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2 บ้าน		วัด		โรงเรียน		รัก คลองแสนแสบ

คลองแ นแ บกลาย ภาพจากคลองใ ะอาดเป็นคลองเ ื่อมโทรม 
ที่มีปัญ ามลพิ ทางน�้า ผลมาจากค ามเจริญของ ังคมเมือง ล ง ถึงแม้ ่า 
จะมี ลายองค์กรที่ตระ นักถึงผลกระทบด้านคุณภาพชี ิตและ ิ่งแ ดล้อม  
ยื่นมือเข้ามาด�าเนินการ แต่เป็นการแก้ปัญ าระยะ ั้นที่ไม่ต่อเนื่อง ท�าใ  ้
คลองแ นแ บยังคง กปรกและ ่งกลิ่นเน่าเ ม็น

ในปี พ. .2558 รัฐบาลมีมติใ ้จัดท�าแผนปฏิบัติการเพ่ือฟื้นฟูและปรับปรุง 
คุณภาพน�้าในคลองแ นแ บ ปรับปรุง ภาพภูมิทั น์ ร้างค ามปลอดภัย 
ในการ ัญจรทางน�้าของประชาชน พร้อมทั้งป้องกันปราบปรามการกระท�าใด ๆ 
อันจะเป็นการบุกรุกท�าลายทรัพยากรในคลองแ นแ บ โดยมี น่ ยงาน 
ที่เกี่ย ข้องบูรณาการการท�างานร่ มกัน ตั้งแต่ระยะเร่งด่ น ระยะ 5 ปี และ 
ระยะ 20 ปี

ภาคประชาชนมคี ามตระ นัก และร่ มมอืร่ มใจในการอนรุกั แ์ละพฒันา
คลองแ นแ บมากขึ้น จากข่า ารและการประชา ัมพันธ์ของ ลาย น่ ยงาน 
ร มทั้ง ถาบัน ลักใน ังคมอย่าง บ้าน วัด โรงเรียน ที่ร่ ม ร้าง

จติ �านกึรกั ิง่แ ดล้อม ท�าใ ้คลองแ นแ บได้รับการฟื้นฟู
ดีขึ้นตามล�าดับ

คํานํา

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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สารบญั



คลอง ายประ ตัิ า ตร์ที่ �าคัญและผกูพนักบั งัคมไทยมา ลายยคุ ลาย มยัแท้จรงิแล้  
คือ คลองยุทธ า ตร์ที่ขุดขึ้นตามพระราชด�าริของพระบาท มเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ ั  
(รัชกาลที่ 3) เพื่อเชื่อมแม่น�้าเจ้าพระยากับแม่น�้าบางปะกงเข้าด้ ยกัน เมื่อ พ. .2380  
โดยมีเป้า มาย ลักในการล�าเลียงยุทธปัจจัยเพื่อใช้ใน งครามอานัม ยามยุทธ ซึ่งเป็น
ราชการ งครามครั้งยิ่งใ ญ่ระ ่าง ยามกับญ น ใช้เ ลานานถึง 14 ปี เม่ือ งคราม 
ิ้น ุดลง คลองแ นแ บได้เปลี่ยนบทบาทเป็นเ ้นทางคมนาคมขน ่ง ินค้าระ ่าง

กรุงเทพฯ กับ ั เมืองด้านตะ ันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี เกิดการขยายตั  
ของชุมชนที่เข้ามาตั้ง ลักแ ล่งและใช้พื้นที่ริมคลองแ นแ บเรื่อยมา

คลองแสนแสบ 

เขตบางกะปิ

เขตมีนบุรี

วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

ตลาดโบ๊เบ๊

เขตคลองเตย

เขตพระโขนง

แม่น�้าเจ้าพระยา

คลองแสนแสบ
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แผนที่คลองแสนแสบ จาก (คลองมหานาค)  
แม่น�้าเจ ้าพระยาถึงแม่น�้าบางปะกง ยาว 72 กิโลเมตร

คลองแ นแ บ เป็นคลองขุดที่มีค ามยา มากที่ ุดในประเท  คือ  
ยา ประมาณ 72 กิโลเมตร เชื่อมต่อจากคลองม านาคไปทางทิ ตะ ันออก 
จนไปเชื่อมกับคลองบางขนาก ซึ่งไ ลไปลงแม่น�้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  
โดยล�าคลองช่ งที่อยู่ในเขตกรุงเทพม านคร มีค ามยา ประมาณ 45.5 กิโลเมตร  
และมีค ามก ้างประมาณ 20 – 30 เมตร ผ่านเขตปทุม ัน ราชเท ี ัฒนา  
บางกะปิ ังทอง ลาง บึงกุ ่ม คันนายา  มีนบุรี คลอง าม า นองจอก  
และล�าคลองช่ งทีอ่ยูน่อกเขตกรงุเทพม านคร มคี ามยา ประมาณ 26.5 กโิลเมตร 
ค ามก ้างของคลองประมาณ 30 – 40 เมตร อยู่ในเขตพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา

เขตหนองจอก วัดปากคลองบางขนาก

แม่น�้าบางปะกง

อ. บางน�้าเปรี้ยว  

จ. ฉะเชิงเทรา

ภาพจาก : Facebook เรารักคลองแสนแสบ, ส�านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

คลองแสนแสบ
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ปัจจุบัน คลองแ นแ บในพื้นที่กรุงเทพม านครยังคงเป็นเ ้นทาง ัญจรทางน�า้ 
ที่ได้รับค ามนิยม อีกทั้งเป็นคลอง าย �าคญัในการระบายน�า้ เพือ่แก้ไขปัญ าน�้าท่ ม 
และในบางพื้นที่ คลองแ นแ บยังเป็นแ ล่งน�้าเพื่อการเก ตรอีกด้ ย  อย่างไรกต็าม 
ในช่ งทีผ่่านมาคลองแ นแ บมีปัญ าในเรื่องคุณภาพน�้าที่เ ื่อมโทรม เนื่องจากถูกใช้
เป็นที่รับน�้าจากท่อระบายน�า้ทิ้งจากย่านชุมชน เขตพาณิชยกรรม เขตอตุ า กรรม 
และกจิกรรมอืน่ ๆ ทัง้ทีผ่่านระบบบ�าบัดน�า้เ ีย และไม่ผ่านระบบบ�าบัดน�้าเ ียไ ล  
อีกท้ังปริมาณขยะและ ิ่งปฏิกูลที่ประชาชนทิ้งลงคลอง การรุกล�้าพื้นที่คลอง  
ต่างเป็นปัจจัยที่ท�าใ ้น�้าในคลองเน่าเ ีย เกิดมลพิ ทางน�้าจนถึงขั้น ิกฤต

ผลกระทบต่อการระบายน�้า 
ระบบระบายน�้าไม่สามารถท�างานได้
เนื่องจากขยะ และสิ่งปฏิกูลติดค้าง 
บริเวณประตูระบายน�้า

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
พืชและสัตว์ ไม่สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้

 วิกฤตคลองแสนแสบ  
อันตรายกว่าที่คิด

ผลกระทบต่อมนุษย ์ 
น�้าเน่าเสียเต็มไปด้วยเชื้อโรคและ 
ส่งกลิ่นเหม็น สาเหตุของการเกิดโรค 
และสร้างความเครียดทางจิตใจ
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การอนุรักษ์คลองแสนแสบ เป็นเรื่องเร่งด่ นที่ทุกฝ่ายต้องร่ มกัน
รับผิดชอบ จึงจะเ ็นผล �าเร็จ เพราะคลองแ นแ บเป็นคลองที่ไ ลผ่านชุมชน
มากมาย ครอบคลุมพื้นที่ 21 เขต การฟื้นฟูคุณภาพน�้าในคลองใ ้กลับมาใ  
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจึงไม่ใช่เรื่องง่าย

ภาครัฐเองเ ็นค าม �าคัญของ ลักการ “บ ร” รือ บ้าน ัด  โรงเรียน 
ซึ่งเป็น ถาบัน ลักใน ังคม น�ามาเป็นกลไกเชื่อมโยงค ามคิด ทั นคติ ร มถึง
กิจกรรมในการพัฒนาและฟื้นฟูคลองแ นแ บ เพื่อ ร้าง ิ่งแ ดล้อมที่ดี ใ ้กับ
ังคมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การถ่ายทอดค ามรู้และประชา ัมพันธ์เรื่องการอนุรัก ์คลองแ นแ บ 
ผ่าน บ้าน ัด โรงเรียน จะ ัมฤทธิ์ผลมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับค าม ัมพันธ ์
ของ มาชิก ร มถึงปัจจัยภายนอกที่ ่งผลกระทบต่อ ถาบัน ังคม ซึ่งได้ม ี
การถอดบทเรียน บ้าน ัด โรงเรียน บริเ ณริมคลองแ นแ บมาใ ้ ึก า 
กันในบทต่อไป

อนุรักษ ์
คลองแสนแสบ

ประกอบด้วย  สถาบัน
ครอบครัว ชาวบ้าน 

กลุ ่มคนต่าง ๆ  
ในชุมชน

บ้าน (บ)

