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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในชุมชน ตําบลหนองปรือ 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เปนการศึกษาเพื่อสรางการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาใน
ชุมชนในการวิเคราะหปญหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน  การดําเนินการ
แกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน และการประเมินผลความสําเร็จของการแกไขปญหาขยะมูลฝอยใน
ชุมชน โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเ่กีย่วของ เพื่อนาํมาเปนกรอบแนวคิดในการวจิัย ดังนี ้
     2.1  ขอมูลพืน้ฐานตําบลหนองปรือ 
   2.2  แนวคดิเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
   2.3  แนวคดิเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
   2.4  ผลงานวิจัยที่เกีย่วของ 
  

2.1 ขอมูลพื้นฐานตําบลหนองปรือ 
 

ตําบลหนองปรือ ตั้งอยูในเขตอําเภอบางละมงุ จังหวดัชลบุรี โดยมีขอมูลทางดานกายภาพ 
และการบริหารจัดการขยะมลูฝอยของชุมชน ดังนี ้(องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ, 2548, 
หนา 1-5)  
   2.1.1  ขอมูลทางดานกายภาพ  

1)  สภาพทัว่ไป  ตําบลหนองปรือ ตั้งอยูกลางพื้นที่อําเภอบางละมุง จังหวดัชลบุรี อยูหาง
จากจังหวดัชลบุรีเปนระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร มีพื้นที่ 45.54 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,462 ไร    
ภูมิประเทศเปนที่ราบมีลักษณะเอยีงจากทศิตะวนัออกไปทางทิศตะวนัตก มีเนนิเขาอยูบางสวนของ
พื้นที่ทางทิศใต สภาพดินเปนดินรวนปนทราย  มีอาณาเขตติดตอขางเคียง ดังนี้  

ทิศเหนือ  ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาไหล  
ทิศตะวนัออก  ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลโปง               
ทิศใต  ตดิตอกบัเทศบาลตาํบลหวยใหญ   
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ทิศตะวนัตก  ติดตอกบัเมอืงพัทยา   
จํานวนหมูบานและประชากร  ตําบลหนองปรือ ประกอบดวย 14 หมูบาน มีประชากร

ทั้งส้ิน 46,098  คน แบงเปนชาย  20,780 คน และหญิง 25,318 คน ดังแสดงในตาราง 1  
 
 

ตาราง 1  ประชากรในตําบลหนองปรือ 
 

หมูที่ ชื่อหมูบาน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
1 บานหนองปรอื 1,804 1,992 3,796 
2 บานกลาง 714 795 1,509 
3 บานหวยรวม 653 669 1,322 
4 บานหวยตาหนู 255 340 595 
5 บานเนินพลับหวาน 6,161 7,717 13,878 
6 บานหนองสมอ 2,518 3,089 5,607 
7 บานมาบยายเลีย 1,162 1,247 2,409 
8 บานตาลหมัน 419 455 874 
9 บานหนองหิน 1,296 1,703 2,999 

10 บานเขานอย 3,282 4,362 7,644 
11 บานหนองใหญ 1,288 1,365 2,653 
12 บานนาเกลือ 457 416 873 
13 บานมาบตาโต 499 853 1,352 
14 บานทุงกลม 272 315 587 
 รวม 20,780 25,318 46,098 

 

(ที่มา : สํานักทะเบียนราษฎร, 2549, หนา 20) 
 
 

2)  สภาพทางเศรษฐกิจ  ประชากรสวนใหญของตําบลหนองปรือ ประกอบอาชีพ
รับจาง รองลงมา ไดแก  อาชีพคาขาย  และเกษตรกรรม  ตามลําดับ  หนวยธุรกิจในตําบลหนองปรือ
ประกอบดวย โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 16 แหง  สถานีบริการน้ํามนั 5 แหง  โครงการบาน
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จัดสรร 65 แหง  ธนาคาร 3 แหง  ตลาดสด 2 แหง  โรงฆาสัตว 1 แหง  โรงแรม 36 แหง  รานอาหาร 
48 แหง  โรงภาพยนตรและสถานบันเทิง 258 แหง (องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ, 2548, 
หนา 7) รานคาชุมชนรวม 672 ราน  และตลาดนัดชุมชน รวม 18 แหง (องคการบริหารสวนตําบล
หนองปรือ, 2549, หนา 9)  
 
 
 ตาราง 2  รานคาในชุมชนตําบลหนองปรือ 
 

หมูที่ ช่ือหมูบาน รานคา (ราน) 
1 บานหนองปรอื 78 
2 บานกลาง 20 
3 บานหวยรวม 20 
4 บานหวยตาหนู 13 
5 บานเนินพลับหวาน 145 
6 บานหนองสมอ 88 
7 บานมาบยายเลีย 45 
8 บานตาลหมัน 15 
9 บานหนองหิน 65 

10 บานเขานอย 90 
11 บานหนองใหญ 48 
12 บานนาเกลือ 13 
13 บานมาบตาโต 22 
14 บานทุงกลม 10 
 รวม 672 

 

 (ที่มา : องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ, 2549, หนา 9) 
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รานคาชุมชนในหมู 1  ซ่ึงมีจาํนวนทั้งสิ้น 78 ราน สามารถจําแนกออกเปนประเภท
ตาง ๆ ไดคือ  รานของชํา 33 ราน รานอาหาร 15 ราน รานวัสดุกอสราง 9 ราน รานเสริมสวย 4 ราน  
อูซอมรถ 4 ราน  รานขายหนงัสือ 2 ราน  รานซักรีด 2 ราน  รานขายโทรศัพท 2 ราน  รานขาย
เฟอรนิเจอร 2 ราน  รานตัดเยบ็เสื้อผา 1 ราน  รานขายยา 1 ราน  รานขายดอกไม 1 ราน  รานขาย
น้ําแข็ง 1 ราน  และรานขายแกส  1 ราน  

3)  การศึกษาและสาธารณสุข  มีโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา จํานวน 6 แหง  
สังกัดสํานักงานประถมศึกษาแหงชาติ จํานวน 3 แหง  เอกชน จํานวน 2 แหง  ดานสาธารณสุข
ประกอบดวยโรงพยาบาลเอกชน จํานวน 2 แหง  ศูนยบริการสาธารณสุขและสถานีอนามยั จํานวน 
4 แหง  และคลินิก จํานวน 3 แหง (องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ, 2548, หนา 8) 

2.1.2  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 
จากอํานาจหนาที่และบทบาทขององคการบริหารสวนตาํบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 67 (2) 
ที่วา อบต. มีหนาที่ตองรักษาความสะอาดของถนน ทางน้าํ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจดั
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล โดยมีแนวทางปฏิบัติคือ จัดถังขยะมูลฝอย มรีถขยะมูลฝอย ออกขอบังคับ
ตําบลวาดวยเร่ืองการเก็บขยะมูลฝอยและคาเก็บขยะมูลฝอย (โกวิทย  พวงงาม, 2544, หนา 3-4)  
ดังนั้น อบต. หนองปรือ  จึงไดดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยโดยใชรถจัดเก็บขยะมูลฝอยของ อบต.  ซ่ึงมี
จํานวน 8 คัน จัดเก็บขยะมูลฝอยในเสนทางตาง  ๆ แตละจุด  ตามถนนสายหลักจะไดรับการจัดเก็บทุกวัน 
รถขยะมูลฝอยจะออกจัดเก็บตั้งแตเวลา 5.00 น. - 7.00 น. โดยมีคนงานทั้งหมด 32 คน  ปริมาณขยะมูลฝอย
ตําบลหนองปรือ มีจํานวน 74 ตันตอวัน  มทีี่ดินสําหรับทิง้ขยะมูลฝอยและฝงกลบ จํานวน 10 ไร 
ตั้งอยูในพื้นทีห่มู 3  

1)  รถยนตเก็บขยะมูลฝอย  ปจจุบันรถยนตเก็บขยะมูลฝอยของ อบต. หนองปรือ  มี
จํานวนทั้งสิ้น 8 คัน  ประกอบดวย   

(1)  รถเก็บขยะมูลฝอยประเภท ตูคอนเทนเนอร  1  คัน ความจุ 8 ลูกบาศกเมตร 
(2)  รถเก็บขยะมูลฝอยประเภท เปดขางเล็ก  1  คัน ความจุ 5 ลูกบาศกเมตร 
(3)  รถเก็บขยะมูลฝอยประเภท อัดทายเล็ก 1  คัน ความจุ 5 ลูกบาศกเมตร 
(4)  รถเก็บขยะมูลฝอยประเภท เปดขางใหญ  1  คัน ความจุ 10 ลูกบาศกเมตร 
(5)  รถเก็บขยะมูลฝอยประเภท อัดทายใหญ  4  คัน ความจุ 12 ลูกบาศกเมตร 
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2)  การเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย  ปจจุบนัการเก็บคาธรรมเนียมการเก็บ
ขยะมูลฝอยของ อบต. หนองปรือ  มีอัตราดังนี้ 

(1)  หลังคาเรอืน  40 บาทตอเดอืน 
(2)  รานคา  40 บาทตอเดือน 
(3)  โรงงานอตุสาหกรรม  500-1,000 บาทตอเดือน 

3)  ปริมาณขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกคางในชุมชน  ปจจุบันปริมาณขยะมูลฝอย
และขยะมูลฝอยตกคางในตําบลหนองปรือ จําแนกเปนรายหมู ปรากฏตามตาราง 3 

 
 

ตาราง 3  ปริมาณขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกคางในตาํบลหนองปรือ  
 

หมูที่ ชื่อหมูบาน        ขยะมูลฝอย (ตัน) ขยะมูลฝอยตกคาง (ตัน) 
1 บานหนองปรอื 6 1 
2 บานกลาง 2 - 
3 บานหวยรวม 1 - 
4 บานหวยตาหนู 1 - 
5 บานเนินพลับหวาน 24 5 
6 บานหนองสมอ 12 1 
7 บานมาบยายเลีย 6 - 
8 บานตาลหมัน 1 - 
9 บานหนองหิน 3 - 

10 บานเขานอย 11 3 
11 บานหนองใหญ 3 - 
12 บานนาเกลือ 1 - 
13 บานมาบตาโต 2 - 
14 บานทุงกลม 1 - 
 รวม 74 10 

 

(ที่มา : องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ, 2549, หนา 18) 
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4)  ปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน  จากการประมวลปญหาขยะมูลฝอยในภาพรวมของ
ตําบลหนองปรือ โดย อบต. หนองปรือ สรุปไดดังนี้   

(1)  ประชาชนยังทิ้งขยะมูลฝอยโดยไมคดัแยก  ทําใหเกดิปญหาดานการจัดการ 
เนื่องจากประชาชนทิ้งขยะมูลฝอยทุกอยางรวมกัน ทําใหขยะมูลฝอยลนถังและมีขยะมูลฝอยที่ตอง
กําจัดในปริมาณมาก รวมทั้งไมสามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลออกมาได   

(2)  ขาดความรวมมือจากประชาชนและผูประกอบการรานคาในชุมชนในการ
ปฏิบัติตามระเบียบขอกําหนดในเรื่องการจดัการขยะมูลฝอย ตัวอยางเชน การนัดหมายเวลาทิ้งและ
เวลาเก็บขยะมลูฝอยในถนนสายปลอดขยะมูลฝอย พบวาประชาชนและผูประกอบการรานคาใน
ชุมชนไมใหความรวมมือในการนําขยะมูลฝอยมาทิ้งตามเวลานัดหมาย จึงทําใหเกิดปญหาดาน
ความไมสะอาด เนื่องจากบริเวณถนนดังกลาว อบต. หนองปรือจะไมวางถังขยะมูลฝอยรอบรับไว
แตอยางใด 

(3)  ยังมีขยะมลูฝอยตกคางในแตละวัน  เนือ่งจากขยะมูลฝอยที่ตองจัดเก็บมีเปน
จํานวนมาก และ อบต. หนองปรือ มีขีดจํากัดในการเก็บขนทําใหไมสามารถเก็บขนขยะมูลฝอยใน
พื้นที่บางหมู ใหหมดในแตละวันได สงผลใหมีขยะมูลฝอยตกคางในพืน้ที่ตาง ๆ ไดแก หมู 1  หมู 5  
หมู 6  และหมู 10  เปนจํานวน 1 ตัน 5 ตัน 3 ตัน และ 1 ตนั ตามลําดับ  

จากขอมูลการดําเนินการดานขยะมูลฝอยของ อบต. หนองปรือ และปญหาดานขยะมูลฝอย
ของชุมชนที่กลาวขางตน จาํเปนอยางยิ่งที่ผูเกี่ยวของจะตองหาแนวทางในการแกไขปญหา   
ซ่ึงการศกึษาการจัดการขยะมลูฝอยโดยการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในชมุชนจะเปนสวน
สําคัญยิ่งในการกําหนดแนวทางในการแกไขและปองกนัปญหาขยะมลูฝอยของชุมชนในอนาคต 
โดย อบต. หนองปรือ ควรแนะนําวิธีการและประโยชนในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อจูงใจใหชุมชน
เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอย และเปนการชวยลดปริมาณขยะมูลฝอยทีจ่ะทิ้งหรือที่จะนําไปกําจัดใหมี
ปริมาณนอยลงดวย  
 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการมสีวนรวม 
 
