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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
     การศึกษาวิจยัเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอย : กรณีศกึษา
องคการบริหารสวนตําบลธาตุทอง อําเภอบอทอง จังหวดัชลบุรี  เปนการศึกษาปจจยัตาง ๆ ที่มีผลตอ
การมีสวนรวมของประชาชน   ตลอดจนปญหาอุปสรรค    และแนวทางในการแกไขปญหาเพื่อการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย   โดยศึกษาขอมูล  แนวคดิ  ทฤษฎี  และผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ  เพือ่นํามาใชเปนกรอบแนวคิด  และการตั้งสมมติฐานในการวิจัย   ไดแก  ขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบลธาตุทอง      การดําเนินการดานขยะมูลฝอยขององคการบริหาร
สวนตําบลธาตุทอง    บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลกับงานรักษาความสะอาดและการกําจัด
ขยะมูลฝอย  แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม  แนวคดิเกีย่วกับการจัดการขยะมูลฝอย  และผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ 
  

2.1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบลธาตุทอง 
 

  องคการบริหารสวนตําบลธาตุทอง ตั้งอยูในเขตอําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี    ดังสภาพ
ขอมูลทั่วไป  ดังนี ้
   2.1.1  สภาพทั่วไป  
             ที่ตั้ง  ตําบลธาตุทอง เปนตําบลหนึ่งของอําเภอบอทอง จังหวดัชลบุรี ตั้งอยูทางทิศ
ตะวนัตกของอําเภอบอทอง หางจากทีว่าการอําเภอบอทอง 6 กิโลเมตร หางจากจังหวดัชลบุรี 60 
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกบัตําบลตาง ๆ ดังนี ้
             ทิศเหนือ  ติดตอกับ  ตําบลบอกวางทอง ตําบลวัดสุวรรณ อําเภอบอทอง กิ่งอําเภอ
เกาะจนัทร  
            ทิศใต ติดตอกับ ตําบลบอทอง อําเภอบอทอง ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองใหญ  
            ทิศตะวนัออก ติดตอกบั ตําบลบอทอง ตําบลวัดสุวรรณ อําเภอบอทอง 
            ทิศตะวนัตก ติดตอกบั ตําบลบอทอง อําเภอบอทอง ตําบลหางสูง อําเภอหนองใหญ 
            เนื้อที่ ขนาดเนื้อที่เขตตําบลธาตุทอง ประมาณ 71,875 ไร หรือ 115 ตารางกิโลเมตร 
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            ภูมิประเทศ ลักษณะภมูิประเทศของตําบลธาตุทองเปนพื้นที่ราบลุม มีเนินเขาไมสูง
มากนัก   พืน้ทีเ่ปนปาไมไมสมบูรณ เหมาะแกการเกษตร ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชผักตาง ๆ และ
การเลี้ยงสัตว 
            จํานวนหมูบาน 8 หมูบาน  

           ประชากรทั้งสิ้น 6,254 คน เปนชาย 3,098 คน หญิง 3,156 คน มีความหนาแนนเฉลี่ย 
54.49 คน/ตารางกิโลเมตร จํานวนครวัเรือน 1,439 ครัวเรือน 

 
 

ตาราง 1  ประชากร 
 

หมูที่ ชื่อหมูบาน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ครัวเรือน 
1 บานเนินหิน 277 262 539 175 
2 บานเนินดินแดง 383 430 813 169 
3 บานโปรงเกต ุ 528 519 1,047 255 
4 บานบึงตะก ู 356 338 694 143 
5 บานคลองมือไทร 461 549 1,010 236 
6 บานเขากระถนิ 359 321 680 148 
7 บานหนองเสือชอ 425 458 883 198 
8 บานหวยซุง 309 279 588 115 
 รวม     3,098    3,156    6,254    1,439 

 

(ที่มา : องคการบริหารสวนตําบลธาตุทอง.  2546 : 2) 
 
 
   2.1.2  สภาพทางเศรษฐกิจ 
             จากการศึกษาขอมูลพื้นฐานของ อบต. ธาตุทอง (องคการบริหารสวนตําบลธาตุทอง.  
2546 : 1-5) พบวาสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของชาวธาตุทอง อยูในระดบัดี ทั้งนี้เนื่องจากเปนพื้นทีท่ี่มี
ภูมิประเทศที่เหมาะสมในการทําเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรม  ตําบล
ธาตุทองมีพื้นที่การเกษตรทัง้สิ้น 62,781 ไร ครัวเรือนเกษตรกร 705 ครัวเรือน รายไดประชากรเฉลี่ย  
80,000 บาท/คน/ป 
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              พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ   มีพืชไร  ไดแก  มันสําปะหลัง  ออย  ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
สับปะรด   และไมผลหรือไมยืนตน ไดแก มะมวง ขนนุ มะพราวน้ําหอม  มะมวงหิมพานต  ปาลม 
ยางพารา  ไมโตเร็ว  ไดแก  ยคูาลิป  สนปฏิพัทธิ์   นาขาว   พืชผัก  และไมดอกไมประดับ    
  ปศุสัตว  ไดแก  โค  กระบือ  สุกร  ไกไข  ไกเนื้อ  เปดเนือ้ 

 สําหรับแนวทางการพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบล โดยเร่ิมจากนโยบายการพัฒนา 
ตําบลธาตุทอง  ไดกําหนดนโยบายตําบลขึ้นไวเพื่อใชเปนแนวทางที่จะพัฒนาตามศักยภาพ  ดังนี้  
สงเสริมสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของชุมชนในตําบลใหมัน่คงและกาวรุดไปขางหนา พฒันาโครงสราง
พื้นฐานใหพัฒนาไปในทิศทางที่สมบูรณทั่วถึง และมีมาตรฐาน    เรงพัฒนาสรางแหลงน้าํเพื่อการ
อุปโภค บริโภค และการเกษตรใหครบวงจรทุกรูปแบบ พัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยสงเสริมสนับสนุน
ขบวนการเรยีนรู  เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหไดมาตรฐาน  การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชน     ดูแลดานความสงบเรียบรอยความปลอดภยัของคนในชมุชน   
สงเสริมพัฒนาดานสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนใหอยูในระดับมาตรฐาน  การบริหารการจัดการ
ในตําบล   สวนลําดับความสําคัญของปญหา  มีดังนี้  

1)  ปญหาน้ํากนิ น้ําใช น้ําเพือ่การเกษตร  
2)  ปญหาการผลิต รายได  และการมีงานทาํ 
3)  ปญหาโครงสรางพื้นฐาน ปญหาสาธารณสุข และการอนามัย 
4)  ปญหาความรูเพื่อปรับปรุงคุณภาพชวีิต ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
5)  ปญหาการบริหารและการจัดการขององคการบริหารสวนตําบล 

 

2.2 การดําเนินการดานขยะมลูฝอยขององคการบริหารสวนตําบลธาตุทอง 
 

อบต. ธาตุทอง  มีการดําเนนิการจัดเกบ็ขยะโดยใชรถจัดเกบ็ขยะของ อบต.  ซ่ึงมีเพยีง  1 คัน  
ในการจดัสายออกเก็บขยะในเสนทางตาง ๆ โดยเฉลี่ยแลวในแตละจดุจะไดรับการจัดเก็บสัปดาหละ 
2  ครั้ง ยกเวนในพืน้ที่จําเปนบางจดุ สัปดาหละ 3  ครั้ง โดยรถจะออกจดัเก็บตั้งแตเวลา 7.00  – 15.00 น. 
ในวนัจันทรถึงวันเสาร  มีพนักงานจดัเก็บจํานวน 5 คน และพนกังานขับรถ อีก 1 คน   รวมพนกังาน
ทั้งหมด 6  คน (พฤศจิกายน 2546) 

ในดานการใหบริการ   อบต. ธาตุทอง จะจดัหาภาชนะรองรับขยะใหบานตาง ๆ ทุกบาน 
อยางไรก็ตาม  มีประมาณรอยละ 1 ที่ไมใชบริการของ อบต. ธาตุทอง ซ่ึง อบต. พิจารณาดูแลวเหน็วา
ประชาชนเหลานี้สามารถจัดการกับขยะของตนไดอยางเหมาะสม    จึงไมไดบังคับใหตองเขารวมให 
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อบต. จัดเก็บขยะแตอยางใด ในกรณีที่ภาชนะรองรับเกิดชํารุด ทาง อบต. ก็จะจัดเปลีย่นใหโดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ 

สวนการเก็บคาธรรมเนียม   มีการประเมินราคาโดยคณะกรรมการของ อบต.      และจาก
การศึกษาขอมลู (พฤศจิกายน 2546) พบวา  อัตราที่ใชคือ  กรณีที่ขยะมีปริมาณไมเกิน 20 ลิตร/วัน   
จะเก็บคาธรรมเนียม 30 บาท/เดือน (หากเกิน 20 ลิตร/วนั จะคิดคาธรรมเนียมอัตรา 60, 80 จนถึง 100 
บาท/เดือน) สวนโรงงานจะเก็บ 2,000 บาท/เดือน  ปริมาณขยะในพื้นที่ มีจํานวน 1.50 ตัน/วัน (คิดทั้ง 
อบต.) โดยแบงเปนขยะที่มาจากบานเรือน รอยละ 50  และมาจากโรงงาน ตลาดและโรงเรียน รอยละ 
50   ปญหาขยะมูลฝอยที่พบคือ ในบางวนั/บางเสนทาง มีขยะมากจึงตองออกทํางานจดัเก็บเสริมและ
มีขยะตกคาง จนทําใหมีการรองเรียนและแจงขอมูลทางโทรศัพท  ซ่ึง อบต. ธาตุทอง ไดเก็บขอมูล  
การแจงเหลานี้ไว และนํามาปรับแกไขใหความชวยเหลือตอไป ตลอดจนมีการชี้แจงขอมูลใหบางคน
ทราบเรื่องเสนทางหรือในกรณีที่ไมมีความเขาใจในการดําเนินงานการจดัเก็บของ อบต. ธาตุทอง 

สวนเรื่องสิ่งแวดลอม    อบต. ธาตุทอง ไดใชวิธีการฝงกลบ โดยมพีืน้ที่จํานวน 2 ไร ตั้งอยู
ในพ้ืนทีห่มูที่ 1 ตําบลธาตุทอง  ดานหนาหางจากถนนเปนระยะทาง  20  เมตร  ดานขางและดานหลัง
ติดกับปาละเมาะ หางไกลจากชุมชนเปนระยะทาง  1.50  กิโลเมตร  จึงยังไมมีปญหาดานสิ่งแวดลอม
แตอยางใด  อยางไรก็ตาม จากสถิติปริมาณขยะซึ่งฝายจดัเก็บขยะมูลฝอย อบต. ธาตทุอง ไดจดัทําไว 
(ตุลาคม 2548) พบวา  มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นทุกปอยางตอเนื่อง  โดยในป 2546  มีปริมาณขยะ
ทั้งสิ้น  547.50  ตัน   ในป 2547 ปริมาณขยะมีจํานวน  686.20  ตัน     และในป 2548 (ตัวเลขคํานวณ
เบื้องตนจากฐานขอมูลเดือนมกราคม-สิงหาคม) ปริมาณขยะมีจํานวน  918.20  ตัน  โดยปริมาณขยะ
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 25 และ 30 ในป 2547 และป 2548 ตามลําดับ   ซ่ึงพื้นที่ที่เตรียมไวฝงกลบขยะ
สามารถรองรับขยะได เปนเวลา 5 ป      ดงันั้น จึงตองหาวิธีการแกไขหรือจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมสําหรับ
รองรับกับปริมาณขยะในอนาคต ตอไป      จากแผนพฒันาสามป (2549-2551) (องคการบริหารสวน
ตําบลธาตุทอง.  2548 : 27-75) อบต. ธาตุทอง ไดใหความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยกําหนดแผนงานพัฒนาและโครงการที่จะดําเนินการในระยะเวลา 3 ป 
(2549-2551) ไวดังนี ้

2.2.1  แผนงานสงเสริมสนับสนุนและจดัใหมีสถานที่กาํจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม 
1)  โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเททาย จํานวน 1 คนั 

งบประมาณ 2,000,000 บาท 
2)  โครงการกอสรางระบบบําบัดขยะ   เพื่อกอสรางระบบบําบัดขยะ จํานวน 1 แหง  

งบประมาณ 5,000,000 บาท 
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3)  โครงการจัดหาที่ทิ้งขยะ    เพื่อจัดซื้อที่ดนิทิ้งขยะ จํานวน 10 ไร   งบประมาณ 
3,000,000 บาท 

2.2.2  แผนงานสนับสนุนอตุสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยสีะอาด   และติดตามตรวจสอบ
โรงงานใหเปนไปตามมาตรฐานสิ่งแวดลอม 

1)  โครงการออกตรวจสอบโรงงาน  งบประมาณ 10,000 บาท 
2.2.3  แผนงานกําหนดเขตพื้นที่ดําเนินการเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับ

ระบบนิเวศน และตรงตามศกัยภาพของทองถ่ิน 
1)  โครงการจัดแบงโซนพื้นที่สีเขียว        เพื่อจัดกจิกรรมใหมีการกําหนดเขตพื้นที่

สีเขียวของหมูบาน  งบประมาณ 50,000 บาท 
ดานการประเมินผลการดําเนินงานของ อบต. ธาตุทอง  ในเรื่องการจดัเก็บขยะพบวา ในป 

2544  อบต. ธาตุทอง เคยทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอบริการจัดเก็บขยะของ อบต. 
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล แตไมมีการนําขอมูลท่ีจัดเก็บไดมา
ประเมินผลแตประการใด        ดานการมีสวนรวมของประชาชน หาก อบต. ธาตุทอง มีการขอความ
รวมมอืใหมาฟงการชี้แจง หรือเพื่อขอใหออกความคิดเห็น ขอเสนอแนะตาง ๆ ประชาชนกใ็หความ
รวมมืออยางดยีิ่ง แตเมื่อไดขอตกลงที่จะนําไปถือปฏิบัติแลว ประชาชนใหความรวมมอืในการปฏิบตัิ
ลดต่ําลง 

จากขอมูลสถานภาพทัว่ไปและปญหาดานขยะมูลฝอยของชุมชนที่กลาวขางตน จาํเปน
อยางยิ่งที่ผูเกีย่วของจะตองหาแนวทางในการแกไขปญหา ซ่ึงการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน
ตอการจัดการขยะมูลฝอย จะเปนสวนสําคัญยิ่งในการกําหนดแนวทางในการแกไขและปองกัน
ปญหาดานขยะมูลฝอยของชุมชน   
 

2.3  บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลกับงานรักษาความสะอาดและการกําจัดขยะ
มูลฝอย 
 
