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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

    การวิจัยการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชนแบบมีสวนรวม องคการบริหารสวน
ตําบลโปง  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควารวบรวมแนวคิดทฤษฎีจาก
เอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ  ทําการเรียบเรียงรวบรวมเพื่อเปนแนวทางกําหนดกรอบ
แนวคิดการวิจยั  แบงออกเปน  4  สวน  ดังนี้  คือ 
 2.1  ขอมูลบริบทตําบลโปงและการดําเนนิการกําจดัขยะมูลฝอย 
 2.2  แนวคดิเกีย่วกับการมีสวนรวม 
 2.3  เทคนิค  AIC 
 2.4  แนวคดิเกีย่วกับการกําจดัขยะ 
 2.5  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 

 

2.1  ขอมูลบริบทตําบลโปงและการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย 
 

 แผนพัฒนาตําบลโปง  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  ประจําป  2548-2550  (องคการ
บริหารสวนตําบลโปง, 2547, หนา 9-12)  ไดกําหนดแผน/โครงการการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขต
องคการบริหารสวนตําบลและไดสรุปขอมูลทั่วไปของตําบลโปง  สภาพเศรษฐกจิ  สังคม  และกาํหนด
รายละเอียดการกําจัดขยะมูลฝอยไวดังนี้  
 2.1.1  ขอมูลขอมูลบริบทตําบลโปง   
                        1)  องคการบริหารสวนตําบลโปง  ตั้งอยูทางดานทิศตะวันออกของอําเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี  ระยะทางหางจากกรุงเทพมหานคร  130  กิโลเมตร  ระยะทางหางจากอําเภอบางละมุง  
7  กิโลเมตร  ทางทิศเหนือติดตอกับตําบลหนองปลาไหล  ทางทิศตะวันออกติดตอกับตําบลเขาไมแกว  
ทางทิศตะวันตกติดกับตําบลหนองปรือ  ทางทิศใตติดกับตําบลหวยใหญและจังหวัดระยอง 
                         2)  จํานวนหมูบาน  มี  9  หมูบาน  คือ  
     หมูที่ 1   บานหนองน้ําเตาลอย          หมูที่ 2   บานโปงกลาง    
                                  หมูที่ 3   บานโปงลาง                       หมูที่ 4   บานมาบประชันลาง            
                                 หมูที่ 5   บานมาบประชันบน            หมูที่ 6   บานคลองใหญ 
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                            หมูที่ 7   บานโปงบน                        หมูที่ 8   บานสํานักตะแบก 
     หมูที่ 9   บานหนองตาอุน 
                         3)  เนื้อที่ทั้งหมดจํานวน  27,500 ไร  (78.6 ตร.กม.)  แบงเปนพื้นที่สําหรับการเกษตร
จํานวน  22,000  ไร  อ่ืนๆ จํานวน  5,500  ไร  มีที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน  (สปก.)  ประมาณ  9,375  ไร  
                         4)  ประชากร  มีประชากรทั้งสิ้น  รวม  6,493  คน  และมีจํานวน  3,009  ครัวเรือน 
(องคการบริหารสวนตําบลโปง, 2548, หนา 9)  มีความหนาแนนเฉลี่ย  132  คนตอตารางกิโลเมตร  
การตั้งบานเรือนของประชากรอยูเปนกลุม  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  รอยละ  90 
                         5)  สภาพภูมิอากาศ  ประกอบดวย  3  ฤดู  ในฤดูรอนไมรอนจัดมากนัก  ฤดูหนาวอากาศ
ไมแหงแลงเกนิไป   ฤดูฝนมฝีนตกชุกพอประมาณ 
                         6)  สภาพแหลงน้ําธรรมชาติ  ประกอบดวย  หวยยายมุก  หวยตาเสือ  หวยสะพาน
คลองใหญ  เปนตน  ลําหวยดังกลาวนี้ใชประโยชนในดานการเกษตรกรรม  มีอางเก็บน้ํามาบประชัน
ซ่ึงใชประโยชนรวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลโปงกับเมืองพัทยา  นําน้ํามาผลิตน้ําประปา
ใหกับอําเภอบางละมุงและเมืองพัทยา 
                         7)  สภาพทางเศรษฐกิจ 
                               (1)  อาชีพ 
                     ก.  อาชีพเกษตรกรรม     รอยละ   65 
                                     ข.  อาชีพคาขาย      รอยละ   20 
                                     ค.  อาชีพรับจาง      รอยละ   15 
                             (2)  รายไดเฉลี่ย 45,000  บาท/ป / ครัวเรือน 
                             (3)  หนวยธุรกิจในเขต  อบต. 

                                       ก.  ปมน้ํามัน             6 แหง 
                                       ข.  โรงงานอุตสาหกรรม                               3   แหง 
                         8)  สภาพสังคม 
                              (1)  การศึกษา       
                                     ก.  ศูนยเด็กเลก็กอนวัยเรียน                                         3 แหง 
                       ข.  โรงเรียนประถมศึกษา                    3 แหง 
                                 ค.  โรงเรียนมัธยมศึกษาตอเนื่อง                  1 แหง 
                                 ง.  ที่อานหนังสือพิมพประจาํหมูบาน/หองสมุดประชาชน   6 แหง 
                                 จ.  หอกระจายขาว       9 แหง 

            ฉ.  โรงเรียนเอกชน        1  แหง 
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                         (2)  สถาบันและองคกรทางศาสนา 
            ก.  วัด         4 แหง 
            ข.  โบสถ           4 แหง 

                                     ค.  โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม                  1 แหง 
                             (3)  การสาธารณสุข 
                                     ก.  สถานีอนามัยประจําตําบล                      2 แหง 
                              (4)  ความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 

            ก.  ตูสายตรวจตํารวจประจําตําบล                1  แหง 
                         9)  การบริการพื้นฐาน 
                               (1)  การคมนาคม 
                                   ก.  ถนนลาดยางทั้งตําบล         25 สาย 
                                       ข.  ถนนลูกรังทั้งตําบล          39 สาย 
                                (2)  การไฟฟา  ทุกหมูบานตดิเขตขยายไฟฟา  
                               (3)  แหลงน้ําธรรมชาติ 
                                       ก.  ลําน้ํา,  ลําหวย          6 สาย 

            ข.  บึง,  หนองและอืน่ๆ          1 แหง 
                                (4)  แหลงน้ําที่สรางขึ้น 
                                       ก.  ฝายน้ําลน                    7 แหง 
                                       ข.  บอน้ําตื้น  มีประจําเกือบทกุหลังคาเรือน 
                                       ค.  บอน้ําบาดาล                            12 แหง 
                                       ง.  ประปาหมูบาน                               3 แหง 
                        10)  ขอมูลอ่ืนๆ 
                                 (1)  อปพร.                     4          รุน 
                                 (2)  กลุมแมบาน       1 กลุม 
                                 (3)  อสม.                     1 กลุม 
                                 (4)  ชมรมผูสูงอายุ                                1 กลุม 
                                  (5)  กลุมพัฒนาสตรี                               1    กลุม 
                         11)  แหลงทองเที่ยว 
                              (1)  อางเก็บน้าํมาบประชัน 
                               (2)  สนามกอลฟสยามคันทรีคลับ 
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                         12)  บริการประปา  พื้นที่บริการประปารอยละ 60 
                         13) โครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลโปง  ไดรับการยกฐานะ
จากสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538  มีโครงสรางการบริหารงานประกอบดวยสภา
องคการบริหารสวนตําบลซึ่งมีสมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้งจํานวนหมูบานละ  2  คน  รวมเปน 28 คน   
มีคณะผูบริหารที่มาจากการเลือกของสภาองคการบริหารสวนตําบล  3  คน  มีพนักงานสวนตําบล  7  คน  
ลูกจางประจํา  3  คนและลูกจางชั่วคราว  15  คน  งบประมาณในปงบประมาณ  2547  จากประมาณการ
รายไดที่จัดเก็บเองและสวนราชการจัดสรรใหพรอมทั้งเงินอุดหนุนตั้งไว  14,624,696  บาท  (องคการ
บริหารสวนตําบลโปง,  2547,  หนา  13)   
                 2.1.2  บทบาทและหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
                รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  กําหนดไวใหมีลักษณะการปกครอง
ทองถ่ินตามเจตนารมณของประชาชน  เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน  ใหมีอิสระ
ในการกําหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหารงานบุคคล  การเงิน  การคลัง  มีอํานาจหนาที่ของ
ตนเองโดยจากตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เร่ือง  
แผนของการกระจายกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2543  ซ่ึงไดมีการกําหนด
แผนการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกทองถ่ิน  มีการกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจตามกรอบ
แนวคิดแนวทางการกระจายอํานาจ  (โกวิทย  พวงงาม,  2546,  หนา  9-15)  คือ 
                          1)  มีอิสระในการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการ  การบริหารบุคคล  การเงินการคลัง
ของตนเองโดยยังคงรักษาความเปนรัฐเดี่ยว การมีสถาบันพระมหากษตัริยเปนประมขุและความมัน่คง
ของชาติ  ตลอดจนสงเสริมใหประชาชนมสีวนรวม  
                         2)  การบริหารราชการแผนดินและการบริหารราชการทองถ่ิน  รัฐกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองทองถ่ินพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของตนเองไดมากขึ้น  โดยเพิ่มบทบาทให
สวนทองถ่ินเขาดําเนินการแทน  เพื่อใหราชการบริหารสวนกลางและราชการสวนภูมิภาครับผิดชอบ
ในสวนภารกิจมหภาค   
                        3)  ประสิทธิภาพการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รัฐกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะที่ดีขึ้นหรือไมต่ํากวาเดิม  มคีวาม
โปรงใส  มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบตอผูที่ใชบริการใหมากขึ้น  สงเสริมใหประชาชน  ชุมชนมี
สวนรวมในการตัดสินใจ  รวมดําเนินการและติดตามตรวจสอบ 
                  หนาที่สําคัญที่องคการบริหารสวนตําบล  จะตองดําเนินการในการแกไขปญหาสังคมชุมชน  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายที่กําหนดไว
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ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และฉบับที่แกไขเพิ่มฉบับที่ 5  
พ.ศ. 2546  (กรมการปกครอง,  2546,  หนา  121-122)  กําหนดไวดังนี ้
             มาตรา 66  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ  
สังคมและวัฒนธรรม 
              มาตรา 67  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลมีหนาทีต่องทําในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล  ดงัตอไปนี้ 
                               (1)  จัดใหมแีละบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
                               (2)  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ํา  ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทัง้กําจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
                               (3)  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
                               (4)  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                               (5)  สงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
                               (6)  สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุและคนพิการ 
                               (7)  คุมครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
                               (8)  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน 
                                (9)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร 
                มาตรา 68  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขต
องคการบริหารสวนตําบล  ดังตอไปนี ้
                               (1)  ใหมีน้ําเพือ่การอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
                               (2)  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
                               (3)  ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
                               (4)  ใหมแีละบาํรุงสถานที่ประชุม  การกฬีา  การพกัผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
                              (5)  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรและกิจการสหกรณ 
                               (6)  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
                               (7)  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
                               (8)  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอนัเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
                               (9)  หาผลประโยชนของทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
                               (10)  ใหมีตลาด  ทาเทียบเรือและทาขาม 



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

 

15 

                               (11)  กิจการเกีย่วกับการพาณิชย 
                               (12)  การทองเที่ยว 
                               (13)  การผังเมือง 
                 สรุปไดวา  องคการบริหารสวนตําบลมีบทบาทหนาที่ตามที่กฎหมายไดบัญญัติใหปฏิบัติ
ตามเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินอยางสูงสุดสมดังเจตนารมณของกฎหมาย ทั้งดานเศรษฐกิจ
และสังคม  วฒันธรรม  วิถีชีวิตของชุมชนใหสังคมสงบสุข 
                 2.1.3  การดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย 
                 องคการบริหารสวนตําบลโปงไดริเริ่มใหมีการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชน  มาตั้งแต
ป  พ.ศ.2542  จนถึงปจจุบันรวมระยะเวลา  7  ป  รถบรรทุกขยะ  ขนาดความจุ  10  ลูกบาศกเมตร  
จํานวน  1  คัน  มีพนักงานจัดเก็บขยะ  3  คนและพนักงานขับรถ  1  คน  ดําเนินการจัดซ้ือถังรองรับ
ขยะไวบริการใหประชาชนนําขยะตามครัวเรือนทิ้งลงถัง  โดยตั้งไวหนาบานเรือนในซอยตางๆ ในชุมชน
ของหมูบานและมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการจัดเก็บขยะใสรถบรรทุกขยะทุกวัน  แลว
นําไปถายเททิ้งบริเวณหลุมฝงกลบขององคการบริหารสวนตําบล  ซ่ึงเชาที่ดินของภาคเอกชนสําหรับ
เปนบอขยะแบบฝงกลบ  คาดวาจะสามารถรองรับขยะไดอีกตอไปประมาณ  10  ป  (องคการบริหาร
สวนตําบลโปง,  2548,  หนา  1) 
 การกําหนดแผนเสนทางการเดินรถของรถบรรทุกขยะของ อบต. แตก็ยังไมไดกําหนดที่
แนนอนมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีเหตุจําเปน  แตไดเนนใหดําเนินการจัดเก็บตามถนนสายหลักท่ีเปนชุมชน
หนาแนนและเปนเสนทางถนนซอยสายเศรษฐกิจ โดยกําหนดใหจัดเก็บทุกๆ 2 วัน/คร้ัง สวนในซอย
ตางๆ ที่เปนถนนสายรองประชาชนอยูอาศัยไมหนาแนนจะปรับแผนเสนทางตามความเหมาะสมโดย
เฉลี่ยจัดเก็บทุกๆ 4 วัน/คร้ัง  แมจะไดดําเนินการกําจัดขยะมาในระยะเวลาที่ผานมา  ซ่ึงองคการบริหาร
สวนตําบลโปงไดจัดหาวัสดุรองรับขยะไวตามชุมชนตางๆ แลวก็ตาม  แตการกําจัดขยะก็ยังไมหมด
ส้ินไป  มักจะไดรับการรองเรียนจากประชาชนวามีปญหาขยะตกคางอยูตามภาชนะถังรองรับขยะ
จํานวนมากมาโดยตลอด  ผูวิจัยในฐานะเปนหัวหนาพนักงานสวนตําบล  ดํารงตําแหนงปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลซึ่งปฏิบัติหนาที่โดยตรงในการบริหารงานจัดเก็บ  ไดรับทราบสภาพปญหาที่มีอยู
อยางตอเนื่องโดยตลอด  จึงตองการที่จะศึกษาวิจัยสาเหตุของการเกิดปญหาการรองเรียนมีขยะตกคาง
เปนจํานวนมาก  หาวิธีการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการกําจัดขยะของชุมชน  เพื่อที่จะ
นําไปเปนแนวทางและนําเสนอตอคณะกรรมการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชนแบบมีสวนรวม
ขององคการบริหารสวนตําบลโปง 
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2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการมสีวนรวม 
 
