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บทคัดย่อ
ตลอดลาน้าคลองแสนแสบ ยังคงปรากฏความแตกต่างของวิถชี วี ติ การดารงอยูข่ องประชากร โดยลักษณะ
ความเป็ นสังคมเมืองได้แผ่ขยายตลอดเส้นทางของลาน้าคลองแสนแสบจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร ลักษณะความ
เป็ นอยู่การพักอาศัยของคนในเขตกรุงเทพมหานครจัดว่ามีความแออัดสูงทัง้ ในแนวราบและแนวดิง่ ระบบ
สาธารณูปโภคมีความพร้อมครบครัน ระบบการประปาเข้าถึงเกือบทุกครัวเรือน เอือ้ ประโยชน์ต่อการส่งเสริม
ทางด้านสุขอนามัยทีด่ ี ความเป็นสังคมเมืองก่อเกิดความเร่งรีบในการดาเนินชีวติ ทัง้ ในด้านการคมนาคม และการ
บริโภค แต่ความเป็ นสังคมชนบทครอบคลุมพืน้ ทีเ่ ขตรอยต่อของจังหวัดและเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีลกั ษณะ
การอยู่อาศัยในลักษณะเบาบาง หนาแน่นเฉพาะเขตพาณิชยกรรม การประกอบอาชีพทีเ่ น้นทางเกษตรกรรมเป็ น
หลัก ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับน้าในบริเวณนี้จงึ มีมากกว่าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยช่องว่างระหว่าง
ความสัมพันธ์เริม่ มากขึน้ หลังจากความสาคัญในการคมนาคมทางน้าเริม่ ลดลง และระบบการประปาเข้าถึงในทุก
ั บนั จึงเปรียบเสมือนเส้นทางระบายน้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ
ครัวเรือนมากยิง่ ขึน้ สภาวะของคลองแสนแสบในปจจุ
ของคนเมือง แต่ยงั คงเป็ นประโยชน์ในทางเกษตรกรรมกับสังคมชนบท ในเขตกรุงเทพมหานครโรคทีส่ ารวจพบมี
ความสัมพันธ์กบั กิจกรรมส่วนบุคคล ทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องกับน้า ส่วนบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราพบโรคทีเ่ กิดจาก
น้ามากขึน้ เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างประชนกับน้ายังคงปรากฏอยู่ การแก้ไขปญั หาอย่างยังยื
่ น ควรอาศัยการ
ปลูกจิตสานึก พร้อมกับการแก้ไขปญั หาน้าเสียไปพร้อมกันอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
คาสาคัญ: คลองแสนแสบ สุขอนามัย
Abstract
The way of SaenSaeb canal is appearing the difference of life styles. Civil community is
expanded to the end of Bangkok. This show both more density of people in vertical and horizon line.
Hygiene system and water purified are serviced in almost households showed that they are supported
good health. Civilization has parallel to hurry in life transportation and consumption. In the other way the
rural Chacheangsao has slightly housing and more farmer occupation. Then people in this zone are high
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related to canal more than other zone. The gap of related about water in canal is bended because low
canal transportation and high hygiene water system. SaenSaeb canal is compared that is sewage canal.
The disease of urban are not related with water in SaenSaeb canal but these of rural are appeared. The
specific campaign and water treating together are a process that is the good and stable solution.
Keyword: SaenSaeb, Hygiene
บทนา/Introduction
กว่า 170 ปี ทผ่ี ่านมา ลาน้าคลองแสนแสบได้รบั ใช้ประชากรคนไทยริมคลองทัง้ ทางด้านการใช้อปุ โภค