สถาบันการศึกษา/
หน่วยงานราชการ 

องค์กรทางการศึกษา
ต่าง ๆ

โรงเรียน (ร)

ประกอบด้วย  
วัด มัสยิด โบสถ์  

ในชุมชน 

วัด (ว)
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ริมคลองแสนแสบ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

บ้านเรอน ยโบรา

Jim Thompson

นน
บร

ร
ัด

อ
ง

คลองแสนแสบ

นย์การเรียนร้ 
ร วั าส ร์บ้านครัวเ นอ

ัสยดดารล ล ์

ชุมชน 
บ้านครัวเหนือ
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ชุมชนบ้านครั เป็นชุมชนมุ ลิมเชื้ ายจาม  
ที่ได้รับพระราชทานที่ดินจากพระบาท มเด็จ 
พระพุทธย ดฟ้าจุ าโลกม าราช รชักาลที ่1  
เพื่ เป็นบ�าเ นจ็ราง ลั ทีก่ ง า าจาม ได้ร่ มรบ 
มัย งครามเก้าทัพ ระ ่าง ยามกับพม่า เดิมชื่ ่า 
มู่บ้าน า าจาม ก�าปงจาม ( มู่) บ้านแขกครั   

และได้เปลี่ยนเป็น บ้านครั  ใน มัยพระบาท มเด็จ 
พระนั่งเกล้าเจ้า ยู่ ั  รัชกาลที่ 3

ชมุชนบ้านครั เ นื  มเีนื้ ทีป่ระมาณ 43 ไร่  
แบ่ง กเป็น 14 ซ ย ติดกับคล งแ นแ บ ทางทิ ใต้ 
ระยะทางประมาณ 1,800 เมตร มีจ�าน นประชากร  
815 คร บครั  ่ นใ ญ่เป็นมุ ลิมเจ้าข งพื้นที่เดิม  
มีประชากรต่างถิ่นมาเช่า า ัยบาง ่ น

น ร วั าส ร์คคลองแสนแสบ          

ภาพจาก : Baan Krua จากโปรแกรม Wix 
จัดท�าโดย ิทยาลัยน ัตกรรม  
ม า ิทยาลัยธรรม า ตร์
ใ ้ชุมชนบ้านครั เ นือใช้เผยแพร่ 
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าชพีดัง้เดมิข งชา ชุมชนบ้านครั เ นื  
คื  การท ผ้าไ ม ที่ บืท ดต่ กนัมา ลายชั่ คน 
เพราะฝีมื การท ผ้าที่มีคุณภาพ เ ้นไ มมี ี
โดดเด่น ล ดลาย ยงามมีเ กลัก ณ์และ
ค ามประณีตทุกขั้นต นการผลิต ตั้งแต ่
การย้ มไ มไปจนถึงการท ผ้า และจาก ิถ ี
ชา คล ง คนในชุมชนใช้น�า้ในคล งย้ มไ ม
แล้ ก็ตากริมคล ง น�า้ในคล งจะเปลี่ยน  ี
ตาม ีข งไ มที่ย้ ม เป็นภาพชินตาข งคน 
ในชุมชน

น กจากนี้ คนในชุมชนยังเล่าใ ้ฟัง ีก ่า 
น�า้ในคล งใ และ ุดม มบูรณ์ มีปลา มีกุ้ง 
ใ ้จับทุก ัน ทุกบ้านใช้น�า้จากคล ง �า รับดื่ม
ก็แก ่ง าร ้ม การ ัญจรและค้าขายทางน�า้
คึกคัก เป็นค าม ุขข งชุมชนริมคล งก็ ่าได้

 บ้านครัวเ นอ
นแ งอั ลักษ ร คลอง
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เ องเ ร น กรา บ้าน อง โรงแร  ส าน ร กอบการ

กเ นเรอย   นีแ ล ้นเ วก คลองแสนแสบ 

เ รา กล นีเ า งนาเสียลงคลองโดย านการบาบัด

งลงคลองโดย รง นา นคลองดา าก ลา ายเกลอน 

ก ายกเอา อย  นเราอยกลางเ อง เ น านาน 

สวนคน องเราก ีแอบ งบ้าง แ เราคอยสอดสอง  

คอยเ อน ้ า ันบาน ลาย กวานี

ค ย นา  เ อร์ ร ยร 
ร านกรร การ นบ้านครัวเ นอ 

สังค เ อง สังค แ ง ล ษ วก นาเสีย
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ซึ่งเป็นปีที่ภาครัฐเริ่มด�าเนินนโยบายฟื้นฟูคล งแ นแ บ ระบุ ่า
แ ล่งก�าเนิดมลพิ ที่ปล่ ยน�า้ลงคล งแ นแ บ และคล ง าขา มีมากถึง 
631 แ ่ง ประก บด้ ย ที่ดินจัด รร าคารชุด ร้าน า าร ูนย์การค้า 
โรงแรม โรงพยาบาล และตลาด

จากการ ุ่มตร จ 128 แ ่ง พบ ่าแ ล่งก�าเนิดมลพิ  ที่ไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ ่งเ ริมและรัก า ิ่งแ ดล้ มแ ่งชาติ พ. . 2535 
่าด้ ยการระบายน�า้ทิ้ง ู่คล ง าธารณะ มากถึง 88 แ ่ง

้อ ล ากกร ควบค ล ษ น   

โรงพยาบาล
62 แห่ง

โรงแรม
66 แห่ง

อาคารชุด
144 แห่ง

ที่ดินจัดสรร
157 แห่ง

ศูนย์การค้า  
ห้างสรรพสินค้า

81 แห่ง
ร้านอาหาร/ภัตตาคาร
107 แห่ง

ตลาด
14 แห่ง

แหล่งกําเนิดนํ้าเสีย
ริมคลองแสนแสบ และคลองสาขา

21 เขต 

631 แห่ง 
แหล่งกําเนิดนํา้เสีย

13บ้าน  วัด  โรงเรียน  รักษ์คลองแสนแสบ



ชา ชุมชนบ้านครั เ นื ต้ งเผชิญ
กบัมลพิ ในคล งแ นแ บ มา ลาย บิปี 
ไม่ ่าพ กเขาจะเป็นต้นเ ตุ รื ไม่ก็ตาม  
แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น นัก นา า ั
เลยทีเดีย  

มาชกิชมุชนบ้านครั เ นื ตระ นกั 
ถงึปัญ านีเ้ป็น ย่างด ีจึงร่ ม าทางฟ้ืนฟ ู
คล งและ ิ่งแ ดล้ มโดยร บชุมชน  
เพื่ ปรับปรุงคุณภาพชี ิตใ ้ดีขึ้น  
ประก บกับได้รับการ นับ นุนจาก
น่ ยงาน ทั้งภาครัฐ เ กชนและ NGO 
ลาย น่ ยงาน ท�าใ ก้จิกรรมการ นรุกั  ์

คล งแ นแ บและชุมชนด�าเนินการ
ย่างต่ เนื่ ง

รว ด้วย วยกันแก้ 
า

14 บ้าน  วัด  โรงเรียน  รักษ ์คลองแสนแสบ



ิ่งแ ดล้ มที่ดี เริ่มได้ที่บ้านเรา คนในชุมชน 
บ้านครั เ นื  บ้านแต่ละ ลังมีการช่ ยกันรัก า 
ค าม ะ าด โดยเฉพาะบ้านริมน�้าที่พยายามดูแล 
ไม่ใ ้ขยะ รื ิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงไปในคล ง  
เพื่ ทั นียภาพที่ ยงามและ ิ่งแ ดล้ มที่ดี 

น กจากนี้ เจ้า น้าที่จากกรุงเทพม านคร  
ได้เข้ามาตร จตราค ามเรียบร้ ยข งพื้นที ่
ริมคล งแ นแ บเป็นประจ�า

น้าบ้าน
นา อง 

ลาคลอง
สวยงา

บ้าน  วัด  โรงเรียน  รักษ์คลองแสนแสบ



ชุมชนบ้านครั เ นื ร่ มรณรงค ์
คัดแยกขยะ แบ่งเป็นถังขยะทั่ ไป  
และถังขยะรีไซเคิล และ ่งเ ริมใ ้เยา ชน  
ด�าเนินกิจกรรม ธนาคารขยะ น�าข ดแก้  
ข ดพลา ติก กระดา ไปขายเพื่ เป็น 
รายได้เ ริม และ ร้างจิต �านึก นุรัก  ์
ิ่งแ ดล้ มใ ้เยา ชนในการคัดแยกขยะ

แยก ย   
ลด าร สังค                            

16 บ้าน  วัด  โรงเรียน  รักษ ์คลองแสนแสบ



กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นก่ นเข้า น้าฝน  
เพื่ ล้างตามซ ย ล กท่  ก�าจดัขยะในคคูล ง  
ไม่ ใ ้ ุดตัน รื ข างทางน�้าฝนที่จะไ ลลง 
คล งแ นแ บ ป้ งกันน�้าท่ มชุมชน

