โครงการต้นแบบ “คืนคลองสวยใส ให้ชมุ ชนของเรา”
หลักการและเหตุผล
คลองแสนแสบ เป็นคลองที่ขุดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2380 (สมัยรัชกาลที่ 3) โดยเชื่อมต่อแม่น้ํา
เจ้าพระยาและแม่น้ําบางปะกง เพื่อประโยชน์ในหลายด้านเป็นสําคัญ
กว่า 170 ปี คลองแสนแสบมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของคนจํานวนมาก เป็นแหล่งน้ํา
อุปโภคบริโภค เป็นแหล่งอาหารที่อุดมด้วย กุ้ง และปู ปลา เป็นแหล่งปลูกพืชน้ํา เป็นแหล่งทาง
วัฒนธรรม เป็นแหล่งกีฬาทางน้ํา ตลอดทั้งเป็นเส้นทางสัญจรไปมา
ซึ่งปัจจุบันน้ําในคลองแสนแสบมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก จากช่วงกลางไป มี
สีดํา มีกลิ่นเหม็น ไม่มีกุ้ง ปู ปลา เช่นในอดีต ทั้งนี้เนื่องจากหลายสาเหตุ ได้แก่ 1. การเป็นแหล่ง
รองรับน้ําทิ้งจากคลองซอยต่างๆ และ รับน้ําทิ้งจากหน่วยงานต่างๆ 2. การขาดระบบบําบัดน้ําเสีย
ของกรุงเทพมหานคร และหลายหน่วยงานที่ทิ้งน้ําลงตรงมาตามท่อระบายน้ํา 3. การมีประชาชน
เพิ่มขึ้น การมีชุมชนบุกรุกริมคลอง การมีหมู่บ้านจัดสรร อาคารที่พักอาศัย ไม่มีระบบบําบัดน้ําเสีย ทํา
ให้เศษอาหาร ไขมัน ไหลลงสู่ท่อระบายน้ําและไหลลงสู่คลอง 4. การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม และการเกษตร หน่วยงานจํานวนมากไม่มีระบบบําบัดน้ําเสียที่สมบูรณ์ทําให้น้ําเสียจาก
โรงงานน้ํามันเครื่องยนต์ และอื่นๆ ไหลลงสู่แหล่งน้ํา 5. การเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก
และทําลายสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์เคมี ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ผลิตภัณฑ์ซักล้างต่างๆ สารเคมีเหล่านี้ ได้
ทําลายจุลินทรีย์ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพน้ํา
ด้วยเหตุผลต่างๆ ข้างต้น ส่งผลให้น้ําในคลองแสนแสบเน่าเสีย มีเชื้อโรค มีกลิ่นเหม็น ขาด
ออกซิเจน กระทบต่อคุณภาพชีวิตของทุกคนที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์จากคลอง และวิถีชีวิตของ
ชุมชนผูกพันกับคลองน้อยลง และสิ่งสําคัญที่สุด คือ ผลกระทบด้านสุขภาพกายและจิตของคนที่มีวิถี
ชีวิตใกล้ชิดคลองแสนแสบ เช่นการเกิด โรคบิด ไทฟอยด์ ตับอักเสบและพยาธิ อันเป็นสาเหตุมาจาก
น้ําที่เน่าเสียในคลองแสนแสบ
โครงการคืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา จึงเป็นโครงการรณรงค์ของคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เพื่อสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์คลองแสนแสบทีจ่ ัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ ปี 2553 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และชาวชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมในคลองแสนแสบ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบทางตรงต่อผู้อยู่อาศัยริมคลอง โดยเฉพาะเรื่อง
สุขภาพ

ดังนั้นการวางแนวทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ควรให้ความสําคัญต่อการปลูกจิตสํานึกและ

พัฒนาจิตสํานึกให้กับชุมชน โดยการสร้างให้เกิดความตระหนัก ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
สร้างแรงจูงใจต่อการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมกับพัฒนาคุณภาพชีวิต

โดยการไม่ทิ้งขยะลง

คลองแสนแสบ
ดังนั้น ในปี 2555 การรณรงค์จึงใช้โครงการต้นแบบ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา”
กรณีชุมชนเทพลีลา

เป็นชุมชนต้นแบบ สร้าง “Thepleela Model” เพื่อให้การรณรงค์เกิด

ประสิทธิผล และใช้แนวทางการรณรงค์เป็นต้นแบบในการพัฒนาไปยังชุมชนอื่น

ทั้งนี้เนื่องจาก

ชุมชนเทพลีลาเป็นชุมชนในบริเวณพื้นที่กรุงเทพชั้นกลางและชั้นนอก มีความหนาแน่นในระดับปาน
กลาง ยังมีปญ
ั หาเกี่ยวกับมลพิษของน้ําเสียจากคลองแสนแสบ แม้ชุมชนเทพลีลาจะเคยเป็นพื้นที่ที่
ได้รับการเอาใจใส่เรื่องการสร้างความตระหนักในการดูแลรักษาแม่น้ําลําคลองมาในช่วงหนึ่งก็ตามเมื่อ
พิจารณาสภาพความเป็นอยู่ภายในชุมชนเทพลีลาพบว่าเป็นชุมชนที่ประกอบไปด้วยสมาชิกชุมชน
จํานวนมากและหลากหลายอยู่ร่วมกัน ซึ่งในอดีตจะเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่เก่าก่อนมานานเป็นส่วน
ใหญ่

แต่ปัจจุบันประชาชนที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เช่าซึ่งย้ายถิ่นมาเช่าอาศัยเพื่อทํามาหากิน

ส่งผลให้การมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมชุมชนเป็นไปได้ยาก

ทําให้บริเวณ

ภายในชุมชนส่วนใหญ่ใต้บ้านเรือนจะมีขยะจํานวนมาก มีน้ําเน่าเสียเกิดขึ้นในบริเวณชุมชน

อีกทัง้

ลักษณะสภาพชุมชนที่ไม่หยุดนิ่งและขยายตัวอยู่ตลอดเวลาย่อมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน
ชุมชนทั้งด้านสภาพแวดล้อม ด้านพฤติกรรมชุมชน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนที่อาศัยอยู่เป็น
ประจํากับชุมชนที่สัญจรผ่านไปมา ซึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยดังกล่าวมีส่วนส่งผลกระทบต่อลําคลอง
แสนแสบที่อยูต่ ิดกับชุมชนเป็นอย่างมาก
จากการสังเกตสภาพแวดล้อมและสอบถามชาวชุมชนเทพลีลาบางส่วนพบว่า
ชาวชุมชนบางส่วนจะพยายามร่วมกันลดปัญหาขยะภายในชุมชน

แม้ผนู้ ําและ

โดยให้มีถังขยะของ

กรุงเทพมหานครวางในตําแหน่งต่างๆ ภายในชุมชนและบริเวณตลอดทางเดินเลียบคลองให้เพียงพอ
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิง้ ขยะตามจุดต่างๆ ภายในชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนและขอ
ความอนุเคราะห์ทหารจากกองพันทหารช่างที่ 1 มาช่วยเก็บขยะใต้บ้านเรือนในช่วงน้ําขึ้น แล้วก็
ตามแต่ปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในชุมชนและบริเวณลําคลองแสนแสบนั้นก็
ยังคงมีอยู่ ซึ่งชาวชุมชนบางส่วนเห็นว่าเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นผู้เช่า
จึงไม่มีจิตสํานึกความเป็นเจ้าของที่จะร่วมกันดูแลสภาพแวดล้อม หรือผู้ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ต้องทํามา
หากินจนไม่มีเวลาที่จะมีส่วนร่วมช่วยกันแก้ปัญหาขยะในชุมชน
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จากสภาพปัญหาข้างต้นเมื่อพิจารณาร่วมกับปัญหาระดับมหภาคแล้วจะเห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงของแม่น้ําลําคลองในคลองแสนแสบในพื้นทีช่ ุมชนเทพลีลาส่งผลกระทบทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้อมต่อร่างกาย จิตใจ ของสมาชิกที่อาศัยในชุมชน ทั้งนี้ความเสื่อมโทรมจากสภาพแวดล้อมทาง
น้ําที่เกิดขึ้นในคลองแสนแสบอาจจะเกิดจากปัจจัยหลายประการร่วมด้วย