บริโภค การคมนาคมขนส่ง และเป็ นแหล่งรับการระบายของเสียจากกิจกรรมต่างๆ สายน้าแห่งนี้ได้มกี าร
เปลีย่ นแปลงในทางลบทีละน้อย จากการสะสมของเสียตัง้ แต่อดีต จนถึงปจั จุบนั ในขณะทีค่ วามสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนกับคลองแสนแสบมีความเหินห่างกันมากขึน้ เรื่อยๆ ซึง่ เป็ นการเปลีย่ นแปลงในเส้นทางทีข่ นานซึง่ กันและ
ั ยหนึ่งทีน่ าไปสูค่ วามเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อันก่อ
กัน โดยการขยายตัวของสังคมเมืองจากจุดศูนย์กลางเป็ นปจจั
เกิดปญั หาทางด้านสุขอนามัยแบบใหม่ๆ ตามการเปลีย่ นแปลงในการดารงชีวติ ในแต่ละเวลาและบริบทของสังคม
ดังนัน้ ความใส่ใจทางด้านสุขภาพและสุขภาวะทีม่ าจากการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวมีมากขึน้ ทีเ่ นื่องมาจากการ
เปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมรอบตัว การศึกษาสภาวะทางด้านสุขอนามัยของประชาชนริมคลองแสนแสบตัง้ แต่
ั บนั จึง สะท้อนถึงรูปแบบปญั หา การบริการ การแก้ไข ในแต่ละยุคสมัย ทีม่ คี วามเปลีย่ นแปลง
อดีต จวบจนปจจุ
ั บนั เป็ นทีท่ ราบกันเป็ นอย่างดี
อย่างต่อเนื่อง และสามารถเชื่อมโยงความเป็ นมาและเป็ นไปได้อย่างดียงิ่ ซึง่ ในปจจุ
ว่าปญั หามลพิษเป็ นปญั หาใหญ่ และต้องได้รบั การแก้ปญั หาอย่างเร่งด่วน ตลอดลาคลองแสนแสบก็เช่นเดียวกัน
ซึง่ เป็ นแหล่งทีม่ มี ลพิษทัง้ ทางน้า ทางอากาศ และทางเสียง ตามบริบทของสังคมทีอ่ ยู่รมิ คลองแสนแสบแต่ละช่วง
พืน้ ที่ อันเป็ นต้นเหตุของการเกิดปญั หาทางด้านสุขอนามัยต่างๆ แตกต่างกันออกไป สามารถแบ่งกลุ่มศึกษา
ทางด้านสุขอนามัยออกเป็ น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ สังคมเมือง (ไม่มกี ารนาน้าในคลองแสนแสบมาใช้ในชีวติ ประจาวัน)
และสังคมชนบท (มีการนาน้าในคลองแสนแสบมาใช้ในชีวติ ประจาวันบ้าง) รูปแบบทางการเสนอผลการสารวจของ
แต่ละสังคมจึงนาเสนอในจุดทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ในลาดับแรก การศึกษาอัตราการเกิดโรคของแต่ละช่วงพืน้ ทีเ่ ป็ น
อย่างไร เป็ นโรคทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั น้าในคลองมากน้อยเพียงใด เป็ นสิง่ ทีบ่ อกความสัมพันธ์ระหว่างคนกับน้าใน
คลองในช่วงเวลาปจั จุบนั ได้เป็ นอย่างดี แต่ทงั ้ หมดทัง้ มวลของงานวิจยั ฉบับนี้ได้เน้นถึงสุขอนามัยของประชาชนที่
อาศัยริมคลองแสนแสบ ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากมลภาวะทีเ่ กิดขึน้ ในคลองแสนแสบ และประชาชนทีอ่ าศัยพืน้ ทีท่ น่ี ่าจะ
ได้รบั ผลกระทบจากมลภาวะ จากสภาพแหล่งกาเนิดมลพิษในช่วงเวลาทีผ่ ่านมาจนถึงปจั จุบนั อันเป็ นตัวชีค้ วาม
น่าจะก่อให้เกิดความไม่สบายอารมณ์ทอ่ี ยู่ภายใต้จติ ใจของประชาชนทีอ่ าศัยริมคลองได้ สภาพความไม่น่าดูของลา
คลอง กลิน่ ทีเ่ หม็นเกินบรรยาย เสียงดังรบกวนจากยานพาหนะในคลอง สิง่ เหล่านี้เป็ นตัวกระตุน้ อย่างดีกบั อารมณ์
ของคนในสังคมเมือง และในอีกสังคมหนึ่งทีม่ กี ารทาการเกษตรกรรมเป็ นหลัก หรือสังคมชนบท ปญั หาสภาพน้าใน
คลองดังกล่าวข้างต้นต่างกันสิน้ เชิง ปญั หาสุขอนามัยจึงแตกต่างกันด้วย สภาพแหล่งน้าอาจไม่ใช่ปญั หาหลัก แต่
ระบบสาธารณูปโภค และการบริการสาธารณสุข เป็ นปญั หาหลักแทน ทัง้ นี้เนื่องสภาพสังคมทีต่ ่างกันสุดขัว้ แม้ห่าง
