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โครงการ  “คืนคลองสวยใส   ให้ชุมชนของเรา” 

 

1.หลักการและเหตุผล 

คลองแสนแสบเป็นเหมือนสายน้ําเส้นโลหิตของคนไทย มีความสําคัญในด้านประวัติศาสตร ์ การรบ การขนส่ง 

และการเสด็จประพาสของพระมหากษตัริย์ และเชื้อพระวงศ์หลายพระองค์และอยู่เคียงคู่กับวิถีชีวิตของคนไทยตัง้แต่อดีต

จนถึงปจัจุบัน  ในอดีตน้ันนํ้าในคลองแสนแสบตลอดสาย จะใสสะอาด ประชาชนใช้น้ําในคลองในการอุปโภคบริโภค     

ทําการเกษตร หาปลาเพื่อล้ียงชีพ  เป็นเส้นทางคมนาคม และยังมีสัตว์น้ําที่อาศัยอยูใ่นคลองเป็นจํานวนมาก          

(อ้างอิง http://www.environnet.in.th/index) 

แต่ปัจจุบันนี้เม่ือมีการพัฒนาสังคมเกิดขึ้น  ได้นําปัญหานํ้าเน่าเสียในคลองแสนแสบได้สะสมทวีคูณทําลายความ

สดใสของคลองอย่างเรื่อยมา  จนเป็นปัญหาสังคมตามมา ความจําเป็นประโยชน์จากนํ้าในการใช้สอยในครอบครัวและ

ชุมชนได้เปล่ียนไปเป็นการได้รบัประโยชน์จากการคมนาคมแทนโดยส้ินเชิง   ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาเติบโต

รวดเร็วของเมืองและชนบท ซึ่งได้ทําลายวงจรชีวิตของส่ิงที่มีคุณค่า  อันเป็นบ่อเกิดแหง่ปัญหาสังคมที่ไดส้ะท้อนกับมาสู่

สุขภาพของประชาชน   

ปัญหาคุณภาพน้ําในคลองแสนแสบจึงเปล่ียนไปจากทีเ่คยใสสะอาด ชุมชนสามารถหาปลาในคลอง  เพื่อนํามา

บริโภคได้  บางช่วงของคลองสัตว์น้ําก็ไม่สามารถดํารงชวีติอยู่ได้  กลับกลายเป็นน้ําในคลองที่มีสีดําและกล่ินเหม็น  

ออกซิเจนละลายนํ้าต่ํา เกดิการปนเป้ือนของแบคทีเรีย มกีารสะสมของตะกอนสีดํา   

จากปัญหาที่เกดิขึ้นกับคลองแสนแสบทําให้มคีวามพยายามจากองค์กร  หน่วยงาน  กลุ่มบุคคลหลายฝ่ายที่

ร่วมกันแก้ปัญหานํ้าเสีย  โดยเป็นการรณรงค์ให้ตระหนักถงึความสําคัญของการอนุรักษ์ลําคลองเพื่อให้น้ําใสสะอาดมากขึน้ 

โดยเริ่มจากคนในชุมชนไม่ทิ้งขยะลงในลําคลอง  ช่วยกันเทนํ้าหมักชีวภาพ   มีการบําบัดน้ําเสียภายในครัวเรือนกอ่นออกสู่

ลําคลอง เพื่อลดกล่ินเหม็นและการเน่าเสียของนํ้า   (อ้างองิ https://www.myfirstbrain.com) 

ดังนั้นการวางแนวทางแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม  ควรให้ความสําคัญต่อการปลูกจิตสํานึกและพัฒนาจิตสํานึกใหก้ับ

ชุมชน โดยการสร้างให้เกดิความตระหนัก  ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจทีถ่กูต้อง  สร้างแรงจงูใจต่อการรว่มกันอนรุักษ์

ส่ิงแวดล้อม  และมีทักษะมีความสามารถต่อการประเมินสถานการณ์และหาแนวทางแก้ไขปญัหาส่ิงแวดล้อม  ที่สําคัญต้อง

ทําใหเ้กิดพฤติกรรมร่วมด้วยช่วยกันต่อการแกป้ัญหาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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จากการศึกษาพืน้ที่ลําคลองบริเวณกรุงเทพชั้นกลางไปจนถึงกรุงเทพชั้นนอก  ตั้งแต่บริเวณเขตมีนบรุีคลองสอง

ต้นนุ่น  ชุมชนคลองสามวา เขตมีนบุร ี  ชุมชนวัดศรีบุญเรอืง เขตบางกะปิ ไปจนถงึ ชมุชนเทพลีลา เขตวงัทองหลาง      

ลงพื้นทีก่ลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนในชุมชนจํานวน 100 คน เกี่ยวกบัการเปดิรับข่าวสาร ความรู ้ ทัศนคติ และ 

พฤตกิรรมของประชาชนที่มีตอ่คลองแสนแสบ (2554)  และสํารวจความตอ้งการของชุมชนเกี่ยวกับการรณรงค์อนรุักษ์ลํา

คลองและส่ิงแวดล้อม  พบสภาพปัญหานํ้าเน่าเสีย และมีกล่ินเหม็น เนือ่งจาก มีการทิ้งขยะลงในลําคลอง ผู้ที่ได้ใช้

ประโยชน์จาก 

คลองแสนแสบส่วนใหญใ่ช้เดินทางมากที่สุด รองลงมาคือรดนํ้าต้นไม้  หาปลา และทําการเกษตร ส่วนความคิด

เห็นว่าคลองแสนแสบในปัจจุบนัสามารถฟ้ืนฟใูห้เป็น  “คลองสวย น้ําใส”  ได้หรือไม ่  พบว่าส่วนใหญ่ เห็นว่าไม่ได้  

เพราะคนส่วนใหญ่ในชุมชนยงัติดนิสัยชอบทิง้ขยะและมีการปล่อยทิ้งน้ําเสียจากโรงงานทีอ่ยูบ่ริเวณใกล้เคียงกับชุมชน 

ส่วนที่เห็นว่าฟืน้ฟูได้ มีจํานวนไม่มากนัก   โดยเห็นว่าทุกคนต้องช่วยกันไมท่ิ้งขยะลงในลําคลอง  ซึ่งจะตอ้งมีการรณรงค์

สร้างจิตสํานกึใช้เวลาในการฟืน้ฟูใหร้ัฐและเอกชนร่วมมอื  

การเปิดรับข่าวสารในด้านการรณรงค์รกัษาลําคลองจากส่ือมวลชน  ส่วนใหญ่เคยได้รับจากส่ือโทรทัศน์มากที่สุด 