Big Cleaning Day 
ล้าง อ ลอกคนา

17บ้าน  วัด  โรงเรียน  รักษ์คลองแสนแสบ



จากแน ทางการพัฒนาฟื้นฟูคล ง 
แ นแ บในพื้นที่กรุงเทพม านคร โดย า ัย
มาตรการค ามร่ มมื จาก น่ ยงานต่าง ๆ  
ทั้งการบังคับใช้กฎ มาย การท�าค าม ะ าด
และจดัระเบยีบพืน้ทีภ่ายในคล งและรมิฝ่ังคล ง 
การปรับภูมิทั น์พื้นที่ริมฝั่งคล ง  ซึ่งชุมชน
บ้านครั เ นื  ยู่ในค ามรับผิดช บ 
ข ง �านักงานเขตราชเท ี 

�านักงานเขตฯ ลงพื้นที่ประชา ัมพันธ์ 
ตร จตราและใ ค้ ามช่ ยเ ลื ชมุชน ลายด้าน 
ร มทั้งด้าน นุรัก ์ ิ่งแ ดล้ มและ 
คล งแ นแ บ ร้างค ามมั่นใจใ  ้
ชา ชุมชนฯ มากขึ้น

นโยบายเ งรก
อง

กรงเ านคร

ภาพจาก : �านักงานเขตราชเท ี

ภาพจาก : �านักงานเขตราชเท ี

18 บ้าน  วัด  โรงเรียน  รักษ ์คลองแสนแสบ



โครงการตา ิเ   
กิจกรรมพัฒนา ิ่งแ ดล้ ม 
ในชุมชน ลายโครงการ  
เป็นจุดเริม่ต้นใ ช้มุชนฯ ได้ด�าเนนิ
โครงการด้าน ิ่งแ ดล้ มต่ ไป

าวเ ษ  
ง น 

ภาพจาก : คณะกรรมการชุมชนบ้านครั เ นือ พ. . 2563 - 2565

ภาพจาก : asacrew.asa.or.th

ถาบนัพฒันา งค์กรชมุชน (พ ช.) 
ได้เข้ามาด�าเนินโครงการฟื้นฟูชุมชน  
ซึ่งประ บปัญ าผลกระทบจากการ
พัฒนาเมื ง ผ่านโครงการบ้านมั่นคง 
ร่ มกับทีม ถาปนิกชุมชนและ ิ่งแ ดล้ ม 
า รม ิลป์ เพื่ พัฒนาคุณภาพชี ิตและ

ท�าใ ้ชุมชนกลับมามีชี ิตชี า ีกครั้ง

อา ร ล   
ั นาบ้านครัว

19บ้าน  วัด  โรงเรียน  รักษ์คลองแสนแสบ



ค กรร การ นกล นีเ ้ แ ง การบร ารงานดี 

ี สัย ั น์ เ ดรับ นวยงาน าก ายนอก 

ลาย นวยงานรว ั นา น นเรา 

บการ รับ รง ้ ีสงแวดล้อ ีดี น  

เ รา เราเ น นเกาแกอย านาน ส า เด   

ยายอ รกยาก รับเ ลียนอ รคอน ้างลาบาก

ค น น ์  น ั น์
เ ้า องก การ ้า บ้านครัว 

แล  ี รกษา นบ้านครัวเ นอ

20 บ้าน  วัด  โรงเรียน  รักษ ์คลองแสนแสบ



จากกิจกรรม นุรัก ์คล งแ นแ บ
ทีผ่่านมา ลายกิจกรรม เ น็ได้ชัด า่มาจาก 
ค าม �าเร็จข งคณะกรรมการชุมชนบ้าน
ครั เ นื  ในการประ านค ามร่ มมื
ระ ่าง น่ ยงานกับ มาชิกในชุมชน  
ซึ่งกลุ่มผู้น�าชุมชนได้ ุทิ แรงกายแรงใจ
ท�างานเพื่ พัฒนาชุมชนบ้านเกิด ย่าง 
เต็มก�าลังค าม ามารถ 

น กจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้
รับเ ียง นับ นุนจากคนในพื้นที่ ซึ่ง
เปรียบเ มื นเครื ญาติและมี �านึกรัก
ชุมชนเ มื นกัน จึงมีการด�าเนินงาน 
และเป้า มายในการ นุรัก ์คล งฯ  
ใ ้ ดคล้ งไปในทิ ทางเดีย กัน

เ   เ อ น
องเรา

ภาพจาก : คณะกรรมการชุมชนบ้านครั เ นือ พ. . 2563 - 2565

21บ้าน  วัด  โรงเรียน  รักษ์คลองแสนแสบ



อยาก อควา รว อ 

ากคน น น อ ้ วยกัน 

คนล นด คนล นอย

กยังดี นเรา ด้ส อาด  

สวยงา  เ รา กรร การ น   

ี   คน  แ นเรา ี  อย 

ดแลยัง งก ัว

ค ส าย์  วงษ์ย รร  
เ รั ก นบ้านครัวเ นอ

อ สรรค อนนีคอ เงน อง น

ี อ ี าดาเนนงาน ด้ ัง ด 

            เรายัง าด อาสา า วยงาน 

เ รา นเรา  ดแลลาบาก

           ก วังวาเดก   เรียนร้ 

เรองคัดแยก ย า  ากัน 

นเ นนสัย ย ด้น้อยลง

ค อร ี  แดงโกเ น 
 เล านการ นบ้านครัวเ นอ

22 บ้าน  วัด  โรงเรียน  รักษ ์คลองแสนแสบ



ากคลองแ นแ บกลับมาใ ได้เ มือนเมื่อ 40 ปีก่อน  
ชา ชุมชนบ้านครั เ นือคงมีค าม ุขมาก แต่เมื่อไม่ ามารถ 
ย้อนเ ลากลับไปได้  ท�าได้ดีที่ ุดคือร่ มแรงร่ มใจดูแลรัก า 
คลองแ นแ บใ ้ฟื้นกลับมาโดยเร็  ทั้งนี้ต้องอา ัยนโยบาย 
ของภาครัฐเป็น ลัก ในการบังคับใช้กฎ มาย และอา ัยเงินทุน
นบั นนุเครือ่งมือและแรงงานในการจดัการ ไม่ า่จะเป็น ถงัขยะ 

ในชุมชน กล้อง งจรปิด  ป้ายรัก าค าม ะอาด ค่าตอบแทน 
ใ ้คนจัดการขยะ เ ล่านี้เป็นต้น เพราะชุมชนบ้านครั เ นือ 
เป็นชุมชนใ ญ่ ผู้รบัผดิชอบและทนุทรพัย์ของโครงการปัจจุบนันี้  
ไม่ ามารถจัดการได้ทั่ ถึง 

23บ้าน  วัด  โรงเรียน  รักษ์คลองแสนแสบ



ชุมชนบ้านครั เ นือ เป็นชุมชนเมืองที่มีอายุนับร้อยปี การพัฒนาชุมชน 
และ ิ่งแ ดล้อมต้องค่อยเป็นค่อยไป  ถ้อยทีถ้อยอา ัย ภายใต้บริบททาง ัฒนธรรม
ของชุมชน การใ ้ค ามรู้และ ร้างจิต �านึกในการอนุรัก ์คลองแ นแ บนั้น มีทั้ง
ติดต่อ ื่อ ารผ่านค าม ัมพันธ์แบบเครือญาติ การแจ้งข่า และประชา ัมพันธ ์
โดยคณะกรรมการชุมชนฯ มีทั้งเ ียงตาม าย บอร์ดประชา ัมพันธ์ เคาะประตูบ้าน 
รือโทร ัพท์พูดคุย ร มถึงการอบรม ชี้แนะจากผู้น�าทาง า นา เพราะมั ยิด 

คือ ูนย์กลางของชุมชน
 อย่างไรก็ตาม ประชากรในชุมชนฯ มี ลายรุ่น ลายค ามคิด ลายอาชีพ 

มีทั้งคนพื้นที่เดิมและผู้เช่าจากต่างถิ่น การปลูกจิต �านึกใ ้คนในชุมชนทั้ง มด 
เ ็นคุณค่าของคลองแ นแ บนั้นต้องใช้เ ลาและค ามอดทน แค่ ณ ปัจจุบันนี ้
น�้าในคลองแ นแ บ ะอาดขึ้นก ่าเมื่อก่อน ก็ท�าใ ้คณะกรรมการชุมชนฯ และ 
ผู้ที่มี ่ นร่ มในการอนุรัก ์ฯ ยิ้มได้...