จากเขตกรุงเทพมหานครไม่กก่ี โิ ลเมตรก็ตาม ด้วยความเจริญทางสิง่ ก่อสร้าง การสาธารณูปโภค และด้านต่างๆ
ยึดหลักทางการคมนาคมทางบกเป็ นหลัก การศึกษางานวิจยั ฉบับนี้คาดว่าสามารถบอกความแตกต่างของ
สุขอนามัยของประชนในแต่ละพืน้ ทีท่ ค่ี ลองแสนแสบไหลผ่านได้เป็ นอย่างดี พร้อมกับเป็ นแนวทางในการศึกษาทีล่ ง
ั บนั ของ
ลึกเจาะเฉพาะพืน้ ทีต่ ่อไป โดยเนื้อหาทีก่ ล่าวต่อไปในบทของการสารวจข้อมูล เป็ นข้อมูลจากอดีตถึงปจจุ
แหล่งทีม่ ผี ลทาให้น้าเน่าเสีย และเหม็น สภาพทางกายภาพและชีวภาพของน้าและบริบทต่างๆริมคลองแสนแสบ
ข้อมูลทางสุขอนามัยของกลุ่มคนริมคลองแสนแสบ และแนวทางแก้ไขปญั หาทีน่ ามาใช้ โดยจะเสนอภาพรวมของ
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สุขอนามัย และแนวทางในการแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ตลอดริมคลองแสนแสบในบทวิเคราะห์และสรุปต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั /Objectives
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับสุขอนามัยของประชาชนในชุมชนริมคลองแสนแสบ
2. เพื่อศึกษาพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุขตลอดริมคลองแสนแสบ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพืน้ ทีอ่ ยู่อาศัยและสุขอนามัยของประชาชนตลอดริมคลองแสนแสบ
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั /Methods
1. รวบรวมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขอนามัยริมคลองแสนแสบ
2. รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับโรคทีส่ ารวจพบในชุมชนริมคลองแสนแสบ
3. สังเคราะห์ขอ้ มูล
4. สรุปและวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขอบเขตของโครงการวิจยั
1. ศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อมของชุมชนบริเวณพืน้ ทีร่ มิ คลองแสนแสบใน
ประเด็น สุขอนามัยชุมชน ในเชิงเอกสารและข้อมูลระดับทุตยิ ภูมิ
2. พืน้ ทีศ่ กึ ษาได้แก่ชุมชนทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั คลองแสนแสบทีอ่ ยู่ในระยะ 500 เมตรจากกึง่ กลางคลอง
ทัง้ 2 ด้าน โดยแบ่งเป็ น 4 พืน้ ที่ ในการศึกษาได้แก่
2.1 พืน้ ทีก่ รุงเทพฯ ชัน้ ใน
: ตัง้ แต่ ปากคลองมหานาค ถึง ท่าเรือประตูน้า
2.2 พืน้ ทีก่ รุงเทพฯ ชัน้ กลาง
: ตัง้ แต่ ท่าเรือประตูน้า ถึง ท่าเรือคลองตัน
2.3 พืน้ ทีก่ รุงเทพฯ ชัน้ นอก
: ตัง้ แต่ ท่าเรือคลองตัน ถึง สุดเขตหนองจอก
2.4 พืน้ ทีจ่ งั หวัดฉะเชิงเทรา
: ตัง้ แต่ สุดเขตหนองจอก ถึง แม่น้าบางปะกง
ผลการวิ จยั /Results
ส่วนที่ 1 ตัง้ แต่ปากคลองมหานาค (ท่าเรือผ่านฟ้ าลีลาศ) ถึงประตูน้า
ลักษณะทางกายภาพของคลองแสนแสบในส่วนแรกมีพน้ื ทีต่ ดิ ต่อกับ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี และ
แขวงรองเมือง แขวงวังใหม่ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน และมีคลองซอยในเขตราชเทวี 1 คลอง และเขตปทุมวัน 1
คลอง รวมทัง้ หมดมีประมาณ 2 คลอง
ศูนย์สาธารณสุขทีร่ บั ผิดชอบครอบคลุมพืน้ ทีท่ ศ่ี กึ ษาวิจยั คือ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 ราชปรารภ 5
จุฬาลงกรณ์ และ 16 ลุมพินี

ภาพประกอบ 1 ข้อมูลการเจ็บปว่ ย 5 อันดับแรกของประชาชนในชุมชนของส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2 ตัง้ แต่ประตูน้า ถึงวัดเทพลีลา