รองลงมาคือวิทยุชุมชนและ หนังสือพิมพ์ ตามลําดับ  ข้อมูลด้านการอนุรกัษ์คลองแสนแสบส่วนใหญ่ได้รับจากป้าย

ประชาสัมพันธม์ากที่สุด รองลงมาคือ แผ่นพับและใบปลิว  ในจํานวนทีใ่กล้เคียงกัน 

ด้านคําถามเกีย่วกับการไดร้ับขอ้มูลข่าวสารด้านการรณรงค์รกัษาลําคลองจากส่ือและกิจกรรม   ส่วนใหญ่ได้รับ

ข่าวสารจากผู้นาํชุมชนและบุคคลในชุมชน รองลงมา ผู้ว่าราชการจังหวดั/เจ้าหน้าที่กทม.   และกิจกรรมทีร่ณรงค์ในชุมชน 

ตามลําดับ 

ด้านความเห็นเกี่ยวกับกับการเข้าร่วมจัดการรณรงค์รักษาลําคลอง ส่วนใหญม่ีความคิดเห็นที่ตรงกัน คือ ให้มีการ

จัดรณรงค์อย่างต่อเน่ือง และมีความต้องการให้จัดกจิกรรมเกีย่วกับรณรงค์รวมพลังและให้เยาวชน   มีความรักและหวง

แหนคลองมากขึ้นด้วยการไมท่ิง้ขยะลงในลําคลอง   มีการสาธิตการทําน้ําหมักชีวภาพ   เพื่อให้ลดการเน่าเสียและกล่ิน

เหม็นของนํ้าได ้ 

ด้วยความสําคัญของลําคลองกับวิถีชวีิตของชมุชนบริเวณใกล้เคียงมหาวทิยาลัยและการวิจัยสํารวจความต้องการ

เพื่อการรณรงค์      ที่ไดก้ล่าวมาน้ีที่ผ่านมาทางสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลัยเกษมบณัฑิต  

จึงได้จดัทําแผนงานประชาสัมพนัธ์ต่อเน่ืองจากโครงการ  “ชุมชน คนรักคลอง”    โดยการสนบัสนุนของกรมส่งเสริม 
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คุณภาพส่ิงแวดล้อม  เมื่อปกีารศึกษา  2553  ที่ผ่านมาภายใต้โครงการพีอาร์รกัษ์ส่ิงแวดล้อม ซึ่งให้ความรูแ้ละ

ความเข้าใจเกีย่วกับการรกัษาความสะอาดของคลองแก่คนในชุมชนละแวกคลองสองต้นนุ่น เขตมีนบุรี  ปลูกจิตสํานึกคน

ในชุมชนไม่ใหท้ิง้ขยะเพื่อลดการเน่าเสียของนํ้า  และส่งเสริมให้ชุมชนรกัและหวงแหนลําคลองเสมือนเป็นเจ้าของรว่มกนั   

ซึ่งจากการประเมินผลโครงการ  พบว่าคนในชุมชนส่วนมากให้ความสนใจและมีจิตสํานึกที่ดีขึ้น  และต้องการให้มีการ

รณรงค์อย่างจรงิจังและต่อเนือ่ง จงึเห็นว่าการรณรงค์หรือการจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเป็นส่ิงที่มีความสําคัญ     

ต่อการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของคนในชุมชนให้ดขีึ้น  กล่าวคือถ้าคนในชุมชนมีความร่วมมือกันอนุรกัษ์ลําคลองอย่าง

จริงจัง  จะช่วยให้ลําคลองกลับมามีความสะอาดสดใสอีกครั้ง  ด้วยการไม่ทิง้ขยะ ส่ิงปฏิกูลต่างๆ ลงแม่น้ํา ลําคลอง  มีการ

บําบัดน้ําเสียจากบ้านเรอืนและชุมชน  ก่อนระบายสู่ลําคลองด้วยระบบบําบัดที่ง่ายๆสามารถทําเองได้จากทีบ่้าน ทั้งหมดนี ้

จะต้องร่วมมือกนัสร้างวินัยและจิตสํานึกให้เกดิขึ้น  จงึเกดิทีม่าของแผนงานประชาสัมพันธ ์  “คืนคลองสวยใส      

ให้ชุมชนของเรา ”  ในปีการศึกษา 2554  ซึ่งมีการขยายพ้ืนทีร่ณรงค์ไปถึงบริเวณกรงุเทพชั้นกลางถงึบริเวณกรุงเทพ

ชั้นนอกคือตัง้แต่  บริเวณชุมชนวัดศรีบุญเรือง เขตบางกะปิ  ชุมชนเทพลีลา  เขตวังทองหลาง    จนถงึบรเิวณคลองสอง

ต้นนุ่น ชุมชนคลองสามวา  เขตมีนบุร ี

  ซึ่งแต่เดิมการรณรงค์มีเพียงแค่บริเวณกรงุเทพชั้นนอกคลองสองต้นนุ่น เขตมีนบุรีเท่านั้น      ซึ่งจะมีการปรับ

กลยุทธใ์ห้สอดคล้องกับชุมชนที่เพิ่มขึ้นและมีความหลากหลายมากกว่าเดิม ภายใต้แนวคิด “คลองคือผู้ให้ชีวิต  แล้ว

ชุมชนจะคืนชีวติความสวยใสอย่างไรให้กับคลอง”  ให้ความสําคัญของการบําบัดน้ําเสียจากบ้านเรอืน ก่อนระบายสู่ลํา

คลองด้วยระบบบําบัดที่ง่ายๆสามารถทําเองได้จากที่บ้านและจติสํานึกการทดแทนประโยชน์ลําคลองโดยการ                 

ไม่ทิ้งขยะช่วยกนัรักษาฟื้นฟูลําคลอง  

 โครงการ “คืนคลองสวยใส  ให้ชุมชนของเรา  ”   เป็นการดําเนินงานโดยสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  และ

สาขาวิชาวารสารศาสตร์และส่ือใหม่   คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   ภายใต้โครงการพอีารร์ักษ์

ส่ิงแวดล้อม   ซึ่งเป็นการผนึกกําลังในการบรกิารทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์

บําเพ็ญประโยชน์และให้ความรูแ้ก่ชุมชนและเยาวชน เป็นการปลูกจิตสํานกึให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของ

คลองที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน ซึ่งลําคลองได้ให้ประโยชน์หลายอย่าง  อาทเิช่น  คมนาคม ทําเกษตร  หา