24 บ้าน  วัด  โรงเรียน  รักษ ์คลองแสนแสบ



บ้าน  วัด  โรงเรียน  รักษ์คลองแสนแสบ



ซอยเสรีไทย 60 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

วัดบําเ ญเหนือ

ถ.สุขาภิบาล 2

ถ. ลาดพร้าว

บิ๊กซี

สวนสยาม

คลองแสนแสบ

ซ.เสรีไทย  60

วัดบางเพ็งใต้

ซ.รามค�าแหง 185

ซ.รามค�าแหง 187

โรงพยาบาล 

เกษมราษฎร์

หมู ่บ้าน 

สัมมากร

แฟลต 

คลองจั่น

ท
างหล

วงพ
ิเศ

ษ
หมาย

เล
ข 9

ถนนกาญ
จนาภิเษ

ก

วัดบ�าเพ็ญเหนือ

26 บ้าน  วัด  โรงเรียน  รักษ ์คลองแสนแสบ



27บ้าน  วัด  โรงเรียน  รักษ์คลองแสนแสบ



ัดบ�ำเพ็ญเ นือ เป็น ัดรำ ฎร์  
ังกัดคณะ งฆ์ม ำนิกำย ในเขตมีนบุรี  
ร้ำงขึ้นเมื่อประมำณ พ. .2367 ในรัช มัย 

พระบำท มเด็จพระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู่ ั   
(รัชกำลที่ 3) รำ้งโดยชำ เ ียงจันทน์ ซึ่งเดิม 
พักอยู่แถ บำงปะอิน อยุธยำ เมื่อได้อพยพ 
ครอบครั มำอยู่บริเ ณแน คลองแ นแ บ  
เรียก มู่บ้ำนของตน ่ำ บำงเพ็ง แล้ จึง 
ร่ มกัน ร้ำง ัดขึ้น ชื่อ ัดบำงเพ็งเ นือ  
เพรำะ ัดตั้งอยู่ริมฝั่งเ นือคลองแ นแ บ   
ต่อมำได้เปลี่ยนชื่อเป็น ัดบ�ำเพ็ญเ นือ

ภำยใน ัดมีปูชนีย ัตถุที่ �ำคัญ ได้แก่  
พระประธำนในอุโบ ถ พระพุทธโ ธรจ�ำลอง  
รปู ล่อ ล งพ่อยอด อดตีเจ้ำอำ ำ ดับ�ำเพ็ญเ นอื

ัดบ�ำเพ็ญเ นือมี พระครูอุดมจำรุ รรณ  
(ดร.) เจ้ำอำ ำ ัดบ�ำเพ็ญเ นือ เจำ้คณะเขตมีนบุรี 
เป็นเจ้ำอำ ำ องค์ปัจจุบัน

วัดเก่าแก่ สร้างจากแรงศรัทธา ย่านมีนบุรี                   
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สังคมชาวพุทธริมคลอง...
เรียบง่าย อยู ่กับธรรมชาติ

ัดบ�ำเพ็ญเ นือมีเนื้อที่ 19 ไร่ 3 งำน  
52 ตำรำง ำ ติดคลองแ นแ บระยะทำง
ประมำณ 800 เมตร ทำงทิ ใต้ มี ัดบำงเพ็งใต ้
ตั้งอยู่อีกฝั่ง นึ่งของคลอง ่ นพื้นที่ด้ำนอื่น ๆ 
โดยรอบติดกับโรงเรียน ัดบ�ำเพ็ญเ นือและ
โรงงำนอุต ำ กรรม              

ในอดีตกล่ำ ได้ ่ำ คลองแ นแ บเป็น
เ ้นเลือด ลักของทั้ง ัดและชุมชนละแ กนั้น  
ทั้งกำรด�ำเนินชี ิต กำรท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธ ำ นำ  
ท�ำมำ ำกินและกำร ัญจร ล้ นผูกพันกับ 
คลองแ นแ บ ก่อนที่จะมีกำรตัดถนน น้ำ ัด 
อยู่ฝั่งคลอง แต่ปัจจุบัน น้ำ ัดยึดจำกซุ้มประต ู
ฝั่งถนน เมื่อก่อนน�้ำในคลองใ และอุดม มบูรณ์ 
เต็มไปด้ ยปลำ ลำก ลำย ำยพันธุ์  มกับเป็น
เมืองแ ่งปลำ...เขตมีนบุรี

ภาพจาก :  Facebook ัดบ�าเพ็ญเ นือ/ Facebookเรารักคลองแ นแ บ
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ลำย ิบปีที่ผำ่นมำ ค ำมเจริญได้เปลี่ยนโฉมเขตมีนบุรี จำกย่ำน
เก ตรกรรมชำนเมือง เป็นพื้นที่นิคมอุต ำ กรรม ที่มี ถำนประกอบกำร
ทั้งขนำดเล็กและใ ญ่ประกอบกิจกำร ร มถึงบ้ำนพักอำ ัยที่ปลูก ร้ำงขึ้น
โดยรอบ ท�ำใ ้ ิ่งแ ดล้อมรอบๆคลองแ นแ บเปลี่ยนไป กำรเติบโตของ
เมืองอย่ำงร ดเร็ ที่ไม่ได้เริ่มพร้อมกับแผนกำรอนุรัก ์ ิ่งแ ดล้อมที่ถูกต้อง  
ร้ำงปัญ ำคลองเ ื่อมโทรม น�้ำเน่ำเ ีย ซึ่ง ่งผลต่อคุณภำพชี ิตของผู้คน

และ ัต ์น้อยใ ญ่ในละแ กนั้นอยำ่ง ลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ความเจริญของเมืองสู ่ความเสื่อมโทรมของคลอง

น�้าเสียมาจากไหน

2. แ ล่งที่มีจุดก�าเนิดไม่แน่นอน (Non-Point Source) ได้แก่ การเก ตร เป็นต้น

น�้าเ ีย ตามพระราชบัญญัติ ่งเ ริมและรัก าคุณภาพ ิ่งแ ดล้อมแ ่งชาติ  
พ. .2535 มายถึง ของเ ียที่อยู่ใน ภาพของเ ล ร มท้ังม ล ารที่ปะปน 
และปนเปื้อนอยู่ ในของเ ล นั้นแ ล่งก�าเนิดมลพิ ที่ ่งผลกระทบต่อคุณภาพน�้า 
ในแ ล่งน�้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใ ญ่ ๆ ได้แก่

1. แ ล่งที่มีจุดก�าเนิดแน่นอน (Point Source) ได้แก่ แ ล่งชุมชน  
โรงงานอุต า กรรม เป็นต้น

แหล่งชุมชน
โรงงานอุตสาหกรรม

30 บ้าน  วัด  โรงเรียน  รักษ ์คลองแสนแสบ



พระครูสังฆภารวิมล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ�าเพ็ญเหนือ 

จากค�าบอกเล่าของพระครูสงัฆภารวมิล ซึง่พ้ืนเพท่านเป็นคนวดับ�าเพ็ญเหนอื 

เกิดและเติบโตริมคลองแสนแสบ ท่านให้ความเห็นเกี่ยวกับคลองแสนแสบ 

ได้อย่างน่าสนใจว่า

“55 ปีที่อาตมาอยู่กับคลองแสนแสบ ตั้งแต ่

จ�าความได้จนโต คลองแสนแสบไม่เคยด�าเลย  

จนมาช่วง 10-15  ปีหลังนี้ พอมีอุตสาหกรรมเข้ามา  

หมู ่บ้านเร่ิมขึ้น คลองแสนแสบกลายเป็นคลองบ�าบัด  

ทั้งหมู่บ้าน โรงงาน ตลาดทุกที่ทิ้งน�้าเสียลงคลองแสนแสบหมด 

คลองก็เป็นที่รวมสิ่งปฏิกูลโดยปริยาย จริง ๆ คิดว่ามาจาก 

การวางผังเมืองเติบโตเร็วเกินไป ความเจริญมาเร็วเกินไป 

จนตั้งตัวไม่ทันว่าต้องท�าไอ้นี่  หมู ่บ้านต้องมีบ่อบ�าบัด  

ต้องมีบ่อพัก เราไ ได้คิดตรงนี้”

31บ้าน  วัด  โรงเรียน  รักษ์คลองแสนแสบ



ัดบ�ำเพ็ญเ นือใ ้ค ำม �ำคัญ
ด้ำน ิ่งแ ดล้อมและ ุขอนำมัยภำยใน ัด
เป็นล�ำดับแรก เพรำะเมื่อ ัด ะอำด  
เป็นระเบียบและ ยงำม บำยตำ 
ญำติโยมมำ ัดก็ บำยใจ เป็นกุ โลบำย
ใ ้พุทธ ำ นิกชน ันมำเข้ำ ัดมำกขึ้น  
นอกจำกนี้ยังช่ ยยกระดับคุณภำพชี ิต
ของพระ งฆ์ใน ัดและฆรำ ำ บริเ ณ
ใกล้เคียงอีกด้ ย

กิจกรรมด้ำน ิ่งแ ดล้อมที่ทำง ัด
ปฏิบัติเป็นประจ�ำ ได้แก่ กำรจัดกำรขยะ
ใน ัด กำรดูแลรัก ำคลองแ นแ บ  
กำรตร จเช็คค ันจำกเมรุเผำ พ  
กำรลำ้งและก�ำจัดขยะอุดตันในท่อน�้ำทิ้ง 
กำรเช็ดลำ้งซ่อมแซมอำคำร ถำนที่ใน ัด 
ร มถึงกำรประดับตกแต่งพื้นที่ต่ำง ๆ 
เพื่อ ร้ำงทั นียภำพใ ้ ยงำม

