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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปจจุบันปญหาการจัดการขยะในพ้ืนท่ี

ตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 2) สรางรูปแบบท่ีเหมาะสมของการจัดการขยะ

แบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง 

จังหวัดระยอง และ 3) ประเมินรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและชุมชน ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ 

3 ข้ันตอน คือ 1) เก็บรวบรวมขอมูลดวยการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถาม กลุมตัวอยาง ไดแก 

หัวหนาครัวเรือนจํานวน 350 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสถิติท่ีใช

สําหรับการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี และคารอยละ 2) เก็บรวบรวมขอมูลดวยการวิจัย

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ผูมีสวนไดสวนเสียและภาคีเครือขายการพัฒนา 

ท่ีเปนขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึก การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสนทนากลุม

หลังจากนั้นนายกองคการบริหารสวนตําบลบานแลงไดแตงตั้งผูรับผิดชอบหลัก จัดทําโครงการนํารอง

จํานวน 6 โครงการและนําโครงการนํารองไปทดลองใช 3) ประเมินรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวน

รวมโดยการอภิปรายกลุมแบบเจาะจง จากผูมีสวนไดสวนเสียและสมาชิกภาคีเครือขายการพัฒนาใน

พ้ืนท่ี วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา 

 ผลการวิจัยมี ดังนี้: 

 1) การศึกษาสภาพปญหาการจัดการขยะในพ้ืนท่ีตําบลบานแลง พบวา จํานวนขยะ

มีปริมาณมากเนื่องจากความหนาแนนของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว แหลงกําเนิดขยะ

ท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดมาจากครัวเรือน โรงงาน และบริษัทหางราน ผลกระทบคือ กลิ่นเหม็นท่ีมีสาเหตุ

มาจากขยะดังกลาว ดังนั้น ทุกฝายท่ีเก่ียวของจึงมีความตองการใหมีการจัดการขยะแบบมีสวนรวม 
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โดยบูรณาการระหวางองคการบริหารสวนตําบลบานแลง ชุมชน นักวิชาการ หนวยราชการและ

หนวยงานเอกชนท่ีเก่ียวของ  

 2) การสรางรูปแบบการจัดขยะแบบสวนรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน

ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พบวา รูปแบบการจัดการขยะท่ีเหมาะสมสําหรับ

พ้ืนท่ีตําบลบานแลง ควรประกอบดวย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก 

เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล นักวิชาการ เจาหนาที่หนวยงานเอกชน และหนวยราชการ

ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังประชาชนในทองถ่ิน ซ่ึงเปนตนเหตุสําคัญของปญหาขยะในพ้ืนท่ีรูปแบบดังกลาว

เนนการมีสวนรวมของทุกฝาย ในการคิดสรางสรรคโครงการและการดําเนินกิจกรรมตางๆ  

 3) การประเมินรูปแบบการจัดการขยะแบบการมีสวนรวมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและชุมชน ในตําบลบานแลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง พบวา รูปแบบการจัดการ

ขยะมูลฝอยดังกลาวมีความเหมาะสม และสามารถนําไปใชในการจัดการขยะในตําบลบานแลงได ท้ังนี้

ทั้งนั้น “บานแลงโมเดล” เปนรูปแบบที่พลวัตรหรือมีการพัฒนาอยางตอเนื่องใหสอดคลองกับ

สภาพสังคม เศรษฐกิจ นโยบาย และกฎระเบียบขององคการบริหารสวนตําบลบานแลงและภาคี

เครือขายการพัฒนาของทองถ่ิน 

 

 

คําสําคัญ: การจัดการขยะแบบมีสวนรวม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน 
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ABSTRACT 

 

 The purposes of this research were: 1) to study the problem circumstances of 

waste management in the area of Ban Laeng Sub-district, Muang District, Rayong Province, 

2) to develop a model of Participatory Waste Management for the Local Administration 

Organization, and the community in Ban Laeng Sub-district, Muang District, Rayong 

Province, and 3) to evaluate the model of Participatory Waste Management for the 

Local Administration Organization and communityin Ban Laeng Sub-district, Muang 

District, Rayong Province. 

 There were 3 steps used in conducting this research, which were: 1) The researcher 

collected quantitative data with a questionnaire. The sample was comprised of heads of 350 

households. The data was analyzed by using statistics software. The statistics used for data 

analysis were frequency and percentage. 2) The researcher conducted Participatory Action 

Research (PAR), in which the key informants were stakeholders and waste management 

allies in the area, obtained by purposive sampling. The qualitative data was collected by 

means of in-depth interviews, and a workshop. After that, the head of the Ban Laeng 

Local Administration appointed key personnel to the working group, organized 6 pilot 

projects and implemented the projects. 3) The researcher conducted an evaluation of 

the participatory waste management project through means of a focus group which was 
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comprised of stakeholders and waste management allies in the area. The collected data 

was analyzed used content analysis. 

 The results of the study were as follows: 

 1) The results of the study of circumstances of waste management in Ban 

Laeng Sub-district revealed that there were a large amount of waste in the area because 

of the rapidly increasing idensity of the population. Consequently, most of the waste was 

created by households, factories companies, and shops. The worst impact was the bad 

smell caused by the waste. Therefore, all related parties present needed participatory 

waste management program in which there was an integration between the Ban Laeng 

Local Administration Organization, the community, academicians, related government 

agencies,  and the private sector. 

 2) The results of the study of the development of a participatory waste 

management model in Ban Laeng Sub-district, Muang District, Rayong Province, indicated 

that the appropriate  model of waste management for  Ban Laeng Sub-district should be 

comprised of the Local Administration Organization and stakeholders, especially the 

officials of the Ban Laeng Local Administration Organization, academicians, officials of the 

private sector, and related government agencies , including the people in the locality who 

were the most affective cause of the waste problems in the area. Such model stressed the 

participation of all related parties in activities organizing and activities performing. 

 3) The evaluation on the model of the participatory waste management 

for the Ban Laeng Local Administration Organization and the Community in Ban Laeng 

Sub-district, Muang District, Rayong Province indicated that the model of participatory 

waste management was appropriate and applicable for the waste management in the Ban 

Laeng Sub-district. As such, the “Ban laeng Model” is a dynamic model, which should be 

in congruence with the socio–economic circumstances, including, the policies and 

regulations of the Ban Laeng Local Administration Organization and waste management 

allies in the area. 
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Keywords: participatory waste management,  Local Administration Organization,  
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และดร.ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์ อาจารยที่ปรึกษารวม ที่กรุณาใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางที่ถูกตอง

และเอาใจใสดวยดีเสมอมา ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงเปนอยางยิ่งและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว 

ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.กิติชัย รัตนะ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย ปาอาย 

ดร.นวัสนันท วงศประสิทธิ์ ท่ีไดสละเวลาเปนคณะกรรมการสอบเคาโครงและสอบปากเปลาวิทยานิพนธ 

ตลอดจนผูเก่ียวของทุกทานในองคการบริหารสวนตําบลบานแลง และชาวบานตําบลบานแลง ท่ีไดให

ความรวมมือเปนอยางดี 

 ขอขอบคุณเพื่อนรวมชั้นเรียนรุนสองทุกคน ญาติพี่นองที่เปนกําลังใจมาโดยตลอด 

และขอขอบพระคุณบิดา มารดา และญาติๆ ท่ีใหการสนับสนุนและใหกําลังใจในการทําวิทยานิพนธ

ฉบับนี้ดวยดีตลอดมา 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 ประเทศไทยไดมีการพัฒนาไปในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะงานท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมท้ังขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง และขนาดใหญเกิดขึ้นจํานวนมาก ตัวอยางเชน โรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม

การกอสราง (เชน โครงการกอสรางหมูบาน หรือคอนโดมิเนียมอาคารชั้นสูง เปนตน) อุตสาหกรรม

การทองเท่ียว เปนตน ซ่ึงขณะเดียวกันเทคโนโลยีสมัยใหมไดถูกนํามาใชจํานวนมากข้ึน ซ่ึงลวนแต

สงผลกระทบทางดานทรัพยากรธรรมชาติและแวดลอมตางๆ ประกอบกับจํานวนประชากรท่ีมีจํานวน

เพ่ิมข้ึนตลอดเวลา เกิดชุมชนหรือเมืองขยายตัวอยางตอเนื่องและรวดเร็วพรอมๆ กับการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันสงผลใหมีการผลิตสินคาและบรรจุภัณฑในรูปแบบตางๆ มากมาย

เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคมากขึ้น ซึ่งสินคาและบรรจุภัณฑสวนใหญมีการผลิต

ท่ีซับซอนใชองคประกอบท่ีกําจัดยาก อีกท้ังประชาชนไมเห็นความสําคัญในการคัดแยกขยะและของเสีย

อันตรายตอชุมชน หรือนํากลับมาใชประโยชนไดอีก ทําใหปริมาณและชนิดของขยะเพิ่มมากขึ้น

เปนเงาตามตัว (สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม, 2550, หนา 1) 

 สําหรับประเทศไทยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุกป อาทิ ในป 2550 พบวามีปริมาณขยะมูลฝอย

เกิดข้ึนจากชุมชนท่ัวประเทศประมาณ 14.85 ลานตันหรือประมาณวันละ 40,690 ตัน หากพิจารณา

อัตราการเพ่ิมปริมาณขยะมูลฝอยประมาณรอยละ 3 ตอป ในขณะท่ีการใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย

ยังไมมีประสิทธิภาพและครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการ กลาวคือ สามารถใหบริการเก็บขนขยะมูลฝอย

ไดเพียงรอยละ 70-80 เทานั้น ทําใหมีขยะมูลฝอยตกคางรวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยยังใชวิธีการท่ีไม

ถูกสุขลักษณะ ทําใหเกิดปญหาการปนเปอนตอสิ่งแวดลอมและความเสี่ยงตอสุขภาพอนามัย

ของประชาชน ท้ังนี้มีสาเหตุเนื่องมาจาก 1) ขอจํากัดดานงบประมาณท่ีมีการจัดสรรใหโดยตรงนอยมาก

และการจัดเก็บคาธรรมเนียมยังไมมีประสิทธิภาพ 2) ไมมีการวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยรวมกัน

ระหวางชุมชนท่ีอาจเกิดประโยชนจากการใชเครื่องมือ อุปกรณและระบบกําจัดรวมกัน 3) ยังไมมี

ระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดําเนินการ ตั้งแตการคัดแยก การเก็บขน การขนสง 

และการกําจัด รวมทั้งการติดตามตรวจสอบ 4) ขาดบุคลากรระดับปฏิบัติที่มีความรูความชํานาญ

ในการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 5) การนําขยะมูลฝอยกลับมา

ใชประโยชนใหมยังมีนอย 6) กฎหมายท่ีเก่ียวของไมเอ้ืออํานวยตอการจัดการขยะมูลฝอยใหมี
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ประสิทธิภาพเทาท่ีควร 7) ความรวมมือจากประชาชนยังมีนอย ไมวาจะเปนการจายคาธรรมเนียม 

การท้ิงขยะมูลฝอยใหเปนท่ี การคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีแหลงกําเนิด รวมท้ังการสนับสนุนโครงการกําจัด

ขยะมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ, 2550, หนา 12-13) 

 ตอมาในป 2551 มีขยะมูลฝอยท่ัวประเทศประมาณ 15.03 ลานตัน หรือ 41,064 ตันตอวัน 

ในเขตกรุงเทพมหานครมีขยะมูลฝอยท่ีไดรับการเก็บขน 8,780 ตันตอวัน คิดเปนรอยละ 21 ในขณะท่ี

ในเขตเทศบาลและเมืองพัทยามีขยะมูลฝอย 14,915 ตันตอวัน คิดเปนรอยละ 36 และในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลมีขยะมูลฝอย 17,369 ตันตอวัน คิดเปนรอยละ 43 ของปริมาณขยะมูลฝอย

ท้ังประเทศ เม่ือเทียบกับปท่ีผานมาจะพบวาขยะมูลฝอยมีปริมาณเพ่ิมข้ึนประมาณ 0.27 ลานตัน 

หรือรอยละ 1.81 ตามการขยายตัวของชุมชนและจํานวนประชาการ โดยในเขตเทศบาลมีปริมาณ

ขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึนสูงสุดถึงรอยละ 9.67 ในขณะท่ีขยะมูลฝอยนอกเขตเทศบาลลดลงรอยละ 4.57 

ซึ่งเปนผลมาจากการยกฐานะขององคการบริหารสวนตําบลจํานวน 343 แหงขึ้นเปนเทศบาล 

อัตราการผลิตขยะมูลฝอยโดยเฉลี่ยทั่วประเทศในป 2551 อยูที ่ 0.64 กิโลกรัมตอคนตอวัน 

(กรมควบคุมมลพิษ, 2551, หนา 3) ตลอดจนสถานการณขยะมูลฝอยในชุมชน ของป 2555 เกิดข้ึน

ประมาณ 16 ลานตัน หรือ 43,000 ตันตอวัน ลดลงจากปที่ผานมาประมาณ 8 หมื่นตัน (ป 2554 

มีขยะเพ่ิมข้ึนมากกวาปกติจากกรณีอุทกภัย) โดยรอยละ 22 เปนขยะท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร 

(9,800 ตันตอวัน) ท้ังนี้ ขยะท้ังหมดถูกนําไปกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการเพียง 5.8 ลานตัน 

หรือรอยละ 36 ขยะสวนที่เหลือกวา 10 ลานตัน ถูกกําจัดทิ้งโดยการเผา กองทิ้งในบอดินเกา

หรือพ้ืนท่ีรกราง ซ่ึงสวนท่ีจัดการไมถูกตองจะเพ่ิมข้ึนทุกปจากขยะคงคางและปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึน 

(กรมควบคุมมลพิษ, 2556, หนา 1) 

 สําหรับจังหวัดระยอง มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ท้ังหมด 68 แหง เปนจังหวัดท่ีมี

การพัฒนาดานอุตสาหกรรมและการทองเท่ียวอยางตอเนื่อง จึงมีประชาชนเขามาอยูอาศัยภายใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมด 68 แหง เพ่ิมข้ึนทุกป มีปริมาณขยะมูลฝอยสูงเปนอันดับท่ีสอง

ของภาคตะวันออก รองจากจังหวัดชลบุรีโดยมีปริมาณประมาณวันละ 703 ตันตอวัน ปริมาณขยะ

ท่ีเกิดขึ้นกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม และสุขภาพของประชาชนนับจะมีมากขึ้น

และกอใหเกิดปญหาในเรื่องตางๆ เชน การจัดเก็บมีการกระจายอยูจุดตางๆ ไดแก เปนแหลง

เพาะพันธุของแมลงและพาหะนําโรค จึงเปนบอเกิดของโรค กอใหเกิดความรําคาญ เนื่องจากมีกลิ่น

รบกวน และมีสภาพอุดจาดตากระจัดกระจายในชุมชน กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม เชน แหลงน้ํา 

ดิน และอากาศ เปนตน เกิดภาวะเสี่ยงตอสุขภาพจากขยะประเภทของเสียอันตรายกอใหเกิด

การสูญเสียทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดการเปนครั้งคราว ขาดความสงางาม

สงผลตออุสาหกรรมการทองเท่ียว ฉะนั้นปญหาท่ีเกิดข้ึน ดังกลาวนับเปนปญหาสําคัญท่ีจังหวัดระยอง

จะตองแกไขอยางเรงดวน (ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม, 2554, หนา 1) 
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 จากการสํารวจปริมาณขยะในป 2553 ขององคการบริหารสวนตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง 

จังหวัดระยอง ซ่ึงมีจํานวนประชากรจํานวน 11,115 คน พบวา ป 2553–ป 2557 มีปริมาณขยะมูลฝอย

ท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดจํานวน 5.29, 5.36, 5.42, 5.49 และ 5.56 ตันตอวัน ถาหากยังไมมีระบบการบริหาร

จัดการขยะท่ีเหมาะสม ในป 2562 จะมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดจํานวน 5.92 ตันตอวัน 

และในอนาคต 20 ป พบวา มีจํานวน 6.71 ตันตอวัน (ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม, 

2554, หนา 5-7, 10-14) 

 ดานการจัดการขยะมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานแลง มีการเก็บรวบรวม

ขยะมูลฝอยโดยการจัดหาภาชนะรองรับขยะใหบริการเปนถังพลาสติกขนาด 150 ลิตร จํานวน 500 ใบ 

สวนการเก็บขนขยะมีรถไวบริการเปนรถ 6 ลอจํานวน 1 คัน มีความจุ 5 ลูกบาศกเมตร วันละ 1 เท่ียว 

การกําจัดขยะโดยการจางบริษัทเอกชน สถานที่กําจัดเปนเอกชน ตั้งอยู เทศบาลมาบตาพุด 

อําเภอเมือง โดยอยูหางเปนระยะทาง 30 กิโลเมตร (ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม, 2554, 

หนา 4-43) และยังพบวา องคการบริหารสวนตําบลบานแลงยังไมมีระบบขอมูลการจัดการขยะมูลฝอย 

(ขอมูล ณ มิถุนายน, 2553)  

 แนวทางการแกไขปญหาการจัดการขยะ (solid waste management) ท่ีใหความสําคัญ

ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีแหลงกําเนิด (source reduction) และใหมีการคัดแยกขยะมูลฝอยรวมท้ัง

การหมุนเวียนกลับมาใชประโยชนใหมใหมากท่ีสุดท้ังในรูปแบบการใชซํ้า (reuse) และการแปรรูป

ใชใหม (recycling) กอนการกําจัดท้ิงข้ันสุดทาย (final disposal) เปนวิธีการหนึ่งท่ีท่ัวโลกไดนํามา

ประยุกตใชในการกําจัดขยะมูลฝอยเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคาตามหลักการอนุรักษ

และการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใชใหม (resource conservation and recovery) อยางไรก็ตาม

การประยุกตใชแนวทางดังกลาวในการจัดการขยะมูลฝอยจําเปนตองมีการวิเคราะหขอมูลดานการรีไซเคิล

ท้ังระบบ ตั้งแตการผลิต การบริโภค การเกิดขยะมูลฝอย การคัดแยก และการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

แบบครบวงจรใหสอดคลองและเหมาะสมกับการพัฒนาและขยายตัวทางดานเศรษฐกิจและสังคม

ตอไป (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2551, หนา 17) 

 จากสถานการณและสภาพปญหาขยะดังกลาว อีกท้ังกฎหมาย ระเบียบตางๆ ไดใหอํานาจ  

หนาท่ีเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีจะตองดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แตถา

สิ่งแวดลอมเสียหายเราจะพัฒนาอะไรตอไปไมไดอีกเลย ปญหาขยะเปนสวนหนึ่งของปญหา

สิ่งแวดลอมเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญและควรจัดการอยางเรงดวน เนื่องจากขยะมูลฝอยสงผลกระทบ

ตอมนุษยและสิ่งแวดลอมอยางเห็นไดชัด การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมสามารถท่ีจะปองกันเพ่ือท่ีจะ

ไมใหลุกลามจนเกินไปกวาท่ีจะสามารถแกไขได โดยประชาชนทุกคนจะตองเขามามีสวนรวมในการแกไข

ปญหาตางๆ เพราะสิ่งแวดลอมไมไดเปนของผูใดผูหนึ่ง แตเปนของทุกคนในชุมชนในพ้ืนท่ีตางก็เปน

เจาของรวมกัน การดําเนินการแกไขปญหาไมใชของใครผูใดผูหนึ่งแตเปนของพวกเราทุกคนท่ีจะตอง
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รวมมือกัน ดังนั้นผูวิจัยมีความสนใจในเรื่องเก่ียวกับการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและชุมชนในเขตตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยะอง จังหวัดระยอง ดวยการจัดการ

ขยะมูลฝอยในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานแลง โดยใชชุมชนเปนฐานการพัฒนา ซ่ึงจะนําแนวคิด

ทฤษฎีการมีสวนรวม ทฤษฎีชุมชน และภาคีเครือขายการพัฒนาเปนฐานในการวิจัย ท้ังนี้ เพ่ือสราง

ความต่ืนตัวและตระหนักถึงความสําคัญจําเปนของการจัดการขยะอยางเปนระบบจากแหลงกําเนิด

ท่ีมีชุมชนมีสวนรวมรับผิดชอบในปญหาท่ีเกิดข้ึน โดยดําเนินการบริหารจัดการรวมกับภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียกับผลท่ีเกิดจากจํานวนและปริมาณของขยะมูลฝอย 

ซ่ึงสอดคลองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 (ราชกิจจานุเบกษา, 

2550, หนา 18) สรุปวา บุคคลซ่ึงรวมตัวกันเปนชุมชนทองถ่ิน หรือชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม ยอมมีสิทธิ

อนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ 

และมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืนมาตรา 67 (ราชกิจจานุเบกษา, 2550, 

หนา 19) สิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษาและการไดประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครองสงเสริม และรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมท่ีจะไมกอใหเกิด

อันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม

มาตรา 80 (ราชกิจจานุเบกษา, 2550, หนา 23) รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม 

การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม (2) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพท่ีเนน

การสรางเสริมสุขภาพอันนําไปสูสุขภาวะท่ียั่งยืนของประชาชน รวมท้ังจัดและสงเสริมใหประชาชน

ไดรับบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเอกชนและชุมชน

มีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผูมีหนาท่ีใหบริการดังกลาวซ่ึงได

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมายและมาตรา 85 

(ราชกิจจานุเบกษา, 2550, หนา 27) รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม (5) สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิต

ของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองมีสวนรวมในการกําหนด

แนวทางการดําเนินงานเพ่ือเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน ซ่ึงผูวิจัยหวังวา ผลการวิจัยครั้งนี้ จะเปนขอสนเทศ

สวนหนึ่งใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข อีกท้ังใชเปนตนแบบในการบริหารจัดการขยะในจังหวัดระยอง

ตอไป 

 

1.2 คําถามการวิจัย 
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 คําถามการวิจัย มีดังนี้ 

 1.2.1 สภาพปจจุบันปญหาการจัดการขยะในพ้ืนท่ีตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง 

จังหวัดระยอง เปนอยางไร 

 1.2.2 รูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน 

ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ท่ีตองการควรเปนอยางไร 

 1.2.3 รูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน 

ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ท่ีเหมาะสมควรเปนอยางไร 

 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

            1.3.1 เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันปญหาการจัดการขยะในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง 

จังหวัดระยอง             

            1.3.2 เพ่ือสรางรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

และชุมชน ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 1.3.3 เพ่ือประเมินรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และชุมชน ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

  

            ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

 1.4.1 การคัดเลือกพ้ืนท่ี เลือกเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีเปนหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบล

บานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เปนพ้ืนท่ีมีปญหาในการจัดการขยะ 

 1.4.2 ขอบเขตดานประชากร และกลุมตัวอยาง 

 1) ประชากรของการวิจัยเชิงปริมาณ 

 (1) ประชากร ไดแกหัวหนาหรือผูแทนครัวเรือนในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง 

จังหวัดระยอง จํานวน 2,445 ครัวเรือน (สํานักทะเบียนราษฎรอําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ขอมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557) 
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 (2) กลุมตัวอยาง ไดโดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรของ ทาโร ยามาเน 

(Taro Yamane, 1967, p. 1,088) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 343 ครัวเรือน โดยทําการเก็บขอมูล

จากหัวหนาครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ดวยวิธีการสุมแบบบังเอิญจํานวน 350 ราย 

เพ่ือสอบถามความคิดเห็นการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

และชุมชน ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 2) ประชากรและกลุมตัวอยางของการวิจัยเชิงคุณภาพผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูลสําคัญ 

จํานวน 3 กลุม ดังตอไปนี้ 

 กลุมท่ี 1 สัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) จากผูใหขอมูลสําคัญโดยเลือก

แบบเจาะจง จํานวน 21 คน เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวม

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน กรณีตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

จากหนวยงานตางๆ โดยพิจารณาคัดเลือกจาก 

 (1) กลุมผูบริหาร/พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบานแลง ไดแก ปลัด

องคการบริหารสวนตําบลบานแลง ผูอํานวยการกองชาง ผูอํานวยการกองคลัง เจาหนาวิเคราะห

นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน นิติกร วิศวกร รวม 3 คน   

 (2) กลุ มการเมือง ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแลง สมาชิก

องคการบริหารสวนตําบลบานแลง รวม 3 คน   

 (3) กลุมนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ ท่ีเคยมีประสบการณทํางานภาครัฐมากอน

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานแลง รวม 3 คน        

 (4) กลุมผูใชบริการภาคเอกชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานแลง จํานวน 

3 คน  

 (5) กลุมผูนําชุมชน ท่ีมีประสบการณในการบริหารจัดการชุมชนของตน ในพ้ืนท่ี

องคการบริหารสวนตําบลบานแลง รวม 3 คน 

 (6) กลุมหนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวม 3 คน 

 (7) กลุมประชาชนท่ัวไป รวม  3 คน  

 กลุมท่ี 2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action 

research: PAR) ดวยการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จากผูใหขอมูลสําคัญไดโดยการเลือก

แบบเจาะจง ไดแก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ภาคีเครือขายการพัฒนา และประชาชนเก่ียวกับการจัดการ

ขยะในชุมชนตําบลบานแลง จํานวน 84 คน โดยพิจารณาคัดเลือกจาก 

 (1) หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน   3   คน 

อบต. อบจ. เทศบาล. 

  (2) ภาครัฐ หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ จํานวน   3  คน 
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  (3) ผูนําภาคเอกชน จํานวน   3  คน 

  (4) หนวยงานมหาวิทยาลัย/นักวิชาการ/นักวิจัยทองถ่ิน จํานวน   3  คน 

  (5) หนวยงานขององคกรภาคเอกชน จํานวน   3 คน 

  (6) นักการเมือง จํานวน   3  คน 

  (7) ผูนําภาคประชาชน   จํานวน   3  คน     

  (8) ประชาชนท่ัวไป จํานวน 7 หมูๆ ละ 9 คน   จํานวน 63  คน 

 กลุมท่ี 3 การประเมินรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและชุมชนในตําบลบานแลงอําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ดวยการสนทนากลุม

แบบอภิปรายกลุมผูใหขอมูลสําคัญไดโดยเลือกแบบเจาะจง ไดแก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ภาคีเครือขาย

การพัฒนา และประชาชนเก่ียวกับการจัดการขยะ จํานวน 9-17 คน เพ่ือประเมินรูปแบบท่ีสรางข้ึน 

โดยพิจารณาคัดเลือกจาก 

 (1) หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อบต. อบจ. เทศบาล จํานวน 2 คน 

 (2) ภาครัฐ หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเชน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม จังหวัดระยอง/กรมควบคุมมลพิษ/สํานักงานนโยบายและแผนดานสิ่งแวดลอม จํานวน 2  คน 

 (3) ผูนําภาคเอกชน จํานวน 2 คน 

 (4) องคกรภาคเอกชน จํานวน 2 คน 

 (5) หนวยงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน 

 (6) นักวิชาการ/นักวิจัยทองถ่ิน จํานวน 2 คน 

 (7) นักการเมือง จํานวน 2 คน 

 (8) ผูนําชุมชน   จํานวน 2 คน 

 (9) ประชาชน จํานวน 2 คน 

 ไดรูปแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน ในตําบลบานแลง 

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 1.4.3 ขอบเขตดานระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 

 1) ระยะเวลาในการวิจัย ตั้งแตเดือน มกราคม 2556 – เมษายน 2558 

 

1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 การวิจัยนี้เปนการศึกษานี้เปนการวิจัยแบบผสมผสานระหวางวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัย

เชิงคุณภาพ ท่ีมุงศึกษาสภาพปญหาการจัดการขยะในพ้ืนท่ีตําบลบานแลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
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1. ความสําคัญของปญหา/ประเดน็ปญหา 

    1.1 การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

    1.2 การเพ่ิมประชากร 

 1.2.1 แนวคิดเดมิ/สภาพปญหา 

              1) การจัดการแบบรวมศูนย 

(centralization) 

      2) เปนการจัดการโดยภาครัฐ   

              3) นโยบายและแนวทางปฏิบัติไม

ชัดเจน 

 1.2.2 ขาดกระบวนการมสีวนรวมและ 

ป  ั  ิ่

 

  

2. แนวคิดใหม 

 2.1 ใชแนวทางการจัดการขยะโดยทองถ่ิน คือ 

 2.1.1 ศึกษาสถานภาพ ประเด็นปญหา 

ความพรอมศักยภาพของทองถ่ิน 

 2.1.2 กําหนดการใชประโยชน/พัฒนา/ดาน

การจัดการขยะ 

 2.1.3 การสรางองคกร/กลไก/การมีสวนรวม

ภายในทองถ่ิน 

 2.1.4 การกระจายผลประโยชนสูทองถ่ิน 

 2.2 คนหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดการขยะ   

 2.3 ใชเทคนิคการวิจัย PAR 

 2.3.1 เนนกระบวนการมสีวนรวม 

 2.3.2 ใหความสําคัญกับ stakeholders 

และภาคีเครือขายการพัฒนาประสานงานระหวาง 

      

   

3. ทบทวนรูปแบบ 

3.1 รูปแบบการจัดการ 

3.2 การวิจัย/การพัฒนา 

      3.2.1 สรางรูปแบบการจดัการขยะแบบมี

สวนรวม 

 

4. การเก็บขอมูลจากพ้ืนท่ี 

 4.1 ท้ังเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

 4.2 วิเคราะห/สังเคราะห 

 4.3 ออกสํารวจขอมูลเบ้ืองตน    

 4.4 เก็บขอมูลภาคสนามโดยใช

แบบสอบถาม/ แบบสัมภาษณ 

 4.5 การสัมภาษณเชิงลึก สนทนากลุม    

 4 6 ใชเทคนิค SWOT แล  i d i  

 

5. การประเมินรูปแบบการจัดการขยะแบบมี

สวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

ชุมชน ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง   

จังหวัดระยอง 

 5.1 การสนทนากลุม (focus discussion 

)     

 

6. รูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวม

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน 

ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด

ระยอง ท่ีพัฒนาจากการประเมินรูปแบบและ

ขอเสนอแนะของผเขารวมกลมสนทนา 

 
 
 

และมุงพัฒนารูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานภาครัฐ 

ภาคธุรกิจเอกชน ชุมชน องคกรพัฒนาเอกชน และนักวิจัย โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพ 1 ตอไปนี้ 
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ภาพ 1  กรอบความคิดในการวิจัย 

1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 
  

 การวิจัยครั้งน้ี มีนิยามศัพทเฉพาะ ดังน้ี 

 1.6.1 ขยะ หมายถึง  เศษของเหลือใชหรือเศษสิ่งของท่ีท้ิงแลวหรือวัตถุอ่ืนใดท่ีมิไดนํามาใช

ประโยชนแลวของมนุษยท่ีถูกท้ิงจากบานเรือน ชุมชน ท่ีพักอาศัย รานคา ตลาด อาคารสํานักงาน 

อาคารพาณิชย โรงพยาบาล หนวยงานราชการ หนวยงานของเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม

สิ่งท่ีเก็บกวาดจากถนนท่ีเลี้ยงสัตวหรือท่ีอ่ืนๆ รวมท้ัง เถา มูลสัตว ซากพืช ซากสัตว และหมายความรวมถึง

มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนท่ีเกิดจากกิจกรรมตางๆ ในการดําเนินชีวิตประจําวัน

ของครัวเรือนและชมุชน ยกเวนวัสดุท่ีไมใชแลวของโรงงานท่ีถูกกําหนดตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

 1.6.2 ประเภทของขยะสามารถจําแนกตามประเภท ไดแก 1) ขยะมูลฝอยท่ัวไป 2) ขยะมูลฝอย

อันตราย และ 3) ขยะมูลฝอยติดเชื้อ จําแนกตามแหลงผลิตได คือ 1) ขยะมูลฝอยชุมชน 2) ขยะมูลฝอย

เกษตรกรรม 3) ขยะมูลฝอยอุตสาหกรรม และ 4) สถานพยาบาล และเมื่อพิจารณาตามกายภาพ

ของขยะมูลฝอยยังสามารถจําแนกได 4 ประเภท ไดแก 1) ขยะยอยสลายได (compostable waste) 

หรือ มูลฝอยยอยสลาย คือ ขยะที่เนาเสียและยอยสลายไดรวดเร็ว สามารถนําไปหมักทําปุยได 

แตจะไมรวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม หรือสัตวที่เกิดจากการทดลองในหองปฏิบัติการ 

2) ขยะรีไซเคิล (recyclable waste) หรือมูลฝอยท่ียังใชได ไดแก ของเสียบรรจุภัณฑหรือวัสดุเหลือใช

ซ่ึงสามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมได 3) ขยะอันตราย (hazardous waste) หรือมูลฝอยอันตราย คือ 

ขยะท่ีมีองคประกอบหรือสิ่งปนเปอนวัตถุอันตรายชนิดตางๆ ซ่ึงไดแก วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ 

วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทําใหเกิดโรค วัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 

วัตถุกัดกรอน วัตถุท่ีกอใหเกิดการระคายเคือง และวัตถุอยางอื่นไมจะเปนเคมีภัณฑหรือสิ่งอื่นใด 

ท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอม และ 4) ขยะท่ัวไป (general waste) 

หรือมูลฝอยท่ัวไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะยอยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย 

ท่ีมีลักษณะท่ียอยสลายยากและไมคุมคาสําหรับการนํากลับมาใชประโยชนใหม  

 1.6.3 การจัดการขยะ หมายถึง การนําเอากระบวนการวางแผนงานโครงการ การจัดสรร

งบประมาณ การจัดเครื่องมือ-เครื่องใช วัสดุอุปกรณหรือพาหนะ และวิธีการท่ีหลากหลายมาใชเปนหลักการ

ในการดําเนินงานตามพฤติกรรมและบทบาทหนาท่ีของประชาชนในชุมชนท่ีเก่ียวของกับการควบคุม
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ปริมาณขยะมูลฝอยหรือของเสียท่ีเกิดจากแหลงกําเนิดตางๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดในทางสุขอนามัย 

เศรษฐศาสตร วิศวกรรม ความสวยงาม ทัศนียภาพ การอนุรักษสิ่งแวดลอมและการยอมรับของสังคม

ตั้งแตการผลิต การเก็บ รวบรวม การขนสง และการกําจัดข้ันสุดทาย รวมถึงการลดปริมาณและการนํา

กลับมาใชประโยชนดวย โดยกระบวนการดังกลาวจะตองมีความสัมพันธกันและมีการดําเนินการอยางครบ

วงจรเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และกอใหเกิดผลเสียหายนอยท่ีสุด ดวยวิธีการท่ีถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาลไมทําใหเกิดมลพิษตอสภาพแวดลอม ไดแก พื้นดิน แหลงน้ํา อากาศ และการจัดการ

ขยะมูลฝอย ไมใชเพียงแตกําจัดใหหมดไปแตเพียงอยางเดียว แตจะตองทําใหเกิดผลประโยชนตอบแทนให

มากท่ีสุดดวย ไดแก ควบคุมการท้ิงขยะมูลฝอย การลดการกอขยะมูลฝอย ณ จุดกําเนิด การเก็บขยะชั่วคราว

ไวในภาชนะ การกักเก็บ การรวบรวมขยะมูลฝอย การขนถายและขนสง การแปลงรูปหรือแปรสภาพของ

ขยะมูลฝอย และกําจัดขยะมูลฝอย 

 1.6.4 แนวทางการจัดการขยะ (approach) เปนกิจกรรมท่ีตองดําเนินการตามบทบาทหนาท่ี

ของประชาชนในชุมชนท่ีควรดําเนินการดวยความรวมมือรวมพลังทุกฝาย ไดแก 1) การเก็บรวบรวม

ขยะมูลฝอย 2) การลดปริมาณขยะมูลฝอย ตามแนวทางของ 5 R 3) การคัดแยกขยะมูลฝอย (ท่ัวไป

และอันตราย) 4) การขนสงขยะมูลฝอย 5) การแปรสภาพขยะมูลฝอย 6) การกําจัดหรือทําลายขยะมูลฝอย 

7) การตอบสนองตอผลท่ีเกิดข้ึน (responsibility) (การยอมรับ เผยแพร การพัฒนาศักยภาพบุคคล

ท่ีเก่ียวของ) 

 1.6.5 การมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคล กลุมบุคคล ชุมชน ไดมีโอกาสเขารวม

ในกระบวนการแกไขปญหาของตนเอง ตั้งแตข้ันตอนการวิเคราะหสถานการณ ระบุปญหา ตัดสินใจ

แกไขปญหา การวางแผน การลงมือปฏิบัติ และการประเมินผล โดยการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 

กระบวนการนี้ ชวยทําใหเขาเกิดพลังอํานาจในตนเอง มีความม่ันใจ และกลาท่ีจะตัดสินใจ ในการพัฒนางาน

ดานอ่ืนๆ ตอไป 

 1.6.6 การจัดการขยะแบบมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการจัดการขยะท่ีเกิดจากการมีสวนรวม

ของภาคีเครือขายการพัฒนาในพ้ืนท่ีตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เชน หนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน นักวิจัย องคกรพัฒนาภาคเอกชน เปนตน 

 1.6.7 ภาคีเครือขายการพัฒนา หมายถึง ความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ

เอกชน ชุมชน องคกรพัฒนาเอกชน และนักวิจัย 

 1.6.8 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล 

(เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)จังหวัดระยอง 

 1.6.9 ชุมชน หมายถึง กลุมคนใดๆ ท่ีอาศัยอยูในท่ีนี้ หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล

ในหมูบานเดียวกัน หรือหมูบานใกลเคียง ท่ีมีคนมารวมกันทําประโยชน รวมกันจากกิจกรรมตางๆ ท่ีทํา

ข้ึนในชุมชน รวมท้ังพิธีกรรม และรวมกันใชประโยชนจากฐานทรัพยากรท่ีมีในชุมชน และองคกร
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ปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศไวเปนชุมชน ในการวิจัยนี้ หมายถึง ชุมชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเขตองคการ

บริหารสวนตําบลบานแลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 1.6.10 การสรางรูปแบบการจัดการขยะของพ้ืนท่ีตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด

ระยอง หมายถึง กระบวนการและวิธีการในการจัดการขยะ โดยศึกษาจากเอกสาร ตํารา การวิจัย และจาก

การศึกษาสภาพปญหา ปจจัยท่ีสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะ โดยนํามาวิเคราะห 

สังเคราะห เพื่อใหไดรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคการปกครองสวนทองถิ่น

และชุมชนในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 1.6.11 การประเมินรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคการปกครองสวนทองถ่ิน

และชุมชนในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง หมายถึง การประเมินรูปแบบการจัดการขยะ 

โดยพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจากภาคีเครือขายการพัฒนา เชน หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน 

ตัวแทนภาคประชาชน องคกรพัฒนาภาคเอกชน เปนตนดวยการสนทนากลุมแบบอภิปรายกลุมแบบเจาะจง 

 

 

 

 

1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

 1.7.1 เชิงวิชาการ 

 1) ไดกระบวนการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาการจัดการขยะในตําบลบานแลง 

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยชุมชนดวยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) 

และภาคีเครือขายการพัฒนาในพ้ืนท่ี ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานของรัฐและเอกชน 

 2) ไดรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมของทองถ่ินและชุมชนดวยกระบวนการ

ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) ซ่ึงสามารถนําไปพัฒนาตอยอดเชิงนโยบายและการจัดการ

โดยวิถีการพัฒนาท่ีเริ่มจากสภาพเดิมท่ีเปนอยูไปสูการเปลี่ยนแปลงท่ีปรารถนาอยางเปนข้ันตอนท่ีจําเปน

อาทิ การใหรับรูและสรางความเขาใจตอสถานการณแกกลุมเปาหมายกอน 

 3) ผูบริหารระดับนโยบายของหนวยงานท่ีเก่ียวของและผูรับผิดชอบงานสิ่งแวดลอม

ตลอดจนผูบริหารระดับปฏิบัติ ควรนําเทคนิควิธีการและกระบวนการการศึกษาหรือคนหาปญหา

ท่ีเปนสาเหตุบนฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศระดับเบื้องตน

สําหรับการพัฒนาเปนวาระแหงชาติเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยซ่ึงกลายเปนปญหาระดับชาติได 

 1.7.2 เชิงปฏิบัติ (practical implication)  
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 1) ในระดับพ้ืนท่ี ใชเปนแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนางานการจัดการขยะของชุมชน 

ในทุกๆ ปงบประมาณหรือเม่ือแผนงาน/โครงการเสร็จสิ้นในแตละรายละเอียดของแผนงานโครงการ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ได 

 2) ผลการวิจัยครั้งนี้ ควรพิจารณาใชเปนขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการนําแนวคิด

การมีสวนรวมของชุมชนโดยชุมชนสูการปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ีไดหากทุกฝายเล็งเห็นความสําคัญอยางเปนระบบ

ครบวงจรโดยมีการปรับปรุง พัฒนาอยางตอเนื่องรวมกันทุกฝายท่ีเก่ียวของตามวงจร P-A-R กลาวคือ 

P: prepare A: approach และ R: responsibility 

 3) นําองคความรูที่ไดจากผลการวิจัยครั้งนี้ไปพิจารณาปรับใชตามองคประกอบ

หรือปจจัยความสําเร็จขององคการบริหารสวนตําบล เทศบาล ของทองถิ่นทั้งปจจัยภายนอก

และปจจัยภายใน 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 การศึกษาเรื่อง การจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน 

ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผูวิจัยไดศึกษา แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือเปนพ้ืนฐานและแนวทางในการวิจัย โดยเสนอสาระสําคัญในหัวขอตอไปนี้ 

 2.1 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับขยะ 

 2.2 แนวคิดการจัดการขยะ 

 2.3 ตัวอยางการบริหารจัดการขยะท่ีดี 

 2.4 ปจจัยท่ีมีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 2.5 แนวคิดทฤษฎเีก่ียวกับชุมชน 

 2.6 แนวคิดทฤษฎกีารมีสวนรวม 

 2.7 ภาคีเครือขายการพัฒนา 

 2.8 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

 2.9 โครงสรางบทบาท/หนาท่ีของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดระยอง 

 2.10 ขอมูลท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลบานแลง 

 2.11 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 ความรูทั่วไปเกีย่วกับขยะ 

 

 จากการศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับขยะ สามารถสรุปสาระสําคัญในสวนที่เกี่ยวของ

กับการศึกษาไดดังนี้ 

 2.1.1 ความหมายของขยะ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หนา 166) 

ไดใหคําจํากัดความของคําวา ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษสิ่งของท่ีท้ิงแลว หยากเหยื่อ เศษขยะ และคําวา 

ขยะ หมายถึง หยากเหยื่อ มูลฝอย เศษของท่ีรวมกันไวมักเรียกรวมกันวาขยะมูลฝอย 

 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (กรมควบคุมมลพิษ, 2548, หนา 5) ใหนิยาม      

“มูลฝอย” วาหมายถึง เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหารเศษสินคาถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใสอาหาร 

ข้ีเถา มูลสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตวหรือท่ีอ่ืน และหมายรวมถึง
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มูลฝอยติดเชื้อ เปนพิษ หรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเวน วัสดุท่ีไมใชแลวของโรงงาน

ซ่ึงมีคุณสมบัติและลักษณะท่ีกําหนดไวตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข ปรับปรุงแกไข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 (2550, หนา 1) มาตรา 4 

ขยะมูลฝอย หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส

อาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตว หรือท่ีอ่ืน และหมายความ

รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

 ชาญวิทย กิณเรศ (2553, หนา 18) สรุปวา ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร 

เศษสินคา เถา มูลสัตวและซากสัตวรวมตลอดถึงวัตถุอ่ืนใดท่ีมิไดนํามาใชประโยชนแลว 

 ทศพร  สืบแสง (2553, หนา 18) สรุปวา ขยะมูลฝอย มีความหมายเหมือนกันกับ มูลฝอย 

สวนภาษาที่ไมเปนทางการมักเรียกวา ขยะ บางครั้งเรียกวา ขยะมูลฝอย เพื่อใหเกิดความเขาใจ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกันสําหรับการศึกษาครั้งนี้จะใชคําแทนของคําวา ขยะ หรือมูลฝอย หรือขยะมูลฝอย 

วา ขยะมูลฝอย ท่ีหมายถึง เศษสิ่งของท่ีเหลือใชของมนุษยท่ีถูกท้ิงจากบานเรือน ชุมชน ท่ีพักอาศัย 

รานคา ตลาด อาคารสํานักงาน อาคารพาณิชย โรงงานอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมสิ่งท่ีเก็บกวาด

จากถนนท่ีเลี้ยงสัตวหรือท่ีอ่ืนๆ รวมท้ังมูลสัตว ซากพืช ซากสัตว  

             ดังนั้นจึงสรุปไดวา ขยะ หมายถึง เศษของเหลือใชหรือเศษสิ่งของที่ทิ้งแลวหรือวัตถุอื่นใด

ท่ีมิไดนํามาใชประโยชนแลวของมนุษยท่ีถูกท้ิงจากบานเรือน ชุมชน ท่ีพักอาศัย รานคา ตลาด อาคาร

สํานักงาน อาคารพาณิชย โรงพยาบาล หนวยงานราชการ หนวยงานของเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม 

และเกษตรกรรมสิ่งท่ีเก็บกวาดจากถนนท่ีเลี้ยงสัตวหรือท่ีอ่ืนๆ รวมท้ัง เถา มูลสัตว ซากพืช ซากสัตว

และหมายความรวมถึง มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชนท่ีเกิดจากกิจกรรมตางๆ 

ในการดําเนินชีวิตประจําวันของครัวเรือนและชุมชนยกเวนวัสดุท่ีไมใชแลวของโรงงานท่ีถูกกําหนด

ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

 2.1.2 ประเภทของขยะ 

 ประเภทของขยะมูลฝอยสามารถจําแนกตามลักษณะและแหลงที่เกิดได ดังนี้ (ดํารงศักดิ์ 

ชัยสนิท และคณะ, 2537, หนา 84) 

 1) ขยะเปยก (garbage) ไดแก เศษอาหารตางๆ เศษผัก เศษเนื้อสัตว เศษผลไม เปนตน

ขยะท่ีมีความชื้นปนมากกวา 50% ไดมาจากตลาดสด โรงครัว โรงอาหาร ขยะชนิดนี้เปนตัวการทําให

เกิดกลิ่นเหม็นและเปนแหลงเพาะเชื้อโรค เพราะในขยะเปยกจะมีสารอินทรีย ซ่ึงเม่ือพบกับอากาศรอน

จะทําใหแบคทีเรียแบงขยายอยางรวดเร็ว เม่ือยอยสลายขยะเหลานั้น 
 2) ขยะแหง (rubbish) หมายถึง เศษสิ่งตาง ที่มีความชื้นนอย อาจจําแนกออกได 

2 ชนิดดังนี้ 

 (1) ขยะแหงท่ีเปนเชื้อเพลิงได เชน เศษกระดาษ เศษไม เศษหญาแหง เศษผา 
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 (2) พวกท่ีเผาไหมไมไดหรือเรียกวาขยะแหง เชน หิน เศษเหล็กเศษแกว เครื่องปน 

ดินเผา ขวดเปลา กระปองบรรจุอาหาร ฯลฯ 

 3) เถาถาน (ashes) หมายถึง ของเสียท่ีเหลือจากการเผาไหมหมดแลว เชน การเผาไหม

ถานหินจากโรงงาน การเผาไหมจากไฟปา การหุงตมอาหาร และเถาถานจากการเผาขยะมูลฝอยตางๆ 

เปนตน 

 4) ซากสัตว (dead animals) ทําใหเกิดการเนาเหม็นสงกลิ่นรบกวนไมนาดู และยังเปน

แหลงเพาะเชื้อโรคอีกดวย เชน ซากสุนัข หนู เศษเนื้อจากตลาดสด เปนตน 

 5) ขยะท่ีกวาดจากถนน (steet sweeping) ไดแก เศษกระดาษ เศษใบไม เศษหญา ฯลฯ 

ท่ีท้ิงตามถนน จากความมักงายของผูใชรถใชถนน รวมท้ังเศษฝุนผง มูลสัตว เปนตน 

 6) ขยะจากโรงงาน (industrial refuse) มีท้ังเศษอาหารและวัตถุอ่ืนใดท่ีท้ิงจาก

กระบวนการผลิตตางๆ เชน เศษเปลือกสับปะรด เมล็ดมะมวง เปนตน 

 7) ขยะจากการเกษตรกรรม (agricultural refuse) ไดแก เศษพืชตางๆ ฟางมูลสัตว 

เศษหญา แกลบเศษอาหาร เปนตน 

 8) ขยะจากกิจกรรมอ่ืนๆ ไดแก ขยะจากการกอสรางหรือรื้อถอน ตะกอนจากแมน้ํา 

โสโครก สิ่งขับถายจากมนุษย ซากรถยนต เฟอรนิเจอรเกาท่ีชํารุด ถานไฟฉายกระปองสี แบตเตอรี่รถยนต 

 สํานักรักษาความสะอาด (2540, หนา 22) กลาวถึง ประเภทของขยะมูลฝอยไว จํานวน 

3 ประเภทใหญๆ  คือ 

 1) ขยะมูลฝอยเปยก (garbage) ไดแก  พวกเศษอาหาร เศษพืชผัก เปลือกผลไม 

อินทรียวัตถุ ท่ีสามารถยอยสลายเนาเปอยงาย มีความชื้นสูง และสงกลิ่นเหม็นไดรวดเร็ว 

 2) ขยะมูลฝอยแหง (rubbish) ไดแก พวกเศษกระดาษ เศษผา แกว โลหะ ไม 

พลาสติก ยาง ฯลฯ ขยะมูลฝอย ชนิดนี้จะมีท้ังท่ีเผาไหมไดและเผาไหมไมได ขยะแหง เปนขยะมูลฝอย

ท่ีสามารถเลือกวัสดุท่ียังมีประโยชน กลับมาใชไดอีก โดยการทําคัดแยกมูลฝอยกอนนําท้ิง ซ่ึงจะชวยให

สามารถลดปริมาณมูลฝอยท่ีจะตองนําไปทําลายลงได และถานําสวนท่ีใชประโยชนไดนี้ไปขายก็จะทํา

รายไดกลับคืนมา 

 3) ขยะมูลฝอยอันตราย (hazardous or special refuse) ขยะมูลฝอยนี้ ไดแก ของเสีย

ท่ีเปนพิษมีฤทธิ์กัดกรอนและระเบิดไดงาย ตองใชกรรมวิธีในการทําลายเปนพิเศษ เนื่องจากเปนวัสดุท่ี

มีอันตราย เชน สารฆาแมลง ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ รถยนต หลอดไฟ สเปรยฉีดผม ฯลฯ 

            สมไทย วงษเจริญ (2554, หนา 123-149) จําแนกประเภทขยะมูลฝอยท่ีสามารถนํามาเปน

สินคาได ดังนี้  

 1) ขยะท่ีขายได รีไซเคิลได สามารถนํากลับมาใชประโยชนใหมได เชน กระดาษ 

พลาสติก โลหะ แกว 
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 2) ขยะแหง บางสวนสามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนการใชถานหินลิกไนต

ในโรงงานปูนซีเมนต เชน เศษผา เศษไม กลองโฟม ถุงพลาสติก 

 3) ขยะเปยก ไดแก เศษอาหารตางๆ สามารถนําไปเปนอาหารสัตว หรือใสเชื้อจุลินทรีย

ลงไปทําเปนปุยชีวภาพได 

 4) ขยะอันตราย มีท้ังท่ีนําไปรีไซเคิลไดและรีไซเคิลไมได เชน หลอดฟลูออเรสเซนต 

น้ํามันเครื่องรถยนต แบตเตอรี่เกา  

 ในท่ีนี้จะขอเนนไปท่ีขยะประเภทท่ีขายได นํากลับมารีไซเคิลได และทํารายไดเปนกอบเปน

กําใหธุรกิจนี้ 7 ประเภทยอดฮิตคือ เหล็ก กระดาษ แกว พลาสติก โลหะมีคาสูง เครื่องใชสํานักงาน

และเครื่องใชไฟฟา และขยะประเภทอ่ืนๆ ดังนี้ 

 1) ประเภทสินคา: เหล็ก 

 เหล็กท่ีสามารถรับซ้ือไดมีหลายประเภทหลักๆ คือ เหล็กเหนียว เชน อะไหลรถ 

ถังสี ตะปู เหล็กเสน เหล็กฉาก หรือประเภทเหล็กหลอ เชน หัวเตาแกส ปมน้ํา ขาจักร เสื้อสูบยนต 

รวมท้ังเครื่องยนต รวมท้ังพวกเหล็กรูปพรรณ เศษเหล็กอ่ืนๆ ซ่ึงราคาซ้ือขายเหล็กนอกจากจะข้ึนอยูกับ

ประเภทและสภาพของเหล็กแลว ขนาดของเหล็กยังมีผลกับราคาดวย โดยเหล็กท่ียิ่งตัดซอยสั้นใหเล็ก 

จะยิ่งไดราคาดี และทําใหประหยัดคาขนสงเพราะไมเปลืองพ้ืนท่ีในการลําเลียงข้ึนรถไปสงโรงงาน 

 2) ประเภทสินคา: กระดาษ 

 กระดาษท่ีขายได มีตั้งแตกระดาษกลองสีน้ําตาล กระดาษหนังสือเปนเลม 

กระดาษสมุดนักเรียน กระดาษปอนดขาว-ดํา หรือกระดาษท่ีใชในสํานักงาน กระดาษคอมพิวเตอร 

กระดาษถุงปูน และกระดาษหนังสือพิมพ รวมท้ังกลองนมและน้ําผลไม ยกเวน พวกกระดาษท่ีเคลือบ

ดวยพลาสติก กระดาษติดกาว หรือกระดาษที่ทําจากฟางบางชนิด จะหาผูรับซื้อไมได ขึ้นอยูกับ

การนําไปแปรรูปของผูรับซ้ือเปนหลัก 

 ขอควรระวังเวลารับซ้ือกระดาษ คือ กระดาษท่ีถูกนําไปใชงานผิดประเภท เชน 

รองเขียงหมู รองน้ํามันเครื่อง รองสิ่งท่ีมีไขมันเจือปน เปนตน 

 3) ประเภทสินคา: แกว 

 แกวเปนวัสดุท่ีมีปญหากับสิ่งแวดลอมมากท่ีสุด เพราะความเปนอมตะนิรันดรกาล

ของมัน ยากตอการยอยสลาย ยิ่งในยุคสมัยท่ีผูผลิตสินคาใชนโยบายขวดใชแลวไมตองคืน ยิ่งทําใหมีแกว

ถูกท้ิงเปนขยะมากข้ึนทุกวัน การรับซ้ือขยะประเภทแกว จึงเปนการชวยรักษาสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุด

อีกทางหนึ่ง โดยขยะประเภทแกว จะแบงออกเปน 2 ประเภทหลักๆ คือ ขวดแกวดี และเศษขวดแกวแตก 

ซ่ึงราคารับซ้ือจะแตกตางกัน 

 ขวดแกวดี ราคารับซื้อจะขึ้นอยูกับประเภทขวด และการบรรจุขายในกลอง 

ถาสภาพเรียบรอยยกกลองจะไดราคาเพ่ิมข้ึนกวาราคาตอหนวย ขวดแกวดีจะถูกนํากลับไปท่ีโรงงานผูผลิต 
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เพ่ือกลับไปทําความสะอาดและนํากลับมาใชซํ้า ขวดใบหนึ่งสามารถใชซํ้าไดถึง 30 รอบ ในขณะท่ีขวดแกว

ท่ีชํารุดเสียหาย จะถูกแยกเปนเศษขวดแกวแตก จะตองคัดแยกสี เปนสีขาว สีเขียว สีแดง และเศษแกว

แบบรวมหลายสี ซ่ึงราคาจะแตกตางกัน เศษแกวขาวจะไดราคาแพงกวาเศษแกวแดงและเศษแกวเขียว 

แตท้ังหมดสามารถนําไปหลอมและผลิตออกมาเปนขวดใบใหมไดเชนกัน 

 4) ประเภทสินคา: พลาสติก 

 พลาสติกท่ีสามารถนํากลับไปขายเพ่ือรีไซเคิลนั้น มีหลายประเภท และจัดวาเปนขยะ

รีไซเคิลท่ีตองอาศัยความชํานาญและความละเอียดออนในการคัดแยกสูงกวาขยะชนิดอ่ืนๆ เพราะพลาสติก

มีรูปรางลักษณะใกลเคียงกันมาก ถาคัดแยกผิดและนําเขาหลอมรวมกัน เวลาผานเครื่องฉีดออกมาเปน

เม็ดพลาสติก คุณสมบัติของพลาสติกที่แตกตางกันจะไมสามารถหลอมละลายเปนเนื้อเดียวกันได 

ทําใหนําไปผลิตเปนผลิตภัณฑตางๆ ไมไดเลย 

 5) ประเภทสินคา: โลหะมีคา 

 ขยะท่ีจัดอยูในกลุมโลหะมีคา ไดแก อะลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง สเตนเลส 

และตะก่ัว รวมท้ังแบตเตอรี่ ซ่ึงในบรรดาขยะกลุมโลหะมีคานี้ ทองแดงมีราคาตอกิโลกรัมสูงท่ีสุด 

 วิธีจัดเก็บคลายกับขยะประเภทอ่ืน คือ ถาเปนกระปองตองบีบใหแบน ทําใหสะอาด

ถาเปนเสนหรือมีขนาดใหญใหตัดซอยสั้น แยกประเภทใหถูกตอง ชัดเจน เปนหมวดหมูกอนนําสง เชน 

ตัวกระปองและฝากระปองของบรรจุภัณฑสวนใหญ มักทําจากอะลูมิเนียมตางชนิดกัน หรือถาเปน

กระปองเหล็กท่ีมีการเคลือบดีบุกเพ่ือปองกันสนิม ใหใชแมเหล็กดูดแยกออกจากขยะชนิดอ่ืนๆ 

 ถาพบขยะประเภทเหล็กบาง อะลูมิเนียม หรือสเตนเลสแผนท่ีเคลือบทองเหลือง

มาใหทุบเพ่ือดูเนื้อใน แตถาเปนทองเหลืองหนา เชน กอกน้ําประปาท้ังชุด ระฆัง กระทะ เชิงเทียน 

วัตถุโบราณ หัวแรงตัด-ออกเหล็ก จะมีราคาท่ีสูงกวาทองเหลืองแบบบางเล็กนอย 

 การรับซ้ือทองแดง ถาเปนสายไฟเสนใหญปลอกสวย ตองดูท่ีไมมีเสนช็อตปะปนมา 

สีทองแดงเสมอกันหมดไมมีสีซีดปน ถาทองแดงท่ีผานการเผาฉนวนออกสีไหมไฟจนดํา ตองเคาะเอาข้ีเถา

ออกใหหมด สวนหมอน้ํารถยนตท่ีมีท้ังทองแดงและทองเหลือง ใหรับซื้อราคาทองเหลืองเนื่องจาก

มีสัดสวนของทองเหลืองมากกวา 

 สินคาประเภทสเตนเลส ไดแก ถาดอาหาร เครื่องครัว ถังน้ํา เครื่องทอใบมีด ทอน้ํา 

อุปกรณประปา และสวนประกอบรถยนตบางชนิด แตการรับซ้ือสเตนเลส ตองระวังแผนเหล็กชุบ

โครเมียมท่ีมีสีสันหนาตาคลายสเตนเลสมาก 

 การรับซ้ือตะก่ัว หากทุบแลวเปนผงยุยงายไมรับซ้ือ และตะก่ัวมีหลายราคา เชน 

ตะก่ัวออน จากสายเพ่ือเชื่อมสายไฟ วงจรไฟฟา ฟวสไฟฟา หรือตะก่ัวจั๊บ-หลอ เปนตน ท่ีมาจาก

สวนประกอบของอุปกรณตางๆ ของชิ้นเล็กๆ เชน รถแขงเปนตน 

 แบตเตอรี่ กอนรับซ้ือตองใหผูขายเทน้ํากลั่นออกใหหมดกอนชั่งน้ําหนัก ถาแบตเตอรี่ขาว 
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ใหหักน้ําหนักของภาชนะ 10% แบตเตอรี่ดํา หัก 25% แบตเตอรี่เล็ก หัก 30% 

 6) ประเภทสินคา: เครื่องใชไฟฟาและเครื่องใชสํานักงาน  

 ทุกวันนี้ ของเกาเหลือท้ิงจากสํานักงาน กําลังสรางอาชีพทําเงินใหกับผูประกอบการ

รับซ้ืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส เพราะในแตละปมีขยะจากคอมพิวเตอร ท่ีตกรุนอยางรวดเร็วจากการพัฒนา

เทคโนโลยีท่ีไมหยุดยั้ง สูงถึงประมาณ 20-50 ลานตัน โดยมีแหลงรีไซเคิลท่ีสําคัญของโลกอยูท่ีจีน อินเดีย 

และไนจีเรีย และทําใหธุรกิจรีไซเคิลสิ่งเหลานี้ มีมูลคาสูงถึง 11 พันลานดอลลาร (ขอมูล ณ ป ค.ศ. 2009) 

 ในตางประเทศท่ีมีเทคโนโลยีข้ันสูง คอมพิวเตอร 1 เครื่อง สามารถนํามารีไซเคิล

ไดท้ังหมด 100% ทุกชิ้นสวน เชน ซีพียู หลอดภาพ สายวงจร อุปกรณอิเล็กทรอนิกส พลาสติกและโลหะ 

เปนตน จะถูกดึงกลับมาใชประโยชนไดท้ังหมด โดยแยกตามประเภทวัสดุ จะประกอบดวย แกว 24.9% 

เหล็ก 24.5% พลาสติก 22.8% อะลูมิเนียม 14.2% ทองแดง 7.0% ตะก่ัว 6.3% และอ่ืนๆ อีก 0.3% 

 ซ่ึงสารประกอบและธาตุตางๆ ท่ีมีอยูในคอมพิวเตอร สามารถนํามาใชประโยชน

ไดมากมาย เชน สารตะก่ัว อะลูมิเนียม เหล็ก ทองแดง นิกเกิล ทองคํา เงิน สังกะสี ซิลิเนียม โรเดียม 

พลาสติกฯ เปนตน  

 7) ประเภทสินคา: ขยะประเภทอ่ืนๆ  

 มีขยะอีกมากมาย ท่ีคนสวนใหญไมรูวาขายได เชน ท่ีนอนนุนเกา ท่ีสามารถนําไปปน

เปนนุนใหมได น้ํามันพืชเกา น้ํามันปลา ไขมันปลา น้ํามันถ่ัว กากมะพราว เนื้อมะพราว ทุกอยางรับซ้ือ

ไดหมดนําไปรีไซเคิลเปนไบโอดีเซล ซ่ึงไดราคาดีเพราะปรับตัวตามราคาน้ํามันทุกวันนี้ขายกันปบละ 

200 กวาบาททีเดียว 

 โฟมสะอาด เดิมไมมีคนรับซ้ือ แตปจจุบันมีผูนําไปรีไซเคิลเปนภาชนะพลาสติก 

เชน กลองใสซีดีไดแลว ในขณะท่ีเศษข้ีเลื่อย เศษก่ิงไม ถาเปนข้ีเลื่อยจากยางพารา จะไดราคาแพงกวา

พวกไมเบญจพรรณ เพราะสินคาเหลานี้ใหราคากันตามคาความรอนท่ีไดเวลานําไปใชงาน สวนเศษ

กะลา นําไปเผาอบเปนคารบอนคุณภาพสูง หรือขายใหโรงงานทําธูปหอม สวนเศษแปงมันท่ีตกหลน

ตามลานมัน เดิมเคยถูกกวาดท้ิงไปอยางไรคา ทุกวันนี้มีคนกวาดมาขายใหกับโรงงานทําแปงเปยก 