ปลาเพื่อเล้ียงชพี  เป็นต้น คนในชุมชนควรร่วมกันดูแล และพัฒนาคลองแสนแสบที่มีความสําคัญในอดีตให้กลับมามีสภาพ

ที่ดีขึ้นอีกครัง้ เพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณและสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณคลองแสนแสบให้ได้พึ่งพาอาศัยกัน

เปรียบเป็นสายน้ําแห่งชีวิตที่มคุีณค่าสืบไป 
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2. วัตถุประสงค์ 

1. เพือ่ให้คนในชุมชนตระหนักถงึความสําคัญและคุณประโยชน์ของลําคลองที่อยู่คู่กับคนไทยมาตัง้แต่อดตีจนถึง

ปัจจุบันตั้งแต่บริเวณกรงุเทพชัน้กลางไปจนถึงกรงุเทพชั้นนอก  บริเวณชุมชนวัดศรีบุญเรือง เขตบางกะปิ  ชมุชน

เทพลีลา  เขตวงัทองหลาง  จนถึงบริเวณคลองสองต้นนุ่น ชุมชนคลองสามวา    เขตมีนบรุ ี

2 . เพื่อให้คนในชุมชนเกิดความรู้และเข้าใจเกีย่วกับวธิีการในการรักษาลําคลองง่ายๆ เพื่อใหป้ัญหานํ้าเน่าเสียใน

ลําคลองให้ลดลงตั้งแต ่ บรเิวณกรงุเทพช้ันกลางไปจนถงึกรุงเทพช้ันนอกบริเวณชุมชน  วดัศรีบุญเรอืง เขตบาง

กะปิ  ชุมชนเทพลีลา  เขตวงัทองหลาง  จนถงึบริเวณคลองสองต้นนุ่น ชุมชนคลอง   สามวา เขตมีนบรุ ี

3. เพือ่ให้คนในชุมชนเกดิจิตสํานึกในบุญคุณของคลองโดยรว่มมือกันฟื้นฟูและอนุรักษใ์ห้คลองแสนแสบเป็นลํา

น้ําแห่งชีวิตที่สําคัญของชาติตลอดไป  บริเวณกรงุเทพชั้นกลางไปจนถงึกรุงเทพช้ันนอก  บริเวณชุมชนวัดศรบีุญ

เรือง เขตบางกะปิ  ชุมชนเทพลีลา  เขตวังทองหลาง  จนถึงบริเวณคลองสองต้นนุ่น ชุมชนคลองสามวา เขต    

มีนบุร ี

3.กลุ่มเป้าหมาย 

หลัก  คนในชุมชนละแวกคลองแสนแสบ และคนในชุมชนตั้งแต่บริเวณกรงุเทพชั้นกลางไปจนถึงกรงุเทพ

ชั้นนอก  บริเวณชุมชนวัดศรีบญุเรือง เขตบางกะปิ  ชุมชนเทพลีลา  เขตวังทองหลาง   จนถึงบริเวณคลองสอง

ต้นนุ่น ชุมชนคลองสามวา เขตมีนบุร ี

 รอง ผู้นําชุมชน  อาทิ  สมาชิกสภาเขตมีนบุรี  เขตบางกะปิ   เขตวังทองหลาง   

คณาจารย์  นักเรียน  นักศึกษา  สถาบันการศึกษาต่างๆ ในเขตมีนบุร ีเขตบางกะปิ เขตวงัทองหลาง   หน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน  ส่ือมวลชน  สถานประกอบการ 
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4. ขอบเขตโครงการ 

โครงการรณรงค์ มุ่งเน้นพื้นที่กรุงเทพชั้นกลางไปจนถึงกรงุเทพช้ันนอก  บริเวณชุมชนวัดศรบีุญเรือง เขตบางกะป ิ 

ชุมชนเทพลีลา  เขตวังทองหลาง จนถึงบริเวณคลองสองต้นนุน่ ชุมชนคลองสามวา       เขตมีนบุรี  ซึง่เป็นชุมชน

ที่มีความหนาแน่นปานกลาง  น้ําเน่าเสียไปจนกระทัง่ถงึเขตชมุชนเกษตรกรรม ใช้น้ําในการอปุโภคบริโภค 

5. หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ 

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาวารสารศาสตร์และส่ือใหม่  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษม

บัณฑิต  ร่วมกบั  กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

6. สัญลักษณ์ (Logo)  

 

 

 

 

 

7. Key Message 

 3 วธิีบําบัดนํ้าใสคืนชีวิตความสวยใสใหค้ลอง 

1. บําบัดน้ําเสีย  กอ่นทิ้งลงสู่คลอง  (ใช้เครื่องกรองแบบทําเองหรอืระบบการกรองน้ํา) 

2. เพิ่มออกซิเจน  โดยใช้น้ําหมกัชวีภาพ 

3. ทิ้งขยะลงถงั  ลดมลพิษในน้ํา  
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8. กลยทุธ ์

 โครงการ  “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา”  มุ่งเน้นทําความเข้าใจกับคนในชุมชนที่อยูบ่ริเวณคลองแสนแสบ

และละแวกใกล้เคียงให้ตระหนักถงึการมีส่วนรวมในการคืนชีวติให้ลําคลองโดยการรักษาและฟื้นฟูลําคลองของชุมชน

ภายใต้แนวคิด “คลองคือผู้ให้ชวีิต  แล้วชุมชนจะคืนชีวิตความสวยใสอย่างไรให้กับคลอง” 

 

9. กลวิธ ี

 แผนงานประชาสัมพันธ์  “คืนคลองสวยใส ให้ชมุชนของเรา”   จะส่ือสารผ่านส่ือและกิจกรรมต่างๆ  ดงันี ้

  สื่อประชาสัมพนัธ์ 

 โปสเตอร ์

 ธงญี่ปุ่น 

 วิทยุเสียงตามสายภายในชุมชนต่างๆ / วิทยุชุมชน  

 ป้ายผ้า / ป้ายรณรงค์ 

 แผ่นพับ/ใบปลิว 

10. กิจกรรมรณรงค ์

1. กิจกรรม   “ล่องเรอืฟื้นฟูลําคลอง ปราศจากนํ้าเสียด้วย Em Ball”  (คลองสามวาตลอดจนถึงคลองสองตน้นุ่น) 

2. กิจกรรม  “รกันะคลองแสนแสบ”  (โรงเรียนวัดเทพลีลา) 