                  ประพีรพร  อักษรศรี  (2545,  หนา  25-27)  กลาวไววา  ตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2540  เนนการมีสวนรวมของพลเมืองเชื่อวาการที่ประชาชนทุกกลุม  ทุกภาค  มีสวนรวมในการ
ตัดสินใจในการบริหารบานเมืองยอมทําใหทุกกลุม  ทุกภาคสวนประสานผลประโยชนกันลงตัวและ
เกิดความเปนธรรมขึ้น  ซ่ึงเมื่อเกิดความเปนธรรมกับทุกกลุมทุกภาค ความยั่งยืนของประชาธิปไตยก็
จะเกิดความสันติสุขสถาพรตลอดไป  โดยเนนการมีสวนรวมในทุกขั้นทุกตอน  รัฐธรรมนูญไดกําหนด
แนวทางเพิ่มสวนรวมไว  3  แนวทางคือ  แนวทางแรกเปนการเพิ่มสวนรวมโครงสรางทางการเมือง
ระดับชาติดวยการเพิ่มสวนรวมของประชาชนในการเลือกตั้ง  แนวทางที่สองการกระจายอํานาจทาง
รัฐสวนกลางไปใหองคการปกครองสวนทองถ่ินใหมีสวนรวมในการบํารุงรักษาและการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติ มีการคุมครอง  สงเสริม  และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  แนวทางที่สามกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy  Process)  การตัดสินใจทั้งระดับชาติและทองถ่ินประชาชนตองมี
สวนรวมตั้งแตเร่ิมกระบวนการจนสิ้นสุด  
               2.2.1  ความหมายการมีสวนรวมของประชาชน 
        ความหมายของการมีสวนรวม  ซ่ึงผูวิจัยไดทําการศกึษาคนควาโดยรวบรวมจากนักวิชาการ  
พอที่จะสรุปไดดังนี้ 

           การมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง  การที่ใหประชาชนไดมามีสวนเกี่ยวของหรือผูกพัน
กับกิจกรรมสาธารณในทุกระดับของการตัดสินใจ  ทั้งในดานการเมือง  การบริหารเศรษฐกิจและสังคม  
โดยอาศัยวิธีการตางๆ ตั้งแตการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการรวมกันปรับปรุงสภาพแวดลอมของชุมชน  
การมีบทบาทหรือหนาที่ในองคการหรือหนวยตางๆ ทางสังคม  เชน  โรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท
หางราน  ระบบราชการและสหกรณในชนบท  รวมทั้งความรวมมือของประชาชนในองคการทางศาสนา  
สมาคม  ตลอดจนขบวนการอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอชีวิตทางสังคมของบุคคล  (สัญญา  สัญญาวิวัฒน, 
2515,  หนา 27) 
         การมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง  กระบวนการที่ประชาชนไดเขาไปเกี่ยวของกับ
กิจกรรมในองคกรโดยรวมแสดงความคิดเห็นและกระทําในสิ่งที่เห็นพองตองกัน  รวมกันพิจารณา
กําหนดปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินของตน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแกไข
ปญหาดังกลาวใหลุลวงไป  (วรพจน  ประชิกวัติ,  2542,  หนา 36)                       
               การมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง  การที่ประชาชนอยูรวมกันในชุมชน  แสดงออกถึง
ความประสงคที่จะมีสวนในการใหความรวมมือ  เพื่อใหกิจกรรมที่สงผลกระทบตอสังคมไดรับการ
แกไข  หรือปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพชุมชนที่ตองดําเนินชีวิตอยูรวมกันไปโดยปกติสุข  การรวมมือ
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ในการปฏิบัติงาน  การรวมรับผิดชอบของประชาชนในสังคมเพื่อการแกไขปรับปรุงและพัฒนาใหเปนไป
ในแนวทางที่พึงประสงค  โดยกระทําผานกลุมชุมชนหรือองคกรที่เกี่ยวของ  (ศักดิ์สิทธิ์  แยมศรี,  2543, 
หนา 4) 
               การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การมีสวนรวมในการระดมความคิดความเหน็ของ
บุคคลหลายๆ ฝายใหสามารถนํามากําหนดเปนแนวทางในการปฏิบัตแิละทําใหงานมีความสาํเร็จและ
เกิดผลตอสวนรวม  (ทรงพล  ตุมทอง,  2541,  หนา 15) 
                การมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง  การเขารวมอยางแข็งขันของกลุมบุคคล  ที่มีสวนได
สวนเสียในทุกขั้นตอนของโครงการพัฒนา การมีสวนรวมตองเปนไปในรูปที่ผูรับการพัฒนา  เขามามี
สวนกระทําใหเกิดการพัฒนา มิใชเปนผูรับการพัฒนาตลอดไปอยางเดียว  เพื่อเปนการเกื้อหนุนใหเกิด
การพัฒนาที่แทจริงและถาวร  (เฉลียว  บุรีภักดี  และคนอื่นๆ,  2545,  หนา 113)    
         การมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง  การใหประชาชนทั้งในรูปของสวนบุคคล  กลุมคน  
ชมรม  สมาคม  มูลนิธิ  และองคกรอาสาสมัครในรูปตางๆ เขามามีสวนรวมเกี่ยวของในการดําเนินงาน
เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง  หรือหลายเรื่องรวมกัน  เชน  รวมคิด  รวมตัดสินใจแกไขปญหาของตนเอง  รวมทํา
การพัฒนา  รวมรับผลประโยชน  เปนตน  (สุวรรณ  พิณตานนท,  2546,  หนา 47) 
            การมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง  การที่ใหฝายหนึ่งฝายใดที่ไมเคยเขารวมในกิจกรรม
ตางๆ หรือเขารวมการตัดสินใจ  หรือเคยเขามารวมดวยเล็กนอยไดเขารวมดวยมากขึ้น  เปนไปอยางมี
อิสรภาพ  เสมอภาค  มิใชเพียงมีสวนรวมอยางผิวเผินแตเขารวมดวยอยางแทจริง  และการเขารวมนั้น
ตองเริ่มตั้งแตขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทายของโครงการ  (นรินทรชัย  พัฒนพงศา,  2547,  หนา 4)    
           สรุปไดวา  การมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง  การที่ประชาชนไดอยูรวมกันในสังคม
รวมกันจัดทํากิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน  ซ่ึงกอใหเกิดผลดีตอสวนรวม  โดยกิจกรรมที่รวมกัน
มีทั้งเพื่อการพัฒนาใหสังคมมีความเจริญกาวหนา และแกไขปรับปรุงใหมีความเหมาะสมลงตัวเกิด
ความสันติสุข  
                 2.2.2  ปจจัยการมีสวนรวม 
                 อคิน  รพีพัฒน  (2539,  หนา  49;  อางถึงใน  เฉลียว  บุรีภักดี  และคนอื่น,  2545,  หนา 116) 
ไดกลาวถึงปจจัยการมีสวนรวมไว  5  ขั้น  คือ 
                            ขั้นที่ 1     ชาวบานมีสวนรวมในการคนหาปญหา พิจารณาปญหา และความสําคัญ 
                            ขั้นที่ 2     ชาวบานมีสวนรวมในการคนหาสาเหตุแหงปญหา 
                            ขั้นที่ 3     ชาวบานมีสวนรวมในการคนหา  และพิจารณาแนวทางวิธีการในการ แกไข
ปญหา 
                            ขั้นที่ 4     ชาวบานมีสวนรวมในการดําเนนิกิจกรรมเพื่อแกปญหา  
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                            ขั้นที่ 5      ชาวบานมีสวนรวมในการประเมินผลกิจกรรมการพัฒนา 
               ศักดิ์สิทธิ์  แยมศรี  (2543, หนา 8)  กลาววา  ปจจัยที่สําคัญที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมคือ  ความ
ศรัทธาความเกรงใจตอส่ิงที่เคารพนับถือ  หรือผูที่มีอํานาจเหนือกวารวมทั้งปจจัยอ่ืนที่เกี่ยวของ  
กลาวคือ  สถานภาพทางสังคมสถานภาพทางเศรษฐกิจ  สถานภาพทางอาชีพและที่อยูอาศัย  โดยบุคคล
ที่มีสถานภาพทางสังคม  และเศรษฐกิจสูงจะเขารวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชนมากกวาบุคคลที่มี
สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจต่ํา 
            จากที่กลาวมา  ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนสามารถสรุปไดวาปจจัยที่ทําให
เกิดการมีสวนรวมคือ  ความตองการของบุคคล  ความรัก  ความศรัทธา  ความปรารถนาที่เกิดกับส่ิงที่
ตองทํากิจกรรมรวมกัน  โดยมีทิศทางที่กอใหเกิดประโยชนที่ดีแกสวนรวม  ซ่ึงผลของการมีสวนรวม
จะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับสถานภาพบทบาทและเศรษฐกิจเปนสําคัญ 
                 2.2.3  ยุทธศาสตรการมีสวนรวม 
             นเรศ  สงเคราะหสุข  (2545,  หนา  22)  กลาววา  ยุทธศาสตรการมีสวนรวมชุมชนเปน
กระบวนการสรางจิตสํานึกและสรางแรงจูงใจ  ใหประชาชนตระหนักและเขามามีสวนรวม  สรุปได  
2  ดานคือ 
                          1)  กระบวนการเรียนรู  (Learning  Process)  การจัดกระบวนการเรียนรูสามารถทําได
หลายวิธีดังตอไปนี้ คือ 
                                 (1)  การจัดวิเคราะหสถานการณของหมูบาน เพื่อทําความเขาใจและเรียนรูรวมกัน
ในประเด็นตางๆ 
                                 (2)  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ  หรือจัดทัศนศึกษาดูงานระหวาง
กลุมองคกรตางๆ ภายในชุมชนและระหวางชุมชน  การฝกอบรมเพื่อพฒันาทักษะเฉพาะดานตางๆ 
                                (3)  การลงมือปฏิบัติจริง 
                               (4)  การถอดประสบการณ และสรุปบทเรียนจะนําไปสูกระบวนการทํางานที่
เหมาะสม 
                          2)  การพัฒนาเครือขาย  เพื่อใหผูนําเกิดความมั่นใจในความรูและความสามารถที่มีอยู  
จะชวยใหสามารถริเร่ิมกิจกรรม  การแกไขปญหา  หรือกิจกรรมการพัฒนาได  มีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางผูนําทั้งภายในและภายนอกชุมชนรวมกันของเครือขายอยางตอเนื่อง  เกิดกระบวนการจัดการ
และการจัดองคกรรวมกันสนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่องและการสนับสนุน
ขอมูลขาวสารที่จําเปนตอเนื่อง 
 สรุปไดวา  ยุทธศาสตรการมีสวนรวมเปนกระบวนการการเรียนรูเพื่อนําไปสูเปาหมายดวย
การปฏิบัติจริง  
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                 2.2.4  บทบาทการมีสวนรวมของประชาชน 
                 วรทัต  ลัยนันทน  (2545,  หนา  44)  กลาววา  ประชาชนมีสวนรวม  3  ฐานะ  คือ 
                        1)  ฐานะผูสงเสริม  คือ  การมีสวนรวมในการเลือกตั้ง  สงเสริมใหบุคคลที่มีความ
เอาใจใสเขารวมกิจกรรมของ อบต.  สม่ําเสมอสมัครเปนสมาชิก อบต. ลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภา  อบต.  เมื่อตนเองมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีคนสนับสนุน  การมีสวนรวมดวยกฎหมาย  ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  และขอบังคับ  เสียภาษีตามกฎหมาย  ระเบียบ  และขอบังคับ  การมีสวนรวม
ในดานความรวมมือสละแรงงาน เงิน เพื่อมีความรวมมือกับ อบต. พัฒนาทองถ่ิน  รวมงานทั่วไปของ
อบต. รวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ในการพัฒนา อบต. นําขอมูลขาวสาร  ปญหาจากประชาชนมาสู อบต. 
รวมแสดงความคิดเห็นเพื่อพิจารณาสนับสนุน              
                   2)  ฐานะผูรับบริการ คือการแจงปญหาหรือความเดือดรอนของประชาชนแก อบต. 
สะทอนใหผูบริหาร อบต. จะไดเห็นภาพของการบริการที่ประชาชนควรจะไดรับบริการไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของผูมีสิทธิเลือกตั้ง  ประชาชนเขารวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีสอบราคา 
ประกวดราคา 
                 3)  ในฐานะผูตรวจสอบ  คือ  โดยการทําการตรวจสอบพฤติกรรมของสมาชิก อบต.
ตรวจสอบแผนพัฒนาของ อบต. ตรวจการจัดทําขอบังคบังบประมาณรายจายประจําปวา อบต. จะทํา
อะไร เมื่อไรและทําตรงตามแผนพัฒนาตําบลหรือไม ตรวจสอบการกอสรางโครงการ และการใชจาย
งบประมาณวามีความโปรงใสหรือไม  เขารับฟงการประชุมสภา อบต. อยางสม่ําเสมอสามารถรับทราบ
ขอมูล  หากเห็นวาการทํางานของ อบต. มีความไมโปรงใส ประชาชนสามารถคัดคานขอบังคับหรือ
มติของ อบต. ที่ทําใหประชาชนเดือดรอน  เมื่อตรวจสอบการทํางานของ อบต. ที่ไมถูกตอง ไมโปรงใส 
          สรุปไดวา  บทบาทการมีสวนรวมของประชาชน  สามารถทําไดดีหลายฐานะตั้งแตในฐานะ
ผูสงเสริม  ผูรับบริการ  และผูตรวจสอบ  โดยมีสวนรวมทุกขั้นตอน 
                 2.2.5  ประชาคมกับการมีสวนรวม 
            ประพีรพร  อักษรศรี  (2545,  หนา  30-31)  กลาวไววา  ประชาคมเปนการระดมกลุมตางๆ 
ที่อยูในทองถ่ินใหมีสวนรวมในการพัฒนาที่มีอยูหลายรูปแบบ  ใหมีการรวมกลุมกันแสดงความคิดเห็น
การมีสวนรวมของชาวบานที่เกิดขึ้นในรูปของกลุมตางๆ นั้นมีมานานแลวแตยังมีสัดสวนนอยเมื่อ
เทียบกับจํานวนประชากรและพื้นที่  เมื่อมีการเกิดของกลุมเหลานี้มักเกิดจากการกระตุนหรือริเร่ิมโดย
บุคคลดังตอไปนี้ 
                1)  ผูนําชาวบาน  คือ  พระ  กาํนัน  ผูใหญบาน  หรือผูนําโดยธรรมชาตใินหมูบาน  เชน 
ปราชญชาวบาน  เปนตน 
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                          2)  ขาราชการที่ปฏิบัติงานอยูในพื้นที่ของตําบล  หมูบาน  ที่ถือเปนขาราชการเลือดดี 
มีจิตวิญญาณของนักพัฒนาและไดอุทิศตนในการทํางานกับชาวบาน  ซ่ึงถึงแมวาขาราชการเหลานี้จะ
มีจํานวนไมมากนัก  แตก็ดวยการปดทองหลังพระของบุคคลเหลานี้ไมวาจะเปนนายอําเภอ  หรือเจาหนาที่
สาธารณสุขตําบล  พัฒนากรประจาํตําบล  ครู  เกษตรตําบล  ปลัด อบต. ก็ลวนแลวแตเปนสวนหนึ่งที่
ชวยใหเกิดการรวมตัวของหลายๆ กลุมจนถึงขั้นเขมแข็ง 
                    3)  องคกรเอกชน  จะเขาดําเนินการในชนบทเพื่อทดแทนจุดออนของระบบราชการ  
และเขาไปดําเนินการเปนรายพื้นที่  ดวยเหตุผลของขอจํากัดของงบประมาณและกําลังคนองคกรเอกชน
เหลานี้  จึงสามารถทํางานไดในพื้นที่จํากดัไมสามารถขยายผลไปไดทั่วประเทศ  กลุมยอยๆ มีอยูแลว
ในชุมชน  เชน  กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กลุมแมบาน  กลุมอาชีพตางๆ ฯลฯ ซ่ึงลวนแลวแตมี
ความเขมแข็งในระดับที่แตกตางกันซึ่งขึ้นอยูกับแกนนําชาวบาน  ขาราชการที่ไปกระตุนและสิ่งจูงใจที่
ใหกับแตละกลุม  อยางไรก็ตามกลุมตางๆ เหลานี้จะชวยกันคิดและแกปญหาเฉพาะกิจกรรมของกลุม
เทานั้น  ไมสามารถที่จะตัดสินใจแทนทั้งหมูบานในการแกไขปญหาสําคัญๆ ของพื้นที่ได  ดวยเหตุนี้
จึงควรมีชองทางที่เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมคิด  รวมทําในเรื่องใหญๆ ที่เปนเรื่อง
ของหมูบานโดยรวมในรูปของประชาคม  ซ่ึงจะเปนเวทีกลางที่เปนทั้งจุดเริ่ม  จุดกระตุนและอํานวย
ความสะดวกใหชาวบานมีโอกาสพบปะกัน  เพื่อรวมกันเสนอปญหาความตองการ  ตลอดจนแนวทาง
แกไขปญหาซึ่งบางสวนอาจจะรวมมือกันชวยตัวเองได  ที่เกินกําลังความสามารถก็เสนอใหสวนราชการ
เพื่อองคการบริหารสวนตําบลไดไปชวยดําเนินการตอไป  โดยใชการดําเนินการมีสวนรวมของประชาคม
มีองคประกอบที่สําคัญ  คือ 
                              (1)  มีเวทีกลางที่ชาวบานจะมาพบปะกัน  กําหนดสถานที่  วันและเวลา  แลวแตที่
ประชุมจะกําหนดเอง 
                           (2)  ผูที่จะมาพบปะกัน  ใหมาจากผูแทนที่หลากหลายกลุมในหมูบานเพื่อใหมี
ลักษณะคลายกับสภาหมูบาน และสามารถพูดแทนชาวบานได 
                             (3)  มีจํานวนสมาชิกพอสมควร  เพื่อที่จะใหมีน้ําหนักในการสงเสียงเรียกรองการ
แกไขปญหา  ตลอดจนการแกไขในสิ่งที่ไมถูกตองในหมูบาน 
 2.2.6  การวิจัยปฏิบตัิการแบบมีสวนรวม 
       ขวัญเรือน  สมพงษ  และคนอื่นๆ  (2549, หนา 9)  กลาวถึง  การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
วา  เปนยุทธวิธีที่จะชวยใหประชาชน รวมตัวกันขึ้นมาในรูปแบบของกลุมองคกรภาคประชาชนและ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความเขมแข็ง  ทั้งโครงสรางและการดําเนินงาน  โดยอาศัยเงื่อนไขใน
การเพิ่มขีดความสามารถของประชาชน  ดวยระบบขอมูลทําใหประชาชนไดเห็นความสําคัญ  เพราะขอมูล
จะชวยการวิเคราะหปญหาของชุมชนไดดีและทําการพัฒนาตอไป ประชาชนจะเกิดวามสามารถในการ
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วิเคราะหขอมูลไดตองอาศัยการฝกฝนจึงจะทําใหประชาชนทําใหวิจัยเปน โดยการสรางทีมงานการวิจัย
ทองถ่ินหรือนักวิจัยทองถ่ินขึ้นมา  หัวใจของกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม  คือ  การจัดการชุมชน  
การมีสวนรวมของประชาชน  เพราะฉะนั้นการที่จะจัดการกับชุมชนและการมีสวนรวมจะเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการที่ตองทําควบคูกันไป  โดยมีเปาหมายอยูที่การสงเสริมใหทีมบุคลากรและทรัพยากร
ที่มีอยูในชุมชน  มาใชประโยชนเพื่อการพัฒนาใหไดมากที่สุด  ในรูปของการรวมตัวเปนองคกร  โดยมี
นักวิจัยนอกชุมชนทําหนาที่เปนนักจัดการองคกรชวยอบรมความรู  ชวยอบรมใหความรูและทักษะ
ของการทําวิจัยใหแกชุมชน  และระวังในการครอบงําความคิดและการตัดสินใจของชุมชนและ
สงเสริมใหชาวบานเปนผูมีบทบาทในทุกขั้นตอนของกระบวนการ  โดยการชวยประสานงานการให
ความรูทางวิชาการและเทคนิคตางๆ  
            สตริงเกอร  (Stringer,  1996;  อางถึงใน กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ,  2548,  หนา 1)  กลาวไววา  
ในการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  (Participatory  Action  Research : PAR)  เปนรูปแบบของการวิจัย
แบบมีสวนรวมเปนงานวิจัยที่ทําแลวเกิดประโยชนตอสังคมอยางแทจริง  เพราะจะทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงขึ้นในชุมชนหรือทองถ่ิน  การวิจัยที่เปนการเขาไปมีสวนรวมและรวมมือกันเปนหมูคณะ  
ซ่ึงตามปกติจะเกิดจากกลุมที่มีความคิดเห็นรวมกัน  โดยกลุมจะตองกําหนดแนวทางที่สนใจรวมกัน
วางแผนการทํางานรวมกัน  ลงมือปฏิบัติและสังเกตขอมูลรวมกัน  จัดวางแนวทางใหมรวมกัน  โดยใช
หลักพื้นฐานในการวิจัยปฏิบัติการในชุมชน ประกอบดวยข้ันตอนตางๆ ดังนี้ 
                 1)  Look :  เปนขั้นตอนของการรวบรวมขอมูล การสรางภาพและอธิบายสถานการณ 
                  2)  Think : เปนการคนหาและวิเคราะหวาเกิดอะไรขึ้น  การตั้งสมมติฐาน  รวมทั้งมีการ
แปลความหมายหรืออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น  โดยใชแนวคิดทฤษฎีมาชวยอธิบาย 
          3)  Act : เปนการวางแผนลงมือปฏิบัติ  และประเมินผลสิง่ที่ไดปฏิบัติ 
 ขั้นตอนทั้ง  3  ขั้นตอนเปนขบวนการทีก่ระทําแบบตอเนื่องเปนเกลียวไปเรื่อยๆ ไมมีทีส้ิ่นสุด 
การวิจยัปฏิบัติการจะเนนผลที่เกิดจาการเปลี่ยนแปลงอยางมีแผนอันเนือ่งมาจากการวจิัย  ซ่ึงผูวิจัยใน
ปฏิบัติการจะตองตัดสินจากประสบการณของตนวา  ผลของการปฏิบัติหรือผลที่เกิดขึ้นนัน้เปนสิ่งที่
พึงประสงคหรือไม  และสามารถใหขอแนะนําในการปฏิบัติซ่ึงมีขอสังเกตของการวิจยัปฏิบัติการ  ดังนี้                          
                  1)  แผนในการวิจัยปฏิบัติการ  คือ  แนวทางปฏิบัติซ่ึงตั้งความคาดหวังไวเปนการมองไป
ในอนาคตขางหนาโดยตองระลึกอยูเสมอวา  เหตุการณทางสังคมนั้น  ไมสามารถทํานายหรือกําหนด
ลวงหนาได  จะตองมีการเสี่ยงตอความไมแนนอนอยูบาง  การที่จะกําหนดแผนจึงควรมีความยืดหยุน
พอสมควร  เพื่อที่จะสามารถปรับใหเขากับความเปลี่ยนแปลงหรือความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้น  
   2)  การลงมือปฏิบัติ  เปนปฏิบัติการตามแผนงานและสะทอนการดําเนินงานรวมกัน   
คนควาวิจัยเพื่อใหไดคําตอบที่จําเปน    
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                         3)  เปนการปฏิบัติในการดําเนินชีวิตจริง  จัดการวางแนวทางใหมรวมกันและเปนการ
มีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนทองถ่ิน  ผูซ่ึงเปนทั้งผูรวมดําเนินการวิจัยและผูที่ไดรับผลลัพธของ
การวิจัยอาศัยความเขาใจและเหตุการณในอดีตเปนแนวทางใหเปนพื้นฐานของการวางแผนตอไป 
                การวิจัยปฏิบตัิการแบบมีสวนรวมหรือ  PAR  ไมใชกิจกรรมแบบทีท่าํมวนเดยีวจบ  แตเปน
กระบวนการ  (Process)  ที่มีวงรอบ  (Cycle)  สืบเนื่องกันเปนชวงๆ สําหรับการวิจัยและพัฒนาใน
ปญหาหนึ่งๆ เมื่อพัฒนาไปจนจบชวงหนึ่งของปญหานั้น ก็จะมีการประเมินผลการพัฒนาโดยกลุม
ผูวิจัยเอง  แลวเริ่มคิดแผนและพัฒนาสําหรับปญหานั้นในชวงตอไป ทั้งนี้เพราะแตละปญหาในชุมชน
สามารถทําวิจัยและพัฒนาไดอยางไมมีที่ส้ินสุด  การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมมีวัตถุประสงค 
คือ เพื่อเปดโอกาสใหกับประชาชนในชุมชนทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการคนหาขอมูล  ตลอดจน
หาประเด็นปญหาเชิงการพัฒนา  และวิธีการพัฒนาเพื่อแกปญหาชุมชนของตนเอง  เพื่อใหไดขอมูล
ที่เปนความจริงและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม มีความพอดีกับสภาพบริบทชุมชนของทองถ่ิน
นั้นๆ  เพราะไมมีใครรูขอมูลของชุมชนไดดีกวาหรือเทากับคนที่อยูในชุมชนนั้น  และเพื่อใหมีการ
ขับเคลื่อน (Mobilization)  มวลสมาชิกดวยกัน  เปนกระบวนการของผูมีความรับผิดชอบดวยกัน  
เกิดการเรียนรูรวมกันและแกไขปญหาไปดวยกัน  
 ขั้นตอนการดําเนินงานของ  PAR  ประกอบดวย  3  ขั้นตอน  คือ 
                        1)  ขั้นการประสานพื้นที ่
                        2)  ขั้นเริ่มวจิยั 
                        3)  ขั้นพัฒนามุงแกปญหาชมุชน 
 โดยมีรายละเอยีดเปนลําดับขัน้  ดังนี ้
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                           1)  ขั้นการประสานพื้นที ่
 