สําหรับโรงงานทํากลองกระดาษลูกฟูก 

 ดังนั้นสรุปไดวา ประเภทของขยะมูลฝอยสามารถจําแนกตามประเภท ไดแก 1) ขยะมูลฝอยท่ัวไป 

2) ขยะมูลฝอยอันตราย และ 3) ขยะมูลฝอยติดเชื้อ จําแนกตามแหลงผลิตไดคือ 1) ขยะมูลฝอยชุมชน 

2) ขยะมูลฝอยเกษตรกรรม 3) ขยะมูลฝอยอุตสาหกรรมและ 4) สถานพยาบาลและเม่ือพิจารณาตามกายภาพ

ของขยะมูลฝอยยังสามารถจําแนกได 4 ประเภท ไดแก 1) ขยะยอยสลายได (compostable waste) 

หรือ มูลฝอยยอยสลาย คือ ขยะท่ีเนาเสียและยอยสลายไดรวดเร็ว สามารถนําไปหมักทําปุยได แตจะ

ไมรวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม หรือสัตวท่ีเกิดจากการทดลองในหองปฏิบัติการ 2) ขยะรีไซเคิล 

(recyclable waste) หรือมูลฝอยท่ียังใชได ไดแก ของเสียบรรจุภัณฑหรือวัสดุเหลือใชซ่ึงสามารถนํากลับมา
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ใชประโยชนใหมได 3) ขยะอันตราย (hazardous waste) หรือมูลฝอยอันตราย คือ ขยะท่ีมีองคประกอบ

หรือสิ่งปนเปอนวัตถุอันตรายชนิดตางๆ ซ่ึงไดแก วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ วัตถุมีพิษ วัตถุท่ีทํา

ใหเกิดโรค วัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุท่ีกอใหเกิด

การระคายเคือง และวัตถุอยางอ่ืนไมจะเปนเคมีภัณฑหรือสิ่งอ่ืนใด ท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว 

พืช ทรัพยสิน หรือสิ่งแวดลอม และ 4) ขยะท่ัวไป (general waste) หรือมูลฝอยท่ัวไป คือ ขยะประเภทอ่ืน

นอกเหนือจากขยะยอยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ท่ีมีลักษณะท่ียอยสลายยากและไมคุมคาสําหรับ

การนํากลับมาใชประโยชนใหม ดังภาพ 2 
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(solid wasted) 
 

ขยะชุมชน 

(community wasted) 
 

ขยะอุตสาหกรรม

(industrial wasted) 
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ภาพ 2  ผลสรุปประเภทของขยะจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของของการวิจัยครั้งนี้ 

 

 2.1.3 แผนการจัดการขยะแหงชาติ (สุกรานต โรจนไพรวงศ, 2549, หนา 328-331) 

  1) ปญหาขยะมูลฝอย มีทวีความรุนแรงขึ้นเปนสาเหตุใหมีความพยายามผลักดัน

เปนปญหาสําคัญของชาติ และไดยกข้ึนมาเปนวาระแหงชาติ มีแผนนํารองการจัดการขยะมูลฝอยแหงชาติข้ึน

ใหมีกรอบและแนวทางจัดการขยะมูลฝอยใหเปนแนวทางเดียวกันอยางไรก็ตามจากมติคณะรัฐมนตรี 

- ขยะท่ีเปนพิษ 

- ขยะมีฤทธิ์กัดกรอน 

- ขยะทําปฎิกิริยางาย 

- ขยะกัมมันตรังสี 

- อ่ืนๆ 
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วันท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2546 ยกรางแผนจัดการขยะแหงชาติมีคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอคณะรัฐมนตรี

ใหมีผลเปนรูปธรรมในทางปฎิบัติ วันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2547 ใหจัดการขยะมูลฝอยตามแผนท่ีกําหนดไว

ตามแผนขยะมูลฝอยแหงชาติ 4 ดาน ประกอบดวย การควบคุมอัตราการเกิดขยะ ควบคุมปริมาณ

มูลฝอยตกคาง จากการจัดเก็บไมเกินรอยละ 5 สนับสนุนใหมีการใชประโยชนจากขยะมูลฝอยไมนอยกวา 30 

ของปริมาณท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2549 และสนับสนุนใหมีการตั้งศูนยกําจัดขยะท่ีเปนระบบครบวงจร 

ไมนอยกวารอยละ 50 ของจังหวัดท่ัวประเทศในป พ.ศ. 2549 จนครบท่ัวประเทศในป พ.ศ. 2554 

จากเปาหมายดังกลาว มีการรณรงคสงเสริมกระบวนการการมีสวนรวมแบบบรูณาการกับหนวยงาน

ระหวางภาครัฐ เอกชน องคการพัฒนาเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีภารกิจแนวทางปฎิบัติ

ของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเกิดข้ึนจริง 

  2) มาตรการจัดการขยะมูลฝอยการกําหนดมาตรฐานหลัก 4 ดาน ภายใตแผนการจัดการ

ขยะแหงชาติ โดยกําหนดกลยุทธและมาตรการหลักดังนี้  

 (1) มาตรการดานสังคม เนนการใชกลยุทธสงเสริมการมีสวนรวมในดานตางๆ

ระหวางรัฐ เอกชน ผูประกอบการ และภาคประชาชน เพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยใหนอยลง

รวมท้ังใหมีการนําขยะกลับมาใชประโยชนมากข้ึน สวนความขัดแยงในการเลือกพ้ืนท่ีกําจัดขยะ

กําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการเลือกพ้ืนท่ีดวยตนเอง เพ่ือแกไขปญหาความขัดแยง 

 (2) มาตรการดานเศรษฐศาสตร เนนการใชกลยุทธสงเสริมการลงทุนแกภาคเอกชน

เพ่ือดําเนินธุรกิจดานการจัดการขยะ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะขององคการปกครอง

สวนทองถ่ิน รวมถึงการใชมาตรการทางภาษีควบคุมสินคาหรือบรรจุภัณฑท่ีกําจัดยาก และสงผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม 

 (3) มาตรการดานกฎหมายเนนการใชกลยุทธปรับปรุง แกไข เพ่ิมเติมกฎหมาย

รวมท้ังระเบียบขอบังคับตางๆ ตลอดจนใหความสําคัญในการบังคับใชกฎหมายเพ่ือใหการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาจทําใหประชาชนคิดแยกขยะโดยใชการจูงใจ

จากคาตอบแทนในการจัดเก็บขยะ 

 (4) มาตรการสนับสนุนอ่ืนๆ เนนการใชกลยุทธสนับสนุนการศึกษา วิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือผลิตสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และผลิตสินคาจากวัสดุเหลือใชตลอดจน

สนับสนุนใหเกิดกลไกแลกเปลี่ยนของเสียจากกระบวนการผลิตระหวางโรงเรียน 

 แผนการจัดการขยะมูลฝอยและมาตรการดังกลาวสรุปไววา แผนการจัดการขยะมูลฝอยแหงชาติ 

เนนการควบคุมอัตราการขยายตัวของขยะมูลฝอยท่ีมีการกําหนดมาตรการไว ไดแก มาตรการสนับสนุน

ท่ีเปนการศึกษาวิจัยและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับทองท่ีนั้นๆ 

 

2.2 แนวคิดการจัดการขยะ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

20 
 
 

 2.2.1 ความหมายการจัดการขยะ 

 จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการจัดการขยะ มีผลการศึกษาไดรวบรวมไว ดังนี้ 

 พัชรี หอวิจิตร (2529, หนา 9) กลาววา การจัดการขยะ หมายถึง หลักการในการดําเนินงาน

ท่ีเก่ียวของกับการควบคุมการท้ิง การเก็บชั่วคราว การรวบรวมการขนถายและการขนสง การแปรรูป

และการกําจัดมูลฝอย โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดในทางสุขอนามัย เศรษฐศาสตร วิศวกรรม ความสวยงาม 

การอนุรักษสิ่งแวดลอม และท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การยอมรับของสังคม 

 ปรีดา แยมเจริญ (2531, หนา 13) กลาววา การจัดการมูลฝอยดวยวิธีการท่ีถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาลไมทําใหเกิดมลพิษตอสภาพแวดลอม ไดแก พ้ืนดิน แหลงน้ํา อากาศ และการจัดการขยะมูลฝอย 

ไมใชเพียงแตกําจัดใหหมดไปแตเพียงอยางเดียว แตจะตองทําใหเกิดผลประโยชนตอบแทนใหมากท่ีสุดดวย 

 เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน (2537, หนา 272) กลาววา การจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง หลักการ

ในการดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการควบคุมการท้ิงขยะมูลฝอย การเก็บขยะชั่วคราวไวในภาชนะ การรวบรวม

ขยะมูลฝอย การขนถายและขนสง การแปลงรูปของขยะมูลฝอย และกําจัดขยะมูลฝอย โดยคํานึงถึง

ผลประโยชนสูงสุดในทางสุขอนามัย ทัศนียภาพ เศรษฐศาสตร การอนุรักษสิ่งแวดลอมและการยอมรับ

ของสังคม 

 ชาญวิทย กิณเรศ (2553, หนา 8) ไดกลาววา การจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง การนําเอา

กระบวนการวางแผน การจัดงบประมาณ การจัดเครื่องมือ-เครื่องใช และวิธีการตางๆ มาใชในการจัดการ

ขยะมูลฝอยหรือแกไขขยะมูลฝอยใหเกิดประโยชนหรือลดนอยลง 

 ภุมรี จี้อินทร (2553, หนา 7) ไดกลาววา การจัดการขยะมูลฝอยหมายถึง พฤติกรรมในการจัดการ

ขยะมูลฝอยรูปแบบตางๆ ของประชาชน เชน การลดการกอขยะมูลฝอย ณ จุดกําเนิด การกักเก็บ 

การรวบรวม การขนสง การขนถาย การแปรสภาพ การกําจัดขยะมูลฝอย เปนตน และบทบาทหนาท่ี

ในการจัดการปญหาขยะมูลฝอยของชุมชน 

 กลาวโดยสรุปวา การจัดการขยะ หมายถึง การนําเอากระบวนการวางแผน การจัดสรร

งบประมาณ การจัดเครื่องมือ-เครื่องใช วัสดุอุปกรณ พาหนะ และวิธีการท่ีหลากหลายมาใชเปน

หลักการในการดําเนินงานตามพฤติกรรมและบทบาทหนาท่ีของประชาชนในชุมชนท่ีเก่ียวของกับการ

ควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยหรือของเสียท่ีเกิดจากแหลงกําเนิดตางๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุด

ในทางสุขอนามัย เศรษฐศาสตร วศิวกรรม ความสวยงาม ทัศนียภาพ การอนุรักษสิ่งแวดลอมและการยอมรับ

ของสังคมตั้งแตการผลิต การเก็บ รวบรวม การขนสง และการกําจัดข้ันสุดทาย รวมถึงการลดปริมาณ

และการนํากลับมาใชประโยชนดวย โดยกระบวนการดังกลาวจะตองมีความสัมพันธกันและมีการดําเนินการ

อยางครบวงจรเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และกอใหเกิดผลเสียหายนอยท่ีสุด ดวยวิธีการท่ีถูกตอง

ตามหลักสุขาภิบาลไมทําใหเกิดมลพิษตอสภาพแวดลอม ไดแก พ้ืนดิน แหลงน้ํา อากาศ และการจัดการ
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มูลฝอย ไมใชเพียงแตกําจัดใหหมดไปแตเพียงอยางเดียว แตจะตองทําใหเกิดผลประโยชนตอบแทน

ใหมากท่ีสุดดวยไดแก ควบคุมการท้ิงขยะมูลฝอย การลดการกอขยะมูลฝอย ณ จุดกําเนิด การเก็บ

ขยะชั่วคราวไวในภาชนะ การกักเก็บ การรวบรวมขยะมูลฝอย การขนถายและขนสง การแปลงรูป

หรือแปรสภาพของขยะมูลฝอย และกําจัดขยะมูลฝอย 

 2.2.2 แนวคิดการจัดการขยะท่ีนิยมใช 

 กรมควบคุมมลพิษ (2547, หนา 11-14) กลาวถึงแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอยางครบวงจร

วาเปนการเนนรูปแบบของการวางแผนจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอย

ท่ีจะตองสงเขาไปทําลายดวยระบบตางๆ ใหนอยสุด สามารถนําขยะมูลฝอยมาใชประโยชนท้ังในสวน

ของการใชซํ้าและแปรรูปเพ่ือใชใหม (reuse & recycle) รวมถึงการกําจัดท่ีไดผลพลอยได เชน ปุยหมัก 

หรือพลังงาน โดยสรุปวิธีการดําเนินการตามแนวทางมีดังนี้ คือ 

 1) การลดปริมาณการผลิตมูลฝอย รณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการลดการผลิต

มูลฝอยในแตละวัน ไดแก 

 (1) ลดการท้ิงบรรจุภัณฑ โดยการใชสินคาชนิดเดิมใหม เชน ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน 

น้ํายาทําความสะอาดและถายไปฉายชนิดชารตใหม เปนตน 

 (2) เลือกใชสินคาที่มีคุณภาพ มีหอบรรจุภัณฑนอย อายุการใชงานยาวนาน

และตัวสินคาไมเปนมลพิษ 

 (3) ลดการใชวัสดุกําจัดยาก เชน โฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก 

 2) จัดระบบการรีไซเคิล หรือรวบรวมเพ่ือนําไปสูการแปรรูปเพ่ือใชใหม 

 (1) รณรงคใหประชาชนแยกของเสียนํากลับมาใชประโยชนใหม เชน กระดาษ 

พลาสติก และโลหะ นําไปใชซํ้า หรือนําไปขาย/รีไซเคิล ขยะเศษอาหารนํามาหมักทําปุยในรูปปุยน้ํา 

หรือปุยหมักเพ่ือใชในชุมชน 

 (2) จัดระบบท่ีเอ้ือตอการทําขยะรีไซเคิล 

 ก. จัดภาชนะ (ถุง/ถัง) แยกประเภทขยะมูลฝอยท่ีชัดเจนและเปนมาตรฐาน 

 ข. จัดระบบบริการเก็บโดยองคการบริหารสวนทองถ่ินจัดเก็บเอง โดยการจัดเก็บ

แบงเวลาการเก็บ เชน หากแยกเปน 4 ถุง ขยะยอยสลายได ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะท่ัวไป 

ใหจัดเก็บขยะยอยสลายและขยะท่ัวไปทุกวัน สวนขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย อาจจัดเก็บสัปดาหละครั้ง

หรือตามความเหมาะสม จัดกลุมประชาชนท่ีมีอาชีพรับซ้ือของเกาใหชวยเก็บขยะรีไซเคิลในรูปของ

การรับซ้ือ โดยการแบงพ้ืนท่ีในการจัดเก็บและกําหนดเวลาใหเหมาะสม ประสานงานกับรานคาท่ีรับซ้ือ

ของเกาท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีหรือพ้ืนท่ีใกลเคียงในการรับซ้ือขยะรีไซเคิล จัดระบบตามแหลงการเกิดขยะ

ขนาดใหญ เชน ตลาด โรงเรียน สถานท่ีราชการ หางสรรพสินคา เปนตน 
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 ค. จัดกลุมอาสาสมัครหรือชมรมหรือนักเรียนใหมีกิจกรรมโครงการนําขยะมูลฝอย

กลับมาใชใหม เชน ก) โครงการขยะรีไซเคิลแลกสิ่งของ เชน ตนไม ไข เปนตน ข) โครงการทําปุยน้ํา 

ปุยอีเอ็ม ขยะหอม ปุยหมัก ค) โครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล ง) โครงการธนาคารวัสดุเหลือใช 

จ) โครงการรานคาสินคารีไซเคิล 

 ง. จัดตั้งศูนยรีไซเคิล หากพื้นที่ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในแตละวัน

เปนปริมาณมากๆ อาจจะมีการจัดตั้งศูนยคัดแยกขยะมูลฝอยซ่ึงสามารถรองรับจากชุมชนใกลเคียง 

หรือรับซ้ือจากประชาชนโดยตรงซ่ึงอาจจะใหเอกชนลงทุนหรืออาจใหสัมปทานเอกชนก็ได 

 3) จัดระบบการขนสง 

 (1) ระยะทางไมไกลใหรถขนสงขยะมูลฝอยไปยังสถานท่ีกําจัดโดยตรง 

 (2) ระยะทางไกลและมีปริมาณขยะมูลฝอยมาก อาจจะตองสรางสถานีขนถาย 

เพ่ือถายเทจากรถเก็บขนขยะมูลฝอยลงสูรถบรรทุกขนาดใหญ 

 4) ระบบกําจัด เนื่องจากขยะมูลฝอยใชประโยชนใหมได จึงควรจัดการเพ่ือกําจัด

ทําลายใหนอยท่ีสุด ควรเลือกระบบกําจัดแบบผสมผสาน เนื่องจากปญหาขาดแคลนพ้ืนท่ี จึงควรพิจารณา

ปรับปรุงพ้ืนท่ีกําจัดมูลฝอยท่ีมีอยูเดิม และพัฒนาใหเปนศูนยกําจัดขยะมูลฝอย โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 (1) จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอย 

 (2) ระบบกําจัดผสมผสานหลายๆ ระบบในพ้ืนท่ีเดียวกัน ไดแก หมักทําปุย ฝงกลบ 

และวิธีอ่ืนๆ เปนตน 

 กรมควบคุมมลพิษ (2548, หนา 7–8) ไดสงเสริมใหมีการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยใหความหมาย

การคัดแยกขยะมูลฝอย (waste separation) วาหมายความถึง กระบวนการ หรือกิจกรรมจัดแบง 

หรือแยกขยะออกเปนประเภทตางๆ ตามลักษณะองคประกอบ เชน แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม 

โดยใชแรงงานคนหรือเครื่องจักรกล เพ่ือการนํากลับไปใชประโยชนใหม หรือใชประโยชนทางพาณิชย

ผูคัดแยกขยะนอกระบบ (informal waste separator) หมายความถึง ซาเลง เจาหนาท่ีเก็บขนขยะ 

หรือผูคัดแยกขยะตามภาชนะรองรับขยะในชุมชน เพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย การคัดแยก

และนํากลับคืนวัสดุ (material recovery) หมายความถึง การคัดแยกหรือสกัดวัสดุท่ีมีศักยภาพ

ในการนํากลับมาใชใหมออกจากขยะ หรือของเสีย เพ่ือนํากลับมาใชซํ้าและแปรรูปกลับมาใชใหม ดังนี้ 

 1) กําหนดบริเวณพ้ืนท่ีดําเนินการคัดแยกขยะไดกําหนดรายละเอียด ดังนี้ (กรมควบคุม

มลพิษ, 2548, หนา 58) 

 (1) การคัดแยกขยะในแหลงท่ีพักอาศัย ขยะจําพวก เศษอาหาร แกว กระดาษ 

โลหะ พลาสติก และขยะอันตราย ท่ีเกิดข้ึนภายในบานเรือน อาคารสํานักงาน สถาบันการศึกษา 

โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และท่ีอยูอาศัยอ่ืนๆ จะถูกคัดแยกและเก็บรวบรวมไวในถุงบรรจุขยะ 
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ตามประเภทท่ีไดคัดแยกไว เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปใชประโยชนหรือกําจัดตอไป การคัดแยก

ขยะในแหลงท่ีพักอาศัย โดยมีขอกําหนด ดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2548, หนา 19-20) 

 ก. คัดแยกขยะที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดใหม หรือขยะรีไซเคิล

ออกจากขยะยอยสลาย ขยะอันตราย และขยะท่ัวไป 

 ข. จัดเก็บขยะท่ีทําการคัดแยกแลวในบานเรือนไวในถุงหรือถังรองรับขยะ

แบบแยกประเภทท่ีหนวยราชการจัดเตรียมไว 

 ค. จัดเก็บขยะท่ีทําการคัดแยกแลว ในสถานประกอบการและอาคารท่ีพัก

อาศัยอ่ืนๆ ท่ีมิใชบานเรือนไวในภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภท 

 ง. จัดวางภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทในบริเวณที่มีอากาศถายเท

ไดสะดวก มีแสงสวางเพียงพอ ไมกีดขวางทางเดิน อยูหางจากสถานท่ีประกอบอาหาร ท่ีรับประทาน

อาหาร แหลงน้ําดื่ม 

 จ. ใหจัดเก็บขยะอันตรายหรือภาชนะบรรจุสารท่ีไมทราบแนชัด เปนสัดสวน

แยกตางหากจากขยะอ่ืนๆ เพ่ือปองกันการแพรกระจายของสารพิษ หรือการระเบิด แลวใหนําไป

รวบรวมไวในภาชนะหรือสถานท่ีรวบรวมขยะอันตรายของชุมชน 

 ฉ. หามจัดเก็บขยะอันตรายไวรวมกัน โดยใหแยกเก็บเปนประเภทๆ หากเปน

ของเหลวใหใสถังหรือภาชนะบรรจุท่ีมิดชิดและไมรั่วไหล หากเปนของแข็งหรือสิ่งของแข็ง ใหเก็บใสถัง 

หรือภาชนะท่ีแข็งแรง 

 ช. หลีกเลี่ยงการเก็บกักขยะท่ีทําการคัดแยกแลวและมีคุณสมบัติท่ีเหมาะแกการ

เพาะพันธุของพาหะนําโรค หรือท่ีอาจเกิดการรั่วไหลของสารพิษไวเปนเวลานาน 

 ซ. หากมีการใชน้ําทําความสะอาดวัสดุคัดแยกแลวหรือวัสดุเหลือใชท่ีมีไขมัน 

หรือตะกอนน้ํามันปนเปอน จะตองระบายน้ําเสียนั้นผานตะแกรงและบอดักไขมันกอนระบายสูทอน้ํา

สาธารณะ 

 ฌ. หามเผา หลอม สกัด หรือดําเนินกิจกรรมอ่ืนใด เพ่ือการคัดแยกการสกัด

โลหะมีคา หรือการทําลายขยะในบริเวณท่ีพักอาศัย หรือพ้ืนท่ีท่ีไมมีระบบปองกันและควบคุมของเสีย

ท่ีจะเกิดข้ึน  

 ญ. การคัดแยกขยะรวมในชุมชน หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการจัดการขยะ 

จะจัดใหมีภาชนะรองรับขยะ หรือสถานท่ีท้ิงขยะรวมของชุมชน ซ่ึงแบงตามประเภท/ชนิดของขยะ

ท่ีตองการใหมีการคัดแยก เชน ภาชนะท่ีรองรับขยะยอยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย เปนตน 

โดยภาชนะดังกลาวจะถูกวางอยูในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน เชน ตลาด ท่ีพักอาศัย 

สถาบันการศึกษาและชุมชนอุตสาหกรรม 
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 ฎ. การคัดแยกในสถานท่ีจัดการขยะ สถานท่ีจัดการขยะรวมถึงโรงงานคัดแยก 

และแปรสภาพขยะ โรงงานหมักปุย เตาเผาและสถานท่ีฝงกลบขยะ โดยท่ัวไปแลวขยะจะถูกคัดแยก

ตามขอกําหนดในการดําเนินงานของแตละโรงงาน/สถานท่ีจัดการ อาทิ การคัดแยกวัสดุท่ียอยสลาย

หรือเผาไหมไดยาก (แกว โลหะ อลูมิเนียม) กอนเขาสูกระบวนการหมักปุยและการเผาในเตาเผา เปนตน 

 2) การกําหนดรูปแบบการคัดแยกขยะท้ังนี้กรมควบคุมมลพิษ (2548, หนา 58-59) 

ไดกําหนดรูปแบบการคัดแยกไว 3 รูปแบบดังนี้ 

 (1) การคัดแยกขยะยอยสลายและขยะท่ัวไป โดยขยะยอยสลาย ประเภทเศษอาหาร 

ผลไม ใบไม จะถูกแยกออกแลวนําไปเก็บรวมรวบไวในภาชนะรองรับขยะยอยสลาย สวนขยะท่ัวไป 

และขยะรีไซเคิล ประเภท แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ นําไปเก็บรวบรวมไวในภาชนะรองรับขยะท่ัวไป 

 (2) การคัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะยอยสลาย และขยะท่ัวไป โดยขยะท่ัวไปท่ีสามารถ

นําไปรีไซเคิล เชน แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ จะถูกรวบรวมแยกจากขยะยอยสลายและขยะท่ัวไป 

 (3) การคัดแยกขยะทุกประเภท โดยการคัดแยกขยะออกเปน 4 ประเภท ไดแก 

ขยะยอยสลาย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายและขยะท่ัวไป 

 กรมควบคุมมลพิษ (2548, หนา 86-99) ไดกําหนดกระบวนการสรางกิจกรรมการคัดแยก

และใชประโยชนขยะชุมชนท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 1) จัดสถานท่ีท้ิงขยะแยกประเภทชุมชน (drop off station) สถานท่ีท้ิงขยะแยก

ประเภทจัดเตรียมไวสําหรับใหประชาชนท่ีไมสะดวก และไมตองการซ้ือ-ขายขยะแตมีพฤติกรรมท่ีดี 

และมีความตระหนักถึงผลของการแยกขยะและท้ิงลงในภาชนะท่ีเหมาะสม เปนกิจกรรมท่ีตอเนื่อง

จากกิจกรรมการรณรงคใหความรูแกประชาชนในการคัดแยกขยะและทําความสะอาดขยะเบื้องตน 

และเปนกิจกรรมพ้ืนฐานท่ีควรดําเนินการเพราะเขาถึงชุมชนไดงายและตลอดเวลา ซ่ึงสามารถ

ดําเนินการรวมไปถึงขยะอันตรายบางประเภท เชน ถายไฟฉาย แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุยาฆาแมลง 

เปนตน สถานท่ีท้ิงขยะแยกประเภทควรจัดไวในบริเวณท่ีประชาชนนํามาท้ิงไดสะดวก เชน 

หางสรรพสินคา ริมถนนบริเวณชุมชน เปนตน กิจกรรมรูปแบบนี้เหมาะสําหรับใชเปนแนวทาง 

การเรียกคืนขยะบรรจุภัณฑ และวัสดุเหลือใชจากผูบริโภค โดยท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการ 

 2) จัดกิจกรรมการทําน้ําหมักจุลินทรีย น้ําหมักจุลินทรีย คือ สารละลายท่ีไดจากการ

ยอยสลายเศษวัสดุท่ีเหลือใชจากสวนตางๆ ของพืชหรือสัตว โดยผานกระบวนการหมักในสภาพท่ีไมมี

ออกซิเจน มีจุลินทรียทําหนาท่ียอยสลายเศษซากพืชและซากสัตวเหลานั้นใหกลายเปนสารละลาย รวมถึง

การใชเอนไซมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือมีการเติมเอนไซมหรือการเรงการยอยสลาย ทําใหเกิด

กระบวนการยอยสลายไดอยางรวดเร็วยิ่งข้ึน 

 3) จัดกิจกรรมขยะแลกไข จะใชหลักการเปรียบเทียบมูลคาของวัสดุรีไซเคิลกับราคา

ของไขท่ีใชในกิจกรรมซ่ึงราคานี้จะข้ึนลงตามตลาดในการดําเนินงานตองมีการประชาสัมพันธและการชี้แจง
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ราคาวัสดุแตละประเภทอยางชัดเจน รายไดท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมมาจากเงินท่ีไดจากการขายวัสดุ

ใหรานรับซ้ือของเกา หักคาใชจายในการดําเนินการ คือ คาไข คาใชจายอ่ืนๆ ซ่ึงชุมชนสามารถใชเปน

เงินทุนหมุนเวียนในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป หรือตั้งเปนกองทุนเพ่ือใชในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน 

 4) จัดกิจกรรมตั้งศูนยวัสดุรีไซเคิล เปนอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีเกิดจากความรวมมือของสมาชิก

ทุกคนในชุมชน รวมท้ังชุมชนอ่ืนท่ีอยูในบริเวณใกลเคียง ศูนยวัสดุรีไซเคิลมีลักษณะเปนธุรกิจของชุมชน

ท่ีบริหารและดําเนินการโดยชุมชนหรือองคการพัฒนาเอกชน (Non Government Organization หรือ NGO) 

แตอยูภายใตการกํากับดูแลโดยคณะกรรมการของชุมชน หรือคณะกรรมการท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือดูแลโครงการ

โดยเฉพาะ ท้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนศูนยกลางในการรวบรวม และรับซ้ือวัสดุรีไซเคิลจากชุมชน 

และชุมชนใกลเคียง รวมท้ังการรวบรวมขยะท่ีอันตรายท่ีเกิดจากบานเรือนเพ่ือการกําจัดท่ีถูกตองเหมาะสม 

 5) กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล มีเปาหมายใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมแกไขปญหาขยะของชุมชน และเสริมสรางจิตสํานึกในการคัดแยกขยะมูลฝอย รวมท้ังสรางนิสัย

การออมทรัพย ลักษณะของกิจกรรม เริ่มจากการรับสมาชิก แลวนําวัสดุรีไซเคิลมาชั่งน้ําหนัก 

และคํานวณเปนจํานวนเงินบันทึกลงสมุดคูฝากโดยใชราคาท่ีไดประสานกับรานรับซ้ือของเกาเปนเกณฑ

ในการกําหนดราคา รายไดของกิจกรรมมาจากผลตางของราคาท่ีคณะทํางานกําหนด กับราคาท่ีสามารถ

ขายใหกับรานรับซ้ือ ซ่ึงตองมีการหักคาใชจายอ่ืนๆ    

 ประโยชนของการคัดแยกขยะ (กรมการปกครอง, 2553, หนา 7-8) 

 1) ลดปริมาณขยะมูลฝอยตกคางไดถึงรอยละ 20 ของปริมาณขยะมูลฝอยตกคางท้ังหมด 

 2) ประหยัดท่ีดินท่ีจะใชเปนสถานท่ีกําจัดมูลฝอยไดถึงรอยละ 23 ของท่ีดินท่ีจะตอง

ใชตามปกติ 

 3) ประหยัดงบประมาณคาใชจายเพ่ือการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอย 

 4) ประหยัดการใชทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานท่ีจะตองใชในการผลิตสินคา 

หรือผลิตภัณฑ 

 รูปแบบการคัดแยกขยะกรมควบคุมมลพิษ (2548, หนา 58-59) ไดกําหนดรูปแบบการคัดแยก

ไว 3 รูปแบบดังนี้ 

 1) การคัดแยกขยะยอยสลายและขยะท่ัวไป โดยขยะยอยสลาย ประเภทเศษอาหาร 

ผลไม ใบไม จะถูกแยกออกแลวนําไปเก็บรวมรวบไวในภาชนะรองรับขยะยอยสลาย สวนขยะท่ัวไป 

และขยะรีไซเคิล ประเภท แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ นําไปเก็บรวบรวมไวในภาชนะรองรับขยะท่ัวไป 

 2) การคัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะยอยสลาย และขยะท่ัวไป โดยขยะท่ัวไปท่ีสามารถ

นําไปรีไซเคิล เชน แกว กระดาษ พลาสติก โลหะ จะถูกรวบรวมแยกจากขยะยอยสลายและขยะท่ัวไป 

 3) การคัดแยกขยะทุกประเภท โดยการคัดแยกขยะออกเปน 4 ประเภท ไดแก 

ขยะยอยสลาย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายและขยะท่ัวไป 
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 กรมการปกครอง (2553, หนา 10-23) ไดนําเสนอแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยไว ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การสํารวจและรวบรวมขอมูลการจัดการมูลฝอย ในการวางแผนดําเนินงาน

ระบบแยกขยะมูลฝอยเพ่ือนํากลับมาใชประโยชน ตองจัดเตรียมและรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน การจัดการ

มูลฝอยในสภาพปจจุบัน ซ่ึงประกอบดวย ประชากร การใชท่ีดิน สภาพทางเศรษฐกิจ สํารวจพฤติกรรม 

ทัศนคติของประชาชนดานการจัดการมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย ตลอดจนรายไดของผูเลี้ยงชีพดวย

ขยะมูลฝอยท่ีไดจากการคัดแยก แหลงกําเนิด องคประกอบ และลักษณะของมูลฝอย การใหบริการ

เก็บขนและการกําจัดมูลฝอย ปริมาณมูลฝอย การหาคาอัตราการคัดแยก และอัตราการเกิดมูลฝอย 

 ข้ันตอนท่ี 2 การกําหนดเปาหมายในการแยกมูลฝอยเพ่ือนํากลับมาใชประโยชน โดยการกําหนด

เปาหมายจะตองครอบคลุมเปาหมายในเรื่อง ดังตอไปนี้ 

 1) กําหนดเปาหมายในระยะสั้นและระยะยาว ใหมีการคัดแยกมูลฝอยในอัตราท่ีเหมาะสม

และมีความเปนไปไดใหสอดคลองกับความเหมาะสมดานงบประมาณ อัตรากําลังคน และผลการศึกษา

ทางพฤติกรรมและทัศนคติของประชาชน 

 2) กําหนดเปาหมายในการรณรงคใหประชาชนคัดแยกมูลฝอยเพ่ือนํากลับมาใชประโยชน 

 3) กําหนดเปาหมายการขยายพ้ืนท่ีใหบริการ เก็บขนขยะมูลฝอยแยกประเภทท่ีแยก

จากแหลงกําเนิด ในเรื่องการเก็บขนมูลฝอย ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งของกระบวนการคัดแยกมูลฝอย 

 ข้ันตอนท่ี 3 การจัดทําแผนการดําเนินงาน หลังจากท่ีศึกษาขอมูลท่ีไดเก็บรวบรวมมาแลว จะนํา

ขอมูลตางๆ มาวิเคราะหกําหนดเปาหมายโดยพิจารณาถึงความเปนไปไดและความจําเปน ตลอดจนนโยบาย

ตางๆ เม่ือไดเปาหมายท่ีแนชัดแลวจะมาถึงข้ันวางแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานนี้จะแยก

จัดทําเปน 4 แผน คือ แผนพัฒนาความรูความเขาใจ และสํานึกของประชาชน แผนจัดการมูลฝอย 

แผนพัฒนาองคกรหรือกลไกท่ีเก่ียวของ และแผนการติดตามประเมินผล  

 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย ซ่ึงมีแผนหรือแนวคิด 5 R (สุนีย มัลลิการมาลย และคณะ, 

2543, หนา 6) 

 R 1 (reduce) เปนการลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีอาจเกิดข้ึน เชน ใชตะกราใสของแทน

ถุงพลาสติก การลดปริมาณวัสดุ (reduce material volume) เปนการพยายามเลือกใชสินคาท่ีบรรจุ

ในบรรจุภัณฑขนาดใหญแทนบรรจุภัณฑท่ีมีขนาดเล็ก เพ่ือลดปริมาณของบรรจุภัณฑท่ีจะกลายเปน

ขยะมูลฝอย การลดความเปนพิษ (reduced toxicit) เปนการเลือกใชผลิตภัณฑที่มีความเปนพิษ

ตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด 

 R 2 (reuse) นําขยะมูลฝอยเศษวัสดุมาใชใหมอีกหรือเปนการใชซํ้า ใชแลวใชอีก 

เชน ขวดน้ําหวาน นํามาบรรจุน้ําดื่ม ขวดกาแฟท่ีหมดแลว นํามาใสน้ําตาล การนําผลิตภัณฑกลับมาใช
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ใหม (product reuse) เปนการพยายามใชสิ่งของตางๆ หลายๆ ครั้ง กอนท่ีจะท้ิงหรือเลือกใช

ของใหม 

 R 3 (repair) การนํามาแกไข นําวัสดุอุปกรณท่ีชํารุดเสียหาย ซ่ึงจะท้ิงเปนขยะมูลฝอย

มาซอมแซมใชใหม เชน เกาอ้ี 

 R 4 (recycle) การหมุนเวียนกลับมาใช นําขยะมูลฝอยมาแปรรูป ตามกระบวนการ

ของแตละประเภท เพ่ือนํากลับมาใชประโยชนใหม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจากเดิมแลวนํามาใชใหม 

เชน พลาสติก กระดาษ ขวด โลหะ ตางๆ ฯลฯ นํามาหลอมใหม นํายางรถยนตท่ีใชไมไดแลวนํามาทํา

รองเทา นําแกวแตกมาหลอมผลิตเปนแกว หรือกระจกใหม การนําวัสดุกลับมาใชใหม (material 

recycling) เปนการนําวัสดุมาผานกระบวนการเพ่ือผลิตเปนสินคาใหม 

 R 5 (reject) การหลีกเลี่ยงการใชวัสดุท่ีทําลายยาก หรือวัสดุท่ีใชครั้งเดียวแลวท้ิง 

เชน โฟม ปฏิเสธการใชผลิตภัณฑท่ียอยสลายยาก หลีกเลี่ยงการใชท่ีผิดวัตถุประสงค 

 มิศรา สามารถ และรักกิจ ศรีสรินทร (2540, หนา 19) กลาวถึง แนวโนมของการกําจัดขยะมูลฝอย

ในอนาคตจะเปนการหลีกเลี่ยงหรือลดปริมาณของขยะมูลฝอยท่ีจะเกิดข้ึนนั่นคือการกอใหเกิดขยะมูลฝอย

ใหนอยลง และการลดเลี่ยงภัยจากมลภาวะที่เกิดจากขยะมูลฝอย อันเปนลักษณะของการปองกัน

และการแกไขปญหาท่ีเปนตนเหตุซ่ึงหนาท่ีจะเหมาะสมและถูกตองกวาการดําเนนิงานท่ีผานมาในอดีต ดังนั้น

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจะตองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ จะตองเนนการลดปริมาณขยะมูลฝอย

เปนหลักตามแนวคิดสมัยใหม โดยมี 5 ข้ันตอน (5 R) ในกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยตามลําดับ คือ  

 ข้ันตอนท่ี 1 ลดการกอเกิดขยะมูลฝอย (reduce) หรือการลดขยะมูลฝอยจากแหลงที่เกิด

มีแนวคิดวาเมื่อขยะมูลฝอยไมเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นนอย ก็ไมตองกําจัดหรือกําจัดนอยเปนการปองกัน 

ในเบื้องตน ไมใหมีขยะมูลฝอยไมเกิดข้ึนในจํานวนนอยท่ีสุด การเปลี่ยนแปลงของผูผลิตดวยการออกแบบ

ผลิตภัณฑกระบวนการใชวัตถุดิบทดแทนเสียใหมใหเหมาะสม เปนการลดดวยทรัพยากรธรรมชาติ

และพลังงานท่ีใชตลอดจนลดปริมาณขยะมูลฝอยลง ซ่ึงประหยัดงบประมาณในการกําจัดขยะมูลฝอย

ท่ีจะเกิดข้ึนไดในสวนหนึ่ง 

 ข้ันตอนท่ี 2 การนําผลิตภัณฑมาใชซํ้า (reuse) เปนการนําเอาวัสดุเดิมมาใชซํ้าอีกครั้งหนึ่ง

ในรูปแบบเดิมหรืออาจนํามาซอมแซม หรือนํามาใชประโยชนอ่ืนๆ แกบุคคลอื่น อาจดําเนินการได

ใน 2 ชวง คือ ชวงการผลิตเพ่ือใหเหลือเศษหรือของเสียจากวัสดุนอยท่ีสุด หากหลีกเลี่ยงไมไดก็อาจนําเศษ

หรือของเสียจากวัสดุนั้นกลับเขาสูการผลิตใหม ซ่ึงยอมไดวัตถุดิบท่ีปราศจากสิ่งปนเปอนและประหยัด

งบประมาณในการผลิต และชวยการนํากลับมาใชซํ้าเพ่ือยืดอายุการใชงานหรือใชประโยชนสูงสุดกอนท้ิง 

เชน การนําเอาขวดแกว หรือขวดพลาสติกมาบรรจุภัณฑใหม หรือการนํากระดาษมาใชสองหนา เปนตน 

เปนการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานในการผลิต และลดการกอเกิดขยะมูลฝอยลงบางสวน 
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 ข้ันตอนท่ี 3 การหมุนเวียนกลับมาใชใหม (recycling) เปนการแยกวัสดุท่ีไมสามารถนํากลับมา

ใชไดซํ้าตามข้ันตอนท่ีสองไดนอกจากมูลฝอยแลวรวบรวม หรือยอยสลายวัสดุนั้นไปผานกระบวนการ

ยอยสลายวัสดุผสมกับวัตถุดิบแลวผานกระบวนการผลิตออกมาเปนผลิตภัณฑชิ้นใหม เชน นําขวด

หรือเศษแกวมาหลอมและผานเครื่องตามกระบวนการผลิตออกมาเปนขวดแกวในลักษณะหรือรูปแบบใหม 

เปนตน เปนการหมุนเวียนกลับมาผลิตใหมในลักษณะของการยอยสลายตามกระบวนการตามธรรมชาติ 

 ข้ันตอนท่ี 4 การฟนฟูประโยชนจากมูลฝอย (recovery) เปนการดึงพลังงานจากขยะมูลฝอย

มาใชประโยชนโดยใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาจากเตาเผาขยะมูลฝอย และเอากาซท่ีเกิดข้ึนจากการหมัก

ของขยะมูลฝอยนี้จะกอใหเกิดมลภาวะทางอากาศและการสรางเตาเผาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงนั้น 

ตองใชงบปริมาณสูงมากและไมสามารถทําใหมลภาวะหมดสิ้นไป 

 ข้ันตอนท่ี 5 การกําจัดขยะมูลฝอย (residue disposal) เปนข้ันตอนสุดทายเพราะขยะมูลฝอย

ท่ีเหลือจากการผานข้ันตอนท้ังสี่แลวจะถูกวิธีการใหหมดสิ้นไป โดยท่ัวไปจะใชวิธีฝงกลบซ่ึงเปนไปตาม

หลักการและถูกสุขลักษณะ เพ่ือปองกันการแพรกระจายของสารปนเปอนมิใหไปสูสิ่งแวดลอมได 

 พันทวี ฤกษสําราญ (2535, หนา 111-113; อางถึงใน จริยา อรามศรี, 2548, หนา 33-34) 

ไดแบงภาชนะสําหรับใสขยะมูลฝอยภายในบานท่ีทําการแยกแลวจํานวน 2 ประเภท คือ  

 1) ระบบถังขยะใบเดียว (one-can system) วิธีนี้การจัดภาชนะสําหรับใสขยะมูลฝอย 

มักจัดไวเพียงถังเดียว โดยใสขยะมูลฝอยทุกชนิดไมวาจะเปนชนิดเปยก ชนิดแหง หรือเถาถานลงไว

ในภาชนะนี้ รวมกันหมด ซ่ึงวิธีการแบบนี้โดยมากนิยมกันในยุโรปและทําใหเกิดผลดี คือ 

 (1) ทุนคาใชจายในการจัดหาภาชนะสําหรับใสขยะมูลฝอย เพราะใชถังเพียงถังเดียว

ใสขยะไดทุกชนิด 

 (2) เปนวิธีการท่ีเหมาะท่ีจะแนะนําใหประชาชนใช เพราะไมกอใหเกิดความยุงยาก

ในการจัดหาถัง และยังไมตองเลือกวาขยะชนิดไหนใสถังใบไหนดวย 

 (3) การรวมขยะท้ังชนิดเปยก ชนิดแหงและเถาถานเขาดวยกันนั้น พวกเถาถาน

และขยะแหงจะชวยดูดซับน้ําท่ีมีอยูในขยะเปยกใหแหงตัว จึงปรากฏวาไมคอยมีกลิ่นเหม็น และไมเปน

ท่ีเพาะพันธุแมลง ถึงแมการจัดภาชนะแบบนี้จะมีผลดีและสะดวกแกการเก็บก็จริง แตก็ยังมีผลเสียอยูบาง 

เพราะวิธีการนี้จะทําใหลําบากในการนําขยะนั้นไปแยกทําลาย จึงตองทําลายรวมกันไปหมดโดยการฝง

ดินหรือเผาเทานั้น 

 2) ระบบถังขยะสองใบ (two-cans system) นิยมใชกันในอเมริกา โดยแบงภาชนะสําหรับ

ใสขยะมูลฝอยไวเปน 2 ถัง เฉพาะพวกขยะเปยกลวนๆ 1 ถัง และพวกขยะแหงกับเถาถานอีก 1 ถัง การเก็บ

แบบนี้เปนการสะดวกแกการแยกทําลาย โดยเอาพวกขยะเปยกไปเลี้ยงหมู หรือเอาไปแยกสวนพวกขยะแหง

กับเถาถานเอาไปฝงดิน หรือแยกขยะไปเผาเสียกอน แลวเอาเถาถานไปฝงดินก็ได การจัดแบบนี้บางแหง
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ไดแยกถังขยะไวใสขยะไวถึง 3 ถัง โดยใสขยะเปยก 1 ถัง ขยะแหง 1 ถัง และเถาถานอีก 1 ถัง สําหรับ

การแยกถังนี้แมจะมีความสะดวกในการทําลาย แตก็มีผลเสียอยู คือ 

 (1) เปนการสิ้นเปลืองเงิน ในการจัดหาภาชนะซ่ึงจะตองจัดหาถึง 2 หรือ 3 ถัง  

 (2) ถาหากการทําลายขยะมูลฝอยไมไดทําเอง โดยมอบใหเทศบาลขนไปทําลาย

ก็เปนการยุงยากแกเทศบาลท่ีจะตองแยกรถสําหรับขยะมูลฝอยนี้ ซ่ึงจะตองใชรถเพ่ิมข้ึนอีก เปนการลําบาก

แกเจาหนาท่ีและสิ้นเปลืองคาใชจายเพ่ิมข้ึนอีก 

 (3) เปนการยากท่ีจะใหประชาชนปฏิบัติตาม เพราะประชาชนจะตองรูวาขยะชนิดไหน

จะตองใสถังไหนดวย  

 เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน (2537, หนา 298-327) กลาววา การกําจัดขยะมูลฝอยทําไดหลายวิธี

ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับลักษณะชุนชน ปริมาณ และมูลฝอยที่เกิดขึ้นตอวัน ขนาดพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย 

ความตองการของชุมชนนั้นๆ ความรูดานเทคนิคการจํากัดขยะมูลฝอยของชุมชนนั้น และปจจัยอื่นๆ 

ท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ีชุมชน วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยมีท้ังแบบขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ดังนี ้ 

 1) วิธีนําขยะสดไปเลี้ยงสัตว (hog feeding) โดยการใชขยะสดท่ีไดจากหองครัว 

รานอาหาร ภัตตาคาร เศษอาหารเหลานี้ สามารถใชเลี้ยงสัตวได เชน สุนัข สุกร โดยแหลงผลิตขยะ

ดังกลาว ควรจัดการแยกขยะท่ีเปนเศษอาหารใสถุง เพ่ือใหผูเลี้ยงสัตวนําไปเลี้ยงสัตวตอไป ซ่ึงจะเปน

การชวยลดมลพิษดานขยะมูลฝอย และลดปญหามลพิษทางน้ําและอากาศได 

 2) วิธีถมบนท่ีลุม (dumping) วิธีนี้เปนวิธีแบบไมถูกหลักสุขาภิบาลปกติควรเปนขยะแหง

ท่ีไมสงกลิ่นเหม็น เชน ขยะจากการกวาดถนน ขยะจากโรงงานพวกวัสดุแหง และถาเปนไปไดควรเปน

ขยะมูลฝอยที่เมื่อถูกฝนแลวไมเกิดปญหากลิ่นและน้ําเสีย แตวิธีนี้จะกอใหเกิดปญหาไฟไหมงาย

และอาจเปนแหลงเพาะพันธแมลง หนู เชื้อโรคตางๆ ดังนั้น การจัดการขยะโดยวิธีนี้จึงไมเหมาะสม

แตมักพบในชุมชนหลายๆ แหง ซ่ึงหากไมมีการควบคุมดูแลอยางใกลชิด และมีการเผาอันกอใหเกิด

ปญหามลพิษทางอากาศอยางรุนแรงอีกดวย 

 3) วิธีฝงกลบในหลุม วิธีเหมาะสําหรับกลุมชุมชนขนาดเล็ก ไดแก หมูบานขนาดเล็ก 

สถาบันตางๆ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เปนตน โดยการขุดหลุมบริเวณท่ีน้ําทวมไมถึง หางจากท่ีอยูอาศัย

และแหลงน้ําธรรมชาติไมนอยกวา 30 เมตรเม่ือนําขยะมูลฝอยใสในหลุมท่ีขุดแลวจึงใชดินขางหลุม

กลบเปนชั้นๆ แลวบดอัดแนนทุกวัน 

 4) วิธีทําปุยหมักขนาดเล็ก โดยข้ันตอนเหมือนการฝงกลบทุกข้ันตอน ตางกันตรงท่ีขยะ

ท่ีใชจะเปนขยะเปยก เชน เศษอาหาร พืชผัก ผลไม มูลสัตว เพื่อใหเกิดการยอยสลายตามธรรมชาติ

ในระยะเวลาประมาณ 6 เดือนจึงขุดมาใชเปนปุย   

 5) วิธีทําปุยหมักขนาดใหญ (composting) โดยการนําขยะจากชุมชนท่ีเปนสารอินทรีย

ท่ีสามารถยอยสลายเพ่ือใหไดปุยมีอาหารพืชสําหรับงานเกษตร ซ่ึงปุยท่ีไดจะประกอบดวยแรธาตุ
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ท่ีสําคัญแกพืช เชน ไนโตรเจน โปแตสเซียม และฟอสฟอรัส สวนขยะมูลฝอยท่ียอยสลายดวยวิธี

ชีววิทยาตองแยกออกเสียกอน 

 6) ทําตามหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) วิธีนี้เปนวิธีท่ีนิยมเลือกใชกันมากท่ีสุด

สําหรับชุมชนขนาดใหญ เชน เขตเทศบาล เปนวิธีการเชนเดียวกันการกลบฝงแตจะมีขนาดใหญกวามาก

จึงตองมีระบบการควบคุมท่ีดี ตองมีผูรวมท่ีเขาใจการทํางานของระบบเปนอยางดี หากขาดความเอาใจใส

จะใหทําใหระบบการกําจัดแบบนี้กลายเปนระบบถมบนท่ีลุม กอใหเกิดปญหาตางๆ มากมาย วิธีการ

ท่ีถูกตอง คือ การนําขยะมูลฝอยท่ีเก็บไดมาท้ิงบนพ้ืนท่ีที่จัดรอไวใหแลวจะตองมีการเทดินปกคลุม

ทับถมหนาพอสมควรในแตละวัน และตองแนใจวาไมมีน้ําชะขยะมูลฝอยไหลผสมกับน้ําใตดินเปนอันขาด 

 7) วิธีเผา (incineration) มิไดหมายความวา เผาขยะท่ีนํามากองๆ ไดอยางท่ี

เทศบาลหลายแหงทํากัน ซ่ึงเปนวิธีท่ีไมถูกตองตามหลักการสุขาภิบาล กอใหเกิดมลพิษอยางรายแรง 

แตการเผาในท่ีนี้ หมายถึง เผาในเตาเผาขยะท่ีมีประสิทธิภาพสูง ปกติขยะจะถูกเผาไดโดยสมบูรณ

ควรมีความรอนท่ีประมาณ 680-1100 องศาเซลเซียส ขยะท่ีนํามาเผาควรทําการแยกพวกเศษแกว 

เศษโลหะ และพยายามทําใหขยะแหงมากท่ีสุดเพ่ือเปนการลดพลังงาน ในการเผาจะตองมีผูควบคุม

อยางใกลชิดเพ่ือใหการเผาไปอยางสมบูรณ 

 สําหรับวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอย (กรมสงเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดลอม, 2542, หนา 5-7) ประกอบดวย 

 1) การเก็บรวบรวม โดยเริ่มตั้งแตการเก็บขยะมูลฝอยใสไวในภาชนะไปจนถึงการรวบรวม

ขยะมูลฝอยจากแหลงตางๆ แลวนําไปใสยานพาหนะ เพ่ือท่ีจะขนถายตอไปยังแหลงกําจัดหรือทําประโยชน

อ่ืนๆ แลวแตกรณี 

 2) การขนสง เปนการนําขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากชุมชนใสในยานพาหนะ 

แลวนําไปยังสถานท่ีกําจัดหรือทําประโยชนอยางอ่ืนซ่ึงอาจเปนการขนสงโดยตรงจากแหลงกําเนิด 

หรืออาจขนไปพักรวมไวท่ีหนึ่งซ่ึงเรียกวาสถานีขนถายก็ได 

 3) การแปรสภาพ เปนวิธีการท่ีจะทําใหขยะมูลฝอยสะดวกแกการเก็บหรือนําไปใช

ประโยชนอยางอ่ืน การแปรสภาพอาจทําไดโดยการบดอัดเปนกอน คัดแยกเอาสวนท่ีใชประโยชนได

ออกไปใชท้ังโดยทางตรงและทางออม 

 4) การกําจัดหรือทําลายเปนวิธีการกําจัดข้ันสุดทายเพ่ือใหขยะมูลฝอย งบประมาณ 

บุคลากร พ้ืนท่ีในการกําจัดขยะมูลฝอย ท้ังนี้เพ่ือคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของประชาชน 

 โดยสรุปแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย (approach) เปนกิจกรรมท่ีตองดําเนินการตามบทบาท

หนาท่ีของประชาชนในชุมชนท่ีควรดําเนินการดวยความรวมมือรวมพลังทุกฝาย ไดแก 1) การเก็บรวบรวม

ขยะมูลฝอย 2) การลดปริมาณขยะมูลฝอย ตามแนวทางของ 5R 3) การคัดแยกขยะมูลฝอย (ท่ัวไป
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และอันตราย) 4) การขนสงขยะมูลฝอย 5) การแปรสภาพขยะมูลฝอย 6) การกําจัดหรือทําลายขยะมูลฝอย 

7) การตอบสนองตอผลท่ีเกิดข้ึน (การยอมรับ เผยแพร การพัฒนาศักยภาพบุคคลท่ีเก่ียวของ) 

   

2.3 ตัวอยางการบริหารจัดการขยะที่ดี 

 

 ในการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการจากเอกสารดังกลาวขางตนแลว ผูวิจัยยังไดศึกษา

กรณีศึกษาท่ีเปนตัวอยางการบริหารจัดการท่ีดี (best practice) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

หลายแหงท่ัวประเทศซ่ึงนํามากลาวไว ณ ท่ีนี้ ดังนี้ (ไพบูลย โพธิ์สุวรรณ, 2552, หนา 69–81; 

ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, หนา 44–50; สมไทย วงษเจริญ, 

2544, หนา 36–37; สมไทย วงษเจริญ, 2553, หนา 158-161) 

 2.3.1 กรณีศึกษาเทศบาลตําบลอุโมงค จังหวัดลําพูน 

 1) ขอมูลทางกายภาพ และบริบทพ้ืนฐาน  

 เทศบาลตําบลอุโมงคไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลตําบลอุโมงค เม่ือวันท่ี 25 

พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เดิมเปนสุขาภิบาลอุโมงคซ่ึงกอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2514 อยูในเขตพ้ืนท่ีของตําบล

อุโมงค อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน มีพ้ืนท่ี 20.09 ตารางกิโลเมตร ระยะหางจากตัวเมืองลําพูน

ประมาณ 10 กิโลเมตร มีจํานวน 11 หมูบาน อาชีพของราษฎรสวนใหญ คือ เกษตรกรรม ทําสวน 

เปนอาชีพหลักรองลงมา คือ รับจาง คาขาย รับขาราชการ อุตสาหกรรมในครัวเรือน และอาชีพอ่ืนๆ 

ณ วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2549 มีประชากรตามสํามะโนประชากรท้ังสิ้น 13,570 คน  

 จากการท่ีมีท่ีตั้งระหวางเมืองเชียงใหมและเมืองลําพูน ตลอดทั้งมีการพัฒนา

ดานเศรษฐกิจ ทําใหมีประชากรมาอาศัยในพื้นที่เทศบาลตําบลอุโมงคจํานวนมาก ซึ่งสงผลเสีย

ตอสภาพแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพ่ิมข้ึนของขยะ ซ่ึงจากเดิมป พ.ศ. 2538 วันละประมาณ 1 ตัน 

และเพ่ิมเปนประมาณวันละ 15 ตัน ในป พ.ศ. 2543 ในชวงระยะเวลาเดียวกัน ไดมีกระแสคัดคาน

การท้ิงขยะของเทศบาลนครเชียงใหมของประชาชนในบริเวณโดยรอบท่ีท้ิงขยะและในสวนของเทศบาล

ตําบลอุโมงค ซ่ึงไดเชาท่ีท้ิงขยะในเขตองคการบริหารสวนตําบลศรีบัวบาน อําเภอเมืองลําพูน ก็ถูกประชาชน

ในพ้ืนท่ีตอตานการท้ิงขยะเชนเดียวกัน 

 อยางไรก็ตาม ดวยการบริหารจัดการท่ีดีเทศบาลตําบลอุโมงค เปนหนึ่งในเทศบาล

ท่ีประสบผลสําเร็จในการบริหารจัดการขยะโดยสามารถลดปริมาณจากเดิมท่ีเทศบาลจะตองเก็บขยะทุกวัน

ในทุกชุมชนลดเหลือการเก็บขยะเพียง 2 ครั้งตอเดือนตอชุมชน หรือเก็บทุก 2 สัปดาห โดยในภาพรวม

สามารถลดขยะไดถึง 6 เทา ปจจุบันมีขยะประมาณ 2.5 ตันตอวัน จากเดิมประมาณ 15 ตันตอวัน 

โดยการดําเนินงานนั้นประชาชนไดรวมกันทําการคัดแยกขยะเพ่ือนําไปใชประโยชนกอนท้ิง โดยขยะอินทรีย
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จะถูกนําไปทําปุยหมัก ขยะรีไซเคิลก็จะถูกนําไปขาย สวนขยะอ่ืนๆ ก็จะถูกท้ิงโดยระบบถุงขยะท่ีเทศบาล

ตําบลอุโมงคเปนผูจําหนาย 

 2) การกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

 เทศบาลตําบลอุโมงค เดิมครั้งเม่ือยังเปนสุขาภิบาลอุโมงค ยังเปนเมืองขนาดเล็ก

และยังมีความเปนชนบท ซ่ึงเทศบาลตําบลอุโมงคตั้งอยูระหวางสองเมืองใหญ จึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการเดิน

ทางผานของผูคนระหวางสองเมืองใหญ และจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและตัวเมือง

ดังกลาว ทําใหมีการเพ่ิมปริมาณของผูคนท่ีเขามาอาศัยและเดินทางผานเทศบาลตําบลอุโมงคมากข้ึน

ซ่ึงบริษัทเอกชนไดเขามาดําเนินการจัดเก็บและนําขยะไปกําจัดท่ีอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน โดยมีการจัดเก็บ

คาธรรมเนียมกําจัดขยะครัวเรือนละ 10 บาท 

 แตอยางไรก็ตาม การดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จเนื่องจากการจัดเก็บ

คาธรรมเนียมไมสามารถดําเนินการเก็บไดตามเปาหมาย ประชาชนตอตานไมยอมชําระคาธรรมเนียม

เนื่องจากอางวาไมไดท้ิงขยะ เม่ือไมมีท่ีท้ิงขยะ ทําใหบริษัทเอกชนไมสามารถจัดเก็บ จึงเริ่มมีขยะลนถัง

และตกคาง และมีปญหาเรื่องกลิ่น แตตอมาบริษัทเอกชนไดนําไปกําจัดท่ีบอฝงกลบเอกชนท่ีอําเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม 

 เม่ือตองเผชิญกับปญหาขยะในระดับวิกฤติ คณะผูบริหารไดหารือและไดกําหนด

นโยบายรักษาความสะอาดเรียบรอยของชุมชนเพ่ือใหเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน โดยไมใหมีขยะตกคาง

ในชุมชน และไดหารูปแบบการดําเนินงานบริหารจัดการขยะท่ีไดมีการดําเนินการประสบผลสําเร็จมาแลว

เพ่ือเปนตัวอยางการดําเนินงาน โดยไดไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลนครพิษณุโลก ตามแนวทางการบริหาร

จัดการสิ่งแวดลอมโดยชุมชน (civil based management หรือ CBM) โดยมีแนวทางการบริหารจัดการขยะ

โดยชุมชน ซ่ึงสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาขยะ โดยการคัดแยกขยะออกเปน 3 สวน ไดแก 

ของขายได ของใชไดอีก และขยะท่ีตองท้ิง โดยมีการสรางเครือขายชุมชน สวนกิจกรรมท่ีดําเนินงาน ไดแก 

การทอดผาปาขยะ การตั้งธนาคารขยะ การทําปุยหมัก และการทําโครงการถนนปลอดถังขยะ 

โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะใหลดปริมาณขยะ ณ แหลงกําเนิด และยึดหลักการดําเนินงานผูปลอยมลพิษเปนผูจาย 

(polluter pay principle) นอกจากนั้น การดําเนินงานของผูประกอบการวัสดุรีไซเคิล “วงษพาณิชย” 

ซ่ึงตั้งอยูในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ก็มีสวนชวยในการเรียนรูถึงแนวคิดในการผลักดันใหมีการคัดแยกขยะ

โดยทําใหขยะ 

 นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงคไดสรุปบทเรียนและพิจารณาเห็นแนวทางการดําเนินงาน 

นําหลักการของผูกอมลพิษเปนผูจาย (polluter pay principle หรือ PPP) โดยใชหลักการจายคาถุง กลาวคือ 

หากผูมีขยะมากก็ตองจายคาถุงขยะมาก ในทางตรงกันขามหากผูท่ีผลิตขยะนอยก็จะจายคาถุงขยะนอย 

นายกเทศมนตรีตําบลอุโมงคไดทดลองแยกขยะเองกอนและเห็นวาไดผลทําใหขยะครัวเรือนลดลง 

จึงไดกําหนดยุทธศาสตรใหดําเนินการแกปญหาขยะดวยการลดปริมาณขยะในชุมชนโดยการคัดแยกขยะ 
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และนําถังขยะออกจากถนนเพ่ือใหใชระบบถุงขยะแทน โดยท่ีเทศบาลเปนผูจําหนายถุง และเทศบาล

ตําบลอุโมงคจะไมซ้ือรถขยะ ถังขยะ หรือเตาเผาขยะ จึงนําไปสูการหารือในคณะผูบริหารและเห็นชอบ

รวมกันในแนวทางการดําเนินงานท่ีไดกลาวแลวขางตน และไดมีการนําเสนอตอผูนําชุมชนและ

ประชาชน ผานกิจกรรม “กินหอมตอมมวน” 

 จากกิจกรรมกินหอมตอมมวน ผูนําชุมชนและประชาชนผูมารวมงานใหความเห็นชอบ

ในแนวทางการดําเนินงานท่ีผูบริหารเทศบาลตําบลอุโมงคนําเสนอโดยไดยอมรับแนวทางการบริหาร

จัดการขยะ และนําแนวทางไปสูการปฏิบัติ โดยอาศัยผูนําชุมชนตามธรรมชาติ สมาชิกสภาเทศบาล 

กํานัน ผูใหญบาน ผูบริหารสถานศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตลอดท้ังเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานของเทศบาลเพ่ือรวมกันเผยแพรแนวความคิดลงไปยังชุมชน และเชิญชวนสรางความเขาใจ

ในแนวทางการปฏิบัติใหแกประชาชนเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารจัดการขยะใหม 

โดยไดมีการฝกอบรมผูนําชุมชนใหเขาใจถึงแนวทางการดําเนินงาน 

 เทศบาลไดจัดทําถุงบรรจุขยะขึ้นจําหนาย สามสี ไดแก ถุงสีแดงสําหรับขยะ

ท่ีเปนอันตราย จําหนายราคาใบละ 15 บาท ถุงสีเหลืองสําหรับขยะที่เปนพลาสติก จําหนายราคา

ใบละ 10 บาท และถุงสีเขียวสําหรับขยะท่ีเปนขยะยอยสลายได จําหนายราคาใบละ 5 บาท ทําใหมี

ถุงขยะท้ิงตามถนนและมีสุนัขมากัดและคุยเข่ีย นอกจากนั้น ประชาชนจํานวนหนึ่งก็เกิดความไมพอใจ

เนื่องจากไมตองการซื้อถุงบรรจุขยะและเรียกรองใหมีการนําถังขยะมาตั้งเชนเดิม การดําเนินงาน

ในระยะแรกจึงยังไมถือวาประสบผลสําเร็จ 

 เทศบาลตําบลอุโมงคไดเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานจากการทําครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี

เปนการดําเนินการนํารองในชุมชนบานชัยสถาน หมูท่ี 10 โดยมีการสมัครและลงทะเบียนสมาชิก

ผูรวมโครงการ มีการใชระบบถุงขยะแทนระบบถังขยะท้ังชุมชน มีการสงเสริมใหใชกระเชาหรือตะกรา

ไปจายตลาด จํากัดการจําหนายถุงของแตละครัวเรือนไมเกินเดือนละ 2 ถุง ลดรอบการเก็บขยะเหลือเดือนละ 

2 ครั้ง ในวันท่ี 16 และ 30 ของทุกเดือน ยังมีการกําหนดรหัสประจําถุงเพ่ือใหทราบท่ีมาของขยะ โดยถุงขยะ

ท่ีจําหนายใหสมาชิกจะตองมีรหัสซ่ึงประกอบดวยตัวอักษรและตัวเลข ซ่ึงกําหนดตามแตละเขตชุมชน 

และตัวเลข คือ เลขสมาชิกผูรวมโครงการกําจัดขยะ เชน รหัส ก 28 หมายถึง ถุงพลาสติกนั้น มาจาก โซน ก. 

