บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาของปญหา
ปจจุบันการเพิ่มขึ้นของประชากร การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอสภาพแวดลอมทําใหเกิดปญหามลพิษ
ตามมา เช น ป ญ หาขยะล น เมื อ ง ป ญ หาอากาศเป น พิ ษ ป ญ หาน้ํ า เสี ย คุ ณ ภาพน้ํ า ในแหล ง น้ํ า
ธรรมชาติ อยูใ นสภาพเสื่อมโทรม เต็มไปด ว ยสิ่ง ปฏิกู ลและสารเคมี ที่ถูก ปลอ ยทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือน้ําทิ้งจากบานเรือน ซึ่งลวนเปนปญหาที่สงผลกระทบตอสุขภาพ คุณภาพชีวิต
และมาตรฐานความเปนอยูของประชาชนในสังคมไทย ซึ่งการแกไขปญหาดานทรัพยากรแหลงน้ํา
ใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประสิทธิผล จําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงน้ํา
จากทุกภาคสวนรวมมือกันจึงจะสามารถสําเร็จลุลวงได (พวงเพชร คงแกว. 2554: 1)
มลพิษที่เกิดขึ้นกับแหลงน้ํา ถือวามีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางมาก
เพราะแหล ง น้ํ า เป น ทรั พ ยากรที่ สํ า คั ญ มาแต อ ดี ต ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การดํ า รงชี วิ ต ทั้ ง ในด า นการ
คมนาคมขนสง การอุปโภคบริโภค การเปนที่รองรับน้ําฝน หรือระบายน้ํา ตลอดจนเปนที่พักผอน
หย อ นใจเสริ ม สร า งภู มิ ทั ศ น นอกจากนี้ แ ม น้ํ า ลํ า คลอง ยั ง เป น แหล ง รวมของศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตที่สรางสมสืบทอดตอกันมาจากชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานมาแตโบราณ
ซึ่งสิ่งเหลานี้นับเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของชุมชนนั้นๆ และมีคุณคาเปนอยางยิ่ง
แนวทางหนึ่ ง ในการอนุ รั ก ษ แ หล ง น้ํ า ให ใ สสะอาดสวยงามอยู คู กั บ วิ ถี ชี วิ ต ของคนไทยนั้ น
จําเปนตองเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแหลงน้ําตั้งแตระดับครัวเรือน
ระดับชุมชนไปจนถึงระดับหนวยงานที่รับผิดชอบ กอนที่แหลงน้ําในประเทศไทยจะเสื่อมโทรมไป
มากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน โดยเฉพาะแมน้ํา ลําคลองในกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของไทย ซึ่ง
จากสถิติการเก็บขอมูลของสํานักงานสิ่งแวดลอม พบวาอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ําเสียในเขต
กรุงเทพมหานครมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งในสวนของกรุงเทพมหานครไดมีการให
ความสําคัญกับการดูแลแหลงน้ํา รวมทั้งไดคาดการณเกี่ยวกับปริมาณน้ําเสียมาตั้งแตป พ.ศ. 2540
วามีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป ดังตารางตอไปนี้
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ภาพที่ 1 แนวโนมปริมาณน้ําเสียในกรุงเทพมหานคร
ปริมาณน้ําเสีย/ล.บ.ลิตร/วัน

