวาคะแนนกอนการฝกอบรม 
 3. หลังจากไดมีการปฏิบัติการตามกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาชุมชนคลองเปรม
ประชากรจะมีความรูความเขาใจ ทักษะ เจตคติ และการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมไดดี
ยิ่งข้ึน 
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1.4  นิยามศัพท     
 ส่ิงแวดลอมศึกษา  หมายถึง กระบวนการใหการศึกษาสําหรับทุกคนเพื่อใหเกิดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ความสัมพันธระหวางมนุษย วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม ปญหา
และวิธีการแกปญหาทางส่ิงแวดลอม เพ่ือใหตระหนักในปญหาที่เกิด และพรอมท่ีจะเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของตนเองขยายสูสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิต และคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดี เปนแนวทางหนึ่ง
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต 
 การพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอม  หมายถึง การปรับปรุงส่ิงแวดลอมในชุมชนใหดีข้ึนใน
ดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ไดแก การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอย การ
จัดการขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย การพัฒนาอาชีพและรายได เปนตน 
 การอนุรักษส่ิงแวดลอม   หมายถึง การเก็บรักษา สงวน ซอมแซม ปรับปรุงและการใช
อยางมีเหตุผลตอทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน หมายถึง  การท่ีหัวหนาครัวเรือนหรือสมาชิกใน
ครัวเรือนเขารวมในกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน ใน 4 ลักษณะ คือ 

1. รวมคิด คนปญหา  เสนอแนะการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
2. รวมในการวางแผน เสนอและตัดสินใจในโครงการหรือกิจกรรมในการพัฒนา

ชุมชน 
3. รวมในการปฏิบัติตามแผนและโครงการโดยการเสียสละในการพัฒนาชุมชน 
4. รวมในการติดตาม ควบคุม ประเมินผล และบํารุงรักษาโครงการพัฒนาชุมชน  ซ่ึงวัด

จากการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม  5 กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ี 1 ชุมชนนาอยู  กิจกรรมท่ี 2 
จํานวนสมาชิกของเรา  กิจกรรมท่ี 3  นักวิเคราะห  กิจกรรมท่ี 4  รวมกันคิด  กิจกรรมที่ 5  รวมมือ
รวมใจ และติดตามผลใน 3 เดือนตอมา 
 บทบาทดานการกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอม หมายถึง  การรวมกับ
ราษฎรสํารวจขอมูลในพ้ืนท่ีเพ่ือรวมกันวางแผนพัฒนาชุมชน การจัดรวมกลุม การชักชวนราษฎร
ใหเขารวมกันจัดต้ังเปนกลุมตาง ๆ   
 ผูนําชุมชม หมายถึง  ผูนําชุมชนท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ ซ่ึงไดรับเลือกเปน
ตัวแทนชาวบานในชุมชน เพื่อเขารวมในคณะทํางานติดตามผล แกไขในการมีสวนรวมการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม 
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 ชุมชน แออัด  หมายถึง ชุมชนท่ีกรุงเทพมหานครไดจัดทําเปนประกาศกําหนดชุมชนและมี
อาคารหนาแนนไรระเบียบ ชํารุดทรุดโทรม ขาดการวางแผนทางดานผังชุมชน เชน ทางระบายน้ํา ทาง 
เดินเทา สภาพแวดลอมไมเหมาะสม  อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของผูอยู
อาศัย 
 ครัวเรือน  หมายถึง  ครอบครัวท่ีพักอาศัยอยูรวมกันภายในบานหรืออาคารท่ีพักหลัง
เดียวกันและรับประทานอาหารรวมสํารับเดียวกัน 
 
1.5  ขอบเขตของการวิจัย   
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมุงศึกษาการมีสวนรวมการอนุรักษส่ิงแวดลอมในชุมชน โดยใช
กระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาในการสรางการมีสวนรวมการอนุรักษส่ิงแวดลอมคลองเปรม
ประชากรประกอบดวย ชุมชนตลาดบางเขน มีจํานวนประชากร  338  คน  ชุมชนเทวสุนทร  มี
จํานวนประชากร  578  คน  และชุมชนรวมพัฒนา มีจํานวนประชากร  750  คน  เขตหลักส่ี   
กรุงเทพมหานคร 

 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ   
 1. ทําใหชาวชุมชนรักการอนุรักษส่ิงแวดลอมมากข้ึน 
 2.  ทําใหชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษ และรักษาส่ิงแวดลอมในชุมชนมากข้ึน  
 3.  การพัฒนา และอนุรักษเปนผลทําใหชุมชนมีส่ิงแวดลอมท่ีดียิ่งข้ึน 
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บทที่ 2 

แนวความคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 
 

 การวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษส่ิงแวดลอมคลองเปรม
ประชากร ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวความคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนพื้นฐานและ
แนวทางในการทําวิจัยตอไป  ซ่ึงแบงออกเปนประเด็นตาง ๆ  ไดดังนี้ 
 1.  แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมศึกษา 
 2.  แนวความคิดท่ัวไปเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
 3.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
 4.  แนวความคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
 5. ขอมูลเกี่ยวกับชุมชนและคลองเปรมประชากร 
 6. งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
 
2.1  แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่ิงแวดลอมศึกษา 
 1.  ความหมายของส่ิงแวดลอมศึกษา 
  ไดมีการใหคําจํากัดความของส่ิงแวดลอมศึกษาอยูหลายความหมายดวยกันทุกคํา
จํากัดความจะมีแนวคิดหลักท่ีตรงกัน ดังนี้ 
  จากการประชุมท่ีทบิลิซิ (Tbilisi Conference 1970:160) UNESCO (1980 : 21) ไดให
ความหมายของส่ิงแวดลอมศึกษาวาเปนบูรณาการทางการศึกษา ซ่ึงเนนปญหาและจัดในรูปของ 
สหวิทยาการ  โดยมีเปาหมายในการสรางคานิยม สงเสริมความเปนอยู ท่ีดี และการมีจิตสํานึกตอ
ส่ิงแวดลอม และใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการแสดงออก เพื่อเปนแนวทางในการสรางจิตสํานึก 
ท้ังในปจจุบันและอนาคต 

  Linke (1980 : 26) ใหความหมายส่ิงแวดลอมศึกษาไดวา  ส่ิงแวดลอมศึกษาเปน
กระบวนการบูรณาการ  ซ่ึงเกี่ยวของกับความสัมพันธซ่ึงกันและกันของมนุษยกับส่ิงแวดลอมธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึน รวมทั้งการศึกษาถึงความสัมพันธของการเพ่ิมข้ึนของจํานวน
ประชากร มลพิษ การแบงปน และการจัดใชทรัพยากร การอนุรักษ  เทคโนโลยีการวางแผนใน
ตัวเมืองและชนบทตอสภาวะส่ิงแวดลอมท้ังมวล 
  Griffith  (1983 : 9-10)   กลาววาส่ิงแวดลอมศึกษาเปนกระบวนการศึกษาถึง
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมท้ังส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีมนุษย
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สรางข้ึน ทําใหทุกคนมีความตระหนักถึงเร่ืองของส่ิงแวดลอม ปญหาและผลกระทบของส่ิงแวดลอม  ท่ีมี
ตอคุณภาพชีวิตของมนุษย 
  Stapp  (1981 : 1)  กลาววา   ส่ิงแวดลอมศึกษาเปนกระบวนการท่ีมีจุดมุงหมายท่ีจะ
พัฒนาประชากรโลกใหมีความตระหนักในเร่ืองของส่ิงแวดลอมท้ังหมดและปญหาท่ีเกี่ยวของ
รวมท้ังความรู เจตคติ การปฏิบัติและทักษะในการปฏิบัติงานเฉพาะบุคคลหรือเปนกลุม เพื่อปองกัน
และแกไขปญหาส่ิงแวดลอม 
  จากความหมายของส่ิงแวดลอมท่ีกลาวมาขางตน สรุปไดวา   ส่ิงแวดลอมศึกษาเปน
กระบวนการใหการศึกษาสําหรับทุกคน เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
ความสัมพันธระหวางมนุษย วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม ปญหาและวิธีการแกปญหาทางส่ิงแวดลอม 
เพื่อใหตระหนักในปญหาท่ีเกิดและพรอมท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเอง ขยายสูสังคมเพ่ือ
คุณภาพชีวิตและคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดี เปนแนวทางหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต 
 2.  แนวคิดเก่ียวกับส่ิงแวดลอมศึกษา (Environmental Education - EE) 
  แตเดิมส่ิงแวดลอมศึกษามุงพัฒนาประชากรโลกใหมีความตระหนัก(Awareness) มี
ความรูความ เขา ใจ เกี่ ยวกับ ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหมีทักษะในการแกปญหา 
การตัดสินใจ อันจะนําไปสูการพัฒนาเจตคติท่ีดีตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงจะกอใหเกิดการมีสวนรวมและ
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ตอมาในระหวางป 1990 (พ.ศ. 2533) มีแนวคิด
เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือความยั่งยืนเกิดข้ึนโดยท่ีการศึกษาเพ่ือความยั่งยืนมุงเนนใหเกิดการเรียนรู
เพื่อท่ีจะรักษาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนรุนปจจุบัน  จนถึง รุนลูกหลานในอนาคต และ
มุมมองการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน จะเนนการมองประเด็นของส่ิงแวดลอมกวางขวางข้ึน ท้ังมุมมอง
ทางดานระบบนิเวศ  เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง 
  การศึกษาเพื่อความยั่งยืนโดยมิใชจะมุงเนนแตการเรียนรู เกี่ยวกับระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติเทานั้น แตจะตองเรียนรูเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพราะท้ังหมดนี้มีความสัมพันธกัน
ท่ีจะนําไปสูความยั่งยืนของส่ิงแวดลอม และส่ิงแวดลอมศึกษาเปนการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
(Education for Sustainability) ซ่ึงหมายถึง การเรียนรูเพื่อท่ีจะรักษาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
คนรุนปจจุบันจนถึงอนาคตไดมีชีวิตและความเปนอยูท่ีดี การศึกษาเพื่อความยั่งยืนจะไมมองแต
ประเด็นปญหาของส่ิงแวดลอมแตเพียงมุมเดียว แตจะมองดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองดวย 
การศึกษาเพื่อความยั่งยืนจะกอใหเกิดสังคมท่ียั่งยืน 
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                            การศึกษาเพ่ือความยั่งยืนดังกลาวมีแนวคิดเกี่ ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษา ปจจุบัน
จึงมีมุมมองกวางข้ึนดังนี้ 
  ระบบนิเวศ เปนระบบของส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ ซ่ึงจะเปนตัวเกื้อหนุนใหกับ
ชีวิตทุกชีวิตท้ังมนุษย สัตวและพืช จะตองทําใหมีส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืน 
  ระบบเศรษฐกิจ เปนระบบท่ีทําใหประชาชนสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข    มี
ความเสมอภาค  และจะตองเคารพในสิทธิมนุษยชน 
  ระบบสังคม  เปนระบบท่ีทําใหประชาชนสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข  
มีความเสมอภาค และจะตองเคารพในสิทธิมนุษยชน 
  ระบบการเมือง ตองมีความเปนประชาธิปไตย มีความยุติธรรม มีอิสระในการ 
ตัดสินใจเกี่ยวกับการใชส่ิงแวดลอมท้ังทางกายภาพและชีวภาพ โดยคํานึงถึงท้ังระบบเศรษฐกิจและ
สังคม นั่นคือมีความยั่งยืนทางการเมือง  
 3.  วัตถุประสงคของส่ิงแวดลอมศึกษา 
  การกําหนดวัตถุประสงค  เร่ิมตนท่ีการประชุมระหวางชาติท่ีกรุงเบลเกรด  ประเทศ
ยูโกสลาเวียในป ค.ศ. 1975  ตอมาไดมีการกําหนดวัตถุประสงคของส่ิงแวดลอมศึกษาข้ึนอีก 
คร้ังหนึ่งในการประชุมท่ีกรุงทบิลิซ่ี สหภาพโซเวียตรัสเซีย  ในป ค.ศ. 1977 วัตถุประสงคท่ีกําหนด
ข้ึนท้ัง 2 คลายคลึงกันสรุปไดดังนี้ 
  วัตถุประสงคของส่ิงแวดลอมศึกษา เนนความตระหนัก (Awareness)  ความรู 
(Knowledge)   เจตคติ  (Attitudes) ทักษะ (Skills) และการมีสวนรวม (Participation) ดังรายละเอียด 
ตอไปนี้  
  1.  ดานความตระหนัก 
   เพื่อชวยใหกลุมสังคมตาง ๆ และแตละบุคคลมีความตระหนักและมีความรูสึกท่ี
ไวตอส่ิงแวดลอมและปญหาท่ีเกี่ยวของท้ังหมด 
  2.  ดานความรู 
                    เพ่ือชวยใหกลุมสังคมตาง ๆ และแตละบุคคลไดรับประสบการณท่ีหลากหลาย
ในส่ิงแวดลอม และไดมาซ่ึงความรู ความเขาใจพื้นฐานของส่ิงแวดลอม และปญหาท่ีเกี่ยวของ 
  3. ดานเจตคติ 
   เพื่อชวยใหกลุมสังคม  และแตละบุคคลรูคุณคา และมีความรูสึกหวงใยตอส่ิงแวดลอม 
และกระตุนใหเขารวมทํากิจกรรมท่ีปองกัน และทําใหส่ิงแวดลอมดีข้ึน 
  4.  ดานทักษะ 
   เพื่อชวยใหกลุมสังคมและแตละบุคคลมีทักษะในการช้ีบงและแกปญหา
ส่ิงแวดลอม  
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  5.   ดานการมีสวนรวม 
   เพื่อชวยใหกลุมสังคมและแตละบุคคลมีโอกาสเขาไปรวมทํากิจกรรมในทุก
ระดับ เพื่อทําการแกปญหาส่ิงแวดลอม 
 4. เปาหมายของส่ิงแวดลอมศึกษา 
  เปาหมายของส่ิงแวดลอมศึกษานั้นจะสอดคลองกับการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน  ซ่ึงมี
เปาหมาย 2 ประการคือ 
  ประการท่ี  1  เปนการศึกษาท่ีมุงปองกันส่ิงแวดลอม 
  ประการท่ี  2  เปนการศึกษาเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่จะทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชนดีข้ึน 
  จะเห็นไดวาจุดหมายปลายทางของส่ิงแวดลอมศึกษาท้ัง 2 ประการ ก็คือ การศึกษาท่ี
ชวยใหเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 5.  หลักการของส่ิงแวดลอมศึกษา 
  การจัดส่ิงแวดลอมศึกษาใหประสบผลดี   ลัดดาวัลย    กัณหสุวรรณ  (2548:10-11)  
ควรยึดหลักการตอไปนี้   
  5.1 ส่ิงแวดลอมศึกษาเปนการศึกษาเพื่อชีวิต   เนื่องจากส่ิงแวดลอมและทรัพยากร
เปนปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย และมนุษย เปนผู ทําใหสภาพแวดลอมเส่ือมโทรม 
ดังนั้น ส่ิงแวดลอมศึกษาจึงมีความจําเปนสําหรับชีวิตท่ีทุกคนจะตองศึกษา 
  5.2  ส่ิงแวดลอมศึกษาเปนการศึกษาตลอดชีวิต   การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมจะ
สงผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมตอมนุษย และปญหาของส่ิงแวดลอมเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา 
ดังนั้น ขาวสารขอมูลเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  จึงเปนเร่ืองท่ีประชาชนจะตองไดรับอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
  5.3  ส่ิงแวดลอมศึกษาเปนการเรียนรู เพื่อการอยูรวมกันของมนุษยชาติ  ปญหา
ส่ิงแวดลอมเกิดข้ึนท่ัวโลก และมีผลกระทบตอทุกประเทศ ดังนั้นจึงตองรวมกันแกปญหาดวยการ
จัดส่ิงแวดลอมศึกษา ตั้งแตระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับโลก 
  5.4  ส่ิงแวดลอมศึกษา จะตองจัดใหเรียนรูท้ังสถานการณปจจุบัน และอนาคต การ
ใหความรูเกี่ยวกับเร่ืองของส่ิงแวดลอมจะตองศึกษาปญหาปจจุบัน และส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 
  5.5  ส่ิงแวดลอมศึกษา จะตองมุงสรางจริยธรรมส่ิงแวดลอม ประชาชนทุกคนจะตอง
สรางคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือปกปองส่ิงแวดลอม ไมสรางปญหาใหกับส่ิงแวดลอมเพื่อชีวิตท่ีมี
สุข 
  5.6  การนําส่ิงแวดลอมศึกษาเขาสูประชาชนตองใหท้ังระบบ เพราะส่ิงตางๆ ในโลก
มีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ทุกอยางดํารงอยูอยางมีระบบ และการเรียนรูเกี่ยวกับระบบนิเวศจะ
ชวยใหผูเรียนคิดท้ังระบบได 
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  5.7  ส่ิงแวดลอมศึกษาจะตองจัดในเชิงบูรณาการ เนื่องจากส่ิงแวดลอมเปนเร่ืองท่ี
เกี่ยวของกับหลายสาขาวิชาผสมผสานกัน โดยมีวิชานิเวศวิทยาเปนพื้นฐาน  ดังนั้น  จึงจําเปน
จะตองมีพื้นฐานความรูหลายสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ  เชน วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  สังคมศาสตร 
คณิตศาสตร ฯลฯ  เปนตน  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดานส่ิงแวดลอมควรจัดไวใน
หลาย ๆ วิชา ในทางกลับกันควรนําความรูในวิชาตาง ๆ เขามาศึกษาปญหาและแกปญหา
ส่ิงแวดลอมดวย 
  5.8  การเรียนการสอนส่ิงแวดลอมศึกษา จะตองจัดใหมีก ารรวมลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมในการปองกันและแกปญหาส่ิงแวดลอม เพื่อผูเรียนจะไดฝกตัดสินใจ  ฝกแกปญหาและ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได 
  5.9  ส่ิงแวดลอมศึกษา มุงพัฒนาความตระหนัก  เ จตคติ  คานิยมและจริยธรรม 
ดังนั้น กิจกรรมท่ีจัดข้ึนจะตองสอดคลองกับจุดมุงหมายดวย 
  5.10  ส่ิงแวดลอมศึกษา จะตองเนนกระบวนการแกปญหา  จึงควรเสนอการเรียนการ
สอนดวยประเด็นปญหา  และฝกแกปญหา 

6. องคประกอบของกิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษา 
  การจัดกิจกรรมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของส่ิงแวดลอม จะตองคํานึงถึงหลัก        
3 ประการ  ลัดดาวัลย  กัณหสุวรรณ (2548 : 12-13) ซ่ึงมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน   ถาตองการให
ผูเรียนมีเจตคติทางส่ิงแวดลอม  มีเจตคติท่ีดีตอส่ิงแวดลอมหรือเขาถึงส่ิงแวดลอม ซึ่ งจุดประสงค
ส ูง ส ุด ข อ ง กิจ ก ร รม ก ็จําเปนจะตองใหผู เ รียนมีความรู  ความเขาใจในส่ิงนั้น  ๆ  และถา
ประสบการณตรง ไดสัมผัสส่ิงแวดลอมท่ีแทจริงนั่นคือใหเขาไดออกไปศึกษาสํารวจ ใหเห็นจริงดวย
ตัวเองในส่ิงแวดลอมท่ีแทจริง ใหมีโอกาสคิด สืบคน แสดงความคิดเห็นจากส่ิงท่ีสังเกตเห็น  โดยใช
ความรูความเขาใจ และประสบการณเดิมท่ีมีอยู 
  องคประกอบท่ีสําคัญของกิจกรรมส่ิงแวดลอมศึกษามี 3 ประการ ซ่ึงผูท่ีทําหนาท่ีใน
การจัดกิจกรรมควรยึดเปนแนวทางหลัก ดังตอไปนี้ 
  1. การศึกษาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม นั่นคือกิจกรรมจะตองสามารถพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรูความเขาใจ ในแนวคิดหลักของส่ิงแวดลอมศึกษาในเร่ืองนั้น ๆ 
  2. การศึกษาในส่ิงแวดลอม หมายถึงการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดลงไปสัมผัส 
ส่ิงแวดลอมท่ีแทจริง หรือเรียนจากประสบการณตรงในพ้ืนท่ีนั้นเอง 
  3. การศึกษาเพื่อส่ิงแวดลอม ผูจัดกิจกรรมจะตองระลึกเสมอวา จุดหมายปลายทาง
ของส่ิงแวดลอมศึกษา  คือการเปล่ียนพฤติกรรมของคนใหรวมกันดูแล  และปกปองรักษา 
ส่ิงแวดลอม   ดังนั้น กิจกรรมจะตองฝกผูเรียนใหมีสวนรวมแสดงออกถึงการพิทักษส่ิงแวดลอม 
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 7. กระบวนการเรียนรู 
  การเรียนรู คือสวนหนึ่งของกระบวนการศึกษาท้ังหมด จุดมุงหมายของการเรียนรู 
คือ การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม เปนการพัฒนาความคิด ความสามารถ โดยอาศัยประสบการณ
และการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับส่ิงแวดลอม เพื่อใหคนมีชีวิตท่ีดีในสังคม สําหรับกระบวนการ
เรียนรูท่ีเหมาะสมกับส่ิงแวดลอมท่ีนาสนใจไดแก การเรียนรูโดยใชกระบวนการคนหาความรู 
(Inquiry Learning) และการเรียนแบบ(Co-operative Learning) ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้ Anderson (2005) 
  7.1  การเรียนรูแบบคนหาความรู   การเรียนโดยวิธีนี้  ผูเรียนจะเรียนรูดวยตัวเอง  
ไมใชจากการฟงบรรยาย  ผูสอนจะทําหนาท่ีเปนผูชวยเหลือและใหความสะดวก ผูเรียนจะคนหา
ความรูจากการศึกษาสํารวจ ผูสอนจะใชคําถามเปนแนวทางใหผูเรียนคิดหาคําตอบ การคนหา
คําตอบอาจทําไดดวยการหาขอมูลจากกิจกรรมภาคสนาม  จากการทดลองทางวิทยาศาสตร   จากการ
สัมภาษณ   จากหนังสือ  จากอินเตอรเน็ต และอ่ืนๆ  การเรียนรูโดยวิธีนี้  ผูสอนหรือวิทยากร ควรเปด
โอกาสใหผูเรียนคิดเองกอน และผูสอนควรถามใหผูเรียนแสดงความคิดของเขาออกมากอนวาเขารู
อะไรบาง  เพราะโดยปกติทุกคนจะมีความคิดของตัวเองอยูบางแลว   ถาผูสอนเปดโอกาสใหเขาได
แสดงความคิดออกมาก็จะทราบวาเขารูอะไรมาบางแลว จากน้ันจึงใหคนหาความรูใหมตอไป   ผูสอน
จะตองเติมความรูใหจนทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจ และสามารถสรางความรูของผูเรียนเองได 
  7.2  การเรียนแบบรวมกันคิด เปนการเรียนรูซ่ึงกันและกัน ดวยการใหผูเรียนไดมี
โอกาสแลกเปล่ียนความรูกับสมาชิกของกลุม ซ่ึงคนท่ีอยูในวัยใกลเคียงกันจะสามารถส่ือสารกันได
ดีกวา คนท่ีอยูในวัยตางกันมาก ๆ ในการเรียนรูแบบรวมกันคิดนั้น  จึงจัดใหเรียนรวมกันมากกวา 1 
คน อาจเปนคูหรือเปนกลุม  กลุมละ 3-4 คน   แตละคนตองฝกวินัยในตนเองใหมีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร   ทุกคนตองทํางานเปนกลุมได    แตละกลุมจะใชความรู เดิม เปนจุด เ ริ่มตนของ
กิจกรรมแตละคร้ัง   พรอมกับใชขอมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกของกลุมรวมกัน เพ่ือใหกลุมไดมีขอมูล
มากพอ รูปแบบของกิจกรรมในการทํางานกลุม  ลัดดาวัลย  กัณหสุวรรณ (2546:2-14) ไดศึกษา 
และพัฒนารูปแบบของ Co-operative Learning   ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
 7.2.1 จับคูกันพูดและฟงในเวลาท่ีกําหนด (Timed  -  Pair Share) 
 7.2.2 แบงกลุม ๆ ละ 4 คน ผลัดกันแสดงความคิดท้ัง  4  คน (Round Robin) 
 7.2.3 แตละคนในกลุมเขียนแสดงความคิดในเร่ืองใด ๆ ในกระดาษแลวเวียน
ตอไปจนทุกคนไดเขียนท้ังหมดแลวนํามาสรุป (Round Table) 
 7.2.4 ใหแตละคนในกลุมคิดวิธีการแกปญหากอน    แลวเปลี่ยนเปนรวมกันคิด
เปนคู   ในท่ีสุดแตละคนจะสามารถแกปญหาทํานองเดียวกันไดดวยตนเอง    (Team – Pair – Solo) 
 7.2.5 ระดมสมองหรือรวมกันคิด   (Brainstorming) 
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 7.2.6 แตละคนในกลุมรวมกันคิด   แลว เขียนแผนภาพแนวคิดหลักและ
ขอสนับสนุน   (Team – Word – Webbing) 
 8. หลักการเรียนรู 
  ในการเรียนรูจากการวิจัย การฝกปฏิบัติ และจากสามัญสํานึก  แตความสนใจท่ีจะ
ศึกษาถึงหลักธรรมชาติในการเรียนรูของมนุษยยังมีไมมากนัก เพื่อท่ีจะทําใหนักศึกษา พอแม 
สมาชิกในชุมชน และนักเรียนมีความเขาใจในเร่ืองนี้งายข้ึน จะนําหลักในการเรียนรูท่ีศึกษาโดย
หนวยงานท่ีช่ือวา  The Regional Laboratory for Educational Improvement of the Northeast and 
Islands ไดพัฒนาหลักในการเรียนรู 12 ขอข้ึนมา  ลัดดาวัลย  กัณหสุวรรณ (2548:2-14)   จากการ
วิจัยและประสบการณในโรงเรียนและประสบการณสวนตัวของคณะทํางานซ่ึงประกอบดวย Jidi 
Mirman Own, Pat L.Cox และ John M.Watkins    ดังนี้ 

8.1 ทุกคนเกิดมาเพื่อเปนผูเรียนรู 
  8.2  คนทุกคนพยายามทําความเขาใจขอมูลและประสบการณใหม ๆ  ดวยการ
เช่ือมโยงกับส่ิงท่ีรูแลว 
  8.3  คนจะเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ กัน 
  8.4  การท่ีคนยอนกลับมาวิเคราะหความคิดของตนเอง  จะสามารถทําใหพัฒนา
ความรูใหมไดดวยตนเอง 
  8.5  แตละคนจะมีระยะเวลาและข้ันตอนของการพัฒนาสติปญญา ซ่ึงแตละ
ระยะเวลาของการพัฒนาจะมีผลตอการเรียนรู 
  8.6  แมวาโดยธรรมชาติ  คนเราจะนําส่ิงท่ีเรียนรูมาแลวมาเช่ือมโยงเขาดวยกัน 
ก็ตาม  แตก็ยังคงตองการความชวยเหลือในการที่สะสมไว จะสามารถนําความรูเดิมไปหาความรูใน
สถานการณใหมอยูนั้นเอง 
  8.7  กลวิธีในการเรียนรูท่ีสะสมไว จะสามารถนําไปใชหาความรูตอไปได 
  8.8  อารมณ เจตคติและการคิดท่ีทําเปนนิสัยของแตละคนจะเอ้ือตอการเรียนรู 
  8.9  รูปแบบและแนวคิดท่ีตางกันในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  จะชวยใหเกิดการ
เรียนรูกวางขวางข้ึน 
  8.10  ผูใดที่ไดลงมือปฏิบัติจริงผูนั้นก็จะไดเรียนรู  
  8.11  การจัดแหลงความรูท่ีดีจะชวยใหเกิดการเรียนรูท่ีดี 
  8.12  การแลกเปล่ียนความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานศึกษาคนควาท่ีมีคุณภาพ  จะ
ชวยใหเกิดการเรียนรู 
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 9.  หลักการพัฒนากิจกรรมสิ่งแวดลอม 

  การจัด กิจ ก รรม สิ่ง แ วดลอมศึกษา  ลัดดาวัลย   กัณหสุวรรณ (2548:36-37)          
ผูจัดกิจกรรมควรยึดหลักการตอไปนี้     
  9.1 กิจกรรมส่ิงแวดลอมศึกษา  ควรจะคํานึงถึงหลักท้ัง 2 ประการดังนี้ 
   9.1.1 กิจกรรมจะตองสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจใน
แนวความคิดหลักของส่ิงแวดลอมในเร่ืองนั้น ๆ 
   9.1.2  การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดลงไปสัมผัสส่ิงแวดลอมท่ีแทจริง หรือเรียน
จากประสบการณตรงในพ้ืนท่ีนั่นเอง  และผูจัดกิจกรรมจะตองระลึกเสมอวา จุดหมายปลายทางของ
ส่ิงแวดลอมศึกษา คือการเปล่ียนพฤติกรรมของคนใหรวมกันดูแล  ปกปองรักษาส่ิงแวดลอม  ดังนั้น
กิจกรรมจะตองฝกผูเรียนใหมีสวนรวมแสดงออกถึงการพิทักษส่ิงแวดลอม 
  9.2 กิจกรรมควรเนนไปที่ผูเรียนมากกวาผูสอน  ใหผูเรียนมีบทบาทมากกวาผูสอน 
หรืออาจเปรียบเสมือนเปนพิธีกร ไมใชผูแสดง ดังนั้นกิจกรรมควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 
   9.2.1 ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมมากท่ีสุด 
   9.2.2  ใหผูเรียนไดมีโอกาสคิดมากกวาปฏิบัติตาม หรือนั่งฟงฝายเดียว 
   9.2.3  เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น 
  9.3 ใหปฏิบัติกิจกรรมภาคสนามในพ้ืนที่จริง 
  9.4   ใหใชประสาทสัมผัสรับรูส่ิงแวดลอม 
  9.5   ใหผูเรียนไดใชทักษะในการสังเกต ใหมีการสํารวจขอมูล ช้ีบงปญหา ศึกษา
สาเหตุและผลกระทบพรอมท้ังใหมีกิจกรรมท่ีฝกตัดสินใจดวยตนเอง 
  9.6   เนนกิจกรรมท่ีใหประสบการณท่ีดี ประทับใจ 
  9.7   กิจกรรมจะตองสนุก นาสนใจ ไมเครียด 
  9.8   ฝกมองประเด็นปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
  9.9  ฝกวางแผนแกปญหาปจจุบัน  และปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 10.  ลักษณะของกิจกรรม 

 กิจกรรมส่ิงแวดลอมศึกษา แบงเปน  2  กลุมเปาหมาย ไดแก 
 10.1  กิจกรรมท่ีจัดใหกับนักเรียนและเยาวชนในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
 10.2  กิจกรรมท่ีจัดใหสําหรับผูใหญ     
 11.  หลักการและทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ 
 เนื่องจากการฝกอบรมผูนําชุมชนน้ัน   จัดเปนการใหการศึกษาสําหรับผูใหญ ซ่ึง
การใหการศึกษาแกผูใหญจะประสบผลสําเร็จ จําเปนตองพิจารณาทฤษฎีการเรียนรูและหลักการ
เรียนรูสําหรับผูใหญ 
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 Knowles (1978 : 31) ไดสรุปพื้นฐานของทฤษฎีสําหรับผูใหญ  ดังนี้ 
 1.  ความตองการและความสนใจ (Needs and Interested) ผูใหญจะถูกชักจูงใหเกิด
การเรียนรูไดดี หากตรงกับความตองการและความสนใจในประสบการณท่ีผานมาของเขา ก็จะเกิด
ความพึงพอใจ 
 2.  สถานการณท่ีเกี่ยวของกับชีวิตของผูใหญ (Life Situation) การเรียนรูของผูใหญ
จะไดผลดี หากถือเอาตัวผูใหญเปนศูนยกลางในการเรียนการสอน (Life-Center)   ดังนั้นการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับผูใหญควรยึดสถานการณ ท้ังหลายท่ีเกี่ยวของกับชีวิตผูใหญเปนสําคัญมิใช
ท่ีตัวเนื้อหาวิชา 
 3.  การวิเคราะหประสบการณ (Analysis of Experiences) เนื่องจากประสบการณ
เปนแหลงการเรียนรูท่ีมีคุณสมบัติท่ีมีคุณคามากท่ีสุดสําหรับผูใหญ ดังนั้นวิธีการหลักสําหรับ
การศึกษาของผูใหญ ก็คือการวิเคราะหประสบการณของผูใหญอยางละเอียดวามีสวนไหนของ
ประสบการณ ท่ีจะมาใชในการเรียนการสอนไดบาง 
 4.  ผูใหญตองการเปนผูนําตนเอง (Self-Directing) ความตองการที่อยูลึกของผูใหญ ก็
คือการมีความรูสึกตองการที่จะสามารถเปนผูนําได เพราะฉะนั้นบทบาทของครูจึงควรอยูใน
กระบวนการสืบหาหรือคนหาคําตอบรวมกับผูเรียนมากกวาการทํางานท่ีสงผาน หรือเปนส่ือ
สําหรับความรู 
 5.  ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Difference) ความแตกตางนี้จะมี
เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ เม่ือบุคคลมีอายุเพิ่มมากข้ึน ดังนั้นความสามารถในการเรียนรูในแตข้ันของผูใหญ
ยอมเปนไปตามความสามารถผูใหญแตละคน 
 วิกร  ตัณฑวุฑโฒ (2536 : 167-193) ไดสรุปเง่ือนไขท่ีสนับสนุนใหผูใหญเกิดการ
เรียนรู  ดังนี้ 
 1. การเรียนรูของผูใหญจะเกิดข้ึนไดงาย เม่ืออยูในสภาพแวดลอมท่ีกระตุนให
ประกอบกิจกรรม หรือมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู 
 2. การเรียนรูจะเกิดไดดีเม่ือสามารถกระตุนและสนับสนุนใหบุคคลแตละคน    
คนพบวาความคิดตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้นมีความหมายหรือมีคุณคาตอตนเองอยางไร 
 3. การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดข้ึนจากสภาพแวดลอมท่ีตอบสนอง
ลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลอยางเปนธรรมชาติ 
 4. การเรียนรูเกิดข้ึนไดงายในสภาพแวดลอมท่ียอมรับวาความหลากหลาย หรือ
ความแตกตางเปนส่ิงท่ีดีและควรสนับสนุนใหเกิดข้ึน 
 5. ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนนับวาเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู 
 6. การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดดีในสภาพแวดลอมท่ียินยอมใหความคลุมเครือเกิดข้ึนได 
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 7. การเรียนรูของผูใหญจะมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน เม่ือสภาพแวดลอมในการ
ประเมินผลเปนไปในลักษณะท่ีเปนกระบวนการรวมมือกัน โดยเนนการประเมินผลโดยผูเรียน 
 8.  ผูใหญจะเรียนรูไดดีภายใตสภาพแวดลอมท่ีกระตุนใหเปดเผยตนเอง 
 9.  การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดดี เม่ือมีการกระตุนใหผูเรียนเกิดความเช่ือม่ันในตนเอง 
 10. การเรียนรูจะเกิดไดอยางมีประสิทธิภาพ ในสภาพท่ีมีการยอมรับ 
 11. การเรียนรูจะเกิดไดงายในสภาพแวดลอมท่ียอมใหมีการขัดแยงเกิดข้ึน ความ 
ขัดแยงถือวาเปนสวนสนับสนุนการเรียนของผูใหญ 
 สรุปไดวา การใหการศึกษาและการจัดกิจกรรมผูนําชุมชน และผูเขารับการ
ฝกอบรมใหประสบความสําเร็จนั้น ตองถือเอาตัวผูเขารับการฝกอบรมเปนศูนยกลางในการเรียน
การสอน โดยใชประโยชนจากประสบการณของผูเขารับการฝกอบรม สรางบรรยากาศเปนกันเอง 
ใหเขาไดมีสวนรวมในการคิดวิเคราะห วิจารณ มากท่ีสุด 
 12.  หลักในการจัดกิจกรรมสําหรับผูเรียนในระดับผูใหญ 
 ผูใหญในท่ีนี้  หมายถึง  ประชาชนท่ัวไปที่ไมใชนักเรียน อาทิ ชาวบาน กลุมคนใน
องคกรตางๆ เจาหนาท่ี  พนักงานของภาครัฐและเอกชน เปนตน  การใหความรู เพ่ือกอใหเกิดเจตคติ
หรือความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมสําหรับกลุมเปาหมายกลุมนี้จะตองละเอียดออน  เพราะพวกเขา
ไมใชเด็กท่ีจะอยูในความควบคุมดูแลของครู  ดังนั้นควรจะตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 12.1 บรรยายใหนอยท่ีสุด เนนใหคิดเองใหมากท่ีสุด 
 12.2 ควรใหมีบรรยากาศของการยกยองใหเกยีรติ 
 12.3 ควรใหมีการรวมมือกันปฏิบัติกิจกรรม 
 12.4 ควรชวยผูเรียนใหประสบความสําเร็จตามแนวทางของเขาเองและไมควรบังคับ     
 12.5 ควรใชประโยชนจากประสบการณของผูเรียน 
 12.6 ควรสงเสริมการมีสวนรวมในกิจกรรม 
 12.7 ควรสงเสริมการคิดวิเคราะห วิจารณ การคิดแบบไตรตรอง  
 12.8 ควรสงเสริมการเรียนรูเพื่อนาํไปปฏิบัติ 
 12.9 ควรสงเสริมใหมีการระบุปญหา และแกปญหา 
 12.10 กิจกรรมตองไมเครียด   ควรสรางบรรยากาศของความเปนกันเอง ซ่ึงจะทํา
ใหผูเรียนมีความสุข การเรียนรูจึงจะเกิดข้ึน 
 13.  ลักษณะโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษาในชุมชน 
 Webb (2004:29) ไดบรรยายไวในการสอนวชิาการจัดโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษาดังนี้ 
 13.1  เปนการศึกษาที่มีสวนเช่ือมโยงกับการปองกันส่ิงแวดลอมและการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน เปนการปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยไมมีการทําลายส่ิงแวดลอม 
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 13.2  คํานึงถึงทุกดานของชุมชนและมีคุณคาตอชุมชน 
 13.3  ประชาชนในชุมชนควรมีความตระหนักในขอบังคับหรือกฎระเบียบเพื่อ
ปองกันส่ิงแวดลอม 
 13.4  องคกรควรมีสวนรวมมือกัน และไมควรทํางานซํ้าซอนกัน 
 13.5  หาวิธีการท่ีดีท่ีสุดสําหรับส่ิงแวดลอมศึกษา 
 13.6  ทุกโปรแกรมส่ิงแวดลอมศึกษาไมควรแพง เนนการประหยดั 
 14.  การจัดกิจกรรมส่ิงแวดลอมศึกษาสําหรับประชาชนท่ัวไป มีดังนี้ 
 14.1  ควรสรางความตระหนักในปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจริง ในบาน ใน 
ชุมชน ในทองถ่ินโดยใหความรู ความเขาใจในพ้ืนฐานของส่ิงแวดลอมในแงความสําคัญ เนนการ
วางแผน และรวมลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามแผน ท้ังเปนการทํางานรายบุคคล และการรวมกันทํางาน
เปนกลุม 
 14.2  ประชาชนควรจะไดรับการกระตุน และสงเสริมใหดูแลส่ิงแวดลอมใน 
ชุมชน และทองถ่ินของตัวเอง ฝกใหมีการสํารวจปญหาจัดลําดับความรุนแรง และความจําเปน 
เรงดวนของปญหา จากนั้นใหมีการศึกษาสาเหตุของปญหา แลวรวมกันคิดหากระบวนการในการ
แกปญหา โดยวิธีการท่ีสันติดวยเหตุและผลไมใชอารมณเปนท่ีตั้ง และกระตุนใหลงมือปฏิบัติตาม
แผนฝกและติดตามผล 
 14.3  ควรปลูกฝงประชาชนใหตระหนักถึงระเบียบวินัย ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ 
ไมเห็นแกตัว นึกถึงประโยชนสวนรวม   และประเทศชาติ เปนสําคัญ  ซึ่ งจะชวยใหประชาชน
มีจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม เปนคนดี มีคุณธรรม   นั้นคือ เปนผูท่ีมีจริยธรรมส่ิงแวดลอม 
 15.  การใหการศึกษาสําหรับประชาชนท่ัวไป 
 การจัดส่ิงแวดลอมศึกษาใหกับกลุมเปาหมายท่ีเปนประชาชนท่ัวไปนั้นสามารถให
การศึกษาไดโดยวิธีการตอไปนี้ 
 15.1 ใหขาวสารขอมูลทางดานส่ิงแวดลอมโดยใชส่ือสารทางทีวี หนังสือพิมพ 
วิทยุกระจายเสียง ภาพโปสเตอร ฯลฯ 
 15.2 จัดฝกอบรมระยะสั้น  โดยหนวยงานและองคกรท่ีเกี่ ยวของกับการ
จัดฝกอบรมทางดานส่ิงแวดลอมศึกษา ควรจัดหลักสูตรใหชัด เจน  ซึ่ งจะตองยึดจุดมุงหมายของ
ส่ิงแวดลอมศึกษาเปนหลัก และผูมีทําหนาท่ีใหการอบรมจะตองเขาใจจุดมุงหมาย และกระบวนการ
ของส่ิงแวดลอมศึกษาใหชัดเจน ซ่ึงจะเปนทางนําไปสูผลสําเร็จ 
 

