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การสื่อสารกับการสรางสรรคความสะอาดในพื้นท่ีสาธารณะ1 
โดย  รองศาสตราจารย ดร. ปาริชาต สถาปตานนท 
 
 “ทําอะไรตามใจ คือ ไทยแท”2 เปนสํานวนท่ีสมาชิกในสังคมไทยนิยมใชในการอธิบาย
เหตุการณท่ีสะทอนใหเห็นการขาดระเบียบวินัยในดานตางๆ ของคนไทย ซ่ึงรวมไปถึงระเบียบ
วินัยในการรักษาความสะอาดในพื้นท่ีสาธารณะ โดยเฉพาะตามทองถนน หรือในพื้นท่ีซ่ึงพนหู
พนตาคน 
 
ยอนอดีตเรื่องการรักษาความสะอาดในกรุงเทพมหานคร 
 
 จากความเชื่อท่ีวา “การรักษาความสะอาดในพื้นท่ีสาธารณะ” เปนหนาท่ีของหนวยงาน
ตางๆ ในสังกัดของภาครัฐในการใหบริการกับประชาชน ทําใหการดําเนินการดานการรักษา
ความสะอาดในอดีตเปนไปดวยความยากลําบาก ตัวอยางเชน คนไทยสวนหนึ่งมองขาม
ความสําคัญของการใหความรวมมือในการลดปริมาณขยะในครัวเรือนและในสํานักงาน ใน
ขณะเดียวกันก็ยังพบวา มีคนบางกลุมนิยมท้ิงขยะในบริเวณพ้ืนท่ีรกราง หรือพ้ืนท่ีซ่ึงปราศจาก
การดูแล หรือแอบท้ิงขยะในพื้นท่ีสาธารณะในขณะที่คาดวาไมมีบุคคลอื่นสังเกตเห็น เปนตน 
   
 โดยหลักปฏิบัติ การรักษาความสะอาดในพื้นท่ีสาธารณะเปนเรื่องท่ีอยูในความดูแลของ
หนวยงานราชการระดับทองถิ่น อาทิ กรุงเทพมหานคร เทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบล 
โดยระบบของการจัดการเรื่องความสะอาดในทองถิ่น ซ่ึงครอบคลุมงาน 3 ดาน คือ การทิ้งขยะ 
การจัดเก็บขยะ และการทําลายขยะ3 ในแตละวัน พนักงานรักษาความสะอาดในแตละพ้ืนท่ี จะ
ทําหนาท่ีโยกยายขยะมูลฝอยจากบริเวณบานเรือน ชุมชน ออกสูทองถนนสายหลัก และใช
ยานพาหนะเคลื่อนยายขยะไปสูพื้นท่ีฝงกลบท่ีจัดเตรียมไว 
  
 เม่ือเมืองเติบโต สังคมซับซอน ปญหาขยะก็เปรียบเสมือน “เงา” ท่ีเติบโตควบคูกันไป 
ดังนั้นเมืองขนาดใหญ อาทิ กรุงเทพมหานคร4 จึงจําเปนตองใหความสําคัญกับมาตรการรักษา
ความสะอาด  และกําหนดให เปนภารกิจหนา ท่ีสําคัญประการหน่ึงของผูว าราชการ
กรุงเทพมหานครในทุกสมัย นอกจากนั้นพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
                                                 
1 จากงานวิจัยเร่ือง “การส่ือสารประเด็นสาธารณะและการเปล่ียนแปลงในสังคมไทย” โดย รองศาสตราจารย 
ดร. ปาริชาต สถาปตานนท. คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ป 2551 

 
2 คุณมัทนา ถนอมพันธุ, สัมภาษณ 23 มิถุนายน 2546 
3 คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน, สัมภาษณ 27 มกราคม 2547 
4 กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที่ราว 1500 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอยูอาศัยราวหกลานสองแสนคน 
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ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 ยังไดกําหนดใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มี
หนาท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติของพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงอยูในการปกครอง
บังคับบัญชา  ในขณะเดียวกัน พระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ก็ไดกําหนดขอบังคับเก่ียวกับการ
รักษาความสะอาดทั้งการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ การดูแลรักษาความสะอาดของสนาม
หญาและตนไมในถนนและสถานสาธารณะ การหามทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การรักษาความเปน
ระเบียบเรียบรอย อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่น ตลอดจนบทลงโทษผูฝาฝนขอบังคับ 
และผูท่ีไมท้ิงเศษขยะมูลฝอยลงในจุดท่ีรองรับตางๆ5  
 
 ถึงแมจะมีกฎหมายรองรับในเรื่องการรักษาความสะอาด และมีบทลงโทษบุคคลที่ไมท้ิง
ขยะมูลฝอยลงในจุดรองรับตางๆ แตก็มิไดหมายความวา กฎหมายตางๆ สามารถเปน
หลักประกันท่ีจะนําไปสูความรวมมือในการรักษาความสะอาดในพื้นท่ีสาธารณะไดอยางย่ังยืน 
หากประชาชนมิไดมีจิตสํานึกในดานการรักษาความสะอาด และใหความรวมมือกับมาตรการใน
การรักษาความสะอาดอยางจริงจัง ดังนั้นการสรางความรวมมือกับประชาชนจึงเปนมาตรการ
สําคัญในการสรางสรรคความสะอาดใหเกิดข้ึนในสังคม 

 
 “จริงๆ แลวมันมีพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ อยู ซึ่งกําหนดบทลงโทษตางๆ ไว
คอนขางชัดเจนนะครับ... แตในกรุงเทพมหานครสังคมเรายังไมคอยมีประสิทธิภาพ จุดนี้ก็เพียงแตชี้
ประเด็นใหเห็นวาความจริงมันผิดกฎหมาย...แตสิ่งท่ีสําคัญที่สุดคือเบ้ืองตนมันจะตองสรางความ
รับผิดชอบใหเกิดขึ้นใหได...ใหเห็นวาผลเสียมันเกิดกับประชาชนทุกคน....อยางนอยที่สุดก็ตองให
เกิดความรวมมือ” 

(ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ, สัมภาษณ) 
   

 ในชวงตนของทศวรรษที่ 2520 หนวยงานราชการในระดับทองถิ่น บริษัทธุรกิจเอกชน 
และมูลนิธิตางๆ ไดดําเนินการกระตุนเตือนใหประชาชนชวยกันรักษาสภาพแวดลอมของ
บานเมืองในลักษณะที่หลากหลาย เชน บริษัทสยามกลการไดผลิตภาพยนตรโฆษณาชุด “อยา
ทําบานเมืองสกปรกนะคะ” ออกเผยแพรผานทางสื่อมวลชน กรุงเทพมหานครไดทําการติดตั้ง
แผนปายตางๆ ตามทองถนน เพ่ือขอความรวมมือจากผูสัญจรไปมาใหชวยกันรักษาความ
สะอาด นอกจากนั้น มูลนิธิตางๆ ยังไดมีการใหรางวัลและประกาศเกียรติคุณแกบุคคลท่ีชวย
สนับสนุนการรักษาความสะอาด เปนตน6 
                                                 
5
 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535. 

http://www.environnet.in.th/evdb/law/national/management/2316.html 
6 ชมรมสรางสรรคไทย (2527). เอกสารโครงการชวยกันรักษาเมืองไทยใหสะอาด ประจําป 2527. กรุงเทพฯ  
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อยางไรก็ตาม ความพยายามในการรณรงครักษาความสะอาดดังกลาว มิไดนําไปสูการ

สรางสํานึกการรักษาความสะอาดของประชาชนอยางจริงจัง โดยอาจกลาวไดวา จุดออนของการ
ดําเนินการรณรงคในชวงตนทศวรรษท่ี 2520 คือ การขาดการดําเนินการอยางตอเนื่อง ใน
บรรยากาศของความรวมมือกันอยางใกลชิดระหวางภาคีพันธมิตรตางๆ ตลอดจนการไม
สามารถสรางสํานึกรักษาความสะอาดในพื้นท่ีสาธารณะไดอยางชัดเจนในหมูประชาชน  
 
 โดยเฉพาะอยางย่ิง ภายหลังการเกิดวิกฤติการณนํ้าทวมใหญในกรุงเทพมหานครในป 
2526 พบวา ปริมาณขยะที่มีอยูมากมายตามทองถนน เปนตนเหตุหน่ึงท่ีทําใหทอระบายน้ํา
สาธารณะเกิดการอุดตัน และเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหเกิดน้ําทวมใหญในหวงเวลาดังกลาว ย่ิงไป
กวานั้น ในป 2527 กรุงเทพมหานครยังถูกระบุวา เปนเมืองท่ีมีความสกปรกติดอันดับ 1 ใน 6 
เมืองหลักในโลก7 และมีการคาดการณแนวโนมถึงความเปนไปไดในการกาวขึ้นไปเปน 1 ใน 5 
ของเมืองท่ีติดอันดับสกปรกที่สุดในโลก  
 
อะ...อะ “ตาวิเศษ” เห็น (ขยะ) นะ!     
 
 ดวยความเปนหวงใยเกี่ยวกับความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอม โดยเฉพาะในดาน
การรักษาความสะอาดในชุมชนท่ีอยูอาศัย นําไปสูการท่ีคุณหญิงชดชอย โสภณพนิช ได
ดําเนินการชักชวนเพ่ือนฝูงในวงการธุรกิจ ซ่ึงมีความหวงใยสภาพแวดลอมของบานเมือง 
จํานวน 19 บริษัท ใหรวมกันจัดตั้ง “ชมรมสรางสรรคไทย” ข้ึนในป 2527 และตอมาในป 2529 
ไดจดทะเบียนเปน “สมาคมสรางสรรคไทย” โดยมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนเปน 34 บริษัท  
 
 เปาหมายหลักของสมาคมสรางสรรคไทย คือ การปลูกฝงใหประชาชนมีความตระหนัก 
มีจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอม ตลอดจนรวมกันรับผิดชอบในการดูแลรักษา และพัฒนา
สภาพแวดลอมดวยกิจกรรมรณรงคท่ีทุกคนสามารถปฏิบัติใหเกิดผลย่ังยืน8  โดยในทางปฏิบัติ 
สมาคมสรางสรรคไทยมองวา การชักชวนใหประชาชนชวยกันรักษาความสะอาดของบานเมือง 
นาจะเปนจุดเร่ิมตนท่ีสําคัญ และเปนพ้ืนฐานสําหรับการรณรงคเรื่องการรักษาสภาพแวดลอมใน
ระยะยาว โดยสมาคมไดระบุไวในเอกสารโครงการอยางชัดเจนวา 

 
                                                 
7 พลตรีจําลอง ศรีเมือง, สัมภาษณ 14 กุมภาพันธ 2547 
8 ประวัติความเปนมาของสมาคมสรางสรรคไทย. http://www.magiceyes.or.th/HISTORY_Magiceyes.html 
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 “หากดําเนินงานตามโครงการนี้ประสบความสําเร็จแลว ก็จะเปนการงายตอการรณรงคใน

ดานอื่นๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ”9  

  
จากปรัชญาความเชื่อดังกลาว นําไปสูการเปดตัวกิจกรรมการรณรงคของโครงการ 

“ชวยกันรักษาเมืองไทยใหสะอาด” ซ่ึงเปนโครงการแรกของสมาคมสรางสรรคไทย ในวันเด็ก
แหงชาติ เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2527 ณ ศูนยเยาวชนไทยญี่ปุน โดยเนนไปท่ีการใหประชาชน
ละเวนการทิ้งสิ่งของลงบนพื้นถนน การขจัดกองขยะมูลฝอยท่ีปรากฏตามสาธารณสถาน และ
การอบรมพัฒนาเยาวชนใหมีความสํานึกรับผิดชอบความสะอาดของบานเมือง10 
 
การตลาดเพื่อสังคม: แนวทางในการสื่อสารเรื่องการรักษาความสะอาดของสมาคม
สรางสรรคไทย 

 
 “ทําอยางไรจึงจะชักจูงใจใหประชาชนกระทําในสิ่งที่เขาไมตองการ หรือไมอยากทํา ให
ศรัทธา และเต็มใจที่จะรวมมือกันอยางจริงจัง และตอเนื่องตลอดไป อีกทั้งยังชวยเปนส่ือแพรกระจาย

หรือกระตุนคนอื่นๆ ใหอีกดวย” 
11

 

 
 ขอความดังกลาวขางตน เปนเสมือนโจทยหลักท่ีสมาคมสรางสรรคไทยพยายามคนหา
คําตอบ และลงมือปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรม โดยในการวางแผนการ
สื่อสารแบบรณรงคเรื่องการรักษาความสะอาดของบานเมือง สมาคมสรางสรรคไทยไดประยุกต
แนวคิดเร่ือง “การตลาด” สําหรับสถาบันท่ีมิไดมุงทํากําไร ซ่ึงรู จักกันในชื่อของ Social 
Marketing (การตลาดทางสังคม) มาเปนแนวทางในการสรางสํานึกเกี่ยวกับการรักษาความ
สะอาดในพื้นท่ีสาธารณะในพื้นท่ีตางๆ ของประเทศ บนพ้ืนฐานของการทํางานแบบพันธมิตร 
เพื่อขายความคิดเรื่องการรักษาความสะอาดสูประชาชนและรัฐบาล ตลอดจนแทรกแนวคิด
ดังกลาวสูระบบการศึกษา ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนในทางปฏิบัติ 
 
 
 
                                                 
9 ชมรมสรางสรรคไทย (2527). เอกสารโครงการชวยกันรักษาเมืองไทยใหสะอาด ประจําป 2527. กรุงเทพฯ. 

หนา 8 
10 ชมรมสรางสรรคไทย (2527). เอกสารโครงการชวยกันรักษาเมืองไทยใหสะอาด ประจําป 2527. กรุงเทพฯ. 