   2.2.1 ความหมายของการมสีวนรวม 

ยุวัฒน  วุฒิเมธี (2526, หนา 26) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนวา 
หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิดริเร่ิม การตัดสินใจ การรวมปฏิบัติและ
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รวมรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง  การที่สามารถทําใหประชาชน 
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาชนบทเพื่อแกไขปญหาและนํามาซึ่งสภาพความเปนอยูความปรารถนา
ที่จะอยูรวมกบัผูอ่ืนอยางเปนสุข ไดรับความเปนธรรมและเปนที่ยอมรับของผูอ่ืน และพรอมที่จะ
อุทิศตนเพื่อกจิกรรมของชุมชน ขณะเดียวกันตองยอมรบัความจริงที่วามนุษยจะสามารถพัฒนาได
นั้นตองมีโอกาสและไดรับการชี้แนะที่ถูกตองดวย 

ปรัชญา  เวสารัชช (2528, หนา 5) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนาวา หมายถึง การที่ประชาชนเขามาเกี่ยวของโดยการใชความพยายามหรือใชทรัพยากร
บางอยางสวนตนในกิจกรรมซึ่งมุงสูการพัฒนาของชุมชน การมีสวนรวมในรูปแบบนี้  มีองคประกอบ 
ดังนี ้

1)  มีประชาชนเขาเกีย่วของในกิจกรรมการพัฒนา 
2)  ผูเขารวมไดใชความพยายามบางอยางสวนตัว เชน ความคิด ความรู ความสามารถ 

แรงงาน หรือทรัพยากรบางอยาง เชน เงนิทุน วัสดุ ในกจิกรรมการพฒันา 
สรอยตระกูล  (ติวยานนท) อรรถมานะ (2542, หนา 127) ไดใหความหมายของการมีสวนรวม 

วาเปนการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการตัง้เปาหมายดวยตัวของเขาเอง  ซ่ึงนับวาเปน
สวนที่มคีวามสําคัญยิ่ง เพราะเปนการมีสวนรวมทางสมองหรือทางความคิด เมื่อบุคคลมีสวนรวมใน
การกําหนดเปาหมายหรือโครงการตาง ๆ เขาก็จะเกิดความผูกพันที่จะทาํใหเปาหมายหรือโครงการ
บรรลุผล นอกจากนั้น ยังรูสึกเปนเจาของในเปาหมายหรอืโครงการ ดังนั้น เมื่อถึงภาคปฏิบัติเขาก็จะ
มีแรงจูงใจและกระตือรือรนใหงานบรรลุผลตามที่เขาไดมีสวนกําหนดขึ้นมา 

สํานักมาตรฐานการศึกษา, สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, กระทรวงศกึษาธิการ, สํานัก
มาตรฐานอุดมศึกษา และ ทบวงมหาวิทยาลัย (2545, หนา 114)  กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง
การที่ประชาชนหรือชุมชนสามารถเขาไปมีสวนในการตดัสินใจในการกําหนดนโยบายพัฒนา
ทองถ่ิน อันเปนกระบวนการของการวางแผนในการพัฒนาทองถ่ินที่เปนที่อยูอาศัยในการดํารงชีวิต
ของตน และหลังจากที่ไดกําหนดวัตถุประสงคของแผนงานรวมกนั   และปฏิบัติงานตามแผนงาน
โครงการดังกลาวรวมกันแลว ยังมีสวนในการรับประโยชนจากบริการ รวมทั้งมีสวนในการควบคุม
ประเมินผลโครงการ ซ่ึงอาจเปนไปโดยทางออมคือผานคระกรรมการหมูบาน หรือเปนไปโดย
ทางตรงคือไดเขามีสวนรวมดวยตัวเอง  

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2546, หนา 23-24) กลาววา การมีสวนรวม
ของประชาชนในทองถ่ิน  หมายถึงการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรูขอมูลเกี่ยวกับภารกิจหรือ
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โครงการที่สวนราชการจะดําเนินการ  ซ่ึงมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูโดยปกติของประชาชน 
ในชุมชนนัน้   การทําความเขาใจถึงผลกระทบและแนวทางการแกไขปญหาที่สวนราชการจะ
ดําเนินการ  และปรึกษาหารอืรวมกันระหวางภารรัฐและเอกชนโดยใหประชาชนไดแสดงความ
คิดเห็น  และรัฐตองรับฟงและแกไขปญหาจนประชาชนเกิดความพึงพอใจ  และมีสวนรวมในการ
ผลักดันใหภารกิจหรือโครงการนั้นเกิดผลสําเร็จ เพราะเห็นวาจะเกิดประโยชนสุขแกประชาชน  การ
จัดการใหประชาชนมีสวนรวมในการพิจารณาอาจจัดทําไดหลายรูปแบบ เชน การจัดประชมุ  การ
พูดคยุเปนกลุม การชี้แจงใหความรูความเขาใจและตอบคําถาม  ตลอดจนการจัดประชาพิจารณ  ซ่ึง
การรับฟงความคิดเห็นนี้สวนราชการจะตองทําตั้งแตกอนเริ่มโครงการ และเมื่อดําเนนิการแลว     
ยังตองติดตามรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินงานใหเปนประโยชน
แกประชาชนอยางแทจริง 

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2549, หนา 68) กลาววา 
การมีสวนรวม  หมายถึงการเรียนรูรวมกนัในชุมชนอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ รวมคิด รวมทํา รวม
กําหนดแนวทางและกจิกรรมการพฒันาของชุมชน ที่ยดึหลักการพึง่พาตนเองดวยศกัยภาพ ภูมิปญญา 
วิถีชีวิต  วัฒนธรรม  และส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน  โดยการนําขอมูลชุมชนมาวิเคราะหหาปญหาและ
สาเหตุ คนหาทางออก ทดลองนําไปปฏิบัติจริง มีเครือขายการศึกษาดงูานแลกเปลี่ยนความรู มีการ
ตอยอดปรบัใชประโยชนโดยใชแหลงทนุในชุมชน พัฒนาความตองการของชุมชนใหเปนแผนชุมชน
ไปเชื่อมโยงกบัแผนพัฒนาทองถ่ินตามความเหมาะสม  

จากคําจํากดัความของนักทฤษฎี นักวิชาการ และผูศึกษาวิจัยดังกลาว จะเหน็ไดวาในเรื่อง
การมีสวนรวมของชุมชนนั้นแมวาจะมกีารใชถอยคําทีแ่ตกตางกนั แตเนื้อหาหลักจะคลายคลึงกัน คือ
เปนการสรางอํานาจแหงการกําหนดการพฒันาใหแกประชาชนเพื่อประโยชนตอสภาพความเปนอยู
และอนาคตของพวกเขาเองโดยไมมีใครเปนผูมากําหนดให 

2.2.2 ลักษณะรูปแบบและขัน้ตอนของการมีสวนรวม 
นักวิชาการหลายทาน ไดอธิบายเกีย่วกับลักษณะ และรูปแบบของการมสีวนรวมของ

ประชาชนไว  ดังนี ้
กรรณิการ ชมด ี(2524, หนา 13) ไดสรุปรูปแบบของการมีสวนรวมออกเปน 10 รูปแบบ คือ 

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

ไพรัตน  เตชะรินทร (2527, หนา 6-7; อางถึงใน ศักดิ์สิทธิ์  แยมศรี, 2543, หนา 6) ได
กลาวถึงขั้นตอนการมีสวนรวมในการดาํเนนิงานใหบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายการพัฒนา ไวดังนี ้

1)  รวมศึกษา  คนหาปญหาและสาเหตุของปญหา  และความตองการในชุมชน  
2)  รวมคนหาและสรางรูปแบบวิธีการพัฒนาเพื่อแกไขปญหา  เพื่อสรางสิ่งใหมหรือ

สนองความตองการของชุมชน 
3)  รวมวางนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพือ่ขจัดและแกไขปญหา หรือที่

สนองความตองการของชุมชน 
4)  รวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรใหเกดิประโยชนตอสวนรวม 
5)  รวมจัด  หรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
6)  รวมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามความสามารถของตนเอง 
7)  รวมปฏิบัตติามนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกจิกรรมใหบรรลุเปาหมายทีว่างไว 
8)  รวมควบคมุ ติดตาม ประเมินผล และบาํรุงรักษาโครงการ หรือกิจกรรมที่ทําไว

เพื่อใหใชประโยชนไดตอไป 
เจิมศักดิ์  ปนทอง (2526, หนา 10) ไดสรุปการมสีวนรวมของประชาชนในการพัฒนา ไว 

4  ขั้นตอน ดังนี้ 
1)  การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา 
2)  การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนนิกจิกรรม 
3)  การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัต ิ
4)  การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล 
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กรมประชาสัมพันธ (2549, หนา 15)  กลาววา การเปดโอกาสใหประชาชนและผูที่
เกี่ยวของเขามามีสวนรวมกบัระบบราชการ แบงออกไดเปน 5 ระดับคอื ระดับการใหขอมูลขาวสาร 
ระดับการปรึกษาหารือ   ระดบัการเขาไปเกีย่วของ   ระดบัการรวมคิดรวมตัดสินใจ   และระดับการ
มอบอํานาจการตัดสินใจ 

2.2.3  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวม 
1)  เร่ืองของการมีสวนรวมของประชาชน     มีนักวิชาการหลายทานใหความคิดเหน็ที่

เปนประโยชนในแตละประเด็น  ไวดังนี ้
การปกครองสวนทองถ่ิน  เปนการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปยังสวนทองถ่ิน

เพื่อใหมกีารปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน ดังที่ไดบัญญัตไิวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 282 การกระจายอํานาจสูการปกครองทองถ่ิน
เพื่อทําใหการบริการสาธารณะแกประชาชนเปนไปอยางทั่วถึงและสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ิน  และยงัเปนการเสริมสรางการเรียนรูการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   
ซ่ึงการทําใหการปกครองสวนทองถ่ินบรรลุเปาหมายตามหลักการไดจะตองยึดหลักพื้นฐาน
ประชาธิปไตยคือ การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการองคการปกครองสวนทองถ่ินของตน  
ไมวาจะเปนในเรื่องการมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผน 
พัฒนา  รวมทัง้การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในทกุระดบั  เพื่อใหการปกครองสวนทองถ่ินเกิด
ประโยชนสูงสุดตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน (กนกศักดิ์  แกวเทพ และ นวลนอย 
ตรีรัตน, 2545, หนา 27-28) 

กลไกทางกฎหมายในการมสีวนรวมของประชาชนในการปกครองสวนทองถ่ิน     
การมีสวนรวมของประชาชนถือเปนหัวใจสาํคัญในการสรางความเขมแขง็ใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  กฎหมายและระเบียบทีเ่กี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบันไดเปดชอง
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในบริบทตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น  ไดแก  การมีสวนรวมในการเลือกตั้ง 
การมีสวนรวมในการเสนอรางขอบังคับ  การมีสวนรวมในการถอดถอนนักการเมืองทองถ่ิน  การมี
สวนรวมในการเขาถึงขอมูลขาวสารขององคกรบริหารสวนทองถ่ิน  การมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรบริหารสวนทองถ่ิน  การมีสวนรวมในการตรวจสอบงบประมาณและการดําเนินงาน 
(คนึงนิจ  ศรีบวัเอี่ยม และคนอื่นๆ, 2544, หนา 7; อางถึงใน กนกศกัดิ์  แกวเทพ และ นวลนอย  
ตรีรัตน, 2545, หนา 35-40)  
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การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา  การที่มนุษยจะแสดงพฤติกรรมหรือจะ
ทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมานั้น  จะขึ้นอยูกับความตองการ  วัฒนธรรม  ประเพณี  ระบบของสังคม 
และแรงจูงใจตาง ๆ สวนการที่ประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการพฒันาหรือไม ยอมขึ้นอยูกับ
เงื่อนไขหรือปจจัยหลายประการที่แตกตางกันในแตละบคุคล  เชน  เงื่อนไขหรือปจจยัทางเศรษฐกจิ 
ไดแก  ลักษณะอาชีพ  รายได  ฐานะของครอบครัว  ความคาดหวังรายไดที่เพิ่มขึ้น ระยะเวลาที่
ประกอบอาชพีในชุมชน  ทรัพยากรในชุมชน  ความสามารถพิเศษหรืออาชีพเสริมในชุมชน เปนตน  
เงื่อนไขหรือปจจัยทางสังคมวิทยาและจิตวทิยา  ไดแก  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ความเชื่อ  ความศรัทธา 
ความเกรงใจตอบุคคล ความคาดหวังตอประโยชนทีจ่ะไดรับ การใชอํานาจบังคับ ระเบยีบ ขอบังคับ 
กฎหมาย วิธีการติดตอส่ือสาร การเปนสมาชกิกลุม ความตองการทางดานรางกายและจติใจของบุคคล
ในระดับตาง ๆ และลักษณะทางสังคมของชุมชน เปนตน  และเงื่อนไขหรือปจจัยทางดานสวนบุคคล 
ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหนงทางสังคม  ระดับของครอบครัว  ความสัมพันธหรือ
ระยะเวลาที่อยูอาศัยในชุมชน เปนตน (จีระชัย  ไกรกังวาร, 2544, หนา  20-21) 

แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกับการปฏรูิประบบการบริหารงานภาครฐั การปฏิรูประบบบริหารงาน
ภาครัฐ เปนผลมาจากแนวคดิ 2 ประการคอื แนวคดิเกีย่วกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม  และ
แนวคดิเกีย่วกบัประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม  ที่ตางตองการสรางวิสัยทัศนและจัดระเบียบกิจการ
บานเมืองเสียใหม โดยพยายามจํากัดบทบาทและขนาดของภาครัฐลง เพื่อเปดโอกาสใหภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมเขามามีบทบาทตอการดําเนินกจิการตาง ๆ ของรัฐมากขึ้น  โดยแตละแนวคิด
มีรายละเอียด ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549, หนา 69-71, หนา 93-101) 

(1)  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม ซ่ึงมีวัตถุประสงค 2 ประการคือ 
ก.  ตองการลดขนาด และบทบาทของภาครัฐใหเล็กลง หรือมีเหลือนอยที่สุด 

หรือการปรับปรุงใหเขาสูระบบการแขงขัน โดยอาศัยวิธีการตาง ๆ  เชน  การลดการควบคุม  การให
บุคคลภายนอกเขามาดําเนนิการแทน 

ข.  ตองการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผนดินใหทนัสมัยขึ้น โดยนําเอา
เทคนิควิธีบริหารจัดการเชิงธุรกิจสมยัใหมเขามาประยกุตใชเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธผิล 
และคุณภาพของการใหบริการประชาชน  เชน  ระบบบรหิารงานแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ (Results-based 
Management)  ที่มุงเนนการบูรณาการการวางแผน  ระบบงบประมาณ  และการประเมินเขาดวยกนั
อยางครบวงจร  นอกจากนัน้ ยังมีระบบการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค (Management by Objectives) 
ที่เปดโอกาสใหมีการเจรจาตอรองเกี่ยวกับวัตถุประสงค เปาหมายในการปฏิบัติงาน ระหวาง
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ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคบับัญชา โดยมขีั้นตอนตาง ๆ ไดแก การกําหนดวัตถุประสงคขององคกร
และแผนงาน  การจัดลําดับความสําคัญกอนหลัง  การระบุเปาหมายเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ   
การประเมินผลการดําเนินงาน  การใชประโยชนขอมูลในการปรับปรุงการดําเนินงาน  การแยกแยะ 
ยกเลิกกิจกรรมที่ไมบังเกิดผล  

(2)  แนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม  ประชาธิปไตยในแนวทางใหมนี้  
ประกอบดวย 

ก.  ชุมชนนยิม (Communitarianism) ที่ตองการลดบทบาทของราชการในการ
ชี้นํา ผูกขาดการใหบริการสาธารณะ และมองวาความสําเร็จของนโยบายสาธารณะมาจากความชอบธรรม
มากกวาการใชอํานาจบังคับ  และเนนการใหความสําคญัตอการเพิ่มอํานาจ (Empowerment) ของ
ประชาชนใหเขามารวมตัวกนัเปนกลุม  และรวมมือกันเพื่อเรียนรู ดแูล รับผิดชอบตนเอง  รวมทั้ง
ดําเนินกิจกรรมที่สนองตอบตอความตองการของชุมชนและสังคมโดยรวม 

ข.  ประชาธิปไตยแบบปรกึษาหารือ  โดยมองวาเวทีสาธารณะ (Public Sphere) 
จะเปดโอกาสใหทุกคนไดรับฟงความคิดเห็นและเรียนรูประเด็นตาง ๆ ไดลึกซึ้งชัดเจน ทําใหทกุคน
สามารถเรียงลําดับความชอบไดอยางเหมาะสมกอนจะมีการตัดสินใจ หรือที่เรียกวากระบวนการ
คนหาอยางเปดเผย (Open Discovery Process) รวมทั้งสนับสนุนและเปดโอกาสใหประชาชน
สามารถเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอนของกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะอกีดวย 

ค.  ประชาธิปไตยทางตรง  คือรูปแบบการปกครองที่เปดโอกาสใหประชาชน
สามารถออกเสียง  แสดงความคิดเห็นไดโดยตรงโดยไมผานตัวแทนทางการเมืองในการตัดสินใจ
ประเด็นนโยบาย ซ่ึงทําใหประชาชนสามารถเสนอนโยบายหรือรางกฎหมาย และสามารถยกเลิก
การตัดสินใจบางอยางของฝายการเมืองได ซ่ึงเปนการเสริมสรางใหประชาชนมีความรบัผิดชอบมากขึ้น 

2) เร่ืองปจจยัที่เปนปญหาอปุสรรคตอการมีสวนรวมของประชาชน ไดมีนักวิชาการ
หลายทานสรปุไว  ดังนี ้

นวลนอย  ตรีรัตน และคนอืน่ๆ (2545; อางถึงใน กนกศกัดิ์  แกวเทพ และ นวลนอย  
ตรีรัตน, 2545, หนา 53-57)  สรุปวาปจจัยทีเ่ปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานของ อบต. ไดแก  

(1)  ความไมรูไมเขาใจตอระบบการเมือง ทําใหประชาชนคิดวาการเลือกตั้งคือการ
มีสวนรวมอยางสมบูรณ 
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(2)  การไมตระหนกัถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการดําเนินงานของ อบต. 
โดยประชาชนเห็นวาการดําเนินงานดังกลาวไมเกีย่วของกับตนโดยตรงและมองสิ่งสําคัญสูงสุดคือ 
การประกอบอาชีพเพื่อใหไดรายไดมายังชพี ดงันัน้ ประชาชนจึงมกัใหเหตุผลวาไมมเีวลา จําเปนตอง
ไปทํางาน  หรือเสียเวลาทาํมาหากนิ  และคดิวาประโยชนที่ไดรับอยูในระดบัต่ําจงึไมอยากมีสวนรวม 

(3)  การรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานของ อบต. อยูใน
เกณฑต่ํา  และกระบวนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ อบต. ก็ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ
หรืออยูในวงจาํกัด 

(4)  การมีสวนรวมในบางประเด็นจําเปนตองอาศัยพื้นฐานทางการศึกษา  ความรู
ทางกฎหมาย  ประชาชนจึงคดิวาเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับคนเฉพาะกลุมเทานั้น ดังนัน้ ชาวบานจึง
เพิกเฉยไมเขาไปเกี่ยวของ 

เจิมศักดิ์  ปนทอง (2527, หนา 23-24, หนา 272-273, หนา 276-277; อางถึงใน มาโนช  
เกรียงสุวรรณ, 2544, หนา 20-21) ไดสรุปปญหาเกี่ยวกับตัวชาวชนบท ตัวเจาหนาที่ และระบบ
ราชการ ที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมไวดังนี ้

(1)  ในอดตีสังคมไทยเปนสังคมที่มีความมัน่คง  จึงไมมีความจําเปนในการเสริมสราง
การทํางานรวมกัน ตางคนตางทําก็เพียงพอตอการยังชีพ ชาวชนบทจึงขาดนิสัยการทาํงานรวมกนั
อยางจริงจังและถาวร จะมีก็แตการทํางานรวมกันเปนครั้งคราวเทานั้น 

(2)  ชาวชนบทมีทัศนคติในแนวทางลัทธปิฏิบัตินิยม ซ่ึงจะยอมรับความคิดริเร่ิม
หรือของแปลกใหมก็ตอเมื่อเห็นวาไดประโยชนโดยตรงในระยะสั้น 

(3)  ชาวชนบทไมชอบแสดงตัวเปนศัตรกูนัซึ่งหนา รวมทั้งไมชอบโตเถียงกันกับ
บุคคลภายนอก เขาจึงรับทุกอยางโดยไมคดัคาน แตในใจอาจจะไมเหน็ดวย  เมื่อถึงเวลาดําเนนิการ
เขาจะไมเขาไปมีสวนรวม  หรือเขาไปตอนแรกแลวขาดหายไป 

(4)  นโยบายในระบบราชการมักมาจากเบื้องบน จึงเปนการยากลําบากทีผู่ปฏิบัติงาน
ในชนบทจะใหประชาชนมสีวนรวมอยางแทจริง  และใหประชาชนเปนผูตัดสินใจดาํเนินการเอง        
เมื่อระบบบริหารถูกสั่งมาจากเบื้องบน  การบริหารงานของเจาหนาทีร่ะดับสนามของแตละกรม    
จึงเปนไปดวยความยากลําบาก  แนวทางการมีสวนรวมของชาวชนบทที่เจาหนาทีแ่ตละฝายเขาใจ 
จึงแตกตางกัน และการดําเนนิงานกแ็ตกตางกันไปดวย 

(5)  เจาหนาทีร่าชการมีแนวโนมชอบทํางานในสํานกังาน  โดยเฉพาะงานดาน
เอกสารที่จะเสนอผูบังคับบัญชามากกวางานสนาม อันเนือ่งมาจากการที่ราชการตองปฏิบัติหนาที่
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ตอบสนองเบื้องบน  ซ่ึงจะมผีลตอระบบการใหความดีความชอบ  การละเลยงานในสนามดังกลาว
สงผลใหขาดความเขาใจชนบทและขอมูลชุมชนอยางแทจริง และไมสามารถกระตุนชุมชนใหมามี
สวนรวมไดในที่สุด  

(6)  เจาหนาทีบ่างคน บางหนวยงาน ยังมคีวามคิดที่ไมตองการใหชาวชนบท
รวมมือกันและรวมตวักันอยางจริงจัง  เพราะมีความเชื่อวาจะทาํใหปกครองประชาชนไดยากขึ้น  
ซ่ึงเปนทัศนคติที่ควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน 

นอกจากนี้  ยังไดใหความเหน็เพิ่มเติมในสวนของปจจยัที่มีผลตอการมีสวนรวมไว
ดังนี้ คือ 

(1)  ปจจยัดานชุมชน  จะขึ้นอยูกบัลักษณะภูมิศาสตร และนเิวศนวิทยาของชุมชน  
(ไดแก  ระยะทางการตั้งถ่ินฐาน ใกล-หาง  ลักษณะการกระจายอาชีพ  โครงสรางทางเศรษฐกิจ) 
ประวัติความเปนมาของหมูบาน (หมูบานที่ตั้งมาเปนเวลานานจะรักษาความเปนกนัเอง และมี
ความสัมพนัธกันมากกวา) โครงสรางทางสงัคมและวฒันธรรมของชมุชน (ความสมัพนัธของสมาชกิ
ในชุมชน ทั้งทีเ่ปนทางการและไมเปนทางการ) โครงสรางทางเศรษฐกจิของสังคม (ผูทําหนาที่ใน
การตัดสินใจในกิจกรรมตาง ๆ )  รวมทั้งกลุมพลังแฝงในชุมชน เชน กลุมแมบาน เปนตน 

(2)  ปจจยัที่เกี่ยวของกับการบริหารของรัฐ ไดแก อํานาจในการตัดสินใจซึง่สวนใหญ
มาจากสวนกลาง  การดําเนินงานของหนวยราชการตาง ๆ มุงที่จะใหเกดิผลในระยะเวลาอันสั้น และ
เจาหนาที่ตางกรมกองขาดการประสานงานที่ด ี

มาโนช  เกรียงสุวรรณ (2544, หนา 21-22) ไดสรุปถึงสาเหตุที่ทําใหชุมชนไมมี   สวน
รวมเทาที่ควร ไวดังนี ้

(1)  ประชาชนยังไมเกดิแนวคิด (Concept) ในการพัฒนาและการมีสวนรวมในการ
พัฒนา  ยังไมตระหนกัในปญหาสุขภาพและการดูแลตนเอง 

(2)  รัฐใหแนวคิดแกชุมชนในการพึ่งพารัฐมาตั้งแตอดีต ถึงแมปจจุบันนีรั้ฐจะพยายาม 
เปล่ียนแนวคิดโดยใหประชาชนพึ่งตนเองใหมากที่สุด  แตบางหนวยงานของรัฐก็ยังใหแนวคิด    
ในการพึ่งพารัฐอยู  เนื่องจากเงื่อนไขของการงบประมาณ 

(3)  สภาพสิ่งแวดลอมตาง ๆ ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม (สาเหตุนี้ อาจจะลด
ความสําคัญลง ถาประชาชนมีแนวคดิเกีย่วกับการปองกนัโรค  ตระหนักในปญหาสุขภาพและการ
ดูแลตนเอง) 
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(4)  เจาหนาทีข่องรัฐ ใหความสําคัญในการติดตอประสานงานกับผูใตบังคับบัญชา
มากกวาประชาชน  ดังนั้น จงึมีโอกาสกระตุนประชาชนใหมามีสวนรวมนอย 

(5)  เทคโนโลยีที่ใชในปจจบุันนี้ ยังไมเหมาะสมกับชุมชนเพียงพอ 
สําหรับเทคนิคในการดึงประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการดําเนนิงานพัฒนา

คุณภาพชวีิต  มีขั้นตอนดังนี ้(มาโนช  เกรยีงสุวรรณ, 2544, หนา 22-25) 
ขั้นตอนที่ 1  เทคนิคที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่  ประกอบดวย การสรางแรงจูงใจในการ

ทํางาน  การเพิม่พูนความรูและทักษะ ภาวะผูนํา และการสรางความนาเชื่อถือ  ดังนี้ 
(1)  สรางแรงจูงใจในการทาํงาน โดยใหเจาหนาที่มีความรับผิดชอบในงานเปนผู