   องคการบริหารสวนตําบล    เปนรูปแบบหนึ่งของการปกครองทองถ่ิน ภายใตการบริหาร
ราชการแผนดนิของไทยที่มุงเนนใหประชาชนตองมีสวนรวมในการปกครองตนเอง     ประกอบกับ
การพัฒนาระบบราชการไทยที่มีเปาประสงคหลักที่จะพฒันาคุณภาพการใหบริการประชาชนที่ดีขึน้  
โดยที่อํานาจหนาที่ของ อบต. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตาํบล พ.ศ. 2537   
และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546     กําหนดให อบต. มีอํานาจหนาที่ในการพฒันาตําบลทั้งใน
ดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามมาตรา 68     และมีหนาที่ที่ตองทําในเขต อบต. ตามมาตรา 
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67  รวม 9 ดาน   ซ่ึง 1 ใน 9 คือ  อํานาจหนาที่ดานรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ํา  ทางเดิน  และ
ที่สาธารณะ   รวมทั้งกําจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล       จากอํานาจหนาที่ดังกลาวทําให อบต. ตองมี
บทบาทในงานรักษาความสะอาดและการกําจัดขยะมูลฝอย  โดยแนวทางในการปฏิบตัิคือ  จัดถังขยะ  
มีรถขยะ  ออกขอบังคับตําบลวาดวยเร่ืองการเก็บขยะและคาเก็บขยะ ฯลฯ  
   ผูศึกษาวจิัยไดนําแนวคิดเกีย่วกับการปกครองทองถ่ิน  แนวคิดเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร  
การพัฒนาระบบราชการไทย      และอํานาจหนาที่และบทบาทของ อบต. มาประยุกตใชกับงาน
ศึกษาวิจัยในขัน้ตอนของการสรางยุทธศาสตรการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอย 
เพื่อใหเกิดการรวมคิด รวมสราง และไดแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีประชาชนใหการยอมรับ
และ อบต. เองสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง   สวนรายละเอียดของแนวคดิและอํานาจหนาที่ของ อบต. 
มีดังนี ้
   2.3.1 แนวคดิเกี่ยวกับการปกครองทองถ่ิน 

การบริหารราชการแผนดินของไทย แบงเปน 3 รูปแบบ คือ  การบริหารสวนกลาง 
การบริหารสวนภูมภิาค  และการบริหารสวนทองถ่ิน 

การบริหารสวนกลาง ใชหลักการรวมอํานาจปกครอง ไดแก  สํานกันายกรัฐมนตรี 
กระทรวง  ทบวง  กรม  ตาง ๆ 

การบริหารสวนภูมภิาค   ใชหลักการแบงอาํนาจปกครอง  ไดแก  จังหวดั  อําเภอ     
กิ่งอาํเภอ  ตําบล  และหมูบาน 

การบริหารสวนทองถ่ิน  ใชหลักการกระจายอํานาจปกครอง ไดแก เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.)  องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)  กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยา 

ความหมายและหลักการปกครองทองถ่ิน 
การปกครองทองถ่ิน (Local Government)  เปนรูปแบบการปกครองที่เกิดจากระบบ

การกระจายอํานาจปกครอง (Decentralization) จากสวนกลางไปยังทองถ่ินเพื่อวัตถุประสงคในอันที่
จะใหประชาชนในทองถ่ิน   ไดมีโอกาสเรียนรู  และดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในการปกครองทองถ่ิน  
ดวยตนเองเพื่อสนองความตองการและแกปญหาดวยตัวของตัวเอง     การกระจายอํานาจปกครอง      
ใหประชาชนในทองถ่ินดังกลาว  โดยหลักการของระบอบประชาธิปไตยแลวถือวาเปนผลดีตอการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยสวนรวม และเปนการใหการศึกษาทางการเมือง การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยแกประชาชนดวยการปฏิบัติดวยตนเองยอมจะเปนการใหการศกึษาที่ไดผล 
อยางแทจริง 

คําวา “การปกครองทองถ่ิน” นี้ไดมีนกัวิชาการทางการปกครองทองถ่ินหลายทานได
ใหคําอรรถาธิบายไวคลาย ๆ กันดังนี้ คือ 
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John J. Charke (1957, อางถึงใน ประหยัด  หงษทองคํา.  ม.ป.ป. : 36) กลาววา  การ
ปกครองทองถ่ิน  หมายถึง  สวนการปกครองของประเทศหรือรัฐ  ซ่ึงมีหนาที่สําคัญที่รับผิดชอบใน
การดําเนินเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับประชาชนในทองทีห่รือในขอบเขตแหงใดโดยเฉพาะและเปน
การสมควรที่จะมอบเรื่องดังกลาวใหองคการบริหารสวนทองถ่ินเปนผูบริหาร  โดยมฐีานะเปนรอง
จากการบริหารของรัฐบาลในสวนกลาง 

William A. Robson (1953, อางถึงใน ประหยัด  หงษทองคํา.  ม.ป.ป. : 36-37) กลาววา
การปกครองทองถ่ิน หมายถงึ การปกครองสวนหนึ่งของประเทศ ซ่ึงมีอํานาจอิสระ (Autonomy)  ใน
การปฏิบัติหนาที่ตามสมควร อํานาจอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของทองถ่ินจะตองไมมากจนมีผลกระทบ
กระเทือนตออํานาจอธิปไตย       องคการปกครองทองถ่ินมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights)  และมี
องคกรที่จําเปน (Necessary Organization) เพื่อประโยชนในการปฏิบัตหินาที่ขององคกรปกครอง
ทองถ่ินนั้นเอง 

จากนยิามดังกลาว  สามารถสรุปหลักการของการปกครองทองถิ่น ไดดังนี ้
           1) การปกครองทองถ่ิน หมายถึง การปกครองของชุมชนหนึ่ง ซ่ึงแตละชุมชนมีความ
แตกตางในดานความเจริญ จํานวนประชาชนหรือขนาดพื้นที่ เชน กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา  
เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล 

2)  การปกครองทองถ่ิน   มีอํานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหนาที่ตามความ
เหมาะสม  หมายความวา     มอํีานาจในขอบเขตที่เหมาะสมที่จะทําใหเกดิประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่
ขององคกร 

3)  องคกรปกครองทองถ่ิน   ตองมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights)  ที่จะดําเนินการ
ปกครองตนเอง  ซ่ึงสิทธิตามกฎหมายมี  2  ประการ คือ 
                (1)  สิทธิในการตรากฎหมาย ระเบียบขอบังคับตาง ๆ ขององคกรปกครองทองถ่ิน
เพื่อประโยชนในการปฏิบัตหินาที่  เชน  เทศบัญญัติ  เปนตน 
                (2)  สิทธิในการกําหนดงบประมาณของตนเองในการบริหารงานของทองถ่ิน 

4)  มีองคกรที่จําเปน แบงเปน 2 ฝาย คือ  ฝายบริหาร  และฝายนิติบัญญตัิ 
5)  ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเองอยางกวางขวาง  เชน  การที่           

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย ฉบับป พ.ศ. 2540  กาํหนดใหมีการเลือกตั้งสภาทองถ่ินและคณะ
ผูบริหารทองถ่ินเปนหลักเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน เปนตน 

ดังนั้น  ผูศึกษาวิจัยจึงนําแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถ่ินที่มุงเนนใหประชาชน
ตองมีสวนรวมในการปกครองตนเอง        มาประยุกตใชกับงานศึกษาวิจยัในขั้นตอนของการสรางแนวทาง 
แกไขปญหา   เพื่อมุงหวงัใหชุมชนไดรวมคิด รวมเสนอแนวทางแกไขปญหาเพื่อพัฒนาทองถ่ินตนเอง  
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2.3.2  แนวคดิเกี่ยวกับแผนยทุธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (2546 : 3-8)ไดกําหนดแนวคิดเกีย่วกับ

แผนพัฒนาระบบราชการไทย โดยสืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2546 
มีมติเห็นชอบยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) ประเทศไทยภายใตบริบท
ของการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ ทําใหเกดิความจําเปนทีจ่ะตองมีการพฒันาระบบราชการอยางจริงจัง
และตอเนื่อง ทั้งในสวนทีเ่กีย่วของกับการแกไขปญหาพืน้ฐานและจุดออนของระบบราชการที่ส่ังสม
กันมาเปนเวลานาน   และการเรงพัฒนาขีดสมรรถนะและเสริมสรางความเขมแข็ง   อันจะชวยทาํให
ระบบราชการสามารถปรับตัวไดทนัตอการเปลี่ยนแปลง และเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
รวมกับผูบริหารราชการแผนดินฝายการเมือง   เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยใหกาวขามผานออกจาก
ภาวะวกิฤตและแกไขปญหาบานเมืองใหลุลวงไปดวยด ี  รวมถึงการเสริมสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันในเวทีโลกและยกระดับประเทศไทยใหเปนทีย่อมรับอยางกวางขวางในวงนานาชาต ิ

  ในการสรางความเปนเลิศของระบบราชการไทยใหรองรับกับกระแสการ
เปล่ียนแปลงนัน้ จําเปนที่จะตองยึดหลักประการสําคัญคือ การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน   โดยตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี    ดังความปรากฏในมาตรา 3/1 ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

  ดวยเหตุผลดงักลาว  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จึงไดกําหนดวิสัยทัศนใหม
ของการพัฒนาระบบราชการ ในชวงระยะป พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550  ไวดังตอไปนี ้

  เปาประสงคหลักหรือผลลัพธสุดทายที่พงึประสงคของการพัฒนาระบบราชการไทย
ตามวิสัยทัศนใหมดังกลาว สามารถแยกออกได  4  ประการ คือ 

1)  พัฒนาคณุภาพการใหบริการประชาชนที่ดีขึ้น (Better Service Quality) 
2)  ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดใหมีความเหมาะสม (Right Sizing) 
3)  ยกระดับขดีความสามารถและมาตรฐานการทํางานใหอยูในระดับสูงและ

เทียบเทาเกณฑสากล (High  Performance)  
4)  ตอบสนองตอการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democratic 

Governance) 
จากแนวคิดการพัฒนาระบบราชการไทย  โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ที่ตองการใหเกิดผลลัพธที่พึงประสงค  4  ประการขางตน     ในฐานะที่ผูศึกษาวจิัยเปนสวนหนึ่งของ
ระบบบริหารราชการสวนทองถ่ิน    ก็มุงหวงัที่จะดําเนินการบริหารกิจการทองถ่ินใหเกิดประโยชน
ตอชุมชนอยางแทจริง    จึงหยิบยกการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอย 
ขึ้นมาดําเนินการเพื่อที่จะสรางระบบการจดัการขยะมูลฝอยที่ดีใหกับชมุชน 
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2.3.3  อํานาจหนาที่และบทบาทของ อบต.  
อํานาจหนาทีข่อง อบต. ตามพระราชบญัญัติสภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตําบล 

พ.ศ. 2537  และแกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546  มีดงันี้ 
1)  มีอํานาจหนาที่ในการพฒันาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 

ตามมาตรา 68 
2)  มีหนาที่ที่ตองทําในเขต อบต. ตามมาตรา 67 ดังนี ้

(1) จัดใหมแีละบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก  โดยมแีนวทางปฏิบัติ คือ ทําถนน 
ขุดลอกคูคลอง 

(2) รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ํา  ทางเดิน  และทีส่าธารณะ รวมทั้งกําจัด
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  โดยมีแนวทางปฏิบัติ คือ  จัดถังขยะ  มีรถขยะ  ออกขอบังคับตําบลวาดวย
เร่ืองการเก็บขยะและคาเก็บขยะ ฯลฯ 

(3) ปองกันและระงับโรคติดตอ   โดยมีแนวทางปฏิบัติ คือ รณรงคฉีดวคัซีน 
ทําลายแหลงเพาะยุง  ฉดีดีดทีี  รณรงคแจกถุงยางอนามยั ฯลฯ 

(4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั   โดยมแีนวทางปฏิบตัิ คือ  มีรถดับเพลิง    
จัดอบรมเจาหนาที่บรรเทาสาธารณภัย  จัดเตรียมเครื่องมือ  เรือทองแบน   อาสาสมัครปองกันภยัฝาย
พลเรือนใหความรูเร่ืองไฟปา ฯลฯ 

(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติ คือ มโีรงเรียน 
การศึกษา มัสยิด จดักิจกรรมในวนัสําคัญทางศาสนาตามลัทธิและนิกายตาง ๆ ฯลฯ 

(6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ คือ  สงเสริมอาชีพ  จัดแขงขันกฬีา  ทุนอุดหนนุการศึกษา  หนวยแพทยเคลื่อนที่ ฯลฯ 

(7) คุมครอง  ดูแล  และบํารงุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    โดยมี
แนวทางปฏิบตัิ คือ  รณรงคปลูกปา  จัดเกบ็ขยะมูลฝอยในสถานที่ทองเที่ยว  ใหความรูเร่ืองมลภาวะ 
อากาศเปนพษิ น้ําเปนพษิ ใหความรูเร่ืองปาไม ปาชายเลน ฯลฯ 

(8) บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน    และวัฒธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน   โดยมีแนวทางปฏบิัติ คือ  จัดการละเลนพื้นบาน   หอศิลปตําบล   พิพิธภัณฑประจําหมูบาน 
คลังสมองทองถ่ิน  หัตถกรรมพื้นบาน ฯลฯ 

(9) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือ
บุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร     โดยมีแนวทางปฏิบัติ คือ  มีการสํารวจขอมูล   รณรงค
ประชาสัมพันธขาวสารทางราชการ  ปฏิบัติตามนโยบายเรงดวน ฯลฯ 

3)  มีหนาทีจ่ัดทํากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68  ดังนี้ 
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(1) ใหมีน้ําเพือ่การอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร      โดยมีแนวทางปฏิบัติ คือ 
จัดทําน้ําประปา  ขุดคลองชลประทาน  ขุดอางเก็บน้ํา  สรางฝาย  ทํานบ ฯลฯ 

(2) ใหมีการบาํรุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน     โดยมีแนวทางปฏิบัติ คือ 
จัดทําสถานีปนไฟ  มีแบตเตอรี่ไวบริการในยามฉุกเฉนิ   จัดหนวยตรวจเยีย่มการใชไฟตามบาน ฯลฯ 

(3) ใหมีและบาํรุงรักษาทางระบายน้ํา โดยมแีนวทางปฏิบัต ิคือ ขุดคลองระบายน้ํา 
วางทอและฝงทอระบายน้ํา  ตั้งเครื่องสูบน้ํา  ลางทอระบายน้ํา ฯลฯ 

(4) ใหมีและบาํรุงรักษาสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพกัผอนหยอนใจและ
สวนสาธารณะ    โดยมแีนวทางปฏิบัติ คือ  จัดทําสวนสาธารณะ  สนามกีฬา  ที่ออกกําลังกาย  สนาม
เด็กเลน ฯลฯ 

(5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ โดยมีแนวทางปฏิบัติ คือ 
จัดตั้งรานคาสหกรณ รวมกลุมผูผลิต จัดตั้งกองทุนเพื่อการเกษตร ฯลฯ 

(6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว     โดยมแีนวทางปฏิบัติ คือ  สงสิ่งที่
ผลิตไดในครอบครัวออกไปขาย หาตลาด จัดฝกอบรมเพือ่พัฒนาฝมือในอาชีพนั้น ๆ ฯลฯ 

(7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร     โดยมีแนวทางปฏิบัติ คือ     
จัดหาแหลงทนุการตลาด การขนสง แนะนาํพันธุพืช/พันธุสัตวใหม ๆ  ฯลฯ 

(8) การคุมครองดูแล และรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติ   โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ คือ  บํารุงรักษา จัดเวรยาม จัดงบซอมบูรณะหรือปฏิสังขรณ ฯลฯ 

(9) หาผลประโยชนจากทรพัยสินขององคการบริหารสวนตําบล   โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ คือ  ใหเชาอาคารสถานที่เพื่อการประชุม และสัมมนา  ใหเชาทีด่นิ  ใหเชาเต็นท  หรืออุปกรณ
ตาง ๆ ที่กอใหเกิดรายได ฯลฯ 

(10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม โดยมีแนวทางปฏิบัติ คือ จัดทําทาเทียบเรือ 
โปะขึ้นเรือ ทางเดินไปทาขึ้นเรือ  สรางตลาดสด ฯลฯ 

(11) กิจกรรมเกี่ยวกับการพาณิชย  โดยมีแนวทางปฏิบัติ คือ   ตั้งปมน้ํามัน อบต. 
รานคาอาหาร อบต. ฯลฯ 

(12) การทองเที่ยว   โดยมีแนวทางปฏิบัติ คือ ประชาสัมพันธและสงเสริมใหมี
แหลงทองเที่ยวใน อบต.  จัดการเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวในเขต อบต.  

