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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 

การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในชุมชน ตําบลหนองปรือ 
อําเภอบางละมุง  จังหวดัชลบุรี  มีวัตถุประสงคเพื่อสรางการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาใน
ชุมชนในการวเิคราะหปญหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน  รวมดําเนนิการ
แกไขปญหาขยะมูลฝอยในชมุชน  และรวมประเมินผลความสําเร็จของการแกไขปญหาขยะมูลฝอย
ในชมุชน ประชากรในการศกึษาวจิยั คือผูประกอบการรานคาในชุมชนใน 14 หมูของตําบลหนองปรือ 
จํานวน 672 คน  กลุมตัวอยางในขั้นตอนการรวมวิเคราะหปญหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหา
ขยะมูลฝอยในชุมชน ประกอบดวยผูประกอบการรานคาในชุมชน ใน 14 หมู (หมูละ 3 คน) รวม
จํานวน 42 คน  สวนกลุมตัวอยางในขัน้ตอนการดําเนินการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน  และ
การรวมประเมนิผลความสําเรจ็ของการแกไขปญหาขยะมลูฝอยในชุมชน ประกอบดวย ผูประกอบการ
รานคาในชุมชนในหมู 1 ทั้งหมด ซ่ึงมีจํานวนทั้งสิ้น 78 คน เครื่องมือที่นําใชในการวิจัยประกอบดวย 
แบบบันทกึการสังเกตแบบไมมีโครงสราง  ซ่ึงใชในขัน้ตอนการเตรยีมการวิจยัสําหรับบนัทึกขอมูล
บริบทชุมชนทีเ่กี่ยวของกับเรือ่งการทิ้งขยะมูลฝอย  นอกจากนั้น มแีนวทางการสนทนากลุม (Focus 
Group)  ซ่ึงดําเนินการในขั้นตอนการวิเคราะหปญหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาขยะมูลฝอยใน
ชุมชนและขั้นตอนการประเมินผลความสําเร็จของการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชมุชน โดยสรุปผล 
การวิจยัได ดังนี้  
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1  สรุปผลการวิเคราะหบริบทชุมชนท่ีเชื่อมโยงกับการเกิดปญหาขยะมูลฝอย 
1)  บริบทเกี่ยวกับพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยของชุมชน ในขั้นตอนการเตรียมการวิจัย 

ณ จุดทิ้งขยะมลูฝอยในชุมชนทั้ง 14 หมูของตําบลหนองปรือ พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 19 คน หรือ
คิดเปนรอยละ 67 ทิ้งขยะมูลฝอยในถังขยะมูลฝอยของ อบต. หนองปรอื   ที่เหลือ จํานวน 6 คน หรือ
คิดเปนรอยละ 22  และจาํนวน 3 คน หรือคดิเปนรอยละ 11 ทิ้งขยะมูลฝอยในถังขยะมลูฝอยของตนเอง 
และถังขยะมูลฝอยของเพื่อนบาน ตามลําดบั   สวนลักษณะการทิ้งขยะมูลฝอย พบวา กลุมตัวอยาง
จํานวน 26 คน หรือคิดเปนรอยละ 93 นําขยะมูลฝอยใสถุงรวมแลวทิ้งลงถัง  ที่เหลือ จํานวน 2 คน 
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หรือคิดเปนรอยละ 7  เทขยะมูลฝอยลงในถังโตยตรง   และในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย พบวา 
กลุมตัวอยาง จาํนวน 4 คน หรือคิดเปนรอยละ 14 มีการคัดแยกขยะมูลฝอยกอนทิ้ง  ที่เหลือ จํานวน 
24 คน หรือคิดเปนรอยละ 86 ไมมีการคัดแยกขยะมูลฝอยกอนทิ้ง 

2)  บริบทเกี่ยวกับขยะมูลฝอย  ในภาพรวมตําบลหนองปรือมีปริมาณขยะมูลฝอย 74 
ตันตอวัน จําแนกเปน  เศษอาหาร รอยละ 53   พลาสติก รอยละ 24   กระดาษรอยละ 13  และขยะ  
มูลฝอยอ่ืน ๆ รอยละ 10   สวนในหมู 1 มปีริมาณขยะมลูฝอย 6 ตันตอวัน จําแนกเปน  เศษอาหาร 
รอยละ 55   พลาสติก รอยละ 9   กระดาษรอยละ 10   ขวดและกระปอง รอยละ 15  และขยะอื่น ๆ 
รอยละ 11   

