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                                                                    บทคดัย่อ  

ตลอดล าน ้าคลองแสนแสบ ยงัคงปรากฏความแตกต่างของวถิชีวีติการด ารงอยูข่องประชากร โดยลกัษณะ
ความเป็นสงัคมเมอืงไดแ้ผ่ขยายตลอดเสน้ทางของล าน ้าคลองแสนแสบจนสดุเขตกรุงเทพมหานคร ลกัษณะความ
เป็นอยู่การพกัอาศยัของคนในเขตกรุงเทพมหานครจดัว่ามคีวามแออดัสงูทัง้ในแนวราบและแนวดิง่ ระบบ
สาธารณูปโภคมคีวามพรอ้มครบครนั ระบบการประปาเขา้ถงึเกอืบทุกครวัเรอืน เอือ้ประโยชน์ต่อการสง่เสรมิ
ทางดา้นสขุอนามยัทีด่ ีความเป็นสงัคมเมอืงก่อเกดิความเร่งรบีในการด าเนินชวีติ ทัง้ในดา้นการคมนาคม และการ
บรโิภค แต่ความเป็นสงัคมชนบทครอบคลุมพืน้ทีเ่ขตรอยต่อของจงัหวดัและเขตจงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยมลีกัษณะ
การอยู่อาศยัในลกัษณะเบาบาง หนาแน่นเฉพาะเขตพาณิชยกรรม การประกอบอาชพีทีเ่น้นทางเกษตรกรรมเป็น
หลกั ความสมัพนัธร์ะหว่างคนกบัน ้าในบรเิวณน้ีจงึมมีากกว่าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยช่องว่างระหว่าง
ความสมัพนัธเ์ริม่มากขึน้หลงัจากความส าคญัในการคมนาคมทางน ้าเริม่ลดลง และระบบการประปาเขา้ถงึในทุก
ครวัเรอืนมากยิง่ขึน้ สภาวะของคลองแสนแสบในปจัจบุนัจงึเปรยีบเสมอืนเสน้ทางระบายน ้าเสยีจากกจิกรรมต่างๆ
ของคนเมอืง แต่ยงัคงเป็นประโยชน์ในทางเกษตรกรรมกบัสงัคมชนบท  ในเขตกรุงเทพมหานครโรคทีส่ ารวจพบมี
ความสมัพนัธก์บักจิกรรมสว่นบคุคล ทีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัน ้า สว่นบรเิวณจงัหวดัฉะเชงิเทราพบโรคทีเ่กดิจาก
น ้ามากขึน้เนื่องจากความสมัพนัธร์ะหว่างประชนกบัน ้ายงัคงปรากฏอยู่ การแกไ้ขปญัหาอย่างยัง่ยนื ควรอาศยัการ
ปลกูจติส านึก พรอ้มกบัการแกไ้ขปญัหาน ้าเสยีไปพรอ้มกนัอย่างจรงิจงั และต่อเนื่อง 

           ค าส าคญั: คลองแสนแสบ สขุอนามยั 

 

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 
 

บทน า/Introduction  
กว่า 170 ปีทีผ่่านมา ล าน ้าคลองแสนแสบไดร้บัใชป้ระชากรคนไทยรมิคลองทัง้ทางดา้นการใชอ้ปุโภค