       ก)  การคัดเลือกชุมชน 
 

 
       ข)  การสรางความสัมพันธกบัชุมชน 
 
                                    
                             2)  ขั้นเริ่มวิจัย                                     
       ค) ศึกษาและวเิคราะหปญหารวมกับชุมชน 
 
        ง) กําหนดปญหา 
 
       จ) ออกแบบการวิจัย 
 
       ฉ) รวบรวมขอมูล 
 
       ช) วิเคราะหขอมูล 
 

  ฌ) นําเสนอผลตอชุมชน 
 

                        3)  ข้ันพัฒนามุงแกปญหาชมุชน 
       ญ) วางแผนงาน 
 
       ฎ) ปฏิบัติตามแผน 
 
       ฏ) อบรมผูปฏิบัติงาน 
 
       ฐ)  ติดตามประเมินผล      
 (ที่มา : กุลวดี  โรจนไพศาลกิจ, 2548, หนา 5-6) 
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2.3  เทคนิค  AIC 
 
                  2.3.1  ความหมายของเทคนคิ AIC 
               ความหมายของ  AIC  (Appreciation  Influence  Control)  มีผูใหความหมายไวโดยสรุป  
ดังนี้ 
                AIC  หมายถึง  กระบวนการความคิดและการปฏิบัติที่ทุกฝายเขามาเรียนรูรวมกัน  ใช
ความพยายามรวมกันและไมเปนปฏิปกษตอกัน  (สนธยา  พลศรี,  2533,  หนา 9)                                            
   AIC  หมายถึง  กระบวนการประชุมที่มีวิธีการและขั้นตอนที่เปดโอกาสใหผูเขารวมประชุม
ไดมีโอกาสสื่อสารแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ  ขอมูลขาวสาร  ซ่ึงจะทําใหเกิดความเขาใจ
ถึงสภาพปญหา  ขอจํากัด  ความตองการ  และศักยภาพของผูที่เกี่ยวของตางๆ เปนการระดมสมอง
เพื่อแกปญหาและหาแนวทางแกปญหาเชิงสรางสรรค  (กระทรวงสาธารณสุข, 2546, หนา  15)            

     สรุปไดวา  AIC  คือ  กระบวนการทํางานที่ใชเปนเทคนิคในการประชุม เปดโอกาสให
ทุกคนแสดงความคิดเห็นไดอยางเสมอภาค  เพื่อการระดมสมองสามารถนําไปใชแกไขปญหาอยาง
สรางสรรคและทุกฝายเกิดการเรียนรูรวมกนั 
  2.3.2  แนวคิดพื้นฐานของเทคนิค  AIC 
                 สุภัทร  ชูประดิษฐ  (2549,  หนา  5)  กลาวถึง  แนวคิดของเทคนิค  AIC  ไววาเปนเทคนิค
ที่ไดพัฒนามาจากแนวคิดของสถาบันเอกชนชื่อ  Organization  for  Development : An  International   
Institute  (ODII)  ตั้งขึ้นโดย  ทูริด  ซาโต  และวิลเลียม  อี  สมิธ  (Ms. Turid  Sato  and  Dr. William 
E. Smith)  ไดนํามาทดลองใช  และเผยแพรในประเทศไทยโดยสถาบนั  ODDI  รวมกับสถาบันวจิัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย  (TDRI)  และสมาคมประชากรและชุมชน  (PDA)  โดยดูจากผลของ
การศึกษา  พบวาเปนกระบวนการที่มีศักยภาพในการสรางพลังและมีการกระตุนการยอมรับของ
ชาวบานใหมารวมพฒันาชุมชน  มีศักยภาพที่จะขยายผลได  สามารถนํามาประยุกตสําหรับการประชมุ
ระดมความคิดในการพัฒนาหมูบาน  การใหความสําคัญตอความคดิเหน็และการมีสวนรวมของสมาชิก
ในชุมชนบนพื้นฐานแหงความเสมอภาคอยางเปนประชาธิปไตย  เปนกระบวนการนําเอาคนเปน
ศูนยกลางแลวนํามาประยุกตใหเหมาะสมกับการวางแผนพัฒนาหมูบาน  และวางแผนปฏิบัติมีการ
แลกเปลี่ยนความรูประสบการณ  ขอมูลขาวสาร  ซ่ึงทาํใหเขาใจถึงสภาพของปญหาขอจํากัดความ
ตองการ  และรูวามีศักยภาพของผูที่ระดมความคดิทุกคน  มีความคิดวาบุคคล  กลุมบุคคลในชุมชน
องคกรและสังคมมีพลังงานและพลังปญญา  ที่จะเอาชนะปญหาอปุสรรคและสรางสรรคชีวิต  พลังงาน
ที่ยังอยูอยางโดดเดีย่วอาจถูกนํามาใชในเชิงลบ  กลายเปนพลังงานทีใ่ชทําลายเอารดัเอาเปรียบและมุง
ที่จะเอาชนะ  แตถาเปนพลังงานในเชิงบวกก็เปนความรกัและความเมตตา  การพัฒนาจําเปนตองมีการ
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จัดการและระดมพลังงานใหกลายเปนพลังสรางสรรคในการวางแผนใดๆ ก็ตาม  ถาเปดโอกาสให
ผูมีผลประโยชนเกี่ยวของ  (Stakeholder)  มีสวนรวมในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ  จะเปน
วิธีการที่จะนําไปสูการพัฒนาชุมชนไดเหมาะสมและยั่งยนื  (Sustainable  Development)  เพราะเปน
การสรางความเขาใจ  สรางการยอมรับ  สรางความเปนเจาของความรับผิดชอบรวมกัน 
                  การเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของเขาประชุมปรึกษาหารือกนัอยางเปดใจ  ใหผูเขารวมประชุม
กลาแสดงความคิดเห็นอยางมีวิจารณญาณโดยผูอ่ืนยอมรบัฟงหารือตกลงรวมกัน  เปนการกระทําที่
ทําใหคนเหลานั้นไดเรียนรู  ไดรับประสบการณ  ไดรับขอมูลใหม  และไดนาํความรูประสบการณ
และขอมูลไปกําหนดแผนและวัตถุประสงคของแตละงาน  เปนเทคนิคที่ใชไดดีกับการวางแผนพัฒนา
ทุกระดับ  ไมวาจะเปนแผนพัฒนาระดับประเทศ  ระดับภูมภิาค  ระดับทองถ่ินหรือแมแตการวางแผน
พัฒนาหนวยงานองคกรหรือกลุม  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูนําการประชุมเปนสําคัญ  ตองมีความสามารถใน
การกระตุนใหเกิดบรรยากาศที่เปนกันเอง  ใหเปนเวทีของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาขอสรุป
รวมกันที่ทกุคนพึงพอใจ  และมองเห็นผลประโยชนรวมกัน 
   AIC  เปนวิธีการและเทคนิคในการเชิญคนที่จะทํางานรวมกันทั้งในระบบใดระบบหนึ่ง
เขามาประชุมเชิงปฏิบัติการ  (WorkShop)  โดยสามารถนํามาประยุกตใชในการวางแผนการพัฒนา  
การสรางทีมงาน  การสรางความรวมมือการแกไขปญหาหรือเพื่อแกไขความขัดแยง  (ประพีรพร  
อักษรศรี,  2545,  หนา  39) 

                 2.3.3  วิธีการของ AIC  
                วิธีการของ  AIC  มีการดําเนินการกําหนดเปนขั้นตอน  3  ขั้นตอน  (สนธยา  พลศรี, 2533, 
หนา  9-12)  ดังนี้  คือ   
                ขั้นที่  1  A : Appreciation  เปนการทําใหทุกคนเกิดการยอมรับและชื่นชมคนอื่น
โดยไมรูสึกหรือแสดงการตอตานหรือวิพากษวิจารณ กระบวนการนี้ทุกคนจะมีโอกาสแสดงออก
อยางทัดเทียมกันดวยภาพ  ขอเขียนและคําพูดวาเขาเห็นสถานการณปจจุบันเปนอยางไร  และเขา
อยากจะเห็นความสําเร็จในอนาคตเปนอยางไรซึ่งจะทําใหทุกคนมีโอกาสใชขอเท็จจริง  เหตุผล  และ
ความรูสึก  ตลอดจนแสดงออกในลักษณะตางๆ ตามขอเท็จจริง  เมื่อทุกคนไดแสดงออกโดยไดรับ
การยอมรับจากคนอื่นๆ จะทําใหคนมีความรูสึกที่ดี มีความสุขมีความอบอุน  และเกิดพลังรวมในที่
ประชุมรวมกัน  เปนการใชจินตนาการที่ไมถูกจํากัดดวยปจจัยและสถานการณตางๆ ทําใหเกิดมี
ความคิดสรางสรรค  มองการณไกล  มองภาพกวางและมีแนวคิดส่ิงแปลกใหม  กลาวคือ  เปนการใช
จินตนาการ  (Imagination)  กลายเปนวิสัยทัศนรวม  (Shared  Vision)  หรืออุดมการณรวม  (Shared  
Ideal)  ทําใหไดส่ิงที่ปรารถนารวมกันหรือเปาหมาย 
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           ขั้นที่  2  I : Influence  จะเปนการใชความคิดที่ริเร่ิมสรางสรรคที่แตละคนมีอยูมา
ชวยกันกําหนดวิธีการสําคัญหรือกําหนดยุทธศาสตร  (Strategy)  ที่จะทําใหบรรลุวิสัยทัศนรวมหรือ
อุดมการณรวมของกลุมไดอยางดีที่สุด ทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันที่จะใหขอคิดเหน็วาวิธีการที่จะ
ทําใหบรรลุวิสัยทัศนรวมหรืออุดมการณรวมประกอบดวยอะไรบาง  นําขอเสนอมาจัดหมวดหมู  
แยกแยะ  และพิจารณารวมกันจนทําใหไดวิธีการสําคัญที่ไดเห็นพองกันวาจะนําไปสูความสําเร็จ 
สมาชิกกลุมจะมีปฏิสัมพันธ  (Influence  หรือ  Interaction)  กันและกันสูง  รวมถึงการโตแยงถกเถียง
ถึงวิธีการที่ใหไดวิธีการที่เห็นวาดีที่สุด  โดยมีเปาหมายหรืออุดมการณรวมกัน  
   ขั้นที่  3  C : Control  เปนการนําเอาวิธีการที่สําคัญ  เพื่อมากําหนดเปนแผนปฏิบัติการ 
(Action  Plan)  วาจะทําอะไร  มีหลักการเหตุผลอยางไร  ใครเปนผูรับผิดชอบ  ใครตองใหความรวมมอื
ใชงบประมาณเทาไร  จากแหลงใด  ในขั้นนี้สมาชิกกลุมแตละคนจะเลือกเองวา  จะรับผิดชอบเรื่องใด  
เปนการกําหนดขอผูกพัน  (Commitment)  ใหตนเอง  เพื่อควบคุม  (Control)  ใหเกิดการกระทําอัน
จะนําไปสูการบรรลุผลที่เปนเปาหมายหรืออุดมการณรวมกันของกลุมในที่สุด 
                  กระบวนการ  AIC  จะสรางพลังสรางสรรคขึ้น  เม่ือมีฝายตางๆ เขามาทํากิจกรรมรวมกัน
ดวยความรักความเมตตา  เปนธรรมะอยางสูง  ไดแก  ความรักความเมตตาคนอื่น  ตองรับฟง  อดทน 
และยอมรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น  จะทําใหเกิดพลังความดีเขามา  อาจเรียกวา  เปนการพัฒนา
ทางจิตวิญญาณ  (Spiritual  Development)  พอคนที่เขามารวมกิจกรรมมีความรักความเมตตาตอกัน  
ก็จะเกิดการเรียนรูรวมกัน  จากการทํางานรวมกัน  (Interactive  Learning  Though  Action)  จึงจะ
ทําใหการพัฒนาประสบความสําเร็จ  เพราะฉะนั้น  การพัฒนามีความตองการเรียนรูเปนอยางมาก
ของทุกฝาย  (Influence)  การควบคุม  (Control)  การจัดการ  (Management)  และมีแผนปฏิบัติการ 
(Action  Plan)  ที่กําหนดวาใคร  จะทําอะไร  อยางไร  เมื่อใด  มีคาใชจายเทาไร  จะไดเงินจากไหน  
ถาไมพอจะทําอยางไร  เปนตน    
                 จะเห็นไดวา  กระบวนการ  AIC  จะเกิดขึ้นไดเมื่อฝายตางๆ เขามาทํากิจกรรมรวมกันดวย
ความรักความเมตตา  ตองรับฟง  อดทนคนอื่นและยอมรับฟงความคิดเห็นของคนอื่น  จนทาํใหเกิด
การเรียนรูรวมกัน  การทํางานรวมกัน  จนทําใหบรรลุสูเปาหมายที่ตั้งไว 
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A (Appreciation) 
กอใหเกิดความผูกพันทางจติ