5.1.2  สรุปผลการวิเคราะหปญหาสาเหตแุละแนวทางแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชมุชน   
1)  ปญหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหา  ปญหาขอที่ 1 คือปญหาขยะมูลฝอยลนถัง

และขยะมูลฝอยตกคาง ซ่ึงมสีาเหตุมาจากชุมชนมีการทิง้ขยะมูลฝอยในปริมาณมาก รวมทั้งผูทิ้งไมมี
การคัดแยกขยะมูลฝอย   ถังขยะมูลฝอยที่ อบต. หนองปรือจัดไวบริการมีจํานวนไมเพียงพอ   สวน
แนวทางแกไขปญหาประกอบดวย การคัดแยกขยะมูลฝอยกอนทิ้ง เพื่อนําขยะมูลฝอยบางสวนไปขาย 
และขยะมูลฝอยสวนที่เหลือหรือขายไมไดนํามาทิ้งในถังรอบรับขยะมูลฝอยของ อบต. หนองปรือ    
นอกจากนั้น  ตองลดการสรางขยะมูลฝอยในรานคาใหนอยลง  รวมทั้ง อบต. หนองปรือควรจัดหาถงั
ขยะมูลฝอยมาบริการเพิ่มเติมใหเหมาะสมกับปริมาณขยะมูลฝอย  ปญหาขอที่ 2 คือ จุดทิ้งขยะมูลฝอย
มีความสกปรก เกิดกลิ่นเหมน็รบกวน ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก การขาดระเบยีบวินยัของผูทิ้ง ทั้งผูทิ้งที่เปน
คนในชุมชน นักทองเที่ยว และผูสัญจร ที่ทิ้งขยะมูลฝอยอยางไมรับผิดชอบ  เพียงเพราะเปนความ
สะดวกของตนเอง แนวทางแกไขปญหาคอื รณรงค จัดทําปายประชาสัมพันธ  และขอความรวมมอื
ในการปฏิบัติ และทิ้งขยะมูลฝอยใหถูกตองเหมาะสมในจดุสําคัญ ๆ  

2)  จากปญหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาดังกลาวขางตน   ชุมชนไดรวมกันจัดลําดบั
ความสําคัญและคัดเลือกแนวทางแกไขปญหาเพื่อนํามากําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการรวมกัน  โดย
การสนทนากลุมไดตัดสินใจเลือกกิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกออกเปนขยะมูลฝอย
ขายไดและขยะมูลฝอยขายไมได  เพื่อดําเนนิการนํารองในพื้นที่หมู 1  ซ่ึงเปนพื้นที่ใกลเคียงกับเมือง
พัทยา มีปริมาณขยะมูลฝอยมากและมีขยะมูลฝอยตกคาง โดยกลุมเปาหมายที่รวมกิจกรรมการคัดแยก
ขยะมูลฝอยประกอบดวยผูประกอบการรานคาในชุมชนทั้งส้ิน จํานวน 78 คน ระยะเวลาในการปฏิบัติ 
1 เดือน  สวนการประเมินผลความสําเร็จพิจารณาจากประโยชนที่ชุมชน และ อบต. หนองปรือไดรับ 

5.1.3  สรุปผลการดําเนินการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชมุชน 
1)  หลังจากไดความชัดเจนในการวิเคราะหปญหา สาเหตุ และแนวทางการแกไขปญหา

ขยะมูลฝอยในชุมชน รวมทั้งกิจกรรมทีจ่ะดาํเนนิการรวมกนัแลว ผูวิจยั และเจาหนาที่ อบต. หนองปรือ 
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รวมกันดําเนินการประชาสัมพันธโดยใชรถประชาสัมพันธเคลื่อนที่ และใชหอกระจายขาวของหมู 1  
เผยแพรขาวสาร กิจกรรมการคัดแยกขยะมลูฝอยในพื้นทีห่มู 1 ใหผูประกอบการรานคาในชุมชน
ทราบอีกครั้ง  โดยไดดําเนนิการในระหวางวันที่ 30-31 ตุลาคม 2549 