และเปนสมาชิกลําดับท่ี 28 เปนตน 

 ผลการดําเนินงานของชุมชนบานชัยสถาน ในระยะตนมีครัวเรือนสมัครเขาเปนสมาชิก

ท้ังสิ้น 352 ครัวเรือน และไดมีการจัดกิจกรรมซ้ือขายขยะปริมาณขยะไดโดยใชถุงขยะเพียงเดือนละ 1 ถุง 

ยกเวนครัวเรือนท่ีมีเด็กออนและผูปวยจะใชมากข้ึน หรือผูนําชุมชนจะทําการสํารวจและชั่งน้ําหนักถุงขยะ 

ซ่ึงโดยเฉลี่ยแลวขยะท่ีมีการคัดแยกแลวจะมีน้ําหนักไมเกิน 6 กิโลกรัม หากน้ําหนักเกินกวานั้นก็จะทําการ

รื้อถุงขยะเพ่ือตรวจสอบวามีการคัดแยกขยะหรือไม หากพบวาไมไดมีการคัดแยก ผูนําชุมชนก็จะขอรองใหมี

การคัดแยกในคราวตอไป ตอมาเทศบาลตําบลอุโมงคไดออกเทศบัญญัติหามลักลอบท้ิงขยะในเขตเทศบาล
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ตําบลอุโมงค ผูฝาฝนจะถูกปรับเปนเงิน 2,000 บาท และผูท่ีแจงเบาะแสจนนําไปสูการปรับก็จะไดรับรางวัล

รายละ 1,000 บาท ไดมีการออกเทศบัญญัติดังกลาวก็ยังไมมีผูใดไดรับรางวัล 

   นอกจากนั้น ในชุมชนบานชัยสถานยังไดมีการทอดผาปาขยะ โดยรวบรวมและจําหนาย

วัสดุรีไซเคิลไดเงินจํานวน 7,000 บาท และไดมอบใหชมรมแอโรบิค และมีการฝกใหเยาวชนคัดแยกขยะ 

และมีกิจกรรมรวมทําความสะอาดชุมชนในทุกวันอาทิตย โดยจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ

ในการคัดแยกขยะในชุมชน การประชุมของคณะกรรมการชุมชน และจะมีกิจกรรมกินหอมตอมมวน 

ในตอนทายของการประชุม ความสําเร็จที่เห็นไดชัดไดแกทัศนคติของประชาชนที่เปลี่ยนไปจากเดิม

ท่ีเขาใจวา “การบริหารจัดการขยะเปนหนาท่ีของเทศบาลที่จะตองทําเปน การบริหารจัดการขยะ

เปนหนาท่ีของทุกคนในชุมชนท่ีจะตองรวมมือรวมใจกันจัดเก็บขยะและรักษาความสะอาดของชุมชน” 

จากความรวมมือรวมใจของชุมชนและเทศบาลตําบลอุโมงคทําใหชุมชนเปนชุมชนที่ปลอดขยะ 

ไมมีขยะตกคาง และถนนปลอดถังขยะ (มิติใหมชุนชนไรถัง) 

 2.3.2 กรณีศึกษาเทศบาลเมืองพิษณุโลก (โดยการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน) 

 การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (community based solid waste management: CBM) 

ของเทศบาลเมืองพิษณุโลก เปนกระบวนการจัดการขยะโดยชุมชน ประกอบดวย 6 ข้ันตอน  

 1) การจัดการของขายได กิจกรรมอยางแรกและงายท่ีสุดในการแนะนํากิจกรรมเขาสูชุมชน 

ไดแก การจัดการของขายได การใหความรูแกประชาชน ในการประชุมแนะนําควรใหขอมูลท่ีจําเปนเก่ียวกับ

ประเภทของขายได การคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน นอกจากนี้ ควรจะตองมีรูปแบบของการจัดการ

ของขายได เชน การจัดตารางกิจกรรมของครัวเรือนและชุมชนอยางสมํ่าเสมอ (เชน เปนรายสัปดาห) 

รูปแบบองคการจัดการ ควรหารือกันเพ่ิมเติมถึงรูปแบบท่ีตองการในการจัดการของขายไดรูปแบบตางๆ 

นั้นมีอยูแลว โดยมีบทบาทสําคัญในการรวบรวมของขายได ใหมีปริมาณมากพอท่ีเอกชนจะเขามารับซ้ือ

ถึงชุมชนได ซ่ึงมีรูปแบบตางๆ ดังนี้ ธนาคารขยะรีไซเคิล ท่ีอาจเปดทําการทุกวันหยุดเสาร-อาทิตย 

หรือตลาดนัดขยะรีไซเคิล อีกรูปแบบหนึ่งคือการมีผูรับซ้ือรายยอย เชน ซาเลงท่ีมารับซ้ือของขายได

โดยตรงกับครัวเรือน และก็จะนําไปขายใหกับผูรับซ้ือรายใหญตอไป หรือเปนรูปแบบของรานรับซ้ือขนาดเล็ก

ท่ีตั้งข้ึนในชุมชน จะเปนรูปแบบใดก็ตามควรอยูในดุลพินิจของชุมชน ซ่ึงจะเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด

กับลักษณะทางกายภาพ และสังคมของตน หัวใจของการจัดการของขายได คือ การประสานเอกชน 

การเขารวมของภาคเอกชนอยางจริงจังจําเปนตอการตลาดของสิ่งของขายไดซ่ึงภาครัฐไมสามารถ

ดําเนินการได วิธีท่ีดีท่ีสุด คือ ตองใหเอกชนเขามามีสวนรวมใหมากที่สุดตั้งแตการอบรมใหความรู

ครั้งแรก เอกชนสามารถใหขอมูลท่ีจําเปนกับครัวเรือนไดโดยงาย เชน เรื่องสิ่งของและราคา รวมถึง ความรู

ในการจัดเตรียมวัสดุและการคัดแยกของขายไดท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงสงผลตอมูลคาท่ีเพ่ิมข้ึน เอกชน

ยังสามารถใหขอมูลราคาจริงของวัสดุไดอยางสมํ่าเสมออีกดวย 
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 2) การทําปุยหมักจากขยะอินทรีย กิจกรรมท่ีสองท่ีจะแนะนําสูชุมชน เปนการแยก

ขยะอินทรียเพ่ือนําไปทําปุยหมัก การทําปุยหมักยังไมเปนที่กวางขวางนักในประเทศไทย โดยเฉพาะ

ในครัวเรือนในเขตเมืองท่ีความรูท่ีมีอยูเรื่องปุยหมักยังไมเปนท่ีแพรหลาย ดังนั้น การแนะนําการทํา

ปุยหมักใหกับครัวเรือนในชุมชน ระหวางการอบรมชวงแรกตองเนนหนักถึงพื้นฐานและเทคโนโลยี

ใหมาก 

 3) การจัดการถังขยะของตนเอง เม่ือมีการแนะนําใหคัดแยกขยะ การจัดการของขายได 

และขยะอินทรียแลว ลําดับตอไปควรจะมีการแนะนําเก่ียวกับการจัดการถังขยะ โดยปกติแลวเทศบาล

จะจัดหาถังใหฟรีและจัดวางในท่ีซ่ึงทุกคนไดใชถังขยะรวมกัน ถังขยะเหลานี้โดยรวมจะดูไมนามอง

และสงกลิ่นเหม็น รวมท้ังไมไดเก็บรักษาไวใหดี สรางความรําคาญใหกับประชาชนท่ีพบเห็น ไดทําการทดลอง

เพ่ือเปนทางเลือกในการปรับปรุงสถานการณใหดีข้ึน โดยใหแตละครัวเรือนรับผิดชอบถังของตนเอง 

แตละครัวเรือนจะมีถัง 2 ใบ สําหรับขยะชีวภาพและสําหรับขยะท่ัวไป สวนของขายไดไมจําเปนตองใช

ถังขยะก็ได ใชกลองกระดาษอาจจะเหมาะสมกวา เนื่องจากเปนวัสดุชิ้นใหญและเบา ขยะท้ังสองประเภท

ไมวาจะเปนขยะอินทรียหรือขยะท่ัวไป จะมีอยูเปนจํานวนนอยไมจําเปนตองใชถังใหญ ขนาดไมเกิน 20 ลิตร 

ก็เพียงพอ เทศบาลควรหารือกับประชาชนในการท่ีจะเปลี่ยนจากถังขยะท่ัวไปมาเปนถัง 2 ใบ ประจําบาน 

โดยครัวเรือนเจาของ และตองหาถังใหมมาทดแทนเองในกรณีท่ีมีการชํารุดเสียหาย จากนั้นคอยเก็บถังขยะ

เดิมออกจากพ้ืนท่ีใหหมด 

 4) ถนนปลอดถังขยะ ถังขยะเล็กประจําบานควรเก็บไวในบริเวณบาน เพราะหากท้ิงไว

นอกบานโอกาสท่ีจะสูญหายก็มีมาก เทศบาลควรกําหนดเวลาท่ีแนนอนในการจัดเก็บขยะครัวเรือนจะไดนํา

ถังขยะออกมาวางไวดานนอกเพ่ือใหเจาหนาท่ีมาเก็บไป จากนั้นคอยนํากลับเขาบาน วิธีนี้ทําใหถนนแลดู

สะอาดตาปราศจากกลิ่นรบกวนจากถังขยะท่ีอยูบนเสนทางเทา นอกจากนี้ยังทําใหเทศบาลสามารถประหยัด

งบประมาณไดเนื่องจากไมตองซ้ือถังอีกตอไป 

 5) ความถ่ีในการจัดเก็บขยะ ผลท่ีตามมาหลังจากมีการคัดแยกขยะและทําใหปริมาณขยะ

ท่ีตองเก็บขน กําจัดลดลง ก็คือ ความถ่ีในการจัดเก็บขยะท่ีลดลงตามมาดวยโดยปกติ แลวเทศบาล

จะจัดเก็บขยะจากครัวเรือนทุกวัน เม่ือขยะมีปริมาณลดลงและขยะอินทรียก็ถูกแยกออกไป ทําใหเกิดกลิ่น

ลดลงไปมาก ในเทศบาลนครพิษณุโลกการลดความถ่ีจะทําทีละข้ันตอน คือ จากทุก 2 วัน มาเปน

สัปดาหละครั้ง ในบางชุมชน 

 6) การชําระคาธรรมเนียมขยะ ประชาชนมักจะไมคอยเขาใจหรือยอมรับในการท่ีพวกเขา

จะตองจายคาธรรมเนียมขยะ ความจําเปนท้ังสองประการไมวาจะเปนความจําเปนเพ่ือใหครอบคลุม

อยางนอยตนทุนคาดําเนินการในการจัดการขยะ หรือหลักการผูกอมลภาวะเปนผูจาย ทําใหเทศบาล

ตองดําเนินการเพ่ือใหผูกอใหเกิดขยะมูลฝอยมีการชําระเงินใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได แมวาประชาชน

จะไมใหความรวมมือในการชําระเงินดีนักในตอนแรก 
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 2.3.3 กรณีศึกษาตําบลบานดูจังหวัดเชียงราย (โดยการเปลี่ยน “ขยะ” เปน “ปุยชีวภาพ” 

หนึ่งวิธีกําจัดขยะของชุมชน) 

 พ้ืนท่ีตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เปนตําบลขนาดใหญ มีหมูบานในเขตปกครองถึง 

17 หมูบาน ในแตละวันจึงมีขยะเกิดข้ึนกวา 5,000 กิโลกรัม ท้ังยังมีแนวโนมวาปริมาณขยะจะเพ่ิมมากข้ึน

เรื่อยๆ อบต.บานดู จึงไดใชวิธีจัดการขยะ ดวยการจัดซ้ือรถเก็บขยะ 2 คัน และจางพนักงานจัดเก็บขยะ

จํานวน 6 คน ทําการจัดเก็บขยะของชุมชน และนําไปท้ิงท่ีบอขยะของชุมชนบริเวณบานปาพระบาท 

ซ่ึงมีพ้ืนท่ี 6 ไร โดยใหสมาชิกในชุมชนจายคาจัดเก็บขยะครอบครัวละ 15 บาท/เดือน แตการจัดเก็บขยะ

ไดเพียง 80% เทานั้น เพราะจํานวนรถขยะมีจํานวนจํากัด ทําใหขยะท่ีตกคางเนาเหม็นรบกวนชุมชน 

ในขณะเดียวกันชาวบานเริ่มวิตกวาบอขยะจะสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมของชุมชนหรือไมโดยเฉพาะน้ํา 

เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาวเปนแหลงตนน้ําของชุมชน 

 เม่ือแนวโนมการจัดการขยะสอแวววาจะกลายเปนปญหาใหญในอนาคต นายคณิต จิตรรักษา 

อาจารย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จึงไดรวมมือกับ อบต.บานดู หาแนวทางลดปริมาณขยะ 

ภายใตโครงการกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการแกปญหาขยะ โดยการผลิตอินทรียสารเพ่ือการเกษตร 

กรณีศึกษาบานขัวแคร ตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย: งานวิจัย เพ่ือทองถ่ิน สกว. เพ่ือให

ประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาของชุมชนรวมกัน โดยเริ่มจากการจัดใหมีการทําประชาพิจารณ

จากผูนําหมูบาน และกลุมองคกรในชุมชนท้ังตําบล จนไดขอสรุปวา “วิธีการลดขยะ ดวยการใหชาวบาน

นําขยะ และวัสดุเหลือใชมาทําอินทรียสาร หรือ ปุยชีวภาพ เพ่ือใชในการเกษตร นาจะเปนวิธีท่ีเหมาะสม” 

ท้ังนี้ เพราะเปนวิธีท่ีสามารถกําจัดขยะและวัสดุเหลือใชไดครั้งละจํานวนมาก และมีประโยชนตอสมาชิก

ในชุมชนสวนใหญเปนเกษตรกร 

 โดยในเบื้องตน บานขัวแคร หมู 1 ไดอาสาเปนหมูบานนํารองในการทดลองปฏิบัติ เพราะบานขัวแคร

มีขยะเกิดข้ึนในแตละวันกวา 500 กิโลกรัม และยังมีฟางจากการเพาะเห็ดฟางของชาวบานในแตละรอบ

อีกกวา 3,000 ตัน ซ่ึงแตเดิมชาวบานจะกองท้ิงไวกลายเปนขยะอีกสวนหนึ่ง ในการดําเนินงานไดมีการจัดตั้ง

กลุมผลิตปุยชีวภาพจากขยะข้ึนมีสมาชิก 22 คน ซ่ึงตอมามีสมาชิกลาออกไป 9 คน เพราะเกิดความไมม่ันใจ

วากลุมจะดําเนินการไดสําเร็จ แตสมาชิกท่ีเหลืออยู 13 คน ยังคงดําเนินการตอไป โดยไดขอความรวมมือ

จากแมบานในการคัดแยกขยะเปยกท่ีสามารถนํามาไปหมักเปนหัวเชื้อชีวภาพ จากนั้น จึงไดนําไปทําปุยหมัก

โดยมีฟางเปนวัสดุสําคัญ 

 ผลจากการทดลองปฏิบัติ กลุมไดปุยหมักชีวภาพกวา 5,000 กิโลกรัม นําไปจําหนายไดเงิน

ประมาณหนึ่งหม่ืนกวาบาท ทําใหสมาชิกเกิดความม่ันใจ และมีกําลังใจท่ีจะดําเนินการตอ โดยตั้งเปาหมายวา

ในปนี้จะทําการผลิตปุยหมักชีวภาพใหไดอยางนอย 20 ตัน อ.คณิต กลาววา หากมีการนําขยะมาใชผลิต

อินทรียสาร และปุยหมักชีวภาพอยางตอเนื่อง คาดวาการดําเนินงานของชุมชนขัวแคร อาจจะเปนตัวอยาง
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ใหสมาชิกในหมูบาน และหมูบานใกลเคียงหันมาใสใจกับการนําขยะไปผลิตปุยชีวภาพมากข้ึนก็เปนได 

ซ่ึงจะชวยลดปริมาณขยะของชุมชนลงไดอยางมาก 

 2.3.4 กรณีศึกษาชุมชนน้ําพาง จังหวัดนาน (โดยการลดสรางขยะ-พ่ึงพาตนเอง) 

 ตําบลน้ําพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน แมจะอยูหางไกลตัวเมือง แตปริมาณ “ขยะ” ท้ังจาก

ครัวเรือน และนักทองเท่ียวเพ่ิมจํานวนข้ึนเรื่อยๆ ในขณะท่ีชุมชนยังคงใชวิธีกําจัดขยะแบบเดิมๆ คือ 

นําไปเผา ท้ิงลงแมน้ํา หรือท้ิงตามพ้ืนท่ีสาธารณะ สงผลใหลําน้ําวา ท่ีคนตําบลน้ําพางใชอุปโภค และใช

ในการเกษตร รวมท้ัง เปนเสนทางลองแกของนักทองเท่ียว เกิดความสกปรกในขณะท่ีบนบกยังมีกองขยะ

กระจัดกระจายกอใหเกิดความสกปรก ท้ังบางกองยังสงกลิ่นเนาเหม็นเปนท่ีนารังเกรียจชุมชนท่ีอาศัยอยู

บริเวณดังกลาวและนักทองเท่ียว    

 ดวยปญหาดังกลาวขางตน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ซ่ึงมีนายเสวียน คําหอม 

ประธานบริหาร และสาธารณสุขอําเภอแมจริม เห็นวา หากไมมีการจัดการท่ีดี ปญหาขยะจะกลายเปน

ปญหาใหญสําหรับชุมชนน้ําพางในอนาคต จึงไดหารือกับผูนําชุมชน กลุมองคกรชุมชนตางๆ เพ่ือหาแนวทาง

จัดการขยะท่ีเหมาะสมสําหรับชุมชนมาใช เพราะทาง อบต. เห็นวาชุมชนไมควรนํารูปแบบการจัดการขยะ

แบบในเขตเมืองมาเปนตนแบบ เพราะนอกจาก อบต. ตองใชงบประมาณจํานวนมากในการซ้ือรถขนขยะ 

และการจางพนักงานเก็บขยะแลวอาจจะกอใหเกิดปญหาตามมาอีกโดยเฉพาะการกันพ้ืนท่ีสําหรับรองรับ

การท้ิงขยะ อาจจะไดรับการตอตานจากชุมชน หรือทําใหเกิดขอพิพาทระหวางชุมชน กับ อบต. ได 

ท้ังยังอาจจะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และการทองเท่ียว และในท่ีสุดอาจจะกลายเปนปญหาใหญ

ท่ีไมสามารถหาทางออกได ประกอบกับในชวงนั้นหัวหนาสํานักงานสาธารณสุข อําเภอแมจริม คิดทําการวิจัย

เรื่อง การจัดการขยะจากครัวเรือนแบบพ่ึงพาตนเองข้ึน จึงคิดวาหากงานวิจัยสามารถดําเนินการไดจริง

คงจะชวยให อบต. น้ําพางสามารถแกปญหาขยะท่ีกําลังประสบอยูได 

 นายสมชาย สิริมาตร หัวหนาสํานักงานสาธารณสุข อําเภอแมจริม ในฐานะหัวหนาโครงการวิจัย

การจัดการขยะจากครัวเรือนแบบพ่ึงตนเองของประชาชนในตําบลน้ําพาง กลาววา เนื่องจากการจัดการขยะ

จําเปนตองไดรับความรวมมือจากชุมชนจึงจะสําเร็จ แตโดยท่ัวไปแลวประชาชนยังไมตระหนักถึงผลกระทบ

ท่ีจะมีตอคุณภาพชีวิตของตนเองมากนัก สวนใหญยังคิดวาปญหาขยะเปนความรับผิดชอบของหนวยงานรัฐ 

หรือ อบต. ดังนั้น จึงจําเปนตองใหชุมชนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของปญหา และเห็นความจําเปน

ท่ีจะตองรวมมือกันเพ่ือหาทางแกไข จึงไดดําเนินกิจกรรมเพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนภายใต

โครงการวิจัยเพ่ือทองถ่ิน โดยการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีการเปดเวที

พูดคุยเก่ียวกับแนวโนมปญหาขยะ และระดมความคิดเห็นเพ่ือหาขอสรุปในการแกปญหาท้ังในระดับหมูบาน 

และระดับตําบล พรอมท้ังสํารวจ จัดเก็บขอมูลขยะของชุมชน และนํามาประกอบการวางแผนจัดการขยะ

ของชุมชนรวมกัน 
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 ท้ังนี้ จากการดําเนินกิจกรรมเพ่ือหาแนวทางจัดการขยะของชุมชนรวมกันชาวบานในตําบลน้ําพาง 

ตางเห็นพองกับวิธีการจัดการจัดการขยะแบบพึ่งพาตนเอง ดวยการใหคนในชุมชนลดการสรางขยะ

ใหนอยท่ีสุด พรอมท้ังใหมีการจัดการขยะภายในครัวเรือน สําหรับขยะสาธารณะ หรือขยะจากนักทองเท่ียว

ใหทาง อบต. รับผิดชอบ หลังจากไดขอตกลงรวมกันแลว สมาชิกในชุมชนไดกําหนดแนวทางปฏิบัติรวมกัน

เพ่ือลดปริมาณขยะ คือ ลดการใชถุงพลาสติกดวยการใชตะกราไมไผ หรือถุงผา พรอมกับคัดแยกขยะ 

ขยะท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมได ใหแยกเก็บไวเพ่ือขายใหกับพอคา สวนขยะท่ีตองกําจัดใหจัดทําหลุม

ขยะเปยกเพื่อฝงกลบ สวนขยะแหงใหทําการเผา สําหรับขยะอันตราย เชน หลอดไฟ เศษกระจก 

ขวดแกว ฯลฯ ใหนําไปท้ิงหลุมขยะรวมของแตละหมูบานซ่ึงตองมีหมูบานละ 1 หลุม ในการประกอบ

พิธีกรรมใดๆ ใหใชวัสดุธรรมชาติ เชน ตะกราไมไผ ใบตอง แทนภาชนะท่ีเปนพลาสติก เปนตน ขยะพิษ เชน 

ภาชนะบรรจุยาฆาแมลง สารกําจัดวัชพืช เปนตน ใหนําไปฝงในแนวไร หรือแนวสวนของตนเองลึก

อยางนอย 30 เซนติเมตร หามท้ิงไว 

 นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมกลุมแมบานใหเพ่ิมมูลคาขยะดวยการ นําขยะประเภทถุงพลาสติก 

กระปองเบียร กระดาษ ฯลฯ มาจัดทําเปนดอกไมรีไซเคิล เพ่ือเปนรายไดเสริม ซ่ึงปจจุบันมีผลิตภัณฑ

จําหนายหลากหลายรูปแบบ พรอมกับมีการผลักดันให อบต.ออกขอบังคับวาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูล 

และขยะมูลฝอยข้ึน เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติรวมกันของชุมชน และกําหนดบทลงโทษสําหรับผูท่ีท้ิงขยะ 

หรือสิ่งปฏิกูลตามแหลงสาธารณะอีกดวย 

 พลังความรวมมือรวมใจกันของคนตําบลน้ําพาง ไมเพียงทําใหปญหาขยะถูกคลี่คลาย ยังทําให 

อบต. ไมตองสูญเสียงบประมาณจํานวนมากไปกับการแกไขปญหาขยะในระยะยาว สามารถนําไป

สงเสริมอาชีพ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตดานอ่ืนๆ ของชุมชนใหดีข้ึน 

 2.3.5 กรณีศึกษาชุมชนแมลาว จังหวัดพะเยา (โดยการการจัดตั้งธนาคารขยะปุยหมักชีวภาพ: 

วิธีเพ่ิมมูลคาขยะ) 

 ตําบลแมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา เปนอีกหนึ่งชุมชนท่ีมีปริมาณขยะเกิดข้ึนมากถึง

วันละกวา 3,000 กิโลกรัม โดยชาวบานสวนใหญจะนําขยะไปท้ิงบริเวณริมน้ําแมลาว และขางถนนระหวาง

หมูบาน ทําใหเกิดความขัดแยงระหวางหมูบานเนื่องจากประชาชนมีอัตราการเจ็บปวยดวยโรคท่ีเกิดจากน้ํา

เพ่ิมข้ึน ผลกระทบจากขยะดังกลาว ทําใหผูนําชุมชนและคณะกรรมการหมูบาน บานแฮะ ตําบลแมลาว 

ไดประชุมกับเจาหนาท่ีสาธารณสุข และโรงเรียนเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหาขยะอีกครั้ง หลังจาก

ท่ีคณะกรรมการหมูบาน ไดพยายามแกปญหาโดยใหชาวบานนําขยะไปท้ิงบริเวณสุสานเกาของชุมชน แตก็ยัง

ไมสามารถแกปญหาได เนื่องจากชาวบานไมนําขยะไปท้ิงในสถานท่ีดังกลาวโดยอางวาไมสะดวก ประกอบกับ

พ้ืนท่ีดังกลาวอยูใกลปาชุมชน ชาวบานเกรงวา หากเกิดไฟปาอาจจะเปนอันตราย จากการประชุมรวมกันเกิด

แนวคิดจัดตั้งธนาคารขยะชุมชนข้ึน เพ่ือทําการรับซ้ือขยะท่ีสามารถนํากลับมาใชได โดยมีกลุมอาสาสมัคร
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สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) บานแฮะ สนับสนุนงบประมาณเบื้องตน 1,000 บาท สวนชุมชนมีสวนรวมกับ

การสนับสนุนแรงงาน และวัสดุในการกอสรางอาคารจุดพักขยะในโรงเรียน 

 ในการดําเนินการทางโรงเรียนบานแฮะเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานบริหารจัดการธนาคาร

รวมกับคณะกรรมการนักเรียน ธนาคารจะรับซื้อขยะจากชุมชน โดยคณะกรรมการคัดเลือกขยะ 

เพ่ือเพ่ิมมูลคาในการจําหนายใหกับพอคาท่ีมารับซ้ือ ผลกําไร โดยใหโรงเรียน 40% คณะกรรมการ 30% 

สมาชิกไดคืน 30% นอกจากการจัดซ้ือตั้งธนาคารขยะแลว ทางโรงเรียนเห็นวามีขยะท่ีเปนกระดาษ

จํานวนมาก จึงไดใหนักเรียนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมปท่ี 6 นําเศษกระดาษมาทํากระดาษรีไซเคิล 

ซ่ึงนอกจากจะเปนการใชประโยชนจากขยะแลวยังเปนการใหนักเรียนไดเรียนรูดวยการปฏิบัติจริงอีกดวย 

สําหรับขยะเปยกซ่ึงพบวา 50% ของขยะมักเปนเศษอาหาร เศษผัก ผลไม การนําไปหมักเปนปุยชีวภาพ 

ซ่ึงตอมากลุมเกษตรกร เกษตรทฤษฎีใหม เปนกลุมท่ีนําไปใชประโยชนอยางตอเนื่อง 

 ดานนายภุชงค มหาวงศนันท หัวหนาโครงการวิจัย กระบวนการแกไขปญหาขยะอยางมีสวนรวม 

โดยวิธีการเพ่ิมมูลคาของชุมชน ตําบลแมลาว อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา: งานวิจัยเพ่ือทองถ่ิน สกว. 

กลาววา ผลการดําเนินโครงการตางๆ ของชุมชนบานแฮะในขางตน ชวยลดปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบ

การจัดการขยะมูลฝอย ลดคาใชจายในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย และลดปริมาณขยะมูลฝอย

ที่ตองนําไปกําจัดลงใชพื้นที่ในการฝงกลบขยะนอยลง ลดปญหาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

อัตราการปวยดวยโรคอุจาระรวงในชุมชนลดลง โรงเรียน และชุมชนสะอาดนาอยู นักเรียน และชุมชนมีรายได

เพ่ิมจากการขายขยะ 

 การดําเนินงานในลักษณะดังกลาว ทําใหกลุมองคกรตางๆ ระหวางหมูบาน เชน อบต. 

กลุมโรงเรียน สถานีอนามัย และผูนําหมูบานในพ้ืนท่ีตําบลแมลาว ตระหนักถึงรูปแบบการดําเนินงาน

ลดปริมาณขยะดวยวิธีจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะชุมชน เพราะเห็นวาเปนการลดสภาพปญหาขยะ

ไดอยางยั่งยืน จึงเกิดความตองการท่ีจะเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการจัดการขยะของชุมชนบานแฮะ 

เพ่ือนําไปปรับใชในหมูบานของตัวเอง จากการดําเนินกิจกรรมดังกลาว มีหมูบานในตําบลแมลาว

อีก 5 หมูบาน จัดตั้งธนาคารขยะ และจัดตั้งกลุมผลิตปุยหมักชีวภาพจากขยะข้ึน โดยมีโรงเรียนเปนศูนยกลาง 

ชุมชนบานแฮะจึงกลายเปนแบบอยาง เปนศูนยการเรียนรู ใหชุมชนอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีตําบลแมลาวนํารูปแบบ

ไปแกปญหาขยะในชุมชนของตนเองอยางไดผล 

 2.3.6 กรณีศึกษาโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 

 การจัดการขยะในโรงพยาบาลมีความแตกตางจากธนาคารขยะทั่วไป เนื่องจากสภาพขยะ

ในโรงพยาบาล มีลักษณะเฉพาะ ไมเหมือนขยะในโรงงานอุตสาหกรรมหรือขยะในชุมชน โรงพยาบาล

เปนพ้ืนท่ีพิเศษ เปนศูนยรวมของเชื้อโรคท้ังเข็มฉีดยา ผาพันแผล หรือแมแตอวัยวะของผูปวย อุปกรณตางๆ 

ท่ีใชในการผาตัดมักปนเปอนน้ําเลือดน้ําหนอง เปนท่ีอยูของเชื้อโรคนานาชนิด เพราะฉะนั้นมาตรการปองกัน

ควบคุม และจัดการขยะ จึงตองมีเง่ือนไขพิเศษ จะดําเนินการเหมือนธนาคารขยะในโรงเรียนไมได 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

40 
 
 ขยะในคลินิกอีกหลายตอหลายแหงก็เปนปญหาท่ีนาหวงเชนกัน เพราะตรวจสอบไดยากวา 

หลังจากฉีดยาใหคนไขเสร็จแลว คุณหมอนําเข็มไปท้ิงท่ีไหน กองไวท่ีถังขยะหนาคลินิกใหซาเลงมาคุย

เข่ียจนติดเชื้อกันไมรูจบหรือไม 

 

 เดิมทีรัฐบาลยังไมมีมาตรการจัดการหรือบําบัดขยะเหลานั้น มีเพียงนโยบายใหกําจัด

โดยนําไปเผา การเผาขยะหนึ่งกิโลกรัมนั้นมีคาใชจาย 3-15 บาท การเผาขยะหนึ่งตันจึงมีคาใชจายสูง

ถึง 3,000-15,000 บาท แตละวันโรงพยาบาลแตละแหงสรางขยะนับสิบตัน คาใชจายในการเผาขยะ

ตกวันละเปนเงินจํานวนมาก รายไดจากการตรวจรักษาคนไขแทนที่จะนําไปพัฒนาเครื่องมือ

หรือบุคลากรทางการแพทย กลับตองมาถูกเผาไปในกองขยะ ปญหานี้วงษพาณิชยก็ไมนิ่งดูดายอีกเชนเคย 

 บริษัทวงษพาณิชยไดเสนอวิธีจัดการขยะในโรงพยาบาลเปนครั้งแรกท่ีโรงพยาบาลพุทธชินราช 

จังหวดัพิษณุโลก เริ่มตนดวยการเสนอทําความเขาใจกับเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ ตั้งแตผูอํานวยการโรงพยาบาล

ผูชวยพยาบาล แมบาน ภารโรง ซ่ึงใชเวลาเรียนรูการแยกขยะถึงหาวันเต็ม จากนั้นจัดต้ัง “หนวยสารวัตร

โรงพยาบาล” ทําหนาท่ีสํารวจขยะติดเชื้อ เม่ือเทถังขยะสีแดง (สําหรับใสขยะติดเชื้อโดยเฉพาะ) ออกมาดู 

เราจึงเห็นตนตอของปญหาท้ังหมดวา เกิดจากความมักงายของมนุษยลวนๆ 

 ตามหลักแลว ถังขยะสีแดงมีไวเพ่ือท้ิงขยะติดเชื้อ เชน เข็มฉีดยา เข็มน้ําเกลือ อวัยวะของผูปวย 

นอกจากนั้นถือเปนขยะธรรมดาท่ีสามารถนําไปรีไซเคิลได แตเวลาวุนๆ กันอยูในหองผาตัด ใครควาอะไรได

ก็ท้ิงลงในถังแดงหมด กระดาษทิชชูก็ลงถังแดง ถุงพลาสติกก็ลงถังแดง ขวดน้ําเกลือก็ลงถังแดง เข็มฉีดยา

ก็ท้ิงลงถังแดง คราวนี้อะไรก็ตามท่ีแมไมติดเชื้อ แตพอมาอยูในถังรวมกับขยะติดเชื้อก็ติดเชื้อขยายกันไปหมด

ทั้งถัง ขวดน้ําเกลือหรือถุงพลาสติกที่พอจะนํากลับไปรีไซเคิลได ก็ตองมากลายเปนขยะติดเชื้อไป

แบบตกกระไดพลอยโจน 

 เบื้องตนเม่ือหนวยสารวัตรโรงพยาบาลทําการคัดแยก ปริมาณขยะติดเชื้อลดลงฮวบ 50% 

คาใชจายในการเผาก็ลดลงครึ่งหนึ่ง สวนขยะจิปาถะ เม่ือมีการคัดแยกก็ถูกจัดการอยางถูกวิธี

ยกตัวอยางเชน เข็มฉีดยาเปนขยะติดเชื้อก็จริง แตเปนขยะติดเชื้อท่ีหากผานการรีไซเคิลแลวจะเปน

ประโยชนมาก เพราะมีสวนประกอบของแรนิเกิล นิเกิลที่วานี้จะเปนอันตรายในกรณีที่ทิ่มเขา

ในผิวหนังคน ถานําไปท้ิงลงถังโดยไมคัดแยก บาปกรรมก็มาตกอยูท่ีซาเลงเก็บขยะ ตอปญหาท่ีวานี้ 

วงษพาณิชยเสนอใหเก็บรวบรวมเข็มฉีดยาใสกลองปดผนึก แลวนําไปฆาเชื้อดวยคลื่นความรอน

ในไมโครเวฟเพียงหนึ่งนาทีก็ปลอดเชื้อโรค กลายเปนแรนิเกิลท่ีนําไปเขากระบวนการรีไซเคิลไดทันที 

 ท้ังนี้ ถาทุกหนวยงานใสใจและพยายามทําความเขาใจตอเรื่องนี้ ก็จะชวยลดภาระคาใชจายลง 

โชคชั้นท่ีสอง คือ มีรายไดจากการเก็บขยะรีไซเคิลท้ังหมดมาขายใหกองทุนขยะ รายไดจากขยะนี้

สามารถนําไปใชจายเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลแทนที่จะใหเงินสูญไปในเตาเผาขยะ ซึ่งนอกจาก

จะสิ้นเปลืองโดยใชเหตุแลว บรรดาขยะติดเชื้อเหลานี้อาจแปรสภาพเปนสารพิษตกคางอยูในดิน 
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น้ํา และฝุนควันท่ีคนหายใจเขาไปก็เปนได 

 เดี๋ยวนี้โรงพยาบาลในประเทศไทยและตางประเทศท่ีมาศึกษาดูงานไดนําเอาแนวคิดกลับไป

ดําเนินการแลว โรงงานคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิลวงษพาณิชย ไดมีแนวคิดในการจัดตั้งศูนยฝกอบรม 

ใหความรูในการจัดการขยะรีไซเคิลในเชิงธุรกิจ โดยเปดอบรมทุกๆ 2 เดือน ที่โรงงานคัดแยกขยะ 

รีไซเคิลวงษพาณิชย สํานักงานใหญใกลวัดจุฬามณี (อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก) และยังเปดโอกาส

ใหเปนท่ีศึกษาดูงานแกประชาชนหนวยงานท่ัวไป ในเชิงวิชาความรูจากนิทรรศการและการบรรยายสรุป 

ตลอดจนจัดใหมีเจาหนาท่ีออกไปบรรยายใหประชาชน องคกรท่ีสนใจ 

 บทบาทแนวความคิดที่พยายามผลักดัน เพื่อใหเกิดเปนเครือขายของการพัฒนาใหเกิด

การสรางงาน สรางรายได อีกท้ังเปาหมายในการแกปญหาขยะท่ีจิตสํานึกท่ีตนทางขยะสามารถคัดแยกไดดังนี้ 

1) ขยะรีไซเคิล 50% 2) เศษอาหาร เศษผัก ใบไม 20% 3) ขยะท่ีตองฝงกลบ ท่ีตองกําจัด 30% ประโยชน

ท่ีไดรับ 1) เพ่ิมรายไดจากของเหลือใช 2) เพ่ิมบทบาทการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม 3) ชวยประเทศ

แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 4) ลดมลภาวะและปญหาสิ่งแวดลอม 5) ประชากรเกิดจิตสํานึกในการจัดการ

ปญหาขยะ 6) เปนการแกไขปญหาขยะท่ีตนเหตุ จากบานเรือนของตนเอง 7) เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 ดังนั้น การวางแผนจัดการเก่ียวกับขยะรีไซเคิล ประกอบไปดวยกระบวนการทํางานหลายข้ันตอน 

ตั้งแตการศึกษาถึงองคประกอบ และปริมาณของขยะ การเก็บรวบรวมและการขนสง ไปจนถึงการคนคิด

วิธีท่ีเหมาะสมเพ่ือนําเอาขยะกลับมาใชใหมใหเกิดประโยชน รวมท้ังตองใหเกิดความคุมคาตอการลงทุน 

แตจุดสําคัญท่ีถือเปนกุญแจของความสําเร็จของกิจกรรมรีไซเคิลนี้ยอมข้ึนอยูกับจิตสํานึกของปจเจกบุคคล

และชุมชนท่ีเปนผลพวงมาจากการใหการศึกษาท่ีถูกวิธี และสําคัญท่ีสุด ไดแก ความรับผิดชอบท้ังของภาครัฐ

และเอกชน ท่ีตองมีนโยบายดานสิ่งแวดลอมใหชัดเจน มีมาตรฐานการปฏิบัติท่ีสงเสริมกิจกรรมเพ่ือรีไซเคิล 

และอีกขออันมองขามไปไมได ก็คือ องคกรทางธุรกิจ ไมวาจะเปนโรงงานรีไซเคิล หรือโรงงานท่ีรับซ้ือ 

จะตองประกอบธุรกิจอยางมีจิตสํานึก ทําใหธุรกิจนั้นมีความโปรงใส ใหเปนธุรกิจท่ีมีมาตรฐาน เปนธุรกิจ

ท่ีชวยเหลือชุมชนท้ังดานการพิทักษสิ่งแวดลอม รวมไปถึงบทบาทในการสรางอาชีพบทบาทในการ

รวมรณรงคปลุกจิตสํานึกใหเกิดข้ึนภายในสังคม การทําตัวเองใหเปนแบบฉบับเปนเรื่องท่ีสําคัญมาก 

เปนวิสัยทัศนท่ีจะขาดเสียมิได ทั้งหมดเหลานี้เปนเรื่องที่วงษพาณิชย ไดดําเนินการถือเปนสาระ

ซ่ึงมีความสําคัญ โดยการคัดแยกขยะเพ่ือรีไซเคิลเชิงธุรกิจ  

 2.3.7 กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแกลงจังหวัดระยอง (โดยการจัดการของเสียแบบไมเสยีของ) 

 เทศบาลเมืองแกลงไดประสบปญหาขยะลนเมืองท่ีวาลนเมือง ไมไดหมายถึงมีปริมาณมาก

เทาเนื้อท่ี แตปริมาณขยะมีอยูแตหลุมฝงกลบขยะเต็มจนไมมีท่ีท้ิง อีกท้ังเทศบาลตองเสียคาใชจาย

ในการจัดเก็บขนขยะปละ 6-8 ลานบาท โดยมีการจัดการขยะแบบใหมใหมีประโยชนขึ้น โดยแบง

การจัดการออกเปนการจัดการขยะอินทรียกับขยะรีไซเคิล สําหรับการจัดการขยะอินทรีย คือ การจับมือ

ระหวางรานอาหารและตลาดสดตางใหชวยกันแยก เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม ไวใหโดยทางเทศบาล
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ก็จะจัดรถไปจัดเก็บเศษอาหารเหลานี้ วันละ 2 รอบ โดยนํามาเลี้ยงหมูปา เปด แพะ และกระตาย 

ซ่ึงเปาหมายหลัก ก็คือ ชวยกําจัดเศษอาหารท่ีเก็บมา ท่ีสําคัญยังไดปุย ไดไข ท่ีไดมาจากสัตวเลี้ยง 

 นอกจากนี้ เศษผักท่ีเหลือท้ิงยังไมเนาเปอยมากนัก ก็จะบดยอยแลวนําไปเลี้ยงไสเดือนกัน

เปนฟารม ชวยผลิตปุยอยางดี สวนท่ีเนาหรือสภาพไมคอยดีนัก ก็นําไปบดยอยเพ่ือหมักปุยตอไป ปุยท่ีได

นําไปจําหนายใหกับเกษตรกรตอไป 

 สวนขยะท่ีเหลือก็นําไปหมักทําแกสชีวภาพไดอีก ซ่ึงแกสก็นําไปใชในโรงฆาสัตว เขาเตาอบ

เชื้อเห็ดฟาง และตอมาเขาไปใชในบานพนักงานท่ีเทศบาล ซ่ึงจะกําลังพัฒนานําแกสไปใชในบรรจุถัง

ตอไปดวย 

 สวนการจัดการขยะรีไซเคิลทางเทศบาลเมืองแกลงไดมีการทําโรงคัดแยก มีคนคัดแยก

ตามจุดสายพาน ขณะคัดแยกมีกลองนม กลองชา กลองกระดาษ ถุงพลาสติก ขวดพลาสติกตางๆ 

เพ่ือนําไปขาย เรียกวา รายไดจากการขายขยะ แยกไดวันละ 2 คันรถ 6 ลอ ตกเปนเงินหลักแสนตอเดือน 

นํารายไดนั้น แบงใหพนักงานท่ีทํางานเทศบาลถึง 70% 

 นอกจากกรณีศึกษาที่กลาวมาขางตนแลว ยังมีเทศบาลที่มีรูปแบบการจัดการขยะที่ดี

อีกหลายแหง เปนตนวา:  

 1) เทศบาลนครขอนแกน โครงการลดปริมาณขยะระหวางเก็บขนและกอนกําจัด 

โครงการทําปุยหมัก โครงการทําปุยน้ําชีวภาพ โครงการถังขาวหมูกูวิกฤติ โครงการทรัพยทวีดวยรีไซเคิล 

โครงการขยะมีคาแลกขาวสาร โครงการขยะพิษแลกแตม โครงการผาปาขยะ โครงการคัดแยกขยะ

ในกลุมซาเลง เปนตน 

 2) เทศบาลเมืองกระบี่ จัดทําคูมือการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชน อบรมสรางจิตสํานึกในการคัดแยกขยะอยางถูกตอง ใหความรูเรื่องการแยกขยะและนําขยะ

มาใชใหม กิจกรรมขยะแลกไข กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล กิจกรรมผาปาสามัคคีรีไซเคิล กิจกรรม

ทําปุยหมักอินทรียและน้ําหมักจุลินทรีย การจัดตั้งศูนยวัสดุรีไซเคิลชุมชน เปนตน  

 3) เทศบาลเมืองระยอง รณรงคคัดแยกขยะท่ีบานและเก็บขนแยกประเภทขยะรีไซเคิล/

ขยะอันตราย ขยะอินทรีย/เศษอาหาร ขยะอ่ืนๆ กิจกรรมแจกถังขาวหมู โรงงานผลิตปุยอินทรีย เปนตน 

 4) เทศบาลเมืองวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี รณรงครักษาความสะอาดในวัน

สําคัญตางๆ จัดอบรมผูประกอบการรานคา รานชํา รณรงคประชาสัมพันธท่ีวัด ชุมชน โรงเรียน 

บานเรือน โครงการคัดแยกขยะ โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน โครงการปุยเกษตรอินทรียชีวภาพ 

แผนการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการกําจัดขยะ เปนตน 

 สรุปผลการศึกษาจากตัวอยางการจัดการขยะมูลฝอยท่ีดี พบวา การจัดการขยะมูลฝอยท่ีดี 

ประกอบดวย การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาความตองการแกไขปญหา การสรางความรูความเขาใจ 

การจัดทําแผนงานโครงการ การจัดและทํากิจกรรม ไดแก การลดปริมาณ การจัดเก็บ การขนถาย 
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การคัดแยก การเพ่ิมมูลคา การกลับมาใชใหม การกําจัด และการเผยแพรผลการดําเนินงาน ท้ังนี้

ผูวิจัยนํากิจกรรมท่ีสนใจมาศึกษา ดังนี้  

 1) การนําขยะไปหมักทําปุย (composting method) โดยแยกขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ 

ออกไปกําจัดเปนพิเศษกอน สวนขยะพวกสารอินทรียยอยสลายไดงาย พวกผักผลไมไมตองการ 

เม่ือปลอยท้ิงไวจะเกิดการเนาเปอย สามารถนําขยะท่ีผานการยอยสลายนั้นมาใสปรับปรุงคุณภาพดินได 

นําขยะไปทําเปนปุยสําหรับใชบํารุงดินเพ่ือการเกษตรการยอยสลายตามกระบวนการธรรมชาติ 

(composting) เปนการนําขยะประเภทอินทรียวัตถุไปรวมกันไว แลวปลอยใหขยะถูกยอยสลายไปเอง

ตามธรรมชาติ หรือโดยวิธีกระตุนใหขยะถูกยอยสลายเร็วข้ึน การกําจัดขยะโดยวิธีนี้ใชกันท่ัวไปใน

ยุโรปและเอเชีย ในประเทศไทยเองโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครก็ใชวิธีนี้ คือ การนําขยะไปรวมกันไวใน

แหลงรวมขยะ เชนท่ี รามอินทรา แขวงทาแรง หนองแขม และซอยออนนุช จนขยะเหลานนั้นเปลี่ยน

สภาพไป นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังใชหลักการกําจัดขยะดังกลาวโดยการนําขยะประเภท

อินทรียวัตถุ ไปผลิตเปนปุยจําหนายแกประชาชนท่ัวไป 

 การกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีนี้ จะมีปญหาอยูท่ีการแยกขยะประเภทอินทรียวัตถุ

ออกมาจากขยะประเภทอ่ืนๆ บริเวณท่ีรวมขยะอาจไมอยูหางไกลจากชุมชนและขยะท่ีนํามากองรวมไว

ในปริมาณมากจะสงกลิ่นเหม็น ทําใหแหลงน้ําในบริเวณใกลเคียงเนาเสีย เกิดทัศนียภาพที่ไมนาดู

และจําเปนตองใชพ้ืนท่ีในการกําจัดขยะเปนบริเวณกวาง ขยะประเภทอินทรียสารท่ีสามารถยอยสลาย

ท่ีนําไปรวมกันไวจะอาศัยกระบวนการทางชีวเคมีของจุลินทรียใหกลายเปนแรธาตุที่คอนขางคงรูป

ท่ีเรียกวา “ปุย” มีสีเทา หรือน้ําตาเขมเกือบดํา ไมมีกลิ่น กากท่ีเหลือจากการยอยสลายจะมีลักษณะ

คลายดินรวน มีความรวนซุยสูง มีประสิทธิภาพในการอุมน้ําไดดี ดูดซึมน้ําไดดี แลกเปลี่ยนประจุไฟฟา

กับผิวดิน ไดดีเทากับดินเหนียวจึงเหมาะท่ีจะนําปุยนี้ไปใชในการปรับสภาพดิน แมดินทรายเม่ือนําปุยนี้

ไปใสจะทําใหอุมน้ําไดดีข้ึน หรือใชกับดินเหนียวจะทําใหดินรวนซุยข้ึนและยังสามารถนําไปเปนอาหาร

ของพืชเพ่ือบํารุงตนไมไดดี มีสารอาหารท่ีเปนประโยชนตอพืช คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม 

ซ่ึงเปนปุยอินทรีย ไมทําใหดินเปนกรดเปนดาง ขยะมูลฝอยท่ีเก็บมากองรวมกันไวนั้นมักจะมี

อินทรียวัตถุปนอยูไมนอย ซึ่งขยะประเภทนี้เปนอาหารของจุลินทรียในธรรมชาติจะเกิดปฏิกิริยา

การยอยสายอินทรียสารดวยจุลินทรีย ซ่ึงมีอยู 2 กลุมใหญ คือ aerobic organisms ซ่ึงมีความรอน

เกิดจากปฏิกิริยาของจุลินทรีย อันเปนความรอนเกิดจากการสลายตัวของขยะ สูงถึง 65 C เม่ือทําการหมัก

ในเวลานาน ก็จะทําใหเชื้อโรคและพยาธิถูกทําลายไปไดกับอีกกลุม คือ anaerobic organisms 

ก็มีความรอนท่ีเกิดจากปฏิกิริยา แมจะไมสูงมากนัก แตเชื้อจุลินทรียและพยาธิตางๆ ก็จะตายได

เหมือนกัน ความรอนนําไปใชเปนพลังงานได การหมักดวย aerobic process จะตองปรับปรุงสภาวะ

ของขยะใหเหมาะสมกอนหมัก เชน ขนาดของขยะไมควรโตกวา 5 ซม. ความชื้น 40-65% ตองพยายาม

คัดแยกวัตถุพวกท่ีไมยอยสลายออกใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากไดถังหมักจะตองมีชองใหอากาศผานได
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โดยอาจจะตองใชเครื่องเปาอากาศชวยพรอมทั้งจะตองมีการกลับขยะใหสัมผัสอากาศอยูเสมอ

จึงจะยอยสลายไดอยางรวดเร็ว ระยะเวลาท่ีใชหมักประมาณประมาณ 5-20 วัน แตการหมักดวย anaerobic 

process ไมตองใชอากาศชวยจึงหมักไดในถังปด หรือในหลุมดิน ความชื้นควรสูงเกินกวา 70 C ข้ึนไป 

ถาใชถึงปดจะตองมีทอระบายกาซออก ขยะจากกสิกรรมและพวกมูลสัตว จะไดพวกกาซชีวภาพ (bi0-gas) 

ซ่ึงมีปริมาณมีเทน (CH4) ปะปนอยู 40-70% โดยปริมาตรทําใหสามารถใชเปนเชื้อเพลิงในการหุงตม 

แสงสวาง ตูเย็น เครื่องยนต 

 (1) ขอดี ของการกําจัดขยะมูลฝอยแบบหมักทําปุย 

 ก. ไดปุยไปใช 

 ข. ตั้งโรงงานกําจัดในเขตชุมชนได ถาหากมีมาตรการปองกันความเสื่อมโทรม

ของสิ่งแวดลอม และเหตุรําคาญ ประหยัดคาขนสง 

 ค. การแยกขยะมูลฝอย กอนหมักทําปุย จะไดเศษโลหะแกว กลับไปทําประโยชน

ไดอีก 

 (2) ขอเสีย 

 ก. ถาดําเนินการไมถูกตองตามหลักวิชาการจะเกิดปญหากลิ่นเหม็นเนื่องจาก

การยอยสลายไมสมบรูณ 

 ข. สิ้นเปลืองคาใชจายในการแยกขยะมูลฝอยท่ียอยสลายไมได เพ่ือนําไป

กําจัดโดยวิธีอ่ืน 

 2) วิธีการกําจัดขยะมูลฝอย (method of refuse disposal) มีหลายวิธีดวยกันเปนวิธีท่ีดี

ถูกสุขลักษณะบางไมถูกสุขลักษณะบาง เชน นําไปกอง ไวบนพ้ืนดิน นําไปท้ิงทะเล นําไปฝงกลบใชปรับปรุง

พ้ืนท่ี เผา หมักทําปุย ใชเลี้ยงสัตว ฯลฯ การจัดการการกําจัดขยะแตละวิธีตางมีขอดีและขอเสียตางกัน 

การพิจารณาวาจะเลือกใชวิธีใดตองอาศัยองคประกอบท่ีเก่ียวของตางๆ ท่ีสําคัญ คือ ปริมาณของขยะ

ท่ีเกิดข้ึน รูปแบบการบริหารของทองถ่ิน งบประมาณ ชนิด–ลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอย ขนาด 

สภาพภูมิประเทศของพ้ืนท่ีท่ีจะใชกําจัดขยะมูลฝอย เครื่องมือ เครื่องใช อาคารสถานที่ความรวมมือ

ของประชาชน ประโยชนท่ีควรจะไดรับ คุณสมบัติของขยะ เชน ปริมาณของอินทรีย อนินทรียสาร 

การปนเปอนของสารเคมีท่ีมีพิษและเชื้อโรค ปริมาณของของแข็งชนิดตางๆ ความหนาแนน ความชื้น 

 3) การฝงกลบ เปนกระบวนการในอันดับตอจาก 2 วิธีท่ีกลาวมาแลวนั้น เพราะการทําลาย

ฤทธิ์ของเสียอันตรายดวยวิธีเคมี–ฟสิกส หรือดวยเตาเผาอุณหภูมิสูง ก็ยังคงมีตะกอนเกลือที่คงรูป

ไมละลายน้ํา หรือข้ีเถา กาก ตะกอน ท่ีจําเปนจะตองนําไปฝงกลบใหถูกตองตามหลักวิชาการ ยังสถานท่ี

ซ่ึงเปนบริเวณน้ําทวมไมถึง ไกลแหลงน้ํา ผิวดินไมมีชั้นน้ําบาดาล หรือน้ําใตดินไหลผาน ไมเปนจุดน้ําซึม

ลงสูพ้ืนน้ําบาดาล ชั้นดินควรเปนดินท่ีน้ําซึมผานไดยากหรือใชวิธีปูชั้นดินเหนียวกันน้ําซึมผานเขาออก 

และสถานท่ีจะฝงจะตองอยูไมไกลจากแหลงกําเนิดของเสีย ครั้นเม่ือฝงตะกอน เถา ท่ีคงรูปไมละลายน้ํา
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จนเต็มแลว ก็ตองปดหลุมดวยวัสดุกันซึมอีก แลวปูทับดวยดินดีอีกชั้นหนึ่งเพ่ือปลูกหญา หรือไมพุมกันฝน

กัดเซาะดิน น้ําฝนจะไดไมซึมผานลงไปในหลุมไดอีก แตก็คงปองกันไมไดท้ังหมด 100% หากมีน้ําฝนไหลซึม

ผานตะกอน หรือเถาท่ีคงรูปในหลุมฝง น้ําฝนจะไหลลงไปอยูท่ีสวนลางไปรวมกันท่ีกนหลุม ซ่ึงท่ีกนหลุม

จะมีระบบทอรวบรวมน้ํา พรอมท้ังบอเก็บน้ําตัวอยาง เพ่ือนําไปตรวจสอบดูการเปลี่ยนแปลงของเสีย

ท่ีอยูในหลุมตลอดจนการขุดบอสังเกตการณรอบๆ บริเวณหลุมฝง เพ่ือเฝาดูการเปลี่ยนของคุณภาพ

ของน้ําบาดาลใตหลุมฝง 

   

2.4 ปจจัยที่มีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 

 ปจจัยสําคัญท่ีทําใหการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติไมประสบความสําเร็จ ไดแก (ทศพร ศิริสัมพันธ, 

2539, หนา 145) 

 1) เกิดจากปญหาในการบริหารงานของหนวยงานที่รับผิดชอบในการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติ เชน ขาดระบบการวางแผนและการควบคุมผลงานที่ดี ขีดสมรรถนะดานตางๆ มีจํากัด

เกิดความขัดแยงภายในและผูปฏิบัติตอตานไมยอมรับ เปนตน 

 2) เกิดจากปญหาในตัวนโยบาย ซ่ึงกอใหเกิดความยุงยากในการนําไปปฏิบัติ เชน 

ตองอาศัยเทคโนโลยีข้ันสูง หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลหลายฝายเปนอยางมาก เปนตน 

หรือตัวนโยบายเองมีความสับสนขัดแยงกันและขาดหลักเหตุผลท่ีถูกตองในการเชื่อมโยงทรัพยากร 

กิจกรรม ผลผลิตและผลลัพธของนโยบายเขาดวยกัน 

 3) เกิดจากการท่ีโชคไมเขาขาง โดยเฉพาะสถานการณตางๆ ทางเศรษฐกิจ การเมือง 

และสังคมไมเอ้ือตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ เชน น้ําทวม ภัยแลง เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจ

อยางรุนแรง หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เปนตน 

 เอ็ดเวิรด และชารแคนสก้ี (Edwards & Sharkansky; อางถึงใน จุมพล หนิมพานิช, 2547,

หนา 15) เสนอวามีปจจัยสําคัญ 5 ปจจัย ท่ีมีผลกระทบตอการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ท่ีผูท่ีเก่ียวของ

ควรใหความเอาใจใส ดังนี้ 

 1) ระบบสื่อสาร ซ่ึงผูท่ีทําหนาท่ีในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติจะตองมีความรู

ความเขาใจวาจะตองทําอะไรบาง การสั่งงานตลอดจนคําสั่งตางๆ จะตองสั่งใหตรงจุด ตรงหนวย 

และท่ีสําคัญคือ จะตองชัดเจนและไมขัดแยงกับคําสั่งอ่ืน งานจึงจะเดินหนาไปดวยดี 

 2) ทรัพยากรและอํานาจในการจัดสรรหรือแบงปนทรัพยากร อันไดแก อัตรากําลัง

และความรูความสามารถของบุคลากร รวมท้ังขาวสารขอมูลตลอดจนอํานาจในการสั่งการท่ีจะตอง

มอบใหกับผูท่ีนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ 
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 3) ลักษณะของหนวยงานท่ีนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ มีลักษณะของ “การเมือง

ภายในระบบราชการ” หรือไม การแขงขันระหวางหนวยงานเพ่ือขยายอาณาจักรของตนเปนเชนไร 

และผลประโยชนของหนวยงานในการดําเนินงานหรือไมดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่งมีลักษณะ

อยางไร 

 4) มาตรฐานของระเบียบมีการท่ีใชในการปฏิบัติงาน ซ่ึงบางครั้งอาจจะเปนประโยชน

ในการทํางานท่ีมีลักษณะเปนงานประจํา แตอาจไมเอ้ืออํานวยตอการทํางานลักษณะใหม 

 5) การติดตามผลถือเปนปจจัยท่ีจําเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้เพ่ือใหทราบวาไดมีการปฏิบัติงาน

ตามแผนจริงหรือไม มีปญหาและอุปสรรคหรือไมอยางไร และควรจะตองหามาตรการในการแกไข

และปรับ ปรุงวิธีการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหไดผลดียิ่งข้ึนหรือไมอยางไร 

 ปญหาของการนํานโยบายไปปฏิบัติ (จุมพล หนิมพานิช, 2547, หนา 201-202) 

 1) ปญหาทางดานสมรรถนะ ซ่ึงข้ึนอยูกับปจจัยยอยตางๆ หลายปจจัย เชน บุคลากร

เงินทุน วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของในนโยบายนั้น 

 2) ปญหาในดานการควบคุม ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในการวัดความกาวหนา หรือผล

การปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงงาน โดยจะข้ึนอยูกับความสามารถของหนวยท่ีรับผิดชอบ

ในการแปลงนโยบาย ความชัดเจนของกิจกรรม แผนงานและโครงการท่ีถูกดัดแปลงมาจากนโยบาย 

และความสามารถในการกําหนดภารกิจตลอดจนมาตรฐานในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแนวทาง

ปฏิบัติงานรวม หรือสอดคลองกับแผนงาน หรือโครงการ 

 3) ปญหาของการนํานโยบายไปปฏิบัติจะมีสูงข้ึนเปนอยางมากถาสมาชิกในองคการ

หรือหนวยปฏิบัติไมใหความรวมมือหรือตอตานการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนผลมาจากนโยบายนั้นๆ 

 4) ปญหาท่ีเกิดจากเรื่องของอํานาจและความสัมพันธระหวางองคกรที่รับผิดชอบ

ในการนํานโยบายไปปฏิบัติกับองคกรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 5) ปญหาทางดานความสนับสนุนและความผูกพันขององคกรหรือบุคคลที่สําคัญ 

ซ่ึงไดแก กลุมผลประโยชน นักการเมือง ขาราชการระดับสูง ตลอดจนสื่อมวลชน เปนตน 

 สรุปไดวา ปจจัยสําคัญท่ีทําใหการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติไมประสบความสําเร็จ ไดแก 

1) การสื่อสาร 2) ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 3) ดานบุคลากร 4) ดานการเมือง และ 5) ดานการจัด 

ระบบบริหารจัดการท่ีเหมาะสม จึงเกิดปญหาตางๆ ตามมาดังกลาวขางตน  

 

2.5 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับชุมชน (community theory) 

 

 2.5.1 ความหมายและลักษณะของชุมชน 
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 คําวา “ชุมชน” ท่ีคนไทยพูดกันนั้น เปนคําท่ีมาจากภาษอังกฤษวา “community” ซ่ึงมีลักษณะ

ท่ีสําคัญดังนี้ คือ (สนธยา พลศรี, 2545, หนา 22-24) 

 1) เปนการรวมกันของกลุมคน (group of people) ในรูปของกลุมสังคม (social 

group) กลาวคือ สมาชิกมีการปฏิบัติตอกันทางสังคม หรือมีปฏิกิริยาโตตอบตอกันทางสังคม (social 

interaction) เอ้ืออาทรตอกันและพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 