หนา 9 
11 ชมรมสรางสรรคไทย (2527). เอกสารโครงการชวยกันรกัษาเมืองไทยใหสะอาด ประจําป 2527. กรุงเทพฯ. 
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• การทํางานแบบพันธมิตร (partnership)  
 
การทํางานแบบพันธมิตร เปนหลักคิดสําคัญของธุรกิจการตลาด ท่ีปรากฏอยูอยาง

ชัดเจนในการสื่อสารเรื่องการรักษาความสะอาดของสมาคมสรางสรรคไทย โดยในเอกสาร
โครงการทําเมืองไทยใหสะอาดไดระบุเก่ียวกับแนวทางในการทํางานแบบพันธมิตรวา 

 
 “ชมรมสรางสรรคไทย จึงไดประสานงานและรวบรวมกลุมสถาบันเอกชนและราชการ ที่มี
แนวความคิดและอุดมการณในการรักษาสภาพแวดลอมที่ดีของบานเมืองเขาไวเปนจุดรวมเดียวกัน 
เพ่ือจะเปนพลังผลักดันใหเกิดการกระตุนเตือนอยางตอเนื่อง และเกิดประสิทธิผลในการสรางสํานึก

ใหมใหกับสังคมไทยตอไป”12 

 
ขอความดังกลาวสะทอนใหเห็นความพยายามของสมาคมสรางสรรคไทยในการทํา

หนาท่ีเปนสะพาน ในการเชื่อมโยงกลุมบุคคลที่หลากหลายที่ใหความสนใจในการทํากิจกรรม
ทางสังคมในดานที่คลายคลึงกัน เขามาประสานความรวมมือกันกับองคกรตางๆ ท้ังภาครัฐ 
เอกชน และสมาชิกในชุมชน เพ่ือเขามาดําเนินการตางๆ รวมกันอยางเปนระบบ แทนท่ีตางฝาย
ตางคิดโครงการ และลงมือดําเนินโครงการโดยเอกเทศ ซ่ึงสมาคมสรางสรรคไทยเชื่อวา การ
ประสานความรวมมือเปนสิ่งท่ีสําคัญหากตองการใหเกิดความตอเนื่อง และเกิดประสิทธิผลใน
การสรางสํานึกใหมใหเกิดข้ึน 

 
หากพิจารณาโครงสรางการบริหารสมาคมสรางสรรคไทย พบวา คณะกรรมการบริหาร

สมาคม ประกอบไปดวย พันธมิตรในวงการธุรกิจหลากหลาย อาทิ พันธมิตรในแวดวงธนาคาร 
(ธนาคารกรุงเทพ) สินคาอุปโภคบริโภค (บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด , บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ 
จํากัด, บริษัท ไทยน้ําทิพย จํากัด, บริษัท กรีนสปอต(ประเทศไทย) จํากัด, บริษัทอุตสาหกรรม
นมไทย จํากัด บริษัท เสริมสุข จํากัด) ธุรกิจรถยนต (บริษัท สยามกลการ จํากัด, บริษัท กมลสุ
โกศล จํากัด) ธุรกิจประกันภัย (กรุงเทพประกันภัย) ธุรกิจการกอสราง (บริษัท ปูนซิเมนตไทย 
จํากัด) ธุรกิจนํ้ามัน (บริษัท เชลลแหงประเทศไทย จํากัด) ธุรกิจอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (บริษัท 
ซิว-เนชั่นแนล จํากัด) ธุรกิจการบิน (บริษัท การบินไทย จํากัด) ตลอดจน สถานีโทรทัศนทุกชอง
ในขณะน้ัน (ชอง 3--บริษัทบางกอกเอนเทอรเทนเมนท จํากัด ชอง 5 – สถานีโทรทัศนสี
กองทัพบกชอง 5  ชอง 7--บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด และชอง 9 อ.ส.ม.ท.) และ
บริษัทตัวแทนโฆษณา (บริษัท เอส เอส ซี บี ลินตาส จํากัด) เปนตน นอกจากนั้นสมาคมฯ ยัง
ประสานความรวมมือ กับหนวยงานตางๆ  ภาครัฐ  และองคกรพัฒนาเอกชน  อาทิ 
                                                 
12 ชมรมสรางสรรคไทย (2527). เอกสารโครงการชวยกันรักษาเมืองไทยใหสะอาด ประจําป 2527. กรุงเทพฯ. 
หนา 13 
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กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 
เปนตน ใหเขารวมเปนท่ีปรึกษาสมาคมฯ 
  

พันธมิตรในสวนภาคธุรกิจมักใหการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมสรางสรรคไทยในสอง
ดานหลัก คือ การแบงเวลาในการโฆษณาทางสื่อตางๆ ใหกับสมาคมสรางสรรคไทยในการ
แพรกระจายสื่อดานการรักษาความสะอาด และการรวมเปนเจาภาพในการจัดทําโครงการตางๆ 
ในพ้ืนท่ีตามความถนัดและความสนใจของพันธมิตรแตละราย ในขณะท่ีพันธมิตรในสวนของ
ภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนตางๆ มักใหการสนับสนุนในดานขอมูลและความรูเชิงวิชาการ 
โดยนักวิชาการจากหนวยงานตางๆ ของภาครัฐไดเขาไปชวยเปนวิทยากรในการใหความรูเรื่อง
ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการรักษาความสะอาด และสิ่งแวดลอม ตลอดจนการเปนส่ือกลางในการ
ประสานความรวมมือใหทุกฝายเขามารวมกันแกไขปญหาตางๆ และรวมเปนเจาภาพใน
กิจกรรมตางๆ ตามความเหมาะสม เปนตน   

 

• การวิเคราะหสถานการณเบื้องตน (situation analysis) 
 
 การวิเคราะหสถานการณแวดลอมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เปนเสมือนบันไดข้ันแรกท่ี
หนวยงานตางๆ  ในภาคธุรกิจมักยึดถือเปนแนวปฏิบัติกอนเร่ิมตนลงทุนหรือดําเนินกิจการใดๆ 
อยางจริงจัง ในการนี้ สมาคมสรางสรรคไทย ก็ไดนําหลักการดังกลาวมาประยุกตใชในการ
ทบทวนสภาพปญหาและทางเลือกตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม และการรักษาความสะอาด
ในสังคมไทยอยางละเอียด ในทางปฏิบัติสมาคมสรางสรรคไทยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลใน
ดานตางๆ  ท่ี เ ก่ียวของ  อาทิ  สัดสวนระหวางจํานวนประชากรกับจํานวนเนื้ อ ท่ีและ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ อัตราการเพิ่มจํานวนประชากร ปญหาความแออัดของเมือง
ใหญ ผลพวงของความกาวหนาทางเทคโนโลยีตอส่ิงแวดลอม ตลอดจนอุปนิสัย คานิยม และวิถี
การดําเนินชีวิตของคนไทยท่ีตองปรับตัวในขณะที่เมืองมีการขยายตัวอยางรวดเร็วซึ่งสงผลตอ
การที่คนไทยมีพฤติกรรมหลายอยางที่ทําลายสิ่งแวดลอม13 
 
 ผลจากการวิเคราะหสถานการณเบ้ืองตนอยางละเอียด ทําใหสมาคมสรางสรรคไทย
ตระหนักวา ตนตอท่ีสําคัญของปญหาดานสิ่งแวดลอม ไดแก ปญหาท่ีเกิดจากคน โดยเฉพาะ
ทัศนคติ ความเชื่อ แบบแผนในการดํารงชีวิต และพฤติกรรมตางๆ ของบุคคล ดังขอความ
ตอไปนี้ 
                                                 
13 ชมรมสรางสรรคไทย (2527). เอกสารโครงการชวยกันรกัษาเมืองไทยใหสะอาด ประจําป 2527. กรุงเทพฯ. 
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 “ความจริงแลว หากจะวิเคราะหกันใหลึกซึ้ง จะเห็นวาสาเหตุของปญหาส่ิงแวดลอมท่ีไมดี
ท้ัง 3 ประการที่กลาวมาแลวนั้น ลวนเกิดจากตัวมนุษยเองทั้งส้ิน โดยมีรากเหงามาจากทัศนคติ 

ความเชื่อ แบบแผนการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมของมนุษยนั่นเอง” 
14

 

 
จากสภาพปญหาที่ฝงรากลึกอยูภายในบุคคล ทําใหสมาคมสรางสรรคไทยเชื่อม่ันวา 

ทางออกที่เหมาะสมสําหรับสมาคมสรางสรรคไทยในการกาวเขามาดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
ในชวงแรก ไดแก การมุงเนนปรับเปล่ียนทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงนาจะ
เปนทางออกหลักท่ีสําคัญดานหนึ่ง  

 
อยางไรก็ตาม สมาคมสรางสรรคไทยเล็งเห็นวา ในการที่จะแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม

ใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมนั้น ไมสามารถดําเนินการเพียงแคการปรับเปล่ียนระดับบุคคลแต
เพียงอยางเดียวเทาน้ัน แตยังจําเปนท่ีจะตองมีการดําเนินมาตรการระดับอ่ืนๆ ควบคูกันไป 
โดยเฉพาะมาตรการในเชิงนโยบายตางๆ อาทิ นโยบายดานการเพิ่มและการกระจายของ
ประชากร นโยบายดานการจัดสรรทรัพยากร การผลิต และการบริโภค โดยเฉพาะในกลุม
โรงงานอุตสาหกรรมนโยบายดานการสงเสริมและเผยแพรส่ิงแวดลอม ตลอดจนการผลักดัน
มาตรการเชิงโครงสราง อาทิ การผลักดันใหมีการจัดตั้งหนวยงานดานสิ่งแวดลอมเพ่ือทําหนาท่ี
ตรวจตรา และปองกันการกระทําทุกอยางที่อาจสงผลสืบเน่ืองถึงปญหาสภาวะแวดลอม การ
สงเสริมศักยภาพของบุคลากรดานสิ่งแวดลอมใหมีความรูความสามารถในการสงเสริมและ
เผยแพรความรูตอประชาชน การออกกฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับส่ิงแวดลอม 
ตลอดจนการบังคับใชกฎหมายและมีบทลงโทษผูฝาฝนอยางจริงจัง เปนตน15 

 

• การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product)  
 
ผลิตภัณฑ หรือ สินคา เปนองคประกอบที่สําคัญของธุรกิจ โดยในเชิงการตลาดเพื่อ

สังคม ผลิตภัณฑอาจประกอบดวย ผลิตภัณฑท่ีจับตองได (tangible product) และผลิตภัณฑท่ี
จับตองไมได (non-tangible product) ซ่ึงอาจประกอบดวยแนวคิด (concept) หรือพฤติกรรม 
(behavior) ตางๆ ท่ีเปนรูปธรรมสามารถปฏิบัติไดจริง 

 
                                                 
14 ชมรมสรางสรรคไทย (2527). เอกสารโครงการชวยกันรกัษาเมืองไทยใหสะอาด ประจําป 2527. กรุงเทพฯ. 

หนา 17 
15 ชมรมสรางสรรคไทย (2527). เอกสารโครงการชวยกันรกัษาเมืองไทยใหสะอาด ประจําป 2527. กรุงเทพฯ. 
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ในกรณีของการรักษาความสะอาดของบานเมือง ผลิตภัณฑสําคัญท่ีสมาคมสรางสรรค
ไทยตองการวางจําหนายใหกับผูบริโภค เปนผลิตภัณฑท่ีมีความเกี่ยวของกับ “ขยะ” และ 
“พฤติกรรมการรักษาความสะอาด” ขอบประชาชนในพื้นท่ีตางๆ จํานวน 3 ประเด็นหลัก คือ  

- การละเวนการทิ้ง “ขยะ” หรือสิ่งของตางๆ ลงบริเวณพื้นท่ีสาธารณะ  
- การทิ้งขยะ ”อยางเปนท่ีเปนทาง” ในภาชนะที่มีการจัดเตรียมไวรองรับ  
- การรวมมือกันเปนหูเปนตาในการตักเตือนบุคคลท่ีท้ิงขยะหรือสิ่งของตางๆ ลง

บริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะ  
  

โดยสมาคมสรางสรรคไทยเชื่อวา การมีพฤติกรรมตางๆ ขางตนจะนําไปสูการสราง
ความรับผิดชอบในการดูแลความสะอาดของพื้นท่ีสาธารณะ และเปนพ้ืนฐานที่สําคัญกอนการ
ขยายงานสูภารกิจอ่ืนๆ ในดานส่ิงแวดลอมในระดับตอไป 

 

• การกําหนดให “เด็ก” เปนกลุมเปาหมายหลัก (target group) 
  

จากขอมูลเก่ียวกับโครงสรางการเติบโตของประชากรไทยในยุคทศวรรษที่ 2520 ซ่ึง
พบวา จํานวนประชากรที่เปนเด็กหรือมีอายุไมมากนักมีการเติบโตในสัดสวนเฉล่ียในอัตราสูง 
ผนวกกับความเชื่อม่ันวา เด็กซึ่งเปนกลุมบุคคลหนึ่งท่ีจะเติบโตเปนผูใหญในอนาคต สามารถมี
หนาท่ีในการสรางสรรคสังคมไทยใหนาอยูไดโดยอาศัยความนารัก ไรเดียงสาของเด็กเปนพลัง
ในการสรางอิทธิพลทางออมตอผูใหญนําไปสูการตัดสินใจเลือก “เด็ก” เปนกลุมเปาหมายหลักใน
การดําเนินโครงการชวยกันรักษาเมืองไทยใหสะอาดในป 2527 ซ่ึงประเด็นดังกลาวไดรับการ
ระบุไวอยางชัดเจนในเอกสารโครงการชวยกันรักษาเมืองไทยใหสะอาด ประจําป 2527 ดังนี้ 

 
 “สิ่งแรกที่จะเปนพ้ืนฐานของการรณรงคเกี่ยวกับเร่ืองการรักษาสภาพแวดลอม คือ การ
ชักชวนใหประชาชนชวยกันรักษาความสะอาดของบานเมืองกอนโดยมุงโฆษณาปลูกฝงไปที่เด็ก ซึ่ง