(13) การผังเมอืง โดยมีแนวทางปฏิบัติ คือ กําหนดผังเมอืงในเขต อบต. 
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2.4  แนวคิดเกี่ยวกับการมสีวนรวม 
 

2.4.1  ความหมายของการมสีวนรวม 
ยุวัฒน  วุฒเิมธี (2526 : 26) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน 

หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิดริเร่ิม  การตัดสินใจ  การรวมปฏิบัติและ
รวมรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ  อันมีผลกระทบถึงตวัประชาชนเอง   การที่สามารถทาํใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการพัฒนาชนบทเพื่อแกไขปญหาและนํามาซึ่งสภาพความเปนอยูความปรารถนาที่จะ
อยูรวมกับผูอ่ืนอยางเปนสุข ไดรับความเปนธรรมและเปนที่ยอมรับของผูอ่ืน  และพรอมที่จะอุทิศตน
เพื่อกิจกรรมของชุมชน   ขณะเดียวกันตองยอมรับความจริงที่วามนุษยนั้นจะสามารถพัฒนาไดนั้น
ตองมีโอกาสและไดรับการชีแ้นะที่ถูกตอง 

นิรันดร  จงวฒุิเวศย (2527 : 183) กลาววา  การมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง 
การเกี่ยวของทางดานจิตใจ และอารมณของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุม  ซ่ึงผลของการเกี่ยวของ
ดังกลาวเปนเหตุเราใหกระทําการเพื่อบรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้น   ทั้งยังทําใหเกิดความรูสึก     
รวมรับผิดชอบกับกลุมนั้นดวย 

อคิน  รพีพัฒน (2527 : 320) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมในกิจกรรมของ
ชุมชนวา  หมายถึง  การใหประชาชนเปนผูคิดคนปญหา  เปนผูทําทุกอยาง  ซ่ึงไมใชการกําหนดจาก
ภายนอกวาใหประชาชนเขามารวมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แตทุกอยางตองเปนเรื่องของประชาชนที่คดิ
ขึ้นมาเอง 

สุจินต  ดาววีระกุล (2527 : 18, อางถึงใน พรพรรณ  ชนะวรรณ.  2541 : 8) ไดให
ความหมายของการมีสวนรวม  หมายถึง  กระบวนการกระทําที่ประชาชนมีความสมัครใจเขามามี
สวนรวมในการกําหนดการเปลี่ยนแปลงเพื่อประชาชนเอง  โดยใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจเพื่อตนเอง   และมีสวนรวมดําเนินการเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคดังที่ปรารถนาหรือที่
ตั้งใจไว 

ทวีทอง  หงษวิวัฒน (2527 : 2) จากการสรุปมติและขอเสนอแนะจากการประชุม
เร่ืองการมีสวนรวมของชุมชน นโยบายและกลวิธี   ระหวางวันที่ 10-12 กุมภาพนัธ 2527  ณ โรงแรม
สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม   จัดโดยศูนยศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับ
กระทรวงสาธารณสุขไดใหคําจํากัดความ การมีสวนรวมของชุมชนวา หมายถึง การที่ประชาชนหรือ
ชุมชนพัฒนาขดีความสามารถของตนเองในการจัดการ      และควบคุมการใช และกระจายทรพัยากร
และปจจยัผลิตที่มีอยูในสังคมเพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจําเปน
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อยางสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกสังคม  ในการมีสวนรวมของประชาชนไดพัฒนาการรับรูและภูมิปญญา
ซ่ึงแสดงออกในรูปการตัดสินใจในการกําหนดชวีิตของคนอยางเปนตวัของตัวเอง 

ปรัชญา  เวสารัชช (2528 : 5) ไดใหความหมายของ การมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาวา   หมายถึง การที่ประชาชนเขามาเกีย่วของโดยการใชความพยายามหรือใชทรัพยากร
บางอยางสวนตนในกิจกรรมซึ่งมุงสูการพัฒนาของชุมชน การมีสวนรวมในรูปแบบนี้มีองคประกอบ 
ดังนี ้

1)  มีประชาชนเขาเกีย่วของในกิจกรรมการพัฒนา 
2)  ผูเขารวมไดใชความพยายามบางอยางสวนตัว เชน ความคิด ความรู ความสามารถ 

แรงงาน หรือทรัพยากรบางอยาง เชน เงนิทุน วัสดุ ในกจิกรรมการพฒันา 
จากคําจํากดัความของนักทฤษฎี  นักวิชาการ  และผูศึกษาวิจยัดังกลาว  จะเห็นไดวา

ในเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนนั้นแมวาจะมีการใชถอยคําที่แตกตางกัน       แตเนื้อหาหลัก ๆ จะ
คลายคลึงกันคือ เปนการสรางอํานาจแหงการกําหนดการพัฒนาใหแกประชาชนเพื่อประโยชนตอ
สภาพความเปนอยูและอนาคตของพวกเขาเองโดยไมมใีครเปนผูมากําหนดให 

2.4.2  ลักษณะรูปแบบและขัน้ตอนของการมีสวนรวม 
ไดมีนักวิชาการหลายทาน อธิบายเกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบของการมีสวนรวม

ของประชาชนไว  ดังนี ้
กรรณิการ  ชมดี (2524 : 13) ไดสรุปรูปแบบของการมีสวนรวมออกเปน 10 รูปแบบ 

คอื 
1)   การมีสวนรวมประชุม (Attendance at Meetings) 
2)   การมีสวนรวมออกเงิน (Financial Contribution) 
3)   การมีสวนรวมเปนกรรมการ (Membership of Leadership) 
4)   การมีสวนรวมเปนผูนํา (Position of Leadership) 
5)   การมีสวนรวมสัมภาษณ (Interviewer) 
6)   การมีสวนรวมเปนผูชักชวน (Solicitor) 
7)   การมีสวนรวมเปนผูบริจาค (Customer) 
8)   การมีสวนรวมเปนผูริเร่ิมและผูเร่ิม (Entrepreneur) 
9)   การมีสวนรวมเปนผูใชแรงงาน (Employee) 
10) การมีสวนรวมออกวัสดอุุปกรณ (Material Contribution) 
เจิมศักดิ์  ปนทอง (2526 : 10) ไดสรุปการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาไว 

4  ขั้นตอน ดังนี้ 
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1)  การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา 
2)  การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนนิกจิกรรม 
3)  การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัต ิ
4)  การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล 
ขวัญชัย  วงศนิติกร (2532 : 18, อางถึงใน พรพรรณ  ชนะวรรณ.  2541 : 14)     

กลาวถึงการจดัขั้นตอนของการมีสวนรวมในลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 
1)  การรวมประชุม 
2)  การออกความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
3)  การตีปญหาใหกระจาง 
4)  การออกเสยีงสนับสนุนหรือคัดคานปญหา 
5)  การออกเสยีงเลือกตั้ง 
6)  การบริจาคเงิน 
7)  การบริจาควัสด ุ
8)  การชวยเหลือดานแรงงาน 

 2.4.3  แนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม 
 อํานาจ  อนันตชัย (2529 : 126-130, อางถึงใน จีระชยั  ไกรกังวาร.  2544 : 13-14) 

ไดอธิบายการพัฒนาแบบมีสวนรวมวาการพัฒนาแบบนี้จะชวยปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานใหดยีิง่ขึ้น  และยังไดกลาวถึงทฤษฎีการมีสวนรวม 5 ทฤษฎี สามารถสรุปได ดังนี ้

1)  ทฤษฎีการเกลี้ยกลอมมวลชน (Mass Persuasion)  เปนวิธีการหนึ่งที่ใชแกไข
ปญหาความขดัแยงในการปฏิบัติงาน   โดยผูเกลี้ยกลอมจะตองมีศิลปในการสรางความสนใจในเรือ่ง
ที่จะเกลี้ยกลอม   รวมถึง ความตองการของผูเกลี้ยกลอมโดยเฉพาะความตองการขั้นพื้นฐานเพื่อให
การดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว     ดังนั้น การเกล้ียกลอมจึงเปนปจจัยหนึ่งที่จะนําไปสูการมี
สวนรวมของประชาชน  และถาการเกลี้ยกลอมนั้นเปนเรื่องที่ตรงกับความตองการขั้นพื้นฐาน
ของมนุษยแลวยอมสงผลถึงการมีสวนรวมไดในที่สุด 

2)  ทฤษฎีการระดมสรางขวญัของคนในชาติ (National Morale) การมีสวนรวมใน
การปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ จําเปนตองใหประชาชนในชุมชนและผูปฏิบัติงานมีขวัญทีด่ี  การสรางขวัญ
ที่ดีตองพยายามสรางทัศนคติที่ดีตอผูรวมงาน เชน การเห็นแกประโยชนสวนรวม ไมเอารัดเอาเปรียบ 
ใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับงาน เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น เปนตน    ดังนั้น การระดมสรางขวัญที่ดี
ยอมทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน 
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3)  ทฤษฎีการสรางความรูสึกชาตินิยม (Nationalism) เปนปจจยัหนึ่งทีม่ีความสําคัญ
นําไปสูการมสีวนรวม   เปนความรูสึกทีจ่ะอุทิศหรือเนนคานิยมเรื่องผลประโยชนของชาติ    มีความ
พอใจในชาติของตัว  พอใจเกียรติภูมิ  จงรกัภักดีผูกพนัตอทองถ่ิน 

4)  ทฤษฎีการสรางผูนํา (Leadership) การสรางผูนําจะชวยจูงใจใหประชาชน
ทํางานดวยความเต็มใจ  เพื่อบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายรวมกนั       เพราะผูนําเปนปจจยัสําคัญ
ในการรวมกลุมคน จูงใจคนไปยังเปาประสงค ผลของการสรางผูนําทําใหเกดิการระดมความรวมมอื
ปฏิบัติงานอยางมีขวัญ งานมคีุณภาพ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและรวมรับผิดชอบ ดังนั้น การสราง
ผูนําที่ดียอมนาํไปสูการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ดวยดี 

5)  ทฤษฎีการใชวิธีและระบบทางการบริหาร (Administrative and Method) การใช
ระบบบริหารในการระดมความรวมมือเปนวิธีหนึ่งที่งายเพราะใชกฎหมาย  ระเบยีบแบบแผนเปน
เครื่องมือในการดําเนินงาน   แตอยางไรก็ตาม ผลของความรวมมือยังไมมีระบบใดดีทีสุ่ดในเรื่องการ
ใชการบริหาร เพราะธรรมชาติของคนจะทํางานดวยความรัก แตถาหากไมควบคุมก็จะไมเปนไปตาม
นโยบายและความจําเปน     เพราะการใชระบบบริหารเปนการใหปฏิบตัิตามนโยบายเพื่อใหบรรลุถึง
เปาหมายนั้น 

นอกจากนั้น  จีระชัย  ไกรกงัวาร (2544 : 20-21) ไดสรุปวาการที่มนุษยจะแสดง
พฤติกรรมออกมาหรือกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมานั้น   เกิดจากความตองการของมนุษย (Human 
Needs) วัฒนธรรม  ประเพณ ีระบบของสังคม และแรงจูงใจ ตาง ๆ นั้นเอง   สวนในการที่ประชาชน
จะเขามามีสวนรวมในการพัฒนานั้น   ยอมขึ้นอยูกับเงื่อนไขหรือปจจัยหลายประการที่แตละคนมี
แตกตางกนั   เชน เงื่อนไขหรือปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และ ทางดานสวนบุคคล เปนตน ซ่ึงมีสวน
ในการกําหนดความสําเร็จและความเปนไปไดของการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 
จากการศึกษาเอกสารวิชาการที่เกี่ยวของ ที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปออกเปนแตละปจจัย  ไดดงันี้ 

1)  ปจจยัทางดานสวนบุคคล  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหนงทางสังคม 
ระดับของครอบครัว  ความสัมพันธหรือระยะเวลาที่อยูอาศัยในชุมชน  เปนตน 

2)  ปจจยัทางดานเศรษฐกจิ   ไดแก   ลักษณะอาชีพ  รายได  ฐานะของครอบครัว 
ความคาดหวงัรายไดทีเ่พิ่มขึน้  ระยะเวลาทีป่ระกอบอาชพีในชมุชน  ทรัพยากรในชุมชน  ความสามารถ
พิเศษหรืออาชพีเสริมในชุมชน  เปนตน 

3)  ปจจยัทางดานสังคมวิทยาและจิตวิทยา   ไดแก   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   ความเชื่อ 
ความศรัทธา   ความเกรงใจตอบุคคล   ความคาดหวังตอประโยชนที่จะไดรับ   การใชอํานาจบังคับ 
ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย วิธีการติดตอส่ือสาร การเปนสมาชิกกลุม ความตองการทางดานรางกาย
และจิตใจของบุคคลในระดบัตาง ๆ และลักษณะทางสังคมของชุมชน เปนตน 
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สําหรับปจจัยที่เปนปญหาอปุสรรคตอการมีสวนรวม เจมิศักดิ์  ปนทอง (2527 : 23-
24, 272-273, 276-277, อางถึงใน มาโนช  เกรียงสุวรรณ.  2544 : 20-21) ไดสรุปปญหาเกี่ยวกับ      
ตัวชาวชนบท  ตัวเจาหนาที่  และระบบราชการ ที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมวา 