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ลักษณะทางกายภาพของคลองแสนแสบในส่วนที่ 2 มีพน้ื ทีต่ ดิ ต่อกับแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี แขวงคลองเตยเหนือ และแขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง และ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ โดยมีจานวน
คลองซอย ในเขตปทุมวันมี 2 คลอง เขตราชเทวีมี 1 คลอง เขตวัฒนามี 4 คลอง เขตห้วยขวางมี 3 คลอง เขตสวน
หลวงมี 1 คลอง และเขตวังทองหลางมี 1 คลอง รวมทัง้ หมดมีประมาณ 12 คลอง
ศูนย์สาธารณสุขทีร่ บั ผิดชอบครอบคลุมพืน้ ทีท่ ศ่ี กึ ษาวิจยั ในส่วนที่ 2 ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
ราชปรารภ 25 ห้วยขวาง 21 วัดธาตุทอง 16 ลุมพินี 10 สุขมุ วิท 37 ประสงค์-สุดสาคร ตูจ้ นิ ดา และ 35 หัวหมาก

ภาพประกอบ 2 ข้อมูลการเจ็บปว่ ย 5 อันดับแรกของประชาชนในชุมชนของส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3 ตัง้ แต่วดั เทพลีลา ถึงหนองจอก
คลองแสนแสบในส่วนที่ 3 มีพน้ื ทีต่ ดิ ต่อกับแขวงหัวหมาก และแขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว แขวงมีนบุรี และแขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี แขวงทรายกองดินใต้ เขต
ั ่ อ แขวงโคกแฝด แขวงหนองจอก และแขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก และมีคลอง
คลองสามวา และ แขวงคูฝ้ งเหนื
ซอย ในเขตวังทองหลางมี 4 คลอง เขตบางกะปิ มี 12 คลอง เขตบึงกุ่มมี 6 คลอง เขตสะพานสูงมี 5 คลอง เขตคัน
นายาวมี 5 คลอง เขตมีนบุรมี ี 14 คลอง เขตคลองสามวามี 7 คลอง และเขตหนองจอกมี 15 คลอง รวมทัง้ สิน้ 68
คลอง
ศูนย์บริการสาธารณสุขทีร่ บั ผิดชอบครอบคลุมพืน้ ทีท่ ศ่ี กึ ษาวิจยั ในส่วนที่ 3 คือ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่
21 วัดธาตุทอง 50 บึงกุ่ม 56 ทับเจริญ 64 คลองสามวา 44 ลาผักชี หนองจอก 50 บึงกุ่ม 68 สะพานสูง และ 43
มีนบุรี
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ภาพประกอบ 3 ข้อมูลการเจ็บปว่ ย 5 อันดับแรกของประชาชนในชุมชนของส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4 ตัง้ แต่หนองจอก ถึงปากคลองบางขนาก
คลองแสนแสบไหลผ่านตาบลโพรงอากาศ ตาบลศาลาแดง ตาบลบางน้าเปรีย้ ว และตาบลบางขนาก ของ
อาเภอบางน้าเปรีย้ ว
ศูนย์บริการสาธารณสุขทีร่ บั ผิดชอบครอบคลุมพืน้ ทีท่ ศ่ี กึ ษาวิจยั ในส่วนที่ 4 คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข
ตาบลศาลาแดง ศูนย์บริการสาธารณสุขตาบลบางขนาก ศูนย์บริการสาธารณสุขตาบลโพรงอากาศ และศูนย์บริการ
สาธารณสุขอาเภอบางน้าเปรีย้ ว

การประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครัง้ ที่ 7
1 – 2 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตาราง 1 ข้อมูลการเจ็บปว่ ย 5 อันดับแรกของประชาชนในชุมชนของส่วนที่ 4
โรคที่พบในสถานี อนามัยตาบล
อันดับที่
โพรงอากาศ
บางขนาก
1
โรคระบบทางเดินหายใจ
อาการและสิง่ ผิดปกติไม่ทราบสาเหตุ
2
โรคระบบย่อยอาหารรวมโรค โรคระบบทางเดินหายใจ
ในช่องปาก
3
อาการและสิง่ ผิดปกติ
โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงสร้างฯ
ไม่ทราบสาเหตุ
4
โรคระบบกล้ามเนื้อรวม
โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผวิ หนัง
โครงสร้างฯ
5
โรคระบบไหลเวียนเลือด
โรคติดเชือ้ และปรสิต

บางน้าเปรีย้ ว
โรคติดเชือ้ และปรสิต