วิญญาณระหวางกัน 
  

         
3 องคประกอบ
ในกระบวนการ 

AIC 

  I (Influence) 
กอใหเกิดการเรียนรู 

  เกิดพลังที่ไมมี
ขอบเขต 

        
   

  

C (Control) 
กอใหเกิดการจัดการและการ

ควบคุม 
 

 

 
ภาพ 2  กรอบแนวทาง  AIC   
(ที่มา : ประพีรพร  อักษรศรี, 2545, หนา  15) 
 
                 2.3.4  ปจจัยสําคญัของกระบวนการ AIC 
    กระทรวงสาธารณสุข  (2546, หนา 16)  ไดกลาวถึงปจจัยสําคัญของกระบวนการ AIC 3  
ประการ  ดังนี้   
       1)  การจัดประชุมตามกระบวนการจะดําเนินการขามขั้นตอนหรือสลับขั้นตอนไมได 
เนนการระดมความคิดและสรางพลังพัฒนาเชิงสรางสรรค  ใหความสําคัญกับอนาคตที่ตั้งเปาไว  เนน
การสรางพลังปญญา  ความรัก  ความเมตตา  บรรยากาศที่เปนมิตร 
        2)  การศึกษาและเตรียมชุมชน  เพื่อใหเขาใจสภาพหมูบานและความสัมพันธของ
กลุมตางๆ ในหมูบาน  หมูบานจะเขาใจถึงความสําคัญในการเขารวมประชุม  ประสิทธิภาพและคุณภาพ
ขึ้นอยูกับผูถูกคัดเลือกใหเขารวมประชุม 
                         3)  ผูนําการประชุมที่เขาใจขั้นตอน  มีทักษะในการประชุม  มีไหวพริบในการแกไข
ปญหาและสถานการณเฉพาะหนา  มีความสามารถไกลเกล่ียและประนีประนอมขอขัดแยงของผูเขารวม
ประชุมในบางครั้งที่อาจจะเกิดขึ้นได 
          ผูนําในการประชุมเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการประชุมในการระดมความคิดเพื่อ
พัฒนาหมูบาน โดยจะตองมีการเตรียมชุมชน  เตรียมประชุม  ดําเนินการประชุม  สรุปผลการประชุม  
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สรางบรรยากาศการประชุมควบคุมขั้นตอนและเวลาการประชุม  สรุปความเห็นที่แทจริงของชาวบาน  
สามารถไกลเกลี่ยและหาขอยุติกรณีมีขอขัดแยงหรือกรณีพิพาท 
 สรุปไดวา  ปจจัยสําคัญของกระบวนการ AIC จะตองทํางานตามกระบวนการทีละขั้นไมมี
การขามขั้นตอนโดยจะตองมีความเขาใจในชุมชน ตองมีผูนําที่มีความเหมาะสมและสามารถนําพา
ไปสูเปาหมายในที่สุด 
                 2.3.5  ความสาํคัญของ  AIC 
               ขวัญเรือน  สมพงษ  และคนอื่นๆ (2549,  หนา  15)  กลาวถึงความสําคัญของ  AIC  วา  เปน
การพัฒนาชุมชนที่นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน  คือการเปดโอกาสใหบุคคลและผูแทนองคกรตางๆ ที่
อยูในชุมชนทองถ่ินเขามามีสวนรวมและรับผิดชอบในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชน รวม
ตดัสินใจอนาคตของชุมชน  รวมดําเนินกิจกรรมพัฒนา  รวมรับผลประโยชนที่เกิดขึ้น  กระบวน AIC  
จะชวยใหชุมชนเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจ  รวมสรางความเขาใจในการดําเนินงาน  
สรางการยอมรับ ความรับผิดชอบในชุมชน สมาชิกของชุมชนจะเกิดความรูสึกเปนเจาของและเกิด
ความภาคภูมิใจในผลงานที่ตนมีสวนรวม กระบวนการพัฒนาจึงจะเกิดขึ้นดวยความตอเน่ืองและ
กอใหเกิดความสําเร็จสูง  ซ่ึงกระบวนการของ  AIC  มีขอสังเกต  ดังนี้ 
       1)  กระบวนการ  AIC  จะชวยใหประชาชนและกลุมองคกรตางๆ ทั้งในและนอก
ชุมชนเขามามีสวนรวม  มีความกระตือรือรนในการเขารวมพัฒนาชุมชนทองถ่ินมากขึ้น 
               2)  เปนการวางแผนแบบมีสวนรวม  เปนการเปดโอกาสใหผูแทนกลุมตางๆ ของ
ประชาชนโดยเฉพาะผูรู  กลุมคนจน  ผูดอยโอกาส  ผูหญิง  เยาวชน  เขามามีบทบาทในการรวมคิด  
กําหนดแนวทางการพัฒนาและจัดสรรทรัพยากรการมีสวนรวมในกิจกรรมและเสริมสรางความ
เขาใจซึ่งกันและกันซึ่งเปนการรวมพลังเชิงสรางสรรค 
      3)  ประชาชนกลุมองคกรตางๆ มีความรูสึกเปนเจาของทั้งกิจกรรม  โครงการ  ผลของ
การพัฒนาและความเปนเจาของชุมชนทองถ่ิน  ทําใหเกิดความมีพลัง  การรูถึงศักยภาพในการพึ่งตนเอง 
                   4)  องคกรตางๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเกิดเรียนรูที่จะรวมมือกัน  ในการ
พัฒนาอยางประสานสอดคลอง 
                 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา  กระบวนการ AIC เปนกระบวนการที่ทําใหเกิดการเรียนรูของ
ชุมชนในทางสรางสรรค  การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนดวยพลังของชุมชนเองโดยเปดโอกาส
ใหผูแทนกลุมตางๆ เขามามีบทบาทเปนเจาของโครงการในการแกปญหาของชมุชน และในการวจิยั
คร้ังนี้ไมไดแสดงกระบวนการในการดําเนินการขั้นตอนของ  AIC  ในแตละขั้นตอน  แตในกระบวนการ
ดังกลาวไดถูกนําไปใชในการสรางความสัมพันธกับชุมชน  การคนหาสภาพปญหา สาเหตุของปญหา   
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แนวทางแกไขปญหา  การวางแผนและปฏิบัติตามแผนของโครงการพัฒนา  ซ่ึงจะกลาวเปนลําดับ
ตอไป  
 