1)  ในอดีตสังคมไทยเปนสังคมที่มีความมัน่คง  จงึไมมีความจําเปนในการเสริมสราง
การทํางานรวมกัน   ตางคนตางทําก็เพยีงพอตอการยังชพี     ชาวชนบทจึงขาดนิสัยการทํางานรวมกัน
อยางจริงจังและถาวร จะมีก็แตการทํางานรวมกันเปนครั้งคราวเทานั้น 

2)  ชาวชนบทมีทัศนคติในแนวทางลัทธิปฏิบัตินิยม  ซ่ึงจะยอมรับความคิดริเริ่มหรือ
ของแปลกใหมก็ตอเมื่อเหน็วาไดประโยชนโดยตรงในระยะสั้น 

3)  ชาวชนบทไมชอบแสดงตัวเปนศัตรกูันซึ่งหนา รวมทัง้ไมชอบโตเถียงกับบุคคล 
ภายนอก เขาจงึรับทุกอยางโดยไมคัดคาน แตในใจอาจจะไมเหน็ดวย เมื่อถึงเวลาดําเนินการเขาจะไม
เขาไปมีสวนรวม  หรือเขาไปตอนแรกแลวขาดหายไป 

4)  นโยบายในระบบราชการมักมาจากเบือ้งบน จึงเปนการยากลําบากที่ผูปฏิบัติงาน
ในชนบทจะใหประชาชนมสีวนรวมอยางแทจริง        และใหประชาชนเปนผูตัดสินใจดําเนินการเอง 
เมื่อระบบบริหารถูกสั่งมาจากเบื้องบน          การบริหารงานของเจาหนาที่ระดับสนามของแตละกรม 
จึงเปนไปดวยความยากลําบาก   แนวทางการมีสวนรวมของชาวชนบทที่เจาหนาทีแ่ตละฝายเขาใจจงึ
แตกตางกนั  และการดําเนนิงานก็แตกตางกันไปดวย 

5)  เจาหนาที่ราชการมีแนวโนมชอบทํางานในสํานกังานโดยเฉพาะงานดานเอกสาร
ที่จะเสนอผูบังคับบัญชามากกวางานสนาม อันเนื่องมาจากการที่ราชการตองปฏิบัติหนาที่ตอบสนอง
เบื้องบน  ซ่ึงจะมีผลตอระบบราชการใหความดีความชอบ   การละเลยงานในสนามดงักลาวสงผลให
ขาดความเขาใจชนบทและขอมูลชุมชนอยางแทจริง    และไมสามารถกระตุนชุมชนใหมามีสวนรวม
ไดในที่สุด  

6)  เจาหนาที่บางคนบางหนวยงานยังมีความคิดที่ไมตองการใหชาวชนบทรวมมือกัน
และรวมตวักนัอยางจริงจัง  เพราะมคีวามเชื่อวาจะทําใหปกครองประชาชนไดยากขึน้      ซ่ึงเปนการ
แสดงถึงทัศนคติที่ควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน 

นอกจากนี้  ยังไดใหความเหน็เพิ่มเติมในสวนของปจจยัไวดังนี้ คือ 
1)  ปจจยัดานชุมชน  จะขึ้นอยูกับลักษณะภูมิศาสตร   และนิเวศนวิทยาของชุมชน  

(ไดแก  ระยะทางการตั้งถ่ินฐาน ใกล-หาง     ลักษณะการกระจายอาชีพ    โครงสรางทางเศรษฐกิจ) 
ประวัติความเปนมาของหมูบาน (หมูบานที่ตั้งมาเปนเวลานานจะรักษาความเปนกันเอง  และมี
ความสัมพันธกันมากกวา) โครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน (ความสมัพันธของสมาชิก
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ในชุมชน ทั้งทีเ่ปนทางการและไมเปนทางการ)      โครงสรางทางเศรษฐกิจของสังคม (ผูทําหนาที่ใน
การตัดสินใจในกิจกรรมตาง ๆ )  รวมทั้งกลุมพลังแฝงในชุมชน  เชน  กลุมแมบาน  เปนตน 

2)  ปจจยัที่เกีย่วของกับการบริหารของรัฐ   ไดแก  อํานาจในการตัดสินใจสวนใหญ
จากสวนกลาง    การดาํเนินงานของหนวยราชการตาง ๆ มุงที่จะใหเกิดผลในระยะเวลาอันสั้น   
เจาหนาที่ตางกรมกองขาดการประสานงานที่ด ี

มาโนช  เกรียงสุวรรณ (2544 : 21-25) ไดสรุปวา สาเหตุทีท่ําใหชุมชนไมมีสวนรวม
เทาที่ควร คือ 

1)  ประชาชนยังไมเกดิแนวคิด (Concept) ในการพัฒนาและการมีสวนรวมในการ
พัฒนา  ยังไมตระหนกัในปญหาสุขภาพและการดูแลตนเอง 

2)  รัฐใหแนวคิดแกชุมชนในการพึ่งพารัฐมาตั้งแตอดีต ถึงแมปจจุบันนี้รัฐจะพยายาม 
เปล่ียนแนวคิดโดยใหประชาชนพึ่งตนเองใหมากที่สุด แตบางหนวยงานของรัฐก็ยังใหแนวคดิในการ
พึ่งพารัฐอยู  เนื่องจากเงื่อนไขของการงบประมาณ 

3)  สภาพสิ่งแวดลอมตาง ๆ ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม (สาเหตุนี้  อาจจะลด
ความสําคัญลง   ถาประชาชนมีแนวคิดเกี่ยวกับการปองกันโรคตระหนักในปญหาสุขภาพและ
การดูแลตนเอง) 

4)  เจาหนาที่ของรัฐ   ใหความสําคัญในการติดตอประสานงานกับผูใตบังคับบัญชา
มากกวาประชาชน  ดังนั้น จงึมีโอกาสกระตุนประชาชนใหมามีสวนรวมนอย 

5)  เทคโนโลยทีี่ใชในปจจุบนันี้ ยังไมเหมาะสมกับชุมชนเพียงพอ 
เทคนิคในการดึงประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต จากการศึกษาทฤษฎีการมีสวนรวมของชุมชน ทฤษฎีการกระทําทางสังคม ทฤษฎีจิตวิทยาทาง
สังคม และผลการศึกษาที่เกี่ยวของ อาจจะสรุปถึงเทคนิคการดึงประชาชนใหมามสีวนรวมในการ
ดําเนินงาน ดังนี้คือ 

ขั้นตอนที่ 1  เทคนิคที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่หรือผูที่เกี่ยวของกับชุมชน 
1)  สรางแรงจงูใจในการทํางาน     ตามทฤษฎีการจูงใจของ Frederick Herzburg 

กลาวคือ พยายามเสริมสรางความพอใจในงานโดยใหเจาหนาที่มีความรับผิดชอบในงานเต็มที่ เปนผู
วางแนวทางในการดําเนนิงานใหเหมาะสมกับสภาพชุมชนที่ตนเองรบัผิดชอบ     แสดงใหเจาหนาที่
รูสึกวา งานและตัวเขามีความสําคัญ    ประสบการณใหม    งานที่ทาทายความสามารถ       การไดรับ
การยกยองนับถือทั้งจากผูบังคับบัญชาและจากชุมชน  รวมทั้งวงการที่เกี่ยวของทั่วไป       ความรูสึก
ไดรับความสําเร็จ  การยอมรบั  โอกาสสําหรับความกาวหนา และความเจริญเติบโตทางดานศักยภาพ
ของบุคคลลวนเปนสิ่งที่ควรนําเขามาใชกบัเจาหนาที ่
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2)  การเพิ่มพนูความรูและทักษะของเจาหนาที่    ทั้งในทักษะดานวิชาการ   การ
สาธารณสุข และทักษะเทคนิคการสรางแรงจูงใจใหชาวบานเขามามีสวนรวม เทคนคิในการถายทอด
เทคนิคในการติดตามงาน นิเทศงาน โดยไมทําใหชุมชนเกิดความรูสึกวาถูกยัดเยียดใหทํา   แตตองทํา
ใหชาวบานรูสึกวาอยากทํา และมีพี่เล้ียงที่มคีวามรูความสามารถ (เจาหนาที่) อยูเปนกาํลังใจ   และให
ความชวยเหลือไดทันตอความตองการ 

3)  พัฒนาทักษะในการเปนผูนํา  และทักษะในการพัฒนาพลังกลุมในชุมชน 
4)  เจาหนาที่จะตองรูสึกอยูเสมอวา  การดาํเนินงานกับชมุชนจะประสบความสําเร็จ

ไดเปนอยางดขีึ้นนั้น   เจาหนาที่จะตองทําตนใหเปนที่เชือ่ถือแกประชาชน   เพราะความรูสึกเลื่อมใส 
ความรัก   และการยอมรับของประชาชน   จะทําใหประชาชนเกิดความรูสึกอยากเขารวมและเกรงใจ
ที่จะไมเขารวม ความรูสึกทีด่ีเหลานีจ้ะชวยขจัดปญหา อุปสรรค และปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่ขดัขวาง
ตอการมีสวนรวมของชุมชนไดเปนอยางด ี

ขั้นตอนที่ 2  เทคนิคเกี่ยวของกับตัวประชาชน 
1)  กระตุนในชุมชนเกิดการมีสวนรวมและดําเนนิการแกไขปญหาของชุมชนเอง

โดยใชแนวความคิดใหชุมชนไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองตามแนวทางการพัฒนาชนบทแนวใหม 
ซ่ึงจะชวยใหชุมชนตระหนักในแนวความคิดใหม      และเกิดความสนใจหาขอมูลเพิ่มเติมใน
แนวความคิดใหมนั้น (เจาหนาที่สามารถที่จะเสริมขอมูลทางวิชาการในจุดนี้ได) เมื่อชุมชนไดรับ
ขอมูลตาง ๆ มากพอสมควรแลว   ก็จะเกิดการประเมินคา หรือช่ังน้ําหนักดูระหวางแนวคิดเกากับ
แนวคดิใหมวาอยางไหนจะดกีวากนั    กจ็ะทดลองทําดู (เจาหนาที่มีสวนเสริมจุดนี้มาก คือ ตองคอย
สนับสนุนใหกําลังใจ ใหชุมชนสามารถทดลองทําในสิ่งนั้นใหประสบผลสําเร็จ) หากชุมชนทดลอง
แลวพอใจก็จะนําไปสูขั้นตอไป  คือ ยอมรับและมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน   แตหาก
ชุมชนทดลองทําดูแลว (เจาหนาที่ละเลยหนาที่ไมสนับสนุนในจุดนี)้ ชมุชนไมพอใจก็จะปฏิเสธการ
มีสวนรวมในทันที  ซ่ึงเมื่อปฏิเสธแลว การกระตุนใหมอีกครั้งเปนการยากลําบากของเจาหนาทีแ่ละ
คนที่เกี่ยวของมากขึ้นเปนทวีคูณ 

2)  สนับสนุนใหประชาชนเกิดการมีสวนรวมอยางตอเนือ่ง         เมื่อประชาชนเหน็
ประโยชนของการมีสวนรวม   และตัดสินใจรวมพลังเพื่อแกไขปญหาของชุมชนแลว      ก็ยังมีความ
จําเปนที่เจาหนาที่จะตองพรอมใหคําปรึกษา    เมื่อประชาชนเผชิญปญหาที่ยากเกนิกวาทีจ่ะสามารถ
แกไขปญหานัน้เองได    เปนหนาที่ของเจาหนาที่ที่จะตองใหคําปรึกษา  แนะนําความรูเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการแกไข ซ่ึงจะชวยใหประชาชนเกิดการมสีวนรวมอยางตอเนื่อง เพราะสามารถแกไข
ปญหาอุปสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพ     ประชาชนจะเกิดความภูมิใจในความสําเร็จของตน   และ
พอใจผลลัพธที่ได คือ การมสุีขภาพดีของตนเองและครอบครัว 
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3)  การพัฒนาทักษะของประชาชนดานการจัดการ ประชาชนสวนใหญยังมีการศึกษา
ในระดับประถมศึกษา   ดังนั้น จึงควรตองไดรับความรูและพัฒนาทกัษะในการบรหิารจัดการ     เชน 
การบริหารกองทุนตาง ๆ ในหมูบาน     การแบงหนาที่ความรับผิดชอบ     และวิธีการประเมินผลการ
ดําเนินงาน  การตรวจสอบกจิกรรมกลุม  การจัดการดานความขัดแยงในดานผลประโยชน  แนวทางการ
ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชน   และการบริหารจัดการนีน้ับเปนจุดวิกฤตอันหนึ่งที่จะทําให
การมีสวนรวมของชุมชนเกิดขึ้นหรือลมเหลว            การจัดระเบยีบของชุมชนนี้เปรยีบเสมือนกตกิา
และวนิัยตาง ๆ     ซ่ึงจะตองเปนขอตกลงกันระหวางสมาชิกของชุมชน    และใหมกีารควบคุมกนัเอง 
ใหสมาชิกพจิารณาถึงสิทธิควบคูไปกับหนาที่ความรับผิดชอบดวย       ไมใชตองการสิทธิของตนเอง
แตเพยีงอยางเดียว 

การพัฒนาทักษะของประชาชนในดานนี้ตองอาศัยความพยายามเปนอยางมาก และ
ตองใจเย็นพอควร      อยางไรก็ดี หากกลุมยอยตาง ๆ ในชุมชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาอยาง
เสมอหนากัน ไมใชเปนการกระทําของเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่งแลว  กย็ังมั่นใจไดวาจะมีการควบคุม
วินัยของกลุมโดยสมาชิกในชุมชนเอง โดยเฉพาะในชนบทประชาชนสวนใหญรูจักกันดีเปนเครือญาติกัน 
ดังนั้น  หากเราตระหนกัถึงความสําคัญดานการจัดการตัง้แตตน   และพยายามเสริมสรางทักษะดานนี้
ใหประชาชน  ก็มั่นใจไดวาประชาชนจะยดึมั่นในกติกาที่วางไว และพรอมที่จะปกปองผลประโยชน
ของตนเองได ขอเพียงแตวาเจาหนาทีจ่ะตองพยายามใหชมุชนควบคุมกนัเองใหมากขึน้ 

4)  การสรางขาวสารภายในชุมชน และระหวางเจาหนาทีก่ับชุมชน   ประเด็นนี้นับวา
สําคัญมาก  และควรจะตองกระตุนใหเกิดขายขาวสารประจําขึ้นตั้งแตตน   ขาวสารการพัฒนาควรจะ
ไดกระจายอยางทั่วถึงและถกูตอง ไมบิดเบือนไปจากตนตอของขาว    ลักษณะการแพรขาวก็ควรเปน
ลักษณะการสือ่ความหมายสองทางมากกวาการใหขาว    ทั้งนี้ เพื่อคณะกรรมการหมูบานและองคกร
อ่ืน ๆ จะไดรับขอมูลสะทอนกลับที่จะทําใหทราบถึงความรูสึก ความตองการ ปญหาขอของใจตาง ๆ 
ของสมาชิกในชุมชน และเปนการควบคุมติดตามตลอดจนการประเมนิผลงานเปนระยะ ๆ ดวย  ขอดี
ของการสรางขาวสาร  ขอที่หนึ่งคือ ทําใหผูไดรับขาวเกิดความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของการพัฒนา   
ขอดีที่สองคือ  การสรางขายการสื่อขาวภายในชุมชนจะทําใหชาวบานทราบการเคลื่อนไหวของ
ชุมชนตนเอง ชาวบานแตละคนอาจจะมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกชุมชนตนเอง   ขอที่สามคอื 
การแพรขาวดานการพัฒนาจากภายนอกชมุชนจะทําใหชาวบานเกิดการตื่นตัวมากขึน้ 

จากแนวความคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมดงักลาวขางตน จะเหน็ไดวาลักษณะการมี
สวนรวมสวนใหญไมแตกตางกันนกั ซ่ึงผูศึกษาวจิัยไดนําแนวคิดการมีสวนรวม มาประยุกตใชใน
การศึกษาวิจยัครั้งนี้ โดยจัดใหชุมชนไดรวมเสนอปญหาและแนวทางแกไขปญหาขยะมูลฝอยของ
ชุมชน   ตลอดจนรวมกันปฏิบัติโดยการทดลองใชโครงการพัฒนาที่สรางขึ้นดวย 
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2.4.4  การศึกษาวิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม 
ธีระพงษ  แกวหาวงษ (2544 : 199-226) ไดกลาวถึง      การศึกษาวิเคราะหแบบมี

สวนรวม (Participatory  Rural Appraisal : PRA) ไววา      ความพยายามของนักวิจัยที่เขาไปทํางาน
รวมกับประชาชนสวนหนึ่งมีแนวคิดวาทาํอยางไรใหชุมชนเขามามีสวนรวม    ซ่ึงจะเปนการสราง
ประสบการณใหชุมชนสามารถคนหา วิเคราะหสรุปและวางแผนไดอยางเปนระบบ ตลอดจนนักวจิัย
สามารถคนหาขอมูลที่ตองการไดดียิ่งขึน้ นอกจากนี้ ยังสามารถเขาใจกรอบแนวคิดของชุมชนในการ
มองปญหา   มองแนวทางการแกไขหรือการพัฒนา     อันจะมีสวนทําใหการพัฒนาเปนไปตามความ
ตองการของชุมชนที่แทจริงสามารถนําไปสูกระบวนการการพัฒนาที่ยัง่ยืนไดในที่สุด 

สําหรับขอดีของหลักการวเิคราะหแบบมสีวนรวมคือ เปนการรวมวิเคราะหขอมูล
กับประชาชนแทนการใหขอมูลจากนักวิจยัเพยีงฝายเดยีว ชวยใหสามารถเขาถึงขอมูล แลกเปลี่ยน
มุมมอง หรือกรอบแนวคิดของทุกฝาย ขณะเดียวกนัเปนการสงเสริมการเขารวมมือกันของชมุชน 
กอใหเกิดประสบการณเรียนรูและถายทอด  

ขั้นตอนวิธีการทําการวิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม  หลักการก็คือ การใหชุมชน
ไดมีสวนรวมอยางเต็มที่โดยผูจัดตองสอดแทรกใหนอยที่สุด โดยทั่วไปแลวกลุมเปาหมายจะมี
จํานวน 6-10 คน เพราะหากมีจํานวนมากเกินไปจะสับสนและควบคุมประเด็นยาก    แตหากนอยไป
ก็จะขาดการยนืยันและตรวจสอบขอมูลซ่ึงกันและกัน จุดเดนอีกประการหนึ่งก็คือชาวบานที่มารวม
กิจกรรมไมจําเปนตองเปนผูที่รูหนังสือก็สามารถเขารวมได  สําหรับการทํากิจกรรมประกอบดวย
ขั้นตอน ดังนี ้

1)  การกําหนดประเดน็ที่ตองการจะศกึษา    ผูศึกษาจะตองกําหนดประเด็นปญหาที่
ตองการไวกอน  เพื่อเปนแนวทางในการตัง้คําถามขณะดาํเนินกจิกรรมกับกลุมเปาหมาย  

2)  ลงมือปฏิบัติกิจกรรม   โดยการสรางความคุนเคยกับกลุมเปาหมายกอนแลวคอย
เชิญชวนเขารวมกิจกรรม 

3)  เร่ิมสนทนาและสํารวจขอมูลพื้นฐาน  ซ่ึงแสดงลักษณะการตั้งบานเรือน จากนัน้
เก็บขอมูลตามที่กําหนดไว 

4)  จดบันทกึขอมูลที่ไดในขณะทํากิจกรรมในทันที เนื่องจากในกระบวนทํากิจกรรม
จะมีการเคลื่อนไหวของขอมูลอยูตลอดเวลา 

5)  การตรวจสอบขอมูล   สามารถทําไดในทันทเีนื่องจากกลุมเปาหมายสามารถ
แสดงความคิดเห็นตอขอมูลที่เพื่อนในกลุมใหอยูตลอดเวลา ซ่ึงถือวาเปนการตรวจสอบโดยกลุมผูให
ขอมูลเอง 
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6)  การศึกษาควรเริ่มจากประเด็นที่เปนรูปธรรมและคอย ๆ เปล่ียนเปนประเด็นที่
เปนนามธรรม 

7)  พยายามสังเกตและใหชาวบานเขามารวมกิจกรรม  และแกไขขอมูลอยูเร่ือย ๆ 
เพื่อเปนการตรวจสอบขอมูลอีกวิธีหนึ่ง 

8)  วิธีการนีจ้ะไดผลดีขึน้ถากจิกรรมนาํไปสูการอภิปรายเพือ่หาแนวทางแกไขปญหา  
และลงมือทําจริง ๆ  

9)  พยายามหลีกเลี่ยงการใชเทคนิคที่ยุงยากตอการสรางความเขาใจ   โดยหาวิธีการ
งาย ๆ ที่เหมาะสมกับแตละชุมชน 

กิจกรรมหลัก ๆ ในการศึกษาวิเคราะหแบบมีสวนรวม ไดแก การจัดทาํแผนที่ชุมชน    
การวิเคราะหสถานการณ แนวโนม และความตองการในการพัฒนา      การวิเคราะหกลุมองคกรหรือ
บุคคลที่เขารวมกิจกรรมหรอืเครือขายทางสังคม     การวิเคราะหฤดูกาลในการทํากิจกรรม 

เทคนิควิธีที่สําคัญเพิ่มเติมในการเก็บขอมูลในกระบวนการวิเคราะหแบบมีสวนรวม  
ไดแก   การสังเกต  ซ่ึงมีทั้งการสังเกตแบบมีสวนรวม หรือการสังเกตแบบไมมีสวนรวม   และการ
สัมภาษณ   ซ่ึงอาจจะใชการสัมภาษณเปนรายบุคล หรือสัมภาษณเปนกลุม   หรือเนนการสัมภาษณ
แบบเจาะลึกทีเ่ปนรายบุคคลหรือใชการสนทนากลุม  เพื่อคนหาพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพของมนษุย  
เปนตน  

2.4.5  การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (2544 : 1-3) ไดกลาวถึงปญหา อุปสรรค  ตอการมี

สวนรวมของประชาชนไว  3  ประการ คือ  
1)  การขาดความรู  ความเขาใจถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน     

ดังนั้น จึงไมใหความรวมมอืในการจดัการสิ่งแวดลอมเทาที่ควร 
2)  ประชาชนบางสวน ไมมคีวามรูสึกรวมเปนเจาของ จึงไมตองการเขามามีสวนรวม

ในความรับผิดชอบตอกรณีใด ๆ  
3)  ประชาชนไมมีเวลาเขามารวม   เนื่องจากสวนใหญตองขวนขวายดิน้รนเพื่อหา

เล้ียงชีพ  จึงยากที่จะเขามาสนใจในประเดน็การมีสวนรวม 
ดังนั้น  องคกรทองถ่ิน และผูนําชุมชน   จึงมีบทบาทสําคัญยิ่งที่จะชวยใหประชาชน

ในพื้นทีเ่ขามามีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย      ทั้งนี้ โดยนําหลักการปองกันมลพิษ (Pollution 
Prevention) ไปใช   ซ่ึงไดแก ลดมลพิษ หรือของเสียใหนอยที่สุด หรือไมมีเลย  ซ่ึงจะทําใหมีของเสีย
ปริมาณนอยทีต่องนําไปกําจดั    เมื่อของเสียมีปริมาณนอยการกําจัดกจ็ะงาย  และใชงบประมาณนอย
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ในการดําเนินการ      ซ่ึงในสวนของปญหาขยะมูลฝอยนัน้สามารถทําไดโดยการนําขยะมูลฝอยมาใช
ประโยชน  ทั้งในสวนของการใชซํ้า  และการแปรรูปเพื่อใชใหม   ซ่ึงมวีิธีดําเนนิการดังนี ้

1)  การลดปริมาณการผลิตขยะมูลฝอย (Reduce) โดยการรณรงคใหประชาชนมี
สวนรวมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในแตละวัน  ไดแก  

(1)  ลดการทิ้งบรรจุภัณฑ  โดยการใชสินคาชนิดเติมใหม  เชน ผงซักฟอก น้ํายา
ลางจาน น้ํายาทําความสะอาด และถานไฟฉายชนิดชารจใหม เปนตน 

(2)  เลือกใชสินคาที่มีคุณภาพ มีหอบรรจุภณัฑนอย อายกุารใชงานยาวนาน และ
ตัวสินคาไมเปนมลพิษ 

(3)  ลดการใชวัสดุกําจดัยาก  เชน โฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก 
2)  การใชซํ้า (Reused) โดยการรณรงคใหประชาชนใชวัสดุส่ิงของตาง ๆ ใหคุมคา

ที่สุด  ไดแก 
(1)  การนําบรรจุภัณฑมาใชซํ้า  เชน  การนํากลอง  ถุง  มาใชประโยชนซํ้า ๆ กัน

หลายครั้ง 
(2)  การนําวัสดุ  ส่ิงของ ที่ชํารุดมาซอมแซมแลวนํากลับมาใชประโยชนใหม 
(3)  การนําวัสดุบรรจุภณัฑตาง ๆ มาดัดแปลงตกแตงแลวนํามาใชประโยชน เชน 

การนําขวดพลาสติกมาประดษิฐเปนภาชนะใสปากกา  ดนิสอ หรือนํามาปลูกตนไม 
3)  การจัดการระบบรีไซเคิล หรือการนําไปแปรรูปเพื่อนํามาใชใหม (Recycle) โดย

การรณรงคใหคัดแยกขยะมูลฝอยตามประเภท  ทั้งที่บาน โรงเรียน และสํานักงาน   เพือ่นํากลับมาใช
ประโยชน  โดยการนําไปขาย สําหรับขยะมูลฝอยที่ขายได  ขยะเปยกหรือเศษอาหารนํามาทําปุยหมัก
และปุยน้ําชีวภาพ 

(1)  ประเภทของขยะมูลฝอย  
   ขยะมูลฝอยที่ตองการแยก  จําแนกไดเปน 

   ก.  ขยะอนิทรีย หรือขยะทีย่อยสลายไดเองตามธรรมชาติ เชน เศษวัชพืช 
   ข.  ขยะรีไซเคิล เชน แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ 
   ค.  ขยะยอยสลายไมได เชน เศษหนิ ปูน ไม โฟม 
   ง.  ขยะมีพษิ เชน หลอดไฟ ถานไฟฉาย ขวดยา กระปองสเปรย 

(2)  การแยกขยะมูลฝอย 
  ขึ้นอยูกับพืน้ที่แยกขยะมูลฝอย และความพรอมในการดําเนินงาน เชน 
   ก.  แยกเปน 2 ประเภทคือ ขยะอินทรยี และขยะแหง 
   ข.  แยกเปน 3 ประเภทคือ ขยะอินทรยี ขยะแหง และขยะรีไซเคิล 
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ค.  แยกเปน 4 ประเภทคือ  ขยะอินทรยี  ขยะรีไซเคิล  ขยะที่ยอยสลายไมได 
และขยะมีพิษ 

(3)  ถุง/ถังบรรจุขยะมูลฝอย สําหรับขยะมูลฝอยแตละประเภท  ควรมีสีแตกตางกัน
ชัดเจน 

ก.  ถุง/ถังสีเขียว รองรับ ขยะอินทรีย 
ข.  ถุง/ถังสีเหลือง รองรับ ขยะรีไซเคิล 
ค.  ถุงสีเทา/ถังสีเทาฝาสม รองรับ ขยะที่มอัีนตราย หรือเปนพิษ 
ง.  ถุง/ถังสีฟา รองรับ ขยะทีย่อยสลายไมได 

(4)  จัดระบบการเก็บโดย 
ก.  องคกรปกครองทองถ่ินจัดเก็บเอง โดยการจัดเก็บแบงเวลาการเก็บ เชน 

หากแยกเปน 4 ถุง  ขยะที่ยอยสลายได  ขยะรีไซเคิล  ขยะอันตราย  และขยะทัว่ไป      ใหจดัเก็บขยะ
ยอยสลายและขยะทัว่ไปทุกวัน  สวนขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย อาจเก็บสัปดาหละครั้ง  หรือตาม
ความเหมาะสม 

ข.  จัดกลุมประชาชนที่มีอาชีพรับซื้อของเกาใหชวยเก็บขยะรีไซเคิลในรูป
ของการรับซื้อ โดยการแบงพื้นที่ในการจดัเก็บ และกําหนดเวลาใหเหมาะสม 

ค.  ประสานงานกับรานรับซื้อของเกาที่มีอยูในพื้นที่       หรือพื้นที่ใกลเคียง
ในการรับซื้อขยะรีไซเคิล 

ง.  จัดระบบตามแหลงการเกิดขยะใหญ  เชน ตลาด โรงเรียน สถานทีร่าชการ 
หางสรรพสินคา  เปนตน 

(5)  จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการนําขยะมลูฝอยกลับมาใชใหม  โดยมี
อาสาสมัครในชุมชนหรือโรงเรียนดําเนินกจิการตาง ๆ  เชน  ตั้งศูนยรีไซเคิลในชุมชน  โครงการ
ธนาคารขยะในโรงเรียนหรือชุมชน   โครงการรีไซเคิลแลกสิ่งของ  เชน ตนไม ไข     โครงการผาปา
สามัคคีรีไซเคิล  โครงการทําน้ําหมักจุลินทรีย ปุยหมกั ฯลฯ 

วิธีการดําเนนิงานเพื่อสรางการมีสวนรวม 
1)  การประชาสัมพันธขอมูลโครงการ ขอมูลทั่วไปที่เกีย่วของกับโครงการ 