วางแนวทางในการดําเนนิงานใหเหมาะสมกับสภาพชุมชนที่ตนเองรบัผิดชอบ  แสดงใหเจาหนาที่
รูสึกวางานและตัวเขามีความสําคัญ ประสบการณใหม งานที่ทาทายความสามารถ  การไดรับการ 
ยกยองนับถือทั้งจากผูบังคับบัญชาและจากชุมชนรวมทั้งวงการที่เกีย่วของทั่วไป  ความรูสึกไดรับ
ความสําเร็จ การยอมรับ โอกาสสําหรับความกาวหนา และความเจรญิเติบโตทางดานศักยภาพของ
บุคคลลวนเปนสิ่งที่ควรนําเขามาใชกับเจาหนาที ่

(2)  การเพิ่มพนูความรูและทักษะของเจาหนาที่ ทั้งในทกัษะดานวิชาการ  การ
สาธารณสุข  และทกัษะเทคนคิการสรางแรงจูงใจใหชาวบานเขามามีสวนรวม เทคนิคในการถายทอด
เทคนิคในการติดตามงาน นิเทศงาน โดยไมทําใหชุมชนเกิดความรูสึกวาถูกยัดเยียดใหทํา  แตตอง
ทําใหชาวบานรูสึกวาอยากทาํ และมีเจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถเปนพี่เล้ียงใหกาํลังใจ และให
ความชวยเหลือไดทันตอความตองการ 

(3)  พัฒนาทกัษะในการเปนผูนํา และทักษะในการพัฒนาพลังกลุมในชุมชน 
(4)   การทําตนใหเปนที่นาเชื่อถือ  โดยเจาหนาที่จะตองรูสึกอยูเสมอวาการดําเนินงาน

กับชุมชนจะประสบความสําเร็จได จําเปนจะตองทําตนใหเปนที่เชื่อถือแกประชาชนเพราะ
ความรูสึกเลื่อมใสและการยอมรับของประชาชนจะทาํใหประชาชนเกิดความรูสึกอยากเขามามี 
สวนรวมและเกรงใจที่จะไมเขารวม ความรูสึกที่ดีเหลานี้จะชวยลดปญหา อุปสรรค และปจจยัตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของที่ขัดขวางตอการมีสวนรวมของชุมชนไดเปนอยางด ี

ขั้นตอนที่ 2  เทคนิคที่เกี่ยวของกับตัวประชาชน  ประกอบดวย การกระตุนใหชุมชน
เกิดการมีสวนรวม  การสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมอยางตอเนื่อง  การพัฒนาทักษะของ
ประชาชน  และการสรางขาวสารภายในชุมชน  ดังนี ้
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(1)  กระตุนในชุมชนเกิดการมีสวนรวมและดําเนนิการแกไขปญหาของชุมชนเอง
โดยใหชุมชนไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองตามแนวทางการพัฒนาชนบทแนวใหม จะชวยใหชุมชน
ตระหนกัในแนวความคดิใหม  และเกิดความสนใจหาขอมูลเพิ่มเติมในแนวความคดิใหมนั้น 
(เจาหนาที่สามารถที่จะเสริมขอมูลทางวิชาการ) เมื่อชุมชนไดรับขอมูลตาง ๆ มากพอสมควรแลว   
ก็จะเกิดการประเมินคา หรือช่ังน้ําหนกัดูระหวางแนวคิดเกากับแนวคดิใหมวาอยางไหนจะดีกวากนั 
ก็จะทดลองทําดู (เจาหนาที่ตองคอยสนับสนุนใหกําลังใจใหชุมชนสามารถทดลองทําในสิ่งนั้นให
ประสบผลสําเร็จ) หากชุมชนทดลองแลวพอใจกจ็ะนําไปสูขั้นตอไป คือยอมรับและมีสวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน  แตหากชุมชนทดลองทําดูแลว (เจาหนาทีท่ี่ละเลยหนาทีแ่ละไมใหการ
สนับสนุน) ชุมชนไมพอใจก็จะปฏิเสธการมีสวนรวมในทันที ซ่ึงเมื่อปฏิเสธแลว การกระตุนใหม
อีกครั้งก็จะมีความยากลําบากมากขึ้น 

(2)  สนับสนุนใหประชาชนเกิดการมีสวนรวมอยางตอเนือ่ง  เมื่อประชาชนเห็น
ประโยชนของการมีสวนรวม  และตัดสินใจรวมพลังเพื่อแกไขปญหาของชุมชนแลว  ก็ยังมีความ
จําเปนที่เจาหนาที่จะตองพรอมใหคําปรึกษา เมื่อประชาชนเผชิญปญหาที่ยากเกินกวาที่จะสามารถ
แกไขปญหานัน้เองได  เปนหนาที่ของเจาหนาที่ที่จะตองใหคําปรึกษา แนะนําความรูเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการแกไข ซ่ึงจะชวยใหประชาชนเกิดการมีสวนรวมอยางตอเนื่อง เพราะสามารถแกไข
ปญหาอุปสรรคไดอยางมีประสิทธิภาพ  ประชาชนจะเกดิความภูมใิจในความสําเร็จของตน และ
พอใจผลลัพธที่ได  

(3)  การพัฒนาทักษะของประชาชนดานการจัดการ  ประชาชนสวนใหญยังมีการ 
ศึกษาในระดับประถมศึกษา  ดังนั้น จึงควรไดรับความรูและพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการ 
ไดแก การแบงหนาที่ความรบัผิดชอบ วิธีการประเมินผลการดําเนินงาน การตรวจสอบกิจกรรมกลุม 
การจัดการดานความขัดแยงในดานผลประโยชน  แนวทางการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชน 
ซ่ึงการบริหารจัดการนีน้ับเปนจุดวิกฤตอันหนึ่งที่จะทําใหการมีสวนรวมของชุมชนเกิดขึ้นหรือ
ลมเหลว  การจัดระเบยีบของชุมชนนี้เปรียบเสมือนกติกาและวนิัยตาง ๆ  ซ่ึงจะตองเปนขอตกลงกนั
ระหวางสมาชกิของชุมชน และใหมกีารควบคุมกันเอง  โดยใหสมาชิกพิจารณาถึงสิทธิควบคูไปกบั
หนาที่ความรบัผิดชอบดวย ไมใชตองการสิทธิของตนเองแตเพยีงอยางเดียว    การพฒันาทักษะของ
ประชาชนในดานนี้ตองอาศยัความพยายาม  อยางไรก็ตามหากกลุมยอยตาง ๆ ในชุมชนไดมีสวนรวม
ในกิจกรรมพฒันาอยางเสมอหนากนั ไมใชเปนการกระทําของเพาะกลุมใดกลุมหนึง่แลว กย็ังมั่นใจ
ไดวาจะมกีารควบคุมวินยัของกลุมโดยสมาชิกในชุมชนเอง  
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(4)  การสรางขาวสารภายในชุมชน และระหวางเจาหนาที่กับชุมชน  ประเด็นนี้ 
นับวาสําคัญมาก และควรจะตองกระตุนใหเกิดขายขาวสารประจําขึ้นตั้งแตตน  ขาวสารการพัฒนา
ควรจะไดกระจายอยางทัว่ถึงและถูกตอง ไมบิดเบือนไปจากตนตอของขาว  ลักษณะการแพรขาว   
ก็ควรเปนลักษณะการสื่อความหมายสองทางมากกวาการใหขาว ทั้งนี้ เพือ่คณะกรรมการหมูบาน
และองคกรอื่นๆ จะไดรับขอมูลสะทอนกลับที่จะทําใหทราบถึงความรูสึก ความตองการ ปญหา   
ขอของใจตางๆ ของสมาชิกในชุมชน  และเปนการควบคุมติดตามตลอดจนการประเมินผลงานเปน
ระยะ ๆ ดวย ขอดีของการสรางขาวสาร ขอที่หนึ่งคือ ทําใหผูไดรับขาวเกิดความรูสึกวาตนเปน    
สวนหนึ่งของการพัฒนา  เรามักจะพบวาขาวสารตาง ๆ ไปกระจุกอยูในกลุมผูนําชุมชน เมื่อตองการ
ความชวยเหลือดานแรงงาน ก็มักจะไปกะเกณฑชาวบานใหมารวม โดยอาจจะใหเหตุผลหรือไมให
เหตุผลของการกระทํา  ทําใหชาวบานไมเห็นผลของการพัฒนาเทาที่ควร  และหากเกิดเหตกุารณ
เชนนี้บอยคร้ังเขาชาวบานกจ็ะเกิดความรูสึก “พวกเขา พวกเรา”  ขอที่สองคือ การสรางขายการสื่อขาว
ภายในชุมชนจะทําใหชาวบานทราบการเคลื่อนไหวของชุมชนตนเอง  ชาวบานแตละคนอาจจะมี
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกชุมชนตนเอง  ขอที่สามคือ การแพรขาวดานการพัฒนาจากภายนอก
ชุมชนจะทําใหชาวบานเกิดการตื่นตัวมากขึ้น 

2.2.4  การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
1)  ปญหาอุปสรรคตอการมีสวนรวมของประชาชน  กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

(2544, หนา 1-3) ไดสรุปปญหาอุปสรรคตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ไวคือ  

(1)  การขาดความรู ความเขาใจถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน     
ดังนั้น จึงไมใหความรวมมอืในการจดัการสิ่งแวดลอมเทาที่ควร 

(2)  ประชาชนบางสวน ไมมคีวามรูสึกรวมเปนเจาของ จึงไมตองการเขามามีสวน
รวมในความรับผิดชอบตอกรณีใด ๆ  

(3)  ประชาชนไมมีเวลาเขามารวม เนื่องจากสวนใหญตองขวนขวายดิน้รนเพื่อหา
เล้ียงชีพ  จึงยากที่จะเขามาสนใจในประเดน็การมีสวนรวม 

ดังนั้น  องคกรทองถ่ินและผูนําชุมชน จึงมบีทบาทสําคัญยิ่งที่จะชวยใหประชาชนใน
พื้นที่เขามามีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยนําหลักการปองกันมลพิษ (Pollution Prevention) 
ไปใช ซ่ึงไดแก ลดมลพิษ หรือของเสียใหนอยที่สุด หรือไมมีเลย ซ่ึงจะทําใหมีของเสียปริมาณนอย
ท่ีตองนําไปกําจัด  เมื่อของเสยีมีปริมาณนอยการกําจัดกจ็ะงาย  และใชงบประมาณนอย  สวนการ
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แกไขปญหาขยะมูลฝอยนัน้ สามารถทําไดโดยการนําขยะมูลฝอยมาใชประโยชน ทั้งในสวนของ
การใชซํ้า และการแปรรูปเพือ่ใชใหม ซ่ึงมวีิธีดําเนนิการ ดังนี ้

(1)  การลดปรมิาณการผลิตขยะมูลฝอย (Reduce) โดยการรณรงคใหประชาชนมี
สวนรวมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในแตละวัน ไดแก  ลดการทิ้งบรรจุภัณฑ  เลือกใชสินคาที่มี
คุณภาพ มหีอบรรจุภัณฑนอย อายุการใชงานยาวนาน ตวัสินคาไมเปนมลพิษ  และลดการใชวัสดุ
กําจัดยาก เชน โฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก 

(2)  การใชซํ้า (Reused) โดยการรณรงคใหประชาชนใชวัสดุส่ิงของตาง ๆ ใหคุมคา
ที่สุด ไดแก  การนําบรรจุภัณฑมาใชซํ้า การนําวัสดุ ส่ิงของที่ชํารุดมาซอมแซมแลวนาํกลับมาใช
ประโยชนใหม และการนําวสัดุบรรจุภัณฑตาง ๆ มาดัดแปลงตกแตงแลวนํามาใชประโยชน 

(3)  การจดัการระบบรีไซเคิล หรือการนําไปแปรรูปเพื่อนํามาใชใหม (Recycle) 
โดยการรณรงคใหคัดแยกขยะมูลฝอยตามประเภท ทั้งทีบ่าน โรงเรียน และสํานักงาน เพื่อนํากลับมา
ใชประโยชนโดยการนําไปขาย สําหรับขยะมูลฝอยที่ขายได ขยะเปยกหรือเศษอาหารนํามาทําปุยหมกั
และปุยน้ําชีวภาพ   สวนการจัดประเภทขยะมูลฝอย  การคัดแยกขยะมลูฝอย  ถุงบรรจุขยะมูลฝอย 
การจัดระบบการจัดเก็บ และการจัดกจิกรรมสนับสนุนการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม  มีดังนี ้

ประเภทของขยะมูลฝอย  ขยะมูลฝอยสามารถจําแนกไดเปน 4 ประเภทคือ   
ขยะอินทรียหรือขยะมูลฝอยที่ยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ เชน เศษวัชพืช    ขยะรีไซเคิล เชน แกว 
กระดาษ พลาสติก โลหะ   ขยะยอยสลายไมได เชน เศษหิน ปนู ไม โฟม    และขยะมีพิษ เชน 
หลอดไฟ ถานไฟฉาย ขวดยา กระปองสเปรย 

การแยกคัดขยะมูลฝอย  ซ่ึงขึ้นอยูกับพื้นที่แยกขยะมูลฝอย และความพรอมใน
การดาํเนินงาน เชน  แยกเปน 2 ประเภทคือ ขยะอินทรยี และขยะแหง  แยกเปน 3 ประเภทคือ ขยะ
อินทรีย ขยะแหง และขยะรไีซเคิล  แยกเปน 4 ประเภทคือ ขยะอินทรยี ขยะรีไซเคิล ขยะทีย่อยสลาย
ไมได และขยะมีพิษ 