DPU



 

 

17 

2.2  แนวความคิดท่ัวไปเก่ียวกับส่ิงแวดลอม 
 เกษม  จันทรแกว  (2530 : 2-6)  อธิบายวา ส่ิงแวดลอม หมายถึง ส่ิงตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัว
เรา บรรดาสรรพส่ิงท้ังหลายท่ีอยูรอบ ๆ ตัวเราเปนส่ิงแวดลอมท้ังส้ิน  ท้ังท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ 
และท่ีมนุษยสรางข้ึน  ส่ิงแวดลอมนั้นเปนทุกส่ิงทุกอยางบนพื้นโลก  (อาจรวมไปทั้งจักรวาล) เปน
ท้ังของแข็ง ของเหลว และกาซ  (ท้ังท่ีเปนพิษและไมเปนพิษ)  สารเคมี  (ท้ังท่ีเปนพิษและไมเปน
พิษ)  ตนไม  สัตว  มนุษย ดิน หินแร อากาศ ส่ิงกอสราง บานเรือน ถนน โรงเรียน วัด เมือง ชุมชน 
วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี กฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ เปนตน  ส่ิงแวดลอมท้ังหลายมี
ความสัมพันธตอกันและกันเปนลูกโซ  ดังนั้น เม่ือส่ิงแวดลอมหน่ึงถูกกระทบ หรือถูกทําลายจะ
สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ เชน ตัดไมทําลายปาจะสงผลกระทบตอการพังทลายของดิน 
เปนตน  ซ่ึงในทํานองเดียวกัน พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
พุทธศักราช 2535 (มาตรา 4)  ไดใหความหมายของส่ิงแวดลอมไววา ส่ิงแวดลอมหมายถึง ส่ิงตาง ๆ 
ท่ีมีลักษณะทางกายภาพ  และชีวภาพท่ีอยูรอบตัวมนุษย ซ่ึงเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยได
ทําข้ึนซ่ึง ยุวัฒน  วุฒิเมธี (2527 : 21)  แบงส่ิงแวดลอมเปน 2 ประเภท คือ ส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติเปนส่ิงแวดลอมหลักของโลก  และส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึน ทํานองเดียวกัน  
สิทธิชัย  ตันธนะสฤษด์ิ  (2528 : 2)  แบงส่ิงแวดลอมออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ไดแก 
 1. ส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ (Natural Environment)  เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนเอง โดยสวนมาก
จะตองมีส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ ประกอบเสมอ  จะอยูโดดเดี่ยวไมได  ซ่ึงแบงยอยออกเปน 2 ชนิด ไดแก 
  1.1 ส่ิงมีชีวิต  มีลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะตัวของส่ิงมีชีวิต  ไดแก  พืช สัตว และ
มนุษย 
  1.2 ส่ิงไมมีชีวิต  เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ อาจมองเห็นไดหรือไม สามารถ
มองเห็นได เชน ดิน น้ํา อากาศ เปนตน 
 2. ส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน  (Man-Made Environment)  เปนส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนเพื่อสนอง
ความตองการเพื่อประโยชนในการดําเนินชีวิตของมนุษย สามารถแบงไดเปน 2 ชนิด ไดแก 
  2.1 ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ  เปนส่ิงท่ีสรางข้ึนเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ดํารงชีวิตของมนุษย เชน อาคาร บานเรือน ถนน เมือง ยานพาหนะ เปนตน 
  2.2 ส่ิงแวดลอม  หรือนามธรรมส่ิงแวดลอม เปนการสรางข้ึนเพื่อความเปนระเบียบ
ของการอยูรวมกันอยางมีความสุขเชน กฎหมาย  ศาสนา   ขนบธรรมเนียมประเพณี  การเมือง และ
วิทยาการตาง ๆ 
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ส่ิงแวดลอมในชุมชนแออัด 
 ในดานแนวความคิดเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมโดยท่ัวไปของชุมชนแออัดนั้น  Clinard 
(1966 : 4)  ไดกําหนดลักษณะของชุมชนแออัดไวดังนี้ 

1. สภาพท่ีอยูอาศัยไมด ี
2. อยูกันหนาแนนสับสนไมเปนระเบียบ 
3. ขาดส่ิงอํานวยความสะดวกในชุมชน 
4. ดานสุขาภิบาลและสุขอนามัยไมด ี
5. ประชากรที่อยูอาศัยมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน 
6. มีวัฒนธรรมในกลุมเปนของตนเอง 
7. มีความเพิกเฉยและแยกตัวจากสังคม 

 ทํานองเดียวกัน  โสภณ  พรโชคชัย  (2528 : 3-4)  ไดสรุปสภาพของความเปนชุมชน
แออัดไวดังนี้ 
 1. ท่ีตั้งอาคาร 
  1.1 ความแออัดหนาแนน  ซ่ึงอาจถือเอาความหนาแนนขนาด 15 หลังคาเรือนตอไร 
หรือ 80 คนตอไรข้ึนไป  ตามเกณฑการปรับปรุงของการเคหะแหงชาติเปนมาตรวัดท่ีสําคัญท่ีสุด
เพียงพิจารณาวา  ชุมชนใดมีสภาพเปนชุมชนแออัด 
  1.2 สับสนไมเปนระเบียบคือ  การที่ไมแบงแปลงที่ดินอยางชัดเจน การปลูกบาน
เปนไปตามความพอใจ ไมมีผังท่ีเปนระเบียบ 
 2. สภาพอาคาร 
  2.1 สภาพทรุดโทรม  เนื่องมาจากอายุท่ีเกาแกของชุมชน ทําใหอาคารและส่ิง
ประกอบอ่ืน ๆ ทรุดโทรมลง  รวมถึงการขาดการดูแลรักษาอยางเหมาะสมมีการตอเติมกันเองอยาง
ไมเปนระเบียบ 
  2.2 การกอสรางไมไดสรางตามแบบแผน คือ ไมมีรูปทรงตามแบบแผนของการ
สรางบานมาตรฐานท่ัวไป  เชน  มีฝาส่ีเหล่ียมพออาศัยอยูไดเทานั้น 
 3. สภาพแวดลอม 
  3.1 มีทางเดินเทาท่ีไมเหมาะสม เชน  เล็กหรือแคบเกินไปตลอดแนวไปอยางไมเปน
ระเบียบตามชองวางระหวางบานไมมีทางเดินท่ีไดมาตรฐาน เชน หาดดวยไมท่ีหาได และมีสภาพ
ทรุดโทรม หรือเปนทางเดินดินซ่ึงช้ืนและเปล่ียนสภาพไดงาย 
  3.2 การระบายนํ้าไมเหมาะสม  เชน  ไมมีทางระบายน้ํา  ทําใหพื้นที่ช้ืนแฉะ และเกิด
น้ําคํา หรืออาจมีทอระบายน้ําท่ีไมไดมาตรฐานหรือไมท่ัวถึง การระบายนํ้าโดยใหน้ําไหลจากท่ีสูง
ไปท่ีต่ําจึงไมเปนผล  ชุมชนแออัดจึงต้ังอยูบนท่ีท่ีมีน้ําขังอยูเกือบตลอดป 

DPU



 

 

19 

  3.3 การขาดท่ีวางสาธารณะ  ซ่ึงเปนผลมาจากความแออัดหนาแนนของท่ีอยูอาศัย 
ซ่ึงสรางไมเปนระเบียบ  ทําใหไมมีท่ีวางสําหรับกิจกรรมของบุคคลในชุมชน เชน การสันทนาการ 
เปนตน 
  3.4 การถายเทอากาศไมดี ทําใหเกิดสภาพอับช้ืน มืด และผิดสุขลักษณะ ซ่ึงลักษณะ
เชนนี้จะพบท่ัวไปในชุมชนแออัดท่ีมีความหนาแนนสูง 
  3.5 การขาดระบบการกําจัดขยะ  ทําใหสภาพของชุมชนแออัดมีขยะและส่ิงปฏิกูล
เกล่ือนกลาดอยูท่ัวไป นับเปนปญหาสําคัญเนื่องจากความแออัดและความไมเปนระเบียบของชุมชน
แออัด ประชากรที่อยูอาศัยจึงกําจัดขยะดวยการทิ้งลงในแมน้ําลําคลอง ท้ิงในบริเวณใตถุนบาน  
หรือท่ีวางใกลเคียงท่ีเหลือก็ถูกขจัดโดยการจางคนมาขนหรือเผาท้ิง 
  3.6 ระบบไฟฟา  ระบบการประปาจากภาครัฐ  โดยเฉพาะในชุมชนบุกรุกท่ัวไป  
บริการเหลานี้เขาไปไมถึง เพราะการติดต้ังจะตองไดรับความเห็นชอบจากเจาของท่ีดิน 
 นอกจากนี้  กรุงเทพมหานครไดใหความหมายของคําวา  “ชุมชน”  ไวในระเบียบ 
กรุงเทพมหานคร วาดวยกรรมการชุมชน พ.ศ. 2534 ดังนี้ 
 ชุมชน  หมายความวา  ชุมชนแออัด  ชุมชนชานเมือง  เคหะชุมชน  หมูบานจัดสรร และ
ชุมชนชานเมืองท่ีกรุงเทพมหานครกําหนดข้ึน  ท้ังนี้โดยทําเปนประกาศของกรุงเทพมหานคร 
 การกําหนดความหมายดังกลาว กรุงเทพมหานครไดกําหนดเกณฑท่ีใชในการกําหนด
ความหมายไว ดังนี้ 
 1. สภาพของส่ิงกอสรางซ่ึงใชเปนท่ีอยูอาศัย  ลักษณะพิเศษของ “ชุมชน” นั้นเปนเร่ือง
เกี่ยวกับเง่ือนไขของท่ีอยูอาศัยท่ีต่ํากวาระดับมาตรฐาน ส่ิงนี้พิสูจนใหเห็นวา “ชุมชนนั้นเปนบริเวณ
หนึ่งท่ีไมไดรับการเอาใจใสในการกอสราง”  ชนิด และสภาพของวัสดุท่ีใชสวนใหญจะเปนวัสดุท่ีมี
สภาพใชแลวและตํ่ากวามาตรฐานท่ีจะนํามากอสรางเปนท่ีอยูอาศัย  โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ความหมายของชุมชนแออัด  นอกจากปรากฏการณของส่ิงกอสรางแลวยังพบอีกวาโครงสรางของ
ครอบครัวหนึ่ง ๆ จะมีสมาชิกอยูกันอยางหนาแนนในหองพักอาศัยท่ีมีเพียง 1 หอง ท่ีใชทํากิจกรรม
ทุก ๆ อยางในการดํารงชีวิต  ดังนั้นท่ีอยูอาศัยท่ีต่ํากวาระดับมาตรฐานจึงถูกนํามาใชไมเพียงแต
ความหมายท่ีเปนวัตถุวิสัยหรือตามหลักวิชาการเทานั้น  แตยังมีความหมายท่ีเกี่ยวพันไปถึง
ความรูสึกทางสังคมอีกดวยส่ิงท่ีสังเกตเห็นไดก็คือ  กลุมผูอยูอาศัยสวนใหญในชุมชนแออัดเปนผูมี
รายไดคอนขางตํ่า และมีท่ีอยูอาศัยท่ีต่ํากวามาตรฐาน ตลอดจนขาดโอกาสท่ีจะไดรับบริการขั้น
พื้นฐาน 
 2. ส่ิงท่ีปรากฏทางดานกายภาพ สภาพแวดลอม และการครอบครองที่ดินนอกจาก
เง่ือนไขของการอยูอาศัยในสภาพอาคารท่ีพักอาศัยท่ีไดกลาวมาแลวขางตนยังไดแก  สภาพความ
แออัดหรือการต้ังบานเรือนท่ีอยูอาศัยในแตละหลัง  ส่ิงท่ีเปนสาธารณูปโภคของผูอยูอาศัย ถนน 
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ทางเดินเทา  ทางระบายน้ํา  ประปา  ไฟฟา  ขาดลักษณะทางดานสุขาภิบาล เชน  มีน้ําขังตลอดป 
ปราศจากการระบายน้ํา  สาธารณูปโภคตาง ๆ ไมเพียงพอตอความตองการหรือขาดแคลนตลอดจน
ขาดสาธารณูปการท่ีจําเปนตอชีวิตความเปนอยูท่ีมีคุณภาพ  สําหรับการครอบครองที่ดินในชุมชน 
แออัดและชุมชนชานเมือง ผูอยูอาศัยสวนใหญจะเปนผูเชาหรือผูบุกรุก เชน ชุมชนแออัดคลองเตย 
ซ่ึงเปนชุมชนแออัดท่ีใหญท่ีสุดในปจจุบันนั้น  เปนชุนชนท่ีผูอยูอาศัยเขาไปบุกรุกท่ีดินของการ
ทาเรือแหงประเทศไทย  สวนชุมชนหมูบานจัดสรรก็เขาขายทํานองท่ีกลาวเชนกัน  ตลอดจนขาด
การดูแลเอาใจใสดานกายภาพ 
  นอกจากท่ีกลาวมาแลวนั้น  การครอบครองท่ีดินอาจเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย 
เชน เชาท่ีดินจากเจาของท้ังท่ีเปนเอกชนหรือหนวยราชการ แตเปนบริเวณที่ไมไดรับความสนใจ
จากเจาของท่ีดินเทาท่ีควร หรือมีเง่ือนไขการครอบครองไมแนนอน  สวนตัวบานผูอาศัยอาจปลูก
เอง หรือเชาจากผูอ่ืน  ความไมแนนอนและผูอยูอาศัยเองก็ยากจน  จึงขาดการเอาใจใสในการ
ปรับปรุงท่ีอยูอาศัย 
 3. สภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมรองจากผูอยูอาศัยในชุมชนแออัด และชานเมืองมัก
เปนผูขาดโอกาสดานตาง ๆ มีสภาพการทํางานในลักษณะไมถาวร มีอัตราวางงานและทํางานไมเต็ม
อัตราปริมาณสูง เม่ือฐานะทางเศรษฐกิจเปนเชนนี้ท่ีพักอาศัยจะมีสภาพเปนเชนใดยอมข้ึนอยูกับ 
รายได  และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ดังนั้น การที่จะหาท่ีพักอาศัยท่ีดีกวาท่ีจะหาไดใน
บริเวณชุมชนแออัดยอมเปนไปไดยากหรืออาจกลาวไดวา “ความตองการท่ีพักอาศัยในแหลงแออัด
และทรุดโทรมเปนความตองการอันแทจริงตามภาวะตลาด บริการท่ีพักอาศัยในเขตเมืองหลวง 
ผูใชบริการยินดีใชบริการเนนประหยัดและมีคุณภาพตํ่า เพราะรายไดนอย”  จากปญหาทาง
เศรษฐกิจยอมจะตองมีผลกระทบถึงทางดานสังคมดวย กลาวคือ “ปญหาสังคมในแหลงนี้มีอัตราสูง
กวาบริเวณอ่ืน เชน ปญหายาเสพติด ปญหาวัยรุน ปญหาโสเภณี ปญหาอาชญากรรม”  นอกจากน้ี
บริการทางสังคมยังไมสามารถตอบสนองความตองการของผูอยูอาศัย หรือจะมีอยูบางก็ไมเพียงพอ 
หรือผูอยูอาศัยไมรูแหลงใหความชวยเหลือ  หรือไมสามารถจัดหามาเพื่อตอบสนองความตองการ
ของตนได  
 4. สภาพของประชาชนซ่ึงเปนผูอยูอาศัย  ผูอยูอาศัยในชุมชนแออัดสวนใหญมักจะเปน
ผูอพยพมาจากแหลงอ่ืนเพื่อล้ีภัย  หรือเพื่อหาแหลงทํามาหากินใหมผูอยูอาศัยในบริเวณน้ี 
อาจจะมาจากชนบทเพื่อมาหางานทําในเมือง  หรืออาจจะโยกยายจากบริเวณอ่ืนในเมืองเองมาสู
แหลงนี้ เพราะใกลท่ีประกอบอาชีพก็ได  การอพยพเคลื่อนยายเขามาเพื่อหางานทําและเขามาอยูใน 
“ชุมชน”  ไมไดทําใหชีวิตดีกวาดังท่ีไดคาดหวังไว  เพราะสภาพเศรษฐกิจและสังคมในเมืองนั้นมี
ความแตกตางกวาชนบทอยางมากมาย  และมีสวนทําใหชีวิตตองดิ้นรนมากกวาเดิม ซ่ึงทําใหเกิด
การขัดกันในการท่ีจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเองตามท่ีพึงประสงค  ดังนั้น จึงมีผลตอวงจร
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ชีวิตอันเปนวงจรที่ทําใหชีวิตคนใน “ชุมชน” สวนใหญต่ําลงทุกที ชุมชนแออัดจึงมักเปน “แหลง
แหงความส้ินหวัง”  (Slum of Despair)  เพราะไมอาจดิ้นใหหลุดไปจากชุมชนแออัดไดและปญหาท่ี
ตองเผชิญนับวันแตจะเพิ่มข้ึนทุกที 
 จากเกณฑท่ีนํามาใชในการกําหนดความหมายเม่ือนํามาพิจารณากับคําวา “ชุมชน” ท่ี
ปรากฏอยูในระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยกรรมการชุมชน พ.ศ.2534  สรุปลักษณะของ  
“ชุมชน”  ไดวา 
 1. บริเวณท่ีกําลังเส่ือมโทรม  เนื่องจากกาลเวลาและหรือไมมีการปรับปรุง ซ่ึงทําใหมี
การเส่ือมโทรมในระยะเวลาตอมา 
 2. บริเวณพื้นท่ีท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัยเปนสวนใหญ มีสภาพชํารุดทรุดโทรมถึงท่ีสุดยากท่ี
จะปรับปรุงใหดีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล เวนแตจะทําการร้ือถอนหรือโยกยายอาคารผูคนออกไป
และจัดโครงการปฏิรูปปลูกสรางใหมแทน  สภาพของชุมชนในลักษณะน้ีจะปรากฏชัดเจนต้ังแต
แรกเร่ิมของการอยูอาศัย 
 3. บริเวณท่ีอยูอาศัยท่ีปราศจากการดูแลหรือทอดท้ิงไมไดรับการเอาใจใสจากเจาของ
โครงการและหรือผูอยูอาศัย นอกจากน้ีกรุงเทพมหานครไดสรุปสาเหตุการเกิดชุมชนแออัดใน
กรุงเทพมหานครไวดังนี้ 
  1.  เกิดจากการอพยพของคนในชนบทเพื่อมาหางานทํา ตลอดจนการศึกษาหาความรู
ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก 
   1.1 ปญหาความแตกตางทางฐานะ และรายไดของประชากรในชนบท หรือ
เมืองในตางจังหวัดกับกรุงเทพมหานคร 
   1.2 ความเปนศูนยรวมความเจริญทางดานตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร เชน 
การศึกษา พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม เปนตน 
   1.3 ความลมเหลวทางดานเกษตรกรรมในชนบท 
   1.4 การพัฒนาประเทศในอดีตมุงพัฒนาทางดานอุตสาหกรรม ในกรุงเทพ - 
มหานคร มากกวาตางจังหวัด  ทําใหการลงทุนสวนใหญไมกระจายออกสูชนบท คนยากจนจาก
ชนบท ตองดิ้นรนเขามาขายแรงงานในกรุงเทพมหานครมากข้ึนเร่ือยๆ 
    2.  การขาดแคลนท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยเปนจํานวนมาก ในขณะท่ีจํานวนท่ี
อยูอาศัยท่ีมีอยูไมสามารถรับปริมาณคนท่ีเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วได 
  3.  ปญหาเร่ืองท่ีดิน ท้ังท่ีอยูในความครอบครองของรัฐและเอกชนท่ีแบงท่ีดินใหเชา
เปนแปลงเล็กแปลงนอยโดยไมมีการปรับปรุงคุณภาพหรือจัดบริการข้ันพื้นฐานใหกับผูอยูอาศัย 
รวมทั้งการขาดแผนใชประโยชนจากท่ีดิน โดยมิไดมีการปรับปรุงสภาพชุมชนใหมีคุณภาพดีข้ึน
อยางเหมาะสมกับสภาพการณ ท้ังรัฐบาลก็มิไดมีกฎหมายใดท่ีจะประกันสิทธิพื้นฐานใหแกผูเชาได 
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เปนผลใหมีการขยายครอบครัวหรือมีคนอพยพมาขอเชาอยูเพิ่มข้ึน  จึงเพิ่มความแออัดและ
หนาแนนข้ึน 
  4.  ขาดการวางผังหลักท่ี เปนระบบ   ท้ั งในเ ร่ืองการใช ท่ีดิน  การกระจาย
สาธารณูปการ  และสาธารณูปโภคการทําใหบริการของรัฐซ่ึงเปนส่ิงท่ีจําเปนกระจายไปไมท่ัวถึง
และไมเปนระบบ โดยเฉพาะบริเวณชุมชนแออัดมักจะเปนพื้นท่ีดินบริเวณภายในมักจะขาดบริการ
เหลานี้ 

ปญหาเก่ียวกับส่ิงแวดลอมและแนวทางแกไข 

 ในดานปญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม นนทลี  วิชพันธ  (2525 : 15)  ใหความหมายของ
ปญหาส่ิงแวดลอมไววา  ปญหาส่ิงแวดลอม หมายถึงปญหาท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรของมนุษย
อยางไมประหยัดและขาดความรับผิดชอบ กอใหเกิดมลภาวะและปญหาอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนผล
กระทบกระเทือนตอบุคคลเปนจํานวนมาก  และสภาวะดังกลาวไมเปนท่ีพึงปรารถนา และ
จําเปนตองมีการสงเสริมการกระทําบางอยางเพื่อแกไขใหดีข้ึน 
 สํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ (2523 : 1)  แบงปญหาส่ิงแวดลอม
ออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
 1. ปญหาส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ไดแก มลภาวะ (Pollution) ความรอยหรอของ
ทรัพยากร และปญหาการใชทรัพยากรไมถูกวิธี 
 2. ปญหาส่ิงแวดลอมทางสังคม เชน ปญหาความยากจน ปญหาความขาดแคลนอาหาร 
ปญหาท่ีอยูอาศัย ความไมรูหนังสือ ความเจ็บไขไดปวย ปญหาอาชญากรรม เปนตน 
 ศุภวิทย  เปยมพงศสานต  (2528 : 15)  สรุปสาเหตุของปญหาส่ิงแวดลอมไว 3 ประการ
คือ 
 1. การเพิ่มข้ึนของประชากรอยางรวดเร็ว 
 2. ลักษณะการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนรูปแบบท่ีไมเหมาะสมในการใช
เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต 
 3. ความมักงายในการประกอบกิจการ เชน ชอบลักลอบปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา
สาธารณะ และไมยอมลงทุนใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการกําจัดของเสีย 
 ทํานองเดียวกัน เกษม  สนิทวงศ ณ อยุธยา  (2527 : 26)  กลาววา สาเหตุของปญหา
ส่ิงแวดลอมในประเทศไทย ไดแก 
 1. การเพิ่มของประชากร  ซ่ึงเปนปญหาตอการยกระดับการครองชีพ และการรักษา
สภาพแวดลอม  เพื่อการพัฒนาระยะยาวหรือการจัดการทรัพยากรไดอยางเหมาะสม เชน พื้นท่ี
เกษตรกรรมลดนอยลง ประชาชนยากจนไมมีงานทํา 
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 2. ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเส่ือมโทรมลงอยางรวดเร็ว เนื่องจาก
ทรัพยากรธรรมชาติมีอยูอยางจํากัด แตประชากรเพิ่มข้ึนจึงมีการแยงชิงทรัพยากรเหลานั้นเปนเหตุ
ใหทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมลงโดยลําดับ อาทิ เม่ือปาไมถูกทําลาย ผลตามมาคือปญหานํ้า
ทวม ฤดูฝน เปนปญหาการพังทลายของดิน และความแหงแลงกันดารในฤดูแลง เปนตน 
 3. การขยายตัวเมือง  และการเคล่ือนยายจากสังคมเกษตรกรรมมาสูสังคมอุตสาหกรรม
ในลักษณะการขยายตัวเมือง เชน กรุงเทพมหานครท่ีโตเกินไป อยางไมมีระเบียบแบบแผนทําให
ระบบโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เชน ไฟฟา  ประปา  ถนน  ระบบขนสงมวลชน โครงการ
เคหะแหงชาติไมสามารถสนองความตองการของประชากรได ทําใหสภาพเมืองคอย ๆ เส่ือมโทรม
ลง เนื่องจากมีปญหาส่ิงแวดลอมตาง ๆ เกิดข้ึนมากมาย 
 แนวทางการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมนั้น ควรใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในเชิงอนุรักษ ซ่ึง เกษม  จันทรแกว  (2530 : 8)  ใหความหมายของการอนุรักษไววา 
การอนุรักษ หมายถึง การเก็บรักษา สงวน  ซอมแซม  ปรับปรุง  และการใชอยางสมเหตุตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เพื่อจะอํานวยใหคุณภาพสูงสุดในการสนองความเปนมนุษย
ตลอดไป และแนวความคิดในการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเชิงอนุรักษนั้น สรุปได 
ดังนี้ 
 1. ตองใหมีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สําหรับมนุษยไดใชสอยและพึ่งพิงใน
การดํารงชีวิต ท้ังโดยปจจัย 4 ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของชีวิต ซ่ึงการจัดการท่ี
ถูกตองจะสามารถทําใหเกิดผลแบบยั่งยืน  (Sustained yield)  ตลอดไป 
 2. การใชทรัพยากรธรรมชาติเชิงอนุรักษนั้น มุงหวังท่ีจะใหทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอมท่ีประกอบกันอยูในระบบมีศักยภาพในการใหผลแบบยั่งยืนถาวร  และเปนไปดวยความ 
ม่ันคง  ในลักษณะเชนนี้เปนความมุงหวังท่ีจะใชสวนของความเพิ่มพูน (Increment)  จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หรือสตอค (Stock) ภายในระบบ  ซ่ึงสวนเพิ่มพูนนี้เปรียบ
เหมือนเงินสวนดอกเบ้ียของเงินตนจากธนาคารน่ันเอง ดังนั้นถานําส่ิงนี้มาใชก็ไมสามารถ ทําให
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมนั้นหมดไปหรือรอยหรอไปได 
 3. การใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมนั้น  จะตองบรรจุแนวทางปฏิบัติในการ
ควบคุมของเสีย (Waste) มิใหเกิดข้ึนภายในระบบส่ิงแวดลอมเพราะถาเกิดปญหาแลวจะทํา
ใหสตอคของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมนั้นมีศักยภาพในการผลิตลดลง ซ่ึงแนวทางการใช
นั้นจะตองกําหนดแนวทางปฏิบัติในการกําจัดไวอยางแนนอนรวมไปถึงการนําของเสียนั้น ๆ มาใช
ใหเกิดประโยชนตอชุมชนดวย 
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 4. แนวทางในการใชจะตองมีการรักษา สงวน ปรับปรุง ซอมแซม และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังท่ีอยูในสภาพท่ีดีตามธรรมชาติ ในสภาพท่ีกําลังมีการใชและในสภาพท่ีทรุด
โทรมรอยหรอเพราะการใชท่ีผานมาดวย 
 5. ตองใหมีการจัดองคประกอบภายในระบบส่ิงแวดลอม ใหมีชนิดหรือหลากชนิด 
(Diversity) ปริมาณของแตละชนิด (Quantity) สัดสวน (Proportion) และการกระจาย 
(Distributilon)    ของส่ิงแวดลอมภายในระบบใหไดเกณฑมาตรฐานธรรมชาติท่ีทุก ๆ ส่ิงทุกชีวิตใน
ระบบ สามารถอยูไดอยางเปนสุข ทําใหระบบนั้น ๆ อยูในภาวะสมดุลตามธรรมชาติ 
 6. การใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเชิงอนุรักษ มีความมุงหวังอยางยิ่งท่ีจะทํา
ใหคุณภาพชีวิตของมนุษยและส่ิงท่ีเกี่ยวของดีข้ึน ซ่ึงคุณภาพชีวิตนั้นมีปจจัยท่ีเกี่ยวของ คือ ปจจัย
ทางฐานะทางการศึกษา เศรษฐกิจ สภาพสังคม เช้ือชาติ  สภาพทางภูมิศาสตร สถานภาพทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองท่ีและสุดทาย คือ ความพอใจ ดังนั้น แนวทางดําเนินการ
ปรับปรุงเพื่อใหคุณภาพชีวิตท่ีดีนั้นจะตองพิจารณาปจจัยดังกลาว และตองคํานึงถึงสถานที่ท่ีจะไป
ปรับปรุงอีกดวย 
 นอกจากนี้ Gibbs (1986 : 98)  ไดสรุปวา การแกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจําเปนตองอาศัยมาตรการหลายประการ  รวมท้ังการกระจายอํานวยและการมีสวนรวม
ของประชาชนในดานการตัดสินใจ  การใชทรัพยากร การส่ือสาร และการจัดการแกไขความขัดแยง 
และ วินัย  วีรวัฒนานนท  (2530 : 165)  ไดเสนอภาระหนาท่ีของบุคคลตอการปรับปรุง
สภาพแวดลอมไว  ดังนี้ 
 1. มีความรูเร่ืองนิเวศวิทยา  บุคคลพึงแสวงหาความรูเร่ืองนิเวศวิทยา หรือระบบนิเวศ
อยูเสมอเพ่ือใหรูความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเพราะระบบนิเวศเปนบานของทุก ๆ คน 
 2. การเลือกดํารงชีวิตแบบงาย ๆ การดํารงชีวิตแบบงาย ๆ จะเปนการประหยัดรายจาย
แลว  ยังชวยใหประหยัดการใชทรัพยากรและพลังงานลงไปไดมาก 
 3. การใหความชวยเหลือเล็ก ๆ นอย ๆ บุคคลอาจชวยปองกันหรือปรับปรุงคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมไดเชน ไมท้ิงขยะบนถนน ชวยเก็บกวาดขยะมูลฝอยหนาบาน ปลูกตนไมบริเวณบาน 
 4. ไมหลงเชื่อการโฆษณาสินคา การโฆษณาสินคาเปนการจูงใจใหคนซ้ือสินคา ซ่ึงมี
สินคาท่ีโฆษณาอยูจํานวนมาก มิใชส่ิงจําเปนตอการดํารงชีพอันเปนการเพิ่มคาใชจาย และเพิ่มการ
ใชทรัพยากร และพลังงานโดยใชเหตุ 
 5. การลดขนาดครอบครัวการมีครอบครัวใหญตองการมีบุตรมากทําใหส้ินเปลือง
ทรัพยากรและพลังงานมาก ควรมีบุตรนอย 
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 สําหรับปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในชุมชนท้ังหลายน้ัน นับเปนผลสืบเนื่องมาจาก
สาเหตุหลัก ๆ หลายประการ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดสรุปไวในเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรม
ส่ิงแวดลอมศึกษา  (2534 : 10)  ดังนี้ 
 1. ความไมรูของคนในชุมชน ทําใหคิดวาส่ิงท่ีทําหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนไมนาจะกอใหเกิด
ปญหา 
 2. ขาดความตระหนัก หรือความเอาใจใสท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนตางคนตางก็ 
ปลอยปละละเลย ถือวาธุระไมใช ในท่ีสุดปญหาเล็กนอยท่ีเกิดข้ึนก็สะสมทับถมกลายเปนปญหา
ใหญกลับมา สรางความเดือดรอนใหกับคนในชุมชนตอไป  เปนวัฎจักรไมรูจบ 
 3. ขาดความรับผิดชอบตอสังคม 
 สาเหตุปญหาหลัก ๆ เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในชุมชนท้ัง 3 ประการดังกลาวนั้นสามารถ 
แกไขไดโดยอาศัยคนในชุมชนเปนผูแกเอง  หรืออาจกลาวไดวาเม่ือคนในชุมชนเปนผูทําใหเกิด
ปญหาส่ิงแวดลอมข้ึนมาในชุมชน คนในชุมชนทุกคนก็จะตองใหความรวมมือในการแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนนั้นใหหมดไป แตการจะหวังใหทุกคนในชุมชนพรอมใจกันแกปญหาส่ิงแวดลอมดังกลาว
เองโดยไมตองมีใครเปนผูนํา  ผูช้ีแนะในการแกไขปญหาไดนั้นเปนเร่ืองยาก 
 ดังนั้น การแกปญหาอยางเปนระบบครบกระบวนการจึงเปนความจําเปนท่ีจะตองอบรม
และปลูกฝงใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ และนําไปใชแกปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดข้ึนอยางมี 
ประสิทธิภาพการแกปญหาส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบ และครบกระบวนการมีข้ันตอนดังนี้ 
 ข้ันท่ี 1 ผูนําชุมชนและคนในชุมชนสํารวจสภาพแวดลอมในชุมชนวามีอะไรบางท่ี
กําลังเปนปญหาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม และมีผลกระทบตอคนในชุมชนเปนสวนรวม 
 ข้ันท่ี 2 ผูนําและคนในชุมชน จัดลําดับความสําคัญของปญหาส่ิงแวดลอมท่ีมี
ผลกระทบตอชุมชน ตามท่ีสํารวจมาไดในขอ 1 วามีปญหาใดควรมากอนมาหลัง ตามความหนักเบา
หรือความรุนแรงของปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
 ข้ันท่ี   3  ผูนําและคนในชุมชนชวยกันคิด ระดมพลังสมอง เพื่อพิจารณาคนหาสาเหตุ
ของปญหาท่ีเกิดข้ึน และคิดหาทางเลือกในการแกปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชนไวหลาย ๆ ทางเลือก 
กอนจะตัดสินใจชวยกันเลือกทางเลือกท่ีดี หรือเหมาะสมที่สุดสําหรับชุมชนไวแกไขปญหา 
 ข้ันท่ี 4  ผูนําและคนในชุมชนรวมกันกําหนดแผนในการทํางาน  เพื่อแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในชุมชนอยางมีข้ันตอน 
 ข้ันท่ี  5  ลงมือทําหรือปฏิบัติการแกไขปญหาตามแผนท่ีกําหนดไว โดยทําใน
ลักษณะเปนกลุม ทําดวยความเขาใจ และทําดวยความภาคภูมิใจ 
 ข้ันท่ี   6 ประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังในระหวางการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงแกไข
ทันที เม่ือพบขอบกพรองและทําการประเมินผลเม่ือส้ินสุดการปฏิบัติงานแตละกิจกรรมแลว 
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 ข้ันท่ี   7   ทบทวนกระบวนการหรือปรับปรุงการทํางานแกปญหาสิ่งแวดลอมท่ีผาน
มากอนท่ีจะพิจารณาเลือกปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชนท่ีจะแกไขในอันดับตอ ๆ ไป โดยวิธีการ
แกปญหาอยางเปนระบบครบกระบวนการดังกลาวแลว 
 
การพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 การพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอมนั้น ปญญา  สุทธิบดี  (2530 : 1)  ใหความหมาย ไววา
คุณภาพส่ิงแวดลอม หมายถึงสภาวะของส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยจะสามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยความ
ปกติสุข และสมบูรณสืบไปของธรรมชาติ ทํานองเดียวกัน พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพ ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พุทธศักราช 2535 (มาตรา 4)  ไดใหความหมายไววา คุณภาพ
ส่ิงแวดลอม หมายถึง ดุลยภาพของธรรมชาติ อันไดแก สัตว พืช และทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ และ
ส่ิงท่ีมนุษยไดทําขึ้น  ท้ังนี้เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพของประชากรและความสมบูรณสืบไปของ
มนุษยและธรรมชาติ 
 นอกจากนี้  สุทธิพร  บุญสง  (2533 : 12)  ไดอธิบายความหมายของการพัฒนาไดวา 
การพัฒนา หมายถึง การสรางสรรคความเจริญกาวหนา จนเกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน และ
สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (2524 : 2) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคหลักของการ
พัฒนาส่ิงแวดลอมวา เพื่อฟนฟูและรักษาไวซ่ึงคุณภาพส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติสําหรับอนุชนรุน
หลัง และรักษาไวซ่ึงคุณภาพส่ิงแวดลอม เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนในดานสุขภาพอนามัย
ความสวยงามและความเปนระเบียบเรียบรอย อันเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งของการดํารงชีวิตอยู
อยางมีคุณภาพ  ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอมจึงหมายถึง การเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง
สภาพแวดลอมใหอยูในสภาพที่ดีข้ึน และเกิดดุลยภาพของธรรมชาติ ซ่ึงทําใหมนุษยสามารถใช
ประโยชนในการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุขตลอดไป 
 นอกจากนี้ กลาวไดวาการพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอมนั้นมีความสอดคลองกับการ
พัฒนาชุมชนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดส่ิงท่ีดีข้ึนตอชุมชนและส่ิงแวดลอม ซ่ึง
จะชวยใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุข และการพัฒนาชุมชนเปนวิธีการหนึ่งท่ี
เหมาะสมจะนําไปใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอม เนื่องจากการพัฒนาชุมชนนั้นมุงเนนใน
ดานการพัฒนาคน และส่ิงแวดลอมควบคูกันไปอีกดวย กลาวคือ สุทธิพร  บุญสง  (2533 : 12) 
อธิบายวาการพัฒนาชุมชนหมายถึง การเปล่ียนแปลงชุมชนใหดีข้ึนหรือเจริญข้ึนทุก ๆ ดาน  นั่นคือ
จะตองพัฒนาคน กลุมคน ส่ิงแวดลอมทางดานวัตถุ หรือสาธารณสมบัติและพัฒนาภาวะทาง
เศรษฐกิจและสังคมควบคูกันไป ซ่ึงสอดคลองกับ ยุวัฒน  วุฒิเมธี  (2526 : 3)  ท่ีใหความหมายวา 
การพัฒนาชุมชน หมายถึงการวางแผนเพ่ือท่ีจะสรางสรรคความเจริญใหเกิดข้ึนแกกลุมประชาชน
ท้ังใน ดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรมประเพณี การอนามัย  และการเมืองการปกครอง 
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พรอมกับการเสริมสรางสภาพแวดลอมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหบังเกิดมีข้ึนในพื้นท่ีท่ี
เปนท่ีอยูอาศัยของกลุมประชาชนและเมื่อพิจารณาในภาพรวมกลาวไดวา การพัฒนาชุมชนคือการ
เปล่ียนแปลงลักษณะและคุณคาของชุมชนโดยมีการวางแผน การพัฒนาชุมชนจึงเปนท้ังวิธีการ 
กระบวนการ โครงการหรือแผนงานขบวนการที่กําหนดข้ึน เพื่อสงเสริมความเปนอยูของประชาชน
ใหดีข้ึนในดานตาง ๆ โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมดวย ท้ังนี้เพ่ือใหไดมาซ่ึงการตอบสนอง
ความจําเปนพื้นฐาน  (Basic Needs)  ของประชาชนในชุมชนน่ันเอง (สํานักนโยบายและแผน
กรุงเทพมหานคร, 2535 : 17) 
 สําหรับการพัฒนาชุมชนของกรุง เทพมหานครนั้น สํานักนโยบายและแผน
กรุงเทพมหานคร (2535 : 34)  สรุปแนวทางในการดําเนินงานดานการพัฒนาชุมชนไวดังนี้ 
 1. การใชมาตรการดูแลและปองกันการขยายตัวของชุมชนแออัด  ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2529  เปนหลักในการดําเนินงาน ซ่ึงสรุปไดเปน 4 หัวขอ คือ มีการ
ปองกันมิใหชุมชนแออัดเกิดข้ึนใหม มีการควบคุมมิใหชุมชนแออัดในปจจุบันขยายตัวมากข้ึน 
โดยจัดการร้ือลางชุมชนแออัดท่ีมีอยูในปจจุบันบางสวนตามสภาพความจําเปนท่ีหลีกเล่ียงไมได 
และพัฒนาเปล่ียนแปลงปรับปรุงทีละข้ันตอนจนมีสภาพความเปนอยูท่ีมีคุณภาพ และไมเปน 
แหลงเส่ือมโทรมอีกตอไป 
 2. กําหนดเปาหมายของการพัฒนาชุมชนเปน 4 ดานคือ 
  2.1 ใหผูอยูอาศัยและสภาพแวดลอมในชุมชนมีความสะอาด เปนพื้นฐานของการ
พัฒนาท่ีชาวชุมชนสามารถพัฒนาไดดวยตนเอง และไมส้ินเปลืองงบประมาณ 
  2.2 ใหชุมชนมีความขยันโดยมุงพัฒนาการใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอสภาพ
เศรษฐกิจชวยยกระดับรายไดของชุมชนใหสูงข้ึน และเปนเง่ือนไขของการชวยตนเองอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  2.3 ประหยัดเพื่อควบคุมการใชจายท่ีไมจําเปนของชีวิตเพื่อการออมทรัพย 
  2.4 รวมใจสงเสริมใหประชาชนในชุมชนมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผ และรวมแรงรวมใจ
กับการพัฒนาชุมชนและรักษาสภาพชีวิตท่ีดีข้ึนใหคงไว 
 3. แนวทางการพัฒนาตองเปนไปอยางครบวงจรและสมบูรณแบบ กลาวคือ ดําเนินงาน
พัฒนาท้ังดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจไปพรอมกัน โดยการเนนใหประชาชนใน
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาและพึ่งตนเองในการพัฒนา 
 4. นําเอาความหมายของความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)  มาปรับปรุงใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาชุมชน 
 5. สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานครเปนผูรางนโยบาย กําหนดแผนแมบทและ
เสนอทางเลือกในการพัฒนาชุมชนแกคณะผูบริหารกรุงเทพมหานคร 
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 6. สํานักพัฒนาชุมชน เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการปรับปรุง
ชุมชนแออัดของกรุงเทพมหานครท้ังหมด และใหสํานักงานเขตรับภาระในการปรับปรุงระดับ
ชุมชนในแตละพ้ืนท่ีเขตตอไป 
 7. การเสริมสรางความม่ันคงในท่ีอยูอาศัย กรุงเทพมหานครมีแนวทางในการ
ดําเนินการดังนี้ 
  7.1 การปรับปรุงท่ีดินเดิม (Upgrading) หมายถึงการปรับปรุงสภาพอยูอาศัยของ
ประชาชนในชุมชนนั้น ๆ ใหไดอยูอาศัยในท่ีดินเดิม โดยใหมีสภาพแวดลอมในการอยูอาศัยท่ีดีข้ึน 
และทําการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมไปพรอมกัน 
   -  การปรับปรุงดานกายภาพ ไดแก การปรับปรุงทางเทา ทางระบายนํ้า ประปา 
ไฟฟา การปองกันอัคคีภัย การจัดระบบกําจัดขยะ การพัฒนาส่ิงแวดลอมในชุมชน และศูนยชุมชน 
เปนตน 
   -  การปรับปรุงทางดานเศรษฐกิจและสังคม ไดแก การสงเสริมความรูทักษะ
ทางดานอาชีพแกกลุมตาง ๆ การจัดต้ังกองทุนการสนับสนุนกิจกรรมเด็กกอนวัยเรียน การจัด
กิจกรรมในวันสําคัญและตามประเพณีทางศาสนา เปนตน 
  7.2 การยายจากท่ีอยูอาศัยเดิมไปอยูท่ีใหม (Relocation)  ซ่ึงดําเนินการใน 2 ลักษณะ 
คือ 
   -  ลักษณะท่ีหนึ่งเปนการจัดหาท่ีอยูอาศัยใหมแกประชาชนผูบุกรุกท่ีสาธารณะ 
หรือบุกรุกคูคลอง ท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครจําเปนตองใช
ท่ีดินดังกลาวเพื่อสาธารณประโยชน 
   -  ลักษณะท่ีสองเปนการประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 
โดยสนับสนุนในเร่ืองการร้ือถอนชุมชน ท้ังในดานการกําหนดแผนรวมกัน และการอํานวยความ
สะดวกในฐานะหนวยงานเจาของพื้นท่ี ซ่ึงการเคหะแหงชาติเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในดานการ
จัดหาที่ดิน การจัดวางผังท่ีดิน ตลอดจนการจัดสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการสรางท่ีอยู
อาศัย 
  7.3 การประสานประโยชนท่ีดิน หรือการแบงปนท่ีดิน  (Land Sharing)  เปนวิธีการ
เสริมสรางความม่ันคงโดยใหผูอยูอาศัยอยูในท่ีดินไดดวยการเชา หรือซ้ือท่ีดินเปนของตนเองแทนท่ี
จะตองร้ือถอนออกไปหาท่ีอยูแหงใหม โดยจะมีการตกลงที่จะแบงปนท่ีดินระหวางเจาของท่ีดิน 
และชาวชุมชนและเจาของท่ีดินจะขายท่ีดินบางสวนใหผูอยูอาศัย  ซ่ึงเจาของท่ีดินจะสามารถนํา
ท่ีดินสวนท่ีมีคาทางเศรษฐกิจไปพัฒนาตามความตองการ ภายใตการประสานงานของ
กรุงเทพมหานคร ในการประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนชุมชน 
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  สําหรับเครื่องช้ีวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมในชุมชนน้ัน กรุงเทพมหานคร ไดมีการนํา
แนวความคิดในเร่ืองของความจําเปนพื้นฐานมาใชในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือป พ.ศ. 2527  ซ่ึง
คณะทํางานกําหนดเคร่ืองช้ีวัดความจําเปนพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร ไดใหความหมายจําเปน
พื้นฐานหมายถึงระดับความตองการขั้นพื้นฐาน (ต่ําสุด) ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต ซ่ึงบุคคลแตละ
คนในสังคมพึงจะบรรลุในชวงเวลาหนึ่ง และในความหมายความจําเปนพื้นฐานของคนไทยเปน
เคร่ืองช้ีใหเห็นวามีอะไรบางท่ีจําเปนแกการครองชีพของบุคคล หรือความจําเปนพื้นฐานของชุมชน 
เพื่อท่ีจะใชเปนเกณฑใหสามารถตรวจสอบไดวาชุมชนหนึ่ง ๆ ยังขาดแคลนในเร่ืองใดบาง และขาด
แคลนแคไหน ซ่ึงจะมีผลใหการวางแผนพัฒนาเพื่อแกปญหาไดตรงจุดเปาหมาย ตลอดจนการระดม
ทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเปนประโยชนไดอยางเต็มท่ีและจะเปนผลทําใหการพัฒนาแบบผสมผสาน
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  ความจําเปนพ้ืนฐานแสดงภาพความเปนจริงของสังคมเปนขอมูลพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ และสังคมเปนเคร่ืองบงช้ีสภาวะทางสังคม พื้นฐานทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
(Prerequisite) ขอมูลความจําเปนพื้นฐานเนนใหเห็นวา เม่ือดําเนินการพัฒนาแลวจะปรับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนไดอยางไร (Output indicators)  ซ่ึงกรรมการชุมชนสามารถใชขอมูลความจําเปน
พื้นฐานในการริเร่ิมโครงการท่ีทําดวยตนเองไดในชุมชน  ในระดับเขตก็สามารถนํามาปรับเปน
แผนงานและโครงการตามลําดับกอนและหลัง ในระดับกรุงเทพมหานคร ก็สามารถนํามาเปนขอมูล
ในการสรางกรอบนโยบายในการพัฒนาชุมชน เพราะสามารถทราบสถานการณเปนจริง ทิศทาง
และมาตรการท่ีควรจะดําเนินการ 
  จากการพิจารณาถึงสภาพปญหาและลักษณะของสังคมไทยในปจจุบัน รวมท้ังไดมี
การทดลองนําความจําเปนพื้นฐานไปใชในโครงการโคราชพัฒนาเม่ือ พ.ศ. 2526  ซ่ึงไดมีการ
สรุปผลการดําเนินงาน ใน พ.ศ. 2528  คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ (กชช.) ไดกําหนดให
ความจําเปนพื้นฐานของคนไทยมี 8 ประการ คือ 

1. ประชาชนไดกินอาหารถูกสุขลักษณะและเพยีงพอกับความตองการของรางกาย 
2. ประชาชนมีท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 
3. ประชาชนมีโอกาสเขาถึงบริการสังคมข้ันพื้นฐานท่ีจําเปนแกการดํารงชีวิตและ

การประกอบอาชีพ 
4. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
5. ประชาชนมีการผลิตอาหารหรือจัดหาอาหารอยางเพียงพอแกการดาํรงชีวิต 
6. ครอบครัวสามารถควบคุมชวงเวลา และจํานวนของการมีบุตรไดตามความ

ตองการ 
7. ประชาชนมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาความเปนอยูและกําหนดวิถีชีวิตของตนเอง 
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8. ประชาชนมีการพัฒนาจิตใจดีข้ึน 
  ปจจุบันเพื่อความเหมาะสม กรุงเทพมหานครไดพิจารณาปรับปรุงการกําหนดความ
จําเปนพื้นฐานของประชาชนในชุมชนไว  โดยกําหนดใหมีเคร่ืองช้ีวัดประกอบดวยความจําเปน
พื้นฐาน 9 ประการ ไดแก 
  ประชาชนไดกินอาหารถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับความตองการของรางกาย 

1. ประชาชนมีท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 
2. ประชาชนมีโอกาสเขาถึงบริการสังคมข้ันพื้นฐานท่ีจําเปนแกการดํารงชีวิตและ

การประกอบอาชีพ 
3. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
4. ประชาชนมีการผลิตอาหารหรือจัดหาอาหารอยางเพียงพอแกการดาํรงชีวิต 
5. ครอบครัวสามารถควบคุมชวงเวลา และจํานวนของการมีบุตรไดตามความ

ตองการ 
6. ประชาชนมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาความเปนอยูและกําหนดวิถีชีวิตของตนเอง 

ประชาชนมีการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนา 
7. ประชาชนมีจติสํานึกและรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  การพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอมในชุมชน จึงกลาวไดวาเปนการดําเนินงานเพื่อ
ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมในชุมชนใหอยูในสภาพท่ีดีข้ึน ซ่ึงสามารถจะชวยใหมนุษย
สามารถมีชีวิตอยูไดอยางปกติสุข สําหรับแนวทางในการพัฒนาจําเปนตองใหประชาชนไดมีสวน
รวมในการพัฒนาและควรนําหลักการอนุรักษส่ิงแวดลอมมาประยุกตใชดวยจึงจะทําใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
2.3  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
 1. ความหมายและคํานิยามของการพัฒนาชุมชน 

  คําวา “การพัฒนาชุมชน”  ไดมีนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิท้ังชาวไทยและชาว
ตางประเทศ ใหความหมายไวหลากหลายกันและมีความแตกตางกันไปตามความเขาใจและ
ประสบการณของแตละบุคคล ดังนี้ 
  ไพรัตน  เตชะรัตน  (2524 : 13)  ไดใหความหมายไววา “การพัฒนาชุมชนคือ
กระบวนการที่จะตองทําตอเนื่องกันอยางมีระบบ เพื่อกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงจากระดับหนึ่งไปสู
อีกระดับหนึ่ง การเปล่ียนแปลงนี้จําเปนตองใชระยะเวลา และจําเปนตองอาศัยกรรมวิธีการ
เปล่ียนแปลงท่ีถูกวิธี” 
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  สัญญา  สัญญาวิวัฒน (2523 : 10)  ไดใหความหมายไววา “การพัฒนาชุมชนคือการ
เปล่ียนแปลงสวนประกอบของสภาพชุมชนท่ีเปนอยู (สภาพท่ีไมพึงปรารถนา ไมดีงาม) ไปสู
เปาหมายท่ีกําหนดไว (สภาพท่ีพึงปรารถนา ท่ีดีงามหรือเจริญ) กลาวคือเปนการจงใจกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงขึ้นในชุมชน เพื่อเปล่ียนแปลงสภาพของสวนประกอบตางๆ ในชุมชนจากสภาพท่ีไม
พึงปรารถนาไปสูสภาพที่พึงปรารถนาอันเปนเปาหมายท่ีชุมชนต้ังไว”  และไดสรุปวาการพัฒนา
ชุมชนไดแก การเปล่ียนแปลงชุมชนโดยการวางแผน (planned community) นั้นเอง 
  ยุวัฒน  วุฒิเมธี  (2525 : 3-5)  ไดแบงความหมายของการพัฒนาชุมชนออกเปน 2 
ดานคือ การพัฒนาชุมชนในความหมายของงาน  และในความหมายของหลักและวิธีการทํางานโดย
ไดอธิบายเพิ่มเติมไวดังนี้ 
  1. การพัฒนาชุมชนในความหมายของ “งาน”  ก็คือการกระทําใหเกิดส่ิงของตางๆ 
หมายความถึง การกระทําใดๆ เพื่อใหไดมาซ่ึงวัตถุส่ิงของท้ังท่ีสามารถมองเห็น จับตองได และท่ี
สังเกตได เชน การสรางถนน ขุดบอน้ํา สรางทํานบกั้นน้ํา  เหมืองฝาย สรางโรงเรียน สถานีอนามัย 
ไฟฟา ประปา เปนตน ใหมีข้ึนในชุมชน ตลอดจนการพัฒนาจิตใจเพื่อพัฒนาทัศนคติ คานิยม และ
พฤติกรรมของคนในชุมชน จนสามารถรวมกลุมกันเปนองคกรท่ีแนนแฟน โดยไมคํานึงวา
ประชาชนจะไดเขามามีสวนรวมดําเนินการหรือไม 
  2. การพัฒนาชุมชนในความหมายของ “หลักและวิธีการทํางาน” หมายถึง การท่ี
ประชาชนตองเปนผูมีสวนรวมอยางแทจริง ในการสราง “งาน” หรือส่ิงของ ถาวรวัตถุและองคกร
ตางๆ ของประชาชนข้ึน  ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีประชาชนจะตองเปนผูคิด ริเร่ิม พิจารณา ตัดสินใจรวม
ปฏิบัติ และรวมกันรับผิดชอบในการดําเนินงานทุกข้ันตอน ดังนั้นในความหมายน้ีการพัฒนาชุมชน
จะมีลักษณะเปนงานท่ีเปนความคิดริเร่ิมของประชาชน  กระทําโดยประชาชนและเพื่อประชาชน  
ซ่ึงหัวใจการพัฒนาชุมชนอยูท่ีการเสียสละยินยอมพรอมใจกันของประชาชนในการรวมคิด รวมทํา 
รวมรับผิดชอบในผลงานที่ เกิดจากการดําเนินโครงการพัฒนาดานตางๆ โดยมิไดมุงหวัง
คาตอบแทนเปนเงินทอง แตหวังผลงานท่ีเกิดข้ึน เพื่อสรางความภาคภูมิใจและความรูสึกเปน
เจาของรวมกันในกิจกรรมนั้นเปนสําคัญ 
  วิทยากร  เชียงกูล  (อางถึงในสนธยา  พลศรี, 2533 : 43)  ไดใหความหมายของการ
พัฒนาชุมชนไววา “การพัฒนาชุมชนท่ีแทจริง หมายถึง การทําใหชีวิตความเปนอยูของประชาชนมี
ความสุข ความสะดวกสบาย ความเปนอยูดีกินดี ความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมและจิตใจ และความ
สงบสันติ ซ่ึงนอกจากจะข้ึนอยูกับการไดรับปจจัยทางวัตถุเพื่อสนองความตองการของรางกายแลว 
ประชาชนยังตองการพัฒนาทางดานการศึกษา ส่ิงแวดลอมท่ีดี การพักผอนหยอนใจ และการพัฒนา
ทางวัฒนธรรมและจิตใจดานตางๆ ดวยความตองการท้ังหมดนี้บางคร้ังเรียกวาเปนการพัฒนา 
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คุณธรรมของชีวิต เพื่อท่ีแสดงใหเห็นวา การพัฒนาไมไดข้ึนอยูกับการเพิ่มปริมาณสินคา หรือการ
เพิ่มรายไดเทานั้น หากอยูท่ีการเพิ่มความพอใจความสุข ของประชาชนมากกวา” 
  องคการบริหารวิเทศกิจ (ICA) ของสหรัฐอเมริกา หรือ AID ในปจจุบันไดใหคํา
จํากัดความของการพัฒนาชุมชนไวดังนี้  (จีรพรรณ  กาญจนะจิตรา, 2528 : 18)  “การพัฒนาชุมชน
เปนกรรมวิธีแหงการกระทําทางสังคม ซ่ึงราษฎรในชุมชนนั้นๆ รวมกันจัดวางแผนและลงมือ
ปฏิบัติการตามแผนเอง  แผนดังกลาวจะกําหนดวากลุมของตนและแตละบุคคลมีความตองการ
อยางไรและมีปญหารวมกันอะไรบาง  แลวจัดทําแผนการของกลุมและของแตละบุคคล เพ่ือให
ไดมาซ่ึงส่ิงท่ีตองการและสามารถแกปญหาเหลานั้น  โดยพยามใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนนั้นให
มากท่ีสุด และถาจําเปนอาจจะขอความชวยเหลือท้ังดานบริการและวัสดุจากองคการรัฐบาลและท่ี
มิใชของรัฐบาลได” 
  ท่ีประชุมผูเช่ียวชาญ ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ เม่ือ พ.ศ. 2491  ไดใหความหมายของ 
“การพัฒนาชุมชน” ไววา (จีรพรรณ  กาญจนะจิตรา, 2528 : 18)  “การพัฒนาชุมชนเปนขบวนการ 
(movement)  ท่ีมุงสงเสริมความเปนอยูของประชาชนใหดีข้ึน โดยความรวมมืออยางจริงจังของ
ประชาชนและควรจะเปนความคิดริเร่ิมของประชาชนเองดวยกัน  แตถาประชาชนไมรูจักริเร่ิมก็ให
ใชเทคนิคกระตุนเตือนใหเกิดความคิดริเร่ิมข้ึน ท้ังนี้เพื่อใหกระบวนการนี้ไดรับการตอบสนองจาก
ประชาชนดวยความกระตือรือรนอยางจริงจัง” 
  จากความหมายท่ีกลาวมาแลวขางตน อาจจะสรุปความหมายไดวา “การพัฒนาชุมชน
เปนกระบวนการพัฒนาความสามารถของประชาชนในทุกๆ ดาน  โดยประชาชนและมีหนวยงาน
อ่ืน ๆ ท้ังภาครัฐบาลและเอกชนเปนผูใหการสนับสนุน” 
  สวนคํานิยาม “การพัฒนาชุมชน”  ซ่ึงองคการสหประชาชาติยึดถือเปนมาตรฐานอยู 
มีดังนี้คือ (United Nations : 2-3) “การพัฒนาชุมชนเปนขบวนการซ่ึงดําเนินไปดวยการรวมกําลัง
ของราษฎรเองกับเจาหนาท่ีรัฐบาล  เพ่ือปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ชุมชนนั้นๆ ใหเจริญยิ่งข้ึน  และผสมผสานชุมชนเหลานั้นเขาเปนชีวิตของชาติ และเพื่อใหราษฎร
สามารถอุทิศตนเอง เพื่อความกาวหนาของประเทศชาติไดอยางเต็มท่ี” 
  พัฒน  บุณยรัตพันธุ  (2515 : 1)  อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ไดใหความหมาย
ของการพัฒนาชุมชนไวดังนี้ คือ  “การพัฒนาชุมชน หมายถึง ขบวนการอยางหนึ่งท่ีรัฐบาล นํามาใช
เพื่อเปนการกระตุนเตือน ยั่วยุ และสงเสริมประชาชนในชุมชนใหเกิดความคิดริเร่ิมข้ึน และเขา
รวมมือในการปรับปรุงความเปนอยูของตนเองและเสริมสรางทองถ่ินใหเจริญกาวหนา  ท้ังในทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย” 
   จุฑารัตน  วุฒิสมบูรณ (2538 : 27)  ไดใหความหมายของการพัฒนาชุมชน ไววา 
“การพัฒนาชุมชน คือ การรวมกําลังดําเนินการปรับปรุงสภาพความเปนอยูของชุมชนใหชุมชนมี
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ความเปนปกแผนและดําเนินงานไปในแนวทางที่ตองการ การทํางานพัฒนาชุมชนในข้ันแรกจะตอง
อาศัยความรวมมือกันดําเนินงาน” 
   สนธยา  พลศรี (2533 : 39)   ไดใหความหมายของการพัฒนาชุมชนไววา  “การ 
พัฒนาชุมชนใหเปนเพียงสวนหนึ่งของกรรมวิธีท้ังหมดท่ีใชในการสรางความเจริญใหชุมชนเปน
สวนท่ีมีลักษณะท่ีเห็นไดชัดแตกตางออกไป โดยประกอบดวย การชวยตัวเอง การพิจารณาถึงความ
ตองการท่ีแทจริงของประชาชนลักษณะอ่ืนๆ ของชุมชนนั้น เปนสวนรวม” 
 ดังนั้น  จากความหมายและคํานิยามของ “การพัฒนาชุมชน”  ดังกลาว  พอสรุปไดวา
การพัฒนาชุมชนน้ัน  มีองคประกอบท่ีสําคัญ 10 ประการดวยกัน คือ 
 1. การพัฒนาชุมชน  ก็คือความพยายามท่ีจะยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชน
ภายในชุมชนใหดีข้ึน  หรืออาจจะกลาวไดวาการพัฒนาชุมชนมีจุดมุงหมายท่ีจะทําใหคนหรือชุมชน
นั้นมีความเจริญข้ึน  ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
 2. การพัฒนาชุมชนมีจุดมุงหมายที่จะเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอม หรือลักษณะทาง
กายภาพ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงทัศนคติของประชาชน การประพฤติปฏิบัติแบบเกา ๆ ของ
ชุมชนนั้น อยางใดอยางหน่ึงหรือท้ังสองอยางดวยกัน ดวยวิธีการใหการศึกษาแกประชาชนนั้น 
อยางใดอยางหนึ่งหรือท้ังสองอยางดวยกัน ดวยวิธีการใหการศึกษาแกประชาชนโดยเนนการ
เปล่ียนแปลงทัศนะและแนวความคิดใหถูกทิศทาง 
 3. การดําเนินงานจะตองสนองตอบตอความตองการของประชาชน ท้ังนี้หมายถึงวา
กิจกรรมใด ๆ ท่ีจะนําไปสงเสริมใหประชาชนรับปฏิบัติ จะตองเปนกิจกรรมที่ประชาชนมีความ
ตองการอยูแลวหรือเปนกิจกรรมท่ีจําเปนตอการดํารงชีพของประชาชน และสามารถทําให
ประชาชนรูสึกตองการได 
 4. การพัฒนาชุมชนจะตองใชหลักการกระตุน เรงเรา  สงเสริมใหประชาชนเกิด
ความคิดริเร่ิม และรูจักวิธีชวยตัวเอง โดยพลังกลุมคน ตลอดจนการดําเนินการไปตามโครงการ
พัฒนานั้นๆ 
 5. ผูนําเปล่ียน  (change agent)  จะตองทําหนาท่ีเปนผูกระตุนเตือนและสงเสริมให
ประชาชนในชุมชนเกิดความคิดริเร่ิมข้ึน 
 6. แผนงานพัฒนาท่ีอาศัยความรวมมือระหวางประชาชนกับประชาชนและ
ประชาชนกับหนวยงานรัฐบาล และองคการอาสาสมัครเอกชน 
 7. รัฐบาลหรือแหลงใหความชวยเหลือจากภายนอกจะใหความชวยเหลือเฉพาะส่ิงใด
ท่ีเกินความสามารถ ท่ีชุมชนหรือราษฎรจะจดัหามาไดเอง เชน ความรูทางวิชาการ วัสด ุ และเงิน
เทาท่ีจําเปน 
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 8. จะตองมีการรวบรวมผูเช่ียวชาญจากสาขาตาง ๆ เขาดวยกัน มิใช ดําเนินการแต
เพียงหนวยงานหนึ่งหนวยงานใด เพราะปญหาของชุมชนอยูนอกเหนือความสามารถของหนวยงาน
หนึ่งหนวยงานใด โดยเฉพาะและการท่ีจะพัฒนาชุมชนใหไดผล จะตองมีการพัฒนาโดยท่ัวไป มุง
ประชาชนเปนหลัก ดังนั้น จงึใชหลักการท่ีเรียกวาการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ  (Holistic Approach) คือ
มุงท่ีจะพัฒนาทุกๆ ดาน ไมใชดานใดดานหน่ึงดานเดียว 
 9. ขบวนการพัฒนาชุมชนจะตองพิจารณาถึงสังคม ประเพณ ี  วัฒนธรรมของทองถ่ิน 
เปนหลัก 
 10. วิธีการพัฒนาชุมชนโดยอาศัยหลักการและแนวทางระบอบประชาธิปไตยเปน
พื้นฐานในการดําเนินการ 
 
2.4  แนวความคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม 
 ไพรัตน  เดชะรินทร  (2527 : 6)  ไดเสนอความหมายและหลักการสําคัญเร่ืองนโยบาย
การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา หมายถึง  กระบวนการที่รัฐบาลทําการสงเสริม ชักนํา 
สนับสนุน และสรางโอกาสใหประชาชนในชุมชนท้ังในรูปสวนบุคคล กลุมคน ชมรม สมาคม 
มูลนิธิ และองคการอาสาสมัครรูปตางๆ  ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
หรือหลายเร่ืองรวมกัน  ในเร่ืองตอไปน้ีใหบรรลุวัตถุประสงคและนโยบายการพัฒนาท่ีกําหนดไว 
คือ 
 1. รวมทําการศึกษาคนควาปญหาและสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ตลอดจน
ความตองการของชุมชน 
 2. รวมคิดและสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพ่ือแกไขและลดปญหาของชุมชนหรือ
เพื่อสรางสรรคส่ิงใหมท่ีเปนประโยชนตอชุมชนหรือสนองความตองการของชุมชน 
 3. รวมวางนโยบายหรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เพื่อขจัดและแกไขปญหา
และสนองความตองการของชุมชน 
 4. รวมตัดสินใจการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม 
 5. รวมจัดหรือปรับปรุงระบบบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 6. รวมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและ
ของหนวยงาน 
 7. รวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 
 8. รวมควบคุม ติดตาม ประเมินผลและรวมบํารุงรักษาโครงการ 
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 ยุวัฒน  วุฒิเมธี  (2526 : 25)  ไดกลาวถึงสาระสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน
วา หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในความคิดริเร่ิมการพิจารณาตัดสินใจ การ
รวมปฏิบัติและรวมรับผิดชอบในเรื่องตางๆ  อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนการท่ีสามารถทําให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน เพื่อแกไขปญหาและนํามาซ่ึงสภาพความเปนอยู
ของประชาชนที่ดีข้ึนนั้น ผูทําการเปล่ียนแปลงตองยอมรับปรัชญา การพัฒนาชุมชนพ้ืนฐานวา 
มนุษยทุกคนตางมีความปรารถนาท่ีจะอยูรวมกันกับผูอ่ืนอยางมีความสุข ไดรับการปฏิบัติอยางเปน
ธรรมและเปนท่ียอมรับของผูอ่ืน  พรอมท่ีจะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของชุมชน ขณะเดียวกันตอง
ยอมรับดวยความบริสุทธ์ิใจวามนุษยนั้นสามารถพัฒนาได ถามีโอกาสและไดรับการช้ีแนะอยาง
ถูกตอง 
 สุเทพ  เชาวลิต  (2524 : 69)  กลาววา ไมวาพัฒนากิจกรรมอะไร จะตองเขาถึงหรือชักจูง
ประชาชนใหเขารวมดวย  ตั้งแตข้ันวางโครงการ กําหนดวัตถุประสงคของโครงการ วางกําหนดการ
ทํางาน ปฏิบัติการตามโครงการท่ีวางไว และการประเมินผลจะใหเขารวมมากนอยเพียงใดยอม
แลวแตกิจกรรมแตละเร่ือง  แตขอท่ีนักพัฒนาจะตองยอมรับเปนหลักปฏิบัติคือ จะตองพยายามให
ประชาชนที่เกี่ยวของเขามีสวนรูเห็นในการดําเนินงานข้ันตอนตาง ๆ  ดังกลาวนี้ 
 เจิมศักดิ์  ปนทอง  (2526 : 10)  ไดสรุปการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา 
ในชนบท 4 ข้ันตอน คือ 
 1. มีสวนรวมในการคนหาปญหา  และสาเหตุของปญหา 
 2. มีสวนรวมในการวางแผน การดําเนินกิจกรรม 
 3. มีสวนรวมในการลงทุน และปฏิบัติงาน 
 4. มีสวนรวมในการติดตาม และประเมินผล 
 ปธาน  สุวรรณมงคล  (2527 : 83)  กลาววา ชุมชนมีขอบเขตของการมีสวนรวม 4 
ลักษณะ คือ 
 1. การมีสวนรวมของชุมชนในการตัดสินใจ 
 2. การมีสวนรวมของชุมชนในการดําเนินงาน 

3. การมีสวนรวมของชุมชนในผลประโยชน 
4. การมีสวนรวมของชุมชนในการประเมินผล 

 นิรันดร  จงวุฒิเวศย  (2527 : 186)  ไดกลาวถึงเง่ือนไขของการมีสวนรวมอยางนอย 3 
ประการ คือ 
 1. ประชาชนตองมีอิสรภาพท่ีจะมีสวนรวม 

2. ประชาชนตองสามารถท่ีจะมีสวนรวม 
3. ประชาชนตองเต็มใจท่ีจะมีสวนรวม 
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 นอกจากนั้นยังข้ึนกับเง่ือนไขตอไปนี้คือ 
 1. ประชาชนตองมีเวลา 
 2. ประชาชนตองไมเสียเงินทองมากเกินกวาท่ีคาดวาจะไดรับผลตอบแทน 
 3. ประชาชนตองมีความสนใจ 
 4. ประชาชนตองสามารถส่ือสารรูเร่ืองกันท้ังสองฝาย 
 5. ประชาชนตองไมรูสึกกระทบกระเทือนตอตําแหนงหนาท่ีหรือสถานภาพทางสังคม 
 Alustair (1982 : บทนํา)  ไดใหคําจํากัดความวาการมีสวนรวมประกอบดวย 3 มิติ
ดวยกัน คือ มิติท่ีหนึ่ง คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจวาอะไรควรทํา และทําอยางไร มิติท่ีสองมี
สวนรวมเสียสละในการพัฒนา การลงมือปฏิบัติการตามท่ีไดตัดสินใจ มิติท่ีสาม คือ การมีสวนรวม
ในการแบงปนผลประโยชนท่ีเกิดจากการดําเนินงาน และในการประเมินผล 
 Chapin (1977 : 317)  ไดเสนอเคร่ืองช้ีวัดระดับการมีสวนรวมของประชาชนทางสังคม  
โดยไดกําหนดระดับความสําคัญของการรวมกิจกรรมของสมาชิกในองคกรของชุมชนดังนี้ 
 1. การมีความสนใจ  และรวมประชุม 
 2. การใหการสนับสนุนชวยเหลือ 

3. การเปนสมาชิก และกรรมการ 
4. การเปนเจาหนาท่ี 

 โดยไดดูจากลักษณะตาง ๆ ท่ีแสดงออก คือ การเปนสมาชิกกลุม การเขารวมกิจกรรม
ตางๆ   การบริจาคเงินทอง   วัสดุ ส่ิงของ   และการเสียสละเวลาแรงงาน   เปนสมาชิกของ
คณะกรรมการ และการเปนผูดําเนินการในกิจกรรมนั้นๆ โดยตรง 
 
2.5 ขอมูลเก่ียวกับชุมชนและคลองเปรมประชากร 

 

 ชุมชนส่ีแยกทางน้ํามีพัฒนาการมายาวนาน  การทําความเขาใจสภาพแวดลอมทาง
กายภาพมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะสภาพทางภูมิศาสตรเปนปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอวิถีชีวิต  
ชุมชนส่ีแยกทางน้ําต้ังอยูริมคลองสองสาย  คือคลองบางเขน  และคลองเปรมประชากร 

 คลองบางเขนมีคลองบางเขนเกากับคลองบางเขนใหม  คลองบางเขนเกาเปนคลอง
ธรรมชาติแยกจากแมน้ําเจาพระยา  ตนสายอยูบริเวณวัดปากนํ้า  ตําบลสวนใหญ  อําเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี  คลองบางเขนใหมเปนคลองขุดตนสายแยกจากแมน้ําเจาพระยาบริเวณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ  ตัดผานถนนพิบูลยสงคราม  และเลียบผานสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ  เขตบางซ่ือ  กรุงเทพฯ  ผานวัดมัชฌันติการาม  (วัดนอย) และออมไป
บรรจบกับคลองบางเขนเกาบริเวณวัดฝาง  รวมเปนลําน้ําสายเดียวกัน   
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 จากจุดท่ีบรรจบกันคลองบางเขนไหลผานบริเวณวัดเลียบราษฎรบํารุง  วัด(ใหม)ทาง
หลวง  วัดโพธ์ิทองลาง  ผานถนนประชาช่ืน  ถนนงามวงศวาน  บริเวณนี้มีคลองขุดสายส้ันๆ แยก
จากคลองบางเขนคือ  คลองลาดโตนด  ยาวประมาณ  900  เมตร  จากน้ันคลองบางเขนไหลผานจุด
ท่ีคลองเปรมประชากรเขามาตัดเปนส่ีแยกทางน้ํา จากน้ันไหลผานถนนวิภาวดีรังสิต มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร  กรมปาไม  จนส้ินสุดบริเวณถนนพหลโยธินและเช่ือมตอกับคลองลาดพราวดานใต
และคลองถนนทางดานเหนือ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
ตนสายคลองบางเขนจากแมนํ้าเจาพระยา  ดานบนคือคลองบางเขนเกา  ดานลางคือคลองบางเขนใหม  
และจุดท่ีมาบรรจบกัน 

           คลองบางเขนชวงตัดกับถนนประชาชื่น  จุดท่ีคลองเปรมประชากรตัดกับคลองบางเขน 

เปนสี่แยกทางนํ้า คลองสายส้ันดานบนคือ   
คลองลาดโตนด  
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 สายคลองบางเขนประมาณคร่ึงหนึ่ง  ไหลจากแมน้ําเจาพระยาผานจังหวัดนนทบุรีเขา
เขตกรุงเทพฯ  เสมือนเสนแบงเขตระหวางจังหวัดนนทบุรีกับกรุงเทพฯ (เขตบางซ่ือ) อีกประมาณ
คร่ึงหนึ่งจะเปนคลองท่ีอยูในเขตกรุงเทพฯ  เสมือนเปนเสนแบงเขตระหวางเขตจตุจักรกับเขตหลัก
ส่ี  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 คลองบางเขนในปจจุบันมีประตูกั้นน้ําท้ังคลองบางเขนตามสายเกาและใหมดวยสาเหตุ

