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การศึกษาเรื่อง การใชสื่อรณรงคปญหาขยะของชุมชนวัดจากแดง เปนการศึกษาภายใตวัตถุประสงค 3 

ประการ คือ เพ่ือศึกษาสถานการณของปญหาในการจัดการขยะภายในชุมชนวัดจากแดง เพ่ือกลยุทธการสื่อสารใน
การจัดการขยะในชุมชนวัดจากแดง และเพ่ือศึกษาปจจัยในการสื่อสารของชุมชนวัดจากแดง 

ทั้งนี้ในการศึกษาไดนําแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวของมาใชในการศึกษา และนํามาเปน
กรอบในการศึกษา โดยการศึกษาคร้ังนี้ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยวิธีการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินจํานวน 8 ทาน เพ่ือศึกษาวาการส่ือสาร
รณรงคเพ่ือความตระหนักรูเรื่องปญหาขยะของชุมชนวัดจากแดง มีการออกแบบเนื้อหาและมีการเลือกใชสื่อเพ่ือ
การสื่อสารรณรงคของวัดจากแดงเปนอยางไร 

การศึกษาเรื่อง การใชสื่อรณรงคปญหาขยะของชุมชนวัดจากแดง พบวาการออกแบบเนื้อหาเพ่ือสื่อสาร
การรณรงคเพ่ือความตระหนักรูเรื่องปญหาขยะของชุมชนวัดจากแดงมีเนื้อหาเพ่ือสรางความตระหนักรูของคนไทย
ในยุคปจจุบันใหรูเกี่ยวกับปญหาขยะในปจจุบัน ไดแก ปญหาขยะมูลฝอย ปญหาขยะจากแมนํ้าลําคลอง และปญหา
ขยะจากธรรมชาติ ซึ่งลวนเปนประเด็นปญหาที่ตองารแกไขอยางเรงดวน เนื่องจากขยะสงผลกระทบตอวิถีชีวิต 
สิ่งแวดลอม โดยการนําเสนอแนวคิดตาง ๆ ผานวัดจากแดงที่ใชสื่อตาง ๆ เชน การออกสื่อทางโทรทัศน การประชุม 
อบรม การใชสื่อเฉพาะกิจ สื่อกิจกรรม และสื่อออนไลน ซึ่งจากการประเมินผลเกี่ยวกับการเลือกใชสื่อและการทําให
ชาวบานไดตระหนักรูถึงปญหาขยะของชุมชนวัดจากแดง โดยที่ทางวัดจากแดง พระมหาประนอม ซึ่งเปนเจาอาวาส
วัดจากแดงไดทําหนาที่ประชาสัมพันธปญหาขยะของชุมชนวัดจากแดง และเผยแพรขอมูลขาวสารเรื่องการจัดการ
ขยะ ซึ่งจะมีผลตอบรับที่ดีที่สุดและไดประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ การสื่อสารผานการประชุม โดยใหเจาอาวาสวัด
จากแดง พระมหาประนอมเปนผูใหขอมูลความรูเก่ียวกับการจัดการขยะกับทางชาวบานชุมชนวัดจากแดง เพ่ือให
ตระหนักรูถึงปญหาขยะมูลฝอยของชุมชนวัดจากแดง   

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในอนาคต คือ ควรมีการศึกษาโครงการศึกษาการจัดการขยะของโครงการ
อ่ืน ๆ ของชุมชนอื่น ๆ เพราะในแตละพ้ืนท่ี แตละรูปแบบที่พักอาศัย อาจจะมีการจัดการท่ีแตกตางกันไปสื่อ
กิจกรรมการทํางานรวมกับภาคเอกชนในเรื่องของกิจกรรมจัดการขยะในชุมชนวัดจากแดง ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม 
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นอกจากการจัดการขยะซึ่งเปนทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ควรศึกษาโครงการอ่ืน ๆของวัดอ่ืน ๆเพ่ิมเติมเก่ียวการ
จัดการขยะ อาจจะรวมถึงโครงการตาง ๆที่ชวยลดปญหาในสิ่งแวดลอมมากข้ึน 

คําสําคัญ : การสื่อสาร การรณรงค ปญหาขยะ การตระหนักรู 
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This study has explored Communication Campaign Solid waste problem in Wat Chak deng 

Community in order to achieve three purposes. 

1. To investigate the Solid waste management situation under Wat Chak Daeng 

Community 

2. To investigate the communication strategy Solid waste management in Wat Chak 

Daeng Community  

3. To investigate factors of communication in Wat Chak Daeng Community 

The concept of this study was conducted by combining many related concepts, theories, and 

result from other studies. 

 In term of methodology, the qualitative research was applied for collecting in depth 

interview from eight people for study Communication campaign Solid Waste Problem Wat Chak 

Deng Community has design detail and media communicate of Wat Chak Daeng Choice. 

 The Investigate of the Communication Campaign Solid waste problem in Wat Chak Daeng 

Community has been founded a detail of Social media in Solid waste Management Wat Chak 

Daeng Community to establish communicate with community in present. example Solid waste 

Problem, waste from river and canal and natural waste Problem. All subject matter is a problem 

need to be resolve immediately as the waste has a effective to Lifestyle, environment by present 

with this concept through Wat chakdeng by using communicate Television Broadcasting, Seminar 

Meeting, Specialized media, Activity media, Online and Social Media to media evaluation concern 

with media choice aware of solid waste problem wat Chak Daeng community. Abbot wat 

chakdeng  
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Maha pranom who give a knowledge of solid waste management of wat chakdeng community 

and propagate solid waste management and the best effective is communicate with Seminar 

meeting by abbot Wat chakdeng maha pranom for Realize a soild waste problem of Wat Chak 

Daeng Community. 

Suggestion of future studies is There should be studies of waste management studies of other 

community projects because in each area Each type of accommodation There may be different 

management, media, working activities with the private sector regarding waste management 

activities in Wat Chak Daeng community. Should have more education In addition to waste 

management, which is a resource and environment Should study other temple projects more 

about waste management May include different projects That helps reduce more environmental 

problems. 
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