ที่มา : รายงานปริมาณน้ําเสีย.โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดเก็บคาบริการน้ําเสียในเขต
กรุงเทพมหานคร.การจัดการคุณภาพน้ําในกรุงเทพมหานคร. 2554: 15
นอกจากนี้ จ ากการศึ ก ษาเรื่ อ งการมี ส ว นร ว มในการจั ด การแหล งน้ํ า ของกรมส ง เสริ ม
คุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม พบวาประชาชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการอนุรักษแหลงน้ํานอยมาก ความรวมมืออยูในระดับต่ํา จะเห็นไดจากการ
ทิ้งขยะไมเปนที่ ทิ้งมูลฝอยลงในแหลงน้ําและเปนภาระในการจัดการกับปริมาณมูลฝอยในแหลงน้ํา
ที่เพิ่มขึ้น ถึงแมจะมีการรณรงคดานการอนุรักษแหลงน้ําอยางตอเนื่องแตยังไมสามารถครอบคลุม
ประชาชนทุกกลุมได อีกทั้งการมีสวนรวมของประชาชนไมสม่ําเสมอ เชน ในสถานการณอุทกภัย
ครั้งใหญในป พ.ศ. 2554 ที่ผานมาประชาชนจะมีความตื่นตัวและใหความสําคัญของการมีสวนรวม
ใหความรวมมือดี แตเมื่อสถานการณเริ่มคลี่คลายสูสภาวะปกติ ประชาชนก็จะแยกยายกันไป ทําให
การมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงน้ําไมตอเนื่องและไมไดผลเทาที่ควร จึงถือเปนอุปสรรคอยางยิ่ง
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ในการฟนฟูแหลงน้ํา โดยเฉพาะพื้นที่ลักษณะชุมชนเมือง ที่ตางคนตางทํามาหากิน ตามสภาพ
เศรษฐกิจในปจจุบัน (สํานักงานสิ่งแวดลอม. 2554: 32)
จากสภาพปญหาแหลงน้ําดังกลาว จึงเปนที่มาของการศึกษาการมีสวนรวมในการอนุรักษ
แหลงน้ํา โดยการศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการอนุรักษแหลงน้ําในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งแขวงวัด
กัลยาณเปนพื้นที่หนึ่งที่กําลังประสบปญหาแหลงน้ําเสื่อมโทรมอยูในเขตกรุงธนเหนือ มีจํานวน
ประชากรทั้งหมด 10,821 คนในพื้นที่ 78.50 ตารางกิโลเมตรและมีประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง (อายุ
18 ปขึ้นไป) รวม 9,421 คน แขวงวัดกัลยาณถือเปนเขตอนุรักษเมืองเกา เปนแหลงทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมทางฝงธนบุรี มีแมน้ําลําคลองที่ไหลผาน ดังนี้ 1) แมน้ําเจาพระยา
2) คลองบางกอกใหญหรือคลองบางหลวง 3) คลองบางกอกนอย 4) คลองบางน้ําชน 5) คลองบาง
สะแก 6) คลองบางไสไก และ 7) คลองสําเหร สภาพโดยทั่วไปเปนที่ราบลุม ที่มีแมน้ํา และลําคลอง
ไหลผานทั่วถึงกันตลอดทองที่ อยูทางตะวันตกของฝงแมน้ําเจาพระยา ประกอบไปดวย 6 ชุมชน คือ
1) ชุมชนกุฏีจีน 2) ชุมชนกุฏีขาว 3) ชุมชนบางไสไก 4) ชุมชนวัดใหญศรีสุพรรณ 5) ชุมชนวัด
ประดิษฐาราม และ 6) ชุมชนวัดกัลยาณ (สํานักงานบริหารการทะเบียน. 2554)
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรทั้งหมดในแขวงวัดกัลยาณ เขตุธนบุรี กรุงเทพมหานคร ป 2554

ชื่อแขวง

จํานวนประชากร
ทั้งหมด (คน)
เพศชาย เพศหญิง

แขวงวัดกัลยาณ

4,964

5,857

รวม
(คน)

10,821

พื้นที่ ความหนาแนน จํานวนบาน
(ตร.กม.) (คน/ตร.กม.)
(หลัง)