วัดพัฒนาตัวอย่าง  

พ.ศ.2561 กับการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อม

ภาพจาก : ัดบ�าเพ็ญเ นือ

32 บ้าน  วัด  โรงเรียน  รักษ ์คลองแสนแสบ



“แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของอาตมาคือ  

พยายามที่จะให้ทุกอย่างคงเดิม แต่รักษานั้นยาก   

สร้างนี่ง่าย การรักษาเลยต้องเพิ่มขบวนการทางศีลธรรม 

สร้างส�านึกผิดชอบชั่วดี ก็พอช่วยได้”

พระครูอุดมจารุวรรณ 
 (ดร.) เจ้าคณะเขตมีนบุรี

ป้ายประกาศ
และขอความร่วมมือ

จากทางวัด โปรดช่วยกันรักษา

ความสะอาด

33บ้าน  วัด  โรงเรียน  รักษ์คลองแสนแสบ



ถึงแม้ ัดบ�ำเพ็ญเ นือจะมีมำตรกำรจัดกำรขยะอยำ่งต่อเนื่อง มีเจ้ำ น้ำที่
ของ ัดดูแล แต่ทำง ัดยังไม่ได้มีกำรคัดแยกขยะอย่ำงจริงจัง จะแยกเฉพำะ 
กระดำ  ข ดพลำ ติกและพ ง รีดออกจำกขยะทั่ ไป เพื่อน�ำ ิ่งของเ ลำ่นี ้
ไปขำย รือ ร้ำง ิ่งประดิ ฐ์ ่ นขยะที่เ ลือนั้นจะมำทิ้งร มกันที่ถังขยะใ ญ ่
เพื่อรอรถขยะมำเก็บทุก ัน

กิจกรรมท�ำค ำม ะอำดภำยใน ัด เป็นค ำมรับผิดชอบทั้งของ งฆ ์
และฆรำ ำ ใน ัดร่ มกันดูแล เพรำะถ้ำภำยใน ัด ะอำด ปรำ จำกขยะ ก็จะไม่มี
ิ่งปฏิกูลใด ๆ ไ ลลงคลองแ นแ บอย่ำงแน่นอน

ความสะอาดเรียบร้อย 
ภายในวัดที่เราต้องช่วยกัน

34 บ้าน  วัด  โรงเรียน  รักษ ์คลองแสนแสบ



ัดบ�ำเพ็ญเ นือได้ประ ำน 
ค ำมร่ มมือกับ ลำย น่ ยงำนในเรื่อง
กำรจัดกำร ิ่งแ ดล้อมและอนุรัก ์
คลองแ นแ บ ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีจำก 
ลำยฝ่ำย ไม่ ่ำจะเป็น ัดบำงเพ็งใต้ 

โรงเรียน ัดบ�ำเพ็ญเ นือ �ำนักงำนเขต 
มีนบุรี ชมรมคนรักเมืองมีน เป็นต้น       

หลายภาคส่วนร่วม
ดูแลสิ่งแวดล้อม

และคลองแสนแสบ

35บ้าน  วัด  โรงเรียน  รักษ์คลองแสนแสบ



กิจกรรมด้ำน ิ่งแ ดล้อมที่ทำง ัด
บ�ำเพ็ญเ นือและโรงเรียน ัดบ�ำเพ็ญเ นือ
ร่ มกันจัดขึ้นใน ัน �ำคัญตำ่ง ๆ เปิดโอกำ
ใ ้นักเรียนได้รู้จักเ ีย ละและท�ำประโยชน์
เพื่อ ่ นร ม อีกทั้งเป็นกำรปลูกฝังจิต �ำนึก
ด้ำนกำรอนุรัก ์ ิ่งแ ดล้อมอีกด้ ย 

�ำ รับกิจกรรมกำรเทน�้ำ มักชี ภำพ 
เพื่อช่ ยบ�ำบัดน�้ำในคลองแ นแ บบริเ ณ
น้ำ ดันัน้ จะจัดขึน้ประมำณ 2 คร้ังต่อเดอืน 

นอกจำกเทน�้ำ มักชี ภำพแล้  นักเรียน 
ยังช่ ยดูแลค ำม ะอำดคลองและบริเ ณ 
ริมคลอง เพื่อ ร้ำงทั นียภำพโดยรอบ 
ใ ้ ยงำมอีกด้ ย

กิจกรรม 
เทน�้าหมักชีวภาพ...

จิตอาสา
ด้านสิ่งแวดล้อม

หมักชีวภาพ

36 บ้าน  วัด  โรงเรียน  รักษ ์คลองแสนแสบ



“เรื่องการอนุรักษ์คลอง ทางวัดกับโรงเรียนร่วมมือกัน

ตลอดอยู่แล้วค่ะ  ก็เป็นการแลกเปลี่ยน  เวลาท�า

กิจกรรมก็จะมีทั้งทางวัดและโรงเรียนร่วมมือกัน   

เพราะคลองแสนแสบปัจจุบันก็ยังมีปัญหาอยู่  เนื่องจาก

ไหลผ่านชุมชนเยอะ  ดังนั้นวิธีที่จะช่วยกันได้ ร่วมมือได ้

ก็อยากจะช่วยกันเพราะถือว่าเป็นสายน�้าหลักของเรา”

คุณครูวีราพร ประชุมแดง
ครู คศ.2 โรงเรียนวัดบ�าเพ็ญเหนือ

37บ้าน  วัด  โรงเรียน  รักษ์คลองแสนแสบ



พระครูอุดมจำรุ รรณ (ดร.)  
เจ้ำอำ ำ ัดบ�ำเพ็ญเ นือ เจำ้คณะเขตมีนบุรี

ได้น�ำ ั ดุเ ลือใช้ รือขยะมำประดิ ฐ์
และ ร้ำง รรค์ใ ม่เพื่อน�ำกลับมำใช้
ประโยชน์ใ ้คุ้มคำ่ที่ ุด เป็นกำรลดขยะ 
อีกทำง นึ่ง

สิ่งประดิษฐ ์
จากวัสดุเหลือใช้ 
ที่ไม่เหมือนใคร 

Reduce
Reuse
Recycle3Rs

ใช้น้อย หรือลดการใช้  
ท�าได้โดยง่าย ๆ โดยใช้

ทรัพยากรอย่างพอเพียง 
ใช้เท่าที่จ�าเป็น  และหันมาใช้

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม

ใช้ซ�้า 
กาารน�าสิ่งต่าง ๆ ที่ใช้งานไป

แล้ว น�ากลับมาใช้อีก ลด
การใช้ทรัพยากร

แปรรูปใช้ใหม่
การน�าวัสดุที่สามารถ 

น�ากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น 
แก้ว อลูมิเนียม กระดาษ 

เหล็ก ฯลฯ มาแปรรูป

Reduce Reuse Recycle

พวงหรีดสื่อการสอนในชั้นเรียน

38 บ้าน  วัด  โรงเรียน  รักษ ์คลองแสนแสบ



ั ดุเ ลือใช้อีกอยำ่งคือ 
ยำงล้อรถยนต์ ที่ญำติโยมน�ำมำ
ถ ำย ท่ำนเจ้ำอำ ำ ได้แน คิด
น�ำมำท�ำเก้ำอี้ เพื่อใช้ใน ัด 
และ ่งใ ้โรงเรียนที่ นใจ

เก้าอี้ล้อรถ

ท่ำนเจ้ำอำ ำ ใ ้น�ำขยะ
เ ลือใช้ที่เยอะที่ ุดใน ัด คือ 
พ ง รีด มำดัดแปลงและประดิ ฐ์
เพื่อเป็น ื่อกำรเรียนกำร อน 
ในชั้นเรียน

พวงหรีดสื่อการ
สอนในชั้นเรียน

39บ้าน  วัด  โรงเรียน  รักษ์คลองแสนแสบ



“คลองแสนแสบบริเวณหน้าวัดยังไม่ถึงขั้นวิกฤตมาก 

เพราะน�้าช่วงน้ีเป็นน�้าไหล อีกอย่างมีคลองแยกสาขา

หรือทดหลายท่ี ถ้ามีน�้าเน่าเสียก็ไหลไปทางอื่นก่อน 

เรื่องกลิ่นก็ยังมีบ้าง ทางวัดเราก็พยายามพัฒนา 

อยู ่ตลอด ในอนาคตมีโครงการจะท�าบ่อบ�าบัดน�้าเสีย 

ก�าลังหาแนวร่วมและปรึกษาหลาย ๆ ฝ่ายอยู่”

