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การสื่อสารรณรงค์พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง ในมิติของการ
สื่อสารเพื่อความรับผิดชอบทางสังคม  
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บทคัดย่อ
	 การวิจยัการสือ่สารรณรงค์พืน้ทีส่ขุภาวะในชมุชนเมอืงในมติขิองการ
สื่อสารเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น	มีวัตถุประสงค์การวิจัย	คือ	 1.	 เพื่อ
ศึกษาการสื่อสารการรณรงค์	 “พ้ืนที่สุขภาวะในชุมชนเมือง”	 ในมิติความรับ
ผิดชอบต่อสังคม	2.	 เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม	CSR	 ในการใช้พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมืองในเขตพื้นทีชุมชนหัวตะเข	้
ตั้งแต่เดือน	สิงหาคม	2555	ถึง	ตุลาคม	พ.ศ.	2556	การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ	 (Qualitative	Research)	 โดยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก	 (In-Depth	
Interview)	และการสนทนากลุ่ม	 (Focus	Group	Discussion)	และวิธีการ
สังเกตการณ์	(Observation)	กับ	กลุ่มประชาชนในพื้นที่ชุมชนหัวตะเข้	 	 เขต
ลาดกระบัง	กรุงเทพมหานคร
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	 ผลการวจิยัพบว่าการสือ่สารด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม	(CSR)	นัน้
เป็นกระบวนการสื่อสารผ่าน	มิติภายนอกขององค์กรการศึกษาคือ	มหาวิทยา
ลัยธุรกิจบัณทิตย์	ได้ด�าเนินกิจกรรมในรูปแบบการท�าโครงการสื่อสารรณรงค์	
ในการแก้ไขและพัฒนาสังคม	ผ่านสื่อกิจกรรมภายใต้โครงการ	 “สายน�้าจาก
สายธารสู่แม่”	 สะท้อนให้เห็นถึงว่าองค์กรการศึกษาได้แสดงบทบาทของการ
เป็นผู้น�าทางการศกึษาต่อการสร้างความเปลีย่นแปลงต่อสงัคมอย่างมวีธิกีาร	
ซึง่ได้ใช้จดุแขง็ของมหาวทิยาลยัทีม่คีณะนเิทศศาสตร์	จดัท�าโครงการของคณะ
และมกีารวางแผน	ให้คณาจารย์	นกัศกึษาได้เข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการ
สื่อสารกับชุมชน	ซึ่งจะน�ามาสู่ภาพลักษณ์ที่ดี	 (Corporate	Citizenship)	อัน
เป็นรากฐานส�าคัญในการสร้างความไว้วางใจและคุณค่าของมหาวิทยาลัย
ในมุมมองของผู้บริโภค	ทั้งนี้ได้เน้นองค์ประกอบการสื่อสาร	CSR	ในด้านการ
พัฒนาชุมชน	 (Community	 Involvement	and	Development)	กลยุทธ์การ
สื่อสาร		CSR	ผ่านสื่อกิจกรรมนี้ประกอบด้วย	3	องค์ประกอบ	คือ	1.	องค์กร
เป็นผูน้�าท�าหน้าทีส่่งข้อมลู	2.	ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีหมายถงึคนหรอืกลุม่คนทีร่บั
สาร	คือ	คนในชุมชนและเครือข่ายที่ส่งสารไป	และ	3.	ภาพลักษณ์หรือสารที่
ส่งออก

ค�าส�าคัญ :		การสื่อสารณรงค์	/	การสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
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Abstract
	 The	 research	 topic	 “Media	Campaign	 for	 Healthy	 Space	
in	Urban	Community	CSR	Communication	Approach	was	 to	 study	
1.	Media	Campaign	 in	Urban	Community	 for	CSR	Communication	
approach.	2.	To	study	CSR	communication	process	by	creating	Healthy	
Space	 in	Urban	Community	of	Hua	Ta	Kae,	Ladkrabang,	Bangkok.		
This	research	was	qualitative	methods;	in-depth	interview	and	focus	
group	discussion	with	community	leaders	and	villagers,	observation	“	
Sainam	Jak	Saitran	Su	Mae”	project.
 The	 results	 showed	 that	CSR	 communication	 is	 the	 process	
of	 communicating	 through	 the	 external	 dimension	by	Dhurakij	 Pundit	
University	 in	 the	 forms	of	CSR	activities	 through	media	 campaign	 for	
community	 development	project	 under	 	 Sainam	 Jak	Saitran	Su	Mae”	
project.	 	 The	 project	 reflects	 higher	 education	 organization	 that	 has	
shown	 the	 role	of	 educational	 leadership;	creating	social	 change.	The	
University	used	the	strengths	of	faculty	of	Communication	Arts.	Faculty	
and	students	can	participate	in	the	project,	which	will	lead	to	corporate	
citizenship;	the	corporate	image	is	a	foundation	in	building	trust	and	values	
of	the	University	in	the	perspective	of	consumers.		All	this	has	focused	
on	CSR	communication	elements	 through	Community	 Involvement	and	
Development	 as	 a	CSR	communication.	CSR	communication	 strategy	
through	the	media	activity	consists	of	3	elements:	1	organization	as	a	leader	
for	deliver	the	message	2.	Stakeholder	refers	to	people	in	the	communities	
and	networks	that	send	a	message	to	and	3.	Image	or	sent	message.	