2)  การดําเนินกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน  ซ่ึงผูประกอบการรานคาในชุมชนใน
หมู 1 จํานวน 78 คน ดําเนินการในชวงระยะเวลา 1 เดือน (1-30 พฤศจิกายน 2549) พบวามีผูเขารวม
ดําเนินการและปฏิบตัิ (มีการคัดแยกขยะมลูฝอยจริง) จํานวน 54 คน หรือคิดเปนรอยละ 69 ของ
กลุมเปาหมาย น้ําหนกัขยะมลูฝอยที่แยกไวขายรวม 1,470 กิโลกรัม คิดเปนรายไดจํานวน 9,650 บาท    
โดยกอนเริ่มดาํเนินการผูประกอบการรานคาในชุมชนทิง้ขยะมูลฝอย เฉลี่ย 230 กิโลกรัมตอวัน และ
เมื่อมีการคัดแยกขยะมูลฝอยผูประกอบการรานคาในชุมชนสามารถคัดแยกขยะมูลฝอยไวขายได 
เฉลี่ย 49 กิโลกรัมตอวัน  คงเหลือขยะมูลฝอยที่ทิ้งลงถังขยะมลูฝอยของ อบต. หนองปรือ เฉลี่ย 181 
กิโลกรัมตอวนั กลาวคือผูประกอบการรานคาในชุมชนลดการทิ้งขยะมูลฝอยลงไดคิดเปนรอยละ 21 
สงผลดีทําใหถังขยะมูลฝอยของ อบต. หนองปรือ ไมมีขยะมูลฝอยลนและมีภาพความสะอาดที่ดีขึน้ 

3)  จากการประเมินปริมาณขยะมูลฝอยของหมู 1 กอนและหลังดําเนินการคัดแยกขยะ
มูลฝอย พบวา  ขยะมูลฝอยประเภทเศษอาหารกอนและหลังดําเนินการมีปริมาณ 3,300 กิโลกรัม คือ
ไมมีการเปลี่ยนแปลง ขวดและกระปอง จากเดิม 900 กโิลกรัม เปน 315 กิโลกรัม ลดลง 585 กิโลกรัม 
หรือคิดเปนรอยละ 65   กระดาษ จากเดิม 600 กิโลกรัม เปน 225 กิโลกรัม ลดลง 375 กิโลกรัม หรือ
คิดเปนรอยละ 62   เศษพลาสติก จากเดิม 540 กิโลกรัม เปน 225 กิโลกรัม ลดลง 315 กิโลกรัม หรือ
คิดเปนรอยละ 58 

5.1.4  การประเมินผลความสาํเร็จของการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชมุชน 
1)  จากการรวมดําเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะมลูฝอย ระยะเวลา 1 เดือน ผูประกอบการ

รานคาในชุมชนไดรวมกันประเมินผลความสําเร็จ  โดยเห็นรวมกันวาผูประกอบการรานคาในชุมชน
ไดรับประโยชนจากรายไดทีข่ายขยะมูลฝอย  สวนประโยชนที่ อบต. หนองปรือ ไดรับก็คือการที่
ประชาชนทิ้งขยะมูลฝอยลดนอยลง ทําใหขยะมูลฝอยทีท่ิ้งลงถังขยะมูลฝอยของ อบต. หนองปรือ    
มีปริมาณลดลงกวาเดิม สามารถลดปญหาขยะมูลฝอยลนถังและขยะมลูฝอยตกคางในพื้นที่และจุดทิ้ง
ขยะมูลฝอยมคีวามสะอาดกวาเดิมลดกลิ่นเหม็นรบกวนลงไดระดับหนึ่ง 