ถังบรรจุขยะมลูฝอย  ถังสําหรับบรรจุขยะมลูฝอยแตละประเภทควรมีสีแตกตาง
กันชัดเจน ดังนี้   ถังสีเขียว รองรับ ขยะอินทรีย    ถังสีเหลือง รองรับ ขยะรีไซเคิล   ถังสีเทาฝาสม 
รองรับ ขยะทีม่ีอันตราย หรือเปนพิษ   และถังสีฟา รองรับ ขยะทีย่อยสลายไมได 

การจัดระบบการเก็บขยะมูลฝอย  สามารถแบงออกเปน องคกรปกครองทองถ่ิน
จัดเก็บเอง (โดยการแบงเวลาการเก็บ  เชน หากแยกเปน 4 ถัง  ขยะที่ยอยสลายได  ขยะรีไซเคิล  ขยะ
อันตราย  และขยะทัว่ไป ใหจดัเก็บขยะยอยสลายและขยะทั่วไปทกุวนั  สวนขยะรีไซเคิลและขยะ
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อันตราย อาจเก็บสัปดาหละครั้ง) จัดกลุมประชาชนที่มอีาชีพรับซื้อของเกาใหชวยเก็บขยะรีไซเคลิ
ในรูปของการรับซื้อ (โดยการแบงพื้นที่ในการจัดเก็บ และกําหนดเวลาใหเหมาะสม) ประสานงาน
กับรานรับซื้อของเกา (ที่มีอยูในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกลเคยีง) ในการรับซื้อขยะรีไซเคิล   และจัดระบบ
ตามแหลงการเกิดขยะมูลฝอย (ตลาด โรงเรียน สถานที่ราชการ หางสรรพสินคา) 

จัดกิจกรรมเพือ่สนับสนุนการนําขยะมลูฝอยกลับมาใชใหม  โดยมีอาสาสมัคร
ในชุมชนหรือโรงเรียนดําเนนิกิจการตาง ๆ เชน  ตั้งศูนยรีไซเคิลในชุมชน  โครงการธนาคารขยะใน
โรงเรียนหรือชุมชน  โครงการรีไซเคิลแลกสิ่งของ เชน ตนไม ไข  โครงการผาปาสามัคคีรีไซเคิล   
โครงการทําน้ําหมักจุลินทรยี ปุยหมัก ฯลฯ 

2)  วิธีการดําเนินงานเพื่อสรางการมีสวนรวม   สามารถดําเนินการได  ดังนี ้
(1)  การประชาสัมพันธขอมูลโครงการ ขอมูลทั่วไปที่เกีย่วของกับโครงการ ซ่ึง 

การเผยแพรขอมูลโครงการ ควรชี้ใหเห็นถึงสภาพปจจุบนั ปญหาของพื้นที่ใหเหน็ถึงแนวโนมและ
ความจําเปนในการจัดการขยะมูลฝอยในชมุชน  ที่จะสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยนื และ
กฎหมายตาง ๆ ที่เกีย่วของ  นอกจากนี้ควรชีใ้หเหน็ถึงประโยชนที่จะไดรับหากมกีารดําเนินโครงการ 
ผลเสียของการไมดําเนินโครงการ  และความจําเปนของการมีสวนรวมของคนในชมุชนที่จะทําให
โครงการบรรลุวัตถุประสงค  ทั้งนี้ อาจจดัใหมกีารศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อสรางความเขาใจ
จากการเห็นพืน้ที่จริง 

(2) การประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ ไดแก ส่ือส่ิงพิมพ วิทยุโทรทัศน และการ
กระจายเสียง 

(3) การจดักิจกรรมรณรงคในสถานศึกษาในพื้นที่โครงการ 
(4) การสรางความเขาใจ  และสนับสนุนบทบาทการมีสวนรวมของประชาชน  

ในการจดัการทรัพยากรสิ่งแวดลอมในชุมชนทุกขั้นตอน ซ่ึงปจจุบันกระบวนการทางดานกฎหมาย
ที่มีผลใหเจาของโครงการตองดําเนินการจัดใหมีกระบวนการที่มีสวนรวมของประชาชน ไดแก 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540   และพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
รวมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ 
พ.ศ. 2539  

3)  วิธีการที่ประชาชนจะใหความรวมมือตอการจัดการขยะมูลฝอย   ประชาชนยอมมี
สวนรวมเปนอันมาก ไมวาจะเปนเรื่องของการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในเขตบานเรอืนของตนเอง  
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ตลอดจนการทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับระหวางสญัจรไปมา  ซ่ึงสิ่งตาง ๆ เหลานี้ประชาชน
ยังใหความรวมมือในการดําเนินการดานขยะมูลฝอยยังไมดีพอ  การประชาสัมพันธนบัเปนกลยุทธ
ที่จะแกไขปญหานี้ได โดยกระตุนหรือเรงเราใหประชาชนมีจิตสํานึก  และใหความรวมมือมากขึ้น 
ซ่ึงมีวิธีการที่ประชาชนทั่วไปจะใหความรวมมือในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้จะมีสวนสาํคัญอยางมาก
ที่จะลดปญหาขยะมูลฝอยใหนอยลง คือ (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2542, หนา 19, หนา 
22-24; อางถึงใน ศักดิ์สิทธิ์  แยมศรี, 2543, หนา 11-13)  

(1)  ลดการขนขยะมูลฝอยเขาบาน เชน ถุงพลาสติก ถุงกระดาษ กระดาษหอของ 
โฟม หนังสือพิมพ ฯลฯ หากทานมีความจําเปนตองใชส่ิงเหลานี้จริง ๆ ไมควรใชใหบอยครั้งเกินไป  

(2)  นําสิ่งของที่ใชแลวมาใชประโยชนใหคุมคา หรือนําสิ่งของที่ไมใชแลวมา
หมุนเวียนดัดแปลงใชประโยชนอีก เชน ถุงพลาสติก ถุงกระดาษ ใหเกบ็ไวใชใสของอีก สวนขวด
แกว ขวดพลาสติก กระปองเครื่องดื่ม ก็สามารถนํามาดัดแปลงใชประโยชนไดอีก สําหรับกระดาษ
ที่ใชในสํานกังานชนิดสีขาวสามารถนํามาใชอีกดานหนึง่ได  

(3)  การใชผลิตภัณฑชนิดเตมิ ปจจุบันมีผูผลิตสินคาชนิดเติมหรือที่เรียกวา “refill” 
ซ่ึงไดรับความนิยมอยางกวางขวางเพราะนอกจากจะราคาถูกแลวยังเปนการลดบรรจภุัณฑหีบหอ
ในสวนที่เปนขยะภายในบานไดดวย นอกจากนี้ ยังเปนการลดตนทนุในการใชทรัพยากรจํานวนมาก
ในการผลิต อันเปนการชวยรักษาสิ่งแวดลอมโดยทางออมไดอีกดวย  

(4)  พยายามหลีกเลี่ยงการใชโฟมและพลาสติก หากเปนไปไดไมควรใชเลยจะดีกวา 
แมวาจะมีการประชาสัมพันธวาเปนถุงพลาสติกที่สามารถยอยสลายไดในแสงอาทิตย   แตถุงพลาสติกนั้น
จะตองอยูในสภาพที่เหมาะสมจึงจะสามารถยอยสลายได เชน มีแสง และมีความชื้นพอเหมาะ    
ซ่ึงอาจใชเวลาในการยอยสลายนานนับป  ดังนั้นควรใชถุงผาหรือตะกราสําหรับใสของแทนการใช
ถุงพลาสติกจะดีกวา และสามารถใชไดหลายครั้ง เปนการชวยลดการเกิดขยะมูลฝอยจากถุงพลาสติกได 

(5)  แยกประเภทขยะมูลฝอยภายในบานเพื่อสะดวกแกผูเก็บขนและยงัสามารถ   
นําขยะบางชนดิไปขายเพิ่มรายไดเขาบานไดอีกดวย 

(6)  แปรสภาพขยะมูลฝอยใหเปนปุย ขยะที่ยอยสลายได  เชน เศษพืชผัก ใบไม 
สามารถนํามาหมักเปนปุยใสตนไมและบาํรุงดิน  เปนการลดการซื้อปุยเคมีที่นอกจากมีราคาแพง
แลว  ยังมีสารพิษตกคางอีกดวย 

(7)  ลดปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายในบาน  อาจทําไดดวยการรักษาความสะอาด
ภายในบาน จดัสิ่งของเครื่องใชใหมีระเบยีบ กําจดัเศษอาหารเศษภาชนะแตกหกัทิ้ง  ซ่ึงนอกจาก  
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ทําใหบานสวยงามเปนระเบียบแลว ยังปองกันสัตวพาหะที่นําเชื้อโรคจากขยะมูลฝอยมาสูคนไดดวย 
เชน หนู แมลงสาบ แมลงวัน มารบกวน หากมีความจําเปนในการกําจัดสัตวเหลานี้ ควรหันมาใช
วิธีทางธรรมชาติที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมแทน ซ่ึงจะชวยลดขยะมูลฝอยที่เปนกระปองสารเคมีได  
นอกจากนี้ ควรเลือกใชหลอดประหยัดไฟชนิดหลอดผอมที่มีอายุการใชงานยาวกวา ซ่ึงนอกจาก
ประหยดัไฟลดคาใชจายไดแลวยังลดปริมาณการทิ้งหลอดฟลูออเรสเซนตที่เปนพิษอีกดวย 

(8)  เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยภายในบานใหเรียบรอย ใสในภาชนะที่ถูกหลัก
สุขาภิบาลเพื่อความสะดวกแกพนักงานเก็บขน และขยะมลูฝอยที่เปนเศษอาหารควรเก็บรวบรวม
ใสถุงใหเรียบรอยเพื่อเวลาเกบ็ขนจะไดไมหกเลอะเทอะ สกปรก และกอใหเกดิกลิ่นเหม็น ในระหวาง
ที่รอพนักงานมาเก็บรวบรวม 

จากวิธีการดังกลาวขางตน จะพบวาประชาชนตองตระหนกัถึงปญหาขยะมูลฝอย โดยตองให
ความรวมมือกบัองคกรที่ทําหนาที่กําจัดขยะมูลฝอยอยางจริงจัง  เพราะการติดตามเก็บขยะมูลฝอย
ที่ผูไมรับผิดชอบทิ้งอยูในบรเิวณโดยทัว่ไปนอกภาชนะที่กาํหนดไว เปนขอจาํกัดสําหรับการปฏิบัติงาน
ขององคกรรับผิดชอบที่จะกระทําไดอยางทั่วถึง 

ผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมที่กลาวขางตนมาประยุกตใชในการวิจัย โดยการ
เปดโอกาสใหชุมชนไดรวมวิเคราะหปญหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน  
รวมดําเนินการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน ตลอดจนทดลองนําไปปฏิบัติจริง และรวมประเมินผล
ความสําเร็จของการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน 
 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการจดัการขยะมูลฝอย 
 

ปญหาขยะมูลฝอยในปจจุบันมแีนวโนมวาจะรุนแรง และทําใหเกดิการปนเปอนในสิ่งแวดลอม  
รวมทั้งเกิดความเสี่ยงตอสุขภาพอนามยัของประชาชนในชุมชนมากขึน้ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวดับริเวณพืน้ที่ชายฝงตะวนัออก และจังหวัดศนูยกลางความเจริญ
ในภูมภิาคตาง ๆ สาเหตุหลักเกิดจากการเพิม่มากขึ้นของประชากร  อัตราการผลิตขยะมูลฝอยของ
ประชากรในพืน้ที่เหลานี้มแีนวโนมสูงขึ้น  แตการดําเนินการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของพื้นที่
เหลานั้นกลับยงัคงเปนเพียงการแกไขปญหาเฉพาะหนาและขาดการวางแผนแกไขในระยะยาว     
ทั้งยังไมมีการจัดการขยะมูลฝอยระหวางชมุชน ที่อาจจะเกิดประโยชนจากการใชเครื่องมืออุปกรณ
และระบบกําจดัรวมกนั ไมมรีะเบียบและแนวทางปฏิบัติเพื่อการคัดแยก เกบ็ขนและกําจัดขยะมูลฝอย
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ที่ชัดเจน หนวยงานที่รับผิดชอบไมสามารถดําเนินการจัดหาที่ดนิทีจ่ะใชสําหรับการกาํจัดขยะมูลฝอย
ในระยะยาวได เพราะมีขอจาํกัดดานเงินทนุ อุปกรณ เครือ่งใช และบุคลากรระดับปฏิบัติที่มีความรู
ความชํานาญ  รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินก็มีขีดความสามารถจํากัดและไมเพียงพอ  ขาด
ระบบการเก็บรวบรวมหรือการนําขยะมูลฝอยกลับมาหมุนเวยีนใชประโยชนใหมอีก 

สาเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหการจัดการขยะมูลฝอยไมสามารถแกไขไดตาม
เปาหมาย ก็เนือ่งจากการขาดความรวมมือของประชาชนทั้งทางดานการจายคาธรรมเนียม  การขาด
ความตระหนกัและจติสํานกึในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน รวมถึงการไมใหความรวมมือของ
ประชาชนในดานการรักษาความสะอาด  ความรวมมือในการลดปริมาณขยะมูลฝอย  และการให
ความรวมมือกบัหนวยงานทีเ่กี่ยวของอีกดวย (สมชาย  ปญญากาญจน, 2544, หนา 13) 

2.3.1  ความหมายของขยะมลูฝอย 
1)  ชรัตน  รุงเรืองศิลป (2537, หนา 35) ใหความหมายของขยะมูลฝอยไววา ขยะมูลฝอย 

หรือมูลฝอยคือของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและการใชสอยของมนุษย หรือกลาวอีกนยัหนึ่ง
คือ ส่ิงของตาง ๆ ที่มนุษยไมตองการใช 

2)  พระราชบญัญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535  มาตรา 4 (กรุณา  กลัดเนินกลุม, 2546, 
หนา 4) ไดใหความหมายและระบุไววา ขยะมูลฝอยคือ เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา 
ถุงพลาสตกิ ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว รวมถึงวัตถุอ่ืนที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด     
ที่เล้ียงสัตว หรือที่อ่ืน ๆ 
   2.3.2  องคประกอบและการจําแนกขยะมลูฝอย 

1)  องคประกอบของขยะมลูฝอย   ขยะมลูฝอยที่เกิดขึ้นนั้นจะมีองคประกอบของสาร
นานาชนิด  โดยจําแนกออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ไดแก ลักษณะทางดานกายภาพ  และลักษณะ
ทางเคมี ซ่ึงลักษณะของขยะมูลฝอยทั้ง 2 ประเภท  จะประกอบไปดวยตัวแปรหลายประการดวยกนั 
ดังนี้ (สมชาย  ปญญากาญจน, 2544, หนา 13) 

(1)  ลักษณะทางดานกายภาพ  ตัวแปรที่สําคัญของลักษณะทางดานกายภาพของ
ขยะมูลฝอย ไดแก องคประกอบทางดานกายภาพ ความหนาแนน และคาความรอน ซ่ึงสามารถแบง
ออกเปน 2 จําพวก คือ องคประกอบทางดานกายภาพทีเ่ผาไหมได เชน กระดาษ และยาง เปนตน  
และองคประกอบทางดานกายภาพทีเ่ผาไหมไมได เชน โลหะ และ หิน เปนตน 

(2)  ลักษณะทางดานเคมี ตัวแปรที่สําคัญของลักษณะทางดานเคมีของขยะมูลฝอย 
ไดแก ปริมาณน้ํา ปริมาณสารที่เผาไหมได และปริมาณขี้เถา ซ่ึงเรียกรวมกันวา “The Three 
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Components”  และองคประกอบทางดานเคมี (Chemical Element Components) รวมทั้งสารเคมี  
เปนพิษ  ปริมาณน้ําที่มีอยูในขยะมูลฝอยสามารถแบงแยกออกไดเปน 2 ลักษณะ คือน้ําที่อยูภายใน
ตัวขยะมูลฝอยเอง เปนน้ําที่อยูในพืช ผัก เศษอาหาร เปนตน น้ําในลักษณะนี้มีปริมาณ 1/3 ถึง 2/3 
ของปริมาณน้าํทั้งหมดของขยะมูลฝอย  และน้ําที่ติดอยูภายนอก ไดแก น้ําฝน น้ําทีอ่อกมาจากเศษ
อาหาร ซ่ึงโดยทั่วไปแลวจะมีปริมาณ 1/3 ถึง 2/3 ของปริมาณน้ําทั้งหมดของขยะมูลฝอย                

อยางไรก็ตาม องคประกอบทางดานกายภาพของขยะมูลฝอยน้ี  อาจเปลี่ยนแปลงตาม
สภาพแวดลอมที่แตกตางกนัตามสถานที่  ความหนาแนน  ขนาด  สภาวะทางสังคม  และเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

2)  การจําแนกขยะมูลฝอย  เกรียงศักดิ์  อุดมสินโรจน (2537, หนา 272-273; อางถึงใน 
สุวัฒน  ฤทธิ์สําเร็จ, 2545, หนา 13-14) ไดจัดแบงขยะมูลฝอยตามลักษณะแหลงกําเนดิไดเปน 3 
ประเภทคือ ขยะมูลฝอยจากชุมชน (Municipal Waste) ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม 
(Industrial Waste) และขยะมลูฝอยที่มอัีนตรายสูง (Hazardous Waste) สวนการแบงตามลักษณะ
ของขยะมูลฝอยนั้นสามารถแบงออกไดเปน 9 ประเภทคือ 

(1)  ขยะมูลฝอยเปยกสด (Garbage) เปนขยะมูลฝอยทีป่ระกอบดวยสารอนิทรียตาง ๆ 
ที่สามารถเนาเปอยผุพัง หรือยอยสลายโดยจุลชีพได   ขยะมูลฝอยชนิดนี้จะมีความชืน้สูงและเมื่อ
ปลอยทิ้งไวระยะเวลาหนึ่งจะเกิดการเนาเปอยและมกีล่ินเหม็น เปนแหลงเชื้อโรคและแหลงอาหาร
ของสัตวประเภทหนู  ขยะมลูฝอยชนิดนี้ ไดแก เศษอาหาร เศษผักผลไม เปนตน 

(2)  ขยะมูลฝอยแหง (Rabbish) เปนขยะมูลฝอยท่ียอยดวยจุลชีพไดยาก เชน เศษไม 
กระดาษ กระปอง พลาสติก เปนตน 

(3)  ขี้เถา (Ashes) เปนกากขยะมูลฝอยที่ไดผานการเผาไหมแลว เชน ขี้เถาถาน 
ขี้เถาฟน เปนตน 

(4)  เศษสิ่งกอสราง (Construction Waste) ไดแก เศษคอนกรีต อิฐ ไม ปูน ทราย 
เปนตน 

(5)  ซากสัตว (Dead Animals) เปนซากสัตวที่ตายแลว ไดแก ซากสุนัข ซากแมว 
ซักมักพบถูกทิง้ไวขางถนน 

(6)  ขยะมูลฝอยจากถนน (Street Refuse) เปนเศษขยะมูลฝอยท่ีอยูตามรมิถนนหรือ
บนถนน ไดแก ทราย  เศษหนิ เศษพลาสตกิ เศษใบไม เปนตน ทําใหไมปลอดภัยในการขับรถ 
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(7)  ขยะมูลฝอยจากโรงงาน (Industrial Waste) เปนขยะมูลฝอยทุกประเภทที่มาจาก
โรงงาน ซ่ึงมีความแตกตางกนั แลวแตวามาจากโรงงานประเภทใด เชน เศษอาหาร เศษผกั เศษพลาสตกิ 
เศษกระดาษ เปนตน 

(8)  ขยะมูลฝอยจากการกสิกรรม (Agricultural Waste) เปนขยะมูลฝอยทุกประเภท
ที่มาจากพื้นทีท่ํากสิกรรม เชน เศษฟาง เศษมูลสัตว เศษหญา เปนตน 

(9)  ขยะมูลฝอยพิเศษ (Special Waste) เปนขยะมูลฝอยทีจ่ัดอยูในประเภทที่มี
อันตรายสูง  เชน  ขยะมูลฝอยจากโรงพยาบาล  ขยะมูลฝอยที่มีกัมมันตภาพรังสี  ขยะมูลฝอยที่มี
สารเคมีอันตราย  เปนตน 

2.3.3  รูปแบบการกําจัดขยะมูลฝอย 
โดยทั่วไปขยะมูลฝอยจะยอยสลายเองไดตามธรรมชาติ โดยใชเวลาในการยอยสลายมาก

หรือนอยแตกตางกนั และขยะมูลฝอยบางสวนอาจนาํกลับมาใชประโยชนได รายละเอยีดตามตาราง 4 
 
 
ตาราง 4  ระยะเวลาในการยอยสลายของขยะมูลฝอยจําแนกตามประเภทขยะมูลฝอย 

 

ประเภทขยะมลูฝอย ระยะเวลาในการยอยสลาย วิธีจัดการ 
เศษกระดาษ 2-5 เดือน ทําปุย 
เปลือกสม 6 เดือน ทําปุย 
ถวยกระดาษเคลือบ 5 ป นําไปผลิตใหม 
กนบุหร่ี 7 ป ทําปุย 
รองเทาหนัง 25-40 ป นํากลับมาใชอีก 
กระปองอลูมิเนียม 80-100 ป นํากลับมาใชอีก 
ถุงพลาสติก 450 ป นําไปผลิตใหม 
โฟม ไมยอยสลาย นํากลับมาใชอีก 
 

(ที่มา : สุวัฒน  ฤทธิ์สําเร็จ, 2545, หนา 15) 
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การกําจดัขยะมูลฝอยมหีลายวิธีและขึน้กับขอจํากดัดานสถานที่ งบประมาณ อุปกรณ และ
เครื่องมือ ปจจุบันที่นิยมใชกนัทั่วไปมี 5 วธีิ คือ (ชรัตน  รุงเรืองศิลป, 2537, หนา 38-39) 

1)  การถม (Dumping) คือ การนําขยะมูลฝอยไปเทกองในที่ที่กําหนดและปลอยให
ยอยสลายโดยกระบวนการทางธรรมชาติ 

2)  การฝงกลบ (Sanitary Landfill)  คือ วธีิการนําขยะมลูฝอยมาฝงและใชเครื่องจกัร
บดอัดใหยุบตวัลงแลวใชดินกลบทับ แลวบดอัดใหแนนอีกครั้ง 

3)  การเผา (Burning) เปนการกําจัดขยะมลูฝอยโดยใชความรอนสูง 
4)  การหมักขยะมูลฝอยเพื่อทําปุย (Composition) เปนขบวนการทางชวีวิทยาของ           

จุลินทรียเขามายอยสลายอินทรียวัตถุในขยะมูลฝอย 
5)  การคัดแยกขยะมูลฝอยเพือ่หมุนเวียนกลับมาใชประโยชน (Recycle) เปนการนํา

วัตถุตาง ๆ มาใชประโยชนใหมอีกครั้งดวยกระบวนการหลอม ตม และอ่ืน ๆ 
2.3.4  การคัดแยกขยะมูลฝอย 
การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยทีผ่านมาโดยทั่วไปมักที่จะมุงเนนถึงการหา

เทคโนโลยี และเครื่องมือในการกําจดัขยะมูลฝอย ซ่ึงวิธีการดังกลาวไมสามารถทีจ่ะจดัการขยะมูลฝอย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  กลาวคือ  มักจะมปีญหาหรือผลกระทบตามมา เชน ปญหาของกลิ่นรบกวน 
แหลงน้ําผิวดนิมีคุณภาพเสื่อมโทรม  การตอตานของประชาชนไมใหมกีารสรางสถานที่กําจัด     
ขยะมูลฝอย เปนตน  ดังนัน้ วธีิการที่จะชวยใหการจดัการขยะมูลฝอยเปนไปอยางถูกตอง และมี
ประสิทธิภาพ ก็คือ ใหประชาชนมคีวามรูความเขาใจเกีย่วกับอันตรายและปญหาทีเ่กดิจากขยะมูลฝอย  
การสรางจิตสํานึก และทัศนคติที่ทําใหประชาชนมีพฤตกิรรมเกีย่วกับการจัดการขยะมูลฝอยอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงวิธีที่ประสพความสําเร็จ คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยกอนทิ้ง นั่นคือ 
การใหประชาชนผูทิ้งขยะมลูฝอยคัดแยกขยะมูลฝอยกอนทิ้งเพื่อใหไดขยะมูลฝอยทีจ่ะนําไปใช
ประโยชนใหมโดยมีกระบวนการและแนวคิดในการคัดแยก ดังนี้  

1)  กระบวนการในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่มีหลักตามแนวคิดสมัยใหม 
(1)  การลดการกอเกิดขยะมลูฝอย หรือการลดขยะมูลฝอยจากแหลงที่เกิด (Reduce 

at Source) โดยมีแนวคิดมาจากเมื่อมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นนอยหรือไมเกิดขึน้เลย  การกําจดั
ขยะมูลฝอยกจ็ะนอยตามไปดวย  ขบวนการในขั้นตอนนีส้ามารถทําไดโดยการเปลี่ยนแปลงการ
ออกแบบผลิตภัณฑของผูผลิต ขบวนการผลิตและการใชวัตถุดิบทดแทนเสียใหมใหเหมาะสมทําให
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เปนการลดทรพัยากรธรรมชาติและพลังงานที่ใชตลอดจนลดปริมาณขยะมูลฝอยลงอกีดวย ซ่ึง
ประหยดังบประมาณที่ตองใชในการกําจัดขยะมูลฝอย  

(2)  การนําผลิตภัณฑมาใชซํ้า  เปนการนําวสัดุที่มีอยูมาใชซํ้าอีกครั้งหนึ่งในรูป
แบบเดิม หรืออาจนํามาซอมแซมหรือนํามาใชประโยชนอ่ืน ๆ แกบุคคลอื่น อาจดําเนนิการไดเปน  
2 ชวงคือ  

ก.  ชวงการผลติ  เปนการนําวัสดุมาใชอยางคุมคาโดยใหมีของเหลือหรือของ
เสียนอยที่สุด หากหลีกเลี่ยงไมไดกน็ําเศษวัสดุที่เหลือกลับเขาเปนวัตถุดิบสูการผลิตใหม 