 2) สมาชิกของชุมชนมีลักษณะทางประชากรศาสตร เชน โครงสรางของประชากร 

ประกอบดวย เพศ อายุ อัตราการเกิด อัตราการตาย การอพยพ โยกยายถ่ินฐาน เปนตน 

 3) มีอาณาบริเวณ (area) สําหรับเปนท่ีอยูอาศัย หรือเปนท่ีประกอบกิจกรรมตางๆ 

ของสมาชิกและกลุมสังคม สวนขนาดของสังคมชุมชนอาจมีท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ โดยข้ึนอยูกับ

จํานวนของสมาชิกในกลุมสังคมและขนาดของอาณาบริเวณเปนสําคัญ เชน ครอบครัว ละแวกบาน 

(neighborhood) หมูบาน ตําบล ไปจนถึงประเทศ และโลก 

 4) มีลักษณะเปนการจัดระเบียบทางสังคม (social organization) เพ่ือควบคุม

ความสัมพันธของสมาชิกในชุมชน เชน บรรทัดฐานทางสังคม (social norms) สถานบันทางสังคม 

(social institution) และวัฒนธรรมท่ีมีอยูในชุมชน 

 5) สมาชิกมีความสัมพันธทางสังคม (social relationship) คือ มีการติดตอสัมพันธกัน 

มีความสนใจทางสังคมหรือผลประโยชนรวมกัน (common interest) 

 6) สมาชิกมีวัตถุประสงคและเปาหมายในการดําเนินชีวิตรวมกัน 

 7) สมาชิกไดรับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในชุมชนรวมกัน 

 8) สมาชิกมีระบบการติดตอสื่อสารและการเรียนรูรวมกัน เพ่ือทําใหมีความรูความเขาใจ

ในสิ่งตางๆ รวมกัน และทําใหลักษณะในขอ 1-7 ดํารงอยูรวมกันได 

 นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสชื่อ เอมิลเดอรไคม (Emile Durkheim, 1964, p. 239) ไดรับ

การยกยองวาเปนทฤษฏีที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตรของสังคมวิทยา ทฤษฏีหลักของเขาเกี่ยวของ

กับการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงดานประวัติศาสตร จากสังคมกลไกแบบดั้งเดิมสูสังคมองคกรแบบสมัยใหม 

สิ่งท่ีทําใหสองสังคมนี้มีความแตกตางกันคือการแบงงานกันทําในสังคม และการแบงงานกันทําในสังคม

เปนตนตอสําคัญทําใหเกิดทฤษฏีความเปนปกแผนของสังคมความเปนปกแผนทางสังคมมี 2 ลักษณะ คือ 

 1) ความสัมพันธทางสังคมแบบกลไก (mechanical solidarity) คือ สังคมท่ีสมาชิก

ทุกคนมีวิถีชีวิตมีหนาท่ีคลายคลึงกัน เชน อาชีพเกษตรกรรมท่ีใชเทคโนโลยีการผลิตแบบดั้งเดิม 

  2) ความสัมพันธทางสังคมแบบองคกรสมัยใหม (organic solidarity) คือ สังคมท่ีสมาชิก

มีการแบงหนาที่กันทําและมีหนาที่เฉพาะมากขึ้น และความเปนปกแผนนี้เกิดจากความแตกตาง

ของหนาที่ซึ่งสมาชิกแตละคนจําเปนตองทําหนาที่ใหเอื้อประโยชนตอกันและกันเพื่อความอยูรอด 

สงใหสังคมท่ีเปนปจเจกมากข้ึนมนุษยก็ยังสามารถสรางจิตสํานึกรวมกัน (collective conscience) 
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ท่ีจะผนึกสังคมใหเปนหนึ่งเดียวและรวมมือกันได ภายใตการแบงงานกันทํา ซ่ึง คอรเนอร (Corner, 

2001, p. 6) ชุมชน คือ ระบบของสังคมหนึ่งท่ีประกอบข้ึนดวยลักษณะสําคัญ 4 ประการ คือ 

 (1) ประชาชน (people) หรือกลุมสมาชิกท่ีอยูอาศัยในชุมชนเนื่องจากความเปนชุมชน

ไมใชแครวมสิ่งกอสรางหรือเปนหนวยประชากรเทานั้น 

 (2) พ้ืนท่ี (place) ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร และประกอบดวยหนวยบริการ

โดยองคกรทางสังคมและการคาขายในศูนยกลางของชุมชน และประชาชนมีความรูสึกในความเปนสวนหนึ่ง

ของชุมชน 

 (3) อัตลักษณ (idendity) หรือความรูสึกรวมในชุมชน ซ่ึงลักษณะเฉพาะของประชากร

ท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีหนึ่ง ทําใหเกิดจิตวิญญาณทองถ่ินท่ีสรางความผูกพันรวมกันในการทํากิจกรรมชุมชน 

 (4) วัฒนธรรมรวมกัน (common culture) ในชุมชนหนึ่งๆ ประชาชนมีองคความรู 

ความเชื่อ เครื่องแตงกาย ธรรมเนียมปฏิบัติ ระบบคุณธรรม และกฎหมาย ฯลฯ รวมกันวัฒนธรรมรวม

ทําใหประชาชนอยูอาศัยและทํางานรวมกันดวยกันดวยความสามัคคีและมีวิถีทางที่คาดเดาได 

และการทํากิจกรรมรวมกันสรางความเขมแข็งตอความผูกพันของวัฒนธรรม 

 นอกจากนั้น สนธยา พลศรี (2545, หนา 23-24) ไดกลาวถึง ชุมชนวามีโครงสรางสังคม

ท่ีสําคัญ 2 สวน คือ 

 1) องคการทางสังคม (social organization) 

 (1) กระบวนการจัดระเบียบทางสังคมของสมาชิกในชุมชน ทั้งที่เปนการสราง

และการสอนระเบียบของสังคมใหกับสมาชิกในชุมชน โดยการสรางความเชื่อ ความรู คานิยม 

อุดมการณ บรรทัดฐาน คุณธรรม การกําหนดสถานภาพและบทบาท ผานการขัดเกลาทางสังคม 

(socialization) หรือการฝกอบรมใหรูระเบียบของสังคม เพ่ือใหสมาชิกยอมรับและปฏิบัติตาม

ระเบียบทางสังคมและสถานภาพท่ีตนครอบครองอยู 

 (2) กลุมสมาชิกของชุมชนท่ีไดจัดระเบียบทางสังคมแลว เปนกลุมสมาชิกท่ีไดผาน

กระบวนการจัดระเบียบทางสังคมในขอ ก. แลวกลุมคนเหลานี้จะมีหลายขนาดตามจํานวนของสมาชิก 

มีความซับซอนของโครงสรางแตกตางกัน แตมีองคประกอบพ้ืนฐานรวมกัน คือ ความสัมพันธทางสังคม 

(social behavior) และภาระหนาท่ี (function) เชน กลุมสังคม ครอบครัว สมาคม ชนชั้น และสังคมมนุษย 

 2) สถาบันทางสังคม (social institution) มีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ ตําแหนงทางสังคม 

(social position) ของบุคคลซึ่งมีความแตกตางกันภาระหนาที่หรือความรับผิดชอบของบุคคล 

ซ่ึงเปนไปตามสถานภาพและบทบาทท่ีบุคคลดํารงตําแหนงแบบแผนพฤติกรรมหรือกรอบมาตรฐาน 

ในการประพฤติปฏิบัติของบุคคล โดยสถาบันทางสังคมในชุมชนมีไดหลายสถาบัน เชน สถาบัน

ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันการเมือง สถาบันเศรษฐกิจ เปนตน นอกจากนี้ 
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ยังมีการใหคําจํากัดความของนักวิชาการอีกหลายคนท่ีไดใหความหมายของชุมชนไว ซ่ึงมีรายละเอียด

ความหมายตามการนิยามของนักชาการ ดังนี้ 

 สุภางค จันทวานิช (2552, หนา 87) ไดกลาวถึง ความสําคัญของชุมชนวา การพัฒนา

สังคมเศรษฐกิจไทยควรใหความสําคัญเต็มท่ีแกสถาบันชุมชน เพราะเปนสถาบันท่ีเปนโครงสรางใจกลาง

ของสังคมไทย ทําใหสังคมไทยดํารงอยูได มีน้ําใจ ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และเกาะเก่ียวกันอยูไดไมแตกสลาย 

แมจะไดเกิดวิกฤตการณในบางชวงเวลา 

 จามะรี เชียงทอง (2549, หนา 14) อธิบายเก่ียวกับชุมชน วาเปนแนวคิดการพัฒนา

ทางเลือก โดยใชกรอบความคิดอยาง เชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบพุทธปรัชญา เรื่องการพ่ึงพาตนเอง

ของมหาตมะ คานธี ซ่ึงเปนเศรษฐกิจแบบไมเปนทางการ เนนความสัมพันธของระบบการผลิตขนาดเล็ก

ท่ีหนวยผลิตกับหนวยบริโภคเปนหนวยเดียวกัน รวมท้ังการแลกเปลี่ยนในตลาดก็เปนเพียงสวนหนึ่ง

ของความสัมพันธทางสังคม 

 อานันท กาญจนพันธ (2544, หนา 12) ไดใหขอสังเกตเก่ียวกับชุมชนวาเปนคําใหม

ในภาษาไทยเพราะไมเคยปรากฏในพจนานุกรม ฉบับ พ.ศ. 2493 และสันนิษฐานวานาจะเริ่มมีการใช

หลังจากนั้นเล็กนอย โดยการเปลี่ยนแปลงมาจากภาษาอังกฤษวา “community” ในระยะท่ีวิชาการ

ทางดานสังคมศาสตรตะวันตกไดเริ่มแพรเขามาสูประเทศไทย เพ่ือศึกษาชนบท และตอมารัฐก็ไดใชคํานี้ 

หลังจากท่ีไดตื่นตัวในการพัฒนาหมูบาน จนมีการตั้งหนวยงานข้ึนใหม คือ กรมการพัฒนาชุมชน ในป 

พ.ศ. 2505 ดวยเหตุนี้ในระยะแรก ชุมชนทีความหมายใกลเคียงกับคําวา บานหรือหมูบานในภาษาไทย

ท่ีมีมากอนหนานั้น ในฐานะเปนหนวยการปกครองท่ีมีขอบเขตแนนอนภายใตการควบคุมของรัฐ 

 ณัฐพงษ จิตรนิรัตน (2550, หนา 21-22) ไดเสนอคําจํากัดความของชุมชน 

หมายถึง กลุมชนท่ีมีวิถีชีวิตเก่ียวพันกัน และมีการติดตอสื่อสารเก่ียวของกันอยางเปนปกติตอเนื่อง 

อันเนื่องมาจากการอยูในพ้ืนท่ีรวมกัน หรือการมีอาชีพรวมกัน หรือการประกอบกิจกรรมท่ีมี

วัตถุประสงครวมกัน หรือการมีวัฒนธรรม ความเชื่อ หรือความสนใจรวมกัน 

 เฉลียว รีภักดี และคณะ (2545, หนา 44-45) ไดใหความหมายของคําวา ชุมชน 

หมายถึง กลุมคนหรือบริเวณท่ีกลุมคนนั้นๆ อยูรวมกันไดท้ังๆ ท่ีแตละคนมีความแตกตางกัน หรือ

ความหลากหลายในชุมชนนั้น เชน ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

และภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 สัญญา สัญญาวิวัฒน (2549, หนา 3) ไดใหความหมายของชุมชน หมายถึง 

องคกรทางสังคมอยางหนึ่งท่ีมีอาณาเขตครอบคลุมทองถ่ินหนึ่งท่ีปวงสมาชิกสามารถบรรลุถึงความตองการ

พ้ืนฐาน สวนใหญและสามารถแกไขปญหาสวนใหญในชุมชนของตนเองได โดยสรุปแลวชุมชนในทัศนะ 

ของสัญญา สัญญาวิวัฒน จะตองประกอบดวย 

 (1) ประชากรจํานวนหนึ่ง 
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 (2) สถาบันทางสังคม 

 (3) องคกรทางสังคมชนิดท่ีมีขนาดยอมกวาชุมชน เชน ครอบครัว กลุมสหกรณ 

เปนตน 

 (4) อาณาเขตทางภูมิศาสตร 

 แซนเดอรส (Sander, 1985; อางถึงใน สนธยา พลศรี, 2545, หนา 21) ไดกลาวถึง 

ชุนชนวาการที่กลุมบุคคลหลายๆ กลุมรวมกันในบริเวณเดียวกัน ภายใตกฎหมายและขอบังคับ

อันเดียวกัน มีการสังสรรค มีความสนใจรวมกัน มีวัฒนธรรมเดียวกันและมีพฤติกรรมเหมือนๆ กัน 

 ชัชวาล ทองดีเลิศ และคณะ (2549, หนา 111) ไดใหความหมายของชุมชน ในแง

การพัฒนาชุมชน หมายถึง ดินแดนท่ัวไปท่ีมีคนจํานวนมากกวา 2 คนข้ึนไป ท่ีไดรวมกันดวยทัศนะ

อยางเดียวกัน คือ มีความคิดเห็นพองตองกันทีจะทําอะไรรวมกัน และก็หวังท่ีจะปลุกผลสําเร็จนั้น

อยางเดียวกัน ชุมชนจะตองประกอบไปดวยลักษณะดังนี้ คือ 

 (1) มีกลุมบุคคล 

 (2) ครอบคลุมอาณาเขตบริเวณหนึ่ง 

 (3) มีสภาพการเปนอยูท่ีคลายคลึงกัน 

 (4) มีผลประโยชนและความสะดวกสบายรวมกัน 

 ประเวศ วะสี (2548, หนา 35) ใหความหมายของชุมชนวา การท่ีคนจํานวนหนึ่ง

มีวัตถุประสงครวมกัน มีความเอ้ืออาทรตอกัน มีความพยายามในการกระทําอะไรรวมกัน มีการเรียนรู

รวมกัน ในการกระทํา และรวมถึงการติดตอสื่อสาร (communication) รวมกันซึ่งอาจพิจารณา

โดยการเปนคุณลักษณะของชุมชนไดดังนี้ คือ 

 (1) มีวัตถุประสงครวมกัน 

 (2) มีความเอ้ืออาทรตอกัน 

 (3) มีการกระทํารวมกัน 

 (4) มีการเรียนรูรวมกันในการกระทํา 

 สุทธิธรรม เลขาวิวัฒน (2549, หนา 4-5) ไดกลาวถึง ชุมชนในฐานะหนวยทางสังคม 

โดยการแบงชุมชนออกเปนลักษณะตางๆ ไดแก 

 (1) การแบงตามจํานวนพลเมือง เชน หมูบาน เมือง นคร 

 (2) การแบงตามพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เชน ชุมชนอุตสาหกรรม ชุมชนการปกครอง 

 (3) การแบงตามความสัมพันธกับหนวยงานรัฐ เชน ศูนยผูอพยพ 

 (4) การแบงตามลักษณะพิเศษของประชากร เชน ไชนาทาวน 

 (5) การแบงตามลักษณะทางดานนิเวศวิทยา เชน ยานการคา เหมืองแร 

 (6) การแบงตามลักษณะกิจกรรมทางสังคม เชน ศูนยการขนสง 
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 (7) การแบงตามหนวยการปกครอง เชน หมูบาน ตําบล อําเภอ 

 (8) การแบงตามลักษณะความสัมพันธของบุคคลในสังคม เชน ชุมชนชนบท 

ชุมชนเมือง 

 ฉัตรทิพย นาถสุภา (2555, หนา 56) กลาวถึง ประเด็นนี้วาวัฒนธรรมและอุดมการณ

ของชาวบานเกิดจากสถาบันสังคมขนาดเล็ก คือ ระบบชุมชนท่ีสมาชิกมีความเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจ 

สมาชิกชวยเหลือซ่ึงกันและกันโดยสมัครใจ และพ่ึงพากันภายในชุมชนและระหวางชุมชน ทําใหชุมชนในอดีต

เปนสถาบันที่เขมแข็งและมีศักดิ์ศรีชุมชนชนบทไทยกอนยุคของการพัฒนา จึงมีความเปนปกแผน

และเปนชุมชนท่ีสามารถพ่ึงตนเอง แตหลังจากยุคของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก

ชุมชนไดลดการพึ่งพาตนเอง หันมาดําเนินชีวิตตามเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่พึ่งพิงตลอดมากขึ้น 

ฉัตรทิพย นาถสุภา วิเคราะหวา ภายหลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนถูกผลักดันใหรับแนวคิดการพัฒนา

แบบกระแสหักท่ีมีจุดหมายเพ่ือใหเกิดความม่ันคงทางวัตถุ แทนความม่ันคงทางวัตถุ แทนความม่ันคง

ทางดานจิตใจ ระบบน้ําใจและความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ทําใหสังคมไทยละเลยการสงเสริมความเขมแข็ง

ของสถาบันชุมชนท่ีเกาแกยั่งยืนของตนเอง ชุมชนจึงถูกแยกออกเปนสวนๆ และความเปนปกแผน 

โดยสรุป ชุมชน หมายถึง กลุมสมาชิกท่ีอาศัยอยูในพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร และมีผลประโยชนรวมกัน 

มีความรูสึกในความเปนสวนหนึ่งของจิตวิญญาณท่ีสรางความผูกพันรวมกันรวมถึงมีองคความรู ความเชื่อ 

เครื่องแตงกาย ธรรมเนียมปฏิบัติ และกฎเกณฑในการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมรวมกัน

ดวยความสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกันโดยสมัครใจ มีวัตถุประสงค ความหมาย จุดมุงหมาย

ในการท่ีจะอยูรวมกันอยางมีความสุข พ่ึงพากันภายในชุมชน และระหวางชุมชน ทําใหชุมชนเปนสถาบัน

ท่ีเขมแข็ง และมีศักดิ์ศรี 

 ผูวิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎีชุมชน เพ่ือใชเปนขอมูลสูความเขาในชุมชนในพ้ืนท่ีตําบลบานแลง 

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซ่ึงจะนําไปใชในการจัดกิจกรรมสรางความรูความเขาใจและเชิญชวน

เขามามีสวนรวมสําหรับพัฒนาดานขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีตอไป 

2.6 แนวคิดทฤษฎกีารมีสวนรวม 

 

 2.6.1 ความหมายของการมีสวนรวม 

 ความหมายของการมีสวนรวมไดมีผูกลาวไวมาก ผูศึกษาจึงขอเสนอแนวความคิดของนักวิชาการ

หลายทานท่ีไดศึกษาและรวบรวมไวดังนี้ 

 โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1977, pp. 7-9) กลาววา การมีสวนรวมโดยท่ัวไป 

หมายถึง การมีสวนรวมในการตัดสินใจ แตไมไดหมายความวาจะเปนการตัดสินใจไดเพียงอยางเดียว  

ยังใชการตัดสินใจควบคูไปกับการปฏิบัติการดวยเชนในการจัดการองคกร การกําหนดกิจกรรมพัฒนา 

การตัดสินใจยังมีการเก่ียวของกับประชาชนในเรื่องผลประโยชน การประเมินผลนกิจกรรมการพัฒนาดวย 
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ซึ่งจะเห็นไดวาการตัดสินใจนั้นเกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติการและเกี่ยวของกับผลประโยชน

และการประเมินผลดวยเหมือนกัน โดยท่ีผลประโยชนเปนผลมาจากการปฏบิัติราชการ และผลประโยชนนั้น

ก็มากําหนดใหมีการประเมินผล ซ่ึงตางก็ไดรับผลมาจากข้ันตอนการตัดสินใจท้ังสิ้นนั่นเอง นอกจากนี้

ก็จะมีผลสะทอนกลับจากการประเมินผลและปฏิบัติกลับไปสูการตัดสินใจเลือกปญหาอีกดวย 

 ริฟทก้ินท 3 (Rifkin, et al, 1988, pp. 1989-1996) สรุปวา สําหรับการมีสวนรวมในความหมาย

ของการเสริมสรางพลังอํานาจนั้น เปนการสะทอนแนวคิดของเจาหนาท่ีท่ีมองวา ประชาชนตองเปนอิสระ 

ไมพ่ึงพิงเจาหนาท่ี และสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได การดําเนินงานจึงเปนวิธีการใหการศึกษา

แบบผูใหญ การมีสวนรวมแบบนี้เปนการมีสวนรวมในระดับสูง คือ ประชาชนมีอํานาจ และมีสิทธิ

ของตนเองในการตัดสินใจอยางเต็มท่ีในปญหา หรือสิ่งท่ีดํารงอยูในชีวิตของเขาเอง  

 เวงเจอร (Wenger, 1998, หนา 55-57) ใหความหมาย การมีสวนรวมของประชาชนวา 

หมายถึง กระบวนการมีสวนและมีความสัมพันธกับผูอ่ืน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอกระบวนการ โดยการ

มีสวนรวมนี้เปนท้ังการกระทํา และความเชื่อมโยงกันของบุคคลกับสังคมของบุคคลและกิจการของสังคม 

การมีสวนรวมจึงเปนกระบวนการซับซอนท่ีรวมถึงการกระทํา การพูดคุย การคิด การรูสึก และการเปน

เจาของบุคคลทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และความสัมพันธทางสังคม ซึ่งเอกลักษณการมีสวนรวม 

มีดังนี้ 

 1) การมีสวนรวมไมใชความรวมมือ (collaboration) การมีสวนรวมรวมถึง ความสัมพันธ 

มีการขัดแยงกัน มีความประสานกลมกลืนกัน มีความสนิทสนมกัน และยังมีการแขงขันกันดวย 

 2) การมีสวนรวมในชุมชนทางสังคมจะสรางประสบการณ และสรางชุมชน ประชาชนจะได

ทํางานจริงๆ ในชุมชนของตน 

 3) การมีสวนรวมมีความหมายกวางกวาการผูกมัด เพราะรวมถึงการปฏิบัติท่ีเกิดจาก

การเจรจาตอรองในกิจกรรมตางๆ ท่ีกระทํา 

 อิม (Im, 2001, หนา 233) ไดรวบรวมทัศนะของนักวิชาการหลายคน แลวนิยามการมีสวนรวม

ของประชาชน วาคือ ระบบท่ียอมใหประชาชนมากท่ีสุดเทาท่ีจะมีมาก ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ

ขององคการทางราชการ และการดําเนินนโยบายท่ีประชาชนใหความสนใจและมีอิทธิพลตอประชาชน 

 รูดทมอนตี้ (Roodt monty, 2001, p. 469) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชน  

หมายถึง การเขารวมของประชาชน ไมวาในระดับมากหรือนอยในองคกร ไมวาทางตรงหรือทางออม

ท่ีเก่ียวกับการตัดสินใน เพ่ือการปฏิบัติงานพัฒนา 

 จากความหมายการมีสวนรวมดังกลาว สรุปไดวา การมีสวนรวม เปนกระบวนการท่ีบุคคล 

กลุมบุคคล ชุมชน ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนการแกไขปญหาของตนเอง ต้ังแตข้ันตอนการวิเคราะห

สถานการณ ระบุปญหา ตัดสินใจแกไขปญหา การวางแผน การลงมือปฏิบัติ และการประเมินผล 
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โดยการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง กระบวนการนี้ ชวยทําใหเขาเกิดพลังอํานาจในตนเอง มีความม่ันใจ 

และกลาท่ีจะตัดสินใจ ในการพัฒนางานดานอ่ืนๆ ตอไป 

 2.6.2 ลักษณะของการมีสวนรวม 

 โคเฮน (Cohen, 1996, p. 96) กลาววา การมีสวนรวมในการพัฒนาสามารถอภิปรายได 

4 ลกัษณะ คือ 

 1) การมีสวนรวมในเชิงกระทําเก่ียวของกับบุคคลฝายตางๆ ในชุมชนไดอุทิศแรงกาย

ในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

 2) การมีสวนรวมในเชิงเงินตรา กลาวคือ การมีสวนรวม หมายถึง การท่ีชุมชนไดอุทิศเงิน

ในการทํากิจกรรมตางๆ 

 3) การมีสวนรวมในเชิงความรับผิดชอบ เก่ียวของกับการกระจายภาระกิจการรับผิดชอบ

โดยผูประสานงานหลักมักแบงสรรภารกิจหนาท่ีท่ีมีความสําคัญในพ้ืนท่ีดําเนินการจัดการผานการฝกอบรม

และการใชเครื่องสนับสนุน 

 4) การมีสวนรวมในเชิงการตัดสินใจ หมายถึง การสรางความภูมิใจใหกับสมาชิกในชุมชน

ผานการออกแบบกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหสมาชิกไดมีสวนรวมในการวางแผนและการตัดสินใจตางๆ 

 2.6.3 กระบวนการมีสวนรวม 

 การมีสวนรวมเปนแนวคิดเชิงระบบมีผูเสนอความคิดเห็น เชน เชดดิด และแวนโคอ้ิงเวลด 

(Shadid & Van Koingsveld, 1992, pp. 107-122) กลาววา กระบวนการมีสวนรวมมีข้ันตอน ดังนี้ 

 ข้ันท่ี 1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ เปนการกําหนดความตองการและจัดลําดับความสําคัญ

การวางแผนและการตัดสินใจปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว 

 ข้ันท่ี 2 การมีสวนรวมในการดําเนินงานเปนการมีสวนรวมในสวนที่เปนองคประกอบ

การดําเนินงาน คือ การชวยเหลือดานทรัพยากรการบริหารและประสานงาน การขอความชวยเหลือ 

 ข้ันท่ี 3 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 

 ข้ันท่ี 4 การมีสวนรวมในการประเมินผลสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การเห็นชอบ และความคาดหวัง

ท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในกลุมตางๆ ได 

 2.6.4 ปจจัยท่ีสงผลตอกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

 ชัยธัช จันทรสมุด (2554, หนา 118) ไดกลาวถึง ปจจัยท่ีสงผลตอกระบวนการมีสวนรวม

ของประชาชน ดังนี้ 

 1) ความเห็นความสําคัญของปญหา 

 2) บทบาทของผูริเริ่มกิจกรรม ผูนําที่เปนทางการ ผูใหญบาน กํานัน และผูนํา

ท่ีไมเปนทางการ 

 3) การรวมกลุมของผูท่ีสนใจ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

54 
 
 4) กิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญา ผานเวทีชาวบานและการจัดการเรียนรู 

 5) การเริ่มใหมีแผนปฏิบัติการเปนกิจกรรมท่ีสัมพันธกับปญหาของชุมชน  

 6) รูปแบบในการนําแผนสูการปฏิบัติ 

 7) การสรุปบทเรียนรูรวมกัน 

 2.6.5 ปจจัยท่ีสนับสนุนตอการมีสวนรวม 

 กิติชัย รัตนะ (2555, หนา 35-48) ประกอบดวย 6 ปจจัย ดังนี้ 

 1) ปจจัยดานจัดการ 

 (1) สงเสริมความเขาใจในทิศทางการพัฒนา 

 (2) สงเสริมการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน เนนการเปนมิตรเก้ือกูลกัน 

 (3) หาทางเห็นชอบรวมกันในแนวทางสันติวิธี 

 (4) สรางความไวเนื้อเชื่อใจตอกัน 

 (5) ลดการทํางานแบบแขงขันของแตละฝาย 

 2) ปจจัยดานสื่อสาร 

 (1) ใชการสื่อสารแบบมีสวนรวมสองทาง (two-way communication) 

 (2) ใชชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย และเขาถึงกลุมเปาหมาย 

 (3) ใหความเสมอภาคเทาเทียมกันในการประชุมหารือในแตละครั้ง 

 (4) มีการแลกเปลี่ยนบทบาทระหวางผูใหขอมูลและผูรับขอมูลอยางตอเนื่อง 

 3) ปจจัยทางดานสังคม การเมือง และวัฒนธรรม 

 (1) ตองกระจายอํานาจการตัดสินใจของฝายการเมืองอยางโปรงใส 

 (2) พัฒนาบทบาทและความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 (3) ใหสิทธิความเปนพลเมืองท่ีจะมีสวนรวม/บทบาทในการสนับสนุนการพัฒนา 

 (4) การพัฒนาโครงการสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจของชุมชน 

 (5) ตองเปนการพัฒนาท่ีเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจทางสังคม 

 4) ปจจัยดานวิทยากรกระบวนการ 

 (1) ศึกษาองคประกอบสิ่งแวดลอมชุมชนอยางใกลชิด 

 (2) มีทักษะและความสามารถในการทํางานดานการมีสวนรวม 

 (3) มีกระบวนการในการคนหาผูนําชุมชนท่ีมีศักยภาพโดดเดน 

 (4) อํานวยความสะดวกในการประชุม/เวทีชาวบาน 

 (5) มีความเปนกลางไมมีอคติสวนบุคคล หรือปฏิบัติงานไมเท่ียงธรรม 

 5) ปจจัยทางดานของผูนํา 

 (1) มีความจริงใจ ชอบชวยเหลือและพัฒนางานในชุมชน 
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 (2) เปนบุคคลท่ีเปนท่ียอมรับของมวลสมาชิกในชุมชน 

 (3) มีความสามารถกระตุนใหเกิดพลังในชุมชน 

 (4) เปนนักการสื่อสารและประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 

 (5) มีความคิดอานท่ีสอดคลองกับสถานการณ มองการณไกล 

 6) ปจจัยดานสังคมและจิตวิทยา 

 (1) สรางความรูสึกรวม/ตระหนักรวมใหเกิดข้ึนในชุมชน 

 (2) เสริมสรางการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมอยางจริงจัง 

 (3) กระตุนใหเกิดความรวมมือในชุมชนผานกลไกของชุมชนและผูนํา 

 (4) ใหแรงจูงใจเสริมกระบวนการมีสวนรวม ท้ังการเชิดชูคุณคาและการใหรางวัล 

 2.6.6 ปญหาและอุปสรรคท่ีมีตอการมีสวนรวมของประชาชน 

 ปาริชาติ วัลยเสถียร (2543, หนา 166-177) ไดสรุปประเด็นปญหาและอุปสรรคท่ีมีตอการมีสวนรวม

ของประชาชนไว ดังนี้ 

 1) ระดบันโยบายของรัฐ แบงได 2 ระดับ คือ 

 (1) ระดบันโยบาย โครงสรางทางการบริหาร โครงสรางทางสังคม พบวา 

 ก. นโยบายของรัฐไมเอ้ือตอการพัฒนา 

 ข. อํานาจในการตัดสินใจรวมศูนยท่ีสวนกลาง ไมไดกระจายอํานาจใหแก

ประชาชน 

 ค. โครงสรางอํานาจทางการเมือง การบริหารและระบบเศรษฐกิจอยูในกลุม

นายทุน 

 (2) ระดับปฏิบัติ พบวา เจาหนาท่ีไมมีความเขาใจ และไมมีทักษะในการสงเสริม

การมีสวนรวมของประชาชน 

 ก. เจาหนาท่ีไมมีความเขาใจ ในการปฏิบัติงาน และไมมีความเสียสละท่ีจะ

ทํางานเพ่ือประชาชนอยางแทจริง 

 ข. ขาดการประชาสัมพันธ และใหขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง 

 ค. ความลาชาในการปฏิบัติงานของขาราชการ 

 ง. ขาดการประสานงานและระบบติดตามประเมินผล 

 2) ปญหาเก่ียวกับประชาชน แบงไดเปน 3 กุลม คือ 

 (1) ผูนํา พบวา 

 ก. ผูนําไมมีความเขมแข็ง จึงทําใหชาวบานขาดความเชื่อถือ และศรัทธา  

 ข. ผูนําครอบงําความคิดเห็นของชาวบาน 

 ค. การแสวงหาประโยชนสวนตัวของผูนํา 
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 (2) กลุมประชาชนท่ัวไป พบวา 

 ก. ชาวบานมีภาระ ดานการประกอบอาชีพ ดานครอบครัว และดานสุขภาพ

รางกาย 

 ข. ชาวบานขาดทุนทรัพย และวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน 

 ค. ชาวบานเกิดความขัดแยงกัน ในดานความคิดเห็นและผลประโยชน 

 ง. ชาวบานขาดการศึกษา ขาดความรูดานวิทยาการตางๆ 

 จ. ชาวบานขาดความเชื่อม่ัน และไมกลาแสดงความคิดเห็น 

 ฉ. ชาวบานไมสนใจและเห็นความสําคัญของการมีสวนรวม 

 (3) กลุมสตรี พบวา 

 ก. สตรีขาดความเชื่อม่ัน ในการเสนอโครงการและไมกลาแสดงออก 

 ข. ผูเขารวมประชุมไมยอมรับความคิดเห็นและบทบาทสตรี 

 

 ค. สตรีมีภารกิจท้ังในและนอกบาน 

 3) ปญหาดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองการปกครอง  

 (1) ดานการเมือง 

 ก. ขาดการกระจายอํานาจ 

 ข. ระบบการเมืองถูกควบคุมโดยคนกลุมนอย 

 (2) ดานเศรษฐกิจ 

 ก. กระบวนการผลิตและปจจัยการผลิต อยูภายใตระบบทุนนิยม 

 ข. กลไกของรัฐควบคุมเศรษฐกิจอยางเขมงวด 

 โดยสรุป การมีสวนรวมของชุมชน ตองมีการเปดโอกาสใหทุกระดับตองมีมูลเหตุจูงใจในการเขามา

มีสวนรวมและท่ีสําคัญคือไมมีการบังคับ ตองอยูบนพ้ืนฐานของการมีเสรีภาพความเสมอภาค โดยนักพัฒนา

หรือภาครัฐตองมีสวนสําคัญในการกระตุนใหประชาชนรับรูขาวสารรวมท้ังใหความรูท่ีมีความเชื่อความเขาใจ

ในประชาชน ใหความรูความเขาใจในการแกปญหารวมกัน รวมท้ังการรับประโยชนรวมกันของประชาชน 

ชุมชน ประชาชนตองมีการตัดสินใจและรวมกันพัฒนาของชุมชนของตนบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติงาน

โครงการตางๆ โดยมีหลักแนวคิด ไดแก 1) การมีสวนรวมของประชาชนการสรางโอกาสท่ีเอ้ือใหกับสมาชิก

ทุกคนไดรวมกิจกรรมซ่ึงนําไปสูกระบวนการพัฒนาและการรับผลประโยชนท่ีเทาเทียมกัน 2) มีสวนรวม

ดวยความสมัครใจและเปนประชาธิปไตย ในกรณีดังนี้การเอ้ือใหเกิดการพัฒนา การแบงสรรผลประโยชน

จากการพัฒนาใหเทาเทียมกัน และการตัดสินใจเพ่ือกําหนดเปาหมาย การวางแผน การดําเนินการโครงการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ 3) มีสวนรวมเปนการเชื่อมโยงระหวางสวนท่ีประชาชนลงทุนลงแรง

ทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในระดับทองถ่ินและระดับชาติ 
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 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเริ่มกระบวนการมีสวนรวม ตั้งแตการศึกษาและคนหาปญหาตามสถานการณ

ท่ีสงผลกระทบตอชุมชนในพ้ืนท่ี การสรางความรูความเขาใจตอปญหาและรวมกันหาและกําหนดแนวทาง

ท่ีเหมาะสม การวางแผนงานและโครงการ การนํากิจกรรมของโครงการนํารองลงสูการปฏิบัติ และติดตาม

ประเมินผลเพ่ือสะทอนความคิด โดยคําถึงปจจัยสงผลตอกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน เชน 

ดานจัดการดานสื่อสารดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองการศึกษาและวัฒนธรรมดานวิทยากร

กระบวนการดานของผูนํา ดานสังคมและจิตวิทยา เทคโนโลยี เปนตน ตลอดจนคํานึงถึงปญหาอุปสรรค

ของการมีสวนรวม เชน ระดบันโยบายของรัฐ ปญหาเก่ียวกับประชาชนในชุมชนเอง เปนตน 

  

2.7 ภาคีเครือขายการพัฒนา 

 

 2.7.1 ความหมายของเครือขาย 

 คาดูชิน (Kaduchin, 2004, p. 112) ใหความหมายวาเครือขายเปนชุดของความสัมพันธทางสังคม 

เครือขาย 1 เครือขายประกอบดวยชุดของหนวยซ่ึงในทางคณิตศาสตรเรียกวา โหนด (note) หรือ แวสชีแมน 

และเฟรส (Wasserman & Faust, 1994, p. 157) เรียกวา actors มีความสัมพันธกันนั้น หนวยท่ีเรียกวา 

alters เปนความสัมพันธของหนวยตางๆ เชื่อมโยงกันเปนเสน (ties) ซ่ึงเสนจะเปนการแสดงถึงการไหล

ของสารสนเทศของหนวยหนึ่งไปยังหนวยหนึ่งหรือสารสนเทศของฝายตางไหลเขาหากันในเครือขาย

สังคมมนุษย สวน แอคแลม (Anklam, 2003, p. 174) เสนอวา หนวย คือ ตัวบุคคลและเสนโยง 

หมายความถึง ความสัมพันธท่ีเปนรูปขาวสาร การแกปญหา การแนะนํา สวนการตัดสินใจในมิติอ่ืนๆ ข้ึนอยู

กับสมาชิกในหนวยสังคมนั้นท่ีเลือกสื่อสารกันและกัน (Wellman & Berkowitz, 1988, p. 134) 

 2.7.2 การเสริมสรางศักยภาพของกลุมและองคกรเครือขายเครือขายพัฒนา 

 กิติชัย รัตนะ (2555, หนา 44-45) การเสริมสรางศักยภาพชุมชน หมายถึง กระบวนการดําเนินงาน

เพ่ือเปนการกระตุน สงเสริม สนับสนุน ประสานงานใหชุมชนมีขีดความสามารถในการจัดการมิติตางๆ 

ท่ีสูงข้ึน ท้ังขีดความสามารถในการเตรียมความพรอมของชุมชน การเสริมสรางศักยภาพของผูนํา 

การใหความรูและจิตสํานึกดานการอนุรักษแกชุมชน รวมไปถึงการใหสมาชิกในชุมชนมีสวนรวม

ในการวิเคราะห วางแผน ตัดสินใจ ดําเนินงานและติดตามประเมินผลของชุมชน อันเปนการตอบสนอง

ตอเปาหมายท่ีวางไวโดยแนวทางในการเสริมสรางศักยภาพของชุมชน โดยการประยุกตใชทุนทางสังคม

ของชุมชนสามารถจําแนกไดเปนกลุมๆ ไดดังนี้ 

 1) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เชน ทรัพยากรดิน แหลงน้ํา ทรัพยากร

แรธาตุ เปนตน 

 2) ทรัพยากรบุคคล อันหมายถึง ผูรูในชุมชน เชน กํานัน ผูใหญบาน นายกองคการ

บริหารสวนตําบล ปราชญชาวบาน ผูเฒาในชุมชน ผูนําทางศาสนาและพิธีกรรม ฯลฯ 
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 3) ทุนทางความรูและภูมิปญญา อันหมายถึง วิธีคิด ความรู ความฉลาด และ

การประยุกตใชความรูและประสบการณในการดําเนินชีวิต   

 4) ทุนทางองคกรและสถาบันในชุมชน อันประกอบดวย วัด หรือศาสนสถาน สถานี

อนามัยตําบล โรงเรียน ท่ีทํากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักงานสหกรณการเกษตร และองคกรอ่ืนๆ 

ท่ีจัดตั้งข้ึนโดยชุมชน 

 5) ทุนทางสถานที่/โครงสรางพื้นฐานและถาวรวัตถุ เชน หอกระจายขาวชุมชน 

ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน ศาลาประชาคม ศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล เครือขาย

ถนนเชื่อมโยงระหวางตําบล แหลงน้ําประจําหมูบาน ระบบประปาภูเขาและบอบาดาล ฯลฯ 

 กิติชัย รัตนะ (2555, หนา 84-86) ผลท่ีเกิดข้ึนกับการวิจัย (ultimate outcome) แบงออกเปน 

5 หมวด ไดแก 

 1) มิติดานการทํางานแบบ 3 ประสาน (การจัดการยุคใหม) การจัดการรวมระหวาง

นักวิชาการ ชุมชนทองถ่ิน เจาหนาท่ีรัฐ 

 2) มิติดานการเรียนรู ไดแก การวางแผน การดําเนินการ การตัดสินใจ การประเมินผล 

การรวมรับผลประโยชน 

 3) มิติของการริเริ่มใหเกิดกิจกรรมท่ีนําไปสูการปฏิวัติ 

 4) มิติดานการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เชน การออก กฎ 

ระเบียบ กติกา เปนตน  

 5) มิติดานการพัฒนาใหเกิดกลุมสถาบันในชุมชน 

 

 

 

 

2.8 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (participatory action research: PAR) 

 

 2.8.1 ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

 การปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนรูปแบบหนึ่งของการวิจัยปฏิบัติการหรือ action research 

ท่ีแองเจอร และซูฮอน (Argyris & Schon, 1991, p. 86) และแดชาชอร และอีเวลิด (Deshler & Ewert, 

1995, p. 172) รวมกันสรุปไววา เปนกระบวนการแสวงหาความจริงอยางเปนระบบ คนท่ีอยูในสถานการณ

ท่ีมีปญหาในชุมชนหรือสถานท่ีทํางาน ไดมีสวนรวมกับนักวิจัยท่ีผานการฝกอบรม โดยรวมมือกําหนด

สรางองคความรู เก็บรวบรวมขอมูล และดําเนินการปรับปรุง หรือแกไขสถานการณของปญหา 
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 PAR ไดรับความนิยมมากในตางประเทศตั้งแตป 1970 ปจจุบัน PAR ไดถูกนําไปใช

อยางกวางขวาง เชน การนํามาใชสรางเครือขายสื่อสารและการวางแผนการใชท่ีดินและสิ่งแวดลอม

สําหรับประเทศไทย PAR เปนกระบวนการสรางองคความรูและการเปลี่ยนแปลง (พันธุทิพย รามสูต, 

2545, หนา 33; นิตยา เงินประเสริฐศรี, หนา 61-72) แบงหัวขอการศึกษา 9 ประเด็น 

 PAR เปนกระบวนการศึกษา (approach) หรือกลยุทธ (strategy) หรือกระบวนการวิจัย เพ่ือให

บรรลุผลท่ีตองการ (outcomes) และผลท่ีไดเปนรูปธรรมกัวแรโร (Guerrero, 1995, p. 173) PAR 

เปนกลยุทธสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนา (journey of development) โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งท่ีมีอยู

ไปสูสิ่งท่ีสามารถเปนไปท้ังในระดับปจเจคบุคคลและระดับสังคม หัวใจของการเปลี่ยนแปลงอยูท่ีกระบวน 

การวิจัยแนวทางการมีสวนรวมมือ (collaborative approach) ระหวางนักวิจัยและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(stakeholders) ท้ังนี้ กระบวนการวิจัยตองเปนประชาธิปไตยยุติธรรมมีอิสระและสงเสริมคุณคาของชีวิต 

สวนผูท่ีมีสวนไดสวนเสียจะเขามารวมสังเกต ตรวจสอบสถานการณตางๆ สะทอนความตองการของตน

ทรัพยากรท่ีมีอยูอุปสรรคเปนจริง ตัวสอบทางเลือกท่ีเปนไปไดและมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีจิตสํานึก

ไปสูทิศทางใหม สตริงเจอร (Stringer, 1996, p. 10 และสมิท Smith, 1997, p. 8) 

 นลินี กังศิริกุล (2547, หนา 3) ไดใหความหมายไววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  

จึงเปนกระบวนการของการแสวงหาความรูรวมกันของผูคนท่ีหลากหลาย ท่ียึดหลักของการรวมคิด

รวมทํารวมตัดสินใจ และรวมเรียนรูรวมรับผิดชอบจากสิ่งที่คิดรวมกันทํารวมกันตัดสินใจรวมกัน

เปนกระบวนการแสวงหาความรูรวมกันเพ่ือนําไปใชไดจริง มุงเนนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการพัฒนา

ในชุมชน ในสังคมและแมแตในตัวของผูท่ีรวมในการทําวิจัยดวยกัน 

 การวิจัยแบบนี้จึงไมใชนักวิจัยไปควักหรือฉกฉวยเอาขอมูลมาจากกลุมเปาหมายเฉยๆ แตให

คนท่ีเปนเจาของเรื่องเจาของปญหามามีสวนรวมในการทําวิจัย ยึดหลัก learning by doing หรือเรียนรู

จากการลงมือทํานั่นเอง เพ่ิมบทบาทของกลุมเปาหมายใหมีสวนมากกวาคนใหขอมูล ใหมามีสวนรวมคิด

รวมทําตั้งแตการคนปญหาหรือเห็นปญหาดวยกัน ลงมือรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลเพ่ือหาแนวทาง

ของคําตอบหรือการแกปญหา ลองลงมือทําเพ่ือแกปญหา เกิดความภูมิใจ เกิดความม่ันอกม่ันใจเม่ือสําเร็จ 

ไมโทษกันไปโทษกันมาเม่ือเกิดขอผิดพลาด แตสามารถสรุปบทเรียนท้ังความสําเร็จและความผิดพลาด

เพ่ือจะไดสามารถแกปญหาไดดียิ่งข้ึนตอๆ ไป 

 ดารากร เจียมวิจักษณ (2008, หนา 11–12) ใหความหมายการวิจัยดังกลาววา การวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้น เปนแนวทางการวิจัยท่ีตางออกไปจากการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร

ธรรมชาติ หรือทางสังคมศาสตรที่ยึดถือปฏิบัติกันสืบมา เพราะเปนการที่ใหไดมาของการยอมรับ

หรือความเห็นพองจากฝายชาวบาน ซ่ึงในการวิจัยแบบนี้สิ่งท่ีนักวิจัยตองคํานึงถึง ก็คือ การประเมิน

ความสัมพันธ ระหวางผูวิจัยกับชาวบานตลอดเวลา และการทบทวนวัตถุประสงคของการวิจัยเปนครั้งคราว 

เพ่ือใหสอดคลองกับความคิดเห็นของชาวบาน ซ่ึงจะนําไปสูการมีสวนรวมอยางแทจริง ซ่ึงจะนําไปสู
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การมีสวนรวมอยางแทจริง และเกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนอยางมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น 

และองคกรในทองถ่ิน โดยใชยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ 

 สรุป คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมเปนแนวคิดท่ีปรับจากยุทธศาสตรในการพัฒนา

ชุมชนทองถ่ิน โดยจากการสั่งการจากหนวยเหนือมาเปนชุมชน หรือชาวบานซ่ึงเปนผูไดรับการพัฒนา

เปนศูนยกลางการดําเนินการซ่ึงสอดคลองกับนักวิชาการ กลาววา เปนวิธีการท่ีชวยใหประชาชน 

สามารถรวมตัวกัน เรียนรูจากประสบการณ โดยอาศัยการมีสวนรวมอยางแข็งขันจากทุกฝาย ท่ีเก่ียวของ

กับกิจกรรมวิจัย นับตั้งแตการทําใหประชาชน เห็นความสําคัญและการแกไขปญหาดวยตัวเอง การระบุ

และวิเคราะหปญหา การดําเนินการแกไขปญหา การติดตามผลและการประเมินผล รวมท้ังการมีสวนรวม

ในการตัดสินใจเลือกทําโครงการ และการพัฒนาใหประชาชนเกิดความสามารถในการวิเคราะหปญหา

โดยการสรางทีมงานนักวิจัยทองถ่ินดวย 

 2.8.2 แนวคิดในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมมีความสําคัญ คือ เปนการแสวงหาแนวทางการแกปญหา 

ในการศึกษาชุมชนโดยเนนการศึกษาปญหา และศึกษาทรัพยากรในทองถิ่น เพื่อชวยแกไขปญหา 

ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีตองใหความสําคัญ กับการท่ีชาวบานจะตองรวมตัดสินใจวาจะเลือกกิจกรรมการพัฒนา

ดานใดและตองมีการตกลงในรายละเอียดวา ใครจะรวมทําโครงการชวงไหนอยางไร การดําเนินการท้ังหมด

จะเนนท่ีการชวยกันคิดชวยกันทํา และการมีสวนรวมเชิงปฏิบัติการนั้นตองใหชาวบานหรือชุมชนทองถ่ิน

มีสวนรับรูและมีสวนรวมตลอดกระบวนการวิจัย คือ 1) การทําความเขาและกําหนดปญหาของชุมชน

ในเรื่องท่ีทําการวิจัย 2) เลือกวิธีการแกไขปญหา 3) การวิเคราะหปญหาและแนวทางการแกไขปญหา 

และ 4) จัดทํากิจกรรมที่จะตามมาจากผลการวิจัย ซึ่งในกระบวนการวิจัยจะดําเนินไปในลักษณะ

การแลกเปลี่ยนความเห็น ระหวางชาวบานกับผูวิจัยเพ่ือใหไดขอสรุปเปนข้ันๆ ซ่ึงอาจกลาวไดวา ชาวบาน

จะคอยๆ พัฒนาศักยภาพในการแกไขปญหาของชุมชนและจะสามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง เกิดความหวงแหน

ในทรัพยากรดานตางๆ ของทองถ่ิน ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขณะท่ีผูวิจัยทําหนาท่ีเปนผูอํานวย

ความสะดวกผูประสานงาน และผูรวมเรียนรูตลอดกระบวนการวิจัย ดังนั้น การวิจัยในลักษณะดังกลาวนี้

จะผสมผสานระหวางความรูเชิงทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัยของนักวิจัย เปาหมายและวัตถุประสงค

ของนักพัฒนา และความตองการกับความรอบรูของทองถ่ินและชุมชน 

  2.8.3 แนวทางปฏิบัติในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

 ขั้นตอนในการปฏิบัติดานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้น มีความยืดหยุน

และเปนธรรมชาต ิควรปรับใหเขากับวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรมในทองถ่ินนั้นๆ ไมควรเปนรูปแบบตายตัว

และเปนทางการ เปนเพียงวางกรอบแนวคิดและวางแผนปฏิบัติ การปฏิบัติ การประเมินผลการปฏิบัติ 

โดยอาจเปนวงจรซํ้าๆ ประดุจเกลียว จนกวาจะแกปญหาได ความรูใหมจะเกิดข้ึนจากการแกปญหานี้ 

มีองคประกอบพ้ืนฐาน คือ P-A-O-R (Kemmis & Wilkinson, 1998, p. 21) ดังนี้ 
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 1) ศึกษาสถานการณ/ปญหา และวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (plan) 

 2) ปฏิบัติ (act) 

 3) สังเกตผลของการปฏิบัติ (observe) 

 4) สะทอนความคิด (reflect) คือ การทบทวนอยางพินิจพิเคราะหรวมกัน ซ่ึงอาจจะนําไปสู

การปรับแผนและปฏิบัติใหมอีกครั้ง  

 ตัวอยางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม Jiamvijak Darakorn (2008, p. 13) ไดศึกษาเรื่อง 

Local Strategy Forumulation for Forest Resources Management in Namsan Watershed ซ่ึงไดใช

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม (PAR) มาพัฒนาเปนเครื่องมือในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาว 

โดยเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีลุมน้ําน้ําสาน จังหวัดเลย และใชเครื่องมือในการวิจัย เชน การเก็บแบบสอบถาม 

การสัมภาษณเชิงลึก การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยใชเทคนิค SWOT การจัดทําแผน

ท่ีความคิด การสรางเครือขายและองคกรในทองถิ่น โดยตั้งคณะทํางานและจัดทําโครงการนํารอง

ตามขอเสนอแนะจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ท่ีเนนใหชุมชนไดมาทํากิจกรรมรวมกัน มีสวนรวม

ในการคิดวิเคราะห วางแผน ผานการรวบรวมขอมูลและเก็บแบบสอบถามจากที่นักวิจัยคนควา 

และจากขอมูลท่ีไดรับจากชุมชนทองถ่ิน ซ่ึงจะนําไปเปนขอมูลประกอบการจัดทํายุทธศาสตรทองถ่ิน

ในเรื่องดังกลาวตอไป นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดพบปะ สนทนากับประชาชนในพ้ืนท่ีรวมท้ังใชการสังเกต

และถายภาพในสถานท่ีจริงซ่ึงการวิเคราะห SWOT analysis (Jiamvijak Darakorn, 2008, p. 13) 

สามารถสรุปได ดังนี้ 

 การวิเคราะห SWOT เปนการวิเคราะหเพ่ือกําหนดยุทธศาสตรขององคกรนั้นๆ โดยกําหนด

ระยะเวลาในการดําเนินการ โดยเนนศักยภาพ ความพรอมท่ีองคกรมีอยู รวมท้ังโอกาส และอุปสรรค

จากภายนอก แลวนํามาวเิคราะห และประเมินสถานการณ กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน และ

กําหนดยุทธศาสตรขององคกรเพ่ือนําไปสูความสําเร็จ 

 SWOT เปนตัวยอท่ีมีความหมาย ดังนี้ 

 S คือ strength หมายถึง จุดแข็งขององคกร มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสามารถ ทักษะ 

ขยันขันแข็งในการทํางาน มีเครื่องมืออุปกรณและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ มีความพรอมดานการเงิน

และมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 W คือ weakness หมายถึง จุดออนขององคกร ในดานตางๆ เชน ผูบริหารและบุคลากร

ขาดประสบการณท่ีมีภารกิจท่ีรับผิดชอบทีมงานในฝายตางๆ ไมเขมแข็งในการปฏิบัติงาน เปนตน 

 O คือ opportunity หมายถึง โอกาสภายนอก เชน การสนับสนุนจากภาครัฐในดานตางๆ 

การสงเสริมการปลูกปา การสงเสริมอาชีพและรายไดในทองถ่ิน 

 T คือ threats หมายถึง อุปสรรคภายนอก หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เชน ภัยพิบัติ

จากอุทกภัย ดินถลม การขาดแคลนน้ําในหนาแลง การขาดแคลนไมใชสอย เปนตน 
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 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใช PAR มาเปนแนวทางของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมี

สวนรวม โดยใชรวมกับเทคนิค SWOT เพ่ือใหสอดคลองกับความคิดเห็นของชาวบานอันจะนําไปสู

ความรวมมืออยางแทจริงผูวิจัยกําหนดปญหาและการเลือกปฏิบัติการใดๆ ก็ตามท่ีจะนําไปสูการพัฒนา

แสดงวาท้ังสามฝาย คือ ชาวบาน นักวิจัย และนักพัฒนา ตางมีบทบาทในการกําหนดแนวทางการ

ผสมผสานระหวางความรูเชิงทฤษฎีและระเบียบวิธีของนักวิจัย กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของ

นักพัฒนา ความตองการความรอบรูของชาวบาน ดังภาพ 3 ตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3  ความสัมพันธระหวางนักพัฒนา นักวิจัยและชาวบานกอนและหลังการวิจัย 

ท่ีมา: (สุริยา วีรวงศ, 2536, หนา 47; อางถึงใน บัณฑิต ชนุสิทธิ์, 2553, หนา 143) 

 

 จากภาพ 3 ดังกลาว วงกลมแตละวง คือ โลกทัศนหรือวิธีมองปญหาของแตละคนกลุมคน

ท่ีเก่ียวของกับการวิจัย หลังจากท่ีมีการวิจัยแบบมีสวนรวมแลวคนท้ังสามกลุมจะมี “โลกทัศนรวม” 

และเขาใจกันในเรื่องของการพัฒนา สิ่งเหลานี้จะเปนรากฐานของความสําเร็จในการพัฒนาความรูความเขาใจ

ท่ีไดจากการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิจัยเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและชุมชนในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ดวยภาคีเครือขายพัฒนา

ดังกลาวขางตนตามแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAR) ดวยเทคนิค SWOT ท้ังนี้ ผูวิจัยคํานึงถึง

ขอจํากัดตางๆ เชน ปจจัยที่สงผลกระทบตอการมีสวนรวมหรือกระบวนการมีสวนรวม บริบท

ทางสังคมวิทยาของชุมชน กฎหมาย ระเบียบขอกําหนดของการจัดการขยะของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เชน กรมควบคุมมลพิษ กรมการปกครอง กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหาร

สวนจังหวัดระยอง องคการบริหารสวนตําบลบานแลง เปนตน  
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2.9 โครงสรางบทบาท/หนาที่ของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทย 

 

 2.9.1 ความเปนมา (กรมการปกครอง, 2542, หนา 5-13) 

 ระเบียบการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทย ปจจุบันไดแบงโครงสรางการบริหารราชการ

แผนดินออกเปน 3 สวน ไดแก การบริหารราชการสวนกลาง การบริหารราชการสวนภูมิภาคและการบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน โดยการบริหารราชการสวนกลาง มีลักษณะเปนการรวมอํานาจ (centralization of 

power) ทําหนาท่ีกําหนดนโยบายในการบริหารประเทศ และเปนหนวยงานท่ีรับนโยบายจากรัฐไปปฏิบัติ 

ไดแก  กระทรวง ทบวง กรม การบริหารราชการสวนภู มิภาค มีลักษณะเปนการแบ งอํานาจ 

(decentralization of power) เปนการรับมอบอํานาจจากสวนกลางมาดําเนินการ ไดแก จังหวัด อําเภอ โดย

มีผูบริหารมาจากการแต งตั้ งและการบริหารราชการสวนทองถ่ิน เปนการกระจายอํานาจ 

(decentralization of power) โดยรับมอบอํานาจจากสวนกลาง และสวนภูมิภาคใหดําเนินการจัดทํา

ภารกิจท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินเองและมีผูบริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงอีกดวย ซ่ึงมีความ

สอดคลองกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2542 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติกําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

การบริหาร การปกครอง และการจัดระบบการบริหารสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนดานการ

จัดการสิ่งแวดลอมในทองถ่ินของตนเอง หนวยงานท่ีไดรับมอบอํานาจ คือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ทุกระดับ โดยใหเทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจ และหนาท่ีในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงสาระสําคัญตามบทบัญญัติมาตรา 16 ขอ 1 การจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ขอ 2 การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบกทางน้ําและทางระบายน้ํา ขอ 16 

การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน ขอ 17 การรักษาความสะอาด และความเปน

ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ขอ 18 การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย ขอ 23 การรักษาความปลอดภัย 

ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอ่ืน  ๆขอ 24 การจัดการการบํารุงรักษา

และการใชประโยชนจากปาไมท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขอ 25 การผังเมือง และขอ 27 การดูแล

รักษาท่ีสาธารณะ นอกจากนั้น รวมถึงการใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ีตามบทบัญญัติ

มาตรา 17 ขอ 1 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ขอ 5 การคุมครองดูแล บํารุงรักษาปาไม ท่ีดิน ขอ 10 

การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม ขอ 11 การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม และขอ 12 การจัดการ

สิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ  

 2.9.2 รูปแบบและจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) (กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน, 2549, หนา 1) 

 ปจจุบันประเทศไทยมีรูปแบบและจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีรูปแบบท่ัวไป 

จํานวน 7,853 แหง องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) จํานวน 75 แหง เทศบาล จํานวน 1,160 แหง  
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เทศบาลนคร จํานวน 22 แหง เทศบาลเมือง จํานวน 118 แหง เทศบาลตําบล จํานวน 1,020 แหง 

องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จํานวน 6,618 แหงรูปแบบพิเศษ จํานวน 2 แหงกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 แหง เมืองพัทยา จํานวน 1 แหงการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะทําการศึกษาเฉพาะท่ีเก่ียวของ

กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบท่ัวไป 

 2.9.3 องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)(พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  

พ.ศ. 2540, 2540, หนา 1-23; พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2546, 

2546, หนา 5-20) 

 1) ความเปนมา 
 พ.ศ. 2476 ไดมีพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ทําใหเกิดสภาจังหวัด

โดยสภาจังหวัดเปนตัวแทนของประชาชนในระดับจังหวัด ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาหารือแนะนํา

กรรมการจังหวัดในกิจการอันเก่ียวกับจังหวัดและเทศบาล ตลอดจนเปนองคกรท่ีทําหนาท่ีไกลเกลี่ย

ปญหาระหวางเทศบาลตางๆ ในจังหวัด โดยอํานาจบริหารงานอยูภายใตการดําเนินงานของ 

 พ.ศ. 2481 ไดมีการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 ข้ึน เพ่ือแยก

กฎหมายเก่ียวกับสภาจังหวัดออกจากกฎหมายเทศบาล แตยังไมมีฐานะเปนนิติบุคคล และใหเปน

หนวยการปกครองทองถ่ินตามกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความเขาใจ และความสนใจ

ของประชาชนในทองถ่ินและทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนําแกกรมการจังหวัด การตรวจและรายงาน

เรื่องงบประมาณของจังหวัดตามท่ีกฎกระทรวงกําหนดไว  

 พ.ศ. 2495 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน

โดยกําหนดใหผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชาขาราชการและความรับผิดชอบ

บริหารราชการในจังหวัด ทําใหอํานาจของกรมการจังหวัดเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัด ดังนั้น

โดยผลของกฎหมายฉบับนี้ทําใหสภาจังหวัดจึงมีฐานะเปนสภาท่ีปรึกษาผูวาราชการจังหวัด 

 พ.ศ. 2498 ไดมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 ข้ึน 

โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือปรับปรุงบทบาทของสภาจังหวัดใหมีประสิทธิภาพและใหประชาชนมีสวนรวม

ในการปกครองตนเองมากยิ่งข้ึน กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัดเปนหนวยการปกครองทองถ่ิน

หนวยหนึ่ง มีฐานะเปนนิติบุคคลซ่ึงสงผลใหพ้ืนท่ีประเทศไทยมีการปกครองทองถ่ินเต็มพ้ืนท่ีเปนการ

ปกครองทองถ่ินแบบชั้นเดียว คือ แตละหนวยตางมีพ้ืนท่ีเปนของตนเองไมมีหนวยการปกครอง

ทองถ่ินท่ีพ้ืนท่ีทับซอนกันและโครงสรางขององคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย สภาจังหวัด

ทําหนาท่ีนิติบัญญัติ และฝายบริหารมีผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนาฝายบริหาร 

 พ.ศ. 2540 ไดมีพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาใชบังคับ

แทนพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 ท่ีไดรับผลกระทบจากพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ท่ีมีการประกาศยกฐานะสภาตําบลเปนองคการ
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บริหารสวนตําบล (อบต.) ทําใหการปกครองทองถ่ินของไทยพัฒนาเปนทองถ่ินแบบสองชั้น ซ่ึงทําใหมี

ปญหาพ้ืนท่ีดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดซอนทับกับพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 

รวมท้ังการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม และรายไดอีกดวย 

 พ.ศ. 2546 ไดมีการแกไขพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับท่ี 3)  

พ.ศ. 2546 ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 

 2) โครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัด 

 พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ไดมีการกําหนดโครงสราง

องคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนจังหวัด และนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัด ดังตอไปนี้   

 (1) สภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

 ในจังหวัดหนึ่งใหมีสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังของประชาชน ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน และมีจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหถือเกณฑ

ตามจํานวนราษฎรแตละจังหวัดตามหลักฐานทะเบียนราษฎรท่ีประกาศในปสุดทายกอนปท่ีมีการเลือกตั้ง 

โดยจังหวัดใดมีราษฎรไมเกินหาแสนคน ใหมีสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดไดยี่สิบสี่คน จังหวัดใด

มีราษฎรเกินกวาหาแสนคนแตไมเกินหนึ่งลานคน ใหมีสมาชิกสภาองคการบริการสวนจังหวัดไดสามสิบคน 

จังหวัดใดมีราษฎรเกินกวาหนึ่งลานคนแตไมเกินหนึ่งลานหาแสนคนใหมีสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดไดสามสิบหกคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินสองลานคนข้ึนไป ใหมีสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดไดสี่สิบแปดคนและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอยูในตําแหนงไดคราวละสี่ป

ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด 1 คน และรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  2 คน โดยใหผูวาราชการจังหวัด

แตงตั้งจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามมติของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

โดยผูวาราชการจังหวัดเปนผูกําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมาประชุมสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดครั้งแรกภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด

และใหท่ีประชุมเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ไดประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีหนาท่ีดําเนินกิจการของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับการประชุมองคการบริหารสวนจังหวัด ควบคุมบังคับบัญชา รักษาความสงบ 