โรคระบบทางเดินหายใจ
อาการและสิง่ ผิดปกติ
ไม่ทราบสาเหตุ
โรคระบบไหลเวียนเลือด
โรคเกีย่ วกับต่อมไร้ท่อ/
เมตาบอลิก

สรุปและอภิ ปรายผล/Conclusions and Discussion
จากการศึกษาและเก็บข้อมูลอัตราการเจ็บปว่ ยของประชากรริมคลอง ได้ศกึ ษาสถานบริการทางแพทย์ใด
ทีป่ ระชาชนเลือกใช้บริการ และมีความใกล้ชดิ กับประชาชนในแต่ละระดับ โดยประชาชนชาวกรุงเทพมหานครส่วน
ใหญ่ยงั คงเห็นว่าศูนย์บริการสาธารณสุข ยังมีความจาเป็ น โดยเฉพาะสาหรับประชาชนที่ มรี ายได้น้อยและเมื่อ
เจ็บป่วยไม่มาก เพราะเป็ นบริการที่อยู่ใกล้บ้านและราคาไม่แพง รวมทัง้ ศูนย์สาขา ซึ่งเป็ นหน่ วยงานที่ใกล้ชิด
ประชาชน และให้บริการด่านแรกได้ดพี อควร [1] ซึง่ กลุ่มประชากรผูใ้ ช้บริการมักเป็ นกลุ่มผูม้ รี ายได้น้อยและอาศัย
อยู่ในชุมชนแออัด และกลุ่มคนด้อยโอกาสผูย้ ากจน มีความรูช้ นั ้ ประถมศึกษา หรือ ผูอ้ พยพย้ายถิน่ มาไม่นานนัก
เป็ นส่วนใหญ่ [2]ในเขตกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน่วยบริการเยีย่ มบ้านทีเ่ ข้าถึงเกือบทุกบ้านใน
ทุกชุมชนทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ แต่จะได้ขอ้ มูลเฉพาะกลุ่มคนทีอ่ ยู่ในชุมชนเท่านั น้ แต่ไม่สามารถเข้าไปหาอัตรา
การเจ็บป่วยของประชาชนที่อาศัยในบ้านเดี่ยว อพาร์ทเม้นท์ และคอนโดมิเนียมได้ เนื่องจากเป็ นกลุ่มคนที่มี
รายได้ดี มีสวัสดิการ ไม่นิยมการใช้บริการสาธารณสุข สามารถเลือกสถานบริการทางการแพทย์ตามทีแ่ ต่ละบุคคล
พึงพอใจได้ โดยอาจเข้ารับการรักษาในหรือนอกเขตทีต่ นอาศัยอยู่ได้ ดังนัน้ จึงเลือกศึกษาอัตราการเจ็บปว่ ยในกลุ่ม
โรคต่างๆ เฉพาะกลุ่มคนทีอ่ าศัยอยู่ในชุมชนที่มพี ้นื ที่ตดิ คลองแสนแสบ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มฐี านะยากจนถึงปาน
กลาง และจากการสารวจโดยรวม อัตราการเจ็บปว่ ยของประชาชนริมคลองแสนแสบ พบว่าไม่มคี วามแตกต่างจาก
ประชาชนทีไ่ ม่ได้อยู่ตดิ คลอง และโรคทีค่ าดว่าจะมีสาเหตุมาจากน้ าในคลองแสนแสบ ไม่มอี ตั ราการเจ็บป่วยที่มี
ปริมาณหรืออาการทีเ่ ด่นชัด เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับน้าคลองแสนแสบแยกกันอย่างเห็นได้ชดั
มีร ะบบพึ่ง พาอาศัย กัน ในจ านวนที่น้ อ ยมากถึง ไม่ มีเ ลย ท าให้ก ารเกิด โรคอัน ดับ ต้น ๆ จะเป็ น โรคที่เ กี่ย วกับ
พฤติกรรมการบริโภค และสุขลักษณะนิสยั ส่วนบุคคลเป็ นส่วนใหญ่ [3] เพื่อความครบถ้วนของข้อมูลจึงใช้ในแนว
ทางการสัมภาษณ์บุคคลทีใ่ กล้ชดิ และเข้าไปตรวจเยีย่ มในชุมชนนัน้ ๆร่วมด้วย
ในงานวิจยั เกีย่ วกับคลองแสนแสบตลอดลาคลองในอดีตมีการแบ่งพืน้ ทีก่ ารศึกษาอย่างมาก 3 ส่วน [4] ดังนัน้ เพื่อ
การวิจยั ทีส่ ามารถลงรายละเอียดได้อย่างครบถ้วนจึงแบ่งพืน้ ทีก่ ารศึกษาออกเป็ น 4 ส่วน โดยจะแบ่งวิเคราะห์แต่
ละส่วนย่อย จากผลการวิจยั ด้านคุณภาพชีวติ และพฤติกรรม พบว่า
ส่วนที่ 1 ตัง้ แต่ปากคลองมหานาค (ท่าเรือผ่านฟ้ าลีลาศ) ถึงประตูน้า
เมื่อสารวจถึงอัตราการเจ็บป่วยของประชาชนที่อยู่ในชุมชนริมคลองแสนแสบ พบว่า การเกิดโรคของ
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ประชาชนส่วนใหญ่ขน้ึ อยู่กบั พฤติกรรมการบริโภค และสุขลักษณะนิสยั ของแต่ละบุคคล และโรคทีค่ าดว่ามีผลพวง
มาจากน้าจากคลองแสนแสบ พบว่า ไม่มกี ลุ่มอาการของโรคและจานวนผูเ้ จ็บป่วยอย่างเด่นชัด ทัง้ นี้อาจมีสาเหตุ