บริเวณถนนพิบูลสงครามเกิดปญหานํ้าทวม  ทําใหการคมนาคมดานแมน้ําเจาพระยาขาดหายไป  
สภาพชุมชนคลองบางเขนมีความแตกตางกันในแตละชวง  ชวงปากแมน้ําเจาพระยามีบานบริเวณ
ริมคลองคอนขางหนาแนน  สลับกับบานสวนท่ีอยูหางๆ กัน  บานสวนเกือบทุกหลังมีศาลาริมน้ํา  
บรรยากาศสวนใหญจึงเปนสภาพสวนริมคลอง ผลไมท่ีปลูก  เชน  มะมวง  มะพราว  กระทอน  
มะปราง  สมเขียวหวาน  สมโอ  ทุเรียน เปนตน  ชวงท่ีไมมีสวนจะเปนปาละเมาะริมคลอง  มีตนไม
หนาคร้ึม  ชวงตอนกลางของคลองจนถึงบริเวณส่ีแยกทางน้ํานอกจากจะมีสวนแลวบางชวงจะเปน
ชุมชนแออัด  ปลูกบานเขามาในคลองประมาณ  1  ถึง  2  เมตร หางจากริมคลองมีโรงงาน  หมูบาน
จัดสรรเปนชวง ๆ 

คลองบางเขนดานบนอยูในเขตจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร  ดานลางอยูใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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 บริเวณส่ีแยกทางน้ํา  คลองบางเขนคอนขางตรง ความกวางคลองประมาณ  10  เมตร 

ชาวชุมชนเลาวามีการขุดลอกคลองมาแลวหลายคร้ัง  ดานเหนือของส่ีแยกทางน้ําประมาณ  400 
เมตร  มีตนไมใหญริมคลองเปนระยะ ๆ  มีสวนผสมริมคลอง เชนมะมวง  ขนุน  กลวย  มันเทศ  
มะพราว  เปนตน  มีชุมชนแออัดลักษณะเปนหองแถวใหเชา  อยูชวงหนึ่ง  ริมคลองมีทอระบายน้ํา
ขนาดเสนผาศูนยกลางขนาด  1  เมตร  ปลอยน้ําเสียลงคลองเปนระยะ ๆ  ใกลส่ีแยกทางน้ํา  ตรงขาม
วัดเทวสุนทร  ประมาณเกือบรอยเมตรจนถึงส่ีแยกทางน้ําเปนชุมชนแออัด น้ําคอนขางนิ่ง  ดําสนิท  
มีกล่ินเหม็น  มีเสาไฟฟาลํ้าเขามาอยูในคลอง     บางบานมีศาลาริมน้ํา  เปนทาเรือไปดวยในตัว  มี
บันไดเปนข้ัน ๆ ข้ึนมาจากน้ํา  มีสะพานพาดไปถึงศาลา  ดานลางของศาลาเปนท่ีจอดเรือ  ชาวบาน
ขุดทางนํ้าจากคลองเขาไปถึงตัวบาน  และบางบานมีโรงจอดเรือติดตัวบานมีเรือหลายลํา  แตใน
ปจจุบันไมคอยไดใชแลว  เจาของบานบอกวาจะเอาไปบริจาคใหพิพิธภัณฑ   

 บริเวณส่ีแยกทางน้ําดานคลองบางเขนบรรยากาศสวนใหญคอยขางเงียบ  มีเสียงนกรอง
หลายชนิด  เปนนกตัวเล็ก ๆ  ท่ีเห็นในเมืองท่ัวไป  เชน  นกเขา  นกเอ้ียง  นกกางเขน  นกกระจอก1  
มีนกน้ําอยูบางแตไมมากนัก  กระรอก  กระแต  ยังมีใหเห็นอยูเปนบรรยากาศคลาย ๆ ชุมชนริมน้ํา
ตางจังหวัดเพยีงแตน้าํดําและมีเสียงรถจากถนนงามวงศวานไดยินอยูไกล ๆ 

                                                 
1 ผูวิจัยสงสัยวาเปนไปไดหรือไมวานกตัวเล็ก ๆ ท่ีเห็นอยูในเมืองสวนใหญอาจมีท่ีพักพิงหรือทํารังตามตนไม
ริมคลองตาง ๆ ท่ีมีมากมายในกรุงเทพฯนี้เอง   

ศาลาริมคลองบางเขนในปจจุบัน 
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 ดานการคมนาคมในคลองบางเขนปจจุบันชาวชุมชนเลาวา “นอกจากเรือรับสงนักเรียน
สามลํานี้แลวก็มีเรือชาวชุมชนแถวๆนี้ผานมาบางอีกสองสามลํา  และมีเรือยนตทองแบบจาก
สํานักงานเขตผานมาเก็บขยะในคลองบางแตก็ไมทุกวัน2”  แสดงวาปจจุบันการคมนาคมทางเรือใน
คลองบางเขนมีเพียงการเดินระยะทางใกล ๆ  และมีจํานวนนอยมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สําหรับคลองเปรมประชากรเปนคลองขุดเร่ิมจากคลองผดุงกรุงเกษม  ผานเขตดุสิต  

บางซ่ือ  จตุจักร  หลักส่ี  สายไหม  ดอนเมือง  เขาเขตจังหวัดปทุมธานี  ไปส้ินสุดท่ีตําบลเกาะใหญ  
อําเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 คลองเปรมประชากรกอนเขามาตัดกับคลองบางเขนเปนส่ีแยกทางนํ้ามีบรรยากาศ
หลากหลาย  ชวงแรก ๆ จะเลียบผานถนนพระราม  5  ผานสถานท่ีราชการ  เชน  ทําเนียบรัฐบาล  
ตัดกับถนนพิษณุโลก  ผานสํานักงานขาราชการพลเรือน  ราชตฤณมัยสมาคม วัดเบ็ญจมบพิตรดุสิต
วนารามราชวรวิหาร  ตัดกับถนนศรีอยุธยา  ผานพระตํานักจิตรลัดดารโหฐาน  สวนสัตวดุสิต 
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  ตัดกับถนนสุโขทัย  ผานสํานักงานเขตดุสิต  สถานีตํารวจนครบาลดุสิต 
โรงเรียนเศรษฐเสถียร  ผานกรม  กองทหารตาง ๆ  เชนมณฑลทหารราบท่ี  11  กรมส่ือสาร
ทหารบก  ตัดกับถนนประดิพัทธ  กรมสรรพาวุธทหารบก  เช่ือมกับคลองบางซ่ือ  เขาเขตบางซ่ือ  

                                                 
2 สัมภาษณ  คุณปาวิไล  นาคเนียม  อายุ  71  ป  เลขท่ี  44 หมู  1  แขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  กรุงเทพฯ  
วันท่ี  11  มิถุนายน  2550. 
 

การสัญจรทางน้ําของคลองบางเขนในปจจุบัน 
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ในชวงนี้จะมีปูนซิเมนตเททับจากริมคลองลงในคลอง  มีตนไมปลูกสวยงาม  เชนตนยูคาลิปตัส  
ตนมะขาม  มีไมพุม  ไมดอกสลับกันไป  เนื่องจากชวงนี้เปนสถานท่ีราชการ  จึงไมมีชุมชนแออัด
ริมคลอง  นอกจากเสียงรถแลว  บรรยากาศสวนใหญคอนขางเงียบ 

ชวงผานเขตบางซ่ือและเขตจตุจักรเร่ิมมีชุมชนแออัดริมคลองมากข้ึน  บริเวณน้ีมีโรงงาน
ปูนซิเมนต  มีสถานีรถไฟชุมทางบางซ่ือ  สถานีขนสงสายเหนือ  (หมอชิตใหม)  เลียบผานเรือนจาํ
กลางคลองเปรมฯ  ผานถนนงามวงศวาน  ตัดผานคลองบางเขน  ทําใหบริเวณน้ีกลายเปน  ส่ีแยก
ทางนํ้า   จากนั้นไหลตรงไปไปถึงหลักส่ีและดอนเมือง  มีชุมชนแออัดหนาแนนไปตลอดสายคลอง  
ผานเขตดอนเมืองไปแลวชุมชนแออัดริมคลองเร่ิมมีความหนาแนนนอยลง  เฉพาะบริเวณส่ีแยกทาง
น้ําริมคลองเปรมประชากรเพียงระยะไมเกิน  800  เมตรจากวดัเทวสุนทรข้ึนไปทางเหนือถึงสะพาน
ชิดชนบริเวณสนามกอลฟราชพฤกษ (NORT  PARK)  มีชุมชนแออัดต้ังอยูหนาแนน  เชนชุมชน
สามัคคีเทวะ  ชุมชนตลาดบางเขน  ชุมชนเทวสุนทร  ชุมชนรวมพัฒนา  ชุมชนหลังแฟลตรวม
พัฒนา  เปนตน  น้ําในคลองเปรมประชากรเปนน้ําดาํเชนเดยีวกับคลองบางเขน  น้ําเนาเสียเกอืบ
ตลอดสาย  มีทอระบายน้ําขนาดใหญจากหนวยงานราชการ  และบานเรือนเปนชวง ๆ  มีขยะตาง ๆ
มากพอสมควร  มีประตูน้ํากัน้เปนชวง ๆ  การคมนาคมทางนํ้ามีนอยมากเชนเดียวกับคลองบางเขน  

 
 
 

ยามเชาของชุมชนบริเวณส่ีแยกทางนํ้า ในปจจุบัน 
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 2.5.1  ชุมชนสีแ่ยกทางน้าํ  :  ท่ีตั้งและขอบเขตท่ีศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนท่ีเขตหลักสี่  กทม.  วงกลมเปนจุดส่ีแยกทางน้ํา  สี่เหลี่ยมเปนขอบเขตของชุมชนที่ศึกษา  3  ชุมชน 

ชุมชนเทวสุนทร 

ชุมชนตลาดบางเขน 

ชุมชนรวมพัฒนา 
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2.5.2  ขอบเขตดานกายภาพ 
 ชุมชนส่ีแยกทางน้ํา  เปนพื้นท่ีทางวัฒนธรรมบริเวณจุดตัดระหวางคลองบางเขนและ

คลองเปรมประชากร  สามชุมชนคือ  ชุมชนตลาดบางเขน  ชุมชนเทวสุนทร  และชุมชนรวมพัฒนา  
โดยถือเอาคลองบางเขนเปนเสนแบงเขตดานทิศใต  ใหคลองเปรมประชากรเปนแกนกลาง  การตั้ง
บานเรือนจะอยูริมคลองทอดยาวข้ึนไปทางเหนือ  ชุมชนตลาดบางเขนต้ังอยูริมคลองบางเขนและ
คลองเปรมประชากรดานตะวันออก  ฝงตรงขามคือ ชุมชนเทวสุนทร  และชุมชนรวมพัฒนา   
ส้ินสุดท่ีสะพานชิดชนบริเวณสนามกอลฟราชพฤกษ (NORT  PARK) 

     

                                                                                              
 

 
 
 
 

        งานศิลปะแผนท่ี ชุมชนส่ีแยกทางนํ้าในมุมมองของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

DPU
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-   ชุมชนตลาดบางเขน   
 ชุมชนตลาดบางเขนต้ังอยูหมู  1    แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร  

อาณาเขตทางทิศเหนือจดกับซอยวิภาวดี  25  ใกลกับโรงเรียนบางเขน  (ไวสาลี  อนุสรณ)  ทิศใตจด
คลองบางเขน  ทิศตะวันออกจดถนนริมทางรถไฟ (local  road)  และท่ีดินของบริษัทพงษเพชร
แลนดจํากัด  ทิศตะวันตกจดคลองเปรมประชากร  ขนาดพื้นท่ีประมาณ  6  ไร   

 สภาพการถือครองท่ีดินเปนชุมชนบุกรุกท่ีราชพัสดุ  และท่ีดินบริษัทเอกชน  เพราะยังมี
ปญหาเร่ืองขอบเขตของท่ีดินระหวางท่ีราชพัสดุกับบริษัทเอกชนรายหนึ่ง  ป  พ.ศ.  2539  การเคหะ
แหงชาติเขามาปรับปรุงและรองรับประชาชนท่ีถูกไลร้ือจากบริษัทเอกชนดังกลาว   

 จดทะเบียนจัดต้ังชุมชนอยางเปนทางการกับเขตหลักส่ี  เม่ือ พ.ศ.  2540  หลังจากถูกไล
ร้ือจากบริษัทเอกชนรายหนึ่ง  ปจจุบันมีคณะกรรมการชุมชน  7  ทาน  มี นายสมพร  มัชฌิมาดิลก  
เปนประธานชุมชน 

-   ชุมชนเทวสุนทร   
 ชุมชนเทวสุนทรต้ังอยูหมู  5  แขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร  อาณาเขต

ทิศเหนือจดชุมชนรวมพัฒนา  ทิศใตจดคลองบางเขนและวัดเทวสุนทร (เขตจตุจักร)  ทิศตะวันออก
จดคลองเปรมประชากร  (ฝงตรงขามคือชุมชนตลาดบางเขน)  ทศิตะวนัตกจดที่ดินเอกชนและ
หมูบานจดัสรร  มีขนาดพืน้ท่ีประมาณ  4  ไร  สภาพการถือครองท่ีดินเปนชุมชนบุกรุกท่ีราชพัสดุ
และท่ีดินเอกชน   

 จดทะเบียนจัดตั้งชุมชนอยางเปนทางการกับเขตหลักส่ีเม่ือ พ.ศ. 2532 ปจจุบันมี
คณะกรรมการชุมชน  7  ทาน  มี  นางเนตรนภา  อุนนิ่ม  เปนประธานชุมชน 

-   ชุมชนรวมพฒันา   
 ตั้งอยูหมู  5  แขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร  อาณาเขตทิศเหนือจด

สะพานชิดชน  บริเวณสนามกอลฟราชพฤกษ  (NORT  PARK)  ทิศใตจดชุมชนเทวสุนทร  ทิศ
ตะวันออกจดคลองเปรมประชากร  (ฝงตรงขามคือชุมชนตลาดบางเขนและชุมชนหลังแฟลตรวม
พัฒนา)  ทิศตะวันตกจดหมูบานจัดสรร  รถไฟทุงสองหอง  และหมูบานเจริญทรัพย   มีขนาดพื้นท่ี
ประมาณ  21  ไร  สภาพการถือครองท่ีดินเปนชุมชนบุกรุกท่ีราชพัสดุและท่ีดินเอกชน 

 จดทะเบียนจัดต้ังชุมชนอยางเปนทางการกับเขตหลักส่ี เม่ือ พ.ศ. 2532 ปจจุบันมี
คณะกรรมการชุมชน  7  ทาน  มี  นายประวิง  เพ็งสาตร  เปนประธานชุมชน 
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2.5.3  ลักษณะท่ีอยูอาศัยชุมชนส่ีแยกทางน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ชาวชุมชนจะสรางบานขนานไปตามคลองบางเขนและคลองเปรมประชากร  แตละ
ชุมชนจะมีทางเดินคอนกรีตกลางชุมชน  กวางประมาณ  1.30-3.00   เมตร  บางชวงรถยนตสามารถ
เขาถึงไดโดยเฉพาะชุมชนตลาดบางเขนและชุมชนรวมพัฒนา  สวนชุมชนเทวสุนทรรถยนตไม
สามารถเขาถึงได  เขาไดเพียงรถจักรยานยนตและจักรยานเทานั้น  ระหวางชุมชนเทวสุนทรและ
ชุมชนรวมพัฒนามีสะพานไมเล็ก ๆ  กวางขนาดเดียวกับทางเดินเปนสะพานขามคลอง  ซอยท่ีขุด
จากคลองเปรมประชากรเพ่ือการคมนาคมสมัยกอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ทางเดินกลางชุมชนชวงท่ีรถยนตสามารถเขาได  บริเวณชุมชนรวมพัฒนา 

ลักษณะบานริมคลองบางเขนฝงตรงขามวัดเทวสุนทร  บริเวณชุมชนเทวสุนทร DPU
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 ลักษณะการต้ังบานสามารถแยกไดเปนสองสวนตามท่ีดินริมคลองของท่ีราชพัสดุ  โดย

กําหนดจากกึ่งกลางคลองเปรมประชากรดานตะวันออกประมาณ  9  เมตร  ดานตะวันตกประมาณ  
40  เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สะพานไมเชื่อมกับทางเดินกลางชุมชน  บริเวณชุมชนเทวสุนทร 

 ลักษณะบานสองฝงของคลองเปรมประชากร  ดานขวาคือบริเวณชุมชนตลาดบางเขน  
ดานซายคือบริเวณชุมชนรวมพัฒนา 

DPU
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ดานตะวันออก  ดานนี้เปนท่ีตั้งของชุมชนตลาดบางเขน  พื้นท่ีจริงจากริมคลองท่ีสราง
บานไดจึงมีไมเกิน  5  เมตร  บานสวนใหญอยูดานทางเดินฝงริมคลอง  ไมเกินสองแนว  โดยแนว
แรกจะลํ้าเขาไปในคลอง  มีเสาอยูในน้ํา  สวนใหญเปนบานช้ันเดียว  สวนแนวที่สองมีท้ังบานช้ัน
เดียวและสองชั้น  พื้นท่ีอีกดานของทางเดินจะเปนท่ีดินบริษัทเอกชน  มีเพียงรานขายอาหารท่ี
นั่งเลน  ท่ีจอดรถ  ท่ีเก็บของ  และศาลาอเนกประสงคของชุมชน เปนตน  ยกเวนดานคลองบางเขน
มีบางบานท่ีอยูอีกดานของทางเดิน ชาวชุมชนเรียกบริเวณนี้วา “ตรอกขี้เถา” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ดานตะวันตก  ดานนี้เปนท่ีตั้งชุมชนเทวสุนทรและชุมชนรวมพัฒนา  พื้นท่ีจริงจาก 
ริมคลองท่ีสรางบานไดมีประมาณ  35  เมตร  จึงมีบานประมาณ  3-5  แนว  สองแนวแรกมีลักษณะ
เชนเดียวกับชุมชนตลาดบางเขน  สวนแนวท่ีสามอยูอีกดานของถนนภายในชุมชน  บางชวงมีแนวท่ี
ส่ี  หรือแนวท่ีหา  จนจดท่ีดินเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะบานฝงตะวันออกของคลองเปรมประชากรบริเวณชุมชนตลาดบางเขน 

ลักษณะบานฝงตะวันตกของคลองเปรมประชากรบริเวณชุมชนรวมพัฒนา 

DPU
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 ลักษณะบานท้ังสามชุมชนมีท้ังเปนท่ีอยูอาศัยและเปนหองเชา บานจะอยูติดกันบางบาน
ฝาบานและหลังคาติดกัน  วัสดุสวนใหญทําดวยไมหรือกออิฐฉาบปูน  บางบานกั้นฝาดวยสังกะสี  
กระดานอัด  แผนปายหาเสียงของนักการเมือง  หลังคามุงกระเบื้องหรือสังกะสี  บานท่ีอยูติดคลอง
มักจะมีชานบานหรือระเบียงสําหรับซักผา  ลางจาน บางบานจะมีท่ีจอดเรือดวย  ชุมชนตลาด
บางเขนจะมีลักษณะบานและหองแถวเกาหลายหลัง  บานท่ีมีบริเวณสวยงาม บางหลังมีกองถาย
ภาพยนตรหรือละครมาเชาถายทําบอย ๆ  มีบานเกาท่ียังมุงกระเบ้ืองวาวอยู  1  หลัง  มีโครงหลังคา
ตลาดเกาทําดวยไมยาวประมาณ  100  เมตร  มีโรงเจ  และศาลเจาแมทับทิม อีกฝงของคลองบางเขน
จะเปนเขตจตุจักรมีโรงสีเกา โดยภาพรวมชุมชนตลาดบางเขนไมมีความหนาแนนหรือแออัดมาก
นัก    

 ชุมชนเทวสุนทรบานจะเปนหลังเล็ก ๆ หนาแนน ทางเดินในชุมชนคอนขางแคบ ดู
แออัด  มีพื้นที่สาธารณะเปนลานอเนกประสงคคอนขางเล็ก อาจเพราะมีพื้นที่คอนขางนอยเม่ือเทียบ
กับชุมชนท้ังสองชุมชน   

 สวนชุมชนรวมพัฒนาจะมีบานจํานวนมากที่สุด  มีบานหลังใหญหลายหลังถึงแมจะไม
เกาแกอยางชุมชนตลาดบางเขน  มีพื้นท่ีเปนลานอเนกประสงคและสนามเด็กเลนกวางพอสมควร  
ทางในชุมชนกวางท่ีสุดเม่ือเทียบกับสองชุมชน 

 ดานสาธารณูปโภค  ท้ังสามชุมชนมีไฟฟาใช  ชุมชนตลาดบางเขนมีไฟฟาติดตาม
ทางเดินเพื่อใหความสวางในยามคํ่าคืน  มีน้ําประปา  มีโทรศัพทสาธารณะ  มีศูนยสุขภาพ  เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU
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2.5.4  ความสัมพันธดานกายภาพของชุมชนส่ีแยกทางน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 การพิจารณาความสัมพันธของสถานท่ีตางๆ ของชุมชนส่ีแยกทางน้ําในปจจุบันจะชวย
ใหเขาใจประวัติศาสตร วิถีชีวิต  และอัตลักษณไดดียิ่งข้ึน  เร่ิมตนจากส่ิงแยกทางน้ําดานทิศใตริม
คลองบางเขน  เปนท่ีตั้งของวัดเทวสุนทร  ใกล ๆ กับวัดทางใตจะเปนโรงเรียนวัดเทวสุนทร3 
                                                 
3จากโรงเรียนวัดเทวสุนทรหากตรงไปก็จะถึงถนนงามวงศวาน  เล้ียวขวาไปอีกนิดตรงขามถนนงามวงศวานจะ
เปนเรือนจํากลางคลองเปรมฯ  หรือ เรือนจําลาดยาว  บริเวณน้ีเปนสถานท่ีขาย  “นํ้าขาวคลองเปรมฯ” หรือ 
กระแช  หรือสาโท  ซึ่งเปนที่รูจักอยางกวางขวางทั้งจากชาวชุมชนและบุคคลทั่วไป  ปจจุบันมีอยูประมาณ  3  ราน
ติดๆ กัน  ผูวิจัยไดฟงคนจากปากคลองบางเขนเการิมนํ้าเจาพระยาเลาวา  สมัยกอนที่ไมมีประตูนํ้าเคยพายเรือไป
ซื้อนํ้าขาวคลองเปรมฯเปนประจํา  สมัยผูวิจัยเปน  “เด็กเกษตร”  ก็เคย “ลองฝก”  ทํานํ้าขาวดู  ไดมาซื้อ  “ลูกแปง”  
หรือ  หัวเช้ือทํานํ้าขาวที่บริเวณน้ี  ชาวชุมชนเลาวา  นํ้าขาวบริเวณน้ีขายมานานแลว  เปนวิถีชีวิตของชาวชุมชน  ที่
กลาวขานกันมากที่สุดคือ  นํ้าขาวของ  “ลุงใบลาดยาว”  พ่ีชางลูกลุงใบ  เลาวา  “พอผมทํานํ้าขาวตอมาจากปู  พอ
ขายมาราว  ๆ  70  ปไดแลว  พอตายผมก็ขายตอ พอเลาวา สมัย ร.8 มีงานอะไรก็ไมรู มีทหารมหาดเล็กมาขอใหทํา
นํ้าขาวเล้ียงทหารทั้งกรม  พอภูมิใจมากทําใหไมคิดเงิน  พอเลยมีช่ือเสียงต้ังแตน้ัน”(สัมภาษณเมื่อวันที่  31  
พฤษภาคม  และ  3  มิถุนายน  2550) 

แผนท่ีชุมชนสี่แยกทางนํ้า 
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 จากหนาวดัมองเยื้องมาทางซายจะเห็นโรงมหรสพวัดเทวสุนทร  ชาวบานเรียกวาโรง
ลิเกเกา  ใกลๆจะมีศาลานั้งพกัริมคลอง  ดานขวามือจะมีคิวรถจักรยานยนต  และศาลพระภูมิ  ขาม
สะพานคลองเปรมประชากรมาอีกฝงดานซายจะเปนรานขายอาหาร  แผงขายผลไม  ดานขวาจะเปน
ตึกแถว  กอนขามสะพานไปชุมชนตลาดบางเขน  เล้ียวขวาเขาไปประมาณ  100  เมตร ผานรานขาย
ของชําเปนบานไมเกาสองช้ันยาวคลาย ๆ หองแถว มีโรงงานทําตุกตาสงออก  ดานหลังโรงงานจะ
เปนโรงสีไทยเสรี  หรือโรงสี  “ตาเกี๊ยก”  ซ่ึงเปนโรงสีเกาของชุมชนส่ีแยกทางน้ํา  ดานหนาโรงสีจะ
มีเรือชลาเกาลําใหญตั้งไว  มีรองคลองเกาขุดเช่ือมจากโรงสีไปยังคลองบางเขน   

 ยอนกลับมาตรงสะพานขามไปชุมชนตลาดบางเขน  ขามสะพานมองมาทางซายจะพบ
กับจุดตัดระหวาคลองบางเขนกับคลองเปรมประชากร  เปนส่ีแยกทางน้ํา  ขามสะพานมาจะพบบาน
ไมชาวชุมชนอยูสองขางทางเดิน  ดานซายจะเปนบานไมสองช้ันหลังใหญ  ลักษณะบานเปนแบบ
เกาแตดูทรุดโทรมเปนอยางมาก  ใกล ๆ กันจะมีรานเสริมสวย  เยื้องมาทางขวาจะเจอศาลเจาแม
ทับทิม  ทางเขาสมัยกอนจะอยูดานริมคลองบางเขน  เยื้องมาทางดานซายจะเห็นปายศูนยฝกอาชีพ
ทําหัวโขน  เขตหลักส่ี  กทม.  หนาบานมีรูปปูนปนคร่ึงหนาของหัวโขนหนายักษตนหน่ึง  ผานไป
อีกนิดจะเห็นทางเดินแยกออกไป  ชาวชุมชนเรียกบริเวณนี้วา  “ตรอกขี้เถา”  ตรงมุมทางแยกจะเปน
ศาลาเอนกประสงค  เยื้องมาทางซายจะพบกับรานโชหวยเกาท่ีเจาของบานยังเก็บรักษารูปแบบเดิม
เอาไว  ถัดมาจะเปนโรงเจซินซุนตั่วทาสีแดง  ริมทางเดินจะมีพระบรมรูปรัชกาลท่ี  5  รูปใหญ
พรอมเคร่ืองสักการะ  พรอมคาถาบูชารัชกาลท่ี  5  จากจุดนี้ตรงไปจะมีบานชาวชุมชนเฉพาะบริเวณ
ริมคลอง  ดานขวาจะเปนแผงขายผักของแมคายุค  “ตลาดมืด”  คนสุดทาย  มีเพิงพัก  เพิงเก็บของ  ท่ี
จอดรถ  รานกวยเตี๋ยวบางประปราย 

 เลยโรงเจมาประมาณ  40  เมตรจะมีสะพานไมขามคลองเปรมประชากรไปยังชุมชน 
เทวสุนทร  มีทางแยกออกไปทางท่ีดินของบริษัทเอกชนรายหน่ึง  ไปจดถนนเลียบทางรถไฟ  
(LOCAL  ROAD)  มีปายไมชุมชนตลาดบางเขนอีกปาย  ใกลๆกันจะมีศาลพระภูมิ  ชวงป  2549  
ตรงทางแยกน้ีชาวชุมชนรวมกับผูนําเขตหลักส่ีไดยก “เรือกง”  ลําเกาต้ังไว  พรอมเขียนประวัติเรือ
ส้ัน ๆ ไวดวย  จากนั้นก็จะมีสะพานไมขามคลองเปรมประชากรไปยังชุมชนรวมพัฒนา  ใกล ๆ กัน
นั้นก็จะเห็นบานเกาท่ีกองถายละครมักจะเขามาถายทําอยูบอย  ๆ  ตรงนี้จะมีบานเกาอายุประมาณ 
100 ปอีกหลัง  มุงกระเบื้องวาว  บานหลังนี้ถือวาเกาท่ีสุดท่ียังคงเห็นไดในบรรดาบานเกาบริเวณส่ี
แยกทางหนานี้  ดานขวามือติดกับถนนเลียบทางรถไฟเปนสถานีอนามัยของศูนยบริการสาธารณสุข
ยอยท่ี  53 สถานีอนามัยแหงนี้ทําดวยไมท้ังหลัง มีสัญลักษณเปนรูปสิงหสีเหลืองของ
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กระทรวงมหาดไทยทับบนกากบาทสีเขียว   แสดงวาเปนสถานีอนามัยท่ีสมัยหนึ่งสังกัด
กระทรวงมหาดไทย  ปจจุบันสถานีอนามัยนี้อยูในท่ีของบริษัทเอกชนรายหน่ึง  หลังจากนั้นก็จะ
เปนบานชาวชุมชนไปอีกประมาณ  100  เมตร  ก็จะเห็น สหกรณเคหสถานบานม่ันคง  คลองเปรม
ประชากร  จํากัด  สหกรณนี้กอต้ังเม่ือปพ.ศ.  2549  เปนการรวมตัวกันของชุมชนตาง  ๆ บริเวณ
คลองเปรมประชากร ประมาณ  19  ชุมชน  และมีแนวโนมจะมีชุมชนเขารวมมากข้ึน  มีเปาหมาย
ทางการออมทรัพยเพ่ือเขารวมกับโครงการบานม่ันคงของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (พอช.) ติด
กับสหกรณจะเปนศูนยสุขภาพชุมชน  ชุมชนตลาดบางเขน  สนับสนุนโดยสํานักอนามัย  กรุงเทพฯ  
ดานขวามือติดถนนเลียบทางรถไฟก็จะเปนโรงเรียนบางเขน  (ไวสาลีอนุสรณ)  เม่ือเดินไปอีก
ประมาณ  50  เมตร  ก็จะถึงซอยวิถาวดี  25  เปนการส้ินสุดอาณาเขตของชุมชนตลาดบางเขน  ความ
ยาวของชุมชนตลาดบางเขนประมาณ  400  เมตร  

 จากซอยวิภาวดี  25  มีสะพานปูนซิเมนตขนาดใหญขามคลองเปรมประชากร  เม่ือลง
สะพานดานซายจะพบปาย  “ชุมชนรวมพัฒนา”  ดานขวาก็จะเปนเขตของชุมชนรวมพัฒนา
เชนเดียวกัน  ตรงนี้จะมีศูนยสุขภาพชุมชน  ชุมชนรวมพัฒนา  สนับสนุนโดยสํานักอนามัย  
กรุงเทพฯ  หากตรงไปจะเปนหมูบานจัดสรรรถไฟ  เม่ือเล้ียวขวาเขาไปอีกประมาณ  400  เมตรก็จะ
ถึงสะพานชิดชน  บริเวณสนามกอลฟราชพฤกษ  (NORT  PARK)  จะเปนจุดส้ินสุดชุมชนรวม
พัฒนา  ในบริเวณน้ีจะมีบานชาวชุมชนท้ังสองดานของทางเดิน  มีบานของประธานชุมชนรวม
พัฒนา  บานของอดีตผูใหญบานในยุคท่ียังเปนอําเภอบางเขน ดานถนนเลียบทางรถไฟจะเปนกอง
กํากับการสุนัขตํารวจ และกองกํากับการ 5  ยอนกลับมาตรงสะพานปูนซิเมนตซอยวิภาวดี  25  เดิน
เขาไปในชุมชนรวมพัฒนาอีกสวนหนึ่งจะมีบานชาวชุมชนหนาแนนอยูท้ังสองดานของทางเดิน  
บานคอนขางใหญม่ันคง  มีหองแถวใหเชา  มีรานซักผาหยอดเหรียญอัตโนมัต มีรานสนุกเกอร  ราน
เกมส ทางเดินภายในชุมชนรวมพัฒนาชวงถึงสนามเด็กเลนและลานอเนกประสงคมีความกวาง
ขนาดรถยนตเขาได  ริมคลองจะมีท่ีเก็บขยะปูนซิเมนตของชุมชนสองชวง  ชุมชนรวมพัฒนา
คอนขางยาวจากชุมชนเทวสุนทรไปถึงสะพานชิดชนจะมีความยาวประมาณ  800  เมตร   

 เม่ือขามสะพานระหวางชุมชนเขาเขตชุมชนเทวสุนทร  มีซอยยอยดานขวาของสะพาน
เดินเขาไปประมาณ  40  เมตร  จะเห็นซากโรงสีเคร่ืองจักรไอน้ําหรือโรงสีไฟล้ิมสมบูรณหรือโรงสี  
“ยายหมวย”  ซ่ึงเปนโรงสีท่ีตั้งหลังจากโรงสีไทยเสรี  ปจจุบันเหลือเฉพาะปลองโรงสี  และอาณา
เขตของโรงสีสามารถเห็นทาจอดเรือริมคลองซอยท่ีขุดแยกจากคลองเปรมประชากรไปถึงโรงสี  
กลับมาท่ีทางเดินในชุมชนดานขวามือจะเปนลานอเนกประสงค  เยื้อง ๆ กันดานซายก็จะเปนศูนย
สุขภาพชุมชน  ชุมชนเทวสุนทร  สนับสนุนโดยสํานักอนามัย  กรุงเทพฯ เดินไปจนถึงสะพานไม
ขามขามคลองบางเขน ตรงตีนสะพานฝงชุมชนเทวสุนทรจะมีรานตัดผมเกา  ท่ีนั่งตัดผมมีตัวเดียว  
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ถึงตรงนี้ก็จะสุดเขตของชุมชนเทวสุนทร ชุมชนเทวสุนทรเปนชุมชนมีบานหนาแนน  แออัดท่ีสุด
ในบรรดาท้ังสามชุมชน  มีขนาดคอนขางส้ันประมาณ  200  เมตร  ทางเดินในชุมชนคอนขางแคบ  
เม่ือขามสะพานไมคลองบางเขนมาก็จะเปนวัดเทวสุนทร 

 ความสัมพันธของสถานท่ีตาง ๆ ของชุมชนส่ีแยกทางน้ําทําใหจินตนาการถึงวิถีชีวิต
ของชาวชุมชนในอดีตและความเปล่ียนแปลงในปจจุบันได  กลาวคือ  ภูมิประเทศท่ีเปนส่ีแยกทาง
น้ํา ในอดีตมีการคมนาคมทางนํ้าเปนหลัก  การมีโรงสีถึงสองโรงต้ังเยื้อง ๆ กัน  โรงหนึ่งอยูริม
คลองบางเขน  อีกโรงต้ังอยูริมคลองเปรมประชากร  แสดงใหเห็นวารอบ ๆ บริเวณนี้ตองมีการทํา
นา  และบริเวณน้ีเปนจุดศูนยกลางของผูคน  มีตลาดแลกเปล่ียนซ้ือขายสินคา  ดานความเช่ือและ
วัฒนธรรมมีวัด  โรงเจ  ศาลเจาแมทับทิม  ดานสาธารณะสุขมีสถานีอนามัย  การคมนาคมนอกจาก
ทางน้ําแลวยังมีสถานีรถไฟอยูใกลชุมชนดวย  ใกลกับโรงเรียนบางเขน  (ไวสาลี  อนุสรณ) ในอดีต
ยังเปนท่ีตั้งของท่ีวาการอําเภอ  ปจจุบันโรงสีและท่ีวาการอําเภอไดหมดหนาท่ีลง  ท่ีนากลายเปน
หมูบานจัดสรรหรืออ่ืน ๆ  สภาพชุมชนกลายเปนชุมชนแออัด  ขณะเดียวกันไดเกิดส่ิงใหม ๆ ข้ึน
เชน  ศูนยสุขภาพ  สหกรณเคหสถานบานม่ันคงคลองเปรมประชากรจํากัด  เปนตน   