2)  การตดัสินใจในการดําเนนิการในระยะตอไป เวทีสนทนากลุมเห็นรวมกันทีจ่ะดําเนนิ
กิจกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยตอไป    เนือ่งจากผูประกอบการรานคาในชุมชนมีรายไดจากการ
ดําเนินการ และยังชวยลดปญหาขยะมูลฝอยใหกับพื้นทีท่ี่ตนเองอาศัยอยูไดดวยจึงเห็นวาเปนกิจกรรม
ที่ทําแลวทั้งชมุชนและ อบต. หนองปรือ ไดรับประโยชนรวมกนั 
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3)  การเสนอแนะเพือ่การปรบัปรุงการดาํเนนิกจิกรรมคดัแยกขยะชุมชน  เวทสีนทนากลุม
เสนอแนะให อบต. หนองปรือ ผลักดันและขยายผลการดําเนินกิจกรรมใหกับกลุมของประชาชน
ทั่วไป  และตามหมูบานใหญ ๆ ในพื้นที่  เนื่องจากเปนแหลงสรางขยะมูลฝอยเปนจํานวนมาก  
นอกจากนั้น อบต. หนองปรือ ควรพิจารณาจัดหาถุงขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทมาแจกจายในชุมชน
เพื่อเปนการสนับสนุนและจงูใจใหเกดิการคัดแยกขยะมูลฝอยมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งสนับสนุนการจัดตัง้
จุดนัดพบหรือตลาดรับซื้อขยะมูลฝอย ตลอดการสรางราคากลางในการรับซื้อเพื่อสงเสริมใหเกดิการ
คัดแยกขยะมูลฝอยอยางตอเนื่องยั่งยนื 

5.1.5  ยุทธศาสตรในการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน 
จากการมีสวนรวมของชุมชนในการวิเคราะหปญหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาขยะ

มูลฝอยในชุมชน  การรวมดาํเนินการแกไขปญหาขยะมลูฝอยในชุมชน  และการรวมประเมินผล
ความสําเร็จของการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน ทาํใหเกิดรูปแบบหรือขอกําหนดในการจัดการ
ปญหาขยะมูลฝอยในชุมชนที่เรียกวายทุธศาสตรการคัดแยกขยะมูลฝอยของชุมชน ซ่ึงเปนการสงเสริม
การมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในชุมชนผานทางวิธีการจัดกระบวนการเรยีนรู จากเวทกีาร
สนทากลุม  และจากการพฒันาความรู ทักษะในการคัดแยกขยะมูลฝอย 

 

5.2  อภิปรายผล 
 

5.2.1  บริบทชุมชนท่ีเชื่อมโยงกับการเกิดปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน 
จากการศึกษาบริบทชุมชน พบวาสวนใหญชุมชนนําขยะมูลฝอยมาทิ้งในถังขยะมูลฝอยของ 

อบต. หนองปรือ โดยการนําขยะมูลฝอยทกุอยางใสถุงรวมกันโดยไมมีการคัดแยก กลาวคือชุมชนยัง
ไมเห็นประโยชนที่เกิดจากขยะมูลฝอย ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ กรุณา  กลัดเนนิกลุม (2546, 
หนา 25-36) ทีท่ําการศึกษาเรือ่งการดําเนินการของธนาคารขยะชุมชนรวมกันสราง พบวา ประชาชน
ยังไมเห็นประโยชนที่เกดิจากขยะมูลฝอยและไมเหน็ความสําคัญของธนาคารขยะเทาที่ควร ซ่ึงมี 
แนวทางในการแกไขคือ การรณรงคปลูกจติสํานกึ และประชาสัมพนัธใหประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย
เพื่อเพิ่มรายไดและยังเปนการรักษาสภาพแวดลอมในชุมชนอีกทางหนึง่ดวย 

5.2.2  ปญหาขยะมูลฝอยในชมุชน 
1)  ผลจากการวิเคราะหปญหาขยะมูลฝอยของชุมชน  พบวาขยะมูลฝอยมีปริมาณมาก

และขยะมูลฝอยลนถัง  อันเนือ่งมาจากชุมชนมีการสรางและทิ้งขยะมูลฝอยในปริมาณมาก   และทิ้ง
โดยไมมีการคดัแยกขยะมลูฝอย   ซ่ึงปญหาดังกลาวสอดคลองกับงานวิจยัของ พโยม  รุจิรัสสวงศ 
(2543, หนา 58-63) ที่ไดทําการศึกษาปญหาและทางออกการจัดเก็บขยะในเขตชุมชนเมือง  
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กรณีศึกษา :  เทศบาลตําบลบานสวน  ที่พบวาประชาชนทิ้งขยะมูลฝอยทุกอยางรวมกนัจนทําใหเกิด
ปญหาขยะมูลฝอยลนถัง   ทั้งนี้เนื่องมาจากเทศบาลไมมนีโยบายในการคัดแยกขยะมลูฝอยและไมมี
การสนับสนุนใหประชาชนชวยลดขยะมูลฝอย 