มาจากน้าในคลองแสนแสบไม่ได้เข้ามามีความสัมพันธ์กบั ส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวติ ของประชาชนริมคลองมาก
นัก และปจั จุบนั มีการสร้างทางเท้ากัน้ ตัวบ้านกับคลองอย่างชัดเจน การใช้ประโยชน์จากน้ าในคลองแสนแสบกับ
ประชาชนในส่วนนี้แทบจะไม่มเี ลย ดังข้อมูลจากการสารวจลักษณะการใช้น้ าใช้ของคนในชุมชนที่มพี ้นื ที่ติดกับ
คลองแสนแสบ พบว่า 100% ใช้น้ าประปาในการอุปโภคบริโภคและมีระบบสุขาที่ถูกลักษณะในทุกครัวเรือน จึง
เปรียบเสมือนว่าคลองแสนแสบเป็ นเพียงคลองสาหรับรองรับการระบายของเสีย ทีก่ ่อให้เกิดกลิน่ เหม็นน่ าราคาญ
และเป็ นเส้นทางการเดินทางทีห่ ลีกเลีย่ งการจราจรทีต่ ดิ ขัดเท่านัน้ ปญั หาทีต่ ามมานัน้ เป็ นผลพวงจากการเดินเรือ
ั่
ในเรื่องมลพิษทางเสียงทีเ่ กิดขึน้ อันก่อให้เกิดความราคาญแก่ผพู้ กั อาศัยริมสองฝงคลอง
นอกจากปญั หาจากมลพิษทางน้าแล้ว การพัฒนาของสิง่ ก่อสร้างในบริเวณพืน้ ทีช่ นั ้ ในมีการเปลีย่ นแปลง
ไปอย่างมาก ซึง่ ส่งผลกระทบต่อประชากร[5] ผูท้ อ่ี ยู่รอบอาคารและประชาชนทัวไป
่ มีปญั หาด้านสุขภาพต่างๆ สูง
กว่าผูท้ อ่ี ยู่ในอาคาร แสดงให้เห็นว่าปญั หาสุขภาพเหล่านี้อาจจะมีสาเหตุทางอ้อมจากอาคารสูง เช่น ปรากฏการณ์
โดมความร้อนในเขตเมือง ซึง่ ก่อให้เกิดสารมลพิษทางอากาศหลายชนิดทีเ่ ป็ นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ
นอกจากนี้ภาวะความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจอาจเป็ นผลมาจากความเครียดมาจากปญั หาสุขภาพจิตและสังคม
ส่วนที่ 2 ตัง้ แต่ประตูน้า ถึงวัดเทพลีลา
การสารวจอัตราการเกิดโรคของประชาชนทีอ่ าศัยในชุมชนทีม่ พี น้ื ทีต่ ดิ กับคลองแสนแสบ พบว่าการเกิด
โรคทีม่ นี ้าเป็ นสือ่ ทีพ่ บคือ ไข้เลือดออก ไข้เด็งกี่ ไข้สมองอักเสบ และอุจจาระร่วง ในเขตพืน้ ทีแ่ ขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง แต่ทงั ้ นี้ไม่สามารถสรุปได้ว่ามีผลมาจากน้ าในคลองแสนแสบ แต่ อาจเป็ นผลมาจากพฤติกรรม และ
สุขลักษณะนิสยั ของประชาชน โดยโรคทีพ่ บมาก คือ โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึง่ ไม่แตกต่างจาก
ประชาชนทีไ่ ม่ได้อาศัยริมคลอง แต่ทน่ี ่ าสังเกต คือ พบโรคภูมแิ พ้ และโรคหอบหืดมากขึน้ ในเกือบทุกชุมชน อัน
เป็ นโรคทีเ่ กีย่ วกับสภาวะแวดล้อมทางอากาศทีไ่ ม่ดี และไม่เหมาะสม ในจานวนพอสมควร ซึง่ ทางผูว้ จิ ยั จะนาไป
ศึกษาปจั จัยแวดล้อมต่อไป โดยผลจากการสารวจและการสัมภาษณ์ผทู้ อ่ี าศัยริมคลองแสนแสบและผูท้ เ่ี ข้าไปตรวจ
เยีย่ ม พบว่า เนื่องจากน้าประปาเข้าถึงในทุกบ้าน จึงไม่มปี ระชาชนคนใดใช้น้าในคลองเพื่ออุปโภคบริโภคเลย ส่วน
เรื่องขยะมีการจัดการของทางกรุงเทพมหานครทีม่ าจัดเก็บ สถานทีข่ บั ถ่ายของเสียในแต่ละครัวเรือนถูกสุขลักษณะ
น้ าเสียยอมรับว่ามีการระบายลงในคลองทัง้ หมด มีระบบการบาบัดน้ าเสียใช้ถงั ดักไขมันบ้าง แต่กท็ าเท่าทีท่ าได้
ปญั หาหลักทีม่ าจากคลองแสนแสบ คือปญั หาจากกลิน่ ทีเ่ หม็นรบกวน
การตรวจสอบอาคารสูงเป็ นอาคารทีม่ ผี คู้ นอาศัยอยู่มากจึงทาให้มนี ้าทิง้ มากตามไปด้วย ดังนัน้ ในบางครัง้
แหล่งรองรับน้ าทิ้งมีขนาดไม่เพียงพอที่จะรองรับน้ าทิ้งมากขนาดนัน้ เนื่องจากท่อระบายน้ าทิ้งเหล่านี้สร้างขึ้น
ก่อนทีจ่ ะเกิดอาคารสูงขึน้ มากมายในกรุงเทพมหานครอย่างในปจั จุบนั โดยอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงได้