3. กิจกรรม “ธรุกิจยุคใหม่ ใส่ใจลําคลอง”   (ธรุกิจและสถานประกอบการบรเิวณเขตบางชันถึงลาดกระบัง) 

4. กิจกรรม  “ร่วมฝัน น้ําใส ใหเ้ทพลีลา”   (ชมุชนเทพลีลา) 
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11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.   คนในชุมชนละแวกคลองแสนแสบเกิดความตระหนักเห็นถึงความสําคัญของลําคลองที่เคียงคู่กับวถิี ชีวติของคน

ไทยตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

2.   คนในชุมชนเกิดความร่วมมือกันในการอนุรักษ์ฟื้นฟรูักษาลําคลองให้สะอาด ทําให้เกดิทศันียภาพและสุขอนามัยที่ดีขึ้น 

3.  คนในชุมชนและสถานประกอบการที่อยู่บริเวณคลองแสนแสบมีการรกัษาลําคลองลดการปล่อยน้ําเสีย ไม่ทิง้ส่ิง

ปฏิกูล เพื่อลดการเน่าเสียและกล่ินเหม็นของนํ้าได้  

               

1. กิจกรรม “ล่องเรือฟื้นฟูลําคลอง ปราศจากน้ําเสียด้วย Em Ball” 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้เห็นถงึความสําคัญของลําคลองที่มีส่วยช่วยในการระบายนํ้าออกสู่ทะเล เมื่อเกิดอกุภัยน้ําท่วม 

2.เพื่อเกิดการรว่มมือร่วมใจกันในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของลําคลองด้วยการไม่ทิง้ขยะ ส่ิงปฏิกูลลงในแมน่้ํา 

3.เพื่อสร้างจิตสํานึกให้ชุมชนรักลําคลองรวมถงึการใช้ประโยชน์จากมาน้ําลําคลองอย่างยั่งยืน 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

-คนในชุมชนละแวกคลองแสนแสบ (บริเวณชมุชนคลองสามวา-คลองสองต้นนุ่น) และบุคคลที่สนใจร่วมงาน 

-ส่ือมวลชน 
 

วัน เวลา และสถานที่จัดงาน 

 วันพฤหัสบดทีี่   15  ธันวาคม  2554 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ คลองสามวาตลอดจนถงึคลองสองต้นนุ่น   
 

 แนวคิดการจัดกิจกรรม 

-ลําคลองเปรียบเสมือนผู้ให้ชีวติ มีความสําคัญที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน เมื่อเกิดอุทกภัยน้ําท่วมลําคลองมีส่วนช่วยใน

การระบายนํ้าทีท่่วมขงัในบริเวณชุมชนให้ออกไปสู่ทะเลเพื่อชว่ยบรรเทาความเดือนรอ้นของประชาชนได ้ ดังนั้นเราจึง

ต้องช่วยกันรณรงค์ไม่ทิง้ขยะ ส่ิงปฎิกูลต่างๆ ลงในแม่น้ําคลอง 
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           ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คนในชุมชนเห็นถึงความสําคัญของลําคลองซึ่งมีส่วนช่วยในการระบายนํ้าทีท่่วมขงับรเิวณชุมชนออกสู่ทะเลได้ 

2. คนในชุมชนเกิดจิตสํานกึรกัและหวงแหนคลองแสนแสบ ต้องการจะรว่มมอืกันทดแทนคุณให้ลําคลอง 

3. กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใจและสามารถนําความรู้ที่ไดจ้ากโครงการไปประยุกตใ์ช้ในชีวติประจําวันในการ

อนุรักษ์ รกัษา และฟื้นฟูคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ 

 

การประเมินผล 

-การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  

-ประเมินผลจากความรู้  ความเข้าใจ และ ทัศนคติในการนําข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟืน้ฟูคืนชีวิตความ

สวยใสให้คลอง 

-การประเมินผลจากแบบสัมภาษณ ์

 

****************** 

 

 

 

 

 

 

 



                                  โครงการ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” (โครงการนําร่อง : Pilot Project) 9 

 

 

กิจกรรมภายในงาน 

1. ล่องเรอื “ฟื้นฟลํูาคลอง” 

มีการล่องเรอืของสํานักงานเขตมีนบุรี  ช่วยกนัเก็บขยะและผักตบชวา ถือป้ายรณรงค์ไม่ทิง้ขยะและส่ิงปฎิกูลลงในลําคลอง  

เพื่อลดการเน่าเสียของลําคลอง ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการเปิดประตูระบายน้ําไดส้ะดวกขึ้น 

2. น้ําหมักมหัศจรรย์และอีเอ็มบอล  

ให้ความรูเ้กี่ยวกับวิธกีารทําน้ําหมักชีวภาพจากเศษผักผลไม้ในครัวเรอืนและคุณประโยชน์ของนํ้าหมกัชีวภาพ  ร่วมกันโยน

อีเอ็มบอลเพือ่ลดการเน่าเสียของนํ้าในลําคลอง และแจกนํ้าหมักชีวภาพและอีเอ็มบอลใหก้บัชุมชนที่อยู่บรเิวณคลองแสน

แสบอีกด้วย  

3. แจกถงุ “ประสานใจ ช่วยภัยน้าํท่วม” 

แจกถงุเพื่อชว่ยเหลือชุมชนที่อยู่บริเวณลําคลอง ซึ่งมี น้ําหมกัชีวภาพ อีเอ็มบอล ยาทากันยงุ ยาแก้น้ํากัดเทา้ ทรายเพื่อ

ป้องกันยุงลาย และขี้ผ้ึง  

4. แจกอาหารกล่องจํานวน   300 กล่อง 

5. ถือป้ายรณรงค์ไม่ทิ้งขยะและส่ิงปฎิกูล 

เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสํานึกให้ตระหนักถงึความสําคัญต่อแม่น้ําลําคลอง รว่มมือ ร่วมใจกนัอนุรักษ์ฟื้นฟูลําคลอง  

6. แจกแผ่นพับวิธกีารทําน้ําหมักชีวภาพและอีเอ็มบอล 

ซึ่งสามารถทําได้เองโดยใช้เศษผักและผลไม้ในครัวเรอืน  เพื่อลดการเน่าเสียและกล่ินเหม็นของนํ้าได ้

7. แจกแผ่นพับ 3 วิธีบําบัดน้ําเสียคืนชีวิตความสวยใสให้คลอง 

เป็นการชว่ยอนรุักษ์ลําคลองให้กลับมามีสภาพที่ดีขึ้น เกิดความร่วมมือกันอย่างจริงจัง และสามารถนําความรู้ได้ไป