การเผยแพรขอมูลโครงการ ควรชี้ใหเห็นถึงสภาพปจจุบนั และปญหาของพื้นที่
ใหเห็นถึงแนวโนมและความจําเปนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน    ที่จะสอดคลองกับแนวทาง 
การพัฒนาที่ยัง่ยืน และกฎหมายตาง ๆ ที่เกีย่วของ  นอกจากนี้ยังควรชี้ใหเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับ
หากมีการดําเนินโครงการ   ผลเสียของการไมดําเนินโครงการ    และความจําเปนของการมีสวนรวม
ของคนในชุมชนที่จะทําใหโครงการบรรลุวัตถุประสงค 
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นอกจากนี้  ยังอาจจัดใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่     เพื่อสรางความเขาใจ
จากการเห็นพืน้ที่จริง 

2)  การประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ ไดแก   ส่ือส่ิงพิมพ   วิทยุ   โทรทัศน   และการ
กระจายเสียง 

3)  การจัดกิจกรรมรณรงคตาง ๆ ในสถานศึกษาในพื้นที่โครงการ 
4)  การสรางความเขาใจ และสนับสนุนบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอมในชมุชนทกุขั้นตอน  ซ่ึงปจจบุันกระบวนการทางดานกฎหมายที่มีผลให
เจาของโครงการตองดําเนินการจัดใหมีกระบวนการที่มีสวนรวมของประชาชน  ไดแก  พระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535          รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540    และพระราชบญัญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540     รวมถึงระเบียบสํานกั
นายกรัฐมนตรวีาดวยการรับฟงความคิดเหน็สาธารณะโดยวิธีประชาพจิารณ พ.ศ. 2539  

อยางไรก็ตาม   เนื่องจากประชาชนเปนผูมสีวนรวมในการทําใหเกดิขยะ   ดังนัน้ 
ประชาชนเชนกันตองมีสวนรวมในการกําจัดขยะ (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม.  2542 : 19-24,  
อางถึงใน ศักดิสิ์ทธิ์  แยมศรี.  2543 : 11-13)  

ประชาชนยอมมีสวนรวมเปนอันมาก ไมวาจะเปนเรื่องของการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
ในเขตบานเรือนของตนเอง          ตลอดจนการทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับระหวางสัญจรไปมา 
ส่ิงตาง ๆ เหลานี้มักพบวาประชาชนยังใหความรวมมอืในการดําเนนิการดานขยะมูลฝอยยังไมดพีอ 
การประชาสัมพันธนับเปนกลยุทธที่จะแกไขปญหานี้ได          โดยกระตุนหรือเรงเราใหประชาชน
มีจิตสํานึก  และใหความรวมมือมากขึ้น      ซ่ึงมีวิธีการที่ประชาชนทัว่ไปจะใหความรวมมือในเรือ่ง
ดังตอไปนี้ ที่จะมีสวนสําคัญอยางมากที่จะลดปญหาขยะมูลฝอยใหนอยลง คือ 

1)  ลดการขนขยะเขาบาน   เชน   ถุงพลาสติก   ถุงกระดาษ   กระดาษหอของ   โฟม 
หนังสือพิมพ ฯลฯ  หากทานมีความจําเปนตองใชส่ิงเหลานี้จริง ๆ ไมควรใชใหบอยคร้ังเกินไป และ
เมื่อทานจะขนอะไรเขาบานขอใหฉุกคิดถึงความจําเปนสักนิดวา  ส่ิงนั้นจะกอใหเกดิขยะในปริมาณ
เทาใด  มิใชเหน็แกความสะดวกสบายเพยีงอยางเดยีว    แลวทานก็จะสามารถลดปริมาณขยะภายใน
บานได 

2)  นําสิ่งของที่ใชแลวมาใชประโยชนใหคุมคา  หรือนําสิ่งของที่ไมใชแลวมา
หมุนเวียนดัดแปลงใชประโยชนอีก  เชน ถุงพลาสติก ถุงกระดาษ ใหเก็บไวใชใสของอีก   สวนขวด
แกว  ขวดพลาสติก  กระปองเครื่องดื่ม ก็สามารถนํามาดัดแปลงใชประโยชนไดอีก สําหรับกระดาษ
ที่ใชในสํานกังานชนิดสีขาวสามารถนํามาใชอีกดานหนึง่ได  
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3)  การใชผลิตภัณฑชนิดเติม    ปจจุบันมีผูผลิตสินคาชนิดเติมหรือที่เรียกวา “refill” 
ซ่ึงไดรับความนิยมอยางกวางขวาง  เพราะนอกจากจะราคาถูกแลว  ยังเปนการลดบรรจุภัณฑหีบหอ
ในสวนทีเ่ปนขยะภายในบานไดดวย    นอกจากนี ้  ยังเปนการลดตนทุนในการใชทรัพยากรจํานวน
มากในการผลิต อันเปนการชวยรักษาสิ่งแวดลอมโดยทางออมไดอีกดวย สินคาที่นิยมผลิตเปนชนิดเตมิ 
สวนใหญเปนสินคาที่ใชภายในบาน ไดแก  น้ํายาลางจาน  ผงซักฟอก  น้าํยาปรับสภาพผา  สบูเหลว  
รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มสําเร็จรูปหลายชนิด 

4)  พยายามหลีกเลี่ยงการใชโฟมและพลาสติก  หากเปนไปไดไมควรใชเลยจะดีกวา 
แมวาจะมีการประชาสัมพันธวาเปนถุงพลาสติกที่สามารถยอยสลายไดในแสงอาทิตยแตถุงพลาสติกนั้น
จะตองอยูในสภาพที่เหมาะสมจึงจะสามารถยอยสลายได   เชน  มีแสง  และมีความชืน้พอเหมาะซึ่ง
อาจใชเวลาในการยอยสลายนานนับป     ดังนั้น ควรใชถุงผาหรือตะกราสําหรับใสของแทนการใช
ถุงพลาสติกจะดีกวา และสามารถใชไดหลายครั้ง เปนการชวยลดการเกิดขยะมูลฝอยจากถุงพลาสติกได 

5)  แยกประเภทขยะมูลฝอยภายในบานเพือ่สะดวกแกผูเก็บขน    และยังสามารถนํา
ขยะบางชนดิไปขายเพิ่มรายไดเขาบานไดอีกดวย 

6)  แปรสภาพขยะมูลฝอยใหเปนปุย       ขยะที่ยอยสลายได   เชน  เศษพชืผัก  ใบไม 
สามารถนํามาหมักเปนปุยใสตนไม และบํารุงดิน   เปนการลดการซื้อปุยเคมีนอกจากราคาแพงแลว 
ยังมีสารพิษตกคางดวย 

7)  ลดปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายในบาน   อาจทาํไดดวยการรักษาความสะอาด
ภายในบาน  จดัสิ่งของเครื่องใชใหมีระเบยีบ  กําจดัเศษอาหารเศษภาชนะแตกหกัทิง้     ซ่ึงนอกจาก
ทําใหบานสวยงามเปนระเบยีบแลวยังปองกันสัตวพาหะที่นําเชื้อโรคจากขยะมูลฝอยมาสูคนไดดวย 
เชน หนู แมลงสาบ แมลงวัน มารบกวน  หากมีความจําเปนในการกําจัดสัตวเหลานี้ ควรหันมาใชวิธี
ทางธรรมชาติที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมแทน    เชน  การใชการบูรปองกันมด  และแมลงสาบ  เปนตน 
ซ่ึงจะชวยลดขยะมูลฝอยที่เปนกระปองสารเคมีได  นอกจากนี้  ควรเลือกใชหลอดประหยัดไฟชนิด
หลอดผอมที่มีอายุการใชงานยาวกวา  ซ่ึงนอกจากประหยดัไฟลดคาใชจายไดแลวยังลดปริมาณการ
ทิ้งหลอดฟลูออเรสเซนตที่เปนพิษอีกดวย 

8)  เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยภายในบานใหเรียบรอย ใสในภาชนะที่ถูกหลักสุขาภิบาล
เพื่อความสะดวกแกพนักงานเก็บขน        และขยะมูลฝอยที่เปนเศษอาหารควรเก็บรวบรวมใสถุงให
เรียบรอยเพื่อเวลาเก็บขนจะไดไมหกเลอะเทอะ  สกปรก    และกอใหเกิดกลิ่นเหม็นในระหวางที่รอ
พนักงานมาเกบ็รวบรวม 

จากวิธีการดังกลาวขางตน   จะพบวาประชาชนตองตระหนักถึงปญหาขยะมูลฝอย 
โดยตองใหความรวมมือกับองคกรที่ทําหนาที่กําจัดขยะมูลฝอยอยางจริงจัง  เพราะการติดตามเก็บ
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ขยะที่ผูไมรับผิดชอบทิ้งอยูในบริเวณโดยทั่วไปนอกภาชนะที่กําหนดไวเปนขอจํากดัสําหรับการ
ปฏิบัติงานขององคกรรับผิดชอบที่จะกระทําไดอยางทัว่ถึง 

 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการจดัการขยะมูลฝอย 
 
   2.5.1  แนวคดิเกี่ยวกบัการรักษาความสะอาด 

  ความหมายของการรักษาความสะอาด 
             ตามพจนานุกรมฉบบัเฉลิมพระเกยีรติ  พ.ศ. 2530  ไดใหความหมายของคําวา 
“รักษา”  และ  “สะอาด”   ไวดังนี ้
             รักษา หมายถึง ระวัง ดูแล ปองกัน  เยียวยา 
             สะอาด หมายถึง หมดจด ผองใส ไมสกปรก ไมมีตําหนิ บริสุทธิ์ 
             ดังนั้น  จึงสรุปความหมายของการรักษาความสะอาดไดวา คือ การดูแล ปองกัน และ
รักษาใหไมเกดิความสกปรกนั่นเอง 

  พื้นที่การรักษาความสะอาดของเทศบาล 
              ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
พ.ศ. 2535 ไดบัญญัติถึงพื้นที่ที่ใหอํานาจเทศบาลดูแลรักษาความสะอาด สรุปไดคือ การรักษาความ
สะอาดในที่สาธารณะ และสถานที่สาธารณะ ไดแก 

1)  ถนน ตรอก ซอย 
2)  คูระบายน้ํา 
3)  ทางเทา 
4)  ตลาดสด  
5)  สวนสาธารณะและสนามเด็กเลน 
6)  สวมสาธารณะ 
7)  โรงฆาสัตว 
สําหรับการปฏิบัติงานใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลโดยเทศบาล 

สามารถและมีอํานาจในการตราเทศบัญญัติเปนกฎหมายออกมาบังคับใชได 
มูลเหตุที่ตองมีการรักษาความสะอาด 
มูลเหตุที่จะตองมีการรักษาความสะอาด กค็ือ  ขยะมูลฝอยนั่นเอง    เนื่องจากขยะ

มูลฝอยจะทําใหที่สาธารณะเกิดความสกปรกและเปนมลภาวะตอส่ิงแวดลอม 
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การรักษาความสะอาดของบานเมือง  เปนภารกิจหลักประการหนึ่งขององคกรทองถ่ิน
โดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบล      ซ่ึงเปนองคกรที่รับผิดชอบดูแลการแกไขปญหา และพัฒนา
พื้นที่เขตเมือง  ที่มีปญหาหลากหลายมากมาย      ซ่ึงปญหาบานเมืองสกปรกไมเปนระเบียบเรยีบรอย 
มักจะเกิดกับพืน้ที่เกือบทุกแหง โดยมีระดบัความรุนแรงลดหลั่นกันไป     ในการดาํเนินการรักษา
ความสะอาดใหมีประสิทธิภาพจึงจําเปนตองมีการจัดการขยะมูลฝอยทีม่ีประสิทธิภาพไปพรอมกัน 

2.5.2  ความหมายของขยะมลูฝอย 
ชรัตน  รุงเรืองศิลป (2537 : 35) ใหความหมายของขยะมูลฝอยไววา      ขยะมูลฝอย

หรือมูลฝอยคือ  ของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและการใชสอยของมนุษย    หรือกลาวอีกนยัหนึ่ง
คือส่ิงของตาง ๆ ที่มนุษยไมตองการใช 

ตามความหมายในพระราชบญัญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 4 ระบุวา มูลฝอย
คือ เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสนิคา ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว  ซากสัตว  
รวมถึงวัตถุอ่ืนที่เก็บจากถนน ตลาด ที่เล้ียงสัตวหรือที่อ่ืน ๆ 

2.5.3  องคประกอบและการจําแนกขยะมูลฝอย 
มูลฝอยสามารถแบงได  10  ประเภท คือ (สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ.  2534,  อางถึงใน ชรัตน  รุงเรืองศิลป.  2537 : 37-38) 
1)  มูลฝอยสด (Garbage)  เปนมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทาน

เศษพืชผักและผลไมจากการปรุงอาหาร  ตลอดจนเศษใบตองที่หอหุมอาหาร  เปนตน     เปนมูลฝอย
ประกอบดวยอินทรียสาร มีน้ําหนกัและความชื้นคอนขางสูง  

2)  มูลฝอยแหง (Refuse)  เปนมูลฝอยช้ืนและน้ําหนกัคอนขางต่ํา  ประกอบดวยสาร
ที่สลายตัวปะปนมา เชน เศษกระดาษ เศษแกว ไม โลหะ ฯลฯ 

3)  เถา (Ashes) เปนเศษมูลฝอยที่เหลือจากการเผาไหมเชือ้เพลิง      อาจเกิดมลภาวะ
ทางอากาศได 

4)  มูลฝอยอันตราย (Hazardous Waste) หมายถึง มูลฝอยที่มีอันตรายอนัเกิดจากการ
ปนเปอนดวยเชื้อโรคสารเคมีควรมีการเกบ็กัก เก็บขน และกําจัดที่ตองปองกันการแพรกระจาย   เชน  
มูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล สารเคมี เปนตน 

5)  มูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Waste)  เปนมูลฝอยที่เหลือจาก
กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม  เชน  เศษพชืผัก  เศษเหลก็  เปนตน 

6)  มูลฝอยจากถนน (Street Sweeping) หมายถึง เศษวัสดุ ส่ิงของตาง ๆ ที่เก็บกวาด
จากถนน เชน ถุงพลาสติก เศษดิน เปนตน    หากทิ้งไวไมเก็บกวาดอาจเปนสาเหตุใหทอน้ําอุดตันได 
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7)  มูลฝอยประเภทซากสัตว (Dead Animals) หมายถึง สัตวที่ตายจากอบุัติเหตุหรือ
จากโรคตาง ๆ ควรมีการกําจดัอยางเรงดวน เพื่อปองกันการแพรเชื้อโรคและกลิ่นเหมน็ 

8)  มูลฝอยประเภทซากรถยนต (Abandoned Vehicles) เปนซากหรือช้ินสวน
รถยนตที่ไมใชแลว กอใหเกดิการกีดขวางการจราจรและมีทัศนียภาพทีไ่มนาด ู

9)  มูลฝอยประเภทเศษวัสดจุากการกอสราง (Construction Waste) เปนพวกเศษวัสดุ
จากการรื้อถอนและการกอสราง เชน เศษปูน เศษหนิ เศษไม เปนตน 

10)  มูลฝอยตะกอนจากน้ําโสโครก (Sludge Waste)  เปนกากตะกอนที่เหลือจาก
กระบวนการบาํบัดน้ําโสโครก อาจมีเชื้อโรคและสารเคมีปะปนอยู 

