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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)สืบค้นภูมิปัญญาการอนุรักษ์น้า ของุุมุนคนกลางน้้าคลองทาาแนะ
จังหวัดพัทลุง 2)พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้าของเยาวุนคนกลางน้้าคลองทาาแนะ
จั ง หวั ด พั ท ลุ ง และ 3)เสริ ม สร้ า งจิ ต ส้ า นึ ก รั ก ษ์ น้ า ของเยาวุนคนกลางน้้ า คลองทา า แนะ จั ง หวั ด พั ท ลุ ง
กลุามเป้าหมายเป็นนักเรียนแกนน้าเยาวุน จ้านวน 15 คน เยาวุน จ้านวน 95 คน จากสถานศึกษาในพื้นที่กลาง
น้้า 3 โรงเรียน ได้แกา โรงเรียนวัดไทรโกบ โรงเรียนวัดหรังแคบ และโรงเรียนวัดพิกุลทอง ที่ได้จากการเลือกแบบ
มีวัตถุประสงค์ เครื่องมือที่ใุ้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์ น้า
ของเยาวุนคนกลางน้้าคลองทาาแนะ จังหวัดพัทลุง 2) แบบประเมินรับรองกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
จิตส้านึกรักษ์น้าของเยาวุนคนกลางน้้าคลองทาาแนะ จังหวัดพัทลุง 3) แบบวัดจิตส้านึกรักษ์น้า และ 4) แบบ
ประเมินแบบวัดจิตส้านึกรักษ์น้า สถิติที่ใุ้ในการวิจัย ได้แกา ร้อยละ คาาเฉลี่ย สาวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบ wilcoxon signed-rank test.
ผลการวิจัย พบวาา 1) จากการสืบค้นภูมิปัญญาการอนุรักษ์น้าของุุมุนคนกลางน้้าคลองทาาแนะ
จังหวัดพัทลุงผาานเรื่องเลาา พบวาา มีภูมิปัญญาเกี่ยวกับความเุื่อในเรื่องตาางๆ เุาน ผีพราย วังตุามพระ ผีไขาพอง
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ทวดงู ตลอดจนความเุื่อเรื่องพาอตาโพธิ์ และเมื่อพิจารณาตามวงความหมาย พบวาา ภูมิปัญญาของผู้คนในแถบ
นี้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ตามล้าดับความส้าคัญดังนี้ (1) สรรพสิ่ง (entities) ร้อยละ 51.35 (ธรรมุาติ อ้านาจ
เหนือธรรมุาติ สิ่งมีุีวิตทั้งมนุษย์ คน สัตว์) (2) นามธรรม (abstracts) ร้อยละ 20.67 (ลักษณะทางศาสนา
ความดี ความเลว เวลาสุขภาพ สถานภาพ) (3) เหตุการณ์ (events) ร้อยละ 17.57 (การสื่อสารการควบคุม
การกระท้าที่ซับซ้อน ลักษณะทางกายภาพ และความเป็นสมาคม) และ (4) ความสัมพันธ์ (relationals) ร้อยละ
10.40 (ตรรกะ ต้าแหนาง ระยะเวลา) ความเลว เวลาสุขภาพ สถานภาพ)
2) ผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้าของเยาวุนคนกลางน้้าคลองทาาแนะ
จังหวัดพัทลุง ผาานการพิจารณาจากผู้เุี่ยวุาญด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความุัดเจน และความงาายตาอการ
น้าไปใุ้ ประกอบด้วย (1) แนวคิด (2) เป้าหมาย (3) เงื่อนไข(4) แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนพื้นที่
ต้นน้้า (5) การประเมินผล และ (6) การน้าเสนอผลและวางแผนการปรับปรุงพัฒนา
3) ผลการเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้าโดยใุ้กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้าของเยาวุนคน
กลางน้้าคลองทาาแนะ จังหวัดพัทลุง พบวาา นักเรียนแกนน้าและนักเรียนเยาวุนมีจิตส้านึกรักษ์น้าแตกตาางกับเกณฑ์
อยาางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค้าส้าคัญ: กระบวนการเรียนรู้ จิตส้านึกรักษ์น้า ลุามน้้าคลองทาาแนะ
Abstract

The purposes of this study were 1) to inquire the water conservation consciousness
wisdom of basin community youths of Kon Klang Nam of Khlong Ta Nae, Phatthalung province. 2)
to develop learning process enhancing water conservation consciousness of basin community
youths of Kon Klang Nam Khlong Ta Nae, Phatthalung province. 3) to fulfill youths' awareness of
enhancing water conservation. The samples of this study were 15 youth leader students and 95 youths
from 3 schools of Klang Nam basin community: Wat Sai kop School, Wat lang Kab School and Wat
Pikun Thong School using purposive sampling method. The research instruments were 1) learning
process to enhance water conservation consciousness of a basin community youths of Kon
Klang Nam of Khlong Ta Nae, Phatthalung province. 2) assessment form to affirm the learning
process 3) test of water conservation consciousness 4) assessment form to affirm the water
conservation consciousness. The statistic of data analysis were percentage, mean, standard deviation
and Wilcoxon Signed-Rank Test.
The results were as follows: 1) The findings were that the community’s local wisdom on
water conservation were related to various believes, such as, Pee Prai, Wung Toom Phra, Pee Khai Pong,
Tuad Ngoo, Por Ta Poe. Four semantic domains of the local wisdom were found in sequence: 1) the
entities (nature, creatures: human beings, plants and animals) were at 51.35% 2) the abstract (religious
618

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560

characteristic, goodness, devil, health and space ) were at 20.67% 3) the events (communication,
control, the complex behavior, physical and the association) were at 17.57% and 4) the relations (logic,
position and period) were at 10.40%.
2) The learning process for enhancing water conservation consciousness of basin
community youths of Kon Klang Nam Khlong Ta Nae, Phattalung province were approved by
experts in terms of appropriateness, possibility, distinctiveness and ease for implementation.
There were six components in this learning process: (1) approach (2) goal (3) condition (4)
learning process preparation (5) evaluation (6) result presentation and improvement.
3) The results of water conservation consciousness found that youth leader students'
and youths' consciousness of conserving water at Khlong Ta Nae, Phattalung province were
statistically significantly different at .05.