2)  การใหความรู ขาวสาร และวิธีปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสมทั้งในเวทกีารสนทนากลุม
การประชาสัมพันธเคลื่อนที่  และการประกาศผานหอกระจายขาว  ทําใหชุมชนเกดิความรู ความ
เขาใจ  และสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดจริง  ซ่ึงความรูที่ถูกตองเหมาะสมนีก้อใหเกดิการ
ปฏิบัติที่ดี และเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชุมชนได และเปนผลใหผูประกอบการรานคาใน
ชุมชนมีการคดัแยกขยะมูลฝอย  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของจีระชัย  ไกรกังวาร (2544, หนา 
20-21) ที่ไดทาํการศึกษาวิจยัการมีสวนรวมของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอย : ศึกษาเฉพาะ
กรณี  เทศบาลเมืองวารินชําราบ  จังหวดัอุบลราชธานี  พบวา การรับทราบขอมูลขาวสารเรื่องขยะ    
มูลฝอย และความรูความเขาใจในเรื่องขยะมูลฝอยมีผลตอการมีสวนรวมในการกําจัดขยะมูลฝอย 

5.2.3  การดําเนินการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน 
1)  การคัดแยกขยะมูลฝอย สงผลใหผูประกอบการรานคาในชุมชนทิ้งขยะมูลฝอยลงถัง 

อบต. หนองปรือลดนอยลงกวาเดิมถึงรอยละ 21 ซ่ึงถือวาเปนวิธีการลดปริมาณการทิ้งขยะมูลฝอย
ที่ไดผลดีวิธีหนึ่ง และสามารถดําเนินการไดตั้งแตแหลงกอขยะมูลฝอยคือผูประกอบการรานคาใน
ชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดสมัยใหมในการลดปญหาขยะมูลฝอยแทนการใชวิธีการแบบเกา ๆ ที่
เนนการหาทางรองรับและจัดเก็บขยะมูลฝอยใหไดมากที่สุด หรือการขยายพื้นที่ฝงกลบ ของ กรรณิกา 
ขวัญอารีย (2546, หนา 33-41) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมขององคกรชุมชน : ทางเลือก
ใหมของการจดัการปญหาขยะ  ซ่ึงผลการวิจัยพบวาภาครัฐไดพยายามแกไขปญหาขยะมูลฝอยดวย
การนําเอาวิชาการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพซึ่งประกอบดวย การฝงกลบ  การทําปุยหมัก  
และเตาเผาขยะมูลฝอยมาใช แตไมสามารถแกไขปญหาได  และกลับกอใหเกิดปญหาปานปลาย
เนื่องจากแนวทางแกไขปญหาที่ผานมาเปนการแกไขทีป่ลายเหตุ   การจัดการปญหาขยะมูลฝอยทีด่ี
ควรเนนที่ตนเหตุ หรือตนทาง  ควรเริ่มที่สํานึกที่ถูกตองดานสิ่งแวดลอมของคนในสงัคม การปลุก
จิตสํานึกเพื่อการลดการผลิตขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย การระดมการมีสวนรวมของชุมชน
และสถาบันตาง ๆ ใหรวมกนัปองกันแกไขปญหา  

2)  แนวทางการคัดแยกขยะมลูฝอยเพื่อลดปริมาณการทิ้งขยะมูลฝอยนี้  ยงัสอดคลอง
กับแนวคิดของ สมควร  โพธิสาร (2535, หนา 560-567 ; อางถึงใน พโยม  รุจิรัสสวงศ (2543, หนา 
49-50) ที่กลาวไวในหนังสือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่วา ขอจํากัดและปญหา
การจัดการขยะมูลฝอยของภาครัฐอันนําไปสูการเหล่ือมลํ้าในคุณภาพชวีิตของประชาชนในทองถ่ิน   
ตาง ๆ ไมวาจะดําเนินการโดยรัฐ หรือแปรรูปใหเอกชนมาดําเนินการ ก็ยังคงเปนการแกไขปญหาที่
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ไมมีประสิทธิภาพ และแนวคิดที่เหมาะสมคือการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดการดานคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนํากลับมาผลิตใหม เพือ่ลดปริมาณขยะมูลฝอย  

5.2.4  การประเมินผลความสาํเร็จของการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชมุชน 
1)  การรวมประเมนิผลความสําเร็จของการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชมุชน พบวา  