2.4  แนวคิดเกี่ยวกับการกาํจัดขยะ 
 
              2.4.1  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับขยะมูลฝอย 
                           1)  ความหมายเกีย่วกับขยะ 
          ขยะ  หมายถึง  ของที่ไมใชหรือไมตองการแลว  และตองการกําจัดออกไปนั่นเอง  
ขยะเปนศัพทที่คนสวนใหญไมวาจะเปนนักวิชาการหรือประชาชนทั่วไปคุนเคย  และนํามาใชอยาง
แพรหลาย  เชน  เขตปลอดขยะ  รถขยะ ฯลฯ แตสําหรับคําวา  มูลฝอย  มักถูกนํามาใชเปนคําคอนขาง
สุภาพและเปนทางการมากกวา  (โพยม  รุจิรัสสวรวงศ,  2543,  หนา 6) 
                 ขยะมูลฝอย  หมายถึง  ส่ิงของเครื่องใช ตางๆ ที่ไมตองการใชแลวสวนใหญเปน
ของแข็งทั้งที่เนาเปอยและไมเนาเปอย  รวมทั้งขี้เถา  ซากสัตว  มูลสัตว  ฝุนละออง  และเศษวัตถุตางๆ  
ที่ทิ้งจากสถานที่ตาง  ๆทั้งสถานที่สาธารณะ  ถนน  อาคาร  และโรงงานอุตสาหกรรม  (ดวงพร โสติถิมานนท,  
2545,  หนา 31) 
                             ขยะ  เปนเศษวัสดุที่ไมมีผูใดตองการ  เชน  เศษอาหาร  เศษกระดาษ  เศษพลาสติก 
เครื่องใชที่ชํารุด  เศษวัสดุจากการเกษตร  อุตสาหกรรม  การกอสราง  ตลอดจนใบไมใบหญาหรือซากสัตว 
ขยะบางอยางยังมีคุณคาในตัวเองและอาจเปนที่ตองการของบุคคลอีกกลุม  (กรมควบคุมมลพิษ,  2547, 
หนา 2)  
                               ดังนั้น  ขยะหมายความรวมวา เศษสิ่งของตางๆ ที่เหลือใชจากกิจกรรม ที่สามารถ
นํามาใชเปนประโยชนตอไปไดและไมสามารถนํามาใชเปนประโยชนได 
                       2)  ประเภทของขยะมูลฝอย 
                 สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ไดจําแนกประเภทของขยะออกเปน  
2  ประเภท  ดงันี้  (ดวงพร  โสติถิมานนท,  2545,  หนา 31)   
                   (1)  ขยะมูลฝอย  (General  Waste)  เกิดจากมีกิจกรรมตางๆ ทัง้ในการดาํรงชพีและ
กิจกรรมในสวนของการดําเนินธุรกิจ  มูลฝอยเหลานี้เกิดจากบานเรือนที่พักอาศัย  รานอาหาร  ตลาด  
อาคารพาณิชย  โรงพยาบาล  โรงแรม  สถานที่ทํางาน  สถานที่สาธารณะ  เชน  สถานที่พักผอนหยอนใจ  
ถนน  ตรอก  ซอยและอื่นๆ ประกอบดวยมูลฝอยที่เหลือจากการบริโภค  เชน  เศษอาหาร   ผัก   ผลไม   
และจากการอุปโภค  เชน  กระดาษ  พลาสติก  ผา  โลหะ  แกว  ไม  หนัง  ยาง  หิน  กรวด  ทราย  เปนตน 
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                              (2)  ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม  (Industrial  Waste)  ขยะมูลฝอยเหลานี้
จะมีลักษณะที่แตกตางกันออกไปแตละประเภทของอุตสาหกรรมองคประกอบสําคัญที่เปนตัวกําหนด
ลักษณะและองคประกอบของมูลฝอยประเภทนี้ไดแก  วัตถุดิบ  กรรมวิธีการผลิต  ผลผลิต  ผลพลอย
ไดจากการผลิต       
                               โดยทั่วไปแลวมูลฝอยประเภทนี้มักจะมีสารที่เปนอันตราย  ไดแบงขยะมูลฝอย
ตามลักษณะทางกายภาพไดเปน  3  ประเภท  ดังนี้  (โพยม  รุจิรัสสวรวงศ,  2543,  หนา  7) 
             ก.  ขยะมูลฝอยเปยก  หรือที่เรียกกันวาขยะมูลฝอยที่เนาเปอยไดงาย (Garbage  
or  Feed  Wasted)  หมายถึง  ส่ิงปฏิกูลท่ีไดจากการเตรียมอาหารหรือเศษวัสดุตางๆ ที่เหลือจากการ
ประกอบอาหาร  หองครัว  รานอาหาร  ตลาดสด  ขยะประเภทนี้สวนใหญเปนพวกอินทรียมีน้ําหรือมี
ความชื้นสูงกวารอยละ  50  จึงทําใหเกิดการเนาเปอยไดรวดเร็วมีกล่ินเหม็นและเปนแหลงเพาะเชื้อโรค
รวมทั้งการคุยเขี่ยของสัตว  ขยะจําพวกนี้ไดแก  เศษอาหารตางๆ เศษผัก  เศษผลไม  เศษเนื้อสัตว  
อาหารที่เหลือทิ้ง ฯลฯ 
              ข.  ขยะมูลฝอยแหงหรือขยะมูลฝอยที่เนาเปอยยาก  (Rubbish)  หมายถึง  
เศษวัสดุตางๆ ที่เหลือใชทั่วไป  ซ่ึงโดยปกติแลวมูลฝอยแหงจะมีความชื้นและและน้าํหนักนอยกวามูล
ฝอยเปยกหรือมูลฝอยที่เนาเปอยไดงาย  ซ่ึงสามารถจําแนกออกเปน  2  ลักษณะ  คือ 
                        1.  ขยะแหงที่เปนเชื้อเพลิงได  (Combustible  Rubbish)  ไดแก  เศษไม  
เศษหญา  กระดาษ  ลังกระดาษ  ลังไม  เปนตน 
                        2.  ขยะที่เผาไหมไมได  (Noncombustible  Rubbish)  ไดแก  เศษแกว
เศษโลหะตางๆ ขวด  กระปอง  เปนตน 
                                   ค.  เถา  (Ashes)  หมายถึง  ส่ิงของที่มีเหลือจากการเผาไหม  เชน  ขี้เถาจาก
ถานและวัสดุตางๆ ที่เหลือจากการหุงตม  การเผาน้ํามันที่ใชในการอุตสาหกรรม  และการเผาไหมของ
เชื้อเพลิงพวกไม  ถานหิน  ซ่ึงในแถบประเทศที่มีอากาศรอนจะมีปริมาณนอยมากไมกอใหเกิดปญหา
มากเทากับประเทศในแถบที่มีอากาศหนาวที่ตองใชความรอนชวยในการใหความอบอุน ซ่ึงใชเชื้อเพลิง
มากทําใหเกิดขยะประเภทนี้เปนปญหาตอการเก็บขน นอกจากนี้ถาการเก็บรวบรวมไมดีแลวทําใหฟุง
กระจายเกิดปญหาตามมาอีกมาก 
                                กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  (2547,  หนา  4)  ไดแบงประเภทขยะออกเปน  
4  ประเภท  ตามความยากงายของการยอยสลายหรือการเนาเปอยและความเปนพิษ  ดังนี้ 
                                ประเภทที่หนึ่ง  คือ  ขยะที่ยอยสลายไดงาย  เปนขยะมูลฝอยที่เปนสารอนินทรียมี
สภาพนํามาหมักเปนปุยได  ยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ  เชน  เศษอาหาร  เศษวัชพืช  เศษผลไม  
และซากสัตว  เปนตน  
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                              ประเภทที่สอง  คือ  ขยะมูลฝอยทั่วไปเปนขยะมูลฝอยที่เปนสารอนินทรียยอย
สลายไมได  ไมเปนขยะมูลฝอยอันตรายและรีไซเคิลยากหรือไมคุมคาการนําไปรีไซเคิล  เชน  วัสดุ
กอสราง  เถาฝุนละอองจากถนนและถุงพลาสติก  โฟม  ฟอยด  ที่ปนเปอนอาหาร  เปนตน   
                             ประเภทที่สาม  คือ  ขยะมูลฝอยที่นํากลับมาใชไดใหมหรือขยะมูลฝอยมีคาหรือ
ขยะมูลฝอยรีไซเคิล  เปนขยะมูลฝอยที่สามารถนํามาขายหรือเพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑใหม  เชน  เศษโลหะ  
ถุงพลาสติก  กลองกระดาษและกระดาษหนังสือพิมพ  เปนตน   
                             ประเภทที่ส่ี  คือ  ขยะมูลฝอยอันตราย  เปนขยะมูลฝอยที่มีอันตรายตอส่ิงมีชีวิต
และส่ิงแวดลอม  เชน  ขยะมูลฝอยปนเปอนกัมมันตรังสี  สารเคมีทิ้งแลว  ยาเสื่อมสภาพ  ของมีคม  
ขยะมูลฝอยติดเชื้อ  เปนตน       
                    3)  แหลงกําเนดิของขยะมูลฝอย 
                                 กรมสงเสริมคุณภาพสิง่แวดลอม  (2537,  หนา  14)  ไดกลาววา  การจัดการขยะ
หากจะใหมีประสิทธิภาพสูงสุดแลว  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพิจารณาแหลงกําเนิดของขยะ  เพื่อให
สามารถวางแผนและควบคมุปริมาณขยะจากแหลงกําเนิดนั้นๆ โดยทั่วไปแลวแบงออกเปน  3  แหลง  
ดังนี ้
              (1)  ชุมชน  เปนแหลงทีก่ําเนดิขยะที่ใหญทีสุ่ดโดยเฉพาะอาคารบานเรือน  ทีพ่ัก
อาศัย  จะมีปริมาณขยะมากกวาแหลงอื่นๆ  
              (2)  โรงงานอุตสาหกรรม  โรงงานทั่วไปมกัจะกอใหเกดิปญหาสิ่งแวดลอมเฉพาะ
จุดเทานัน้  เมือ่ไดรับการจัดการแลวปญหาจะหมดไป  จงึเปนแหลงที่สรางปญหาตอส่ิงแวดลอมนอย
กวาแหลงชุมชน 
                              (3)  เกษตรกรรม  เปนแหลงที่ไมสรางปญหามากนกั  เนือ่งจากเกษตรกรมักจะ
กําจัดไดเอง  ซ่ึงถือไดวาสรางปญหาตอส่ิงแวดลอมนอยกวาแหลงอื่นๆ มาก 
                        4)  ระบบการจัดการมูลฝอย 
            กรมควบคุมมลพิษ  (2547,  หนา  14)  กลาวถึง  การกําจัดขยะมูลฝอยไววา  การใช
เทคโนโลยีกําจัดมูลฝอยขึ้นอยูกับการทิ้งและการเก็บขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด  ตลอดจนเทคโนโลยี
การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  ดังนั้นเทคโนโลยีที่ใชในการกําจัดขยะมูลฝอยที่ผานการพิสูจนจนเปนที่
ยอมรับกันมีอยูอยางแพรหลาย  เนื่องจากสามารถปองกันมิใหเกิดปญหาสุขภาพและสงผลกระทบตอ
สภาวะแวดลอมไดเปนอยางดี  ไดแก  การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล  (Sanitag  Landfill)  การเผา 
(Incineration)  และการหมักทําปุย  (Composting)  นอกจากนี้มีการนําขยะกลับมาใชประโยชนดวย
การกลั่นทําลาย  การหมักแบบซิมโบเทอรมิก การหมักแกสชีวภาพ  เปนตน  การจัดการมูลฝอยมีการ
กระทํากจิกรรม  แบงออกได  6  สวนใหญๆ  ดังนี้ 
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                                    (1)  การทิ้งมูลฝอย 
                                    (2)  การจัดการมูลฝอย 
                                    (3)  การรวบรวมขนมูลฝอย 
                                   (4)  การขนถายและการขนสง 
                                    (5)  การนําสวนของขยะมูลฝอยท่ียังใชไดอยูนํามาใชใหม 
                                    (6)  การกําจัดขั้นสุดทาย 
                     โดยสวนใหญแลวระบบการจัดการมูลฝอยสําหรับชุมชนทั่วๆ ไปจะประกอบดวย  
4  สวน  ดังนี้  (พัชรี  หอวจิิตร,  2529,  หนา  56) 
                                  (1)  การทิ้งขยะมูลฝอย  เกิดขึ้นจากการที่ผูทิ้งเห็นวาวัสดุนั้นๆ ไมสามารถ
นํามาใชประโยชนไดอีกแลว  จึงทิ้งหรือรวบรวมไวเพื่อกําจัดตอไป  การทิ้งขยะเปนกิจกรรมที่จะ
เกิดขึ้นหรือไมขึ้นอยูกับบุคคลผูใชวัสดุนั้นๆ วาจะยังใชประโยชนจากวัสดุนั้นหรือไม  ซ่ึงกิจกรรมนี้
นับเปนสวนสําคัญยิ่งของระบบการจัดการขยะมูลฝอย  เพราะปริมาณของขยะมูลฝอยที่ตองการกําจัด
อันรวมถึงคาใชจายเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยนั้น  จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับความสามารถในการ
ควบคุมกิจกรรมนั้น 
                                  (2)  การจัดการมูลฝอย  ณ  แหลงกําเนิด  ในสวนนี้มุงสนใจขยะมูลฝอยที่มา
จากชุมชนมากกวาแหลงอื่นๆ เพราะขยะชุมชนมีสวนประกอบหลากหลาย  และเกิดขึ้นในแหลงที่อยู
อาศัยของคน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตที่มีผูคนอยูกันอยางแออัดไมมีพื้นที่เพียงพอที่จะเก็บขยะที่
เกิดขึ้นได  และถึงจะมีพื้นที่เพียงพอจะเก็บก็ตองมีการเก็บขนยายหรือกําจัดไปในเวลาอันควร มิฉะนั้น
จะเกิดการเนาเหม็นที่ไมนาดูและอาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนได  ดังนั้นตองมี
การออกแบบถังขยะใหมีขนาดและรูปแบบที่เหมาะสมในการดําเนินงาน  จะเชื่อมโยงกับสวนอื่นๆ 
ของการจัดการขยะมูลฝอย 
                                  (3)  การรวบรวมขน  หมายถึง  กิจกรรมตั้งแตการขนถายขยะมูลฝอยจากถัง
ขยะไปจนถึงการขนขยะไปถายจุดหมายปลายทาง   การจัดระบบการรวบรวมขนที่เหมาะสมสําหรับ
เมืองใหญจะมีความยุงยาก เชน  การเลือกชนิดรถขยะ เสนทางเดินรถ  การพิจารณาความเหมาะสมใน
การจัดตั้งสถานีขนถายมูลฝอย  
                                  (4)  การกําจัดขั้นสุดทาย  เปนที่นิยมมากเพราะมีตนทุนในการดําเนินการนอย
ที่สุด  ไดแก  วิธีฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะ  วิธีนี้สามารถกําจัดขยะมูลฝอยได  100%  และสามารถรองรับ
ของเหลือจากการกําจัดดวยวิธีอ่ืนใด  แตวิธีนี้มีขอเสีย  คือ  เนื้อท่ีในการดําเนินงานมากอาจถูกตอตาน
จากประชาชนที่อาศัยอยูใกลเคียงกับบริเวณหลุมฝงกลบ และถาดําเนินการไมดีอาจสงผลกระทบตอ
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มลพิษทางดิน  ทางน้ํา  จากการรั่วซึมของน้ําขยะ  และถากลบทับดวยดินไมดีอาจกอใหเกิดปญหา
กล่ินเหม็นและเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวนําโรคได 
                         5)  แนวทางการจัดการขยะมลูฝอยของชุมชน 
                               ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตนวา  ปญหาการจัดการขยะชุมชนมีแนวโนมที่จะ
รุนแรงขึ้น  เนือ่งจากปริมาณขยะมูลฝอยเพิม่ขึ้นอยางตอเนื่องแตหนวยงานที่รับผิดชอบไมสามารถ
หาที่ดินเพื่อกําจัดขยะในระยะยาวได  รวมทั้งขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณในการเก็บรวบรวมและ
กําจัดขยะใหถูกสุขลักษณะ  ทําใหมีขยะตกคางโดยมีสาเหตุมาจากการมีงบประมาณจํากัด  ขาดการ
วางแผนรวมกับชุมชน  ขาดระเบียบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  บุคคลากรขาดความชาํนาญ  การนาํ
ขยะกลับมาใชใหม  ความรวมมือของประชาชน  เปนตน 
                     กรมควบคุมมลพิษ  (2547,  หนา  4)  ไดกาํหนดแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุมชนไว  4  ดาน  มีสาระสําคัญ  คือ 
                               (1)  ดานการจดัการ 
                                      ก.  ใชหลักการ  ผูกอมลพิษเปนผูจาย  (Polluter  Pay  Principle)  กับประชาชน
และหนวยงานของรัฐที่เปนผูผลิตขยะมูลฝอยหรือดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยไมเหมาะสม  กอใหเกิด
ความเสียหายตอสุขภาพอนามัยของอนามัยและสิ่งแวดลอม 
                                      ข. ใหมีการจัดทําแผนหลักในระดับจังหวัดและแผนปฏิบัติการจัดการ
มูลฝอยระดับจังหวัด  ใหสอดคลองกับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับชาติ 
                                      ค.  กําหนดมาตรฐานหลักเกณฑการปฏิบัติการจัดการขยะมลูฝอยที่เหมาะสม
ตั้งแตการการเก็บขน  การขนสงและการกาํจัด  เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติ 
                                      ง.  กําหนดประเภทผลิตภณัฑและบรรจภุณัฑที่ผูผลิตตองนํากลับคืน  เพื่อ
การลดปริมาณขยะมลูฝอย 
                                      จ.  ติดตามตรวจสอบและประเมินสภาพปญหา   จากการจดัการขยะมูลฝอย
ชุมชนและแหลงกําเนิดตางๆ อยางตอเนื่อง 
                                      ฉ.  ใหมีการจัดเตรียมที่ดินที่เหมาะสมสําหรับใชกําจัดขยะมูลฝอยในระยะยาว
รวมทั้งมีการกาํหนดสงวนไวเพื่อการกําจดัขยะมูลฝอยในผังเมืองดวย                                    
                                      ช.  การจัดทําและพัฒนาระบบขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะมูลฝอย
ใหเปนพื้นฐานเดียวกนั  สามารถเปรียบเทียบหรือปรับใหทันสมัยไดตลอดเวลา 
                                      ซ.  กําหนดองคกรและหนาที่ในการควบคุม  กํากับดแูล  การจัดการขยะ
มูลฝอยของหนวยงานตางๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนมใิหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
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                              (2)  ดานการลงทุน 
                                      ก.  จัดหาภาชนะรองรับขยะขยะมูลฝอยใหแกชุมชนในอัตราถังละ  150 ลิตร  
ตอประชากร  350  คน  และรถเก็บขนขยะมูลฝอยขนาด  10  ลูกบาศกเมตรตอประชากร  5,000  คน 
                                      ข.  มีการลงทุนกอสรางสถานที่กําจัดขยะถูกสุขลักษณะ และมีการใช
เครื่องจักรที่เหมาะสมกับลักษณะการใชงานในพื้นที่  โดยรัฐลงทุนรวมกับภาคเอกชนหรือรัฐสนับสนุน
งบประมาณทั้งหมดหรือสมทบบางสวนใหแกราชการสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการ 
                                      ค.  การปรับปรุงและฟนฟูสถานที่กําจัดขยะเดิมที่ดําเนินการที่ไมถูก
สุขลักษณะ 
                                      ง.  ใหมีการจัดตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเปนสวนกลาง  ซึ่งสามารถใช
รวมกันไดระหวางชุมชนหลายแหงที่อยูใกลเคียงกัน  ทั้งมีการนําเอาระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสาน  (Integrate  Municipal  Solid  Waste  Management)  มาประยุกตใช 
                                      จ.  สนับสนุนใหมีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหลงกําเนิดในชุมชนซึ่งไดแก  
ที่อยูอาศัย  สถานประกอบการ สถาบันตางๆ  และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนํากลับมาใชประโยชนใหม  
โดยอาศัยกลยุทธของการคัดแยกขยะมูลฝอยออกเปนประเภทตางๆ ซ่ึงจะตองสอดคลองกันกับวิธีการ
เก็บรวบรวมและขนสง  รวมทั้งวิธีการกําจัดที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
                ฉ.  สงเสริมการลงทุนแกเอกชน  ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอยรวมทั้งธุรกิจเกี่ยวกับการนําขยะมูลฝอยมาใชประโยชนโดยไมกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม
รวมทั้งจัดใหมีศูนยประสานขอมูล  การนําขยะมูลฝอยมาใชประโยชน  (Waste Information ) 
                ช.  สนับสนุนงบประมาณ  ใหมีสิ่งจูงใจ  ความชวยเหลือดานวิชาการ
รวมทั้งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหแกเอกชนที่เขามาดําเนินธุรกิจดานการจัดการขยะมูลฝอย  หรือ
องคกรสาธารณประโยชนที่ทํางานชวยเหลือการแกไขปญหาขยะมูลฝอย  เชน มีการสรางแรงจูงใจ
ทางดานเศรษฐกิจ (Economic Incentive)  การปรับปรุงราคาสินคาใหสอดคลองกับราคาตนทุนจริง  มี
การปรับโครงสรางของการเก็บภาษีสินคาที่กอใหเกิดมลพิษ 
                              (3)  ดานกฎหมาย 
                ก.  ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับอัตราคาธรรมเนียมจดัการขยะมูลฝอย
ใหสอดคลองกับภาวะปจจบุัน 
                                      ข.  กําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย  เชน กําหนด
มาตรฐานน้ําทิง้  มาตรฐานการระบายอากาศเสียจากปลองเตาเผาขยะมลูฝอย 
                ค.  กําหนดใหสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย  ใหเปนแหลงกําเนดิมลพิษ  ที่จะตอง
ถูกควบคุมการระบายของเสียใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
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                                     ง.  กําหนดระเบียบขอบังคับ  มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวของ  เพื่อสราง
กลไกการเรียกคืนจากผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ  และที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนจากขยะมูลฝอย
และการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
              จ.  ปรับปรุงกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  ที่เกี่ยวของกับอัตราคาธรรมเนียม
การลดและใชประโยชนจากขยะมูลฝอย  โดยกําหนดคาธรรมเนียมในอัตราสูง  บังคับสําหรับผูผลิต
สินคาที่กอใหเกิดขยะมูลฝอยมีปริมาณมาก  หรือกอใหเกิดของเสียท่ียากแกการเก็บรวบรวม  การขนสง
การบําบัด  และการนํากลับมาใชประโยชน 
                                     ฉ.  กําหนดระเบียบขอบงัคับใหสถานีขนสง  รถไฟ  รถโดยสาร มีการกาํจัด
ขยะมูลฝอยที่เหมาะสม 
                                     ช.  กําหนดระเบียบบังคับเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดจากการกอสราง 
                                     ซ.  กําหนดใหมีระบบติดตามตรวจสอบบันทึกมลพิษ  (Environmental 
Audit)  จากแหลงกําเนิดมลพิษ  พรอมทั้งสงเสริมใหภาคเอกชนมีบทบาทในการตรวจสอบมากยิ่งขึ้น 
                              (4)  ดานการสนับสนุน 
                                      ก.  สนับสนุนใหเอกชนดําเนินธุรกิจการบริการดานเก็บขน   ขนสงและ
กําจัดขยะมูลฝอยในรูปของการวาจาง  การรวมทุน  หรือการใหสัมปทานหรือรับจางควบคุมระบบ
กําจัดขยะมูลฝอย 
                                     ข.  สนับสนุนใหมีกิจกรรมเพื่อปลูกฝงทัศนคติและสรางคานิยมใหแกเยาวชน
และประชาชนทั่วไป  ในการรักษาความสะอาดของบานเมืองและในการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกตอง 
                                     ค.  ใหมีการฝกอบรมเพิ่มพูนความรูและประสบการณดานวิชาการ  และ
ใหมีการบริหารจัดการแกเจาหนาที่ของรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของการจัดการขยะมูลฝอย 
                                    ง.  สนับสนุนใหมีการศึกษาวจิัย  พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพื่อนํามาใช
แกปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย 
                            จากที่กลาวมาขางตนเห็นไดวา  แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน  
สามารถดําเนินการไดหลายรูปแบบ  ซ่ึงจะตองมีการผสมผสานกันระหวางบุคลากร  งบประมาณ  
เทคโนโลยี  องคกรและประชาชนอยางบูรณาการซึ่งก็คือ  มีการใหความรวมมือกันนั่นเองจึงจะ
สามารถจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนได 
                          6)  การลดปริมาณขยะ 
                                 กรมสงเสริมคุณภาพสิง่แวดลอม   (2547, หนา 18)  กลาวถึง  วิธีการลดปริมาณ
ขยะทีจ่ะทิ้งลดลง  อาจโดยการนํามาใชใหมใหเปนประโยชน  หรือทิง้เทาที่จําเปน อยาสรางมูลฝอยขึน้
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มากเกินความจําเปน  การทําใหขยะมูลฝอยเกิดขึ้นมานอยที่สุด  ขบวนการจัดการขยะมูลฝอยที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถกระทําได  ดังนี ้
                                 (1)  การลดการใช  (Reduce)  โดยเปนการลดขยะจากแหลงที่เกิดการทิ้งบรรจภุณัฑ  
การใชสินคาชนิดเติม  เชน  ผงซักฟอก  น้ํายาลางจาน  น้ํายาทําความสะอาด  และถานไฟฉายชนิด
ชารจใหม  เปนตน   
                                 (2)  การนํากลับมาใชซํ้า (Reuse)  เปนการยืดอายกุารใชงานหรอืใชประโยชนให
มากขึ้น  โดยการใชซํ้าแลวซํ้าอีกหลายๆครั้งในรูปแบบเดิม  หรือนําไปใชในรูปแบบอื่น  ขยะที่สามารถ
นํากลับมาใชซํ้าก็จะถูกนาํกลับไปใชในลักษณะตางๆ เชน  แกวก็จะมีการนําแกวไปบรรจุภัณฑใหม
โดยผานการทาํความสะอาดและฆาเชื้อโรค 
                                 (3)  การนํากลับมาใชใหม  (Recycle)  เปนการแยกวัสดุที่ไมสามารถนํากลับมา
ใชซํ้าไดอีก  นาํขยะที่คงรูปยอยสลายไดยาก  เชน  กระดาษ  เศษผา  แกว  นํากลับมาใชประโยชนจาก
ตัววัตถุดิบหรอืวัสดุอ่ืนปะปนอยูในวตัถุดบิเหลานัน้แลวผานกระบวนการผลิต  การนําพลาสตกิกลับมา
หลอมใหมและผลิตเปนเครื่องใชตางๆไดอีก  เปนตน 
                                 (4)  การซอมแซมนํากลับไปใชใหม  (Repair)  เปนการนําเอาวัสดทุี่ใชแลวชํารุด
เสียหาย ซ่ึงจะทิ้งเปนมูลฝอยมาซอมแซมใชใหมเพือ่ใหใชงานไดหลายครั้ง  เชน  ซอมแซมวิทยุ  อุปกรณ
ไฟฟาที่ชํารุด  การปะยางรถยนต  เปนตน       
                     จากที่กลาวมานั้น  การจัดการขยะมูลฝอยที่ผานมาเปนปญหาที่หลายหนวยงาน
พยายามแกไขปญหามาตั้งแตในอดีต  แตจนถึงปจจุบันก็ยังไมสามารถจะแกไขปญหาได เทคโนโลยี
ไมใชคําตอบเพียงคําตอบเดียวของการแกปญหา  แตเปนเพียงการเปลี่ยนรูปแบบหรือเคลื่อนยาย
ปญหาหนึ่งไปสูอีกปญหาหนึ่งเทานั้น การฝงกลบยังไมปรากฏวาจะมีที่ฝงกลบใดที่ปราศจากปญหา
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  แมแตที่ฝงกลบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดก็ยังหลีกเล่ียงปญหาไมได  มีการ
ใชเตาเผาขยะที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอาจกอใหเกิดผลผลิตทางเคมีที่เกิดขึ้นมาโดยไมไดตั้งใจผลิตการ
ทําปุยหมักอาจกอใหเกิดปญหาโลหะหนักที่ตกคางในขยะอาจมีปญหาเรื่องกล่ินเหม็นรบกวน  เปนแหลง
เพาะเชื้อโรคและสตัวที่เปนพาหะนําโรค  แหลงมลพิษที่สามารถแพรการชะลางดวยน้ําฝนและน้ําผิวดิน 
                        7)  กฎหมายที่เกี่ยวของกับขยะ 
                              อัญชลี  มีมุข  (2538,  หนา  101-114)  ไดกลาวถึงกฎหมายที่เกีย่วของกบัขยะดังมี
รายละเอียด  ดงันี้        
                                       (1)  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  โดยกฎหมายฉบับนี้ได
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของทางราชการสวนทองถ่ิน   ในการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตราชการ
สวนทองถ่ินนั้นและในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  ราชการสวนทองถ่ินอาจมอบหมายใหบุคคลใด
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ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยแทนก็ได  (มาตรา 108)  แตสําหรับเอกชนที่จะรับดําเนินการเก็บขนหรือ
กําจัดขยะมูลฝอย โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ  จะตอง
ไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินจึงจะดําเนินการได  (มาตรา 19, มาตรา 16)  การกําจัดมูลฝอย   
ส่ิงปฏิกูล  และสิ่งเปรอะเปอนในเขตที่ทองถ่ินใดใหเปนอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ทองถ่ินแตฝายเดียว
แตถึงการนี้เจาหนาที่จะทองถ่ินอาจจะอนุญาตใหบุคคลใดจัดทําในความควบคุมของตนก็ไดเชนกัน 
และเพื่อการดําเนินการตามมาตรานี้ใหเจาหนาที่ทองถ่ินมีอํานาจออกเทศบัญญัติหรือขอบังคับทองถ่ิน
แลวแตกรณี  ดังตอไปนี้ 
                          ก.  ใหมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามที่สาธารณะ  และสถานที่
เอกชน 
                        ข.  วางระเบยีบการเก็บรวบรวมและขนมลูฝอยและส่ิงปฏิกูล 
                  ค.  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการเก็บรวบรวม การขนมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล                                                                            