และเปนตัวแทนสภาองคการบริหารสวนจังหวัดในกิจการภายนอก 

 (2) อํานาจหนาท่ีของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

 สภาองคการบริหารสวนจังหวัดทําหนาท่ีเปนฝายนิติบัญญัติโดยมีอํานาจ

หนาท่ีตางๆ ดังนี้ 
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 ก. อํานาจในการเลือกประธานสภาและรองประธานสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด 

 ข. อํานาจในการตั้งกระทูถามนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดในเรื่องใดๆ อันเก่ียวกับงานในหนาท่ี 

 ค. อํานาจในการเสนอขอสอบถามตอประธานสภาเพ่ือใหผูวาราชการจังหวัด 

หรือหัวหนาสวนราชการในจังหวัดมาชี้แจงขอเท็จจริงใดๆ อันเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของราชการ

สวนภูมิภาคได 

 ง. อํานาจในการเลือกสมาชิกสภาเปนกรรมการสามัญ และเลือกบุคคลท่ีไมได

เปนสมาชิกสภาเปนกรรมการวิสามัญ เพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดอันอยูในงาน

ของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด แลวรายงานตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

 จ. อํานาจในการตั้งคณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

เพ่ือมีหนาท่ีในการใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติชั่วคราว ในกรณีท่ีนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดจําเปนตองประกาศใชขอบัญญัติขององคการบริหารสวนจังหวัด แตไมสามารถเรียกประชุม

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดในขณะนั้น 

 ฉ. อํานาจในการเสนอรางและการพิจารณารางขอบัญญัติ 

 (3) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

 ใหองคการบริหารสวนจังหวัด มีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดคนหนึ่งทําหนาท่ี

เปนหัวหนาฝายบริหาร ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดดํารงตําแหนงนับแตวันเลือกตั้ง 

และมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน

สองวาระไมได ในการปฏิบัติหนาท่ีใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจเปรียบเทียบปรับ

คดีละเมิดขอบัญญัติไดตามท่ีกําหนดไว และใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดควบคุมและรับผิดชอบ

ในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และลูกจางองคการ

บริหารสวนจังหวัด โดยมีปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูบังคับบัญชาขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัด และลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัด รองจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และรับผิดชอบ

ควบคุม ดูแลการปฏิบัติหนาท่ีราชการประจําขององคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามนโยบายรวมถึง

มีอํานาจหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยมีพระราชกฤษฎีกาการบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ศ. 2540 ไดกําหนดโครงสรางขององคการบริหารสวนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองคการบริหาร

สวนจังหวัด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2546 อํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนายกองคการบริหาร
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สวนจังหวัด มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ (วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถ่ิน สถาบันพระปกเกลา, 2547, 

หนา 22-23) 

 ก. อํานาจในการแตงตั้งบุคคลท่ีมิใชสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดโดยจํานวนรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดข้ึนอยูกับจํานวนสมาชิกองคการ

บริหารสวนจังหวัดขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้นๆ ดังนี้ในกรณีมีสมาชิก 48 คน ใหมีรองนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดได 4 คน ในกรณีมีสมาชิก 36-42 คน ใหมีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดได 3 คน 

ในกรณีมีสมาชิก 24-30 คน ใหมีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดได 2 คน 

 ข. อํานาจในการแตงตั้งบุคคลที่มิใชสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด

เปนท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ไดจํานวนไมเกินหาคน 

 ค. อํานาจในการสั่งใหรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเลขานุการนายก

องคการบริหารสวนจังหวัด ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง 

 ง. อํานาจในการควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคการ

บริหารสวนจังหวัดตามกฎหมาย 

 จ. อํานาจในการมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่ง หรือปฏิบัติราชการ

ของรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

 ฉ. อํานาจในการทําคํารองยื่นตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  

เพ่ือขอใหเปดการประชุมสภาวิสามัญ เม่ือมีความจําเปน เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัด 

 ช. อํานาจในการเขารวมประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีสิทธิแถลง

ขอเท็จจริง และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับงานในหนาท่ีของตนตอท่ีประชุมแตไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 ซ. อํานาจในการจัดลําดับรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูรักษา

ราชการแทน 

 ฌ. อํานาจในการควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการ

บริหารสวนจังหวัดตามกฎหมาย และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และลูกจางองคการบริหาร

สวนจังหวัด 

 ญ. อํานาจในการมอบอํานาจในการสั่งปฏิบัติราชการแกรองนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัด ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด หรือรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

ปฏิบัติราชการแทน 
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 ฎ. อํานาจในการเปรียบเทียบปรับ หรือแตงตั้งรองนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัด ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัด เปนผูท่ีมีอํานาจในการเปรียบเทียบปรับคดีละเมิดขอบัญญัติได 

 ฏ. อํานาจหนาท่ีในการเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ในการปฏิบัติ

หนาที่ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2542 

 ฐ. อํานาจในการขอยืมตัวขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินอ่ืนมาชวยปฏิบัติราชการชั่วคราวโดยมีกําหนดเวลา 

 ฑ. อํานาจในการเสนอรางขอบัญญัติ 

 ฒ. อํานาจในการยับยั้งรางขอบัญญัติท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด โดยการสงรางนั้นไปใหผูวาราชการจังหวัดวินิจฉัย 

 ณ. อํานาจในการออกขอบัญญัติชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินซ่ึงขอบัญญัติชั่วคราวนี้

ตองไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสามัญประจําสภา 

 ด. อํานาจในการกําหนดนโยบายไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหาร

ราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ขอบัญญัติ 

และนโยบาย 

 ต. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด 

 ถ. วางระเบียบเพ่ือใหงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปดวยความเรียบรอย 

 ท. รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

 ธ. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน 

 3) บทบาท อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดตอการจัดการสิ่งแวดลอม 

 องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจ และหนาที่ในการจัดการสิ่งแวดลอม

ตามท่ีกฎหมายกําหนดและมีหนาท่ีควรทําเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน ดังนี้ 

 (1) พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ไดมีบทบัญญัติกําหนด

บทบาท อํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดที่เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอม

ภายในเขตจังหวัดไวอยางชัดเจน ประกอบดวย มาตรา 45 ขอ 2 จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด ขอ 7 คุมครอง ดูแล 

และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และขอ 8 การจัดทํากิจการใดๆ อันเปนอํานาจหนาท่ี

ของราชการสวนทองถิ่นอื่นที่อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด และกิจการนั้นเปนการสมควร

ใหราชการสวนทองถ่ินอ่ืนรวมกันดําเนินการ หรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา 
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 (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 การจัดการสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด นอกจาก

จะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย ดังกลาวขางตนแลว องคการบริหารสวนจังหวัดยังตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขของกรณีการปฏิบัติหนาท่ีในดานการจัดการสิ่งแวดลอม ตามความ

ในบทบัญญัติมาตรา 17 ขอ 5 ขอ 8 ขอ 10 ขอ 11 และขอ 12 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจ

และหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นที่รับผิดชอบ 

และตองอยูภายใตบังคับมาตรา 16 ดวย 

 

 

 2.9.4 เทศบาล (กรมการปกครอง, 2553, หนา 6-9) 

 เทศบาลเปนรูปแบบการบริหารราชการสวนทองถ่ินของไทยรูปแบบหนึ่ง ท่ีจัดตั้งข้ึนในเขตชุมชน

ท่ีมีความเจริญ และใชการบริหารปกครองตนเองในเขตชุมชนเมือง ท่ีมีระยะเวลาและความเปนมา

อยางตอเนื่องยาวนานตั้งแตป พ.ศ. 2476 เปนตนมาจนถึงในปจจุบัน   

 1) ความเปนมา 

 พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเริ่มจัดตั้งการปกครอง

รูปแบบสุขาภิบาลข้ึนในกรุงเทพฯ และไดตราพระราชกําหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.116 (พ.ศ. 2441) 

แตการจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ยังไมมีลักษณะเปนการปกครองตนเอง เพราะกําหนดใหผูบริหาร

เปนขาราชการประจําท้ังสิ้น 

 พ.ศ. 2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงจัดตั้งสุขาภิบาลทาฉลอม 

อําเภอเมืองสมุทรสาครขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2448 ซึ่งถือวาเปนการปกครองทองถิ่น 

ในหวัเมืองแหงแรกของประเทศไทย 

 พ.ศ. 2476 ไดมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2476 และกําหนดใหเทศบาลเปนองคการบริหารรูปหนึ่งของราชการบริหารสวนทองถ่ิน และมีการตรา

พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ข้ึน ถือวาเปนกฎหมายฉบับแรกวาดวยการจัดระเบียบบริหาร

ปกครองตนเองของเทศบาล 

 พ.ศ. 2478 ไดมีการจัดตั้งเทศบาลเปนครั้งแรก ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล 

พ.ศ. 2476 โดยการยกฐานะสุขาภิบาลท่ีมีอยูเดิมจํานวน 35 แหง ซึ่งเปนสุขาภิบาลเมือง 29 แหง 

และสุขาภิบาลทองถ่ิน 6 แหง ข้ึนเปนเทศบาล 

 พ.ศ. 2496 ไดมีการตราพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ขึ้นแทนกฎหมาย

เทาท้ังหมด และไดมีการใชพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงไดมีการแกไขปรับปรุง

มาเปนระยะ 
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 พ.ศ. 2546 ไดมีการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 12)  

พ.ศ. 2546 เพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 หมวดวาดวย

การปกครองทองถ่ิน 

 2) หลักเกณฑการจัดตั้งเทศบาล 

 หลักเกณฑในการพิจารณาจัดตั้งเทศบาลนั้น พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2546 ไดกําหนดหลักเกณฑ ในการพิจารณาจัดตั้งเทศบาล 

เม่ือทองถ่ินใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเปนเทศบาล ใหมีการจัดตั้งทองถ่ินนั้นเปนเทศบาลและใหเทศบาล

เปนทบวงการเมือง และไดกําหนดใหจัดตั้งเทศบาลข้ึน 3 ประเภท ดังตอไปนี้ (พระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496, 2496, หนา 222-257; พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี  12)  พ.ศ. 2546, 2546, หนา  1-15) 

 เทศบาลตําบล ไดแก ทองถ่ินซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะข้ึนเปน

เทศบาลตําบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุชื่อและเขตเทศบาลไวดวย 

 เทศบาลเมือง ไดแก ทองถ่ินอันเปนท่ีตั้งศาลากลางจังหวัด หรือทองถ่ินชุมนุมชน

ท่ีมีราษฎรตั้งแตหนึ่งหม่ืนคนข้ึนไป ท้ังมีรายไดพอควรแกการท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอันตองทําตาม

พระราชบัญญัตินี้และซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวง 

มหาดไทยนั้นใหระบุชื่อและเขตของเทศบาลไวดวย 

 เทศบาลนคร ไดแก ทองถ่ินชุมนุมชนท่ีมีราษฎรตั้งแตหาหม่ืนคนข้ึนไปท้ังมีรายได

พอควรแกการท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้และซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทย

ยกฐานะเปนเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุชื่อและเขตของเทศบาลไวดวย 

 การเปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใหกระทําโดยประกาศ

กระทรวงมหาดไทย ในกรณีท่ีเปนการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมือง หรือเขตเทศบาลนคร ใหกํานัน  

ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ในทองถิ่นที่ไดเปลี่ยนแปลง

เขตเทศบาลนั้นสิ้นสุดอํานาจหนาท่ีเฉพาะในเขตท่ีไดเปลี่ยนแปลงเม่ือพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ี

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใชบังคับเปนตนไป 

 3) โครงสรางเทศบาล 

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ไดแบงโครงสรางเทศบาล ประกอบดวย

สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 

(1) สภาเทศบาล   

 ทําหนาท่ีเปนฝายนิติบัญญัติ ซ่ึงคอยควบคุมและตรวจสอบฝายบริหารอันเปน

วิถีทางแหงการถวงดุลอํานาจ โดยกําหนดใหสภาเทศบาล ประกอบดวย สมาชิกสภาเทศบาล ซ่ึงมาจาก

การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

และมีจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล โดยสภาเทศบาลตําบล ประกอบดวย สมาชิกจํานวน สิบสองคน 
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สภาเทศบาลเมือง ประกอบดวย สมาชิกจํานวนสิบแปดคน และสภาเทศบาลนครประกอบดวย สมาชิก 

จํานวนยี่สิบสี่คน ซ่ึงสมาชิกสภาเทศบาลอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป นับแตวันเลือกตั้ง 

 สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่งโดยให

ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล โดยผูวาราชการจังหวัด

เปนผูกําหนดใหสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายใน 15 วัน นับแตวันประกาศผล

การเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลครบตามจํานวนแลว และใหที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาล

และรองประธาน สภาเทศบาลจากสมาชิกสภาเทศบาลดวยกัน และใหประธานสภาเทศบาลมีหนาท่ี

ดําเนินกิจการของสภาเทศบาลใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับการประชุมเทศบาล ควบคุมบังคับบัญชา

รักษาความสงบ และเปนตัวแทนสภาเทศบาลในกิจการภายนอกอํานาจหนาท่ีของสภาเทศบาล 

 สภาเทศบาลทําหนาท่ีเปนฝายนิติบัญญัติ โดยมีอํานาจหนาท่ีตางๆ ดังนี้ 

 ก. การตราเทศบัญญัติ โดยไมขัดหรือแยงตอตัวบทกฎหมายในกรณีตอไปนี้ 

ก) เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาท่ีของเทศบาลท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยเทศบาล ข) เม่ือมีกฎหมาย

บัญญัติใหเทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือใหอํานาจตราเทศบัญญัติ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม

กฎหมายฉบับนั้นๆ 

 ข. การตั้งกระทูถามนายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรีในขอความใดๆ  

ท่ีเก่ียวกับการงานในหนาท่ีได 

 ค. การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายท่ัวไป เพ่ือใหนายกเทศมนตรีแถลงขอเท็จจริง

หรือแสดงความเห็นในปญหาอันเก่ียวกับการบริหารราชการเทศบาลโดยไมมีการลงมต ิ

 ง. การอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปกอนท่ีจะมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ 

ในรอบปตอไปของฝายบริหารเพ่ือใหเปนไปอยางถูกตอง และตรงกับความตองการของทองถ่ิน 

 จ. อํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการสภาเทศบาล เพ่ือท่ีจะใหการดําเนินงานตางๆ 

ของสภาเทศบาล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซ่ึงคณะกรรมการท่ีสภาเทศบาลจะแตงตั้งนี้

สามารถจําแนกออกไดเปน 2 ประเภท คือ ก) คณะกรรมการสามัญ คือ คณะกรรมการท่ีประกอบดวยสมาชิก

สภาเทศบาลซ่ึงไดรับเลือกจากสภาเทศบาล และมีคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลไดไมเกินสองคณะ 

โดยเทศบาลนครใหมีกรรมการในคณะหนึ่งๆ ไมเกินหานาย สวนเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล

ใหมีกรรมการในคณะหนึ่งๆ ไดไมเกินสามนาย ข) คณะกรรมการวิสามัญ คือ คณะกรรมการท่ีประกอบดวย

สมาชิกสภาเทศบาลหรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีมิไดเปนสมาชิกซ่ึงไดรับเลือกจากสภาเทศบาล 

โดยอาจมีอํานาจและองคประกอบของคณะกรรมการไดเชนเดียวกับคณะกรรมการสามัญดังกลาว

มาแลวขางตน 

 (2) นายกเทศมนตรี 
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 ทําหนาท่ีเปนฝายบริหาร ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมาย

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ใหนายกเทศมนตรีดํารงตําแหนงนับแต

วันเลือกตั้ง และมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป นับแตวันเลือกตั้งแตจะดํารงตําแหนงติดตอกัน

เกินสองวาระไมได และนายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใชสมาชิกสภาเทศบาล

เปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาล ตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายตามจํานวน ดังนี้ 

เทศบาลตําบล ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสองคน เทศบาลเมือง ใหแตงต้ังรองนายกเทศมนตรี

ไดไมเกินสามคน เทศบาลนคร ใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสี่คนนายกเทศมนตรีอาจแตงตั้ง

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ซ่ึงมิใชสมาชิกสภาเทศบาลได โดยในกรณี

เทศบาลตําบลใหแตงตั้งไดจํานวนไมเกินสองคนเทศบาลเมืองใหแตงตั้งไดจํานวนไมเกินสามคน 

และเทศบาลนครใหแตงตั้งไดจํานวนไมเกินหาคน เพ่ือทําหนาท่ีชวยเหลือการปฏิบั ติหนาท่ีของ

นายกเทศมนตรีอีกดวย และนายกเทศมนตรีทําหนาท่ีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล 

และเปนผูบังคับบัญชาของพนักงานเทศบาล และลูกจางเทศบาลโดยมีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชา

รองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุม ดูแลราชการประจําของเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย

และมีอํานาจหนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดโดยในการปฏิบัติหนาที่ใหนายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรีและพนักงานเทศบาลเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาอีกดวย ตลอดจน

ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กําหนดใหเทศบาลมีโครงสรางและการแบงสวน

ราชการ ประกอบดวย สํานักปลัดเทศบาล และสวนราชการอื่นตามที่นายกเทศมนตรีประกาศ

กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย   

 (3) อํานาจหนาท่ีของนายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 ก. กําหนดนโยบาย ไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการ

ของเทศบาลใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย 

 ข. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล 

 ค. แตงตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

และเลขานุการนายกเทศมนตรี 

 ง. วางระเบียบเพ่ือใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย 

 จ. รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ 

 ฉ. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวในพระราชบัญญัติและกฎหมายอ่ืน 

 ช. มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับอํานาจหนาที่ของกํานันและผูใหญบาน

ตามบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ี หรือกฎหมายอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง 

 4) บทบาท อํานาจหนาท่ีของเทศบาลตอการจัดการสิ่งแวดลอมพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 ไดมีบทบัญญัติกําหนดบทบาท อํานาจหนาท่ีของเทศบาลในการจัดการสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้ 
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 (1) การกําหนดนโยบายเก่ียวกับการรักษาสิ่งแวดลอม 

 นายกเทศมนตรี มีอํานาจหนาท่ีกําหนดนโยบายไมขัดตอกฎหมายและรับผิดชอบ

ในการบริหารราชการของเทศบาลใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติและนโยบาย ดังนั้น 

นายกเทศมนตรีจึงสามารถกําหนดนโยบาย แนวทางการรักษาสิ่งแวดลอมรวมท้ังการขอรับการสนับสนุน

จากราชการสวนกลาง หรือองคกรท่ีเก่ียวของใหเปนสวนหนึ่งของนโยบายไดโดยอาจจะกําหนดเปนแผน

ระยะสั้นหรือระยะยาวไดเทาท่ีไมขัดตอกฎหมาย 

 การรักษาสิ่งแวดลอม (พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542, หนา 53) 

 เทศบาลไดแบงออกเปนแตละประเภทตามลักษณะของความเจริญท่ีแตกตางกัน 

ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้จึงมีการกําหนดอํานาจหนาท่ีของเทศบาลท้ัง 3 รูปแบบ ประกอบดวย 

 ก. เทศบาลตําบล 

 ในสวนท่ีเก่ียวของกับการรักษาสิ่งแวดลอม จึงมีอํานาจหนาท่ีตองกระทํา

ภายในเขตเทศบาล ตามมาตรา 50(2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา และมาตรา 50(3) รักษาความสะอาด

ของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และมีอํานาจหนาท่ีท่ีอาจ

จัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ตามมาตรา 51(8) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 

 ข. เทศบาลเมือง 

 ในสวนท่ีเก่ียวของกับการรักษาสิ่งแวดลอม จึงมีอํานาจหนาท่ีตองกระทํา

ภายในเขตเทศบาล ตามมาตรา 53(1) กิจการตามท่ีระบุไวในมาตรา 50 (ใหมีและบํารุงทางบกและ

ทางน้ํา และรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะรวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล) และมาตรา 53(5) การใหมีและบํารุงทางระบายน้ําและมีอํานาจหนาท่ีท่ีอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขต

เทศบาล ตามมาตรา 54(11) ปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถ่ิน 

 ค. เทศบาลนคร 

 ในสวนท่ีเก่ียวของกับการรักษาสิ่งแวดลอม จึงมีอํานาจหนาท่ีตองกระทํา 

ภายในเขตเทศบาล ตามมาตรา 56(1) กิจการตามท่ีระบุไวในมาตรา 53 (ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 

การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณ รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

และการใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา) มาตรา 56(5) จัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย และการปรับปรุง

แหลงเสื่อมโทรม และมาตรา 56(7) การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง และมีอํานาจหนาท่ี

ท่ีอาจจัดทํากิจการอ่ืนๆ ตามมาตรา 57 เทศบาลนครอาจจัดทํากิจการอ่ืนๆ ตามมาตรา 54 ได (การปรับปรุง

แหลงเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถิ่น) การทํากิจการนอกเขตเทศบาล

และการทํารวมกับบุคคลอ่ืน 
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 เทศบาลท้ังสามรูปแบบมีอํานาจในการทํากิจการนอกเขตเทศบาลไดแม

กฎหมายจะไดจํากัดขอบเขตของหนาท่ี และอํานาจของเทศบาลใหกระทําไดภายในเขตทองถ่ินของตน

ก็ตาม แตเนื่องจากภาวะการณเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดลอม อาจเกิดขอคาบเก่ียวไปยังเขตทองท่ีอ่ืน

ท่ีอยูนอกเขตอํานาจการบริหารปกครองของเทศบาลนั้น กฎหมายฉบับนี้จึงไดมีบทบัญญัติให

เทศบาลมีอํานาจดําเนินการไดเปนกรณีพิเศษ โดยถือวาเปนการทํากิจกรรมท่ีอยูนอกเขตอํานาจและ

การกระทํารวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนไดตามมาตรา 57 ทวิเทศบาลอาจทํากิจการนอกเขต เม่ือการนั้น 

จําเปนตองทําเปนการท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจการท่ีดําเนินตามอํานาจ หนาท่ีอยูภายในเขตของตน และมาตรา 57 

เทศบาลอาจทําการรวมกับบุคคลอ่ืนโดยกอตั้งบริษัทจํากัดหรือถือหุนในบริษัทจํากัด เม่ือ (1) บริษัทจํากัดนั้น

มีวัตถุประสงคเฉพาะเพ่ือกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภค และ (2) เทศบาลตองถือหุนเปนมูลคาเกินกวา

รอยละหาสิบของทุนท่ีบริษัทนั้นจดทะเบียนไว ในกรณีท่ีมีหลายเทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการ

บริหารสวนตําบลหรือสุขาภิบาลถือหุนอยูในบริษัทเดียวกันใหนับหุนท่ีถือนั้นรวมกันพระราชบัญญัติกําหนด

แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

 ในการจัดการสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลท้ังสามรูปแบบ มีอํานาจ

หนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองและสอดคลองกับ

หลักการกระจายอํานาจในการบริหารปกครองตนเอง ตามความในบทบัญญัติมาตรา 16 ขอ 2 ขอ 17 ขอ 18 

ขอ 24 ขอ 25 และขอ 27  

 2.9.5 องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)(พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537, หนา 11-35; พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 5) 

พ.ศ. 2546, หนา 16-37) จากองคการบริหารสวนตําบลบานแลง (2558, ภาคผนวก) 

 เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ถือกําเนิดข้ึนมาภายใต

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ตามนโยบายการกระจายอํานาจ โดยการจัดตั้ง

ข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 

 1) ความเปนมา 

 พ.ศ. 2537 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537 เปนกฎหมายท่ีใชจัดระเบียบการบริหารงานในตําแหนงแทนประกาศคณะปฏิวัติ 

ฉบับท่ี 326 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2515 นับตั้งแตพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2538 ทําใหมีการปรับฐานะการบริหารงานในระดับตําบล

และเปลี่ยนแปลงรูปโฉมใหมของสภาตําบลท่ัวประเทศออกเปน 2 รูปแบบดังนี้ 

 (1) รูปแบบ “สภาตําบล” ไดรับการยกฐานะเปนนิติบุคคล ไดแก สภาตําบลท่ีมีรายได

โดยไมรวมเงินอุดหนุนต่ํากวา 150,000 บาท 
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 (2) รูปแบบ “องคการบริหารสวนตําบล” ตั้งข้ึนจากสภาตําบลท่ีมีรายได (โดยไมรวม

เงินอุดหนุน) ในปงบประมาณท่ีลวงมาติดตอกันสามปเฉลี่ยไมต่ํากวาปละ 150,000 บาท หรือรายไดเฉลี่ย

ของสภาตําบลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามเกณฑ ซึ่งทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา การยกฐานะสภาตําบลข้ึนเปนองคการบริหารสวนตําบลจะตองทําเปนประกาศ

กระทรวงมหาดไทย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยในประกาศใหระบุชื่อและเขตขององคการบริหาร

สวนตําบลไวดวย มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน เพ่ือใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

 พ.ศ. 2546 ไดมีการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 

 2) หลักเกณฑการจัดตั้งและการยุบรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 

 สําหรับการยุบรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน สภาตําบลหรือองคการบริหาร

สวนตําบลอาจรวมกับองคการบริหารสวนตําบล หรือกับหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินอื่น

ท่ีมีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกัน ไดตามเจตนารมณของประชาชนในเขตตําบลนั้น หรือแยกพ้ืนท่ี

บางสวนไปรวมกับหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินอ่ืน หรือรับพ้ืนท่ีบางสวนของสภาตําบลหรือองคการ

บริหารสวนตําบล หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินทองถ่ินอ่ืนมารวมดวยกันได โดยทําเปนประกาศ

ของกระทรวงมหาดไทย และใหกําหนดเขตใหมของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินไวในประกาศ

กระทรวงมหาดไทยดวย และกระทรวงมหาดไทยสามารถดําเนินการประกาศยุบสภาตําบลท้ังหมด 

และยุบองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีจํานวนประชากรไมถึง 2,000 คน โดยใหรวมพ้ืนท่ีเขากับองคการบริหาร

สวนตําบลอ่ืน หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีมีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันภายใน 

90 วัน นับแตวันท่ีมีเหตุดังกลาวตามเจตนารมณของประชาชนในเขตตําบลนั้น 

 3) โครงสรางองคการบริหารสวนตําบล 

 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ไดแบงโครงสราง

ขององคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหาร

สวนตําบล ดังนี้  

 (1) สภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

จํานวนหมูบานละสองคน ซ่ึงเลือกตั้งข้ึนโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละหมูบานในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลนั้น ในกรณีท่ีเขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงหมูบานเดียวใหมีสมาชิกองคการบริหาร

สวนตําบลจํานวนหกคน และในกรณีท่ีเขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงสองหมูบานใหสภาองคการ

บริหารสวนตําบล ประกอบดวยสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหมูบานละสามคน และอายุของสภา

องคการบริหารสวนตําบลมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง 

 4) อํานาจหนาท่ีของสภาองคการบริหารสวนตําบล  
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 สภาองคการบริหารสวนตําบลทําหนาท่ีเปนฝายนิติบัญญัติ มีอํานาจหนาท่ีตางๆ 

ดังตอไปนี้   

 (1) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนแนวทาง

ในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล  

 (2) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 

 (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย 

นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 

 การแตงตั้งเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลใหสภาองคการบริหารสวนตําบล

เลือกปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งเปนเลขานุการ

สภาองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการ และจัดการประชุม และงานอื่นใด

ตามท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย 

 5) นายกองคการบริหารสวนตําบล 

 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทําหนาท่ีเปนฝายบริหาร ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน โดยดํารง

ตําแหนงนับแตวันเลือกตั้งและมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง แตจะดํารง

ตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได นายกองคการบริหารสวนตําบลอาจแตงตั้งรองนายกองคการบริหาร

สวนตําบล ซ่ึงมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการขององคการ

บริหารสวนตําบล ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายไดไมเกินสองคน และเลขานุการนายก

องคการบริหารสวนตําบลซ่ึงมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือเจาหนาท่ีของรัฐไดให

นายกองคการบริหารสวนตําบลทําหนาท่ีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคการบริหาร

สวนตําบล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล โดยมี

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชา รองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล และรับผิดชอบ

ควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาท่ีอ่ืน

ตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายในการปฏิบัติหนาท่ีใหนายก

องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบลและพนักงาน

สวนตําบลเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และมีอํานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดตามขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลไดตามระเบียบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด อีกท้ังพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 

มีการแบงโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลไดตามกฎหมาย 

 6) อํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
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 นายกองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

 (1) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการ

ขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

ขอบัญญัติ ระเบียบและขอบังคับของทางราชการ 

 (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล 

 (3) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ

นายกองคการบริหารสวนตําบล 

 (4) วางระเบียบเพ่ือใหงานขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย 

 (5) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 

 (6) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน 

 7) บทบาท อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตอการจัดการสิ่งแวดลอม 

 (1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวของกับการรักษาสิ่งแวดลอมไดใหองคการบริหาร

สวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีตองกระทําภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามบทบัญญัติมาตรา 67 

(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน 

และท่ีสาธารณะรวมท้ังกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (3) คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม และอํานาจหนาท่ีท่ีอาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบลตามบทบัญญัติ

มาตรา 68 (4) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 

 (2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ในการจัดการสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบล นอกจาก

จะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวขางตน องคการบริหารสวนตําบลยังมีอํานาจและ

หนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะและปฏิบัติหนาท่ี เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของ

ตนเองท่ีรับผิดชอบและสอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจในการบริหารปกครองตนเอง ตามความใน

บทบัญญัติมาตรา 16 ขอ 2 ขอ 17 ขอ 18 ขอ 23 ขอ 24 ขอ 25 และขอ 27  

 ดังนั้น จึงสรุปไดวาการจัดการสิ่งแวดลอมภายใตบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ

กําหนดแผน และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 นั้น เปนการ

มอบอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับ มีบทบาท อํานาจและหนาท่ีในการจัดการสิ่งแวดลอม 

ตามบทบัญญัติมาตรา 16 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 17 ขอ 18 ขอ 23 ขอ 24 ขอ 25 ขอ 27 และตามบทบัญญัติ

มาตรา 17 ขอ 1 ขอ 5 ขอ 8 ขอ 10 ขอ 11 และขอ 12 ตลอดจนภายใตบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ

องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดท่ี

เก่ียวของกับการจัดการสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนท่ีตามบทบัญญัติมาตรา 45 ขอ 7 อยางชัดเจน รวมถึงการ
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กําหนดนโยบายเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดลอมขององคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนอํานาจและหนาท่ีของ

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีจะกําหนดนโยบายไมขัดตอกฎหมาย แตตามโครงสรางองคการบริหาร

สวนจังหวัด ตามพระราชกฤษฎีกาการบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 พบวา โครงสราง

ขององคการบริหารสวนจังหวัดไมปรากฏสวนราชการท่ีมีบทบาท อํานาจและหนาท่ีความรับผิดชอบงานดาน

การจัดการสิ่งแวดลอม โดยตรงซ่ึงแตกตางจากโครงสรางและการแบงสวนการบริหารของเทศบาลตาม

บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ท่ีมีการแบงสวนราชการท่ีทําหนาท่ีและรับผิดชอบดาน

การจัดการสิ่งแวดลอมโดยตรงประกอบดวย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมและกองชางสุขาภิบาล ซ่ึงเปน

กลไกสําคัญในการจัดการสิ่งแวดลอมของเทศบาล และมีความสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีของเทศบาลท่ี

ตองกระทําและอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาลท่ีเก่ียวของกับการรักษาสิ่งแวดลอมตามบทบัญญัติ

มาตรา 50(2) (3) มาตรา 51(8) มาตรา 53(1) (5) มาตรา 54(11) มาตรา 56(1) (5) (7) และมาตรา 57 รวมถึง

การกําหนดนโยบายเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดลอมของแตละเทศบาลนั้น ใหเปนอํานาจหนาท่ีของ

นายกเทศมนตรีท่ีจะกําหนดนโยบายไมขัดตอกฎหมาย และใหเทศบาลมีอํานาจหนาท่ีในการจัดการ

สิ่งแวดลอมท่ีอยูนอกเขตอํานาจการบริหารปกครองของเทศบาล โดยกระทํารวมกับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินอ่ืนได ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ท่ี

กําหนดอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบล ในการกําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย 

และใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีตองกระทํา และอาจจัดทํากิจการใดๆ ตามความ

จําเปนภายในเขตขององคการบริหารสวนตําบลท่ีเก่ียวของกับการสิ่งแวดลอมตามบทบัญญัติมาตรา 67(1) 

(2) (7) และมาตรา 68(3) แตโครงสรางองคการบริหารสวนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 พบวา โครงสรางการบริหารไม

ปรากฏสวนราชการท่ีมีอํานาจและหนาท่ีความรับผิดชอบงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมโดยตรง 

 2.9.6 ขอมูลพ้ืนฐานจังหวัดระยอง 

 1) ประวัติความเปนมาของจังหวัดระยอง (ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม, 

2554, หนา 1-2) 

 ตามหลักฐานและประวัติศาสตร ระยองเริ่มมีชื่อปรากฏในพงศาวดารเม่ือป พ.ศ. 2113 

ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแหงกรุงศรีอยุธยาสวนประวัติดั้งเดิมกอนหนานี้ เปนเพียง

ขอสันนิษฐานท่ีพอจะเชื่อถือไดวา ระยองนาจะเปนเมืองท่ีกอสรางข้ึนสมัยขอม คือ เม่ือประมาณ พ.ศ. 1500 

ซ่ึงสมัยท่ีขอมมีอํานาจครอบคลุมอยูในดินแดนสุวรรณภูมิ มีเมืองนครธมเปนราชธานี ขอมไดสราง

เมืองนครพนมเปนเมืองหนาดานแรก มีเมืองพิมายเปนเมืองอุปราช และไดสถาปนาเมืองลพบุรีขึ้น

เปนเมืองสําคัญดวย สวนทางทิศตะวันตกเฉียงใตของเมืองนครธม เมืองหนาดานเมืองแรกท่ีขอมสราง ก็คือ 

เมืองจันทบูร หรือจันทบุรี ในปจจุบันนี้ 
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 เม่ือขอมสรางเมืองจันทบุรีเปนเมืองหนาดาน อารยธรรมของขอมจึงแพรเขามาสู

แควนทวารดี จึงอนุมานวา ขอมเปนผูสรางเมืองระยองนี้ แตไมปรากฏหลักฐานแนชัดวาสรางข้ึนในสมัยใด 

โดยนักโบราณคดีไดสันนิษฐานจากหลักฐานท่ีคนพบ คือ ซากหินสลักศิลปะและแบบขอมรูปตางๆ ท่ีปรากฎ

อยูท่ีบานดอน บานหนองเตา ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง กับมีคูคาย และซากศิลาแลง  ศิลปะแบบขอม

ท่ีบานคลองยายรา ตําบลบานคาย อําเภอบานคาย 

 นอกจากนี้ เมืองระยองยังมีความเก่ียวกันกับประวัติศาสตร ครั้งสําคัญของชาติไทย

กลาว คือ เมื่อป พ.ศ. 2309 พมายกทัพมาลอมกรุงศรีอยุธยา ดวยกําลังพลมหาศาล ฝายไทยมี

กําลังนอยและขาดความสามัคคี พระยาวชิรปราการหรือพระยาตาก ซึ่งถูกเกณฑไปชวยปองกัน

กรุงศรีอยุธยา ไดนําไพรพลเขาตอสูปองกันรักษากรุงฯ ไวอยางสุดความสามารถ จนกระท่ังเห็นวาไมอาจ

รักษากรุงฯ ไดตอไปแลว จึงไดรวบรวมกําลังพลประมาณ 500 คน ตีฝาวงลอมของขาศึกออกมา มุงหนาสู

ภาคตะวันออกไดเดินผานเมืองตางๆ โดยมาหยุดพักไพรพลท่ีเมืองระยอง ผูกชางทรงท่ีใตตนสะตือ วัดลุม

มหาชัยชุมพล (ปจจุบันตนสะตือยังคงปรากฏเปนหลักฐาน) พระยาตากไดปราบปรามคณะกรรมการ

เมืองท่ีแข็งขอและไดรวบ รวมพลท่ีเมืองระยอง ขาราชการ และประชาชนผูจงรักภักดี ไดพรอมใจกัน

ยกยองสถาปนาพระยาตากข้ึนเปน “เจาตากสิน” เม่ือ พ.ศ. 2310 ณ. วัดลุมมหาชัยชุมพลเมืองระยองนี้เอง 

ตอมาไดเดินทัพไปตีเมืองจันทบุรียึดเปนท่ีม่ัน และกอบกูอิสรภาพจากพมาไดในท่ีสุด 

 การตั้งถ่ินฐาน ชนเผาของพ้ืนเมืองดังเดิมเผาหนึ่ง ซ่ึงตั้งถ่ินฐานอยูแถวอาณา

บริเวณชายทะเลภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศไทย ในทองถิ่นของจังหวัดจันทบุรีและระยอง 

ในปจจุบันนี้ชนเผานี้ชอบอยู และมีความชํานาญในปาเขาลําเนาไพร มีภาษาพูดของตนเองเปนชนพ้ืนเมือง 

ท่ีนิยมใชลูกปดสีตางๆ และทองเหลืองเปนเครื่องประดับ 

 พระยาอนุมานราชธน (ยง เสถียฐโกเศศ) ปราชญคนสําคัญทานหนึ่ง เคยกลาววา 

พวกชองเปนชาวปา จัดอยูสายตระกูลมอญ-เขมร ท่ีตั้งถ่ินฐานอยูแถวระยอง-จันทบุรี เปนเวลาชานานมาแลว

เชื่อวาสมัยสุโขทัยก็ไดเขามาอยูแลว จึงมีอิทธิพลภาษาสืบตอกันมาตราบจนทุกวันนี้ 

 สุนทรภู ครูกวีไดเคยพบสัมผัสกับพวกชอง จนระบายความไวในนิราศเมืองแกลง 

อันเปนบทกวีนิพนธเรื่องแรกของทาน เม่ือ 200 ปเศษมาแลว (ซ่ึงมีนักวิชาการบางทานเชื่อวาบิดา

ของสุนทรภูอาจจะเปนชาวชองอยูเหมือนกัน และ “ประวัติสุนทรภู” ฉบับของพระยาปริยัติธรรมธาดา 

กลาววา สุนทรภูเปนคนชาวเมืองแกลง บานอยูท่ีตําบลเนินฆอ อันเปนถ่ินฐานบานเดิมท่ีสําคัญแหงหนึ่ง

ของพวกชอง) 

 เดนฟาเดล ไดรวมกันเขียนไวเม่ือ พ.ศ. 2473 ไดกลาวถึงพวกชองไววา “ปอร” 

แตพวกชองเรียกตัวเองวา “ตัมเร็จ” หรือ “สําแร” ภาษาพูดคลายคลึงกับภาษาเขมร พวกชองในจังหวัด

จันทบุรีทําไรกระวาน ซ่ึงเปนสินคาท่ีมีชื่อเสียงมากของจังหวัด และทําไรขาวโดยวิธีเผาปาเพ่ือปลูกขาว 
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 ชาวชองมีถ่ินฐานดั้งเดิมอาศัยอยูตามปาเขาท่ีราบท่ีเปนปา ระหวางหุบเขาในภาค

ตะวันออกของประเทศ คือ ในทองถิ่นจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และเลยเขาไป

ในประเทศกัมพูชา สําหรับชาวชองท่ีอาศัยอยูในประเทศไทย ปจจุบันนี้ ตามกฎหมายยอมรับวาเปน

คนไทย เชื้อชาติไทย และสัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ แตขณะเดียวกันชาวชองมีวัฒนธรรม ความเชื่อ

ประเพณีบางอยางท่ีเปนชองอยู 

 ปจจุบันแทบไมมีชนเผาชองเหลืออยูในทองท่ีจังหวัดระยองแลว ไปมีหลงเหลืออยู

ตามแถบปาเขาในเขตจังหวัดจันทบุรี เพราะชนเผาไมชอบอยูยานชุมชน ที่มีผูคนอยูกันพลุกพลาน 

เม่ือบานเมืองเจริญพัฒนาเขาสูสมัยใหม พวกเขาก็ไมอาจทนอยูอีกตอไปได ตองอพยพถอยรนบายหนา

หันเขาปาอยูเรื่อยไปจนแทบหมดสิ้นเผาท่ีเคยอาศัยอยูในถ่ินนี้มากอนเกา 

 2) สภาพท่ัวไป 

 (1) ขนาดท่ีตั้งและอาณาเขต (ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม, 2554, หนา 3) 

 จังหวัดระยองมีพ้ืนท่ีประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,220,000 ไร 

ตั้งอยูในภาคตะวันออกของประเทศไทย ระหวางเสนรุงท่ี 12-13 องศาเหนือ และเสนแวงท่ี 101-102 องศา

ตะวันออก หางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 179 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดตอดังนี้ ทิศเหนือ ติดตอกับเขต

อําเภอหนองใหญ อําเภอบอทอง และอําเภอศรีราช จังหวัดชลบุรี ทิศใต ติดตอกับ ฝงทะเลยาวประมาณ 

100 กิโลเมตร ของอาวไทย ทิศตะวันออก ติดตอกับ เขตอําเภอนายายอาม และอําเภอแกงหางแมว 

จังหวัดจันทบุรี ทิศตะวันตก ติดตอกับ เขตอําเภอสัตหีบ และอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีดังภาพ 
 

 
 

ภาพ 4  แผนท่ีแสดงอาณาติดตอของจังหวัดระยอง 

ท่ีมา: (ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม, 2554, หนา 3) 

 

 (2) ขอบเขตการปกครอง(ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม, 2554, หนา 4) 
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 จังหวัดระยองแบงการปกครองออกเปน 8 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองระยอง

อําเภอแกลง อําเภอบานคาย อําเภอปลวกแดง อําเภอบานฉาง อําเภอวังจันทร อําเภอเขาชะเมา และอําเภอ

นิคมพัฒนา ประกอบดวย 58 ตําบล 439 หมูบาน 80 ชุมชน ดานการปกครองทองถ่ินประกอบดวยองคการ

บริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 2 แหง เทศบาลตําบล 22 แหง และองคการ

บริหารสวนตําบล 42 แหง แสดงรายละเอียดดังนี้ 

 

ตาราง 1  แสดงรายละเอียดขอบเขตการปกครองจําแนกตามรายอําเภอ จังหวัดระยอง 

 

อําเภอ 
เนื้อที่ 

(ตร.กม.) 

ระยะทาง 

ถึงจังหวัด 

(กม.) 

เขตการปกครอง 

บาน 
เทศบาลฯ อบต. ตําบล หมูบาน ชุมชน 

เมือง 514.547 2 7 8 15 83 50 132,056 

บานฉาง 238.372 27 4 1 3 22 17 29,934 

แกลง 788.463 47 7 10 15 145 13 52,272 

วังจันทร 395.249 72 1 4 4 30 0 9,905 

บานคาย 489.075 12 1 7 7 66 0 24,107 

ปลวกแดง 618.341 45 2 6 6 34 0 32,370 

เขาชะเมา 269.950 78 - 4 4 29 0 8,795 

นิคมพัฒนา 238.000 32 3 2 4 30 0 20,520 

รวมยอด 3,551.997 - 25 42 58 439 80 309,959 

ท่ีมา: (ท่ีทําการปกครองจังหวัดระยอง ขอมูล ณ ธันวาคม 2552) 

 

 (3) จํานวนประชากร (ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม, 2554, หนา 4) 

 จากขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีประชากรจํานวนท้ังสิ้น 612,095 คน 

เปนชาย 301,988 คน และหญิง 310,107 คน โดยท่ีอําเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด คือ อําเภอเมืองระยอง 

จํานวน 239,871 คน สวนอําเภอท่ีมีประชากรนอยท่ีสุด คือ อําเภอเขาชะเมา มีประชากร 23,293 คน 

อัตราความหนาแนนของประชากรเฉลี่ยตอพื้นที่ทั้งหมด 172.32 คนตอตารางกิโลเมตร โดยท่ี

อําเภอเมืองระยอง มีความหนาแนนของประชากรมากท่ีสุด 461.37 คนตอตารางกิโลเมตร อําเภอท่ีมี

ประชากรหนาแนนนอยท่ีสุด คือ อําเภอวังจันทร 63.63 คนตอหนึ่งตารางกิโลเมตร แสดงขอมูลประชากร

ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 แสดงขอมูลประชากรจังหวัดระยอง เปรียบเทียบป 2551 และ 2552 

 

อําเภอและเขตการปกครอง 
ป  2551 ป  2552 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

รวมยอด 

 ในเขตเทศบาล 

 นอกเขตเทศบาล 

598,664 

304,638 

294,026 

295,424 

149,419 

146,005 

303,240 

155,219 

148,021 

612,095 

315,164 

296,931 

301,988 

154,580 

147,408 

310,107 

160,584 

149,523 

อําเภอเมืองระยอง 

 เทศบาลนครระยอง 

 เทศบาลเมืองมาบตาพุด 

 เทศบาลตําบลแกลง 

 กะเฉด 

 เทศบาลตําบลบานเพ 

 เทศบาลตําบลเนินพระ 

 เทศบาลตําบลทับมา 

 เทศบาลตําบลน้ําคอก 

 นอกเขตเทศบาล 

231,670 

57,822 

45,646 

6,851 

 

16,547 

12,937 

16,762 

4,450 

70,655 

114,415 

27,784 

23,044 

3,294 

 

8,024 

6,397 

8,348 

2,195 

35,329 

117,415 

30,038 

22,602 

3,557 

 

8,523 

6,540 

8,414 

2,255 

35,326 

239,871 

59,262 

50,185 

6,976 

 

16,717 

13,281 

17,478 

4,935 

71,037 

118,474 

28,208 

25,593 

3,361 

 

8,076 

6,619 

8,684 

2,431 

35,502 

121,397 

31,054 

24,592 

3,615 

 

8,641 

6,662 

8,794 

2,504 

35,535 

อําเภอบานฉาง 

 เทศบาลเมืองบานฉาง 

 เทศบาลตําบลสํานักทอน 

 เทศบาลตําบลบานฉาง 

 เทศบาลตําบลพลา 

 นอกเขตเทศบาล 

56,357 

23,497 

9,691 

8,496 

6,487 

8,186 

28,179 

11,564 

4,758 

4,242 

3,208 

4,407 

28,178 

11,933 

4,933 

4,254 

3,279 

3,779 

58,181 

24,311 

9,822 

9,008 

6,798 

8,242 

29,095 

11,977 

4,827 

4,491 

3,361 

4,439 

29,086 

12,334 

4,995 

4,517 

3,437 

3,803 
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อําเภอแกลง 

 เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 เทศบาลตําบลกองดิน 

 เทศบาลตําบลทุงควายกิน 

 เทศบาลตําบลปากน้ํา 

 ประแสร 

 เทศบาลตําบลสุนทรภู 

 เทศบาลตําบลเนินฆอ 

 เทศบาลตําบลบานนา 

 นอกเขตเทศบาล 

126,289 

17,254 

4,965 

6,892 

5,369 

 

14,523 

4,525 

8,250 

64,511 

61,481 

8,230 

2,483 

3,325 

2,611 

 

7,005 

2,229 

4,093 

31,505 

64,808 

9,024 

2,482 

3,567 

2,758 

 

7,518 

2,296 

4,157 

33,006 

126,880 

17,311 

4,914 

6,814 

5,274 

 

14,681 

4,488 

8,290 

65,108 

61,714 

8,225 

2,451 

3,279 

2,566 

 

7,062 

2,218 

4,123 

31,790 

65,166 

9,086 

2,463 

3,535 

2,708 

 

7,619 

2,270 

4,167 

33,318 

อําเภอวังจันทร 

 เทศบาลตําบลชุมแสง 

 นอกเขตเทศบาล 

25,120 

3,829 

21,291 

12,489 

1,845 

10,644 

12,631 

1,984 

10,647 

25,150 

3]815 

21]335 

12,479 

1,839 

10,640 

12,671 

1,976 

10,695 

ตาราง 2 (ตอ) 

 

อําเภอและเขตการปกครอง 
ป  2551 ป  2552 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

อําเภอบานคาย 

 เทศบาลตําบลบานคาย 

 นอกเขตเทศบาล 

60,876 

3,129 

57,747 

29,782 

1,494 

28,288 

31,094 

1,635 

29,459 

61,292 

3,133 

58,159 

30,016 

1,497 

28,519 

31,276 

1,636 

29,640 

อําเภอปลวกแดง 

 เทศบาลตําบลจอมพล 

 เจาพระยา 

 เทศบาลตําบลบานปลวกแดง 

 นอกเขตเทศบาล 

40,554 

1,418 

 

3,854 

35,282 

20,333 

704 

 

1,886 

17,743 

20,221 

714 

 

1,968 

17,539 

41,628 

1,449 

 

3,991 

36,188 

20,835 

716 

 

1,947 

18,172 

20,793 

733 

 

2,044 

18,016 

อําเภอเขาชะเมา 

 นอกเขตเทศบาล 

23,183 

23,183 

11,589 

11,589 

11,594 

11,594 

23,293 

23,293 

11,630 

11,630 

11,663 

11,663 

อําเภอนิคมพัฒนา       

 เทศบาลตําบลมาบขา 

 เทศบาลตําบลมะขามคู 

 เทศบาลตําบลมาบขาพัฒนา 

34,615 

6,777 

9,044 

5,623 

17,156 

3,408 

4,476 

2,772 

17,459 

3,369 

4,458 

2,851 

35,800 

6,970 

9,429 

5,832 

17,745 

3,491 

4,657 

2,881 

18,055 

3,479 

4,772 

2,951 
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 นอกเขตเทศบาล 13,171 6,500 6,671 13,569 6,716 6,853 

ท่ีมา: (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552) 

 

ตาราง 3 แสดงจํานวนประชากรจากการทะเบียน อัตราการเปลี่ยนแปลงและความหนาแนน       

ของประชากร จําแนกเปนรายอําเภอ ป พ.ศ. 2548 -2552 

 

อําเภอ 
ป  พ.ศ. / จํานวนประชากร อัตราการเปล่ียนแปลง (%) ความหนาแนน        

(ตอ ตร.กม.) 2548 2549 2550 2551 2552 2549 2550 2551 2552 

รวมยอด 559,135 573,785 583,470 598,664 612,095 2.59 1.67 2.57 2.19 172.32 

เมืองระยอง 212,958 219,904 224,850 231,670 239,871 3.21 2.22 2.99 3.42 461.37 

บานฉาง 49,189 51,499 53,382 56,357 58,181 4.59 3.59 5.42 3.14 244.04 

แกลง 125,695 126,428 125,581 126,289 126,880 0.58 0.67 0.56 0.47 160.92 

วังจันทร 24,481 24,700 21,949 25,120 25,150 0.89 1.00 0.68 0.12 63.63 

บานคาย 58,914 59,754 60,098 60,876 61,292 1.42 0.57 1.29 0.68 125.18 

ปลวกแดง 34,878 36,852 38,986 40,554 41,628 5.51 5.63 3.94 2.58 175.27 

เขาชะเมา 22,432 22,811 22,915 23,183 23,183 1.68 0.45 1.16 0.47 86.28 

นิคมพัฒนา 30,588 31,837 32,709 34,615 35,800 4.00 2.70 5.66 3.31 161.22 

ท่ีมา: (กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552) 

 

 

ตาราง 4 แสดงจํานวนบานจากการทะเบียน จําแนกเปนรายอําเภอ ป 2548-2552 

 

อําเภอ 
ป  พ.ศ. 

2548 2549 2550 2551 2552 

รวมยอด 

อําเภอเมืองระยอง 

อําเภอบานฉาง 

อําเภอแกลง 

อําเภอวังจันทร 

อําเภอบานคาย 

250,725 

108,851 

22,793 

46,615 

8,703 

20,810 

266,473 

114,881 

24,514 

48,037 

9,034 

21,716 

281,344 

119,589 

26,619 

49,679 

9,232 

22,670 

295,931 

125,504 

28,201 

51,059 

9,570 

23,473 

309,959 

132,056 

29,934 

52,272 

9,905 

24,107 
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อําเภอปลวกแดง 

อําเภอเขาชะเมา 

อําเภอนิคมพัฒนา 

20,219 

7,844 

14,890 

23,570 

8,096 

16,625 

27,539 

8,317 

17,699 

30,275 

8,573 

19,276 

32,370 

8,795 

20,520 

ท่ีมา: (กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552) 

 

2.10 ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลบานแลง 

 

 2.10.1 สภาพท่ัวไป (องคการบริหารสวนตําบลบานแลง, 2556, หนา 7-8) 

 1) ท่ีตั้ง 

 ตําบลบานแลง เปนตําบลหนึ่งในอําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตั้งอยูหางเทศบาล

เมืองระยอง ประมาณ 6 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดตอกับตําบลอ่ืนๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดตอกับตําบล

นาตาขวัญ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ทิศใต ติดตอกับตําบลตะพง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลกะเฉด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ทิศตะวันตกติดตอกับตําบลเชิงเนิน 

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 2) ขนาดพ้ืนท่ีและการแบงเขตการปกครอง 

 ตําบลบานแลงมีเนื้อท่ีท้ังสิ้น 19,170 ไร หรือ 30.67 ตารางกิโลเมตร แบงเขต

การปกครองออกเปน 7 หมูบาน ดังนี้ หมูท่ี 1 บานแลงหมูท่ี 2 บานกนหนอง หมูท่ี 3 บานหนองพญา 

หมูท่ี 4 บานขวากลิง หมูท่ี 5 บานหนองหวา หมูท่ี 6 บานตะเกราทอง และหมูท่ี 7 บานหนองหิน ดังภาพ 5 

ตอไปนี้ 
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ภาพ 5  แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีของตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ท่ีมา: (องคการบริหารสวนตําบลบานแลง, 2557, หนา 6) 

 

 3) ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศของตําบลบานแลงมีท่ีราบลุมอยูทางทิศตะวันตกและมีเทือกเขา

อยูทางทิศตะวันออกสวนบริเวณตอนกลางระหวางท่ีราบลุมและภูเขานั้น พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีดอนลูกฟูก

มีท่ีราบสลับอยูบาง ตําบลบานแลงมีลําคลองหลายสาย ซ่ึงตนน้ําเกิดจากเทือกเขาทางดานทิศตะวันออก

ไหลผานพ้ืนท่ีตอนกลางของตําบล ในแนวตะวันออกไปตะวันตก คลองสําคัญ ไดแก คลองขวากลิง และคลอง

บานแลง เปนตน 

 4) ลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศของตําบลบานแลงเปนแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู (tropical 

savannah climate) แบงเปน 2 ฤดูใหญๆ คือ ฤดูฝน 6 เดือน ซ่ึงตรงกับชวงมรสุมตะวันตกเฉียงใต เริ่มตั้งแต

เดือนพฤษภาคม ถึง ตุลาคม ฤดูแลง แบงเปน 2 ชวง คือ ฤดูหนาวกินเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต

เดือนพฤศจิกายน ถึง มกราคม และฤดูรอนเริ่มต้ังแตเดือนกุมภาพันธ ถึง เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดท้ังป 
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28 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 32.8 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด 24.6 องศาเซลเซียส

ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยปละประมาณ 1,441.9 มิลลิเมตร 

 

 

 5) สมรรถนะดิน 

 พ้ืนท่ีตําบลบานแลงประมาณรอยละ 55 ไดแก พ้ืนท่ีตอนกลางของตําบลเปนดินลึก

เนื้อดินละเอียดมีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา หรือตํ่า แตสามารถใชปลูกพืชไรหรือผลไมไดเปนอยางดี 

รวมท้ังยางพาราดวย แตจําเปนตองมีการใชปุยในปริมาณท่ีเหมาะสม และมีมาตรการในการอนุรักษดิน

ท่ีถูกวิธี สวนพ้ืนท่ีอีกประมาณ รอยละ 20 ไดแก บริเวณทิศตะวันตกของตําบลเปนดินลึกเนื้อละเอียด

ปานกลาง หรือคอนขางเปนทราย มีความอุดมสมบูรณปานกลางถึงต่ํา ดินเหมาะสําหรับปลูกขาวในฤดูฝน 

ถามีการชลประทานในฤดูแลงสามารถทํานาปรังไดรวมท้ังใชปลูกพืชผัก หรือพืชไรอ่ืนๆ ได แตตองมี

การใชปุยในอัตราท่ีเหมาะสม ควรมีการชลประทานและคัดเลือกพันธขาวท่ีดีมาปลูก และพ้ืนท่ีประมาณ

รอยละ 25 ไดแก บริเวณดานทิศตะวันออกของตําบลดินเปนดินตื้นถึงลึกไมเหมาะสมท่ีจะนํามาใชเพาะปลูก 

ควรจัดเปนพ้ืนท่ีปาไม หรือสงวนไวเปนแหลงตนน้ําลําธาร 

 6) ประชากร (องคการบริหารสวนตําบลบานแลง, 2557, หนา 7) 

 จํานวนประชากรและขนาดครัวเรือน ประชากรในตําบลบานแลง ในป 2557 มีจํานวน 

6,914 คน แบงเปน ชาย 3,368 คน (รอยละ 48.71) และหญิง 3,546 คน (รอยละ 51.28) จํานวนครัวเรือน

ในตําบลบานแลง มีท้ังสิ้น 2,445 ครัวเรือน จัดแบงจํานวนครัวเรือนและประชากรตามหมูบาน ดังนี้ 

 

ตาราง 5 ขอมูลประชากรตําบลบานแลง 

 

หมูบาน ชาย หญิง จํานวนประชากร(คน) จํานวนครัวเรือน 

1.  บานแลง 594 616 1210 492 

2.  บานกนหนอง 351 382 733 230 

3.  บานหนองพญา 188 228 416 167 

4.  บานขวากลิง 614 635 1,249 423 

5.  บานหนองหวา 500 561 1,061 361 

6.  บานตะเกราทอง 687 700 1,387 458 

7.  บานหนองหิน 434 424 858 314 

รวม 3,368 3,546 6,914 2,445 

ท่ีมา: (สํานักทะเบียนราษฎรอําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ขอมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557) 
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 2.10.2 สภาพทางเศรษฐกิจ (องคการบริหารสวนตําบลบานแลง, 2556, หนา 9) 

 1) อาชีพ ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม ทําสวนผลไม เชน เงาะ ทุเรียน 

มังคุด เปนตน รองลงไป ไดแก อาชีพรับจางและคาขาย 

 2) หนวยธุรกิจในเขต อบต. ปมน้ํามันและกาซ 1 แหง โรงงานอุตสาหกรรม 2 แหง

โรงสี 1 แหง 

 3) สภาพทางสังคม (องคการบริหารสวนตําบลบานแลง, 2556, หนา 9) 

 (1) การศึกษา 

 ก. โรงเรียนประถมศึกษา 3 แหง ไดแก โรงเรียนชุมชนวัดบานแลง โรงเรียน

บานตะเกราทอง โรงเรียนระยองปญญานุกุล 

 ข. โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แหง ไดแก โรงเรียนชุมชนวัดบานแลง โรงเรียน

ระยองปญญานุกุล 

 (2) สถาบนัและองคกรทางศาสนา 

 ก. วัด/สํานักสงฆ 4 แหง ไดแก วัดบานแลง วัดตรีมิตรประดิษฐาราม วัดเขาพระบาท 

วัดจุฬามุณี 

 (3) การสาธารณสุข 

 ก. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนตําบล 2 แหง ไดแก รพ.สต.บานแลง 

รพ.สต.บานกนหนอง 

 ข. สถานพยาบาลเอกชน 1 แหง 

 ค. อัตราการใชสวมราดน้ํารอยละ 100 

 (4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 ก. ปอมตํารวจ 1 แหง ไดแก ปอมตํารวจขวากลิง 

 4) การบริการพ้ืนฐาน (องคการบริหารสวนตําบลบานแลง, 2556, หนา 10) 

 (1) การคมนาคม เสนทางคมนาคมสําคัญเปนถนนเชื่อมระหวางตําบลจํานวน 3 สาย 

เปนถนนลาดยางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรังเชื่อมระหวางหมูบาน ประมาณ 20 สาย 

 (2) โทรคมนาคม 

 (3) การไฟฟา ไฟฟามีใชทุกหมูบาน มีบางหลังคาเรือนเทานั้นใน หมูท่ี 6 ขาด

ไฟฟาประมาณ 3 หลังคาเรือน 

 (4) แหลงน้ําธรรมชาติ 

 ก. ลําน้ํา ลําหวย 1 สาย 

 ข. บึง หนองและอ่ืนๆ 1 แหง 
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 (5) แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 

 ก. ฝาย 3 แหง 

 ข. บอน้ําตื้น 1,070 แหง 

 ค. บอโยก 9 แหง 

 5) ขอมูลอ่ืนๆ (องคการบริหารสวนตําบลบานแลง, 2556, หนา 10) 

 (1) ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีปาชุมชนจํานวน 1 แหง 

 (2) มวลชนจัดตั้งไดแกลูกเสือชาวบาน 3 รุน 900 คน ไทยอาสาปองกันชาติ 2 รุน 

350 คน อปพร. จํานวน 3 รุน 166 คน รสทป. จํานวน 1 รุน 150 คน 

 6) ศักยภาพในตําบล (องคการบริหารสวนตําบลบานแลง, 2556, หนา 10) 

 (1) ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลบานแลง 

 ก. จํานวนบุคลากร จํานวน 36 คนไดแกตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหาร

สวนตําบล 17 คน ตําแหนงในสวนการคลัง 9 คน ตําแหนงในสวนโยธา 9 คน ตําแหนงในสวนการศึกษา 1 คน 

 ข. ระดับการศึกษา ไดแก ประถมศึกษา 7 คน มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 17 คน

ปริญญาตรี 8 คน สูงกวาปริญญาตรี 4 คน 

 ค. รายไดขององคบริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณ 2554 จํานวน  

29,251,809.62 บาท รายไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง จํานวน 2,192,043.00 บาท  

รายไดท่ีสวนราชการตางๆ จัดเก็บให จํานวน 20,590,948.33 บาท เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน  

6,468,818.03 บาท 

 7) ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี (องคการบริหารสวนตําบลบานแลง, 2556, หนา 11) 

 ชุมชนของตําบลบานแลง มีความหนาแนนไมมากนักสวนมากจะอยูอยางกระจัด

กระจายท่ัวพ้ืนท่ี แตมีแนวโนมวาจะพัฒนาเปนชุมชนหนาแนนมากขึ้นในอนาคต เพราะเหมาะ

แกการอยูอาศัย โดยหางจากตัวจังหวัดและอําเภอเพียง 6 กิโลเมตร แวดลอมไปดวยธรรมชาติท่ีสําคัญ

มีเขตอุตสาหกรรมบางสวนของพ้ืนท่ี ซ่ึงจะนําความเจริญและชุมชนแรงงานสรุปไดดังนี้ 

 (1) การรวมกลุมของประชาชน จํานวนกลุมทุกประเภท จํานวน 8 กลุม แยกประเภท

กลุม ไดแก ก. กลุมอาชีพ จํานวน 4 กลุม ข. กลุมออมทรัพย จํานวน 2 กลุม ค. กลุมประชาคมหมูบาน 

จํานวน 7 กลุม และ ง. กลุมประชาคมตําบล จํานวน 1 กลุม 

 (2) จุดเดนของพ้ืนท่ี (ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาตําบล) พ้ืนท่ีของตําบลเปนท่ีราบเชิงเขา