  
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  สถาพร  ชุมอุปการ  (2537)  ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของชาวไทยมุสลิม
ในการพัฒนาชุมชนในจังหวัดอางทอง ผลการศึกษาการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน จากการวัด
การมีสวนรวมในงาน 4 งาน ไดแก งานสรางเสริมรายได งานสงเสริมการออมทรัพยเพื่อการผลิต 
งานพัฒนาส่ิงแวดลอม และงานพัฒนาจิตใจ พบวาชาวไทยมุสลิมมีสวนรวมในงานพัฒนาจิตใจมาก 
งานพัฒนาส่ิงแวดลอมและงานสรางเสริมรายไดอยูในระดับปานกลาง และงานสงเสริมการ 
ออมทรัพย เพ่ือการผลิตมีสวนรวมนอย   ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน ไดแก 
เพศ อาชีพ การศึกษา ดานศาสนา และความเครงครัดทางศาสนา ปญหาและอุปสรรคตอการมีสวน
รวมในการพัฒนาชุมชน ไดแก การมีภาระในการประกอบอาชีพ การขาดการประชาสัมพันธ
โครงการ สุขภาพรางกาย และการมีภาระครอบครัว 
  ไพลิน  ศศิธนากรแกว (2537)  ศึกษาการเปดรับขาวสารสิ่งแวดลอมทางโทรทัศน 
ความรู ความตระหนัก  และการมีสวนรวมรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา ประชาชนสวนใหญในกรุงเทพมหานครมีระดับการเปดรับขาวสาร
ส่ิงแวดลอมจากส่ือมวลชน และส่ือโทรทัศนในระดับปานกลาง มีความรู ความตระหนัก และการมี
สวนรวมรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับปานกลาง และระดับการเปดรับขาวสารสิ่งแวดลอม 
ทางโทรทัศน ไมมีความสัมพันธกับความรู และความตระหนักในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  
แตมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
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  วิไลวรรณ  โกยแกวพร้ิง (2538 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาประสิทธิภาพ
กระบวนการฝกอบรมอยางมีสวนรวมในการสงเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมในชนบท
สําหรับเจาหนาท่ีกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีวิธีการดําเนินการ 3 ข้ันตอนคือ  1)  การรวบรวมขอมูล
เบ้ืองตน  2)  การสรางหลักสูตรฝกอบรม และแบบทดสอบในการฝกอบรม  3)  การทดลองการ
ฝกอบรม ซ่ึงผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา กระบวนการฝกอบรมอยางมีสวนรวมในการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม สําหรับเจาหนาท่ีกรมการพัฒนาชุมชน มีประสิทธิภาพในการพัฒนางาน
ดานการเสริมสรางความรู ความตระหนักในการสงเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมตามบทบาท
หนาท่ีความรับผิดชอบของตน และในการพัฒนาตนดานจิตสํานึก จุดมุงหมาย แนวคิด อุดมการณ 
ความเชื่อม่ันในการดําเนินงาน เพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ในฐานะเปนสวนหนึ่งของสมาชิกใน
สังคม  ดังนั้นจึงควรขยายผลของกระบวนการฝกอบรมอยางมีสวนรวมเพ่ือนําไปใชในการฝกอบรม
เจาหนาท่ีกรมการพัฒนาชุมชนระดับตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
  สมสวย  สะหร่ังบิน (2538 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเร่ือง การสรางหลักสูตรฝกอบรม
ส่ิงแวดลอมศึกษา เร่ือง “การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน”  สําหรับคณะกรรมการชุมชนเขต
เทศบาลเมืองนครปฐม  ผลการวิจัยพบวาหลังจากฝกอบรมไปแลวผูเขารับการฝกอบรมมีความรูและ
เกิดความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนสูงข้ึนกอนเขารับการฝกอบรมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และมีความพึงพอใจตอหลักสูตรและวิธีการฝกอบรม สามารถนํา
ความรูไปเผยแพรแกบุคคลในครอบครัว ตลอดจนชุมชนของตนได ทําใหสภาพความเปนอยูและ
สุขภาพอนามัยของคนในชุมชนดีข้ึน 
  อภิชาติ  จงพูนผล  (2539)   ศึกษาบทบาทของนักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร ใน
การพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอมในชุมชนแออัด พบวากลุมตัวอยางมีการปฏิบัติบทบาทในดานการ
กระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอมในชุมชนมากท่ีสุด รองลงมาไดแก การเปนผูเช่ือม
ประสาน และการสงเสริมเผยแพร ตามลําดับ  นอกจากนี้ ยังพบวาบทบาทสวนใหญเปนบทบาท
เกี่ยวกับการจัดใหมีกิจกรรมการพัฒนาความสะอาดในชุมชน และการจัดหาวัสดุอุปกรณเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชใหชุมชน มากกวาบทบาทประเภทอ่ืน 
  วันเพ็ญ  พินเผือก (2543)  ศึกษาการรับทราบขาวสาร ความรู ความตระหนัก และการมี
สวนรวมของประชาชนในทองถ่ินท่ีมีตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
พบวา ส่ือมวลชนไดรับขาวสารการอนุรักษเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด ไดแก โทรทัศน ดังนั้น  
จึงควรมีการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมผานทางโทรทัศนใหมากยิ่งข้ึน และ
ควรมีการเผยแพรผานทางส่ือเฉพาะกิจใหมากข้ึนดวย เชน แผนพับ/โปสเตอร เอกสารราชการและ
นิทรรศการ เนื่องจากประชากรสวนใหญไมเคยไดรับขาวสารจากส่ือเหลานี้  นอกจากนี้ หนวยงาน
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ท่ีเกี่ยวของควรอบรมใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอมแกประชาชนในทองถ่ินเพื่อจะไดมี
ความรูในการอนุรักษส่ิงแวดลอมมากข้ึน 
  วัชรี  ธรรมวิเศษ (2544)  ศึกษาบทบาทของกรรมการชุมชนในการพัฒนาส่ิงแวดลอม
ของชุมชน เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร พบวากรรมการชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาส่ิงแวดลอม
ชุมชนในระดับปานกลาง โดยแยกพิจารณาในแตละดานพบวากรรมการชุมชน มีบทบาทระดับ 
ปานกลางในการพัฒนาส่ิงแวดลอมดานกายภาพและดานสังคม บทบาทในระดับตํ่าในการพัฒนา
ส่ิงแวดลอมดานเศรษฐกิจ กรรมการชุมชนท่ีไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาท่ีรัฐ มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม มีความรูความเขาใจในบทบาทของกรรมการชุมชน และไดรับขาวสาร
การพัฒนามากจะมีการแสดงบทบาทในการพัฒนาส่ิงแวดลอมชุมชนมากกวากรรมการชุมชนท่ีมี
ปจจัยดังกลาวนอย แตกรรมการชุมชนท่ีมีระยะเวลาการอยูอาศัยท่ีแตกตางกันไมมีผลตอบทบาทใน
การพัฒนาส่ิงแวดลอมของชุมชน สวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกิดจากกรรมการ
ชุมชนบางสวนยังขาดความพรอมในการปฏิบัติงาน ประชาชนบางสวนไมใหความรวมมือ ขาดการ
ประสานงานระหวางกรรมการชุมชน เจาหนาท่ีรัฐและประชาชนในชุมชน รวมท้ังขาดการ
สนับสนุนดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณในการพัฒนาส่ิงแวดลอมของชุมชน 
  ดวงพร  ครุธสวาง (2550 : บทคัดยอ)   ไดศึกษาเร่ืองกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษา
สําหรับการจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท  อุปถัมภ)  พบวาปริมาณ
ขยะมูลฝอยกอนดําเนินการฝกอบรม มีปริมาณเฉล่ียวันละ 340.45 กิโลกรัมตอวัน แบงออกเปน
ประเภท ไดแก ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล ขยะยอยสลาย และขยะอันตราย โดยมีปริมาณเฉล่ียวันละ 
231.93, 15.34, 93.09 และ 0.09 กิโลกรัมตอวัน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 68.12, 4.51, 27.34, และ 
0.03  ตามลําดับ และจากการสํารวจปริมาณขยะมูลฝอยหลังการฝกอบรม พบวามีปริมาณลดลง
เหลือเฉล่ียวันละ 260.04 กิโลกรัมตอวัน แบงเปนประเภท ไดแก ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล ขยะยอย
สลาย และขยะอันตราย โดยมีปริมาณเฉลี่ยวันละ 183.46, 10.95, 65.43 และ 0.2 กิโลกรัมตอวัน 
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 70.55, 4.21, 25.16  และ 0.08 ตามลําดับ  ผลปรากฏวาการจัดการคัดแยก
ขยะประเภทตางๆ สามารถทําใหปริมาณขยะมูลฝอยของโรงเรียนท่ีปลอยออกสูชุมชนลดลงจาก
กอนการฝกอบรมคิดเปนรอยละ 20.89 ท้ังนี้เม่ือมีการจัดการ 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษส่ิงแวดลอม
คลองเปรมประชากร  ศึกษาปญหาของชุมชนดานส่ิงแวดลอม โดยการลงพื้นท่ีจริง สังเกต และ
สอบถามคนท่ีอาศัยอยูในชุมชน แลวนําขอมูลพื้นฐาน สรางแบบสอบถามใน 4 ดาน คือ ลักษณะ
ท่ัวไปทางประชากร ความรูความเขาใจในเร่ืองส่ิงแวดลอม การจัดการเร่ืองส่ิงแวดลอม ปญหาและ
อุปสรรคดานส่ิงแวดลอม โดยใชแบบสอบถามในการสํารวจความรู  ความเขาใจ  ทัศนะ และเจตคติ
ตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม  เพื่อวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมคลองเปรมประชากร จากนั้นนําองคความรูท่ีไดสรางคูมือฝกอบรม  และทําการ
ฝกอบรมใหแกประชาชนในเขตคลองเปรมประชากรทั้ง 3 ชุมชน ไดแก  ชุมชนตลาดบางเขน  
ชุมชนเทวสุนทร  ชุมชนรวมพัฒนาเขารวมในกิจกรรมใน 4 ลักษณะคือ รวมคิด คนปญหา 
เสนอแนะการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน รวมในการวางแผนเสนอและตัดสินใจในโครงการ
หรือกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน รวมในการปฏิบัติตามแผนและโครงการ โดยการเสียสละในการ
พัฒนาชุมชน และรวมในการติดตามควบคุมประเมินผลและบํารุงรักษาโครงการพัฒนาชุมชน 
 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

3.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
  ประชากรของวิจัยคร้ังนี้  คือ  ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตคลองเปรมประชากร จํานวน 
3 ชุมชน ในป พ.ศ. 2550  รวมท้ังส้ิน 1,666 คน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
  1.1 ชุมชนตลาดบางเขน มีประชากร 338  คน   
  1.2 ชุมชนเทวสุนทร  มีประชากร 578  คน    
  1.3 ชุมชนรวมพัฒนา มีประชากร 750  คน    
 
3.2 กลุมตัวอยาง 
  ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชาชนท่ีอาศัยในเขตคลองเปรมประชากรท้ัง 3 
ชุมชน โดยสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) จําแนกตามอาชีพ  จํานวนท้ังส้ิน 90 คน    
(คิดเปนรอยละ 5.40 ของจํานวนประชากร)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ชุมชน จํานวนประชากร จํานวนตัวอยาง 
ชุมชนตลาดบางเขน 338 18 
ชุมชนเทวสุนทร 578 32 
ชุมชนรวมพัฒนา 750 40 

รวม 1,666 90 

 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนีส้ามารถแบงไดเปน 3 ระยะคือ  

1. ระยะกอนการสรางคูมือฝกอบรม  ในการวิจัยคร้ังนี้  ทําการศึกษาปญหาของ
ชุมชนดานส่ิงแวดลอม และนําขอมูลพื้นฐานมาสรางแบบสอบถาม ทําการสํารวจ ความรูความ
เขาใจ  ความคิดเห็นดานส่ิงแวดลอม เคร่ืองมือท่ีใชคือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้ 

     ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป เปนคําถามปลายปด 6 คําถาม ไดแก เพศ  การศึกษา 
ข้ันสูงสุด  อาชีพ รายไดสุทธิตอเดือน ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชนคลองเปรมประชากร คําถาม
ปลายเปด 1 คําถาม คือ อายุ 

 ตอนท่ี 2   ความรูและความเขาใจในเร่ืองส่ิงแวดลอมและการจัดการเร่ือง
ส่ิงแวดลอมเปนคําถามปลายปด  2 คําตอบคือ ใช และไมใช  จํานวนท้ังส้ิน 13 ขอ โดยเปนเร่ือง
ความรูท่ัวไ ป 7 ขอ และเร่ืองการจัดการ 6 ขอ ซ่ึงมีเกณฑการใชคะแนนดังขางลางนี้ 
     เกณฑการใหคะแนนในสวนแบบสอบถามความรูและความเขาใจท่ัวไป
ของส่ิงแวดลอม    โดยกําหนดให 
      *   ถาตอบคําถามไดถูกตอง       ใหคะแนนเทากับ    5 
     *   ถาตอบคําถามผิดได               ใหคะแนนเทากับ   0 

 ตอนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคเร่ืองส่ิงแวดลอมในชุมชน เปนคําถามปลาย
ปด  3  คําตอบ   คือ  มาก   ปานกลาง และนอย  ท้ังหมด 13 ขอ โดยขอ 1 มี 5 ขอยอย ซ่ึงไดแกเร่ือง
ปญหาดานภูมิทัศนในชุมชน    ปญหาขยะ   ปญหาน้ําเสีย   ปญหาการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี 
เชน วันรําลึกคูคลอง วันลอยกระทง ฯลฯ และสุดทายปญหาการอนุรักษสถานท่ีเกาแก เชน โรงเจ 
ศาลเจาแมทับทิม บานเกา ฯลฯ โดยมีการกําหนดการใหคะแนนดังนี้ 
     เกณฑการใหคะแนนในขอท่ี 1 เปนดังตอไปนี้  
       *    มาก ใหคะแนนเทากับ    3 
       *    ปานกลาง ใหคะแนนเทากับ 2 
      *    นอย ใหคะแนนเทากับ 1  
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 สวนคําถามในขอ 2-9  สอบถามความคิดเห็นและทักษะการมีสวนรวมของประชาชน
ตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมในชุมชน  โดยมีเกณฑการกําหนดคะแนนดังนี้ 
     เกณฑการใหคะแนนในขอท่ี 2-9  เปนดังตอไปนี้  
       *    มาก ใหคะแนนเทากับ    3 
       *    ปานกลาง ใหคะแนนเทากับ 2 
      *    นอย ใหคะแนนเทากับ 1  
 2.  ระยะการสรางคูมือฝกอบรม   นําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจความรู ความเขาใจ  
ตอส่ิงแวดลอมในระยะท่ี 1  มาวิเคราะหทางสถิติเพื่อและนําองคความรูท่ีไดมาเปนขอมูลพื้นฐานใน
การสรางคูมือตอไป  ซ่ึงแบงออกเปน 3 ข้ันตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 การสรางคูมือการฝกอบรม 
   1. นําผลวิเคราะหท่ีไดจากการสํารวจและทดสอบความรูพื้นฐาน มา
กําหนดวัตถุประสงคท่ัวไปของกิจกรรมท้ังหมดในคูมือฝกอบรม 
   2. สํารวจสถานท่ี และกําหนดพื้นท่ีศึกษา โดยนําปญหาท่ีพบมาพิจารณา
ในการสรางคูมือฝกอบรม 
   3. กําหนดองคประกอบของคูมือฝกอบรม ซ่ึงประกอบดวยแผนพัฒนา
กิจกรรม การเตรียมการสําหรับการฝกอบรม กิจกรรมการฝกอบรม 
   4. สรางคูมือฝกอบรม 
   5. นําคู มือฝกอบรมท่ีสรางเสร็จแลว  เสนอใหผูทรงคุณวุฒิทางดาน
ส่ิงแวดลอมศึกษา  เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และเหมาะสมของคูมือฝกอบรม 
   6. ปรับปรุงคูมืออบรมตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ 
 ขั้นตอนท่ี 2 สรางคูมือและโปรแกรมฝกอบรมกลุมเปาหมาย 
   นําคูมือฝกอบรมท่ีไดรับมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณแลวมาสรางโปรแกรม
การฝกอบรมใหชาวชุมชน จํานวน 30 คน ชุมชนละ 10 คน โดยสุมตัวอยางแบบเจาะจง  ซ่ึงมี
หลักเกณฑ คือ บุคคลท่ีเขารับการฝกอบรมสามารถถายทอดและเผยแพรใหกับชาวชุมชนและ
ผูสนใจได 
 3. ระยะดําเนินการฝกอบรม 
   ดําเนินการฝกอบรม  โดยนําผูนําชุมชนและผูท่ีเขารับการฝกอบรมท้ัง 3 
ชุมชน  จํานวน 30  คน รับการฝกอบรมเปนระยะเวลา  1 วัน คือ วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2551   ตั้งแต
เวลา 7.45-16.00 น. โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
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1.    ทดสอบความรู ความเขาใจ และทักษะเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม
กอนการฝกอบรม  โดยใชแบบทดสอบปลายปดแบบ 2  คําตอบ คือ ใชและไมใช  จํานวน 10 ขอ  

2. ฝกอบรม  
3. ทดสอบความรู ความเขาใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมหลังการฝกอบรม  โดยใชแบบทดสอบปลายปดแบบ 2  คําตอบ คือ ใชและไมใช  
จํานวน 10 ขอ ซ่ึงเปนแบบทดสอบแบบคูขนานกอนการฝกอบรม 

4. วิเคราะหขอมูล  โดยทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียของผลการ
ทดสอบท้ัง 2 คร้ัง  ซ่ึงมีสมมติฐานวา  คะแนนหลังการฝกอบรมสูงกวาคะแนนกอนการฝกอบรม  
ซ่ึงหมายความวา   คูมือฝกอบรมมีประสิทธิภาพ 

5. สรุปผลการฝกอบรม 
 
3.4 วิธีดําเนินงานวิจัย  
 1.    รวบรวมขอมูลจากการศึกษาปญหาของชุมชนดานส่ิงแวดลอมโดยการลงพ้ืนท่ีจริง 
สังเกตและสอบถามคนท่ีอาศัยอยูในชุมชน นําขอมูลพ้ืนฐานมาวิเคราะหเพื่อสรางแบบสอบถาม
ตอไป 
              2.    สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู  ความเขาใจ  ทักษะการมีสวนรวมของ
ประชาชน ในการอนุรักษส่ิงแวดลอม  ตลอดจนสํารวจและวิเคราะหผล  
              3.   นําผลการวิเคราะหท่ีไดจากขอ 2 มาสรางคูมือการฝกอบรม    
               4.   ดําเนินการฝกอบรม โดยทําการทดสอบความรู ความเขาใจ  กอนการฝกอบรม  
จากน้ันทําการฝกอบรม  และทดสอบความรู ความเขาใจ  หลังการฝกอบรม  ตลอดจนวิเคราะหผล
การเปรียบเทียบ 
  5.   สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 
 
3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถาม  และแบบทดสอบมาตรวจสอบความสมบูรณ และความถูกตอง
นํามาตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนด จากนั้นวิเคราะหขอมูลและประมวลผลดวยเคร่ือง
คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS (Statistical  Package of Social Science)  และสถิติท่ี
ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Mean) รอยละ  การทดสอบคาเฉลี่ย
สําหรับ 2 กลุมตัวอยาง  t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวการทดสอบ One Way 
Analysis  of  Variance (ANOVA) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้  ไดทําการสํารวจความรู  ความเขาใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมของชุมชมคลองเปรมประชากร  เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดทําคูมือการ
อนุรักษส่ิงแวดลอม จากนั้นจัดการอบรมแบบมีสวนรวมของผูนําชุมชน  โดยในการอบรม 
คร้ังนี้ ไดใหผูเขาอบรมทําแบบทดสอบกอน และหลังการอบรมดวย   เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิของการ
ฝกอบรม   ซ่ึงในการวิเคราะหขอมูลในคร้ังนี้  จะนําเสนอโดยแบงออกเปน 4 ตอน  ดังตอไปนี้ 
 ตอนท่ี  1 ลักษณะท่ัวไปทางประชากร 
 ตอนท่ี  2 ความรู ความเขาใจในเร่ืองส่ิงแวดลอม 
 ตอนท่ี  3 ปญหา และอุปสรรคดานส่ิงแวดลอมในชุมชน 
 ตอนท่ี  4 ผลการศึกษาดานส่ิงแวดลอมศึกษากอน และหลังการฝกอบรม 
 

ตอนท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปทางประชากร 
 การวิจัยคร้ังนี้ไดทําการสํารวจความความรู  ความเขาใจ  และความคิดเห็น  โดยสุม
ตัวอยางจาก   3  ชุมชน ไดแก ชุมชนตลาดบางเขน จํานวน 18 คน   ชุมชนเทวสุนทร จํานวน 32 คน  
ชุมชนรวมพัฒนา จํานวน 40 คน  รวมท้ังหมด 90 ตัวอยาง  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1.1  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามเพศ และชุมชน 
 

ชุมชน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ตลาดบางเขน 7 41.2 11 58.8 18 20.0 
เทวสุนทร 19 59.4 13 40.6 32 35.6 
รวมพัฒนา 18 45.0 22 55.0 40 44.4 

รวม 44 49.4 46 50.6 90 100.0 
 
 จากตารางท่ี 1.1  พบวากลุมตัวอยางเปนเพศหญิง (รอยละ 50.6) ใกลเคียงกับเพศชาย 
(รอยละ 49.4) สวนใหญมาจากชุมชนรวมพัฒนา (รอยละ 44.4) ชุมชนเทวสุนทร (รอยละ 35.6) 
ชุมชนตลาดบางเขน (รอยละ 20.0)  
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ตารางท่ี  1.2  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามอายุและชุมชน 
 

ชุมชน 
อายุ 

รวม 
15-36 ป 37-58 ป 59-80 ป 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ตลาดบางเขน 9 50.0 7 38.9 2 11.1 18 20.0 
เทวสุนทร 11 34.4 16 50.0 5 15.6 32 35.6 
รวมพัฒนา 17 42.5 19 47.5 4 10.0 40 44.4 

รวม 37 41.1 42 46.7 11 12.2 90 100.0 

 
 จากตารางท่ี 1.2  พบวาชาวชุมชนในคลองเปรมประชากรสวนใหญมีอายุระหวาง 37-
58 ป  (รอยละ 46. 7)  จากชุมชนเทวสุนทร (รอยละ 50)  ชุมชนรวมพัฒนา (รอยละ 47.5)  ชุมชน
ตลาดบางเขน (รอยละ 38.9) รองลงมาคือ อายุระหวาง 15-36 ป (รอยละ 41.1) สวนใหญมาจาก
ชุมชนตลาดบางเขน (รอยละ 50)  ชุมชนรวมพัฒนา (รอยละ 42.5) ชุมชนเทวสุนทร (รอยละ 34.4) 
 
ตารางท่ี 1.3  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามระดับการศึกษาและชุมชน 
 

 
 

ชุมชน 

ระดับการศึกษา 

รวม 
ต่ํากวา ป.4 ป.4-ป.6 ม.1-ม.3 

ม.4-ม.6 
หรืออาชีวศึกษา 

อนุปริญญาหรือ
เทียบเทา 

ปริญญาตรีหรือ 
สูงกวา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ตลาดบางเขน 1 5.6 8 44.4 4 22.2 5 27.8 - - - - 18 20.0 

เทวสุนทร 6 18.8 11 34.4 6 18.8 6 18.8 1 3.1 2 6.3 32 35.6 

รวมพัฒนา 8 20.0 14 35.0 8 20.0 6 15.0 1 2.5 3 7.5 40 44.4 

รวม 15 16.7 33 36.7 18 20.0 17 18.9 2 2.2 5 5.6 90 100.0 

 
 จากตารางท่ี  1.3  พบวาประชาชนในคลองเปรมประชากรสวนใหญมีการศึกษาอยูใน
ระดับ  ป.4 – ป.6  (รอยละ 36.7)  รองลง คือ ม.1-ม.3 (รอยละ 20.0)  ม.4 – ม.6  (รอยละ 18.9) 
 
ตารางท่ี 1.4  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามอาชพีและชุมชน 
 

 
 

ชุมชน 

อาชีพ 

รวม 
รับจาง คาขาย 

รับราชการ 
และรัฐวิสาหกิจ 

พนักงานเอกชน อ่ืนๆ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ตลาดบางเขน 7 43.8 4 25.0 1 6.3 - - 4 24.9 16 18.8 

เทวสุนทร 14 45.2 7 22.6 1 3.2 2 6.5 7 22.6 31 36.5 

รวมพัฒนา 12 31.6 6 15.8 1 2.6 6 15.8 13 34.2 38 44.7 

รวม 33 38.8 17 20.0 3 3.5 8 9.4 24 28.2 85 100.0 
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 จากตารางท่ี 1-4  พบวาชาวชุมชนท้ัง 3 ชุมชน มีอาชีพรับจางมากท่ีสุด  ชุมชนตลาด
บางเขน (รอยละ 43.8)  ชุมชนเทวสุนทร (รอยละ 45.2)  และชุมชนรวมพัฒนา (รอยละ 31.6)  
รองลงมาคือ อาชีพคาขาย ชุมชนตลาดบางเขน (รอยละ 25.0)  ชุมชนเทวสุนทร (รอยละ 22.6)  
ชุมชนรวมพัฒนา  (รอยละ 15.8) 
 
ตารางท่ี  1.5  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามรายไดสุทธิและชุมชน 
 

 
ชุมชน 

รายได 
รวม 

1 - 5,000 บาท 5,001 – 10,000 บาท 10,001 – 15,000 บาท 15,001 – 20,000 บาท 20,001  ข้ึนไป 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ตลาดบางเขน 11 64.7 5 29.4 - - - - 1 5.9 17 21.0 

เทวสุนทร 13 44.8 13 44.8 1 3.4 2 6.9 - - 29 35.8 

รวมพัฒนา 15 42.9 16 45.7 3 8.6 - - 1 2.9 35 43.2 

รวม 39 48.1 34 42.0 4 4.9 2 2.5 2 2.5 81 100.0 

 
 จากตารางท่ี 1.5  พบวาประชาชนสวนใหญมีรายไดสุทธิอยูระหวาง 1-5,000 บาท  รอย
ละ 48.1  ขณะท่ีมีเพียงรอยละ 2.5 ท่ีระบุวามีรายไดอยูระหวาง 15,001-20,000 บาท และ 20,000 
บาทข้ึนไป 
 
ตารางท่ี 1.6  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามระยะเวลาท่ีอยูอาศัยในชมุชน 
 

 
ชุมชน 

ระยะเวลาที่อาศยัอยูในชุมชน รวม 

ไมเกิน 3 ป 3-6 ป 7-15 ป 16-25 ป 26-40  ป 41 ป ข้ึนไป 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ตลาดบางเขน - - 3 16.7 6 33.3 4 22.2 3 16.7 2 11.1 18 20.0 

เทวสุนทร 1 3.1 1 3.1 6 18.8 10 31.3 8 25.0 6 18.8 32 35.6 

รวมพัฒนา 1 2.5 1 2.5 10 25.0 15 37.5 6 15.0 7 17.5 40 44.4 

     รวม 2 2.2 5 5.6 22 24.4 29 32.2 17 18.9 15 16.7 90 100.0 

 
 จากตารางท่ี 1.6  พบวาประชาชนอาศัยอยูในชุมชนระหวาง16-25 ป มากท่ีสุด รอยละ 
32.2  ขณะท่ีมีประชาชนท่ีอาศัยอยูในชุมชนไมเกิน 3 ป นอยท่ีสุด คือ รอยละ 2.2 
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ตอนท่ี 2   ความรูความเขาใจในเร่ืองส่ิงแวดลอม 
  
ตารางท่ี  2.1   คะแนนเฉล่ียความรูท่ัวไปเก่ียวกับส่ิงแวดลอม   จําแนกตามชุมชน 
 

ชุมชน จํานวน คะแนนเฉลี่ย F-test Sig 

ชุมชนตลาดบางเขน 18 22.22 0.19 0.83ns 

ชุมชนเทวสุนทร 32 23.59 

ชุมชนรวมพัฒนา 39 22.69 

รวม 89 22.92 
    ns = not significant 

 จากตารางท่ี  2.1  พบวาท้ัง 3 ชุมชนมีความรูท่ัวไปตอส่ิงแวดลอมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95%   เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ีย พบวา ชุมชนเทวสุนทรมีคะแนน
เฉล่ียสูงท่ีสุด  23.59 คะแนน  รองลงมาคือ ชุมชนรวมพัฒนา  22.69  คะแนน และชุมชน          
ตลาดบางเขน 22.22 คะแนน  
 

 
 

ภาพท่ี 1  คะแนนเฉล่ียความรูท่ัวไปเร่ืองส่ิงแวดลอมท้ัง  3  ชุมชน 
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ตารางท่ี  2.2   คะแนนเฉล่ียดานการจัดการตอส่ิงแวดลอม   จําแนกตามชุมชน 
 

ชุมชน จํานวน คะแนนเฉลี่ย F-test Sig 

ชุมชนตลาดบางเขน 18 20.56 0.14 0.87ns 

ชุมชนเทวสุนทร 32 21.25 

ชุมชนรวมพัฒนา 39 20.64 

รวม 89 20.84 
 ns = not significant 

 
 จากตารางท่ี  2.2  พบวาท้ัง 3 ชุมชนมีการจัดการตอส่ิงแวดลอมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95%  เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ีย พบวา ชุมชนเทวสุนทรมีคะแนน
เฉล่ียสูงท่ีสุด  21.25  คะแนน  ชุมชนรวมพัฒนาและชุมชนตลาดบางเขนมีคะแนนท่ีใกลเคียงกัน คือ 
20.64  และ  20.56  คะแนน  ตามลําดับ 
 

 
ภาพท่ี 2  คะแนนเฉล่ียดานการจัดการเร่ืองส่ิงแวดลอม  จาํแนกตามชุมชน 

 
ตอนท่ี  3 ปญหาและอุปสรรคดานส่ิงแวดลอมในชุมชน   
 ปญหาและอุปสรรคดานส่ิงแวดลอมท้ัง 3 ชุมชน แบงเปน  2  สวน คือ สวนท่ี 1  เปน
คําถามขอท่ี  1  มี 5 ขอยอย โดยกําหนดคะแนนไวดังนี้  ถาตอบวามากจะได  3  คะแนน ตอบวา 
ปานกลางจะได  2  คะแนน  และตอบวานอยจะได  1  คะแนน  โดยมีสมมติฐานดังนี้ คือ 
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 H0 = คะแนนเฉล่ียเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคตอส่ิงแวดลอมของท้ัง 3 ชุมชนไม
แตกตางกัน 
 H1 = คะแนนเฉล่ียเกีย่วกับปญหาและอุปสรรตอส่ิงแวดลอมของท้ัง 3 ชุมชนแตกตางกัน 
 

ตารางท่ี  3.1   คะแนนเฉล่ียเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคตอส่ิงแวดลอมของสวนท่ี 1  จําแนกตามชมุชน 
 

ปญหาดาน ชุมชน จํานวน คะแนนเฉลี่ย F-test Sig 
ภูมิทัศนในชุมชน ชุมชนตลาดบางเขน 17 2.12 5.319 0.007* 

ชุมชนเทวสุนทร 31 2.03 

ชุมชนรวมพัฒนา 39 2.44 

รวม 87 2.23 
ขยะ ชุมชนตลาดบางเขน 18 2.61 0.440 0.645 ns 

ชุมชนเทวสุนทร 31 2.52 

ชุมชนรวมพัฒนา 40 2.65 

รวม 89 2.60 
นํ้าเสีย ชุมชนตลาดบางเขน 18 2.72 0.858 0.428ns 

ชุมชนเทวสุนทร 31 2.77 

ชุมชนรวมพัฒนา 40 2.88 

รวม 89 2.81 
การอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณี 
เชน วันรําลึกคูคลอง 
วันลอยกระทง ฯลฯ 

ชุมชนตลาดบางเขน 16 2.13 1.265 0.287 ns 

ชุมชนเทวสุนทร 31 1.94 

ชุมชนรวมพัฒนา 40 1.85 

รวม 87 1.93 
การอนุรักษสถานที่
เกาแก เชน โรงเจ 
ศาลเจาแมทับทิม 
ฯลฯ 

ชุมชนตลาดบางเขน 17 2.29 1.470 0.236 ns 

ชุมชนเทวสุนทร 30 2.03 

ชุมชนรวมพัฒนา 40 1.98 

รวม 87 2.06 
* = significant ,   ns = not significant 

 จากตารางท่ี  3.1  พบวาปญหาดานส่ิงแวดลอมท้ัง  3  ชุมชน  ไดแก  ปญหาน้ําเสีย  มี
คาเฉล่ียสูงสุดถึง  2.81    รองลงมาคือ ปญหาดานขยะ มีคะแนนเฉล่ีย  2.60   สวนปญหาดานการ
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและปญหาการอนุรักษสถานท่ีเกาแกมีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ1.93
และ 2.06 
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 จากการทดสอบสมมติฐานของปญหาดานตางๆ พบวา ปญหาดานภูมิทัศนมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95%   เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียของแตละชุมชน  
พบวา  ชุมชนเทวสุนทรกับชุมชนรวมพัฒนามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  
เช่ือม่ัน 95% 
 
 สวนท่ี 2   เปนคําถามขอท่ี  2-9  เปนการสอบถามความคิดเห็นการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการอนุรักษส่ิงแวดลอมในชุมชน ชาวชุมชนมีทักษะในการชี้บงปญหาในชุมชน เชน 
ชุมชนท่ีอาศัยอยู นาอยูเพียงใด หรือมีปญหาดานอ่ืนๆ  มีการเขารวมทํากิจกรรมตางๆ ไดกําหนด
คะแนนไวดังนี้ ถาตอบวามากจะได  3  คะแนน  ตอบวาปานกลางจะได  2  คะแนน  และตอบวา
นอยจะได  1  คะแนน  ถาชุมชนไหนมีคะแนนเฉล่ียสูงจะมีปญหาและอุปสรรคดานส่ิงแวดลอม
นอย  ซ่ึงแสดงรายละเอียดดังตารางท่ี  3.2 
 

ตารางท่ี  3.2  คะแนนเฉล่ียเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคตอส่ิงแวดลอมของสวนท่ี 2   จําแนกตามชุมชน 
 

ความคิดเห็น ชุมชน จํานวน คะแนนเฉลี่ย F-test Sig 
ทานคิดวาในชุมชนทานนา
อยูเพียงใด 
 

ชุมชนตลาดบางเขน 18 2.28 0.616 0.542 ns 

ชุมชนเทวสุนทร 31 2.45 

ชุมชนรวมพัฒนา 40 2.33 

รวม 89 2.36 
ชุมชนของทานมีสวนรวม
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
มากนอยเพียงใด 

ชุมชนตลาดบางเขน 17 1.94 1.522 0.224 ns 

ชุมชนเทวสุนทร 31 2.23 

ชุมชนรวมพัฒนา 40 2.05 

รวม 88 2.09 
ถามีภาครัฐหรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของมาจัดกิจกรรม
หรือฝกอบรมในชุมชนทาน
ทานจะใหความรวมมือมาก
นอยเพียงใด 

ชุมชนตลาดบางเขน 18 2.33 0.796 0.454 ns 

ชุมชนเทวสุนทร 31 2.39 

ชุมชนรวมพัฒนา 40 2.53 

รวม 89 2.44 
คณะกรรมการชุมชนเปน
แกนนําและเปนศูนยกลาง
ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
มากนอยเพียงใด 

ชุมชนตลาดบางเขน 18 2.28 0.342 0.712 ns 

ชุมชนเทวสุนทร 31 2.19 

ชุมชนรวมพัฒนา 39 2.31 

รวม 88 2.26 
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ตารางท่ี  3.2  ตอ 
 

ความคิดเห็น ชุมชน จํานวน คะแนนเฉลี่ย F-test Sig 
คณะกรรมการชุมชนจัดให
มีการบํารุงรักษาความ
สะอาดของถนน ทางนํ้า 
ทางบก และที่สาธารณะ 
รวมท้ังกําจัดมูลฝอย และ
สิ่งปฏิกูลอยูในระดับใด 

ชุมชนตลาดบางเขน 18 2.22 0.280 0.973 ns 

ชุมชนเทวสุนทร 30 2.23 

ชุมชนรวมพัฒนา 39 2.21 

รวม 87 2.22 
สมาชิกในชุมชนมีสวนรวม
กิจกรรมท่ีสงเสริม
วัฒนธรรม เชน วันรําลึกคู
คลอง วันสงกรานต เปนตน 
มากนอยเพียงใด 

ชุมชนตลาดบางเขน 18 2.22 0.492 0.613 ns 

ชุมชนเทวสุนทร 31 2.39 

ชุมชนรวมพัฒนา 39 2.41 

รวม 88 2.36 
สมาชิกภายในชุมชนมีสวน
รวมในกิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนา ไดแก             
วันวิสาฆบูชา วันเขาพรรษา 
เปนตน มากนอยเพียงใด 

ชุมชนตลาดบางเขน 18 2.67 0.276 0.759 ns 

ชุมชนเทวสุนทร 31 2.68 

ชุมชนรวมพัฒนา 40 2.75 

รวม 89 2.71 
สมาชิกภายในชุมชนมีสวน
รวมในกิจกรรมดานกีฬา 
เชน มีการจัดการแขงขัน
กีฬาระหวางชุมชนมากนอย
เพียงใด 

ชุมชนตลาดบางเขน 18 2.06 3.856 0.025 * 

ชุมชนเทวสุนทร 31 2.45 

ชุมชนรวมพัฒนา 40 2.55 

รวม 89 2.42 
* = significant ,   ns = not significant 

 จากตารางที่ 3.2  พบวาปญหา และอุปสรรคดานส่ิงแวดลอมของท้ัง  3  ชุมชน  ไดแก  
ปญหาสมาชิกภายในชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนามากท่ีสุด  โดยมีคะแนนเฉล่ีย
เทากับ 2.71  คะแนน   รองลงมาคือปญหาความรวมมือในการเขารวมการจัดกิจกรรม หรือฝกอบรม
จากหนวยงานอ่ืน ๆ  มีคะแนนเฉล่ีย  2.44  คะแนน  สวนคะแนนเฉล่ียท่ีนอยท่ีสุด ไดแก การท่ี
ชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม คือ 2.09 คะแนน  การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เชน 
การมีสวนรวมกิจกรรมท่ีสงเสริมวัฒนธรรม  การมีสวนรวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา การมี
สวนรวมกิจกรรมดานกีฬา ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวเปนสวนหนึ่งของกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาใน
การมีสวนรวมในกิจกรรมดานตางๆ เพื่อสะทอนใหเห็นการมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปญหาสมาชิกภายในชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรม
ดานกีฬาของทั้ง 3 ชุมชน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือมั่น 95%  เม่ือ
พิจารณาแตละชุมชน พบวา ชุมชนตลาดบางเขนกับชุมชนรวมพัฒนามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือมัน 95% 
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ตอนท่ี  4 ผลการศึกษาดานส่ิงแวดลอมกอน  และหลังดําเนินการฝกอบรม   
 การทดสอบความรู ความเขาใจและทักษะตอส่ิงแวดลอมนั้นจะดําเนินกอนการ
ฝกอบรม  และหลังการฝกอบรม  เพื่อพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของการฝกอบรมของแตละชุมชน  โดยมี
สมมติฐานดังตอไปน้ี 
 H0 = คะแนนเฉล่ียกอน และหลังการฝกอบรมไมแตกตางกัน 
 H1 = คะแนนเฉล่ียกอน และหลังการฝกอบรมแตกตางกัน   
 
ตารางท่ี  4.1  คะแนนเฉล่ียแบบทดสอบกอน  และหลังการฝกอบรม  จําแนกตามชุมชน 
 

ชุมชน จํานวน คาเฉล่ีย t-test sig 

ชุมชนตลาดบางเขน     
กอนการดําเนินการฝกอบรม      10 41.50 -3.6810 0.002* 
หลังการดําเนินการฝกอบรม      10 49.50 

ชุมชนเทวสุนทร     
กอนการดําเนินการฝกอบรม      10 43.00 3.0043 0.007* 
หลังการดําเนินการฝกอบรม      10 49.00 

ชุมชนรวมพฒันา     
กอนการดําเนินการฝกอบรม      10 39.50 -4.123 0.001* 
หลังการดําเนินการฝกอบรม      10 48.00 
* = significant ,   ns = not significant 

  จากตารางท่ี  4.1  พบวา  คะแนนเฉล่ียแบบทดสอบ ดานความรู  ความเขาใจ  และ
ทักษะกอนและหลังการฝกอบรมของท้ัง 3 ชุมชน คือ ชุมชนตลาดบางเขน  ชุมชนเทวสุนทร  และ
ชุมชนรวมพัฒนา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ัน  95%  เม่ือพิจารณา
คะแนนเฉล่ีย  พบวา  คะแนนเฉล่ียหลังการฝกอบรมสูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนการฝกอบรม  ท้ัง 3 
ชุมชน  แสดงวาการฝกอบรมมีประสิทธิภาพ  ทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู  ความเขาใจ  
ทักษะ ความตระหนัก และเจตคติเพิ่มข้ึน (แสดงรายละเอียดในตารางภาคผนวก ง) 
 และเม่ือพิจารณาภาพรวมกอนและหลังการฝกอบรมทั้ง 3 ชุมชน  พบวา กอนการ
ฝกอบรมชุมชนเทวสุนทรมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดคือ  43.00  คะแนน รองลงมาคือ ชุมชนตลาด
บางเขน 41.50 คะแนน และชุมชนรวมพัฒนาที่ 39.50  คะแนน  แตหลังการฝกอบรมทั้ง 3 ชุมชน 
มีคะแนนเฉล่ียใกลเคียงกันชุมชนตลาดบางเขน มีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด 49.50 คะแนน  รองลงมา
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คือ ชุมชนเทวสุนทรมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 49.00  และชุมชนรวมพัฒนามี 48.00 คะแนน   เม่ือ
พิจารณาคาความแตกตางของคะแนนกอนและหลังการฝกอบรมทั้ง 3 ชุมชน  พบวา คะแนนเฉล่ีย
แตกตางกัน 7.50 คะแนน  ดังแสดงในภาพท่ี 3 
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กอนการฝกอบรม
หลังการฝกอบรม

