
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

  

  

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 

                การศึกษาพฤติกรรมในการอนรัุกษแมน้าํบางปะกงของประชาชนในจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  เอกสารตางๆ และผลงานวิจยัที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการวจิัย 

โดยแบงเนื้อหาออกเปนสวนๆ ดังนี ้

                 2.1  แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับพฤติกรรม 

     2.2  แนวคดิ เกี่ยวกับการอนุรักษแมน้าํ 

     2.3  ปญหา เกีย่วกับมลพิษของแมน้ํา 

     2.4  ความรูเกี่ยวกับแมน้าํบางปะกง 

 2.5  เอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 

 

2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 
 
                นักวิจัยวทิยา  นกัชีววทิยา  แพทย  และนักการศึกษาในหลายสาขาไดศึกษาพฤติกรรม

มนุษยเพื่อชวยอธิบายลกัษณะพฤติกรรมแตละวัยพรอมทั้งอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรม

ตลอดจนแนวทางพัฒนาการปองกันปญหาและแกไขพฤติกรรมที่ไมพงึประสงค (มหาวทิยาลยั

สุโขทัยธรรมธริาช.  2539 : 51) 

    ปจจุบนัมกีารศึกษาเกี่ยวกับมนษุยอยางกวางขวางซึ่งนักวชิาการยอมรับและเห็นวา

ศาสตรตางๆ   ที่เปนพฤติกรรมศาสตรหรือเปนแกนหลักของการศึกษามนุษยเชิงพฤติกรรมจะ

ประกอบไปดวยวิชาการ 3 สาขาวิชา (สรอยตระกูล  อรรถมานะ.  2542 : 20) ดังตอไปนี้ 

                     1.  จิตวิทยา เปนวิชาที่ศกึษาถึงพฤติกรรมของมนุษยโดยพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ที่

เกี่ยวของกับพฤติกรรมตลอดจนเหตุการณตางๆ ในชีวติที่อาจมีผลกระทบมาถึงพฤติกรรม 

                     2.  สงัคมวทิยา เปนวิชาที่ศกึษาถงึพฤติกรรมของสังคมหรือหมูชน พิจารณาถึง

พฤติกรรมของมนุษยในฐานะเปนหมูชน สนใจศึกษาถึงสถาบันตางๆ ที่มีอิทธิพลตอสังคม 

                     3  มนษุยวิทยา  เปนวิชาที่ศกึษาถงึพฤติกรรมของสังคม หรือหมูชน เชนเดียวกับ

สังคมวทิยาโดยเนนศึกษาอดีตหรือพวกดัง้เดิม ที่เกีย่วของกับความเปนมาของมนษุย ไมเพยีงแต   

3 สาขาวิชานี้เทานั้นที่จัดวาเปนพฤติกรรมศาสตร  ยงัมีอีกหลายสาขาวชิา ไดแก ประวัติศาสตร   

เศรษฐศาสตร  รัฐศาสตร  กฎหมายและอืน่ๆ  ซึง่แตละสาขาวิชาจะสนใจศึกษาเฉพาะแงมุมตางๆ 

ของพฤติกรรม เนื่องดวยมีศาสตรหลายแขนงและทฤษฎหีลายทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับพฤติกรรม  

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 7 

กอนทีจ่ะกลาวถึงทฤษฎี  จงึควรทาํความเขาใจกับความหมายของพฤติกรรมเสียกอน  ซึ่งมี

นักวชิาการหลายทานไดใหความหมายของพฤติกรรมไวดงันี ้

                2.1.1  ความหมายของพฤตกิรรม 

                  สงวน  สุทธิเลิศอรุณ (2543 : 5) ไดสรุปไววา พฤติกรรมมนษุย หมายถงึ การ

กระทําของมนษุยทัง้ดานกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม โดยรูสํานกึและไมรูสํานกึ ทัง้ที่สังเกตได

และไมอาจสังเกตได 

                             เรียม  ศรีทอง (2542 : 6) สรุปวา พฤติกรรมมนุษยเปนการแสดงออกของมนษุย

ที่มองเหน็ไดงาย 

                ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2526 : 15) ไดใหความหมายของพฤติกรรมวา หมายถงึ 

กิจกรรมทกุประเภททีม่นษุยกระทํา ไมวาสิง่นัน้จะสงัเกตไดหรือไมได เชน การเดิน การพูด การคิด 

ความรูสึก เปนตน 

      โสภา  ชพูกิุลชัย (2521 : 2) กลาวถงึพฤติกรรมวา หมายถงึ  การกระทํา  

กิจกรรมตางๆ  ซึง่สิ่งมชีีวิต  และบุคคลอื่นสามารถสงัเกตได  และใชเครื่องมือทดสอบได  เชน   

การหวัเราะ  การรองไห การกิน  การนอน  การเลน ฯลฯ 

      ชุดา  จิตพิทักษ (2525 : 2) กลาววา พฤติกรรม หรือการกระทาํของบุคคลนั้น 

ไมรวมเฉพาะสิ่งที่แสดงปรากฏออกมาภายนอกเทานัน้ แตยงัรวมถงึสิง่ที่อยูภายในใจบุคคล ซึ่งคน

ภายนอกไมสามารถสงัเกตเห็นไดโดยตรง  เชนคุณคา  (Value)   ที่เขายึดถือเปนหลกัในการประเมิน

สิ่งตางๆ  ทัศนคติหรือเจตคติ  (Attitude)  ที่เขามีตอส่ิงตางๆ   ความคดิเห็น  (Opinion)  ความเชื่อ  

(Belief) รสนิยม (Taste) และสภาพจิตใจ ซึ่งถือไดวาเปนลักษณะของบุคลิกภาพของบุคคลเปนเหตุ

ปจจัยทีก่ําหนดพฤติกรรม 

      วมิลสิทธิ ์ หรยางกูร (2526 : 35) กลาวถึง พฤติกรรมมนุษยวามนษุยมี

พฤติกรรมทางจิตหรือพฤติกรรมภายใน ควบคุมกับพฤตกิรรมภายนอก มนุษยมีความรูสึกในการ

สัมผัส มีการรับรู มีการเรียนรู มีการจาํ มีความคิด มีการตัดสินใจ รวมทั้งเกิดอารมณตอส่ิงตางๆ   

ที่อยูภายนอก ในการประกอบกิจกรรมในชวีิตประจําวนั  พฤติกรรมทางจิตเหลานี้มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมในสภาพแวดลอมที่เปน พฤติกรรมภายนอก พฤติกรรมทางจติของมนุษยเกี่ยวของโดยตรง

กับมนษุยดวยกัน แตดวยเหตุที่วา สังคมมนุษยยอมตองเกิดขึ้นใน สภาพแวดลอมกายภาพ  ดวย

เหตุนีพ้ฤติกรรมทางจิตจงึมสีวนเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมกายภาพดวยไมมากกน็อยอยางไมอาจ

หลีกเลี่ยงไดไมวามนุษยจะทําอะไรยอมมกีารรับขาวสาร  การเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอม  มีการ

พยายามทาํความเขาใจความหมาย เกิดการเรียนรูและสะสมไวในจิต ซึ่งจะเปนประโยชนตอการ

พัฒนากระบวนการทางจิตตอไป 
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      สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต (2524 : 3) กลาววา พฤติกรรม (Behavior) หมายถงึ 

ส่ิงที่บุคคลกระทํา แสดงออก หรือโตตอบตอส่ิงใดสิ่งหนึง่ ในสภาพการณใดสภาพการณหนึง่ ที่

สามารถสงัเกตเห็นได ไดยนิได นับได อีกทั้งวัดไดตรงกันดวย เครื่องมอืที่เปนวัตถุวิสัย ไมวาการ

แสดงออกการตอบสนองนั้นจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกรางกายก็ตาม เชน การรองไห  การกิน  

การวิง่ การขวาง การอานหนังสือ การเตนของชีพจร การเตนของหวัใจ การกระตุกของกลามเนื้อ 

เปนตน 

      พจนานกุรมศัพทสงัคมวิทยา 2524 (2524 : 33) ไดใหคําจํากัดความของ 

พฤติกรรมมนษุย (Human Behavior) วาหมายถงึ กริยาอาการที่ไดมาภายหลังกาํเนิด กลาวคือ

บุคคลที่จะมี      พฤติกรรมเชนนัน้ เพราะเคยไดรวมสังสรรคกับเพื่อนมนุษยอ่ืนมากอนแลว

พฤติกรรมมนษุยตางกับพฤติกรรมที่มีมาในกําเนิดสนัดาน  อันเปนสามัญอยูในชวีิตอื่นทัว่ไป 

                จากคําจํากัดความตางๆ   ของความหมายของพฤตกิรรมที่กลาวมาผูวจิัยสรุปไดวา 

พฤติกรรม หมายถงึ การกระทํา หรือกริยาอาการที่แสดงออกมาใหปรากฏทางรางกาย รวมทั้ง

ความรูสึกนึกคิดตางๆ ที่ไมสามารถปรากฏใหเหน็ อาจเปนไปโดยไมรูตัวหรือมีจุดมุงหมายและ

ไตรตรองมาดีแลว  โดยสามารถใชเครื่องมอืวัดได 

              2.1.2  ประเภทของพฤตกิรรม 

                            ไดมีผูจาํแนกประเภทของพฤตกิรรมมนุษยไวดังนี ้

     ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2521 : 7)  กลาววา พฤติกรรมเปนผลสนองตอบ  

 สิ่งเรา และแบงพฤตกิรรมเปน 2 อยาง คอื 

         1)  พฤติกรรมเปดเผย (Overt Behavior) เปนพฤติกรรมที่สามารถมองเห็นได 

เชน การพูด การยิ้ม เปนตน 

         2)  พฤติกรรมปกปด (Covert Behavior) เปนพฤติกรรมที่ไมสามารถจะ

สังเกตเห็นได เชน ความคิด ความจาํ เปนตน                

                สุชา  จันทรเอม และสุรางค  จนัทรเอม (2520 : 1) ไดแบงพฤติกรรมเปน 2 ชนิด

คือ 

        1)  พฤตกิรรมที่ติดตัวมาแตกําเนิด (Unlearned Behavior) หมายถึง

พฤติกรรม ที่อินทรีย ทาํเองโดยไมมีการเรยีนรูมากอนเลย 

        2)  พฤตกิรรมที่เปนผลมาจากการเรียนรู (Learned Behavior) หมายถงึ  

พฤติกรรมที่อินทรีย ทาํขึ้นหลังจากไดมกีารเรียนรู หรือเลียนแบบจากบุคคลอื่นในสงัคม 

                             พทัยา  สายห ู(2529 : 27) ไดสรุป พฤติกรรมเปดเผยและพฤติกรรมปกปด 

วาเปนลักษณะอาการของการกระทาํที่ปรากฏใหรูใหสงัเกตเห็นไดนั้น  เปนผลมาจากพฤติกรรม

ภายในระบบประสาท และตอมแกลนดกลามเนื้อ ซึง่มองเหน็ไมไดจากภายนอก แตพฤติกรรม    

ภายในนี้ทาํใหเกิดพฤติกรรมภายนอกได 
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                 สงวน  สุทธิเลิศอรุณ (2543 : 5-6) ไดแบงประเภทของพฤตกิรรมมนุษยเปน  

2 ประเภท คือ 

        1)  พฤตกิรรมภายนอก (Overt Behavior) เปนพฤติกรรมที่ผูอ่ืนสังเกตได  

โดยใชประสาทสัมผัสหรือใชเครื่องมือ พฤติกรรมภายนอกยงัแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

              (1)  พฤติกรรมภายนอก ที่ไมตองอาศัยเครื่องมือในการสังเกต คือ  

พฤติกรรมที่สามารถสงัเกตไดงาย เชน การเคลื่อนไหวของแขน ขา การเตนของหวัใจ เปนตน 

เรียกวา พฤตกิรรมโมลาร (Molar Behavior) 

              (2)  พฤติกรรมภายนอก ที่ตองอาศัยเครื่องมือในการสงัเกต คือ  

พฤติกรรมที่ไมสามารถเหน็ดวยตาเปลา เชน การทาํงานของคลื่นสมองจะตองใชเครื่องมือวัด 

พฤติกรรมประเภทนี้เรียกวา พฤติกรรมโมเลกุล (Molecular Behavior) 

        2)  พฤตกิรรมภายใน (Covert Behavior) ไดแก พฤติกรรมที่เจาตัวเทานัน้  

รับรู เชน การไดยิน การเขาใจ การรูสึกหิว ซึ่งพฤติกรรมที่ถือวาเปนพฤติกรรมภายในมี 4 ลักษณะ 

คือ 

              (1)  พฤติกรรมทีเ่ปนความรูสึกจากการสัมผัส (Sensitive) เชน การเหน็  

การไดยิน การไดกลิ่น การรูรส การสัมผัส และการมีความสุขใจเปนตน 

                                     (2)  พฤติกรรมที่เปนการเขาใจหรือตีความ (Interpreting) เชน เมื่อเรา 

มองตาเพื่อนกเ็ขาใจเพื่อนได 

                                     (3)  พฤติกรรมที่เปนความจํา (Remembering) เชน เมื่อมีโทรศัพท 

เรียกเขามา เราอาจจาํเสียงของเพื่อนได 

              (4)  พฤติกรรมที่เปนความคิด (Thinking) การคดิมีหลายชนิด อาจเปนการ

คิดสรางสรรค หรือการคิดหาเหตุผลก็เปนได 

                           ไพบูลย  เทวรักษ (2537 : 3-6) จําแนกพฤติกรรมออกเปน 2 ประเภท 

        1)  พฤตกิรรมภายใน (Covert Behavior) คือพฤตกิรรมที่เจาของพฤตกิรรม

เทานั้นที่รูได  บุคคลอื่นที่มิใชเจาของพฤตกิรรมไมสามารถที่จะรับรูไดโดยตรง ถาแสดงออกเปน

พฤติกรรมภายนอก บุคคลอื่นจะรูพฤติกรรมภายในของบุคคลใดบุคคลหนึง่ไดก็โดยการสนันิษฐาน

หรือคาดเดาเองเทานัน้  แตถาหากมีพฤตกิรรมภายนอกปรากฏออกมา   กจ็ะทําใหบุคคลอื่นม ี

“ขอมูล” (Data) ประกอบการสันนษิฐานถึงพฤติกรรมภายในไดดียิ่งขึ้น พฤติกรรมภายในนั้นเปน

กระบวนการทาํงานของสมอง   (Mental Process)   ซึ่งหมายถงึขั้นตอนทีท่ํางานของสมองใน

รูปแบบตางๆ มากมาย  เชน  การคิด  การตัดสินใจ  คานิยมและแรงบันดาลใจ เปนตน กิลฟอรด 

(Guilford)  นกัจิตวิทยาซึง่ศกึษาเรื่องสติปญญาอธิบายวา  “สมองมีการทํางานประมาณ 150 

รูปแบบ” ซึ่งหมายความวารูปแบบหนึง่จะทํางานกี่เร่ือง กี่คร้ังก็ได 
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        2)  พฤตกิรรมภายนอก (Overt Behavior) คือพฤติกรรมที่บุคคลอื่น

นอกเหนือจากเจาของพฤติกรรม สามารถที่จะรูได และบางพฤติกรรมเจาของพฤติกรรมเอง ยงัไมรู

ดวยซ้ําไป พฤติกรรมภายนอกนั้น บุคคลอื่นรูไดตองอาศัย “การสังเกต” (Observation) ไมวาจะใช

ประสาทสัมผัสโดยตรงหรือใชเครื่องมือ (Instrument)  ชวยในการสงัเกต เพื่อใหไดขอมูลจึงจาํแนก

พฤติกรรมภายนอกออกเปน 2 ประเภทยอย คือ 

 (1)  พฤติกรรมโมลาร   (Molar Behavior)   คือ   พฤตกิรรมที่บุคคลอื่น

สามารถสงัเกตได การสังเกตนั้นเรามักจะคิดวาใช “ตา” ในการสงัเกตเพียงอยางเดียวเนื่องจากตา

รับรู (Perceive) และมีความหมายตอกระบวนการคิดมากกวาประสาทสัมผัสอ่ืน แตที่จริงแลว ใช

ประสาทสัมผัสไดถึง 7 ดานในการสงัเกต คือ ตา (ดู) หู (ฟง) จมูก (ดม) ล้ิน (สัมผัส)  ผิวกาย (สัมผัส

ทางผิวหนงั) อวัยวะในชองหปูระสานกับตา  (ทรงตัว)  และกลามเนื้อ  เอ็น  เนื้อเยื่อและขอตอ 

(รับความรูสึกจากภายในรางกาย)  ซึ่งถาพิจารณาถึงการใชประสาทสัมผัสแตละดานในการสงัเกต

พฤติกรรมแลว จะพบวาอาจใชสังเกตพฤติกรรม อาจใชสังเกตผลของพฤติกรรม (หรืออาจจะเปน 

“รองรอย” ของพฤตกิรรม) หรืออาจใชสังเกตพฤติกรรม ของตนเองที่ไดรับผลจาก พฤติกรรมของ    

ผูอ่ืนก็ได ซึง่กล็วนจะนาํไปสูความรูและเขาใจพฤตกิรรมของเจาของพฤติกรรมไดทั้งสิ้น  

         (2)  พฤติกรรมโมเลกลุ (Molecular Behavior) คือพฤติกรรมทีบุ่คคล 

อ่ืนตองใช “เครื่องมือ” เพื่อชวยในการสังเกต อันจะใหไดขอมูลที่แมนยาํ                                                

            ในทางพทุธศาสนา ไดจําแนกพฤติกรรมของมนษุยเปน 3 ประเภทคือ  

(สงวน  สุทธิเลิศอรุณ. 2543 : 6) 