ตอไปจะเปนผูใหญในอนาคตและหวังวาเด็กๆ จะมีอิทธิพลทางออมตอผูใหญในปจจุบันดวย”16         
 
 
 
 
 

                                                 
16 ชมรมสรางสรรคไทย (2527). เอกสารโครงการชวยกันรักษาเมืองไทยใหสะอาด ประจําป 2527. กรุงเทพฯ. 
หนา 8 
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• การพัฒนาแนวคิดหลัก (key concept) ในการสื่อสารกับสังคมผาน
ภาพยนตรการตูนโฆษณาเร่ือง “ตาวิเศษ” 

 
การพัฒนาแนวคิดหลักในการสื่อสารกับสังคม เปนส่ิงท่ีสําคัญสําหรับโครงการสื่อสาร

ตางๆ โดยเฉพาะโครงการที่มุงหวังใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกับกลุมเปาหมายอยางเปนรูปธรรม  
 
“อะ...อะ...ตาวิเศษเห็นนะ…ท้ิงขยะใหเปนท่ีเปนทาง” กลายเปนขอความฮิตข้ึนมาใน

สังคมไทย ภายหลังท่ีภาพยนตรการตูนโฆษณาเรื่อง “ตาวิเศษ” ไดเผยแพรสูสมาชิกในสังคมได
ไมนาน โดยสมาคมสรางสรรคไทยไดมอบหมายใหบริษัท เอส เอส ซี บี ลินตาส จํากัด17 ภายใต
ความรับผิดชอบของคุณกําธร กมลวรินทิพย เปนผูรับผิดชอบในเชิงการสรางสรรคเพ่ือเผยแพร
แนวคิดหลักสูสังคม  

 
ภาพยนตรการตูนดังกลาว สะทอนใหเห็นแนวคิดหลักท่ีสําคัญของ “โครงการชวยกันทํา

เมืองไทยใหสะอาด” ท่ีสมาคมสรางสรรคไทยพยายามสื่อสารกับสังคม คือ การละเวนจากการ 
“การทิ้งขยะไมเปนท่ีเปนทาง” อันเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค และการ “การเก็บขยะไปท้ิง” 
อันเปนพฤติกรรมที่พึงประสงค 

 
โดยทีมงานสรางสรรคไดเลือก “ภาพยนตรการตูนโฆษณา” ข้ึนมาเปนสื่อกลางในการ

ถายทอดความหมายเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดไปสู “เด็ก” ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายหลัก โดย
เนนใหเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับ “ตาวิเศษ” ซ่ึงเปนดวงตาท่ีคอยจับจองทุกคนอยูในทุกหนทุกแหง 
โดยบุคคลที่ท้ิงขยะเกล่ือนกลาด จะไดรับการลงโทษดวยการกลายเปนคนตัวเล็ก อันสราง
ความรูสึก “ละอายใจ” และ “การสํานึกตอความผิด” ท่ีไดกระทําลงไปกับสภาพแวดลอม และเม่ือ
คนตัวเล็กไดสํานึกผิดเกี่ยวกับการกระทําของตน และไดปรับปรุงตนเอง โดยนําขยะไปท้ิงในท่ี
ท้ิงแลวนั้น บุคคลดังกลาวก็จะไดรับรางวัล ดวยการกลับมามีรางกายขนาดปกติดังเดิม และใน
ขณะเดียวกันเขาก็จะไดรับการปรบมือชื่นชมจากบุคคลรอบขางในการกระทําพฤติกรรมทิ้งขยะ
ในท่ีเหมาะสม พรอมท้ังไดรับเข็มกลัดติดหนาอก ซ่ึงส่ือใหเห็นวาเขาไดเปนพวกตาวิเศษแลว 
เนื่องจากเขาไดมีสวนรวมในการรักษาบานเมืองใหสะอาด 

 
หากพิจารณาในเชิงเนื้อหาของภาพยนตรการตูนโฆษณาและเพลงประกอบ จะพบวา 

ภาพยนตรดังกลาวสะทอนใหเห็นแนวทางในการพยายามแปลงแนวคิดไปสูการกระตุน
พฤติกรรมของบุคคลดวยเทคนิควิธีการตางๆ อาทิ  
                                                 
17 ปจจุบัน คือ บริษัท โลว เวิลด ไวด จํากัด 
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ก. การเราอารมณผานเร่ืองราวและบทเพลงในการตูน โดยเนนการผูกเรื่องใน
ภาพยนตรโฆษณาการตูนใหส้ัน กระชับ และตอกยํ้าอารมณผูชมผานขอความใน
บทเพลงประกอบภาพยนตรโฆษณาที่วา “อะ อะ อยาท้ิงขยะ ตาวิเศษเห็นนะ” และ 
“มะมา เปนพวกตาวิเศษกันดีกวา”  ท้ังนี้เพ่ือเราอารมณความสนใจของเด็กๆ ผาน
เรื่องราว และบทเพลงสั้นๆ ท่ีแฝงดวยขอความที่สามารถจําข้ึนใจได พรอมท้ังคติ
สอนใจไมใหท้ิงขยะลงบนพื้นท่ีสาธารณะ และรวมเปนขบวนการตาวิเศษในการจับ
จองพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนๆ 

ข. การนําเสนอปญหาและทางออก (problem and solution) โดยการชี้ใหเห็นวา 
ปญหาหลักในเรื่องการรักษาความสะอาด ไดแก การทิ้งขยะในพื้นท่ีสาธารณะทั้งใน
พ้ืนท่ีซ่ึงคนอื่นสามารถเห็นได และพื้นท่ีซ่ึงเปนจุดท่ีลับสายตาผูคน ในขณะท่ี
ทางออกหลักท่ีบุคคลควรปฏิบัติ คือ การทิ้งขยะใหเปนท่ีเปนทาง โดยเฉพาะการทิ้ง
ขยะในภาชนะที่จัดเตรียมไว เปนตน 

ค. การเนนจุดจับใจเชิงอารมณ (emotional appeal) การเนนจุดจับใจเชิงอารมณ
ดําเนินการบนพื้นฐานความเชื่อท่ีวา บอยครั้งคนตัดสินใจโดยไมไดใชสมอง หรือ
เหตุผลตางๆ แตเนนการตัดสินใจบนพื้นฐานของอารมณ อันนําไปสูการพัฒนา
สัญลักษณ “ตาวิเศษ” ข้ึนมา เพ่ือเปนสื่อกลางในการกระตุนสํานึกดานการรักษา
ความสะอาดของประชาชน  

 
 คุณจารุพงษ  เ รื องสุ วรรณ  อดีตรองผู อํ านวยการสํ านักรักษาความสะอาด 
กรุงเทพมหานคร และท่ีปรึกษาสมาคมสรางสรรคไทย ไดเลาถึงการพัฒนาสัญลักษณตาวิเศษ
เลาถึงการเนนจุดจับใจเชิงอารมณไววา  
 

“เนนการกระแทกอารมณ เนนการเขาถึงจิตวิญญาณ อิงหลักศรัทธาความเชื่อ ใหคนรูสึกวา
..อยาทํานะ...ถาทําแลว มีส่ิงหนึ่งที่เห็น คือ ตาวิเศษ…ตาวิเศษไมใชตาคุณ ตาผมนะ ตาวิเศษนะ ตา
วิเศษมันเห็นตลอดแน มันเห็นแมในท่ีมืด ไมอยางนั้นไมเรียกตาวิเศษ…ปรัชญาสําคัญที่สุด คือการ
สรางจิตใจของตัวเองใหตระหนักวา ไมทิ้งขยะและใหความรวมมือ และพอทุกคนเห็นวาบานเมืองมัน
สะอาดขึ้นมา พลังมันก็ขับเคลื่อนไปถึงตรงยอดเขา” 

(จารุพงศ เรืองสุวรรณ, สัมภาษณ) 
 

ง. การเนนหลักการไดรับการลงโทษ และการไดรางวัล (punishment and 
reward) ภายใตกรอบคิดเกี่ยวกับจุดจับใจเชิงอารมณ ทําใหทีมพัฒนาสื่อหลักเลือก
ท่ีจะหลีกเล่ียงการใชขอความเชิงส่ังสอนแบบผูใหญกับผูนอย แตเนนการตอกยํ้า
อารมณเก่ียวกับการที่ผูกระทบพฤติกรรมไมพึงประสงค โดยการใชภาพการตูนเปน
สื่อกลางในการสรางจินตนาการใหเห็นวา บุคคลที่ท้ิงขยะในพื้นท่ีสาธารณะจะไดรับ
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การลงโทษ (punishment) จากการกระทําพฤติกรรมดังกลาว อันทําใหเกิด
ความรูสึกละอายใจ ในขณะที่ผูท่ีมีการกระทําพฤติกรรมที่พึงประสงคก็จะไดรับ
รางวัล (reward) จากการกระทําพฤติกรรมดังกลาว  

จ. การกระตุนความรวมมือ (cooperation) ในการตักเตือนผูทิ้งขยะ  
นอกเหนือจากการพยายามสื่อสารกับสังคมใหเห็นวา การทิ้งขยะใหเปนท่ีเปนทาง
เปนพฤติกรรมท่ีพึงประสงคหลักแลวน้ัน ทีมงานยังพยายามนําเสนอใหเห็นวา 
บุคคลกลุมตางๆ โดยเฉพาะเด็กๆ สามารถรวมมือกับตาวิเศษไดเปนอยางดีใน
ฐานะ “เพ่ือนตางหูตางตา รวมกับ “ตาวิเศษ” คอยเตือนผูคนท่ีท้ิงขยะ” อันนาจะสง
อิทธิพลทางออมตอการตื่นตัวดานการรักษาความสะอาดของสมาชิกในสังคมใน
ระดับถัดไป 

 

• การผนึกพลังสรางกระแสสํานึกรับผิดชอบตอสังคมผานสื่อโทรทัศน  
 
สื่อภาพยนตรโฆษณาดังกลาวขางตนจะไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยาง

เหมาะสม หากมิไดรับความรวมมือจากพันธมิตรกลุมตางๆ ท่ีมีบทบาทเกี่ยวของอยูในแวดวง
โทรทัศน โดยเฉพาะกลุมเจาของสถานีโทรทัศนชองตางๆ กลุมเจาของรายการ และผูสนับสนุน
รายการตางๆ และบริษัทเอเจนซี่โฆษณา  

 
ในชวงเริ่มตนการดําเนินงาน สมาคมสรางสรรคไทยไดระบุไวอยางชัดเจนวา เลือก

โทรทัศนเปนชองทางหลักในการถายทอดความคิดเร่ืองสํานึก และความรวมรับผิดชอบของ
ประชาชน ภายใตสมมุติฐานท่ีวา “โทรทัศนมีอิทธิพลตอเด็กมาก และความรูของเด็กสวนหนึ่งมา
จากโทรทัศน18” และในขณะเดียวกันก็เชื่อวา การปลูกฝงเยาวชนจะทําไดงายขึ้น หากสามารถ
ถายทอดความคิดและเผยแพรผานโทรทัศน  
  

โดยในชวงปลายทศวรรษที่ 2520 ไดมีการยิงสปอตโฆษณาการตูนเรื่องตาวิเศษ ออก
เผยแพรทางสถานีโทรทัศนชองตางๆ เปนจํานวนถึง 44 ครั้งตอสัปดาห ตลอดจนการเผยแพร 
สปอตวิทยุทางสถานีวิทยุตางๆ ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวทําข้ึนดวยความสนับสนุนโดยตรง
จากผูอํานวยการสถานีโทรทัศน และบริษัทตางๆ ท่ีเปนสมาชิกของสมาคมสรางสรรคไทย โดยมี
การยกเวลาในการโฆษณาให หรือจัดสรรพื้นท่ีซ่ึงซื้อไวสําหรับการลงโฆษณาของตนใหเปน
ชวงเวลาในการนําเสนอภาพยนตรโฆษณาเร่ือง “ตาวิเศษ”  
                                                 
18 ชมรมสรางสรรคไทย (2527). เอกสารโครงการชวยกันรกัษาเมืองไทยใหสะอาด ประจําป 2527. กรุงเทพฯ. 

หนา 12 
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คุณมัทนา ถนอมพันธุ ไดยกตัวอยางกรณีการขอความรวมมือในการวางสปอตโฆษณา

ของตาวิเศษในสื่อโทรทัศน ดังนี้ 
 
 “ตัวอยางเชน ซิว-เนชั่นแนล ซื้อเวลาโฆษณาในรายการประตูดวงไวคร่ึงป และ บริษัทเชลล
จัดรายการ 180 IQ บริษัทก็ใหเอาเวลาน้ันมาออกโฆษณาตาวิเศษให” 
(มัทนา ถนอมพันธุ, สัมภาษณ) 
 

 ในทางปฏิบัติบริษัทท่ีใหการสนับสนุนการรณรงคของตาวิเศษอาจผนวกเครื่องหมาย
การคาของบริษัทตนควบคูกับสัญลักษณของตาวิเศษ และออกอากาศควบคูกันไปในชวงทาย
ของสปอตโฆษณาทางโทรทัศน หรือจัดพิมพสื่อประชาสัมพันธตางๆ  

 
ผลการวิจัยเกี่ยวกับผลของภาพยนตรโฆษณาเรื่องตาวิเศษตอพฤติกรรมการทิ้งขยะ

พบวา เด็กกลุมทดลองท่ีไดชมภาพยนตรโฆษณาเรื่องนี้ มีพฤติกรรมการท้ิงขยะลงถังภายหลัง
ชมภาพยนตรเร่ืองดังกลาวจบมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และยังคงมี
พฤติกรรมดังกลาวตอไปเม่ือมีการติดตามดูผลท่ีเกิดข้ึนในชวง 5 วันหลังจากไดชมภาพยนตร
โฆษณา 19  

 
นอกเหนือจากผลที่เกิดข้ึนกับพฤติกรรมของกลุมเด็กแลว ยังพบวา ขอความที่วา “อะ...