ถ่ายทอดไปยงักลุ่มต่างๆได้ เช่น ครอบครัว  เพือ่น และ  ชุมชน เป็นต้น  
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ส่ือประชาสัมพันธ์ 

- ป้ายผ้าโครงการ  “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” 

- ป้ายรณรงค์ ช่วยกันไม่ทิง้ขยะและส่ิงปฎิกูลลงในลําคลอง 

- โปสเตอร์ชุด  3 วิธีบําบัดน้ําเสียคืนชีวิตความสวยใสให้คลอง 

- โปสเตอร์ปฎิทินกิจกรรม 

- แผ่นพับวิธีการทําน้ําหมักชวีภาพและอีเอ็มบอล 

 

 

********************* 
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กําหนดการ 

กิจกรรม “ล่องเรือฟืน้ฟลูําคลอง ปราศจากน้ําเสียด้วย Em Ball” 

วันพฤหัสบดีที่   15  ธันวาคม  2554 เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ คลองสามวา ตลอดจนถึงคลองสองต้นนุ่น 

 

09.00 น.   รวมตัวกันบรเิวณสํานักงานเขตมีนบุร ี

09.30 น.   ผอ. สํานักงานเขตมีนบุรีและคณะ กล่าวต้อนรบัอาจารย์ และ นักศึกษา   

    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

น.    ทีมที่ 1  ตัวแทนนักศึกษาของโครงการ ล่องเรอื แจกถงุ “ประสานใจ ช่วยภัย       10.00

    น้ําท่วม”  และแผ่นพับวิธีการทําน้ําหมักชีวภาพ อีเอ็มบอลและ3 วิธีบําบัด 

    น้ําเสียคืนชีวิตความสวยใสให้คลอง 

น   ทีมที่ 2  นักศึกษาร่วมกันเก็บขยะ  ผักตบชวา และโยนอีเอ็มบอลในบ่อบําบัดน้ําเสีย        11.00

       11.30น.   แจกอาหารกล่องจํานวน 300 ชดุ ให้ชุมชน     

12.00น.   รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00น.   เดินรณรงค์ “รว่มมือ ร่วมใจกนัอนุรักษ์ฟื้นฟูลําคลอง” บรเิวณชุมชนคลองสองต้นนุ่น 

    ให้ความรูเ้กี่ยวกับวิธกีารทําน้ําหมักชีวภาพและอีเอ็มบอล  

 

********************* 
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2. พิธีเปิดโครงการ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” และ กิจกรรม  “รักนะคลองแสนแสบ” 

วัตถุประสงค ์

1.เพื่อเป็นการสร้างกระแสการรณรงค์อนุรกัษค์ลองแสนแสบ  ให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ  รับรูถ้ึงประโยชน์คลอง

แสนแสบ 

2.เพื่อให้นักเรียนได้รับความรูเ้กี่ยวกับการอนุรกัษ์คลองแสนแสบโดยวิธีการงา่ยๆ เช่น  การทําน้ําหมักชีวภาพ การทาํ

เครื่องกรองน้ํา  ที่สามารถนําไปใช้ในครวัเรอืนและอนุรักษ์คลองในชุมชน 

3.เพื่อให้นักเรียนได้นําข้อมูลวิธกีารทําน้ําหมักชีวภาพ  การทําเครื่องกรองนํ้าแบบง่าย ๆ และวิธีการอนุรักษ์คลองไป

เผยแพร่ยงัชุมชนหรือบุคคลในครอบครัว 

4.เพื่อให้นักเรียนหรือบุคลากรในโรงเรียนวัดเทพลีลาได้เห็นถงึความสําคัญของการอนุรกัษ์คลอง และคืนชีวิตอย่างไรให้กับ

คลอง 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

- นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4   โรงเรียนวัดเทพลีลา 

- คณาจารย์ บุคลากรภายในโรงเรียนวัดเทพลีลาและส่ือมวลชน 
 

วันเวลา และสถานที่จัดงาน 

      วันศุกรท์ี่  20   มกราคม  2555   เวลา  9.00-12.00 น.   ณ  โรงเรียนวดัเทพลีลา 

แนวคิดการจัดกิจกรรม 

    ทําให้นกัเรียนหรือครูอาจารย์ บุคลากรภายในโรงเรียนวัดเทพลีลามีความรู้ความเข้าใจที่จะอนุรักษ์คลองแสนแสบ

โดยมีการสาธติการทําน้ําหมักชีวภาพ การทาํเครื่องกรองน้ําในครัวเรือนแบบง่าย ๆ และสอดแทรกความรู้ในการอนรุักษ์

คลองแสนแสบโดยให้ความบันเทิงการทํากิจกรรมต่างๆ เช่น เกมตอบปัญหาที่ส่ือใหเ้ห็นว่า  คลองคือผู้ให้ชีวิต  แล้วชุมชน

จะคืนชีวิตความสวยใสอย่างไรให้กับคลอง  ร่วมชมนิทรรศการ “คืนความสวยใส ให้ชุมชนของเรา”  ซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ  

เพื่อนําขอ้มูลที่ได้รับไปพัฒนาชมุชนของตนได้อย่างถกูต้องทําให้เกิดทัศนคติทีด่ีต่อโครงการ 
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รูปแบบพิธีเปิดและกิจกรรม  โครงการ คืนคลองสวยใส  ใหชุ้มชนของเรา 

กิจกรรมจะจัดขึ้น  ณ  โรงเรียนวัดเทพลีลา  ภายในงานจะจัดกิจกรรมดังน้ี 

 

พิธีเปิด 

     พื้นที่เปิดงานด้านบนเวทจีะตกแต่งด้วยป้าย back drop ที่มีชื่อโครงการ คืนคลองสวยใส  ให้ชุมชนของเรา และ      

มี โลโก้ของผู้สนับสนุนโครงการ  โดยการเปิดงาน มีผู้บริหารของมหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

ร่วมกับผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเทพลีลา  เปิดพีธีโดยการมถีงัจําลองการบําบัดน้ําเสียกลายเป็นน้ําดี ด้วยน้ําหมักชีวภาพ  

เทนํ้าจากครัวเรอืน ( โดยผู้เปิดงาน 1 ) และเทนํ้าหมักชีวภาพ ( โดยผู้เปิดงาน 2 ) ลงในถังจําลองการบําบัดน้ําเสีย จากน้ัน