เหมาะแกการทําการเกษตร โดยในขณะนี้ผลไมท่ีสรางชื่อเสียงใหกับตําบล คือ เงาะ ทุเรียน มังคุด เนื่องจาก

พ้ืนท่ีเปนเชิงเขาจึงมีสภาพปาไมท่ียังอุดมสมบูรณแหงหนึ่งของจังหวัดระยอง ตําบลบานแลงยังมีเจดียเกาแก

ท่ีวัดบานแลงและรอยพระพุทธบาทบนภูเขา และอางเก็บน้ําเชิงเขาท่ีสามารถฟนฟูเปนแหลงทองเท่ียวได 
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 8) ผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล (องคการบริหารสวนตําบลบานแลง, 

2556, หนา 12) 

 (1) การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ สาธิตการเทคโนโลยีผลิตทุเรียนครบวงจร

สงเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีชีวภาพ สงเสริมการรวมกลุมผูผลิตมังคุดและทุเรียนคุณภาพดี 

อบรมกลุมเกษตรกรปรับปรุงคุณภาพมังคุด และทุเรียนสงเสริมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

ของกลุมสตรีอาสา สนับสนุนเก่ียวกับโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบรมกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงผึ้ง 

 (2) การดําเนินงานดานสังคม สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด กอสรางท่ีอานหนังสือชวยเหลือและใหความรูกับ

ประชาชนทางกฎหมาย กอสรางศาลาศูนยบริการ สงเสริมและสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

แกเด็กพิการ สงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสทางสังคม 

 (3) การดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคม 

โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

 (4) การดําเนินงานดานแหลงน้ํา พัฒนาดานการเกษตร (สรางทอสงน้ําเพ่ือการเกษตร) 

โครงการพัฒนาน้ําอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรกอสรางระบบประปา ปรับปรุงถังกรองน้ําระบบประปา 

ขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติ 

 (5) การดําเนินงานดานสาธารณสุข สงเสริมอนามัยแมและเด็ก สุขภาพวัยทํางาน 

ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ปองกันโรคติดตอปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส 

สงเสริมสุขภาพเด็กและสตรี คนชรา พิการ สนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการรณรงคปองกัน

โรคพิษสุนัขบา 

 (6) การดําเนินงานดานการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร ฝกอบรม

สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ฝกอบรมพนักงานสวนตําบล ปรับพ้ืนท่ีรอบๆ ท่ีทําการองคการ

บริหารสวนตําบล ปรับปรุงถนนและสิ่งแวดลอมภายใน อบต. จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ

โตะ กอสรางปายประชาสัมพันธ 

 (7) การดําเนินงานดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม กอสรางหองสมุด

ประจําโรงเรียน กอสรางศาลาชมรมผูสูงอายุ กอสรางโรงอาหารใหกับโรงเรียน สงเสริมและสนับสนุนงาน

ประเพณีทองถ่ิน ซอมแซมโบราณสถานตางๆ สงเสริมเก่ียวกับงานวันเด็ก ปรับปรุงสนามเด็กเลน สงเสริม

และสนับสนุนโครงการคุณธรรมและจริยธรรมใหแกเยาวชน สงเสริมการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน 

 (8) การดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนชมรม

อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปรับปรุงพ้ืนท่ีสาธารณะ สงเสริมราษฎรใหมีบทบาทในการปองกัน

และบํารุงรักษาปา สงเสริมและสนับสนุนโครงการควบคุมไฟปา 
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2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศ ดังนี้ 

 2.11.1 งานวิจัยในประเทศ 

 ระเบียบ ภูผา (2547, หนา 30-35) ไดศึกษาการสรางคูมือการมีสวนรวมจัดการขยะชุมชน

สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางคูมือ เรื่อง การมีสวนรวม

จัดการขยะชุมชน สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ความตระหนัก พฤติกรรมการมีสวนรวมจัดการขยะชุมชน และความสัมพันธระหวางความรูที่ไดรับ

กับพฤติกรรมการมีสวนรวมจัดการขยะชุมชนของนักเรียน การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมหลายข้ันตอน คือ 

เลือกโรงเรียนแบบเจาะจง โรงเรียนวัดเขมาภิตาราม แลวสุมหองเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 

จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 50 คน ทําการทดลองวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และประเมินคาความตระหนัก 

และพฤติกรรมการมีสวนรวมจัดการขยะชุมชนกอนและหลังการทดลอง และวิเคราะหขอมูลโดยใช คาสถิติ

รอยละ คามัชฌิมเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t-test และสัมประสิทธิ์หาสัมพันธแบบเพียรสัน 

ผลการศึกษาพบวา เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคาความตระหนัก และพฤติกรรม

การมีสวนรวมจัดการขยะชุมชนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนหลังการอานคูมือ มีคะแนนเฉลี่ย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คาความตระหนัก และพฤติกรรมการมีสวนรวมสูงกวากอนการอานคูมือ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวา ความรูและพฤติกรรมการมีสวนรวมจัดการขยะชุมชนของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 วิษณุ สถานนทชัย (2550, หนา 4-5) ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกประเภท

ขยะมูลฝอยสรุป ผลการวิจัยพบวา 1) การมีสวนรวมของชุมชน จากการประเมินโดยคณะกรรมการชุมชน 

พบวา ชมุชนมีสวนรวมในกิจกรรมคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยในระดับปานกลาง คือ มีสวนรวมบางครั้ง

แตไมสมํ่าเสมอ โดยมีสวนรวมในลักษณะของการเปนผูรวมกิจกรรมมากท่ีสุด 2) สมาชิกชุมชนสวนใหญ

มีสวนรวมในระดับปานกลาง คือ มีสวนรวมบางครั้งแตไมสมํ่าเสมอ ซึ่งสอดคลองกับที่ประเมิน

โดยคณะกรรมการชุมชน โดยมีสวนรวมในลักษณะของการเปนผูรวมกิจกรรมมากท่ีสุด รองลงมาคือ การรวม

ปรึกษาหารือ การรวมวางแผนโครงการ การเปนอาสาสมัครโครงการ ตามลําดับ 3) ปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตอการมีสวนรวมของชุมชนและสมาชิกชุมชน ในกิจกรรมคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย ไดแก การสราง

แรงจูงใจโดยการแจกรางวัล การอํานวยความสะดวกในการเขารวมโครงการการจัดกิจกรรมเสริมสรางความรู

ในการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยบทบาทของผูนําชุมชน การประชาสัมพันธ ความสามัคคีภายในชุมชน 

4) ปจจัยดานคุณสมบัติของปจเจกบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในกิจกรรมคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย

ไดแก ผลตอบแทนท่ีไดรับท้ังผลตอบแทนท่ีเปนตัวเงินและผลตอบแทนท่ีไมใชตัวเงิน (เชน สภาพแวดลอม 

และสุขอนามัยท่ีดีของชุมชน รวมถึงการไดรับการยอมรับจากเพ่ือนบาน เปนตน) ความรูเก่ียวกับการคัดแยก
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ประเภทขยะมูลฝอย และความรูเก่ียวกับวันเวลาสถานท่ีในการรับซ้ือขยะ ความตระหนักตอปญหา

สิ่งแวดลอมท่ัวไป และความตระหนักตอปญหาขยะมูลฝอย ทัศนคติตอขยะมูลฝอย และทัศนคติตอประโยชน

ของการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย เพศ และระดับการศึกษา และ 5) ปจจัยการไดรับความสนับสนุน

ดานตางๆ จากภาครัฐ เชน เงินทุน ขอมูล ขาวสาร แมวาไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของชุมชน

ในกิจกรรมคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญ

ของความสําเร็จและความยั่งยืนของกิจกรรมคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย เพราะชุมชนสวนใหญ

ท่ีไดรับการสนับสนุนเหลานี้ มักจะสามารถริเริ่มดําเนินกิจกรรมคัดแยกขยะจนประสบผลสําเร็จ 

 วลัยพร สกุลทอง (2551, หนา 48) ไดศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน

ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง ผลการวิจยัพบวา 1) ดานการลดการเกิดขยะมูลฝอย โดยรวม

อยูในระดับมาก พบวา ประชาชนมีพฤติกรรมการจัดการขยะ ในขอทานเลือกใชถุงพลาสติกใสสิ่งของใบใหญ

เพียงใบเดียวมากกวาใบเล็กหลายๆ ใบ มากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ทานสามารถซ้ือสินคาท่ีไมกอใหเกิด

ขยะมากเกินความจําเปน ตามลําดับ 2) ดานการคัดแยกขยะมูลฝอย พบวา ประชาชนมีพฤติกรรมการจัดการ

ขยะในขอการท้ิงขยะเปยก จะตองมีภาชนะรองรับเสมอ มากเปนลําดับแรก รองลงมา คือ ทานมีการคัดแยก

ขยะประเภทวัสดุพลาสติกกอนท้ิงลงในถังขยะ ตามลําดับ 3) ดานการนํากลับมาใชใหม พบวา ประชาชน

มีพฤติกรรมการจัดการขยะในขอขยะประเภทกลองกระดาษ หรือหนังสือพิมพทานเก็บไวขายหรือนํากลับมา

ใชใหมไดอีก มากเปนลําดับแรก รองลงมาคือ ทานเก็บถุงพลาสติกท่ียังใชงานไดกลับมาใชใหมไดอีก 

ตามลําดับ และ 4) ภาพรวมของพฤติกรรมการกําจัดขยะมูลฝอย ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

พบวา ประชาชนมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ในดานการกลับมาใชใหมมากเปนลําดับแรก รองลงมา 

คือ ดานการลดกากเกิดขยะมูลฝอย ตามลําดับ 

 ชัยพร แพภิรมยรัตน (2552, หนา 86-87) ไดศึกษาพฤติกรรมการคัดแยกขยะและแนวทาง 

การสงเสริมการคัดแยกขยะของประชาชนบานชากแงวเทศบาลตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

ผลการวิจัยพบวา 1) ความรูของประชาชนกลุมตัวอยางเก่ียวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยอยูในระดับปานกลาง 

8-10 คะแนนมีจํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 59.67 แตมีความรูเปนอยางดีในเรื่องของกระบวนการคัดแยก

ขยะมูลฝอย ไมวาจะเปนประเภทขยะท่ีสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดใหม ขอกําหนดในการคัดแยก

ขยะมูลฝอย ประโยชนของการคัดแยกขยะมูลฝอย และวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน แตในทาง

ตรงกันขาม กลุมตัวอยางยังขาดความรูบางอยางเก่ียวกับ ประเภทของขยะโดยเฉพาะประเภทของขยะ

อันตราย และผลกระทบของขยะมูลฝอยท่ีมีตอชุมชน รวมถึงประเภทกิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอย

ในรูปแบบตางๆ ท่ีมีอยูในปจจุบัน 2) ทัศนคติของประชาชนกลุมตัวอยางเก่ียวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย 

พบวา ในภาพรวมประชาชนมีทัศนคติอยูในระดับท่ีดี คาเฉลี่ยเทากับ 3.14 ประชาชนมี ทัศนคติดีใน 3 

ประเด็นแรก ไดแก ความมักงายของประชาชนเปนสาเหตุของปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน การคัดแยก

ขยะมูลฝอยมีผลกระทบตอการลดปริมาณขยะในชุมชน การคัดแยกขยะชวยลดปญหาสิ่งแวดลอม 
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และขณะเดียวกันประชาชนมีทัศนคติดีใน 3 ประเด็นสุดทาย ไดแก การนําเศษขยะหรือของเหลือใช

ไปขายใหแกผูรับซ้ือของเกาเปนเรื่องนาอาย การคัดแยกขยะเปนกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

ท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด และการคัดแยกขยะสรางความยุงยากใหกับทาน 3) พฤติกรรมของประชาชน

กลุมตัวอยางเก่ียวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย พบวา ในภาพรวมประชาชน มีพฤติกรรมคอนขางด ี

คาเฉลี่ย 2.51 ประชาชนมีพฤติกรรมคอนขางดีใน 3 ประเด็นแรก ไดแก ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะบางชนิด 

เชน ขวด เศษเหล็ก นสพ.เกา เปนตน เพ่ือนําไปขายใหกับผูรับซ้ือของเกา ครัวเรือนมีการชําระคาธรรมเนียม

ขยะมูลฝอยใหแกเทศบาลครัวเรือนมีการจัดเตรียมภาชนะหรือถังสําหรับการคัดแยกขยะไวภายในบาน 

แตในขณะเดียวกันประชาชนมีพฤติกรรมใน 3 ประเด็นสุดทาย ไดแก ครัวเรือนของทานซื้อสินคา

ชนิดเติม เพ่ือ ลดปริมาณขยะ ประชาชนมีพฤติกรรมคอนขางดี ประเด็นครัวเรือนมีการคัดแยกขยะอันตราย 

เชน น้ํายาลางหองน้ํา ถานไฟฉาย ฯลฯ แยกจากขยะชนิดอ่ืน ประชาชนพฤติกรรมคอนขางไมดี และประเด็น

ครัวเรือนมีการนําผลไมหรือเศษผักท่ีเหลือท้ิงมาทําเปนน้ําขยะหอมหรือปุยชีวภาพ และ 4) แนวทาง 

การสงเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนชุมชนบานซากแงว พบวา ประชาชนสวนใหญเห็นวา

แนวทางการสงเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีเปนประเด็นท่ีควรจัดใหมีการดําเนินการมากท่ีสุด 4 ลําดับ 

ไดแก (1) ชุมชนบานแงวควรมีการรณรงคใหครัวเรือนในชุมชนไมนอยกวารอยละ 80 มีการคัดแยกขยะ

กอนนําไปท้ิง (2) เทศบาลควรจัดหาถังขยะภายในครัวเรือนเพ่ือใหการคัดแยกขยะในชุมชนมีระบบ

และถูกตองการจัดกิจกรรม “การจัดการของขายได” ควรเปนกิจกรรมแรกท่ีองคกรชุมชนควรรวมดําเนินการ

กับครัวเรือนตางๆ ในชุมชน (3) เทศบาลควรสงเสริมการคัดแยกขยะโดยการจัดทําแผนดําเนินงาน

ในดานตางๆ อยางเปนรูปธรรม เชน แผนดานพัฒนาความรู ฯลฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

และ (4) เทศบาลควรจัดเตรียมภาชนะสําหรับรองรับขยะท่ีคัดแยกประเภทขยะรีไซเคิล ในท่ีสาธารณะ

ภายในชุมชนตามลําดับ  

 พงศพันธ สุนทรชัย (2553, หนา 160) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการฝกอบรมการจัดการขยะ

สําหรับผูนําองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดหนองคาย สรุปผลการวิจัยไดวา สถานการณของสภาพปญหา

เก่ียวกับขยะท่ีเกิดข้ึน พบวา 1) สภาพปญหาขยะท่ัวไป ขยะท่ัวไปท่ีเกิดข้ึนนั้นเม่ือไดรับการเก็บขน

จะถูกนํามาวางบนพ้ืนใหยอยสลายเองตามธรรมเปนสวนใหญ เนื่องจากขีดความสามารถของโรงงาน

ในการกําจัดโดยการหมักปุยและเผายังไมดีพอ ทําใหขยะสวยใหญถูกกําจัดโดยนํามาเทกองกลางแจง 

ซ่ึงกอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอมในบริเวณนั้น อีกท้ังในปจจุบัน พบวา การกําจัดขยะท่ัวไปจะประสบปญหา

การจัดหาสถานท่ีทําลาย ซ่ึงหายากข้ึนและราคาแพง นอกจากนี้ ยังขาดการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช

ในการกําจัดอีกดวย 2) สภาพปญหาขยะอันตรายหรือของเสียอันตราย แนวโนมของเสียท่ีเปนอันตราย

ในปจจุบันทวีความรุนแรงมากข้ึน มีการปนเปอนของขยะของเสียอันตรายจากชุมชนในขยะท่ัวไป (บานเรือน

และรานคา) ท้ังนี้ เปนเพราะไมมีระบบรองรับการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีถูกตองและเหมาะสม 

ประกอบกับบุคลากรท่ีรับผิดชอบขาดความรู ประสบการณ และความชํานาญในการดําเนินการในการจัดการ
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ของเสียอันตราย รวมท้ังประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจในการใหความรวมมือ ดังนั้น การแกปญหา

ดังกลาว ขางตนรัฐจึงนํานโยบายมาปฏิบัติ 

 ชาญวิทย กิณเรศ (2553, หนา 79-80) ไดศึกษาสภาพ ปญหา ความตองการการจัดการ

ขยะมูลฝอย ขององคการบริหารสวนตําบลชางม่ิง ตําบลพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวา 

1) ปญหาดานการท้ิงขยะมูลฝอย พบวา (1) ใหการศึกษา สงเสริมและจัดอบรมใหความรูเรื่องการจัดการ

ขยะมูลฝอยในชุมชน (2) องคการบริหารสวนตําบลควรใชหลักการลดปริมาณขยะโดยใชหลักการ 5 R 

(3) จัดใหมีการศึกษาดูงานหนวยงานอ่ืนท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย เชน ระบบการจัดการ

ขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลก เปนตน 2) ปญหาดานการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย (1) สงเสริม

ในดานการคัดแยกขยะมูลฝอยกอนท้ิงโดยใชหลักการ 5 R (2) ภาชนะรองรับปริมาณขยะมูลฝอยควรมี

ปริมาณเพียงพอ (3) จางบุคลากรเพ่ิมใหมีปริมาณเพียงพอกับการเก็บขนขยะมูลฝอย (4) เวลาในการเก็บ

ขยะมูลฝอยควรเปนเวลาท่ีเก็บแนนอนและเปนเวลาท่ีผูคนไมคอยสัญจรไปมา 3) ปญหาดานการกําจัด

ขยะมูลฝอย (1) การกําจัดขยะมูลฝอยนําไปกําจัดท่ีบอกําจัดขยะมูลฝอยอยางครบวงจรของเทศบาล 

ตําบลพังโคน เพ่ือลดปญหาดานการกําจัดขยะในพ้ืนท่ี (2) การจัดตั้งธนาคารขยะ เพ่ือสงเสริมใหเด็กนักเรียน

และประชาชนมีรายไดจากการคัดแยกขยะมูลฝอยกอนนําไปท้ิง (3) ควรจัดศูนยคัดแยกขยะมูลฝอย

หมูบานละ 1 แหง เนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บมานั้นยังมีขยะประเภทท่ีสามารถนําไปใชประโยชน

ซ่ึงเปนการคัดแยก ลําดับท่ี 2 รองจากการคัดแยกของประชาชน (4) สนับสนุนการจัดตั้งกลุมทําน้ําหมัก

ชีวภาพจากขยะมูลฝอยท่ีเปนพืช ผัก ผลไม และ 4) ปญหาดานบริหารจัดขยะมูลฝอย (1) ควรจัดอบรม

บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเพ่ือจะไดมองภาพโดยรวมออก

และจึงจะสามารถบริหารจัดการไดอยางครอบคลุมและรอบคอบ (2) ควรแตงตั้งกรรมการผูรับผิดขอบเก่ียวกับ

การจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี (3) ควรใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ในชุมชนในหมูบานเพ่ือลดชองวางระหวางผูบริหารกับประชาชน (4) องคการบริหารสวนตําบลจัดทํา

ขอบัญญัติในดานการละเมิดหรือผิดตอการจัดการขยะมูลฝอยรวมไปถึงการท้ิงขยะมูลฝอยท่ีมีมาตรการ

บทลงโทษอยางไรในการกระทําผิด (5) องคการบริหารสวนตําบลควรจัดตั้งอาสาสมัคร เชน อาสาสมัคร

รักสิ่งแวดลอม ในการใหประชาชนเขามาตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะปญหาขยะมูลฝอย    

 ทศพร สืบแสง (2553, หนา 62-63) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะ

มูลฝอย: ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนสองเหนือ เทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

ผลการวิจัยพบวา 2) ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนสองเหนือ 

เทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา 

การมีสวนรวมของประชาชนการจัดการขยะมูลฝอยอยูในระดับมาก 2 ดาน โดยเรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ย

มากไปนอย คือ ดานการมีสวนรวมในการใชประโยชน และดานการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ

ขยะมูลฝอยในระดับปานกลาง 3 ดาน โดยเรียงตามเรียงตามลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปนอย คือ 
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ดานการมีสวนรวมในการวางแผน ดานการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม และดานการติดตาม

และประเมินผล 2) ผลของการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย คือ 1) ผลของการมีสวนรวมในการจัดการ

ขยะมูลฝอยตามโครงการผาปารีไซเคิล พบวา ชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคีกันมากยิ่งข้ึน ขยะภายใน

ชุมชนลดลงและไดรับทุนจากโครงการผาปารีไซเคิล ทําใหคนในบานรูจักการเก็บขยะและการจัดการขยะ 

เกิดสภาวะสิ่งแวดลอมภายในชุมชนท่ีดี ชุมชนสะอาดขึ้น และประชาชนรูคุณคาของขยะมากขึ้น 

2) ผลของการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยตามโครงการขยะแลกไข พบวา ประชาชนภายในชุมชน

เกิดความสนใจและเขารวมโครงการเพ่ือเก็บขยะแลกไข ประชาชนมีไขกินโดยไมตองไปซ้ือไขในราคาแพง

ทําใหขยะในบานและชุมชนมีปริมาณนอยลง สิ่งแวดลอมในชุมชนดีขึ้น ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

จากกการเก็บขยะไปขายและแลกไข ประชาชนเกิดความสามัคคีกันภายในชุมชน และสมาชิก ประชาชน

ในชุมชนรูคุณคาของขยะ 3) ผลของการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยตามโครงการธนาคารขยะ พบวา 

ทําใหขยะในชุมชนลดนอยลง ประชาชนภายในชุมชนรูคุณคาของขยะสามารถเปลี่ยนขยะเปนเงินออมเพ่ือ

ฝากไวกับธนาคารขยะได ประชาชนเกิดความสะดวกในการนําขยะไปขาย และ 4) ผลของการมีสวนรวม

ในการจัดการขยะมูลฝอยตามโครงการตลาดนัดรีไซเคิล พบวา การจัดตลาดนัดรีไซเคิลสามารถคืนกําไร

ใหแกสมาชิกได ทําใหขยะในชุมชนมีปริมาณลดนอยลงสามารถประเมินผลการรับซ้ือขยะไดวามีปริมาณลดลง

สามารถประเมินผลการรับซื้อขยะไดวามีปริมาณที่เพิ่มขึ้นและลดลงในแตละเดือน หากตองรอ

วันท่ีมีตลาดนัดรีไซเคิลจะทําใหขยะตกคางอยูในบานหลายวัน ขยะท่ีลดลงจะเปนเฉพาะขยะท่ีขายไดแตขยะ

ท่ีขายไมไดจะไมลดลง และสถานท่ีเก็บขยะไมเพียงพอตอขยะท่ีนําไปขาย  

 ภุมรี จี้อินทร (2553, หนา 45-47) ไดศึกษารูปแบบารจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมกับเทศบาล

บานแปน อําเภอลําพูน จังหวัดลําพูน ผลการวิจัยพบวา 1) วิธีการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน

ท่ีพักอาศัยในเขตเทศบาลตําบลบานแปนสวนใหญจะมีลักษณะของข้ันตอนการจัด 2 ข้ันตอนดวยกัน คือ 

(1) การจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยจะเปนในลักษณะท่ีทางเทศบาลตําบลบานแปนเปนผูดําเนินการจัดเก็บเอง 

โดยใชรูปแบบของการใหทางชุมชนเสียคาธรรมเนียมเปนรายเดือน และทางเทศบาลตําบลบานแปนไดจัดรถ

เก็บขยะและเจาหนาท่ีลงไปจัดเก็บขยะมูลฝอยของครัวเรือนของหมูบานในเขตรับผิดชอบของเทศบาล

ตําบลบานแปนและนําไปท้ิงไวในบอพักขยะท่ีทางเทศบาลตําบลบานแปนมีความพรอมท้ังในเรื่องงบประมาณ 

วัสดุ อุปกรณ บุคลากร ท่ีจะดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย (2) การกําจัดขยะมูลฝอย การกําจัดขยะมูลฝอย

เนื่องจากพ้ืนท่ีรับผิดชอบของทางเทศบาลตําบลบานแปนเปนพ้ืนท่ีมีประชาชนอาศัยอยูอยางหนาแนน 

และพ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม การดําเนินการกําจัดมูลฝอยโดยอาศัยใชท่ีภายในเขตเทศบาล

ตําบลบานแปนจึงเปนไปไดยาก เนื่องจากแตละชุมชน/หมูบานไมตองการใหมีการกําจัดขยะมูลฝอย

โดยอาศัยใชท่ีภายในพ้ืนท่ีของตน ดังนั้น จึงตองใชวิธีการจางบริษัทเอกชนเขามาดําเนินการขนขยะ

จากบอพักขยะของทางบริษัทเอกชน ซึ่งอยูนอกเขตรับผิดชอบของทางเทศบาลตําบลบานแปน 

2) แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมกับเทศบาลตําบลบานแปนพบวา การจัดการขยะมูลฝอย
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ท่ีจะดําเนินการนั้นจะตองเปนการจัดการขยะแบบครบวงจร ตั้งแตการคัดแยกขยะ การเก็บรวบรวม 

และการสงขยะมูลฝอย ซ่ึงเทศบาลตําบลบานแปนจะตองมีการสงเสริมสราง ความรู ความเขาใจเก่ียวกับ

วิธีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกตองใหกับประชาชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบานแปน

ไดรับทราบ อาทิเชน การรณรงคใหชาวบานใชตระกราแทนถุงพลาสติกเม่ือไปจายตลาด การรณรงค

การคัดแยกขยะมูลฝอย โดยทําการแยกประเภทของขยะรีไซเคิล ขยะยอยสลายได ขยะท่ัวไป และขยะ

อันตราย เปนตน สวนทางเทศบาลตําบลบานแปนควรจะดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบ

ของสาธารณะสุขอยางเขมงวด โดยเฉพาะเรื่องของการจับและการปรับ กรณีที่มีผูละเมิดกฎหมาย

หรือระเบียนท้ังของสาธารณะสุขและของเทศบาล ไมวาจะเปนการลักลอบนําขยะมาท้ิงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ของเทศบาลตําบลบานแปนการนําขยะมูลฝอยไปท้ิงในท่ีสาธารณะ การเผาขยะ เปนตน ท้ังนี้เพ่ือจะได

เปนแนวทางหรือมาตรการในการควบคุมการทําผิดของประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ของเทศบาลตําบลบานแปน 3) แนวทางการประสานความรวมมือระหวาราชการสวนภูมิภาค องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น และประชาชนในการจัดการปญหาขยะมูลฝอย โดยทุกภาคสวนที่เกี่ยวของควรมี

การประสานงานกันแบบมีสวนรวม ตั้งแตการมีสวนรวมในการตระหนักรวมรับรูถึงปญหาขยะมูลฝอย

ท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน การวิเคราะหสภาพปญหาขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน การเขารวมดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย

ประเมินผลการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย โดยรูปแบบการมีสวนรวมดังกลาวอาจจะเปนในรูปแบบ

การมีสวนรวมดังกลาวอาจจะเปนในรูปแบบของคณะกรรมการ หรือท่ีปรึกษา โดยจะตองมีหนวยงานหลัก

เปนแบบหนวยงานริเริ่มดําเนินการ กิจกรรรม โครงการตางๆ และประสานขอความรวมมือไปยัง

หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ อาทิเชน การจัดการประชุมเพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาขยะมูลฝอย

กับสวนราชการท่ีเก่ียวของไมวาจะเปน สาธารณะสุขอําเภอ สถานีอนามัยในพ้ืนท่ี สถานีตํารวจภูธรในพ้ืนท่ี 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีติดตอ โดยทุกหนวยงานจะไดแสดงความคิดเห็นและแนะแนวทาง 

การแกไขปญหาขยะมูลฝอยท่ีสามารถปญหาขยะท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน หรือจะเปนในรูปแบบของการจัด

กิจกรรมการรณรงคการจัดการขยะมูลฝอย (การคัดแยกขยะ การเก็บรวบรวม และการกําจัดขยะมูลฝอย) 

รวมกับหนวยงานอ่ืนๆ เปนตน รวมถึงการปรับกระบวนการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน โดยการเปลี่ยน

วิธีการทํางาน วิธีคิด และวิธีปฎิบัติ เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน 4) แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย

ของเทศบาลตําบลบานแปนนั้นควรเริ่มจากการสงเสริมและรณรงคใหความรูกับประชาชนในชุมชนเก่ียวกับ

การคัดแยกขยะ โดยจัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีเปนการสงเสริมใหประชาชนไดรับทราบถึงประเภท

ของขยะมูลฝอย รวมถึงวิธีการคัดแยกท่ีถูกวิธี และควรสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ

ขยะมูลฝอยชุมน ตั้งแตการตระหนักถึงปญหาของขยะมูลฝอย การวางแผน การดําเนินการจัดการแกไขปญหา

ขยะมูลฝอยภายในชุมชน และการติดตามประเมินผลการดําเนินการจักการแกไขปญหาขยะมูลฝอย

ภายในชุมชน 5) การประสานความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการปญหาขยะมูลฝอยนั้น

ปจจุบันยังขาดการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการปญหาขยะมูลฝอย ดังนั้น 
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เทศบาลตําบลบานแปนควรเปนผูริเริ่มหรือเปนตัวประสานความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ

กับการจัดการปญหาขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ระหวางตระหนักรวมรับรูถึงปญหาขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน

อีกท้ังตองมีการทํากิจกรรมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ และตองมีแนวทางและหลักการแกไขปญหา

ขยะมูลฝอยท่ีชัดเจน เพ่ือจะใหการดําเนินจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.11.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 ฟาเดล เอ็มอีไอ ไซนาติ เอ็ม จิสร เค และจามารี (Fadel, M.E.I., Zeinati, M,Jisr, K & 

Jamali, 2001, pp. 281-300) ไดศึกษาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในดานอุตสาหกรรมในประเทศ

ท่ีกําลังพัฒนา จากกรณีศึกษาในประเทศเลบานอน งานวิจัยนี้เสนอปญหาขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม

ในประเทศเลบานอน ลักษณะของขยะท้ังของแข็งและของเหลว รวมท้ังขยะท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ตลอดจนโครงการนําขยะมาใชประโยชน และการปฏิบัติการสงออกและนําเขาขยะเหลานั้น ท้ังความสามารถ

ในการบริหารจัดการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนความตองการในการออกกฎดูแลสิ่งแวดลอม 

แหลงเรียนรูการดูแลปญหาเรื่องขยะ และกําลังพลท่ีนําเสนอโครงการใหเกิดผลตอผูมีสวนเก่ียวของในชุมชน

เสนอความคิดท่ีดําเนินการตามสภาพจริงของการจัดการเรื่องขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมตามกําลังทรัพยากร

ทางดานเศรษฐกิจ และเทคนิคการจัดการดูแลเขตอุตสาหกรรมในประเทศเลบานอน ประกอบดวย

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (84% มีการวาจางบุคคลนอยกวา 10 คน) สวนใหญเปนอุตสาหกรรมแบบเล็ก (96%) 

กระจายตามโซนอุตสาหกรรม 41 แหง ซ่ึงมีผลตอสุขภาพของบุคคลในชุมชนเหลานั้น รวมขยะท้ังของแข็ง

ของเหลวและท่ีมีพิษตอสุขภาพ 346,730 ตันตอป 20,169,900 ลูกบาศกเมตร/ป และระหวาง 3,000-15,000 

ตัน/ป แมวาการเจริญเติบโตของโรงงานอุตสาหกรรมมีผลตอการพัฒนาทางสังคม-เศรษฐกิจของประเทศ 

(17%) มีรายไดรวมของผลิตภัณฑในสินคาประเภทเครื่องอุปโภค/บริโภคในประเทศ แตการจัดการวางแผน

ดูแลสิ่งแวดลอมมีความตระหนักเขาใจอยูในระดับต่ํา เพราะไมมีกฎหมายการจัดการดูแลสิ่งแวดลอมท่ีดีพอ 

ตลอดการบริหารจัดการดูแลดานขยะท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมจากหนวยงานของรัฐบาล 

 คาเซวา เอ็มอี มบูลิกเว เอสอี และคาสเซนกา (Kaseva, M.E, Mbuligwe, Se & Kassenga, 2002, 

pp. 243-257) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการนําขยะในบานมาใชใหมในเมืองดารเอส สาลาม (Dar es Salaam) 

ประเทศแทนซาเนีย จุดประสงคของงานวิจัยเพ่ืออธิบายวาการจัดการขยะ ชนิดขยะ และจํานวนของขยะ

ท่ีนํามาใชใหม เพ่ือลดจํานวนขยะตลอดจนเพ่ิมรายได การศึกษาพบวา ขยะในการท้ิงประมาณ 0.6 กิโลกรัม/

ตอคน/ตอวัน และ 14,600 กิโลกรัม/ตอป ขยะ 8,030 กิโลกรัม หรือ 55% สามารถนํามาใชใหม และเพ่ิม

รายได TSH 834,000 ซ่ึงมีรายไดมากกวารายไดตอปต่ําสุดของประชากรถึง 2 เทา (TSH 360,000) งานวิจัย

แจงวาการนําขยะมาใชใหม จะลดขยะในการกําจัดถึง 11% ฉะนั้นเพ่ือเปนการเพ่ิมรายได/ลดขยะ 

และลดปญหาท่ีดิน/เขตท่ีไมไดรับประโยชนใชสอยดานอื่นๆ จึงจําเปนตองจัดระบบการวางแผน

ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือนํามาใชในเมืองดารเอส สาลาม (Dar es Salaam) ประเทศแทนซาเนีย 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

98 
 
 อิริคสสัน โอลา (Eriksson, Ola, 2003, Abstract) ไดศึกษาการประเมินทางสิ่งแวดลอม

เศรษฐศาสตรเก่ียวกับการจัดการขยะในดานระบบ โดยมีแนวคิดวา การจัดการขยะเปนสิ่งท่ีมีผลกระทบ

ตอคนสวนใหญ ปริมาณขยะยังคงเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ แตการจัดการกับขยะกําลังเปลี่ยนแปลงไปสูการนํากลับมา

ใชใหม และวิธีแกแบบผสมผสานในความรับผิดชอบของผูผลิตสินคาชนิดตางๆ ในสวีเดน การเก็บขยะ 

และการหามการท้ิงขยะโดยวิธีฝงกลบมีสวนเก่ียวของกับการจัดการใหมในการจัดการขยะของเทศบาล 

มีการวางแผนการสรางโรงงานเผาขยะใหม ซ่ึงนําไปสูสิ่งท่ีวาการเผาไหมขยะกลับมามีสวนของการมีบทบาท

ในการจัดการใหมของระบบพลังงานในสวีเดนเหมือนกับระบบพลังงาน เปนการปรับปรุงไปสูการตัดสินใจ

ของรัฐบาลเก่ียวกับการไมใหสรางโรงงานนิวเคลียร และการใชเชื้อเพลิงจากซากกลายเปนหินนอยลง 

ขยะจากครัวเรือนเอกชน ประกอบดวย ขยะอันตราย ขยะเศษวัสดุ ขยะอิเล็กทรอนิกส และขยะซ่ึงสวนใหญ

เกิดจากหองครัว ขยะประเภทสุดทายไดนํามาศึกษาในวิทยานิพนธฉบับนี้ ยกเวนหนังสือพิมพ หีบหอ แกว 

โลหะ ซ่ึงการแยกแหลงไมมีสิ้นสุดท่ีถังท้ิงขยะ นอกจากปริมาณท่ีเหลือจากสวนตางๆ ท่ีกลาวขางตน 

ขยะยังประกอบดวย ขยะอาหารกระดาษ กลองกระดาษ และหีบหอพลาสติก และวัสดุเฉ่ือยประมาณ

รอยละ 80-90 ของขยะครัวเรือนผสมนี้เผาไหมได และสวนใหญยังนํากลับมาใชใหมไดดวย การวิจัยครั้งนี้

มีการวิเคราะหระบบหลายอยางเก่ียวกับการจัดการขยะของเทศบาล นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบ

การท้ิงขยะแบบฝงกลบกับการฟนตัวพลังงาน การนํากลับมาใชใหมของวัสดุ (พลาสติกและกลองกระดาษ) 

และการนํากลับมาใชของสารอาหาร (ในขยะอาหาร) ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมการบริโภค เชื้อเพลิง

และคาใชจาย มีการคํานวณสําหรับวงจรชีวิตท้ังหมด นับตั้งแตจากครัวเรือนไปจนถึงการจัดการขยะ

และการดูแลผลพลอยได การงดท้ิงขยะท่ีหลุมฝงกลบ เปนมาตรการสําคัญท่ีสุดท่ีเลือกใช เพ่ือลดผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอมจากการฝงกลบ และการใชขยะเปนทรัพยากร ซ่ึงเปนการทดแทนการผลิตจากทรัพยากร

บริสุทธิ์ (หลีกเลี่ยงการสกัดและการฉายแสงของทรัพยากร) ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดแทนการฝงกลบ คือ การเผา

ในเตาเผา แตการนําวัสดุกลับมาใชใหม และการจัดการทางชีววิทยาอาจจะเปนไปไดเหมือนกัน การนํากลับมา

ใชใหมของพลาสติก มีผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และการบริโภคพลังงานนอยกวาการเผาในเตาเล็กนอย

ในระยะแรกของการทําวิทยานิพนธ เปนการพัฒนารูปแบบการวิเคราะห ซึ่งใหทฤษฎีการควบคุม 

เพ่ือแกปญหา เพ่ือการกําหนดนโยบายการจัดการขยะ ระบบไดจัดกระทําข้ึนในพ้ืนท่ีเก็บขยะแหงเดียว 

มีท่ีท้ิงขยะแหงเดียว และขยะท่ีท้ิงเปนชนิดนํากลับมาใชใหมไดและถูกทิ้งที่บริเวณที่ฝงกลบ รูปแบบ

มีการแกไขโดยสมมติฐานตางๆ เก่ียวกับคาใชจาย รวมท้ังการประหยัดคาใชจาย จากการคนพบในระยะ

เริ่มตนนี้ การจัดการขยะแบบบูรณาการไดนํามาพัฒนาเปนรูปแบบการประมวลขอมูลตัวเลขแบบผสมผสาน 

(mixed integeated-programming model) โดยใชเกณฑ (GAMS) สําหรับการนําไปใชและการแกปญหา 

ตอจากนั้นไดนํารูปแบบไปใชท่ีเขตพ้ืนท่ีจัดการขยะท่ีโอไฮโอตอนกลาง (central ohio solid waste 

management district) และมีการแกไขภายใตสถานการณจําลองตางๆ มีการทดสอบรูปแบบ
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และการวิเคราะหความรูสึกไว (sensitivity analysis) เพ่ือกําหนดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการท้ิงขยะ 

อัตราความสนใจและการเติบโตของการเกิดขยะเก่ียวกับการนํากลับมาใชใหม  

 เจอรคแซก เอ็มจี ทาราบูลา และรีด (Jurczak, M.G.,Tarabula & Read, 2003, pp. 67-88) 

ไดทําการศึกษาวิจัยวิเคราะหเรื่อง การเพิ่ม การมีสวนรวมในการจัดการเรื่องขยะในแตละทองถิ่น 

ในเมืองจาสโส ประเทศโปแลนด พบวา ในเมืองจาสโล (ประเทศโปแลนด) มีระบบรวบรวมขยะแบบแยก

ประเภทใชตั้งแตป ค.ศ. 1993 แมวาระบบการแยกขยะไดรับการสนับสนุนรณรงคอยางสูง แตระบบ

การนําขยะมาใชใหม ท้ังดานจํานวนปริมาณและคุณสมบัติท่ีดีของการจัดระบบยังไมไดรับการพัฒนา 

งานเทศบาลไดมองหาทางออกของการบริหารจัดการนําขยะมาใชใหม โดยนําโครงการรีไซเคิลจากประเทศ

อังกฤษมาปรับใชในเมือง โดยโรงเรียนมัธยมศึกษาในทองถ่ิน จัดกลุมแนะแนวไปเยี่ยมเยียนแตละครอบครัว

เพ่ืออธิบายแผนการจัดการนําขยะมาใชใหม และการรณรงคสื่อสารใหท่ัวถึง มีการสํารวจจํานวนสมาชิก

ในชุมชน และใหการศึกษาแกสมาชิกในชุมชนในโครงการนี้ ในปจจุบันกลุมแนะแนวไดเยี่ยมเยียนผูเขารวม

โครงการ 14% ของกลุมเปาหมาย และ 75% ของผูรับนโยบายไดนําขยะมาใชใหม โดยการรณรงคโครงการ

นําขยะมาใชใหมแกผูเชาตึกรามบานชองและเจาของบานในเมืองสวนใหญมีการนําขยะประเภทกระดาษ

มาใชใหม และสวนนอยเริ่มนําขยะประเภทแกวมาใชใหม ซ่ึงมีการขยายขอบขายโครงการ และเงินทุน

สําหรับปตอไปอาจจะนําไปสูการนําขยะมาใชใหมในเมืองอ่ืนๆ ท่ัวประเทศโปแลนดเพ่ือขยายสัมฤทธิ์

ของโครงการนําขยะมาใชใหมใหเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

 อาเหม็ด เอสเอ และอาลี (Ahmed S.A. & Ali, 2004, pp. 467-479) ไดทําการศึกษาเรื่อง

ความรวมมือในการจัดการบริหารเรื่องขยะในประเทศท่ีกําลังพัฒนา: การเชื่อมโยงทฤษฎีการบริหารจัดการ

ตามสภาพจริงท่ีเกิดขึ้น โดยกลาววาในประเทศกําลังพัฒนาทั้งฝายเอกชน และหนวยงานราชการ 

มีการรวมมือการบริหารจัดการเรื่องขยะมูลฝอย มีการกระตุนใหหนวยงานเอกชนเขามาบริหารจัดการ 

และเชื่อมโยงการประสานท่ีเก่ียวของเพ่ือปรับปรุงความมีประสิทธิภาพของงานหลัก และเพ่ิมโอกาสใหมๆ 

ในการวางจาง โดยนําทฤษฎีทางดานสังคมวิทยาเก่ียวกับการจัดการแบงหนาท่ี และระบบราชการท่ัวๆ ไป

มาปรับใหอยูรอด ทํางานรวมกันไดในสังคมโลกท่ีกําลังเปลี่ยนแปลง มีการพ่ึงพาอาศัย นักเศรษฐศาสตร

โตแยงในการจัดการองคการของท้ัง 2 ฝาย ซ่ึงตองอาศัยการประชาสัมพันธ ใหนักธุรกิจนําผูเชี่ยวชาญ

มาสรางความมีประสิทธิภาพ สรางความนาเชื่อถือ ผลประโยชนและการวางแผนระยะยาวใหกับองคกรรัฐบาล 

เพ่ือสมดุลของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเกิดความสมบูรณแบบขจัดการทํางานท่ีไรประสิทธิภาพ และการทุจริต

ในระบบราชการ ผูเขียนเนนถึงความตองการในการออกแบบองคกร การทํางาน และการประชาสัมพันธ

ในหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 อยอมอห เอ็มเคโอ และคณะ (Ayomoh M.K.O., & other, 2007, pp. 108-114) ไดศึกษา

การเขาถึงการจัดการการกระทบทางดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตเมือง

ในประเภทกําลังพัฒนา พบวา การกําจัดขยะมูลฝอยโดยขาดความรับผิดชอบในประเทศท่ีกําลังพัฒนา
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ท้ังหลายนั้น ไดสรางความคุกคามท่ีรุนแรงแกสิ่งแวดลอมและสุขภาพ การศึกษานั้นไดเสนอวิธีการใหม

ท่ีจะจัดการกับปญหาตางๆ เหลานี้ ท่ีผสมผสานทางดานโครงสรางรวมกัน จึงถูกนํามาใชในการจัดลําดับ

กอนหลังของปจจัยหลักการทางดานสุขภาพท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอมท่ีสามารถลดลงได ซ่ึงเกิดจากการกําจัด

ขยะมูลฝอยท่ีไมถูกตอง รูปแบบการจัดสรรงบประมาณไมยุงยาก ไดถูกนํามาใชเพียงใหแนใจวา การจัดสรร

ทรัพยากรนั้นๆ เปนไปตามปจจัยท่ีไดรับตามลําดับ การศึกษานี้ชี้ใหเห็นวาการจัดการสุขภาพทางดาน

สิ่งแวดลอมท่ีเปนแรงกระทบจากปจจัยท่ีจัดลําดับในทางลบผานการจัดสรรทรัพยากรท่ีไดผลดีท่ีสุด 

 ไรอัน โจน โมนิกา (Ryan Joan Moniga, 2007, p. 103) ไดศึกษาการวิเคราะหเปรียบเทียบ

ในการประเมินโครงการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอย (SWM1 P) ขององคกรรัฐตางๆ ทางภาคตะวันออก

ของแคริฟอเนียกอนและหลังป 2003 ดังจุดมุงหมายนี้ จะกําหนดความมีประสิทธิภาพของโครงการ

การศึกษาเหลานี้ โครงการเหลานี้ไมไดรับการประเมินเลยต้ังแตป 2003 เม่ือธนาคารโลกไดท้ิงการศึกษา

เบื้องตนเสร็จสิ้นแลว ตั้งแตบัดนั้นมา ประกาศตางๆ ถูกบังคับใหรับผิดชอบทางดานงบประมาณ

ใหเทาโครงการตางๆ ของตนเอง การใชวิธีการผสมผสานรวมท้ังการสัมภาษณและการทําแบบสอบถาม 

การศึกษานี้ไดสอบถามท้ังองคประกอบการศึกษาสาธารณะ และโครงสรางคํ้าจุนสถาบันในแตละรัฐ 

ท่ีเปนสมาชิกกอนและหลังระยะเวลานี้ ไดรับความชวยเหลือจากภายนอก ความรูเบื้องตนในทางบวก

ของโครงการท้ังหลาย ขยะยังคงอยู ไดรับการคัดแยกขยะ ขยายและรวมมือกันเปนดังคําแนะนํา

ท่ีเปนการสรุปของการศึกษา การสัมภาษณ และการทําแบบสอบถามไดผลท่ีชี้ใหเห็นวางบประมาณท่ีมากข้ึน 

ทรัพยากรบุคคล ยุทธวิธีทางการนํารายการและความตอเนื่องในการดําเนินโครงการเปนสิ่งจําเปน

ท่ีจะปรับปรุง และรักษาความตื่นตัวของสาธารณะในการจัดการขยะมูลฝอย 

 ประธานยูเพนดรา (Pradhan Upendra, 2009, Abstract) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการขยะ

แบบยั่งยืนในเมืองดารจีลิง ประเทศอินเดีย ผลการศึกษาพบวา การเก็บขยะและการขนขยะในดารจีลิง

ซ่ึงเปนเมืองท่ีอยูบนภูเขานั้น ไมเพียงพอและไมเหมาะสม เนื่องจากไมมีการนําขยะไปทําปุยอินทรีย

หรือนําไปรีไซเคิล ขยะสวนใหญถูกขนไปท้ิงบนท่ีดินวางเปลา โดยไมมีการฝงกลบและประชาชนไมมีสวนรวม

ในการตัดสินใจเก่ียวกับระบบการบริหารจัดการขยะเลย การวิจัยครั้งนี้ไดระบุและวิเคราะหองคประกอบ

ท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการขยะในเมืองดารจีลิง ดังตอไปนี้ 1) ระบบการตัดสินใจท่ีดํารงอยูในปจจุบัน

โดยพ้ืนฐานแลว เปนการตัดสินใจแบบบน-ลาง (top–down) และยึดติดระบบราชการ จึงเปนอุปสรรค

กีดขวางการมีสวนรวมของประชาชน 2) ความรูสึกนึกคิดของประชาชนท่ีเห็นวา ถึงแมปญหาขยะจะคุกคาม

ตอพวกเขา แตพวกเขาก็คิดวา นาจะมีการจัดการแกปญหาอ่ืนๆ เปนตน วาปญหาการจางงาน ปญหาน้ําด่ืม

ท่ีปลอดภัย ฯลฯ กอนท่ีจะมีการแกไขปญหาขยะ 3) ชองวางระหวางผูมีอํานาจตัดสินใจและประชาชน

ในแงของการเผยแพรขาวสารขอมูล กลาวคือ ประชาชนสวนใหญไมไดรับการแจงใหทราบถึงขาวสารขอมูล

เกี่ยวกับการตัดสินใจของทางการ 4) ความมั่นคงทางการเมืองการปกครอง บอยครั้งที่แผนการ

และกระบวนการท่ีเริ่มโดยคณะผูบริหารทองถ่ินหรือคณะกรรมการชุดหนึ่ง ถูกระงับไปโดยคณะผูบริหาร
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หรือคณะกรรมการชุดใหม และ 5) การอุบัติข้ึนขององคกรสมัช (samaj) ซ่ึงเปนองคกรระดับรากหญา

ท่ีประชาชนจัดตั้งข้ึนเอง ท้ังนี้ท้ังนั้น ถามีการคํานึงถึงองคประกอบท่ีกลาวมาขางตนนี้ และดําเนินการ

ในเชิงบวกแลว ก็จะมีการเขามีสวนรวมของประชาชนในโครงการบริหารจัดการขยะตางๆ มากข้ึนนอกจากนี้ 

ผูวิจัยไดเสนอแนะใหมีการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืนดังนี้ 1) ใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ 2) สรางระบบและสงเสริมการลดปริมาณขยะ การนํามาใชใหม 

และการรีไซเคิล 3) สงเสริมใหประชาชนนําขยะชีวภาพ เชน ผัก ผลไมไปทําปุย 4) ใหประชาชนคัดแยกขยะ

ใสถึงตามประเภทขยะไวท่ีหนาบานของตน และ 5) ใหทางการมีความรับผิดชอบมากข้ึน ซ่ึงผูวิจัยสรุปวา 

หากทางเทศบาลเมืองดารจีลิงทําไดเชนวานี้แลว ประชาชนก็จะเต็มใจใหความรวมมือกับทางการมากข้ึน

ในการบริหารจัดการขยะอยางยั่งยืน และขอเสนอแนะท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งนอกเหนือไปจากการ

แปรรูปขยะหรือนําขยะมาใชใหมดังกลาวขางตนแลว ผูวิจัยยังไดเสนอแนะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในประเทศเม็กซิโกใหจัดเก็บคาธรรมเนียมการจัดการขยะ ซ่ึงนอกจากจะเปนการชวยแบงเบาภาระ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดเก็บขยะ และขนสงขยะไปยังบอฝงกลบแลว ยังเปนการ

กระตุนสงเสริมใหประชาชนลดปริมาณขยะดวยการนําขยะท่ีนําไปแปรรูปหรือนํากลับมาใชใหม เปนตนวา 

นําเศษอาหาร ผัก ผลไมในครัวเรือน และขวดแกว ขวดพลาสติกตางๆ ไปแปรรูปหรือจําหนาย เปนการ

ไดประโยชนทางเศรษฐกิจและลดปริมาณขยะไปในตัวไดเปนอยางดีอีกดวย ซ่ึงสิ่งนี้ก็เปนองคประกอบ

ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของการจัดการขยะแบบยั่งยืน  

 ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน ผูวิจัยนํามาใชประโยชน

เพ่ือการคนหาคําตอบของการวิจัย ตั้งแตการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาในพ้ืนท่ีวิจัย แนวทางการสราง

และประเมินรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมรวมท้ังนํามาเปนขอมูลพ้ืนฐาน ท้ังความเปนมา 

สภาพปจจุบันปญหา กฎหมายท่ีเก่ียวของ แนวคิดทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัย โดยผลการวิจัยครั้งนี้

อาจมีความสอดคลองหรือแตกตางจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของก็ได 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 งานวิจัยเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน 

ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยการวิจัยผสมผสาน (mix-method research) 

ซ่ึงผูวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม (PAR) 

เปนหลักและใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เพ่ือเสริมขอมูลจากการวิจัยมีความสมบูรณ

เพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ผูวิจัยกําหนดข้ันตอนวิธีดําเนินการวิจัยเปน 3 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพปจจุบันปญหาการจัดการขยะในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง 

จังหวัดระยอง             

 ข้ันตอนท่ี 2 การสรางรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และชุมชน ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และชุมชน ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง วิธีดําเนินการวิจัยสรุปไดตอไปนี้ 

 

3.1 การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นและชุมชน ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 

 3.1.1 วิธีการศึกษา 

 การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และชุมชน ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองในข้ันตอนนี้ ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 

 1) การศึกษาเอกสาร (document study) เปนการรวบรวมขอมูลประกอบดวย  

 (1) ศึกษาจากเอกสาร แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ ไดแก เอกสารรายงานผล

ท่ีเก่ียวของขององคการบริหารสวนตําบลบานแลงและจังหวัดระยอง บทความทางวิชาการ ตํารา 

งานวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิกส สืบคนจากอินเตอรเน็ต และฐานขอมูลแหลงตางๆ 

 (2) ศึกษาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาของจังหวัดระยอง 

แผนปฏิบัติการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตําบลบานแลง และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน 

โครงการขององคการบริหารสวนตําบลบานแลงและจังหวัดระยอง เพ่ือศึกษาสภาพขอมูลพ้ืนฐาน 
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 2) การสํารวจขอมูลเก่ียวกับความรูความเขาใจสถานการณปจจุบัน ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

จากขยะของพ้ืนท่ีตําบลบานแลง ตามสภาพปญหาและความตองการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี ตลอดจน

รวมกันคนหารูปแบบและวิธีการท่ีเปนไปได เก่ียวกับการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและชุมชน ในพ้ืนท่ีตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 

 

 3.1.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1) ประชากร (population) ไดแก ครัวเรือนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล

บานแลง จํานวน 2,445 ครัวเรือน (สํานักทะเบียนราษฎรอําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ขอมูล 

ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557) โดยพิจารณาจากหัวหนาครอบครัวหรือสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีอายุตั้งแต 

18 ปข้ึนไปหรือสมาชิกในครัวเรือนท่ีบรรลุนิติภาวะและสามารถแสดงความคิดเห็นไดครัวเรือนละ 1 คน 

 2) กลุมตัวอยาง ไดโดยกําหนดขนาดตัวอยางจากสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 

1967, p. 1,088) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 343 ครัวเรือน แตผูวิจัยเก็บขอมูลจํานวน 350 ครัวเรือน 

และดวยวิธีการสุมแบบบังเอิญไดกลุมตัวอยาง 350 คน 

 สูตรการหา n  =  
𝑵

𝟏+𝑵𝒆𝟐
 

    n  = 2,445
1+2,445((0.05)2)

 

    n  =    343 ชุดเลือกเก็บ 350 ชุด 

 เม่ือ n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

  N แทน จํานวนประชากรในการวิจัยครั้งนี้ 

  e แทน คาความคลาดเคลื่อนท่ีจะยอมใหเกิดข้ึน (โดยการวิจัยครั้งนี้

กําหนดใหเทากับรอยละ 5 ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%)  

 3.1.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 1) การสรางเครื่องมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินตามข้ันตอน ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้ 

 (1) ศึกษาจากหนังสือ ตํารา เอกสาร ผลงานวิจัย ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 (2) กําหนดขอบเขตในการสรางแบบสอบถามและแบบสัมภาษณตามลักษณะของ

เนื้อหาท่ีตองการทราบ 

 2) ไดเครื่องมือวิจัยเพ่ือใชสํารวจขอมูลเปนแบบสอบถาม (questionnaire) แบง

ออกเปน 4 สวน ดังนี้ 
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 สวนท่ี 1 สอบถามขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (check list) จํานวน 9 ขอ  

 สวนท่ี 2 สอบถามขอมูลเก่ียวกับความรูความเขาใจในการจัดการขยะ มีลักษณะ

แสดงความคิดเห็น 2 ทาง ไดแก ใช-ไมใช จําแนกขอคําถาม คือ ขอคําถามเชิงบวก (positive) จํานวน 

12 ขอ และขอคําถามเชิงลบ (negative) จํานวน 8 ขอ รวมทั้งสิ้น 20 ขอ เปนคําถามที่มีเกณฑ

การตัดสินใจ ดังนี้ 

 คําตอบวา ใช เทากับ มีความรูความเขาใจตามประเด็นของขอคําถาม 

 คําตอบวา ไมใช เทากับ ไมมีความรูความเขาใจตามประเด็นของขอคําถาม 

 สวนท่ี 3 สอบถามขอมูลเก่ียวกับสภาพปญหาและความตองการ การจัดการขยะ

ในพ้ืนท่ีตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 

จํานวน 15 ขอ  

 สวนท่ี 4 สอบถามขอมูลเก่ียวกับรูปแบบและวิธีการขยะแบบมีสวนรวมขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ท่ีเปนไปไดในพ้ืนท่ี มีลักษณะ

เปนแบบตรวจสอบรายการ จํานวน 11 ขอ 

 3) การหาคุณภาพเครื่องมือ 

 (1) นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเรียบรอยแลว นําไปปรึกษาอาจารยตรวจสํานวนภาษา

และความสมบูรณของเนื้อหา 

 (2) นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปปรึกษากรรมการผูทรงคุณวุฒิตรวจแกไข

เพ่ือหาความเท่ียงตรงของเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถามไดคาเฉลี่ยตั้งแต 0.667-1.00 

 (3) นําแบบสอบถามที่ไดมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 

ไปทดลองใช (try-out) กับประชากรท่ีมาใชกลุมตัวอยาง (เขตเทศบาลตําบลเชิงเนิน) จํานวน 30 คน 

ไดผลการวิ เคราะหหาคาความเชื่อ ม่ัน (reliability)  โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha 

coefficient) ผลการหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามได 0.892 

 (4) นําแบบสอบถามที่สมบูรณเสนอตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 

แลวนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางการวิจัยตอไป 

 4) การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีสรางและพัฒนาข้ึนดังกลาวขางตนไปเก็บรวบรวมขอมูล

กับกลุมตัวอยางการวิจัยดวยตนเอง โดยไดอนุญาตจากนายกองคการบริหารสวนตําบลบานแลง 

และไดรับคืนทุกฉบับคิดเปนรอยละ 100 และหนังสือแนะนําจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร 

 5) การวิเคราะหขอมูล 
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 ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 

 (1) ตรวจสอบความครบถวนและความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม  

 (2) นําขอมูลมาลงรหัสท่ีพรอมจะบันทึกขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 

 (3) นําขอมูลจากการตอบแบบปลายเปดมาวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 

 

3.2 การสรางรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

และชุมชนในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 

 ในการสรางรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน 

ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการโดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวม (participatory action research: PAR) ตามองคประกอบพ้ืนฐานของ Kemmis & 

Wilkinson (1998, p. 21) ไดแก การศึกษาสถานการณ/ปญหาและวางแผน (plan) ปฏิบัติ (act) สังเกตผล

การปฏิบัติ (observe) และสะทอนความคิด (reflect: การทบทวนอยางพินิจพิเคราะหรวมกันซ่ึงนําสูการ

ปรับแผนและปฏิบัติใหมตอไป) สรุปไดดังนี้ 

 3.2.1 การกําหนดผูใหขอมูลสําคัญ (key informant)  

 การกําหนดผูใหขอมูลสําคัญ ไดโดยเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) คือ 

ประชาชนในชุมชนและภาคีเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชน ประกอบดวย 1) กลุมผูบริหาร/พนักงานของ

องคการบริหารสวนตําบลบานแลง ไดแก ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานแลง ผูอํานวยการกองชาง 

ผูอํานวยการกองคลัง เจาหนาวิเคราะหนโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน นิติกร วิศวกร 2)  กลุมการเมือง ได

แก นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแลง สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบานแลง 3) กลุมนักวิชาการ 

และผูทรงคุณวุฒ ิท่ีเคยมีประสบการณการทํางานภาครัฐมากอน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานแลง 4) 

กลุมผูใชบริการภาคเอกชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานแลง 5) กลุมผูนําชุมชน ท่ีมีประสบการณใน

การบริหารจัดการชุมชนของตน ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานแลง 6) กลุมหนวยงานภาครัฐหรือ

หนวยงานท่ีเก่ียวของและ 7) กลุมประชาชนท่ัวไปซ่ึงสามารถจําแนกได ดังนี้ 

 1) การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) จํานวน 21 คน   

 2) การระดมความคิดเห็นจากประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) ดวยเทคนิค 

SWOT จํานวน 100 คน 

 3) การประชุมกลุมยอยแบบ focus group ไดแก คณะทํางานวางแผน จํานวน 30 คน 

 4) จัดทําโครงการนํารองเปนผูเขารวมโครงการจํานวน 150 คน 

 5) สังเกตผลการปฏิบัติและสะทอนความคิดเห็น (observation & reflect) จํานวน 

100 คน 
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 3.2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล  

            ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสรุปไดดังนี้ 

 

ตาราง 6 การเก็บรวบรวมขอมูลในตอนท่ี 2 

 

วิธีการเก็บรวบรวม เนื้อหาสาระ/เทคนิควิธี เครื่องมือท่ีใช ระยะเวลา/สถานท่ี 

1. การสัมภาษณเชิงลึก 1. สภาพปจจุบัน ปญหา  

    สาเหตุ และแหลง 

    ผลิตขยะ 

2. การจัดการขยะ 

    ท่ีเปนอยูปจจุบัน 

3. การเสริมสราง 

   การมีสวนรวม 

4. แนวทางการจัดการ

ขยะ 

5. คนหารูปแบบ 

    ท่ีเหมาะสม 

1. แบบสัมภาษณ 

   ท่ีพัฒนาจาก 

   ผลการวิจัย 

   ข้ันตอนท่ี 1  

   และศึกษาเอกสาร   

   (document study) 

2. ประเด็นการสัมภาษณ 

    โดยมีแนวคําถาม 

    ตามเนื้อหาสาระ 

1. กุมภาพันธ– 

    มีนาคม 2557 

2. เขตพ้ืนท่ีตําบล 

    บานแลง อําเภอ 

    เมืองระยอง  

    จังหวัดระยอง 

 

ตาราง 6 (ตอ) 

 

วิธีการเก็บรวบรวม เนื้อหาสาระ/เทคนิควิธี เครื่องมือท่ีใช ระยะเวลา/สถานท่ี 

2. การระดมความคิดเห็น 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ  

2. เทคนิค SWOT 

3. mind mapping 

4. ตามประเด็น  

    1) ศักยภาพ  

    2) ประเด็นปญหา  

    3) ความตองการ 

1. แบบรายงาน 

    การประชุม 

2. แบบสรุปผล SWOT  

    และ mine mapping 

3. เครื่องบันทึกเสียง 

4. เครื่องบันทึกภาพ 

5. สมุดจดบันทึก 

6. ปากกาดินสอ 

7. เอกสารประกอบ 

8. ถุงผาบรรจุสิ่งของ 

วันท่ี 8 พฤษภาคม 

2557 เวลา 09.00-

16.00 น. ณ หอง

ประชุม อบต.      

บานแลง อ.เมืองฯ   

จ.ระยอง 
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3. การประชุมกลุมยอย  

   คณะทํางานการจัดการ 

   ขยะแบบมีสวนรวม   

   ของ อปท.และชุมชน 

   ใน ต.บานแลง อ.เมืองฯ  

   จ.ระยอง 

1. เทคนิค focus group 

2. ประเด็นวางแผน 

   และกําหนด 

   หลักเกณฑ  

   การขับเคลื่อน  

   เสนอและพิจารณา 

   โครงการนํารอง 

1. แบบรายงาน 

   การประชุม 

2. เครื่องบันทึกเสียง 

3. เครื่องบันทึกภาพ 

4. สมุดจดบันทึก 

5. ปากกาดินสอ  

   (เครื่องเขียน) 

6. เอกสารประกอบ  

   เชน คําสั่งแตงตั้ง  

   แบบฟอรมเสนอ 

   โครงการ เปนตน 

วันท่ี 16 มิถุนายน 

2557 เวลา 09.00-

12.00 น. ณ หอง

ประชุม อบต. 