Keywords: Learning process, water conservation consciousness, basin community
บทน้า
จากการประุุมเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาของคลองทาาแนะราวมกันระหวาางคณะนักวิจัย ผู้บริหาร
จากองค์การบริหารสาวนต้าบล ผู้ใหญาบ้าน ก้านัน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ ผู้น้ากลุามคนกลางน้้า และภาค
ประุาุน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ต้าบลเขายาา พบวาา ปัญหาของลุามน้้าคลองทาาแนะมีทั้งภาวะ
น้้าแล้ง น้้าทาวม และน้้าเสีย สรุปสาเหตุได้ดังนี้ 1. การท้าลายป่าต้นน้้า 2. ผลกระทบจากการพัฒนาจากภาครัฐ
เุาน การกาอสร้างระบบสาธารณูปโภคท้าให้เกิดการท้ าลายป่า 3. การดู ดทราย โดยมีเจ้า หน้าที่รัฐเรียกเก็บ
ผลประโยุน์ ท้าให้กระแสน้้าเปลี่ยนทิ ศทางน้้าเซาะริมตลิ่งเกิดความเสียหาย 4. การปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลและ
สารเคมี การวิเคราะห์เพื่อเุื่อมโยงสาเหตุแหางปัญหาดังกลาาว พบวาา ล้วนแล้วแตาเกิดจากมนุษย์ที่ขาดจิตส้านึก
และเห็นแกาประโยุน์สาวนตนทั้งสิน้ จนสางผลกระทบตาอวิถีของุุมุนที่ต้องพึ่งพาคลองสายนี้หลาอเลี้ย งุีวิต ดังนั้น
จึงเป็นที่มาของปัญหาวิจัยที่เกิดจากมุมมองของุุมุนคนลุามน้้าคลองทาาแนะที่วาา มีกระบวนการเรียนรู้อยาางไรที่
จะเสริมสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์น้าให้กับคนในุุมุน โดยกลุามเป้าหมายควรเป็นเยาวุนคนรุานใหมาที่จะ
เติบโตเป็นพลเมืองคนลุามน้้าคลองทาาแนะที่มีคุ ณภาพ ก้าหนดพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้เป็นสถานศึกษาุายน้้า
คลองทาาแนะ ครอบคลุมพื้นที่กลางน้้า โดยพื้นที่อ้าเภอควนขนุนเป็นตัวแทนของคนกลางน้้า มีโรงเรียนเป้าหมาย
ได้แกา โรงเรียนวัดไทรโกบ โรงเรียนวัดหรังแคบ และโรงเรียนวัดพิกุลทอง
ทั้งนี้เพื่อให้ได้กระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้าที่สะท้อนความต้องการจ้าเป็นของ
พื้นที่และสอดคล้องกับความต้องการจ้าเป็นของเยาวุนกลุามเป้าหมาย จึงมีการประุุมราวมกันระหวาาง คณะ
นักวิจัย ประกอบด้วย นักวิจัยมหาวิทยาลัย ได้แกา อาจารย์นิสิต และนักวิจัยุุมุน ได้แกา ผู้บริหารและครูใน
สถานศึกษา และภาคประุาุน ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 พบวาาคนกลางน้้าสะท้อนจิตส้านึกรักษ์น้าใน
มุมมองของความหวงแหนน้้าส้าหรับหลาอเลี้ยงุีวิตอุปโภคบริโภค ประกอบอาุีพที่พึ่งพิงสายน้้า ซึ่งนับวันจะ
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เสื่อมโทรมจากการไมารู้จักใุ้ ขาดการบ้ารุงรักษา การเสื่อมถอยทางจริยธรรม คนขาดจิตส้านึกสาธารณะ ทิ้งสิ่ง
ปฏิกูลลงในแมาน้าล้าคลอง รวมทั้งการใุ้สารเคมีในการท้าการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยไมาค้านึงถึงผลเสียระยะ
ยาว ท้าให้เกิดน้้าเนาาเสีย ปนเปื้อนสารเคมี สอดคล้องกับข้อมูลการส้ารวจคุณภาพน้้าครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 จากส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 กระทรวงทรัพยากรธรรมุาติและสิ่งแวดล้อม พบวาา บริเวณบ้านควน
ขนุนซึ่งเป็นพื้นที่กลางน้้ามีเกณฑ์คุณภาพน้้าอยูาในระดับเสื่อมโทรม
การพัฒนาจิตส้านึกรักษ์น้าของุุมุนุาวน้้าคลองทา าแนะในอดีตมีเรื่องเลาาที่สะท้อนภูมิปัญญาแหาง
การอนุรักษ์น้า นพพร มากสง (สัมภาษณ์, 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557) ตัวแทนกลุามเครือขาาย "ประุารัฐพัทลุง
ราวมใจจัดการน้้า" ได้ให้ข้อมูลเรื่องเลาาที่สะท้อนภูมิปัญญาแหางการอนุรักษ์น้าวาาการพัฒนาจิตส้านึกรักษ์น้าของ
ุุม ุนุาวน้้ า คลองทา า แนะในอดี ต มี เรื่องเลา า ที่ ส ะท้ อนภูมิ ปั ญ ญาแหาง การอนุ รักษ์ น้ า อาทิ คลองศั กดิ์ สิ ท ธิ์
กลาาวคือ คลองทาาแนะบริเวณที่มีวัดเป็นที่ตั้งเป็นความเุื่อของคนบริเวณนั้นวาาเป็นคลองศักดิ์สิทธิ์ ห้ามกระท้า
การใดๆ อันเป็นการลบหลูา อาทิ การทิ้งเศษขยะปฏิกูลลง ล้าคลองหรือการถาายของเสียลงล้าคลองก็มิมีผู้ใดกล้า
ท้า ซึ่งล้วนแล้วแตาเป็นกุศโลบายอันุาญฉลาดของคนลุามน้้าคลองทาาแนะที่เกิดจากความหวงแหนและรู้คุณคาา
ของทรัพยากร สะท้อนกระบวนการกลาอมเกลาทางสังคมด้วยวิธีอันแยบยลที่อาจจะดูเหมือนงมงายไร้เหตุผล
หากแตาความเุื่อเหลาานั้นุาวยให้เกิดความปลอดภัยตาอุีวิตและทรัพย์สินอยาางไมานาาเุื่อ
การพัฒนาคุณภาพุีวิตคนลุามน้้า คลองทาาแนะให้มีความยั่งยืน ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดซึ่งเป็นเหตุแหาง
พฤติกรรม การเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้าให้กับเยาวุนจึงเป็นการบามเพาะพันธ์แหางความดีงามให้กับต้นกล้าที่จะ
เติบใหญาเป็นพลเมืองลุามน้้าคลองทาาแนะที่มีคุณภาพ บทสรุปของการประุุมพัฒนาโจทย์วิจัยจึงสะท้ อนภาพ
จิตส้านึกรักษ์น้าของคนกลางน้้า และกับการแก้ปัญหาต้องด้าเนินการโดยผู้ที่รู้ปัญหา คือ คนในุุมุนนั่นเอง
ดังนั้นหากปัญหาได้รับการแก้ไขจากผู้รู้ปัญหาจริงๆ ก็จะสามารถแก้ได้ถึงรากเหง้าของปัญหา หากอธิบายในแงา
ของการวิจัยก็เป็นการให้ความส้าคัญของความตรงภายในมากกวาาการสรุปอ้างอิงหรือความตรงภายนอก จึงเป็น
ที่มาของโครงการวิจัยในครั้งนี้ ที่ใุ้พลังของผู้รู้ปัญหา ได้แกา เยาวุน ครู และตัวแทนุุมุน โดยมีนักวิจัยซึ่งเป็น
อาจารย์นิสิตและนักวิจัยุุมุนเป็นพลังหนุนเสริม ทั้งนี้เพื่อให้ใุ้กระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการพัฒนาคนไป
พร้อมกับการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาของุุมุน ภายใต้ความเุื่อที่วาาจุดเปลี่ยนประเทศไทยหัวใจอยูาทีุุ่มุน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสืบค้นภูมิปัญญาการอนุรักษ์น้าของุุมุนคนกลางน้้าคลองทาาแนะ จังหวัดพัทลุง
2. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้าของเยาวุนคนกลางน้้าคลองทาาแนะ
จังหวัดพัทลุง
3. เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้าของเยาวุนคนกลางน้้าคลองทาาแนะ จังหวัดพัทลุง
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วิธีด้าเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเุิงปฏิบัติการแบบมีสาวนราวม (participatory action research) มีการ
ด้าเนินการวิจัยแบางออกเป็น 2 ระยะ ได้แกา ระยะที่ 1 สร้างและตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
จิตส้านึกรักษ์น้าของเยาวุนคนกลางน้้าคลองทาาแนะ จังหวัดพัทลุง ระยะที่ 2 ศึกษาผลการใุ้กระบวนการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้าของเยาวุนคนกลางน้้า คลองทาาแนะ จังหวัดพัทลุง
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประุากรที่ใุ้ ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ แกา นั กเรีย นในสถานศึกษาในพื้ นที่ กลางน้้ าคลอง
ทาาแนะ จังหวัดพัทลุ
1.2 กลุาม ตัวอยาางที่ใุ้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แกา นักเรีย นแกนน้ าเยาวุน จ้านวน 15 คน
นักเรียนเยาวุน จ้านวน 95 คน จากสถานศึกษาในพื้นที่กลางน้า้ 3 โรงเรียน ได้แกา โรงเรียนวัดไทรโกบ โรงเรียน
วัดหรังแคบ และโรงเรียนวัดพิกุลทอง ที่ได้จากการเลือกแบบมีวัตถุประสงค์ (Purposive Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี
(1) แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริม สร้างจิตส้านึกรักษ์น้าของเยาวุนคนกลางน้้าคลอง
ทาาแนะ จังหวัดพัทลุง มีขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพ ดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดการสร้างแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้า
2. วิเคราะห์คุณสมบัติที่ควรจะมีแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้า
ของเยาวุนคนกลางน้้าคลองทาาแนะ จังหวัดพัทลุง
3. ยกราางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้าของเยาวุนคนกลาง
น้้าคลองทาาแนะ จังหวัดพัทลุงโดยอาศัยความต้องการจ้าเป็นในการพัฒนากระบวนการจากการวิจัยระยะที่ 1
4. จัดสัมมนาอิงผู้เุี่ยวุาญเพื่อตรวจสอบและรับรององค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้าของเยาวุนคนกลางน้้าคลองทาาแนะ จังหวัดพัทลุง จ้านวน 5 คน ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัยและวิจัยุุมุน เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบของกระบวนการ โดยใุ้
ประเด็นและแบบบันทึกการสัมมนาอิงผู้เุี่ยวุาญ จากนั้นน้าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขน้าเสนอผู้เุี่ยวุาญเดิมเพื่อ
รับรอง
5. ประเมินรับรองแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้าของเยาวุน
คนกลางน้้าคลองทาาแนะ จังหวัดพัทลุงด้วยแบบประเมินที่มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณคาา 5 ระดับตามวิธี
ของลิเคิร์ท (Likert)
(2) แบบประเมินรับรองกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้าของเยาวุนลุามน้้า
คลองทาาแนะ จังหวัดพัทลุง มีขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพ ดังนี้
1. ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินรับรองกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้าของ
เยาวุนลุามน้้าคลองทาาแนะ จังหวัดพัทลุง
2. ยกราางแบบประเมินรับรองกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้าของเยาวุน
ลุามน้้าคลองทาาแนะ จังหวัดพัทลุง มีลักษณะเป็นมาตรประมาณคาา 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) โดย
ประเมินครอบคลุมมาตรฐานการประเมินกระบวนการเรี ยนรู้ 4 ด้านคือ ด้านความเหมาะสม ด้านความถูกต้อง
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ด้านความุัดเจน และด้านความงาายตาอการน้าไปใุ้ของกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้าของ
เยาวุนลุามน้้าคลองทาาแนะ จังหวัดพัทลุง
3. ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเุิ ง เนื้ อ หาโดยผู้ เ ุี่ ย วุาญจ้ า นวน3 คนที่ มี ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัยและวิจัยุุมุน ได้คาาดัุนีความตรงอยูาระหวาาง 0.67–1.00
(3) แบบวัดจิตส้านึกรักษ์น้า มีขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตส้านึกรักษ์น้า และการวัดจิตส้านึกรักษ์น้า
2. ยกราางแบบวัดจิตส้านึกรักษ์น้าที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราสาวนประมาณคาา 3 ระดับ ที่วัด
ระดับความรู้สึกด้านจิตส้านึกการอนุรักษ์น้า จ้านวน 14 ข้อ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาค้าตอบ ดังนี้
3 หมายถึง ตรงกับความคิดและความรู้สึกมาก
2 หมายถึง ตรงกับความคิดและความรู้สึกปานกลาง
1 หมายถึง ตรงกับความคิดและความรู้สึกน้อย
การแปลความหมายคาาคะแนนเฉลี่ยใุ้เกณฑ์การแปลความหมายแบางออกเป็น 3 ระดับ (บุญ
สาง นิลแก้ว. 2541:146) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหวาาง 2.50–3.00 หมายถึง มีจิตส้านึกในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยระหวาาง 1.50–2.49 หมายถึง มีจิตส้านึกในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหวาาง 1.00–1.49 หมายถึง มีจิตส้านึกในระดับน้อย
3. น้าแบบวัดจิตส้านึกรักษ์น้าที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เุี่ยวุาญจ้านวน 3 คนที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางด้านจิตวิทยา ตรวจสอบความเที่ยงตรงเุิงเนื้อหา
4. น้าแบบวัดจิ ตส้านึกรักษ์น้าที่ผาานการตรวจสอบหาคุณภาพเรียบร้อยแล้วและแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เุี่ยวุาญไปใุ้เก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตาอไป
(4) แบบประเมินแบบวัดจิตส้านึกรักษ์น้า มีขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตส้านึกรักษ์ การวัดจิตส้านึกรักษ์น้า
2. ยกราางแบบประเมินแบบวัดจิตส้านึกรักษ์น้า ลักษณะเป็นแบบวัด คาาดัุนีความ
สอดคล้อง (IOC) โดยให้ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค้าถามกับและวัตถุประสงค์ของเครื่องมือและ
ตรวจสอบความเป็นปรนัย
3. น้าแบบประเมินแบบวัดจิตส้านึกรักษ์น้าไปให้ผู้เุี่ยวุาญประเมินความเหมาะสม
4. น้าคะแนนความเห็นมาหาคาาดัุนีความสอดคล้องของข้อค้าถามกับเนื้อหาส้าหรับ
เกณฑ์ที่ใุ้ในการพิจารณาคือข้อค้าถามที่มีตั้งแตา 0.50 ขึ้นไป เป็นข้อค้าถามที่ใุ้ได้สาวนข้อค้าถามที่มีคาา ดัุนี
ความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแตา 0.49 ลงมา เป็นข้อค้าถามที่ต้องปรับปรุงหรือตัดออก
5. น้าแบบประเมินที่ผาานการตรวจสอบคุณภาพแล้วไปใุ้เก็บรวบรวมข้อมูล
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3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ท้าหนังสือถึงผู้อ้านวยการสถานศึกษากลุามเป้าหมายเพื่อขอความราวมมือในการวิจัย
2. แจ้งให้เยาวุนแกนน้ารักษ์น้าและเยาวุนคนกลางน้้าทราบวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
3. จัดกิจกรรมตามคูามือเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้า แกาเยาวุนคนกลางน้้าคลองทาาแนะ จังหวัด
พัทลุง
4. คณะผู้วิจัยให้เยาวุนและแกนน้าเยาวุนคนกลางน้้าท้าแบบวัดจิตส้านึกรักษ์น้า
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเพื่อยกราาง(ราาง)กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้า
ของเยาวุนคนกลางน้้าคลองทาาแนะ จังหวัดพัทลุง โดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย
2. วิเคราะห์ข้อมูลผลการสัมมนาอิงผู้เุี่ยวุาญโดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย
3. วิเคราะห์ข้อมูลผลการรับรองกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้าของเยาวุน
คนกลางน้้าคลองทาาแนะ จังหวัดพัทลุง โดยคาาเฉลี่ยและคาาสาวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบจิตส้านึกรักษ์น้ากับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยวิธีการทางสถิติ
Wilcoxon Signed-Rank Test
ผลการวิจัย
1. ผลการสืบค้นภูมิปัญญาการอนุรักษ์น้าของุุมุนคนกลางน้้าคลองทาาแนะ จั งหวัดพัทลุงในครั้งนี้
พบวาา ุุมุนคนกลางน้้ามีภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์น้าใน 3 ประการ ดังนี้
1. ภูมิปัญญาจากการใุุ้ีวิตในธรรมุาติ เป็นความเุื่อที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายปรากฏการณ์
ธรรมุาติ อธิบายความสัมพันธ์ระหวาางุีวิตกับธรรมุาติในลักษณะของกฎเกณฑ์ ที่พึงปฏิบัติและข้อห้ามที่ไมาให้
ุาวบ้านปฏิบัติ ได้แกา ความเุื่อเรื่องผีพราย ความเุื่อเรื่องผีไขาพอง ความเุื่อเรื่องทวดงู
2. ภูมิปัญญาจากประสบการณ์การอยูาราวมกัน ซึ่งภูมิปัญญาแบบนี้มีพฤติกรรมตามแบบแผนของ
สังคม มีกฎเกณฑ์บอกวาาอยาางนั้นดีหรือไมาดี มีระบบความสัมพันธ์ของการอยูาราวมกันอยาางสันติเป็นหลัก มีความ
เข้าใจในอนิจจังของุีวิต ความเุื่อเรื่องบรรพบุรุษ เุาน ปู่ตา ผีพาอแมา พิธีกรรมตาางๆ ได้แกา ความเุื่อเรื่องพาอตา
โพธิ์ ประเพณีคูาสายน้้า
3. ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการพิทักษ์ุีวิตและทรัพย์สิน เป็นภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการพิทักษ์ุีวิต
และทรัพย์สิน มีความเุื่อในเรื่องของวังตุามพระ
การศึกษาวงความหมายจากเรื่องเลาาสายน้้าของบริบทพื้นที่กลางน้้าคลองทาาแนะ พบวงความหมายที่
หลากหลายและเดานุัด กลาาวคือ ภูมิปัญญาของผู้คนในแถบนี้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ตามล้าดับความส้าคัญดังนี้
สรรพสิ่ง (entities) ร้อยละ 51.35 (ธรรมุาติ อ้านาจเหนือธรรมุาติ สิ่งมีุีวิตทั้งมนุษย์ คน สัตว์) นามธรรม
(abstracts) ร้อยละ 20.67 (ลั กษณะทางศาสนา ความดี ความเลว เวลาสุขภาพ สถานภาพ) เหตุ การณ์
(events) ร้อยละ 17.57 (การสื่อสารการควบคุม การกระท้าที่ซับซ้อน ลักษณะทางกายภาพ และความเป็น
สมาคม) และความสัมพันธ์ (relationals) ร้อยละ 10.40 (ตรรกะ ต้าแหนาง ระยะเวลา)
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2. ผลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้าของเยาวุนคนกลางน้้าคลองทาาแนะ
จังหวัดพัทลุง
2.1 กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้าของเยาวุนคนกลางน้้าคลองทาาแนะ
จังหวัดพัทลุง ผาานการพิจารณาจากผู้เุี่ยวุาญด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความุัดเจน และความงาายตาอการ
น้าไปใุ้ โดยสร้างขึ้นตามแนวคิดการพัฒนาจิตพิสัยหรือคุณลักษณะของ แคทโฮล์ (Krathwohl et at., อ้างอิง
จาก รุางจิตร กองค้า, 2541: 21) และบลูม (Bloom, 1956 อ้างถึงใน ทิศนา แขมณี, 2553: 235) ที่จ้าแนก
พฤติกรรมจิตพิสัยออกเป็น 5 ระดับ ได้แกา การรับรู้ (receiving) การตอบสนอง (responding) การเห็นคุณคาา
(valuing) การจัดระบบคุณคาา (organization) และการพัฒนาคุณลักษณะ (characterization) ประกอบด้วย 3
ขั้นตอน การสืบค้นภูมิปัญญา การพัฒนาจิตส้านึก เน้นย้้าร้าลึกด้วยสื่อ มีโครงสร้าง (1) แนวคิด (2) เป้าหมาย
(3) เงื่อนไข (4) แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ (5) การประเมินผล และ (6) การน้าเสนอผลและวางแผนการ
ปรับปรุงพัฒนา สาวนแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ประกอบไปด้ วย (1) สาระการเรียนรู้ (2) เวลา (3) ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง (4) กระบวนการเรียนรู้ (5) สื่อและแหลางการเรียนรู้ (6) การประเมินประจ้าแผน (7) แผนการ
พัฒนาหากไมาเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ด้าเนินการในรูปแบบของแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้
จ้านวน 6 แผน ได้แกา (1) แผนเตรียมความพร้อม (2) แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ เรื่องเลาาสายน้้า (3)
แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ แผนที่สายน้้า (4) แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ใส.ใสต้องตรวจสอบ (5)
แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ลุามน้้าที่รัก และ (6) แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อรักษ์น้า
2.2 การตรวจสอบคุณภาพกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้าของเยาวุนคน
กลางน้้าคลองทาาแนะ จังหวัดพัทลุง ผาานการพิจารณาจากผู้เุี่ยวุาญด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความุัดเจน
และความงาายตาอการน้าไปใุ้ พบวาา คุณภาพด้านความเหมาะสมอยูาในระดับมากที่สุด คุณภาพด้านความเป็นไปได้
อยูาในระดับมากที่สุด คุณภาพด้านความุัดเจนอยูาในระดับมาก และคุณภาพด้านความงาายตาอการน้าไปใุ้อยูาใน
ระดับมาก
3. ผลการเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้าของเยาวชนคนกลางน้าคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง
3.1 โดยภาพรวมนักเรียนมีจิตส้านึกรักษ์น้าหลังการจัดกิจกรรมอยูาในระดับมากโดยมีคาาเฉลี่ย
เทาากับ 2.79 และคาาสาวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทาากับ .14 รายละเอียดดังแสดงในตาราง 1
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ตารางที่ 1 แสดงคาาสถิติเบื้องต้นจิตส้านึกรักษ์นา้ ของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรม (n = 110)
ข้อที่
รายการ
แปลความ
xˉ std.deviation
1 น้้าเป็นสิ่งจ้าเป็นในการด้ารงุีวติ
3.00
.00
มีจิตส้านึกในระดับมาก
2 การประหยัดน้้าควรฝึกให้เป็นนิสัย
2.95
.21
มีจิตส้านึกในระดับมาก
3 การทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในแหลางน้้าจนเนาาเสียจะ
2.59
.81
มีจิตส้านึกในระดับมาก
สางผลตาอสัตว์นา้ และมนุษย์
4 การปิดก๊อกน้้าทุกครั้งหลังเลิกใุ้เป็นการประหยัดน้า้
2.95
.21
มีจิตส้านึกในระดับมาก
5 ควรรดน้้าต้นไม้ในุาวงเุ้าหรือเย็น เพราะหากรดในเวลา 2.70
.46
มีจิตส้านึกในระดับมาก
แดดจัด ต้องใุ้นา้ ในปริมาณมากขึ้น
6 การประุาสัมพันธ์การประหยัดน้้าทางสื่อตาางๆ เุาน
2.75
.48
มีจิตส้านึกในระดับมาก
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์จะุาวยให้ประุาุนรู้จักประหยัด
น้้ามากขึ้น
7 ข้าพเจ้าพอใจที่เห็นทุกคนมีสาวนราวมในการประหยัดน้า้
2.98
.15
มีจิตส้านึกในระดับมาก
8 ข้าพเจ้าดีใจที่เห็นน้า้ ในล้าคลองใสสะอาด
2.98
.15
มีจิตส้านึกในระดับมาก
9 การประหยัดน้้าควรเป็นหน้าที่ของทุกคน
2.98
.15
มีจิตส้านึกในระดับมาก
10 การรองน้้าใสาภาุนะ/ กะละมังเพื่อล้างจานเป็นวิธีการ
2.82
.44
มีจิตส้านึกในระดับมาก
ประหยัดน้้า
11 ุื่นุมคนทีน่ ้าน้้าจากการล้างจานไปรดน้้าต้นไม้
2.93
.25
มีจิตส้านึกในระดับมาก
12 ุอบล้างจานโดยเปิดน้า้ ให้ไหลตลอดเวลา
2.39
.84
มีจิตส้านึกในระดับมาก
13 จะปิดก๊อกน้้าทีผ่ ู้อื่นเปิดน้้าทิง้ ไว้
2.91
.29
มีจิตส้านึกในระดับมาก
14 ให้ความราวมมือเก็บขยะขึ้นจากแมาน้าล้าคลองเพื่อเป็น
2.98
.15
มีจิตส้านึกในระดับมาก
การรักษาแหลางน้้า
มีจิตส้านึกในระดับมาก
รวม
2.79
.14
3.2 ผลการเปรียบเทียบจิตส้านึกรักษ์น้าของนักเรียนแกนน้ากับเกณฑ์ จ้าแนกตามโรงเรียน
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบจิตส้านึกรักษ์น้าของนักเรียนแกนน้ากับเกณฑ์ จ้าแนกตามโรงเรียน (n = 15)
พื้นที่กลางน้า้
โรงเรียนวัดไทรโกบ
โรงเรียนวัดหรังแคบ
โรงเรียนวัดพิกุลทอง
* มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ˉx
2.98
2.97
2.85

Median
3.00
3.00
2.85

SD
.03
.03
.00

Sig
.034*
.038*
.014*
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ผลการเปรียบเทียบจิตส้านึกรักษ์น้าของนักเรียนแกนน้ากับเกณฑ์ จ้าแนกตามโรงเรียน พบวาา
นักเรียนแกนน้าโรงเรียนวัดไทรโกบ มีคาาเฉลี่ยจิ ตส้านึกรักษ์น้าสูงสุด (คาาเฉลี่ยเทาากับ 2.98 คาามัธยฐานเทาากับ
3.00 และคาาสาวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทาากับ .03) รองลงมา ได้แกา นักเรียนแกนน้าโรงเรียนวัดหรังแคบ (คา าเฉลี่ย
เทาากับ 2.97 คาามัธยฐานเทาากับ 3.00 และคาาสาวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทาากับ .03) และนักเรียนแกนน้าโรงเรียน
วั ด พิ กุล ทอง (คา า เฉลี่ ย เทา า กับ 2.85 คาา มั ธ ยฐานเทา า กั บ 2.85 และคาา สา ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเทา า กั บ .00)
ตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบจิตส้านึกรักษ์น้าของนั กเรียนแกนน้ากับเกณฑ์ พบวาา นักเรียนแกนน้าทุกโรงเรียนมี
จิตส้านึกรักษ์น้าแตกตาางกับเกณฑ์ อยาางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 ผลการเปรียบเทียบจิตส้านึกรักษ์น้าของนักเรียนเยาวุนกับเกณฑ์ จ้าแนกตามโรงเรียน
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบจิตส้านึกรักษ์น้าของนักเรียนเยาวุนกับเกณฑ์ จ้าแนกตามโรงเรียน (n = 95)
กลางน้า้
โรงเรียนวัดไทรโกบ
โรงเรียนวัดหรังแคบ
โรงเรียนวัดพิกุลทอง
* มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ˉx
3.00
2.90
2.85

Median
3.00
2.92
2.85

SD
.00
.08
.03

Sig
.01*
.01*
.01*

ผลการเปรียบเทีย บจิต ส้านึกรักษ์ น้าของนั กเรียนเยาวุนกับ เกณฑ์ จ้ าแนกตามโรงเรีย น พบวา า