                               1)  กายกรรม เปนพฤติกรรมที่แสดงออกทางรางกาย ทั้งทางตรงและทางออม 

ทางตรง เชน การเดิน ยนื นัง่ และการแสดงภาษาทางกาย (ยกัคิ้ว หลิว่ตา) ทางออม เชน การยิ้ม

และกลาวทักทายเพื่อนดวยลีลาตางๆ 

          2)  ทางวจีกรรม เปนพฤติกรรมที่แสดงออกทางวาจาทัง้ทางตรงและ 

ทางออมทางตรง เชน การพดู การเจรจา ทางออม เชน พูดพรอมจับมอื หรือแสดงความเปนมิตร 

                               3)  ทางมโนกรรม เปนพฤตกิรรมทีแ่สดงออก ถงึระดับจิตใจ ทัง้ทางตรง และ

ทางออม ทางตรง เชน การมจีิตเปนสมาธิ การมีน้าํใจ ทางออม เชนการคิดถึงเพื่อนจึงโทรศัพทหรือ

ไปพบพรอมมขีองฝากที่ถูกใจเพื่อน เปนตน 

                 2.1.3  องคประกอบของพฤติกรรม 

                               เรียม  ศรีทอง (2542 : 5) ไดสรุปแนวความคิดของครอนบาค (Cronbach) 

 ไววา พฤติกรรมของมนุษย มีองคประกอบ 7 ประการ ไดแก 

              1)  มีเปาหมายหรอืความตองการ (Goal) 

              2)  มีความพรอม (Readiness) เปนระดับความสามารถที่จาํเปนในการกระทํา

เพื่อสนองความตองการของตน 
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             3)  สถานการณ (Situation) หมายถึง เหตกุารณหรือโอกาสในการกระทาํ 

กิจการ 

                 4)  การตีความ (Interpretation) เปนการพิจารณาเพื่อหาวิธีการตอบสนอง 

ความตองการ 

                             5)  การตอบสนอง (Response) เปนการกระทํากิจกรรมตางๆ ตามที่ 

พิจารณาตัดสินใจ 

                             6)  ผลทีเ่กิดขึ้น (Consequence) สิ่งที่ประจักษอาจสอดคลอง (Confirm) 

หรือไมสอดคลอง (Contradict)  กับการคาดหวงัก็ได 

                             7)  ปฏิกริิยาตอความผดิหวัง (Reaction to Thwarting) เปนกิริยาที่เกิดขึ้น

หลังจากไมสอดคลองกับความประสงค  จงึตองกลับไปตคีวามใหม เพือ่เลือกวิธีการตอบสนอง

ความตองการใหประสบผลสําเร็จ อาจยอมรับผลที่เกิด หรืออาจเลิกลมหรือเปลี่ยนความตองการ

เดิมไป        

             2.1.4  ส่ิงกําหนดพฤติกรรม 

         จากความหมายและองคประกอบของพฤติกรรมดังกลาว  จะเห็นไดวาการ

แสดงออกของพฤติกรรมตางๆ ของมนษุยจะตองมีสิ่งที่เปนตัวกาํหนดพฤติกรรม ซึ่งจะทําใหการ

แสดงออกของพฤติกรรมมนษุยแตละบุคคลแตกตางกนัออกไป  ดังนัน้  การเขาใจถงึสิ่งที่กาํหนด 

พฤติกรรมก็จะทําใหเขาใจในพฤตกิรรมมนุษยไดดียิ่งขึน้ ซึ่งไดมีผูกลาวถงึสิ่งที่กาํหนดพฤติกรรมไว

มากมาย ดังตอไปนี้คือ 

    จรรจา  สวุรรณทัต และคณะ (2521 : 37) ไดกลาวถงึการพัฒนาพฤติกรรมวา

ขึ้นอยูกับปจจยัสําคัญ 3 ประการคือ 

            1)  ลักษณะทางพันธุกรรมที่ไดรับมรดกตกทอดมาจากบิดามารดา 

            2)  สภาพแวดลอมตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงเสมอของบุคคล 

    3)  ชวงชีวติ ซึ่งเปนระดบัการพัฒนาของบุคคลตั้งแตอดีตมาจนถงึปจจุบนัโดย

เปนผลมาจากอิทธิพลรวมระหวางพันธุกรรมและประสบการณตางๆ ในอดีต 

                              ฉะนั้น ปจจัยทัง้สามนี้จะสงอิทธิพลรวมกัน โดยพันธกุรรมจะกําหนดระดับพัฒนา

ของมนุษยเพือ่ใหมนษุยมีศกัยภาพ (Potentiality)  ที่แตกตางกนัมาแตกําเนิด แตการที่บุคคลจะ

สามารถพัฒนาไปไดถึงขั้นสงูสุดของตนไดหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม ของแตละบุคคล     

                         ถวิล  ธาราโภชน และศรณัญ  ดําริสุข (2543 : 6) กลาววา พฤติกรรมที่มนุษย

แสดงออกไมวาจะเปนพฤติกรรมในทางบวก หรือในทางลบยอมจะเกดิขึ้นไดกับทุกคนในทุกเวลา

และทุกสถานการณ โดยพฤติกรรมที่เกิดขึน้เหลานัน้และขณะนั้นจะขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ หลาย

ประการ ดังนี ้ 
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 1)  ปจจัยทางดานสรีระวทิยา  เปนปจจัยพื้นฐานทางชวีภาพของมนษุย 

เปนสิ่งเราที่สาํคัญตัวหนึง่ทีท่าํใหเกิดพฤติกรรม   นับต้ังแตพฤติกรรมอยางงาย  เชน เมื่อรูสึกหวิก็จะ

ไปหาอาหารรบัประทาน  รูสึกงวงนอนก็ไปหาที่นอนเพื่อใหรางกายพักผอน ตลอดจนพฤติกรรมที่

ซับซอนในชีวติประจํา ลวนแลวแตเกี่ยวของกับระบบทางสรีระของมนุษยทั้งสิน้  

                                  2)  ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม ในชีวิตประจาํวนัมนษุยตองเรียนรูและพบ

สภาพสิ่งแวดลอมตางๆ ตลอดเวลา สิง่แวดลอมใดที่ปรากฏเดนชัดกบับุคคล ส่ิงแวดลอมนั้นจะทาํ

หนาที่เปนสิง่เรากระตุนใหบคุคลเกิดพฤตกิรรม และพฤติกรรมก็จะแตกตางกนัไปตามสภาพของ

ส่ิงแวดลอม ดงัตัวอยางที่มักกลาวถึงเสมอ เชน ถิ่นที่อยูอาศัย ลักษณะของดินฟาอากาศ ทําให 

พฤติกรรมของคนแตกตางกนั 

     3)  ปจจัยทางดานสังคม   เนื่องจากมนุษยไมสามารถอยูคนเดยีวไดตอง    

พึ่งพาอาศัยซึง่กันและกัน ตองติดตอเกี่ยวของกัน มนุษยจึงตองมาอยูรวมกนักลายเปนชุมชนหรือที่

เราเรียกวาสังคม และเมื่อมสีังคมเกิดขึ้น คนในสังคมกจ็ะตั้งขอตกลงรวมกันเรียกวา  โครงสรางของ

สังคม ตัวอยางเชน สังคมของโรงเรียน หมายถงึ กลุมคนทกุคนที่อยูในโรงเรียน ซึ่งเปนครู อาจารย 

นักเรียน เจาหนาที่ประจําฝายและแผนกตางๆ นักการภารโรง เปนตน และเพื่อใหการอยูรวมกัน

เปนไปดวยความเรียบรอย เกิดประโยชนแกสังคม จึงตองมีขอกําหนดตางๆ ข้ึนใหแตละคนมีสิทธิ

สวนบุคคล เคารพในสทิธิของผูอ่ืน ซึ่งขอกาํหนดตางๆ เหลานี้ก็คือโครงสรางของสังคม ซึ่งเปน

เหมือนสิ่งบงัคบัพฤติกรรมของมนษุยใหเปนไปดวยความเหมาะสม การมีขอกําหนดใหเปน

โครงสรางของสังคม จะทาํใหมนษุยแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่สังคมนัน้ๆ เห็นพอง เปนลักษณะตางๆ 

ที่เปนแผนพฤติกรรม (Pattern of behavior) ของคนในสงัคม ซึง่ขอกําหนดที่เปนหลกัในโครงสราง

ของสังคมก็คอื ปทัสถาน (Norms) สถานภาพ (Status) บทบาท (Role) และคานยิม (Values) 

                            ประภาเพญ็  สุวรรณ (2526 : 6) ไดกลาววา ทัศนคติ บรรทัดฐานของสังคม นิสัย 

และผลที่คาดวาจะไดรับหลงัจากทาํพฤตกิรรมนั้นๆ แลว เปนสิง่ที่กาํหนดพฤตกิรรมหรือการปฏบิัติ

ของมนุษย 

       ชุดา  จิตพิทักษ (2525 : 58-77) ส่ิงกาํหนดพฤตกิรรมมนุษยมีหลายประการ ซึง่

อาจแยกได 2 ประการ คือ 

                                1)  ลักษณะนิสัยสวนตัว ไดแก 

(1)  ความเชื่อ หมายถึง สิ่งทีบุ่คคลคิดถึงอะไรก็ไดในแงของ 

ขอเท็จจริงซึง่ไมจําเปนจะตองถูกหรือผิดเสมอไป ความเชื่ออาจมาโดยการเหน็ การบอกเลา  

การอาน รวมทั้งการเกิดขึ้นมาเอง 

              (2)  คานิยม หมายถึง สิง่ที่นิยมยดึถือประจําใจ  ที่ชวยตัดสินใจใน      

การเลือก 

                          (3)  ทัศนคติหรือเจตคติ มีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมของมนษุย 
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กลาวคือ ทัศนคติเปนแนวโนมหรือข้ันเตรียมพรอมของพฤติกรรม และถือวาทัศนคตมิีความสาํคัญ

ในการกาํหนดพฤติกรรมในสงัคม 

                                   (4)  บุคลิกภาพ เปนสิ่งกาํหนดวา บุคคลหนึ่งจะทําอะไร ถาเขาตก 

อยูในสถานการณหนึ่ง เปนสิง่ที่บอกวาบุคคลจะปฏิบัติอยางไรในสถานการณหนึง่ๆ          

      2)  กระบวนการตางๆ ทางสังคม ไดแก 

           (1)  สิง่กระตุนพฤตกิรรม (Stimulus Object) และความเขมขนของ 

สิ่งกระตุนพฤติกรรมลักษณะนิสัยของบุคคล คือ ความเชื่อ คานยิม ทศันคติ บุคลิกภาพ มีอิทธพิล

ตอพฤติกรรมก็จริง แตพฤติกรรมจะเกิดขึน้ยังไมไดถาไมมีสิ่งกระตุนพฤติกรรมซึ่งเปนปจจัยภายใน

บุคคล ไดแก การสะสมความรู ประสบการณในเรื่องตางๆ ที่เคยไดรับหรืออาจรับจากภายนอก อาทิ 

จากขาวสาร คําบอกเลาของบุคคล เปนตน 

           (2) สถานการณ (Situation) หมายถงึ ส่ิงแวดลอมทั้งที่เปนบคุคลและ 

ไมใชบุคคล ซึ่งอยูในสภาวะที่บุคคลกําลงัจะมีพฤติกรรม 

                                กาญจนา  คําสวุรรณ  และนิตยา  เสารมณี (2521 : 25)  ไดกลาววา

วิวัฒนาการและพฤติกรรม เปนสวนหนึง่ที่ทาํใหคน และสัตวปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม ที่

เปลี่ยนแปลงอยูเสมอโดยถาพฤติกรรมใดที่แสดงออกแลวสามารถทีจ่ะปรับตัวเขากบัสภาพแวดลอม

ได พฤติกรรมนั้นก็จะยงัคงมีตอไปแตถาพฤติกรรมใดที่แสดงออกมาแลวมีการปรับตัวไดนอยกวา 

พฤติกรรมนัน้ก็จะตองสูญสลายไป นอกจากนีย้ังไดกลาวถึงกฎเกณฑที่เกี่ยวของกบัพฤติกรรม โดย

มีหลักใหญๆ ดังนี ้

                                      1)  พฤติกรรมทกุอยางตองมีเหตุผล เปนลักษณะความคิดแบบ 

วิทยาศาสตรวา ไมมีปรากฏการณใดเกิดขึ้นโดยปราศจากสาเหตุ  อินทรียจะแสดงการตอบสนอง

เปนพฤติกรรมอะไรออกมากต็องมีส่ิงเรามากระตุนอยูเสมอ สิ่งเราทีก่ระตุนนัน้ทําใหเกิดแรงจูงใจ  

ซึ่งอาจจะเหน็ไดชัดโดยผูแสดงรูสึกตัว  หรืออาจจะมองเห็นไมชัดเจน และแรงจูงใจมี  2  ลักษณะ 

คือ แรงจูงใจทีเ่ปนสิ่งเราที่สามารถทาํใหอินทรียแสดงพฤติกรรมออกมาได เรียกวา แรงจูงใจฉับพลัน 

(Aroused Motive) เชน เวลาเราหวิเราก็เดินไปหาอาหารกิน และแรงจูงใจที่ไมทําใหอินทรียแสดง

พฤติกรรมออกมาทันที เรียกวา แรงจูงใจสะสม (Motivational Disposition) การเกบ็สะสมเอาไวโดย

บางครั้งการแสดงพฤติกรรมครั้งหนึ่งๆ นอกจากจะมีแรงจูงใจฉับพลันแลวยังอาจมีแรงจูงใจแอบแฝง

ปนออกมาดวย เชน การทาํอะไรไมสมเหตุผล 

                                      2)  สาเหตทุี่เหมอืนกัน  อาจแสดงพฤติกรรมที่ตางกนั ดังคําที่วา ตางจติ

ตางใจ เชน ไปดูหนงัเรื่องเดียวกัน ออกมามทีัศนะไมเหมือนกนั 

             3)  สาเหตทุี่ตางกันอาจแสดงพฤติกรรมที่เหมือนกนัเชน เวลาเราเหน็คน 

รองไหเรายงับอกไมไดวา เขารองไหเพราะ ดีใจ เสียใจ ตกใจ หรือต่ืนเตน 
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                                 4)  พฤติกรรมตางๆ ที่สะสมกนัมานานจนเปนนสัิย หรือทัศนคติ ถาจะทาํการ

เปลี่ยนแปลงลกัษณะนิสัยเหลานี้ก็ตองใชเวลานานเกือบจะเทากับระยะเวลาของการสรางสม เชน 

ชวงเวลาในการสะสมนิสัย วยัของบุคคล และถาเรามีวิธกีารในการเปลี่ยนแปลงก็อาจชวยยน

ระยะเวลาใหสัน้ลง 

                2.1.5  ทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤตกิรรมมนุษย 

                              เนื่องจากในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษยไดมีนักศึกษาและ นกั

พฤติกรรมศาสตรตลอดจนนักวชิาการสาขาตางๆ ไดสรางแนวคิดและทฤษฎพีื้นฐานที่เกี่ยวของกบั

การศึกษาพฤติกรรมมนุษยไวมากมาย  แตละทฤษฎีมีความแตกตางกนัไป  โดยขึ้นอยูกับ

วัตถุประสงคของการศึกษา ซึ่งลวนแตเปนประโยชนในแงมุมตางๆ ทฤษฎีนาสนใจและเกี่ยวของใน

การศึกษาครั้งนี้มีดังนี ้

          1)  ทฤษฏีของเบนจามิน เอส บลูม (Benjamin S.Bloom1975 : 65-197) ได

กลาวถึงพฤตกิรรมวา เปนกจิกรรมทุกประเภทที่มนุษยกระทํา อาจจะเปนสิ่งที่สังเกตไดหรือไมได 

และพฤติกรรมดังกลาวนี้แบงออกไดเปน 3 สวนดังนี้คือ 

                                      (1)  พฤติกรรมดานความรู (Cognitive Domain) พฤติกรรมดานนี้มี

ขั้นตอนของความสามารถดานความรู การใชความคิด และพัฒนาการดานสติปญญา จําแนกไว

ตามลําดับ 6 ข้ันตอนคือ ความรู (Knowledge) ความเขาใจ (Comprehension) การนําความรู 

ไปใช (Application) การวิเคราะห (Analysis) การสังเคราะห (Synthesis) และการประเมินผล 

(Evaluation) 

                                      (2)  พฤติกรรมดานทัศนคติ คานิยม การรูสึกชอบ (Affective Domain)  

พฤติกรรมดานนี ้หมายถึง ความรูสึกชอบ ความสนใจ การใหคุณคา การรับการเปลี่ยนคานิยมเปน

พฤติกรรมทีเ่กดิขึ้นภายในจติใจ ซึ่งตองใชเครื่องมือพิเศษในการวัดพฤติกรรมดานนี้ การเกิด

พฤติกรรม แบงออกเปน 5 ขั้นตอน คือ 

                                            ก.  การรับหรือการสนใจ (Receiving or Attending)  

                    ก)  ความตระหนัก (Awareness) 

                    ข)  ความยินดีหรือเต็มใจรับ (Willingness to Receive)       

                    ค)  การเลือกรับหรือเลือกใหความสนใจ (Controlled or 

Selected Attention)        

                     ข.  การตอบสนอง (Responding) 

                                            ก)  การยนิยอมในการตอบสนอง (Acquiescence in 

Responding) 

                    ข)  ความเต็มใจในการตอบสนอง (Willingness to 

Responding) 
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                   ค)  ความพอใจในการตอบสนอง (Satisfaction in Responding) 

                   ค.  การใหคาหรือการเกิดคานิยม (Valuing) 

                  ก)  การยอมรับคานิยม (Acceptance of a Value) 

                  ข)  ความชอบในคานยิม (Preference of a Value) 