พระครูอุดมจารุวรรณ
(ดร.) เจ้าคณะเขตมีนบุรี

40 บ้าน  วัด  โรงเรียน  รักษ ์คลองแสนแสบ



เมื่อเกิดปัญหาต้องรีบแ ไข  
ทุกอย่างส�าเร็จได้เมื่อร่วมมือกัน

คือแน คิดในการบริ ารจัดการ ัดของท่านเจ้าอา า  ที่ต้องการ
ะ างปัญ าไม่ใ ้คั่งค้าง เพื่อปรับปรุงและพัฒนา ัดใ ้เกิดประโยชน์

ูง ุด โดยเฉพาะด้านการจัดการ ิ่งแ ดล้อม  ท่านยังได้ประ าน 
ค ามร่ มมือกับโรงเรียน ัดบ�าเพ็ญเ นือ ัดบางเพ็งใต้ ชุมชน 
และ น่ ยงานที่เกี่ย ข้องในการด�าเนินงาน และจัดกิจกรรม 

ด้าน ิ่งแ ดล้อมอย่างต่อเนื่อง ร้างค ามประทับใจใ ้ญาติโยม 
เป็นจ�าน นมาก นับเป็นค าม �าเร็จในการพัฒนา ิ่งแ ดล้อมของ ัด

41บ้าน  วัด  โรงเรียน  รักษ์คลองแสนแสบ



ที่ผ่านมา ัดบ�าเพ็ญเ นือจัดกิจกรรม ลายด้าน ทั้งด้าน า นา พัฒนา ังคม  
ด้านการ ึก า และอนุรัก ์ ิ่งแ ดล้อม ทาง ัดเน้นการพบปะพูดคุย อบรม ชี้แนะ 
เป็น ลัก การใช้ป้ายประกา  ป้ายรณรงค์มีเฉพาะจุดใ ญ่ใน ัด เช่น ลานจอดรถ  
้องน�้า ประตูทางเข้า มีทั้งป้าย ้ามปฏิบัติและขอค ามร่ มมือ

ในปัจจุบัน ัด ันมาใช้ ื่อโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook ในการ ื่อ าร 
กับญาติโยมมากขึ้น เพราะ ัด ามารถแจ้งข่า  ใ ้ค ามรู้และประชา ัมพันธ์
กิจกรรมของ ัดได้ ะด ก ร ดเร็  และครอบคลุมแทบทุกพื้นที่ จ�าน นผู้ติดตาม
และผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ

การ ื่อ าร ลายช่องทางของ ัด นับเป็นเรื่องดีในการช่ ยกระตุ้นจิต �านึก 
ด้าน ิ่งแ ดล้อมและการอนุรัก ์คลองแ นแ บ โดยภาพร มประชาชนที่มา ัด 
ใ ้ค ามร่ มมือเป็นอย่างดี ได้แต่ ังไ ้ ่าจาก ถาบันเล็ก ๆ ที่ช่ ยกันพัฒนา 
แ ล่งน�้าจะขยายเป็นกลุ่ม ังคมใ ญ่ที่เ ็นคุณค่าของคลองแ นแ บอย่างยั่งยืน
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ซอยรามค�าแหง 41 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

  โรงเรียนวัดเท ลีลา

44 บ้าน  วัด  โรงเรียน  รักษ ์คลองแสนแสบ

วัดเทพลีลา

ม.รามค�าแหง

คลองแสนแสบ

ซ.ราม
ค

�าแห
ง 4

1

ซ. รามฯ 39

ซ. รามฯ 37ซ. รามฯ 35

โรงเรียน 
วัดเทพลีลา
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โรงเรียนวิถีพุทธ  ชุมชนเทพลีลา                          

โรงเรียน ัดเทพลีลา เป็นโรงเรียนประถม ึก า 
ังกัด �านักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพม านคร  

ก่อตั้งเมื่อปี พ. . 2475 มีเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน  
80 ตาราง า คุณ ญิง ง ์ ิง เ นี เป็นผู้บริจาค
ที่ดินก่อตั้งพื้นที่ของโรงเรียนติดกับ ัดเทพลีลาและ
ชุมชนเทพลีลา

ปัจจุบันเปิด อนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1  
ถึงชั้นประถม ึก าปีที่ 6 นักเรียนในปีการ ึก า 
2564 ทั้ง มด 1,522 คน ผู้อ�าน ยการ 1 คน  
รองผู้อ�าน ยการ 3 คน ครูและบุคลากร 80 คน  
มี ้องเรียนทั้ง มด 39 ้อง ผู้อ�าน ยการคนปัจจุบัน
คือ นาย ี่ชัย เก ง ์
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คลองแสนแสบในความทรงจ�า

โรงเรยีน ดัเทพลลีา เป็นอกีโรงเรยีน นึง่ 
ในเขตบางกะปิ ที่มีพื้นที่ติดคลองแ นแ บ 
ระยะทางประมาณ 60 เมตร ซึ่งโรงเรียน 
ได้ใช้ประโยชน์จากคลองแ นแ บ ลายด้าน 
ทั้งด้านการเรียนการ อน โดยพานักเรียน 
ไป ึก าเรื่องน�า้ และมลพิ ทางน�้าบริเ ณ 
ริมคลองแ นแ บ ด้านกิจกรรมต่าง ๆ  
ของโรงเรียน เช่น เข้าค่ายลกูเ อื ยุ กาชาด 
งานลอยกระทง เป็นต้น ด้านการ ัญจรทางน�้า  
ด้านบรรเทาอุทกภัย ด้านภูมิทั น์ที่ ยงาม 
นอกจากนี ้มนีกัเรยีนบาง ่ นอา ยัอยู่ใน
ชมุชนริมคลองละแ กใกล้เคียง จึงปฏิเ ธ 
ไม่ได้เลย ่า คลองแ นแ บคอื ่ น น่ึง 
ของชี ติใน ยัเรยีน

ภาพจาก : โครงการโรงเรียนอีโค คูล : พื้นที่คลองแ นแ บ โรงเรียน ัดเทพลีลา

47บ้าน  วัด  โรงเรียน  รักษ์คลองแสนแสบ



ากกล่า ถึงคุณภาพน�้าในคลองแ นแ บจากการ ัดค่าเฉลี่ย
คุณภาพน�้าคลองจุดต่างๆ พบ ่าคลองแ นแ บช่ งอโ ก - คลองตัน – 
รามค�าแ ง - บางกะปิ มีคุณภาพน�า้ กปรกและ ่งกลิ่นเ ม็นมากที่ ุด 
เนื่องจากมีชุมชนและ ถานประกอบการ นาแน่นริมคลอง มีการปล่อย 
น�้าเ ียและทิ้ง ิ่งปฏิกูลลงคลองมานาน ลาย ิบปี

่งผลใ ้บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบริเ ณริมคลองแ นแ บ 
ลายแ ่ง ร มทั้งโรงเรียน ัดเทพลีลาได้รับผลกระทบด้านมลพิ ทางน�้า 

อย่าง ลีกเล่ียงไม่ได้ ปัญ า นักที่ ุดคือ กลิ่นน�้าเน่าเ ม็น ซึ่งเป็น
อุป รรคต่อการเรียนการ อน และ ร้างปัญ า ุขอนามัยใ ้กับนักเรียน 
นอกจากนี ้ค ามเ ือ่มโทรมของคลองแ นแ บยงั ง่ผลกระทบต่อทั นียภาพ 
ที่ ยงามของโรงเรียนอีกด้ ย

สถานศึกษาริมคลอง(เน่าเหม็น)

มายเ ตุ : เปรียบเทียบตามมาตรฐานคุณภาพน�้าในแ ล่งน�า้ผิ ดิน มาตรา 32  
แ ่งพระราชบัญญัติ ่งเ ริมและรัก าคุณภาพ ิ่งแ ดล้อมแ ่งชาติ พ. . 2535
ที่มาข้อมูล : �านักงานจัดการคุณภาพน�้า �านักการระบายน�้า กรุงเทพม านคร

DO/mg/l
BOD/mg/l
COD/mg/l

กราฟแสดงคุณภาพน�้าคลองแสนแสบปี 2563

(ค่า DO, ค่า BOD, ค่า COD)

52.8

4.8 2.6

12.8

65.3

58.5 59.4
53.8 55.9

53.1 53.9

63.4

54.3
51.1

9.9 11.8 11.4 12.1

2.3 1.6 1.6 2.5 2.7 4.5
8.8 8.9

2.2 4.5

8.8

5.4

mg/I

จุดเก็บตัวอยา่งน้�า

7.38.3 8.6
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จากกลุ่ม าระการเรียนรู้ ิทยา า ตร์

จากปัญ าด้าน ิ่งแ ดล้อม โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งปัญ าน�้าเน่าเ ียในคลองแ นแ บ  
ซึ่งโรงเรียน ัดเทพลีลาได้รับผลกระทบโดยตรง  
ท�าใ ้โรงเรียนเ ็นค าม �าคัญของการฟื้นฟูและ
อนุรัก ์ ิ่งแ ดล้อม จึงได้จัดกิจกรรมอนุรัก  ์
ิ่งแ ดล้อมภายในโรงเรียนเรื่อยมา ได้แก่  