กล่าวคือ เกิดภาวะระบายน้าไม่ทนั เป็ นต้น [6]
ส่วนที่ 3 ตัง้ แต่วดั เทพลีลา ถึงหนองจอก
รายละเอียดชุมชน ด้านสุขอนามัย ต่างๆ ได้แก่ ลักษณะของส้วม และการใช้น้ าประปาในการอุปโภค
บริโภค จากข้อมูลทีไ่ ด้จากศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆ พบว่า ในทุกชุมชนทีต่ ดิ กับคลองแสนแสบ มีระบบสุขาที่
ถูกสุขลักษณะในทุกชุมชน และใช้น้าประปาในการอุปโภคและบริโภคในชีวติ ประจาวันแทบทัง้ สิน้ ชุมชนในเขตมีน
บุรี เป็ นชุมชนชานเมือง ไม่แออัด น้ าดื่มถูกสุขลักษณะ (98.6%) น้ าใช้เป็ นน้ าประปา (94.6%) ห้องน้ าถูก
สุขลักษณะ (98.8%) มีหลายครัวเรือนในชุมชนทีไ่ ม่ได้ใช้น้าประปา เช่น ชุมชนดารุสซุนนี ชุมชนมิตรไมตรีสมั พันธ์
และชุมชนสุเหร่าใหม่ ดังจะเห็นว่าบริเวณส่วนนี้เป็ นบริเวณทีเ่ ป็ นชานเมืองของกรุงเทพมหานครทีม่ ปี ญั หาด้านการ
ใช้น้าประปา ยังไม่ทวถึ
ั ่ ง แต่บริเวณเขตเมือง ดังเช่นชุมชนอัสลาม และชุมชนวัดพิชยั พบปญั หาทีก่ ่อให้เกิดปญั หา
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ทางสุขภาพ คือ ปญั หาน้าท่วมขังภายในชุมชน สัตว์พาหะทีก่ ่อให้เกิดโรค และปญั หาด้านการคุมกาเนิด ซึง่ พบว่า
มีการใช้น้ าประปากันทุกครัวเรือน และลักษณะการเกิดโรคทีค่ าดว่าน้ าในคลองแสนแสบมีผลนั ้น จากการสารวจ
พบว่าไม่มีโรคที่ปรากฏแตกต่างจากโรคที่ปรากฏในประชาชนที่ไม่ได้ใช้น้ าในคลองแสนแสบ การเกิดโรคก็ยงั
เกีย่ วเนื่องกับพฤติกรรม และสุขลักษณะนิสยั ส่วนบุคคลเช่นเดิม ดังคาให้สมั ภาษณ์ของพยาบาลเยีย่ มบ้านในพืน้ ที่
นี้ทก่ี ล่าวว่า เนื่องจากชุมชนแถบนี้เป็ นชาวมุสลิม จึงมีพฤติกรรมการบริโภคทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจ เบาหวาน
ความดันสูง ได้ง่าย แต่ในด้านอนุรกั ษ์คลองแสนแสบในส่วนที่ 3 นี้ มีมากกว่าส่วนอื่นๆทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น ทัง้ นี้
เพราะความเป็ นชุมชนที่ยงั คงวิถีชวี ติ แบบเดิม ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงมากนัก ความใกล้ชดิ กับคลองและเห็นการ
เปลีย่ นแปลงของคลองแสนแสบมาโดยตลอดจึงทาให้เกิดจิตต์รกั ษ์คลองแสนแสบลงถึงกลุ่มบุคคลได้ง่ายมากขึน้
จากการศึกษาชุมชนใกล้แหล่งโรงงานอุตสาหกรรม โดยปญั หาสุขภาพสาคัญที่ชุมชนส่วนใหญ่ระบุ คือ โรคหรือ
อาการทางผิวหนัง [7] แต่การสารวจจากสถิติการเกิดโรค และการสัมภาษณ์ ไม่มกี ารเกิดโรคหรืออาการทาง
ผิวหนังแตกต่างจากบริเวณทีไ่ ม่มนี ิคมอุตสาหกรรม
ชุมชนนอกเมืองยังมีการใช้น้ าเพื่อการซักผ้า ล้างจาน อาบน้ า ในกรณีทน่ี ้ าประปาไม่ไหล มีเรือข้ามฟาก
ชุมชนทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามนอกเมืองยังใช้น้าเพื่อการทานา ทาเกษตรผสมผสาน ในชุมชนนอกเมือง ลักษณะน้ า
เปลี่ยนแปลงไปไม่มาก คือ ขุ่นไปบ้างไม่มาก คือ ขุ่นกว่าเดิม แต่ยงั มีสตั ว์น้ าอาศัยอยู่บ้าน คือ ชุมชนอิซ์ฮาร์ด
ชุมชนหลอแหลคลองใหญ่ ชุมชนโซ๊ะมันพัฒนา ลักษณะน้าในชุมชนนภาพิไลพัฒนาเป็ นสีเขียว มีขยะมากขึน้ และมี
กลิน่ เหม็น ผู้คนไม่ช่วยกันดูแลเพราะถือเป็ นหน้าที่ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีจ่ ะต้องมาเก็บ และส่วนมากไม่ใช่คนใน
ท้องถิน่ ดัง้ เดิมเป็ นพวกอพยพเข้ามาอยู่ใหม่จงึ ไม่ช่วยดูแล ส่วนชุมชนทีม่ ลี กั ษณะน้ ายังใสอยู่ คือ ชุมชนดารุล้ คอย