                                                ง.  หามการถายเททิ้งหรือใหมีขึ้นในถนนสาธารณและที่สาธารณะ 
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  และส่ิงเปรอะเปอนอาจเปนเหตุใหเสื่อมสุขภาพหรือความสะอาดหมดจด 

                จ.  จัดการอืน่ใดที่เห็นวาจําเปนใหตองสุขลักษณะ 
       การจัดการขยะมูลฝอยนี้  กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดอํานาจและหนาที่
ใหแกราชการสวนทองถ่ินในการออกขอกําหนดของทองถ่ิน  เพื่อใหเปนประโยชนในการรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย  ดังนี้  (มาตรา 20) 
                 ก.  หามการถายเททิ้งหรือทําใหมีขึน้ในทีห่รือทางสาธารณมส่ิีงปฏิกูล   
หรือมูลฝอย  นอกจากในทีม่ีราชการสวนทองถ่ินจัดไวให 

                 ข.  กําหนดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะ
และสถานที่เอกชน 

                  ค.  กําหนดวิธีการเก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  หรือใหเจาของ
หรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามสถานที่หรือหรือลักษณะ
การใชอาคารหรือสถานที่นั้นๆ 
                  ง.  กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการของราชการสวนทองถ่ิน
ในการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  ไมเกินอัตราตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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                  จ.  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการเก็บขนหรือการกําจัด
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  เพื่อไมใหผูที่ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 19 ปฏิบัติ  ตลอดจนมีการกําหนด
อัตราคาบริการขั้นสูงตามลักษณะการใหบริการที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา  19  พึงเรียกเก็บได 