การท�าน�้า มักชี ภาพใน ิชา ิทยา า ตร์  
โครงการต้นแบบ “คืนคลอง ยน�้าใ ใ ้ชุมชน 
ของเรา” ของม า ิทยาลัยเก มบัณฑิต  
ในปี พ. .2555 เพื่อ ร้างจิต �านึก าธารณะ 
ในการอนุรัก ์คลองแ นแ บใ ้กับชุมชน  
และโรงเรียน ัดเทพลีลา

หนึ่งในโรงเรียนอีโคสคูล  
พื้นที่คลองแสนแสบ

น�้าหมักชีวภาพ ภาพจาก : โครงการโรงเรียนอีโค คูล :  
พื้นที่คลองแ นแ บ โรงเรียน ัดเทพลีลา

ในปี พ. .2555 โรงเรียน ัดเทพลีลา  
ได้เข้าร่ มโครงการ Eco School รือ โรงเรียน 
ิ่งแ ดล้อม ึก าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 

ต่อยอดเข้าร่ มโครงการ Eco School  
พื้นที่คลองแ นแ บ เพื่อน�า ลักการและค ามรู ้
ที่ได้จากการอบรม มาพัฒนา ลัก ูตรและ ร้าง 
พนัธกจิด้าน ิง่แ ดล้อม กึ า เน้นกระบ นการ 
เรยีนรูจ้ากการปฏิบัติจริงของนักเรียน เพื่อใ ้เกิด
ค ามตระ นักและมีจิต �านึกอนุรัก ์ ิ่งแ ดล้อม 
และร่ มมือกันรัก า ิ่งแ ดล้อมใ ้เกิดผล 
อย่างยั่งยืน
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โรงเรียน ัดเทพลีลาตระ นักถึง
ค าม �าคัญด้านการอนุรัก ์ ิ่งแ ดล้อม 
จึงได้ก�า นดไ ้ใน ิ ัยทั น์ของโรงเรียน 
เพื่อใ ้บรรลุตามพันธกิจโรงเรียนอีโค คูล 
ซึ่งมีขั้นตอนด�าเนินงาน 4 พันธกิจ  ได้แก ่
• พันธกิจที่ 1 นโยบายด้าน ิ่งแ ดล้อม
ึก าและการบริ ารจัดการ ได้ก�า นด

นโยบายด้าน ิ่งแ ดล้อม ตามที่ปรากฎ 
ใน ิ ัยทั น์ของโรงเรียน 
• พันธกิจที่ 2 พฒันากระบ นการเรยีนรู้ 
ด้าน ิ่งแ ดล้อม ึก า มี ลัก ูตร 
ิ่งแ ดล้อม ึก าในระดับชั้นประถม
ึก าปีที่ 1-6 

• พันธกิจที่ 3 การจัดการทรัพยากรและ
ิ่งแ ดล้อมในโรงเรียน เน้นใ ้นักเรียน

ท�ากิจกรรมที่เป็นมิตรกับ ิ่งแ ดล้อม  
เพื่อ ร้างจิต �านึกรัก ิ่งแ ดล้อม 
• พันธกิจที่ 4 การมี ่ นร่ มและเครอื
ข่าย นักเรียนรณรงค์และท�ากิจกรรม 
ด้าน ิ่งแ ดล้อมร่ มกับชุมชน      

ผู้เรียนมีคุณธรรม  น้อมน�ำวิถีพุทธ
พัฒนำตน  เป็นคนดี คนเก่ง  

เน้นเทคโนโลยี รัก ์ ิ่งแวดล้อม ชุมชน 
มี ่วนร่วมบริ ำรตำม ลักธรรมำภิบำล

วิสัยทัศน์โรงเรียน 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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กิจกรรมน�า้ มักชี ภาพ เป็นกิจกรรม
นึ่งในโครงการอนุรัก ์คูคลองของโรงเรียน
ัดเทพลีลา ซึ่งนักเรียนจะได้ปฏิบัติใน ิชา
ิทยา า ตร์อย่างต่อเนื่อง โดยใช้เ อา าร

เ ลือจากโรงอา ารเป็น ลัก ่ นใ ญ่ใช้
เปลือกแตงโม และเปลือกมะละกอ เพราะมี
กลิ่นไม่ฉุนเกินไปแล้ ใ ่ผงจุลินทรีย์ �าเร็จรูป
แทนกากน�า้ตาล เพื่อค าม ะด ก ร ดเร็  
ในการ มัก ใ ่น�้า แล้ คน 5–10 นาท ี
มัน่คนเป็นประจ�าทกุ นั ประมาณ 1 ปัดา ์

ก็ ามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้

น�้าหมัก  (ชีวภาพ) 
พิทักษ์คลองแสนแสบ

น�้าหมัก  (ชีวภาพ)
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กิจกรรม าดภาพระบาย ีและแต่งค�าข ัญ เป็นอีกกิจกรรม
นึ่งของโครงการอนุรัก ์คูคลองที่นักเรียนชั้นประถม ึก าปีที่ 1-3 

จะต้องเรียนรู้ ร่ มแ ดงค ามคิดเ ็นและถ่ายทอดผลงาน ร้าง รรค์
ด้านการอนุรัก ์คลองแ นแ บ ครูผู้ อนช่ ยชี้แนะแน ทางเพื่อ 
ปลูกฝังจิต �านึกในการอนุรัก ์และพัฒนาคูคลอง

ศิลปะสร้างการเรียนรู ้ด้านสิ่งแวดล้อม
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กิจกรรมการเดินรณรงค์เพื่อ ร้าง
จิต �านึกอนุรัก ์คลองแ นแ บ และเท 
น�้า มักชี ภาพที่ทางโรงเรียน ัดเทพลีลา 
จัดขึ้น อยู่ในโครงการอนุรัก ์คูคลองเช่น
เดีย กัน กิจกรรมเดินรณรงค์ล่า ุดคือ 
โครงการ “โรงเรียน ัดเทพลีลาร่ มใจรัก า 
พัฒนาคลองแ นแ บ ภายใต้โครงการพัฒนา
ฟื้นฟูคลองแ นแ บ �านักงานเขตบางกะปิ”  
เมื่อ ัน ุกร์ที่ 6 พฤ จิกายน 2563  
บริเ ณชุมชนริมคลอง ัดเทพลีลา

รณรงค์เพ่ือคลองสวยน�้าใส 
คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน

ภาพจาก : โครงการโรงเรียนอีโค คูล :  
พื้นที่คลองแ นแ บ โรงเรียน ัดเทพลีลา
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“ผมได้ท�าน�้าหมักชีวภาพแล้วครับ 

คุณครูให้พวกเราช่วยกันเตรียมอุปกรณ์ 

แล้วก็ช่วยกันท�าน�้าหมักเองครับ พอครบ 

7 วัน ก็เอาน�้าหมักไปเทลงคลองแสนแสบ 

พอเทแล้วกลิ่นเหม็นน้อยลงครับ”      

“คุณครูใ ไปเทน�้าหมักชีวภาพ แล้วก็ 

ช่วยรณรงค์บอกชาวบ้านแถวนั้นว่า 

อย่าทิ้งขยะลงคลอง ชาวบ้านเขาบอกว่า 

จะไม่ทิ้งแล้วครับ ผม ใจที่ ได้ดูแล 

คลองแสนแสบ ใจที่ ได้ท�ากิจกรรมนี้ครับ”

ด.ช.วิชัย นามมุ ้ง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเทพลีลา

ด.ญ.จรรย์อมล  นิตพันธ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเทพลีลา

ด.ช.วิชยุตม์  แซ่ฟ่า
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดเทพลีลา

“หนูสนุกที่ ได้ท�ากิจกรรมค่ะ พอพวกหนูเดิน

ผ่านคลองแล้วอากาศสดชื่น น�้าในคลอง 

ไม่เหม็น ผักตบชวาน้อยลง คนไม่ทิ้งขยะ 

หายเหนื่อยเลยค่ะ คุณครูสอนให้อนุรักษ์

คลองแสนแสบไว้ค่ะ เพราะคลองแสนแสบ

เป็นมรดกของโรงเรียนวัดเทพลีลาค่ะ”
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โรงเรียน ัดเทพลีลาจัดท�าโครงการ
รัก ์ ิ่งแ ดล้อมอีกโครงการ นึ่ง กิจกรรม
ของโครงการนี ้ได้แก่ การคดัแยกขยะในชัน้เรยีน 
และธนาคารขยะ ทัง้ 2 กิจกรรมนีจ้ะ มัพนัธ์กนั 
ทางโรงเรียนใ ้ค ามรู้เรื่องการคัดแยกขยะ 
ิ่งที่ ามารถน�ามาใช้ประโยชน์ใ ม่ได้  

กับ ิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ต้องเอาไปทิ้ง 
กิจกรรมนี้ท�าต่อเนื่องทั้งปีมาโดยตลอด
 