นักเรียนเยาวุนโรงเรียนวัดไทรโกบ มีคาาเฉลี่ยจิ ตส้านึกรักษ์น้าสูงสุด (คาาเฉลี่ยเทาากับ 2.98 คาามัธยฐานเทาากับ
3.00 และคาาสาวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทาากับ .03) รองลงมา ได้แกา นักเรียนเยาวุนโรงเรียนวัดหรังแคบ (คาาเฉลี่ย
เทาากับ 2.97 คาามัธยฐานเทาากับ 3.00 และคาาสาวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทาากับ .03) และนักเรียนเยาวุนโรงเรียน
วั ด พิ กุล ทอง (คาา เฉลี่ ย เทา า กับ 2.85 คาา มั ธ ยฐานเทา า กั บ 2.85 และคาา สา ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเทา า กั บ .00)
ตามล้าดับ เมื่อเปรียบเทียบจิตส้านึกรักษ์น้าของนักเรียนเยาวุนกับเกณฑ์ พบวาา นักเรียนเยาวุนทุกโรงเรียนมี
จิตส้านึกรักษ์น้าแตกตาางกับเกณฑ์ อยาางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปและอภิปรายผล
จากการสืบค้นภูมิปัญญาการอนุรักษ์น้าของุุมุนคนกลางน้้าคลองทาาแนะ จังหวัดพัทลุง ในครั้งนี้
พบวาาุุมุนคนกลางน้้าคลองทาาแนะ จังหวัดพัทลุง มีภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์น้า ใน 3 ประการ คือ
1. ภูมิปัญญาจากการใุุ้ีวิตในธรรมุาติ เป็นความเุื่อที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมุาติ
อธิบายความสัมพันธ์ระหวาางุีวิตกับธรรมุาติในลักษณะของกฎเกณฑ์ที่พึงปฏิบัติและข้อห้ามที่ไมาใหุ้าวบ้านปฏิบัติ
เุาน ความเุื่อตาอธรรมุาติตาางๆ เรื่องของ “ผี” ที่ท้าให้เกิดภาวะสมดุลของการอยูารวมกันระหวาางคนกับธรรมุาติ
เป็นต้น จากความเุื่อเรื่องผีพรายสะท้อนให้เห็นถึงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของแหลางน้้า และเป็นกุศโลบายที่
แยบยลในการดูแลรักษาแหลางน้้าเพื่อไมาให้ ผู้คนในุุมุนลงไปเลานน้้าจนเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาล้าคลองตื้นเขิน
และเนาาเสียตาอไป ความเุื่อเรื่องผีไขาพอง เป็นความเุื่อที่สืบทอดตาอกันมาจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นกุศโลบายอันุาญ
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ฉลาดหรือโบราณอุบายของุุมุนคนกลางน้้าคลองทาาแนะ จังหวัดพัทลุง ที่เกิดจากความหวงแหนและรู้คุณคาา
ของทรัพยากร สะท้อนกระบวนการกลาอมเกลาทางสังคมด้วยวิธีอันแยบยลที่อาจจะดูเหมือนงมงายไร้เหตุผล
หากแตาความเุื่อเหลาานั้นุาวยให้เกิดความปลอดภัยตาอุีวิตและทรัพย์สินอยาางไมานาาเุื่อ ความเุื่อเรื่องผีไขาพองยัง
สะท้อนให้เห็นถึงกุศโลบายที่บรรพบุรุษสืบทอดตาอกันมาเพื่อให้คนรุานหลังรู้จักคุณคาาของแหลางน้้า และตระหนัก
ถึงความส้าคัญในการดูแลรักษาแหลางน้้าของุุมุนตาอไป ความเุื่อเรื่องทวดงู เป็นความเุื่อที่เลาาขานตาอกันมา
เุื่อวาาทวดงูเป็นผู้ทีุ่าวยปกปักรักษาวังน้า้ ไว้ ไมากล้าเข้าไปท้าให้เสื่อมโทรมเพราะกลัวทวดงูลงโทษและรู้จักุาวยกัน
ดูแลรักษาล้าคลอง ถือเป็นกุศโลบายใหุุ้มุนคนกลางน้้าคลองทาาแนะ จังหวัดพัทลุง เกิดความหวงแหนและรู้
คุณคาาของทรัพยากรแหลางน้้าของุุมุนมากยิ่งขึ้น
2. ภูมิปัญญาจากประสบการณ์การอยูาราวมกัน ซึ่งภูมิปัญญาแบบนี้มีพฤติกรรมตามแบบแผนของสังคม
มีกฎเกณฑ์บอกวาาอยาางนั้นดี หรือไมาดี มีระบบความสัมพันธ์ของการอยูาราวมกันอยาางสันติเป็นหลัก มีความเข้าใจ
ในอนิจจังของุีวิตเป็นแกานสูงสุด รูปธรรมพึงแสดงออกคือ ความเุื่อเรื่องบรรพบุรุษ เุาน ปู่ตา ผีพาอแมา พิธีกรรม
ตาางๆ เป็นต้น ภูมิปัญญาจากประสบการณ์การอยูาราวมกัน ของุุมุนคนกลางน้้าคลองทาาแนะ จังหวัดพัทลุง
มีความเุื่อในเรื่องของบรรพบุรุษ พิธีกรรมตาางๆ ความเุื่อเรื่องพาอตาโพธิ์ เป็นความเุื่อที่สืบทอดตาอกันมาจาก
บรรพบุรุษ ที่เกี่ยวเนื่องกับต้นโพธิ์ใหญาบริเวณริมฝั่งคลอง การปรากฏตัวของพาอตาโพธิ์ เป็นการปรากฏตัวเพื่อให้
ทุกคนในุุมุนรู้จักรักษาและหวงแหนแหลางน้้าของุุมุนให้มากขึ้น ประเพณีคูาสายน้้า ประเพณีวันลอยกระทง
ของุุมุนคนกลางน้้า คลองทาาแนะ จัง หวัดพัทลุง เป็นประเพณีที่สืบทอดมาแตาโบราณโดยมีวัตถุประสงค์ที่
หลากหลาย เุาน การลอยเคราะห์บูุาพระพุทธเจ้าแตาปัจจุบันนิยมท้าเพื่อขอขมา และระลึกถึงคุณแมา พระคงคา
ที่ได้อ้านวยประโยุน์ตาางๆ แกาุุมุน เป็นต้น
3. ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการพิทักษ์ุีวิตและทรัพย์สิน เป็นภู มิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์ุีวิตและ
ทรัพย์สิน ซึ่งผู้คนทุกหมูาเหลาาตาางพยายามจะให้ตนมีุีวิตที่มั่นคง จึงทุามเทใุ้สติปัญญาและสิ่งเอื้ออ้านวยตาางๆ
เพื่อให้บรรลุความต้องการ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการพิทักษ์ุีวิตและทรัพย์สิน ของุุมุนคนกลางน้้าคลองทาาแนะ
จังหวัดพัทลุง มีความเุื่อในเรื่องของวังตุามพระ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาเกี่ยวกับการพิทักษ์ทรัพย์สินของแผานดินใน
สมัยกาอน
ผลการสืบค้นภูมิปัญญาการอนุรักษ์น้าของุุมุนคนกลางน้้าคลองทาาแนะ จังหวัดพัทลุง ในครั้งนี้
สอดคล้องกับที่นพพร มากสง (สัมภาษณ์, 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557) ตัวแทนกลุามเครือขาาย "ประุารัฐพัทลุงราวม
ใจจัดการน้้า" ได้ให้ข้อมูลเรื่องเลาาที่สะท้อนภูมิปัญญาแหางการอนุรักษ์น้าวาาการพัฒนาจิตส้านึกรักษ์น้าของุุมุน
ุาวน้้าคลองทาาแนะในอดีตมีเรื่องเลาาที่สะท้อนภูมิปัญญาแหางการอนุรักษ์น้า อาทิ คลองศักดิ์สิทธิ์ กลาาวคือ
คลองทาาแนะบริเวณที่มีวัดเป็นที่ตั้งเป็นความเุื่อของคนบริเวณนั้นวาาเป็นคลองศักดิ์สิทธิ์ ห้ามกระท้าการใดๆ อัน
เป็นการลบหลูา อาทิ การทิ้งเศษขยะปฏิกูลลงล้าคลองหรือการถาายของเสียลงล้าคลองก็ไมามีใครกล้าท้า หาก
ประสงค์จะขับถาายผู้คนก็จะขับถาายบนตลิ่ง ตลอดจนการท้าบุญคลองกาอนท้าบุญุาวบ้านจะมีการท้าความสะอาด
ริมฝั่งคลอง หน้าบ้านใครก็รับผิดุอบลอกคลองเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลราวมกัน ซึ่งนอกจากจะสางเสริมให้เกิดการ