            ค)  การผูกมัด (Commitment) 

                   ง.  การจดักลุมคํา (Organizing) 

                  ก)  การสรางแนวความคิดเกี่ยวกับคานิยม (Conceptualization 

of a Value)      

                  ข)  การจัดระบบคานิยม (Organization of value system)         

                   จ.  การแสดงลักษณะตามคานิยมที่ยดึถือ (Characterization) 

                  ก)  การวางหลกัทั่วไปหรือสรุปคานิยม (Generalized set)  

                ข)  แสดงลักษณะตามคานิยม (Characterization) 

              (3)  พฤติกรรมดานการปฏิบัติ (Psychomotor Domain)  เปนพฤตกิรรม

เกี่ยวกับการใชความสามารถที่แสดงออกทางรางกาย ซึง่รวมทั้งการปฏิบัติหรือพฤตกิรรมที่

แสดงออกและสังเกตได พฤติกรรมดานนีต้องอาศัยระยะเวลาและการตัดสินใจหลายขั้นตอน 

          2)  ทฤษฎีปรากฏการณ (Phenomenology)  เปนทฤษฎีในทางสังคมศาสตร

ทฤษฎหีนึง่ที่อธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมมนษุยอยางมีเหตผุล ทฤษฎีปรากฏการณเปนแนวความคิดที่

เชื่อวาพฤติกรรมมนุษยเปนวิธีการที่มนุษยใหความหมายแกโลกของเขา (Human behavior is a 

product of how people interpret their world)                             

        3)  ทฤษฎีสนามของเลวิน (Lewin’s Field Theory)  เลวิน (Lewin :  

1951) ไดเสนอแนวความคดิวา  พฤติกรรมนั้นเกิดจากความสัมพันธระหวาง อิทธพิลภายในตัว

บุคคลกับอิทธพิลภายนอกทีแ่ตละบุคคลรับรูดวย บุคคลจะมีพฤติกรรมอะไรอยางไรและเมื่อไร จึง

ไมไดกําหนด โดยความตองการของมนุษย หรือโดยสิง่เราภายนอก แตอยางใดอยางหนึ่ง แตถูก

กําหนดโดยอทิธิพลมากมายทั้งหลาย ทัง้ภายในและภายนอกที่สัมพันธกันตามประสบการณของ

บุคคล 

                                      ทฤษฎีสนามของเลวนิ ไดเสนอถึงการศึกษาพฤติกรรม มีความสมัพนัธ

ขอบเขตสภาพแวดลอมตางๆ ดังนี ้

                                  B   =   f (P.E) 

                       B   =   พฤติกรรมของบุคคล                        

P   =   ประชากร (Population) 

                      E   =   สิ่งแวดลอม 

                       f   =    ผลของการมีปฏิสัมพนัธระหวางสององคประกอบ 
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        นัน่คือ พฤติกรรม (B) ยอมข้ึนอยูกับสัมพันธระหวางอทิธิพลตางๆ ของบุคคล (P) กับ

สภาพแวดลอมที่บุคคลนัน้รับรู (E) สภาพแวดลอมนี้จงึไมใชสภาพแวดลอมที่ปรากฏจริงแตเฉพาะ

สภาพแวดลอมทางกายภาพเทานัน้ แตรวมไปถึงสภาพแวดลอมทางสังคมและวฒันธรรมอีกดวย 

2.1.6  การวัดพฤติกรรม 

                                   พฤติกรรมของบุคคลมีทั้งพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายในการทีจ่ะ

ศึกษาพฤติกรรมนั้นสามารถทําไดหลายวธิ ีถาเปน พฤตกิรรมภายใน ไมสามารถสังเกตได ตองใช

วิธีการทางออม  โดยการสัมภาษณ  การทดสอบดวยแบบทดสอบ  และการทดลองทัง้ใน

หองปฏิบัติการและชุมชน  ฉะนั้น  เครื่องมอืที่ใชวัดพฤตกิรรม  อาจจะทําไดโดยการสรางเปนแบบ 

สอบถามแบบสัมภาษณ  แบบสังเกตประกอบการสัมภาษณ  หรือใชเครื่องมืออ่ืนประกอบ เชน 

เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องฟงการเตนของหวัใจ เปนตน 

                   สมจิตต  สพุรรณทัศน  (2525 : 131-136)  ไดกลาวถึงวิธกีารศึกษาพฤติกรรม

วามีอยู 2 วิธีคอื 

         1)  การศึกษาพฤติกรรมโดยทางตรง ทําไดโดย 

              (1)  การสังเกตแบบใหผูถูกสงัเกตรูตัว (Direct Observation) เชน ครู 

สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในหองเรียนโดยบอกใหนักเรียนในชัน้ไดทราบวา ครูจะสังเกตวาใครทํา

กิจกรรมอะไรบางในหอง การสังเกตแบบนี้บางคนอาจไมแสดงพฤติกรรมที่แทจริงออกมาได 

                          (2)  การสังเกตแบบธรรมชาติ (Naturalistic Observation) คือ การที ่

บุคคลผูตองการสังเกตพฤตกิรรมไมไดกระทําตนเปนที่รบกวนพฤตกิรรมของบุคคล ผูถูกสังเกตและ

เปนไปในลักษณะที่ทาํให ผูถูกสังเกตไมทราบวาถูกสังเกตพฤติกรรม การสังเกตแบบนี้จะได     

พฤติกรรมที่แทจริงมาก และจะทาํใหสามารถนาํผลที่ไดไปอธิบายพฤติกรรม ในสถานที่ใกลเคียง

หรือเหมือนกนั ขอจํากัดของวิธีสงัเกตแบบธรรมชาติก็คอื ตองใชเวลามากจงึสังเกตพฤติกรรมที่

ตองการได และการสังเกตตองทาํติดตอกันเปนเวลาหลายครั้ง พฤติกรรมบางอยางอาจตองใชเวลา

สังเกตถงึ 50 ป หรือ 100 ปก็ได 

                              สรุป การสังเกตพฤตกิรรมทั้งที่ผูถูกสงัเกตรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม ผูสังเกตตองมี

ความละเอยีด ตองสังเกตใหเปนระบบ และมีการบนัทกึเมื่อสังเกตพฤติกรรมไดแลว นอกจากนี้  

ผูสังเกตตองไมมีอคติตอผูถูกสังเกต ซึ่งจะทําใหไดผลการศึกษาที่เที่ยงตรงและเชื่อถอืได  

                                 2)  การศึกษาพฤตกิรรมโดยออม แบงออกไดหลายวธิี คือ 

                          (1)  การสัมภาษณ  เปนวิธีการที่ผูศึกษาตองการซักถามขอมูลจาก 

บุคคลหรือกลุมของบุคคล ซึง่ทาํไดโดยการซักถามเผชญิหนากนัโดยตรง หรือมีคนกลางทําหนาที่

ซักถามใหก็ได เชน  ใชลามสมัภาษณคนทีพู่ดกันคนละภาษา  การสัมภาษณเพื่อตองการทราบถงึ 

พฤติกรรมของบุคคล แบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ตามที่ไดตั้งจุดมุงหมายเอาไว อีกประเภทคือ 

การสัมภาษณโดยออม หรือไมเปนทางการ ผูถูกสัมภาษณจะไมทราบวาผูสัมภาษณตองการอะไร 
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ผูสัมภาษณจะพูดคุยไปเรื่อยๆ โดยสอดแทรกเรื่องที่สัมภาษณเมื่อมีโอกาส ซึง่ผูตอบจะไมรูตัววาเปน

การสัมภาษณเจาะจงที่จะทราบถึงพฤติกรรม การสัมภาษณทําใหไดขอมูลมากมาย แตก็มี ขอจํากดั

คือ บางเรื่องผูถูกสัมภาษณไมตองการเปดเผย 

                                      (2)  การใชแบบสอบถาม เปนวิธีการที่เหมาะสําหรับการศกึษาพฤติกรรม

ของบุคคลเปนอยางมาก  และเปนผูที่อานออกเขียนได  หรือสอบถามกับบุคคลที่อยูหางไกล อยู

กระจัดกระจายมาก นอกจากนี้ยงัสามารถถามพฤติกรรมในอดีต หรือตองการทราบแนวโนม

พฤติกรรมในอนาคตได  ขอดีอีกประการหนึง่คือ  ผูถูกศึกษาสามารถทีจ่ะใหขอมูลเกีย่วกับ

พฤติกรรมที่ปกปดได หรือพฤติกรรมตางๆ ที่ไมยอมแสดงใหบุคคลอื่นทราบไดโดยวธิีอ่ืน ซึง่ผูถกู

ศึกษาแนใจวาเปนความลับ และการใชแบบสอบถามจะใชเวลาศึกษาใดก็ได 

                                      (3)  การทดลอง เปนการศึกษาพฤติกรรมโดยผูถูกศึกษาจะอยูในสภาพ

การควบคุมตามที่ผูศกึษาตองการ โดยสภาพแทจริงแลวการควบคุมจะทําไดในหองทดลอง แตใน

ชุมชน การศึกษาพฤติกรรมของชุมชน โดยควบคุมตัวแปรตางๆ คงเปนไปไดนอยมาก การทดลองใน

หองปฏิบัติการจะใหขอมูลทีม่ีขีดจํากัดซึ่งบางครั้งอาจนาํไปใชในสภาพความเปนจริงไมไดเสมอไป 

แตวิธีนี้มีประโยชนมากในการศึกษาพฤตกิรรมของบุคคลทางดานการแพทย                     

                                      (4)  การทําบันทกึ  วิธนีี้ทาํใหทราบ  พฤติกรรมของบุคคล  โดยใหบุคคล 

แตละคนทําบนัทกึพฤตกิรรมของตนเอง  ซึ่งอาจเปนบนัทึกประจาํวนั  หรือศึกษาพฤติกรรมแตละ

ประเภท เชน  พฤติกรรมการกิน  พฤติกรรมการทาํงาน  พฤติกรรมทางสุขภาพ  พฤตกิรรมทาง

สิ่งแวดลอม เปนตน 

 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษแมน้ํา 
 
              ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยความหมายของการอนุรักษประโยชนและความสาํคัญ 

ของน้ํา แหลงน้ําดิบ ขอมูลคุณภาพน้ํา ดชันีมาตรฐานคุณภาพน้ําประเภทและมาตรฐานคุณภาพน้ํา

ในแหลงน้ําผวิดิน  การกาํหนดประเภทของแหลงน้าํในแมน้ําบางปะกง 
                2.2.1  ความรูทั่วไปเกีย่วกบัการอนุรักษแมน้ํา                          

                 เกษม จนัทรแกว (2524 : 6)  ไดใหความหมายของคําวา  การอนุรักษไววา

หมายถงึ  การใชประโยชน อยางมีเหตุผล (To use rationally) และมีการสรางสรร (Build up)  

ในการที่จะใหบรรลุเปาหมายในการใชทรัพยากรธรรมชาติใหมีใชตลอดไป ในหลักการทางอนุรักษ

วิทยา สรุปได 3 ประเด็นใหญๆ คือ 

                                  1)  ตองใชอยางฉลาด  กลาวคือ  ในการใชทรัพยากรแตละอยางนั้นตอง

พิจารณาอยางรอบคอบถึงผลไดผลเสีย ความขาดแคลนหรือความหายากในอนาคต อีกทัง้พิจารณา

ทางหลกัเศรษฐศาสตรอยางถี่ถวนดวย 
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                                  2)  ประหยัดของทีห่ายาก  หมายถึง  ทรัพยากรใดที่มีนอย หรือหายาก 

ควรอยางยิ่งทีจ่ะรักษาเอาไวมิใหสูญไป บางครั้งถามีของบางชนิดทีพ่อจะใชได ก็ตองใชอยาง

ประหยัด อยาฟุมเฟอย 

                                  3)  หาวิธกีารปรับปรุงของที่ไมดี หรือเสื่อมโทรมใหดีขึ้น กลาวคือ ทรัพยากร  

ใดก็ตามสภาพลอแหลมตอการสูญเปลาหรือจะหมดไป ถาดาํเนนิการไมถูกตองตามหลกัวิชา ควร

อยางยิ่งที่จะไดปรับปรุงใหอยูในลักษณะทีด่ีข้ึน 

                             นวิัติ  เรืองพานิช  (2533 : 40) กลาววา การอนุรักษ (Conservation) หมายถงึ

การรูจักใชทรัพยากรอยางชาญฉลาดใหเปนประโยชนตอมหาชนมากที่สุด และใชไดเปนเวลา

ยาวนานที่สุด ทั้งนี้ตองใหสูญเสียทรัพยากรโดยเปลาประโยชนนอยทีสุ่ด และตองกระจายการใช

ประโยชนจากทรัพยากร โดยทั่วถึงกันดวย ฉะนั้นการอนุรักษจงึไมไดหมายถงึ การเก็บรักษา

ทรัพยากรไวเฉยๆ  แตตองนําทรัพยากรมาใชประโยชน ใหถูกตองตามกาลเทศะอกีดวย                                  

     วิชัย  เทียนนอย  (2533 : 100) ใหคําจาํกัดความของการอนุรักษน้าํ หมายถึง  

การปองกนัปญหาที่จะพึงเกิดขึ้นกับน้ํา และการนาํน้ํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดํารงชีพ

ของมนุษย 

                             จากแนวความคิดดังกลาว  พอสรุปไดวา  การอนุรักษแมน้าํ หมายถงึ การดูแล

รักษา การปองกันปญหาทีพ่ึงจะเกิดขึ้นกบัแมน้ํา ใหแมน้ํามีคุณภาพดี คงสภาพไวมิใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง การสูญเสีย การทําลาย เพื่อการนาํมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและยาวนานที่สุด 

               2.2.2  ประโยชนและความสาํคัญของน้ํา 

                        น้ํามีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนษุย  เปนแหลงกาํเนิดของสิ่งมีชวีิต เปน

แหลงอาหารของมนษุย จะเห็นไดวาชุมชนสวนใหญจะอาศัยอยูตามพื้นที่ลุมน้ํา  

                             ธัญญาภรณ  ภูทอง  และพิมพใจ  สิทธิสุรศักดิ์ (2542 : 12-15)  ไดกลาวถึง

ความสาํคัญของน้าํไวดังนี้  

                                 1)  น้าํเปนปจจัยสําคัญของรางกายมนษุยรางกายตองการน้าํเพื่อหลอเลีย้ง

อวัยวะภายใน  ใชน้ําเพื่อสรางความชุมชื้น  และเปนสวนประกอบของเลือด น้ํามีความสําคัญตอ

กระบวนการสรางเซลล  เนื้อเยื่อ  และชวยใหผิวหนงัเปลงปลั่ง หากวารางกายของมนษุยขาดน้าํ 3-4 

วัน ก็ไมสามารถดํารงชีวิตอยู น้าํใชชาํระสิง่สกปรก  ทั้งสิง่สกปรกตามรางกาย  และสิง่ของเครื่องใช 

ขจัดเชื้อโรคที่เปนอันตรายตอรางกาย น้ําใชในการหุงตมประกอบอาหารและดื่มกิน 

        2)  น้ําเปนเสนทางคมนาคม  ในอดีตมนุษยใชเสนทางน้าํ ในการติดตอไปมา 

หาสูหรือเดินทางเพื่อคาขาย ปจจุบันแมวาการคมนาคมพัฒนาไปสูวทิยาการทนัสมยัรวดเร็ว เชน 

การคมนาคมทางอากาศ แตการคาขายยงัคงตองอาศัยการขนสงทางน้ํา เพราะสะดวกและประหยดั

คาใชจายมากกวาเสนทางอืน่ 
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        3)  น้ําเปนบอเกิดพลงังานไฟฟา  ซึง่เรียกวา  ไฟฟาพลังน้ํา  ชาวชนบทที ่

ไมมีไฟฟา  เพราะความเจรญิยังไปไมถึง ก็สามารถใชน้าํในลําคลอง หนองบึง ปนกระแสไฟฟา ใชใน

ครัวเรือนได  

   4)  น้ําเปนแหลงอาศัยของสัตวน้ํา  แหลงน้ํามีความสาํคัญ เปนที่อาศัยของ 

สัตวน้ํานานาพันธุ  ทัง้สัตวน้ําจืด  และสตัวน้ําทะเล เปนอาหารของมนุษยเปนประโยชนตออาชพี

การประมง และการเพาะพนัธุสัตวน้ํา 

5) น้ําเปนปจจยัสําคัญในการเกษตร  การเกษตรกรรม หมายถงึ การ 

เพาะปลกูและการเลี้ยงสัตว  หากขาดแคลนน้าํ  เกษตรกรก็ไมสามารถทําอาชีพการเกษตรได   

เพราะพืชและสัตวตองใชน้าํในการดํารงชวีิต 

                              นอกจากนีน้้ํายงัมีความสําคัญตอกจิกรรมการงานอื่นๆ ของคน เชน ใชน้าํใน

การอุตสาหกรรม ใชเปนแหลงทองเทีย่ว พักผอนหยอนใจและ ใชเลนกีฬาทางน้ํา อีกทั้งเปนปจจัย

ตอการพัฒนาชนบทและพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ ดังที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมิพล 

อดุลยเดช มีพระราชดํารัสเสมอวา   “น้ําคือชีวิต” 

                  2.2.3  แหลงน้าํดิบ 

                     1)  น้าํฝน  จัดเปนน้าํที่สะอาด ถาไมมกีารปนเปอนจากสารมลพิษในอากาศ

หรือการปนเปอนจากการเกบ็กักน้าํฝนที่ไมถูกวธิ ี

                                 2)  น้าํผิวดิน แบงออกเปนแหลงน้าํผิวดินที่มิใชทะเล และน้าํทะเล หนอง 

คลอง บึง แมน้ํา กวาน ทะเลสาบ และทะเล เปนตน 

                                 3)  น้าํใตดิน  ไดแก น้าํบอต้ืน น้าํบาดาล 

 2.2.4  ขอมูลคุณภาพน้ํา 

                             ขอมูลคุณภาพน้าํที่สาํคัญโดยทั่วไปอาจจําแนกได 3 ลักษณะดงันี ้ 

(พิเชษฐ  พิศภา, 2544 : 5-9) 