 
 

 ภาพท่ี  3  คะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรมท้ัง  3  ชุมชน 
 

 เม่ือทดสอบคะแนนเฉลี่ยของท้ัง 3 ชุมชนวากอนการฝกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยแตกตาง
กันหรือไม  โดยมีสมติฐานดังตอไปนี้  
 

 H0 = คะแนนเฉล่ียกอนการฝกอบรมของท้ัง 3 ชุมชนไมแตกตางกัน 
 H1 = คะแนนเฉล่ียกอนการฝกอบรมของท้ัง 3 ชุมชนแตกตางกัน 
 

ตารางท่ี  4.2  คะแนนเฉล่ียแบบทดสอบกอนการฝกอบรม  จําแนกตามชุมชน 
 

กอนการฝกอบรม คะแนนคาเฉล่ีย F-test Sig 
ชุมชนตลาดบางเขน 41.50 0.89 0.422 ns 
ชุมชนเทวสุนทร 43.00 
ชุมชนรวมพัฒนา 39.50 

รวม 41.33 
* = significant ,   ns = not significant 
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 จากตารางท่ี 4.2  พบวาคะแนนเฉล่ียของท้ัง 3 ชุมชนกอนการฝกอบรมไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95%   
 

 เม่ือคะแนนเฉล่ียของท้ัง 3 ชุมชนวาหลังการฝกอบรมมีคะแนนเฉล่ียแตกตางกันหรือไม  
โดยมีสมติฐานดังตอไปนี้  
 H0 = คะแนนเฉล่ียหลังการฝกอบรมของท้ัง 3 ชุมชนไมแตกตางกัน 
 H1 = คะแนนเฉล่ียหลังการฝกอบรมของท้ัง 3 ชุมชนแตกตางกัน 
 

ตารางท่ี  4.3  คะแนนเฉล่ียแบบทดสอบหลังการฝกอบรม  จําแนกตามชุมชน 
 

หลังการฝกอบรม คะแนนคาเฉล่ีย F-test Sig 
ชุมชนตลาดบางเขน 49.50 0.708 0.502 ns 
ชุมชนเทวสุนทร 49.50 
ชุมชนรวมพัฒนา 48.00 

รวม 48.83 
* = significant ,   ns = not significant 

 จากตารางท่ี 4.3  พบวาคะแนนเฉลี่ยหลังการฝกอบรมของท้ัง 3 ชุมชนไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95%   จะเห็นไดวาคะแนนคาเฉล่ียกอนการ
ฝกอบรมท้ัง 3 ชุมชน มีคะแนนเฉล่ียใกลเคียงกันคือ ชุมชนเทวสุนทรมีคะแนนสูงท่ีสุด  43.00 
คะแนน ชุมชนตลาดบางเขน 41.50 คะแนน  ชุมชนรวมพัฒนา 39.50 คะแนน  หลังการฝกอบรมท้ัง 
3 ชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนท้ัง 3 ชุมชน แสดงใหเห็นวาหลังจากผานการฝกอบรมทําใหผูท่ีเขา
รวมการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมคลองเปรมประชากรมากข้ึน 
 

 5. ผลการศึกษาการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของชาวชุมชนท้ัง 3 ชุมชน  โครงการ
ติดตามผลจากการสังเกตในพื้นท่ีจริง  และสอบถามพูดคุยกับชาวชุมชน พบวา ชาวชุมชนลด
ปริมาณการท้ิงขยะ และส่ิงปฏิกูลลงคูคลองไดในระดับหนึ่ง  หลังจากท่ีไดดําเนินการฝกอบรม
ใหกับผูนําชุมชน หรือผูท่ีเขารับการฝกอบรมไดผานไปเปนระยะเวลา  3 เดือน  พบวาชาวชุมชนให
ความรวมมือและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทิ้งขยะ และส่ิงปฏิกูล  เชน  น้ําแกง และเศษอาหารท่ี
เนาเสียลงในคูคลอง และมีการคัดแยกขยะเพื่อจําหนาย  นําขยะท่ีไมสามารถรีไซเคิลไดท้ิงใน
สถานท่ีท่ีทางชุมชนจัดเตรียมไวให  ท้ังนี้ผูนําชุมชน และผูท่ีเขารับการฝกอบรมไดเผยแพรความรู
ใหกับชาวชุมชนของตนเองใหชวยกันรณรงคการไมท้ิงขยะ และส่ิงปฏิกูลลงคูคลอง 
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                        แสดงใหเห็นวาคูมือฝกอบรมส่ิงแวดลอมศึกษา เร่ืองการมีสวนรวมของประชาชน
ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมคลองเปรมประชากร ทําใหชาวชุมชนมีความตระหนักถึงปญหาท่ีเกิด
จากการทิ้งขยะและส่ิงปฏิกูล มีความรู  ความเขาใจ  ทักษะ  มีเจตคติ และกระตือรือรน ใหความ
รวมมือในการมีสวนรวมแกไขปญหา  และปองกันปญหาท่ีเกิดข้ึนอันจะนําไปสูการลดปริมาณการ
ท้ิงขยะและส่ิงปฏิกูลลงคูคลอง และจะลดปริมาณลงไปเร่ือย ๆ  และสอดคลอง (ดวงพร, 2550)  ได
ศึกษาเร่ืองกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาสําหรับการจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในโรงเรียนสีกัน 
(วัฒนานันท  อุปถัมภ)  พบวาการจัดการคัดแยกขยะประเภทตางๆ สามารถทําใหปริมาณขยะมูล
ฝอยของโรงเรียนท่ีปลอยออกสูชุมชนลดลงกอนการฝกอบบรมถาชุมชนทุกชุมชนท่ีอาศัยอยูตาม 
ริมคลองเปรมประชากร หรือผูท่ีมีสวนเกี่ยวของรวมมือกันอยางจริงจัง  ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนา
แบบยั่งยืนตอไป DPU



 
บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมคลองเปรมประชากร ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย จากน้ันนําองคความรูท่ีไดมาสรางคูมือฝกอบรมใหแกผูนํา หรือผูท่ีสามารถถายทอด
ความรูใหกับผูอ่ืนท้ัง 3 ชุมชน ใหมีความรู ความเขาใจ ความตระหนัก ทักษะ เจตคติ และมีสวนรวม
ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมคลองเปรมประชากร  โดยสรุปรายละเอียดไดดังนี้ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

1. ปญหาและอุปสรรคดานส่ิงแวดลอมในชุมชน 
1.1 พบวาปญหาและอุปสรรคดานส่ิงแวดลอมท้ัง 3 ชุมชน (ในคําถามขอท่ี 1 มี 

ขอยอย 5 ขอ)  ไดแก ปญหาน้ําเสีย มีคาเฉล่ีย 2.81 คะแนน รองลงมาคือปญหาขยะ มีคะแนนเฉล่ีย 
2.60 คะแนน  ปญหาดานภูมิทัศนมีคะแนนเฉล่ีย 2.23 คะแนน  ปญหาการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีมีคะแนนเฉล่ีย  2.06  คะแนน และปญหาการอนุรักษสถานที่เกาแก มีคะแนนเฉล่ีย 1.93 
คะแนน 

1.2 พบวาปญหาและอุปสรรคดานส่ิงแวดลอมท้ัง 3 ชุมชน  (ในคําถามขอท่ี 2-9)  
ไดแก ปญหาสมาชิกภายในชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนานอย มีคะแนนเฉล่ีย 
2.71 คะแนน  รองลงมาคือปญหาความรวมมือในการเขารวมการจัดกิจกรรม หรือฝกอบรมจาก
หนวยงานอื่น ๆ  มีคะแนนเฉลี่ย 2.44 คะแนน  ปญหาสมาชิกภาพในชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรม
ดานกีฬา มีคะแนนเฉล่ีย 2.42  คะแนน  ปญหาสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมกิจกรรมท่ีสงเสริม
วัฒนธรรม มีคะแนนเฉล่ีย 2.36 คะแนน  และปญหาอ่ืน ๆ ตามลําดับ 
  จากสมมติฐานชุมชนคลองเปรมประชากรมีความเขาใจในเร่ืองส่ิงแวดลอม การ
จัดการตอส่ิงแวดลอมของทั้ง 3 ชุมชนแตกตางกัน     ท้ังนี้อาจเปนเพราะมีอุปสรรคตาง ๆ เชน 
ปญหาทางดานการศึกษา  เศรษฐกิจ  สังคม และส่ิงแวดลอมในภาพรวมหลังผานการฝกอบรม
ชุมชนรวมพัฒนามีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน 8.5 คะแนน อาจเปนเพราะผูเขารับการฝกอบรมมีระดับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 7.5 และระดับการศึกษาอนุปริญญา หรือเทียบเทารอยละ 2.5 
รวมคะแนนเฉล่ียหลังการฝกอบรม 48.0 คะแนน จะเห็นไดวา ชุมชนตลาดบางเขนไมมีกลุมตัวอยาง
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จบอนุปริญญาหรือเทียบเทาและปริญญาตรีเลย แตมีระดับการศึกษา ม.1 – ม.3  รอยละ 22.2  และมี
ระดับการศึกษา ม.4 – ม.6  หรืออาชีวศึกษารอยละ 27.8  มากกวา 2 ชุมชน  จึงเปนสาเหตุทําให
ชุมชนตลาดบางเขนมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มมากข้ึนหลังผานการฝกอบรม 8 คะแนน รวมคะแนนเฉล่ีย
หลังการฝกอบรม 49.50 คะแนน 
  หลังผานการฝกอบรมชุมชนเทวสุนทรมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน 6.5 คะแนน อาจเปน
เพราะกอนรับการฝกอบรมชาวชุมชนมีความรูความเขาใจในการอนุรักษส่ิงแวดลอมมากกวา 2 
ชุมชน มีคะแนนเฉล่ียสูงถึง 43.0 คะแนน หลังการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเพ่ิมมากข้ึนในระดับ
หนึ่ง แตมีคะแนนเฉล่ียรวมหลังการฝกอบรมเทากับชุมชนตลาดบางเขน 49.50 คะแนน 
   พบวาระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม  ถามีระดับการศึกษาท่ีสูงจะมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม
มากกวา และมีความสัมพันธเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม ผูท่ีมีรายไดนอยจะเขารวมกิจกรรมนอยกวาผู
มีรายไดมาก ซ่ึงสอดคลองกับ (ณรงค, 2525)  ไดสรุปถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวมทาง
สังคมของบุคคลนั้น มีปจจัยสําคัญท่ีเกี่ยวของ คือ สถานภาพทางสังคม สถานภาพเศรษฐกิจ 
สถานภาพทางอาชีพ และท่ีอยูอาศัยโดยบุคคลท่ีมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูงจะเขารวม
ในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนมากกวาบุคคลท่ีมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจต่ํา  และ
สอดคลองกับ (Kanchanachitra, 1976)  พบวามีปจจัยถึง 32 ตัว ท่ีมีสวนรวมกําหนดระดับการมีสวน
รวมทางสังคม ซ่ึงประกอบดวย อายุ เพศ สุขภาพ ระยะเวลาการอยูในชุมชน  ระยะหางของการตั้ง
บานเรือน ขนาดของครอบครัว มาตรฐานทางสังคมของประชาชน ระดับการศึกษา ระดับของความ
เปนอยู การครอบครองท่ีดิน ปจจัยทางเศรษฐกิจ เช้ือชาติและสัญชาติ  พื้นฐานของครอบครัว  
ลําดับช้ันทางสังคม  ปจจัยสวนบุคคล  การปรับตัวทางสังคม  ความเชื่อทางศาสนา  ความสนใจ  
ความเฉลียวฉลาด การอบรมทางพฤติกรรม ทัศนคติ ขาวสาร และการติดตอ  คานิยมทางสังคม  
ความเชื่อมั่นในตัวเอง  ความเช่ือและการแสดงออกทางพฤติกรรม ความพึงพอใจ  การแสดงตัว 
ประสบการณ   ยึดถือหลักประจําใจ  การเปนผูนํา  และการตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรม 
 2. ผลการใชคู มือฝกอบรม  เ ร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมคลองเปรมประชากร  พบวา คูมือฝกอบรมท่ีจัดทําข้ึนทําใหผูนําชุมชน และผูเขารับการ
ฝกอบรมทั้ง 3 ชุมชน ท่ีผานการฝกอบรมมีความตระหนัก มีความรู ความเขาใจ ทักษะ และเจตคติ
เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษส่ิงแวดลอมคลองเปรมประชากร ท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชนทั้ง 3 ชุมชน สูงกวากอนเขารับการฝกอบรม โดยวิเคราะหผลเปรียบเทียบจากคะแนนกอน  
และหลังดําเนินการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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  จากสมมติฐานหลังจากไดมีการปฏิบัติการตามแนวทางส่ิงแวดลอมศึกษาชุมชน
คลองเปรมประชากรจะมีความรู  ความเขาใจ  ทักษะ เจตคติ ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมไดดียิ่งข้ึน
จากการประเมินผลคะแนนท่ีไดหลังการฝกอบรม (Post-test) สูงกวาคะแนนกอนการฝกอบรม 
(Pest-test)  มีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึน 7.50 คะแนน แสดงวาไดมีการพัฒนาข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05  จากการติดตามผลในทางปฏิบัติ 3 เดือน  ตอมาพบวาคนในชุมชนท่ีไดรับการถายทอด
จากผูรับการฝกอบรมเห็นความสําคัญ  และไดมีการพัฒนาโดยมีการนําขยะไปท้ิงในสถานท่ีท่ี
ชุมชนจัดเตรียมไวมากข้ึน และท้ิงส่ิงปฏิกูล เชน เศษอาหาร น้ําแกง ขยะ ลดนอยลง และเขารวม
กิจกรรมท่ีชุมชนจัดมากข้ึน แสดงใหเห็นวากระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษา  ทําใหชาวชุมชนมีความ
ตระหนัก ความรู ความเขาใจ ทักษะ เจตคติ และมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ซ่ึงนําไปสูการลดปริมาณการท้ิงขยะ  และส่ิงปฏิกูลลงคูคลองไดระดับหนึ่ง 
 3. ลักษณะท่ัวไปทางประชากร 
  จํานวนประชากรท้ัง  3 ชุมชน จํานวน 90 คน ไดแก ชุมชนตลาดบางเขน จํานวน  
18  คน  ชุมชนเทวสุนทร จํานวน  32  คน ชุมชนรวมพัฒนา จํานวน  40  คน 
  3.1 ชุมชนตลาดบางเขน จํานวน 18 คน จากการวิจัยนี้เปนเพศหญิงจํานวน 11 คน  
เพศชายจํานวน  7  คน  มีอายุตั้งแต  15 – 80 ป  มีระดับการศึกษาต่ํากวา  ป.4 จํานวน 1  คน           
ป.4 – ป.6  จํานวน  8  คน    ม.1-ม.3  จํานวน  4  คน    ม.4-ม.6  หรืออาชีวศึกษาจํานวน  5  คน  
อนุปริญญาหรือเทียบเทา และปริญญาตรีหรือสูงกวาไมมี  มีอาชีพรับจางจํานวน  7  คน  คาขาย
จํานวน  4  คน  รับราชการ, รัฐวิสาหกิจจํานวน  1  คน  และอ่ืน ๆ เชน วางงาน หรือกําลังศึกษา
จํานวน  4 คน  ไมไดระบุอาชีพจํานวน  2 คน  มีรายไดเฉล่ียประมาณ 5,000 บาทตอคนตอเดือน  
และอาศัยอยูในชุมชนแหงนี้ประมาณ  3-6 ป จํานวน  3  คน   7-15 ป จํานวน  6  คน   16-25 ป  
จํานวน 4  คน   26-40 ป  จํานวน 3  คน    41 ปข้ึนไป จํานวน 2  คน 
  3.2 ชุมชนเทวสุนทร  จํานวน 32 คน จากการวิจัยเปนเพศหญิงจํานวน 13 คน  
เพศชายจํานวน 19 คน มีอายุตั้งแต 15 -80 ป มีระดับการศึกษาตํ่ากวา ป.4   จํานวน 6  คน   ป.4-ป. 6 
จํานวน 11 คน   ม.1-ม.3   จํานวน 6  คน    ม.4-ม.6  หรืออาชีวศึกษาจํานวน  6  คน  อนุปริญญาหรือ
เทียบเทาจํานวน 1 คน  ปริญญาตรีหรือสูงกวาจํานวน  2  คน  มีอาชีพรับจางจํานวน  14  คน คาขาย 
จํานวน 7 คน รับราชการ, รัฐวิสาหกิจจํานวน  1 คน  ธุรกิจเอกชนจํานวน  1  คน  และอ่ืน ๆ เชน 
กําลังศึกษาจํานวน 7 คน ไมระบุอาชีพจํานวน  1 คน  มีรายไดเฉล่ียประมาณ 5,000 บาทตอคนตอ
เดือน  และอาศัยอยูในชุมชนแหงนี้ไมเกิน 3 ป  จํานวน 1  คน  3-6 ป  จํานวน  1  คน  7-15 ป  
จํานวน 6  คน  16-25 ป  จํานวน 10  คน   26-40 ป  จํานวน  8  คน  41 ปข้ึนไปจํานวน  6  คน 
  3.3 ชุมชนรวมพัฒนา   จํานวน 40 คน จากการวิจัยเปนเพศหญิงจํานวน 22 คน  
 เพศชายจํานวน  18 คน  มีอายุตั้งแต  15 – 80 ป มีระดับการศึกษาต่ํากวา ป.4  จํานวน 15 คน         
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ป.4-ป.6 จํานวน 33 คน  ม.1-ม.3  จํานวน 18  คน  ม.4-ม.6  หรืออาชีวศึกษาจํานวน 17 คน  
อนุปริญญาหรือเทียบเทาจํานวน  2 คน  ปริญญาตรีหรือสูงกวาจํานวน 5 คน มีอาชีพรับจางจํานวน  
12  คน  คาขายจํานวน  6 คน  รับราชการ, รัฐวิสาหกิจจํานวน 1 คน  ธุรกิจเอกชนจํานวน  6  คน  
และอ่ืน ๆ เชน  วางงาน หรือกําลังศึกษาจํานวน 16 คน ไมไดระบุอาชีพจํานวน  2  คน  มีรายได
เฉล่ียประมาณ 5,000 บาทตอคนตอเดือน และอาศัยอยูในชุมชนแหงนี้ไมเกิน  3 ป จํานวน  1  คน   
3-6 ป จํานวน 1  คน  7-15 ป  จํานวน  10  คน   16-25 ป  จํานวน 15  คน   26-40 ป  จํานวน  6  คน   
41 ปข้ึนไป จํานวน  7  คน 
 4. ความรูท่ัวไปในเร่ืองส่ิงแวดลอม 
  ชุมชนท่ีมีความรูท่ัวไปในเร่ืองส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด ไดแก ชุมชนเทวสุนทร   
คิดเปนคะแนนเฉล่ียเทากับ  23.59  คะแนน  รองลงมาไดแก ชุมชนรวมพัฒนา คะแนนเฉล่ียเทากับ 
22.69 คะแนน  และชุมชนตลาดบางเขน   คะแนนเฉล่ียเทากับ  22.22 คะแนน  ตามลําดับ 

5. การจัดการเรื่องส่ิงแวดลอม 
ชุมชนท่ีมีความรูเร่ืองการจัดการส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด ไดแก ชุมชนเทวสุนทร  

คิดเปนคะแนนเฉล่ียเทากับ 21.25 คะแนน  รองลงมาไดแก ชุมชนรวมพัฒนา คะแนนเฉล่ียเทากับ 
20.69 คะแนน  และชุมชนตลาดบางเขนตามลําดับ   คะแนนเฉล่ียเทากับ  20.56  คะแนน ตามลําดับ 
 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษส่ิงแวดลอมคลองเปรม
ประชากร พบวา ชุมชนท้ัง 3 ชุมชน  สวนใหญใหความรวมมือในการกรอกแบบสอบถาม  และ
สัมภาษณเปนอยางดี จากการเก็บตัวอยาง เชน ขอมูลท่ัวไป ความรู ท่ัวไป การจัดการเร่ือง
ส่ิงแวดลอม ปญหาและอุปสรรคดานส่ิงแวดลอมในชุมชน โดยวิธีการเลือกเก็บตัวอยางกระจาย
การศึกษาตามลักษณะตาง ๆ ท่ีจะสะทอนใน ความรู ความเขาใจ ทักษะ การอนุรักษส่ิงแวดลอม 
และปญหาอุปสรรคที่พบในท้ัง 3 ชุมชน มากท่ีสุด ไดแก  ปญหาขยะ ปญหาน้ําเสีย ปญหาการมี
สวนรวมทํากิจกรรมในชุมชน  และปญหาอ่ืนๆ ซ่ึงผูวิจัยไดนําองคความรูท่ีไดเปนขอมูลพ้ืนฐานใน
การสรางคูมือฝกอบรมตอไป 
 ผลการสรางคูมือฝกอบรมจากการนําไปใหผูทรงคุณวุฒิทางดานส่ิงแวดลอมศึกษา 
ตรวจสอบความถูกตอง  และความเหมาะสมของคูมือฝกอบรม ปรากฏวามีความถูกตอง  และ
เหมาะสมท่ีสามารถใชในการฝกอบรมใหแกผูนําชุมชน หรือผูท่ีสามารถถายทอดความรูใหแกผูอ่ืน
ได 
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 ผลการฝกอบรมพบวาผูท่ีเขารับการฝกอบรมใหความสนใจ และใหความรวมมือใน
กิจกรรมตาง ๆ  ท้ังนี้ เนื่องจากการฝกอบรมท่ีผูเขารับการอบรมยังไมเคยไดรับการฝกอบรมลักษณะ
นี้มากอน  ท่ีผานมาเม่ือมีการอบรมในชุมชนชาวชุมชนจะเปนผูฟง  ไมมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น ดังนั้นเม่ือทําการฝกอบรมตามกระบวนการส่ิงแวดลอมศึกษาทําใหผูนําชุมชนหรือผูท่ีเขารับ
การฝกอบรมไดมีสวนลงมือปฏิบัติ ไดศึกษาจากสถานการณจริง นําปญหาท่ีพบมารวมกันอภิปราย 
ซ่ึงทําใหผูท่ีไดรับการฝกอบรมคร้ังนี้ เกิดความพึงพอใจและใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
เปนอยางดีและสอดคลองกับ (วิไลวรรณ, 2538)  พบวากระบวนการฝกอบรมอยางมีสวนรวมใน
การสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม สําหรับเจาหนาท่ีกรมการพัฒนาชุมชน มีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนางานดานการเสริมสรางความรู ความตระหนักในการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมตามบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตน และในการพัฒนาตนดานจิตสํานึก 
จุดมุงหมาย แนวคิด อุดมการณ ความเชื่อม่ันในการดําเนินงาน เพื่อแกไขปญหาส่ิงแวดลอมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมท่ี 1 ฟงเร่ืองเลาจากผูอาวุโสท่ีอาศัยอยูในคลองเปรมประชากรมาต้ังแตเกิดคือ ลุงวิง 
เพ็งสาตร   ทานมีอายุ 71 ป  ปจจุบันทานเปนประชาชนชุมชนรวมพัฒนา  คุณลุงเลาวาเม่ือประมาณ 
40-50 ป ท่ีแลวแถวนั้นสวนใหญมีอาชีพทํานา คนในสมัยกอนเรียกแถวน้ันวา “ทุงบางเขน”  ในคู
คลองมี  ปู  ปลา  กุง หอย เยอะมาก และคูคลองบางสวนจะมีบัว  ผักบุง  และผักอ่ืนๆ ข้ึน คนใน
สมัยนั้นสามารถที่จะจับสัตวน้ํา  และเก็บผักมากินไดอยางสบาย น้ําในคลองใสสะอาดนํามาอาบ ใช
กินไดตามริมคลองมีผูคนอาศัยอยูนอย บานท่ีอาศัยจะอยูหาง ๆ กัน ในคูคลองมีตลาดน้ํา ซ่ึงใน
ปจจุบันจะอยูขางวัดเทวสุนทร บริเวณคลองบางเขนตัดกับคลองเปรมประชากรในปจจุบัน และมี
วัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ เชน สงกรานต การแขงเรือ  เปนตน 
 ตอมาประมาณสัก 30 ป  มีโรงงานโฟรโมสต  โรงกระดาษ แฟลต หมูบาน และมีผูคน
มาอาศัยอยูตามริมคลองมากข้ึน จากนํ้าท่ีเคยใสสะอาดเร่ิมเปล่ียนสภาพจนในปจจุบัน น้ําในคลอง
เปรมประชากรเนาเสีย  และสงกล่ินเหม็น 
 หลังจากท่ีผูเขารับไดฟงเร่ืองเลาจากผูอาวุโสแลวไดรวมกันระดมความคิดของแตละ
กลุมเพ่ือสงตัวแทนอภิปรายแสดงความคิดเห็นในหัวขอตาง ๆ  ท่ีเขียนไวในกิจกรรมท่ี 1  ชุมชน 
นาอยู 
 กลุมท่ี 1 ไดแก  กลุมชุมชนตลาดบางเขนไดสงตัวแทนมาอภิปรายโดยคุณสมพร   
มัชฌิมาดิลก  ปจจุบันเปนประธานชุมชนตลาดบางเขนสรุปไดวาในอดีตเปนคลองสวยน้ําใสและ
สะอาดใชกินไดอาบและมีสัตวน้ําอาศัยอยูมาก สวนในปจจุบัน มีผูคนอาศัยเปนจํานวนมาก คนท่ี
อาศัยในบริเวณนี้ไมชวยกันดูแล ท้ิงขยะลงคูคลองเกือบทุกหลังคาเรือน และยังมีถังสวมท้ิงลงไปใน
คูคลองเปนสวนมาก ทําใหน้ําในคลองเปรมประชากร เนาเสีย มีวิธีการแกไขโดยชวยกันรณรงคไม
ท้ิงขยะ  และส่ิงปฏิกูลลงคูคลอง 
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 กลุมท่ี 2 ชุมชนเทวสุนทรไดสงตัวแทนมาอภิปราย โดยคุณเนตรนภา  อุนนิ่ม ปจจุบัน
เปนประธานชุมชนเทวสุนทร สรุปวา ในอดีตเปนคลองท่ีนาอยูอาศัย หากุง หาปลา ไดอยางไมยาก 
ปจจุบันน้ําเนาเสีย วิธีการแกไขโดยการรณรงคไมท้ิงขยะลงในคูคลอง 
 กลุมท่ี 3 ชุมชนรวมพัฒนาไดสงตัวแทนมาอภิปราย โดยคุณเพชราภรณ  อินทวา เปน
คณะกรรมการชุมชนรวมพัฒนา  สรุปไดวาในอดีตน้ําจะใส ปลูกผักหาปลากินได ใชน้ําเปนกิจวัตร
ประจําวันไดเลย เชน อาบนํ้า ซักผา ฯลฯ  เม่ือประชากรเพิ่มข้ึน อาศัยอยูแออัด มีบานเพ่ิมมากข้ึน มี
การท้ิงขยะลงคูคลอง มีหมูบาน โรงงาน แฟลต เปนผูท่ีทําใหน้ําเนาเสีย สาเหตุสวนใหญคือการเพ่ิม
ของประชากรอยูในริมคลอง  และไมชวยกันรณรงคและดูแลรักษาในบริเวณท่ีอาศัยอยู 
 จะเห็นไดวาในกิจกรรมท่ี 1  ผูท่ีเขารับการฝกอบรมไดแสดงความคิดเห็นแลวอภิปราย 
สามารถชี้บงปญหาท่ีเกิดไดและพรอมท่ีจะชวยกันรณรงคการไมท้ิงขยะ และส่ิงปฏิกูลลงคูคลอง  
 ในกิจกรรมท่ี 2  หลังจากผูท่ีเขารับการฝกอบรมไดทราบขอมูลจากประธานชุมชน  และ
คณะกรรมการชุมชน  ยอนหลังเม่ือ 25 ปท่ีแลว ชุมชนตลาดบางเขน ยังไมเปนชุมชนชาวบาน
เรียกวา “ตลาดมืด”  มีครัวเรือนประมาณ 1,000 กวาหลังคาเรือน เปนชุมชนเกาแกกวา 100 ป  ในป 
2536  ถูกไลท่ี ซ่ึงท่ีดินสวนใหญเปนท่ีดินของบริษัทพงษเพชร แลนด  หลังจากถูกไลครัวเรือนท่ี
อาศัยอยูตามริมคลองก็นอยลง มาระยะหลังมีการเพิ่มประชากรมากข้ึน จากชุมชนเองท่ีมีลูกหลาน
ในชุมชน จากบานเชา และญาติ ๆ ของชุมชนท่ีอยูตางจังหวัดมาอาศัยอยูดวย ในปจจุบันชุมชน
ตลาดบางเขนมีครัวเรือนประมาณ 120  ครัวเรือน  ปญหาที่พบคือปญหาท่ีอยูอาศัย พื้นท่ีท่ีเปน
ชุมชนจริง ๆ อยูเฉพาะริมคลอง สวนชุมชนเทวสุนทร ยอนหลังเม่ือ 25 ปท่ีแลว  เปนคลองที่นาอยู 
น้ําใสสะอาด สามารถใชอาบ ใชกินได  มีครัวเรือนอาศัยอยูนอย ตอมามีการเพิ่มของประชากร เพิ่ม
จากคนในชุมชนเอง และยายมาจากท่ีอ่ืน ปญหาที่พบในชุมชนคือ ความสามัคคี ไมมีกิจกรรมากอน
เลย สุนัขจรจัด และท่ีอยูอาศัยไมม่ันคง สวนชุมชนรวมพัฒนายอนไปเม่ือ 40 ปท่ีแลว คลองมีน้ําใส
สะอาดสามารถใชในชีวิตประจําวัน ในระยะหลังมีประชากรเพิ่มข้ึน น้ําสภาพท่ีเคยเร่ิมเนาเสีย 
ปญหาท่ีพบทารองรับขยะไมเพียงพอ ปจจุบันมีอยู 2  ทา ผูอภิปรายยังแสดงความคิดเห็นใหชุมชน
ชวยกันรณรงคการไมท้ิงขยะ  และส่ิงปฏิกูลลงคูคลอง จะเห็นไดวาการเพ่ิมของประชากรเปน
สาเหตุหนึ่งทําใหน้ําในคลองเปรมประชากรเนาเสีย ในกิจกรรมที่ 3  และกิจกรรมท่ี 4  หลังจากผูท่ี
เขารับการฝกอบรมเลนเกมคัดแยกขยะ ทําใหรูชนิดของขยะ ขยะชนิดไหนสามารถนํามารีไซเคิลได 
ขยะชนิดไหนรีไซเคิลไมได วิทยากรไดเสริมความรูใหเห็นคุณคาของขยะ วิธีการคัดแยกขยะ
สามารถนําไปจําหนายได และสรางจิตสํานึกท่ีดีตอการท้ิงขยะ  ในกิจกรรมท่ี 5  ผูท่ีเขารับการ
ฝกอบรม ลงมือปฏิบัติการจริงใหเห็นสภาพจริงในคลองเปรมประชากรวามีสภาพเปนอยางไร  
ชวยกันรณรงคการไมท้ิงขยะ  และส่ิงปฏิกูลลงคูคลอง และรวมกันเก็บขยะในคลองพรอมท้ังใช
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เคร่ืองขยายเสียงประชาสัมพันธไปดวย  เปนวิธีการหนึ่งท่ีชวยใหผูอาศัยอยูตามริมคลองมีจิตสํานึก
ท่ีดีตอการท้ิงขยะและส่ิงปฏิกูลไดในระดับหนึ่ง  ซ่ึงสอดคลองกัน  (สมสวย, 2538)  สรุปไดวา การ
สรางหลักสูตรฝกอบรมส่ิงแวดลอมศึกษาเรื่อง “การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน”  สําหรับ
คณะกรรมการชุมชนเขตเทศบาลเมืองนครปฐมพบวาหลังจากฝกอบรมไปแลว ผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความรูและเกิดความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนสูงข้ึนกอนเขา
รับการฝกอบรม 
 
5.3   ขอเสนอแนะ 
 ก.) สําหรับการนําผลวิจัยไปใช 
  1. ควรจัดฝกอบรมใหแกผูนําชุมชน หรือผูท่ีสามารถถายทอดความรูใหแกผูอ่ืน
ไดเขารับการฝกอบรมทุกชุมชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณคลองเปรมประชากร 
  2. ใชสาร EM (สารจุลินทรีย)  บําบัดน้ําเสียจากส่ิงปฏิกูล เชน จากการประกอบ
จากในครัวเรือนกอนเทน้ําลงในคูคลอง 
  3. ส่ิงแวดลอมศึกษาเปนกระบวนใหการศึกษาสําหรับทุกคนเปนการเรียนรูได
ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับช้ัน โดยไมมีท่ีส้ินสุดในการเรียนรู กระทรวงศึกษาธิการควรจะปรับ
หลักสูตรใหมีการเรียนการสอนตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย 
 

 ข.) สําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
  คลองเปรมประชากรมีความยาวถึง 51 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ีถึง 7 เขต มีผูคน
อาศัยอยูเปนจํานวนมาก ตองทําการวิจัยใหมากกวานี้ หรือจนครบทุกเขต บงช้ีปญหาทางดาน
วิทยาศาสตรไดวาสภาพนํ้าในคลองเปรมประชากรแตละเขตเปนอยางไร และใชกระบวนการ
ส่ิงแวดลอมศึกษาใหความรูตอไป  ภาครัฐตองสนับสนุนในการรณรงคไมท้ิงขยะ และส่ิงปฏิกูลลงคู
คลองในทุกเขตอยางจริงจัง 
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แบบสอบถามขอมลูท่ัวไป ความรูทั่วไป การจัดการในเร่ืองส่ิงแวดลอม 
ปญหาและอุปสรรคดานส่ิงแวดลอม กอนการสรางคูมือฝกอบรม
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แบบสอบถาม 
 

  แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปกอนการสรางคูมือฝกอบรม 
ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1. เพศ    ชาย    หญิง 
2. ปจจุบันทานมีอายุ…………………..ป 
3. ทานสําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับใด 
   ต่ํากวา ป. 4                        ป.4 – ป.6         
   ม.1 – ม.3                                ม.4 – ม.6 หรืออาชีวศึกษา    
           อนปุริญญา หรือเทียบเทา       ปริญญาตรี หรือสูงกวา 
 
4. ทานประกอบอาชีพอะไร 
   รับจาง                                                            คาขาย            
           รับราชการ, รัฐวสิาหกิจ                                 เกษตรกรรม 
   ธุรกิจเอกชน (พนักงาน บริษัท หางราน)        อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………… 
 
5. รายไดสุทธิในรอบเดือนท่ีผานมา 

  1-5,000 บาท                 5,001-10,000  บาท                  
  10,001-15,000 บาท          15,001-20,000 บาท        
  20,001 บาทข้ึนไป 

 
6. ระยะเวลาท่ีทานอาศัยอยูในชุมชนแหงนี ้
   ไมเกนิ 3 ป           3-6  ป                  
           7-15  ป                      16-25  ป 
   26-40  ป                     41  ปข้ึนไป 
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  แบบสอบถาม  ทักษะ  ความรูท่ัวไปและการจัดการในเร่ืองส่ิงแวดลอมกอนการสราง
คูมือฝกอบรม 
ตอนที่  2 ความรูท่ัวไปและการจัดการในเรื่องส่ิงแวดลอม 
 
ลําดับท่ี                                         ขอความ                                                                        ใช               ไมใช 

 -  ความรูท่ัวไป 
1. ส่ิงแวดลอมหมายถึง ทุกส่ิงทุกอยางท่ีอยูรอบตัวเรา (    ) (    ) 
2. ขนบธรรมเนียมประเพณี จัดเปนส่ิงแวดลอมทางสังคม (    ) (    ) 
3. การอนุรักษ หมายถึง การเกบ็รักษาทรัพยากรธรรมชาติ  

และส่ิงแวดลอมไวโดยไมใหนํามาใช (    ) (    ) 
 4. การเพิ่มข้ึนของประชากรไมมีสวนเกีย่วของกับปญหาส่ิงแวดลอม (    ) (    ) 
 5. ปญหาส่ิงแวดลอมไดแก ปญหาน้ําเสีย ขยะมูลฝอยและอากาศเปนพษิ เทานั้น (    ) (    ) 
 6.   การปองกนัน้ําเสียทําไดโดยไมท้ิงขยะ ส่ิงปฏิกูล  
  และสารพิษ  ลงในแหลงน้ํา เปนตน (    ) (    ) 
 7. การท้ิงขยะลงในคูคลอง ไมทําใหเกิดปญหาน้ําเสีย (    ) (    ) 

-  การจัดการ 
1. ทานคิดวาการจัดการส่ิงแวดลอมในชุมชนที่ทานอยู  ภาครัฐและเอกชน 

ไมมีสวนรวมในการดําเนินงาน (    ) (    ) 
2. การสงเสริมใหชุมชนแยกประเภทขยะ เปนวิธีการหนึ่ง  
       ท่ีจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการกําจดัขยะ (    ) (    ) 
3. ขยะประเภทพลาสติก ควรกาํจัดโดยการฝงดิน (    ) (    ) 
4. การปรับปรุงส่ิงแวดลอมในชุมชน จําเปนตองขอความรวมมือจากชุมชน     
   ท่ีพักอาศัยอยู (    ) (    ) 
5. การพัฒนาชุมชนไมมีสวนเกี่ยวของกับการแกไขปญหาส่ิงแวดลอม (    ) (    ) 
6.    การอนุรักษส่ิงแวดลอมในชุมชนเปนหนาท่ีของทุกคนในชุมชน 
      ท่ีจะตองชวยกันดแูล รักษา และพัฒนา (    ) (    ) 
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 แบบสอบถาม ทักษะ ปญหาและอุปสรรคดานส่ิงแวดลอมในชุมชนกอนการสรางคูมือ 
ตอนท่ี 3     ปญหาและอุปสรรคดานส่ิงแวดลอมในชุมชน 
 

ลําดับ                                                       ขอความ 
มาก ปานกลาง นอย 

1. ทานคิดวาในชุมชนของทานมีปญหาส่ิงแวดลอมดานใดและอยูในระดับใด    
 1.1 ปญหาดานภูมิทัศนในชุมชน    
 1.2 ปญหาขยะ    
 1.3 ปญหาน้ําเสีย    
 1.4 ปญหาการอนรัุกษวัฒนธรรม ประเพณี เชน  

วันรําลึกคลอง วันลอยกระทง วันสงกรานต ฯลฯ 
   

 1.5 ปญหาการอนรัุกษสถานท่ีเกาแก เชน โรงเจ ศาลเจาแมทับทิม บานเกา 
ฯลฯ 

   