บรโิภค การคมนาคมขนสง่ และเป็นแหล่งรบัการระบายของเสยีจากกจิกรรมต่างๆ สายน ้าแห่งนี้ไดม้กีาร
เปลีย่นแปลงในทางลบทลีะน้อย จากการสะสมของเสยีตัง้แต่อดตี จนถงึปจัจุบนั ในขณะทีค่วามสมัพนัธร์ะหว่าง
ประชาชนกบัคลองแสนแสบมคีวามเหนิห่างกนัมากขึน้เรื่อยๆ ซึง่เป็นการเปลีย่นแปลงในเสน้ทางทีข่นานซึง่กนัและ
กนั โดยการขยายตวัของสงัคมเมอืงจากจุดศนูยก์ลางเป็นปจัจยัหน่ึงทีน่ าไปสูค่วามเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ อนัก่อ
เกดิปญัหาทางดา้นสขุอนามยัแบบใหม่ๆ ตามการเปลีย่นแปลงในการด ารงชวีติในแต่ละเวลาและบรบิทของสงัคม 
ดงันัน้ความใสใ่จทางดา้นสขุภาพและสขุภาวะทีม่าจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าวมมีากขึน้ ทีเ่น่ืองมาจากการ
เปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มรอบตวั การศกึษาสภาวะทางดา้นสขุอนามยัของประชาชนรมิคลองแสนแสบตัง้แต่
อดตี จวบจนปจัจบุนัจงึ สะทอ้นถงึรปูแบบปญัหา การบรกิาร การแกไ้ข ในแต่ละยุคสมยั ทีม่คีวามเปลีย่นแปลง
อย่างต่อเน่ือง และสามารถเชื่อมโยงความเป็นมาและเป็นไปไดอ้ย่างดยีิง่ ซึง่ในปจัจบุนัเป็นทีท่ราบกนัเป็นอย่างดี
ว่าปญัหามลพษิเป็นปญัหาใหญ่ และตอ้งไดร้บัการแกป้ญัหาอย่างเร่งด่วน ตลอดล าคลองแสนแสบกเ็ช่นเดยีวกนั 
ซึง่เป็นแหล่งทีม่มีลพษิทัง้ทางน ้า ทางอากาศ และทางเสยีง ตามบรบิทของสงัคมทีอ่ยู่รมิคลองแสนแสบแต่ละชว่ง
พืน้ที ่อนัเป็นตน้เหตุของการเกดิปญัหาทางดา้นสขุอนามยัต่างๆ แตกต่างกนัออกไป สามารถแบ่งกลุ่มศกึษา
ทางดา้นสขุอนามยัออกเป็น 2 สว่นใหญ่ๆ คอื สงัคมเมอืง (ไม่มกีารน าน ้าในคลองแสนแสบมาใชใ้นชวีติประจ าวนั) 
และสงัคมชนบท (มกีารน าน ้าในคลองแสนแสบมาใชใ้นชวีติประจ าวนับา้ง) รปูแบบทางการเสนอผลการส ารวจของ
แต่ละสงัคมจงึน าเสนอในจุดทีแ่ตกต่างกนั ซึง่ในล าดบัแรก การศกึษาอตัราการเกดิโรคของแต่ละช่วงพืน้ทีเ่ป็น
อย่างไร เป็นโรคทีม่คีวามสมัพนัธก์บัน ้าในคลองมากน้อยเพยีงใด เป็นสิง่ทีบ่อกความสมัพนัธร์ะหว่างคนกบัน ้าใน
คลองในช่วงเวลาปจัจุบนัไดเ้ป็นอย่างด ีแต่ทัง้หมดทัง้มวลของงานวจิยัฉบบัน้ีไดเ้น้นถงึสขุอนามยัของประชาชนที่
อาศยัรมิคลองแสนแสบ ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากมลภาวะทีเ่กดิขึน้ในคลองแสนแสบ และประชาชนทีอ่าศยัพืน้ทีท่ีน่่าจะ
ไดร้บัผลกระทบจากมลภาวะ จากสภาพแหล่งก าเนิดมลพษิในชว่งเวลาทีผ่่านมาจนถงึปจัจุบนั อนัเป็นตวัชีค้วาม
น่าจะก่อใหเ้กดิความไม่สบายอารมณ์ทีอ่ยู่ภายใตจ้ติใจของประชาชนทีอ่าศยัรมิคลองได ้สภาพความไม่น่าดขูองล า
คลอง กลิน่ทีเ่หมน็เกนิบรรยาย เสยีงดงัรบกวนจากยานพาหนะในคลอง สิง่เหล่านี้เป็นตวักระตุน้อย่างดกีบัอารมณ์ 
ของคนในสงัคมเมอืง และในอกีสงัคมหน่ึงทีม่กีารท าการเกษตรกรรมเป็นหลกั หรอืสงัคมชนบท ปญัหาสภาพน ้าใน
คลองดงักล่าวขา้งตน้ต่างกนัสิน้เชงิ ปญัหาสขุอนามยัจงึแตกต่างกนัดว้ย สภาพแหล่งน ้าอาจไมใ่ช่ปญัหาหลกั แต่
ระบบสาธารณูปโภค และการบรกิารสาธารณสขุ เป็นปญัหาหลกัแทน ทัง้น้ีเน่ืองสภาพสงัคมทีต่่างกนัสดุขัว้ แมห้่าง
จากเขตกรงุเทพมหานครไม่กีก่โิลเมตรกต็าม ดว้ยความเจรญิทางสิง่ก่อสรา้ง การสาธารณูปโภค และดา้นต่างๆ 
ยดึหลกัทางการคมนาคมทางบกเป็นหลกั การศกึษางานวจิยัฉบบันี้คาดว่าสามารถบอกความแตกต่างของ
สขุอนามยัของประชนในแต่ละพืน้ทีท่ีค่ลองแสนแสบไหลผ่านไดเ้ป็นอย่างด ีพรอ้มกบัเป็นแนวทางในการศกึษาทีล่ง
ลกึเจาะเฉพาะพืน้ทีต่่อไป  โดยเน้ือหาทีก่ล่าวต่อไปในบทของการส ารวจขอ้มลู เป็นขอ้มลูจากอดตีถงึปจัจุบนัของ
แหล่งทีม่ผีลท าใหน้ ้าเน่าเสยี และเหมน็ สภาพทางกายภาพและชวีภาพของน ้าและบรบิทต่างๆรมิคลองแสนแสบ 
ขอ้มลูทางสขุอนามยัของกลุ่มคนรมิคลองแสนแสบ และแนวทางแกไ้ขปญัหาทีน่ ามาใช ้โดยจะเสนอภาพรวมของ
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สขุอนามยั และแนวทางในการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ตลอดรมิคลองแสนแสบในบทวเิคราะหแ์ละสรุปต่อไป 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั/Objectives  
1. เพื่อศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัสขุอนามยัของประชาชนในชมุชนรมิคลองแสนแสบ 
2. เพื่อศกึษาพืน้ทีร่บัผดิชอบของศนูยบ์รกิารสาธารณสขุตลอดรมิคลองแสนแสบ 
3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งพืน้ทีอ่ยู่อาศยัและสขุอนามยัของประชาชนตลอดรมิคลองแสนแสบ 
 