78.50

137.84

2,683

ที่มา: สํานักงานบริหารการทะเบียน. รายงานสถิติจํานวนประชากร. กรมการปกครอง. (2554)
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สวนการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติผูเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการอนุรักษแหลงน้ําของ
กองนโยบาย และแผนงาน สํานักงานสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร เชน โครงการแนะนําวิธีการ
ผลิตน้ําจุลินทรียชีวภาพ และEM Ball ซึ่งเปนโครงการของกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการรูจักวิธีการจัดการกับขยะภายในครัวเรือนใหเกิดประโยชน ลด
มลพิษในแหลงน้ํา และลดปริมาณขยะที่ตองจัดเก็บของกรุงเทพมหานคร ผลปรากฏวาประชาชน
ไมไดใหความสนใจเทาที่ควร หรือแมแตกิจกรรมการเดินขบวนรณรงคการอนุรักษแหลงน้ํา และ
โยน EM Ball ลงในแหลงน้ําภายในเขตธนบุรี ประชาชนก็มีสวนรวมนอยมาก โดยมีเพียงเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ ผูนําชุมชน และนักเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานคร เปนสวนใหญเทานั้น แนวคิด
การจัดการขยะมู ลฝอยในแหลงน้ํ าชุมชน เปนกระบวนการที่ทุกขั้นตอนขึ้น อยูกับชาวชุมชนที่
จะตองมีสวนรวมคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ และรวมแกไขปญหา ซึ่งจะนําไปสู
การดําเนินการที่สัมฤทธิ์ผลได (สํานักสิ่งแวดลอม. 2555 : 1) รวมถึงกิจกรรมการอนุรักษแหลงน้ํา
ที่จัดขึ้นในบริเวณแหลงน้ําในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยการรวมมือของผูนํา
ชุมชน ประชาชนในชุมชนและในพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งมีวัตถุประสงคในการเสริมสรางการมีสวนรวม
ในการอนุรักษแหลงน้ําในดานตางๆ ดังตอไปนี้
1. กิจกรรมวันอนุรักษน้ําโลกที่จัดขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2554 เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นของ
ชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ รวมกับโรงเรียนในบริเวณใกลเคียง โดยการเดินขบวนถือปายรณรงคให
ประชาชนชวยกันรักษาแหลงน้ํา มีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนใหความสําคัญกับการรักษาแหลง
น้ํา และทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งมูลฝอยตางๆลงในแหลงน้ํา มีประชาชนเขารวม
กิจกรรม 246 คน คิดเปนรอยละ 2.61
2. กิจกรรมวันสิ่งแวดลอมโลกที่จัดขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2554 เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคใหประชาชนที่ความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการอนุรักษแหลงน้ํา โดยการ
ชวยกันเก็บมูลฝอยที่อยูในบริเวณแหลงน้ํา รวมถึงเศษมูลฝอย ที่ตกหลนอยูในบริเวณชุมชน มี
ประชาชนเขารวม 238 คน คิดเปนรอยละ 2.52
3. กิจกรรมอนุรักษแหลงน้ําเทิดไทองคราชินี จัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคาม 2554 เปน
กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคใหประชาชนในแขวงวัดกัลยาณ นําบุตรหลานรวมกิจกรรมกับ
คุณแมชวยกันเก็บมูลฝอยที่อยูในบริเวณแหลงน้ํา พรอมทั้งมีของรางวัลมอบใหแกครอบครัวที่เขา
รวมกิจกรรม มีประชาชนเขารวม 151 คน คิดเปนรอยละ 1.60
4. กิจกรรมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง เปนการอนุรักษวัฒนธรรมควบคูไปกับการ
อนุรักษแหลงน้ํา มีการจัดประกวดเทพีนางนพมาศ พรอมกับการรณรงคใหใชวัสดุจากธรรมชาติมา
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ใชในการประดิษฐและตกแตงกระทง มีวัตถุประสงคเพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ยอยสลายยากที่เกิดขึ้น
หลังจากการจัดงานประเพณีดั่งเดิมของไทย มีประชาชนเขารวมจํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 1.41
5. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2554 เปนกิจกรรมที่จัดขึ้น
โดยความรวมมือกับภาครัฐ ในการมอบรางวัล พอดีเดนประจําป และยังไดมีการบรรยายใหความรู
เกี่ยวกับการรักษาแหลงน้ําโดยวิทยากรจากหนวยงานที่เกี่ยวของ มีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูแก
ผูนําครอบครัวเกี่ยวกับประโยชนของแหลงน้ํา และนําความรูไปสั่งสอนบุตรหลาย หรือเยาวชนใน
ครอบครัวตอไป มีประชาชนที่เขารวมกิจกรรม จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 1.18
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนผูเขารวมกิจกรรมการอนุรักษแหลงน้ําในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี
ประชาชนในแขวง