 Key word : 	Media	Campaign	/	CSR	communication
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ที่มาของปัญหา
	 สมัยที่รัฐบาลภายใต้การน�าของ	นส.	 ยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 อดีตนายก
รัฐมนตรี	 ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ	 เด็กและเยาวชนควรได้เติบโตและเรียนรู้ในสภาพแวดล้อม
สร้างสรรค์	ผู้หญงิมโีอกาสใช้ศกัยภาพและบทบาทอย่างเตม็ที่	ทกุคนในฐานะ
สมาชิกของครอบครัวมีสุขภาวะที่ดี	ไทยจะเติบโตมั่นคงไม่แพ้ชาติอื่น	และได้
ด�าเนนิการรเิริม่โครงการพ้ืนทีส่ขุภาพ	โดยการจดัตัง้	“ศนูย์ชมุชนสร้างสรรค์”	ท่ี
บรเิวณใต้ทางด่วนถนนสขุมุวทิ	(เพลนิจติ)	ถอืเป็นโครงการแรกท่ีได้น�านโยบาย
ไปปฏิบัติ	 ภายใต้หน่วยงานหลักอันได้แก่	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	กระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงคมนาคม	กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์	 หน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคีเครือข่ายกว่า	 10	องค์กร
จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ใต้ทางด่วนและพื้นที่ต่างๆ
	 โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการสร้างพื้นท่ีสาธารณะให้เกิดเป็น
สถานที่เสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในชุมชน	อาทิ	 เกิดกิจกรรม
เรียนรู้	ศิลปะ	เทคโนโลยีไอทีส�าหรับเด็ก	เยาวชน	สตรี	และครอบครัว	แหล่ง
ให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพ	 รวมทั้งจัดฝึกทักษะอาชีพสร้างรายได้	 จัดกิจกรรม
ออกก�าลังกายของชุมชน	และคาดหวังจะให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ในแหล่งอื่นๆ
กระจายให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ	ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนทีใ่ต้ทางด่วน	พืน้ทีส่าธารณะ
ในชุมชนภายใต้หลักการที่ว่า	ชุมชนต้องเป็นผู้ก�าหนดและมีส่วนร่วม
	 การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์นี้ถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้
พัฒนาในการท�ากิจกรรมสร้างสรรค์	เกิดการเชื่อมร้อยสถาบันครอบครัวที่นับ
วันจะอ่อนแอลง	อีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม	 งานวิจัยขององค์การอนามัยโลกพบว่า	 หากเด็กมีพื้นที่
สร้างสรรค์จะท�าให้เกดิพฤตกิรรมบวก	ลดพฤตกิรรมรนุแรงและพฤตกิรรมเส่ียง
ทางเพศได้
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	 “การพฒันาพ้ืนทีช่มุชนให้เป็นพ้ืนทีส่ขุภาวะสามารถสร้างความพอใจ
และส่งผลกระทบวงกว้างทั้งในมิติสุขภาพ	 สังคมเศรษฐกิจและการเมือง
สร้างสรรค์มีต้นแบบจากต่างประเทศหลายแห่ง	 อาทิ	 โครงการพื้นท่ีสีเขียว
ลอยฟ้าบนทางรถไฟยกระดบัเก่าเมอืงนวิยอร์ก	สหรฐัอเมรกิา	โครงการปรบัปรงุ
คลองเกชอน	กรุงโซล	ประเทศเกาหลีใต้	 ที่ให้มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ถึง	 25	
พันล้านเหรียญสหรัฐ	 และช่วยลดฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศลงได้ถึง 
ร้อยละ	 35	 ผู้แทนชุมชนเป็นคณะกรรมการร่วมดูแล	 เมื่อชุมชนเข้มแข็งก็
สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตัวเอง
	 เขตลาดกระบัง	 เป็นเขตหนึ่งที่เป็นชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานคร	มี
การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน	 ทั้งทางด้านกายภาพ	 เศรษฐกิจ	
สังคม	ประชากร	 เป็นแหล่งงานที่ดึงดูดให้ผู้คนจากท้องถิ่นต่างๆท่ัวประเทศ
หลัง่ไหลเข้ามาประกอบอาชพีหลากหลายประเภท	หลากหลายกจิกรรม	ปัญหา
ที่ตามมาคือ	ความแออัดของที่อยู่อาศัย	ประชากรหนาแน่น	สาธารณูปโภค	
สาธารณูปการไม่เพียงพอ	อาชญากรรมเพิ่มขึ้น	 การจราจรติดขัด	 มลภาวะ
เป็นพิษ	ขยะเกลื่อนเมือง	น�้าเน่า	อากาศเสีย	เสียงดัง	ฝุ่นละอองกระจายแทบ
ทุกพื้นที่	ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อาศัยในเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม
	 การเพิม่พืน้ทีส่ร้างสรรค์	ในมติขิองพืน้ทีสี่เขยีวจงึเป็นอกีทางเลือกหน่ึง
ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม	ทั้งช่วยกรองมลพิษเสริมสร้างสุขภาพกายและ
สขุภาพจติทีแ่ขง็แรงให้คนเมือง	แต่ปัญหาคอื	พ้ืนทีส่เีขยีวในเมอืงมไีม่เพยีงพอ
กบัความต้องการของประชาชน	การเข้าถงึเป็นไปโดยยากในบางพืน้ที	่บทบาท
ของพืน้ทีส่เีขยีวบางแห่ง	ไม่เอือ้อ�านวยต่อความต้องการของผูใ้ช้บรกิาร	จงึต้อง
มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง	เพื่อช่วยให้ประชาชนคนเมืองมีทางเลือกใน