จะมีน้ําที่สะอาดที่ผ่านการบําบัดแล้วไหลลงสู่คลองจําลอง โดยรอบตกแต่งด้วยดอกไม้และตน้ไม้ที่สวยงาม 

รูปแบบการจัดกิจกรรม 

การนําเสนอสาระความรู้ถ่ายทอดผ่านนิทรรศการ “คืนคลองสวยใส ให้ชมุชนของเรา” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

คลองคือผู้ให้ชีวติ ชุมชนจะคืนชีวิตความสวยใสอย่างไรให้กับคลอง การสาธติการทําน้ําหมกัชีวภาพ การทาํเครื่องกรองน้ํา

แบบง่าย รวมไปถึงการร่วมมือกันพัฒนาแม่น้ําลําคลองโดยสร้างความสามคัคีอนุรักษ์คลองแสนแสบไว้ใหอ้ยู่คู่กับคนไทย

ต่อไป  และกิจกรรมเล่นเกม  “คลองมหาสนุก”  สร้างความสุขคลองแสนแสบ 

กิจกรรมภายในงาน 

ซุ้มที่ 1   “กรองนํ้าเสยี...สู่นํ้าใส”   เป็นการสาธิตการทําเครื่องกรองนํ้าเสียด้วยวิธงี่าย ๆ  โดยนักศึกษาของโครงการ ซึ่ง

มีวัสดุอุปกรณ์ตวัอย่างและวิธกีารทําเครื่องกรองนํ้าด้วยตนเอง แบบง่ายๆ เพื่อบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู่ลํา

คลอง 

ซุ้มที่ 2  “นํ้าหมักมหัศจรรย”์  เป็นการสาธิตการทําน้ําหมกัชีวภาพ   โดยวิทยากรจากกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม

ร่วมกับนกัศึกษาในโครงการ พร้อมทั้งให้ความรูเ้กีย่วกับวธิีการทําน้ําหมักชีวภาพจากเศษผักผลไม้ในครัวเรือนและ

คุณประโยชน์ของนํ้าหมกัชีวภาพ 
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ซุ้มที่ 3 “นิทรรศการ คืนคลองสวยใส ให้ชมุชนของเรา” ประกอบดว้ยเนือ้หาเกีย่วกับวิถชีีวิตชุมชนลําคลองที่ผูกพันกัน

มายาวนาน  ตลอดจนนิทรรศการบอกวิธกีารง่าย ๆ  ในการอนุรักษ์คลอง ชดุ “คลอง...ขอรอ้ง”  

ซุ้มที่ 4   “คลองมหาสนุก”  เป็นการนําใบตอบคําถามซุ้มต่างๆมาแลกของรางวัลและร่วมประกาศจุดยืน และเขียนวิธกีาร

อนุรักษ์คลองคนละ 1 วิธีใส่การ์ดรูปปลา  รูปต้นไม้น้ํา ติดทีบ่อร์ดคลองจําลอง  เพื่อเป็นการประกาศจดุยืนร่วมกันในการ

อนุรักษ์คืนชีวิตและความสวยใสให้คลองแสนแสบ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.     นกัเรยีนและบุคลากรของโรงเรยีนวัดเทพลีลาที่เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการชม

นิทรรศการ  การทําน้ําหมักชีวภาพ  การทําเครื่องกรองน้ําเสียไปใช้ในชีวติประจําวันของตนเองและครอบครวัได ้

2. นกัเรยีน ซึ่งเป็นเยาวชนเกิดเข้าใจความรู้ความเข้าใจและเกิดจิตสํานกึเกีย่วกับการรกัษาลําคลองมากขึ้น     

ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาของชุมชนต่อไป 

3.  นกัเรยีนและผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการร่วมอนุรักษค์ลอง  
 

การประเมินผล 

1.สังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ที่มาเข้ารว่มกิจกรรม 

2.การประเมินผลการสํารวจการรับรู้ และความเข้าใจถงึแนวทางปฏิบัตใินการรกัษาลําคลองได้อย่างถูกต้อง 

3.สํารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

ส่ือประชาสัมพันธ์ 

- ของที่ระลึก 

- ป้ายผ้าโครงการ  “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” 

- Back drop  

- ป้ายรณรงค์ ช่วยกันไม่ทิง้ขยะและส่ิงปฎิกูลลงในลําคลอง 

- โปสเตอร์ชุด 3 วิธีบําบัดนํ้าเสียคืนชีวิตความสวยใสให้คลอง 
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- ธงญี่ปุ่นชุด 3 วธิีบําบัดน้ําเสียคืนชีวิตความสวยใสให้คลอง 

- ธงญี่ปุ่นชุดเครื่องกรองน้ํา 

- แผ่นพับสูจิบัตรโครงการ 

- แผ่นพับวิธีการทําน้ําหมักชวีภาพและอีเอ็มบอล  

- แผ่นพับกรองนํ้าเสีย.สู่น้ําใส 

 

*********************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  โครงการ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” (โครงการนําร่อง : Pilot Project) 16 

 

 

 
 

กําหนดการ 

พิธีเปิดโครงการและกิจกรรม  รักนะคลองแสนแสบ 

วันศุกร์ที่  20    มกราคม  2555    เวลา 9.00 -12.00 น. 

ณ   โรงเรียนวดัเทพลีลา 

 

08.30  น.                          ลงทะเบียนเข้างาน 

09.00  น.                          ตัวแทนนักศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การโครงการ 

  ประธานทําพธิีเปิดอย่างเป็นทางการ 

  โดย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  

      09.30  น.                เรียนเชิญผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเทพลีลา  กล่าวต้อนรับ 

      10.00  น.                       มอบของทีร่ะลึกแก่โรงเรยีนวัดเทพลีลา        

      10.30  น.                           เรียนเชิญประธานและแขกท่ีมาร่วมงานเข้ารว่มกิจกรรมต่างๆ 

                                             นักเรยีนเข้ารว่มกิจกรรมซุ้มต่างๆ  ตามอัธยาศัย 

    ซุ้มที่ 1  “กรองน้ําเสีย...สู่น้ําใส”   

ซุ้มที่ 2  “น้ําหมักมหัศจรรย”์   

ซุ้มที่ 3  “นิทรรศการ คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” 

ซุ้มที่ 4 “คลองมหาสนุก” 

      12.00 น.                            จบพิธีเปิดงาน 

 