อาทิ

การมุ่งพัฒนา

เศรษฐกิจในสังคมเมืองอย่างรวดเร็ว การขยายการก่อสร้าง ปัจจัยพื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับความ
ต้องการและความสะดวกสบายของคนในสังคมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

จึงทําให้คลองแสนแสบถูก

นํามาใช้ประโยชน์ทางด้านการสัญจร หรือต้องรองรับของเสียเหลือทิ้งในรูปแบบต่างๆ จากบริษทั
ร้านค้าขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก รวมถึงผู้คนทัง้ ที่สัญจรไปมาและที่อาศัยอยูใ่ นชุมชน
จากสภาพปัญหาขยะในชุมชนเทพลีลาที่ส่งผลต่อลําคลองแสนแสบข้างต้นวิเคราะห์ได้ว่าเกิด
จากปัจจัยสําคัญด้าน จิตสํานึกของคนที่อาศัยในชุมชนและผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณชุมชน การรณรงค์
เพื่อสร้างจิตสํานึกจึงเป็นสิ่งจําเป็นเบื้องต้น เพราะเกี่ยวข้องกับความสมัครใจในการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ตัวเองและเพื่อสังคมที่ตนอาศัยอยู่ โดยให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมตัดสินใจด้วยตนเอง (สุจินต์ ดาววี
ระกุล,2527. น.18 อ้างในรายงานวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
รักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร.

สํานักวิชาการ

สํานักงานเลขา

วุฒิสภา, น. 8-9) การรณรงค์เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เกิดการมีส่วนร่วมด้วยความสมัครใจ จําเป็นต้อง
อาศัยกลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึง และสร้างความเข้าใจกับประชาชนในชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิผล
ผลการศึกษาจากงานวิจัยต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553-2554 จึงเป็นแนวทางที่คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดโครงการต้นแบบ “คืนคลองสวยน้ําใส ให้ชุมชนของเรา” กรณีชุมชน
เทพลีลา ในปี 2555 ภายใต้โครงการวิจัยศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบริเวณริมคลอง
แสนแสบ ปีที่ 3 โครงการจิตต์รักษ์คลองแสนแสบ ยุทธศาสตร์การสร้างจิตสํานึกสาธารณะในการ
อนุรักษ์คลองแสนแสบ เน้นการรณรงค์กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เยาวชนในโรงเรียนวัดเทพลีลา และ
ชาวชุมชนเทพลีลา

ด้วยตระหนักถึงความสําคัญของลําคลองกับวิถีชีวิตของชุมชนเทพลีลา ซึ่งมุ่งให้

ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลความสะอาดของคลองแสนแสบ ด้วยวิธีการ
ง่าย ๆ ไม่ทิ้งขยะลงคลองแสนแสบ อันจะนําไปสู่สุขลักษณะที่ดีทั้งทางกาย และทางจิตใจ ส่งผลต่อ
สุขภาวะ สุขภาพแก่คนในชุมชน ปลูกจิตสํานึกคนในชุมชนไม่ให้ทิ้งขยะเพื่อลดการเน่าเสียของน้ํา
เพื่อให้คลองในละแวกที่อยู่อาศัยสะอาด

ปราศจากมลพิษทางน้ํา

และโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นอัน

เนื่องมาจากขยะ และส่งเสริมให้ชุมชนรักและหวงแหนลําคลองเสมือนเป็นเจ้าของร่วมกัน

อันจะ
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความสําคัญของคลองแสนแสบและประโยชน์ของคลอง

เพื่อใช้ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี ร่วมมือ ร่วมใจกัน รักษาคลองแสนแสบเพราะคลองแสนแสบมีความ

เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมขน
3. เพื่อสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์คลองแสนแสบ

ดูแลสุขภาพชีวิตของตนเองและสังคม

โดยการไม่ทิ้งขยะลงคลอง และการใช้น้ําหมักชีวภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
หลัก

คนในชุมชนเทพลีลา ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดเทพลีลาและผู้ที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนเทพลีลา

รอง

บุคลากรโรงเรียนวัดเทพลีลา ผู้นําชุมชน สถานศึกษา สื่อมวลชน หน่วยงานรัฐ/

เอกชน และผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในคลองแสนแสบ
สัญลักษณ์โครงการ (Logo)
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ตัวนําโชค (Mascot)

น้องคลองใส
กลยุทธ์
แผนงานประชาสัมพันธ์ “ คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” เน้นการสร้างจิตสํานึกให้คนใน
ชุมชนและนักเรียนโรงเรียนวัดเทพลีลา ให้รับรู้และเข้าใจถึงความสําคัญของคลองแสนแสบ ภายใต้
แนวคิด “รัก และ ใส่ใจ ให้คลองแสนแสบสวยงาม”
Key Message
“รักคลองแสนแสบ ไม่ทิ้งขยะลงคลองแสนแสบ”
“ ขยะสร้างรายได้ : แยกให้เป็นขายได้เงิน ไม่ทิ้งลงคลอง”
“ สุขภาพสร้างได้ : รักชีวิต รู้รักษ์คลองแสนแสบ”
กลยุทธ์ทใี่ ช้กบั กลุ่มนักเรียนของโรงเรียนวัดเทพลีลา
1. ใช้กลยุทธ์สาระบันเทิง (Edutainment) การ์ตูน ความรู้ และความบันเทิง
‐ โดยใช้เกมเข้าไปร่วมในกิจกรรม แทรกความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์คลองแสนแสบ
‐ วาดภาพ การ์ตูน และใช้ MASCOT เป็นสื่อในการให้ความรู้และความบันเทิงด้วย
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2. ใช้ กลยุทธ์ KAP เพื่อการโน้มน้าว (ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม)
‐ พยายามเน้นย้ํา คําว่า รักคลองแสนแสบ ไม่ทิ้งขยะลงคลองแสนแสบ
‐ สร้างทัศนคติทดี่ ีต่อคลองแสนแสบ รักและใส่ใจ ให้คลองแสนแสบสวยงาม

3. สร้างจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษ์คลองแสนแสบ
‐ ต้องให้คิดเสมอว่าห้าม อย่าทิ้ง อย่ามักง่าย ต้องช่วยกัน ร่วมมือกัน รักษาคลองของ

เรา
กลยุทธ์ทใี่ ช้กบั ชุมชนเทพลีลา
1. ให้ชุมชนเกิดความรักและห่วงแหนรู้สึกผูกพันเหมือนคลองเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและ
ชุมชน
2. ให้ชุมชนตระหนักถึงโรคต่างๆ ที่มากับน้ําเน่า มากับขยะ สร้างทัศนคติที่ดีต่อคลองแสน
แสบ รักสุขภาพร่วมมือกันอนุรักษ์คลองแสนแสบ
3. ให้ชุมชนได้มีรายได้จากขยะ หรือ ขยะสร้างรายได้ คัดแยกให้เป็นไม่ทิ้งขยะลงในคลอง
แสนแสบ
กลวิธี
โครงการ “คืนคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา” จะสื่อสารผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
กิจกรรมรณรงค์
โรงเรียนวัดเทพลีลา
1. กิจกรรม “20 กันยา เริ่มรักษาคลองของเรา”
2. กิจกรรม “ เด็กรักคลอง”
3. กิจกรรม “เปิดตัวน้องคลองใส ผู้พิทักษ์คลองแสนแสบ”
4. กิจกรรม “คลองแสนแสบจะสวย หากเราร่วมช่วยกัน”
5. กิจกรรม “ละครเร่ร่วมใจ คืนความสดใสให้คลองแสนแสบ”
รายละเอียดกิจกรรม
1. กิจกรรม “20 กันยา เริ่มรักษา คลองของเรา”
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของคลองแสนแสบ
2. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักวิธีการดูแลรักษาคลองแสนแสบด้วยการใช้น้ําหมักชีวภาพ
3. เพื่อปลูกจิตสํานึกให้นักเรียนในการไม่ทิ้งขยะและรู้จักวิธีการช่วยรักษาคลองแสนแสบด้วยวิธี