วิธีด าเนินการวิจยั/Methods  
 1. รวบรวมเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุอนามยัรมิคลองแสนแสบ 
 2. รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัโรคทีส่ ารวจพบในชมุชนรมิคลองแสนแสบ 
 3. สงัเคราะหข์อ้มลู 
 4. สรุปและวเิคราะหข์อ้มลู 
 
ขอบเขตของโครงการวิจยั   

1. ศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัคุณภาพชวีติและสิง่แวดลอ้มของชุมชนบรเิวณพืน้ทีร่มิคลองแสนแสบใน
ประเดน็ สขุอนามยัชมุชน ในเชงิเอกสารและขอ้มลูระดบัทุตยิภมู ิ

2. พืน้ทีศ่กึษาไดแ้กชุ่มชนทีม่คีวามสมัพนัธก์บัคลองแสนแสบทีอ่ยู่ในระยะ 500 เมตรจากกึง่กลางคลอง
ทัง้ 2 ดา้น โดยแบ่งเป็น 4 พืน้ที ่ในการศกึษาไดแ้ก่  

2.1 พืน้ทีก่รุงเทพฯ ชัน้ใน      : ตัง้แต่ ปากคลองมหานาค ถงึ ท่าเรอืประตูน ้า  
2.2 พืน้ทีก่รุงเทพฯ ชัน้กลาง  : ตัง้แต่ ท่าเรอืประตูน ้า ถงึ ท่าเรอืคลองตนั 
2.3 พืน้ทีก่รุงเทพฯ ชัน้นอก  : ตัง้แต่ ท่าเรอืคลองตนั ถงึ สดุเขตหนองจอก  
2.4 พืน้ทีจ่งัหวดัฉะเชงิเทรา  : ตัง้แต่ สดุเขตหนองจอก ถงึ แม่น ้าบางปะกง 

 
ผลการวิจยั/Results  
ส่วนท่ี 1 ตัง้แต่ปากคลองมหานาค (ท่าเรอืผา่นฟ้าลีลาศ) ถึงประตนู ้า 

ลกัษณะทางกายภาพของคลองแสนแสบในสว่นแรกมพีืน้ทีต่ดิต่อกบั แขวงถนนเพชรบุร ีเขตราชเทว ีและ 
แขวงรองเมอืง แขวงวงัใหม่ แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั และมคีลองซอยในเขตราชเทว ี1 คลอง และเขตปทุมวนั 1 
คลอง รวมทัง้หมดมปีระมาณ 2 คลอง 

ศูนยส์าธารณสุขทีร่บัผดิชอบครอบคลุมพืน้ทีท่ีศ่กึษาวจิยั คอื ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขที ่2 ราชปรารภ 5 
จุฬาลงกรณ์ และ 16 ลุมพนิี 

 
ภาพประกอบ 1 ขอ้มลูการเจบ็ปว่ย 5 อนัดบัแรกของประชาชนในชมุชนของสว่นที ่1 

ส่วนท่ี 2 ตัง้แต่ประตนู ้า ถึงวดัเทพลีลา 
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ลกัษณะทางกายภาพของคลองแสนแสบในสว่นที ่2 มพีืน้ทีต่ดิต่อกบัแขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั แขวง
มกักะสนั เขตราชเทว ีแขวงคลองเตยเหนือ และแขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง และ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ โดยมจี านวน
คลองซอย ในเขตปทมุวนัม ี2 คลอง เขตราชเทวมี ี1 คลอง เขตวฒันาม ี4 คลอง เขตหว้ยขวางม ี3 คลอง เขตสวน
หลวงม ี1 คลอง และเขตวงัทองหลางม ี1 คลอง รวมทัง้หมดมปีระมาณ 12 คลอง 

ศนูยส์าธารณสขุทีร่บัผดิชอบครอบคลุมพืน้ทีท่ีศ่กึษาวจิยัในสว่นที ่2 ไดแ้ก่ ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุที ่2 
ราชปรารภ 25 หว้ยขวาง 21 วดัธาตุทอง 16 ลุมพนิี 10 สขุมุวทิ 37 ประสงค-์สดุสาคร ตูจ้นิดา และ 35 หวัหมาก 

 

       
ภาพประกอบ 2 ขอ้มลูการเจบ็ปว่ย 5 อนัดบัแรกของประชาชนในชมุชนของสว่นที ่2 

 
ส่วนท่ี 3 ตัง้แต่วดัเทพลีลา ถึงหนองจอก 

คลองแสนแสบในสว่นที ่3 มพีืน้ทีต่ดิต่อกบัแขวงหวัหมาก และแขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ แขวงคลองกุ่ม 
เขตบงึกุ่ม แขวงคนันายาว เขตคนันายาว แขวงมนีบุร ีและแขวงแสนแสบ เขตมนีบุรี แขวงทรายกองดนิใต้ เขต
คลองสามวา และ แขวงคูฝ้ ัง่เหนือ แขวงโคกแฝด แขวงหนองจอก และแขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก และมคีลอง
ซอย ในเขตวงัทองหลางม ี4 คลอง เขตบางกะปิม ี12 คลอง เขตบงึกุ่มม ี6 คลอง เขตสะพานสงูม ี5 คลอง เขตคนั
นายาวม ี5 คลอง เขตมนีบุรมี ี14 คลอง เขตคลองสามวาม ี7 คลอง และเขตหนองจอกม ี15 คลอง รวมทัง้สิน้ 68 
คลอง 

ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุทีร่บัผดิชอบครอบคลุมพืน้ทีท่ีศ่กึษาวจิยัในสว่นที ่3 คอื ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขที ่
21 วดัธาตุทอง 50 บงึกุ่ม 56 ทบัเจรญิ 64 คลองสามวา 44 ล าผกัช ีหนองจอก 50 บงึกุ่ม 68 สะพานสงู และ 43 
มนีบุร ี
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ภาพประกอบ 3 ขอ้มลูการเจบ็ปว่ย 5 อนัดบัแรกของประชาชนในชมุชนของสว่นที ่3 

 
ส่วนท่ี 4 ตัง้แต่หนองจอก ถึงปากคลองบางขนาก 

คลองแสนแสบไหลผ่านต าบลโพรงอากาศ ต าบลศาลาแดง ต าบลบางน ้าเปรีย้ว และต าบลบางขนาก ของ
อ าเภอบางน ้าเปรีย้ว 

ศูนยบ์รกิารสาธารณสุขทีร่บัผดิชอบครอบคลุมพืน้ทีท่ีศ่กึษาวจิยัในส่วนที ่4 คอื ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข
ต าบลศาลาแดง ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุต าบลบางขนาก ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุต าบลโพรงอากาศ และศนูยบ์รกิาร
สาธารณสขุอ าเภอบางน ้าเปรีย้ว 
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ตาราง 1 ขอ้มลูการเจบ็ปว่ย 5 อนัดบัแรกของประชาชนในชุมชนของสว่นที ่4 

อนัดบัท่ี 
โรคท่ีพบในสถานีอนามยัต าบล 

โพรงอากาศ บางขนาก บางน ้าเปรีย้ว 
1 โรคระบบทางเดนิหายใจ อาการและสิง่ผดิปกตไิมท่ราบสาเหตุ โรคตดิเชือ้และปรสติ 
2 โรคระบบย่อยอาหารรวมโรค

ในช่องปาก 
โรคระบบทางเดนิหายใจ โรคระบบทางเดนิหายใจ 

3 อาการและสิง่ผดิปกต ิ
ไม่ทราบสาเหตุ 

โรคระบบกลา้มเน้ือรวมโครงสรา้งฯ อาการและสิง่ผดิปกต ิ
ไม่ทราบสาเหตุ 

4 โรคระบบกลา้มเน้ือรวม
โครงสรา้งฯ 

โรคผวิหนงัและเน้ือเยื่อใตผ้วิหนงั โรคระบบไหลเวยีนเลอืด 

5 โรคระบบไหลเวยีนเลอืด โรคตดิเชือ้และปรสติ โรคเกีย่วกบัต่อมไรท้่อ/ 
เมตาบอลกิ 

 
 

สรปุและอภิปรายผล/Conclusions and Discussion  
จากการศกึษาและเกบ็ขอ้มลูอตัราการเจบ็ปว่ยของประชากรรมิคลอง ไดศ้กึษาสถานบรกิารทางแพทยใ์ด