อะ...ตาวิเศษเห็นนะ” ไดกลายเปนคําพูดติดปากบุคคลในสังคมไทย โดยเฉพาะในแวดวง
สื่อมวลชน จนมีการแซวกันผานคอลัมนในหนังสือพิมพวา “อะ...อะ...ตาวิเศษเห็นนะ” หากใคร
กําลังจะทําพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมอื่นๆ นอกเหนือจากการทิ้งขยะเกลื่อนกราดแลว  

 
“ในแงส่ือ...เขาก็เอา message ของเราไปใส...เกมโชวก็เอาไป แมกกาซีนตางๆ ก็เอาไปใส..

มันสอดคลองกับวัฒนธรรมของคนไทย คือมันไมซีเรียส ใครทําอะไรผิดก็จะ อะๆ...ในคอลัมนตอบ
ปญหาครอบครัวในหนังสือพิมพก็ยังเอาไปใส เชน สามีไปมีเมียนอย ก็บอกสามีคุณ อะๆ ตาวิเศษ
เห็นนะ..ทีหลังอยาไปทําอีกนะ...เหมือนกับวา สโลแกนของเรามันเขาไปในวิถีชีวิตของคนเลย” 
       (มัทนา ถนอมพันธุ, สัมภาษณ) 
 
 
 
 

                                                 
19 ประภาพรรณ อุนอบ (2529). ผลของการโฆษณาทางโทรทัศนเรื่องตาวิเศษที่มีตอพฤติกรรมการทิ้งขยะของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนตน. วิทยานิพนธบัณฑิตศึกษา ภาควิชาจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 
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• การวางระบบสื่อสนับสนุน 
 
ในขณะท่ีภาพยนตรการตูนโฆษณาตาวิเศษทําหนาท่ีเปนเสมือน “พลุ” ท่ีไดรับการยิงข้ึน

ไปในอากาศเพื่อกระตุนความสนใจของประชาชนในวงกวางแลว สมาคมสรางสรรคไทยยัง
รวมมือกับพันธมิตรในการจัดทําระบบสื่อสนับสนุนตางๆ เพ่ือเผยแพรใหกับกลุมพันธมิตร กลุม
สื่อมวลชน และผูสนใจตางๆ อาทิ  

ก. เทปเพลงตาวิเศษ โดยทีมงานไดบันทึกเพลงประกอบภาพยนตรการตูนโฆษณา
ลงในเทปเพลง และเผยแพรไปยังรายการวิทยุตางๆ ตลอดจนกลุมบุคคลที่ทํา
กิจกรรมตางๆ ซ่ึงเก่ียวของกับการรักษาความสะอาด 

ข. แผนสติกเกอร สมาคมสรางสรรคไทยไดจัดทําพิมพสัญลักษณตาวิเศษ เปนสีเขียว
สด พรอมดวยตัวอักษรสีดําบนแผนสติกเกอรขนาดเล็ก กะทัดรัด สําหรับแจกจาย
ใหกับบุคคลที่สนใจเขารวมขบวนการตาวิเศษ 

ค. แผนปายโปสเตอร แผนโปสเตอรขนาดใหญ สะดุดตา เน้ือหาดานบนสะทอน
ใจความสําคัญในภาพยนตรการตูน และเพลงตาวิเศษท่ีวา “อะ อะ ท้ิงขยะใหเปนท่ี
เปนทาง” เปนอีกหนึ่งชองทางที่ทีมงานไดนําเขามาใชประกอบการเผยแพรแนวคิด
หลักสูสังคม โดยพื้นท่ีดานลางของแผนโปสเตอรไดออกแบบไวสําหรับใหบริษัท
พันธมิตรท่ีเขารวมโครงการ ไดนําเสนอสัญลักษณของบริษัทตนควบคูไปกับช่ือ
สมาคมสรางสรรคไทย และโครงการชวยกันรักษาเมืองไทยใหสะอาด 

ง. เอกสารและคูมือตางๆ เชน ใบปลิว แผนพับ สมุดคูมือ โดยนําเสนอเรื่องมลภาวะ
ท่ีเกิดจากการทิ้งขยะไมเปนท่ี ภัยตางๆ ท่ีเกิดจากขยะ ประโยชนและโทษของ
ถุงพลาสติก วิธีการใชถุงพลาสติก โดยการพัฒนาเอกสารและคูมือตางๆ จะ
ดําเนินการรวมกันระหวางทีมสรางสรรคสื่อ และนักวิชาการจากหนวยงานตางๆ 
ของภาครัฐ 

จ. สื่อประชาสัมพันธอ่ืนๆ  โดยบริษัทตางๆ ท่ีเขาเปนสมาชิกของสมาคมสรางสรรค
ไทยยังไดมีการจัดพิมพสัญลักษณตาวิเศษควบคูไปกับเคร่ืองหมายการคาของตน
ในของแจก และ ของชํารวยตางๆ ตัวอยางเชน บริษัทเชลลแหงประเทศไทย ได
จัดพิมพเสื้อยืด และสติกเกอรระบุคําขวัญท่ีชนะการประกวดดานการรักษาความ
สะอาด ตลอดจนจัดทําถังพลาสติก “ตาวิเศษ” โดยไดนําเสนอเครื่องหมายการคา
ของบริษัทเชลลควบคูไปกับสัญลักษณตาวิเศษ เปนตน 

  
สมาคมสรางสรรคไทยจะทําหนาท่ีในการกระจายสื่อสนับสนุนตางๆ ไปยังองคกร

พันธมิตร และหนวยงานตางๆ ท่ีสนใจรวมสนับสนุนกิจกรรมดานการรักษาความสะอาดในพื้นท่ี
ตางๆ ของประเทศไทย  
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• รวมมือกับพันธมิตรพัฒนากิจกรรม 
 
การจัดกิจกรรมในพื้นท่ีตางๆ เปนอีกหนึ่งชองทางที่สมาคมสรางสรรคไทยไดใชเปน

แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยดําเนินการบนพื้นฐานของความรวมมือกับองคกรพันธมิตร ซ่ึง
สมาคมสรางสรรคไทยมักทําหนาท่ีเปนเจาภาพรวมกับหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน 
หรือเขารวมใหการสนับสนุนกิจกรรมของหนวยงานอื่นๆ เปนตน โดยหากวิเคราะหจากกิจกรรม
ตางๆ ในพ้ืนท่ีในชวงปลายทศวรรษที่ 2520 ตอตนทศวรรษที่ 2530 แลวนั้น พบวา กิจกรรมใน
พ้ืนท่ีมีจุดเดนตางๆ อาทิ 

ก. จุดรวมเกี่ยวกับแนวคิดหลักและกลุมเปาหมาย จากการวิเคราะหเอกสาร
เก่ียวกับโครงการทําเมืองไทยใหสะอาด พบวา องคกรพันธมิตรท่ีเปนสมาชิก
สมาคมสรางสรรคไทยและเปนแกนหลักในการจัดกิจกรรมตางๆ มีจุดรวมอยางเปน
เอกภาพเก่ียวกับแนวคิดหลักและกลุมเปาหมายหลัก กลาวคือ ทุกองคกรไดพุงเปา
ของกิจกรรมตางๆ ไปท่ีกิจกรรมท่ีตอกยํ้าเร่ืองราวเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดลง
ไปยังพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย โดยกําหนดใหเด็กเปนกลุมเปาหมายหลักใน
การดําเนินการกิจกรรมตางๆ รวมกัน  

ข. จุดตางเชิงลักษณะของกิจกรรมและกลุมพันธมิตรเสริม ถึงแมจะมีแนวคิดหลัก
และกลุมเปาหมายหลักรวมกัน แตองคกรตางๆ ก็มีจุดตางกันในเชิงลักษณะของ
กิจกรรม และการรวมมือกับกลุมพันธมิตรเสริมอ่ืนๆ ในการจัดกิจกรรม โดยแตละ
องคกรไดเลือกจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจท่ีแตกตางกันไป และแตละ
องคกรก็ยังไปแสวงหากับกลุมพันธมิตรเสริมตางๆ ท่ีหลากหลายมากขึ้น อาทิ เครือ   
ซิเมนตไทยรวมมือกับหนังสือพิมพไทยรัฐในการจัดประกวดวาดภาพระบายสี
สําหรับเด็ก ธนาคารกรุงเทพรวมกับหนังสือพิมพแนวหนาในการจัดประกวดตอเติม
ภาพ การบินไทยจับมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดประกวดความสะอาดของ
โรงเรียน ซ่ึงถึงแมในกรณีน้ีอาจมีกลุมเปาหมายหลักเปนโรงเรียน แตทางโรงเรียน
ตางๆ ก็ตองอาศัยความรวมมือของเด็กในการชวยกันรักษาความสะอาดในโรงเรียน 

ค. จุดเชื่อมประสานผานกิจกรรมรวม ถึงแมวากิจกรรมของกลุมองคกรสมาชิกจะมี
ความหลากหลาย และจัดข้ึนในพ้ืนท่ีตางๆ แตกิจกรรมตางๆ จะไดรับการเชื่อม
ประสานจากสมาคมสรางสรรคไทยในการที่จะรอยเรียงกิจกรรมตางๆ ใหเชื่อม
ประสานกับผานงาน “สัปดาหตาวิเศษ” ซ่ึงทําหนาท่ีเปนเสมือนจุดไฮไลทของ
กิจกรรมตางๆ ของสมาชิกแตละองคกร และของสมาคมสรางสรรคไทย โดยสมาชิก
ท่ีทําหนาท่ีเปนเจาภาพในการเคลื่อนกิจกรรมตางๆ ในระดับพ้ืนท่ี จะออกแบบให
สัปดาหตาวิเศษ เปนชวงเวลาสําหรับนําเสนอผลงานที่ออกไปรวมดําเนินการ และ
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ในขณะเดียวกัน สามาคมสรางสรรคไทยก็จะจัดกิจกรรมอื่นๆ ในงานรวมกันไป และ
ทําหนาท่ีประสานสื่อมวลชนตางๆ เพ่ือมารวมงาน และรายงานขาวคราวเกี่ยวกับ
ความคืบหนาของกิจกรรมตางๆ ของทางสมาคม 

ง. การรักษาสมดุลระหวางสาระและความบันเทิง จุดเดนอีกประการของกิจกรรม
ตางๆ ของตาวิเศษในพื้นท่ี และในสัปดาหตาวิเศษ ก็คือ การพยายามผสมผสาน
กิจกรรมดานความรูและกิจกรรมดานความสนุกสนานเขาดวยกัน ตัวอยางเชน ใน
สัปดาหตาวิเศษ จะมีการจัดชวงเวลาสําหรับกิจกรรมดานการใหความรูตางๆ อาทิ 
การจัดนิทรรศการดานสิ่งแวดลอม การบรรยายและการอภิปรายโดยผูทรงคุณวุฒิ 
การชมภาพยนตรสารคดีดานส่ิงแวดลอม การโตวาที และการแขงขันตอบปญหา
ตางๆ ในขณะเดียวกันก็จะมีชวงเวลาสําหรับกิจกรรมดานความบันเทิง โดยไดรับ
การสนับสนุนจากแวดวงการบันเทิงท่ีไดรับความนิยมในกลุมเด็กสมัยนั้น อาทิ 
สโมสรผึ้งนอย ตลอดจนวงดนตรีของนิสิตนักศึกษา  
นอกจากนั้นในชวงปหลังๆ ยังไดมีการสอดแทรกเนื้อหาสาระดานการรักษาความ
สะอาดไวในชวงชองการแสดงตางๆ อาทิ การจัดแสดงวิพิธทัศนา ชุดเทพนิยาย
บรรลือโลก กับตาวิเศษ การจัดละครเวทีสําหรับเด็กเรื่อง ตาวิเศษตะลุยเมือง
มอมแมม เปนตน โดยกิจกรรมการแสดงที่ผนวกสาระความรูดังกลาว ไดรับความ
สนใจจากโรงเรียนตางๆ มาก จนบางครั้งตองมีการเพิ่มรอบการแสดงสําหรับ
นักเรียน และในขณะเดียวกันผลการวิจัยระบุใหเห็นวา การใชความบันเทิงใน
ลักษณะละครเวทีของสมาคมสรางสรรคไทยสามารถโนมนาวใจใหเด็กวัน 6-12 ป 
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการรักษาความสะอาดไดตามวัตถุประสงค และขาวสารใน
รูปของการกระทําสามารถมีผลในเชิงการโนมนาวใจเด็กไดมากกวาขาวสารเชิง
คําพูด20  

จ. การตอกย้ําความตื่นตัวในพ้ืนท่ี นอกเหนือจากกิจกรรมตางๆ ขางตนแลว 
สมาคมสรางสรรคไทยยังเขาไปรวมกับหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมตางๆ 
โดยที่กิจกรรมสวนใหญ มักเปนกิจกรรมท่ีริเริ่มโดยหนวยงานตางๆ ท่ีรับผิดชอบ
เกี่ยวกับความสะอาดในพื้นท่ีและขอความรวมมือจากสมาคมสรางสรรคไทยในการ
ใหการสนับสนุน ท้ังนี้เพื่อกระตุนใหผูอยูอาศัยในพ้ืนท่ีดังกลาวมีความตื่นตัวใน
ชุมชนดานการรักษาความสะอาดในชุมชน  

ฉ. การกระจายสื่อสนับสนุนใหกับกลุมผูสนใจ จุดเดนอีกประการของการใหการ
สนับสนุนกิจกรรมในพื้นท่ี คือ การท่ีสมาคมสรางสรรคไทยทําหนาท่ีสนับสนุนส่ือ

                                                 
20 มาริสา แสนกุลศิริศักดิ์ (2532). กลยุทธในการใชสื่อประเภทละครเวทีเพ่ือโนมนาวใหรักษาความสะอาดและ