                                 1)  ขอมูลทางกายภาพ                                        

         (1)  ความขุน เกิดจากสารที่ไมละลายน้าํขนาดเลก็แขวนลอยในน้ํา 

ไมมีผลตอสุขภาพอนามัยมากนกั  แตทําใหน้าํไมชวนดืม่  นารังเกียจ  มีผลตอระบบการกรองทําให 

เครื่องกรองอดุตัน และเสียเร็ว และมีผลตอระบบการฆาเชื้อ ดวยคลอรีน เนื่องจากสารแขวนลอยจะ

หอหุมจุลินทรยีไว  ทาํใหคลอรีนไมสามารถทําลายจุลนิทรียได  และความขุนในแหลงน้ํายงัทาํให

การสังเคราะหแสงของพืชน้ําเปนไปไมเต็มที่  ทาํใหปริมาณออกซิเจนในน้ํามนีอย และมีผลตอการ

มองเหน็ของสตัวน้ํา   

                                      (2)  สี  สีของน้ํามักเกิดจากสารที่ละลายในน้าํตามธรรมชาติ เชน ถาน้าํมี

ปริมาณเหลก็สูงมักมีสเีหลืองออนบางครั้งมีอินทรยีวัตถทุี่เกิดจากการสลายตัวของพืชทาํใหน้ําม ี
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สีน้ําตาลปนแดง สีของน้ําเปนปญหาทาํใหเกิดความนารังเกียจตอผูบริโภค แตสีของน้ําไมสามารถ

บอกผลกระทบตอสุขภาพโดยตรง อาจบอกประเภทของสิ่งเจือปนในน้ําเทานัน้          

                                      (3)  รส  เกิดจากสารละลายในน้าํ เชน ถามดีางละลายอยูสูงหรือความ  

กระดางมากจะทําใหมีรสเฝอน ถามีเกลือคลอไรดจะทําใหมีรสกรอยหรือเค็ม    

                                      (4)  กลิน่  มีลักษณะทีท่ําใหคุณภาพน้าํเปลีย่นแปลงตามสาเหต ุ ดังนี้ 

คือ 

                                             ก.  กลิ่น  เกดิจากสารอนิทรียในน้ํา เชน ใบไมเนาเปอย 

                                             ข.  กลิ่นคาว  เกิดจากเหลก็ออกไซดในน้าํ 

                                             ค.  กลิน่เหมน็เนา เกิดจากปฏิกิริยาการยอยสลายของแบคทีเรีย เชน 

กาซไขเนา 

    2)  ขอมูลคุณภาพน้าํทางเคมี ไดแก 

  (1)  ความเปนกรด-ดาง เกดิจากสารที่สามารถแตกตัว ใหอนุมนูกรดหรือ 

ดางได มีคาตัง้แต 0-14 คาต่ํากวา 7 หมายถึงน้ํามีความเปนกรดสงู และคาสูงกวา 7 หมายถึง  น้ําที่

มีความเปนดาง น้ําที่มีคาความเปนกรดดางเทากับ 7 หมายถงึน้าํทีเ่ปนกลาง คาความเปนกรด-ดาง

ของน้ําไมไดบอกความเปนพิษตอรางกาย   แตบอกใหทราบถงึ ประเภทของสิ่งเจือปนในน้ํา ภาวะ

ความเปนกรด-ดาง ของน้ํามผีลตอคุณภาพน้าํ ปฏิกิริยาเคมีที่จะเกิดขึ้น และการเจรญิเติบโตของ 

ส่ิงมีชีวิตในน้าํ นอกจากนัน้ยงับอกถงึคุณสมบัติในการกดักรอนของน้าํดวย  

                                      (2)  ความกระดาง  เกิดจากเกลือแคลเซียมและแมกนีเซยีมที่ละลายอยู

ในน้าํความกระดางแบงเปน 2 ชนิด 

                                            ก.  ความกระดางชัว่คราว  เกิดจากเกลือไบคารบอเนตของธาตุ

แคลเซียมและแมกนีเซยีม แกไขดวยการตม  

                                            ข.  ความกระดางถาวร  เกดิจากเกลือคลอไรดและซัลเฟตของ 

แคลเซียม และแมกนีเซียม ไมสามารถแกไขดวยการตมได 

                             ความกระดาง  ไมมีผลตอสุขภาพอนามัยมากนัก แตมีผลตอการซักลาง ทําให

เปลืองสบู ทําใหเกิดตะกรนัในหมอตม และทําใหน้าํมีรสเฝอน  

                                      (3)  ออกซิเจนละลายน้ํา  (Dissolved Oxygen,DO)  เกิดจากการ 

ละลายของออกซิเจนในบรรยากาศ   ออกซิเจนที่ละลายอยูในน้าํนี ้เปนองคประกอบที่สําคัญทีท่าํให

สิ่งมีชีวิตที่ใชออกซิเจนในน้าํเจริญเติบโตได และปองกนัการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ที่ไมใช  

ออกซิเจน ปกติน้ําที่คุณภาพดีมากที่อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซยีส จะมีออกซิเจนละลายในน้ํา 

ไดประมาณ  7  มิลลิกรัมตอลิตร  ( ขอมลูนี้จะทําการตรวจวิเคราะหในแหลงน้าํเทานั้น ไมวิเคราะห

ในน้าํบริโภค)            
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         3)  ขอมลูคุณภาพน้ําทางจุลชีววิทยา   

    แบคทีเรียในน้าํเปนมลพษิที่สําคัญที่สดุ เพราะเปนสาเหตุของโรคที่เกิด

จากน้ําเปนสื่อ  เชน  บิด  อหวิาหตกโรค  ไทฟอยด  และโรคในระบบทางเดนิอาหารตางๆ  ซึ่งเปน

ปญหาสาธารณสุขสําคัญของประเทศไทยและประเทศกําลังพัฒนาทัว่โลก แบคทีเรียทําใหเกิดโรค 

มีหลายชนิด  แตการวิเคราะหชนิดของแบคทีเรียดังกลาวทาํไดยากจงึนิยมการตรวจหาแบคทีเรีย

ชนิดที่มีอยูปกติในลําไสของมนุษย  และสตัวเลือดอุน  ซึง่มีปริมาณมากกวา  และมคีวามคงทนใน

ธรรมชาติไดมากกวา เปนดชันีของการปนเปอนแทนแบคทีเรียทีท่ําใหเกิดโรค แบคทเีรียที่ใชเปนดัชนี

คุณภาพน้ํา คอื  โคลิฟอรม และฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย 

               2.2.5  ดัชนีมาตรฐานคุณภาพน้าํ 

                             ในการประเมินคุณภาพน้าํของแมน้าํหรือแหลงน้าํ  ทําไดโดยนาํน้ําไปตรวจใน

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรเพื่อดูวามีมลพิษมากนอยเพียงใด ดัชนหีรือมลพิษที่สําคัญที่มักจะ

นํามาใชในการวัดความเนาเสียของแมน้าํ คือ (กรมอนามัย 2536 : 1-2) 

                                  1)  ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา                                                               

                                  2)  คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย  

                                  3)  แบคทีเรีย 

                                  4)  โลหะหนักที่มพีษิ 

                                  5)  สารเคมีกําจัดศตัรูพืช 

         1)  ปริมาณออกซิเจนละลายในน้าํ     

                                       ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้าํ เปนตัวบงชี้ถงึคุณภาพของน้ําที่สําคญั

มากตัวหนึ่ง (ปริมาณออกซเิจนในน้ํามิใชมลพิษแตใชประเมินมลพิษได) เพราะทําใหเหน็วาแหลงน้ํา

เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชวีิตในน้ําหรือไม  นอกจากนัน้ยังทาํใหทราบถงึความสามารถ 

ของลําน้าํ  ที่จะรองรับความสกปรกไดมากนอยเทาไรไดเปนอยางดี  โดยน้ําที่มีคุณภาพ  จงึจะมี

ปริมาณออกซเิจนในน้ําสงู  ปจจัยทีม่ีผลตอการเปลี่ยนแปลงของปริมาณออกซิเจนละลายในน้าํ 

 เชน  การเติมออกซิเจนจากบรรยากาศ   การสังเคราะหแสง   การหายใจของพืชและสัตวน้าํ  

การปลี่ยนแปลงทางชวีเคมทีี่ตองการออกซิเจน เปนตน 

2) คาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (Biochemical Oxygen Demand,  

BOD) เปนตัวบงชี้ถงึคุณภาพน้าํ ที่แสดงใหทราบถึง ความสกปรกในรูปของสารอินทรียที่มีอยูในน้าํ 

ปริมาณสารอนิทรียมีผลทาํใหออกซิเจนในน้าํซึ่งมีอยูโดยธรรมชาติหายไปน้ําจะเปลีย่นเปนสีดําคล้ํา 

ถาแหลงน้าํใดมีคาบีโอดีสูง  แสดงวาแหลงน้ํานั้นมีความสกปรกสูงดวย  โดยทั่วไปการวิเคราะหคา 

บีโอดี เปนการตรวจวัดความตองการออกซเิจนที่ละลายในน้าํทางชวีเคมี ซึ่งแบคทีเรียนําไปใชใน

การยอยสลายสารอินทรียทีม่ีอยูในน้ํา 
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                                  3)  แบคทีเรีย แบงเปน 2 ประเภทคือ 

                                       (1)  จําพวกโคลิฟอรม  (Total Coliform Bacteria)   แบคทีเรียจําพวก 

โคลิฟอรมเปนดัชนีที่สําคัญดัชนีหนึ่ง ที่ใชประกอบในการพิจารณาคุณภาพน้าํ ทางดานชวีภาพของ

แหลงน้ํา  แบคทีเรียพวกนี้มมีากในน้าํเสียที่เกิดจากการขับถายของมนุษย และสัตวตลอดจนการ

เนาเสยีของสารอินทรีย เชน พืช ผัก ถาปรมิาณแบคทีเรียจําพวกโคลิฟอรมมีมากแสดงใหเห็นวา

โอกาสเกิดโรคติดตอ  โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหาร เชน  โรคอุจจาระรวง  ไทฟอยด บิด 

ฯลฯ  ก็มีมากตามไปดวย 

                                       (2)  แบคทีเรียจําพวกฟคัลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) เปน

ดัชนีที่แสดงใหเหน็คุณภาพน้ําทางชีวภาพ ดัชนีหนึ่งทีน่ิยมใชกันมากเพราะแสดงใหเหน็ถงึแนวโนม

การแพรกระจายของเชื้อโรคในแหลงน้ําไดเปนอยางดี เพราะแบคทีเรียพวกนี้  เชน นอลมอล ฟลอรา  

ที่อาศัยอยูในระบบทางเดนิอาหารของสัตวเลือดอุน รวมทั้งมนุษยและสัตวเลี้ยงทั่วไป การปนเปอน

ของแบคทีเรียนี้ชี้ใหเหน็ถึงการปนเปอนจากอุจจาระมนษุยและสัตวในน้าํ 

         4)  ปริมาณโลหะหนัก (Heavy Metals)  

               โลหะหนกัทีป่นเปอนอยูในแหลงน้าํทัว่ไป  มีหลายชนิดทัง้ที่เปน 

อันตรายและไมเปนอนัตรายตอมนุษย  โลหะหนักที่เปนอันตรายตอมนุษย สวนใหญเปนผลพวงจาก

การผลิตทางอตุสาหกรรม  ปริมาณของโลหะหนักนับวาเปนตวับงชีถ้งึคุณภาพน้ําทีส่ําคัญมาก 

ตัวหนึง่  เพราะเปนพิษตอสุขภาพของมนษุยมาก  โดยปกติปริมาณโลหะหนักในแหลงน้ําทั่วไปจะมี

ระดับตํ่า เพราะสามารถตกตะกอนไดดีในน้าํ แตเนื่องจากไมสามารถถูกยอยสลาย โดยแบคทีเรียได 

จึงเกิดการสะสมอยูในบริเวณนั้น และในที่สุดก็มาถึงผูบริโภคคือ มนษุยนัน่เอง   โลหะหนักที่เปนพิษ

มีหลายตัวดวยกัน เชน แคดเมียม  ถาสะสมในรางกายเปนจํานวนมากจะทาํใหเปนโรคไต ปวดเมื่อย 

ปวดกระดูก  เปนตน  โครเมยีม  ทาํใหประสาทควบคมุรางกายผิดปกติ สวนตะกั่ว  ทําใหรางกาย 

ซูบซีด ออนเพลีย ประสาทเสื่อม เปนตน                                  

                                  5)  สารเคมีกําจัดศตัรูพืช 

                                       การพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทาํใหเกษตรกร

นิยมใชสารเคมีเพื่อใหไดผลผลิตมากขึ้น ซึง่ไดแก ยาปราบศัตรูพืชหรือยาฆาแมลง และยาปราบ

วัชพืช เปนตน แตกอนนี้สารเคมีตระกูล  Organochloring  เปนที่นยิมและแพรหลายมากเพราะมี

หลายตวัดวยกัน  เชน ดีดีท ี Dieldiw และ Heptachlor  เปนตน แตภายหลังพบวามผีลกระทบ

ในทางลบตอส่ิงแวดลอม  โดยเฉพาะสวนที่เปนอาหารของมนษุยมาก  เพราะสามารถสะสมใน

สาหรายเซลลเดียวและสัตวน้ํา  รวมทัง้ปลาในปริมาณทีสู่งกวาปริมาณที่ปรากฏในน้ํามากมาย

หลายเทานกั นอกจากนัน้สารเคมีเหลานีย้ังเปนอันตรายตอสุขภาพมากแมมีปริมาณเล็กนอย  

อาจทาํใหคนตายได 
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               2.2.6  ประเภทและมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดนิ 

                             ผูใชน้าํหรือผูบริโภคจะพึงพอใจในคณุภาพน้าํโดยใชความรูสึกของตนเองเปน

เครื่องวัด แตสารพิษที่ละลายอยูในน้ําไมอาจรับรูหรือรูสึกโดยใชประสาทสัมผัส ดังนัน้ จงึมีการ

กําหนดเกณฑคุณภาพน้ํา หรือมาตรฐานคณุภาพน้าํขึ้น เพื่อที่จะดวูามคีวามเหมาะสมตอการ

นําไปใชเพื่อการอุปโภคบริโภคอยางปลอดภัย  และใชในกิจกรรมตางๆ  ไดหรือไม  โดยสามารถแบง

แหลงน้ําผิวดนิซึ่งไมใชทะเลออกเปน 5 ประเภท (กรมอนามยั 2536 : 3-4) 

   ประเภทที่ 1 เรียกวา ประเภทดีมาก  สามารถใชเพื่อการอุปโภค และบริโภคใน

ครัวเรือนไดโดยสามารถนาํมาใชไดโดยตรง หรือถาจะนาํมาดื่มหรือประกอบอาหารก็อาจทําไดโดย

การกวนสารสมแลวฆาเชื้อดวยคลอรีนหรือตม น้าํประเภทนี้มปีริมาณมลพิษนอย 

เชน                   

                                   แบคทีเรีย  ไมเกิน      1,000  หนวยตอลิตร 

                               สารอนิทรีย  นอยกวา            1  มิลลิกรัมตอลิตร 

  ออกซิเจนในน้าํ  มากกวา            7  มิลลิกรัมตอลิตร 

   ตะกั่ว   ไมเกิน        0.05  มิลลิกรัมตอลิตร 

                  สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ตองไมม ี

                             ประเภทที่ 2 เรียกวา  ประเภทดี   สามารถนํามาใชเพื่อการอุปโภคบริโภคใน

ครัวเรือนไดโดยการกวนสารสม และฆาเชือ้ดวยคลอรีนหรือตมเสียกอน  น้าํประเภทนี้ควรมีมลพิษ

เพียงเล็กนอย เชน 

แบคทีเรีย    1,000 – 50,000  หนวยตอลิตร 

   สารอินทรีย                 1 – 1.5  มิลลิกรัมตอลิตร 

   ออกซิเจนในน้าํ           มากกวา              6  มิลลิกรัมตอลิตร 

  ตะกั่ว            ไมเกนิ            0.05  มิลลิกรัมตอลิตร 

            สารเคมีกําจัดศัตรูพืช     ตรวจไมพบ 

                       ประเภทที่ 3 เรียกวา ประเภทพอใช น้าํประเภทนี้ไมเหมาะสาํหรบันํามาใชใน

ครัวเรือนโดยตรง แตสามารถใชทําน้ําประปาได  เนื่องจากน้ําประปามีการตกตะกอน  กรอง และ 

ฆาเชื้อไดดีกวาการปรับปรุงคุณภาพน้ําในบานเรือนน้าํประเภทนี้ควรมมีลพิษไมมาก กลาวคือ 

             แบคทีเรีย  50,000 – 200,000  มิลลิกรัมตอลิตร 

  สารอินทรีย                   1.5 – 2  มิลลิกรัมตอลิตร 

   ออกซิเจนในน้าํ           4 – 6  มลิลิกรัมตอลิตร 

   ตะกั่ว   ไมเกิน          0.05  มลิลิกรัมตอลิตร 

     สารเคมีกําจัดศัตรูพืช พบนอยมากและพบเพียงบางครั้ง 
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                       ประเภทที่ 4 เรียกวา ประเภทไมควรใช  น้าํประเภทนี้ไมเหมาะสําหรับนํามาใช