ต่าง ๆ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
-กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดเทพลีลา
-กลุ่มเป้าหมายรอง คือ บุคลากรโรงเรียนวัดเทพลีลา
วันเวลาและสถานที่จัดงาน
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 08.30-11.00 น. (วันอนุรักษ์คคู ลองแห่งชาติ)
หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบกิจกรรม
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
แนวความคิดการจัดกิจกรรม
เนื่องจากวันที่ 20 กันยายน 2537 สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จ
ประพาสตรวจสอบคลองแสนแสบ และเยีย่ มประชาชนสองฝั่งคลองระยะทางตั้งแต่กรุงเทพมหานคร
ถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 72 กิโลเมตร ใช้เวลา 5-6 ชั่วโมง ตามคํากราบบังคมทูลเชิญของ
ชมรมรวมใจภักดิ์รักต้นไม้ แม่น้ําลําคลอง และสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 20
กันยายน ของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ํา คู คลองแห่งชาติ จึงจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้
นักเรียนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของวันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติ และในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้น
ของการอนุรักษ์คลองแสนแสบ ปลูกจิตสํานึกไม่ทิ้งขยะลงในคลองแสนแสบ
รูปแบบกิจกรรม
1. จัดกิจกรรมประกวดวาดรูปในหัวข้อ “คลองแสนแสบในฝันของฉัน”
2. วาดรูปแล้วบอกถึงวิธีการอนุรักษ์คลองแสนแสบ
3. นําเสนอผลงานของกลุ่ม
4. การร่วมเขียนแสดงปณิธาน “เราจะช่วยคลองแสนแสบ”
5. การสาธิตทําน้ําหมักชีวภาพเพื่อบําบัดน้ําเสีย

และร่วมกันเทน้ําหมักชีวภาพลงในคลองแสน

แสบ
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทําให้นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของคลองแสนแสบว่าเป็นคลองที่อยู่คู่ชุมชน โรงเรียน
และได้ใช้ประโยชน์จากคลองแสนแสบในชีวิตประจําวัน
2. ทําให้นักเรียนได้รู้จักวีธีการดูแลรักษาคลองแสนแสบด้วยการใช้น้ําหมักชีวภาพ
3. ทําให้เป็นการกระตุ้นจิตสํานึกให้นักเรียนในการไม่ทิ้งขยะลงคลองแสนแสบ
การประเมินผลกิจกรรม
ประเมินผลจากแบบสอบถาม
2. กิจกรรม “เด็กรักคลอง”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คลองแสนแสบด้วยวิธีการ ต่างๆ เช่น ไม่ทิ้งขยะลงคลอง
แสนแสบ
2. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสําคัญของคลองแสนแสบ
3. เพื่อให้นักเรียนร่วมเกิดจิตสํานึกร่วมมือกันไม่ทิ้งขยะลงในคลองแสนแสบ
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 โรงเรียนวัดเทพลีลา จํานวน 240 คน
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ โรงเรียนวัดเทพลีลา
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
แนวคิดการจัดกิจกรรม
เด็กรักคลอง เป็นกิจกรรมทีต่ ้องการสร้างจิตสํานึกและการร่วมมือกันดูแลรักษา
คลองแสนแสบด้วยวิธีง่ายๆ คือไม่ทิ้งขยะลงคลองแสนแสบ ภายในงานจะเป็นการให้ความบันเทิง
สอดแทรกความรู้ในรูปแบบสาระบันเทิง เกม (Edutainment)ไว้ในทุกกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้รบั
ความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ แต่ความรู้ที่ได้รับครบถ้วนในการอนุรักษ์คลองแสนแสบ
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รูปแบบกิจกรรม
1. ซุ้ม ”กล่องคลองใส”
เป็นซุ้มกิจกรรมที่ใช้กล่องดินสอเป็นสื่อให้กลุ่มเป้าหมายใช้ความคิดสร้างสรรค์ติดสติ๊กเกอร์
น้องคลองใสและคําขวัญ (slogan) สั้นๆที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์คลองแสนแสบ พร้อมทั้งได้กล่องดินสอ
นั้นกลับไปใช้ได้จริง
2.ซุ้ม “เก้าอี้หรรษา”
เป็นกิจกรรมนันทนาการที่นําความรู้ใส่เข้าไปเพื่อให้ไม่น่าเบื่อ จะเป็นการเล่นเก้าอี้ดนตรี ใคร
ที่ไม่ได้นั่งเก้าอี้จะต้องบอกวิธีการอนุรักษ์คลองแสนแสบมาให้เพื่อนๆได้รบั ฟัง
3. ซุ้ม “ลูกโป่งปริศนา”
จัดกลุ่มแบ่งเป็น2กลุ่ม ผูกลูกโป่งไว้ที่ขาคนละ 1 ลูก ต่างฝ่ายต่างเหยียบลูกโป่งของฝ่ายตรง
ข้ามเพื่อที่จะเอาคําใบ้ปริศนาในลูกโป่งมาเรียงต่อกันจนเป็นประโยค ประโยคแต่ละประโยคเป็นคําที่
บอกถึงวิธีการอนุรักษ์คลองแสนแสบในรูปแบบต่างๆกัน กลุม่ ไหนเรียงได้ถูกต้องและเสร็จก่อนเป็น
ฝ่ายชนะ รับของรางวัล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทําให้นักเรียนทราบถึงวิธีการในการอนุรักษ์คลองแสนแสบด้วยวิธีการ ต่างๆ เช่น ไม่ทิ้งขยะลง
คลองแสนแสบ
2. ทําให้นักเรียนเห็นความสําคัญและประโยชน์ของคลองแสนแสบ
3. ทําให้นักเรียนเกิดจิตสํานึกในการร่วมมือกันไม่ทิ้งขยะลงในคลองแสนแสบ
การประเมินผล
ประเมินผลจากแบบสอบถาม
3. กิจกรรม “เปิดตัวน้องคลองใส ผู้พิทักษ์คลองแสนแสบ”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเปิดตัวน้องคลองใส Mascot ของโครงการ ในการแสดงปลูกจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์น้ําในคลองแสนแสบไม่ให้เน่าเสีย
2. เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสํานึกว่านักเรียนทุกคนมีหน้าที่ในการอนุรักษ์คลองแสน
แสบให้ใสสะอาดโดยเริ่มจากตัวเองก่อน
3. เพื่อให้เกิดพฤติกรรมความร่วมมือในการอนุรักษ์คลองแสนแสบด้วยวิธีการไม่ทิ้งขยะลงคลอง
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แนวคิดการจัดกิจกรรม
ในอดีตคลองแสนแสบมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของคนจํานวนมาก

เป็นแหล่งน้าํ

อุปโภคบริโภค เป็นแหล่งอาหารที่อุดมด้วย กุ้ง และปู ปลา เป็นแหล่งปลูกพืชน้ํา เป็นแหล่งทาง
วัฒนธรรม เป็นแหล่งกีฬาทางน้าํ ตลอดทัง้ เป็นเส้นทางสัญจรไปมา
ในปัจจุบัน น้ําในคลองแสนแสบ มีสีดํา มีกลิ่นเหม็น ไม่มสี ัตว์น้ํา เช่นในอดีต ทั้งนี้เนื่องจาก
หลายสาเหตุ เช่น การทิ้งขยะลงในคลอง ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การขาดระบบบําบัดน้ํา
เสีย การมีประชาชนเพิ่มข้น การมีชุมชนบุกรุกริมคลอง การมีหมู่บ้านจัดสรร อาคารทีพ่ ักอาศัย ไม่มี
ระบบบําบัดน้ําเสีย ทําให้เศษอาหาร ไขมัน ไหลลงสู่ท่อระบายน้ําและไหลลงสู่คลอง การเพิ่มขึ้นของ
ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก และทําลายสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์เคมี ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ผลิตภัณฑ์ซัก
ล้างต่างๆ สารเคมีเหล่านี้ ได้ทําลายจุลินทรีย์ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพน้ํา ด้วยเหตุผลต่างๆ ข้างต้น ส่งผลให้
น้ําในคลองแสนแสบเน่าเสีย มีเชื้อโรค มีกลิน่ เหม็น ขาดออกซิเจน กระทบต่อคุณภาพชีวิตของทุกคน
ที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์จากคลอง และวิถีชีวิตของชุมชนผูกพันกับคลองน้อยลง
จากปัญหาดังกล่าว จึงจัดกิจกรรม “เปิดตัวน้องคลองใส ผู้พิทักษ์คลองแสนแสบ” โดยจัดเป็น
ละครที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสาเหตุของน้ําในคลองแสนแสบเน่าเสีย