ผูเขารวม
คิดเปน
ลําดับที่
วัน/เดือน / ป
วัดกัลยาณที่มอี ายุ
กิจกรรม
รอยละ
18 ปขึ้นไป
(ราย)
1
22 มีนาคม 2554
9,421
246
2.61
2
5 มิถุนายน 2554
9,421
238
2.52
3
12 สิงหาคม 2554
9,421
151
1.60
4
25 พฤศจิกายน 2554
9,421
133
1.41
5
5 ธันวาคม 2554
9,421
112
1.18
ที่มา : วรชัย พิ ลาสรมย. รายงานการเขารว มกิจกรรมการอนุรัก ษแหลงน้ํ าในแขวงวัด กัลยาณ.
(ธันวาคม 2554)
จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมของประชาชนที่นอกจากยังไมสม่ําเสมอแลว
ยังอยูในระดับที่นอยลงอีกดวย ทําใหกิจกรรมตางๆที่จัดขึ้นไมคอยประสบความสําเร็จเทาที่ควร
โดยขาพเจาเปนผูหนึ่งที่พักอาศัยอยูในบริเวณติดกับแมน้ําลําคลองตั้งแตกําเนิด และไดสังเกตเห็น
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางน้ําในทางเสื่อมโทรมลงทั้งปริมาณขยะ สิ่งปฏิกูลที่เพิ่มมาก
ขึ้นทุกวัน และมีแนวโนมเพิ่มปริมาณมากขึ้น ดังนั้น ขาพเจาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับการมี
ส ว นร ว มของประชาชนในการอนุ รั ก ษ แ หล ง น้ํ า ภายในชุ ม ชนที่ ข า พเจ า อาศั ย อยู โดยหวั ง ว า
ประชาชนในชุมชนจะมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงน้ํา ใหใสสะอาดขึ้น ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย
ดานการจัดการคุณภาพน้ําของกรุงเทพหมานครที่ตองการลดปริมาณมลพิษทางน้ําไปพรอมกับ
เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณริมคลองในการชวยกันรักษาความสะอาด
แหลงน้ําภายในชุมชน โดยเริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของภายในบริเวณแขวงวัดกัลยาณ
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และชุมชนใกลเคียงโดยรอบ ซึ่งมีประชาชนและบานเรือนจํานวนมาก อีกทั้งยังเปนแหลงชุมชน
เกาแก ซึ่งมีคุณคาทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณี ถึงแมจะมีความแตกตางในการนับถือ
ศาสนา แตก็ สามารถอาศัย อยูรว มกัน ไดอยางสงบสุข ในบริ เ วณริ ม แม นํ้า เจ า พระยาฝงธนบุ รี
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นปญหาเรื่องของการการอนุรักษแหลงน้ํา ไมสามารถแกไขไดโดยหนวยงาน
ใดหนวยงานหนึ่งเพียงลําพังแตตองอาศัย “ การมีสวนรวม ” จากทุกภาคสวนรวมทั้งประชาชนใน
ชุมชนเพื่อชวยกันดูแลรักษาแหลงน้ํา เพื่อเสริมสรางสภาพแวดลอมที่ดีใหแกผูคนในชุมชนตอไป
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแหลงน้ําในแขวงวัดกัลยาณ
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
แหลงน้ําในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการเสริมสรางระดับของการมีสวนรวมของประชาชนในการ
อนุรักษแหลงน้ํา ในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
1.3 ขอบเขตของการศึกษาศึกษา
เปนการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
แหลงน้ํา ในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
1.4 นิยามศัพท
ประชาชน หมายถึง ผูที่อยูอาศัยในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ
ตั้งแต 18 ปขึ้นไป
การมีสวนรวม หมายถึง การมีสวนรวมในกิจกรรมดานการรักษา การฟนฟู และการพัฒนา
แหลงน้ํา ในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การอนุรักษ หมายถึง การรักษา การฟนฟู และการพัฒนาแหลงน้ําในแขวงวัดกัลยาณ เขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การรักษา หมายถึง การกระทําตอแหลงน้ํา โดยใชยา หรือเทคโนโลยีบําบัด ชวยใหแหลง
น้ําในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไหลเวียนเปนปกติ และปราศจากมลพิษ
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การฟนฟู หมายถึง การกิจกรรมที่ชวยทําใหแหลงน้ําที่เสื่อมโทรม ในแขวงวัดกัลยาณ เขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ใหฟนคืนสูสภาวะปกติ ดวยวิธีทางธรรมชาติหรือควบคูกับเทคโนโลยีที่
มนุษยสรางขึ้น
การพัฒนา หมายถึง การทําใหแหลงน้ําในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ดี
ขึ้นกวาปกติ หลังกิจกรรมการฟนฟูแลว โดยใชความรู ความเขาใจพัฒนาแหลงน้ําใหยั่งยืน
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแหลงน้ําใหมากยิ่งขึ้น
2. สามารถวางแนวทางในการวางแผนรณรงคการประชาสัมพันธกิจกรรมการอนุรักษ
แหลงน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการศึกษาในเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
แหลงน้ําแกประชาชน นักศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อใชในการวิจัย
ในขอบเขตที่กวางขวางมากยิ่งขึ้น