ข.  ชวงการนํากลับมาใชใหม  เพื่อยืดอายกุารใชงานหรอืใชประโยชนสงสุด
กอนทิ้ง เชน การนําเอาขวดแกวหรือขวดพลาสติกมาทําความสะอาดแลวนํากลับมาบรรจุผลิตภัณฑ
ใหม  หรือการนําเอาบรรจุภณัฑที่สามารถนําเอาผลิตภณัฑที่หมดแลวเติมใหมได หรือการนํากระดาษ
ที่ใชแลวหนาเดียวกลับมาใชอีกหนา เปนตน  การดําเนนิการนี้จะทําใหประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ
และพลังงานทีใ่ชในการผลิต แลวยังลดการกอใหเกิดขยะมูลฝอยอีกดวย 

(3)  การหมนุเวียนกลับมาใชใหม  เปนการคัดแยกวัสดุทีไ่มสามารถนํากลับมาใช
ซํ้าไดโดยตรงตามที่กลาวไวในขอ (2)   แตวัสดุเหลานัน้เมื่อทําการคัดแยกออกจากขยะมูลฝอย
ทั่วไปแลวเราสามารถนํากลับมาใชเปนวัตถุดิบที่จะใชในการผลิตใหมไดตอไป  วิธีการนี้คลายกับ
วิธีการในขอ (2)  แตการนํากลับไปใชใหมนี้จะตองนําวัสดุที่รวบรวมไดไปผสมกับวตัถุดิบใหมตาม
อัตราสวน แลวผานกระบวนการผลิตออกมาเปนผลิตภณัฑชิ้นใหม  เชน นาํขวดหรือเศษแกวมาหลอม
แลวผานกระบวนการผลิตออกมาเปนขวดแกวในลักษณะใหมหรือเปล่ียนรูปรางไปเลย 

(4)  การฟนฟปูระโยชนจากมูลฝอย  เปนการดึงเอาพลังงานจากขยะมูลฝอยมาใช
ประโยชน เชน ใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาจากเตาเผาขยะมูลฝอย  และการนําเอากาซมีเทนที่
เกิดขึ้นมาจากการหมักของขยะมูลฝอยในหลุมมาใชประโยชน  แตวิธีการนี้มีขอควรระวังคือการ
สรางเตาสําหรับเผาขยะมูลฝอยนั้นจะตองคํานึงถึงมลภาวะทางอากาศดวย  ซ่ึงการสรางเตาเผาที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพสูงตองใชงบประมาณในการลงทุนสูงดวย 

(5)  การกําจัดขยะมูลฝอย  ขั้นตอนนี้ถือวาเปนขั้นตอนสดุทายเนื่องจากขยะมูลฝอย
ที่เหลือจากการผานขั้นตอนที่กลาวมาทั้ง 4 ขอ จะตองถูกกําจัดใหหมดไปอยางถูกวธีิ  

2)  แนวความคิดในการคัดแยกขยะมูลฝอย 
(1)  ในการดาํเนินการคดัแยกขยะมูลฝอยเพ่ือใหไดผลดีทีสุ่ด ควรจะใหมีการคดัแยก

ประเภทตั้งแตแหลงกําเนิดของขยะมูลฝอยโดยเฉพาะอยางยิ่งจากครวัเรือน สําหรับการคัดแยก
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ประเภทขยะมลูฝอยที่เกิดขึ้นในบานเรือนควรคัดแยกเปนหมวดหมูเพื่องายตอการนํามาใชใหม การ
ขาย การบริจาค หรือการกําจดั เปนตน การคัดแยกขยะมูลฝอยในบานเรือนสามารถกําหนดประเภท
ได ดังนี(้สมชาย  ปญญากาญจน, 2544, หนา 15-18)  

ก.  เศษกระดาษ  ควรแยกเปนแตละประเภทของกระดาษใหชัดเจน เชน 
กระดาษหนังสือพิมพ กลองกระดาษ เศษกระดาษ โดยสามารถนําไปขายหรือใชประโยชนอยางอืน่ 

ข.  เศษพลาสติก  ไดแก ถุงพลาสตกิตาง ๆ ที่สามารถนําไปใชไดใหมหรือพวก
ที่ใชไมไดก็อาจทิ้งไป นอกจากนั้น พวกขวดพลาสติกตาง ๆ ใหรวบรวมไวแลวนําไปขายได 

ค.  เศษโลหะ  ซ่ึงอาจมีไมมากใหแยกไวกอนแลวนําไปขาย หรือนําไปกาํจัด 
หรือพวกกระปองเครื่องดื่มตาง ๆ ก็ควรแยกไวตางหาก 

ง.  เศษยาฆาแมลง สารเคมี หรือวัตถุอันตราย รวมทั้งหลอดไฟฟลูออเรสเซนต
และถานไฟฉายที่เสื่อม  จะตองแยกกันไวตางหากเพื่อรวบรวมไปกําจดัหรือทําลายตามความ 
เหมาะสมตอไป 

จ.  เศษผาทีไ่มตองการ  ควรแยกตางหากเอาไวบริจาคหรือแปรรูปไปใชอยางอื่น 
เชน ทําผาเช็ดมือ ผาเช็ดพื้น เปนตน 

ฉ.  เศษขยะมูลฝอยท่ีไมสามารถนํามาใชประโยชนอยางอืน่ได  ใหทิ้งรวมกัน
ในภาชนะเพื่อรอใหรถขนขยะมูลฝอยนําไปกําจัดอีกตอหนึ่ง เชน เศษผัก ผลไม และเศษอาหาร 

(2)  ขยะมูลฝอยจากบานเรือน ประกอบดวย 2 ประเภทใหญ ๆ  คือขยะมูลฝอย
ธรรมดา  และขยะมูลฝอยอันตราย ซ่ึงขยะมูลฝอยธรรมดาจะแบงออกเปน 3 ประเภทหลักคือ ขยะ
มูลฝอยมีมูลคา ขยะมูลฝอยสารอินทรีย และขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ ประชาชนสามารถคัดแยกขยะมูลฝอย
กอนทิ้งไดตามประเภทตาง ๆ ซ่ึงจะมีความสําคัญและลดภาระในการกําจัดขยะมูลฝอยของทองถ่ิน
ได  กลาวคือจะเหลือขยะมูลฝอยทิ้ง และขยะมูลฝอยอันตราย สวนขยะมูลฝอยมีมูลคาจะนําไปขาย
ใหผูรับซื้อของเกา ขยะมูลฝอยอินทรียและเศษอาหารหากทองถ่ินมคีวามพรอมก็สามารถดําเนินการ
ทําปุยหมักไวใชประโยชน สําหรับการคัดแยกขยะมูลฝอยออกเปน 4 ประเภท ไดแก (สุนีย  มัลลิกะมาลย, 
2542, หนา 30)  

ก.  ขยะมูลฝอยมีมูลคา หมายถึงขยะมูลฝอยที่นําไปขายได มี 4 ชนิดหลัก ไดแก 
แกว กระดาษ พลาสติก และโลหะ 

ข.  ขยะมูลฝอยสารอินทรีย  ไดแก เศษอาหารตาง ๆ เปลือกไข เปลือกผลไม 
เศษใบไมใบหญา กิ่งไม และกากกาแฟ 
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ค.  ขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ เปนขยะมูลฝอยทิ้งที่จะตองนําไปกาํจัดตอไป ไดแก  แกว 
(แกว กระจกแตก  แกวน้ําดื่ม  รวมถึงแกวอ่ืน ๆ ที่ไมสามารถขายได)  กระดาษ (กระดาษปนเปอน  
กระดาษเคลือบมัน และกลองนม)  พลาสติก (ถุงพลาสติกปนเปอน  โฟม  และเมลามีน)  โลหะ 
(กระปองบรรจุอาหาร และ กระดาษฟรอยด)  และอ่ืน ๆ (เศษผา เศษเซรามกิ) 

ง.  ขยะมูลฝอยอันตราย  ไดแก  กระปองอดัแรง เชน กระปองสเปรย  และ
กระปองยาฆาแมลง   ถานไฟฉายและแบตเตอรรี่  หลอดไฟฟาและหลอดฟลูออเรสเซนต  

2.3.5  รูปแบบการสงเสริมการนําขยะมูลฝอยมาใชประโยชน  
การนําขยะมูลฝอยมาใชประโยชนโดยการคัดแยกขยะมูลฝอยและนําไปขายใหพอคา    

รับซื้อของเกา วิธีนี้จะลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะตองนําไปกําจัด รวมทั้งลดคาใชจายในการกําจดั
ขยะมูลฝอย   นอกจากนั้น การดําเนนิการในรูปแบบธนาคารขยะก็จดัวาเปนเครื่องมอือยางหนึง่ของ
ชุมชนในการจดัการขยะมูลฝอยโดยอาศยัความรวมมือของทุกคนในชุมชน  อยางไรกต็าม การ
ดําเนินการธนาคารขยะในชุมชนในปจจุบันยังประสบปญหาหลายดาน ไดแก ราคารับซื้อขยะมูลฝอย
ของพอคาที่ไมแนนอน และขาดการจัดการที่ดี (พิชิต  สกลุพราหมณ, 2535, หนา 71; อางถึงใน กรณุา  
กลัดเนนิกลุม, 2546, หนา 13-14)  

รูปแบบของการสงเสริมการรีไซเคิลขยะมูลฝอยเพื่อชุมชน  ปจจุบันหนวยงานและองคกร
ตาง ๆ ไดใหความสนใจและมีการสงเสริมการรีไซเคิลขยะมูลฝอยมากขึ้น ซ่ึงแตละพื้นที่จะมีรูปแบบ
และแนวทางดาํเนินการทีห่ลากหลายกันไป  โดยรูปแบบที่ดําเนินการอยูในปจจุบันไดแก (ชัชวาล     
ยุทธชัยยางกุล และ สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน, 2548, หนา 24-32) 

1)  ธนาคารขยะรีไซเคิล ซ่ึงทําหนาที่รับฝาก รวบรวม และขายขยะรีไซเคลิใหกับผูรับ
ซ้ือของเกา โดยสามารถดําเนนิการในชมุชนหรือในโรงเรียน      

2)  ตลาดนัดวสัดุรีไซเคิล   เหมาะสําหรับชุมชนที่ไมมีพืน้ที่ดําเนนิการธนาคารรีไซเคิล        
โดยการประสานรานรับซื้อของเกาใหมารบัซื้อขยะมูลฝอยตามวนั เวลา และสถานที่ที่กําหนด  เพื่อ
อํานวยความสะดวดใหกับประชาชน 

3)  ศูนยวัสดุรีไซเคิล  เหมาะกับองคกรที่มีขนาดใหญ  เชน โรงพยาบาล มหาวิทยาลยั  
ที่มีการสะสางสํานักงานและนําวัสดุที่ไมใชประโยชนมารวบรวมไวเพือ่จําหนายและ นํารายไดเขา
สูองคกรหรือมอบใหกับผูทีท่ําหนาที่รวบรวม 

4)  การจัดวางถังขยะรีไซเคิลในองคกรขนาดใหญ หรือหางสรรพสินคา  เพื่อนําไปขาย
มอบรายไดใหกับมูลนิธิ องคกรการกุศล 
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5)  ผาปารีไซเคิล   เหมาะสําหรับชุมชนที่มขียะมูลฝอยไมมากนัก โดยประชาสัมพันธ
ใหประชาชนนําสิ่งของที่ไมใชแลวมาจําหนายใหรานรับซื้อของเกาเปนครั้งคราว  เพื่อนํารายไดไป
ถวายวดั 
   2.3.6  แนวทางการปฏิบตัิของประชาชนในการแกไขปญหาขยะมูลฝอย 

การที่จะแกปญหาขยะมูลฝอยตกคางนัน้จาํเปนตองไดรับความรวมมือจากประชาชนใน
ชุมชนเพื่อรวมกันแกไขปญหาตามแนวคิดตอไปนี ้

1)  ไมทิ้งขยะมูลฝอยลงในถนน ตรอกซอย ทางเดนิเทา ตลอดจนที่สาธารณะตาง ๆ 
เพราะจะทําใหสกปรกเลอะเทอะ ไมสวยงาม และเปนแหลงแพรเชื้อโรคตางๆ 

2)  แตละครัวเรือนตองมีถังขยะมูลฝอยประจําบานอยางเพยีงพอและทิ้งขยะมูลฝอยลง
ถังขยะมูลฝอยเทานั้นเพื่อสะดวกในการเกบ็รวบรวมไปกําจัด 

3)  ไมทิ้งขยะมูลฝอยลงในแมน้ําลําคลอง ตลอดจนแหลงน้ําตาง ๆ เพราะจะเปนเหตุ
ใหเกดิน้ําทวม แหลงน้ํานัน้ ๆ ตื้นเขิน เกิดน้ําเสีย สงผลตอสุขภาพมนุษยและสัตวน้ําอืน่ ๆ 

4)  ไมเผาขยะมูลฝอยโดยไมจําเปนเพราะจะเปนการแพรเชื้อโรคไปในอากาศ 
และอาจกอใหเกิดอัคคีภยัได 

5)  ควรมีการแยกขยะมูลฝอยกอนนําไปทิ้งในถัง โดยใชระบบถัง 2 ใบ สําหรับเก็บ
ขยะมูลฝอยแยกเปน 2 ประเภท  เพื่อสะดวกในการนําไปกําจัดไดรวดเร็วและเหมาะสม 