ในครัวเรือนหรือแมแตการนํามาทาํน้าํประปา แตถาหากไมมีแหลงน้ําอืน่ใหเลือก จาํเปนตองนําน้ํา

ประเภทนี้มาใชจะตองมีระบบประปาอยางดี  มีการตรวจคุณภาพน้ําประปากอนจายเสมอ น้าํ

ประเภทนี้มมีลพิษคอนขางสูง เชน 

  แบคทีเรีย  200,000 – 400,000  หนวยตอลิตร 

   สารอินทรีย            2 – 4  มิลลิกรัมตอลิตร 

   ออกซิเจนในน้าํ            2 – 4  มิลลิกรัมตอลิตร 

   ตะกั่ว   ไมเกิน          4 – 6  มิลลิกรัมตอลิตร 

   สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไมเกิน       0.0013  มิลลิกรัมตอลิตร 

                       ประเภทที่ 5 เรียกวา ประเภทหามใช  น้ําประเภทนี้ไมเหมาะแกการใชเพื่อ 

การอุปโภคและบริโภคใดๆ ทั้งสิน้ หรือแมแตทําน้าํประปา เนื่องจากมีมลพิษสูงมากกวาคือ 

   แบคทีเรีย  มากกวา    400,000  หนวยตอลิตร 

   สารอินทรีย  มากกวา   4   มิลลิกรัมตอลิตร 

   ออกซิเจนในน้าํ  นอยกวา   2   มิลลิกรัมตอลิตร 

   ตะกั่ว   มากกวา         0.05   มิลลิกรัมตอลิตร 

 สารเคมีกําจัดศัตรูพืช มากกวา     0.0013   มิลลิกรัมตอลิตร    

  2.2.7  การกาํหนดประเภทของแหลงน้ําในแมน้าํบางปะกง 

                             ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและการพลงังานคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ เร่ือง  กําหนดประเภทของแหลงน้าํในแมน้าํบางปะกง  แมน้ํานครนายก และ

แมน้ําปราจีนบุรี  ประกาศ ณ วันที ่ 9  มีนาคม  พ.ศ. 2534  ใหแมน้าํบางปะกง ตั้งแตปากแมน้าํซึ่ง

อยูบริเวณคลังน้ํามนัของการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย   ที่ตําบลทาขาม   อําเภอบางปะกง  

จังหวัดฉะเชงิเทรา  ขึ้นไปทางตอนเหนือจนถึงจุดบรรจบของแมน้าํนครนายกและแมน้ําปราจีน ที่

ตําบลบางแตน  อําเภอบานสราง  จังหวัดปราจีนบุรี  เปนแหลงน้าํประเภทที่ 3 

 
2.3  ปญหาเกี่ยวกับมลพิษของแมน้ํา 
 

                   แมน้ํา กลายเปนที่รองรับของเสียตางๆ ทั้งน้ําทิ้งขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู ทั้งจากชุมชน 

เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม กอใหเกิดมลพิษแกแมน้ํา 

                   สามัคคี  บุณยะวัฒน และคณะ (2527 : 10)  ใหความหมายของน้ําเสยีวา  น้ําเสยี  

หมายถงึ น้ําทีม่ีส่ิงเจือปนในน้ําเกินมาตรฐานทั้งเปนอนัตรายตอการบรโิภค คือน้ําที่มสีารใดๆ หรือ

สิ่งปฏิกูลที่ไมพึงปรารถนาปนอยู การปะปนของสิ่งเหลานี้ จะทาํใหเกดิการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ
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ทางกายภาพของน้ํา  ส่ิงที่ปลอมปนอยูในน้ํา ไดแก  น้ํามัน  ไขมัน  ผงซักฟอก  สบู  ยาฆาแมลง สาร

ที่ทาํใหเนาเหม็นและเชื้อโรคตางๆ ซึง่อาจจะแบงเปนกลุมใหญๆ ไดดังนี ้

1)  สารอินทรยี  การยอยสลายของสารอินทรียในน้ํา จําเปนตองใชจุลินทรีย และ 

ออกซิเจนในน้าํ ซึง่ทาํใหเกิดแกส มีกลิน่เนาเหมน็เกิดขึ้นได 

           2)  สารอนินทรีย  ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เปนสาเหตอัุนหนึ่งทีท่ําใหน้าํ

กระดางและสารเคมีบางตัวทําใหสาหรายในน้าํเจริญเติบโตซึ่งจะเปนการเพิม่ความสกปรกมากขึ้น

ถาสาหรายเกดิการสลายตัวหรือตาย 

           3)  สารที่เปนกรดหรือดาง  การปลอยสารเคมีหรือสารมีฤทธิ์เปนกรดหรือดางลงสู

แหลงน้ําจะเปนอันตรายตอคนและสัตวน้าํ 

                       4)  สารเคมีเปนพษิและสารกัมมันตรังส ี ถาสารเหลานีม้ีความเขมขนเพียงพอจะ 

เปนอันตรายตอผูบริโภคและจุลินทรียที่อยูในน้าํ 

           5)  สารแขวนลอย  สารนี้บางอยางมีการสลายตัวทําใหมีกลิน่ หรือสารบางอยาง 

เชน  น้าํมนั  ไขมันกัน้ไมใหแสงแดดผานลงสูน้าํ  ซึ่งเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของพืชใตน้าํ  

นอกจากนี้สารบางชนิดยงัเปนพิษตอสัตวน้าํอีกดวย 

          6)  สารที่ทาํใหเกิดฟอง  ทาํใหแหลงน้ําเกิดภาพไมนาดู และสารบางอยางเปน

อันตรายตอรางกาย 

          7)  จุลนิทรีย  การถายทิ้งสิง่โสโครกจากครัวเรือนหรือชุมชนลงสูแหลงน้าํ ทาํใหผูใช

แหลงน้ํารับเอาจุลินทรียที่ทาํใหเกิดโรคเขาสูรางกายได เชน อหิวาตกโรค บิด เปนตน 

          8)  น้ํารอน  เปนน้ําทีถู่กนาํไปใช ในการทาํใหเครือ่งจักรเยน็ แลวถูกปลอยกลบัสู 

แหลงน้ํา น้าํรอนจะทาํใหขบวนการยอยสลายอินทรียเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหออกซิเจนที่ละลาย

อยูในน้าํหมดไปอยางรวดเร็ว มีผลใหเกิดน้าํเสียได 

          9)  ส ี สีเปนตัวกัน้ทางเดนิของแสง ทําใหเปนอปุสรรคตอการสังเคราะหแสง 

ของพืชใตน้าํ สีบางชนิดเปนอันตรายตอสัตวน้ําและพืช นอกจากนี้สยีงัทาํลายคุณคาทางการ 

พักผอนหยอนใจอีกดวย              

                2.3.1  ผลกระทบของน้ําเสีย 

          วทิยา เพียรวิจิตร (2525 : 2) กลาวถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากน้ําเสยี 

ไววา 

1) น้ําเสยีเปนอนัตรายตอประชาชน น้าํเสียจากอาคารบานเรือน จาก 

โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ เชน  โรงงานฟอกหนงั  โรงงานฆาสัตว  และโรงงานอาหารสําเร็จรูป จะมี

พวกเชื้อโรค กรดเกลือของโลหะตางๆ สารกัมมันตรังส ีส่ิงเหลานี้บางอยางนอกจากจะเปนอนัตราย

ตอคนแลว ยงัเปนอันตรายตอปศุสัตวอีกดวย 
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                                 2)  น้าํเสียทําลายความสะอาดแหลงน้ําทําใหแหลงน้ําเต็มไปดวยคราบน้าํมัน

สิ่งสกปรกโสโครกลอยเปนฝาอยูบนผวิน้ํา จะทําลายทิวทัศนและทําใหใชแหลงน้าํเพื่อประโยชนใน

การพักผอนหยอนใจไมได 

        3)  น้ําเสยีทําใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ สวนที่เหน็ไดชัดคือ การเพิ่ม 

คาใชจายในการทําน้ําสะอาด  สําหรับการประปา  สําหรับทางดานเกษตรกรรม และประมง  น้าํเสยี

อาจจะเปนอันตรายตอพืช  ปลา และปศุสตัวนอกจากนีย้ังทาํความเสยีหายแกสิ่งปลูกสราง และสิ่ง

ตกแตงตามรมิน้ํา ทาํใหทรุดโทรม เสยีหาย เสื่อมราคา เนื่องจากมีสิง่สกปรกลอยอยูทั่วไป  บนผวิน้ํา 

สงกลิ่นเหม็นทําใหอากาศเสียและเปนพษิ ตลอดจนทาํใหแหลงน้าํตืน้เขินขึ้นอยางรวดเร็ว               

  2.3.2  แหลงของมลพิษทางน้าํ 

             เปยมศักดิ์  เมนะเศวต (2529 : 117)  กลาวถงึสิ่งที่ทาํใหเกดิมลพิษใน 

แหลงน้ํา อาจจําแนกประเภทตามแหลงทีม่าของสารมลพิษได 3 ประเภทใหญๆ คือ 

  1) มลพิษทางน้ําเกิดจากน้ําโสโครกของแหลงชมุชน (Domesti  

Wastewaters) ไดแก 

          (1)  น้ําโสโครกที่ถกูปลอยออกมาจากบานเรือน ซึ่งรวมทั้งน้ําจาก หองน้ํา 

หองครัว และน้ําซกัผา 

          (2)  น้ําโสโครกที่ถกูปลอยออกมาจากชุมชนซ่ึงรวมถึงน้ําทิ้งของบานเรือน 

ตลาด และโรงพยาบาล 

          (3)  น้ําโสโครกที่อยูในทอน้ําโสโครกของเทศบาลเมือง ตามปกติแลวจะมี

แตน้ําโสโครกที่ถูกปลอยออกมาจากชุมชนแตบางแหงทางเทศบาลอนุญาตใหโรงงานอุตสาหกรรม

ยอยถายน้าํทิง้ลงสูทอระบายรวมกนัได น้าํโสโครกในทอระบายจงึมีความสกปรกมากขึ้น 

          (4)  น้ําโสโครกที่ประกอบดวย  น้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

และน้ําลนผิวถนน ตัวอยางน้ําโสโครกชนดินี้ไดแก น้าํโสโครกที่อยูในทอระบายน้าํโดยทั่วไป 

         2)  มลพิษทางน้าํที่เกดิจากน้าํทิง้ของโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial 

Wastewaters) โรงงานอุตสาหกรรมประเภทตางๆ เปนแหลงใหญ ทีป่ลอยน้ําทิง้ลงสูแมน้าํ และทํา

ใหเกิดปญหามลพิษข้ึนหลายแหงทั่วโลก  มีผูเคยประเมนิวาน้าํทิง้จากโรงงานน้ําตาลเพียงโรงเดียว

เทียบไดกับน้ําโสโครกจากเมอืงเล็กๆ   เมืองหนึ่งที่มีประชากรประมาณ   100,000  คน  น้าํทิง้ของ 

โรงงานอุตสาหกรรมประเภทตางๆ นัน้ บางแหงก็ปลอยลงมาในทอระบายน้าํโสโครกของเทศบาล 

บางแหงกถ็ูกถายเทลงสูแหลงน้าํโดยตรง 

  3)  มลพษิทางน้ําที่เกิดจากน้ําทิง้ของการเกษตร (Agricultural  

Wastewaters)  ววิัฒนาการดานการเกษตรนั้น ถาไมมกีารวางแผนที่ดีพอ ก็อาจเกิดผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมได   ทัง้นี้เปนเพราะการเกษตรกรรมนั้นเกี่ยวของกับการใชน้ํา   ซึ่งสวนใหญไดมาจาก

การชลประทาน และเกี่ยวของกับการใชสารเคมีชนิดตางๆ  เพื่อเพิ่มผลผลิตของพืช เชน การใชปุย 
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ที่มีสวนประกอบของไนโตรเจนและฟอสฟอรัส  เพื่อเปนธาตุอาหารของพืช  การใชยาปราบศัตรูพชื 

สารประกอบเหลานี้มทีั้งขอดีและขอเสีย ยาปราบศัตรูพืชถูกฉีดลงไปในไรและนานั้น บางสวน จะติด

อยูตามใบบางสวนก็อาจตกลงไปในพืน้ดนิ  และบางสวนอาจถูกพัดพาโดยลมไปตกยังที่ตางๆ เมื่อ

ฝนตกก็จะถูกชะลางลงสูแหลงน้าํ และกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงมีชวีติที่อาศัยอยูในน้าํได 

                2.3.3  การควบคุมการปองกันปญหามลพิษทางน้าํ   

          สุรภี โรจนอารยานนท (2530 : 52)  กลาวถึง  การควบคุม และปองกันปญหา     

มลพิษทางน้าํไวดังนี ้

                                1)  กําหนดผงัเมืองทีถู่กตอง  โดยแบงเขตอุตสาหกรรม ออกจากเขตที่อยู 

อาศัยอยางเดด็ขาดเพื่อสะดวกในการควบคุมระบบกําจดัน้ําเสีย ซึง่ในขณะนี้เร่ิมจัดตั้งเปน 

นิคมอุตสาหกรรม เชน นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นิคมอุตสาหกรรมบางชนั เปนตน 

        2)  กระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจเด็ดขาดในการบังคับใหเจาของโรงงาน 

อุตสาหกรรมลงทนุจัดระบบบําบัดน้าํเสียที่มีประสิทธิภาพกอนอนมุัตใิหเปดดําเนินการโดยชี้แนะให

เห็นวาการลงทุนดานนี้ไมใชการลงทุนสูญเปลา  เพราะน้ําเสยีที่ผานระบบบําบัดใหดีแลวยอม

สามารถนํามาหมุนเวียนใชใหมได 

  3)  ตองมีการออกกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อควบคมุโรงงานอุตสาหกรรม

และธุรกิจการคา  รวมทัง้บานเรือน  มิใหปลอยน้ําทิง้  น้าํเสียสูแหลงน้าํสาธารณะ ในปจจุบนั

ประเทศไทยม ีพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 สําหรับใช

ควบคุมและบงัคับผูประกอบการอุตสาหกรรมและกิจกรรมอื่นๆ มิใหประกอบกิจการอันเปนผลทาํให

สภาพแวดลอมเส่ือมโทรม โดยมาตรา 48 แหงพระราชบญัญัติฉบับนี้ระบุไววา จะตองเสนอรายงาน

เกี่ยวกับการศึกษา และมาตรการปองกนัผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ตั้งแตระยะเตรยีมงาน

และตองเสนอรายงานนั้นตอสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อพิจารณาใหความ

เห็นชอบ กอนที่จะมกีารอนมุัติโดย กระทรวงอุตสาหกรรมใหดําเนินการได 

  4)  ควรรวมหนวยงานทีม่หีนาที่รับผิดชอบ ในเรื่องการควบคุม และกําจัด 

น้ําเสยีน้าํทิง้ในเขตที่อยูอาศัยและในเขตอุตสาหกรรมใหเปนหนวยงานเดียวกนั เพื่อความสะดวกใน

การปฏิบัติงาน  

                              สําหรับประชาชนสามารถมีสวนรวมในการแกไขปญหาน้ําเสยีของแมน้าํไดโดย

ปฏิบัติดังนี ้

      1)  ผูประกอบกิจการ เชน โรงงานอุตสาหกรรม  สถานบริการที่มีของเสีย อยา

ทิ้งของเสียลงในแมน้าํ ควรจดัทําระบบบาํบัดน้ําเสียเพื่อลดมลพิษเสียกอน  

       2)  ละเวนการทิ้งขยะมลูฝอย สิ่งปฏิกลู และน้าํเสียจากบานเรือน ลงในแมน้าํ 

ลําคลอง ควรมีภาชนะใสขยะมูลฝอย และสรางสวมใหถูกสุขลักษณะ 

    3)  หลีกเลีย่งการใชสารเคมีที่มพีิษควรใชแตนอยเทาที่จําเปน   
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    4)  ชวยกันสอดสองดูแลแนะนาํตักเตือนหามปราม ผูที่ทิง้ของเสียลงในแมน้ํา   

    5)  ชวยกันเก็บขยะและวชัพืชในลําน้าํ 

    6)  ทําตนเปนตัวอยางทีด่ีในการอนุรักษแหลงน้ําโดยการใหความรูปลูกฝง 

ทัศนคติและพฤติกรรมของเด็กและสมาชกิในครอบครัวในการอนุรักษแหลงน้ํา  

                              กระบวนการในการบาํบัดน้ําเสียโดยทั่วไป มีอยู 3 กระบวนการดังนี ้

                                1)  กระบวนการทางกายภาพหรือทางฟสกิส (Mechanical Treatment) เปน

การกําจัดของเสียโดยแยกเอาสารแขวนลอยออกจากน้าํ โดย วธิีการกรอง วธิีทาํใหตกตะกอน เชน 

การปลอยน้ําเสียเขายงับอพกักลางแจง ใหน้ําไดรับแสงแดด เมื่อน้าํหยดุนิ่งตะกอนทีห่นกัจะ

ตกตะกอนนอนกนหรือใหน้าํเสียนั้นไหลผานตะแกรงหรอืช้ันหนิและถานที่เรียงกันไวเพื่อแยกหรือ

กรองเอาสิง่เจอืปนในน้ําออก 

                                2)  กระบวนการทางเคมี (Chemical Treatment)  เปนการบาํบัดน้ําเสียโดย

การเติมสารเคมีลงในน้ํา เชน  ใชสารสมชวยใหของเสยีตกตะกอน  การเติมคอปเปอรซัลเฟต  

(CuSO4 0.5 ppm.) เพื่อกําจัดสาหราย  หรือเติมคลอรีนเพื่อฆาเชื้อโรคในน้าํหลงัจากไดผานการ

กําจัดของเสียโดยวิธทีางกายภาพแลว  
                                3)  กระบวนการทางชีวเคมี (Biochemical Treatment) เปนการบําบัดน้าํเสยี