ทีป่ระชาชนเลอืกใชบ้รกิาร และมคีวามใกลช้ดิกบัประชาชนในแต่ละระดบั โดยประชาชนชาวกรุงเทพมหานครส่วน
ใหญ่ยงัคงเหน็ว่าศูนย์บรกิารสาธารณสุข ยงัมคีวามจ าเป็น โดยเฉพาะส าหรบัประชาชนที่มรีายได้น้อยและเมื่อ
เจบ็ป่วยไม่มาก เพราะเป็นบรกิารที่อยู่ใกล้บ้านและราคาไม่แพง รวมทัง้ศูนย์สาขา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิด
ประชาชน และใหบ้รกิารด่านแรกไดด้พีอควร [1] ซึง่กลุ่มประชากรผูใ้ชบ้รกิารมกัเป็นกลุ่มผูม้รีายไดน้้อยและอาศยั
อยู่ในชุมชนแออดั และกลุ่มคนด้อยโอกาสผูย้ากจน มคีวามรูช้ ัน้ประถมศกึษา หรอื ผูอ้พยพยา้ยถิน่มาไม่นานนัก
เป็นสว่นใหญ่ [2]ในเขตกรุงเทพมหานคร ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ มหีน่วยบรกิารเยีย่มบา้นทีเ่ขา้ถงึเกอืบทุกบา้นใน
ทุกชุมชนทีอ่ยู่ในพืน้ทีร่บัผดิชอบ แต่จะไดข้อ้มลูเฉพาะกลุ่มคนทีอ่ยู่ในชุมชนเท่านัน้ แต่ไม่สามารถเขา้ไปหาอตัรา
การเจบ็ป่วยของประชาชนที่อาศยัในบ้านเดี่ยว อพาร์ทเม้นท์ และคอนโดมเินียมได้ เน่ืองจากเป็นกลุ่มคนที่มี
รายไดด้ ีมสีวสัดกิาร ไม่นิยมการใชบ้รกิารสาธารณสขุ สามารถเลอืกสถานบรกิารทางการแพทยต์ามทีแ่ต่ละบุคคล
พงึพอใจได ้โดยอาจเขา้รบัการรกัษาในหรอืนอกเขตทีต่นอาศยัอยู่ได ้ดงันัน้จงึเลอืกศกึษาอตัราการเจบ็ปว่ยในกลุ่ม
โรคต่างๆ เฉพาะกลุ่มคนทีอ่าศยัอยู่ในชุมชนที่มพีื้นที่ตดิคลองแสนแสบ ซึ่งก ลุ่มคนเหล่านี้มฐีานะยากจนถึงปาน
กลาง และจากการส ารวจโดยรวม อตัราการเจบ็ปว่ยของประชาชนรมิคลองแสนแสบ พบว่าไม่มคีวามแตกต่างจาก
ประชาชนทีไ่ม่ไดอ้ยู่ตดิคลอง และโรคทีค่าดว่าจะมสีาเหตุมาจากน ้าในคลองแสนแสบ ไม่มอีตัราการเจบ็ป่วยที่มี
ปรมิาณหรอือาการทีเ่ด่นชดั เนื่องจากความสมัพนัธร์ะหว่างประชาชนกบัน ้าคลองแสนแสบแยกกนัอย่างเหน็ไดช้ดั 
มีระบบพึ่งพาอาศัยกันในจ านวนที่น้อยมากถึงไม่มีเลย ท าให้การเกิดโรคอันดับต้นๆ จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับ
พฤตกิรรมการบรโิภค และสุขลกัษณะนิสยัส่วนบุคคลเป็นส่วนใหญ่ [3] เพื่อความครบถ้วนของขอ้มูลจงึใชใ้นแนว
ทางการสมัภาษณ์บุคคลทีใ่กลช้ดิและเขา้ไปตรวจเยีย่มในชุมชนนัน้ๆร่วมดว้ย  
ในงานวจิยัเกีย่วกบัคลองแสนแสบตลอดล าคลองในอดตีมกีารแบ่งพืน้ทีก่ารศกึษาอย่างมาก 3 ส่วน [4] ดงันัน้เพื่อ
การวจิยัทีส่ามารถลงรายละเอยีดไดอ้ย่างครบถ้วนจงึแบ่งพืน้ทีก่ารศกึษาออกเป็น 4 ส่วน โดยจะแบ่งวเิคราะหแ์ต่
ละสว่นย่อย จากผลการวจิยัดา้นคุณภาพชวีติและพฤตกิรรม พบว่า 
ส่วนท่ี 1 ตัง้แต่ปากคลองมหานาค (ท่าเรอืผา่นฟ้าลีลาศ) ถึงประตนู ้า 

เมื่อส ารวจถึงอตัราการเจบ็ป่วยของประชาชนที่อยู่ในชุมชนรมิคลองแสนแสบ พบว่า การเกดิโรคของ
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ประชาชนสว่นใหญ่ขึน้อยู่กบัพฤตกิรรมการบรโิภค และสขุลกัษณะนิสยัของแต่ละบุคคล และโรคทีค่าดว่ามผีลพวง
มาจากน ้าจากคลองแสนแสบ พบว่า ไม่มกีลุ่มอาการของโรคและจ านวนผูเ้จบ็ป่วยอย่างเด่นชดั ทัง้น้ีอาจมสีาเหตุ
มาจากน ้าในคลองแสนแสบไม่ไดเ้ขา้มามคีวามสมัพนัธก์บัสว่นหนึ่งของการด าเนินชวีติของประชาชนรมิคลองมาก
นัก และปจัจุบนัมกีารสรา้งทางเทา้กัน้ตวับ้านกบัคลองอย่างชดัเจน การใชป้ระโยชน์จากน ้าในคลองแสนแสบกบั
ประชาชนในส่วนนี้แทบจะไม่มเีลย ดงัขอ้มูลจากการส ารวจลกัษณะการใช้น ้าใช้ของคนในชุมชนที่มพีื้นที่ติดกบั
คลองแสนแสบ พบว่า 100% ใชน้ ้าประปาในการอุปโภคบรโิภคและมรีะบบสุขาที่ถูกลกัษณะในทุกครวัเรอืน จงึ
เปรยีบเสมอืนว่าคลองแสนแสบเป็นเพยีงคลองส าหรบัรองรบัการระบายของเสยี ทีก่่อใหเ้กดิกลิน่เหมน็น่าร าคาญ
และเป็นเสน้ทางการเดนิทางทีห่ลกีเลีย่งการจราจรทีต่ดิขดัเท่านัน้ ปญัหาทีต่ามมานัน้เป็นผลพวงจากการเดนิเรอื 
ในเรื่องมลพษิทางเสยีงทีเ่กดิขึน้ อนัก่อใหเ้กดิความร าคาญแก่ผูพ้กัอาศยัรมิสองฝ ัง่คลอง 