*********************** 
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3. กจิกรรม  ธรุกิจยุคใหม่   ใส่ใจลําคลอง 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้สถานประกอบการร้านค้า หอพัก และชุมชน บริเวณเขตบางชันถงึลาดกระบงั เกิดความตระหนักถึงความสําคัญ 

และให้ความสําคัญการใช้ประโยชน์น้ําจากลําคลอง  

2.เพื่อให้สถานประกอบการร้านค้า หอพัก และชุมชน บริเวณเขตบางชันถงึลาดกระบัง แลเห็นถงึประวัติความสําคัญของ 

ลําคลอง ที่มีอยูคู่่กับคนไทยมาช้านาน ผู้ใหญ่ เยาวชนเกดิความหวงแหนลําคลอง มากขึ้น 

3.เพื่อให้สถานประกอบการร้านค้า หอพัก และชุมชน บริเวณเขตบางชันถงึลาดกระบัง รว่มมือร่วมใจในการอนุรกัษ์ชว่ย

ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมของลําคลองด้วยการไม่ทิง้ขยะ ส่ิงปฏิกูลลงไปในลําคลอง มีการใช้น้ําหมักชีวภาพเพือ่ลดการเน่าเสีย

ของลําคลอง 

กลุ่มเป้าหมาย 

-  ผู้ประกอบการห้างร้าน  ร้านค้า  บริเวณเขตบางชันถงึลาดกระบัง 

-  หอพัก ชุมชนบริเวณเขตบางชันถึงลาดกระบงั 
 

วันเวลา และสถานที่จัดงาน 

วันศุกรท์ี่ 27   มกราคม 2555   เวลา  09.00-12.00 น.  ณ  บริเวณเขตบางชันถึงลาดกระบงั 
 

แนวคิดการจัดกิจกรรม 

เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสํานึกให้ตระหนักถงึความสําคัญต่อแม่น้ํา ลําคลอง และเน้นย้ํา ร้านค้า หอพัก และชุมชน บริเวณ

เขตบางชันถงึลาดกระบงั   ให้เข้าใจถงึคุณค่าของการใช้ประโยชน์จากลําคลอง ร่วมมอืร่วมใจกันอนุรกัษ์ฟื้นฟูลําคลอง 

และให้ความร่วมมือกับโครงการโดยไม่ทิง้ขยะ ส่ิงปฏิกูลลงในลําคลอง 
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รูปแบบของกิจกรรม 

1. มีการถือป้ายรณรงค์ไมท่ิ้งขยะและส่ิงปฏิกูล   สารพิษลงในลําคลองและให้รา้นค้า สถานประกอบการมีส่วนร่วม

ในการอนุรกัษ์คลอง 

2. แจกแผ่นพับ วิธีการทําเครือ่งบําบัดน้ําเสียอยา่งง่ายๆที่สามารถทําเองได้ เพื่อลดหรอืกําจดัล่ิงสกปรกที่ปนเป้ือน 

ได้แก่ ไขมัน น้าํมัน สารอินทรยี์ สารพิษ รวมทั้งเชือ้โรคต่างๆ ให้เหลือนอ้ยทีสุ่ดเมื่อปล่อยทิง้ลงสู่ลําคลองลดการ

เน่าเสียของน้ําได้ 

3. แจกถงัขยะของโครงการให้กับห้างร้านที่มีนโยบายส่งเสริมการบําบัดน้ําเสียกอ่นลงสู่ลําคลองเป็นการรักษา

อนุรักษ์แม่น้ําลําคลองให้ใสสะอาด 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

     1.  ธุรกจิสถานประกอบการบริเวณลําคลองเกิดความตระหนักเห็นถึงความสําคัญของลําคลอง 

2.  ธรุกจิ บริเวณรอบข้างเกิดจติสํานึกและร่วมมือร่วมใจ กันอนุรักษ์รกัษาลําคลอง ให้สะอาด 

3.  ธรุกิจร้านค้าสามารถนําความรู้ที่ไดร้ับจากแผ่นพับ ไปใช้ประโยชน์โดยการทําน้ําหมกัชีวภาพ    และทําอุปกรณ์

บําบัดน้ําเสีย ได้ด้วยตนเอง 
 

ส่ือประชาสัมพันธ์ 

- ป้ายผ้าโครงการ  “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” 

- ป้ายรณรงค์ ช่วยกันไม่ทิง้ขยะและส่ิงปฎิกูลลงในลําคลอง 

- โปสเตอร์ชุด 3 วิธีบําบัดนํ้าเสียคืนชีวิตความสวยใสให้คลอง 

- แผ่นพับสูจิบัตรโครงการ 

- แผ่นพับวิธีการทําน้ําหมักชวีภาพและอีเอ็มบอล  

- แผ่นพับกรองนํ้าเสีย.สู่น้ําใส 
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4. กจิกรรม “ร่วมฝัน นํ้าใส ให้เทพลีลา”    

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้คนในชุมชนเทพลีลาเห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ของลําคลองทีใ่ช้อุปโภคและบริโภคมา ยาวนาน

ตั้งแต่อดตีจนถงึปัจจุบัน 

 2. เพื่อสร้างจิตสํานึกให้คนในชุมชนเทพลีลาเกดิความรักและหวงแหนลําคลองมากขึ้น 

 3. เพื่อให้คนในชุมชนเทพลีลาเกิดการร่วมมอืร่วมใจกันในการอนุรกัษ์ชว่ยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของลําคลองด้วย

การไมท่ิ้งขยะ ส่ิงปฏิกูลลงในแม่น้ํา มีการใช้น้าํหมักชีวภาพ และบําบัดน้ําเสียง่ายๆก่อนลง สู่ลําคลอง 

กลุ่มเป้าหมาย 

 -คนในชุมชนเทพลีลา  

 -ผู้นําชุมชน อาทิ   สมาชิกสภาเขตวงัทองหลาง  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณาจารย์  นักเรียน  นักศึกษา  

สถาบันการศึกษาต่างๆ   เขตวังทองหลาง  ส่ือมวลชน 

วันเวลาและสถานที่จัดงาน 

วันเสาร์ที่   11   กุมภาพันธ์  2555  เวลา  09.00-12.00 น.   ณ  ชุมชนเทพลีลา  

แนวความคิดการจัดกิจกรรม 

 เพื่อมุ่งเน้นให้คนในชุมชนเทพลีลามีความร่วมมือกันอนรุักษ์ลําคลองอย่างจรงิจัง ช่วยกันฟืน้ฟูสภาพแวดล้อมลํา