โดยอาศัย แบคทีเรียชวยยอยสลายสารอินทรียที่อยูในน้ํา จุลินทรียซึง่เปนตัวยอยสลาย มีทัง้แบบที่

ตองใชและไมใชอากาศในกระบวนการยอยสลาย ซึ่งจุลนิทรียทีท่ําการยอยสลาย โดยใชอากาศนัน้

ทํางานไดผลรวดเร็วกวา และไมกอใหเกิดกลิ่นเหมน็ การใชจุลินทรียชนิดนี้ ในการกาํจัดน้าํเสียจงึ

ตองเติมอากาศ  ใหมปีริมาณพอเพียงตอการเจริญเติบโตและการยอยสลายสารอินทรีย สารอินทรีย

ที่ถูกยอยสลายจะตกตะกอนลงสูเบื้องลาง  

                2.3.4  สถานการณมลพิษแมน้ําแหลงน้ําของประเทศ                  

      สรุปสถานการณคุณภาพแหลงน้าํของประเทศไทย ป 2546 

(กรมควบคุมมลพิษ.  2546)   

                               สถานการณคุณภาพแหลงน้ําทั่วประเทศ  จากการตรวจวัดคุณภาพน้าํใน

แมน้ําสาํคัญ  จํานวน 49 สาย และแหลงน้าํนิง่ใหญ ๆ 4 แหลง  ไดแก  กวานพะเยา บึงบอระเพ็ด 

หนองหาน  และทะเลสาบสงขลา พบวา รอยละ 28 อยูในเกณฑดี รอยละ 38 อยูในเกณฑต่ํา และ

รอยละ 8  อยูในเกณฑต่าํมากและมีปญหาดานคุณภาพน้ํามาโดยตลอด ไดแก แมน้ําทาจนีในชวง

ตอนลางของแมน้ํา  ตัง้แตอําเภอนครชัยศรี  จงัหวัดนครปฐมจนถึงปากแมน้ํา  จังหวดัสมุทรสาคร 

แมน้ําเจาพระยาในชวงตอนลาง  ตั้งแตอําเภอเมืองนนทบุรีจนถึงปากน้ําสมทุรปราการ แมน้ํา 

ลําตะคองในชวงเทศบาลนครราชสีมา และทะเลสาบสงขลาในพืน้ที่อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 คุณภาพน้ําในแหลงน้ําภาคเหนือ แมน้าํในภาคเหนือมักมีปญหาความขุนสูง

ในชวงหนาฝน เนื่องจากสภาพพื้นที่เปนทีสู่ง และมกีารชะลางหนาดนิสูแหลงน้าํ โดยแมน้ําที่มีความ
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ขุนสูง ไดแก แมน้ํายม นาน นอกจากนี ้พบวาแมน้ําตางๆ ในชวงที่ผานชุมชนใหญมกีารปนเปอน

ของแบคทีเรียที่เรียกวาโคลฟิอรมจํานวนมาก ซึ่งเปนแบคทีเรียที่อาศยัอยูในลาํไสของสัตวเลือดอุน 

และปนเปอนลงสูแหลงน้าํจากอุจจาระเปนสวนใหญ บริเวณชุมชนเมอืงที่มกีารปนเปอนของ

แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมสูง เชน จงัหวัดแพร นาน สุโขทัย พจิิตร เปนตน 

 คุณภาพน้ําในแหลงน้ําภาคกลาง แหลงน้าํภาคกลาง มปีญหาในหลายตัวชี้วัด 

ไดแก ปริมาณออกซิเจนละลาย การปนเปอนของแบคทีเรีย คาความขุนและธาตุอาหารพวก

แอมโมเนยีฟอสฟอรัส สวนใหญเกิดจากมลพิษทัง้ภาค อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และชุมชน ที่มีอยู

หนาแนนในทีร่าบลุมภาคกลาง กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยแมน้าํที่มปีญหาดานคณุภาพน้าํที่สุด

ไดแก แมน้ําทาจีน และเจาพระยา 

        แมน้าํทาจนี  บริเวณทีเ่ปนปญหาอยูในชวงตอนลางตั้งแต   อ.นครชัยศรี  

จ.นครปฐม ถงึ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ปญหาที่สําคัญคือ ฟารมสุกรที่ไมมีระบบการจัดการของเสีย 

น้ําเสยีจากชุมชน และอุตสาหกรรม การระบายน้าํของพืน้ทีน่าขาวชวงที่มีน้าํทวมขงัจากปริมาณฝน

ที่ตกในฤดูเก็บเกี่ยว และน้าํทิ้งจากคูคลอง โดยเฉพาะคลองเจดียบูชา และคลองบางแกว  ในจังหวัด

นครปฐม ที่รองรับน้ําทิง้จากฟารมสุกร คลองสีวามหาสวสัด์ิ คลองภาษเีจริญ คลองครุและคลองแค 

ในจังหวัดสมทุรปราการ ที่รองรับน้ําเสียจากอุตสาหกรรม      

      แมน้าํเจาพระยา บริเวณที่เปนปญหาอยู ในชวงตอนลางตั้งแต   อ.เมือง 

 จ.นนทบุรี ผานกรุงเทพถึง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เนื่องจากเปนแหลงชุมชนขนาดใหญ จงึเปนที่

รองรับน้ําเสยีปริมาณมาก รวมทัง้น้ําเสียจากพืน้ที่ตอนลาง และตามคลองตางๆ โดยเฉพาะคลอง

สําโรงและคลองพระโขนง ซึง่มีคาความสกปรกสูงมาก 

        คุณภาพน้าํในแหลงน้าํภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แหลงน้าํภาค

ตะวันออกกเฉยีงเหนือมปีญหาเรื่องความขุน จากการชะลางหนาดินในชวงฤดูฝน การปนเปอนของ 

แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมที่พบมาก ในบริเวณที่ผานชุมชนใหญ แหลงน้ําที่มีปญหาดาน

คุณภาพน้ําทีสุ่ด คือแมน้ําลาํตะคองในชวงที่ผานเทศบาลนครราชสีมา โดยมีคุณภาพน้าํอยูใน

เกณฑต่ํามากมาตลอด 

        คุณภาพน้าํในแหลงน้าํภาคตะวันออก  แหลงน้ําภาคตะวันออก  มปีญหาที่

สําคัญคือการรุกล้ําของน้าํทะเลในชวงฤดแูลงปญหาในลําดับถัดมาคอืการปนเปอนของแบคทีเรียที่

เรียก กลุมฟคอลโคลิฟอรมที่พบมาก ในบริเวณที่ผานชุมชนใหญ สาํหรับแมน้ําบางปะกงนั้นโดย

สวนใหญแลวอยูในเกณฑนาพอใจ  ยกเวนบริเวณเหนือทํานบดินปดกัน้ลําน้ําเดิมในโครงการ 

เขื่อนทดน้าํบางปะกง ที่คุณภาพน้าํอยูในเกณฑต่ํา เนื่องจากสภาพน้าํคอนขางหยุดนิ่ง ทาํใหเกิด

การสะสมของเสียตางๆ   โดยเฉพาะของเสียจากฟารมสุกร ที่มีอยูหนาแนนบริเวณเหนือเขื่อนทดน้ํา    

บางปะกง 
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        คุณภาพน้าํในแหลงน้าํภาคใต แหลงน้าํภาคใตที่มีปญหาดานคุณภาพน้าํ คือ 

ทะเลสาบสงขลาในบริเวณ อ.เมือง จ.สงขลา ทั้งนี้พบวามีการปนเปอนของแบคทีเรียความสกปรก

ในรูปบีโอดี และแอมโมเนยีสูงมาก โดยสาเหตหุลักมาจากการระบายน้ําเสยีจากคูคลองตางๆ ที่มี

ความสกปรกสูงมาก  และออกซิเจนละลายน้ําต่าํมาก จนเกือบเปนศูนย  เชน  คลองสําโรง สวน

แหลงน้ําสําคญัอื่นๆ ไดแก แมน้ําตาปและพุมดวง อยูในเกณฑพอใช แมน้าํปากพนัง อยูในเกณฑต่ํา 

 สรุปสถานการณคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดนิทัว่ประเทศ ในป 2547 

(กรมควบคุมมลพิษ.  2548)       

                         คุณภาพน้าํแหลงน้าํผิวดินทั่วประเทศโดยรวม ป 2547 คุณภาพน้าํอยูใน

เกณฑดีพอใช เสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมาก คิดเปนรอยละ 23,51,21 และ 5 ตามลําดับ และเมือ่

เปรียบเทียบคุณภาพน้าํ 3 ปยอนหลงั พบวาคุณภาพน้าํทีอ่ยูในเกณฑพอใชมีแนวโนมเพิ่มข้ึนใน

ขณะที่คุณภาพน้าํที่อยูในเกณฑเสื่อมโทรมมีแนวโนมลดลง เกณฑเสือ่มโทรมมากเปลี่ยนแปลง

เล็กนอยคอนขางคงที่ ทั้งนีคุ้ณภาพน้ําที่เปลี่ยนแปลงในแตละปข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง ไดแก 

ปริมาณน้าํฝนและน้ําทิ้งชมุชน เปนตน ปญหาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมนั้นเกิดจากการระบายน้าํทิง้

จากกิจกรรมตางๆ เชน ชุมชน เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งไมไดผานกระบวนการปรับปรุง

คุณภาพน้ําใหไดตามมาตรฐานกอนปลอยลงสูแหลงน้าํ ความเสื่อมโทรมของแหลงน้าํสวนใหญเกดิ

จากการปนเปอนของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม ความสกปรกในรูปสารอินทรีย ที่สงผลใหคา

ออกซิเจนละลายในน้ําต่าํลง  และแอมโมเนียสูงขึน้ 

        แหลงน้าํภาคเหนือ ป 2547 สวนใหญมีคุณภาพน้าํดีขึ้นจากป 2546 ไดแก 

แมน้ําวัง  แมน้ํายม  แมน้าํนาน  จากคุณภาพน้าํในระดบัเสื่อมโทรมเปลี่ยนเปนพอใช  ไดแก  

บึงบอระเพ็ด  จากคุณภาพน้าํในระดับพอใช เปลี่ยนเปน ดี  เนื่องจากการปนเปอนของแบคทีเรีย

กลุมโคลิฟอรมทั้งหมด และกลุมฟคอลโคลิฟอรม ลดลงจากป 2546 

        แหลงน้าํภาคกลาง ป 2547 สวนใหญคณุภาพน้าํดีข้ึนจากป 2546 ไดแก 

แมน้ําแมกลอง  แมน้าํนอย  แมน้าํปราณบุรีและแมน้ําเพชรบุรีตอนลาง  จากคุณภาพน้ําในระดับ

เสื่อมโทรม เปลี่ยนเปนพอใช เนื่องจากการปนเปอนของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดลดลงจาก 

ป 2546  แมน้าํเจาพระยาตอนลาง จากคณุภาพน้าํในระดับเสื่อมโทรมมากเปลี่ยนเปนเสื่อมโทรม 

เนื่องจากการปนเปอนของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดลดลง และออกซิเจนละลายเพิม่ข้ึน ใน

สวนของแหลงน้ําที่คุณภาพน้ําลดลง ไดแก แมน้าํแควใหญ และ แมน้าํสะแกกรัง จากคุณภาพน้าํใน

ระดับดี เปล่ียนเปน พอใช เนื่องจากการปนเปอนของแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมทั้งหมด และ

ความสกปรกในรูปสารอินทรยีเพิ่มข้ึน 

 แหลงน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2547  มีการเปลี่ยนแปลงจากป 2546  

ไมมากนัก  แหลงน้ําสวนใหญอยูในเกณฑดีและพอใช  พบวาแมน้าํมลู  มีคุณภาพน้ําลดลงจาก

ระดับพอใชเปลี่ยนเปนเสื่อมโทรม  เนื่องจากการปนเปอนของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดและ
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กลุมฟคอลโคลิฟอรมสูงขึ้น  โดยตรวจพบวา บริเวณ อําเภอวารินชาํราบ  จงัหวัดอุบลราชธานี และ

อําเภอสตึก จงัหวัดบุรีรัมย มีคาสูงมาก 

        แหลงน้าํภาคตะวันออก  ป 2547 ที่เปลี่ยนแปลงจาก ป 2546  ทีสํ่าคัญคือ 

แมน้ําบางปะกงและแมน้ํานครนายก โดยคุณภาพน้าํลดลง จากระดับพอใช เปลีย่นเปนเสื่อมโทรม

แมน้ํานครนายก จากการปนเปอนของแบคทีเรีย กลุมโคลิฟอรมทัง้หมดและกลุมฟคอลโคลิฟอรม

สูงขึ้นในบริเวณสะพานนครนายก อําเภอเมือง จงัหวัดนครนายก และแมน้ําบางปะกง จากการ

ปนเปอนแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทัง้หมดและความสกปรกในรูปสารอินทรียเพิ่มข้ึนบริเวณสะพาน

ฉะเชิงเทรา อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชงิเทราและวัดหวัไทร อําเภอบางคลา จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

        แหลงน้าํภาคใต ป 2547 เทยีบกับป 2546 คุณภาพน้ําโดยรวมดีขึ้น แหลงน้ําที่

มีคุณภาพน้าํเสื่อมโทรมลดลงจากป 2546 โดยเปลี่ยนเปนคุณภาพน้าํระดับพอใชในป 2547 ไดแก 

แมน้ําปตตานตีอนลาง  แมน้ําตรัง  และแมน้ําหลงัสวน  เนื่องจากการปนเปอน แบคทีเรีย 

กลุมโคลิฟอรมทั้งหมด และกลุมฟคอลโคลิฟอรมลดลง 

        สรุป  คุณภาพน้าํในแหลงน้าํที่สาํคัญ ป 2547 เทียบกับป 2546 มีการ

เปลี่ยนแปลงโดยรวมดีข้ึน  โดยพิจารณาจากรอยละของแหลงน้ําที่อยูในเกณฑเสื่อมโทรม และ 

เสื่อมโทรมมาก ลดลงจากป 2546 ไดแก แหลงน้ําภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต แหลงน้ํา 

สวนใหญคุณภาพน้าํ  เปลีย่นแปลงจากระดับเสื่อมโทรมเปนพอใช  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เปลี่ยนแปลงไมมาก  โดยแหลงน้ําสวนใหญอยูในเกณฑดีและพอใช สวนภาคตะวันออก แหลงน้าํ

สวนใหญคุณภาพน้าํลดลง ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของคณุภาพแหลงน้าํ มีสาเหตุสําคัญจากการ

ปนเปอนของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดและกลุมฟคอลโคลิฟอรม ในแตละแหลงน้าํ   

 คาคุณภาพน้าํที่สําคัญของแหลงน้ําภาคตะวันออก ตรวจสอบป 2548  

(กรมควบคุมมลพิษ. 2548) 

                        แหลงน้ําที่ตรวจสอบทัง้หมด 9 แหลงน้าํ พบวา แมน้าํพงัราด แมน้าํเวฬ ุ

แมน้ําประแสร แมน้าํตราด และแมน้ําจันทบุรี มีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรม สวนแมน้ํา  

นครนายก แมน้ําระยอง แมน้ําปราจีนบุรี แมน้ําบางปะกงมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก  

     แมน้ําบางปะกงก็เชนกันกับแมน้าํสายอื่นที่เกิดปญหาเนาเสียเมื่อตองไหลผาน 

แหลงชุมชนหนาแนน โรงงานอุตสาหกรรม การประกอบอาชีพดานการเกษตรกรรมของ ประชาชน ที่

ปลอยน้ําเสีย  ขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลตางๆ ลงแมน้าํบางปะกงโดย ไมผานการบําบดัใหถูกตอง

สมบูรณเสียกอน  จากการตรวจสอบคุณภาพน้ําของแมน้ําบางปะกง  ตั้งแต ป พ.ศ.2546 ถึงป พ.ศ.

2548  พบวา คุณภาพน้ําในแมน้ําบางปะกงเสื่อมโทรมลงจากเดิม  พ.ศ.2546  แมน้ําบางปะกงมี

เกณฑคุณภาพน้าํพอใช พ.ศ.2547 แมน้าํบางปะกงมีเกณฑคุณภาพเสื่อมโทรม และมีเกณฑ

คุณภาพเสื่อมโทรมมากในป พ.ศ.2548      
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                2.3.5  ปญหามลพิษของแมน้ําบางปะกง 

       แหลงน้าํภาคตะวันออก ป พ.ศ.2547 ที่เปลี่ยนแปลงจากป พ.ศ.2546 ที่สําคัญ

คือ  แมน้าํบางปะกงและแมน้ํานครนายก  โดยคุณภาพน้ําลดลงจากระดับพอใช เปลี่ยนเปน 

เสื่อมโทรมในแมน้ําบางปะกง เนื่องจากการปนเปอนแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทัง้หมด และความ

สกปรกในรูปสารอินทรียเพิ่มข้ึน บริเวณสะพานฉะเชงิเทรา อําเภอเมืองและหัวไทร อําเภอบางคลา 

จังหวัดฉะเชงิเทรา (กรมควบคุมมลพิษ.  2548) แมน้ําบางปะกงมีปญหาดานการลุกล้ําของน้าํเค็ม 

บางครั้งเกิดขึ้นตลอดลําน้าํ  หรือลุกล้าํเขาไปในแมน้ําปราจีนบุรี  และแมน้ํานครนายก ของเสยีใน

แมน้ําบางปะกง สวนใหญเกิดจากของเสยีประเภทอินทรียสารจาก ชุมชน อุตสาหกรรม ฟารมสุกร 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา   

                สาเหตุของการเกิดมลพิษของแมน้ําบางปะกง  (สํานักงานจังหวัดฉะเชงิเทรา.  