2.  ทานคิดวาในชุมชนของทานนาอยูเพยีงใด    
3.  ชุมชนของทานมีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมมากนอยเพียงใด    
4.  ถามีภาครัฐหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของมาจัดกิจกรรมหรือฝกอบรม  

ในชุมชนของทาน  ทานจะใหความรวมมือมากนอยเพียงใด 
   

5. คณะกรรมการชุมชนเปนแกนนํา และเปนศูนยกลางในการ 
อนุรักษส่ิงแวดลอมมากนอยเพยีงใด 

   

6. คณะกรรมการชุมชนจัดใหมีการบํารุงรักษาความสะอาดทองถนน ทางน้ํา 
ทางบก และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอย และส่ิงปฏิกูลอยูในระดบัใด 

   

7. สมาชิกในชุมชนมีสวนรวมกิจกรรมท่ีสงเสริมวัฒนธรรม เชน  
วันรําลึกคูคลอง วันสงกรานต เปนตน มากนอยเพยีงใด 

   

8. สมาชิกภายในชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา ไดแก  
วันวิสาขบูชา  วันเขาพรรษา  เปนตน  มากนอยเพยีงใด 

   

9. สมาชิกภายในชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมดานกฬีา เชน  
มีการจัดการแขงขันกีฬาระหวางชุมชน มากนอยเพียงใด 
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ตารางวิเคราะหกิจกรรม 
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         ตารางที ่1  ตารางวิเคราะหกิจกรรม 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค แนวคิดหลัก ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
สอดคลองกับ 

วัตถุประสงคขอที่
ฝกทักษะ 

1. ดานความตระหนัก 
 เพื่อใหชุมชนเกิดความตระหนัก

 เกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้น 
 
2. ดานความรูความเขาใจ 

 เพื่อพัฒนาชุมชนใหมีความรู
 ความเขาใจในเรื่องตอไปนี้ 
2.1 ประเภทและคุณสมบัติของขยะ 
2.2 การนําขยะมารีไซเคิล 
2.3 ผลกระทบจากการทิ้งขยะ 
 
3. ดานทักษะ 

 เพื่อพัฒนาชุมชนใหมีทักษะใน
 เรื่องตอไปนี้ 

1. การฝกอบรมเรื่องการมีสวนรวมของ
 ประชาชนในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 คลองเปรมประชากร เพื่อสราง
 จิตสํานึกที่ดีตอชาวชุมชนในการ
 ปฏิบัติและการดํารงชีวิตพักอาศัยอยู
 ในชุมชน  
2. ทักษะการวางแผนแกปญหาเปนสิ่ง
 สําคัญที่ตองเรียนรูและเขาใจ 
3. มีความตระหนักเจตคติและการมีสวน
 รวมในการพัฒนาชุมชน 
4. เชื้อจุลินทรีย หรือสาร EM สามารถ
 ชวยบําบัดน้ําเสียไดในระดับหนึ่ง 

กิจกรรมที่ 1 
ชุมชนนาอยู 

 
 
 

 
กิจกรรมที่ 2 

จํานวนสมาชิกของเรา 
 
 

 
 

กิจกรรมที่ 3 
นักวิเคราะห 

1. ฟงเรื่องเลาจากผู
อาวุโสเปรียบเทียบ
อดีตและปจจุบัน 
 
 
 
2. อภิปรายแลวตอบ
 คําถาม สอบถาม
 ขอมูล จากประธาน
 ชุมชน หรือ
 คณะกรรมการ
 ชุมชน 
แสดงความคิดเห็น 
 

1, 2, 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2, 3 
 
 
 
 

 
 

1, 2, 3 

1. การสังเกต 
2. การวิเคราะห
 ขอมูล 
 
 
 
 

1. การรวบรวม
 ขอมูล 
2. การสื่อสาร 
 
 
 
 
1. การสังเกต 
2. การรวบรวม
 ขอมูล 
3. การลงมือปฏิบัติ 
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        ตารางที่ 2  ตารางวิเคราะหกิจกรรม  (ตอ)     
 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค แนวคิดหลัก ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สอดคลองกับ
วัตถุประสงคขอที่ ฝกทักษะ 

3.1 การสังเกต
3.2 การชี้บงปญหา 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4 การวิเคราะหขอมูล 
3.5 การแกปญหา 
3.6 การลงมือปฏิบัติ 
3.7 การสื่อสาร 
 
4. ดานเจตคติ 

 เพื่อชาวชุมชนมีความรับผิดชอบ
 และหวงใยสิ่งแวดลอมในชุมชน 
 ของตนเอง 
 
5. ดานการมีสวนรวม 

 เพื่อพัฒนาชุมชนใหมีสวนในการ
 ไมทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงใน
 คลอง 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 4 
รวมกันคิด 

 
 
 

กิจกรรมที่ 5 
รวมมือรวมใจ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

แสดงความคิดเห็น 
 
 
 
 

ลงมือปฏิบัติจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 

1, 2 
 
 
 
 

2, 3, 4, 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. การสังเกต 
2. การรวบรวม
 ขอมูล 
3. การสื่อสาร 
 
1. การสังเกต 
2. การรวบรวม
 ขอมูล 
3. การวิเคราะห 
 ขอมูล 
4. การลงมือปฏิบัติ 
5. การสื่อสาร  
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คูมือสําหรับผูใหการฝกอบรม 
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คูมือฝกอบรมชุมชนตลาดบางเขน   
ชุมชนเทวสุนทร  ชุมชนรวมพัฒนา 

 
เรื่อง 
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คํานํา 
 
 ทรัพยากรน้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย  น้ํา   
สายน้ํา  แมน้ําลําคลอง  เปนส่ิงผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาแตโบราณ  ในอดีตเราไดประโยชน
จากแมน้ําลําคลองท้ังดื่มกิน  ใชสอย  เพื่อการเกษตรกรรม  การคา  การคมนาคม  ปจจุบันแหลงน้ํา
ในประเทศไทยสวนใหญมีสภาพเส่ือมโทรม  เต็มไปดวยขยะและส่ิงปฏิกูลเปนแหลงรองรับน้ําเสีย
จากชุมชนโรงงานและผูประกอบการอ่ืน ๆ   กอใหเกิดมลพิษทางน้ําไมสามารถนํามาเพ่ือการใช
สอยท่ีเปนประโยชนไดตอไป 
 คลองเปรมประชากร ขุดข้ึนในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ  
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5)  เปนคลองที่เช่ือมแมน้ําเจาพระยาเขาดวยกัน  โดยเร่ิมจาก
คลองผดุงกรุงเกษมบริเวณหนาวัดโสมนัสวรวิหาร ไปทะลุตําบลเกาะใหญ แขวงกรุงเกา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เปนระยะทาง 1,271 เสน  3  วา  ซ่ึงในปจจุบันนี้คลองเปรมประชากรมีอายุกวา  
135  ป  คลองนี้ไดกลายเปนคลองท่ีมีความสําคัญดานการคมนาคมการคา  การเกษตรและจะมีผูคน
อาศัยอยูตามลําคลองนี้มาก   ในระยะ 30 ปมานี้  น้ําในคลองเปรมประชากร สวนท่ีผานยานชุมชน
และยานอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานคร  เกิดการนาเสีย  มีกล่ินเหม็น 
 ตอนนี้ถึงเวลาแลวท่ีพวกเราและชาวชุมชนตองชวยกันดูแล  รักษา  และปองกันมิใหเกิด
ปญหาขยะ และนํ้าเสียในคลอง  จะชวยพฒันาใหชาวชุมชนมีสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตท่ีดไีด
ในระดบัหนึ่ง 
 คูมือฝกอบรมเร่ืองการมีสวนรวมกระบวนการอนุรักษส่ิงแวดลอม คลองเปรม
ประชากร ซ่ึงมุงพัฒนาคนท่ีอาศัยอยูในชุมชน ไดแก ชุมชนตลาดบางเขน ชุมชนเทวสุนทร และ
ชุมชนรวมพัฒนา ใหเกิดความตระหนักในปญหาท่ีเกิดในชุมชน และเกิดเจตคติท่ีจะชวยรับผิดชอบ
ตอการปองกัน  และแกปญหาท่ีเกิดข้ึน  และมีคานิยมท่ีถูกตองตอชุมชน อันจะนําไปสูการพัฒนา
และทําใหคุณภาพชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
 คูมือการฝกอบรมฉบับนี้ไดพัฒนาข้ึนตามข้ันตอน และกระบวนการทางส่ิงแวดลอม
ศึกษา โดยกําหนดวัตถุประสงคตามหลักสากล ซ่ึงไดจากการประชุมชองยูเนสโกท่ีทบิลซิ สหภาพ
โซเวียต รัสเซีย (UNESCO Conference in Tbilisi, USSR in 1977)  ในสวนของกิจกรรมไดนํา
แนวคิดของอาจารย Hans Anderson  และอาจารย Joan Webb มาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให
สอดคลองกับคูมือท่ีจะฝกอบรม  และมุงเนนการเรียนรูจากประสบการณตรงของชาวชุมชน โดย
วิธีการศึกษาจากปญหาตาง ๆ  เพื่อบงช้ีปญหาพรอมหาแนวทางแกไข 
 แนวทางการจัดทําคูมือฝกอบรม ใชแนวคิดตามหลักวิชาส่ิงแวดลอมศึกษาในการ
กําหนดกิจกรรม จะทําใหผูท่ีไดรับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ และหวังวาคูมือฝกอบรมท่ี
จัดทําข้ึนคร้ังนี้ จะเปนประโยชนตอชาวชุมชนอันจะนําไปสูการมีจิตสํานึกท่ีดี และการเขามามี 
สวนรวมในการรับผิดชอบตอปญหาท่ีเกิดข้ึน 
 

             อนุชา  สถิตยพงษ 
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คําชี้แจง 
 

 คูมือฝกอบรมฉบับนี้  จัดทําข้ึนเพื่อศึกษาปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชน 3 ชุมชน  โดยใช
วิธีการทางส่ิงแวดลอมศึกษาเปนแนวทางในการฝกอบรม ไดแก การใชประสาทสัมผัส (Sensory 
Awareness)  การเรียนแบบคนควาหาความรูดวยตนเอง (Inquiry Learning) การปฏิบัติกิจกรรมได
ยึดหลักของการรวมกันคิดรวมกันทํา  (Co-operative Learning)  นอกจากนั้นยังไดใหผูอาวุโสท่ี
อาศัยอยูในชุมชนมานานเลาเร่ืองในอดีตท่ีผานมาใหฟง เพ่ือใชเปนส่ือในการเรียนรู  ซ่ึงส่ิงเหลานี้
เม่ือรวมเขาดวยกัน (Integration)  จะทําใหการฝกอบรมเปนไปอยางนาสนใจ  ซ่ึงเนนใหผูเขารับการ
ฝกอบรมเปนศูนยกลางในการศึกษาปญหาดวยตนเอง คูมือฝกอบรมฉบับนี้ไดพัฒนาตามข้ันตอน
ของกระบวนการทางส่ิงแวดลอมศึกษา โดยไดศึกษาแหลงท่ีมาของปญหา วางแผน และวิเคราะห
กิจกรรมและลําดับกิจกรรมกอนท่ีจะลงมือเขียนหัวขอกิจกรรมตางๆ   แลวนําคูมือฝกอบรมไป
ปรึกษาผูเช่ียวชาญดานส่ิงแวดลอมศึกษา เพื่อพิจารณาและทําการปรับปรุงแกไขใหดีและสมบูรณ
ยิ่งข้ึน เม่ือไดพิจารณาขอบกพรองตางๆ และไดทําการแกไขพัฒนาคูมือฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรียบรอยสมบูรณดีแลว  จึงนําไปใชฝกอบรมใหกับชุมชน 3 ชุมชน  กลุมเปาหมาย จํานวน 30 คน 
เพื่อประเมินและสรุปผลการศึกษาตอไป 
 คูมือฉบับนี้ไดพัฒนาขึ้นโดยเลือกสถานท่ีชุมชน 3 ชุมชน  ไดแก  ชุมชนตลาดบางเขน 
ชุมชนเทวสุนทร และชุมชนรวมพัฒนา  แขวงทุงสองหอง   เขตหลักส่ี  กรุงเทพฯ 10210 
 โครงสรางหลักประกอบดวยสวนตาง ๆ ดงันี้ 
สวนท่ี 1 แผนพฒันากิจกรรม 
 1.1  แผนผังแสดงความสัมพันธของปญหา 
 1.2  ผังวิเคราะหภารกจิ 
 1.3  การวิเคราะหกจิกรรม 
 1.4  วัตถุประสงคท่ัวไป 
 1.5  แนวคิดหลัก 
สวนท่ี 2 การเตรียมสําหรับผูจัดฝกอบรม 
 2.1  การเตรียมการจัดฝกอบรม 
 2.2  บทบาทของวิทยากร 
 2.3  แนวทางการดําเนินการฝกอบรม 
 2.4  โปรแกรมการฝกอบรม 
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สวนท่ี 3 กิจกรรมฝกอบรม 
 3.1  ชุมชนนาอยู 
 3.2  จํานวนสมาชิกของเรา 
 3.3  นักวเิคราะห 
 3.4  รวมกันคิด 
 3.5  รวมมือรวมใจ 
 3.6  ความรูเพิม่เติมเร่ืองจุลินทรีย 
สวนท่ี  4 แบบประเมินกิจกรรมฝกอบรม 
 4.1  การติดตามประเมินผล 
 4.2  บรรณานกุรม 
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1.1  แผนภูมิแสดงความสัมพันธของปญหาท่ีเกิดขึ้นจากชุมชน 
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1.2  แผนภูมิวิเคราะหภารกิจ และกิจกรรมทางส่ิงแวดลอมศึกษา 
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         ตารางที ่1  ตารางวิเคราะหกิจกรรม 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค แนวคิดหลัก ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 
สอดคลองกับ 

วัตถุประสงคขอที่
ฝกทักษะ 

1. ดานความตระหนัก 
 เพื่อใหชุมชนเกิดความตระหนัก

 เกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้น 
 
2. ดานความรูความเขาใจ 

 เพื่อพัฒนาชุมชนใหมีความรู
 ความเขาใจในเรื่องตอไปนี้ 
2.1 ประเภทและคุณสมบัติของขยะ 
2.2 การนําขยะมารีไซเคิล 
2.3 ผลกระทบจากการทิ้งขยะ 
 
3. ดานทักษะ 

 เพื่อพัฒนาชุมชนใหมีทักษะใน
 เรื่องตอไปนี้ 

1. การฝกอบรมเรื่องการมีสวนรวมของ
 ประชาชนในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 คลองเปรมประชากร เพื่อสราง
 จิตสํานึกที่ดีตอชาวชุมชนในการ
 ปฏิบัติและการดํารงชีวิตพักอาศัยอยู
 ในชุมชน  
2. ทักษะการวางแผนแกปญหาเปนสิ่ง
 สําคัญที่ตองเรียนรูและเขาใจ 
3. มีความตระหนักเจตคติและการมีสวน
 รวมในการพัฒนาชุมชน 
4. เชื้อจุลินทรีย หรือสาร EM สามารถ
 ชวยบําบัดน้ําเสียไดในระดับหนึ่ง 

กิจกรรมที่ 1 
ชุมชนนาอยู 

 
 
 

 
กิจกรรมที่ 2 

จํานวนสมาชิกของเรา 
 
 

 
 

กิจกรรมที่ 3 
นักวิเคราะห 

1. ฟงเรื่องเลาจากผู
อาวุโสเปรียบเทียบ
อดีตและปจจุบัน 
 
 
 
2. อภิปรายแลวตอบ
 คําถาม สอบถาม
 ขอมูล จากประธาน
 ชุมชน หรือ
 คณะกรรมการ
 ชุมชน 
แสดงความคิดเห็น 
 

1, 2, 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2, 3 
 
 
 
 

 
 

1, 2, 3 

1. การสังเกต 
2. การวิเคราะห
 ขอมูล 
 
 
 
 

1. การรวบรวม
 ขอมูล 
2. การสื่อสาร 
 
 
 
 
1. การสังเกต 
2. การรวบรวม
 ขอมูล 
3. การลงมือปฏิบัติ 
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        ตารางที่ 2  ตารางวิเคราะหกิจกรรม  (ตอ)     
 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค แนวคิดหลัก ชื่อกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม สอดคลองกับ
วัตถุประสงคขอที่ ฝกทักษะ 

3.1 การสังเกต
3.2 การชี้บงปญหา 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4 การวิเคราะหขอมูล 
3.5 การแกปญหา 
3.6 การลงมือปฏิบัติ 
3.7 การสื่อสาร 
 
4. ดานเจตคติ 

 เพื่อชาวชุมชนมีความรับผิดชอบ
 และหวงใยสิ่งแวดลอมในชุมชน 
 ของตนเอง 
 
5. ดานการมีสวนรวม 

 เพื่อพัฒนาชุมชนใหมีสวนในการ
 ไมทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงใน
 คลอง 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 4 
รวมกันคิด 

 
 
 

กิจกรรมที่ 5 
รวมมือรวมใจ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

แสดงความคิดเห็น 
 
 
 
 

ลงมือปฏิบัติจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 

1, 2 
 
 
 
 

2, 3, 4, 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. การสังเกต 
2. การรวบรวม
 ขอมูล 
3. การสื่อสาร 
 
1. การสังเกต 
2. การรวบรวม
 ขอมูล 
3. การวิเคราะห 
 ขอมูล 
4. การลงมือปฏิบัติ 
5. การสื่อสาร  
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1.4   วัตถุประสงคท่ัวไป 
 
 1. ดานความตระหนัก  
   เพื่อใหชาวชุมชนเกิดความตระหนักเกีย่วกบัปญหาท่ีเกิดข้ึน 
 
 2. ดานความรูความเขาใจ 
   เพื่อพัฒนาชาวชุมชนใหมีความรูความเขาใจในเร่ืองดังตอไปนี ้
  2.1 ประเภทและคุณสมบัติของขยะ 
  2.2 การนําขยะมารีไซเคิล 
  2.3 ท้ิงขยะและส่ิงปฏิกูลลงในคลอง 
 
 3. ดานทักษะ 
   เพื่อพัฒนาชาวชุมชนใหมีทักษะในเร่ืองตอไปนี ้
  3.1 การสังเกต 
  3.2 การชี้บงปญหา 
  3.3 การวิเคราะหขอมูล 
  3.4 วางแผนแกปญหา 
  3.5 การลงมือปฏิบัติ 
 
 4. ดานเจตคต ิ
   เพื่อใหชาวชุมชนมีความรับผิดชอบหนาท่ีการงาน  และส่ิงแวดลอมดวยการแสดง
พฤติกรรมตอไปนี ้
  4.1 ลดปริมาณการท้ิงขยะและส่ิงปฏิกูลลงในคลอง 
  4.2 มีจิตสํานึกท่ีดตีอชุมชน 
 
 5. ดานการมีสวนรวม 
   เพื่อพัฒนาชาวชุมชนใหมีสวนรวมในการคัดแยกขยะ ท้ิงขยะในท่ีท่ีเตรียมไวให 
ไมท้ิงส่ิงปฏิกูลลงในคลอง ชวยกันรณรงคลดปริมาณขยะและนําขยะมารีไซเคิล พรอมท้ังถายทอด
ความรูใหกับเพื่อนและผูสนใจตอไป 
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1.5  แนวคิดหลัก 
   ความแออัดของประชากร กอใหเกดิปญหาส่ิงแวดลอม 
   ปญหาน้ําเสียในคลอง เกิดจากหมูบานจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรมและประชาชน
ริมคลองปลอยน้ําเสียและขยะจากบานเรือนลงในน้ํา 
   การท่ีน้ําในคลองเสีย ทําใหเกิดปญหาตามมาไดแก ขาดน้ําใช สูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ, เปนแหลงเพาะเช้ือโรค, สุขภาพอนามัยเส่ือมโทรมและอ่ืนๆ 
   การท่ีจะปองกนั  และแกปญหาเกีย่วกับขยะ และน้ําเสียในคลองได จําเปนจะตอง
มีการวางแผน และรวมมือกนัหลายฝาย ไดแก โรงเรียน ชุมชน หนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ส่ือมวลชน เปนตน 
   จะตองมีการลงมือปฏิบัติอยางแทจริง 
   การแกปญหา  และปองกันมิใหเกิดปญหา ขยะ และน้ําเสียลงในคลอง จะชวย
พัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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2.1 การเตรียมการฝกอบรม 
 1. วิทยากรทําการศึกษาคูมือการฝกอบรม 
 2. ทําความเขาใจวิธีการดําเนนิการจัดกจิกรรม 
 3. จัดเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณท่ีใช และศึกษาวิธีการใช 
 4. สํารวจสถานท่ีใชทํากิจกรรม และกําหนดวนั เวลา ท่ีจดัการฝกอบรม 
 5. ตรวจสอบจํานวนผูเขารับการฝกอบรม 
2.2 บทบาทของวิทยากร 
 1. วิทยากรควรเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจ ถึงปญหาและผลกระทบท่ีเกดิจากการท้ิง
ขยะและส่ิงปฏิกูลลงในคลอง 
 2. วิทยากรมีหนาท่ีชวยเหลือ และใหความสะดวกแกผูเขาฝกอบรมในการปฏิบัติ 
กิจกรรม และรวมคิดเม่ือผูเขาอบรมมีปญหา 
 3. วิทยากรควรกระตุน และเสริมพลังใหผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมในการปฏิบัติ
กิจกรรม 
 4. วิทยากรจะตองเตรียมวัสดุ และอุปกรณตางๆ ท่ีใชในกจิกรรมใหพรอม 
 5. วิทยากรควรควบคุมเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมใหเสร็จส้ินตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
2.3 แนวทางในการดําเนินการฝกอบรม 
 1. ใหผูเขาฝกอบรมศึกษาดวยการสํารวจ สังเกตจากพื้นท่ีจริงในคลองเปรมประชากร 
 2. ใหผูเขาฝกอบรมรวมกันหาปญหา  หาสาเหตุ ท่ีเกดิจากขยะและส่ิงปฏิกูล แลวคิดหา
แนวทางในการแกปญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน โดยแบงกลุมแลวนําเสนอขอมูล และหาขอสรุป 
 

2.4 โปรแกรมการดําเนินการฝกอบรม 

เวลาดําเนินกิจกรรม ระยะเวลา หัวขอของกิจกรรม 

07.45-08.00 น. 10 นาที ลงทะเบียนรายชื่อผูเขาอบรม 
08.00-08.10 น. 10 นาที เปดการฝกอบรม 
08.10-08.20  น. 10 นาที แบงกลุมผูเขาอบรม 
08.20-08.35 น. 15 นาที ทําแบบทดสอบกอนการฝกอบรม 
08.35-09.05  น. 30 นาที กิจกรรมท่ี 1  ชุมชนนาอยู 
09.05-09.35  น. 30 นาที กิจกรรมท่ี 2  จํานวนสมาชิกของเรา 
09.35-10.05  น. 30 นาที กิจกรรมท่ี 3  นักวเิคราะห 
10.05-10.30  น. 25 นาที กิจกรรมท่ี 4  รวมกันคิด 
10.30-12.00  น. 1 ช่ัวโมง 25 นาที  กิจกรรมท่ี 5  รวมมือรวมใจ 
12.00-13.00  น. 1 ช่ัวโมง พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.30  น.  2 ช่ัวโมง 30 นาที ทํากิจกรรมท่ี 5  (ตอ) 
15.30-15.45  น. 15 นาที ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม 
15.45-16.00 น. 15  นาที ปดการฝกอบรม 
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คําชี้แจงในการใชคูมือฝกอบรม 
 1. วิทยากรจะเปนผูใหความสะดวก และชวยเหลือในขณะท่ีผูเขารับการฝกอบรม
ปฏิบัติกิจกรรม และรวมคิดเม่ือมีปญหาหรือมีขอขัดของในกิจกรรม 

 2. วิทยากรจะดําเนินการตามคูมือฝกอบรมฉบับนี้ โดยท่ีผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับ
แจกเฉพาะใบกิจกรรม และใหแจกทีละกิจกรรมเทานั้น 
 3. หลังจากจบกิจกรรมแลว วิทยากรจะตองสรุปใหไดแนวคิดหลักของกิจกรรม 

คําชี้แจงในการแบงกลุม 
 เนื่องจากการปฏิบัติกิจกรรมตามคูมือฉบับนี้ ใหปฏิบัติเปนกลุม ดังนั้นวิทยากรจึงจัด
กลุมใหเรียบรอยกอนปฏิบัติกิจกรรม โดยจํานวนสมาชิกในแตละกลุมควรอยูระหวาง 8-10 คน  
เทานั้น 
 วิธีแบงกลุม อาจทําไดหลายวิธี ดังนี้ 
 1. ทําฉลากแลวเขียนหมายเลข 1-3 จํานวน ใครจับไดหมายเลขเดียวกัน จัดใหอยูกลุม
เดียวกัน 
 2. ใชวิธีแจกชิ้นสวนของภาพ แลวนํามาตอกัน ในลักษณะเดียวกันกับภาพจิ๊กซอ ผูท่ีถือ
แผนภาพท่ีตอชุดเดียวกันจะอยูในกลุมเดียวกัน 

 สําหรับการแบงกลุมในคูมือฝกอบรมฉบับนี้ใชวิธีแบงกลุมตามชุมชนท่ีอาศัยอยู 
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แนวทางในการดําเนินการอภิปราย 
 ใหผูอภิปรายสนทนาในกลุมยอยกอน จากน้ันแตละกลุมเสนอผลการอภิปรายซ่ึงเปน 
ขอสรุปของแตละกลุม แลวจึงสรุปผลการสนทนาทั้งหมด ซ่ึงถือวาเปนความคิดเห็นของสมาชิก 
ท้ังหมด 
 ใหสมาชิกของกลุมท้ังหมดในแตละกลุมตกลงแบงหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติ 
กิจกรรม โดยหนาท่ีของสมาชิกมีดังนี้ 
 ประธาน 1 คน ทําหนาท่ีดําเนินการอภิปราย และกระตุนใหทุกคนแสดงความคิดเห็น 
 เลขานุการ 1 คน ทําหนาท่ีจดบันทึก รวบรวมขอมูล และสรุปผลรายงาน 
 สมาชิกท่ีเหลือเปนกรรมการ ทําหนาท่ีแสดงความคิดในประเด็นตาง ๆ 
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วัตถุประสงค 
 จากการฟงเร่ืองเลาจากผูอาวุโส ผูเขารับการฝกอบรมสามารถทําส่ิงตอไปนี้ 
 1. บอกความแตกตางของคลองเปรมประชากรในอดีตและปจจุบันได 
 2. ช้ีบงปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทิ้งขยะและส่ิงปฏิกูลลงในคลอง 
 ระยะเวลา  10  นาที 
วัสดุอุปกรณ 
 1. กระดาษ A 4 
 2. ปากกา,  ดินสอ 
การเตรียมการของวิทยากร 
 1. เตรียมอุปกรณใหพรอม 
 2. วิทยากรควรนัดผูอาวุโสท่ีจะเลาเร่ืองชุมชนลวงหนา เพ่ือทําความเขาใจเนื้อหาสาระ
ใหชัดเจน 
การดําเนินกิจกรรม 
 1. ช้ีแจงใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจเกี่ยวกับคลองเปรมประชากร ใหสังเกตคลองใน
ปจจุบัน 
 2. เม่ือฟงเร่ืองเลาจากอดีตและปจจุบันเปนอยางไรแลวใหแตละกลุมอภิปราย 
 เม่ือเปรียบเทียบและช้ีบงปญหาจากเรื่องเลาจากอดีตและปจจุบันเปนอยางไร ใหทุกคน
ออกไปศึกษาสํารวจปญหาท่ีแทจริงในคลองเปรมประชากร 

ชุมชนนาอยู 

กิจกรรมที ่1 
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ทานไดฟงเร่ืองเลาจากผูอาวุโสแลว  ทานมีความคิดเห็นอยางไร โปรดรวมกันอภิปราย
ในประเด็นตอไปนี้ 

           

     
 

  คลองเปรมประชากรในอดีตเปนอยางไร 
ทานไดฟงเร่ืองเลาจากอดีตเพื่อเปรียบเทียบในปจจบัุน ทานมีความคิดเห็นอยางไร 
โปรดรวมกันอภิปราย ในประเด็นตอไปนี ้

                   
 

  ทานคิดวาคลองเปรมประชากรในปจจุบันมีสภาพเปนอยางไร 
  ทานคิดวาเกิดจากสาเหตุอะไร 
  ทานเปนสวนหน่ึงท่ีอาศัยอยูตามริมคลอง จะมีวิธีการอะไรที่จะชวยใหคูคลองดีข้ึน 

กิจกรรมที ่1  ใบกิจกรรมสําหรับ 
ผูเขารับการฝกอบรม 

 

ชุมชนนาอยู 
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วัตถุประสงค  
 ผูเขารับการฝกอบรมสามารถทําส่ิงตอไปนี้ได 
 1. รวบรวมขอมูลจากประธานชุมชน หรือคณะกรรมการชุมชน 
 2. อภิปราย  และนําเสนอสาเหตุของปญหาท่ีพบในชุมชน 
 ระยะเวลา  30  นาที 

วัสดุอุปกรณ 
 1. กระดาษ  A4 
 2. ปากกา , ดินสอ 

การเตรียมการของวิทยากร 
 1. วิทยากรควรออกไปศึกษาสํารวจขอมูลในชุมชนกอนท่ีจะมีการฝกอบรม 
 2. เปนผูนําอภิปรายเพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูดวยตัวเองดวยวิธีการศึกษา
หรือสอบถาม 
 

การดําเนินกิจกรรม 
 1. สมาชิกภายในกลุมสอบถามขอมูลจากประธานชุมชน คณะกรรมการ หรือสมาชิก
ภายในกลุมในแตละชุมชน 3 ชุมชน เร่ืองการเพิ่มสมาชิกในชุมชน และจํานวนครัวเรือนท่ีเพิ่ม 
 2. หลังจากไดขอมูลแลวชวยกนัคิดวามีปญหาอะไรบางท่ีเกีย่วของกับคลองเปรม
ประชากร 
 3. ใหผูเขารับการฝกอบรมอภิปรายกลุม 
 เม่ือไดศึกษาปญหาท่ีเกิดจากการท้ิงขยะและส่ิงปฏิกูลลงในคลองเปรมประชากร ให
รวมกันหาสาเหตุ  และแนวทางในการแกปญหา 
  
 
 

กิจกรรมที ่2 

 

จํานวนสมาชกิของเรา 
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 ทานไดทราบขอมูลจากประธานชุมชน คณะกรรมการหรือผูท่ีอาศัยอยูมากอนและจาก
สมาชิกภายในกลุม โปรดรวมกันคิดและตอบคําถามตอไปนี้ 
 

 
 

  ยอนหลังเม่ือ 25 ปท่ีแลวจนถึงปจจุบันมีสมาชิกและครัวเรือนเพิ่มมากนอย
เพียงใด 
  การเพิ่มของสมาชิกและครัวเรือนเพิ่มจากชุมชนเอง หรือยายถ่ินจากท่ีอ่ืนมา 
  ทานคิดวาชุมชนของทานมีปญหาอะไร  และมีวิธีการแกไขไดอยางไร 
  

    

จํานวนสมาชกิของเรา 

ใบกิจกรรมสําหรับ 
ผูเขารับการฝกอบรม 

กิจกรรมที ่2 

DPU



 112 

 
 
 
 
 

 
วัตถุประสงคเฉพาะ 
  1. ระบุปญหาท่ีเกิดการท้ิงขยะและส่ิงปฏิกูลลงในคลองเปรมประชากรได 
 2. มีทักษะในการช้ีบงปญหาและการตัดสินใจในการแกปญหาท่ีเกิดจากในคลองเปรม
ประชากร 
 ระยะเวลา  25  นาที 
วัสดุอุปกรณ 
 1. กระดาษ A4 
 2.  ปากกา  ดนิสอ 
 3. ขยะท่ีจะนํามาเลนเกม 
การเตรียมการของวิทยากร 
 วิทยากรควรจะศึกษาปญหา  และสาเหตุของคลองเปรมประชากรวามีผลกระทบตอชาว
ชุมชนอยางไร และศึกษาชนดิของขยะท่ีสามารถนํามารีไซเคิลได และไมสามารถรีไซเคิลได 
การดาํเนินกิจกรรม 
 1. ใหผูเขารับการฝกอบรมเลนเกมคัดแยกขยะ 
 2. หลังจากเลนเกมแลวชวยกนัคิด  ตอบคําถามจากวิทยากร 
 

กิจกรรมที ่3 

 

นักวิเคราะห 

DPU



 113 

 
 

 
 
 
 

 

 เกมคัดแยกขยะใหแนวคิดการคัดแยกขยะๆ ท่ีสามารถนํามารีไซเคิลได 
    

 
                      

                            
 
 หลังจากเลนเกมแลวทานโปรดรวมกันคิดเพื่อตอบคําถามในกจิกรรมท่ี 4 ตอไป 

ใบกิจกรรมสําหรับผูเขา
รับการฝกอบรมกิจกรรมที ่3 

   นักวิเคราะห 
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วิธีเลนเกมในกิจกรรมท่ี 2  จํานวนสมาชิกของเรา 
 1. ใหผูเขารับการฝกบอรมท้ัง 3 กลุมๆ ละประมาณ  10  คน ตอบคําถามจากวิทยากร 
 2. กลุมไหนตอบคําถามไดถูกตองมากท่ีสุดจะเปนผูชนะ 
วิธีเลน 
 ใหสมาชิกแตละกลุมตอบคําถามจากวิทยากรโดย 
 วิทยากรจะนําขยะข้ึนมาแลวจะถามวาขยะช้ินนี้สามารถนํากลับมารีไซเคิลไดหรือไม 
ใหแตละกลุมระดมความคิดและตอบคําถามลงกระดาษ A4 ท่ีแจกใหเม่ือเสร็จส้ินกิจกรรมแลว สง
กระดาษคําตอบมายังทีมฝกอบรมDPU
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วัตถุประสงคเฉพาะ 
 1. มีทักษะในการสังเกต 
 2. รวบรวมขอมูล  และวิเคราะหจากขอมูลในกิจกรรมท่ี 3 
 3. มีความรูความเขาใจชนดิของขยะ 
 ระยะเวลา  30  นาที 
วัสดุอุปกรณ 
 1. กระดาษ A4 
 2. ปากกา และดนิสอ 
การเตรียมการของวิทยากร 
 วิทยากรควรจะศึกษาชนิดของขยะใหเขาใจ และเสริมความรูหลังจากส้ินสุดการ
อภิปราย 
การดําเนินกิจกรรม 
 ใหแตละกลุมชวยกันระดมความคิด จากการรวบรวมขอมูลท่ีไดจากในกิจกรรมท่ี 3 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

กิจกรรมที ่4 

 

รวมกันคิด 
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 หลังจากไดรวมกันคิด สามารถบอกชนิดของขยะท่ีสามารถนํากลับมารีไซเคิลไดและ
ไมได และมีจติสํานึกท่ีดีตอการทิ้งขยะ 

ใบกิจกรรมสําหรับ 
ผู เขารับการฝกอบรม 

กิจกรรมที ่4 

รวมกันคิด 
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วัตถุประสงค 
 ผูเขารับการฝกอบรมสามารถทําส่ิงตอไปนี้ได 
 1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาขยะในคลองเปรมประชากร 
 2. สามารถชี้บงปญหาน้ําและขยะในคลองเปรมประชากร 
 3. มีจิตสํานึกในการท้ิงขยะ และส่ิงปฏิกูลลงในคลอง 
 ระยะเวลา  4  ชั่วโมง 
วัสดุอุปกรณ 
 1.  เรือทองแบนขนาดใหญ  3  ลํา 
 2.  วัสดุอุปกรณในการเก็บขยะ 
 3.  แบบสํารวจท่ีจัดเตรียมไวให 
 4.  ปายผารวมรณรงคอนุรักษคูคลอง 
การเตรียมการของวิทยากร 
 1. ติดตอและเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิลวงหนา 
 2. วิทยากรควรจะศึกษาและทําการเขาใจในการเดินเรือ 
 3. เตรียมวัสดแุละอุปกรณใหพรอมในการปฏิบัติงาน 
การดําเนินกิจกรรม 
 1. ใหผูเขารับการฝกอบรมฟงบรรยายจากวิทยากรเพ่ือทําความเขาใจ 
 2. ผูเขารับการฝกอบรมรีบแจกอุปกรณลงมือปฏิบัติ 

 
 
 

กิจกรรมที ่5 

 

รวมมือรวมใจ 
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 เม่ือฟงบรรยายจากวิทยากร ทําความรูความเขาใจในการลงเรือเก็บขยะในการรณรงค 
คูคลองเปรมประชากรใหชาวชุมชนท่ีอาศัยอยูตามริมคลองมีจิตสํานึกท่ีดีตอการท้ิงขยะ ส่ิงปฏิกูล
และอ่ืนๆ ลงในคลอง 
 

    

                                               

 
 

 ลงมือปฏิบัติการ โดยใหชาวชุมชนรวมปฏิบัติการลงเรือ ชวยการรณรงคและเก็บขยะ
ตามคลองเปรมประชากร ในเขตจตุจกัร เขตหลักส่ี และเขตดอนเมือง 