คลองใหก้ลับมีความสะอาดสวยใสขึ้นอกีครัง้  นําความรู้ที่ไดไ้ปถ่ายทอดไปยงักลุ่มต่างๆ     เช่น ครอบครัว เพื่อน และ

ชุมชน  เป็นต้น 
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รูปแบบกิจกรรม 

 1. ซุ้ม “น้ําหมักมหัศจรรย”์  มีวิทยากรจากกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมฝึกอบรมให้ความรู้การทําน้ําหมัก

ชีวภาพ จากเศษผัก ผลไม้ในครัวเรือนหรือชุมชน   เพื่อลดการเน่าเสียและกล่ินเหม็นของนํ้าได้  ตลอดจนการนํามาใชใ้น

ครัวเรอืน  วิธกีารรกัษาลําคลองโดยการไม่ทิง้ขยะและส่ิงปฏิกูลและสารพิษลงในลําคลอง 

  2. ซุ้ม “กรองน้ําเสีย..เป็นน้ําใส”  มีการสาธติวิธีการทําเครือ่งบําบัดน้ําเสียอย่างง่าย ๆ ทีส่ามารถทําเองได้ใน

ครัวเรอืน จากนักศึกษาของโครงการ เพื่อลดหรือทําลายความสกปรกที่ปนเป้ือน ได้แก่ ไขมัน น้ํามัน สารอินทรยี์ สารอนิ

นทรีย์ สารพิษ รวมทัง้เชื้อโรคตา่งๆ ให้เหลือน้อยที่สุดเมือ่ปล่อยทิง้ลงสู่ลําคลองลดการเน่าเสียของน้ําได ้ 

3. การเดินรณรงค์ “รักคลอง...รวมกันเราทําได”้  และแจกส่ือประชาสัมพันธ์บริเวณชุมชนเทพลีลาเพื่อให้

ประชาชนตระหนักถงึความสําคัญของคลองแสนแสบ และช่วยกันอนรุักษ์เพื่อให้น้ํามีความใสสะอาดมากขึน้ ด้วยการไม่ทิง้

ขยะ และสามารถบําบัดนํ้าเสียง่ายๆ ก่อนลงสู่ลําคลอง  

  4. การจัดนิทรรศการ “คืนคลองสวยใส ให้ชมุชนของเรา”  และเล่นเกมตอบคําถาม “คลองมหาสนุก”เกีย่วกับ

ประโยชน์ของคลอง  การรกัษาคืนชีวิตความสวยใสให้ลําคลองแบบง่าย ๆ   

  5. ประธานชุมชนเทพลีลาจับฉลากคูปองรายช่ือใหก้ับผู้ที่เข้ารว่มกิจกรรมเพื่อมอบรางวัล 

  6. นกัศึกษาผู้แทนโครงการมอบถังขยะโครงการให้กับประธานชุมชนเทพลีลา  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. คนในชุมชนเทพลีลาเกิดความตระหนักรู้คุณค่าของลําคลองเสมือนว่าเป็นเจา้ของร่วมกัน 

 2. คนในชุมชนเทพลีลาสามารถนําความรู้ที่ไดจ้ากการเข้าร่วมฝึกอบรมจากกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมและ

นักศึกษามหาวทิยาเกษมบัณฑิตไปใช้ในการบําบัดน้ําในลําคลอง เพือ่ลดการเน่าเสีย และกล่ินเหม็นของนํ้าได ้

 3. คนในชุมชนเทพลีลาเกิดแรงกระตุ้นในการความร่วมมือ ร่วมใจ  เพือ่ช่วยกนัฟื้นฟู รกัษา พฒันาลํา คลองให้

กลับมาเป็นคลองสวยนํ้าใสเหมือนในอดตีได้อกีครั้งหน่ึง 
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การประเมินผล 

 1. สังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 2. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 

 3. ประเมินผลจากความรู้  ความเข้าใจ และ ทัศนคติในการนําข้อมูลที่ได้ไปปรบัใช้เกีย่วกับการอนุรกัษ์   

     ฟื้นฟูคืนชีวติความสวยใสให้คลอง 

  4. ประเมินผลจากจํานวนผู้ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ  

สื่อประชาสัมพนัธ์ 

- ของที่ระลึก 

- ป้ายผ้าโครงการ  “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” 

- Back drop  

- ป้ายรณรงค์ ช่วยกันไม่ทิง้ขยะและส่ิงปฎิกูลลงในลําคลอง 

- โปสเตอร์ชุด 3 วิธีบําบัดนํ้าเสียคืนชีวิตความสวยใสให้คลอง 

- ธงญี่ปุ่นชุด 3 วธิีบําบัดน้ําเสียคืนชีวิตความสวยใสให้คลอง 

- ธงญี่ปุ่นชุดเครื่องกรองน้ํา 

- แผ่นพับสูจิบัตรโครงการ 

- แผ่นพับวิธีการทําน้ําหมักชวีภาพและอีเอ็มบอล  

- แผ่นพับกรองนํ้าเสีย.สู่น้ําใส 

 



                                  โครงการ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” (โครงการนําร่อง : Pilot Project) 22 

 

 

กําหนดการ 

กิจกรรม “ร่วมฝัน นํ้าใส ให้เทพลีลา” 

วันเสาร์ที่   11  กุมภาพันธ์  2555  เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ ชุมชนเทพลลีา 

 

09.00 น.   ลงทะเบียนเข้างานรับคูปองชิงรางวัล 

09.30 น.   วิทยากรจากกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมบรรยายให้ความรู้การทําน้ํา  

    หมักชีวภาพ วธิกีารอนุรักษ์รกัษาลําคลอง และชมนิทรรศการ “คืนความ 

                                       สวยใส ให้ชุมชนของเรา” 

10.00 น.   ทีมที1่ ตัวแทนนักศึกษาของโครงการสาธิตการทําเครือ่งบําบัด   

              น้ําเสียเพื่อใชใ้นครัวเรอืน   

10.30 น.   ทีมที2่  เดินรณรงค์ Road Show “รกัคลอง..รวมกันเราทําได้” ในชมุชน 

11.00 น.   การเข้ารว่มกิจกรรมและตอบคําถามชิงรางวลัตามซุ้มตามอธัยาศัย 

11.30 น.   ประธานชุมชนเทพลีลาจับฉลากรายช่ือใหก้ับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

    เพื่อมอบรางวัล 

11.20 น.    นักศึกษาตัวแทนโครงการมอบถังขยะโครงการให้กับประธานชุมชนเทพลีลา 

12.00 น.    ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 

 

 

********************* 