สิ่งแวดลอม. วิทยานิพนธบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร. 
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รณรงคดานการรักษาความสะอาดตามคํารองขอของหนวยงานตางๆ ตัวอยางเชน 
การมอบแผนปายโปสเตอร สติกเกอร และโลโกตาวิเศษใหกับโรงเรียน และ
มหาวิทยาลัยตางๆ ท่ีมีการจัดงานทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด การ
สนับสนุนขอมูลเชิงวิชาการสําหรับโรงเรียนท่ีตองการจัดทําคูมือเรื่องภัยของขยะ 
การสนับสนุนเอกสารและโครงการตางๆ ของสมาคมใหกับสถานศึกษาที่ตองการจัด
บอรดนิทรรศการ ตลอดจนการประสานงานกับองคกรพันธมิตรตางๆ ในการหา
งบประมาณสนับสนุนการทําถังขยะตาวิเศษตามแบบของกทม. เพ่ือนําไปวางในจุด
ท่ีขาดแคลนถังขยะ เปนตน 

  
เราอาจกลาวไดวา ในชวงเวลาดังกลาว สัญลักษณตาวิเศษไดเริ่มเขยาจิตสํานึกไมท้ิง

ขยะในที่สาธารณะของบุคคลผานการสื่อสารในทุกรูปแบบ อาทิ สปอตโฆษณาการตูนเร่ือง ตา
วิเศษ การนําเสนอขาวคราวความคืบหนาเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ของตาวิเศษในสื่อมวลชน การ
จัดกิจกรรมในรูปแบบของเวทีเสวนา อภิปราย การแสดง ในงานตางๆ การจัดกิจกรรมในเชิง
การปฏิบัติการเก็บขยะในพื้นท่ีรวมกับพันธมิตรในวันสําคัญตางๆ ตลอดจนการเปนตัวกลางใน
การกระตุนใหเยาวชนไดมีชองทางในการแสดงความคิด อารมณ ความรูสึกเกี่ยวกับการรักษา
ความสะอาด ท้ังในระดับกลุมซึ่งอาจดําเนินการผานการรวมประกวดโรงเรียนรักษาความสะอาด 
และในระดับบุคคลผานการเขารวมแขงขันตอบปญหา วาดภาพ ประกวดคําขวัญ เปนตน อันทํา
ใหเกิดความรูความเขาใจ และความสํานึกท่ีถูกตองตอสภาพแวดลอมใกลตัวมากข้ึนกวาเดิม 
 
พลังผูพิทักษความสะอาดกับการวางระบบจัดการขยะในกรุงเทพมหานคร  
 

“การปรบมือขางเดียวไมดัง” นาจะเปนคํากลาวที่เห็นภาพชัดเจนในกรณีของการ
สรางสรรคความสะอาดในพื้นท่ีสาธารณะ โดยในขณะที่สมาคมสรางสรรคไทยไดเริ่มตนปลุก
กระแสความตื่นตัวดานการทิ้งขยะใหเปนท่ีเปนทางในวงกวางในชวงปลายทศวรรษท่ี 2520 ตอ
ตนทศวรรษที่ 2530 เราอาจกลาวไดวา กรุงเทพมหานครเปนพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีไดแสดงบทบาทอยาง
ชัดเจนในดานการรักษาความสะอาดในเขตเมืองหลวงอยางตอเนื่องและจริงจัง  

 
ภาพวาดของพลตรีจําลอง ศรีเมือง ใสเสื้อมอฮอมและถือไมกวาด โดยฝมือการวาดของ

คุณประยูร จรรยาวงศ เปนเสมือนสัญลักษณท่ีสะทอนใหเห็นถึงนโยบายหลักของพลตรีจําลอง 
ศรีเมือง ท่ีใหความสําคัญกับการรักษาความสะอาด โดยเฉพาะการเอาใจใสกับระบบการจัดเก็บ
ขยะ นับตั้งแตไดกาวเขามารับตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 
2528 
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• ปฏิบัติตนใหเปนตัวอยาง 
 
ดวยขอเสนอแนะของกลุมผูสื่อขาวหนุมสาวในชวงป 2528 ท่ีวา “การจะเปล่ียนแปลง

กรุงเทพนั้น กทม.จะตองเปนตัวอยางกอน” นําไปสูการที่ผูวาฯ จําลอง มุงเนนการทําตนเองให
เปนตัวอยางท่ีดีของผูใตบังคําบัญชา โดยเฉพาะในดานความขยัน ความเสียสละ และใน
ขณะเดียวกันก็แสวงหาแนวทางในการกระตุนใหขาราชการ และพนักงานของกรุงเทพมหานคร
ท่ีปฏิบัติงานอยูในสํานักงานเขตตางๆ ทําตนใหเปนตัวอยางกอน ซ่ึงทานไดตอกยํ้าประเด็น
ดังกลาววา 

 
“ขาราชการ คือคนงานของกทม. คือสํานักงานเขตตางๆ ท่ีมีอยูท่ัวเต็มพ้ืนท่ีตอง

เปนตัวอยางที่ดีท่ีสุดเสียกอน แลวจึงจะไปชักจูงชาวบานมาชวยกันพลิกฟนชวยกัน
พัฒนากรุงเทพฯ” 
(พล.ต. จําลอง ศรีเมือง, สัมภาษณ) 
 
 ในทางปฏิบัติซ่ึงนําไปสูการกระตุนใหผูใตบังคับบัญชาเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเปน

รูปธรรม ผูวาฯ จําลองไดสะทอนใหเห็นวาการปฏิบัติตนเปนตัวอยางเปนเคล็ดลับประการหนึ่ง
ของความสําเร็จ 

 
“ในเรื่องความขยันนี่ เขาก็เหมือนกับหนวยงานตางๆ ท่ัวๆ ไปนะ คือ เขาไป

สายๆ และเขากลับกอนเวลา แตเราตองไปกอน และเรากลับทีหลังเขา เขาก็อาย เขาก็
ตองปรับปรุงตัวเขาเหมือนกัน คือผูนําท่ีดีตองเปนผูท่ีเปนตัวอยางท่ีดีท่ีสุดองคนวงใน
เขานะ ถึงจะเกิดการพัฒนา ถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนมานะ” 
(พล.ต. จําลอง ศรีเมือง, สัมภาษณ) 
 

• ปลูกจิตสํานึกผานการฝกอบรม 
 
นอกจากการปฏิบัติตนเปนตัวอยางแลว ผูวาฯ จําลอง ยังเช่ือวา การเปลี่ยนแปลงอยาง

เปนรูปธรรมยังจําเปนตองอาศัยหลักสูตรการฝกอบรม โดยไดมีการนําหลักสูตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเขามาเริ่มใชในกรุงเทพมหานคร นับต้ังแตปพ.ศ. 2529 โดยนําขาราชการ และ
คนงานที่เก่ียวของโดยตรงกับงานดานการบริการประชาชนมาเขารับการฝกอบรมซึ่งเนนการ
กระตุนใหคนมีความสะอาดกายและใจ ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย เสียสละ กตัญู อันนําไปสูการ
เปล่ียนแปลงสูพฤติกรรมของพนักงานในดานตางๆ รวมทั้งดานที่เอ้ือตอระบบรักษาความสะอาด
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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“เม่ือเวลามีฝนตกหนักๆ นะ จะมีคนใสเสื้อฝนสีฉูดฉาด มาเดินเก็บใบไมท่ีอยู

ตรงชองตระแกรงรับน้ําฝน...สามารถชวยใหระบายน้ําไดโดยวิธีงายๆ นอกจากใช
มาตรการอื่นแลว มิฉะนั้นน้ําจะไหลไมทัน...อยางนี้ไมไดเงินลวงเวลา แตเน่ืองจากเขา
ฝกมาแลววาเขาตองเสียสละ” 
(พล.ต. จําลอง ศรีเมือง, สัมภาษณ) 
 

• วางระบบการทํางานใหชัดเจน 
 
ในท่ีน้ี ระบบการทํางานประกอบดวยระบบคน และระบบกลไกตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

รักษาความสะอาด โดยในสวนของระบบคน พัฒนาขึ้นมาจากความเชื่อม่ันท่ีวา ภารกิจ หนาท่ี 
และกิจกรรมในความดูแลรับผิดชอบของแตละบุคคล จําเปนตองมีความชัดเจน และมีปริมาณ
งานที่เปนไปไดจริง นําไปสูการที่ยุคผูวาฯ จําลอง ไดมีการเพิ่มจํานวนพนักงานกวาดถนนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดใหพนักงานหนึ่งคนดูแลรับผิดชอบถนนสายหลักในระยะทาง 2 
กิโลเมตร และซอยยอยท่ีลึกจากถนนสายใหญเขาไปราว 1-200 เมตร ซ่ึงเปล่ียนแปลงไปจาก
เดิมท่ีเคยใหพนักงานหน่ึงคนดูแลถนน 10 กิโลเมตร ในขณะเดียวกันก็ใหพนักงานทํางานเปน
กะ โดยมีสองกะ กะแรกตั้งแตตีหาถึงบายสอง และกะหลังตั้งแตบายสองถึงสามทุม โดย
พนักงานแตละคนจะมีกิจกรรมอยางชัดเจนวาตองทํากิจกรรมอะไรบางในชวงเวลาใด  
 

โดยสวนหนึ่งของนโยบายดังกลาวมาจากขอสรุปของผูบริหารกรุงเทพมหานคร ใน
ขณะเดียวกันก็เปนขอมูลท่ีไดจากการที่ผูวาฯ ทดลองสวมบทบาทเปนพนักงานกวาดถนน เพ่ือ
ศึกษาสภาพการณและทําความเขาใจกับปญหาอยางใกลชิด 

 
“ไอท่ีเราใหเขาไปกวาดนี่ มันมีความปลอดภัยพอไหม เขาเหนื่อยเกินไปไหม จะ

ใหดีเราตองลองทํา วันนั้นผมไปไมมีใครรู คนกวาดก็ไมรู ผมบอกใหเขาถอดเสื้อออกมา 
แลวผมสวมเสื้อเขา แลวผมก็ใสหมวดนะ คนจําไมไดแลว และผมก็กวาด เราเลยรูวาเขา
มีปญหาอะไรบาง...เลยรู”  
(พล.ต. จําลอง ศรีเมือง, สัมภาษณ) 
 
ในอันท่ีจะใหนโยบายสอดคลองกันสภาพความเปนจริง และไดรับการแปลงไปสูการ

ปฏิบัติอยางชัดเจน ดังนั้นนอกเหนือไปจากการทดลองสวมบทบาทพนักงานกวาดถนนแลว ใน
สวนของบทบาทผูบริหาร ผูวาฯ จะลงตรวจตราในพื้นท่ีดวยตนเองนับตั้งแตเชาตรู ในกรณีท่ีพบ
พ้ืนท่ีใดไมสะอาด ผูวาฯ จะโทรศัพทสายตรงไปยังผูอํานายการเขต  คุณจารุพงศ เรืองสุวรรณ 
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อดีตผู อํานวยการเขต และรองผู อํานวยการสํานักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร
ผูใตบังคับบัญชา ของพลตรีจําลองในยุคนั้นเลาใหฟงวา  

 
“ผอ. เขตในยุคนั้นตองเอาโทรศัพทวางไวท่ีหัวนอน ถาโทรศัพทมาตีหาถึงหก

โมงเชานี่ คือรูเลยคนเดียว...(พลตรีจําลอง)” 
(จารุพงศ เรืองสุวรรณ, สัมภาษณ) 
 
ในสวนของระบบกลไกตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการรักษาความสะอาด ไดมีการเนนการเพิ่ม

จํานวนรถขยะ โดยใหรถโอนจากสวนกลางไปสังกัดกับเขตตางๆ ในขณะเดียวกันก็เพ่ิมรถขนาด
กลาง และเล็กเพื่อใหสะดวกในการเขาไปตามตรอกซอกซอย  โดยมีรถเคล่ือนท่ีจากสวนกลาง
ออกไปดําเนินการดูแลรักษารถเหลานั้น  มีการวางระบบตรวจรับ และจัดวางถังขยะขนาด 200 
ลิตร โดยแบงเปนถังเขียวสําหรับขยะเปยก และถังเหลือง สําหรับขยะแหง นอกจากนั้นยังไดมี
การกระจายเรื่องการรักษาความสะอาดจากสวนกลายใหไปอยูท่ีเขตท้ังหมด นับตั้งแตเรื่องรถดูด
สวมไปจนถึงรถขยะ เปนตน 
 

• สรางขวัญ กําลังใจ และเกียรติยศ 
 
ความเอาจริงเอาจังดานการรักษาความสะอาดในยุคของผูวาฯ จําลอง โดยเฉพาะดาน

นโยบายที่เกี่ยวของกับพนักงานรักษาความสะอาด ทําใหสัญลักษณของผูวาจําลอง ก็คือ 
สัญลักษณของคนกวาดถนน โดยเฉพาะอยางย่ิงกลาวกันวา ยุคผูวาฯ จําลองคือยุคท่ีคนกวาด
ถนนไดรับการยกยองจากสังคม จนมีคํากลาวขานวา คนกวาดถนนของกรุงเทพมหานคร คือ “ผู
พิทักษความสะอาด”  

 
ขวัญ กําลังใจ และเกียรติยศ มิใชเกิดจากการไดรับขนานนามวา “ผูพิทักษความสะอาด” 

แตเปนส่ิงท่ีสั่งสมข้ึนจากการบริหารบุคลากรดานการรักษาความสะอาดในยุคนั้น ท่ีเนนไปท่ีการ
สรางความภาคภูมิใจของพนักงานเก็บขยะในฐานะเจาพนักงานของกรุงเทพมหานคร และการ
สรางการยอมรับจากสังคม โดยพนักงานทุกคนจะไดรับแจกเส้ือก๊ักสะทอนแสง พรอมดวยไม
กวาดที่มีดามสะทอนแสง พรอมดวยรถเข็นขยะ ในขณะเดียวกันก็จะไดรับการฝกอบรมใหวาง
รถเข็นไวในทิศทางที่รถวิ่งมา ท้ังนี้เพ่ือชวยในดานความปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็มีการจัดทํา
ประกันชีวิตใหกับพนักงาน โดยการรับบริจาคเงินจากผูมีจิตศรัทธา และการกําหนดนโยบายใน
การรับลูกหลานมาทํางานแทนกรณีเสียชีวิต  
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ย่ิงไปกวาน้ัน ผูบริหารระดับสูงของกทม. ในยุคนั้น นับตั้งแต ผูวาฯ รองผูวาฯ และท่ี
ปรึกษากทม. ยังลงตรวจตราและติดตามการทํางานอยางใกลชิด โดยมีการนํา “ถุงยังชีพ” ซ่ึง
ภายในถุงบรรจุขาวสาร อาหารแหงไปแจกจายกับพนักงานที่กําลังปฏิบัติหนาท่ี หรือแจกผลไม
ตางๆ ใหกับพนักงานในชวงการตรวจงานอีกดวย ตลอดจนมีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณในชวงสิ้น
ปอีกดวย อันสงผลใหเจาหนาท่ีซ่ึงเปนแรงขับเคล่ือนตระหนักวาผูใหญใหความสําคัญและลงคลุก
กันงานอยางจริงจัง 