นอกจากปญัหาจากมลพษิทางน ้าแลว้ การพฒันาของสิง่ก่อสรา้งในบรเิวณพืน้ทีช่ ัน้ในมกีารเปลีย่นแปลง
ไปอย่างมาก ซึง่สง่ผลกระทบต่อประชากร[5] ผูท้ีอ่ยู่รอบอาคารและประชาชนทัว่ไป มปีญัหาดา้นสุขภาพต่างๆ สงู
กว่าผูท้ีอ่ยู่ในอาคาร แสดงใหเ้หน็ว่าปญัหาสขุภาพเหล่าน้ีอาจจะมสีาเหตุทางออ้มจากอาคารสงู เช่น ปรากฏการณ์
โดมความร้อนในเขตเมอืง ซึง่ก่อใหเ้กดิสารมลพษิทางอากาศหลายชนิดทีเ่ป็นอนัตรายต่อระบบทางเดนิหายใจ 
นอกจากน้ีภาวะความดนัโลหติสงู และโรคหวัใจอาจเป็นผลมาจากความเครยีดมาจากปญัหาสขุภาพจติและสงัคม 
ส่วนท่ี 2 ตัง้แต่ประตนู ้า ถึงวดัเทพลีลา 

การส ารวจอตัราการเกดิโรคของประชาชนทีอ่าศยัในชุมชนทีม่พีืน้ทีต่ดิกบัคลองแสนแสบ พบว่าการเกดิ
โรคทีม่นี ้าเป็นสือ่ ทีพ่บคอื ไขเ้ลอืดออก ไขเ้ดง็กี ่ไขส้มองอกัเสบ และอุจจาระร่วง ในเขตพืน้ทีแ่ขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง แต่ทัง้นี้ไม่สามารถสรุปได้ว่ามีผลมาจากน ้าในคลองแสนแสบ แต่อาจเป็นผลมาจากพฤติกรรม และ
สุขลกัษณะนิสยัของประชาชน โดยโรคทีพ่บมาก คอื โรคหวัใจ เบาหวาน ความดนัโลหติสงู ซึง่ไม่แตกต่างจาก
ประชาชนทีไ่ม่ไดอ้าศยัรมิคลอง แต่ทีน่่าสงัเกต คอื พบโรคภูมแิพ้ และโรคหอบหดืมากขึน้ในเกอืบทุกชุมชน อนั
เป็นโรคทีเ่กีย่วกบัสภาวะแวดล้อมทางอากาศทีไ่ม่ด ีและไม่เหมาะสม ในจ านวนพอสมควร ซึง่ทางผูว้จิยัจะน าไป
ศกึษาปจัจยัแวดลอ้มต่อไป โดยผลจากการส ารวจและการสมัภาษณ์ผูท้ีอ่าศยัรมิคลองแสนแสบและผูท้ีเ่ขา้ไปตรวจ
เยีย่ม พบว่า เน่ืองจากน ้าประปาเขา้ถงึในทุกบา้น จงึไม่มปีระชาชนคนใดใชน้ ้าในคลองเพื่ออุปโภคบรโิภคเลย สว่น
เรื่องขยะมกีารจดัการของทางกรุงเทพมหานครทีม่าจดัเกบ็ สถานทีข่บัถ่ายของเสยีในแต่ละครวัเรอืนถูกสขุลกัษณะ 
น ้าเสยียอมรบัว่ามกีารระบายลงในคลองทัง้หมด มรีะบบการบ าบดัน ้าเสยีใชถ้งัดกัไขมนับา้ง แต่กท็ าเท่าทีท่ าได ้
ปญัหาหลกัทีม่าจากคลองแสนแสบ คอืปญัหาจากกลิน่ทีเ่หมน็รบกวน 

การตรวจสอบอาคารสงูเป็นอาคารทีม่ผีูค้นอาศยัอยู่มากจงึท าใหม้นี ้าทิง้มากตามไปดว้ย ดงันัน้ในบางครัง้
แหล่งรองรบัน ้าทิ้งมขีนาดไม่เพียงพอที่จะรองรบัน ้าทิ้งมากขนาดนัน้ เนื่องจากท่อระบายน ้าทิ้งเหล่านี้สร้างขึ้น
ก่อนทีจ่ะเกดิอาคารสงูขึน้มากมายในกรุงเทพมหานครอย่างในปจัจุบนั  โดยอาจสง่ผลกระทบต่อชุมชนใกลเ้คยีงได ้
กล่าวคอื เกดิภาวะระบายน ้าไม่ทนั เป็นตน้ [6] 
ส่วนท่ี 3 ตัง้แต่วดัเทพลีลา ถึงหนองจอก 