และมีน้องคลองใสเป็นผู้พทิ ักษ์คลองแสน

แสบและชักชวนให้เด็กๆ หันมารักคลองแสนแสบไม่ทิ้งขยะลงในคลอง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน
กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดเทพลีลา
กลุ่มเป้าหมายรอง คือ ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนวัดเทพลีลา
วัน เวลา และสถานทีจ่ ัดกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ โรงเรียนวัดเทพลีลา
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รูปแบบของกิจกรรม
1. ละครเปิดตัวน้องคลองใส ผู้พิทักษ์คลองแสนแสบ
2. ถ่ายถาพกับน้องคลองใสและรอรับภาพกลับได้เลย
3. การแจกสมุดบันทึกน้องคลองใส

10

อุปกรณ์
1. อุปกรณ์ทใี่ ช้ประกอบการแสดง
- มาสคอตน้องคลองใส
- ผ้าสีฟ้าและสีเทา เพื่อทําเป็นน้ําในคลอง
- ขยะ ทํามาจากกระดาษ
2. อุปกรณ์ทใี่ ช้สําหรับถ่ายภาพ
- แบคดร็อป ขนาด 2x5 เมตร (วาดและระบายสีเป็นรูปธรรมชาติที่สวยงาม)
- กระดาษ photo ขนาด 4x6 จํานวน 200 แผ่น
- ปริ้นเตอร์สี
3. สมุดบันทึกน้องคลองใส

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ําในคลองแสนแสบในกลุ่มโรงเรียนที่มีส่วนสร้างน้ํา
เสียลงคลองแสนแสบโดยตรงและโดยอ้อมไม่ให้เน่าเสีย
2

เกิดความความตระหนักและจิตสํานึกว่านักเรียนทุกคนมีหน้าที่ในการอนุรักษ์คลองแสน

แสบให้ใสสะอาดโดยเริ่มจากตัวเอง
3. เกิดพฤติกรรมความร่วมมือในการอนุรักษ์คลองแสนแสบด้วยวิธีการง่าย ๆ คือเน้นการไม่
ทิ้งขยะลงคลอง
การประเมินผลกิจกรรม
ประเมินผลจากแบบสอบถาม
4. กิจกรรม “คลองแสนแสบจะสวย หากเราร่วมใจกันช่วย”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการรักษาความสะอาดคลองแสนแสบ
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของคลองแสนแสบที่มีต่อชุมชน
3. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี และเกิดความร่วมมือร่วมใจในการรักษาคลองแสนแสบ
4. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมในการอนุรักษ์คลองแสนแสบอย่างต่อเนื่อง
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แนวคิดการจัดกิจกรรม
ชุมชนเทพลีลาเป็นชุมชนที่มีพื้นที่ติดกับคลองแสนแสบ ซึง่ มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของ
คนในชุมชน ปัจจุบันคนในชุมชนกลับละเลยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับคลองแสนแสบ ซึ่งมีเศษขยะจํานวน
มากมาย และส่งกลิ่นเน่าเหม็น ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน ดังนั้น การจัดกิจกรรม “คลองจะ
สวย หากเราร่วมช่วยกัน” จึงต้องการเป็นสื่อกลางในการพัฒนาชุมชน และปลูกฝังทัศนคติในเรื่องของ
การดูแลรักษาลําคลอง การสร้างจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนตระหนักถึงความสําคัญ
ของการรักษาคลองแสนแสบ เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่ดีขึ้นในชุมชน และใช้พื้นที่ในชุมชนได้อย่างคุ้มค่า
นอกจากนี้ยังทําให้นักเรียนได้รับความรู้และแนวทางในการป้องกันและรักษาคลองแสนแสบ
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดเทพลีลา
กลุ่มเป้าหมายรอง คือ บุคลากรโรงเรียนวัดเทพลีลา
วัน เวลา และสถานทีจ่ ัดกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ โรงเรียนวัดเทพลีลา
รูปแบบการจัดกิจกรรม
กิจกรรม “คลองจะสวย หากเราร่วมช่วยกัน” เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสํานึก
ในการรักษาความสะอาดของคลองแสนแสบให้แก่นักเรียน ภายในงานประกอบด้วยฐานต่างๆ ดังนี้
ฐานที่ 1 “เปิดป้าย เปิดความรู้” เป็นเกมส์เปิดแผ่นป้าย โดยให้นักเรียน 2 กลุ่ม ได้แข่งขันกันทาย
รูปภาพ ซึ่งจะมีภาพขยะแต่ละประเภท เช่น ขยะ Reuse , Recycle , Reduce กลุ่มใดทายถูกได้มากที่สุด
จะเป็นฝ่ายชนะ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมทีใ่ ห้ความรู้เรื่องการแยกประเภทของขยะ ว่าขยะมีทั้งหมดกี่ประเภท เป็น
การสร้างจิตสํานึกเรื่องการทิ้งขยะให้แก่นักเรียน
ฐานที่ 2 “สามัคคีและจดจํา” เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนแข่งขันระบายสีตามระยะเวลาที่กําหนด
โดยแจกสมุดทํามือ ที่หน้าปกเป็นภาพการรณรงค์รักษาคลองแสนแสบ เมื่อนักเรียนระบายสีเสร็จตามเวลาที่
กําหนดแล้ว จะให้แต่ละกลุม่ แข่งกันตอบคําถามว่ารูปที่ได้ระบายสีไปนั้น มีขยะทั้งหมดกี่ชิ้น กลุ่มไหนตอบได้
ถูกต้องมากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
กิจกรรมนี้เป็นการสร้างความสามัคคีให้กับน้องๆ ได้ช่วยเหลือกันทํางาน และฝึกทักษะการสังเกต
และจดจํา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการใช้ชีวิตประจําวันได้
ฐานที่ 3 “จิ๊กซอว์ยักษ์”
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงวิธีการแยกขยะที่ถูกต้อง
2. เพื่อปลูกฝังทัศนคติในการรักษาคลองแสนแสบ
วิธีการเล่น
แบ่งน้องๆเป็น 2 กลุ่ม และแข่งกันต่อจิ๊กซอว์ยักษ์ เมื่อต่อเสร็จให้น้องๆ อ่าน
ข้อความบน ภาพจิ๊กซอว์ ซึ่งเป็นข้อความเกี่ยวกับวิธีการแยกขยะให้ถูกต้อง
กิจกรรมที่ 2 “ฟุตบอลแยกขยะ”
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ให้นักเรียนทราบถึงวิธีการทิ้งและแยกขยะให้ถูกต้อง และถูกประเภท
2. สร้างการจดจําเกี่ยวกับวิธีการแยกแยะให้ถูกต้อง
วิธีการเล่น
ให้นักเรียนเตะลูกบอลที่มีรูปขยะชนิดต่างๆ

ให้เข้าช่องของขยะแต่ละประเภทให้

ถูกต้อง เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะอันตราย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะแต่ละประเภท
2. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของขยะบางชนิดที่สามารถนํามารีไซเคิลใช้
ใหม่ได้
3. เพื่อสร้างจิตสํานึกในการรักษาคลองแสนแสบโดยไม่ทิ้งขยะลงคลองแสนแสบ
4. นักเรียนในโรงเรียนเทพลีลาไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ําลําคลอง และแยกขยะให้ถูกวิธีมาก
ขึ้น
การประเมินผลกิจกรรม
ใช้แบบสอบถามในการประเมินผลกิจกรรม
5. กิจกรรม “ละครเร่ร่วมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ”
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วัตถุประสงค์
1.

เพื่อให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการฟื้นฟู

และอนุรักษ์น้ําในคลองแสนแสบในกลุ่ม

โรงเรียนที่มีส่วนสร้างน้ําเสียลงคลองแสนแสบโดยตรงและโดยอ้อมไม่ให้เน่าเสีย
2.

เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสํานึกว่านักเรียนทุกคนมีหน้าที่ในการอนุรักษ์คลองแสน

แสบให้ใสสะอาดโดยเริ่มจากครอบครัวเพราะคลองแสนแสบมีประโยชน์และอยู่คู่กับวิถชี ีวิตของชุมชน
โรงเรียน
3. เพื่อให้เกิดพฤติกรรมความร่วมมือในการอนุรักษ์คลองแสนแสบด้วยวิธีการง่าย ๆ คือเน้น
การไม่ทิ้งขยะลงคลองและการใช้น้ําหมักชีวภาพ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 150 คน
กลุ่มเป้าหมายหลัก

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มเป้าหมายรอง

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีอื่น ๆ
- บุคลากรภายในโรงเรียนวัดเทพลีลา

วัน เวลา และสถานทีจ่ ัดกิจกรรม
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนวัดเทพลีลา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
แนวคิดการจัดกิจกรรม
คลองแสนแสบเป็นคลองที่มีความสําคัญทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
และมีความผูกพันกับชุมชนในอดีตอย่างมาก

ในอดีตคลองแสนแสบมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของคน

จํานวนมากเป็นแหล่งน้ําอุปโภคบริโภคเป็นแหล่งอาหารทีอ่ ุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งปลูกพืชน้ํา เป็นสายธาร
แหล่งวัฒนธรรม เป็นแหล่งกีฬาทางน้ํา ตลอดทั้งเป็นเส้นทางสัญจรไปมา
ปัจจุบันน้ําในคลองแสนแสบโดยเฉพาะช่วงกลางน้ําเป็นต้นไปมีสีดํา มีกลิ่นเหม็นทั้งนี้เนื่องมาจาก
หลายสาเหตุ ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ข้างต้นส่งผลให้น้ําในคลองแสนแสบเน่าเสีย มีเชื้อโรค มีกลิ่นเหม็น ขาดอ็อก
ซิเจน กระทบต่อคุณภาพชีวิตของทุกคนที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์จากคลองและวิถชี ีวิตของชุมขนผูกพัน
กับคลองจึงน้อยลง
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ด้วยเหตุนี้กลุ่มนักศึกษาจากสาขาวิชาสื่อสารการแสดงและสื่อสมัยใหม่

ได้ตระหนักถึงปัญหาจึง

บูรณาการความรู้จากการเรียนการสอนมาสร้างสรรค์โครงการละครเร่ร่วมใจคือความสดใสให้คลองแสนแสบ
โดยใช้กระบวนการของการแสดงโดยนําเสนอรูปแบบละครเร่ ในการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนที่อยู่ติดบริเวณ
คลองแสนแสบ เป็นสื่อกลางที่มุ่งใช้สาระบันเทิงสะท้อนปัญหาสู่สังคมโรงเรียน เพื่อให้เกิดจิตสํานึกและ
พฤติกรรมที่ดีในการร่วมคืนชีวิตให้กับคลองแสนแสบสืบไป
รูปแบบของกิจกรรม
กิจกรรมละครเร่ร่วมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ ประกอบไปด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1. ละครเร่เพื่อการรณรงค์
2. เกมเพื่อการรณรงค์จํานวน 2 เกม
1. ละครเร่เพือ่ การรณรงค์ ความยาว 30 นาที
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดตระหนักถึงคุณค่าของคลองแสนแสน
2. เพื่อร่วมอนุรักษ์คลองแสนแสบโดยหยุดพฤติกรรมทําลายคลองแสนแสบ
เรื่องย่อ
นาค ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากพระแม่คงคาให้มาดูแลสายน้าํ และคลองแสนแสบ เกิดไม่พอใจที่
มนุษย์ไม่ใส่ใจดูแลและรักษาบริเวณริมคลองแสนแสบ จึกเสกให้คลองแสนแสบหายไปในคืนวันลอย
กระทง ความอลหม่านและวุน่ วายจึงเกิดขึ้นเมื่อไม่มีคลองแสนแสบ ความเดือดร้อนต่าง ๆ นานาจึง
เริ่มทําให้มนุษย์ฉุกคิดขึ้นได้ และสัญญาว่าจะรักษาคลองแสนแสบให้อยูค่ ู่โลกไปอีกนานแสนนาน แม่
คงคาเห็นว่ามนุษย์กลับตัวได้จึงได้อ้อนวอนกับ นาค เห็นให้โอกาสอีกครั้ง โดยมี น้องคลองใส จะมา
เป็นผู้พิทักษ์และปกป้องดูแล
2. เกมเพื่อการรณรงค์
2.1 เกมแฟชัน่ โชว์
วัตถุประสงค์

ปลูกจิตสํานึกให้นําวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ก่อนจะนําไป

ทิ้งอย่างไร้ค่า
ขั้นตอนการทํากิจกรรม
1, แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม จํานวนเท่า ๆ กัน ตามความเหมาะสม
2. แต่ละทีมจะมีพี่เลี้ยงทีมละ 2 คน
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3. พี่เลี้ยงนําวัสดุ อุปกรณ์เหลือใช้ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ กล่องกระดาษ และอื่น ๆ
นํามาให้แต่ละกลุ่ม
4. กติกาการเล่นเกมส์คือ ให้แต่ละกลุ่มเลือกนายแบบ 1 คน และนางแบบ 1 คน โดยเพื่อน
ที่เหลือต้องนําวัสดุเหลือใช้มาตกแต่งร่างกายให้กับนายแบบและนางแบบตามเวลาที่กําหนด
5. คณาจารย์จะเป็นผู้ตัดสินเพื่อหาผู้ชนะ
อุปกรณ์
1. วัสดุเหลือใช้ เช่น หนังสือพิมพ์ กระดาษ กล่อง ใบเสร็จ หวย ฯลฯ
2. อุปกรณ์สําหรับยึดติด เช่น กาว เชือก ฯลฯ
2.2 เกมน้ําหมักชีวภาพ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจถึงส่วนผสมและประโยชน์ที่จะได้รับเกี่ยวกับน้ําหมักชีวภาพ
ขั้นตอนการทํากิจกรรม
1, แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม จํานวนเท่า ๆ กัน ตามความเหมาะสม
2. แต่ละทีมจะมีพี่เลี้ยงทีมละ 2 คน
3. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมา 5 คน
4. กติการการเล่มเกมส์ หลังจากฟังความรู้เรื่องการทําน้ําหมักชีวภาพแล้ว น้องที่เป็นตัวแทน
ของกลุ่มจะวิ่งไปหยิบส่วนผสมที่ถูกต้องของน้ําหมักชีวิภาพมาให้ครบ และถูกต้อง ห้ามซ้ํากัน แต่มีข้อ
แม้ว่าหนึ่งคนหยิบได้ทีละแผ่นภาพเท่านั้น และคนสุดท้ายที่หยิบส่วนผสมครบจะต้องบอกถึงประโยชน์
ของน้ําหมักชีวภาพ ทีมไหนใช้เวลาน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ
อุปกรณ์ แผ่นภาพ
1. เศษผัก ผลไม้ตา่ ง ๆ
2. กากน้ําตาล
3. หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM
4. น้ําสะอาด
5. แผ่นป้ายที่ไม่ถกู ต้องไม่ใช่ส่วนผสมของน้ําหมักจํานวน 10 ป้าย
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟู และอนุรักษ์น้ําในคลองแสนแสบในกลุ่ม
โรงเรียนที่มีส่วนสร้างน้ําเสียลงคลองแสนแสบโดยตรงและโดยอ้อมไม่ให้เน่าเสีย
2