ม.ป.ป. : 14) ไดจําแนกเปน 3 ประเภทใหญ คือ 

                                1)  น้าํเนาเสยีจากแหลงชมุชน ใน ป พ.ศ. 2543  ในพืน้ที่จงัหวัดฉะเชิงเทรา มี

ประชากรมากถึง 637,665 คน และมกีารขยายตัวของชมุชนตลอดเวลา จงึกอใหเกิดปญหาดานการ

จัดการสภาพแวดลอม  เชน การบาํบัดน้าํเสีย การกําจัดสิ่งปฏิกูล ขยะ จากการเฝาระวังคุณภาพน้าํ

จะพบวา บริเวณที่มีปญหาการปนเปอน  ของสิ่งสกปรกตางๆ  ทีม่ีปริมาณมากในบริเวณที่แมน้าํ

บางปะกงไหลผานชมุชน เชน เทศบาลบางคลา เทศบาลเมืองฉะเชงิเทรา เทศบาลบานโพธิ ์เทศบาล

บางปะกง ทัง้นี้เปนเพราะน้าํทิง้ สิง่ปฏิกูลที่ปลอยออกจากชุมชนนั้นมไิดมีการบําบัดอยางถูกตอง ซึ่ง

ในขณะนี้ในบางที่ไดมีการวางแผนจัดการเรื่องเหลานี้แลว เชน เทศบาลเมืองฉะเชงิเทรากาํลังสราง

ระบบบําบัดน้าํเสียรวม เทศบาลบางคลา กําลังดาํเนนิการออกแบบระบบบําบัดน้าํเสียเปนตน  

                                2)  น้าํเนาเสยีจากอตุสาหกรรม ปจจุบันการขยายตัวของโรงงาน 

อุตสาหกรรมมีจํานวนเพิม่มากขึ้น เพื่อเหตุผลทางเศรษฐกิจและการสรางงาน และสรางรายไดใหแก 

ประชาชน จากการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดฉะเชงิเทรา  ป พ.ศ. 2544 พบวา

จังหวัดฉะเชงิเทรามีโรงงานมากถงึ 985 แหง  ตั้งกระจายตามจุดตางๆ  นิคมอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่ง

สภาพความเปนจริง คือ โรงงานพยายาม ที่จะหาจุดตั้งอยูใกลกับแหลงน้าํเพื่อความสะดวกสบายใน

ดานตางๆ  เชน  การนําน้ํามาใชในกระบวนการผลิตการขนสงเปนตน  และเมื่อโรงงานตั้งอยูใกล

แหลงน้ํา แตมกีารจัดการที่ไมดีพอ ผลที่ตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมได คือ ปญหา ดานสิ่งแวดลอม 

เชน การปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําจะเหน็ไดวามีการรองเรียนเกี่ยวกบักรณีดังกลาวอยูเปนประจาํ 

       3)  น้าํเนาเสียจากการเกษตรกรรม  จากสภาพพืน้ทีข่อง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ลักษณะโครงสรางสวนใหญเปนพืน้ที่ราบลุมมีแมน้าํบางปะกงไหลผานมพีืน้ที่เปนดินดอนบางสวน 

ลักษณะโครงสรางดิน มีความอุดมสมบูรณ จึงทําใหประชาชนใน จังหวัดฉะเชงิเทรา  รอยละ 70 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และปจจุบนัความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ทําใหมีการนาํเอา

สารเคมีตางๆ มาใชในการเพิ่มผลผลิต กอใหเกิดมลพษิตอส่ิงแวดลอมตางๆมากมาย เชน สารเคมี
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ในการกาํจัดแมลงศัตรูพืชและการชะลางลงสูแหลงน้าํตางๆ  การเนาเสียหลังการเก็บเกี่ยวผลผลติ

ขาว การปลอยน้ําเสียจากการเลี้ยงสกุร การเลี้ยงกุง การเลี้ยงปลา เปนตน  ส่ิงปฏิกลูจากการเลี้ยง

สุกรลงสู แมน้าํบางปะกง ประกอบกับมีการสรางเขื่อนทดน้ําบางปะกง ทําใหบริเวณเหนือเขื่อน    

ทดน้ําบางปะกง ไมมีการไหลเวียนของน้าํ ทําใหน้าํในบรเิวณเหนือเขื่อน มีปริมาณสารอินทรียสูง 

คุณภาพน้ําลดลงและเกิดการเนาเสีย 

 
2.4 ความรูเกี่ยวกับแมน้ําบางปะกง 
               
               2.4.1  ลักษณะทั่วไปของแมน้าํบางปะกง 

          แมน้าํบางปะกง  เปนแมน้าํสายสาํคัญที่สุดของภาคตะวันออก  เกิดจากการ

รวมตัวของแมน้ําปราจีนบุรี และแมน้ํานครนายก  ที่ตําบลบางแตน  อําเภอบานสราง  จงัหวัด

ปราจีนบุรี และไหลลงสูอาวไทยที ่ อําเภอบางปะกง  จงัหวัดฉะเชงิเทรา  รวมความยาวตามลําน้ํา

ทั้งหมดประมาณ 122  กิโลเมตร ระหวางทางที่ไหลลงสูอาวไทย  แมน้าํบางปะกงไดรับน้ําจากคลอง

สาขาที่สําคัญสองสาย ไดแก  คลองหลวง  และคลองทาลาด   ซึ่งระบายลงสูแมน้ําบางปะกง  ที่

อําเภอบานโพธิ์  และอาํเภอบางคลา  จงัหวัดฉะเชิงเทราตามลําดับ  พืน้ที่ลุมน้าํบางปะกงรวมพืน้ที ่

ลุมน้ํานครนายก และปราจนีบุรี  มีเนื้อทีป่ระมาณ  17,660  ตารางกโิลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่  6  

จังหวัด ไดแก  นครนายก  ปราจีนบุรี  สระแกว  ฉะเชงิเทรา  ชลบุรี  และสระบุรี   โดยปกติ ในชวง

ระหวางเดือนธันวาคมถงึเดอืนกุมภาพันธ ปริมาณการไหลของน้าํในแมน้ําบางปะกงต่ํามาก ทาํให

น้ําทะเลจากอาวไทย  สามารถเขาไปไดไกลถึงใน  แมน้ําปราจีนบุรี  และแมน้ํานครนายก  ความเคม็

ของน้ําตรงจุดเริ่มตนของ แมน้ําบางปะกงเคยสูงถงึ  14.7  กรัมตอลิตร  (PPT)  ทําใหน้ํามีความเค็ม

สูงจนไมสามารถใชน้ํา  เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเพาะปลกูได  ดังนัน้ กรมชลประทาน จงึได

ริเร่ิม  โครงการเขื่อนทดน้าํบางปะกง โดยไดกอสรางเขื่อนทดน้ําบางปะกงที่ บานไผเสวก  ตําบล 

บางแกว อําเภอเมืองฉะเชงิเทรา จงัหวัดฉะเชิงเทราหางจากปากอาวประมาณ 70  กิโลเมตร และใต

จุดเริ่มตนของแมน้ําบางปะกงประมาณ 54 กิโลเมตร ตามระยะทางลาํน้าํ การกอสรางเริ่มในป พ.ศ. 

2539  แลวเสร็จใชงานไดในปลายป พ.ศ. 2542   โดยมวีัตถุประสงคคอื 

                            1)  เพื่อปองกันการรุกล้าํของน้าํเค็ม 

                2)  เพื่อกกัเก็บน้าํไวใชใน การอุปโภคบริโภค และการเกษตร ในชวงเชื่อมตอ   

ฤดูแลงและฤดูฝน  โดยฤดแูลงจะอยูในชวงเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกป 

                            3)  เพื่อควบคุมปริมาณน้ําที่จะปลอยจากอางเก็บน้าํ ที่อยูดานเหนือน้าํ เพื่อนาํ

ปริมาณน้าํดังกลาวมาใชประโยชน แทนทีจ่ะปลอยทิง้ลงสูทะเลโดยเปลาประโยชน 

 สําหรับวธิีดําเนินการเขื่อน ตามที่ออกแบบไวนั้นจะดําเนินการ ปดบานประตู

ระบายของเขือ่นในชวงน้ําขึน้เพื่อปองกนัการรุกตัวของน้ําเค็มเขาไปดานเหนือเขื่อน และในชวง 
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น้ําลงจะระบายน้ําออก เพื่อรักษาคุณภาพน้ําดานทายเขื่อน โดยมีพืน้ทีรั่บน้ํา จากโครงการ       

เขื่อนทดน้าํบางปะกงครอบคลุมบริเวณ อําเภอเมืองฉะเชงิเทรา อําเภอบางคลา อําเภอบางปะกง  

อําเภอบานโพธิ์  จงัหวัดฉะเชิงเทรา  อําเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี 

 จากการทดลองเปดดําเนินการ เขื่อนทดน้าํบางปะกง  ในเดือนสงิหาคม 2542  

และระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2543  สงผลกระทบทําใหตลิ่งพงั  น้ําเค็มทวมพืน้ที่ดาน

ทายเขื่อน  และมีปญหาคุณภาพน้าํ   บริเวณทํานบดนิปดกั้นลําน้ําเดิม ประชาชนในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ที่ไดรับผลกระทบจึงรวมตวักันเปนเครือขายเรียกรอง ใหภาครัฐเรงแกไขปญหา จาก

เขื่อนทดน้าํบางปะกง เหตุการณดังกลาวทาํใหกรมชลประทานแขวนบานระบายน้ําทนัทีและไมได

เปดดําเนนิการเขื่อนทดน้าํบางปะกง นับแตนั้นเปนตนมา ปลอยใหแมน้ําบางปะกงมสีภาพตาม

ธรรมชาติแตก็ยังมีปญหาน้ําเนาเสยีบริเวณทํานบดินปดกั้นลําน้ําเดมิและเรือทองเทีย่วไมสามารถ

แลนในลําน้ําผานเขื่อนทดน้ําบางปะกงไปอําเภอบางคลาได        

 ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาความคุมคาจากการใชเขื่อนทดน้าํ 

บางปะกง โดยมีหนาที่ศึกษาความคุมคาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิง่แวดลอมและอื่นๆ จากการใช 

เขื่อนทดน้าํบางปะกง รวมทัง้ศึกษาแนวทางการใชประโยชนดานอื่นๆ จากตัวเขื่อนทดน้ําบางปะกง 

ในกรณีที่ศึกษาพบวา การใชเขื่อนทดน้ําบางปะกงไมบงัเกิดผลคุมคา คณะกรรมการการศึกษา

ความคุมคาจากการใชเขื่อนทดน้ําบางปะกงไดพิจารณาแนวทางการแกปญหาเปน  3  ทางเลอืก 

ไดแก      

                              ทางเลือกที่ 1 การหรี่บานระบายน้ํา                                                                         

                              กรมชลประทานไดเสนอวิธกีารแกไขปญหาผลกระทบจากเขื่อนทดน้ํา 

บางปะกงดวยวิธีหร่ีบานระบายน้าํในชวง  3  เดือนของทกุป  (ธนัวาคม มกราคม และกุมภาพนัธ)  

เปนการควบคมุบังคับบานระบายน้ําแบบใหมทีม่ิไดแยกน้ําจืดกับน้าํเค็มโดยเด็ดขาด ยอมใหน้ําไหล

ผานบานระบายน้าํในจังหวะที่สัมพันธกับการขึ้นลงของน้ําทะเล และรักษาระดับน้ําดานทายเขื่อน

ไมใหสูงหรือตํ่ากวาระดับ ที่เคยเกิดในชวงฤดูแลง  สาํหรบัอีก  9  เดือนที่เหลือ  (มนีาคม-

พฤศจิกายน) จะยกบานระบายน้าํขึ้นสุดทําใหแมน้าํบางปะกงคงสภาพน้ํากรอยตามธรรมชาต ิ

                  ทางเลือกที ่2 ไมเปดดําเนนิการเขื่อนทดน้ําบางปะกงโดยใชประโยชนดานอืน่

แทน 

                              สําหรับทางเลือกนี้  แมจะไมเปดดําเนินการเขื่อนทดน้ําบางปะกง  แตก็ยงัมี

ความจาํเปนทีจ่ะตองแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําจืด และตองผลักดนัน้าํเค็ม ในฤดูแลง 3 เดือน     

น้ําเนาเสยี บริเวณทาํนบดนิปดกั้นลําน้ําเดิม  และตองดูแลระบบนิเวศนน้ํากรอย บริเวณแมน้ํา    

บางปะกง เนื่องจากมีความเสื่อมโทรมจากเดิมเปนอนัมากโดยจะตองผนัน้าํจากที่อ่ืนมาใช 
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     ทางเลือกที ่3 การแกปญหาลุมน้ําบางปะกงแบบครบวงจร  

     คณะกรรมการพิจารณานําเสนอทางเลือกที่ 3 เนื่องจากมีความเหน็วาปญหา 

เขื่อนทดน้าํบางปะกง เปนเพียงสวนหนึ่งของปญหาในลุมน้ําบางปะกง ผลกระทบอันเกิดจากการ

ทดลองเปดดําเนินการเขื่อนทดน้ําบางปะกงปลายป 2542-ตนป 2543 สวนหนึ่งสงสัญญาณเตือน

ถึงความเสื่อมโทรมของลุมน้าํที่กาํลังเกิดขึ้น การแกไขปญหาเขื่อนทดน้ําบางปะกง เปนเพียงการ

แกปญหาสวนหนึง่เทานั้นแตมิไดแกปญหาทั้งหมดอยางยั่งยนื (สาํนกันายกรัฐมนตรี. 2547 : ii-iv)                     

                 2.4.2  การใชประโยชนจากแมน้ําบางปะกง 

 แมน้ําบางปะกงถือเปนเสนเลือดใหญที่ใชหลอเลี้ยงชีวิตชาวจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

ประชาชนในจงัหวัดฉะเชงิเทรา ใชน้าํจากแมน้ําบางปะกงในรูปแบบตางๆ ดังนี ้

                   1)  เปนแหลงน้าํดิบเพื่อการผลิตน้ําประปา สําหรับการประปาจํานวน 10 แหง  

ไดแก  การประปาฉะเชงิเทรา  การประปาบางคลา  การประปาพนมสารคาม  การประปาบางปะกง 

การประปาบางน้าํเปรี้ยว การประปาบางขนาก การประปาบานโพธิ์ และการประปาเทพราช  รวม

ประชากรมากกวา 16,000 หลังคาเรือน หรือประมาณ 80,000 คน โดยผานคลองสายหลกั 5 สาย 

คือ คลองทาไข คลองแสนแสบ คลองพระองคไชยานุชิต คลองประเวศนบุรีรมย และคลองทาลาด            

                                2)  เปนแหลงน้าํเพื่อการเกษตร  สาํหรับพืน้ที่ในการปลูกขาว  สวนมะมวง  

สวนหมาก สวนมะพราว  ในเขตอําเภอบางน้าํเปรี้ยว อําเภอบางคลา อําเภอเมือง อําเภอราชสาสน

และกิ่งอําเภอคลองเขื่อน  

                   3)  เปนแหลงน้าํเพื่อการปศุสตัว  การเลี้ยงสุกร  เลีย้งเปด  เลี้ยงไก  ในเขต 

อําเภอบางคลา  อําเภอเมือง  อําเภอบานโพธิ์ และอาํเภอบางปะกง 

      4)  เปนแหลงน้ําเพื่อการประมง การเลี้ยงกุงกุลาดํา กุงกามกราม การเลี้ยง 

ปลาในเขตอําเภอบางคลา  อําเภอราชสาสน  อําเภอบางน้าํเปรี้ยว  อําเภอพนมสารคาม อําเภอ

บานโพธิ ์อําเภอบางปะกง และกิ่งอําเภอคลองเขื่อน 

                  5)  เปนแหลงน้าํเพื่อการใชสอยในภาคอุตสาหกรรม ของโรงงานที่ตัง้อยูใกลริม

ฝงแมน้าํบางปะกง เชนโรงไฟฟาพลงังานความรอน  โรงงานขนมจนี 

                  6)  เปนแหลงน้าํเพื่อ การอุปโภค บริโภคของประชาชนริมฝงแมน้าํและริมคลอง

สายหลกั รวมถึงประชาชนในเขตชนบทอืน่ๆ 

                 7)  เปนแหลงพกัผอนหยอนใจ และเสนทางคมนาคมขนสงทางน้าํ  ภายหลัง 

จากที่เขื่อนทดน้ําบางปะกงแลวเสร็จ คาดวาการใชประโยชนดานตางๆ จากเขื่อนทดน้าํบางปะกงจะ

มากขึ้น เชน การใชน้ําในดานการเกษตร การอุตสาหกรรม การประมง และการทองเที่ยว 

 นอกจากแมน้าํบางปะกงจะมีความสาํคัญในการใชประโยชนดานตางๆ แลว

แมน้ําบางปะกงยงัเปนแหลงรองรับของเสยีสิ่งปฏิกูลตางๆ  จากแหลงชุมชนอาคารบานเรือน จาก

การเกษตรกรรม การเลีย้งสตัวน้ําและโรงงานอุตสาหกรรมที่อยูในบริเวณริมแมน้ํา ทําใหแมน้าํ 
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บางปะกงที่เคยอุดมสมบูรณในอดีต กําลังประสบปญหาทางดานทรพัยากรสิ่งแวดลอมเส่ือมโทรม

อยางรวดเร็ว 
 
2.5  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

   จากการศึกษาเอกสาร งานวิจยัที่เกี่ยวของกับพฤตกิรรมของประชาชนในการอนุรักษ

แมน้ําบางปะกงของประชาชนในจงัหวัดฉะเชิงเทรา มีงานวิจยัที่เกี่ยวของดังนี ้

  พนัพร  โชติพฤกษชูกุล (2539 : 138) ศึกษาเรื่องปจจยัที่มีผลตอความรู ทัศนคติ และ

พฤติกรรมใชน้าํอยางประหยดัในครัวเรือน   ของแมน้ําในเขตเทศบาลเมือง จงัหวัดลาํปาง ผล