การพักผ่อนหย่อนใจ		
	 ค�าว่า	“พื้นที่สีเขียว”	ได้มีผู้ให้ค�าจ�ากัดความไว้หลายประการ	แต่ส่วน
ใหญ่ทั่วไปมักหมายถึงสวนสาธารณะ	ซึ่งเป็นบริเวณที่ปลูกต้นไม้เป็นจ�านวน
มาก	กั้นเป็นขอบเขตไว้เพื่อประชาชนทั่วไป
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จากงานวิจยัมาตรการในการเพ่ิมและการจดัการพ้ืนทีส่เีขยีวในเขตชมุชนอย่าง
ยั่งยืน	โดยศูนย์วิจัยป่าไม้	คณะวนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่เสนอ
ต่อส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ได้ให้ค�า
นิยามของ	 “พื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง”	 ว่าหมายถึง	พื้นท่ีโล่งว่างในเขต
เทศบาล	ซึ่งมีพืชพรรณเป็นองค์ประกอบหลัก	 ได้รับการจัดการตามหลักวิชา
วนวัฒนวิทยาและหลักการทางภูมิ	 สถาปัตย์	 เพ่ือเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้เอื้อ
อ�านวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจและเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของเมือง	
อันจะท�าให้ชุมชนเมืองเป็นเมืองสีเขียวที่ร่มรื่นสวยงามและน่าอยู่ตลอดไป	
	 การพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวมีด้วยกันหลายลักษณะ	ขึ้นอยู่กับสภาพและ
บริบทของชุมชนในการพัฒนา	
 1. พืน้ทีธ่รรมชาต	ิ	ซึง่เป็นพ้ืนทีท่ีม่อียูต่ามธรรมชาต	ิเป็นแหล่งรวมของ
ระบบนเิวศทีจ่�าเป็นต้องอนรุกัษ์ให้คงอยูใ่นสภาพทีส่มบรูณ์ตลอดไป	โดยมกีาร
จัดการที่เหมาะสม	ส่วนใหญ่จะอยู่โดยมีการจัดการที่เหมาะสม	และมักจะอยู่
บริเวณต้นน�้า	ป่าไม้	ภูเขา
 2. พื้นที่สีเขียวเพื่อบริการ	เป็นพื้นที่สีเขียวที่ประชาชนสามารถเข้าไป
ใช้บริการเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ	ออกก�าลังกายและเสริมสร้างทัศนียภาพ
ที่สวยงามให้กับเมืองในรูปแบบสวนสาธารณะ	สวนหย่อม	สนามกีฬากลาง
แจ้ง	สนามเด็กเล่น	ลานเมือง	สวนพฤกษศาสตร์	สวนรุกขชาติ	และสวนสัตว์	
กรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบนี้หลายแห่ง	 อาทิ	 สวนหลวงร.9	
สวนลุมพินี	ศูนย์เยาวชน	ลานคนเมือง	เป็นต้น
 3. พืน้ทีสี่เขยีวเพือ่สิง่แวดล้อม เป็นพืน้ทีส่เีขยีวทีเ่สรมิสร้างคณุค่าด้าน
สิง่แวดล้อม	เช่นการเพิม่ก๊าซออกซเิจน	และลดอณุหภมูคิวามร้อนในเมอืง	แม้
ประชาชนจะไม่สามารถเข้าไปใช้บรกิารได้โดยตรง	แต่มคีณุค่าด้านสิง่แวดล้อม
ซึง่เป็นเสมอืนปอดของชมุชนเมอืง	โดยรปูแบบในกรงุเทพมหานครได้แก่	สวน
ในบ้าน	พื้นที่สีเขียวในโรงเรียน	หน่วยงานราชการ	ศาสนสถาน	สนามกอล์ฟ	
เป็นต้น
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 4. พื้นที่สีเขียวริมเส้นทางสัญจร	เป็นพื้นที่สีเขียวที่อยู่ในแนวเส้นทาง
สญัจรสาธารณะซ่ึงมบีทบาททัง้การเสรมิสร้างคณุค่าด้านสิง่แวดล้อมและการ
บริการ	ได้แก่	พื้นที่ตามแนวถนน	เกาะกลางถนน	ริมทางเดิน	แนวถอยร่นริม
แม่น�้าล�าคลอง	ริมทางรถไฟ	เป็นต้น
 5. พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน	เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของได้แก่	 สวนไม้ผลยืนต้น	 สวนป่าเศรษฐกิจ	 พื้นท่ีว่างใน
บริเวณสถานประกอบการ	 ในกรุงเทพมหานคร	 ได้แก่บริเวณชานเมืองท้ังฝั่ง
ตะวนัออกและฝ่ังตะวนัตกของกรงุเทพมหานคร	เช่น	สวนผกั	สวนผลไม้	โดยใน
เขตชุมชนเมืองยังมีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมที่จะน�ามาพัฒนา
เป็นพืน้ทีสี่เขยีวอย่างยัง่ยนื	ได้แก่	พืน้ทีว่่างรกร้าง	พืน้ท่ีส่วนราชการ	พืน้ท่ีศาสน
สถาน	พื้นที่สถานศึกษา	 พ้ืนที่ลานกิจกรรมของชุมชน	พื้นที่ว่างภายหลังการ
พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	พื้นที่ว่างตามอาคารบ้านเรือนและ
สถานประกอบการของเอกชน	เป็นต้น
 การเปิด พื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่สาธารณะในชุมชนหลวงพรต-
ท่านเลี่ยม (ตลาดหัวตะเข้)
	 ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม	 (ตลาดหัวตะเข้)	 ตั้งอยู่หมู่ท่ี	 2	 แขวง
ลาดกระบัง	เขตลาดกระบงั	กรงุเทพมหานคร	มปีระชากรทัง้สิน้	1,296	คน	335	
ครัวเรือน	เดิมชื่อชุมชน	“หลังตลาด”	ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นชุมชนหลวงพรต-
ท่านเลี่ยม	 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่หลวงพรต	 พิทยพยัต	และท่านเล่ียม	บุนนาค	
ผู้เป็นภรรยา	 ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่ได้บริจาคที่ดินให้คนในชุมชนได้ใช้เป็นที่
อยู่อาศัย	 ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบท	 เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติ
ยาวนานกว่า	70	ปี	มีลักษณะทางกายภาพและสังคมที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง	
การที่มีคลองหลายสาย	เช่น	คลองประเวศบุรีรมย์	คลองล�าปลาทิว	คลองหัว
ตะเข้	ฯลฯ	เชือ่มตดิต่อกนัได้ท�าให้สองฝ่ังคลองมกีารตัง้ถิน่ฐานและเกดิวถิชีวีติ
ของชมุชนริมน�า้	มลีกัษณะสภาพแวดล้อมตามธรรมชาตทิีผ่กูพนักบัล�าน�า้	แต่
เดิมเป็นย่านพาณิชยกรรมที่มีความส�าคัญในอดีต	มีการค้าขายทางเรือเป็น
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ส�าคัญ	 เป็นตลาดริมน�้าที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าอย่างคึกคัก	ก่อให้
เกดิรายได้จ�านวนมาก	ท�าให้ชมุชนมคีวามเจรญิทางด้านเศรษฐกจิ	ทกุคนต่าง
มีช่องทางในการประกอบอาชีพ	ไม่ต้องออกไปท�างานนอกชุมชน	แต่ปัจจุบัน
มีความซบเซาอันเนื่องมาจากการเกิดอัคคีภัยเมื่อ	 10	กว่าปีก่อน	ผนวกกับ
มีการก่อสร้างถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง	 จึงท�าให้ประชาชนบางส่วนย้ายออก
จากชมุชนไปก่อสร้างบ้านเรอืนตามแนวถนน	และมตีลาดใหม่ท่ีตดิถนน	ท�าให้
ตลาดหัวตะเข้ถูกแปรสภาพจากร้านค้าเป็นบ้านพักอาศัยเป็นส่วนมาก	ส่วน
บ้านเรอืนทีถ่กูทิง้ร้าง	ส่วนหนึง่กม็กีารแปรสภาพบ้านเรือนให้เป็นห้องเช่าราคา
ถูกให้คนนอกได้เข้ามาอยูอ่าศยั	ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากสนามบนิสุวรรณภูมิ	
ท�าให้คนในชมุชนประกอบไปด้วยผูท้ีอ่าศยัอยูด่ัง้เดมิและผูท้ีอ่พยพเข้ามาใหม่	
	 จากการขยายเมอืงและการเคลือ่นย้ายแรงงานท่ีเกดิขึน้น้ีท�าให้คนใน
ชมุชนเกดิการความเปลีย่นแปลงในชมุชน	เนือ่งจากผู้ท่ีอพยพเข้ามาใหม่ไม่ได้
เข้าใจถึงประวัตศิาสตร์ของทีม่าของชมุชนร่วมกนั	เพราะมลีกัษณะเป็นเพยีงผู้
อาศยัมากกว่าเป็นเจ้าของบ้าน	ชมุชนมลีกัษณะต่างคนต่างอยู	่ผู้ท่ีเป็นเจ้าของ
บ้านที่แท้จริงก็มิได้อาศัยอยู่ในชุมชน	การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 จึงขาดการมี
ส่วนร่วมมือ	เกิดช่องว่างระหว่างผู้อยู่อาศัยเดิมและผู้อยู่อาศัยใหม่	ขาดความ
ผูกพันและความสามัคคีของคนในชุมชน	ท�าให้ไม่สามารถพัฒนาชุมชนทาง
ด้านกายภาพ	สังคม	และเศรษฐกิจได้
	 อย่างไรกด็ชุีมชนหลวงพรต-ท่านเลีย่ม	มลีกัษณะของพืน้ท่ีเอือ้ต่อการ
พัฒนา	 เนื่องจากอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร	 เป็นพื้นที่อยู่ในแผนการพัฒนา
ผงัเมอืงของกรงุเทพมหานครฝ่ังตะวันออก	มกีารคมนาคมสะดวก	สามารถเดนิ
ทางได้ทั้งทางน�้า	ได้แก่	คลองประเวศบุรีรมย์	ทางรถไฟ	ได้แก่	ทางรถไฟสาย
ตะวนัออก	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลงิค์	ทางอากาศ	คอื	สนามบนิสวุรรณภมู	ิทางบก	
ได้แก่	ถนนลาดกระบงั	และทางหลวงระหว่างเมอืงกรุงเทพ-ชลบรีุ	โดยมขีองดี
ของชุมชน	คือ	การเลี้ยงปลาในกระชังริมคลอง	การผลิตอุปกรณ์หาปลา	(ปืน
ยิงปลา	ลอบดกัปลา)	การผลติอปุกรณ์ทางการศกึษา	(การขงึเฟรม	:	นักศกึษา
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วิทยาลัยช่างศิลป์)	อาหาร	เช่น	เป็ดย่าง	ขนมบ่ะจ่าง	ขนมไทย	น�้าพริก	ขนม
เบื้องโบราณ	 ร้านจ�าหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร	การท�าดอกไม้จากหลอด
กาแฟ	สภาพบ้านเรอืนส่วนใหญ่ทีย่งัคงสภาพเดมิเมือ่ครัง้อดตี	ความสวยงาม
ของคลองประเวศบุรีรมย์	 พิพิธภัณฑ์หลวงพรต-ท่านเลี่ยม	 วิถีชีวิตชุมชนริม
น�้า	องค์เซียนที่โรงเจฮะเฮงตั้ว	ศูนย์แสดงงานศิลปะของวิทยาลัยช่างศิลป์	วัด
มอญ	เป็นต้น
	 ที่ผ่านมาการพัฒนาที่เข้ามาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ	
ที่เข้ามาร่วมพัฒนาในชุมชนพบว่า	ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม	 ได้เคยมีการ
จัดการท่องเที่ยวชุมชนหลายครั้ง	มีการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวทางน�้าเชื่อมต่อ
กับชุมชนอื่นๆ	ตามเส้นทางคลองประเวศบุรีรมย์	 ซึ่งเป็นการด�าเนินการโดย
หน่วยงานต่างๆ	ประกอบด้วยส�านักงานเขตลาดกระบัง	 สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 ซึ่งได้พยายามเข้ามาพัฒนาและส่ง
เสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่หลายครั้งเพราะเห็นถึงศักยภาพของพื้นท่ี	 แต่การ
จัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของหน่วยงานกลับไม่ประสบผลส�าเร็จ	 การ
ด�าเนินการขาดความต่อเนื่อง	 ไม่ยั่งยืน	 ซึ่งสาเหตุส�าคัญเกิดจากการท่ีชุมชน
ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น	 ชุมชนเป็นเพียงแค่ผู้ร่วมกิจกรรม	แต่ไม่ได้
คดิ	ก�าหนดทศิทางด้วยตนเอง	ชมุชนไม่ได้เหน็ต้นทนุและศกัยภาพของตนเอง	