เกิดความความตระหนักและจิตสํานึกว่านักเรียนทุกคนมีหน้าที่ในการอนุรักษ์

คลองแสนแสบให้ใสสะอาดโดยเริ่มจากครอบครัวเพราะคลองแสนแสบมีประโยชน์และอยู่คู่
กับวิถีชีวิตของชุมชนโรงเรียน
3. เกิดพฤติกรรมความร่วมมือในการอนุรกั ษ์คลองแสนแสบด้วยวิธีการง่าย ๆ คือ
เน้นการไม่ทิ้งขยะลงคลองและการใช้น้ําหมักชีวภาพ
การประเมินผลกิจกรรม
ประเมินผลจากแบบสอบถาม
กิจกรรมรณรงค์
ชุมชนเทพลีลา
1. กิจกรรม “ขยะสร้างรายได้ : แยกให้เป็น ไม่ทิ้งลงคลองแสนแสบ”
2. กิจกรรม “ลอยกระทงร่วมสมัย ใส่ใจคลองแสนแสบ”
3. กิจกรรม “แลกกันนะ ไม่ทิ้งขยะลงคลองแสนแสบ”
4. กิจกรรม “เดินรณรงค์เก็บขยะฟื้นฟูคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา”
5. กิจกรรม “สุขภาพสร้างได้ : รักชีวิต รู้รักษ์คลองแสนแสบ”
1. กิจกรรม “ขยะสร้างรายได้ : แยกให้เป็น ไม่ทิ้งลงคลองแสนแสบ”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเกิดการร่วมมือร่วมใจกันในการรักษาสภาพแวดล้อมของลําคลองด้วยการไม่ทิ้งขยะ
2. เพื่อให้เกิดความรู้ในการคัดแยกขยะซึ่งสามารถนําไปเป็นรายได้เสริมได้
กลุ่มเป้าหมาย จํานวนผู้เข้าร่วม 80 คน โดยประมาณ
กลุ่มเป้าหมายเหลัก

คนในชุมชนเทพลีลา

กลุ่มเป้าหมายรอง

ผู้นําชุมชน

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ชุมชนเทพลีลา
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หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม่

คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ร่วมกับ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิง่ แวดล้อม
แนวคิดการจัดกิจกรรม
1. ขยะสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เพียงมีความรู้ที่ถูกต้อง ในการรู้จักแยกขยะที่
ใช้อยู่ในชีวิตประจําวันและนําไปขายให้ถูกวิธี แค่นี้ก็เป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง
2. ขยะสามารถเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ดังนั้นจึงอยากให้คนในชุมชนเทพลีลาตระหนักถึง
โรคที่จะตามมากับความสกปรกเหล่านี้
3. การดูแลการทิ้งขยะและความสะอาดคูคลอง จะนําไปสู่สุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน อีกทั้ง
เป็นการสร้างจิตสํานึกสาธารณะการอนุรักษ์คลองแสนแสบที่ยั่งยืนต่อไป
รูปแบบกิจกรรม
ได้แก่ อบรม และบรรยาย พร้อมแจกสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะเพื่อสร้างรายได้อย่าง
ถูกวิธี
1.

บรรยาย หัวข้อ “ขยะสร้างรายได้ ธนาคารขยะ” โดยวิทยากรจากสถาบันการจัดการ

บรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิง่ แวดล้อม
2. อบรมสิ่งประดิษฐ์ จากของเหลือใช้ ได้แก่ โมบายนกฮูก / ตุ๊กตาพวงกุญแจ / แจกัน
ดอกไม้ / เดคูพาจ
3. สื่อประชาสัมพันธ์ สุขภาพสร้างได้ : รักชีวิต รู้รักษ์คลองแสนแสบ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. คนในชุมชนหันมาใส่ใจเรื่องความสะอาด ลดการทิ้งขยะเพื่อรักษาสุขภาพกายใจที่ดีขึ้น
2. คนในชุมชนมีความรู้กับเรื่องขยะและสามารถแยกขยะที่ใช้อยูใ่ นชีวิตประจําวันได้
3. คนในชุมชนมีรายได้เสริมจากขยะที่ใช้อยู่ในชีวติ ประจําวัน

การประเมินผลกิจกรรม
1. การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
2. ประเมินผลจากแบบสอบถามในการวัดความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ
3. การประเมินผลจากการสัมภาษณ์