บานแลง อ.เมืองฯ 

จ.ระยอง 

4. จัดทําโครงการนํารอง 

   ไปทดลองใช (A: act) 

1. จัดทําโครงการ 

   นํารอง จํานวน 

   6 โครงการ 

2. ประชุมกลุมยอย 

    working group  

    (คณะทํางานฯ) 

1. แบบรายงาน 

   การประชุม 

2. เครื่องบันทึกเสียง 

3. เครื่องบันทึกภาพ 

4. สมุดจดบันทึก 

5. ปากกาดินสอ 

6. เอกสารประกอบ 

วันท่ี 24 กรกฎาคม 

2557 เวลา 09.00-

14.00 น. ณ หอง

ประชุม อบต. 

บานแลง อ.เมืองฯ 

จ.ระยอง 

 

 

 

 

 

ตาราง 6 (ตอ) 

 

วิธีการเก็บรวบรวม เนื้อหาสาระ/เทคนิควิธี เครื่องมือท่ีใช ระยะเวลา/สถานท่ี 

5. สังเกตการปฏิบัติ 

   และรวมสะทอน 

   ความคิดเห็นโครงการ 

   นํารองท่ีนําไปทดลองใช 

1. นําโครงการนํารอง  

    จํานวน 2 โครงการ 

    ไปทดลองใช 

2. สรุปผล และเสนอ 

    ผลการทดลองใช  

1. แบบประเมิน 

   โครงการฯ 

2. เครื่องบันทึกเสียง 

3. เครื่องบันทึกภาพ 

4. สมุดจดบันทึก 

วันท่ี 4 สิงหาคม 

2557 เวลา 09.00-

12.00 น.  

ณ โรงเรียนระยอง

ปญญานุกูล อ.เมืองฯ 
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5. ปากกาดินสอ 

6. เอกสารประกอบ 

จ.ระยอง 

 

 3.2.3 การตรวจสอบความถูกตองและความนาเช่ือถือของขอมูล 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองและมีความนาเชื่อถือ

มากที่สุด ผูวิจัยจึงใชวิธีการตรวจสอบขอมูลในลักษณะการตรวจสอบสามเสา (triangulation) 

วิธีการตรวจสอบพิจารณาจากแหลงท่ีมาของขอมูล ไดแก แหลงเวลา หมายถึง ถาขอมูลตางเวลาจะ

เหมือนกันหรือไม แหลงสถานท่ี หมายถึง ถาขอมูลตางสถานท่ีกันจะเหมือนกันหรือไม และแหลง

บุคคล หมายถึง ถาผู ให ขอมูลเปลี ่ยนไปขอมูลจะเหมือนกันหรือไม ด วยความเคร งครัดต 

อจริยธรรมในการวิจัย เพ่ือการสังเคราะหผลการวิจัยจากขอมูลท่ีถูกตองสมบูรณ และเชื่อถือไดมากท่ีสุด 

(สุภางค จันทวานิช, 2557, หนา 129) 

 3.2.4 วิธีการวิเคราะห 

 ในการวิเคราะห ผูวิจัยไดนําขอมูลทุกประเภทของขอมูลท่ีรวบรวมได นํามาประยุกตผนวกรวมกับ

แนวคิด ทฤษฎี ในการบริหารจัดการภาครัฐ ตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จากผลท่ีไดจากการเก็บรวบรวม

ขอมูลนํามาวิเคราะหเชิงเนื้อหา (content analysis) ตามองคประกอบสําคัญ คือ ความมีระเบียบ วินัย

ในการวิเคราะห การตีความ การจัดแบงหมู และนําไปสังเคราะหเพ่ือสรางเปนตัวแบบตอไป (สุภางค 

จันทวานิช, 2557, หนา 144-148) 

   3.2.5 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 การนําเสนอในรูปแบบของการบรรยายเชิงพรรณนา (descriptive  analysis) ตามท่ีกําหนดไว 

โดยผลสุดทายผูวิจัยไดสังเคราะหผลการวิจัยนําเสนอเปนรูปแบบกการจัดการขยะแบบมีสวนรวม

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 การประเมินรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

และชุมชนในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
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 ผูวิจัยดําเนินการวิจัยดังนี้ 

 3.3.1 เนื้อหาสาระ 

 1) ผูวิจัยนําผลการวิจัยในข้ันตอนท่ี 2 คือ การสรางรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวม

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และศึกษา

เพ่ิมเติมจากตัวอยางการจัดการขยะท่ีดี ตลอดจนศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของนํามายกราง

เปนรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน ในตําบลบานแลง 

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพ่ือเสนอคณะอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือปรับปรุง พัฒนา

กอนจะดําเนินการประเมินรูปแบบตอไป 

 2) ประเด็นท่ีใชในการประเมิน ประกอบดวย (1) ดานความเหมาะสม (propriety 

standard (2) ดานความถูกตองครอบคลุม (accuracy) (3) ดานความเปนไปได (feasibility) และ (4) ดานการ

ใชประโยชน (utility) 

 3.3.2 กําหนดผูใหขอมูลสําคัญ 

 การประเมินรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน 

ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดผูใหขอมูลสําคัญไดโดยการเลือก

แบบเจาะจง จํานวน 15 คน ประกอบดวย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ กลุมนักการเมือง กลุมนักวิชาการ 

กลุมภาคเอกชน กลุมผูนําชุมชน กลุมขาราชการและประชาชนเก่ียวของกับการจัดการขยะดังนี้  

 1) หนวยงานองคการบริหารสวนตําบลบานแลง จํานวน 2 คน 

 2) ภาครัฐ หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเชน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จังหวัดระยอง/กรมควบคุมมลพิษ/สํานักงานนโยบายและแผนดานสิ่งแวดลอม จํานวน 2 คน 

  3) ผูนําภาคเอกชน  จํานวน 2 คน 

  4) องคกรพัฒนาเอกชน  จํานวน 2 คน 

  5) หนวยงานมหาวิทยาลัย  จํานวน 2 คน 

  6) นักวิชาการ/นักวิจัยทองถ่ิน จํานวน 2 คน 

  7) นักการเมือง   จํานวน 2 คน 

  8) ผูนําชุมชน     จํานวน 2 คน 

  9) ประชาชน   จํานวน 2 คน 

 3.3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัย

เก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ การวิเคราะหเอกสารท่ีเก่ียวของ และสื่ออุปกรณ โดยมีรายละเอียดเครื่องมือ

ในการรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
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 (1) แบบวิเคราะหเนื้อหาการอภิปรายกลุมแบบเจาะจง 

 (2) แถบบันทึกเสียงพรอมเครื่องบันทึกเสียง 

 (3) กลองถายภาพ 

 (4) อุปกรณเครื่องเขียน 

 2) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการสนทนากลุม โดยใชการอภิปรายกลุม

แบบเจาะจง เม่ือวันเสารท่ี 5 ตุลาคม 2557 ณ องคการบริหารสวนตําบลบานแลง ตําบลบานแลง 

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซ่ึงเปนการอภิปรายกลุมแบบเจาะจงโดยผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) 

และภาคีเครือขายการพัฒนา เพ่ือการตรวจสอบรางรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและชุมชนในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยใชการประชาพิจารณ

ผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) เพ่ือการตรวจสอบรางรูปแบบท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยผูวิจัยจะไดสรุป

เปนประเด็นตามกรอบความคิดการวิจัยการพัฒนารูปแบบ และตรวจสอบคุณภาพขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน

ประกอบการพิจารณาท่ีมีความเปนไปได (feasibility) และการยอมรับ (acceptable) จากผูมีสวนไดสวนเสีย

ตามทัศนะของ Majchrzak (1984, p. 78) ตอไป 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้  การบันทึก

ภาคสนาม การวิเคราะหเอกสารท่ีเก่ียวของ และสื่ออุปกรณ โดยมีรายละเอียดเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล 

ดังนี้ 

 (1) power point 

 (2) แบบวิเคราะหเนื้อหาการอภิปรายกลุมแบบเจาะจง 

 (3) แถบบันทึกเสียงพรอมเครื่องบันทึกเสียง 

 (4) กลองถายภาพ 

 (5) อุปกรณเครื่องเขียน 

 3.3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามเทคนิคการอภิปรายกลุมแบบเจาะ (focus group 

discussion: FGD) กลุมเปาหมาย (ท่ีเปนผูมีสวนไดสวนเสีย) ในการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นผูวิจัย

ใชการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (content analysis) แลวสรุปผลเปนความเรียง

โดยมีวิธีดําเนินการดังนี้ (สุภางค จันทวานิช, 2557, หนา 130, 150-151) 

 1) หลังจากท่ีทําการสนทนาแตละครั้งผูวิจัยไดนําเทปบันทึกเสียง การบันทึกการ

สนทนากลุมมาถอดความเปนคําตอคํา (verbatim) ออกมาเปนบทสนทนาท่ีเปนตัวอักษร 

(transcript) และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกครั้ง โดยการฟงแถบบันทึกเสียง การสนทนาซํ้า

รวมกับการอานบทสนทนาออกมาเปนตัวอักษรและนําขอมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) 
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ท่ีไดมาวิเคราะหในข้ันตอนตอไป 

 2) อานบทสนทนาบรรทัดตอบรรทัดซํ้าๆ ไมต่ํากวา 4-5 รอบเพ่ือใหเกิดความคิดรวบยอด

เกี่ยวกับเรื่องที่ตองการตามวัตถุประสงคการวิจัยพยายามจับประเด็นคําสนทนาใหเปนหมวดหมู

และดึงประโยคหรือขอความสําคัญท่ีเก่ียวของกับความหมายโดยการขีดเสนใตและเขียนแยกขอความ

เหลานั้นไว 

  3) นําขอความหรือประโยคสําคัญท่ีทําการแยกไวมากําหนดความหมายในแตละขอความ

ประโยคเพ่ือใชในการจัดหมวดหมูของขอความ 

 4) นําขอความหรือประโยคท่ีกําหนดความหมายแลวมาจัดกลุมตามประเภทหรือลักษณะ

ความหมายท่ีเปนทํานองเดียวกันโดยทําการวิเคราะหดวยการถอดรหัส (coding) ไวขางบนบทสนทนา

ท่ีอานและพิจารณาคําตางๆ ท่ีถอดรหัสออกมาและนํามาจัดเปนหมวดหมู (category) หรือจัดเปน

ประเด็นยอย (sub-theme) สรุปประเด็นยอยท่ีมีเนื้อหาอยูในกลุมเดียวกันไวดวยกันเปนประเด็นหลัก 

(theme) 

 5) เขียนภาพหรือแผนภูมิเพ่ือสื่อขอมูลท่ีไดรับในการสนทนา (visual representation of 

reality) ตามประเด็นหลัก (theme) และประเด็นยอย (sub–theme) ท่ีคนพบ 

 6) คัดเลือกและรวบรวมบทสนทนาท่ีคิดวาใหรายละเอียดของวัตถุประสงคการวิจัย

ไดดีที่สุดโดยตัดบทสนทนาที่เปนประเด็นยอยรวมไวดวยกันเปนประเด็นหลักใชเทคนิคตัดปะ

โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรชวย 

 7) ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลในลักษณะเชนนี้ทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการสนทนา

แตละครั้งและไดทําการวิเคราะหรวบยอดเพ่ือสรุปรวมท้ังหมดอีกครั้งตามลําดับท่ีกลาวมา 

 

3.4 สถิติที่ใชในการวิจัย 

 

 สถิติท่ีใชประกอบการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ไดแก คาความถ่ี คารอยละ 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน

ในตําบลบานแลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ผูวิจัยขอเสนอผลการศึกษาซ่ึงสามารถตอบวัตถุประสงค

ของการวิจัยดังกลาว โดยแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 1) การวิจัยเชิงปริมาณ ดวยการวิจัยเชิงสํารวจ 

ซ่ึงไดจากการใชแบบสอบถามกับประชากรท่ีเปนกลุมตัวอยาง ไดแก หัวหนาครัวเรือน จํานวน 350 คน 

2) การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม (participatory approach 

research: PAR) โดยใชเทคนิควิธีการหลายรูปแบบ ไดแก การสัมภาษณเชิงลึก การจัดประชุมสัมมนา

เชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห SWOT การทําแผนท่ีความคิด (mind mapping) การดําเนินโครงการนํารอง 

การจัดตั้งคณะทํางาน และการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวม

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน ดวยการสนทนากลุมแบบอภิปรายกลุมแบบเจาะจง 

 ในการศึกษาเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน

ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดข้ันตอนวิธีดําเนินการวิจัย

เปน 3 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยใชการวิจัย

เชิงสํารวจ ดวยแบบสอบถาม 

 ข้ันตอนท่ี 2 การสรางรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และชุมชน ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองโดยใชเครื่องมือ ดังนี้ 1) การสัมภาษณเชิงลึก 

2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 3) การใชเทคนิค SWOT, mind mapping 4) การแตงต้ังคณะทํางาน 

5) การทําโครงการนํารอง 

 ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและชุมชนในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองโดยใชคณะกรรมการ

ประเมินในพ้ืนท่ี ดวยการสนทนากลุมแบบอภิปรายกลุมแบบเจาะจง 

 

4.1 ผลการศึกษาสภาพปญหาการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นและชุมชนในตําบลบานแลง อําเภอเมอืงระยอง จังหวัดระยอง  
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 ผลการศึกษาสรุปดังนี้ 

  4.1.1 ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป ศักยภาพ ประเด็นปญหา ความตองการของชุมชน

ทองถ่ินและรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน

ในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 

ตาราง 7 จํานวนและรอยละของขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยางหัวหนาครัวเรือน 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนหัวหนาครัวเรือน รอยละ 

เพศ 

 หญิง 

 ชาย 

 

176 

174 

 

50.30 

49.70 

ชวงอายุ (ป) 

 10-19 

 20-29 

 30-39 

 40-49 

 50-59 

 ≥  60 

 

12 

23 

74 

91 

83 

67 

 

3.40 

6.60 

21.20 

26.00 

23.70 

19.10 

ระดับการศึกษา 

 ไมไดรับการศึกษา 

 ระดับประถมศึกษา 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 หรือเทียบเทา 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 หรือเทียบเทา 

 ระดับปริญญาตรี 

 หรือเทียบเทา 

 ระดับสูงกวาปริญญาตรี 

 

4 

141 

46 

 

84 

 

67 

 

8 

 

1.20 

40.30 

13.10 

 

24.00 

 

19.10 

 

2.30 

อาชีพ 

 เกษตรกร 

 นักวิชาการ  

 

121 

2 

 

34.60 

0.60 
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 รับราชการ 

 พนักงานเอกชน 

 คาขาย 

 ประกอบธรุกิจสวนตัว 

 รับจางท่ัวไป 

 อ่ืนๆ 

27 

42 

45 

37 

51 

25 

7.70 

12.00 

12.80 

10.60 

14.60 

7.10 

                     

                              

 

 

ตาราง 7 (ตอ) 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวนหัวหนาครัวเรือน รอยละ 

รายไดหลกัตอเดือน 

ของครัวเรือน 

 ≤ 5,000 บาท 

 5,001-10,000 บาท 

 10,001-15,000 บาท 

 15,001-20,000 บาท 

 20,001-25,000 บาท 

 25,001-30,000 บาท 

 30,001-35,000 บาท 

 ≥ 35,001 บาท 

 

 

57 

106 

50 

37 

22 

11 

18 

49 

 

 

16.30 

30.30 

14.30 

10.60 

6.30 

3.10 

5.10 

14.00 

ภูมิลําเนาเดิม 

 อยูท่ีนี่มาตั้งแตเกิด 

 ยายมาจากท่ีอ่ืน 

 

266 

84 

 

76.00 

24.00 

ระยะเวลาท่ีอยูอาศัย 

 ≤ 4 ป 

 5–9 ป 

 10–19 ป 

 20–29 ป 

 

18 

16 

36 

34 

 

5.10 

4.50 

10.30 

9.80 
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 30–39 ป 

 ≥ 40 ปข้ึนไป 

 ไมระบุ 

46 

142 

58 

13.10 

40.60 

16.60 

ตําแหนงหรือบทบาทในสังคม 

 มี 

 ไมมี 

 

63 

287 

 

18.00 

82.00 

การมีสวนรวมในกิจกรรม 

การจัดการขยะมูลฝอย 

 ไมมี 

 มี 

 

 

287 

63 

 

 

82.00 

18.00 

    

 จากตาราง 7 พบวา ประชากรท่ีเปนหัวหนาครัวเรือนในบริเวณตําบลบานแลงเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย คือ เปนเพศหญิงมีรอยละ 50.3 และเพศชายมีรอยละ 49.7 เม่ือจําแนกกลุมตัวอยาง

อายุ พบวา หัวหนาครัวเรือนสวนใหญอยูในชวงอายุ 40-49 ป คิดเปนรอยละ 26 รองลงมาเปนผูอยูในชวง

อายุ 50-59 ป คิดเปนรอยละ 23.70 ผูท่ีมีอายุ 30-39 ป คิดเปนรอยละ 21.20 มีผูท่ีมีชวงอายุ มากกวา 60 ป

ข้ึนไป ผูท่ีมีชวงอายุ 20-29 และต่ํากวา 20 ป ลงมา คิดเปนรอยละ 19.10, 6.6 และ 3.4 ตามลําดับ 

จากขอมูลนี้แสดงวาหัวหนาครัวเรือนสวนใหญ อยูในวัยผูใหญและวัยสูงอายุระดับการศึกษาท่ีพบมากท่ีสุด

ของกลุมตัวอยางหัวหนาครัวเรือนคือระดับประถมศึกษาคิดเปนรอยละ 40.30 รองลงมาไดแก กลุมท่ีมี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปน รอยละ 24 

และ 19.10 ตามลําดับ สวนผูท่ีมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทารวมท้ังระดับสูงกวา

ปริญญาตรี และไมไดรับการศึกษา คิดเปนรอยละ 13.10 2.30 และ 1.20 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาอาชีพ

ของหัวหนาครัวเรือนผลปรากฏวาสวนใหญเปนมีอาชีพเกษตรกรถึงรอยละ 34.60 รองลงมามีอาชีพอ่ืนๆ คือ 

มีอาชีพรับจางท่ัวไป คาขาย พนักงานเอกชน ประกอบธุรกิจสวนตัว รับราชการ อ่ืนๆ และนักวิชาการ 

โดยคิดเปนรอยละ 14.60 12.80 12.00 10.60 7.70 7.1 และ 0.60 ตามลําดับ สําหรับรายไดหลักตอเดือน

ของหัวหนาครัวเรือนท่ีพบมากท่ีสุด คือ 5,000-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.30 รองลงมาเปนต่ํากวา 

5,000 บาท 10,001-15,000 บาท มากกวา 35,000 บาทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 16.30 14.30 14 ตามลําดับ 

นอกนั้นมีรายได 15,001-20,000 บาท 20,001-25,000 บาท 30001-35000 บาท คิดเปนรอยละ 10.60 6.30 

5.1 และท่ีมีรายได 25,001-30,000 บาท เปนลําดับสุดทาย คิดเปนรอยละ 3.10 ในสวนภูมิลําเนาอาศัย

สวนใหญอยูท่ีนี่มาต้ังแตเกิด คิดเปนรอยละ 76 และยายมาจากท่ีอ่ืนคิดเปนรอยละ 24 โดยสวนใหญ

ยายมาจากจังหวัดอ่ืนๆ อาทิ กรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ระยะเวลาอาศัยอยู

ในตําบลบานแลงมาแลวเปนชวงระยะเวลา มากกวาหรือเทากับ 40 ปข้ึนไปคิดเปนรอยละ 40.60 รองลงมา
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เปนไมระบุชวงระยะเวลาและ 30-39 ป คิดเปนรอยละ 16.60 และ 13.10 ตามลําดับ นอกนั้นเปนชวง

ระยะเวลา 10-19 ป ชวงระยะเวลา 20-29 และนอยกวาหรือเทากับ 4 ป และคิดเปนรอยละ 10.30 9.80 

และ 5.10 อันดับสุดทาย คือ ชวงระยะเวลา 5-9 ป คิดเปนรอยละ 4.50 ตําแหนงหรือบทบาทในสังคม

ของประชากรกลุมตัวอยางท่ีเปนหัวหนาครัวเรือนปรากฏวาสวนใหญไมมีตําแหนงหรือบทบาทในสังคม

ถึงรอยละ 82 และมีตําแหนงหรือบทบาทในสังคมรอยละ 18 โดยเปน อสม. มากท่ีสุดรอยละ 4.60 รองลงมา

เปนกรรมการหมูบาน อบต. และกลุมสตรี คิดเปนรอยละ 1.70 1.40 และ1.20 ตามลําดับ สําหรับ

การมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย พบวาหัวหนาครัวเรือนสวนใหญไมมีสวนรวม คิดเปน

รอยละ 82 และมีสวนรวมคิดเปนรอยละ 18 โดยสวนใหญมีสวนรวมในเรื่อง ชวยเก็บขยะภายในชุมชน 

รับซ้ือของรีไซเคิล และนําขยะมาขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 8 จํานวนและรอยละของความรูความเขาใจในการจัดการขยะ 

 

ความรูความเขาใจในการจัดการขยะ ใช ไมใช รอยละ 

1. ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษของเหลือใชท่ีเกิดจากกิจกรรมตางๆ 

    ในชีวิตประจําวัน เชน เศษอาหาร เศษกระดาษ เศษผา 

334  

16 

95.40 

4.60 

2. ขยะมูลฝอยกอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอมทําใหน้ําเนาเสีย 

    ดินปนเปอนและใหเกิดมลพิษทางอากาศได 

325 

 

 

25 

92.90 

7.10 

3. ขยะทุกประเภทมีวิธีการกําจัดเหมือนกันหมด 54  

296 

15.40 

84.60 

4. การคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทขายได และขยะมูลฝอย  

   ประเภทขายไมได จะชวยในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 

   ไดรวดเร็วข้ึน 

336  

14 

96.00 

4.00 
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5. โฟมเปนขยะท่ียอยสลายยาก 330  

20 

94.30 

5.70 

6. เศษอาหาร เศษผักผลไมไมสามารถนําไปผลิตปุยหมักได 98  

252 

28.00 

72.00 

7. การลดปริมาณขยะมูลฝอยจะตองใชภาชนะท่ีใชแทน 

   ถุงพลาสติก เชน ใสตะกรา ปนโต 

294  

56 

84.00 

16.00 

8. เราควรเลือกซ้ืออาหารท่ีใชภาชนะบรรจุ เชน ถุงพลาสติก 

   เพ่ือความสะดวกและงายตอการกําจัด 

69  

281 

19.70 

80.30 

9. การลดปริมาณขยะมูลฝอยทําไดโดยนําไปท้ิงลงถังขยะ 

   และใหเทศบาลนําไปกําจัด 

248  

102 

70.90 

29.10 

10. เศษแกวไมสามารถนํากลับมาใชใหมได 148  

202 

42.30 

57.70 

11. การใชสินคาบรรจุผลิตภัณฑนอยชิ้นเปนวิธีการ 

     ลดขยะท่ีดีวิธีหนึ่ง 

308  

42 

88.00 

12.00 

12. กอนนําขยะมูลฝอยไปเผาทุกครั้งไมจําเปนตองคัดแยกขยะ 

     สามารถเผาไดเลย 

40  

310 

11.40 

88.60 

13. การกําจัดขยะ โดยการฝงกลบถาทําไมถูกวิธ ี

     จะทําใหน้ําใตดินเกิดมลพิษ 

314  

36 

89.70 

10.30 

14. ขยะท่ีเกิดจากโรงพยาบาลเปนขยะท่ีไมติดเชื้อ 41  

309 

11.70 

88.30 

15. ขยะเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรคและพาหนะนําโรค 332  

18 

94.90 

5.10 

16. ขวดแกวและบรรจุภัณฑท่ีทําดวยแกวสามารถใชไดครั้งเดียว 69  

281 

19.70 

80.30 

ตาราง 8 (ตอ) 

 

ความรูความเขาใจในการจัดการขยะ ใช ไมใช รอยละ 

17. บรรจุภัณฑหอขนมขบเข้ียวท่ีเปนถุงพลาสติกหลากสี 

     ใชเวลายอยสลายเทากับหนังสือพิมพ 

41  

309 

11.70 

88.30 

18. กระดาษหนังสือพิมพ ลัง ขวดพลาสติกตางๆ ท่ีใชแลว 

     สามารถนํากลับมาใชใหมได 

284  

66 

81.10 

18.90 
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19. การคัดแยกขยะมูลฝอยภายในบานจะชวยลดปญหา 

     การจัดการขยะได 

346  

4 

98.90 

1.10 

20. ขยะอันตรายควรแยกท้ิงจากขยะอ่ืน เพราะอาจทําใหเกิด 

     การปนเปอนของสารพิษ 

347  

3 

99.10 

0.90 

    

 จากตาราง 8 พบวา หัวหนาครัวเรือนสวนใหญมีความรู ความเขาใจในการจัดการขยะ สรุปดังนี้ 

ความรูความเขาใจใน เรื่อง ขยะหมายถึงเศษของเหลือใชท่ีเกิดจากกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน เชน 

เศษอาหาร เศษกระดาษ เศษผา สวนใหญเขาใจวาใช คิดเปนรอยละ 95.40 และเขาใจวาไมใช คิดเปน

รอยละ 4.60 ขยะกอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอมทําใหน้ําเนาเสีย ดินปนเปอนและทําใหเกิดมลพิษ

ทางอากาศได หัวหนาครัวเรือนสวนใหญเขาใจวาใช คิดเปนรอยละ 92.90 และเขาใจวาไมใช คิดเปน

รอยละ 7.10 ขยะทุกประเภทมีวิธีการกําจัดเหมือนกันหมด หัวหนาครัวเรือนสวนใหญเขาใจวาใช คิดเปน

รอยละ 15.40 และเขาใจวาไมใช คิดเปนรอยละ 84.60 การคัดแยกขยะประเภทขายได และขยะประเภท

ขายไมไดจะชวยในการเก็บรวบรวมขยะไดรวดเร็วข้ึน หัวหนาครัวเรือนสวนใหญเขาใจวาใช คิดเปน

รอยละ 96 และเขาใจวาไมใช คิดเปนรอยละ 4 โฟมเปนขยะท่ียอยสลายยาก หัวหนาครัวเรือนสวนใหญ

เขาใจวาใช คิดเปนรอยละ 94.30 และเขาใจวาไมใช คิดเปนรอยละ 5.70 เศษอาหาร เศษผัก ผลไมไมสามารถ

นําไปผลิตปุยหมักไดหัวหนาครัวเรือนสวนใหญเขาใจวาใช คิดเปนรอยละ 28 และเขาใจวาไมใช คิดเปน

รอยละ 72 การลดปริมาณขยะจะตองใชภาชนะท่ีใชแทนถุงพลาสติก เชน ใสตะกรา ปนโต หัวหนาครัวเรือน

สวนใหญเขาใจวาใช คิดเปนรอยละ 84 และเขาใจวาไมใช คิดเปนรอยละ 16 เราควรเลือกซ้ืออาหารท่ีใช

ภาชนะบรรจุ เชน ถุงพลาสติกเพ่ือความสะดวกและงายตอการกําจัด หัวหนาครัวเรือน สวนใหญเขาใจวาใช 

คิดเปนรอยละ 19.70 และเขาใจวาไมใช คิดเปนรอยละ 80.30 การลดปริมาณขยะทําไดโดยนําไปท้ิงลงถัง

ขยะและใหเทศบาลนําไปจํากัด หัวหนาครัวเรือนสวนใหญเขาใจวาใช คิดเปนรอยละ 70.90 และเขาใจวา

ไมใช คิดเปนรอยละ 29.10 เศษแกวไมสามารถนํากลับมาใชใหมได หัวหนาครัวเรือนสวนใหญเขาใจวาใช คิด

เปน รอยละ 42.30 และเขาใจวาไมใช คิดเปนรอยละ 57.70 การใชสินคาบรรจุผลิตภัณฑนอยชิ้นเปนวิธีการ

ลดขยะมูลฝอยท่ีดีวิธีหนึ่ง หัวหนาครัวเรือน สวนใหญเขาใจวาใช คิดเปนรอยละ 88 และเขาใจวาไมใช คิดเปน 

รอยละ 12 กอนนําขยะไปเผาทุกครั้งไมจําเปนตองคัดแยกขยะ สามารถเผาไดเลย หัวหนาครัวเรือนสวนใหญ 

เขาใจวาใช คิดเปนรอยละ 11.40 และเขาใจวาไมใช คิดเปนรอยละ 88.60 การกําจัดขยะโดยการฝงกลบ

ถาทําไมถูกวิธีจะทําใหน้ําไดดินเกิดมลพิษ หัวหนาครัวเรือนสวนใหญเขาใจวาใช คิดเปนรอยละ 89.70 

และเขาใจวาไมใช คิดเปนรอยละ 10.30 ขยะท่ีเกิดจากโรงพยาบาลเปนขยะท่ีไมติดเชื้อ หัวหนาครัวเรือน

สวนใหญเขาใจวาใช คิดเปนรอยละ 11.70 และเขาใจวาไมใช คิดเปนรอยละ 88.30 ขยะเปนแหลงเพาะพันธุ

เชื้อโรคและพาหนะนําโรค หัวหนาครัวเรือนสวนใหญเขาใจวาใช คิดเปนรอยละ 94.90 และเขาใจวาไมใช 

คิดเปนรอยละ 5.10 ขวดแกวและบรรจุภัณฑท่ีทําดวยแกวสามารถใชไดครั้งเดียวหัวหนาครัวเรือนสวนใหญ
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เขาใจวาใช คิดเปนรอยละ 19.70 และเขาใจวาไมใช คิดเปนรอยละ 80.30 บรรจุหอขนมขบเขี้ยว

ท่ีเปนถุงพลาสติกหลากสีใชเวลายอยสลายเทากับหนังสือพิมพ หัวหนาครัวเรือนสวนใหญเขาใจวาใช คิดเปน 

รอยละ 11.70 และเขาใจวาไมใช คิดเปนรอยละ 88.30 กระดาษหนังสือพิมพ ลัง ขวดพลาสติกตางๆ 

ท่ีใชแลวสามารถนํากลับมาใชใหมได หัวหนาครัวเรือนสวนใหญเขาใจวาใช คิดเปนรอยละ 81.10 

และเขาใจวาไมใช คิดเปนรอยละ 18.90 การคัดแยกขยะในบานจะชวยลดปญหาการจัดการขยะได 

หัวหนาครัวเรือนสวนใหญเขาใจวาใช คิดเปนรอยละ 98.90 และเขาใจวาไมใช คิดเปนรอยละ 1.10 

ขยะอันตรายควรแยกท้ิงจากขยะอ่ืนเพราะทําใหเกิดการปนเปอนของสารพิษหัวหนาครัวเรือนสวนใหญ

เขาใจวาใช คิดเปนรอยละ 99.10 และเขาใจวาไมใช คิดเปนรอยละ .90  

 

ตาราง 9 จํานวนและรอยละสภาพปญหาและความตองการในการจัดการขยะในพ้ืนท่ี 

 

สภาพปญหาและความตองการ จํานวนหัวหนาครัวเรือน (คน) รอยละ 

1. ทานคิดวาขยะในพ้ืนท่ี อบต.บานแลง 

   มีแหลงขยะมาจากท่ีใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   บานเรือน/บริษัทหางราน 

   โรงงานอุตสาหกรรม 

   โรงพยาบาล 

   ตลาด 

   สถานท่ีราชการ 

 

 

135 

48 

19 

104 

44 

 

 

38.60 

13.70 

5.40 

29.70 

12.60 

2. ทานคิดวาปญหาขยะในชุมชนของทาน 

    เปนอยางไร 

    มีขยะมากจนไมสามารถจัดการได 

    มีขยะมาก สามารถจัดการได 

    มีขยะปานกลาง สามารถจัดการได 

    มีขยะนอย ไมตองจัดการ 

    ไมมีขยะ 

 

 

42 

165 

139 

4 

0 

 

 

12.00 

47.10 

39.70 

1.20 

0.00 

3. ทานคิดวาปญหาการจัดการขยะในขณะนี้ 

   มีผลกระทบกับชุมชนหรือไม 

   ไมมี 

   มี 

 

 

167 

183 

 

 

47.70 

52.30 

4. ทานคิดวาทานและสมาชิกในครัวเรือน   
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   ของทานสามารถจัดการขยะไดหรือไม 

   ไมได 

   ได 

 

75 

275 

 

21.50 

78.50 

ตาราง 9 (ตอ) 

 

สภาพปญหาและความตองการ จํานวนหัวหนาครัวเรือน (คน) รอยละ 

5. ทานเห็นวาการจัดการขยะในทองถ่ิน 

   สงผลกระทบในดานใดบาง (ตอบไดมากกวา  

   1 ขอ) 

   พาหนะนําโรค 

   ทําใหเกิดความรําคาญสงกลิ่นเหม็น 

   กอใหเกิดมลพิษทางน้ํา ดิน อากาศ 

   สงผลกระทบดานสุขภาพ 

   ไมสงผลกระทบ 

   อ่ืนๆ ระบุ 

 

 

73 

94 

82 

83 

15 

3 

 

 

20.90 

26.80 

23.40 

23.70 

4.30 

0.90 

6. ทานเห็นวา อบต.บานแลง ควรมีการจัดการ 

   ขยะอยางไร 

   ไมควร 

   ควร 

 

 

21 

329 

 

 

6.00 

94 

7. ทานคิดวาชุมชนควรมีสวนรวมในการจัดการ 

   ขยะอยางไร 

   ชวยกันจัดการขยะในชุมชน 

   ชวยรวมวางแผน รวมจัดการ รวมทําในชุมชน 

   ชวยรวมบริจาคในโครงการจัดการขยะ 

   ชวยรวมเปนอาสาสมัครในการจัดการขยะ 

   อ่ืนๆ 

 

 

135 

182 

13 

12 

8 

 

 

38.60 

52.00 

3.70 

3.40 

2.30 

8. ทานเห็นดวยหรือไม หากราชการ/อบต. 

   ประชาชนในพ้ืนท่ีชาวและเอกชนมาจัดการ 

   ขยะรวมกัน 

   เห็นดวย 

   ไมเห็นดวย 

 

 

 

332 

18 

 

 

 

94.90 

5.10 
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9. ทานคิดวาปริมาณขยะในพ้ืนท่ีอบต.บานแลง 

   เพ่ิมข้ึนเพราะปจจัยอะไร (ตอบไดมากกวา  

   1 ขอ) 

   ความหนาแนนของประชากร 

   ฤดูกาลหนาผลไม 

   สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน 

   การจัดการของ อบต. 

 

 

 

142 

71 

80 

57 

 

 

 

40.50 

20.30 

22.90 

16.30 

               

ตาราง 9 (ตอ) 

 

สภาพปญหาและความตองการ จํานวนหัวหนาครัวเรือน (คน) รอยละ 

10. ทานเหน็วาปริมาณขยะมูลฝอยใน อบต. 

     บานแลงท่ีสงผลกระทบสามอันดับแรก 

     คือขยะประเภทอะไร 

     อันดับหนึ่ง ขยะแหงเชนเศษผา ถุงพลาสติก  

     โฟม ขวดแกว 

     อันดับสองขยะเปยก เชน เศษอาหาร  

     ผักผลไม 

     อันดับสามขยะอันตรายเชนหลอดไฟฉาย 

     แบตเตอรี่เกา ถานไฟฉาย 

     ขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล 

     ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 

 

 

111 

 

103 

 

95 

 

12 

29 

 

 

 

31.70 

 

29.40 

 

27.20 

 

3.40 

8.30 

11. การจัดเก็บขยะของอบต.บานแลงในขณะนี ้  

     ทานมีความพึงพอใจหรือไม เพราะอะไร 

     พึงพอใจ 

     ไมพึงพอใจ 

 

 

210 

140 

 

 

60.00 

40.00 

12. ทานคิดวาในชุมชน/หมูบานของ อบต. 

     บานแลงสามารถจัดการขยะเองไดหรือไม  

     เพราะอะไร 

     ได 

     ไมได 

 

 

 

263 

87 

 

 

 

75.20 

24.80 
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13. หากทานสามารถกําหนดทิศทางการจัดการ 

     ขยะในชุมชนได ทานจะดําเนินการอยางไร 

     (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

     การคัดแยกขยะ 

     การฝงกลบ 

     การเผา 

     การทําปุยหมัก 

     การจัดการขยะแบบ 5R 

     การจัดตั้งธนาคารขยะ 

     การจัดผาปาขยะ 

 

 

 

113 

44 

33 

86 

29 

34 

11 

 

 

 

32.30 

12.60 

9.40 

24.60 

8.30 

9.70 

3.10 

 

 

 

ตาราง 9 (ตอ) 

 

สภาพปญหาและความตองการ จํานวนหัวหนาครัวเรือน (คน) รอยละ 

14. ทานคิดวา อบต.บานแลง ควรมีการจัดการ 

     ขยะแบบมีสวนรวมโดยชุมชน หรือไมเพราะ 

     ไมควร 

     ควรจัดการขายขยะ 

     ควรคัดแยกขยะในครัวเรือน 

     ควรจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล 

     ควรจัดการถังขยะของตนเอง 

     ควรทําปุยหมักจากขยะอินทรีย 

 

 

5 

61 

188 

17 

17 

62 

 

 

1.40 

17.40 

53.70 

4.90 

4.90 

17.70 

 

 จากตาราง 9 พบวา ความคิดเห็นในเรื่องของสภาพปญหาและความตองการในการจัดการขยะ

ในพ้ืนท่ีนั้นเห็นวาขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี อบต. บานแลง มีแหลงขยะมาจากท่ีใด สวนใหญเห็นวามาจาก

บานเรือน/บริษัทหางรานมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38.60 รองลงมาเห็นวามาจาก ตลาด โรงงานอุตสาหกรรม 

สถานท่ีราชการ คิดเปนรอยละ 29.70 13.70 12.60 ตามลําดับ สวนท่ีเหลือเห็นมาจากโรงพยาบาล คิดเปน

รอยละ 5.40 เปนลําดับสุดทาย ในดานปญหาขยะในชุมชน สวนใหญเห็นวามีขยะมาก สามารถจัดการได 

คิดเปนรอยละ 47.10 รองลงมาเห็นวา มีขยะปานกลางสามารถจัดการได มีขยะมากจนไมสามารถจัดการได 
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และมีขยะนอยไมตองจัดการ คิดเปนรอยละ 39.70 12.00 1.20 ตามลําดับ และท่ีเห็นวาไมมีขยะนั้นไมมี 

คิดเปนรอยละ 0 สําหรับปญหาการจัดการขยะในปจจุบันนี้มีผลกระทบกับชุมชนหรือไม สวนใหญเห็นวามี 

คิดเปนรอยละ 52.30 เพราะรถเก็บขยะไมมาเก็บขยะตามเวลา และมาเก็บชา สงผลใหขยะลน เลอะเทอะ

และสงกลิ่นเหม็นและเกิดมลพิษทางอากาศ รวมท้ังเห็นวาจํานวนขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึนตามจํานวนประชากร

ท่ีเพ่ิมข้ึน และเห็นวาไมมี คิดเปนรอยละ 47.70 ในสวนเรื่องทานสามารถจัดการขยะในครัวเรือนของทานได

หรือไมนั้น สวนใหญเห็นวาสามารถจัดการได คิดเปนรอยละ 78.5 เพราะสามารถคัดแยกขยะท่ีเก็บได

ใหถูกตอง เชน นํากลับมาใชใหมได และสามารถแยกไปขายได รวมท้ังเปนกระบวนการแรกของการแยกขยะ

กอนนําไปกําจัดและทําไดงายเพราะมีปริมาณไมมาก และท่ีเห็นวาไมสามารถจัดการได คิดเปนรอยละ 21.50 

เพราะมีพ้ืนท่ีจํากัด และการเผาขยะทําใหเกิดมลพิษตอบานขางเคียง รวมท้ังขยะประเภทถุงพลาสติกและโฟม 

ยากตอการกําจัด การจัดการขยะในทองถ่ินสงผลกระทบในดานใดบางนั้น หัวหนาครัวเรือนสวนใหญเห็นวา 

สงผลกระทบในดานทําใหเกิดความรําคาญสงกลิ่นเหม็น คิดเปนรอยละ 26.80 รองลงมาเห็นวาสงผลกระทบ

ในดานสุขภาพ กอใหเกิดมลพิษทางน้ํา ดิน อากาศ พาหนะนําโรค คิดเปนรอยละ 23.70 23.40 20.90 

ตามลําดับ และเห็นวาสงผลกระทบนอยท่ีสุดคือ ไมสงผลกระทบคิดเปนรอยละ 4.30 อบต.บานแลง

ควรมีการจัดการขยะมูลฝอยอยางไรบางนั้น สวนใหญเห็นวาควรมี คิดเปนรอยละ 94 โดยเห็นวา อบต.

บานแลง ควรมีการอบรมในการคัดแยกขยะควรมีความพรอมและจัดหาเครื่องมือในการจัดการ รวมท้ัง

ควรมีการวางแผนรวมกันภายในชุมชน และไมควรมีการจัดการ คิดเปนรอยละ 6 ในสวนชุมชนควรมีสวนรวม

ในการจัดการขยะอยางไรนั้น สวนใหญเห็นวารวมวางแผน รวมจัดการ รวมทําในชุมชน มากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 52 รองลงมาเห็นวา รวมกันจัดการขยะในชุมชน รวมบริจาคในโครงการจัดการขยะรวมเปน

อาสาสมัครในโครงการจัดการขยะ คิดเปนรอยละ 38.60 3.70 3.40 ตามลําดับ และอ่ืนๆ นอยท่ีสุด คือ

ชวยกันคัดแยกขยะที่บานกอน คิดเปนรอยละ 2.30 ทานเห็นดวยหรือไม หากทางราชการ/อบต.

และประชาชนในพ้ืนท่ีมาจัดการขยะรวมกัน สวนใหญเห็นวาเห็นดวย คิดเปนรอยละ 94.90 เนื่องจากเห็นวา

เปนปญหาท่ีทุกคน ทุกฝายควนรวมมือกันในการจัดการจึงจะประสบผลสําเร็จ และท่ีเห็นวาไมเห็นดวย 

คิดเปนรอยละ 5.10 เพราะ สําหรับปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี อบต. บานแลงเพ่ิมข้ึนเพราะปจจัยอะไร

สวนใหญเห็นวาเกิดจากความหนาแนนของประชากรมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.50 รองลงมาเห็นวา 

สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน ฤดูกาลหนาผลไม และการจัดการขยะของ อบต. บานแลง ยังไมมีประสิทธิภาพ

เทาท่ีควร คิดเปนรอยละ 22.90 20.30 และ 16.30 ตามลําดับ ปริมาณขยะมูลฝอยใน อบต. บานแลง

ท่ีสงผลกระทบมากสามอันดับแรก คือ ขยะประเภทใด หัวหนาครัวเรือนสวนใหญเห็นวา ขยะแหง เชน 

เศษผา ถุงพลาสติก โฟม ขวดแกวมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 31.70 รองลงมาเห็นวา ขยะเปยก เชน เศษอาหาร 

ผัก ผลไม และขยะอันตราย เชน หลอดไฟฉาย แบตเตอรี่เกา ถานไฟฉาย คิดเปนรอยละ 29.40 และรอยละ 

27.20 ตามลําดับสําหรับการเก็บขยะของ อบต.บานแลง ในขณะนี้ทานมีความพึงพอใจหรือไม

หัวหนาครัวเรือนสวนใหญเห็นวาพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 60 และเห็นวาไมพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 40 
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เพราะ อบต. เก็บขยะชา บริการเก็บไมเปนเวลา ควรเพ่ิมความถ่ีในการเก็บขยะ ทานคิดวาในชุมชน/หมูบาน

ของ อบต. บานแลง สามารถจัดการขยะเองไดหรือไม หัวหนาครัวเรือนสวนใหญเห็นวาไดคิดเปน

รอยละ 75.20 โดยเห็นวาควรมีการคัดแยกขยะและหนวยงานท่ีรับผิดชอบควรสรางความรูความเขาใจ

แกชุมชนในเรื่องการจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพในชุมชน และท่ีเห็นวาไมได คิดเปนรอยละ 24.80 

หากทานสามารถกําหนดทิศทางการจัดการขยะในชุมชนไดทานจะดําเนินการอยางไร หัวหนาครัวเรือน

สวนใหญเห็นวาควรใชวิธีการคัดแยกขยะมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 32.30 รองลงมาเห็นวา ควรใชวิธี 

การทําปุยหมัก วิธีการฝงกลบ วิธีจัดตั้งธนาคารขยะ วิธีการเผา คิดเปนรอยละ 24.60  12.60 9.70 9.40 

ตามลําดับ และเห็นวาควรใชวิธีการจัดการผาปาขยะนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 3.10 ทานเห็นวา อบต. 

บานแลง ควรมีการจัดการขยะแบบมีสวนรวมโดยชุมชนหรือไม หัวหนาครัวเรือนสวนใหญเห็นวา 

ควรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 98.60 โดยเห็นวาควรเปนการคัดแยกขยะในครัวเรือน ทําปุยหมัก

จากขยะอินทรีย การจัดการขายขยะ ธนาคารรีไซเคิล การจัดการถังขยะของตนเอง ตามลําดับ 

และเห็นวาไมควร คิดเปนรอยละ 1.40  

 

ตาราง 10 จํานวนและรอยละของการคนหารูปแบบและวิธีการการจัดการขยะแบบมีสวนรวม

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน 

 

รูปแบบและวิธกีารจัดการขยะ จํานวนหัวหนาครัวเรือน (คน) รอยละ 

1. ทานคิดวาการจัดการขยะในชุมชน 
   และ อบต. บานแลงควรเปนลักษณะใด 
   อบต. เปนผูบริหารจัดการ 
   ชุมชนเปนผูบริหารจัดการ 
   ประชาชนเปนผูบริหารจัดการ 
   การจัดการแบบบูรณาการระหวาง 
   อบต./ชุมชน/ภาคเอกชน 

 
 

105 
21 
5 

219 

 
 

30.00 
6.00 
1.40 
62.60 

ตาราง 10 (ตอ) 

 

รูปแบบและวิธกีารจัดการขยะ จํานวนหัวหนาครัวเรือน (คน) รอยละ 

2. ทานคิดวาในชุมชนของทานควรมีวิธีการจัดการ 

   ขยะแบบใดจึงจะเหมาะสม 

   การนําขยะเปยกไปเปนปุยหมัก 

   การสงเสริมการคัดแยกขยะ 

   ทําเปนโครงการธนาคารขยะ 

 

 

103 

122 

45 

 

 

29.40 

34.80 

12.90 
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   ผาปาขยะ 

   5R 

10 

70 

2.90 

20.00 

3. ทานเห็นดวยหรือไมกับการจัดการขยะ 

   ตามความคิด 5R 

   เห็นดวย 

   ไมเห็นดวย 

 

 

326 

24 

 

 

93.20 

6.80 

4. ทานเห็นวาในชุมชนและ อบต. บานแลง 

   ควรมีการคัดแยกขยะแบบใชถังหรือไม 

   ไมควร 

   ควรมี 

   ควรมีวิธีการอยางไร 

     1) ถังเดียว (รวบรวมไวหมดในถังเดียวกัน) 

     2) ถังคู (แยกขยะเปยก/ขยะแหง) 

     3) ถังขยะเปยก ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย 

         ติดเชื้อ 

 

 

9 

341 

 

17 

310 

14 

 

 

 

2.50 

97.50 

 

4.90 

88.60 

4.00 

5. ทานคิดวาการจัดการขยะเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

   ควรเปนลักษณะใด 

   เพ่ิมรายไดจากของเหลือใช 

   เพ่ิมบทบาทการมีสวนรวมของสังคม 

   ชวยประเทศแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

   การแกไขปญหาขยะจากตนเหตุ 

 

 

192 

45 

59 

54 

 

 

54.80 

12.90 

16.90 

15.40 

6. ทานเห็นดวยหรือไมหากทางราชการ หรืออบต. 

   ใหผูแทนภาคประชาชนและภาคเอกชน 

   มาจัดการขยะรวมกัน 

   เห็นดวย 

   ไมเห็นดวย 

 

 

 

281 

69 

 

 

 

80.30 

19.70 

     

            

ตาราง 10 (ตอ) 

 

รูปแบบและวิธกีารจัดการขยะ จํานวนหัวหนาครัวเรือน (คน) รอยละ 
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7. ทานตองการใหชุมชนมีกิจกรรมการมีสวนรวม 

   ในการจัดการขยะแบบใดบาง (ตอบไดมากกวา 

   1 ขอ) 

   คัดแยกขยะ 

   การทําปุยหมัก 

   ผาปาขยะ 

   ธนาคารขยะ 

 

 

 

157 

131 

19 

43 

 

 

 

44.90 

37.40 

5.40 

12.30 

8. หากมีการจัดทําโครงการอาสาสมัคร 

    ในการจัดการขยะในชุมชน ทานสนใจ 

    จะเขารวมหรือไม 

    สนใจเขารวม 

    ไมสนใจเขารวม 

 

 

 

271 

79 

 

 

 

77.50 

22.50 

9. รูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวม 

   ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน 

   บานแลง อําเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง   

   ควรเปนแบบใดมากท่ีสุด 

   เปนการจัดการขยะโดย อบต.บานแลง 

   เพียงอยางเดียว 

   เปนการจัดการขยะโดยชุมชน 

   เปนการจัดการขยะรวมกันอยางบูรณาการ 

   ระหวางชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   และเอกชน 

 

 

 

 

57 

 

36 

257 

 

 

 

 

16.30 

 

10.30 

73.40 

10. ทานเห็นดวยหรือไมท่ี อบต.บานแลง ควรมี 

     การเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามความเปนจริง 

     เพ่ือเปนคาดําเนินการจัดการขยะ 

     เห็นดวย 

     ไมเห็นดวย 

 

 

 

294 

56 

 

 

 

84.00 

16.00 

 

 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และชุมชนในตําบลบานแลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
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 1) ควรมีการจัดการขยะแบบบูรณาการ โดยให อบต. หนวยงานท่ีเก่ียวของ เอกชน 

และชุมชนรวมมือในการจัดการขยะเพ่ือรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอมท่ีดี 

 2) เห็นควรใหความรูความเขาใจตอชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีถูกวิธี พรอมกับจัดหา

ถังแยกขยะใหแกชุมชน 

 3) ควรมีการจัดประชุมวางแผนเพื่อหาแนวทางจัดการขยะไปสูการปฏิบัติ 

และมีการติดตามประเมินผล 

 4) ควรดําเนินการกิจกรรมรีไซเคิล ขยะแลกไข ปุยหมักชีวภาพ ปลูกจิตสํานึก

และใหความรูความเขาใจ ฝกอบรมแกชุมชนในการจัดการขยะท่ีถูกวิธี 

 5) จัดทําโครงการคัดแยกขยะและจัดตั้งธนาคารขยะในรูปแบบมีคณะกรรมการ 

 6) อบต. ควรเรงจัดหารถเก็บขยะใหเพียงพอ ดําเนินการจัดหาระบบวิธีการจัดการ

ขยะอยางประสิทธิภาพ เชน การจัดการขยะแบบ zero waste และหาสถานท่ีเก็บขยะ  

  

 จากตาราง 10 พบวา ความคิดเห็นในเรื่องรูปแบบและวิธีการการจัดการขยะแบบมีสวนรวม

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน ตําบลบานแลง อําเภอเมือง จังหวัดระยองนั้น ในสวนของ

การจัดการขยะในชุมชน และอบต. บานแลง เห็นวาควรเปนการจัดการแบบบูรณาการระหวางอบต./ชุมชน/

ภาคเอกชน เปนผูบริหารจัดการมากท่ีสุด รอยละ 62.60 รองลงมาเห็นวาเปน อบต. เปนผูบริหารจัดการ

รอยละ 30 ชุมชนเปนผูบริหารจัดการรอยละ 6 ประชาชนเปนผูบริหารจัดการรอยละ 1.4 ตามลําดับ 

ทานคิดวาในชุมชนของทานควรมีวิธีการจัดการขยะมูลฝอยแบบใด จึงจะเหมาะสม หัวหนาครัวเรือนเห็นวา

การสงเสริมคัดแยกขยะมูลฝอย คิดเปนรอยละ 34.80 รองลงมาเห็นวา การนําขยะเปยกไปเปนปุยหมัก 

การจดัการขยะแบบ 5R ทําเปนโครงการธนาคารขยะ ผาปาขยะ คิดเปนรอยละ 29.40 20.00 12.90 

และ 2.90 ตามลําดับ ในสวนการจัดการขยะตามแนวคิด 5R นั้น หัวหนาครัวเรือนสวนใหญเห็นดวย

กับการจัดขยะตามแนวคิด 5R คิดเปนรอยละ 93.20 เพราะเห็นวาเปนการจัดการขยะแบบครบวงจร 

และท่ีไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 6.8 เทานั้น ในสวนท่ีทานเห็นวาในชุมชนของ อบต. บานแลง ควรมี

การคัดแยกขยะแบบใชถังหรือไมนั้น สวนใหญเห็นวาควรมีการคัดแยกขยะแบบใชถัง คิดเปนรอยละ 97.50 

โดยเห็นวาควรใชถังคู (แยกขยะเปยก ขยะแหง) มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 88.60 ถังเดี่ยว คิดเปนรอยละ 4.90 

ตามลําดับ และอ่ืนๆ คือ ถังขยะเปยก ขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายติดเชื้อ คิดเปนรอยละ 4 และท่ีเห็นวา

ไมควรคัดแยกขยะแบบใชถังมีนอยท่ีสุด คือ เพียงรอยละ 2.50 เทานั้น ในสวนท่ีทานคิดวาการจัดการขยะ

เพ่ือเพ่ิมมูลคาควรเปนลักษณะใด หัวหนาครัวเรือนเห็นวาเพ่ิมรายไดจากของเหลือใชมากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 54.8 รองลงมาเห็นวา ชวยประเทศแกไขปญหาสิ่งแวดลอม การแกไขปญหาขยะจากตนเหตุ คิดเปน

รอยละ 16.90 15.40 ตามลําดับ และเพ่ิมบทบาทการมีสวนรวมของสังคมนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 12.90 

ทานเห็นดวยหรือไมหากทางราชการหรือ อบต. ใหผูแทนภาคประชาชนและภาคเอกชนมาจัดการขยะรวมกัน 
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สวนใหญเห็นดวยมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 80.30 ไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 19.70 ทานตองการใหชุมชน

มีกิจกรรมมีสวนรวมในการจัดการขยะแบบใดบาง หัวหนาครัวเรือนสวนใหญเห็นวา คัดแยกขยะมากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 44.90 รองลงมาเห็นวา การทําปุยหมัก ธนาคารขยะ ผาปาขยะ คิดเปนรอยละ 37.40 12.30 

และ 5.40 ตามลําดับ หากมีการจัดทําโครงการอาสาสมัครในการจัดการขยะ ในชุมชน ทานสนใจจะเขารวม

หรือไม หัวหนาครัวเรือนเห็นวาสนใจท่ีจะเขารวมมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 77.50 โดยใหเหตุผลวา ทุกคน

ท่ีท้ิงขยะควรมีสวนรวมในการชวยรับผิดชอบ และเพ่ือใหชุมชนมีสิ่งแวดลอมท่ีดี  และเห็นวาไมสนใจ

ท่ีจะเขารวม คิดเปนรอยละ 22.50 โดยสวนใหญใหเหตุผลวาไมมีเวลา สําหรับรูปแบบการจัดการขยะ

แบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน ตําบลบานแลงอําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

ควรเปนแบบใดมากท่ีสุด หัวหนาครัวเรือนเห็นวาเปนการจัดการขยะรวมกันอยางบูรณาการระหวางชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเอกชนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 73.40 รองลงมาเปนเปนการจัดการ 

โดย อบต. บานแลง เพียงอยางเดียว และการจัดการขยะโดยชุมชน คิดเปนรอยละ 16.30 และ 10.30 

ตามลําดับ ทานเห็นดวยหรือไมท่ี อบต. บานแลง ควรมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมขยะตามความเปนจริง

เพ่ือเปนคาดําเนินการในการจัดการขยะมูลฝอย หัวหนาครัวเรือนสวนใหญเห็นดวย คิดเปนรอยละ 84 

โดยใหเหตุผลวาการจัดการขยะมีคาใชจาย และควรจัดเก็บคาธรรมเนียมท่ีเหมาะสมและเปนธรรม

และไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 16 โดยใหเหตุผลวาประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกร มีรายไดไมสูง 

ควรใชงบประมาณของรัฐ  

 

4.2 การสรางรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

และชุมชนในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

 

   การสรางรูปแบบดังกลาวใชเครื่องมือดังนี้ 1) การสัมภาษณเชิงลึก 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3) การใชเทคนิคการวิเคราะหและเทคนิคการสรางแผนท่ีความคิด SWOT (mind mapping) 4) การแตงตั้ง

คณะทํางาน 5) การทําโครงการนํารอง 

 4.2.1 การสัมภาษณเชิงลึก  
 ผูวิจัยไดไปสัมภาษณเชิงลึกในเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและชุมชนในตําบลบานแลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง กับผูใหขอมูลสําคัญจํานวน 15 คน 

(รายชื่อปรากฏในภาคผนวก ฉ) 

   ผลการสัมภาษณเชิงลึก จากกลุมผูใหขอมูลตามประเด็นตางๆ ดังนี้ 

   1) ประเด็นเก่ียวกับ สภาพปจจุบัน ปญหา สาเหตุ และแหลงผลิตขยะ โดยมีแนวคําถาม 

คือ สภาพปจจุบันในพ้ืนท่ีตําบลบานแลง มีปญหาเรื่องขยะหรือไม ปญหาและสาเหตุและแหลงกําเนิด 

มาจากอะไร 
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   ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความคิดเห็นวา  

             (1) สภาพปญหา ผูใหการสัมภาษณมีความเห็นสอดคลองกันเปนสวนมากวา 

ขยะมีปริมาณจํานวนมากและมีแนวโนมมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน ทําใหมีขยะลนถัง มีขยะตกคางจํานวนมาก 

มีกลิ่นเหม็นมาก มีสุนัขมาคุยขยะทําใหเกิดภาพไมดี แหลงกําเนิดสวนใหญมาจากบานเรือน ตลาด 

โรงงานอุตสาหกรรม และสถานท่ีราชการ อาทิ คํากลาวของ IP1 ท่ีกลาววา “...มีขยะตกคาง...มีขยะลนถัง” 

และ IP2 ท่ีกลาววา “...ปลอยใหขยะลนถัง...ถาบริเวณนั้นมีสุนัขหรืออะไรแบบนี้จะมีการรื้อแลวทําให

มันกระจัดกระจาย เปนภาพท่ีไมดี” IP3 ท่ีกลาววา “...กอนท่ีมารับตําแหนงมีขยะตกคางมาก...มีขยะคางมาก

หมาเริ่มคุยเข่ียทําใหรกไมสะอาด สงกลิ่นเหม็น...” IP6 ท่ีกลาววา “...ถาขยะไมมีการกําจัดก็จะทําใหสกปรก

มากข้ึน ขยะท่ีไมมีการกําจัดจะทําใหมีสุนัขมาคุยทําใหไมสะอาด เปนผลกระทบตอชุมชน...” เปนตน 

       (2) ผูใหการสัมภาษณมีความเห็นสอดคลองกันเปนสวนมากวา ผลกระทบท่ีเกิด

จากขยะเพ่ิมจํานวนมากข้ึน สงผลกระทบตอชุมชน ตอการสาธารณสุขของชุมชน ไดแก มีการเผาขยะ

ท่ีไมถูกสุขอนามัยซ่ึงเปนการทําลายสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดคารบอนไดออกไซดท่ีทําลายไดยาก เกิดมลพิษ

ในอากาศ ขยะมูลฝอยเนาสงกลิ่นเหม็นมาก และเกิดเปนพาหนะนําโรคได โดยเฉพาะในหนาฝนจะมีขยะ

ปนมากับน้ําฝน และน้ําไหลลงมาปนกับแมน้ํา ทําใหแมน้ําเนาเสีย อาทิ IP7 ท่ีกลาววา “...ผลกระทบท่ีเกิด

จากการเผาทําใหทําลายสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดคารบอนไดออกไซดท่ีทําลายไดยาก...” IP10 ท่ีกลาววา 

“...การเก็บขยะไมทันทําใหเกิดมลพิษตางๆ ...เกิดเชื้อโรค...” IP13 ท่ีกลาววา “...การเผาทําใหเกิดมลพิษ

ทางอากาศ” IP15 ท่ีกลาววา “...ชาวบานชอบเอาขยะไปท้ิงท่ีท่ีไมมีถัง มีหมาไปกัดทําใหกระจัดกระจาย

ไปท่ัวพ้ืนท่ี และปญหาตามมาของคนท่ีชอบเผาขยะในพ้ืนท่ีทําใหเกิดมลพิษทางอากาศ” เปนตน 

   (3) ปจจุบันขยะเริ่มมีปญหาขยะอยางตอเนื่อง ผูใหการสัมภาษณมีความเห็น

สอดคลองกันเปนสวนมากวา เนื่องจาก การเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรและมีผูเขามาอาศัยแนนหนา

มากเพ่ิมข้ึน รวมท้ัง อบต. บานแลง มีจํานวนประชากรแฝงมาก สงผลใหกอใหเกิดปริมาณขยะมากเพ่ิมข้ึน 

บุคคลหรือแหลงกําเนิดขาดวินัยดานการจัดเก็บและทําความสะอาดขยะมูลฝอย อบต. บานแลง ซ่ึงมีหนาท่ี

ดูแลในการจัดการขยะ ปจจุบันมีจํานวนรถท่ีใชในการเก็บขยะมูลฝอยเพียง 1 คันเทานั้น รถขยะยังมีนอย

และพนักงานเก็บขยะยังไมเพียงพอตอปริมาณขยะท่ีผลิตในแตละวัน ซ่ึงยังไมเพียงพอตอปริมาณขยะ

ซ่ึงมีถึง 4 ตันตอวัน ถังขยะมีอยูถังเดียวท้ิงรวมกันหมด รวมท้ังสวนใหญยังมาเก็บขยะลาชา ไมตรงเวลา 

และมาเก็บอาทิตยละหนึ่งครั้งเทานั้น ซึ่งถือวานอยมาก อบต. มีการจัดเก็บขยะยังไมครอบคลุม 

ไมมีการคัดแยก การนําขยะไปทิ้งไวในที่ๆ ไมมีถังขยะ การนําขยะจากที่อื่นๆ มาทิ้งภายในชุมชน 

และจากการมีสวนรวมในชุมชนยังมีนอย ประชาชนยังขาดความเขาใจในการกําจัดขยะ การคัดแยกขยะ 

การนําขยะไปท้ิงไวในท่ีๆ ไมมีถังขยะ การนําขยะจากท่ีอ่ืนๆ  มาท้ิงภายในชุมชน ดังคํากลาวของ IP3 

ที่กลาววา “...ตอนนี้มีประชากรแฝงเขามาเยอะ ทําใหประชากรในตําบลบานแลงมีจํานวนมาก 

ขยะเริม่มีปริมาณมากข้ึน ซ่ึงยังไมมีการคัดแยกขยะ...” IP4 ท่ีกลาววา “...ณ ขณะนี้ สภาพปจจุบันเปนชุมชน
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ที่มีผูอยูอาศัยเปนจํานวนมากในชวงระยะที่มีการพัฒนาของจังหวัดระยอง ทําใหมีประชากรแฝง

เปนจํานวนมากปญหาเรื่องขยะแตกอนไมมีขยะนี้เริ่มมีปญหาขึ้น” IP7 ที่กลาววา “...มีขยะติดเชื้อ 

จากโรงพยาบาลนําไปท้ิงท่ีโรงพยาบาลของตําบลตะพง ถาอบต. ยังไมไดดําเนินการจะมีมากข้ึน...” IP9 

ท่ีกลาววา “...เพราะวาประชาชนเพ่ิมมากข้ึนก็ทําใหมีปริมาณของขยะมีมากข้ึน...มีการลักลอบท้ิงขยะ

ในท่ีไมควรท้ิง เชน บริเวณขางถนน ขางหนองน้ํา...การจัดเก็บไมตรงเวลา ลาชาบาง....” IP11 ท่ีกลาววา 

“...ประชาชนท้ิงขยะไวขางขยะ ไมยอมท้ิงขยะลงถัง ประชาชนบางครัวเรือนไมไดเอาถังขยะเปนของตนเอง

ทําใหมีการลักลอบท้ิงขยะ ประชาชนไมมีการคัดแยกขยะและมีการท้ิงขยะขางถังขยะท้ังขยะเปยก 

ขยะแหงปนกันทําใหมีสัตวมาคุยเข่ีย...ขยะแหงปลิวไปเปนการรบกวนมองแลวไมสวยงาม...” IP17 ท่ีกลาววา 

“...สาเหตุอันดับแรกนาจะมาจากคน เนื่องจากคนยังไมจิตสํานึกในการคัดแยกขยะการจัดการของ อปท.