ท�าให้ไม่เกดิความพร้อมทีจ่ะรองรบัและจดัการกบักจิกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกดิ
ขึน้ได้	การประชาสมัพนัธ์ยงัไม่ทัว่ถงึทัง้ชมุชนท�าให้ชาวชมุชนบางส่วนไม่ทราบ
ข้อมลูเลยว่าจะมนัีกท่องเทีย่วมาจงึไม่สนใจ	แต่ในมมุกลบักนัชาวชมุชนได้ให้
ข้อมูลมาว่า	“ก็มีนักท่องเที่ยวบ้างน่ะ	เห็นฝรั่งเขาสะพายเป้ใบใหญ่เดินเข้ามา	
แต่คุยกับเขาไม่รู้เรื่อง	 มากันสองคน	บางคนก็เดินมาคนเดียว	บ้างก็มาเป็น 
กลุม่เพือ่มาถ่ายรปูชมุชนรมิน�า้		นอกจากนีย้งัมรีายการโทรทศัน์	(แม่ช้อยอร่อย
เหาะ	ออกอากาศทางช่อง	9)	เข้ามาท�ารายการเก่ียวกบัชมุชนในมมุของสถาน
ที่ท่องเที่ยว	ประวัติศาสตร์	และอาหาร
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	 จากการศึกษาทุนทางสังคมของพื้นที่และบริบทแวดล้อมภายนอก	
ซึ่งประกอบด้วย	พื้นที่กายภาพของชุมชนเมืองที่อยู่ริมน�้า	 ความเป็นตลาด
เก่า	มีสถาบันการศึกษา	อาทิ	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง	 วิทยาลัยช่างศิลป์	 แม้จะมีงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นโดยเฉพาะการ
จัดการทอ่งเที่ยวโดยชุมชนมาเป็นเครื่องมือในการพฒันาชุมชนของตนเองใน
ด้านต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นในเรือ่งของความเข้าใจในประวตัศิาสตร์ของชมุชนร่วม
กนัอนัจะน�าไปสู่การสร้างความสมัพนัธ์และความสามคัคขีองคนในชมุชน	การ
สร้างจติส�านกึและการอยูร่่วมกนัของคนในชมุชน	การสร้างอาชพี	สร้างรายได้
ให้กบัคนในชมุชน	แต่ยงัขาดงานวจิยัในมติขิองการสือ่สารรณรงค์	การสือ่สาร
เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน
		 ภายใต้งานวิจัยที่กล่าวมา	 ชุมชนหัวตะเข้ได้มีการสร้างกระบวนการ
เรยีนรูแ้ก่ชมุชนมาในระยะหนึง่	หากแต่ภายใต้โครงการวจิยั	การส่ือสารรณรงค์
พ้ืนทีสุ่ขภาวะในชมุชนเมอืง	:	กรณศีกึษาชมุชนหวัตะเข้		ในคร้ังน้ี	คณะผู้วจิยัได้
เข้าไปร่วมสร้าง	การสื่อสารรณรงค์	เพื่อสร้างพื้นที่สาธารณะในกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมของชมุชนในมติขิองศลิปะ	ภายใต้โครงการ	“	สายน�า้จากสายธารสูแ่ม่	
”	เป็นการส่ือสารรณรงค์เพือ่สร้างพืน้ทีส่ร้างสรรค์ให้เดก็และเยาวชนในชมุชน	
ซึง่ถือเป็นมติกิารเข้าถงึพืน้ทีช่มุชนเมอืงในรปูแบบหน่ึงเพือ่ให้เกดิการสร้างการ
รับรู้ผ่านช่องทางส่ือสารหลายรปูแบบในโครงการโดยทีมวจิยัได้ด�าเนินการร่วม
กับคนในชุมชนและผู้เกี่ยวข้องอันได้แก่	ภาคสถาบันการศึกษา		ภาคราชการ
ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงแนวทางการสร้างพื้นที่สุขภาพ	การสร้างการมีส่วนร่วม
ให้คนในชุมชนได้เข้าถึงและมีการใช้พื้นที่สุขภาวะให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
อย่างยัง่ยนื	โดยการด�าเนนิการรณรงค์นี	้คณะนเิทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรุกจิ
บณัทิตย์	ในฐานะสถาบนัการศกึษาทีร่บัใช้สงัคม	ท�าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานหลกั	 
ในการเชื่อมโยงนักศึกษา	คณาจารย์และเจ้าหน้าที่	มาร่วมในการด�าเนินการ
ผ่านกระบวนการสื่อสารในมิติความรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR)	
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ปัญหาน�าการวิจัย
	 1.	การสื่อสารการรณรงค์	“พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง”	ในมิติความ
รับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างไร
	 2.	 กระบวนการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคม	 ในการใช้พื้นที่สุข
ภาวะในชุมชนเมืองเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	เพือ่ศกึษาการสือ่สารการรณรงค์	“พืน้ทีส่ขุภาวะในชมุชนเมอืง”	ใน
มิติความรับผิดชอบต่อสังคม
	 2	เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	CSR	
ในการใช้พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง

ขอบเขตการวิจัย
	 การวจิยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษาการสือ่สารการรณรงค์	“พืน้ทีส่ขุภาวะในชมุชน
เมือง”	 ในมิติของความรับผิดชอบต่อสังคมในเขตพื้นทีชุมชนหัวตะเข้ตั้งแต่
เดือน	สิงหาคม	2555	ถึงเดือน	ตุลาคม	พ.ศ.	2556

นิยามศัพท์
 การสื่อสารการรณรงค์ “พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง” ในมิติ
ความรับผิดชอบต่อสังคม	 หมายถึงกลยุทธ์การส่ือสารความรับผิดชอบต่อ
สังคมจากภายในองค์กรสู่ภายนอกองค์กร	 สร้างการมีส่วนร่วมของอาจารย์	
นกัศกึษา	และประสานภาคเีครอืข่ายในการมส่ีวนร่วมในโครงการพืน้ทีส่ขุภาพ