6)  พยายามนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน หมายถึง แยกเพื่อนํากลับมาใชใหมซ่ึง
เปนการลดปรมิาณขยะมูลฝอยที่ตองนํามากําจัด  และสามารถใชขยะมลูฝอยเปนทรัพยากรทดแทน
ทรัพยากรธรรมชาติได 

7)  ขยะมูลฝอยประเภทแกวแตก ขวดแตก ควรหอดวยกระดาษหนาๆ ใหมิดชิด เขยีน
ดวยขอความวา อันตรายของแตก เพื่อความปลอดภัยของพนักงานเก็บขน 

8)  อยาซื้อสินคาเพราะเหน็วาราคาถูกดี แตใหซ้ือเพราะความจําเปนจริง ๆ เพื่อลดปริมาณ 
ขยะมูลฝอย 

9) หลีกเลี่ยงการใชพลาสติกและโฟม  เพราะเปนวัสดุที่ยอยสลายยาก ถาเผาไหมก็จะ
เกิดมลพิษทางอากาศ ถาฝงกลบเกิดมลพิษทางดิน ควรใชวัสดุยอยสลายงายตามธรรมชาติแทน เชน 
กระดาษ ใบตอง เปนตน 
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10)  ตองมีการแยกขยะมูลฝอยอันตรายออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป เก็บไวเปนสัดสวน
และปลอดภยั เชน แบตเตอรี ่ถายไฟฉายทีใ่ชแลว ควรเก็บรวบรวมใสถุงแลวแยกทิ้งตางหากจาก
ขยะมูลฝอยทัว่ไป เพื่อรักษาสภาพแวดลอม 

11)  กระปองสเปรย ตองแนใจวาหมดแลวจริง ๆ ถึงนําไปทิ้งเพราะอาจจะระเบิดหรือ
ติดไฟได 

12)  พยายามนาํขยะมูลฝอยอันตรายหมนุเวยีนกลับมาใชประโยชนใหมเทาที่จะ
เปนไปได  ทั้งนี้นอกจากเปนการประหยัดแลวยังชวยลดปริมาณขยะมูลฝอยอันตราย 

13)  นําขยะมลูฝอยอันตรายใหเทศบาลหรอืสุขาภิบาลกําจัดในเตาที่มีการควบคุม
ความรอนใหอยูในเกณฑที่สามารถทําลายสารพิษนั้น ๆ ไดพรอมทั้งกําจัดสวนทีเ่ปนขี้เถา 

14)  ในกรณีทีไ่มสามารถนําขยะมูลฝอยอันตรายสงใหเทศบาลหรือสุขาภิบาลได ก็
ควรนําขยะมูลฝอยหอดวยกระดาษหนา ๆ ใหมิดชิด แลวฝงดินโดยพิจารณาสถานที่ฝงใหเหมาะสม
โดยไมใหมีการแพรกระจายของสารพิษ 

15)  ควรจัดระบบการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย เปนระบบ 3 ใบ โดยเกบ็ขยะมูลฝอย
ออกเปน 3 ถัง ถังสีดําใชใสขยะมูลฝอยเปยก ถังสีเขียวใชใสขยะมูลฝอยแหง และถังสีแดงใชใสขยะ
มูลฝอยอันตราย 

16)  ขยะมูลฝอยประเภทสารเคมีตาง ๆ กอนนําไปกําจัด ควรจะทําใหเขมขนมากขึ้น 
เชน ทําใหตกตะกอน กรอง กล่ัน ระเหย ฯลฯ เพื่อใหมีปริมาณเหลือนอยในการนําไปกําจัด 
 

2.4  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

สมชาย  ปญญากาญจน (2544, หนา 68-69) ไดทําการศึกษาเรื่องความรู ทัศนคติ และการ
ปฏิบัติในการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบวา 
อายุ และอาชพีของประชาชนมีผลตอความรูในการคัดแยกขยะมูลฝอย นอกจากนั้น อายุ และรายได
ของประชาชน  มีผลตอการปฏิบัติการคัดแยกขยะมูลฝอยอีกดวย  

สวนปญหาของกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและขอเสนอเพื่อการปรบัปรุงการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพนั้น พโยม  รุจิรัสสวรวงศ (2543, หนา 58-63) ไดศกึษาปญหาและ
ทางออกการจดัเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนเมอืง กรณีศึกษา : เทศบาลตําบลบานสวน ผลการศึกษา
พบวา เทศบาลไมมีนโยบายการคัดแยกขยะมูลฝอย และไมมีการสนับสนุนใหประชาชนชวยลดขยะ  
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มูลฝอยซ่ึงมีผลใหประชาชนทิ้งขยะมูลฝอยทุกอยางรวมกันในถังขยะมูลฝอยจนขยะมูลฝอยลนถัง 
และสังเกตไดจากจุดรองรับขยะมูลฝอยจะมีขยะมูลฝอยทุกประเภททีป่ระชาชนทิ้งได ตลอดจนขยะ
มูลฝอยที่ตลาดจะสงกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนที่มาจับจายใชสอยซื้อสินคาในตลาด สําหรับ
ขอเสนอเพือ่การปรับปรุง ไดแก 1) เทศบาลตองปรับนโยบายใหมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและนํา
นโยบายไปปฏิบัติ ใหมีถังขยะมูลฝอยแหง ถังขยะมูลฝอยเปยก และถังขยะมูลฝอยอันตราย   สวน
ปญหาประชาชนไมคัดแยกขยะมูลฝอยนัน้ เมื่อเทศบาลมีนโยบายคัดแยกขยะมูลฝอยแลวก็ตอง
ประชาสัมพันธใหประชานทราบ และคัดแยกขยะมูลฝอยไปทิ้งในถังที่เทศบาลจัดให  และอนาคต
ควรจัดใหมีชมุชนตัวอยางโดยทดลองปฏบิัติที่ตําบลใดตําบลหนึ่ง แจกถุงขยะมูลฝอย และจัดใหมี
รถขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท และเมื่อทดลองปฏิบัติไดผลจะขยายไปสูตําบลอื่นตอไป          
2) เทศบาลตองลงมาใหการสนับสนุนใหประชาชนชวยลดขยะมูลฝอย  ประชาสัมพันธแจกจาย
แผนพับถึงวิธีการลดขยะมูลฝอย และใหมกีารประกวดความสะอาดในชุมชนตลอดจนการนําขอมูล
สํารวจการลดขยะมูลฝอยของแตละเดือนมาประเมินผลความสาํเร็จดวย 

สําหรับชุมชนที่เห็นความสําคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอยและไดมีการนําวิธีดําเนินการ
ของธนาคารขยะชุมชนมาใชคือ ชุมชนในเขตบางกะป กรุงเทพฯ โดย กรุณา กลัดเนนิกลุม (2546, 
หนา 35-36) ไดศึกษาวิจยัเรื่องการดําเนนิการของธนาคารขยะชุมชนรวมกันสราง ผลการศึกษาพบวา 
ประชาชนในชุมชนยังไมเหน็ความสําคัญของธนาคารขยะเทาที่ควร  และยังไมคอยนําขยะมูลฝอย
มาขายใหธนาคารแตขายใหกับซาเลงแทน และประชาชนยังไมเห็นประโยชนที่เกิดจากขยะมูลฝอย 
สวนแนวทางแกไข ควรรณรงคปลูกจิตสํานึกและประชาสัมพันธใหประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย
และเหน็ความสําคัญของธนาคารขยะวาทาํใหเกิดรายไดและสภาพแวดลอมในชุมชนดีขึ้น   
นอกจากนี้ ควรใหความสําคัญกับขยะมูลฝอยพิษใหประชาชนนํามาแลกกับส่ิงของเพื่อเปนการ
จูงใจ  ตลอดจนควรมีการสงเสริมใหเดก็เขามาเปนสมาชิกธนาคารเพือ่ใหเกดิรายได  ใหเด็กรูจกั
คัดแยกขยะมูลฝอยกอนนําไปทิ้ง และปริมาณขยะมูลฝอยที่ทิ้งก็ลดนอยลงดวย 
   ในดานการมสีวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมลูฝอยนั้น วไิลวรรณ ตนตระกูลไชย 
(2545, หนา 81-82) ไดทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอย 
ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนในเขตตําบลบางถาเถร อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษา
พบวา  การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม  ความรูความเขาใจในเรื่องขยะมูลฝอย  ความคิดเห็นตอการ
จัดการขยะมูลฝอย  มีผลตอการมีสวนรวมในการจดัการขยะมลูฝอยทีแ่ตกตางกนั       
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จีระชัย  ไกรกงัวาร (2544, หนา 101-102) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดการขยะมูลฝอย ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา
พบวา ระดับการศึกษา การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม การรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรื่องขยะ
มูลฝอย  และความรูความเขาใจในเรื่องขยะมูลฝอย  มีผลตอการมีสวนรวมในการกําจดัขยะมูลฝอย   
สวน เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน จํานวนสมาชิกในครวัเรือน  ระยะเวลาที่พักอาศยัในพื้นที่ และ
ระดับความคิดเห็นตอปญหาขยะมูลฝอยไมมีผลตอการมีสวนรวมในการจัดการขยะมลูฝอย 

สมสมาน  อาษารัฐ (2548, หนา 103) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนตอการจดัการ
ขยะมูลฝอย : กรณีศึกษาองคการบริการสวนตําบลธาตุทอง  อําเภอบอทอง  จังหวดัชลบุรี พบวา
ประชาชนที่มอีาชีพแตกตางกันมีสวนรวมตอการจดัการขยะมูลฝอยแตกตางกนั โดยผูประกอบอาชพี
คาขายและรานคาชุมชนเหน็วา  ขยะมูลฝอยบางสวนมาจากรานคา  ตนเองตองรับผิดชอบตอขยะ   
มูลฝอยเหลานัน้ อีกทั้งการดแูลบริเวณหนารานคาใหสะอาดปราศจากขยะมูลฝอยทําใหลูกคาเขามา
ซ้ือของมากขึ้น 

Australian Bureau of Statistics (2003, p. 3-7) ไดศกึษาและสํารวจการจัดการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน พบวารอยละ 95 ของครัวเรือนในออสเตรเลียมีการนําขยะมูลฝอยมารีไซเคิล  รอยละ 
83  มีการนําขยะมูลฝอยมาใชซํ้า  และรอยละ 2 ไมมีการนําขยะมูลฝอยมารีไซเคิลและมาใชซํ้า  ซ่ึง
ในครัวเรือนรอยละ 2  ที่ไมมีการนําขยะมลูฝอยมารีไซเคิลและมาใชซํ้า ใหเหตุผลจากมากไปหา
นอยวา  ในครวัเรือนไมมีขยะมูลฝอยที่สามารถนํามารีไซเคิลหรือใชซํ้าในปริมาณทีม่ากพอ   ความ
สะดวกและความไมยุงยาก   และไมสนใจที่จะคัดแยกขยะมูลฝอย  สวนประเภทขยะมูลฝอยที่นํามา
รีไซเคิลหรือใชซํ้ามากที่สุด คือ  กระดาษ  พลาสติกและแกว  กระปองอลูมิเนียม  กระปองเหล็ก  
เศษอาหาร และน้ํามันเครื่องใชแลว    

Silaban (2002, p. 4-6) ไดศึกษาปญหาการจดัการขยะมูลฝอยในเมอืงสุราบายา พบวาการ
จัดการขยะมูลฝอยประกอบดวย ระบบเก็บรวบรวม ระบบขนสง และระบบกําจัด และกอนที่หนวยงาน
จัดเก็บขยะมูลฝอยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากบานเรือนนั้น จะมีผูร้ือคนขยะมูลฝอย 
เพื่อนําไปรีไซเคิล  ซ่ึงสงผลใหขยะมูลฝอยลดลงถึงรอยละ 30   อยางไรก็ตาม การดําเนินการของ   
ผูร้ือคนขยะมลูฝอยดังกลาวกอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมแกเมืองสุราบายา เนื่องจากขยะมูลฝอย
ทั้งเกาละใหมจะถูกคลุกเคลากันและเกิดกลิ่นเหม็นทีแ่พรกระจายไปในอากาศ  ดังนัน้ การแกไข
ปญหาอยางเรงดวน คือการเขาไปดําเนินการจัดระเบยีบในการปฏิบัติของผูร้ือคนขยะมูลฝอยเหลานี ้
เพื่อใหการคัดแยกขยะมูลฝอยเปนไปอยางเหมาะสมและไมเกิดมลพษิ  ควบคูไปกับการรณรงคให
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ประชาชนลดปริมาณการทิ้งขยะมูลฝอยลง โดยการใชมาตรการ 4R ไดแก Reduce Reuse Recycle 
Recovery   
   ผูวิจัยไดนําผลการศึกษาดังกลาวมาเชื่อมโยงกับแนวคิดในงานวิจัยคร้ังนี้ โดยทําการศึกษา
ในเรื่องขอมูลบริบทชุมชน  ตลอดจนปญหาอุปสรรคในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย  เพื่อวิเคราะห
สถานการณ  บริบทของชุมชน  และนําผลดังกลาวเสนอตอที่เวทีการสนทนากลุมเพื่อการรวมคิด
วิเคราะหปญหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน ตอไป  