ผูประกอบการรานคาในชุมชนใหความรวมมือในการดําเนินการอยางดียิ่งและตองการดําเนินกิจกรรม
การคัดแยกขยะมูลฝอยตอไป ทั้งนี้ เนื่องมาจากชุมชนไดรับผลประโยชนโดยตรงคอืรายไดที่เกิดจาก
การขายขยะมลูฝอยที่แยกออกมา กลาวคอืผูประกอบการรานในชุมชนไดรับประโยชนจึงรวมคัดแยก
ขยะมูลฝอย  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคดิของ จีระชัย ไกรกังวาร (2544, หนา 20-21) ที่ไดทําการวจิัย 
การมีสวนรวมของประชาชนในการกําจัดขยะมูลฝอย : ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลเมืองวารินชําราบ 
จังหวดัอุบลราชธานี สรุปไววาการที่ประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการพัฒนา ยอมขึ้นอยูกับปจจัย
หลายประการ ไดแก  เงื่อนไขทางเศรษฐกจิที่ประกอบดวย อาชีพ รายได และความคาดหวังในรายได
ที่เพิ่มขึ้น  และเงื่อนไขทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา ไดแก  ความคาดหวังตอประโยชนที่จะไดรับ  
ความเชื่อ ความศรัทธา ความเกรงใจตอบคุคล  และวิธีการติดตอส่ือสาร   

2)  สวนผูประกอบการรานคาในชุมชน จํานวน 24 รานคาที่ไมมีการคัดแยกขยะมูลฝอย       
โดยใหเหตุผลวาตนเองมีงานมากและลนมือ และเห็นวาขยะมูลฝอยที่ทิ้งมีนอยไมคุมคาในการคัดแยก      
สอดคลองกับแนวคดิของกรมสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอม (2544, หนา 1-3) ทีป่รากฏในคูมือหนวยงาน
ทองถ่ิน การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอย ที่วาปญหาอุปสรรคตอการมีสวนรวม
ของประชาชนก็คือ  การที่ประชาชนไมมีเวลาเนื่องจากสวนใหญตองขวนขวายดิน้รนหาเลี้ยงชพี     
จึงยากทีจ่ะสนใจในประเดน็การมีสวนรวม 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 

5.3.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  อบต.  หนองปรือควรนําผลความสําเร็จที่เกิดขึ้นไปเผยแพรใหกับกลุมเปาหมายอื่น ๆ 

ทั้งที่เปนผูประกอบการรานคาในชุมชน และประชาชน ในพื้นที่ 13 หมูที่เหลือในตําบลหนองปรือ 
ทั้งในดานเทคนิควิธีที่นํามาใชในการเสริมสรางการมีสวนรวมเพื่อแกไขปญหา  และผลลัพธที่เกิด
จากการดําเนินการ 

2)  นํารูปแบบกิจกรรมการคดัแยกขยะมูลฝอยบรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ของ อบต. 
หนองปรือ เพือ่หาแนวทางการสนับสนุนชุมชนในดานตาง ๆ เชน   สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ
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ในการคัดแยกขยะมูลฝอย การนําประชาชนไปศึกษาดูงานการคัดแยกขยะมูลฝอยของชุมชนภายนอก   
ตลอดจนการอบรมใหความรูในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยอยางตอเนื่อง 

3)  อบต. หนองปรือควรจัดใหมีการสนทนากลุมในพื้นทีอ่ยางตอเนื่อง เพื่อสรางการมี
สวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหาอืน่ ๆ ตลอดจนเปนการสรางกจิกรรมการพฒันาในรูปแบบ
ใหม ๆ ที่จะนาํมาดําเนินการ 

4)  อบต. หนองปรือ ควรจัดใหมีศูนยรับซื้อขยะมูลฝอยหรือตลาดนัดในพื้นที่ทุกหมู 
หรือในจดุที่มขียะมูลฝอยเปนปริมาณมาก  เพื่อสรางชองทางใหประชาชนนําขยะมูลฝอยมาขาย   
เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงเปนการกระตุนใหประชาชนเกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยอยางตอเนื่อง 

5)  อบต. หนองปรือ ควรรวมหาแนวทางสรางมาตรฐานราคาขยะมูลฝอยเพื่อใหประชาชน
ไดรับความเทาเทียมในดานผลตอบแทน ซ่ึงในประเดน็นี้ อบต. หนองปรือ ไดประสานกับรานคารับ
ซ้ือขยะมูลฝอยในตําบลเพื่อใหรับซื้อขยะรีไซเคิลแตละประเภทใหเปนมาตรฐานเดยีวกัน  