2.5.4  รูปแบบการกําจัดขยะ 
การกําจัดขยะมูลฝอยมีหลายวิธีขึ้นกับขอจํากัดดานสถานที่ งบประมาณ อุปกรณ 

เครื่องมือ  ปจจุบันนยิมใชกนัทั่วไป 5 วิธี คือ (ชรัตน  รุงเรืองศิลป.  2537 : 38-39) 
             1)  การถม (Dumping) คือ การนําขยะไปเทกองในที่ที่กําหนดและปลอยใหยอยสลาย
โดยกระบวนการทางธรรมชาติ 
             2)  การฝงกลบ (Sanitary Landfill)  คือ วิธีการนําขยะมูลฝอยมาฝง และใชเครือ่งจักร
บดอัดใหยุบตวัลงแลวใชดินกลบทับ แลวบดอัดใหแนนอีกครั้ง 
             3)  การเผา (Burning) เปนการกําจดัขยะมูลฝอยโดยใชความรอนสูง 
             4)  การหมักมูลฝอยเพื่อทําปุย (Composition) เปนขบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรีย
เขามายอยสลายอินทรียวัตถุในขยะมูลฝอย 
             5)  การคัดแยกขยะมลูฝอยเพื่อหมนุเวยีนกลับมาใชประโยชน (Recycle) เปนการนํา
วัตถุตาง ๆ มาใชประโยชนใหมอีกครั้งดวยกระบวนการหลอม ตม และอ่ืน ๆ 

2.5.5  แนวทางการปฏิบัติของประชาชนในการแกไขปญหาขยะมูลฝอย 
การทีจ่ะแกปญหาขยะมูลฝอยตกคางนัน้จาํเปนตองไดรับความรวมมอืจากประชาชน

ในชุมชนเพื่อรวมกันแกไขปญหาตามแนวคิดตอไปนี ้
1)  ไมทิ้งขยะมูลฝอยลงในถนน ตรอกซอย ทางเดินเทา ตลอดจนที่สาธารณะตาง ๆ 

เพราะจะทําใหสกปรกเลอะเทอะ ไมสวยงาม  และเปนแหลงแพรเชื้อโรคตาง ๆ 
2)  แตละครัวเรือนตองมีถังขยะประจําบานอยางเพยีงพอและทิ้งขยะมูลฝอยลงถงัขยะ

เทานั้นเพื่อสะดวกในการเกบ็รวบรวมไปกําจัด 
3)  ไมทิ้งขยะมูลฝอยลงในแมน้ําลําคลอง ตลอดจนแหลงน้ําตาง ๆ เพราะจะเปนเหตุ

ใหเกดิน้ําทวม  แหลงน้ําตื้นเขิน  เกิดน้ําเสีย  สงผลตอสุขภาพมนษุยและสัตวน้ําอื่น ๆ 
4)  ไมเผาขยะมูลฝอยโดยไมจําเปน   เพราะจะเปนการแพรเชื้อโรคไปในอากาศ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 35 

และอาจกอใหเกิดอัคคีภยัได 
5)  ควรมีการแยกขยะมูลฝอยกอนนําไปทิ้งในถังขยะ โดยใชระบบถัง 2 ใบ สําหรับ

เก็บขยะมูลฝอยแยกเปน 2 ประเภท  เพื่อสะดวกในการนาํไปกําจัดไดรวดเร็วและเหมาะสม 
6)  พยายามนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน หมายถึง แยกเพื่อนํากลับมาใชใหม

ซ่ึงเปนการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ตองนํามากําจัด  และสามารถใชขยะมูลฝอยเปนทรัพยากรทดแทน
ทรัพยากรธรรมชาติได 

7)  ขยะมูลฝอยประเภทแกวแตก ขวดแตก ควรหอดวยกระดาษหนา ๆ ใหมิดชิด 
เขียนดวยขอความวา อันตรายของแตก เพื่อความปลอดภยัของพนักงานเก็บขน 

8)  อยาซื้อสินคาเพราะเหน็วาราคาถูกดี    แตใหซ้ือเพราะความจําเปนจริง ๆ       
เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย 

9)  หลีกเลี่ยงการใชพลาสติกและโฟมเพราะเปนวัสดุที่ยอยสลายยาก ถาเผาไหมก็จะ
เกิดมลพิษทางอากาศ ถาฝงกลบเกิดมลพิษทางดิน   ควรใชวัสดุยอยสลายงายตามธรรมชาติแทน เชน 
กระดาษ  ใบตอง  เปนตน 

10)  ตองมีการแยกขยะมูลฝอยอันตรายออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป เก็บไวเปน
สัดสวนและปลอดภัย เชน แบตเตอรี่ ถายไฟฉายที่ใชแลว ควรเก็บรวบรวมใสถุงแลวแยกทิ้งตางหาก
จากขยะมูลฝอยทั่วไป  เพื่อรักษาสภาพแวดลอม 

11)  กระปองสเปรย   ตองแนใจวาหมดแลวจริง ๆ ถึงนําไปทิ้งเพราะอาจจะระเบิด
หรือติดไฟได 

12)  พยายามนาํขยะมูลฝอยอันตรายหมนุเวยีนกลับมาใชประโยชนใหมเทาที่จะ
เปนไปได  ทั้งนี้ นอกจากเปนการประหยดัแลวยังชวยลดปริมาณขยะมูลฝอยอันตราย 

13)  นําขยะมลูฝอยอันตรายใหเทศบาลหรอืสุขาภิบาลกําจัดในเตาที่มีการควบคุม
ความรอนใหอยูในเกณฑที่สามารถทําลายสารพิษนั้น ๆ ไดพรอมทั้งกําจัดสวนทีเ่ปนขี้เถา 

14)  ในกรณีทีไ่มสามารถนําขยะมูลฝอยอันตรายสงใหเทศบาลหรือสุขาภิบาลได   
ก็ควรนําขยะมลูฝอยหอดวยกระดาษหนา ๆ ใหมิดชิด แลวฝงดินโดยพิจารณาสถานที่ฝงใหเหมาะสม
โดยไมใหมีการแพรกระจายของสารพิษ 

15)  ควรจัดระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย   เปนระบบ 3 ใบ     โดยเก็บมูลฝอย
ออกเปน 3 ถัง ถังสีเขียวใชใสขยะมูลฝอยเปยก  ถังสีเหลืองใชใสขยะมลูฝอยแหง  และถังสีแดงใชใส
ขยะมูลฝอยอันตราย 

16)  ขยะมูลฝอยประเภทสารเคมีตาง ๆ กอนนําไปกําจัด ควรจะทําใหเขมขนมากขึ้น 
เชน ทําใหตกตะกอน กรอง กล่ัน ระเหย ฯลฯ เพื่อใหมีปริมาณเหลือนอยในการนําไปกาํจัด 
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2.5.6   แนวคดิเกี่ยวกับการจดัการขยะมูลฝอยและนํากลบัมาใชใหม 
การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยทีผ่านมาโดยทั่วไปมักที่จะมุงเนนถึงการหา

เทคโนโลยี และเครื่องมือในการกําจัดขยะมูลฝอย ซ่ึงปจจุบันมีอยู 3 วิธี คือ การทําปุยหมัก การฝงกลบ 
การเผา ซ่ึงวิธีการดังกลาวไมสามารถที่จะจัดการขยะมูลฝอยไดอยางมปีระสิทธิภาพ   กลาวคือ มักจะ 
มีปญหาหรือผลกระทบตามมา   เชน   ปญหาของกลิ่นรบกวน   แหลงน้ําผิวดินมีคณุภาพเสื่อมโทรม  
การตอตานไมใหมีการสรางสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยจากประชาชน  เปนตน  ดังนั้น วิธีการที่จะ  
ชวยใหการจัดการขยะมูลฝอยเปนไปอยางถูกตอง  และมีประสิทธิภาพก็คือ    ใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจเกีย่วกับอันตรายและปญหาที่เกิดจากขยะมูลฝอย การสรางจิตสํานึกและทัศนคติที่ทําให
ประชาชนมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกตอง  และมีประสิทธิภาพ       ซ่ึงวิธีที่
ประสบความสําเร็จ คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยกอนทิ้งนั่นคือ การใหประชาชนผูทิ้งขยะมูลฝอย
คัดแยกขยะกอนทิ้งเพื่อใหไดขยะมูลฝอยทีจ่ะนําไปใชประโยชนใหมโดยใชหลักการ 3Rs ไดแก 

Reduce  หมายถึง   การลดการกอเกิดขยะมูลฝอย  หรือการลดขยะมูลฝอยจาก
แหลงกําเนิด (Reduce at Source) คือ พยายามมุงหลีกเลีย่งหรือลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือมลพิษทีจ่ะ
เกิดขึ้น       หากสามารถทาํไดวิธีการลดปริมาณขยะที่มปีระสิทธิภาพที่สุดก็คือ อยาสรางขยะมูลฝอย
ขึ้นมา    การปองกันไมใหขยะมูลฝอยเกิดขึ้นมาหรือใหเกิดขึ้นนอยที่สุด  ซ่ึงเปนขั้นตอนแรกสุดและ
สําคัญที่สุดในกระบวนการจดัการขยะมูลฝอยและสามารถกระทําไดโดยการเปลี่ยนแปลงการ
ออกแบบผลิตภัณฑ เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือเปล่ียนแปลงการใชวัตถุดิบทดแทนใหเหมาะสม 
ซ่ึงจะชวยใหสามารถลดปริมาณทรัพยากรและพลังงานที่ใชและเกดิขยะนอยลง 

Reuse  หมายถึง  การนําผลิตภัณฑมาใชซํ้า   ซ่ึงเปนการนําวัสดุของใชกลับมาใชใน
รูปแบบเดิม  หรือนํามาซอมแซมใชหรือนํามาใชประโยชนอ่ืน ๆ      การนํามาใชซํ้าอาจแบงไดเปน 2 
ขั้นตอน คือ (กรมการปกครอง.  2539 : 7) 

1)  ในขั้นตอนการผลิตสินคา  คือ  พยายามทําใหเกดิเศษวสัดุหรือของเสียนอยที่สุด 
หากไมสามารถหลีกเลี่ยงไดในขั้นตอนนี้   ก็สามารถนําเศษวัสดุนัน้กลบัเขาไปใชเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตได   ซ่ึงเปนการลดขยะมลูฝอยที่งายอีกทั้งยังไดวัตถุดบิที่ปราศจากสิ่งปนเปอนและเปนการ
ประหยดัอีกดวย 

2)  การนําของใชมาใชซํ้า    เปนการยืดอายกุารใชงาน  หรือใชประโยชนใหมากขึ้น
กอนนําไปทิ้งเปนขยะ  เชน   การนําขวดแกว   ขวดพลาสติกมาใชบรรจุนม เบียร น้ําอัดลม     การนํา
กระดาษมาใช 2 หนา  และการนําวัสดุส่ิงของมาซอมแซมเพื่อสามารถใชตอไปไดนาน ๆ 

Recycle หมายถึง การนํากลับมาผลิตใหม  เปนการแยกวสัดทุี่ไมสามารถนํากลับมา
ใชซํ้าออกจากกองขยะ และรวบรวมมาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาขึ้นใหม หรือรูจักกันทัว่ไปวา     
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“รีไซเคิล”  ซ่ึงเปนการแปลงผลิตภัณฑเพื่อใชใหม โดยการนําเขาสูกระบวนการทีใ่ชเทคโนโลยใีน
ระดับสูงไปใชในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑใชแลวใหเปนผลิตภัณฑใหม 

อยางไรก็ตาม การรับเอาหลักการ 3Rs มาใชไมเพียงพอสําหรับคนไทย ควรมีจะเพิ่ม
อีก  2Rs  คือ  

Reject หมายถึง การปฏิเสธการใชผลิตภัณฑที่ยากตอการกําจัด หรือโรงงานผูผลิต
ปฏิเสธการใชวัตถุที่ยากตอการกําจัด 

Response หมายถึง  ผูทิ้งขยะตอบรับที่จะปฏิบัติตามมาตรการและวิธีการกําหนดไว
เพื่อลดปริมาณขยะ 

การหมุนเวียนขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม 
กระบวนการการหมุนเวยีนขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม ในสังคมไทยนั้นไดมกีาร

ดําเนินการมานานแลวแตอยูในรูปการขายในรานรับซื้อของเกาหรือรถสามลอรับซ้ือของเกา (ซาเลง) 
โดยไมไดคํานงึถึงในลักษณะของการนํามาใชประโยชน นอกจากนัน้ยังมีพนักงานประจํารถขยะที่
ร้ือคนตามกองขยะซึ่งในปจจบุันทุกหนวยงานไดใหความสําคัญกับการหมุนเวียนขยะมูลฝอยกลับ 
มาใชใหมทั้ง รูปแบบ Reuse และ Recycle โดยใหประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยกอนทิ้ง และนําขยะ
มูลฝอยที่มีมูลคาที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดใหมมาใชใหม  เพื่อชวยลดการใชทรัพยากร 
ธรรมชาติ  

การหมุนเวียนขยะมูลฝอยกลับมาใชใหมมอียูดวยกนัหลายรูปแบบ   ซ่ึงแบงรูป แบบ
เปนลักษณะตาง ๆ กัน    โดยในทีน่ี้ ไดแบงรูปแบบการหมุนเวียนขยะมูลฝอยกลับมาใชใหมออกเปน 
3 รูปแบบ (วสันต  เอารัตน.  2537 : 33)  ดังนี้ 

1)  การใชซํ้า (Reuse)  เปนรปูแบบการนําบรรจุภัณฑกลับมาใชใหมในลักษณะเดิม
โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงรปูทรงเดิม    สามารถทําไดโดยวิธีการคืนขวดบรรจภุัณฑใหผูผลิตนํากลับ 
ไปบรรจุสินคาใหม โดยผูบริโภคจะตองเสียคามัดจําบรรจุภัณฑนั้น ๆ และจะไดรับมัดจําคืน หากนํา
บรรจุภัณฑเปลาไปคืนผูขาย     หรือโดยวธีิใหผูบริโภคนําบรรจุภณัฑเปลาไปทําความสะอาดและนํา
กลับมาที่รานคาเพื่อซ้ือสินคาในลักษณะเดิม 