รายละเอยีดชุมชน ด้านสุขอนามยั ต่างๆ ได้แก่ ลกัษณะของสว้ม และการใช้น ้าประปาในการอุปโภค
บรโิภค จากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากศนูยบ์รกิารสาธารณสุขต่างๆ พบว่า ในทุกชุมชนทีต่ดิกบัคลองแสนแสบ มรีะบบสุขาที่
ถูกสขุลกัษณะในทุกชุมชน และใชน้ ้าประปาในการอุปโภคและบรโิภคในชวีติประจ าวนัแทบทัง้สิน้ ชุมชนในเขตมนี
บุรี เป็นชุมชนชานเมอืง ไม่แออดั น ้าดื่มถูกสุขลกัษณะ (98.6%) น ้าใช้เป็นน ้าประปา (94.6%) ห้องน ้าถูก
สขุลกัษณะ (98.8%) มหีลายครวัเรอืนในชุมชนทีไ่ม่ไดใ้ชน้ ้าประปา เช่น ชุมชนดารุสซุนนี ชุมชนมติรไมตรสีมัพนัธ ์
และชุมชนสเุหร่าใหม่ ดงัจะเหน็ว่าบรเิวณสว่นน้ีเป็นบรเิวณทีเ่ป็นชานเมอืงของกรุงเทพมหานครทีม่ปีญัหาดา้นการ
ใชน้ ้าประปา ยงัไม่ทัว่ถงึ แต่บรเิวณเขตเมอืง ดงัเช่นชุมชนอสัลาม และชุมชนวดัพชิยั พบปญัหาทีก่่อใหเ้กดิปญัหา
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ทางสขุภาพ คอื ปญัหาน ้าท่วมขงัภายในชุมชน สตัวพ์าหะทีก่่อใหเ้กดิโรค และปญัหาดา้นการคุมก าเนิด ซึง่พบว่า
มกีารใช้น ้าประปากนัทุกครวัเรอืน และลกัษณะการเกดิโรคทีค่าดว่าน ้าในคลองแสนแสบมผีลนั ้น จากการส ารวจ
พบว่าไม่มีโรคที่ปรากฏแตกต่างจากโรคที่ปรากฏในประชาชนที่ไม่ได้ใช้น ้าในคลองแสนแสบ การเกิดโรคกย็งั
เกีย่วเน่ืองกบัพฤตกิรรม และสขุลกัษณะนิสยัสว่นบุคคลเช่นเดมิ ดงัค าใหส้มัภาษณ์ของพยาบาลเยีย่มบา้นในพืน้ที่
นี้ทีก่ล่าวว่า เน่ืองจากชุมชนแถบนี้เป็นชาวมุสลมิ จงึมพีฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่สีย่งต่อการเกดิโรคหวัใจ เบาหวาน 
ความดนัสงู ไดง้่าย แต่ในดา้นอนุรกัษ์คลองแสนแสบในสว่นที ่3 นี้ มมีากกว่าส่วนอื่นๆทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งต้น ทัง้นี้
เพราะความเป็นชุมชนที่ยงัคงวถิีชวีติแบบเดมิ ไม่มกีารเปลีย่นแปลงมากนัก ความใกล้ชดิกบัคลองและเหน็การ
เปลีย่นแปลงของคลองแสนแสบมาโดยตลอดจงึท าใหเ้กดิจติต์รกัษ์คลองแสนแสบลงถงึกลุ่มบุคคลได้ง่ายมากขึน้ 
จากการศกึษาชุมชนใกลแ้หล่งโรงงานอุตสาหกรรม โดยปญัหาสุขภาพส าคญัที่ชุมชนส่วนใหญ่ระบุ คอื โรคหรอื
อาการทางผวิหนัง [7] แต่การส ารวจจากสถิติการเกดิโรค และการสัมภาษณ์ ไม่มกีารเกดิโรคหรอือาการทาง
ผวิหนงัแตกต่างจากบรเิวณทีไ่ม่มนีิคมอุตสาหกรรม 

ชุมชนนอกเมอืงยงัมกีารใชน้ ้าเพื่อการซกัผา้ ลา้งจาน อาบน ้า ในกรณีทีน่ ้าประปาไม่ไหล มเีรอืขา้มฟาก 
ชุมชนทีน่บัถอืศาสนาอสิลามนอกเมอืงยงัใชน้ ้าเพื่อการท านา ท าเกษตรผสมผสาน ในชุมชนนอกเมอืง ลกัษณะน ้า
เปลี่ยนแปลงไปไม่มาก คอื ขุ่นไปบ้างไม่มาก คอื ขุ่นกว่าเดมิ แต่ยงัมสีตัว์น ้าอาศยัอยู่บ้าน คอื ชุมชนอซิ์ฮาร์ด 
ชุมชนหลอแหลคลองใหญ่ ชุมชนโซ๊ะมนัพฒันา ลกัษณะน ้าในชุมชนนภาพไิลพฒันาเป็นสเีขยีว มขียะมากขึน้และมี
กลิน่เหมน็ ผู้คนไม่ช่วยกนัดูแลเพราะถอืเป็นหน้าที่ของเจา้หน้าทีข่องรฐัทีจ่ะต้องมาเกบ็ และส่วนมากไม่ใช่คนใน
ทอ้งถิน่ดัง้เดมิเป็นพวกอพยพเขา้มาอยู่ใหม่จงึไม่ช่วยดูแล ส่วนชุมชนทีม่ลีกัษณะน ้ายงัใสอยู่ คอื ชุมชนดารุล้คอย
รอต ชุมชนนอกเมอืงยงัรกัษาสภาพเดมิไวไ้ดบ้า้งโดยเฉพาะในกลุ่มคนอสิลามซึง่มกีจิกรรมในเรื่ องการดูแลรกัษา
ความสะอาดคลองทีท่ าอยู่ สว่นกลุ่มชาวพุทธจะไม่มกีจิกรรมนี้ [8] 
ส่วนท่ี 4 ตัง้แต่หนองจอก ถึงปากคลองบางขนาก 