5.3.2  ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัย 
1)  การสงเสริมและสรางการมสีวนรวมของชุมชนควรเริ่มที่การเปดโอกาสใหทุกคน

ไดแสดงความคิดเห็น เสนอปญหาสาเหตุ และแนวทางแกไข รวมตัดสนิใจ รวมดําเนนิการ  และรวม
ประเมินผลความสําเร็จอยางเทาเทียมกนั โดยมี อบต. หรือหนวยงาน องคกรในพื้นทีค่อยใหการ
สนับสนุน เปนพี่เล้ียง และใหคําแนะนํา เพื่อใหชุมชนเกิดเกดิเรียนรูรวมกันในการแกไขปญหาของ
ชุมชน 

2)  หนวยงานที่เกีย่วของควรจัดใหมกีารเพิม่พูนความรูทีจ่ําเปน เหมาะสม และสอดคลอง
กับความตองการของชุมชน  เพื่อสรางความเขมแข็งทางดานองคความรู และนําไปสูการแกไขปญหา
และการพัฒนาตนเอง รวมทัง้ชุมชนสามารถปรับตัวใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงจากโลกภายนอก
ไดอยางรูเทาทนั 

3)  อบต. ควรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับขยะรีไซเคิล  มูลคาของขยะมูลฝอย 
แหลงรับซื้อขยะมูลฝอย ใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง วาขยะมูลฝอยมคีาสามารถนํามาขายไดและ
สรางรายไดใหกับครอบครัว 

4)  อบต. ควรจัดหาถังขยะมลูฝอยสําหรับทิ้งเศษอาหารมาไวบริการตามจัดทิ้งขยะ    
มูลฝอยควบคูไปกับถังขยะมูลฝอยเดิม  เพื่อใหประชาชนแยกทิ้งเศษอาหารออกจากขยะมูลฝอย
ประเภทอื่น ๆ และนําเศษอาหารไปใชประโยชนแทนการนําไปฝงกลบ ก็จะทําใหลดปริมาณขยะ  
มูลฝอยที่ตองนําไปกําจดัลงไดอีกจํานวนมาก ทั้งนี้ เนื่องจากเศษอาหารเปนขยะมูลฝอยที่มีปริมาณ
มากกวารอยละ 50 ของจํานวนขยะมูลฝอยทั้งหมด 
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5)  อบต. ควรพิจารณาจดัหาถังขยะมูลฝอยสําหรับทิ้งขยะมีพิษไวบริการ  หรือกําหนด
วันที่จะทิ้งขยะมีพิษใหชุมชนทราบ เนื่องจากชุมชนยังทิง้ขยะมีพษิรวมกับขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ ที่ขาย
ไมได 

5.3.3  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1)  จากการศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยในพืน้ที่พบวาปริมาณขยะมูลฝอยมากกวารอยละ 

50 เปนขยะมูลฝอยจากบานเรือนที่พกัอาศัยและหมูบานตาง ๆ ดงันัน้ การวิจยัครั้งตอไปควรดําเนนิการ
ศึกษาวจิัยและสรางการมีสวนรวมในการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในกลุมประชาชน และในหมูบาน
จัดสรรในพื้นที่ เนื่องจากเปนกลุมที่สรางขยะมูลฝอยแหลงใหญจํานวนมากอกีแหลงหนึ่งของชุมชน    
เพื่อใหไดแนวทางในการนํามาดําเนินกิจกรรมการลดปริมาณการทิ้งขยะมูลฝอย  ตอไป 

2)  ควรมกีารศกึษาปจจยัที่มีผลตอการจดัการขยะมูลฝอยในรูปแบบอืน่ ๆ เชน การศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการลดการสรางขยะมูลฝอย   เพื่อนําไปวางแนวทางและกิจกรรมการปฏิบัติใหคนใน
ชุมชนลดการสรางขยะมูลฝอยไดอยางเหมาะสม  

3)  ควรมีการศกึษาวจิัยความเปนไปไดในการใชประโยชนจากขยะเศษอาหาร เนื่องจาก
เศษอาหารเปนขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมากที่สุดในพืน้ทีต่ําบลหนองปรือ    

 
  