 
นอกจากนั้นกรุงเทพมหานคร ยังไดมีการประสานงานกับทางสมาคมสรางสรรคไทยใน

การนําเสนอภาพคนงานกวาดถนนในหลายๆ มิติ เพ่ือชวยในการยกยอคุณงานความดีของคน
กวาดถนนใหเปนท่ีประจักษแกสังคม เชน การเชิญคนกวาดถนนที่ทํางานดีไปพูดคุยในรายการ
ทีวี การเชิญครอบครัวคนกวาดถนนที่เสียชีวิตไปรวมในรายการ ตลอดจนการประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ ในการสนับสนุนใหคนกวาดถนนไดมีโอกาสไปดูงานในประเทศสิงคโปร เปน
ตน 
 

• พัฒนาระบบฐานขอมูล 
 
นอกจากพนักงานรักษาความสะอาดจะทําหนาท่ีเก็บกวาดขยะมูลฝอยแลว พนักงาน

รักษาความสะอาดในสมัยนั้นยังทําหนาท่ีเปนนักสํารวจสภาพพื้นท่ีในความรับผิดชอบของตนอีก
ดวย โดยทําหนาท่ีกรอกแบบฟอรม หรือชวยเหลือเพ่ือนในการกรอกขอมูลภาคสนามลงใน
แบบฟอรมเพื่อแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพทางกายภาพในพื้นท่ีสาธารณะท่ีตองการการ
บํารุงรักษา อาทิ ตนไมตาย เสาไฟหัก ทอระบายน้ําชํารุด เปนตน โดยขอมูลดังกลาวจะไดรับ
การปอนเขาไปสูฐานขอมูลภูมิศาสตรสนเทศ (Geographic Information System:GIS) เพ่ือให
เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบสามารถลงไปดูแลแกไขไดทันทวงที21 

 

• สรางสํานึกรับผิดชอบกับผูคาเร  
 
อีกกลุมบุคคลหลักท่ีเก่ียวของกับความสะอาดในพื้นท่ีสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร 

คือ ผูคาเรท่ีตั้งแผงลอยบริเวณทางเดินเทา โดยผูวาฯ จําลองในดําเนินนโยบายจัดระเบียบแมคา
หาบเร ซ่ึงในชวงแรกก็ไดรับการคัดคานจากกลุมแมคา แตในท่ีสุดก็สามารถหาขอยุติรวมกันได
วา ผูคาหาบเรแผงลอยตางๆ จะวางขายอยางเปนระเบียบและหยุดขายสัปดาหละหนึ่งวัน คือ 
วันพุธ โดยผูคาจะรับผิดชอบในการทําความสะอาดพื้นท่ีซ่ึงเปนท่ีตั้งแผงลอยของตนดวยตนเอง
                                                 
21 คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน, สัมภาษณ 27 มกราคม 2547 
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ในชวงวันดังกลาว ท้ังนี้เพ่ือกระตุนใหกลุมผูคาเรตระหนักในบทบาทและความรับผิดชอบของตน
ท่ีมีตอพ้ืนท่ีสาธารณะซึ่งตนไดอาศัยใชประโยชนในการทํามาหากิน  โดยกิจกรรมดังกลาวได
ดําเนินการสืบตอหลังจากนั้นมารวมสิบป ถึงแมวาผูวาฯ จําลอง จะพนจากตําแหนงไปแลวก็ตาม 
ซ่ึงผูวาฯ จําลอง ไดเลาท่ีมาท่ีไปของแนวคิดดังกลาววา 

 
“คนเรานี่นะไมมีท่ีไหนทํา ตลอดเจ็ดวันตลอดปตลอดชาติ เขาจะตองมีวันหยุด

บาง แตแมคานี่ไมมีวันหยุด หยุดไมได แมคาขางเคียงแยงลูกคาไปหมด เขาขายเจ็ดวัน 
เราก็ตองขายเจ็ดวัน ท้ังๆ ท่ีอยากหยุดเต็มแก... ในหลายพื้นท่ีบนทางเทา ไมมีเวลาพัก 
ขายตั้งแตเชาจรดเย็น เย็นก็ขายตอจนถึงสวาง  สวางก็มาขายอีกแลว..ผมก็มานั่งนึกวา 
เอะ ตรงนี้ตองทําความสะอาด จะทําความสะอาดอยางไร ขอรองแมคาเขา เอาหละผมมา
ชวย...คุณตองหยุดหนึ่งวันนะ คุณไมตองมาขายแขงกับคนอ่ืนเขา 7 วัน แลวไอวันท่ีคุณ
หยุดนะ คุณรับผิดชอบนะ คุณเอาน้ํามาทําความสะอาด คุณเอาไมกวาดมานะ คุณเอา
ผงซักฟอกทําใหมันสะอาดเลย”  
(พล.ต. จําลอง ศรีเมือง, สัมภาษณ) 
 
นอกจากนั้น ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ยังไดสะทอนใหเห็นวา การรวมมือกับกลุม

บุคคลตางๆ ในการทําความสะอาดทางเทาในวันพุธเปนเสมือน “สัญลักษณ” ท่ีช้ีใหเห็นวา “ถนน
เปนของประชาชน”  

 
“วันพุธไมใชวันหยุดอยางเดียวนะ คุณจะตองออกมาถือไมกวาดคนละดาม มา

ลางมาทําความสะอาดพื้นผิว พ้ืนท่ีของคุณนะแหละ ไมตองไปลางใครหรอก ของใคร
ของมัน แตตองขัดขาวเลยนะ” 

(ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ, สัมภาษณ) 
 

รวมแรงสรางระบบรักษาความสะอาดในแมนํ้าลําคลอง 
 
 ความสะอาดในแมนํ้าลําคลองสายตางๆ ก็มีความสําคัญไมย่ิงหยอนไปกวาความสะอาด
ในพ้ืนท่ีสาธารณะ ในชวงระหวางป 2532-2537 สมาคมสรางสรรคไทยไดหันมาใหความสําคัญ
กับการรณรงครักษาความสะอาดในแมนํ้าลําคลอง โดยพุงเปาไปท่ีแมนํ้าเจาพระยาอันเปนแมนํ้า
สายหลักของประเทศไทยที่ยาวกวา 370 กิโลเมตร นับตั้งแตปากน้ําโพ จังหวัดนครสวรรคลงสู
อาวไทย จังหวัดสมุทรปราการ 
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• จุดประเด็นผาน “รักเจาพระยากับตาวิเศษ” 
 
 จากประสบการณในการรณรงครักษาความสะอาด นําไปสูการสรุปบทเรียนของสมาคม
สรางสรรคไทยเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเร่ืองการรักษาความสะอาด และขอมูลดังกลาวไดถูก
นํามาใชในการวางแผนการรณรงครักษาความสะอาดในแมนํ้าเจาพระยา  
 
 โครงการรักเจาพระยากับตาวิเศษเริ่มตนข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกระตุนใหประชาชน
เกิดความรัก และความภาคภูมิใจในแมนํ้าเจาพระยา ในขณะเดียวกันก็มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับสภาพและปญหาของแมนํ้าเจาพระยา ตลอดจนมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบในการ
รณรงคตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับแหลงน้ําและทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนั้นโครงการดังกลาวยัง
เนนการสรางสัมพันธภาพและความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐบาล ธุรกิจเอกชน และ
ชุมชนในการรณรงคและพัฒนาแมนํ้าเจาพระยาโดยเฉพาะในพื้นท่ีเปาหมายบริเวณกรุงเทพ 
และปริมณฑล โดยเริ่มตนตั้งแตสะพานพระรามหก ถึงสะพานพระรามเกา 
 

• รณรงคบนพื้นฐานของขอมูล 
 
 กิจกรรมของโครงการรักเจาพระยากับตาวิเศษเริ่มตนจากการประสานความรวมมือกับ
นักวิชาการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของในการประมวลสถานการณเก่ียวกับปญหาแมนํ้า
เจาพระยา ท้ังจากขอมูลเอกสาร และขอมูลจากการระดมสมอง โดยในสวนขอมูลจากเอกสาร 
พบวา สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไดช้ีใหเห็นวา คุณภาพน้ําในชวงป 2532 
อยูในข้ันวิกฤต โดยน้ําในชวงหนาแลวมักมีสีดํา มีกล่ินเหม็น ปริมาณออกซิเจนลด ปริมาณ
ความสกปรกและเชื้อโรคสูงข้ึน อันเกิดจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม เชน โรงงาน 
โรงแรม รานอาหาร ตลาด และชุมชนขยายตัวอยางรวดเร็ว ในสวนขอมูลจากการระดมสมองมา
จากการเชิญบุคคล 16 กลุมในวงการธุรกิจ สถานศึกษา นักการทูต นักทองเท่ียว และชุมชน 
พบวา บุคคลตางๆ ตระหนักถึงปญหาน้ําเนาเสีย ในขณะเดียวกันก็พบวาทุกกลุมมักมองวาตน
ตอของปญหาเกิดจากกลุมอ่ืนๆ มิใชกลุมของตน 

 
 “ไมมีใครบอกวาตัวเองทําใหแมน้ําเจาพระยาเนาเสียเลย แตจะชี้ไปถึงกลุมอื่นหมด เชน 
ชุมชนบอกวาเห็นไหม สถิติเนี่ย 75% น้ําเสียมาจากโรงงาน...โรงงานก็บอกวา เห็นไหมละ 75% มา
จากชุมชน เพราะฉะนั้นชุมชนจะตองรับผิดชอบ” 
 (มัทนา ถนอมพันธ, สัมภาษณ) 
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ในขณะท่ีโครงการชวยกันทําเมืองไทยใหสะอาดเนนกลุมเปาหมายไปที่เด็ก แตโครงการ
รักเจาพระยากับตาวิเศษไดนําขอมูลเก่ียวกับสถานการณแวดลอมมาใชเปนพ้ืนฐานในการ
กําหนดกลุมเปาหมายหลัก ซ่ึงไดแก ชุมชนท่ีอยูอาศัยริมฝงแมนํ้าเจาพระยาและคลองตางๆ 
กลุมธุรกิจเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม คอนโดมิเนียม ภัตตาคารตางๆ ท่ีอยูริมฝง
แมนํ้าเจาพระยา หนวยงานราชการที่เก่ียวของ และกลุมประชาชนทั่วไป โดยมีเยาวชนเปน
ตัวกลางในการเชื่อมประสานกลุมเปาหมายตางๆ เขาดวยกัน บนพ้ืนฐานของความรวมมือกันใน
การแกไขปญหาในจุดท่ีกลุมบุคคลดังกลาวสามารถทําไดจริง   

 
การขับเคล่ือนกิจกรรมตางๆ ดําเนินไปบนพ้ืนฐานของหลักการ 3 ประการ ไดแก การใช

สื่อเพ่ือการสรางความสนใจในหมูสาธารณชน การเขาไปรวมมือในการรณรงคในชุมชนผานกลุม
เยาวชนซึ่งทําหนาทีเปนตัวเชื่อมกระบวนการขับเคล่ือนกิจกรรมตางๆ และการเปนวางบทบาท
ของสมาคมสรางสรรคไทยในฐานะ “สื่อกลาง” ในการประสานขอมูลตางๆ เก่ียวกับสภาพและ
ปญหาของแมนํ้าเจาพระยา   

 
ในทางปฏิบัติ กิจกรรมตางๆ เริ่มตนจากการรวมมือกับนิตยสาร “คูแขง” ซ่ึงเปน

นิตยสารท่ีมีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจสมัยนั้น ดําเนินการเชิญชวนนักศึกษาใหสงประกวดชิ้นงาน
โฆษณาในโครงการรักเจาพระยากับตาวิเศษ จากนั้นนําชิ้นงานโฆษณาที่ไดรับรางวัลไปจัดทํา
เปนภาพยนตรโฆษณา “พระจันทรตกน้ําท่ีไหนจะสวยเทาท่ีเจาพระยา” พรอมท้ังสปอตวิทยุ 
เพลง และสัญลักษณโครงการ ในขณะเดียวกับก็แสวงหาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร (strategic 
partners) จากบริษัทโฆษณา บริษัทผลิตรายการโทรทัศน สถานีโทรทัศน และธุรกิจเอกชนที่
สนใจ ในการนําภาพยนตรโฆษณา คําขวัญ สัญลักษณ เพลง และแนวคิดเกี่ยวกับการรักษา
ความสะอาดในแมนํ้าลําคลองออกเผยแพรสูสาธารณชน  

 
สวนการปฏิบัติการในระดับพ้ืนท่ี เนนการจัดนิทรรศการเคลื่อนท่ีออกเผยแพรขอมูล

ความรู ขาวสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และการจัดทําแผนปายโฆษณาบริเวณ
ริมน้ํา ทาเรือ และเรือ ในขณะเดียวกันกระตุนและใหการสนับสนุนสถานศึกษาและสํานักงานเขต
ตางๆ ในการจัดกิจกรรมใหความรูกับประชาชนในพื้นท่ีโดยทางสมาคมสรางสรรคไทยใหการ
สนับสนุนดานสื่อประชาสัมพันธตางๆ อาทิ โปสเตอร สติกเกอร เสื้อยืด หมวก กระปุกออมสิน
เปนตน  