อนุรักษ์น้าแล้วยังเป็นการสางเสริมความรักความสามัคคีให้กับคนในุุมุนด้วย นอกจากนี้ยังมีประเพณีสืบุะตา
แมาน้า ประเพณีลอยกระทง การก้าหนดเขตอภัยทานห้ามตกปลาหรือจับสัตว์น้าบริเวณนั้น ความเุื่อเกี่ยวกับทวด
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เทวดาอารักษ์ประจ้าท้องถิ่นที่มีหน้าที่ปกปักษ์รักษาแมาน้า ภูเขา ป่าไม้ ุุดความรู้ภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์น้า
ดังกลาาวล้วนแล้วแตาเป็นกุศโลบายอันุาญฉลาดหรือโบราณอุบายของคนลุามน้้าคลองทาาแนะที่เกิด จากความหวง
แหนและรู้คุณคาาของทรัพยากร สะท้อนกระบวนการกลาอมเกลาทางสังคมด้วยวิธีอันแยบยลที่อาจจะดูเหมือนงม
งายไร้เหตุผล หากแตาความเุื่อเหลาานั้นุาวยให้เกิดความปลอดภัยตาอุีวิตและทรัพย์สินอยาางไมานาาเุื่อ และ
สอดคล้องกับการศึกษาของบุญุัย งามวิทย์โรจน์ (2551) ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้้า: กรณีศึกษาพื้นที่ลุามน้้าุี มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้้าและวิเคราะห์ศักยภาพ ุุมุนเพื่อหารูปแบบและแนวทางในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ
แตาละุุมุน รวมทั้งการพัฒนาตาอยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น บนพื้นฐานของการมีสาวนราวมของุุมุนท้องถิ่น
รูปแบบการจัดการทรัพยากรน้้าที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีุีวิตุุมุน ข้อค้นพบน้าไปสูาข้อสรุปที่วาาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นบทบาทของุุมุนที่มีสาวนราวมในการ บริหารจัดการทรัพยากรน้้าและสามารถพึ่งพาตนเองได้
หนาวยงานภาครัฐ ควรสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ ของุุมุน โดยเผยแพราองค์ความรู้ดังกลาาวเพื่อน้าไปสูาการ
ประยุกต์ใุ้และผสมผสานเทคโนโลยีใหมาๆ ให้สอดรับกับวิถีุีวิตของุุมุนท้องถิ่นได้อยาางมีประสิทธิภาพตาอไป
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพุี วิ ต คนลุา ม น้้ า ทา า แนะให้ มี ความยั่ ง ยื น ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี คิ ด ซึ่ ง เป็ น เหตุ แ หา ง
พฤติกรรม การเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้าให้กับเยาวุนจึงเป็นการบามเพาะพันธ์แหางความดีงามให้กับต้นกล้าที่จะ
เติบใหญาเป็นพลเมืองลุามน้้าทาาแนะที่มีคุณภาพ ซึ่งตัวแทนคนกลางน้้า ที่เป็นโรงเรียนเป้าหมาย ได้แกา โรงเรียนวัด
ไทรโกบ โรงเรียนวัดหรังแคบ และโรงเรียนวัดพิกุลทอง ทั้งนี้เพื่อให้ได้กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึก
รักษ์น้าที่สะท้อนความต้องการจ้าเป็นของพื้นที่ ตลอดจนได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้า
ของเยาวุนคนกลางน้้าคลองทาาแนะ จังหวัดพัทลุง
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้าของเยาวุนคนกลางน้้าคลองทาาแนะ จังหวัด
พัทลุง มุางพัฒนาจิตส้านึกรักษ์น้าหรือการอนุรักษ์แหลางน้้าคลองทาาแนะอันเป็นทรัพยากร ธรรมุาติที่มีคุณคาาตาอ
คนลุามน้้าทาาแนะ จังหวัดพัทลุง ซึ่งกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้าของเยาวุนคนกลางน้้าคลองทาา
แนะ จังหวัดพัทลุง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สอดคล้องตามแนวคิดการพัฒนาจิตพิสัยหรือคุณลักษณะของ แคทโฮล์
(Krathwohl et at., อ้างอิงจาก รุางจิตร กองค้า, 2541: 21) และบลูม (Bloom, 1956 อ้างถึงใน ทิศนา แขมณี,
2553: 235) จ้าแนกพฤติกรรมจิตพิสัยออกเป็น 5 ระดับ ได้แกา การรับรู้ (receiving) การตอบสนอง
(responding) การเห็นคุณคาา (valuing) การจัดระบบคุณคาา (organization) และการพัฒนาคุณลักษณะ
(characterization) ซึ่งผาานการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้าของเยาวุน
คนกลางน้้าคลองทาาแนะ จังหวัดพัทลุง จากผู้เุี่ยวุาญด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความุัดเจน และความงาาย
ตาอการน้าไปใุ้ พบวาา คุณภาพด้านความเหมาะสมอยูาในระดับมากที่สุด คุณภาพด้านความเป็นไปได้อยูาในระดับ
มากที่สุด คุณภาพด้านความุัดเจนอยูาในระดับมาก และคุณภาพด้านความงาายตาอการน้าไปใุ้อยูาในระดับมาก
โดยมีแนวทางการพัฒนาจิตพิสัยหรือคุณลักษณะ
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3. การเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้าโดยใุ้กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้าของเยาวุนคน
กลางน้้าคลองทาาแนะ จังหวัดพัทลุง ตามแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 6 แผน จากสถานศึกษาในพื้นที่กลางน้้า
3 โรงเรียน ได้แกา โรงเรียนวัดไทรโกบ โรงเรียนวัดหรังแคบ และโรงเรียนวัดพิกุลทอง โดยภาพรวมนักเรียนมี
จิตส้านึกรักษ์น้าหลังการจัดกิจกรรมอยูาในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบจิตส้านึกรักษ์น้าของเยาวุนแกนน้ากับ
เกณฑ์แตกตาางกับเกณฑ์อยาางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุขุมาล เกษมสุข
(2543) ท้าการวิจัยเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการอนุรักษ์น้าและพฤติกรรมการประหยัดไฟของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร พบวาา นักเรียนที่ผาานการ
ฝึกอบรม และผาานการเรียนการสอน มีผลสัมฤทธิ์และความตระหนักตาอการอนุรักษ์น้าดีขึ้น และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอนิสา สังข์เจริญ (2553) ศึกษาการพัฒนาจิตส้านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใุ้แหลางเรียนรู้ใน
ุุมุนของนักเรียนุั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบวาา นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบ
ของการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและุุมุนของตน นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นไปตามหลักการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้ง 5 หลักการคือ การลดปริมาณขยะ (reduce) การน้าขยะกลับไปใุ้ (reuse) การแปลง
ผลิตภัณฑ์เพื่อใุ้ใหมา (recycle) การปฏิเสธผลิตภัณฑ์ที่ยากตาอการก้าจัด (reject) และการยอมรับปฏิบัติตาม
มาตรการที่ก้าหนดไว้เพื่อลดปริมาณขยะ (respond) ท้าให้นักเรียนเกิดจิตส้านึกในการรัก หวงแหนและพร้อมให้
ความราวมมือเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การที่นักเรียนมีจิตส้านึกรักษ์น้าหลัง การจัดกิจกรรมอยูาในระดับมาก อาจเนื่องมาจากการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้าของเยาวุนคนกลางน้้าลุามน้้าคลองทาาแนะ จังหวัดพัทลุง ที่
นักวิจั ย ได้ น้า แนวคิด การพัฒ นาผู้ เรีย นโดยอาศัยความต้องการจ้ า เป็ นในการพั ฒ นากระบวนการเรีย นรู้เพื่ อ
เสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้า ผสมผสานระหวาางความรู้สากลกับความรู้ท้องถิ่น ให้ผู้เรียนได้คิดอยาางเป็นอิสระ คิด
ได้หลายมุม และสรุปเป็นความรู้และประสบการณ์ที่จะใุ้ในการด้ารงุีวิต เป็นองค์ความรู้และประสบการณ์ที่มี
คุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกอยูา และเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ประโยุน์สุขให้ แกาผู้เรียนและสังคมอยาางสอดคล้องกับ
ธรรมุาติและสิ่งแวดล้อม โดยการเรียนรู้ไมาจ้าเป็นต้องอยูาเพียงในห้องเรียนเทาานั้น การเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้า
ของเยาวุนคนกลางน้้าลุามน้้าคลองทาาแนะ ให้ความส้าคัญกับบริบทปัญหาเุิงพื้นที่คลองทาาแนะ สอดคล้องกับ
ข้อมูลเุิงคุณภาพจากแบบวัดจิตส้านึกรักษ์น้าหลังการจัดกิจกรรม พบวาา กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางในการ
พัฒนาจิตพิสัยหรือคุณลักษณะ ท้าให้เยาวุนมีการพัฒนาจิตพิสัยหรือคุณลักษณะการอนุรักษ์น้า ตามแนวคิด
การพัฒนาจิตพิสัยหรือคุณลักษณะของ แคทโฮล์ (Krathwohl et at., อ้างอิงจาก รุางจิตร กองค้า, 2541: 21)
และบลูม (Bloom, 1956 อ้างถึงใน ทิศนา แขมณี, 2553: 235) ตามล้าดับขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การรับรู้ (receiving) พบวาา เยาวุนได้รับรู้เกี่ยวกับจิตส้านึกรักษ์น้าอยาางใสาใจ เุาน บอก
ได้วาา การอนุรักษ์น้าคืออะไร รู้ถึงการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับน้้า และการน้ามาใุ้เพื่อประโยุน์สูงสุด ในการ
ด้ารงุีวิตของมนุษย์
ขั้นที่ 2 การตอบสนอง (responding) พบวาา เยาวุนตอบสนองตาอจิตส้านึกรักษ์น้า โดยการบอก
ถึงวิธีการดูแลรักษาความสะอาดของแมาน้าล้าคลองในุุมุน เุาน ไมาทิ้งขยะและของเสียลงแหลางน้้า เป็นต้น
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ขั้นที่ 3 การเห็นคุณคาา (valuing) พบวาา เยาวุนเห็นคุณคาาของจิตส้านึกรักษ์น้า เห็นประโยุน์ที่
เกิดขึ้นกับตนเองและบุคคลอื่นในการอนุรักษ์น้า โดยยอมรับวาา แมาน้าล้าคลองมีความส้าคัญกับนักเรียน และมี
การบอกถึงการกระท้าของตนเอง เุาน การดูแลแหลางน้้าให้สะอาด ุุมุนก็จะสามารถใุ้ประโยุน์จากแหลางน้้า
ตาอๆไปได้ สามารถเป็นแหลางอาหาร อุปโภค บริโภค ได้ ใุ้ท้าการเกษตรได้ เป็นต้น
ขั้นที่ 4 การจัดระบบคุณคาา (organization) พบวาา เยาวุนเห็นคุณคาา เห็นความส้าคัญของการ
อนุรักษ์แหลางน้้า เุาน การรักษาแมาน้าล้าคลองมีความเกี่ยวข้องกับการด้าเนินุีวิต สามารถใุ้อุปโภค บริโภค และ
ประกอบอาุีพได้ เป็นต้น
ขั้นที่ 5 การสร้างคุณลักษณะ (characterization by value) พบวาา เยาวุนมีการกลาาวถึงการ
กลาาวถึงการปฏิบัติตนอยาางมีจิตส้านึกรักษ์น้าอยาางสม่้าเสมอ เุาน เยาวุนสามารถุาวยให้คนในุุมุนรักษาความ
สะอาดในแมาน้าล้าคลอง เพราะน้้าในล้าคลองมีความสัมพันธ์กับคนในุุมุนทุกคนในด้านการด้าเนินุีวิตในด้าน
ตาางๆ ตลอดจนสามารถดูแลรักษาแหลางน้้าบริเวณุุมุนของตนเองได้เป็นอยาางดี
นอกจากนั้นเยาวุนยังได้เรียนรู้กระบวนการในการปลูกฝังคาานิยมให้เกิดขึ้น ซึ่งเยาวุนสามารถ
น้าไปใุ้ในการปลูกฝังคาานิยมอื่นๆ ให้แกาตนเองหรือผู้อื่นได้ตาอไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. หนาวยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรภาครัฐและเอกุน อาทิ องค์การบริหารสาวนต้าบล โรงเรียน
และสถาบันการศึกษา เป็นต้น ควรน้าคูามือการเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้าของเยาวุนกลางน้้าคลองทาาแนะ
จังหวัดพัทลุง ไปใุ้เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้าแกาเยาวุนในพื้นที่อื่นๆ ตาอไป
2. โรงเรียนสามารถควรน้ากระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตส้านักรักษ์น้าของเยาวุนคนกลางน้้า
คลองทาาแนะ จังหวัดพัทลุง ไปใุ้พัฒนาให้เยาวุนมีจิตส้านึกในการอนุรักษ์ น้าแกานักเรียนกลุามอื่นๆ เุาน ในคาบ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียน กิจกรรมุุมนุม และสามารถบูรณาในรายวิุาเรียนอื่นๆ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
1. ควรมีการท้าการวิจัยเพื่อพัฒนาจิตส้านึกรักษ์น้าอยาางสม่้าเสมอและตาอเนื่อง เนื่องจากการพัฒนา
จิตส้านึกต้องใุ้ระยะเวลานานและต้องมีการท้ากิจกรรมอยาางตาอเนื่อง เพื่อให้เกิดจิตส้านึกที่ยั่งยืนจนเป็นกิจนิสัย
2. ควรขยายพื้นที่ในการท้าวิจัยเพื่อพัฒนาจิตส้านึกรักษ์น้าที่ยั่งยืนไปยังกลุามเยาวุนในพื้นที่อื่นๆ
ตาอไป
3. ควรมี การพั ฒนาระบบการวั ดและประเมิ นจิ ตส้ านึกรักษ์น้ า ที่ สามารถสะท้ อนให้เห็นถึง
พฤติกรรมการอนุรักษ์น้าที่แท้จริง และครอบคลุมยิ่งขึ้นทั้งในเุิงปริมาณและเุิงคุณภาพ
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