รอต ชุมชนนอกเมืองยังรักษาสภาพเดิมไว้ได้บา้ งโดยเฉพาะในกลุ่มคนอิสลามซึง่ มีกจิ กรรมในเรื่ องการดูแลรักษา
ความสะอาดคลองทีท่ าอยู่ ส่วนกลุ่มชาวพุทธจะไม่มกี จิ กรรมนี้ [8]
ส่วนที่ 4 ตัง้ แต่หนองจอก ถึงปากคลองบางขนาก
ั่
เมื่อสารวจสุขอนามัยของประชาชนริมสองฝงคลองยั
งพบการพึง่ พิงน้าในคลองแสนแสบในการอุปโภค แต่
ไม่นามาบริโภค การประกอบอาชีพซึ่ง ส่วนใหญ่ เ ป็ นอาชี พเกษตรกรรมการพึ่ง พิงและความใกล้ชิด กับการใช้
สารเคมีเป็ นกิจวัตร ลักษณะการป้องกันการใช้สารเคมียงั ไม่มีการป้องกันอย่างถูกต้องและไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าทีค่ วร จากอัตราการเกิดโรคของประชาชนใน 3 ตาบลทีค่ ลองแสนแสบไหลผ่าน พบว่าโรคทีพ่ บมาก 5 อันดับ
แรก คือ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชือ้ และปรสิต โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ และโรค
ทีม่ นี ้ าเป็ นสื่อปรากฏ 3 โรค คือ โรคอุจจาระร่วง โรคไข้เลือดออก และโรคบิด ทีต่ าบลบางน้ าเปรีย้ ว จะเห็นได้ว่า
ปจั จัยของน้าในคลองไม่ได้ส่งผลต่อการเกิดโรคของประชาชนในบริเวณส่วนที่ 4 นี้ อาจเนื่องด้วยคุณภาพของน้ า
ในบริเวณนี้อยู่ในระดับดี มีการถ่ายเทกันระหว่างคลองโดยไหลผ่านคลองเชื่อมต่างๆที่มอี ยู่มากในพืน้ ทีน่ ้ี แต่จะ
พบว่าอัตราการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจมีอตั ราทีส่ งู มากเมื่อเทียบกับในพืน้ ทีส่ ว่ นอื่นๆทีอ่ ยู่ในเขตเมือง จึงคาด
ว่าน่าจะมาจากสาเหตุของระบบการใช้ยาฆ่าแมลงในการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตรต่างๆ เช่น การ
สีขา้ ว เป็ นต้น ก่อให้เกิดฝุน่ ละอองขึน้ เป็ นจานวนมาก
จากการที่ได้จดั ให้มกี ารประชุมประชาคมเทศบาลตาบลบางน้ าเปรีย้ ว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550
พบว่าปญั หาด้านธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้แก่ ปญั หาน้ าเน่ าเสียทีป่ ล่อยลงคลองและขยะมูลฝอยทีท่ ง้ิ ลงคลอง
การขาดความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน และการค้าขาย การปลูกสร้างบ้านเรือนรุกล้าลาน้ าสาธารณะ ไม่มี
ระบบกาจัดขยะมูลฝอยทีส่ มบูรณ์และมีประสิทธิภาพ และปญั หาฝุน่ ละอองจากโรงสี
ปญั หาด้านแหล่งน้า ได้แก่ การขาดแคลนแหล่งน้ าสะอาดสาหรับอุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในฤดูแล้ง และการขาดความร่วมมือในการบารุงรักษาแหล่งน้า
ปญั หาด้านการสาธารณสุข ได้แก่ ตลาดสดไม่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีปญั หาด้านสุขอนามัย ขาดการส่งเสริมการ
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ออกกาลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ ปญั หาเรื่องโรคติดต่อและไม่ตดิ ต่อ และปญั หาเรื่องสุนขั จรจัด นกพิราบ
จุดอ่อนของเทศบาลตาบลบางน้ าเปรี้ยว คือ การไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแม่น้ าลาคลองได้มากนัก
เนื่องมาจาก ปริมาณน้ าในหน้าแล้งน้ าจะไม่มี และบางครัง้ น้ าก็เน่ าเสียเนื่องมาจากประชาชนปล่อยน้ าเสียทาง
การเกษตรทิง้ ลงในแม่น้าลาคลอง จึงก่อให้เกิดปญั หาด้านสิง่ แวดล้อมและคุณภาพน้าไม่ดี และมีพน้ื ทีท่ านาอยู่ส่วน
หนึ่งทีต่ อ้ งใช้น้าจึงต้องประสบปญั หากับน้าไม่พอแก่การเพาะปลูก จึงทาให้เกิดปญั หาน้าไม่พอทานา
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