 
นอกจากน้ันยังมีการจัดกิจกรรมการรณรงคดวยการประกวดและการแขงขันตางๆ เชน 

การแขงเรือ การประกวดภัตตาคารรักเจาพระยา การจัดประกวดโรงเรียนรักเจาพระยา การ
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ประกวดภาพถายแมนํ้าเจาพระยา การประกวดยุวทูตตาวิเศษ และการยกยองบุคคลและ
หนวยงานที่ปฏิบัติตนเปนผูอนุรักษแมนํ้าเจาพระยา เปนตน 

 
ในดานการเปนส่ือกลางดานการประสานขอมูลตางๆ เกี่ยวกับสภาพและปญหาของ

แมนํ้าเจาพระยา สมาคมสรางสรรคไทยเนนการเชิญชวนกลุมบุคคลท่ีมีความรูและมีภาระ
รับผิดชอบเขารวมในการพูดคุยเก่ียวกับสภาพปญหาตางๆ และออกแบบโครงการใหครบ
กระบวน จากนั้นจึงนําเสนอขอมูลสูสาธารณชน เพ่ือใหคนทั้งประเทศไดมีโอกาสรับรูรวมกันวา  
ในชวงเวลาน้ันจะมีอะไรเกิดข้ึน มีใครทําอะไรบาง และทําอยูท่ีไหนบาง พรอมท้ังเชิญชวนให
ผูสนใจรวมมือในดานตางๆ ท่ีตนเองสามารถทําไดในความรับผิดชอบของตน 

 
“คุณอยูในโรงเรียนก็ทําโรงเรียนใหสะอาด อยาทิ้งส่ิงของลงเจาพระยา คุณอยูในโรงงานคุณ

ก็ไมทําใหเจาพระยาเนา โดยไมเอาขยะลงไป คุณอยูในภัตตาคาร ในโรงเรียน ในโรงพยาบาล คุณก็
ทําในสิ่งที่ทําได” 

 (มัทนา ถนอมพันธ, สัมภาษณ) 

 
นอกจากนั้นในกรณีท่ีมีขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับแมนํ้าเจาพระยา หรือขยะ 

ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการรณรงครักษาความสะอาดในแมนํ้า
เจาพระยา สมาคมสรางสรรคไทยก็จะประสานไปยังส่ือมวลชนท่ีสนใจเพื่อเชิญเขารวมการแถลง
ขาว เขารวมทําขาว และทําหนาท่ีเปนตัวกลางในการสงตอขอมูลขาวสารไปสูประชาชน ซ่ึงผล
จากการวิจัย พบวา ประชาชนสวนใหญรูจักโครงการรักเจาพระยากับตาวิเศษผานทางสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ และพฤติกรรมการเปดรับสื่อประชาสัมพันธมีความสัมพันธกับความรูและ
ทัศนคตขิองประชาชนตอโครงการดังกลาว22 

 
แนวทางการทํางานดังกลาวขางตน นําไปสูการขยายความรวมมือไปยังกลุมตางๆ 

อยางมากมายทั้งในสวนของภาคธุรกิจเอกชน และภาครัฐบาล โดยในสวนของภาคธุรกิจเอกชน 
บริษัท “แปซิฟค” ซ่ึงมีชื่อเสียงในดานการทําขาวและรายการโทรทัศนสมัยน้ันใหความรวมมือใน
การลงโฆษณาในมูลคาไมต่ํากวา 9 ลานบาท และติดตามทําขาวตางๆ อยางใกลชิด นักเขียนนว
นิยายชื่อดังสมัครเขามาเปนอาสาสมัครในโครงการ กลุมนักรองขวัญใจวัยรุน “วงนูโว”เขามารวม
กิจกรรมลองเรือกับเยาวชน นักดนตรีท่ีภัตตาคารริมแมนํ้าเจาพระยารวมแตงเพลงขับกลอม
ลูกคาท่ีเขามาใชบริการ ในขณะเดียวกันกิจกรรมดังกลาวชวยตอกยํ้าใหเห็นวา โฆษณาทาง
                                                 
22 นฤบล โรหิตจันทร (2534). ประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธที่มีตอความรูและทัศนคติเกี่ยวกับโครงการ “รัก

เจาพระยากับตาวิเศษ” ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธบัณฑิตศึกษา ภาควิชาการ

ประชาสัมพันธ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 
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โทรทัศนมิใชแคผักชีโรยหนา แตเปนโฆษณาที่สนับสนุนกิจกรรมในพื้นท่ี นอกจากนั้นผูเขารวม
กิจกรรมในพื้นท่ีตางๆ ก็มีความภาคภูมิใจท่ีไดเขารวมโครงการที่เปนท่ีรูจักในระดับชาติ  

 

• แรงหนุนจากกลไกเชิงระบบของภาครัฐ 
  

ในสวนของภาครัฐสวนทองถิ่น กรุงเทพมหานครในชวงปลายยุคผูวาฯ จําลอง ศรีเมือง 
ก็ไดจัดตั้งกองเรืองเก็บขยะทางน้ํา เพ่ือจัดเรือไปรับขยะตามคลองตางๆ การจัดเก็บสิ่งปฏิกูล
ตางๆ ในแมนํ้าเจาพระยา และการประสานความรวมมือระหวางสํานักการระบายน้ํารวมมือกับ
สํานักรักษาความสะอาด ในการนําขยะขึ้นบก เพ่ือนําไปสูระบบทําลายตอไป   
  

นอกจากน้ันกรุงเทพมหานครยังไดจัดกิจกรรมเชิงรุก ดวยโครงการ “คลองสวย สะอาด 
ปราศจากมลพิษ” โดยประชาสัมพันธแบบเคาะประตูบาน โดยดําเนินการภายใตความรวมมือกับ
กลุมยุวทูตตาวิเศษ และลงมือจัดกิจกรรมเชิญชวนใหบุคคลที่มีบานเรือนท่ีอยูริมคลอง หันมา
หอยกระถางและปลูกพืชสวนครัว เพ่ือใหเกิดความสวยงามในเชิงทัศนียภาพริมฝงคลอง และ
สามารถนําพืชสวนครัวดังกลาวมาใชประโยชนในการปรุงอาหารรับประทาน ในขณะเดียวกัน ก็
มีสงเจาหนาท่ีออกไปสอนการวิธีการปลูกพืชสวนครัว และการทําสารอีเอ็มจากขยะประเภท
พืชผักตางๆ ตลอดจนนํามาตรการทางกฎหมายออกมาบังคับใช โดยเนนการจับกุมและ
เปรียบเทียบปรับกับธุรกิจตางๆ ท่ีลักลอบปลอยน้ําเสียลงคลอง23  

 
กลาวกันวา ความรวมมือระหวางยุวทูตตาวิเศษกับกรุงเทพมหานคร โดยการที่

สํานักงานเขตตางๆ ไดประสานงานกับยุวทูตตาวิเศษในการเขาไปเย่ียมชมพ้ืนท่ีริมคลองตางๆ 
และพูดคุยกับประชาชนท่ีอยูอาศัยบริเวณนั้น นับเปนความสําเร็จในเชิงการบุกเขาไป
ครอบครองใจของประชาชน โดยเฉพาะดวยเทคนิคและลีลาในการสื่อสารของยุวทูตตาวิเศษท่ี
เนนสื่อสารแบบตัวตอตัว พูดคุยชี้แจง และใหคําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับขยะและการ
ดูแลพื้นท่ีบริเวณบางแบบใจตอใจ  

 
 “ปานะ...ขอความรวมมือ ปาไอนี่ขายไดนะ ปาไดรายไดขึ้นมานะ..ปาปลูกตนไมปลอด

สารพิษ มีผักอยางนี้นะ ปาอยาอยางนั้นนะ...มั่นอยูที่กระบวนการหลักของกระบวนการยุวทูตน่ี จะ
รวมมือทันที และหลังจากนั้นก็จะเห็นผลเลย คือใสถุงวาง(ขยะ)ไวหนาบาน” 

(คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน, สัมภาษณ) 
 

                                                 
23 คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน, สัมภาษณ 27 มกราคม 2547 
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 นอกจากยุวทูตตาวิเศษจะทําหนาท่ีสนับสนุนกิจกรรมในระดับพ้ืนท่ีแลว กิจกรรม
ดังกลาวยังไดรับความสนใจจากบรรดาสื่อมวลชนท่ีติดตามรายงานขาวการปฏิบัติหนาท่ีของยุว
ทูตตาวิเศษในชุมชน อันสงผลใหเกิดการกระตุนนักศึกษาใหตื่นตัวศึกษาคนควาเกี่ยวกับเรื่อง
สิ่งแวดลอม เพ่ือเตรียมตัวเขาประกวดในโครงการยุวทูตตาวิเศษในปถัดไป 
  

สวนความรวมมือจากรัฐบาลไทย พบวา ในสมัยของ พณฯ อานันทปนยารชุน ก็ไดเห็น
ความสําคัญของระบบจัดการน้ําเสีย โดยไดมีการจัดสรรงบประมาณในการสรางระบบน้ําเสียรวม
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชงบประมาณของรัฐบาล 75 % และงบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร 25% ย่ิงไปกวานั้นมติคณะรัฐมนตรีในป 2535 ยังไดกําหนดใหกระทรวง 
ทบวง กรมท่ีเก่ียวของเขามารับผิดชอบในการแกไขปญหาแมนํ้าเจาพระยาเนาเสียอยางจริงจัง 
และเมื่อมีการจัดตั้ง “กรมควบคุมมลพิษ”24 ข้ึนตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ในปเดียวกันนั้นเอง สมาคมสรางสรรคไทยก็ไดรับการจัดสรร
งบประมาณจํานวน 6 ลานบาท เพื่อทําโครงการแกไขปญหาแมนํ้าเจาพระยาเนาเสียอยางจริงจัง 
  

โดยสรุป เราอาจกลาวไดวา การดําเนินกิจกรรมดานการรณรงครักษาความสะอาดใน
แมนํ้าเจาพระยา และลําคลองตางๆ ดําเนินการโดยเนนการเลนกับปญหาจริง ท่ีโดนใจคน และ
การเชิญชวนใหฝายตางๆ ไดเขามามีสวนรวมอยางจริงจัง อันนําไปสูการไดรับความรวมมือ
ตางๆ ตลอดจนการไดรับการยอมรับจากหนวยงานตางๆ ท้ังในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ 
 
 
การแสวงหาเสนทางสรางสรรคความสะอาดเชิงรุก 
  

หากมองยอนกลับไปยังประเทศไทยในชวงกลางทศวรรษที่ 2530 เปนตนมา เรา
สามารถพบเห็นกระแสความตื่นตัวดานสิ่งแวดลอมตางๆ ท่ีปรากฏอยางชัดเจน อาทิ การออก
พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมในป 2535 ซ่ึงเนนพลังความรวมมือระหวางราชการและองคกร
พันธมิตรตางๆ และมอบหมายใหกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมเขามารับผิดชอบงานดานการ
รณรงคเพื่อผลักดันคนในสังคมใหตื่นตัวกับงานดานส่ิงแวดลอม เปนตน  
  
                                                 
24 เปนองคกรหนึ่งในกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและสิ่งแวดลอม(ปรับเปลี่ยนจากชื่อเดิม คือ 

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและการพลังงาน 
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ในสวนของการสรางสรรคดานความสะอาดในสมัยนั้น อาจกลาวไดวา เปนจุดเปล่ียน
จากการมุงเนนแกปญหาขยะไปสูการพยายายทํางานเชิงรุก ไมวาจะเปนการมุงไปที่ประเด็น 
“โฟม” เพ่ือขจัดตนตอของขยะที่ทําลายยาก และการลงพื้นท่ีจัดกิจกรรมเชิงความรวมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาถิ่นท่ีอยูอาศัยใหมีความนาอยู เปนตน  
 

• โฟม: จากเรื่องเล็กไปสูการบริหารความสะอาดเชิงรุก 
 
โฟมเปนขยะอีกประเภทหนึ่งท่ีมีปญหาในดานระบบการทําลาย เนื่องจากเปนวัสดุท่ียอย

สลายไดยาก ในการนี้สมาคมสรางสรรคไทยไดประสานงานกับฝายตางๆ ท่ีเกี่ยวของเพ่ือนํา
ขอมูลเก่ียวกับการวิจัยดานโฟม25เขาสูเวทีแลกเปล่ียนความความเห็น เพ่ือใหเห็นความ
เช่ือมโยงปญหาที่เกิดข้ึนจากขยะในน้ํา กับระบบความเชื่อของประชาชนเกี่ยวกับประเพณีลอย
กระทง และปญหาท่ีเกิดจากกระทงที่ทําจากวัสดุท่ียอยสลายไดยาก เปนตน 

 
ผลจากเวทีประชุมนําไปสูการรณรงคภายใตการนําของสมาคมสรางสรรคไทยเกี่ยวกับ

การลดปริมาณการใชโฟมในชวงวันลอยกระทง โดยจัดทําเปนโครงการในลักษณะที่อิงกับ
ประเด็นปญหาจริง (issue-based) เพ่ือกระตุนใหเห็นปญหาที่ใกลตัว และเปนรูปธรรม  

 
ในทางปฏิบัติ สมาคมสรางสรรคไทยไดเรียกรองผานส่ือมวลชนใหมีการนําวัสดุ

ธรรมชาติมาจัดทําเปนกระทงในชวงเทศกาลลอยกระทง และเรียกรองใหประชาชนหันมาใช
กระทงที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ นอกจากนั้นในชวงหลังประเพณีการลอยกระทงสิ้นสุด สมาคม
สรางสรรคไทยยังไดมีการนําเสนอผลการศึกษาสถิติการใชกระทงจากโฟมและวัสดุธรรมชาติ
ผานทางสื่อมวลชนแขนงตางๆ เปนประจําทุกป  