การศึกษาพบวา  ปจจยัทีท่าํใหพฤติกรรมการใชน้าํอยางประหยัด  มคีวามแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไดแก อาย ุระดับการศึกษา และทัศนคติ 

  พนิต  มโนการ (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง ปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอพฤติกรรมของ

บุคลากรทางการพยาบาล  ในการจัดการมลูฝอยติดเชื้อ ของบุคคลทางการพยาบาล มีความ 

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  ไดแกปจจัยสวนบคุคลดานอายแุละทัศนคติ โดย

พบวา ทางดานอายมุีความสัมพันธในเชงิลบหรือเปนไปในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือบุคคลที่มี

อายุนอยจะมพีฤติกรรมในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกตองมากกวากลุมที่มีอายุมาก สวนปจจยั

ทางดานทัศนคติ จะเปนความสัมพันธเชิงบวก หรือเปนไปในทิศทางเดยีวกนั กลาวคือ กลุมที่มี

ทัศนคติที่ดีตอการจัดการมูลฝอยตดิเชื้อจากโรงพยาบาล ก็จะมพีฤตกิรรมในการจัดการ 

มูลฝอยติดเชื้อไดถูกตองมากกวา 

                     สมพงษ  บํารุงรส (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการจัดหา น้ําสะอาดของ

ผูนําสตรีในชนบท : กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ผูนาํสตรีมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับ

การจัดหาน้าํสะอาด ถกูตองปานกลาง และปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการจัดหาน้าํสะอาด คือ เขตที่

อยูอาศัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการจัดหาน้ําสะอาดอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ.001 

ความรูในการจัดหาน้ําสะอาด ระยะทางจากบานไปแหลงน้าํ และทัศนคติตอน้ําดื่มมีความสมัพนัธ

กับพฤติกรรมการจัดหาน้าํสะอาด อยางมนีัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ  .05, .01 และ .001 

ตามลําดับ 

                     สุชาดา  บุญประสพ (2539 : 154) ศึกษาเรือ่ง พฤติกรรมของประชาชนในการแกไข

ปญหาแมน้ําทาจนีเนาเสยี : ศึกษากรณีอําเภอสามพราน   จงัหวัดนครปฐม  พบวากลุมตัวอยาง

สวนใหญมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติจริงในการแกไขปญหาแมน้ําทาจนีเนาเสีย ความแตกตางของอายุ  

ระยะเวลาที่อยูอาศัย  มีผลกระทบตอพฤติกรรมที่ปฏิบัติจริง ในการแกไขปญหา แมน้ําทาจีนเนาเสีย 

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 สวนความแตกตางของประสบการณเกี่ยวกบัการแกไขปญหา
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น้ําเนาเสยีและการรับรูขาวสารเกี่ยวกับน้าํเนาเสีย มีผลตอพฤติกรรมที่ปฏิบัติจริงในการแกไขปญหา

แมน้ําทาจนีเนาเสียอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001                  

                     ทแกลว  เดชดาํรง (2538 : 77)  ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําแมกลองของ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  พบวา ปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอพฤติกรรม

การอนุรักษแมน้ําแมกลอง ไดแก ความเชือ่ในการอนุรักษน้ําและแหลงน้าํ  ระยะเวลา   ที่อยูอาศัย  

การรับรูขาวสาร  และความรูเกี่ยวกับการอนุรักษน้ําและแหลงน้ํา  กอใหเกิดความแตกตางในเรื่อง

พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําแมกลองอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และประสบการณที่เคย

เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมกอใหเกิดความแตกตางในเรื่องพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําแมกลอง อยาง

มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ตามลําดบั และ  พบวา  รายไดเฉลี่ยตอเดือน และจํานวนสมาชกิ

ในครัวเรือนมคีวามสัมพันธเชิงบวก กับพฤติกรรมการอนรัุกษแมน้าํแมกลอง  สวนอายุ และระดับ

การศึกษามีความสมัพนัธเชงิลบกับพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําแมกลอง 

                     สุรศักดิ์  สุนทรลาภ (2537 : 132)  ศึกษาเรื่อง ความรูและการปฏิบัติเกีย่วกับการ

กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในครัวเรอืนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม พบวาการ

ปฏิบัติเกี่ยวกบัการกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลภายในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองนครปฐม  อยูในระดับตํ่า กลุมตัวอยางที่เปนเพศหญิง มีสถานภาพสมรส เปนโสด ที่ระดับ

การศึกษาประถมศึกษา  มีอาชีพรับราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ  และมีการรับรูขาวสารระดับ

ปานกลาง เปนกลุมที่มีการปฏิบัติในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในครัวเรือน ถกูตอง

มากกวากลุมอ่ืนๆ ปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก  ระยะเวลาที่อยูอาศัย และรายไดเฉลี่ยตอเดือนมี

ความสัมพันธเชิงบวกตอความรู และการปฏิบัติในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลูในครัวเรือน  

สวนอายุ จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน และเขตที่อยูอาศัยมีความสมัพนัธเชิงลบตอความรูและการ

ปฏิบัติเกี่ยวกบัการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในครัวเรือน 

                     ชลิดา  ถนอมวงศ (2537 : บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง  การศึกษาพฤติกรรมการกําจัด 

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในแพพกัแพลอง   ในเขตอําเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี พบวา ผูประกอบ

กิจการแพ  และทองเที่ยวในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  มีพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูลที่ถูกตองในระดับตํ่า  ปจจยัที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยและ 

ส่ิงปฏิกูลของผูประกอบกิจการแพ  ไดแก  ความรูเกีย่วกับการกาํจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

กอใหเกิดความแตกตาง ในเรื่องพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูลในแพพักแพลอง 

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  สวนตัวแปร  ที่เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมการกําจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของนักทองเทีย่ว  ไดแก อาย ุรายไดเฉลี่ยตอเดือน  และการรับรูขาวสารที่

แตกตางกนักอใหเกิดความแตกตางในเรือ่ง พฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .001 ตามลําดับ 
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                    จุฑาภรณ  สกลุศักดิ์ (2537 : 132) ศึกษาเรื่อง  ปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอพฤติกรรมการใช

น้ําอยางประหยัดในครัวเรือนของแมบานในเขตกรุงเทพมหานคร   พบวา  กลุมตัวอยางมีพฤติกรรม

การใชน้าํอยางประหยัด ในระดับปานกลาง และตัวแปรที่มีอิทธพิลตอการใชน้าํอยางประหยัดใน

ครัวเรือน ไดแก  ระดับการศกึษา  การรับรูขาวสาร  กอใหเกิดความแตกตางในเรื่อง  พฤติกรรมการ

ใชน้ําอยางประหยัดในครัวเรือน อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

                    วิรัช  ชมชื่น (2536 : 157) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอยของประชาชน

ในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม พบวา กลุมตัวอยางที่เปนเพศหญงิเปนนักศึกษาหรืออ่ืนๆ มีอายุนอย

กวากลุมอ่ืนๆ นอกจากนีย้ังพบวา  รายไดเฉลี่ยตอเดือน  การรับรูขาวสาร  และความรูเกี่ยวกับการ

กําจัดขยะมูลฝอย มีความสมัพันธเชงิบวก ตอพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอย สวนระยะเวลาที่อยู

อาศัยมีความสัมพันธเชงิลบตอพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอย 

                    อรวรรณ  เยน็ใจ (2535 : 158)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  ความรูและการปฏิบัติ ของ

ประชาชนที่อาศัยบริเวณริมคลองกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการกาํจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ภายในครัวเรอืน  ศกึษาเฉพาะกรณีคลองโองอาง  พบวา ประชาชนสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการ

กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในครัวเรือนในระดบัสูง  และมีการปฏบิัติเกี่ยวกับการกาํจัดขยะ

มูลฝอยทีถู่กตองมาก โดยความรูมีความสมัพันธเชงิบวกและเปนไปในทิศทางเดียวกนักับการปฏิบัติ

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .001 

                    สุวิมล  ภักดิ์พบิูลย (2535 : 187)  ศึกษาเรือ่ง ปจจยัทีม่ีอิทธิพลตอพฤตกิรรมของ

แมบานในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มีผลตอการกําจัดขยะมูลฝอย  พบวา  กลุมแมบานที่ประกอบ

อาชพีรับราชการกลุมทีม่ีระดบัการศึกษาระดับมัธยมปลาย  และประกาศนียบัตรวิชาชีพ กลุมทีม่ ี

ที่พักอาศัยในเขตตลิ่งชัน กลุมที่เคยไดรับขาวสารเกี่ยวกบัขยะมูลฝอย กลุมที่มีความเชื่อ  คานิยมใน

การกําจัดขยะมูลฝอยถูกตองมากและกลุมที่มีความรูเกีย่วกับการกาํจดัขยะมูลฝอยในระดับสูง เปน

กลุมที่มพีฤตกิรรมที่ปฏิบัติจริง เกีย่วกับการกําจัดขยะมูลฝอย ไดถูกตองมากกวากลุมอ่ืน และพบวา 

อายุ จาํนวนสมาชิกในครัวเรอืน ระยะเวลาที่อยูอาศัยภูมลิําเนาเดิมมีความสมัพนัธเชงิบวกตอ

พฤติกรรมที่ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการกาํจัดขยะมูลฝอย สวนรายไดตอเดือนมีความสัมพันธเชิงลบตอ

พฤติกรรมที่ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการกาํจัดขยะมูลฝอย 

                   ชลธิชา  ตั้งอัน้ (2534 : 151)  ไดศึกษาเรื่อง  ความรูความเชื่อและการปฏิบัติของ 

แมบานในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในครัวเรือนศึกษากรณีริมฝงคลองแสนแสบพบวา

แมบานมีความรูในการกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในครัวเรอืนในระดับสูงการปฏิบัติถูกตอง

ในการกาํจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในระดับปานกลาง 

                    ธรรมนูญรัฐ  ทวีกุล (2530 : 87)  ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ 

สภาพแวดลอม สวนสาธารณะของประชาชนศึกษากรณีผูที่มาใชสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร   
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พบวา  ประชาชนในกรุงเทพมหานคร มพีฤติกรรมการอนรัุกษสภาพแวดลอม  สวนสาธารณะใน  

เชิงบวก ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการอนุรักษสภาพแวดลอมไดแก การศกึษา เพศและลักษณะการมาใช

สวนสาธารณะ 

                    รัชเกลา   บัณฑิตเสาวภาคย (2542 : 100) ศึกษาเรื่อง ความเขาใจและเจตคติตอ

ปญหามลพิษของแมน้ําเจาพระยา ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล  พบวา นักเรียนมีความเขาใจตอปญหามลพิษของแมน้ําเจาพระยาในระดับสูง  โดยที่

นักเรียนหญงิมีความเขาใจสูงกวานกัเรียนชายและนกัเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีความเขาใจ  

สูงกวานกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  สาํหรับเจตคตินัน้พบวา นกัเรียนมีเจตคติตอปญหามลพษิ

ของแมน้ําเจาพระยาในระดบัสูง    โดยทีน่กัเรียนหญิงมเีจตคติสูงกวานักเรียนชาย   และนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  และนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายมีเจตคติไมแตกตางกัน นอกจากนี้

ยังพบวา นักเรยีนมีเจตคติตอปญหามลพษิที่เกิดจากอตุสาหกรรมต่ํากวาเจตคติตอปญหามลพิษที่

เกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ 

                    กัลยา  สุขประทิว (2538 : 160) ไดทําการวิจัยเรื่องความสัมพนัธระหวาง เจตคติตอ

การอนุรักษน้าํ และพฤตกิรรมการอนุรักษน้ํา  ตามการรบัรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 3 

กรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถาม นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที ่2 ป  การศึกษา  

2537   จาํนวน  513  คน    จากโรงเรียนมธัยมศึกษา  สงักัดกรมสามญัศึกษา  กรุงเทพมหานคร  

จํานวน 11 โรงเรียน ผลการวิจัยพบวา 

           1)  นักเรียนมีเจตคติตอการอนุรักษน้ําโดยรวมทุกดานอยูในระดับดี และมีเจตคติตอ

การอนุรักษน้าํ ในแตละดานอยูในระดับดีดวยทัง้ดานการรักษาแหลงน้ําตามธรรมชาติ ดานการ

ปองกันปญหาที่จะเกิดขึน้กบัน้ํา และดานการใชน้าํใหเกดิประโยชนสงูสุด      

          2)  นักเรียนมีพฤติกรรมอนุรักษน้ําโดยรวมทกุดานอยูในระดับดีและมีพฤติกรรม 

การอนุรักษน้าํในแตละดานอยูในระดับดีดวย คือ ดานการรักษาแหลงน้าํตามธรรมชาติ ดานการ

ปองกันปญหาที่จะเกิดขึน้กบัน้ํา และดานการใชน้าํใหเกดิประโยชนสงูสดุ 

                      3)  เจตคติตอการอนุรักษน้าํมีความสมัพนัธในทางบวกกบัพฤติกรรมการอนุรักษ 

น้ําโดยมีคาสมัประสิทธิ์สหสัมพันธเทากบั .37             

                    สุนทรี  จนีธรรม (2531:140)  ไดทาํการวิจยัเรื่อง  การศกึษาองคประกอบที่สัมพันธกับ

พฤติกรรมในการอนุรักษสิง่แวดลอมของประชากร  ในหมูบานโครงการปฐมอโศก ตาํบล 

พระประโทน อําเภอเมือง จงัหวัดนครปฐม พบวา ประชากรในหมูบานโครงการปฐมอโศก ที่อยูใน

กลุมอาย ุ60 ปข้ึนไป มีพฤติกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมสูงกวาประชากรในกลุมอาย ุ20-29 ป 

และ 40-59 ป อยางมีนยัสําคัญทางสาํคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
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       ถวัลย  ยิม้แยม (2539 : 96) การศึกษานี ้มีวัตถปุระสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมในการ

อนุรักษแมน้ําเพชรบุรี ศึกษาปจจัยทีม่ีผลเกี่ยวของในการอนุรักษแมน้าํเพชรบุรี รวมทั้งปญหาและ

อุปสรรคในการอนุรักษแมน้าํเพชรบุรี 

         วิธีดําเนนิการวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมลูโดยการสัมภาษณ 

กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ หวัหนาครัวเรือนหรือบุคคลในครัวเรือนที่ใหขอมูลได มีอายุตั้งแต 15 ป ถึง 

60 ป อาศัยอยูในเขตสุขาภิบาลทายาง จาํนวน 367 ราย และนาํมาวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติ

อัตราสวนรอย คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการผันแปรทางเดียว ผล

การศึกษาพบวา 

   1)  พฤติกรรมของประชาชนในการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรีของเขตสุขาภิบาลทายาง 

อยูในระดับปานกลาง 

   2)  ปจจยัสวนบคุคลทีม่ีผลตอพฤติกรรม ในการอนุรักษแมน้าํเพชรบุรีของ 

ประชาชนในเขตสุขาภิบาลทายาง คือ  

    (1)  อายุ มผีลตอพฤติกรรมในการอนุรักษแมน้าํเพชรบุรี อยางมีนยัสําคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .05  

       (2)  สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่อยูอาศัย รายไดตอเดือน มีผลตอพฤติกรรม 

ในการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี อยางมนีัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

                (3)  ระดับการศกึษา อาชีพ มีผลตอพฤติกรรมในการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี  

อยางมีนยัสําคัญที่ระดับ .001 

  3)  ปจจัยกระตุน ที่มีผลตอพฤติกรรมในการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรีของประชาชน 

ในเขตสุขาภิบาลทายาง คือ การเคยไดรับขาวสารในการอนุรักษแมน้าํเพชรบุรี แหลงขาวสารที่

แตกตางกนั ความรูในเร่ืองการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี ทีม่ีผลตอพฤติกรรมในการอนรัุกษแมน้าํ

เพชรบุรีของประชาชนในเขตสุขาภิบาลทายาง อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

                       4)  ปญหาและอุปสรรค ในการอนุรักษแมน้ําเพชรบุรี ประชาชนยงัมีความรูในระดับ

ปานกลาง กิจกรรมของประชาชนที่อาศยัอยูริมแมน้ําเพชรบุรี ยังตองพึ่งพาและใชประโยชนจาก

แมน้ําเพชรบุรีอยูมาก ประชาชนสวนใหญยังมีปญหาในการจัดการเรื่องน้าํทิง้ และการใชประโยชน

จากน้ําทิ้ง ประชาชนขาดขอมูลขาวสารในการอนุรักษแมน้ําลาํคลอง 

       จากผลการวิจัยที่นาํมาสรุปไวขางตนพบวา กลุมตัวอยางทีท่ําการศึกษาเพศชายมี

พฤติกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมที่ถกูตองสูงกวาเพศหญิง โดยกลุมที่มีอายุมากจะมีพฤตกิรรม

ในการอนุรักษสิ่งแวดลอมทีถู่กตองสงูกวากลุมที่มีอายนุอย และอาชพี ระดับการศึกษา  ความรู

เกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําและแหลงน้ําตางกัน พบวามีพฤติกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอมแตกตาง

กัน จากสรุปผลการวิจยันี ้เพศ อายุ อาชพี ระดับการศึกษา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษ
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แมน้ําและแหลงน้าํนาจะมผีลตอพฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําบางปะกงของประชาชนในจงัหวัด

ฉะเชิงเทรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