ใบกิจกรรมสําหรับ 
ผู เขารับการฝกอบรม 

กิจกรรมที ่5 

รวมมือรวมใจ 
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3.7  ความรูเพิ่มเติมเร่ืองจุลินทรีย 
(อี เอ็ม)  คืออะไร 
 EM ยอมาจากคําวา Effective Micro-organisms หมายถึง กลุมจุลินทรียท่ีมี
ประสิทธิภาพคิดคนพบโดยศาสตราจารย ดร.เทรโอะ  ฮิงะ (TEROU HIGA) แหงมหาวิทยาลัยริวกิว  
เมืองโอกินาวา ประเทศญ่ีปุน (ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน, 2547 : 37)  โดยใชเทคนิคทาง
ชีวภาพ รวบรวมเฉพาะกลุมจุลินทรีย หมวดสรางสรรคท่ีมีใน EM ไดแก กลุมจุลินทรียแสง  
(Photosy Nthesis  สังเคราะหอาหารโดยพลังงานจากแสงอาทิตย) แลกโตบาซิรัส เพนนิซีเล่ียม ไตร
โคเดอมา  ฟูเซเลียม สเตปโตไมซิส อโซเบคเตอ ไรโซเบียม ยีสตรา รูปเสนใย ฯลฯ จุลินทรียใน EM 
สวนใหญเปนจุลินทรียท่ีไมตองการอากาศ และมีพลัง “แอนติออกซิเดช่ัน”  (ปองกันการเกิด 
OXIDEX)  ซ่ึงเปนพลังสรางสรรคของชีวิต ปองกันมิใหมีการทําลายชีวภาพท่ีสําคัญของเซลลได
ปองกันฤทธ์ิของสารพิษไดหลายชนิด รักษาสภาพธรรมชาติของเซลล ไดมิใหเส่ือมสภาพ รักษา
สุขภาพของคนและสัตวมิใหเปนโรคหรือเจ็บปวยไดงาย 
ลักษณะโดยท่ัวไปของ EM 
 เปนกลุมจุลินทรียท่ีอยูในของเหลวสีน้ําตาล  กล่ินหอม  อมเปร้ียวอมหวาน (เกิดจาก
การทํางานของกลุมจุลินทรียตาง ๆ  ใน EM)  เปนกลุมจุลินทรียท่ีมีชีวิต ไมเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิต 
เชน คน สัตว พืช และแมลงที่ เปนประโยชน ชวยปรับสภาพความสมดุลของส่ิงมีชีวิต และ
ส่ิงแวดลอม เปนกลุมจุลินทรียท่ีทุกคนสามารถนําไปเพาะขยายพันธุเพื่อชวยแกปญหาตาง ๆ ไดดวย
ตนเอง 
ลักษณะการผลิต 
 การเพาะขยายจากจุลินทรียท่ีมีประโยชนมากกวา 80 ชนิดจากกลุมจุลินทรียสังเคราะห
แสง 
 - กลุมจุลินทรียผลิตกรดแลคติค 
 - กลุมจุลินทรียตรึงไนโตรเจน 
 - กลุมจุลินทรียแอคทีโนมัยซีทส 
 - กลุมจุลินทรียยีสต 
 เปนจุลินทรียท่ีไดจากธรรมชาตินํามาเพาะเล้ียง และขยายพันธุได  โดยใชอาหารจาก
ธรรมชาติ เชน โปรตีน รําขาว และสารประกอบอ่ืน ๆ ท่ีไมเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิต (ชีววิถีเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน, 2547 : 37-39) 

DPU



 120 

ประโยชนของจุลินทรียท่ัวไปดานการเกษตร 
 - ชวยปรับสภาพดินใหรวนซุย อุมน้ําและอากาศผานไดดี 
 - ชวยยอยสลายอินทรียวัตถุ เพื่อใหเปนปุย (อาหาร) แกพืชไดดูดซึมไดดี ไมตองใช
พลังงานมาก  เหมือนการใหปุยวิทยาศาสตร 
 - ชวยสรางฮอรโมนพืชเพื่อพืชใหผลผลิตสูงและคุณภาพดีข้ึน 
 - ชวยใหผลผลิตคงทน สามารถเก็บรักษาไวไดนาน มีประโยชนตอการขนสงไกลๆ 
เชน สงออกตางประเทศ 
 - ชวยกําจัดกล่ินเหม็นจากฟารมปศุสัตวไก และสุกร  
 - ชวยกําจัดแมลงวัน โดยการตัดวงจรชีวิตของหนอนแมลงวันไมใหเขาดักแดเกิดเปน
ตัวแมลงวัน 
 - ชวยปองกันอหิวาและโรคระบาดตาง ๆ ในสัตวแทนยาปฏิชีวนะและอ่ืนๆ ได 
  

ดานส่ิงแวดลอม 
 - ชวยปรับสภาพเศษอาหารจากครัวเรือน ใหกลายเปนปุยท่ีมีประโยชนตอพืชผักได 
 - ชวยปรับสภาพน้ําเสียจากอาคารบานเรือน โรงงาน โรงแรมหรือแหลงน้ําเสีย 
 - ชวยดับกล่ินเหม็นจากกองขยะท่ีหมักหมมมานานได  (ชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน, 2547 : 88-94) 

การเก็บรักษาจุลินทรีย 
 สามารถเก็บรักษาไวไดนาน อยางนอย 6 เดือน ในอุณหภูมิหองปกติ ไมเกิน 46-50 C 0

ตองปดฝาใหสนิท อยาใหอากาศเขาและอยาเก็บไวในตูเย็น ทุกคร้ังท่ีแบงไปใชตองรีบปดฝาให
สนิท การนํา EM ไปขยายตอควรใชภาชนะท่ีสะอาดและใชใหหมดภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
ขอสังเกต 
 หากนําไปสองดวยกลองจุลทรรศนท่ีมีกําลังขยายสูงไมต่ํากวา 700 เทา จะเห็นจุลินทรีย
ชนิดตาง ๆ อยูมากมาย EM  ปกติจะมีกล่ินหอมอมเปร้ียวอมหวาน ถาเสียแลวจะมีกล่ินเนาเหมือน
กล่ินจากทอน้ําท้ิงเกา ๆ  กรณีท่ีเก็บไวนาน ๆ โดยไมมีการเคล่ือนไหวภาชนะ จะมีสายใยของ 
เช้ือรา  สีขาว  ๆ (Myceliun) เหนือผิวน้ํา EM นั่นคือการทํางานของ EM ท่ีฟกตัวเม่ือเขยาแลวท้ิงไว
ช่ัวขณะ สายใยสีขาวจะสลายตัวกลับไปใน EM เหมือนเดิม 
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การประยุกตใชจุลินทรีย การงานตาง  ๆ ดังนี้  งานดานเกษตร 
 EM ผสมน้ํา  1 : 1,000-2,000  ฉีดพนรดราดตนไม สัปดาหละ 1-2 คร้ัง 
การขยายจุลินทรีย 
 เม่ือตองการใชจุลินทรียในงานเกษตรที่มีเนื้อท่ีมาก ๆ ควรใชจุลินทรียท่ีไดขยายปริมาณ
ใหมากข้ึน เพื่อเปนการประหยัดตนทุน โดยใหอาหารแกจุลินทรีย ไดแก กากนํ้าตาล น้ําออย น้ําตาล
ทรายแดง  นมขนหวาน หรือน้ําซาวขาว  เปนตน  การขยายจุลินทรียใหกับพืช 
วัสดุจุลินทรีย กากนํ้าตาล อยางละ 1 ลิตร/น้ํา 1,000 ลิตร 
 วิธีทํา 
 ผสมกากน้ําตาลกับน้ําท่ีสะอาด คนใหท่ัวจนกากน้ําตาลละลายหมด น้ํา EM ผสมในนํ้า
คนจนเขากันท่ัว ปดฝาใหสนิทท้ิงไว 1-3 วัน ภาชนะท่ีใชตองสะอาดจะใชถังพลาสติกหรือตุมน้ํา 
 วิธีใช 
 เม่ือหมักไวตามกําหนดท่ีตองการแลว นํา EM ท่ีขยายไปผสมกับน้ําละลายอีกในอัตรา 
EM 1 ลิตร/น้ํา 2,000 ลิตร ฉีดพนรดตนไม พืชผัก ไมผล ไมดอกไมประดับทุกชนิด ทุกวันหรือวัน
เวนวัน  หรือสัปดาหละ 2-3 คร้ัง ใชหญาแหงหรือใบไมแหงหรือฟางคลุมดินบริเวณโคนตนไม เพื่อ
รักษาความช้ืนและ EM จะยอยสลายซากพืชใหเปนอาหารของพืช และเพื่อปรับสภาพของดินใหดี
ข้ึนดวย 
ขอสังเกต 
 1. เม่ือนําไปขยายเช้ือในน้ํา และกากน้ําตาลจะมีกล่ินหอม  และเปนฟองขาว ๆ ภายใน 
2-3 วัน ถาไมมีฟองดังกลาว  แสดงวาการหมักขยายเช้ือยังไมไดผล 
 2. EM ท่ีนําไปขยายเช้ือแลวควรใชใหหมดภายใน 3 วัน หลังจากหมักไดท่ีแลว ท้ังนี้
เพื่อปองกันการเส่ือมคุณภาพ ท่ีอาจเกิดจากความไมสะอาดของน้ํา ภาชนะ และส่ิงแปลกปลอมจาก
อากาศเฉพาะเช้ือ EM สวนใหญไมตองการอากาศ (Anaerobic Microorganism) 
การใชจุลินทรียกับงานปศุสัตว 
 การขยาย EM กากนํ้าตาลอยางละ 1 ลิตร/น้ํา 100 ลิตร 
 วิธีทํา 
 เหมือนกับของขยายท่ีใชงานพืช 
 วิธีใช 
 นํา EM ที่ขยายแลวไปผสมกับน้ําอีกในอัตรา 1/5,000-10,000 ใชลางคอกและบําบัดน้ํา
เสียในฟารม  หรือจะใช EM ท่ีขยายแลว โดยไมตองผสมนํ้าไปฉีด เพื่อบําบัดน้ําเสีย บําบัดกล่ิน
เหม็นในฟารม  และจุดท่ีมีกล่ินเหม็นในท่ีตาง ๆ อัตราความเขมขนของ EM ขยายท่ีไปใช จะมาก
นอยตามความตองการของลักษณะการใชในแตละพ้ืนท่ีเปนสําคัญ 
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การใช EM รวมกับสมุนไพร 
 การใชเช้ือ EM ผสมขับไลแมลงรวมกับพืชสมุนไพรตาง ๆ เชน สะเดา ขา ตะไครหอม 
ยาสูบ ดีปลี พริกข้ีหนู ฯลฯ  จะทําใหมีประสิทธิภาพในการขับไลแมลงศัตรูพืช ไดผลอยางรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
 วิธีทํา 
 นําพืชสมุนไพร มาผ่ึงลมหรืออบใหแหง แลวนํามาสับหรือใชเคร่ืองบดใหละเอียด ใช
ผงสมุนไพร 2-5 ชอนแกง ใสในน้ําสะอาด 20 ลิตร แชท้ิงไว 1 คืน ใชผาหรือตะแกรงอยางละเอียด 
กรองผงสมุนไพรออกเหลือแตน้ําสมุนไพรสวนกากหรือตะกอนสมุนไพร นําไปผสมน้ําใสบัวรด
แปลงพืชผัก หรือบริเวณทรงพุมตนพืชได 
 วิธีใช 
 นําน้ําสมุนไพร 2-5 ชอนแกงแลวฉีดพนพืชผัก  และตนไมผลได 
หมายเหตุ 
 สําหรับพืชท่ีกําลังแตกใบออน ควรใชอัตราสวนผสม EM  เจือจาง วานหางจระเขเปน
พืชสมุนไพรที่ใชแทนสารจับใบไดเปนอยางดี โดยปลอกเปลือกเอาแตสวนท่ีเปนวุนทําการบด หรือ
ปน แลวนําผสมกับ EM  และนํ้า อัตราสวน 1 : 1 : 50 หรือ 1 : 2 : 50 เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการ
ขับไลแมลงได  ควรใช EM และสมุนไพรท่ีผสมน้ําแลวใหหมดภายใน 12 ชม. 
 

การใช EM  กับงานเล้ียงสัตว 
 นําไปใชปองกันหรือกําจัดไร เห็บ หมัด หรือแมลงท่ีมารบกวนสัตวเล้ียง ดังนี้ฉีดพน
บริเวณคอกสัตว (โรงเรือนโค คอกหมู เลาไก) ใหท่ัวสัปดาหละ  1-2 คร้ัง หลังทําความสะอาดให
สัตวเล้ียง (วัว, ควาย, สุนัข)  ทุกคร้ัง ควรใช EM  ผสมนํ้าลูบตัวสัตวเล้ียงใหท่ัว (ชีววิถีเพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน, 2547 : 82-87) 
การทําปุยหมักดิน 
 วัสดุและสวนประกอบ 
 1. ดินแหงทุบละเอียดแลว 5 สวน 
 2. รําขาวบดละเอียด 2 สวน 
 3. แกลบเผา 2 สวน 
 4. มูลสัตว (ชนิดใดก็ได) 2 สวน 
 5. อ่ืน ๆ 
 6. EM  กากนํ้าตาล อยางละ 10-20 ซี.ซี 
 7. น้ํา 10 ลิตร 
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 วิธีทํา 
 1. ผสมดิน  แกลบ มูลสัตวและอ่ืน ๆ  คลุกเคลาจนเขากัน 
 2. นํารําขาวบดละเอียดลงผสมคลุกเคลาลงไป 
 3. ผสม  EM  กากนํ้าตาล และนํ้า รดบนกองปุยหมัก ดินใหไดตามความช้ืนพอดี 50% 
 4. นําสวนผสมท้ังหมดกองบนพ้ืนซีเมนต หรือพื้นธรรมดาท่ัวไป หนาประมาณ  
10 ซ.ม. คลุมทับดวยกระสอบปาน 
 5. ถาหมั่นพลิก  กลับบางจะใชเวลาหมัก 3-4 วัน 
 ขอสังเกต 
 หลังจากหมักไว 1 คืน จะมีราขาว ๆ เกิดข้ึนเปนเช้ือราที่มีประโยชน เกิดจาก Fungus 
ของ ปุยหมักดิน ท่ีใชไดจะไมรอน ไมมีกล่ินเหม็น แตจะมีราขาวข้ึนเต็ม 
 วิธีใช 
 ใชรองกนหลุมเพื่อปลูกพืช หรือไมผล ไมยืนตน ไมดอกไมประดับทุกชนิด ใชไดผลดี
สําหรับดินท่ีใชเพาะตนกลาและเพาะชํากลาไม จะไดกลาไมท่ีแข็งแรงสมบูรณ โดยมีสวนผสม
สําหรับเพาะตนกลา ดังน้ี 
 - ปุยหมักดิน 1 สวน 
 - ดินรวนธรรมดา 1 สวน 
 - แกลบเผา 1 สวน 
 - ขุยมะพราว 1 สวน 
 นําสวนผสมท้ังหมดคลุกเคลาจนเขากันดีกอนนําไปใช 
การทําปุยคอกหมัก 
 ปุยคอก ไดแก มูลสัตว เชน วัว ควาย หมู ไก ฯลฯ กอนนําไปใชควรนําไปหมักดวย 
จุลินทรีย  EM  กอน  (ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน, 2547 : 46-47) 
วัสดุและสวนผสม 
 1. ปุยคอก 1 สวน 
 2. แกลบเผา 1 สวน 
 3. รําละเอียด 1 สวน 
 4. อ่ืนๆ  
 5. จุลินทรีย กากนํ้าตาล อยางละ 10-20 ซีซี 
 6. น้ํา 10 ลิตร 
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 วิธีทํา 
 1. ผสมปุยคอก แกลบเผา รําขาวบดละเอียดอ่ืน ๆ เขาดวยกัน 
 2. รดน้ําจุลินทรีย คลุกเคลาใหเขากันดีจนไดความช้ืนพอเหมาะไมเกิน 50% 
 3. นําไปกองเกล่ียบนพื้นซีเมนต หนาไมเกิน 15 ซ.ม. 
 4. ปุยคอกหมักท่ีมีคุณภาพดี จะไมมีกล่ินเหม็น ไมมีกาซแอมโมเนีย ไมรอน แตจะมีรา
ขาวๆ ข้ึนจํานวนมาก 
 วิธีใช 
 ใชไดดีกับพืชผักทุกชนิด เชนเดียวกับปุยคอกท่ัวไป 
การทําปุยหมักจุลินทรีย จากเศษอาหาร 
 ทุกครัวเรือน รานอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ ลวนมีเศษอาหารท่ีเปนผักผลไม และเศษ
อาหารอื่นๆ จํานวนมากนอยแลวแตสถานท่ีสามารถนําไปหมักเปนปุยหมักช้ันเลิศ เพื่อใสพืชผัก
ผลไมท่ีปลูกไวได  (ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน, 2547 : 91-94) 
 อุปกรณและวิธีทํา 
 ถังพลาสติกมีฝาปดขนาด 20-200 ลิตร แลวแตปริมาณเศษอาหารท่ีจะไดหรือตองการ 
เจาะรูติดกอกน้ําบริเวณกนถัง เพื่อไวระบายนํ้าปุยหมัก ใชกอกใหมีขนาดโตพอสมควร เพื่อปองกัน
การอุดตันเตรียมถุงขยะพลาสติกสีดํา เจาะรูเล็กๆ 2-3 รู  เพื่อใหน้ําปุยหมักผานทะลุได หรือจะใช 
ตาขายไนลอนตาถ่ีเย็บเปนถุงก็ได หรือจะใชกระสอบปุยน้ําซึมผานได    
 นําเอาถุงใสท่ีเตรียมไว ใสลงในถังหมักปุยท่ีมีวัสดุรองกนถัง ใหสูงจากระดับกอกน้ํา
เล็กนอย ใชกากนํ้าตาล 20-40 ซีซี ใสคลุกเคลากับเศษอาหาร 1 ก.ก. และใสจุลินทรีย 10-20 ซีซี 
คลุกเคลาอีกคร้ัง ใสลงในถุงทุกวันจนเต็มถุง 
 ปดฝาถังหมักไวตลอดเวลา หมักไวอยางนอย 7 วัน ก็จะมีน้ําปุยหมักซึมออกมาอยูท่ี 
กนถังหมัก 
 ไขกอกเอาน้ําปุยหมักท่ีไดไปผสมน้ําในอัตรา 1 : 500-1,000 รดพืชและตนไมทุก ๆ วัน   
 ผสมนํ้าปุยหมักในอัตราสวน 1 : 20-50 หรือไมผสมก็ไดราดพ้ืนหองสวมชักโครกหรือ
จุดท่ีมีกล่ินเหม็นบริเวณบาน หรือราดในทอน้ําทิ้งเพื่อดับกล่ินก็ไดผลดี  กากอาหารท่ีเหลือก็
สามารถไปคลุมกับดินเปนปุยตนไมไดดี 
 ขอสังเกต 
 ถาหมักไดท่ีจะไมมีแมลงวันหรือมีกล่ินเหม็น แตกล่ินจะหอมอมเปร้ียว  
 ถามีกล่ินเหม็นและมีกล่ินกาซแอมโมเนีย แสดงวาหมักไมไดผล 
 ระหวางหมักอาจจะมีหนอนแมลงวันเกิด แตมันไมกลายเปนแมลงวัน จะเปนหนอน 
ตัวโตกวาปกติ มีอายุอยูนานไดหลายวันจะตายไปเองเม่ือจุลินทรียพรอมใช 
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4.1 การติดตามและประเมินผล 
 4.1.1 การติดตามประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม 
  ข้ันตอนในการประเมินผลผูเขารับการฝกอบรมหลังส้ินสุดการอบรม เพื่อ
ตองการทราบวาผูเขารับการฝกอบรมนั้นมีความรูความเขาใจ และทักษะมากข้ึนหรือไม โดยใช
แบบทดสอบแบบคูขนานกอนการฝกอบรม 
 4.1.2 การติดตามผลหลังการฝกอบรม 
  หลังจากการฝกอบรมผานไป 3 เดือน  ติดตามผลวาชุมชนท้ัง 3 ชุมชน มีความรู
ความเขาใจ ทักษะ ความตระหนัก และเจตคติ มากข้ึนหรือไม  โดยการลงไปในพื้นท่ีจริงในชุมชน 
ไดสังเกตและสอบถามพบวาชาวชุมชนไดสรางทารับรองขยะเพิ่มข้ึน และนําขยะมาท้ิงท่ีทาเปนจุด
รวมขยะกอนท่ีสํานักเขตหลักส่ีจะนําขยะไปกําจัด ชาวชุมชนรูจักการคัดแยกขยะ ขยะชนิดไหน
สามารถนํามารีไซเคิลได ก็นําไปจําหนาย  ขยะชนิดไหนรีไซเคิลไมไดก็นําใสถุงดําผูกปากอยาง
มิดชิด นําขยะไปท้ิงท่ีรองรับขยะเพ่ิมมากข้ึน จากการสอบถามชาวชุมชนท้ิงส่ิงปฏิกูล เชน เศษ
อาหาร น้ําแกง ขยะลงในลําคลองลดนอยลง บางครัวเรือนในชุมชนใชจุลินทรียและติดต้ังถังดัก
ไขมันจากการประกอบอาหารกอนท้ิงน้ําลงในลําคลอง แสดงใหเห็นวาชาวชุมชนมีความรูความ
เขาใจ ทักษะ ความตระหนักและเจตคติ เพิ่มมากข้ึนในระดับหนึ่ง 
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แบบทดสอบความรูพื้นฐาน วัดความรู ความเขาใจ และทักษะกอนการฝกอบรม 
 

ลําดับ ขอความ ใช ไมใช 
1. ส่ิงแวดลอมหมายถึง ทุกส่ิงทุกอยางท่ีอยูรอบตัวเรา (   )   (   ) 
2. ขนบธรรมเนียมประเพณ ีจดัเปนส่ิงแวดลอมทางสังคม (   )   (   ) 
3. การเพิ่มข้ึนของประชากรไมมีสวนเกีย่วของกับปญหาส่ิงแวดลอม (   )   (   ) 
4. ปญหาส่ิงแวดลอมไดแก ปญหาน้ําเสีย ขยะมูลฝอยและอากาศเปนพษิ 

เทานั้น 
(   )   (   ) 

5. การปองกันน้ําเสียทําไดโดยไมท้ิงขยะ ส่ิงปฏิกูลและสารพิษ ลงในแหลง
น้ํา เปนตน 

(   )   (   ) 

6. การสงเสริมใหชุมชนแยกประเภทขยะ เปนวิธีการหนึ่งท่ีจะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกําจัดขยะ 

(   )   (   ) 

7. ขยะประเภทพลาสติก ควรกาํจัดโดยการฝงดินตามกระบวนการของการ
กําจัดขยะ 

(   )   (   ) 

8. การปรับปรุงส่ิงแวดลอมในชุมชน จําเปนตองไดรับความรวมมือจาก
ชุมชนท่ีพักอาศัยอยู 

(   )   (   ) 

9. การพัฒนาชุมชนไมมีสวนเกี่ยวของกับการแกไขปญหาส่ิงแวดลอม (   )   (   ) 
10. การอนุรักษส่ิงแวดลอมในชุมชนเปนหนาท่ีของทุกคนในชุมชนท่ีจะตอง

ชวยกันดแูล รักษา และพัฒนา 
(   )   (   ) 
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แบบทดสอบความรูความเขาใจ  และทักษะหลังการฝกอบรม 
             
ลําดับท่ี ขอความ ใช ไมใช 
 1. ส่ิงแวดลอม หมายถึง ขยะ น้ําเสีย การจัดภูมิทัศน เทานั้น   
 2. การปองกันน้ําเสียทําไดโดยไมท้ิงขยะส่ิงปฏิกูลและสารพิษลงใน

แหลงน้ํา เปนตน 
  

 3. การสงเสริมใหชุมชนแยกประเภทขยะเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกําจัดขยะใชหรือไม 

  

 4. ขยะประเภทพลาสติกควรกําจัดโดยการฝงดินใชหรือไม   
 5. ปญหาส่ิงแวดลอม ไดแก ปญหาน้ําเสีย ขยะมูลฝอย และอากาศเปนพิษ

เทานั้น 
  

 6. ขนบธรรมเนียมประเพณีจัดเปนส่ิงแวดลอมทางสังคมใชหรือไม   
 7. การเพิ่มข้ึนของประชากรและอาศัยกันหนาแนนไมมีสวนเก่ียวของกับ

ปญหาส่ิงแวดลอม 
  

 8. การปรับปรุงส่ิงแวดลอมในชุมชนไมจําเปนตองขอความรวมมือจาก
ชุมชนท่ีพักอาศัยอยู 

  

 9. การพัฒนาชุมชนมีสวนเกี่ยวของกับการแกไขปญหาส่ิงแวดลอม   
 10. การอนุรักษส่ิงแวดลอมในชุมชนเปนหนาท่ีของทุกคนในชุมชนท่ี

จะตองชวยกันดูแล รักษา และพัฒนา 
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ภาคผนวก ง 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู  
ผลการวิเคราะหแบบทดสอบกอนและหลงัการฝกอบรม 
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n 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลแบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม 
 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย  ( x ) จากการทดสอบกอนการฝกอบรม (Pre-test) และหลัง
การฝกอบรม (Post-test) ของกลุมตัวอยางเพื่อศึกษาความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย และผลการ
ทดลองใชคูมือฝกอบรม และทดสอบสมมติฐาน โดยใชคา t – test ดังนี้ 
 การวิเคราะหหาคาเฉล่ีย ( x ) ใชสูตร 

     ( x )= ∑X  
        

                                   เม่ือ  x  =  คาเฉล่ีย  

               ∑X     =  ผลรวมคะแนนทั้งหมด     
               n  =  จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
 การทดสอบสมมติฐาน (t – test) เปนความแตกตางของผลสัมฤทธ์ิกอน  และหลังการ
ฝกอบรมของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตร 
 

1n

2D)(2Dn

Dt

−

−
=

∑ ∑

∑  

 

เม่ือคาความผันอิสระ (df) = (n-1) 
 D =  ผลตางของคะแนนการทดสอบหลังและกอนการฝกอบรม 
 n  =  จํานวนกลุมตัวอยางท่ีทําแบบทดสอบ 
 t   =  คาความแตกตางของผลสัมฤทธ์ิ 
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คะแนนทดสอบกอนและหลังการฝกอบรมของชุมชนตลาดบางเขน  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

คนท่ี 
คะแนน 

D  =  (x2-x1) D2  =  (x2-x1)
2 

กอนฝกอบรม (x1) หลังฝกอบรม (x2) 
 1  50  50   -  - 
 2  40  50  10  100 
 3  50  50  -  - 
 4  45  50  5  25 
 5  30  45  15  225 
 6  35  50  15  225 
 7  45  50  5  25 
 8  35  50  15  225 
 9  40  50  10  100 
 10  45  50  5  25 
รวม ∑ = 4151x  ∑ = 4952x  ∑ = 80D  ∑ = 9502D  

เฉล่ีย 41.5 49.5 8.0 95.0 
 
ผลการวิเคราะหแบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรมของชุมชนตลาดบางเขน 
 ความแปรปรวนของคะแนนทดสอบความรู ความเขาใจ และทักษะเกี่ยวกับการมีสวน
รวมอนุรักษส่ิงแวดลอมคลองเปรมประชากร  

  2S   =    
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
nn

DDn  

      =    
1)(10 10

2(80)(950) 10
−
−  

 
          =      5.8693 
 จากคาสถิติในตารางและคาความแปรปรวนท่ีคํานวณไดนํามาหาคา t-test  ไดดังนี้ 
 สมมติฐาน 
 oH  :       21 μμ =  
 1H   :      21 μμ ≠  
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 t    =     
1

)( 22

−

−∑ ∑
n

DDn
 

              80 

          
1)(10

2(80)(950)  10
−
−  

 

       =    
18.559

80       =    4.3105 
 

 จากตารางภาคผนวก  (df = 9,  α   =  .05)  ทดสอบแบบ  Two-tailed  มีคา  t = 1.83   
คา t ท่ีคํานวณได (t = 4.3105)  มากกวาคา t ท่ีเปดตารางจึงไมยอมรับ  Ho  แตยอมรับ  H1  สรุปไดวา
คะแนนเฉล่ียของการทดสอบวัดความรู  ความเขาใจ และทักษะกอน และหลังการฝกอบรมของ
กลุมเปาหมายมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  แสดงวาการใชคูมือ
ฝกอบรมทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ ทักษะ เจตคติ และความตระหนักเกี่ยวกับ
ปญหาการอนุรักษส่ิงแวดลอมคลองเปรมประชากรมากข้ึน ในระดับความเช่ือม่ัน 95% 

คะแนนทดสอบกอนและหลังการฝกอบรมของชุมชนรวมพัฒนา (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 

คนท่ี 
คะแนน 

D  = (x2-x1) D2  =  (x2-x1)
2 

กอนฝกอบรม (x1) หลังฝกอบรม (x2) 
 1  40  45   5  25 
 2  50  50  -  - 
 3  30  50  20  400 
 4  35  50  15  225 
 5  40  50  10  100 
 6  35  50  15  225 
 7  40  50  10  100 
 8  40  50  10  100 
 9  40  40  -  - 
 10  45  45  -  - 
รวม ∑ = 3951x  ∑ = 4802x  ∑ = 80D  ∑ = 11752D  

เฉล่ีย 39.5 48.0 8.5 117.5 
 

∑ D  
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ผลการวิเคราะหแบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรมของชุมชนรวมพัฒนา 
 ความแปรปรวนของคะแนนทดสอบความรู ความเขาใจ และทักษะเกี่ยวกับการมีสวน
รวมอนุรักษส่ิงแวดลอมคลองเปรมประชากร 

 

        2S   =    
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
nn

DDn  

      =    
1)(10 10

2(85)(1175) 10
−
−  

 
          =      8.2046 
 จากคาสถิติในตารางและคาความแปรปรวนท่ีคํานวณไดนํามาหาคา t-test  ไดดังนี้ 
 สมมติฐาน 
 oH  :       21 μμ =  
 1H   :      21 μμ ≠  
 

 t    =     
1

)( 22

−

−∑ ∑
n

DDn
 

              85 

          
1)(10

2(85)(1175)  10
−
−  

 

       =    
25.926

85       =     3.2785 

 

 จากตารางภาคผนวก (df  =  9,   α  =  .05)  ทดสอบ  Two-tailed  มีคา t = 1.83  คา t ท่ี
คํานวณได  (t  = 3.2785)  มากกวาคา t ท่ีเปดตาราง  จึงไมยอมรับ  Ho  แตยอมรับ H1 สรุปไดวา
คะแนนเฉล่ียของการทดสอบวัดความรู ความเขาใจ และทักษะกอนและหลังการฝกอบรมของ
กลุมเปาหมายมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  แสดงวาการใชคูมือในการ
ฝกอบรมทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ ทักษะ เจตคติ และความตระหนักเกี่ยวกับ
ปญหาการอนุรักษส่ิงแวดลอมคลองเปรมประชากรมากข้ึน ในระดับความเช่ือม่ัน 95% 

∑ D  
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คะแนนทดสอบกอนและหลังการฝกอบรมของชุมชนเทวสุนทร  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 

คนท่ี 
คะแนน 

D  = (x2-x1) D2  =  (x2-x1)
2 

กอนฝกอบรม (x1) หลังฝกอบรม (x2) 
 1  35  50   15  225 
 2  45  50  5  25 
 3  40  50  10  100 
 4  45  45  -  - 
 5  50  50  -  - 
 6  35  50  15  225 
 7  45  50  5  25 
 8  40  50  10  100 
 9  45  50  5  25 
 10  50  50  -  - 
รวม ∑ = 4301x  ∑ = 4952x  ∑ = 65D  ∑ = 7252D  

เฉล่ีย 43.0 49.5 6.5 72.5 
 
 

ผลการวิเคราะหแบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรมของชุนชนเทวสุนทร 
 ความแปรปรวนของคะแนนทดสอบความรู  ความเขาใจ  และทักษะเกี่ยวกับการมี 
สวนรวมอนุรักษส่ิงแวดลอมคลองเปรมประชากร 

  2S   =    
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
nn

DDn  

      =    
1)(10 10

2(65)(725) 10
−
−  

 
          =      5.8016 
 จากคาสถิติในตารางและคาความแปรปรวนท่ีคํานวณไดนํามาหาคา t-test  ไดดังนี้ 
 สมมติฐาน 
 oH  :       21 μμ =  
 1H   :      21 μμ ≠  
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 t    =     
1

)( 22

−

−∑ ∑
n

DDn
 

              60 

          
1)(10

2(65)(725)  10
−
−  

 

       =    
18.333

60       =     3.2727 

 

 จากตารางภาคผนวก  (df  =  9,  α   =  .05)  ทดสอบแบบ Two-tailed  มีคา t  =  1.83  
คา t ท่ีคํานวณได (t – 3.2727)  มากกวาคา t ท่ีเปดตารางจึงไมยอมรับ  Ho  แตยอมรับ  H1  สรุปไดวา
คะแนนเฉล่ียของการทดสอบวัดความรู  ความเขาใจ และทักษะกอนและหลังการฝกอบรมของ
กลุมเปาหมายมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวาการใชคูมือฝกอบรม
ทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ ทักษะ เจตคติ และความตระหนักเกี่ยวกับปญหา
การอนุรักษส่ิงแวดลอมคลองเปรมประชากรมากข้ึน ในระดับความเช่ือม่ัน  95% 
 

 การทดสอบสมมติฐานกอนและหลังการฝกอบรม  จําแนกตามชุมชน 
โดยมีสมมติฐานดังตอไปน้ี 

 H0 = คะแนนเฉล่ียกอนและหลังการฝกอบรมไมแตกตางกัน 
 H1 = คะแนนเฉล่ียกอนและหลังการฝกอบรมแตกตางกัน   
 
ชุมชนตลาดบางเขน 
 Group Statistics 
 

  TIME N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
SCORE กอน 10 41.50 6.687 2.115

หลัง 10 49.50 1.581 .500
 
  

∑ D  

DPU



 137 

                                                                Independent Samples Test 
 

    

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

                  Lower Upper 

SCORE Equal 
variances 
assumed 

16.647 .001 -3.681 18 .002 -8.00 2.173 -12.565 -3.435 

  Equal 
variances 
not 
assumed 

    -3.681 10.003 .004 -8.00 2.173 -12.842 -3.158 

 
ชุมชนเทวสุนทร 
 
 Group Statistics 
 

  TIME N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
SCORE กอน 10 43.00 5.375 1.700

หลัง 10 49.00 3.162 1.000
 
 
 
                                                                   Independent Samples Test 
 

    

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

                  Lower Upper 

SCORE Equal 
variances 
assumed 

4.906 .040 -3.043 18 .007 -6.00 1.972 -10.143 -1.857 

  Equal 
variances 
not 
assumed 

    -3.043 14.564 .008 -6.00 1.972 -10.214 -1.786 
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ชุมชนรวมพฒันา 
 
 Group Statistics 
 

  TIME N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
SCORE กอน 10 39.50 5.503 1.740

หลัง 10 48.00 3.496 1.106
 
                                                                 Independent Samples Test 
 

    

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

                  Lower Upper 

SCORE Equal 
variances 
assumed 

.436 .517 -4.123 18 .001 -8.50 2.062 -12.831 -4.169 

  Equal 
variances 
not 
assumed 

    -4.123 15.248 .001 -8.50 2.062 -12.888 -4.112 

 
 

 การทดสอบสมมติฐานของคะแนนเฉล่ียของท้ัง 3 ชุมชนวากอนการฝกอบรมมีคะแนน
เฉล่ียแตกตางกันหรือไม   

โดยมีสมมติฐานดังตอไปน้ี  
 
 H0 = คะแนนเฉล่ียกอนการฝกอบรมของท้ัง 3 ชุมชนไมแตกตางกัน 
 H1 = คะแนนเฉล่ียกอนการฝกอบรมของท้ัง 3 ชุมชนแตกตางกัน 
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กอนการฝกอบรม 
                                                                             Descriptives 
 
S1  

  
  

N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

        Lower Bound Upper Bound     

บางเขน 10 41.50 6.687 2.115 36.72 46.28 30 50 
เทวสุนทร 10 43.00 5.375 1.700 39.16 46.84 35 50 
รวมพัฒนา 10 39.50 5.503 1.740 35.56 43.44 30 50 
Total 30 41.33 5.862 1.070 39.14 43.52 30 50 

 
 ANOVA 
 
S1  

  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 61.667 2 30.833 .890 .422 
Within Groups 935.000 27 34.630    
Total 996.667 29     

 
หลังการฝกอบรม 
                                                                             Descriptives 
 
S2  

  
  

N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum 

        Lower Bound Upper Bound     

บางเขน 10 49.50 1.581 .500 48.37 50.63 * * 
เทวสุนทร 10 49.00 3.162 1.000 46.74 51.26 * * 
รวมพัฒนา 10 48.00 3.496 1.106 45.50 50.50 * * 
Total 30 48.83 2.842 .519 47.77 49.89 * * 

 
 ANOVA 
 
S2  

  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 11.667 2 5.833 .708 .502 
Within Groups 222.500 27 8.241    
Total 234.167 29     
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ภาคผนวก จ 
 

ภาพการดาํเนินการฝกอบรม 
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กิจกรรมที่ 1 

ชุมชนนาอยู 
 

 
 

คลองเปรมประชากรในปจจบัุน 
                                     
                                                     

 
 

                                                                           
 
 
 
 
                        เด็ก ๆ ในบริเวณชุมชนตลาดบางเขน ยังเลนน้ํากันอยู 

 

   
 

ฟงเร่ืองเลาจากผูอาวุโสในอดีตกับปจจุบันเปนอยางไร 
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กิจกรรมที่ 2 

จํานวนสมาชิกของเรา 
 

 
 

วิทยากรอธิบายข้ันตอนในการทํากิจกรรม 
 

 
 

สอบถามจํานวนสมาชิกในชุมชน 
 

 
 

รวมกันคิด 
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กิจกรรมที่ 3 

นักวิเคราะห 
 

 
 

ชุมชนตลาดบางเขนรวมกนัวิเคราะหปญหา 
 

 
 

ชุมชนเทวสุนทรรวมกันวิเคราะหปญหา 
 

 
 

ชุมชนรวมพัฒนารวมกนัวิเคราะหปญหา 
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กิจกรรมที่ 4 

รวมกันคิด 
 

 
 

วิทยากรเสริมความรู 
 

 
 

ปญหาขยะในปจจุบัน 
 

 
 

รวมกันคิดหาวิธีการแกไข 
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กิจกรรมที่ 5 

รวมมือรวมใจ 
 

 
 

ชาวชุมชนรวมกันรณรงคและประชาสัมพันธการไมท้ิงขยะและส่ิงปฏิกูลลงในคูคลอง 
 

 
 

ชาวชุมชนรวมมือในการปฏิบัติงานจริง 
 

 
 

รวมมือรวมใจการเก็บขยะในคลองเปรมประชากร 

DPU



ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ-สกุล นายอนุชา   สถิตยพงษ 
 

วุฒิการศึกษา อนุปริญญา  (สาขาเทคโนโลยีการเกษตร)  วิทยาลัยครูพระนคร  
 วิทยาศาสตรบัณฑิต  (สาขาพืชศาสตร)  สถาบันราชภัฏพระนคร 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ไดรับโลเกียรติคุณเปนมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จ
 การศึกษาคนแรกของสาขาส่ิงแวดลอมศึกษา (ภาคพิเศษ) รุน 4  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   
 ผานหลักสูตรภาคสนามดานส่ิงแวดลอมศึกษา 
 Certificate of Achievement Phranakhon Rajabhat University  
 With The Cooperation of University of Technology Sydney,  
 NSW, Australia  2004   
 ผานการอบรม  Project  WILD  Indiana  Certificate of Completion 
 U.S.A  2005 
 

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2538  Supervisor  (Landscape)  ประเทศบรูไน 
 พ.ศ. 2543  Supervisor  (Landscape)  ประเทศสวีเดน 
 พ.ศ.  2545 – ปจจุบัน  หัวหนาแผนกออกแบบสวน และพันธุไม                          
                                                           ฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
                                     อาจารยสอน วิชาจิตสํานึกสาธารณะเพื่อชุมชน    คณะศิลปศาสตร  
                                                          และวทิยาศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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