 
นอกจากนั้นการรณรงคลดปริมาณการใชโฟมยังมิไดหยุดอยูแคการใชโฟมทํากระทง แต

ไดขยายไปสูประเด็นพวงหรีดในวัด และการแสวงหาความรวมมือกับวัด ผูประกอบการ และผู
ซ้ือพวงหรีดในการตื่นตัวท่ีจะหันมาใชวัสดุธรรมชาติเปนเปนพวงหรีดแทนโฟมในงานศพ 
กลาวคือ ในชวงท่ีสมาคมสรางสรรคไทยรณรงคเรื่องการใชวัสดุธรรมชาติเปนกระทง ก็ไดมีเสียง
เรียกรองใหสนใจกับการปญหาพวงหรีดในวัดตางๆ โดยเฉพาะในเชิงการยํ้าใหเห็นวา การลอย
กระทงเปนเพียงกิจกรรมประจําป ในขณะท่ีการนําพวงหรีดท่ีทําจากโฟมไปเคารพศพ เปน
                                                 
25 เชน ระบบการยอยสลาย การนําไปทิ้ง และปญหาที่เกิดจากขยะประเภทโฟมในน้ํา ตลอดจนการศึกษา

วัฒนธรรมประเพณีลองกระทง ทั้งในดานปรัชญาความเชื่อ อุดมการณ และวัตถปุระสงคในการลอยกระทง  
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กิจกรรมประจําวันท่ีควรหาทางแกไข เน่ืองจากการสงพวงหรีดไดกลายเปนภาระใหกับวัดใน
ดานประสานงานดานการจัดเก็บ และการทําลายพวงหรีดจํานวนมากมาย  

 
กอนการรณรงคเรื่องพวงหรีดท่ีทําจากโฟม สมาคมสรางสรรคไทยไดสงทีมงานเขาไป

หาขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยเริ่มตนจากพูดคุยกับพระสงฆชื่อดัง คือ พระพยอม แหงวัดสวน
แกว และทานปญญานันทภิกขุ แหงวัดชลประทานรังสฤษฎ เพ่ือหาคํายืนยันเกี่ยวกับปญหา
ดังกลาว  

 
หลังจากนั้นจึงไดจัดการประชุมระดมสมองกับนักวิชาการท่ีเกี่ยวของกับระบบขยะ และ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพ่ือทําความเขาใจเกี่ยวกับสภาพปญหาและสาเหตุ และการ
ปรึกษาหารือกับพระ และรานพวงหรีด อันนําไปสูการที่ทุกฝายตระหนักถึงปญหารวมกัน และ
รวมกันจัดเวทีระดมสมองเพื่อคนหาทางออกรวมกัน โดยทางออกที่ฝายตางๆ เห็นพองตองกัน 
คือ การปรับเปล่ียนมาสูระบบการใชวัสดุทดแทนพวงหรีด  

 
ในทางปฏิบัติ สมาคมสรางสรรคไทยไดดําเนินการประสานงานกับสถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคลในการออกแบบพวงหรีดท่ีไมใชโฟม หลังจากนั้นจึงมีการจัดแถลงขาว และจัดการ
ประกวดพวงหรีดท่ีไมใชโฟม ตลอดจนขอความรวมมือบุคคลที่มีช่ือเสียงในการสั่งพวงหรีดแบบ
ท่ีไมใชโฟม  

 
ผลจากการรณรงคดานการใชวัสดุธรรมชาติเปนพวงหรีดไดสรางความตื่นตัวใหกับทุก

ฝาย โดยเฉพาะกลุมผูประกอบการ ไดหันมาใชวัสดุจากธรรมชาติแทน เนื่องจากพบวามีตนทุน
การผลิตท่ีต่ํากวา และสามารถตกแตไดโดยใชดอกไมนอยกวา ในขณะเดียวกันยังสามารถนํา
กลับไปใชใหมได อันสรางรายไดใหกับผูท่ีมีหนาท่ีจัดเก็บพวงหรีดท่ีไมใชแลว นอกจากนั้นกลุม
ผูบริโภคก็หันมาใชพวงหรีดจากธรรมชาติมากขึ้นเพ่ือไมใหถูกวาไดวา “ใครใสช่ือตัวเองบนหรีด
โฟม คนนั้นทําลายชาติ เพราะไดสรางปญหาขยะใหกับสังคม” ตามที่สื่อมวลชนไดลงบท
สัมภาษณของผูมีชื่อเสียงทานหนึ่ง ย่ิงไปกวานั้น งานศพของบุคคลมีช่ือเสียงจํานวนหนึ่งยังเริ่ม
ประกาศวา ขอไมรับหรีด แตขอใหบริจาคเงินสมทบกองทุนเพ่ือทําประโยชนแกสังคม เปนตน   

 
เลขาธิการสมาคมสรางสรรคไทยสรุปหลักการในการสื่อสารกับสังคมไววา 
 
 “เราเอาสิ่งที่อยูในใจของคุณมายอย...ยอยออกมา และใหเปนพฤติกรรมที่งาย...และ
นําเสนอทางบวก แบบท่ีทํามาแลวคุณไดเปนอัศวินมาขาว และอาศัยมิตรรักทักเพลงทั้งหลายเนี่ย
เผยแพรตอไป” 

(มัทนา ถนอมพันธุ, สัมภาษณ) 
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• โรงเรียน ชุมชน และโครงสรางเชิงระบบ กับบทบาทของกรุงเทพมหานคร  
 
ในขณะท่ีสมาคมสรางสรรคไทยนับตั้งแตปลายทศวรรษท่ี 2530 ไดเร่ิมขยายสูพื้นท่ีใน

ทองถิ่นเปนสวนใหญ26 และมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับขยะและความสะอาดเปนชวงๆ แต
งานของกรุงเทพมหานครสวนหนึ่งยังคงเกาะติดกับประเด็นการสรางสรรคความสะอาดในพื้นท่ี
สาธารณะอยางใกลชิด โดยดําเนินโครงการตางๆ กับโรงเรียน ชุมชน และการบริหารโครงสราง
เชิงระบบงานของกรุงเทพมหานครเปนหลัก  
  

กรุงเทพมหานครไดผนวกเร่ือง “การรักษาความสะอาด” เขาไปในกิจกรรมการเรียนการ
สอนของโรงเรียนตางๆ ท่ีอยูในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมในหองเรียนจะเนนไปท่ีการ
สอนใหเด็กรูจักรักษาความสะอาด รูตนตอของปญหาขยะ รูจักเก็บขยะ รูจักการทิ้งใหเปนท่ีเปน
ทาง รูจักการแยกขยะ รูจักระบบการรีไซเคิล (recycle) และการนําเอาขยะไปใชประโยชนสูงสุด  
  

ในขณะท่ีในระดับชุมชน กรุงเทพมหานครไดอาศัยเด็กนักเรียนเปนตัวเช่ือมกับสมาชิก
ในชุมชน ซ่ึงเริ่มตนข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2536 โดยการสนับสนุนใหเด็กนักเรียนในเขต
กรุงเทพมหานครฝกเก็บขยะเปนนิสัย และใหพอแมรับรองการเก็บขยะของนักเรียน การฝกให
เด็กสังเกตการทิ้งขยะของสมาชิกในครัวเรือน และรูจักนําเอาสิ่งของเหลือใชมาดัดแปลงแทนที่
จะเขาสูระบบขยะอยางรวดเร็ว  
  

นอกจากนั้นยังมีการประสานความรวมมือกับกองหนุนตางๆ ในพ้ืนท่ี อาทิ กลุมลูกเสือ
ชาวบาน กลุมอปพร. อาสาสมัครตางๆ สอดแทรกเรื่องการรักษาความสะอาดเขาไป พัฒนากลุม
ประชาคมในแตละพ้ืนท่ีใหชวยกันดูแลความสะอาด จัดกิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับความ
สะอาดเนื่องในวันสําคัญตางๆ เชน เขาวัดไปฟงธรรมและทําความสะอาดวัดในวันพระ เปนตน  
  

นอกจากนั้น ทางสํานักงานเขตตางๆ ยังไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการจัดเวทีประชุมระดม
สมองไปใชในการเชิญชวนใหสมาชิกในชุมชนชวยกันคิดเกี่ยวกับปญหาตางๆ ในชุมชน และ
รวมมือกันแกไขปญหา อันนําไปสูการท่ีหลายๆ ชุมชนไดโยงปญหาขยะเขากับปญหาเศรษฐกิจ 
และจัดโครงการแยกเก็บขยะในลักษณะตางๆ เพ่ือทําเงินท่ีไดจากการขายชิ้นสวนขยะที่ยังใชได 
อาทิ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เขาสูกองทุนชุมชน ในขณะเดียวกันก็นําขยะประเภทเศษอาหาร
                                                 
26 อาทิ การรวมกับ....จัดโครงการเตาทะเล การรวมกับบริษัทฮอนดาในการ การสรรหาโรงเรียนสรางสรรค

สิ่งแวดลอมดีเดน 
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ไปทําเปนสารจุลินทรียจุลภาพ (สารอีเอ็ม) เพื่อใชในการบํารุงรักษาตนไม นอกจากนั้นหลายๆ 
พ้ืนท่ียังไดพัฒนาโครงการตางๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับการบริหารขยะ ภายใตการดูแลของชุมชน อาทิ
ธนาคารขยะ โครงการไขแลกขยะ ตลอดจนการสงเสริมงานดานศิลปะใหกับชุมชน โดยนํา
วิทยากรเขาไปสอนการแปลงรูปขยะใหกลายเปนวัสดุสวยงาม และสามารถนําไปขายเพื่อเพ่ิม
รายไดใหกับสมาชิกในชุมชน เปนตน 
  

ในสวนของการปรับเปล่ียนโครงสรางเชิงระบบ พบวา กรุงเทพมหานคร ในสมัยผูวาฯ 
กฤษฎา ไดทุมทุนดานความสะอาดบนพื้นผิวการจราจร โดยมีการลงทุนปูผิวถนนดวยคอนกรีต
แอสฟาส  และปรับแตงขอบถนนตางๆ ภายใตความเชื่อท่ีวา การกระทําดังกลาวจะชวยลด
ปริมาณฝุนในทองถนน และชวยใหถนนในกรุงเทพมหานครมีพ้ืนผิวท่ีเรียบข้ึน นอกจากนั้นใน
สมัยผูวาฯ พิจิตร ไดเนนการเอาจริงเอาจังกับปญหาเรื่องมลพิษ การควบคุมรถควันดํา การ
ควบคุมฝุนท่ีเกิดจากอาคารกอสราง ตลอดจนการสนับสนุนโครงการ “หนาบานนามอง” โดยเนน
ใหประชาชนตกแตงดูแลความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของเมือง และจัดใหมีการ
ประกวด ผูชนะเลิศจะไดรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ โดย
การดําเนินการดังกลาวมุงเนนการสรางจิตสํานึกแกผูอยูอาศัยในบานเรือน ไมใชกวาดขยะตอน
เชาออกมาพื้นหนาประตูบานของตนเอง มีการจัดพิธีการมอบรางวัลอยางเปนกิจลักษณะ มี
คณะกรรมการ จากสวนตางๆ เขารวมพิจารณามอบรางวัล เปนตน  
 
ความสะอาดและความทาทายในอนาคต 

 
“ไมมีการเปล่ียนแปลงใด ท่ีสามารถคงอยูไดนิจนิรันดร ในทามกลางสภาวะการแวดลอม

ท่ียังคงเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง” ดังนั้นสิ่งท่ีทาทายและนาจับตามองเกี่ยวกับการรักษาสะอาด
ในพ้ืนท่ีสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครในปจจุบันและในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อมีการ
เปล่ียนตัวผูบริหารสูงสุดของกรุงเทพมหานครเปนประจําทุก 4 ป  

 
โดยเฉพาะอยางย่ิง เรื่องราวท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานครในชวงตนกลางทศวรรษที่ 

2540 ในเรื่องการนําระบบรีไซเคิลเขามาใช และเนนการประชาสัมพันธกับประชาชนในวงกวาง 
โดยมิไดเนนหนักในเรื่องการดึงภาคเอกชนเขามาสนับสนุนโครงการดังกลาว และขาดการ
สื่อสารเพื่อใหความรูแกผูจัดเก็บขยะรีไซเคิล อันทําใหไมสามารถพัฒนาระบบรีไซเคิลใหได
มาตรฐาน หรือการที่นโยบายผูบริหารสูงสุดทานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีความขัดแยงกับ
นโยบายขององคกรพัฒนาเอกชนอยางตาวิเศษในเรื่องการใชโฟมทําเปนกระทง ก็ลวนแตเปน
สิ่งท่ีทาทายทิศทางของกระบวนการสื่อสารเรื่องความสะอาดในอนาคต แตท่ีแนๆ เรื่องราว
ดังกลาวสะทอนใหเห็นวา  
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“การทํางานใหบรรลุเปามิไดอาศัยฝายใดฝายหนึ่ง แตตองเปนการรวมมือกัน

จากทุกฝาย และหากฝายใดฝายหนึ่งออนแอ ก็จะสงผลกระทบตอฝายอื่น” 
 

ถึงแมวันนี้จะไมมี “ตาวิเศษ” แลวก็ตาม แตท่ีแนๆ ส่ิงหนึ่งท่ีเปล่ียนแปลงในสังคมไทย
นับตั้งแตการกาวเขามาของตาวิเศษเพื่อส่ือสารกับสังคมในเรื่องส่ิงแวดลอม ก็คือ คนไทยมีนิสัย
รักความสะอาด และทิ้งขยะเปนท่ีมากข้ึน ซ่ึงสวนหนึ่งของความสําเร็จดังกลาว ก็คือ 

 
“ตาวิเศษเปนจุดหักเห ทําใหทุกคนมีจิตสํานึก ในใตจิตสํานึกเล็กๆ น้ัน ก็คือ ไม

กลาท้ิง เดี๋ยวตาวิเศษเห็น อันทําใหทุกคนชนะใจตัวเอง เพราะเราโกหกตัวเองไมได” 
 