ของชุมชนเมือง	อาทิ		วิทยาลัยช่างศิลป์		โรงพยาบาลลาดกระบัง	
 กระบวนการการสื่อสารในมิติความรับผิดชอบต่อสังคม CSR 
หมายถึง	แนวทางการใช้สือ่กจิกรรมการสือ่สารในมติคิวามรบัผดิชอบต่อสงัคม	
ภายใต้การด�าเนินงานโครงการรณรงค์	 “สายน�้าจากสายธารสู่แม่”	 โดยใช้
กลยทุธ์การใช้สือ่กจิกรรมเป็นหลกั	อนัมกีารประยกุต์การใช้รปูแบบส่ือท่ีหลาก
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หลาย	เพือ่ให้สอดคล้องกบัเป้าหมายการด�าเนนิงานของชมุชน	อาท	ิวทิยชุมุชน	
เสียงตามสาย	การใช้โปสเตอร์เป็นสื่อในการรณรงค์	
 พืน้ทีส่ขุภาวะ		หมายถงึ		พืน้ทีใ่นเขตตลาดไม้หัวตะเข้		ท่ีท�าให้คนใน
ชมุชนใช้พืน้ทีเ่พือ่สร้างคณุภาพชวีติ	มกีารอยูร่่วมกนัอย่างเข้าใจ	สามารถสร้าง
ความรู้สึกร่วม	และก่อให้เกิดความผูกพันของชุมชน	
 ชุมชนเมือง	 หมายถึง	 ชุมชนที่มีความหนาแน่นของประชากรมาก	
อาคาร	 บ้านเรือนหนาแน่น	 มีความเจริญ	 ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย	ีสิง่แวดล้อมเป็นสิง่ทีม่นษุย์สร้างขึน้มากกว่าสิง่ทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาติ	
อาชีพมีความหลากหลาย	ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม	การค้าขาย	และ
การบริการ	สมาชิกมีความเป็นอิสระ	 เป็นปัจเจกบุคคลสูง	ท�าให้ความสัมพันธ์
เป็นแบบทางการมากกว่าส่วนตัว	 สามารถอยู่ร่วมกันได้เพราะผลประโยชน์ที่
แต่ละคนจะได้รบั	มวีฒันธรรมทีห่ลากหลายอนัเนือ่งมาจากการรวมตวัของกลุม่
คนหลายกลุ่ม	ในที่นี้	คือ	ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม	(ตลาดหัวตะเข้)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 1	 ผลจากการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการณรงค์
การใช้พื้นที่สุขภาพในชุมชนเมืองพื้นที่อื่นๆต่อไป
	 2	ผลจากการวิจัยท�าให้ทราบปัจจัยที่เอื้อต่อการสร้างเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนเมืองในการใช้พื้นที่สุขภาพเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป		
 3	ผลจากการวิจัยท�าให้ทราบรูปแบบการสื่อสารเพื่อความรับผิดชอบ
ขององค์กรสถาบนัเพือ่เป็นส่วนหนึง่ในการพฒันาการสร้างพืน้ทีส่ร้างสรรค์ต่อไป

วิธีการวิจัย
	 การวิจัยเรื่อง	 “การสื่อสารรณรงค์พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมืองในมิติ
ของการสื่อสารเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม	 :	 กรณีศึกษาพื้นท่ีชุมชนตลาด
ไม้หัวตะเข้	 ใช้วิธีการศึกษา	ดังต่อไปนี้	 	 1.การสนทนากลุ่ม(Focus-Group	
Discussion)	กับกลุ่มเยาวชนที่เข้าไปใช้พื้นที่สุขภาพ	และประชาชนกลุ่มเป้า
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หมายที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่สุขภาวะในชุมชนเมือง	 	 2.	การสัมภาษณ์แบบเจาะ
ลึก	 (In-	Depth	 Interview)	 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารใน
พื้นที่สุขภาวะ	 อันได้แก่	 กลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดกิจกรรมรณรงค์	
และกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยอ้อม	 ได้แก่	 องค์กรที่เข้ามามีส่วนร่วมด�าเนินการใน
โครงการ		3.	การสงัเกตการณ์	(Observation)	ผูว้จัิยใช้วธิกีารสงัเกตการณ์แบบ
ไม่มีส่วนร่วม	 (Non-participant	Observation)	 เพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
ชดัเจนมากขึน้	อนัได้แก่	รปูแบบการใช้พ้ืนทีส่ขุภาพ	สภาพแวดล้อมท้ังภายใน
และภายนอก	และลักษณะการด�าเนินงาน	การประสานงานขององค์กรและ
ประชาชนในพืน้ทีร่วมถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการสือ่สารรณรงค์เพือ่กระตุน้
ให้เกิดการรับรู้	และการใช้พื้นที่สุขภาวะ	ลักษณะการสื่อสาร	การใช้สื่อต่างๆ	
และการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ทางการสื่อสาร

ผลการศึกษา
	 European	commission	on	CSR	กล่าวว่า	CSR	มอียู	่2	มติหิลัก		คอื	มติิ
ภายในซึง่เก่ียวกับการดแูลกจิกรรมต่างๆ	ทีธ่รุกจินัน้ด�าเนนิการอยูแ่ละจดัการ
ได้โดยตรง	เช่น	การจัดการแรงงาน		กระบวนการผลิต		หรือการจัดการด้านสิ่ง
แวดล้อม		และมติภิายนอกซึง่เกีย่วกบักจิกรรมทางธรุกจิท่ีบริษทัไม่สามารถท่ี
จะควบคุมได้โดยตรง		เช่น	การดูแลลูกค้า		การรับผิดชอบต่อ	Supplier	และ
การสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม	เป็นต้น	ทั้งนี้	มิติของการสื่อสาร
เพือ่ความรับผิดชอบต่อสงัคมทีม่หาวทิยาลยัธรุกจิบณัทติย์ไปด�าเนนิกจิกรรม
กับชุมชนหัวตะเข้นั้น	ถือเป็น	มิติภายนอก	เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ไกลจาก