                     (2)  พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  
ไดบัญญัติใหการเก็บรวบรวม  การขนสงและการจัดการดวยประการใดๆ เพื่อบําบัดและกําจัดขยะมูลฝอย
ใหเปนไปตามกฎหมาย  (มาตรา 78)  หมายถึงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  และกรณีที่
ราชการทองถ่ินจัดใหมีระบบกําจัดขยะมูลฝอยรวมโดยใชเงินงบประมาณแผนดิน  หรือเงินรายไดของ
ราชการสวนทองถ่ิน  และเปนกองทุนสิ่งแวดลอม  ราชการสวนทองถ่ินนั้นๆ จะดําเนินการจัดการเอง
หรือจะจางผูที่ไดรับใบอนุญาตรับจางใหบริการกําจัดมูลฝอย  เปนผูดําเนินงานและควบคุมการทํางาน
ระบบการกําจัดขยะมูลฝอยก็ได  (มาตรา 77)  ในกรณีเชนนี้ราชการสวนทองถ่ินตองมีอํานาจในการ
เก็บคาบริการสําหรับการกําจัดมูลฝอยได  ตามอัตราที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  โดยคําแนะนาํ
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณากําหนดให  (มาตรา 88)  การกําจัดมูลฝอยของอาคารสูงหรือ
อาคารใหญพิเศษนั้น  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  กําหนดใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดระบบการกําจัดขยะมูลฝอย โดยมี
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ.2535 กําหนดใหการกําจัดขยะมูลฝอยของอาคารสูง  หรืออาคารใหญพิเศษ
จะตองจัดเก็บโดยวิธีการขนลําเลียงหรือทิ้งลงสูปลองมูลฝอย  (มาตรา 78)  จัดใหมีที่พักมูลฝอยที่มี
ขนาดไมนอยกวาสามเทาของปริมาณขยะมูลฝอยแตละวัน  และตองวาดวยวัสดุทนไฟผิวภายในเรียบ
และกันน้ําซึม  จะตองมีการระบายน้ําเสียจากขยะมูลฝอยเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียและตองหางจาก
อาคารที่ทําประกอบการไมนอยกวา  4  เมตร เวนแตที่พักขยะมูลฝอยที่มีขนาดเกิน 3 ลูกบาศกเมตร  
ตองหางจากอาคารดังกลาวไมนอยกวา  10  เมตร 
                                          นอกจากนีย้ังมีกฎหมายอีกหลายฉบับ ที่กําหนดถึงขอหามในการทิ้งมูลฝอย
ลงในที่สาธารณะ  ดังนี ้
                                               ก.  พระราชบัญญัติรักษาคลองรัตนโกสินทรศก 121  ถาหากสามารถทํา
ไดอยางอื่นแลว  หามมิใหเอาหยากเยื่อ  ฝุนฝอย  หรือส่ิงโสโครกเททิ้งในคลอง  ทางน้ํา  ลําคู  ซ่ึงเลื่อนไหล
มาลงคลองได  (มาตรา 6) 
                                               ข.  พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  พ.ศ. 2485  หามทิ้งมูลฝอย  
ซากสัตว  ซากพืช  เถาถานหรือส่ิงปฏิกูลลงในทางนํ้าชลประทาน  หรือทําใหน้ําเปนอันตรายตอการ
เพาะปลูกหรือการบริโภค (มาตรา 28 วรรคแรก) 
                                               ค.  พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.2456 ฉบับปรับปรุง
แกไข พ.ศ. 2535  หามเททิ้งหรือทําดวยประการใดๆ ใหหิน  กรวด  ดิน  โคลน  อันเอาสิ่งของหรือส่ิง
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ปฏิกูลใดๆ ลงในแมน้ํา  ลําคลอง  บึง  อางเก็บน้ําหรือทะเลสาบ  อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือ
ประชาชนใชประโยชนรวมกันหรือทะเลภายในนานน้ําไทยจนเปนเหตุใหเกิดการตื้นเขนิ  จากตะกอน
หรือส่ิงสกปรก (มาตรา 15) 
                          ง.  พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526  ไดกําหนดหามทิ้ง
ซากสัตว  ขยะมูลฝอย  หรือส่ิงปฏิกูลลงในเขตคลองประปา  คลองรับน้ําหรือคลองขังน้ํา (มาตรา 15) 
                          จ.  ประมวลกฎหมายอาญา  กําหนดควบคุมมิใหกระทําผิดตางๆ 
สาระสําคัญเกี่ยวกับมูลฝอย  หามมิใหผูใดทําใหเกิดปฏิกูลแกน้ําในบอ  สระ  หรือที่ขังน้ํา  มีไวสําหรับ
ประชาชนใชสอย  ผูใดฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  
หามผูใดทิ้งซากสัตวซ่ึงอาจเนาเหม็นในหรือริมทางสาธารณะ  ผูใดฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกิน
หารอยบาท  (มาตรา 38) 
                          ฉ.  พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504  ไดกําหนดการคุมครอง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใหคงในสภาพธรรมชาติ  หามมิใหบุคคลใดทิ้งขยะมูลฝอยหรือส่ิงตางๆ 
ในที่ที่มิไดจัดไวเพื่อการนั้น  กําหนดโทษผูใดฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาทถวน 
                          ช.  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่  2  พ.ศ. 2513  ไดกาํหนดควบคมุ
การประกอบการอุตสาหกรรม ใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศ  กําหนดใหมีหนาที่ของผูรับไดใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทุกประเภทหรือชนิดใน
ดานตางๆ เชน  การกําจัดส่ิงปฏิกูล  การระบายน้ําทิ้งและหนาที่อ่ืนๆ ผูใดฝาฝนตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
                                               ซ.  ขอบังคับตําบลโปง  เรื่อง  การกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2542  
ซ่ึงมีการประกาศใชเมื่อวนัที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2542  ไดกําหนดอํานาจขอบังคับตําบลโปงอาศัยตามใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการเก็บขน
และกําจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย  กําหนดขอหามการถายเททิ้งหรือทําใหมีส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย
กําหนดใหถายเท ทิ้งปฏิกูลและมูลฝอยในสถานที่และภาชนะที่จดัไวให  และกําหนดวิธีการทํากจิการ
รับทํา  การเก็บขน  หรือกําจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย  ทั้งนี้การดําเนินการตางๆ  จะตองไดรับอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถ่ิน  (องคการบริหารสวนตําบลโปง,  2547  หนา 7) 
 

2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
                จากการศึกษางานวิจัยทีเ่กีย่วของกับปญหาขยะมูลฝอยของชุมชน  ผูวิจยัไดทําการศึกษา
รวบรวมไวเปนแนวทางประกอบการศกึษาพอสรุปไดเปนสังเขปดังนี้ 
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                 ศักดิ์สิทธิ์  แยมศรี  (2543,  หนา  37-39)  ศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการกําจัด
ขยะในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  ผลการศึกษาพบวา  
ภาพรวมการมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับต่ํา เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลหนองปรือมี
ลักษณะเปนชุมชนเมือง  มีแนวเขตติดตอกับเมืองพัทยาซึ่งเปนเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง  ประชาชน
ดั้งเดิมและผูมาพักอาศัยใหมจึงไมใหความสนใจใชเพียงเปนที่พักอาศัยเทานั้น  ประชาชนที่มีสวนรวม
ต่ํานาจะเกิดจากกลุมระดับการศึกษาต่ํา  มีรายไดนอยและมีสถานภาพที่อยูอาศัยเปนผูเชาหรือผูอาศัย 
การมีสวนรวมดานกิจกรรมและติดตามประเมินผลในระดับต่ํา  โดยการมีสวนรวมดานกิจกรรมสูงกวา
ดานการติดตามประเมินผล 
                    พชรวรรณ  ศรีวาลัย  (2543,  หนา  53-57)  ทําการศึกษาเรื่อง  พฤติกรรมการกําจัดขยะ
ของประชาชนในชนบท  จังหวัดนครนายก  ผลการศึกษาพบวา  พฤติกรรมในการกําจัดขยะของ
ประชาชนในชนบท  จังหวัดนครนายกในระดับที่ควรปรับปรุง  ความรับผิดชอบในการกําจัดขยะใน
ครัวเรือนอยูในระดับที่ดี  การเปรียบเทียบพฤติกรรมในการกําจัดขยะและความรับผิดชอบในการกําจัด
ขยะ  ตัวแปรดานเพศ  อายุ  สถานภาพของครอบครัว  จํานวนสมาชิกที่อยูประจําในครอบครัว  ระดับ
การศึกษา  รายไดเฉลี่ยรวมทุกคนในครอบครัว อาชีพหลักของครอบครัว  ดานพฤติกรรมและความ
รับผิดชอบในการกําจัดขยะในครัวเรือน  พบวา  เพศหญิงมีพฤติกรรมในการกําจัดขยะที่ดีกวาเพศชาย  
สถานภาพของครอบครัว  คือแมบานและสมาชิกในครัวเรือนดีกวาหัวหนาครอบครัว  การศึกษาของ
สมาชิกในครัวเรือน  ผูที่มีการศึกษาในระดับมัธยมตนขึ้นไป  มีพฤติกรรมและความรับผิดชอบดีกวา
สมาชิกที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา  และต่ํากวารายไดเฉล่ียรวมของทุกคนในครอบครัวนอย
กวา  3,000 บาทถึง  5,000  บาท  ดีกวารายไดที่สูงกวา  5,000  บาทขึ้นไป  และอาชีพเกษตรกรรมจะ
ดีกวาอาชีพคาขายและรับจาง  ในสวนความคิดเห็นในการกําจัดขยะ  ไดใหความสําคัญกับที่รองรับ
ขยะประจําครัวเรือน  แตยังทิ้งขยะรวมในถังลักษณะรวมขยะทุกประเภทซึ่งเปนการไมถูกตองนัก  
ดังนั้นการเก็บรวบรวมและแยกตามประเภทและชนิดของขยะจําเปนที่จะตองมีมาตรการในการ
จัดการขยะและนําไปกําจัดอยางถูกวิธีและปลอดภัย   
                   วีรพล  คําพุฒ  (2543,  หนา  83)  ศึกษาเรื่อง  การศึกษาความเหมาะสมของระบบการกําจัด
ขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองแกลง  จังหวัดระยอง  ผลการศึกษาพบวา  เทศบาลเมืองแกลงควรจะใช
ระบบการจัดการมูลฝอยในอนาคต  โดยมีทางเลือก  คือ  การทําปุยหมัก  การเผาในเตา  การฝงกลบ  
ในที่นี้เห็นควรใชระบบการฝงกลบที่ถูกหลักสุขหลักสุขาภิบาลที่คิดวาเหมาะสมที่สุด 
               วิโรจน  ตันติธรรม  (2543,  หนา  29-30)  ศึกษาเรื่อง  การมีสวนรวมของประชาชนในการ
กําจัดขยะ  ศึกษากรณีองคการบริหารสวนตําบลเสม็ด  อําเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  พบวา  ภาพรวมการ
มีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับต่ํา  การรับรูขอมูลขาวสารจากสวนราชการในระดับปานกลาง  
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ปจจัยการมีสวนรวมไมมีความแตกตางกันตามเพศ  การศึกษา  อาชีพ  และรายได  แตแตกตางกันตาม 
อายุ และระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่  
   พโยม  รุจิรัสสวรวงศ  (2543,  หนา  71)  ศึกษาเรื่อง  ปญหาและทางออกการจัดเก็บขยะในเขต
ชุมชนเมือง กรณีศึกษาเทศบาลตําบลบานสวน  พบวา  เทศบาลกับประชาชนขาดการประสานงานกัน 
การปฏิบัติงานสวนมากมาจากสาเหตุการปฏิบัติงานของคน  ขาดอุปกรณการจัดเก็บขยะ  ขาดรถยนต
เก็บขนขยะ  ขาดงบประมาณในการจัดซ้ืออุปกรณจัดเก็บขยะและรถยนต  พฤติกรรมประชาชนไมมี
การคัดแยกและการลดปริมาณขยะมูลฝอยเพราะไมมีการสนับสนุนจากเทศบาลบานสวน 
             ไพจิตร  วสันตเสนานนท  และคนอื่นๆ (2548,  หนา  128)  ศึกษาการจัดการมูลฝอยในชุมชน
บานเมืองบัวอยางมีสวนรวม  ตําบลเมืองบวั  อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดรอยเอ็ด  พบวา  การดําเนินการ
โครงการประสบผลสําเร็จเปนอยางมาก  ไดรับความสนใจ  ไดรับความรวมมือทุกกิจกรรม  ไมวาจะเปน
หนวยทางราชการ  เชน  องคการบริหารสวนตําบลเมืองบัว  โรงเรียนเมืองบัววิทยาคารและโรงเรียน
อ่ืนๆ ในตําบลเมืองบัว  อนามัยตําบลเมืองบัว  เกษตรตําบลเมืองบัว  กํานัน  ผูใหญบาน  ผูนําชุมชน
ทุกสวน  องคกรทางศาสนา  ไดเขามามีสวนสงเสริมสรางงานวิจัยไดอยางกลมกลืนไมขัดตอพระธรรม
วินัย  โดยเฉพาะประชาชนชุมชนเมืองบัวทั้ง  6  หมูบาน  ทุกครัวเรือนไดรวมมือกันปฏิบัติกิจกรรมตามที่
วิจัยรองขอดวยความเต็มใจจนปฏิบัติการเองดวยความเคยชิน  ซ่ึงนอกจากนี้บางคนยังไดอาชีพเสริม
ใหมดวย  เชน  พอคาแมคาขายวัสดุรีไซเคิล  หลายรายรวมกลุมเพื่อทําโรงผลิตปุยชีวภาพ  ทํานํ้าหมัก
ชีวภาพใชเอง  ที่สําคัญชุมชนอ่ืนภายในตําบลเมืองบัวไดนํารูปแบบการจัดการขยะไปใชในชุมชน
ตัวเองดวย 
                  จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  พบวา  ปญหาพฤติกรรมการกําจัดขยะ
ของประชาชน  การมีความรูความเขาใจในเรื่องขยะมูลฝอยและความคิดเห็นตอปญหาขยะมูลฝอยได
มีความสัมพันธในแงบวกในการมีสวนรวม เทศบาลกับประชาชนขาดการประสานงานกัน  กระบวนการ
ปฏิบัติงาน  ขาดอุปกรณการจัดเก็บขยะ  ขาดรถยนตเก็บขนขยะ  ขาดงบประมาณในการจัดซ้ืออุปกรณ
จัดเก็บขยะและรถยนต  พฤติกรรมประชาชนไมมีการคัดแยกและการลดปริมาณขยะมูลฝอย  การแกไข
ปญหาในทุกกิจกรรมจะตองไดรับความรวมมือจากทุกๆ องคกร  ผูวิจัยไดนําผลการศึกษามาเชื่อมโยง
กับแนวคิดในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ซ่ึงไดเร่ิมศึกษาขอมูลพื้นฐาน  ขอมูลเกี่ยวกับบุคคล/ครัวเรือน   
พฤติกรรมในการกําจัดขยะ  การรับรูเกี่ยวกับนโยบายการจัดการขยะ  ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย
การจัดการขยะ  เพื่อนํามาวิเคราะหสาเหตุของปญหา  แนวทางการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชน
แบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลโปง โดยการดําเนินการทุกขั้นตอนชุมชนมีสวนรวม
รับรู  สังเกต  อภิปราย  เสนอแนะแนวทางแกไขปญหา  สรุปผลรวมกัน  ตามแนวทางการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมพรอมทั้งดําเนินการทดลองโครงการพัฒนาดวยการปฏิบัติจริง                               