กิจกรรมคัดแยกขยะ

ทางโรงเรียนฝึกนักเรียนใ ้รู้จักประเภท
ของขยะและคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ 
แต่ละ ้องเรียนจะต้องคัดแยกขยะประเภท
กระดา และข ดพลา ติกไ ้เพื่อเก็บไปขาย
ในกิจกรรมธนาคารขยะ ่ นขยะที่เ ลือ 
จะมีนักเรียนเ รประจ�า ้อง น�าขยะมาทิ้ง 
ที่จุดคัดแยกขยะทุก ัน 

คัดแยกขยะ  
สร้างจิตส�านึก  

ฝึกเป็นนิสัย 
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ปัจจุบันโรงเรียนเรียกรถรับซื้อขยะ
มาเดือนละครั้ง ่ นรายได้จากการขาย
ขยะก็จะเก็บเข้า ายชั้นของตั เอง  
เพื่อน�าไปใช้ในการจัดการเรียนการ อน 
และท�ากิจกรรม ันเด็ก

กิจกรรมธนาคารขยะ
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ขยะรีไซเคิล
พลาสติก อลูมิเนียม กระดาษ แก้ว



การน�า ั ดุเ ลือใช้มาประดิ ฐ์
เป็น ิ่งของชิ้นใ ม่แทนที่จะน�าไปทิ้ง  
เป็นการอนุรัก ์ ิ่งแ ดล้อมอีกทาง นึ่ง  
ิ่งของเ ลือใช้ รือขยะที่นักเรียน
ามารถน�ามาประดิ ฐ์ ดัดแปลงใ ม่ 

อาทิ กระดา นัง ือพิมพ์ ลอด  
ไม้ไอติม แกนทิชชู ลอตเตอรี่   
ข ดพลา ตกิ แก้ พลา ตกิ เป็นต้น

กิจกรรมงานประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้

“ผลการด�าเนินงานโรงเรียน 

อีโคสคูล พื้นที่คลองแสนแสบนี้  

โดยภาพรวม ทุกคนให้ความ 

ร่วมมือดี  เด็ก ๆ ก็สนุก ครูสอน  

ครูบอกอะไรก็ฟัง แม้แต่เด็กเล็ก 

ก็ท�าตามนะ เราปลูกฝังจนเขารู ้ค่ะ 

ว่าไม่ควรทิ้งขยะลงคลอง เขารับรู ้

และตระหนักว่ามันจะท�าให ้

น�้าในคลองเน่าเหม็น ส�าคัญที่สุด  

ครูว่าอยู ่ที่จิตส�านึกมากกว่าค่ะ”
คุณครูรวิษฎา ถันทอง 

ครูเจ้าของโครงการโรงเรียนอีโคสคูล 

พื้นที่คลองแสนแสบโรงเรียนวัดเทพลีลา
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“โรงเรียนวัดเทพลีลามีความตระหนักและตื่นตัว 
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมาก โรงเรียนได้ด�าเนินงานโครงการ 

ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและคูคลองมาโดยตลอด แต่ยังมี
อุปสรรคในเรื่องความต่อเนื่องทั้งของบุคลากรในโรงเรียน 

ที่มีการโยกย้าย ท�าให้ โครงการหยุดชะงัก และความต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติของนักเรียนเอง หลังจากเรียนรู ้และฝีก 

ที่โรงเรียนแล้ว แต่เมื่อกลับเข้า งคมที่ ไม่มีแบบแผน 
ในการรักษาส่ิงแวดล้อม พฤติกรรมในการใส่ ใจดูแล 

สิ่งแวดล้อมอาจเปลี่ยนไป ได้ เป็นเร่ืองที่น่าเสียดาย” 

นายสี่ชัย  เกศวหงส์
ผู ้อ�านวยการโรงเรียนวัดเทพลีลา
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ร่วมมือร่วมใจอนุรักษ์คลองแสนแสบ

ค าม �าเร็จของโครงการโรงเรียนอีโค คูล พื้นที่คลองแ นแ บ ที่ช่ ยฟื้นฟ ู
และพัฒนาคลองแ นแ บบริเ ณโรงเรียน ชุมชน และ ัดเทพลีลาใ ้มีคุณภาพดีขึ้น 
ก ่าเมื่อก่อน มาจากค ามร่ มมือร่ มใจของบุคลากรในโรงเรียนที่ตระ นักถึง 
ปัญ าด้าน ิ่งแ ดล้อม และช่ ยกันทุกฝ่ายเพื่อใ ้การด�าเนินงานบรรลุ ัตถุประ งค์ 

ทางด้านผู้ปกครองนักเรียน ัดเทพลีลาและชุมชนเทพลีลาพร้อมใ ้การ นับ นุน
โครงการต่าง ๆ ด้าน ิ่งแ ดล้อมของโรงเรียน เพื่อคุณภาพชี ิตที่ดีของคนในชุมชน

และอกี น่ ยงาน นึง่ทีม่บีทบาท �าคญัคอื �านกังานเขตบางกะปิ กรงุเทพม านคร  
ในการจัดกิจกรรมกระตุ้น ่งเ ริมและ นับ นุนการฟื้นฟูและอนุรัก ์คลองแ นแ บ 
อย่างต่อเนื่อง
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โรงเรียนได้ปลูกฝังอัตลัก ณ์นี้ตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก  โดยภาพร มนักเรียนมีน�า้ใจ  
ชอบช่ ยเ ลือและกล้าแ ดงออก ซึ่ง ่งผลดีในเรื่องการอนุรัก ์ ิ่งแ ดล้อมที่ต้องการ 
จิตอา าในการท�าประโยชน์เพื่อ ังคม ากนักเรียนใ ่ใจดูแล ิ่งแ ดล้อมจนเป็นนิ ัย  
เขาก็จะโตขึ้นเป็นผู้ใ ญ่ที่รู้คุณค่าและมีจิต �านึกในการอนุรัก ์ ิ่งแ ดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในอนาคตข้าง น้า

จากการเข้าร่ มโครงการโรงเรียนอีโค คูล ท�าใ ้โรงเรียน ัดเทพลีลา
ด�าเนินงานด้าน ิ่งแ ดล้อม ึก าได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีแน นโยบาย 
ที่ชัดเจน ามารถปลูกฝังพฤติกรรมด้านการอนุรัก ์ ิ่งแ ดล้อมได้ตั้งแต่ 
ชั้นเด็กเล็ก โดย อดแทรกใน ิชาเรียน และปรับเปลี่ยนกิจกรรมการ อน 
ตาม ัยและ ักยภาพของเด็ก อีกทั้งการอบรม น้าเ าธง การอบรม 
น้า ้องเรียน และกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ของโรงเรียน เป็น ิธีกระตุ้น

จิต �านึกรัก ์คูคลองและ ิ่งแ ดล้อมอีกทาง นึ่งด้ ย และอีกเรื่องที่น่า นใจ
คือ อัตลัก ณ์ของโรงเรียน ัดเทพลีลา

อัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดเทพลีลา
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จากการถ่ายทอดประ บการณ์การอนุรัก ์คลองแ นแ บของ บวร  
รือตัวแทน 3 ถาบัน ลักของ ังคมไทยริมคลองแ นแ บ ได้แก่ บ้าน : ชุมชน 

บ้านครั เ นอื  ดั : ดับ�าเพญ็เ นอื  โรงเรยีน : โรงเรยีน ดัเทพลลีา แต่ละ ถาบนั 
ต่างด�าเนินกิจกรรมในรูปแบบใกล้เคียงกัน ได้แก่ การจัดการขยะ การดูแลคูคลอง 
การรณรงค์กระตุ้นจิต �านึกรัก ์ ิ่งแวดล้อม จะแตกต่างกันด้านความต่อเนื่อง 
และรายละเอยีดของกจิกรรมทีป่ฏบิตัไิม่เ มือนกนั ขึน้อยูก่บับรบิทของแต่ละ ถาบนั 

รูปแบบการ ื่อ ารด้าน ิ่งแวดล้อมในชุมชมบ้านครัวเ นือที่คณะกรรมการ
ชุมชนใช้ ื่อ ารเป็นแบบกึ่งทางการ เนื่องจากคนในชุมชน ่วนใ ญ่เป็นเครือญาติกัน   
การ ื่อ ารของเจ้าอาวา และพระผู้ใ ญ่ในวัดบ�าเพ็ญเ นือเรื่อง ิ่งแวดล้อม 
มีลัก ณะคล้ายกัน แต่เน้นการบอกกล่าวชี้แนะแบบการ ื่อ ารทางเดียวมากกว่า 
่วนโรงเรียนวัดเทพลีลา ซึ่งเป็นตัวแทนของ น่วยงานราชการ การ ื่อ ารใช้แบบ 

เป็นทางการและมีแผนงานชัดเจน ตรวจ อบได้ อย่างไรก็ตาม การ ื่อ าร 
และกิจกรรมทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานของ ถาบันเ ล่านี้ก็เพื่อฟื้นฟู
และอนุรัก ์คลองแ นแ บใ ้กลับมา ะอาดและใ ดังเดิม

บ้าน วัด โรงเรียน
สถาบันสร้างจิตสํานึก
ด้านสิ่งแวดล้อม

บทสรุป
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