แหล่งชุมชน	และไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับพื้นที่ชุมชนหัวตะเข้มากนัก	แต่ใน
ฐานะสถาบันการศึกษาเอกชนได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง	
โดยการท�ากิจกรรม	หรอืสนบัสนนุในรปูแบบการท�าโครงการสือ่สารรณรงค์ใน
โครงการ	“สายน�า้จากสายธารสูแ่ม่”	เพือ่แก้ไขและพฒันาสังคมในประเดน็การ
พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ในมิติของตลาดน�้าศิลปะ	ซึ่งถือเป็นการแสดงบทบาท
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ของผู้น�าทางการศกึษาต่อการสร้างความเปลีย่นแปลงต่อสงัคมอย่างมวีธิกีาร
จึงจ�าเป็นที่จะต้องมีการวางแผน		และการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน	ซึ่งจะ
น�ามาสู่ภาพลักษณ์ท่ีดี	 (Corporate	Citizenship)	 อันเป็นรากฐานส�าคัญใน
การสร้างความไว้วางใจและคุณค่าของมหาวิทยาลัยในมุมมองของผู้บริโภค	
กับการมีส่วนร่วมในการสื่อสารรณรงค์เพื่อพัฒนาชุมชน	ซึ่งสอดคล้องกับท่ี	
Paul	A.	Argent	(2007)	[1]	กล่าวถึง	การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารองค์กรใน
งานซีเอสอาร์นั้นต้องค�านึงถึงปัจจัย	3	องค์ประกอบ	คือ	1)	องค์กรเป็นผู้น�าท�า
หน้าที่ส่งข้อมูล	 	 2)	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหมายถึงคนหรือกลุ่มคนท่ีรับสารท่ีส่ง
ไป	และ	3)	สารหรอืภาพลกัษณ์ทีส่่งออก	ผลจากงานวจิยัน้ีมหาวทิยาลัยธรุกจิ
บณัทติย์ในฐานะองค์กรผูด้�าเนนิกจิกรรมการรณรงค์น้ีได้มกีารก�าหนดกลยทุธ์
ระดับองค์กรที่มีประสิทธิภาพ	เริ่มจากการก�าหนดวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร
ในโครงการพร้อมทั้งศึกษาปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม
นัน้	ส่งผลให้ภาพลักษณ์ขององค์กรมคีวามน่าเชือ่ถอืในสายตาของผู้มส่ีวนได้ 
ส่วนเสีย	คือ	ประชาชนในชุมชนตลาดไม้หัวตะเข้และองค์กรต่างๆ	ที่เข้าร่วม	
รวมทั้งสาธารณะผ่านสื่อมวลชน

อภิปรายผล
	 ผลการศกึษาวจิยัพบว่า		การสือ่สารรณรงค์ในพืน้ทีช่มุชนเมอืง	ตลาด
ไม้หัวตะเข้นี้ทางคณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	มีบทบาทใน
การการมีส่วนร่วมกับชุมชน	 	 โดยเน้นองค์ประกอบการสื่อสาร	CSR	 ในด้าน
การพัฒนาชุมชน	(Community	Involvement	and	Development)	ไม่ว่าจะ
เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านสื่อกิจกรรมโครงการ	 “สายน�้าจาก
สายธารสู่แม่”	การช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชน	 เพื่อที่จะน�าไปสู่การพัฒนา
ชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป	Kotler	and	Lee	(2005)	[2]	ได้กล่าวถึงลักษณะความรับ
ผิดชอบต่อสังคมลักษณะนี้ว่าเป็นการปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคม
จากการด�าเนินธุรกิจ	 รวมถึงการอุทิศทรัพยากรของบริษัทโดยสมัครใจ	 เป็น
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กจิกรรมหลกัทีด่�าเนนิการโดยบรษิทั	เพือ่สนบัสนนุประเดน็ทางสงัคม	การอาสา
ช่วยเหลือชุมชน	(Community	Volunteering)	และเพื่อตอบสนองต่อประเด็น
ปัญหาทางสังคมที่องค์กรให้ความสนใจห่วงใย	องค์กรธุรกิจอาจเป็นผู้ด�าเนิน
การเองโดยล�าพังหรือร่วมกับองค์กรใดและอาจเป็นผู้ก�าหนดกิจกรรมอาสา 
ดังกล่าวนั้นเองหรือพนักงานเป็นผู้คัดเลือกกิจกรรม		

การสื่อสารผ่านสื่อกิจกรรม : ก้าวแรกของการสร้างความตระหนักรู้และ
การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
	 การใช้สื่อกิจกรรมรณรงค์	 ถือเป็นกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อความรับผิด
ชอบต่อสังคมที่	คณะวิจัยใช้ในการสื่อสารที่จะเชื่อมโยงการท�างานของคนใน
ชุมชน		สื่อกิจกรรม	ภายใต้	โครงการ	“สายน�้าจากสายธารสู่แม่		นับเป็นกลไก
ให้เกดิการสร้างความร่วมมือโดยมีผูน้�า	คอื	คณบดคีณนเิทศศาสตร์	มหาวทิยา
ลยัธรุกจิบณัทติย์	พร้อมด้วยคณาจารย์และนกัศกึษาของคณะ	ร่วมกบัแกนน�า
ชมุชน	ในการประสานงานร่วมจดังาน	รวมทัง้ชาวบ้านทีอ่ยูใ่นชมุชนได้น�าบตุร
หลานเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประกวดวาดภาพสนี�า้ในงานวนัแม่		โดย
ใช้พื้นที่	ตลาดไม้หัวตะเข้	ที่เป็นพื้นที่สาธารณะในการจัดงาน	
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	 ทีมคณะท�างานของโครงการภายใต้	 การน�าของคณบดีคณะ
นิเทศศาสตร์ได้ประชุมปฎิบัติการวางแผนแนวทางการใช้สื่อกิจกรรม	และ
การทบทวนบทบาทการท�างานกบัชมุชน	การแลกเปล่ียนเรยีนรูร่้วมกนั	โดยดงึ