18

2. กิจกรรม ““ลอยกระทงร่วมสมัย ใส่ใจคลองแสนแสบ”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงความสํานึกถึงบุญคุณของลําคลองที่ให้เราได้อาศัยน้ํากิน น้ําใช้ ตลอดจนเป็นการขอขมา
ต่อพระแม่คงคา ที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงไปในน้ํา อันเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ําไม่สะอาด
2. เพื่อตระหนักถึงวัสดุที่ทําให้เกิดมลพิษต่อลําคลองและหันมาใส่ใจ สิ่งแวดล้อม ที่เป็นวิถีชีวิตของคน
ในชุมชนเทพลีลา
3. เพื่อสร้างจิตสํานึกให้คนในชุมชนใช้วัสดุจากธรรมชาติประดิษฐ์กระทง เพื่อเป็นการอนุรักษ์คลอง
แสนแสบ
กลุ่มเป้าหมาย
หลัก คนในชุมชนเทพลีลา
รอง ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในคลองแสนแสบ
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.00-21.00 น. ณ ชุมชนเทพลีลา
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และสาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต
แนวคิดการจัดกิจกรรม
การลอยกระทง เป็นประเพณีที่อยู่ควบคู่กับคนไทยมาช้านาน ตั้งแต่สมัยสุโขทัย เราในฐานะ
ลูกหลานคนไทยจึงควรช่วยกันรักษาไว้อย่าให้ประเพณีนี้ ต้องเสื่อมและหมดคุณค่าลงเพราะเรา เพื่อ
ทําให้ การลอยกระทง เป็นประเพณี ที่คงไว้ซึ่งความเป็นไทยและงดงามคงอยู่สืบไป แต่ซึ่งปัจจุบันนี้ มี
การอนุรักษ์ธรรมชาติมากขึ้น โดยให้ใช้วัสดุที่ทําจากธรรมชาติ ลดการใช้วัสดุย่อยสลายยาก เช่น โฟม
เพราะวัสดุที่ย่อยยากไม่ได้มาจากธรรมชาติ ทําให้คลองแสนแสบมีขยะเพิ่มมากขึ้น เกิดน้ําเน่าเสีย ส่ง
กลิ่นเหม็นให้กบั ผู้คนที่อยู่ริมคลองแสนแสบ กิจกรรมลอยกระทงร่วมสมัย ใส่ใจคลองแสนแสบ จึงได้
จัดซุ้มกิจกรรมประดิษฐ์กระทงที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง กาบกล้วย กะหล่ําปลี ใบไม้ เป็น
ต้น เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์คลองแสนแสบที่อยูค่ กู่ ับวิถีชีวิตของคนในชุมชนมานาน
รูปแบบของกิจกรรม
1. ซุ้มฉายภาพ “ ลอยกระทงสร้างความรู้ สู่อนุรักษ์คลองแสนแสบ”
จัดฉายภาพนิทรรศการเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ประเพณีไทย
แต่รูปแบบการนําเสนอจะเป็นสื่อวีดีทัศน์ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับกิจกรรมและคนในชุมชน มีทั้งเป็น
การ์ตูนที่เด็กๆในชุมชนเข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงและสารคดีรณรงค์การอนุรักษ์คลอง
แสนแสบ
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2.ซุ้มประดิษฐ์กระทง “กระทงรักคลองด้วยสองมือทํา”
มีการประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายง่าย รวมถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์
การประดิษฐ์กระทง โดยนําวัสดุต่าง ๆ ทั้งหยวกกล้วย ใบตอง หรือจะเป็นกาบพลับพลึง เปลือก
มะพร้าว ใบไม้ ขนมปัง กะหล่ําปลี ฯลฯ มาประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ ธูป เทียน เครื่องสักการบูชา
ให้เป็นกระทงที่สวยงาม ภายหลังมีการใช้วัสดุโฟมที่สามารถประดิษฐ์กระทงได้ง่าย แต่จะทําให้เกิด
ขยะที่ย่อยสลายยากขึ้น จึงมีการรณรงค์ให้เลิกใช้กระทงโฟมเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อนจะมีการ
ดัดแปลงวัสดุทํากระทงให้หลากหลายขึ้น เช่น กระทงขนมปัง กระทงกระดาษ กระทงพลาสติกชนิด
พิเศษ เพื่อให้ยอ่ ยสลายง่ายและไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็น การอนุรักษ์คลองแสนแสบ
3.ซุ้ม “กระทงยักษ์ รักคลองแสนแสบ”
เป็นซุ้มถ่ายภาพ ภายในซุ้มจะมีกระทงที่ประดิษฐ์จากของเหลือใช้ นํามาดัดแปลงเป็นกระทง
ขนาดใหญ่ ตกแต่งด้วยไฟสวยงาม ให้คนในชุมชนที่ประดิษฐ์กระทงเรียบร้อยแล้ว มาถ่ายรูปคูก่ ับ
กระทงที่ตัวเองทํา และนํารูปกลับไปเป็นที่ระลึกในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยว่าเป็นแนวร่วมใน
การอนุรักษ์คลองแสนแสบ
4. ซุ้มเกม “คลองมหาสนุก”
เป็นซุ้มเกม ตอบคําถามเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงและการอนุรักษ์คลองแสนแสบ ที่ได้รับ
ความรู้จากซุ้มต่างๆมาตอบคําถาม รับของรางวัล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทําให้ชาวชุมชนเทพลีลาสํานึกถึงบุญคุณของคลองแสนแสบทีใ่ ห้เราได้อาศัยน้ํากิน น้ําใช้ ตลอดจน
เป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงไปในน้ํา อันเป็นสาเหตุให้คลองเน่าเสีย
2.
ทําให้ชาวชุมชนเทพลีลาตระหนักถึงวัสดุที่ทําให้เกิดมลพิษต่อลําคลองและหันมาใส่ใจในการ
อนุรักษ์คลองแสนแสบ
3. ทําให้คนในชุมชนเกิดจิตสํานึกให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติประดิษฐ์กระทง เพื่อเป็นการอนุรักษ์คลอง
แสนแสบ
การประเมินผล
การประเมินจากแบบสอบถาม
3. กิจกรรม “แลกกันนะ ไม่ทิ้งขยะลงคลองแสนแสบ”
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้คนในชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับขยะสร้างรายได้ : แยกให้เป็นขายได้เงิน ไม่ทิ้งลงคลอง
2.เพื่อให้คนในชุมชนร่วมมือกันอนุรักษ์คลองแสนแสบเพื่อลดปัญหาขยะ และปัญหาสุขภาพ
3.เพื่อให้เห็นความสําคัญของการแยกขยะและสุขภาพในการช่วยกัน รักษาคลองแสนแสบ
4.เพื่อให้คนในชุมชนได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันกับการรักษาคลองแสนแสบได้
จริง
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กลุ่มเป้าหมาย
คนในชุมชนเทพลีลา
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2555 ณ ชุมชนเทพลีลา
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
แนวคิดการจัดกิจกรรม
เนื่องจากชุมชนวัดเทพลีลาอาศัยอยู่ติดคลองแสนแสบ การใช้คลองแสนแสบก็มมี าก เมื่อใช้
คลองมาก ก็ทําให้มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นตามจํานวนประชาชนที่อยู่ในชุมชนเทพลีลา เมื่อขยะ
เพิ่มขึ้นทางโครงการฯเห็นว่า ขยะต่างๆจะนํามาซึ่งการเสียสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ย่ําแย่ หากมี
การทิ้งขยะลงคลองแสนแสบ จึงต้องการให้คนในชุมชนร่วมมือกันอนุรักษ์คลองแสนแสบด้วยวิธีต่างๆ
ที่ทําให้คนในชุมชนเกิดรายได้จากการทิ้งแยกขยะและใส่ใจกับสุขภาพของตัวเองมากขึ้น โดยวิธีการ
แยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ นํามาแลกของอุปโภคบริโภค ไข่ได้จากทางโครงการฯ รวมถึงให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคร้ายต่างๆที่เกิดจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่ และแนวทางป้องกันโรคต่างๆที่มากับน้ําเน่าเสีย
และการหมักหมมของขยะมูลฝอย
รูปแบบกิจกรรม
1.ซุ้ม “รักชีวิต รักคลองแสนแสบ”
เป็นซุ้มที่มีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะและโรคที่มากับน้ํา ในคลองน้ําเน่า เพื่อให้ความรู้
ก่อนที่จะนําขยะมาแลกกับโครงการของเรา โดยให้ความสําคัญของการแยกขยะและการดูแลสุขภาพ
ของคนในชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับคลแงแสนแสบ ต้องการให้ทุกคนในชุมชนร่วมมือกันอนุรักษ์คลอง
แสนแสบด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การไม่ทิ้งขยะลงคลองแสนแสบ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน พร้อมแจก
แผ่นพับ ชุด รักชีวิต รักคลองแสนแสบ
2.ซุ้ม “ แลกกันนะ ไม่ทิ้งขยะลงคลองแสนแสบ”
เป็นซุ้มทีใ่ ห้คนในชุมชนนําขยะที่ได้ทําการคัดแยกเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกําหนดไว้4 ประเภท คือ กระดาษ
ขวดพลาสติก ขวดแก้วและกระป๋องมาแลกกับเรา ของที่ได้ไปจะเป็นของที่ใช้ในชีวิตประจําวัน และไข่
ไก่ การนําขยะหรือของที่ไม่ได้ใช้แล้วมาแลกของ เพื่อส่งเสริมให้เกิดรายได้ในครอบครัวและในชุมชน
ดีกว่านําสิ่งเหล่านี้ทิ้งลงคลองแสนแสบ เพื่อสร้างรายได้และยังได้ช่วยกันอนุรักษ์คลองแสนแสบอีก
ด้วย
3. “คลองความรู้”
เป็นซุ้มที่จําลองคลองแสนแสบที่มีขยะลอยอยู่ในคลอง เกิดน้ําเน่าเสีย เกิดกลิ่นเหม็น และมีแผ่นป้าย
ความรู้เกี่ยวกับโรคร้ายจากน้ําเน่า ภัยร้านที่แฝงแบบไม่รู้ตัว ดังนั้นสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจําวันหรือที่
ไม่ใช่แล้วกลายเป็นขยะ มีอันตรายต่อสุขภาพ หากไม่ทิ้งลงในถังขยะจะทําให้สุขภาพกายและสภาวะ
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.คนในชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับขยะสร้างรายได้ : แยกให้เป็นขายได้เงิน ไม่ทิ้งลงคลอง
2.คนในชุมชนร่วมมือกันอนุรักษ์คลองแสนแสบเพื่อลดปัญหาขยะ และปัญหาสุขภาพ
3.คนในชุมชนเห็นความสําคัญของการแยกขยะและสุขภาพในการช่วยกัน รักษาคลองแสนแสบ
4.คนในชุมชนได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันกับการรักษาคลองแสนแสบ
การประเมินผล
การแจกแบบสอบถาม
4. กิจกรรม “เดินรณรงค์เก็บขยะฟื้นฟูคลองสวยใส ให้ชุมชนของเรา”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คนในชุมชนเห็นความสําคัญและประโยชน์ในการรักษาคลองแสนแสบ
2. เพื่อสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์คลองแสนแสบให้กับชุมชน
3. เพื่อให้ชุมชนเทพลีลาตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากขยะเน่าเสียในคลองแสนแสบ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 60 คน
• คนในชุมชนเทพลีลา
• ผู้นําชุมชน
• บุคคลทั่วไปทีส
่ นใจร่วมงาน
วัน เวลา และสถานทีจ่ ัดกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ชุมชนเทพลีลา
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
แนวคิดกิจกรรม
การจัดการกิจกรรมเดินรณรงค์เก็บขยะฟื้นฟูคลองสวยใสให้ชุมชนของเรา มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้คลองแสนแสบกลับมาสะอาดสดใสดังเดิม
และสร้างจิตสํานึกให้คนในชุมชนตระหนักถึง
ความสําคัญของคลองแสนแสบที่เปรียบเสมือนสายโลหิตของชุมชน นอกจากนี้ยังช่วยให้คนชุมชนเทพ
ลีลาตระหนักถึงอันตรายที่มาจากเชื่อโรคที่เกิดจากขยะเน่าเสียในคลองแสนแสบ
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รูปแบบของกิจกรรม
1. การเดินรณรงค์เก็บขยะฟื้นฟูคลองสวยใสให้ชุมชนของเราโดยใช้ป้ายไวนิล
โปสเตอร์ และMascot น้องคลองใส
2. การเปิดสื่อโทรทัศน์และวิทยุให้คนในชุมชนรับชมร่วมกัน
3. การพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นําชุมชนและคนในชุมชน
4. ช่วยกันเก็บขยะ และเทน้ําหมักชีวภาพ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. คนในชุมชนเปลี่ยนทัศนคติในการทิ้งขยะ
2. ให้คนในชุมชนตระหนักถึงโรคที่มาจากขยะน้ําเน่าเสีย
การประเมินผลกิจกรรม
1. การสังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
2. ประเมินจากแบบสอบถาม วัดความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ
3. การประเมินจากการสัมภาษณ์