เมื่อส ารวจสขุอนามยัของประชาชนรมิสองฝ ัง่คลองยงัพบการพึง่พงิน ้าในคลองแสนแสบในการอุปโภค แต่
ไม่น ามาบริโภค การประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกรรมการพึ่งพิงและความใกล้ชิดกบัการใช้
สารเคมีเป็นกิจวตัร ลกัษณะการป้องกนัการใช้สารเคมียงัไม่มีการป้องกนัอย่างถูกต้องและไม่มีประสทิธิภาพ
เท่าทีค่วร จากอตัราการเกดิโรคของประชาชนใน 3 ต าบลทีค่ลองแสนแสบไหลผ่าน พบว่าโรคทีพ่บมาก 5 อนัดบั
แรก คอื โรคระบบทางเดนิหายใจ โรคตดิเชือ้และปรสติ โรคความดนัโลหติสงู โรคเบาหวาน และโรคหวัใจ และโรค
ทีม่นี ้าเป็นสื่อปรากฏ 3 โรค คอื โรคอุจจาระร่วง โรคไขเ้ลอืดออก และโรคบดิ ทีต่ าบลบางน ้าเปรีย้ว จะเหน็ไดว้่า
ปจัจยัของน ้าในคลองไม่ไดส้่งผลต่อการเกดิโรคของประชาชนในบรเิวณส่วนที ่4 นี้ อาจเนื่องดว้ยคุณภาพของน ้า
ในบรเิวณนี้อยู่ในระดบัด ีมกีารถ่ายเทกนัระหว่างคลองโดยไหลผ่านคลองเชื่อมต่างๆที่มอียู่มากในพืน้ทีน่ี้ แต่จะ
พบว่าอตัราการเกดิโรคระบบทางเดนิหายใจมอีตัราทีส่งูมากเมื่อเทยีบกบัในพืน้ทีส่ว่นอื่นๆทีอ่ยู่ในเขตเมอืง จงึคาด
ว่าน่าจะมาจากสาเหตุของระบบการใชย้าฆา่แมลงในการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตรต่างๆ เช่น การ
สขีา้ว เป็นตน้ ก่อใหเ้กดิฝุน่ละอองขึน้เป็นจ านวนมาก 

จากการที่ไดจ้ดัให้มกีารประชุมประชาคมเทศบาลต าบลบางน ้าเปรีย้ว เมื่อวนัที ่30 มนีาคม พ.ศ. 2550 
พบว่าปญัหาดา้นธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ ปญัหาน ้าเน่าเสยีทีป่ล่อยลงคลองและขยะมูลฝอยทีท่ิง้ลงคลอง 
การขาดความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของชุมชน และการคา้ขาย การปลูกสรา้งบา้นเรอืนรุกล ้าล าน ้าสาธารณะ ไม่มี
ระบบก าจดัขยะมลูฝอยทีส่มบรูณ์และมปีระสทิธภิาพ และปญัหาฝุน่ละอองจากโรงส ี 
  ปญัหาดา้นแหล่งน ้า ไดแ้ก่ การขาดแคลนแหล่งน ้าสะอาดส าหรบัอุปโภคและบรโิภค โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในฤดแูลง้ และการขาดความร่วมมอืในการบ ารุงรกัษาแหล่งน ้า 
ปญัหาดา้นการสาธารณสขุ ไดแ้ก่ ตลาดสดไม่ไดม้าตรฐาน ประชาชนมปีญัหาดา้นสุขอนามยั ขาดการส่งเสรมิการ
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ออกก าลงักายเพื่อรกัษาสขุภาพ ปญัหาเรื่องโรคตดิต่อและไม่ตดิต่อ และปญัหาเรื่องสนุขัจรจดั นกพริาบ 
  จุดอ่อนของเทศบาลต าบลบางน ้าเปรี้ยว คอื การไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแม่น ้าล าคลองได้มากนัก
เนื่องมาจาก ปริมาณน ้าในหน้าแล้งน ้าจะไม่ม ีและบางครัง้น ้ากเ็น่าเสยีเนื่องมาจากประชาชนปล่อยน ้าเสยีทาง
การเกษตรทิง้ลงในแม่น ้าล าคลอง จงึก่อใหเ้กดิปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มและคุณภาพน ้าไม่ด ีและมพีืน้ทีท่ านาอยู่ส่วน
หน่ึงทีต่อ้งใชน้ ้าจงึตอ้งประสบปญัหากบัน ้าไม่พอแก่การเพาะปลกู จงึท าใหเ้กดิปญัหาน ้าไม่พอท านา  
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