ประเด็น	ความรักของแม่ลูกในชุมชน	เป็นต้นแบบน�าร่องในการสร้างกิจกรรม
ร่วมกนั	เพือ่ให้ชมุชนได้มจีติส�านกึรกัครอบครวั	รกัชุมชน	สร้างส่ิงแวดล้อมท่ีดี
ให้กับบุตรหลานของตนต่อไป
	 ในการด�าเนินงานของโครงงานได้มีความร่วมมือจากหลายภาค
ส่วน	ทั้งความร่วมมือภายในคณะ	ความร่วมมือระหว่างคณะและหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัย	 ร่วมกับชุมชน	ผู้น�าชุมชน	 รวมถึงพันธมิตรของชุมชน	 เช่น	
วิทยาลัยช่างศิลป์	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
และได้มส่ืีอมวลชนทีท่างมหาวทิยาลยัประสานและส่วนทีท่างชมุชนประสาน
มาร่วมงานเพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมให้บุคคลภายนอกได้รับรู้
	 ส่ือกจิกรรม	ในงานนีจ้งึขยายขอบเขตทีส่ามารถสือ่สารเชือ่มโยงความ
รู้สกึนกึคดิ	อารมณ์ร่วมของคนในชมุชนหวัตะเข้ทีไ่ด้ขยายผลให้คนในชมุชนมา
ร่วมกันในการจัดงาน	และสะท้อนเรื่องราวไปสู่กลุ่มเป้าหมายหลักในที่นี้ก็คือ	
คนในชุมชน		
 องค์ประกอบในกระบวนการสื่อสาร	 การออกแบบการส่ือสารผ่าน
สื่อกิจกรรมนี้ทางคณะนิเทศศาสตร์และทางชุมชนได้ประสานความร่วมมือ
ไปยังเครือข่ายภายนอกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในวันงาน	อาทิ	 	 วิทยาลัยช่าง
ศลิป์	สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั	และส่ือมวลชน
รายการโทรทศัน	์รายการวทิยรุวมทั้ง	ศิลปิน	ดารา	อาทิ	คุณรวิชญ์	เทดิวงส์	มา
ร่วมในการสอนและสาธิตการวาดภาพสีน�้าให้แก่เยาวชนในชุมชน
	 การใช้สื่อกิจกรรมการวาดภาพสีน�้า	ในครั้งนี้ส่งผลให้การสื่อสารเพื่อ
สร้างความตระหนกัรูใ้นประเดน็ศลิปะกบัท้องถิน่ในชมุชน	และอาจจะเป็นก้าว
แรกในการกระตุน้ชมุชน	ให้มาสนใจในการน�าประเด็นศลิปะเพือ่เสริมสร้างจติ
วิญญาณการรักชุมชนท้องถิ่นต่อไป	การเปิดพื้นที่ให้เยาวชนที่เป็นบุตรหลาน
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ของคนในชุมชนมาร่วมแสดงออกทางศิลปะท�าให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์
ทีด่ขีองคนในชมุชนกบัองค์กรภายนอก	สร้างวฒันธรรมในการอยูร่่วมกนั	สร้าง
พื้นที่ร่วมคิดร่วมท�าในอันจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป	ทั้งนี้
การด�าเนินโครงการนี้ถือเป็นรูปแบบกิจกรรม	CSR-after-process	กล่าวคือ
เป็นการด�าเนินกิจกรรมที่แยกต่างหากจากการด�าเนินธุรกิจ	เป็นกระบวนการ
หลักของกิจการ	 เช่น	 การแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาสาธารณภัย	 การบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสาธารณะและการเยยีวยาชมุชนทีไ่ด้รบัผลกระทบทางมลพษิจาก
การประกอบการ	(พิพัฒน์	ยอดพฤติการณ์	,2555)	[3]	การที่องค์กรภายนอกที่
เป็นสถาบนัการศกึษา	อย่างมหาวิทยาลยัธุรกจิบัณทติย์ได้เข้ามาเปิดพืน้ทีก่าร
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนผ่านสื่อกิจกรรมนี้ท�าให้ชุมชนได้ตระหนักถึงว่า	
องค์กรการศกึษาภายนอกทีอ่ยูห่่างไกลยงัรกัชมุชนและเข้ามาสร้างชมุชนร่วม
กนัและยงัช่วยสานต่อความสมัพันธ์ของชมุชนโดยทกุภาคส่วนเคารพสทิธขิอง
กันและกัน	เกิดความรู้สึกเท่าเทียมกันเพื่อร่วมสร้างคุณค่าทางสังคมร่วมกัน   
รูปแบบกิจกรรมได้แก่	 การแข่งขันการประกวดวาดภาพระบายสีของเยาวชน
ในชุมชน	กิจกรรมดนตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์	 กิจกรรม
การขายของมือสองเพื่อร่วมน�าเงินมาช่วยเหลือคนในชุมชนท่ีถูกไฟไหม้	 การ
จดัท�าเวทโีดยสมาชกิในชมุชนเป็นผูอ้อกแบบและวาดรูปกราฟฟิติ	เป็นต้น	ใน
การด�าเนนิกจิกรรมนีไ้ด้ใช้ทัง้สือ่มวลชน	สือ่เฉพาะกจิรวมท้ังส่ือเสียงตามสาย
ที่ชุมชนได้ใช้ประชาสัมพันธ์	 ในวันงาน	มีประชาชนและเยาวชนในชุมชนเข้า
ร่วมกว่า	100	คน	อนัเป็นผลมาจากการสือ่สารแบบมส่ีวนร่วมของคนในชมุชน	

ข้อเสนอแนะ
	 1.การสื่อสารรณรงค์ซีเอสอาร์ในกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนหัวตะเข้
ครั้งนี้ถือเป็นขั้นต้น	 ในการสร้างการรับรู้ให้กับคนในชุมชนในการสร้างพื้นที่
สร้างสรรค์ทางสุขภาพต่อไปในอนาคต	 งานวิจัยคร้ังต่อไปควรจะศึกษาองค์
ประกอบอื่น	 เช่น	การสื่อสารซีเอสอาร์ในองค์ประกอบด้านการออกแบบสาร	
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(Message	Design)	เนื่องจากในงานนี้	ประเด็น	ศิลปะกับเยาวชน	ได้สะท้อน
การเชื่อมร้อยกับคนในชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน		
	 2.	 ควรมีการศึกษาเชิงลึกในประเด็นการสื่อสารด้านศิลปะใน
กระบวนการซีเอสอาร์ทั้งในมิติภายในและภายนอกในระดับองค์กรประเภท
อื่นๆต่อไป
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