ป้ายรณรงค์

5. กิจกรรม “สุขภาพสร้างได้ : รักชีวิต รู้รักษ์คลองแสนแสบ”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเกิดการร่วมมือร่วมใจกันในการรักษาสภาพแวดล้อมของลําคลองด้วยการไม่ทิ้งขยะ
2.เพื่อให้เกิดความรู้ในการป้องกันอาการเจ็บป่วยจากปัญหาน้ําเน่าเสียในลําคลอง
กลุ่มเป้าหมาย จํานวนผู้เข้าร่วม 80 คน โดยประมาณ
กลุ่มเป้าหมายหลัก

ประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนเทพลีลา

กลุ่มเป้าหมายรอง

เด็กๆ ที่อาศัยในชุมชนเทพลีลา

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00-14.00 น. ณ ชุมชนเทพลีลา
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
แนวคิดการจัดกิจกรรม
1. สุขภาพสามารถสร้างได้ เพียงมีความรู้และการจัดการที่ถูกต้อง ในการรู้จักรักษาความ
สะอาดของสภาพแวดล้อมใกล้ตัว

โดยเฉพาะลําคลองที่ใช้อยู่ในชีวิตประจําวันเพื่อหลีกเลี่ยงอาการ

เจ็บป่วยที่เกิดจากน้าเน่าเสีย
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2. ขยะสามารถเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ดังนั้นจึงอยากให้คนในชุมชนเทพลีลาตระหนักถึง
โรคที่จะตามมากับความสกปรกเหล่านี้
3. การดูแลการทิ้งขยะและความสะอาดคูคลอง จะนําไปสู่สุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน อีกทั้ง
เป็นการสร้างจิตสํานึกสาธารณะการอนุรักษ์คลองแสนแสบที่ยั่งยืนต่อไป
รายละเอียดกิจกรรม
1. บรรยาย หัวข้อ “สุขภาพสร้างได้ รักชีวิต รู้รักษ์คลองแสนแสบ” พร้อมตอบคําถาม
ชิงรางวัล โดยนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม่

คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2. กิจกรรม “นันทนาการ คู่คลองสวย” ให้เด็กระบายสีน้องคลองใส และเล่านิทาน “ผู้
พิทักษ์คลองสวย” โดยนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต
รูปแบบกิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
1. กิจกรรม สําหรับผู้สงู อายุ :

ได้แก่ อบรม และบรรยาย พร้อมแจกสือ่ แผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์การรักษาลําคลองง่ายๆเพื่อสร้างสุขภาพกายและจิตอย่างถูกวิธี
2. กิจกรรม สําหรับเด็ก : ชมนิทาน “ผู้พิทกั ษ์คลองสวย” และระบายสีภาพน้องคลองใส
นิทานเรื่อง : ผู้พิทักษ์คลองสวย
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ ดินแดนที่สวยงามเต็มไปด้วยป่าไม้ทุ่งหญ้าเขียวขจี่ และมีคลอง
เล็กๆทีใ่ สสะอาด..... มีสามเพื่อนรักต่างสายพันธุ์ นั้นก็คือ เจ้าลิง เจ้าเต่าและเจ้าปลา ……………
อยู่มาวันหนึ่งเจ้าเต่าเกเรอันธพาล เที่ยวทิ้งเศษขยะและเศษอาหารลงในลําคลอง ทําให้ลํา
คลองเกิดความสกปรก มีแต่เศษขยะเต็มไปหมด เจ้าลิงกังวลเป็นอย่างมากจึงหาทางแก้ปัญหาด้วย
วิธีการนั่งสมาธิตั้งสติจนเผลอหลับไป เจ้าลิงได้ฝันเห็นผูพ้ ิทักษ์คลองสวยซึ่งมีนามว่า น้องคลองใส ได้ชี้
ทางให้กับเจ้าลิงด้วยการดูแลรักษาคลองด้วยการไม่ทิ้งขยะลงในลําคลองและไม่ปล่อยน้ําเน่าเสียลงใน
ลําคลอง
ณ ริมคลอง เจ้าเต่ากําลังโยนขยะลงคลอง เจ้าลิงได้เดินผ่านมาเห็นพฤติกรรมของเจ้าเต่า
เกเรเข้า จึงรีบวิ่งไปหาเจ้าปลาเพื่อช่วยกันคิดหาทางแก้ไขปัญหาดัดนิสัยเกเรของเจ้าเต่า เจ้าปลาได้
เสนอความเห็นให้พวกเพื่อนๆ รวมหัวกันไม่คุยกะเจ้าเต่า ทุกคนเริม่ ทนไม่ไหว จึงเข้าไปต่อว่าเจ้าเต่า
ลิง “ทําไมเธอทําแบบนี้ คลองคือชีวิตของเราน่ะ” เจ้าเต่าตอบกลับมาว่า “ฉันจะทิ้งก็เรื่องของฉัน
เธอจะทําไม!!” เจ้าปลา สวนกลับไปว่า

“งั้นเธอกับฉันก็เลิกเป็นเพื่อนกัน แล้วคอยดูผลจากการ

กระทําของเธอละกัน”
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หลายวันต่อมา เจ้าเต่ารู้สึกโดดเดี่ยวเพราะเพื่อนต่างพากันไม่คุยกับเต่า

บ้านของเจ้าเต่าก็

เริ่มเน่าเหม็น น้ําที่เคยใส่กก็ ลายเป็นน้ําเสีย อาหารที่เคยหาง่ายกลับกลายเป็นหายาก ทําให้เจ้าเต่า
รู้สึกผิด คิดหาทางแก้ไข จึงรีบไปขอโทษเพื่อนๆ เต่า “ฉันขอโทษ ฉันผิดไปแล้ว ฉันรู้แล้วว่าการทิ้ง
ขยะทําให้คลองเน่าเสีย นิสัยแย่ๆ ของฉัน ทําให้ฉนั ไม่มีเพื่อนดีๆอย่างพวกเธอ เราดีกันน่ะ ” เพื่อนๆ
ตอบ “เธอรู้สึกผิดก็ดีแล้ว คราวหลังอย่าทําแบบนี้อีกน่ะ ฉันให้อภัยเธอ เพราะเราเป็นเพื่อนกันไง๊ ”
.... กอดกันๆๆ
ในขณะที่บรรดาเพื่อนสัตว์ต่างช่วยกันเก็บขยะในแม่น้ําลําคลองอยู่ ทันใดนั้นเอง ผู้พิทักษ
คลองสวยได้ปรากฏตัวขึ้น บริ้ง!! “เด็กๆทําถูกต้องแล้ว เราทุกคนต้องช่วยกันรักษาแม่น้ําลําคลอง ไม่
ทิ้งขยะลงไปในน้ํา เพื่อที่เราจะได้มีคลองสวยๆใสๆอยู่กับเราไปนานๆ ”
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. คนในชุมชนตระหนักถึงสุขภาพและโรคที่จะตามมากับความสกปรก
2. คนในชุมชนหันมาใส่ใจเรื่องความสะอาด ลดการทิ้งขยะเพื่อรักษาสุขภาพกายใจที่ดีขึ้น
3. คนในชุมชนมีความรู้เรื่องการป้องกันโรคที่เกิดจากน้ําเน่าเสีย
4. คนในชุมชนมีอัตราการเจ็บป่วยน้อยลง
การประเมินผลกิจกรรม
1. การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
2. ประเมินผลจากแบบสอบถามในการวัดความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ
3. การประเมินผลจากการสัมภาษณ์
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