2)  การหมุนเวยีนขยะมูลฝอยกลับมาใชใหมโดยตรง (Direct Recycle)  เปนรูปแบบ
ของการนําขยะมูลฝอยกลับเขาสูกระบวนการผลิตใหมโดยผลผลิตที่ไดยังคงรูปแบบเดิม    เนื่องจาก
สินคานั้นไมเหมาะที่จะใชวธีิใชซํ้า  หรือสินคานั้นมีลักษณะไมอยูในรูปทรงเดิม มีการแตก บิ่น หรือ
บุบสลาย   เชน การนําเศษขวดแกวท่ีแตกไปผลิตเปนขวดใหม แตวิธีการนี้ผลิตภัณฑทีผ่านกระบวนการ
หมุนเวียนกลับมาใชใหมแลว        จะมีคุณภาพดอยกวาผลิตภัณฑใหมไปบางเนื่องจากความบริสุทธิ์
จะลดลงตามการใชงาน 
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3)  การหมุนเวยีนขยะมูลฝอยกลับมาใชใหมโดยออม (Indirect Recycle) คือ 
รูปแบบของการนําขยะมูลฝอยกลับเขาสูกระบวนการผลิตใหม โดยผลผลิตที่ไดเปล่ียนรูปแบบใหม
ไมวาจะเปนผลิตภัณฑใหมที่เปล่ียนไปจากเดิม เชน การนําเศษแกวซ่ึงคละกันหลายชนิด แตกตางทั้ง
สีและระดับความบริสุทธิ์ไปหลอมทําเปนวัสดุสําหรับราดผิวถนน หรือจะเปนการนําเอาขยะมูลฝอย
มาใชประโยชนทางดานพลังงาน เชน เผาเพื่อใหพลังงาน 

ประเภทของขยะมูลฝอยในการหมุนเวยีนขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม 
ในปจจุบนัเปนที่ยอมรับวาบรรจุภัณฑ (Packaging)  มีบทบาทสําคัญตอระบบธุรกิจ

เปนอยางยิ่ง เนือ่งจากมีความสัมพันธโยงใยในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน และรูปแบบของบรรจุภัณฑ
ที่ใชในงานอุตสาหกรรมในปจจุบันมีมากมายหลายชนิด       โดยสามารถแบงประเภทไดตามวัสดุที่
นํามาใชผลิต  เชน  บรรจภุณัฑที่ทํามาจากพลาสติก  บรรจุภัณฑที่ทําจากโลหะ  และบรรจุภณัฑทีท่ํา
จากแกว เปนตน  ซ่ึงบรรจภุณัฑตาง ๆ เหลานี้หลังจากการบริโภคสินคาแลวก็จะกลายเปนวัสดุเหลือใช 
ซ่ึงปริมาณของวัสดุเหลือใชเหลานี้  จะสงผลตอการเพิ่มปริมาณของขยะมูลฝอยยางมาก  ซ่ึงประเภท
ของบรรจุภัณฑหรือวัสดุเหลือใชที่กลายเปนขยะมูลฝอยแลวสามารถนํากลับมาใชใหมและมี
ความสําคัญในทางธุรกิจ มดีังนี ้

พลาสติก ขยะมูลฝอยประเภทพลาสติก ถือไดวาเปนขยะมูลฝอยอีกประเภทหนึ่งที่
ไดมีการนํามาหมุนเวียนกลับไปใชใหมอยางแพรหลายและมีการดําเนินการมานานแลว  

กระดาษ   เยื่อกระดาษและกระดาษเปนสินคาอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอการ
ดําเนินธุรกจิและการใชชีวติประจําวันของมนุษยเปนอยางยิ่ง และมกีารบริโภคกระดาษในประเทศไทย
ปละประมาณ 2 ลานตัน (กรมควบคุมมลพิษ.  2541 : 31)  ซ่ึงกระดาษจํานวนดังกลาวเมื่อใชงานแลว
สามารถนํากลับมาแปรรูปเพือ่เปล่ียนไปเปนกระดาษในรูปแบบตาง ๆ ไดอีกเชนเดียวกับพลาสติก 
ซ่ึงประเทศไทยมีการดําเนินการมานาน  คอื มีการนําเอากระดาษที่ใชแลวไปแปรสภาพใหอยูในรูป
เยื่อกระดาษเพือ่นําไปเปนวัตถุดิบในการผลิตกระดาษขึ้นใหม  

แกว  หมายถึง วัสดุโปรงใสเนื้อใสสะอาด ใชในการผลติภณัฑตาง ๆ เชน เครื่องแกว 
กระจกแผน และรวมไปถึงใยแกว     แกวนับวาเปนวัสดขุองใชที่มีความสําคัญในชีวติประจําวนัของ
คนเราอยางมาก ทําใหมีปริมาณการบริโภคในแตละปเปนจํานวนมาก   ซ่ึงประเทศไทยมีการบริโภค
ขวดแกวปละประมาณ 827,088.54 ตัน (กรมควบคุมมลพิษ.  2541 : 32) เชน ขวดสรุา ขวดน้ําอัดลม
และเครื่องดื่ม   ขวดยารักษาโรค   และขวดอื่น ๆ สงผลทําใหมีขยะมูลฝอยประเภทแกวตามมา 
อยางไรก็ตาม    วัสดุประเภทแกวสามารถที่จะนํากลับมาใชประโยชนไดใหมทัง้ในลักษณะของการ 
Reuse  และการ Recycle โดยขวดแกวตาง ๆ จะถกูเก็บคืนไปยังบริษทัผูผลิตเครื่องดื่มเพื่อนําขวดไป
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เปนบรรจุภณัฑใหมประมาณ 155,916.60 ตัน และประมาณ 283,189.83 ตัน จะถูกสงไปโรงงาน
หลอมแกวเพื่อนํามาใชใหม (กรมควบคุมมลพิษ. 2541 : 32) 

โลหะ    ในชวงระยะเวลาที่ผานมาปริมาณการใชโลหะไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
เนื่องจากโลหะถูกนํามาใชในทุกกิจกรรม  ไมวาจะเปนการกอสรางที่อยูอาศัย  โรงงาน  การคมนาคม 
สาธารณูปโภค   รวมถึงการนํามาผลิตเปนสินคาเพื่อใชในการบริโภค        จากความตองการดังกลาว    
จึงทําใหปริมาณของโลหะที่เหลือใชเพิ่มมากขึ้นตามมา       จากเหตผุลนี้เองทําใหมีการนําเอาโลหะที่
เหลือใชกลับไปใชประโยชนใหม 
  

2.6  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

   วรรณา ล่ิมพานิชย (2538 : 89-91) ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการกําจัด
ขยะมูลฝอยในเมืองพัทยา ผลการศึกษา พบวา ประชาชนที่อาศัยอยูในเมืองพัทยา และการเปน
สมาชิกกลุมทางสังคมไมมีผลตอการมีสวนรวม ระดับการศึกษา การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการรักษา
ความสะอาด ความรูความเขาใจในเรื่องขยะมลูฝอยและความคิดเห็นตอปญหาขยะมูลฝอยมี
ความสัมพันธในเชิงบวกในการมีสวนรวมของประชาชน 
   อําไพ  เล็มเสน (2539 : 78-80) ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนสองฝงคลองแสนแสบ
ตอการจัดการขยะในคลองของเขตมีนบุรี ผลการศึกษา พบวา ประชาชนที่อาศัยอยูริมคลองแสนแสบ
มีสวนรวมการรับรูขาวสารระดับสูง   ในการดําเนินกจิกรรมการจัดการขยะในระดับปานกลาง   และ
ดานการรณรงคหนุนชวยกันตัดสินใจวางแผนจัดการขยะในระดับต่ํา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวม
การดําเนินกิจกรรมการจัดการขยะในคลองแสนแสบที่แตกตางกันคือ ระยะเวลาที่ตั้งถ่ินฐานริมคลอง
แสนแสบที่แตกตางกัน     การเปนสมาชิกกลุมทางสังคมที่แตกตางกนัมีผลตอการมีสวนรวมดานการ
ตัดสินใจจัดการขยะแตกตางกัน    การมีความรักความผูกพันตอคลองแสนแสบที่แตกตางกันมีผลตอ
การมีสวนรวมดานการรณรงคหนุนชวยกันตัดสินใจวางแผนจัดการขยะที่แตกตางกนั          และการ
ตระหนักถึงคุณคาการฟนชีวิตคลองแสนแสบที่แตกตางกันมีผลตอการมีสวนรวมการดําเนินกิจกรรม
การจัดการขยะที่แตกตางกนั 
   เธียรชัย  บูรพชนก (2532 : 108) ศึกษาเรือ่ง การมีสวนรวมของชุมชนในกจิกรรมสุขาภิบาล
ของหมูบานพึ่งตนเองทางสาธารณสุขมูลฐานในจังหวัดระยอง   พบวา  เพศชายจะมีสวนรวมใน
กิจกรรมสงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมสุขาภิบาลมากกวาเพศหญิง   สวนอายแุละระดับการศึกษา
ไมมีความสัมพันธกับการมสีวนรวมในกจิกรรมสงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมสุขาภิบาล 
   เข็มชาติ  วังโน (2539 : 75)  ศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองขอนแกน   ผลการศึกษา พบวา ความลาหลังและไมพัฒนาระบบ
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การใหบริการ    ตลอดจนความไมสม่ําเสมอตอเนื่องในการปฏิบัติงานเปนสาเหตุที่ทําใหประชาชน
ไมพึงพอใจ 
   วิไลวรรณ  ตนตระกูลไชย (2545 : 81-82) ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนตอการ
จัดการขยะมูลฝอย : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนในเขตตําบลบางถาเถร อําเภอสองพี่นอง จังหวดั
สุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบวา การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม ความรูความเขาใจในเรื่องขยะมูลฝอย 
ความคิดเหน็ตอการจัดการขยะมูลฝอยที่แตกตางกัน มีสวนรวมตอการจัดการขยะมูลฝอยแตกตางกนั 
   จีระชัย  ไกรกังวาร (2544 : 101-102) ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอย : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมอืงวารินชําราบ  จังหวดัอุบลราชธานี      ผลการศึกษาพบวา 
ระดับการศึกษา การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม การรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอย 
และความรูความเขาใจในเรือ่งขยะมูลฝอย มีผลตอการมีสวนรวมในการกําจัดขยะมูลฝอย   สวน เพศ 
อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ระยะเวลาที่พักอาศัยในพื้นที่  และระดับความ
คิดเห็นตอปญหาขยะมูลฝอย ไมมีผลตอการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย  
   จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา ระดับการศกึษา การไดรับขาวสาร ความรูความ
เขาใจในเรื่องขยะ   ความคิดเห็นตอปญหาขยะ   ระยะเวลาในการตั้งถ่ินฐาน   การเปนสมาชิกกลุม
ทางสังคม และเพศ  มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย     ซ่ึงผูศึกษาวิจัย
ไดนําผลการศกึษาดังกลาวมาเชื่อมโยงกับแนวคดิในงานศึกษาวจิัยคร้ังนี้     โดยการเริ่มทําการศึกษา
ในเรื่องขอมูลพื้นฐาน   คุณลักษณะทางประชากรศาสตร   ความรูความเขาใจในเรื่องขยะ   ตลอดจน
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ เพื่อวิเคราะหหาปจจัยทีม่ีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่ อบต. ธาตุทอง และนํามาพิจารณารวมกับขอมูลการจัดลําดับความสําคัญ
ของปญหาและแนวทางแกไขที่ชุมชนรวมกันเสนอ พรอมแปลงเปนโครงการพัฒนาและนําเสนอตอ
ผูแทนชุมชน เพื่อการนําโครงการพัฒนาไปปฏิบัติจริง ตอไป 

ผูศึกษาวิจัยไดนําขอมูล แนวคิด ทฤษฎี ที่ไดจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ
ดังกลาวขางตนมาสนับสนุนการศึกษาวิจยัในแตละขั้นตอน  ดังรายละเอียดปรากฏตามภาพ 2  
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ขั้นตอนการกาํหนด
กรอบแนวคิดการมี
สวนรวม 

ขอมูลแนวคิดทฤษฎีผลงานวิจัยสนับสนุน  ไดแก  ลักษณะรูปแบบและขั้นตอนการมีสวนรวม  
ขอมูลพืน้ฐานและการวิเคราะหปญหาของ อบต.    ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ขั้นตอนการตั้ง
สมมุติฐาน 

ขอมูลแนวคิดทฤษฎีผลงานวิจัยสนับสนุน  ไดแก  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ขั้นตอนการวิเคราะห
ขอมูลทุติยภูมิ 

ขอมูลแนวคิดทฤษฎีผลงานวิจัยสนับสนุน  ไดแก  ขอมูลพืน้ฐานและการวิเคราะหปญหาของ อบต.  
ขอมูลปญหาที่ไดจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ขั้นตอนการจัดทํา
แบบสอบถาม 

ขอมูลแนวคิดทฤษฎีผลงานวิจัยสนับสนุน  ไดแก  ลักษณะรูปแบบและขั้นตอนการมีสวนรวม   
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ขั้นตอนการจัด
ประชุมกลุมยอย 

ขอมูลแนวคิดทฤษฎีผลงานวิจัยสนับสนุน  ไดแก  ขอมูลประชากร  ทฤษฎีการเกลี้ยกลอมมวลชน 
กระบวนการวิเคราะหชุมชนแบบมสีวนรวม 

 
ขั้นตอนการจัดทํา
โครงการพฒันา 

ขอมูลแนวคิดทฤษฎีผลงานวิจัยสนับสนุน  ไดแก  การดําเนินงานดานขยะมูลฝอยของ อบต.   
แนวคิดเกี่ยวกบัแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (เปาประสงค ผลลัพธของการพัฒนา)   
แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน    เทคนิคการดึงประชาชนให
เขามามีสวนรวม : แนวคิดใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร    แนวคิดเกีย่วกับการจัดการขยะมูลฝอย   

ขั้นตอนการนาํเสนอ
ขอความเห็นชอบ  
ในการนาํโครงการ 
พัฒนาไปปฏิบัต ิ

ขอมูลแนวคิดทฤษฎีผลงานวิจัยสนับสนุน  ไดแก  ทฤษฎกีารใชวิธีและระบบทางการบริหาร 

 
ขั้นตอนการอภิปราย
ผล 

ขอมูลแนวคิดทฤษฎีผลงานวิจัยสนับสนุน การอภปิรายผลสภาพปญหาขยะชุมชน  ไดแก  แนวคดิ
ของกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมในเรื่องอปุสรรคตอการมีสวนรวมของประชาชน ผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ (ขอปญหาที่คนพบ) ของวิไลวรรณ วรรณา และจีระชัย 

 ขอมูลแนวคิดทฤษฎีผลงานวิจัยสนับสนุน การอภิปรายผลปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชน ไดแก  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของของจีระชัย ทีว่าปจจัยที่มผีลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนขึ้นอยูกบัลักษณะอาชพี      เทคนิคการดึงประชาชนใหเขามามีสวนรวม : แนวคิดให
ประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร      แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย   

 ขอมูลแนวคิดทฤษฎีผลงานวิจัยสนับสนุน การอภิปรายผลการจัดทําโครงการพัฒนาเพือ่แกไข
ปญหาขยะมูลฝอย   ไดแก   แนวคิดของสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ที่ใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรควบคูกบัมาตรการทางสังคมและมาตรการกํากับและ
ควบคุม    แนวคิดของกรมการปกครองในเรื่องการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใชใหม 

 
ภาพ 2  การนําขอมูลแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัที่เกีย่วของมาสนับสนุนการวิจัย 