ยังไมดี เนื่องจากงบประมาณยังไมเพียงพอ...”  

 2) ประเด็นเก่ียวกับการจัดการขยะ ท่ีเปนอยูปจจุบัน โดยมีแนวคําถาม คือ การดําเนินการ

ตามโครงการจัดการขยะของ อบต. บานแลง ในปจจุบันควรมีการปรับปรุง แกไขอยางไร ผูใหสัมภาษณ

สวนใหญเห็นวา ควรดําเนินการสรุปได ดังนี้  

 (1) ควรเรงดําเนินการในเรื่องการคัดแยกขยะ การทําปุยหมัก และการจัดต้ัง

ธนาคารขยะ การจัดประกวดหมูบานสีเขียว  

 (2) อบต. บานแลง มีหนาท่ีจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูลอยูแลว แตการใชประโยชน

จากขยะยังไมมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

 (3) ควรมีการเพ่ิมถังขยะและการแจกถังขยะแยกประเภทใหชัดเจนวา ขยะเปยก 

ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ควรใชถังสีอะไร และควรใหความรูความเขาใจ และฝกอบรมในเรื่องแนวทาง

หรือวิธีการจัดการขยะอยางถูกวิธี โดยเห็นวาอยางนอยควรแจกถัง 3 ประเภท คือ 1 ถังขยะแหง 2) ขยะเปยก 

ควรมีทุกครัวเรือน สวน 3) ถังขยะอันตรายควรมีไวตามหมูบาน 

 (4) ตองการใหมีการเก็บขยะอยางนอยอาทิตยละ 2 ครั้ง หรือเพิ่มจํานวนเที่ยว

ในการจัดเก็บเนื่องจากขยะลนถัง  

 (5) มีรถขยะเพ่ิม และพนักงานเก็บขยะเพ่ิมและรณรงคใหมีถังขยะทุกครัวเรือน 

 (6) ควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบแนวทางในการจัดการขยะ

ของ อบต. บานแลง เชน มีแผนงาน/โครงการท่ีจะทําประกอบไปดวยอะไรบาง การจัดเก็บขยะจะไปท่ีหมูไหน/

วันไหนใหชัดเจนและเปนระบบ รวมท้ังควรมีกิจกรรมในชุมชนเพื่อชวยใหการจัดการขยะของ อบต. 

มีประสิทธิภาพ เชน การคัดแยกขยะ การนําขยะมารีไซเคิล การจัดตั้งธนาคารขยะ การรณณรงค

ทําความสะอาดชุมชนรวมกัน เปนตน 

 (7) อบต. ควรรณรงคใหความรูความเขาใจตอประชาชนในพื้นที่ทางสื่อ เชน 

เสียงตามสาย แผนพับ โปรชัวร เปนตน 
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 (8) การบริหารจัดการของ อบต. เชน การจัดเก็บไมท่ัวถึง ความถ่ีของการจัดเก็บ 

(การขนขยะ) จํานวนรถขนขยะ จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ เปนตน ขาดวินัยการจัดการของแหลงกําเนิดขยะ  

   ดังมีผูใหการสัมภาษณท่ีใหขอคิดเห็นสอดคลองกัน อาทิ IP1 ที่กลาววา “...ควรมี

การคัดแยกขยะ ทําปุยหมัก แลวก็ทําธนาคารขยะ...รณรงคใหประชาชนมีจิตสํานึกเรื่องการท้ิงขยะ

ก็คือใหรักษาการทําความสะอาดบริเวณถังขยะใหสะอาดอยูเสมอ แลวก็เพิ่มจิตสํานึกใหจัดเก็บขยะ

ใหเปนที่เปนทาง ควรจะมีการสงเสริมใหมีถังขยะทุกครัวเรือนเพื่อขยะจะไมปลิวระเกะระกะ...” 

IP2 ท่ีกลาววา “...ก็นาจะมีการรับฟงชุมชนมากขึ้น...” IP3 ที่กลาววา “...อยากมีการคัดแยกขยะ 

การทําปุยหมัก เหมือนกับตําบลอ่ืนท่ีเริ่มทํา ทําใหมีผลกระทบนอยลง กลิ่นเหม็นลดลง พฤติกรรมหมา

ก็ไมมีขุดคุย ทําใหบานเมืองสะอาด...อยากใหทางกองชางชวยประชาสัมพันธใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

การจัดการขยะ อยากใหมีการทําประชาคมในพ้ืนท่ีของแตละหมูบานใหมีการคัดแยกขยะ” IP12 ท่ีกลาววา 

“...คิดวานาจะมีโครงการอยางท่ีบอกไป คือ ใหชุมชนในตําบลบานแลงมีการทิ้งขยะเปนที่เปนทาง 

มีการคัดแยกขยะและก็ถาบานไหนสามารถเอาขยะในบานไปใชประโยชนได อยางการทําปุยหมักในบานแลง 

นาจะสงเสริมกิจกรรมนี้ใหกับชุมชนไดดวย...” IP15 ท่ีกลาววา “...การดําเนินการตามโครงการของการจัดการ

ขยะจริงๆ แลวนาจะมีกฎหรือระเบียบในเรื่องของการกําหนดหลังคาเรือนหรือครัวเรือนท่ีไมมีถังขยะ

ใหมีครบทุกครัวเรือน หรือถาจะใหดีควรจะมีการแยกถังขยะเปนแบบขยะเปยกขยะแหง ขยะเปยกนาจะทํา

ใหเปนปุยหมัก...” IP17 ท่ีกลาววา “...ในปจจุบัน อบต. บานแลง ไดมีการจัดการขยะไปท้ิงท่ี อบจ. ระยอง

เปนการจัดการท่ีปลายเหตุ ควรมีการสรางวัฒนธรรมใหกับประชาชนใหมีจิตสํานึกในการคัดแยกขยะ...” 

IP19 ท่ีกลาววา “...ควรมีการปรับปรุงควรมีการแยกขยะออกเปนสวนๆ อยางเชน ขยะท่ีนําไปทําปุยได 

หรือรีไซเคิลไปทําอยางอ่ืนได ควรจะมีการแยกอาหาร ขยะแหง ขยะเปยก หรือขยะมีพิษหรืออาจจะ

มีธนาคารขยะ...” IP20 ท่ีกลาววา “...ก็อยากใหมีการทําธนาคารเก็บขยะ มีการแยกสวนเอามาท่ี อบต. 

บานแลง คัดแยกแลวมีของขวัญติดไมติดมือเปนสิ่งเล็กๆ นอยๆ เพ่ือใหชาวบานรับรูวา สิ่งนี้เปนสิ่งท่ีเสีย 

สิ่งนี้เปนสิ่งท่ีดี...” IP21 ท่ีกลาววา “...ก็ควรใหมีกิจกรรมของประชาชนมีสวนรวมในการจัดเก็บขยะ 

กิจกรรมใหความรูในการคัดแยกขยะ ตองมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูรับทราบในการจัดการขยะ...” 

   3) ประเด็นเก่ียวกับการเสริมสรางการมีสวนรวม โดยมีแนวคําถาม คือ ทานเห็นวา

ควรมีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะเพ่ือนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

    ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นวา ควรดําเนินการสรุปไดดังนี้ 

  (1) ควรมีการสงเสริม เผยแพร ประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึกใหแกประชาชน

ในการจัดการขยะ ใหความรู เห็นคุณคาของขยะ และเกิดแรงจูงใจ โดยสามารถแปลงขยะเปนทอง 

และมีเปาหมายเพ่ือลดปริมาณขยะใหลดนอยลงใหได 
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 (2) ควรมีการรณรงค และปลูกฝงใหประชาชนมีความรับผิดชอบในเรื่องการจัดการขยะ 

เชน การคัดแยกขยะ จัดทําโครงการธนาคารขยะ จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมการใชประโยชนจากขยะ เชน 

การจัดทําปุยหมัก ขยะแลกไขหรือแลกเปนคูปอง การทําบอกาซชีวภาพ เปนตน 

   ดังบทสัมภาษณอาทิ IP1 ท่ีกลาววา “...ผมวานาจะเริ่มจากการสรางกลุมใหมีความชัดเจน

เหมือนกันเพ่ือรวมกลุมเพ่ือทํากิจกรรม เชน คัดแยกขยะ เม่ือรวมกลุมแลวจะทําใหกิจกรรมมันตอเนื่อง 

จะมีคนเห็นความสําคัญและใหความรวมมือในการกําจัดขยะท่ีดี...” IP2 ท่ีกลาววา “ก็นาจะตองมีการรับฟง

ชุมชนมากข้ึน หลังจากท่ีดําเนินการไประยะเวลาหนึ่งอาจจะตองฟงความคิดเห็นของประชาชนมากข้ึนวา 

ท่ีทําอยูทุกวันนี้มันดีแลวหรือยังหรือวาควรแกไขอะไรเพ่ิมเติม...อบต. บานแลง ตองดําเนินการในทุกๆ เรื่อง

รวมกับประชาชนเพราะวาเคาเปนผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงท่ีอยูในพ้ืนท่ี...” IP4 ท่ีกลาววา “...อบต. 

บานแลง ควรจะมีโครงการเขาถึงประชาชนทุกครัวเรือนเปนอันดับแรก ควรสรางความเขาใจกอน อยากใหทํา

โครงการเปนรูปธรรม อยากใหนําเสนอบางทองท่ีท่ีมีปญหานําเสนอใหชาวบานทราบ...” IP14 ท่ีกลาววา 

“...มีการประชาสัมพันธท้ังผูนําทองถ่ิน ท้ัง อบต. บานแลง ผสมผสานกับชาวบานชวยกันจัดการขยะ

คนละไมละมือ เรารวมกันประชุม ทํารวมกัน คิดวาเปนผลดีในชุมชน...” IP16 ท่ีกลาววา “...ตองมีการจัด

วิทยากร มีการติดตามผลงาน มีการจัดบอรดใหความรูเขารวมกิจกรรม ภาครัฐออกมารณรงคในเรื่อง

จัดเก็บขยะ คือ ใหความรูทางสื่อ เชน เสียงตามสาย แผนพิมพ ควรจัดเก็บขยะแบบนี้ ภาชนะจัดเก็บ

ควรแยกเปนประเภทๆ ใหภาครัฐออกมาใหคําแนะนําหรือสื่อดวยเสียงตามสาย...และในสวนของภาครัฐ 

เอกชน ประชาชนตางๆ กิจกรรมหลักๆ นาจะเปนกิจกรรมในสวนของรวมกันเก็บขยะพรอมกัน เหมือนเปน

การลงแขกเก็บขยะ....” IP17 ท่ีกลาววา “...การมีสวนรวม คือ ตองสรางจิตสํานึกใหความรูกับประชาชน

โดยใหประชาชนตระหนักวาขยะทําใหมีผลกระทบกับประชาชน ...ในฐานะอยูในหนวยงานราชการก็จะเขาไป

มีสวนรวมในการอบรมใหประชาชนเปลี่ยนทัศนคติจากการเปลี่ยนขยะเปนเงินใหได...” IP19 ท่ีกลาววา 

"...ทําในรูปกลุมอาจจะมีตัวแทนหรือหาคนท่ีมีความสมัครใจมารวมกลุม และมีสิ่งจูงใจในการมีสวนรวม..." 

   4) ประเด็นเก่ียวกับแนวทางการจัดการขยะโดยมีแนวคําถาม คือ ทานคิดวาทิศทาง

หรือแนวทางในการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน ตําบลบานแลง 

อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ควรเปนอยางไร ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นวา ควรดําเนินการสรุปไดดังนี้ 

  (1) จัดประชุมหารือระหวางภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนเพ่ือใหความรู

และวางแผนการจัดการขยะอยางบูรณาการ 

 (2) มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวนตั้งแตระดับหมูบานและระดับตําบล

เพ่ือหากรอบแนวทาง และวางแผนรวมกันในดานการจัดการขยะ  

 (3) ควรจัดทําโครงการนํารอง เชน โครงการจัดการขยะโดยชุมชน มีกิจกรรม 

เชน การคัดแยกขยะ การทําปุยหมัก การจัดตั้งโครงการธนาคารขยะ เปนตน โครงการหมูบาน
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ตนแบบการจัดการขยะอยางครบวงจร ซ่ึงเปนการนําขยะมาใชประโยชน อาทิ การนําลอยางมาปลูกตนไม

เพ่ือความรมรื่นสวยงาม การนําขวดเปลามาดัดแปลงเปนท่ีดักยุง การเก็บขยะมาขาย 

 (4) อบต. ควรจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่งมาใชไดในโครงการจัดการขยะอยางมีสวนรวม

ของชุมชน เชน การจัดหาวิทยากรมาใหความรู ความเขาใจในการคัดแยกขยะของครัวเรือนอยางถูกวิธี 

การนําขยะมาใชประโยชน การทําปุยหมัก เปนตน  

   ดังบทสัมภาษณอาทิ IP3 ที่กลาววา “...ควรจะเปนอยางผมเสนอเบื้องตน คือ 

ใหประชาสัมพันธเยอะๆ แลวเวลามีการประชุมเชิญชวนชาวบานท่ีสนใจตรงนี้ มารวมปรึกษาหารือกัน

ในเรื่องการกําจัดขยะ แยกขยะ นําไปขายมีสวนรวมกัน...” IP4 ท่ีกลาววา “...สรางความรูกอนตั้งแตเยาวชน 

ลูกบาน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท่ีอยูในตําบลบานแลง ตระหนักในคําวา ขยะไมไดเปนสิ่งท่ีนารังเกียจ 

การจัดการอยางไรใหมีคุณคาหรือใหมันหมดไป...” IP5 ท่ีกลาววา “...มันตองมีการรณรงค ยอสวนมาจาก อบต.

บานแลง ลงมาสูหมูบาน ทุกคนท่ีเปนผูนําควรจะมีการดําเนินการปลูกฝงทําใหทุกคนไดมีความรับรู 

เรื่องความรับผิดชอบเรื่องขยะกับใหเสมอภาค และมันจะลดปญหาไดมาก” IP7 ท่ีกลาววา “...ถาเกิด

จะคิดอะไรข้ึนมาทางภาครัฐจะใหความรวมมือกับ อบต...” IP11 “...โดยการแนะนําวิธีการคัดแยกขยะ 

แนะนําขยะตัวไหนสามารถนําไปรีไซเคิลได ซอมบํารุงในกระบวนการ 5R แลวก็ใหมีการสงเสริมทําปุยหมัก

จากขยะอินทรีย นําปุยหมักมาใสในสวนผลไม ถาเหลือก็สงเสริมการขายแลวก็ทําเปนโครงการธนาคารขยะ

ก็ได...” IP12 ท่ีกลาววา “...โรงงานตางๆ นาจะมารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีสงเสริมการจัดการขยะ อาจจะนําขยะ

ไปขายใหดวยหรือเอาไปเปลี่ยนเปนสิ่งของไดดวย อาจเอาไปแลกไข ก็ถือวาเปนกิจกรรมรวมกันระหวาง

ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคชุมชน มาจัดการขยะรวมกัน...”  

   5) ประเด็นเก่ียวกับการคนหารูปแบบท่ีเหมาะสม โดยมีแนวคําถาม คือ ทานคิดวา

รูปแบบการจัดการขยะควรเปนอยางไร 

   ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นวารูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมระหวาง 

อบต./ชุมชน/ภาคเอกชนเนื่องจาก อบต. มีอํานาจหนาท่ี บุคลากร ชุมชน และภาคเอกชน พรอมให

การสนับสนุน ดานงบประมาณ ลักษณะกิจกรรมหรือโครงการ ไดแก การคัดแยกขยะแบบ 3R การลด

ปริมาณขยะ เชน ทําปุยหมัก ฝงกลบ เปนตน การจัดตั้งธนาคารขยะ มีถังภาชนะรองรับจํานวน 2 

หรือ 3 ถังตอครัวเรือน เก็บเปนภาษีเดือนละ 50 บาทตอเดือน การจัดเก็บขยะของ อบต. ควรมีรถ

มากกวา 1 คัน (เพ่ิมรถ เพ่ิมบุคลากร) และเก็บสัปดาหละ 2-3 ครั้งข้ึนไป มีการประชุม และประชาสัมพันธ 

มีการจัดทําโครงการนํารองเพ่ือสรางความตื่นตัวใหกับชุมชน โดยบัญญัติเปนกฎระเบียบรองรับจากภาครัฐ 

   ดังบทสัมภาษณ อาทิ IP4 ท่ีกลาววา “...ควรมีการคัดแยกขยะ ให อบต.บานแลง

มีภาชนะในการแยกแยะขยะมอบใหกับชุมชนเปนแหลงเรียนรูเพ่ือคัดแยกขยะ...” IP6 ท่ีกลาววา “...อบต.

บานแลง ควรมีการสรางจิตสํานึกกับชุมชนใหรักษาความสะอาด การท้ิงขยะ ท้ิงใหเปนท่ีรักของการใชภาชนะ

เพ่ือจูงใจอยางนอย 3 ถัง ถาบานติดกันก็ควรรวมกันตกแตงเปนกลุมซอย...” IP7 “...อยากเสนอ เรื่อง 
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ขยะติดเชื้อ ควรใหโรงพยาบาลท้ังสองแหงตองทําการจางคนไปท้ิงขยะเดือนละสองครั้ง ถามีระบบครอบคลุม

ท้ังระบบ เรื่อง การจัดการขยะ ก็ท้ังขยะเปยก ขยะแหง ขยะรีไซเคิล ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย ก็ถือวา

ครบวงจรก็จะไดรูปแบบของท้ังหมด” IP9 ท่ีกลาววา “...ให อบต. บานแลง ใหความรูแกประชาชน 

มีการประชาสัมพันธใหประชาชนเขามามีสวนรวม จัดตั้งธนาคารขยะ คัดแยกขยะ และทําปุยหมัก...” 

IP13 ท่ีกลาววา “...ในสวนของโรงเรียนก็คงจะเริ่มท่ีตัวเด็กนะคะ โรงเรียนดําเนินการบริหารจัดการเรียนรู

แบบเศรษฐกิจพอเพียง ในสวนของโรงเรียนโรงเรียนก็คัดแยกขยะ ไมวาจะเปน reuse reduce recycle นะคะ 

3R ท่ีโรงเรียนทําอยู...และแยกถังเปน 3 ถัง ขยะเปยก ขยะแหง ขยะท่ีไมสามารถนํากลับมาใชประโยชน

หรือขยะท่ีเปนอันตรายพวก แบตมือถือ....” IP14 ท่ีกลาววา “...ใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยางท่ีผมบอก 

มีการประชาสัมพันธท้ังผูนําทองถ่ิน ท้ัง อบต. บานแลง มีการบริหารจัดการในเรื่องของการรับซ้ือขยะ

ท่ีเปนประโยชน บริหารจัดการ คือ ขยะท่ีไมมีคาอาจฝงกลบในสวนของคุณหรือเอามาท้ิงใหเปนท่ี ชวยกัน

คนละไมละมืออยางท่ีผมบอก ผมวานาจะเปนเชิญประชุมไมตองมีวิทยากรบรรยายใหท่ีประชุมคิดกันเองวา

จะจัดการอยางไร ก็คงตองคิดรูเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการประชาสัมพันธไมท้ิงขยะเปรอะเปอน 

ควรท้ิงใหเปนท่ี และก็ถังขยะ อบต. ควรเอามาตั้งใหเพียงพอกับหมูบานและครัวเรือนนั้นๆ โดยเฉพาะในเรื่อง

การบํารุงการจัดเก็บก็มีอยูแลว ควรบริหารจัดการใหถวนท่ัวใหเกิดผลดีท่ีสุด...ดานกิจกรรมควรจะมี

เดือนละครั้ง เชน เชิญชวนชาวบานทําความสะอาดในชุมชน ในตําบลรวมกับองคกรทองถ่ิน คือ ทางองคกร

ทองถ่ิน อบต. บานแลง ทําเปนตนแบบเปนหลักในการเชิญชวน ประชาสัมพันธใหชาวบานไดรับรูรับทราบ...”

IP19 ท่ีกลาววา “...อาจจะมีสวนรวมท้ังประชาชนและภาครัฐและบริษัทเอกชนเขามารวมกับชาวบาน

และทางปฏิบัติทางภาครัฐชวยสนับสนุนเจาหนาท่ี สวนเรื่องเงินก็เอามาจากบริษัท...” IP15 ท่ีกลาววา 

“...นาจะมีแนวทางจัดการขยะในเรื่องการแยกขยะเปยก ขยะแหงขยะท่ีสามารถนํามารีไซเคิลได ขยะอันตราย 

พวกนี้ครับตองมีการคัดแยก แลวนาจะมีการประชาสัมพันธท่ีดีครับ... ทุกครัวเรือนตองมีถัง ถาเปนไปได

นาจะมีการรณรงคทําปุยหมักในพ้ืนท่ีของตนเอง ฝงกลบก็ได...” 

   4.2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใชเทคนิคการวิเคราะห SWOT และ mind mapping 

เรื่อง การจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนในตําบลบานแลง 

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

 1) การคนหาศักยภาพ ประเด็นปญหา และความตองการ โดยใชเทคนิค SWOT 

และ mind mapping เรื่อง การจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน

ในตําบลบานแลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ผูวิจัยและคณะไดดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.30-16.30 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบานแลง อําเภอเมือง 

จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคนหาศักยภาพ ประเด็นปญหา และความตองการ เก่ียวกับการจัดการ

ขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน รวมท้ังจะไดแนวทางในการหารูปแบบ

การจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนในตําบลบานแลง อําเภอเมือง 
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จังหวัดระยอง โดยใชเทคนิค SWOT และ mind mapping ซ่ึงมีประชากรกลุมเปาหมายประมาณ 100 คน

ประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนําชุมชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน 

นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ และภาคประชาชนในตําบลบานแลง สรุป 

 ผูวิจัยไดนําเสนอวัตถุประสงคของโครงการวิจัยดังกลาว และวัตถุประสงคของการวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในครั้งนี้ รวมท้ังไดทําความเขาใจตอผูเขารวมการประชุมวาจะคนหาศักยภาพ 

ประเด็นปญหา และความตองการ เก่ียวกับการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และชุมชน โดยใชเทคนิค SWOT และ mind mapping สรุปดังนี้ 

    

   (1) ศักยภาพ  

 ก. มีผูนําชุมชน และชุมชนท่ีเขมแข็งท่ีใหความสําคัญในเรื่องการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 ข. มีการบูรณาการสรางเครือขายตางๆ ไมเฉพาะแตเรื่องขยะเทานั้น  

 (2) ประเด็นปญหา 

 ก. ประชาชนสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในการคัดแยกขยะอยางถูกสุข 

อนามัย 

 ข. การจัดการขยะของ อบต. ยังไมดีพอและบริหารจัดการยังไมเหมาะสม เชน 

รถขยะมีไมเพียงพอ เก็บขยะชา และไมทั่วถึง ขาดที่ทิ้งขยะสวนกลาง ขยะสวนใหญถูกนํามากอง 

และท้ิงเรี่ยราด 

 ค. มีการลักลอบท้ิงขยะจากท่ีอ่ืนๆ  

 ง. การต้ังจุดวางขยะยังไมเหมาะสม เชน วางถังขยะไวใกลกับแหลงน้ํา เปนตน 

 จ. อบต. ขาดงบประมาณในการจัดการ ท้ังแผนงาน แผนเงิน และแผนคน 

 (3) ความตองการ 

 ก. อบต. ควรจัดซ้ือถังขยะเพ่ิม และเพ่ิมความถ่ีในการจัดเก็บขยะ เพ่ิมจุดท้ิงขยะ

สวนรวมเพ่ิมมากข้ึน 

 ข. จัดตั้งเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานรวมกันท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชนเพ่ือรวมกันในการดําเนินการดานการจัดการขยะและอ่ืนๆ ท่ีเปนประเด็นสําคัญ

ในการพัฒนาตําบลบานแลง 

 ค. จัดทําคูมือและออกเทศบัญญัติเก่ียวกับการจัดการขยะเพ่ิมเติม 

 ง. ตองการโครงการนํารอง เชน โครงการจัดทําปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ โครงการ

คัดแยกขยะ โครงการธนาคารขยะ และโครงการจัดหาเครื่องมือในการคัดแยกขยะ เปนตน 

 ท่ีประชุมเสนอใหผูวิจัยและอบต.จัดทําโครงการนํารอง ดังตอไปนี้ 
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 1) โครงการฝกอบรมใหความรู ความเขาใจในการลด คัดแยกและใชประโยชน

จากขยะมูลฝอย  

 2) โครงการผลิตปุยหมักอินทรีย น้ําหมักชีวภาพ 

 3) โครงการจัดตั้งสถานท่ีท้ิงขยะแยกประเภทในชุมชน องคการบริหารสวนตําบลบานแลง 

 4) โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานแลง อําเภอเมือง 

จังหวัดระยอง 

 5) โครงการศึกษาดูงานเก่ียวกับการจัดการขยะ 

 6) โครงการ big cleaning day 

   4.2.3 การประชุมคณะทํางานการจัดการขยะ แบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

และชุมชนในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 1) เม่ือวันศุกรท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ไดมีการประชุม

คณะทํางานการจัดการขยะ แบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนในตําบลบานแลง 

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ณ หองประชุม องคการบริหารสวนตําบลบานแลง โดย ดร.ดารากร 

เจียมวิจักษณ เปนประธานในการประชุม และนายทิวา ประสุวรรณ ผูวิจัย ทําหนาท่ีเปนฝายเลขานุการ 

ซ่ึงประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล บานแลง 

ท่ี 240/2557 และอํานาจหนาท่ีโดยท่ีเชิญมาในครั้งนี้ เพ่ือมาใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อน 

การกําหนดหลักเกณฑ พิจารณาโครงการภายใตโครงการเพื่อขับเคลื่อนโครงการขยะเปนทอง

ซ่ึงมีอยู 5 โครงการ 

 2) ผูวิจัยไดนําเสนอตามระเบียบวาระประชุมเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อน/การกําหนด

หลักเกณฑวิธีพิจารณาการดําเนินโครงการตางๆ ภายใตโครงการขยะเปนทอง จะมีท้ังหมด 4 โครงการ ดังนี้ 

 (1) โครงการฝกอบรมใหความรูความเขาใจ ในการลดการคัดแยกและใชประโยชน

จากขยะมูลฝอยโดยชุมชน ในกิจกรรมนี้ทางองคการบริหารสวนตําบลบานแลงจะสนับสนุนการคัดแยก

จากขยะมูลฝอยโดยชุมชน  

 (2) โครงการจัดทําปุยหมักอินทรีย น้ําหมักชีวภาพ 

 (3) โครงการธนาคารขยะ  

 (4) โครงการจัดตั้งสถานท่ีท้ิงขยะแยกประเภทในชุมชน  

 โดยท้ัง 4 โครงการจะขอความรวมมือกับประชาชนในเรื่องการเปนอาสาสมัครชุมชน

ในการจัดการขยะ การสนับสนุนแรงงาน งบประมาณ เพ่ือมาชวยดําเนินการในแตละโครงการ  

 3) การพิจารณาใหขอคิดเห็นในรายละเอียดโครงการ 

 (1) โครงการที่ 1 โครงการฝกอบรมใหความรูความเขาใจ ในการลดคัดแยก

และใชประโยชนจากขยะมูลฝอยโดยชุมชน  
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 สาระสําคัญจากการอภิปราย  

 “...ขอชื่นชมเปนโครงการที่ดี ในจังหวัดระยองมีทั้งทางดานกสิกรรม

และอุตสาหกรรมโจทยทําอยางไรใหสิ่งเหลือใชจากอุตสาหกรรมและกสิกรรมทําใหเปนโครงการขยะ

เปนทองจะทําอยางไร ควรเสนองานวิจัยในเรื่องดังกลาว เขาสูสํานักงานวิจัยแหงชาติ เพื่อขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณตอไป ในสวนของโครงการฝกอบรมใหความรู นาจะใหเกิดความรูความตระหนัก

ใหขยะเปนทองไดอยางไร ถาไมเกิดความตระหนัก รวมท้ังควรจะไปเยี่ยมชมสถานท่ีคัดแยกขยะท่ีดี 

เชน หมูบานจํารุง มีการจัดระเบียบเรื่องการคัดแยกขยะ ขยะมาจากหลายแหลง เปนตน จะทําใหโครงการ

ฝกอบรมมีประโยชนครับ รวมท้ังกลุมเปาหมายท่ีจะฝกอบรมเปนใครบาง…” 

 “.. .เปนโครงการที่ดีโดยเปนการเสนอความตองการจากชุมชนทองถิ่น 

และใหเพ่ิมเติมในสวนของ วิธีการดําเนินการใหชัดเจน และการเชิญวิทยากรใหความรูความเขาใจ

เปนใคร...” 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ตามหลักการและใหผูวิจัยประสานกับ อบต. 

บานแลง เพ่ือกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการ และพิจารณาตามขอเสนอแนะของคณะทํางานฯ ตอไป 

 (2) โครงการท่ี 2 โครงการผลิตปุยอินทรีย องคการบริหารสวนตําบลบานแลง 

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 สาระสําคัญจากการอภิปราย 

 “...เสนอใหเพิ่มกิจกรรม ทําน้ําหมักชีวภาพ เนื่องจากฤดูนี้เปนชวงผลไม 

และประชากร ประมาณรอยละ 60 เปนเกษตรกร...” 

 “...แนวทางท่ีจะทํา ควรนําสิ่งท่ีมีอยูในหมูบาน เชน มาจากเศษผัก เศษผลไม ใบไม

และก่ิงไมมาใชประโยชนเปนปุยหมักอินทรีย ทําเปนสามบอ บอท่ีหนึ่ง บอสตอก บอท่ีสอง พลิกกลับ 

บอท่ีสาม บอเก็บปุยหมักสําเร็จรูป...”  

 “...ในปจจุบันมีกลุมทําน้ําหมัก ปุยหมักชีวภาพ เปนรูปธรรมใหประสาน

การดําเนินโครงการกับกลุมได...” 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการและเพ่ิมกิจกรรมน้ําหมักชีวภาพเขาไวในโครงการ 

และประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) บริษัท อุเบะ เคมีคอล

ไทยเอเชีย จํากัด (มหาชน)และ บริษัท ทีพีไอโพลีน จํากัด (มหาชน) 

 (3) โครงการท่ี 3 โครงการจัดตั้งธนาคารขยะในเขตองคการบริหารสวนตําบล

บานแลง 

 ประเด็นอภิปราย 
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 “...โครงการธนาคารขยะเปนไอเดียท่ีดี มีหลายท่ีทําอยูแลว และดําเนินการ

โดยใชประโยชนจากขยะประเภทตางๆ และจะชวยใหลดปริมาณขยะ ซ่ึงท่ีสําคัญจะตองหาสถานท่ีทํา

โครงการธนาคารขยะ การจัดหาเจาหนาท่ีประจําโครงการเพ่ือโครงการตอไป...” 

 “...ในโครงการธนาคารขยะ การท่ีจะใหประชาชนนําสิ่งของมาขาย หาผูมารับซ้ือ

จะเปนโครงการท่ียาก เพราะปจจุบันตอนนี้มีรถซาเลงมารับซื้อถึงที่บาน คือ เปนคนที่รับซื้อโดยตรง 

ในภาคปฏิบัติตําบลบานแลงเปนพ้ืนท่ีท่ีกวาง อยากท่ีจะใหทุกภาคสวนระดมความคิดใหสามารถปฏิบัติได 

รานคาท่ีรับซ้ือขยะเปนโครงการรีไซเคิลขยะหรือไม รถซาเลงเปนโครงการรับซ้ือขยะ แลวในทางปฏิบัติ

ความสําเร็จจะอยูตรงไหน สมมุติสถานท่ีจะรับซ้ือขยะท่ีหมูท่ี 4 หมูท่ี 1 หมูท่ี 2 จะนําขยะไปขายท่ีนี่หรือไม 

ขอหารือความเปนไปได...”  

 “.. .ควรทําใหยั่งยืน และตองเปนองคความรูท่ีดีตองเริ่มจากจะตองปลูกฝง

จากนักเรียนกอน ซ่ึงเปนการฝกใหมีการลดคัดแยกขยะ หาซาเลงกลางมา ซ่ึงหากโรงเรียนสามารถ

คัดแยกขยะเอง ก็จะมีรายไดจากการคัดแยกขยะ...” 

 “...โครงการธนาคารขยะทางผูใหญหมูท่ี 3 จะเริ่ม 1-2 ครัวเรือน แลวเพ่ิม 

10-20 ครัวเรือน...” 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลกัการ 

 (4) โครงการที่ 4 โครงการทิ้งขยะแบบแยกประเภทในชุมชนองคการบริหาร

สวนตําบลบานแลง 

 สาระสําคัญจากการอภิปราย 

 “.. .สถานท่ีท่ีไดไปสํารวจของตําบลบานแลงไดไปดูแลว ขยะมีจํานวนมาก 

สวนมากเปนสถานท่ีสาธารณะสวนใหญ ท่ีบริเวณหัวถนนไมมีถังขยะก็เพ่ิมจุดไป โรงเรียนระยอง

ปญญานุกูลจะเพ่ิมอีก 1 จุด...”  

 “...การกําหนดจุดท้ิงขยะแบบแยกประเภท เห็นวากระจายท่ัวถึงจะนําไปสู

ความเขาใจท่ีสับสนหรือไม การตั้งจุดท้ิงขยะจะทําใหประชาชนเขาใจหรือไม จะสงผลตอการปฏิบัติ

หรือไม...” 

 “...ฝากประธานกลุมไปสํารวจเพ่ือหาจุดเหมาะสมตอไปวาควรจะเปนท่ีใดบาง 

เชน โรงพยาบาล ชุมชน ปอมยามตํารวจ ตลาด เปนตน...” 

 “...ควรตั้ง 3 ถัง และมีการระบุถังใหชัดเจนวาเปนขยะเปยก ขยะแหง ขยะอันตราย 

มีการประชาสัมพันธอยางชัดเจน แตละถังมี สีมีปายติดใหเรียบรอยและชัดเจน...” 

 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและเห็นควรใหประธานกลุมไปสํารวจ

เพ่ือหาจุดเหมาะสมจะเปนใด และดําเนินการวางถังพรอมมีการระบุถังใหชัดเจนวาเปนขยะเปยก 

ขยะแหงและขยะอันตราย 
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 4) ขอเสนอแนะจากการปรึกษาหารือในเรื่องอ่ืนๆ 

 (1) โครงการท้ัง 4 โครงการควรนําไปบรรจุไวในแผนขององคการบริหารสวนตําบล

บานแลง และนําเขาสูแผนของท่ีประชุมสภาตอไป โดยใหผูวิจัยจัดทําโครงการนํารอง 2 โครงการ 

 ก. โครงการท่ี 1 โครงการฝกอบรมเพ่ือใหความรูความเขาใจในการลด คัดแยก

และใชประโยชนจากขยะมูลฝอยโดยชุมชนภายใตโครงการเพ่ือขับเคลื่อนขยะเปนทอง 

 ข. โครงการท่ี 2 โครงการปุยหมักอินทรีย น้ําหมักชีวภาพองคการบริหารสวนตําบล

บานแลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 ควรมีโครงการศึกษาดูงานดานการจัดการขยะ ซ่ึงเสนอ 1) ท่ีเทศบาลเมืองแกลง 

2) ท่ีหมูบานจํารุง และโครงการ big cleaning day โดยท้ัง 2 โครงการจะดําเนินเขาแผนขององคการ

บริหารสวนตําบลบานแลงตอไป 

 มติท่ีประชุม ใหผูวิจัยจัดทําโครงการนํารอง 2 โครงการ โดยเสนอองคการบริหาร

สวนตําบลบานแลง บรรจุไวในแผนและเสนอใหองคการบริหารสวนตําบลบานแลง จัดตั้งงบประมาณ

เพ่ือพิจารณาดําเนินการท้ัง 6 โครงการตอไป 

   4.2.4 การจัดทําโครงการนํารองในพ้ืนท่ีตําบลบานแลงสรุปโครงการฝกอบรมเพ่ือใหความรู

ความเขาใจในการลด คัดแยก และใชประโยชนจากขยะมูลฝอย โดยชุมชนภายใตโครงการเพ่ือขับเคล่ือน

ขยะเปนทอง 

 1) เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30-14.00 น. ผูวิจัย และ อบต. 

บานแลง ไดดําเนินการจัดทําโครงการฝกอบรมเพ่ือใหความรูความเขาใจในการลด คัดแยก และใชประโยชน

จากขยะมูลฝอยโดยชุมชนภายใตโครงการเพ่ือขับเคลื่อนขยะเปนทองของประชาชนในตําบลบานแลง

และพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ การลด การคัดแยกขยะ เพ่ือสราง

ความตระหนัก และความรับผิดชอบตอสังคม และชวยทองถ่ินการแกไขปญหาขยะในเบื้องตน โดยมี

นายสายันต ศรีเผือก นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแลง เปนประธานในพิธีเปดการประชุม

และมีผูเขารวมการประชุมประมาณ 100 คน โดยมาจากภาคีเครือขายการพัฒนา ไดแก ภาคประชาชน 

ภาคเอกชน หนวยงานท่ีเก่ียวของ อบต. บานแลง นักวิชาการ และนักวิจัยในการประชุมครั้งนี้ ไดมีการชี้แจง

วัตถุประสงคโครงการเพ่ือขับเคลื่อนโครงการขยะเปนทองและโครงการนํารอง 4 โครงการ คือ 

 (1) โครงการฝกอบรมเพ่ือใหความรูความเขาใจในการลด คัดแยกและใชประโยชน

จากขยะโดยชุมชน 

 (2) โครงการผลิตปุยหมักอินทรีย น้ําหมัก 

 (3) โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ 

 (4) โครงการจัดตั้งสถานท่ีท้ิงขยะแยกประเภทในชุมชน 
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 2) สรุปผลโครงการฝกอบรมเพ่ือใหความรูความเขาใจในการลด คัดแยกและใชประโยชน

จากขยะ โดยชุมชนการบรรยายในเรื่อง ความรูเก่ียวกับขยะ โดยนายอภิสิทธิ์ สอนพรินทร จากบริษัท บีซีไอ 

โดยมีประเด็นหลัก คือ แหลงกําเนิดของขยะ วิธีการจัดการขยะโดยประชาชน/ชุมชน และประโยชน

ท่ีประชาชน/ชุมชนไดจากการจัดการขยะซ่ึงไดบรรยายสรุปดังนี้ 

 (1) แหลงกําเนิดของขยะทุกๆ วันคนจะสรางขยะวันละ 2 กิโลกรัม จะตองใช

งบประมาณจํานวนมาก ซ่ึงขยะก็มาจากชุมชน เกษตรกร อุตสาหกรรม ซ่ึงยังสงผลกระทบทางดาน

สิ่งแวดลอม เชน เกิดมลพิษทางน้ํา (น้ําเนา) มลภาวะทางอากาศ (กลิ่นเหม็น) ทําใหเสียสุขภาพทางกาย (ปวย

ไข สุขภาพจิต หงุดหงิด-รําคาญ) ตองเสียคากําจัดขยะและท่ีสําคัญทําใหโลกรอน และปลอยกาซมีเทน

เกิดจากขยะอินทรีย  

 (2) ประเภทของขยะและการท้ิงขยะลงถังอยางถูกวิธี 

 ขยะ คืออะไร จากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน คือ สิ่งปฏิกูล สิ่งเหลือใช 

ไมมีคา มีลักษณะดังนี้ 

 ก. ขยะเปยก ขยะอินทรีย เศษอาหาร เศษผัก จะใชถังขยะสีเขียว ขยะอินทรีย

ในประเทศไทยจากงานวิจัยจะมีประมาณ 50% 

 ข. ขยะรีไซเคิล กระปอง ขวดพลาสติก ขวดแกว กระดาษ ใชถังขยะสีเหลือง 

จากงานวิจัยจะมีประมาณ 30% 

 ค. ขยะท่ัวไป โฟม ถุงขนม ถุงพลาสติก ใชถังขยะสีฟา จากงานวิจัยจะมี

ประมาณ 17% 

 ง. ขยะอันตราย สเปรย ถายไฟฉาย แบตเตอรี่ ยาฆาแมลง ใชถังขยะสีแดง

จากการวิจัยประมาณ 3% 

 3) วิธีการจัดการขยะโดยประชาชน/ชุมชน 

 (1) รูคอรฟสไตเนอร  คิดคนการปรับปรุงดินจากผลกระทบของการใชสารเคมีใน

ระบบการเกษตรของเยอรมันและเรียกทฤษฎีนั้นวา Biodynamic ใชชื่อยอวา BD โดยการนําซากพืช

ผสมกับมูลสัตว เอาใสไวในเขาสัตวเก็บไวใตดินจนผานไปหนึ่งฤดู  จากนั้นนําผง“BD” จากเขาสัตวมา

ผสมน้ํา  เอาไปรดดินเพ่ือปรับปรุงดินกลายเปนปุยน้ํา ใชไลแมลงศัตรูพืชไดดีเยี่ยม 

 (2) EM ยอมาจาก effective microorganisms ซ่ึงมีความหมายวา กลุมจุลินทรีย

ท่ีมีประสิทธิภาพ มีลักษณะเปนของเหลวสีน้ําตาล กลิ่นฉุนเล็กนอยอมเปรี้ยว 

 (3) EM เปนสิ่งมีชีวิต ตองเก็บไวในท่ีรม อุณหภูมิปกติ ไมรอนจัดหรือเย็นจัด ประมาณ 

20-45 องศาเซลเซียส หากไมไดเปดใช เก็บไวไดนาน 1 ป 

 (4) EM ไมใชปุย แตเปนกลุมจุลินทรียท่ีอยูในสภาพพัก การนําไปใชหากเปดใชแลว

ใหรีบปด เก็บไวไดนาน 6 เดือน 
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 (5) สูตรฝรั่ง ใชเวลาทํา 90 วัน 

 (6) สูตรญี่ปุน ใชเวลาทํา 45 วัน 

 (7) สูตรไทย แค 7 วัน 

 4) การทําน้ําหมักชีวภาพ คือ น้ําท่ีไดจากการหมักพืช ผลไม ดวยจุลินทรียคัดสายพันธุ 

Bezt DM จนทําใหเกิดน้ํามักชีวภาพสูตรสําเร็จเพียง 7 วัน โดยไมตองใชกากน้ําตาล 

 ขอดีน้ําหมัก (1) ไมตองใชกากน้ําตาล (2) หมักเพียง 7 วัน นําไปใชได (3) ใชน้ํา

อะไรก็ได (4) อยูไดทุกท่ีท่ีรมและท่ีแจง (5) ตนทุนการผลิตต่ํา (ตํ่ากวาใชกากน้ําตาล 3-5 เทา) (6) สีของ

น้ําหมักเปลี่ยนตามวัสดุท่ีใชหมัก น้ําสกัดชีวภาพดวย Bezt DM จุลินทรียนี้ จะชวยเปลี่ยนมีเทนใหกลายเปน

แอลกอฮอล และเม่ือดูดอากาศจะทําใหกลายเปนเอสเตอรของแอลกอฮอล จึงมีกลิ่นหอม 

 ข้ันตอนการทําน้ําหมัก (1) หั่นผลไมเปนชิ้นเล็กๆ หรือขอจากแมคา (2) ใสถังเติมน้ํา

เกือบเต็ม (3) เท Bezt DM 1 ซอง (4) ครบ 1 วันจะเกิดฟอง (5) คนน้ําหมักทุกวัน (6) หมักจนครบ 7 วัน 

(7) แยกกากออกจากน้ําหมัก (8) นําน้ําหมักบรรจุขวด 

 วิธีใช (1) ผสมน้ํา 1: 20 ดับกลิ่นหองน้ํา ทอระบายน้ํา คอกสัตวเลี้ยง (1 แกว/ลิตร) 

(2) ผสมน้ํา 1: 50 รดตนไมสัปดาหละครั้ง รดไมผล ไมยืนตน (3) ผสมน้ํา 1: 100-500 รดตนกลา แปลงผัก 

 5) การทําปุยหมัก 

 (1) เตรียมกองใบไมแหงไว 1 กอง 

 (2) ใชเศษผัก ผลไมท่ีแยกออกรวมท้ังน้ําหมักชีวภาพลงในกองใบไมแหง คลุกเคลา

ใหท่ัวกอง 

 (3) ผสม Bezt DM ลงในน้ําเปลา1 ซอง ราดใหท่ัวพอหมาดๆ คลุกเคลาใหท่ัวกอง 

 (4) ใชผาคลุมเอา ท้ิงไว 1-2 สัปดาห แลวจึงดูการเปลี่ยนแปลง 

 (5) ผลผลิตท่ีไดจากการใชท้ัง 2 วิธี กองใบไมจะเกิดราขาวและใบไมจะยอย

กลายเปนสีดํา 

 6) การทําน้ํายาเอนกประสงค 

 (1) เตรียมวัตถุดิบใหพรอม 

 (2) เท N70 ลงในถัง 

 (3) เทเกลือลงไป 

 (4) คนใหเขากัน 

 (5) กรองน้ําหมักเทลงถัง 

 (6) คนใหเขากัน 

 (7) ผสมสีและกลิ่นตามชอบ 

 (8) เทลงใสขวดจําหนาย 
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     4.2.5 สรุปโครงการปุยหมักอินทรีย น้ําหมักชีวภาพองคการบริหารสวนตําบลบานแลง

อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 เม่ือวันจันทรท่ี 4 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ผูวิจัยและองคการบริหารสวนตําบล

บานแลง ไดดําเนินการจัดทําโครงการผลิตปุยหมักอินทรีย น้ําหมักชีวภาพ องคการบริหารสวนตําบลบานแลง 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานแลง ในการทํา

ปุยหมัก ลดปริมาณขยะอินทรียท่ีตองนําไปกําจัด ผลิตปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพไปใชประโยชนในชุมชน โดยมี 

นายสุรสิทธิ์ สราวิช ผูอํานวยการโรงเรียนระยองปญญานุกูล เปนประธานในพิธีเปดการประชุม โดยมี

ผูเขารวมประชุมประมาณ 30 คน โดยมาจากภาคีเครือขายการพัฒนา ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาชน หนวยงานท่ีเก่ียวของ องคการบริหารสวนตําบลบานแลงในการประชุมครั้งนี้ ไดมีการ

ชี้แจง วัตถุประสงคของโครงการผลิตปุยหมักอินทรีย น้ําหมักชีวภาพ ณ โรงเรียนระยองปญญานุกูล และมี

การสรุปผลโครงการจัดทําน้ําหมักชีวภาพ ปุยหมักอินทรีย ดําเนินการจัดทําน้ําหมักชีวภาพ ปุย

หมักอินทรีย 

 

4.3 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

และชุมชนในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 

 4.3.1 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

และชุมชนในบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง   

 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน

ในบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยคณะกรรมการประเมินรูปแบบ ซ่ึงเปนการมาขอรับ

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะและใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมรวมทั้งวิพากยงานใหสมบูรณตอไป (รายชื่อ

คณะกรรมการฯ ดังปรากฏในภาคผนวก ฉ) 

 ผูวิจัย คือ นายทิวา ประสุวรรณ ผูอํานวยการกองชาง องคการบริหารสวนตําบลบานแลง  

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา ซ่ึงไดดําเนินการวิจัย

ในเรื่องดังกลาวมาเปนระยะเวลา 2 ป 

 4.3.2 ผูวิจัยไดนําเสนอข้ันตอนงานวิจัยเพ่ือไดรูปแบบกรอบแนวทางการจัดการขยะ

แบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน สรุปไดดังนี้ 

 1) วัตถุประสงค  

 (1) เพ่ือศึกษาและประเมินสภาพปญหาในการจัดการขยะในพ้ืนท่ีตําบลบานแลง 

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง             
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 (2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และชุมชนในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 (3) เพ่ือประเมินรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และชุมชนในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 2) ใชวิธีการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

 (1) เชิงปริมาณ ไดรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ สรางกรอบแนวคิดในการวิจัย 

เก็บแบบสอบถามใน 7 หมูบาน ของตําบลบานแลง จํานวน 350 ชุด 

 (2) เชิงคุณภาพ ใชการวิจัยแบบ PAR (participatory action research) ไดแก 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใชเทคนิค SWOT mind mapping การสัมภาษณเชิงลึกการจัดต้ัง

คณะทํางาน (working group) การจัดทําโครงการนํารอง (pilot project) และการตั้งคณะกรรมการ

ประเมินรูปแบบ (focus group) 

 3) ผูวิจัยไดนําเสนอรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และชุมชนในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สรุปดังนี้ 

 (1) ข้ันตอนท่ี 1 การคนหาสถานการณขยะปจจุบัน (เพ่ือใหเห็นสภาพปจจุบัน 

และหาแนวทางแกไขในอนาคต) สถานการณขยะปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนจากแหลงกําเนิดตางๆ ในประเทศไทย

มีแนวโนมข้ึนทุกป โดยในปจจุบันท้ังระดับประเทศมีปริมาณประมาณ 26.77 ลานตัน/วัน เพิ่มจากป

ท่ีผานมาถึง 2 ลานตัน และไดรับบริการเก็บขนและนําไปกําจัดแบบถูกตอง ได 7.2 ลานตัน และกําจัด

แบบไมถูกตอง 6.9 ลานตัน ปริมาณขยะท่ีไมไดรับการเก็บขนทําใหตกคางในพ้ืนท่ี 7.6 ลานตัน ถือวานอย

เม่ือเทียบกับปริมาณขยะท้ังหมด สําหรับขยะใน อบต. บานแลง เพ่ิมข้ึนวันละ 5 ตัน/วัน ปจจุบันสามารถ

กําจัดขยะไดปริมาณ 4 ตัน/วัน และยังมีปริมาณขยะตกคางในพ้ืนท่ี และสงกลิ่นเหม็นทําใหประชาชน

ไดรับความเดือดรอน   

 (2) ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะหสภาพปญหา สาเหตุ และแหลงกําเนิด ศักยภาพ 

และความตองการ โดยใชเครื่องมือวิจัยมาประกอบการวิเคราะห ไดแก 

 ก. การใชแบบสอบถามผลการศึกษาปรากฏวาปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี 

อบต. บานแลง เกิดจากบานเรือน/บริษัทหางราน 38.60% ตลาด 29.70% สถานท่ีราชการ 12.60% 

โรงงานอุตสาหกรรม 13.70% โรงพยาบาล 5.40% ประเภทขยะในพ้ืนท่ี อบต.บานแลง ขยะแหง 

31.70% ขยะเปยก 29.40% ขยะอันตราย 27.20% ขยะติดเชื้อ 3.40% ขยะจากโรงงงาน 8.30% 

ซ่ึงทําใหทราบวาบานเรือน/บริษัทหางรานเปนอันดับแรกในการเกิดปริมาณขยะ ซ่ึงจะใชเปนขอมูล

ประกอบในการแกไขปญหาและการจัดการขยะตอไป 

 ข. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือคนหาศักยภาพ ประเด็นปญหา และความตองการ

ของการจัดการขยะในพ้ืนท่ี โดยผูเขารวมประชุมมาจากภาคีเครือขายการพัฒนา ซ่ึงไดแก หนวยงานภาครัฐ 
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ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประชาชนในพ้ืนท่ี และผูนําชุมชน นักวิชาการ 

และนักวิจัย เปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดทําเวทีการระดมความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

โดยใชวิทยากรกระบวนการมาบรรยายใหเห็นภาพรวมในเรื่องทิศทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมใน 20 ปขางหนา และการใชเทคนิค SWOT ในการคนหาศักยภาพ ประเด็นปญหา 

และความตองการ และการใชเทคนิคสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือคนหาปญหา ความตองการและแนวทาง 

แกไขตอไป 

 (3) ข้ันตอนท่ี 3 การจัดตั้งคณะทํางานและการจัดทําโครงการนํารอง 

 ก. ไดมีการตั้งคณะทํางานเพ่ือขับเคลื่อนโครงการ ขยะเปนทองตามคําสั่งท่ี

240/2557 ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2557 โดยมีทานนายกองคการบริหารสวนตําบลบานแลง แตงตั้งคณะทํางาน

และสรุปผลไวแลวในภาคผนวก ค และเพื่อเปนกลไกในการจัดการขยะ โดยมีคณะทํางานเปนกลไก

ในการแกไขปญหา ซ่ึงมาจากผูแทนทุกภาคีเครือขายการพัฒนาซ่ึงมาทําหนาที่พิจารณาโครงการ

ในการจัดการขยะ และการกลั่นกรองโครงการ 

 ข. การจัดทําโครงการเพ่ือแกไขปญหา และการใหความรูความเขาใจตอประชาชน

ในพ้ืนท่ี ซ่ึงไดมาจากการระดมความคิดเห็นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการจัดทําโครงการนํารอง 

เพ่ือเปนตัวอยางในการทํางาน เชน โครงการนํารอง ฝกอบรมเพ่ือใหความรูความเขาใจในการลด คัดแยก

และใชประโยชนจากขยะโดยชุมชนภายใตโครงการเพื่อขับเคลื่อนขยะเปนทองเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 

24 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30-14.00 น. ผูวิจัย และอบต. บานแลง ไดดําเนินการจัดทําโครงการฝกอบรม

เพ่ือใหความรูความเขาใจในการลด คัดแยก และใชประโยชนจากขยะโดยชุมชนภายใตโครงการเพ่ือขับเคลื่อน

ขยะเปนทองของประชาชนในตําบลบานแลง และพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความรู 

ความเขาใจเก่ียวกับ การลด การคัดแยกขยะ เพ่ือสรางความตระหนักและความรับผิดชอบตอสังคม 

และชวยทองถ่ินการแกไขปญหาขยะในเบื้องตน โดยมีนายสายันต ศรีเผือก นายกองคการบริหารสวนตําบล

บานแลง เปนประธานในพิธีเปดการประชุมการประชุมครั้งนี้ มีผูเขารวมการประชุมประมาณ 100 คน 

โดยมาจากภาคีเครือขายการพัฒนา ไดแก ภาคประชาชน ภาคเอกชน หนวยงานท่ีเก่ียวของ อบต. บานแลง 

นักวิชาการ และนักวิจัย โดยมีการชี้แจงวัตถุประสงคโครงการเพ่ือขับเคลื่อนโครงการขยะเปนทอง

และโครงการนํารอง 4 โครงการ คือ (1) โครงการฝกอบรมเพ่ือใหความรูความเขาใจในการลด คัดแยก

และใชประโยชนจากขยะโดย (2) โครงการผลิตปุยหมักอินทรีย น้ําหมักชีวภาพ (3) โครงการจัดตั้ง

ธนาคารขยะ (4) โครงการจัดตั้งสถานท่ีท้ิงขยะแยกประเภทในชุมชน 
 (4) ข้ันตอนท่ี 4 ไดดําเนินจัดตั้งคณะกรรมการประเมินรูปแบบ เพ่ือประเมิน

รูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนในตําบลบานแลง 

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง วันเสารท่ี 5 ตุลาคม 2557 ไดแสดงความคิดเห็น สรุปไดดังนี้ 
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 ก. ผลการประเมินรูปแบบฯ คณะกรรมการประเมินรูปแบบไดเห็นชอบกับรูปแบบ

บานแลงโมเดล ซ่ึงเปนโมเดลในการจัดการขยะ ท่ีผูวิจัยนําเสนอ โดยมีการอภิปรายและใหความคิดเห็น

เพ่ิมเติมซ่ึงสรุปไดวา รูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน

ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จะตองเปนรูปแบบการจัดการขยะท่ีทีผูเก่ียวของ 

(stakeholder) ทุกภาคสวน ไมเฉพาะแตผูมีสวนเก่ียวของในตําบลบานแลงแตรวมไปถึงผูมีสวนเก่ียวของ

ท่ีเปนภาคีเครือขายการพัฒนาในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท้ังในระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และระดับประเทศ โดยเฉพาะ

ตองใหรูปแบบการจัดการขยะดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของ คสช. ท่ีกําหนดใหนโยบายการจัดการขยะ

เปนวาระแหงชาติดวย  

 “. . .ปญหาขยะของบานแลงนั้นคือประชาชนสวนใหญ ยังขาดความรู 

ความเขาใจในการคัดแยกขยะ ขยะมีหลายประเภท ท้ังขยะชีวภาพของตําบลบานแลง มีขยะจากวัชพืช 

มีเปลือกทุเรียน ในขณะเดียวกันมีขยะจากสารเคมี เราจึงตองจัดทําแผน หลังจากนั้นมาหาความรวมมือแลว

จึงมาทําโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ียังไมเห็นเดนชัด คือ เอกลักษณ ซึ่งโมเดล ในการกําจัดขยะ

ของบานแลงโมเดล ถามีการสรางโมเดลการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และชุมชน ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โมเดลก็จะสมบูรณข้ึนโดยเนนกระบวนการ

มีสวนรวม คือ รูปแบบท่ีเนนการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน...” 

 “...ตองไปดูชื่องานวิจัยการมีสวนรวม ซ่ึงเปนการจัดการขยะแบบมีสวนรวม 

จะเปนงานวิจัยและพัฒนาไดตองมีการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเก่ียวของ การนําเสนอ ตองนําเสนอ

การมีสวนรวมใหมาก...”  

 “...ในแงการวิจัยเปนกระบวนการแบบมีสวนรวมของ stakeholder ผูวิจัย

ไดทํามาเยอะแตตองสังเคราะหองคประกอบของโมเดลการมีสวนรวมมีอะไรบาง การจัดการขยะในข้ันตอน

การวิจัย การสํารวจงานวิจัยมีแบบสอบถามอยูแลว รวมท้ังมีการสัมภาษณ ผลท่ีไดคืออะไร ซ่ึงเราสามารถ

สรางโมเดลได การจัดการขยะแบบมีสวนรวม เราตองสรางโมเดล ตองสรางความสัมพันธ ในงานกิจกรรม 

ในการจัดการในทองถ่ินมีอะไรบาง ในการตอบโจทยการทําวิจัยมากแคไหน SWOT นํามาลงในโมเดลดวย 

นิสิตตองไดประเด็นทําใหโมเดลเราเดิน จุดแข็ง จุดออน โอกาส  อุปสรรค จะใชอันไหน ตองมาวิเคราะห...” 

 “...ปริมาณขยะของเทศบาลนครระยองมีการจัดการขยะแบบครบวงจร  

มีการนําขยะจากครัวเรือนมาหมักทําปุยชีวภาพ มีแผนขยายท่ีจะไปซ้ือท่ีปจจุบันท่ี อบจ. ทํา อยากใหเพ่ิม

งานวิจัยทําใหสมบูรณ เปนงานวิจัยท่ีดี งานวิจัยดีการนําผลการวิจัยไปใชจะเกิดอยางไร การนําไปปฏิบัติ

จะเกิดผลอยางไร มูลนิธิมีโครงการหลายๆ โครงการสอดคลองกับงานวิจัย ทางมูลนิธิยินดีจะชวยสนับสนุน

งานวิจัยในเรื่องดังกลาว...” 

 “...การคัดแยกขยะในตําบลบานแลงมีขยะวันละ 5 ตัน การจัดการขยะ

ในพ้ืนท่ีตําบลบานแลง ควรใหชาวบานตําบลบานแลงมีสวนรวม เชน การคัดแยก ไมคอยมีปญหาแตมีปญหา
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กับพวกท่ียายมาจากตําบลอื่นที่มาอยูอาศัยในพื้นที่ จึงเห็นวาควรมีการสรางแรงจูงใจใหมากขึ้น 

ถาทําแบบเดิมจะชา ถาเพิ่มแรงจูงใจจะทําใหเร็วขึ้น ทําใหประชาชนมีสวนรวมใหมากขึ้นจะทําให

ลดประมาณขยะลง...” 

 “...ในเรื่องของขอมูลตางๆ ในเรื่องของตัวเลขใหมีท่ีมาใหชัดเจน ในการนํามา

อางอิง ผมไดเปนคณะกรรมการสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง โดยเฉพาะขยะในเรื่องของเปอรเซ็นต 

การมีสวนรวมของชุมชน ควรการมีการปลูกจิตสํานึกใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะ ในแตละป

ทาง อบต. ตองเสียงบประมาณในการจัดการขยะปละเปนจํานวนมาก ผมเคยเปนรองนายกท่ีนาตาขวัญ 

คิดใหประชาชนเห็นความสําคัญของการกําจัดขยะมาก และสนับสนุนการทุมเทงบประมาณในเรื่องนี้

มาก...”  

 “...การนําเสนอในรายละเอียดของขอมูล ควรมีการอางอิงตัวเลข ขอมูล

ใหชัดเจน และเปนปจจุบัน เชน ขณะนี้ ป พ.ศ. 2557 แตในงานวิจัยเขียนวา ขอมูลปจจุบัน เปนป 2548 

รวมท้ังใหเพ่ิมเติม อาชีพของประชากรในตําบลบานแลง ซ่ึงมีอาชีพเกษตรกรรม แตปจจุบันประชาชน

เริ่มเขาไปทํางานในโรงงานตางๆ ท่ีอยูในพ้ืนท่ีโดยรอบ เชน โรงงาน IRPC และในโรงงานอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี 

ซ่ึงควรมีการนํามาอางอิงดวย...” 

 “...ผูวิจัยไดใชการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเปนกระบวนการวิจัย

ท่ีใหความสําคัญกับการมีสวนรวม โดยภาคีเครือขายในการพัฒนา (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ นักวิชาการ และชุมชน) มาเปนสวนหนึ่งในการตอบโจทยการจัดการขยะอยางบูรณาการ

ของตําบลบานแลง ซึ่งสอดคลองกับ คสช. ที่ใหการจัดการขยะเปนวาระแหงชาติ โดยสวนหนึ่ง

ของยุทธศาสตรการจัดการขยะ คือ การจัดการขยะจากแหลงกําเนิด และการสงเสริมใหประชาชนมีความรู 

ความเขาใจในการลด และคัดแยกขยะท่ีตนทาง ซ่ึงงานวิจัยดังกลาวนี้ สอดคลองกับ คสช. ท่ีใหมีการจัดการ

ขยะอยางครบวงจร รวมท้ังในงานวิจัยยังมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํา SWOT และ mind 

mapping มีการแตงต้ังคณะทํางานคณะกรรมการประเมินรูปแบบ ซ่ึงท่ีผูวิจัยทํามา เห็นวาไดทําไป

ท้ังหมดแลว เพียงแตวาผูวิจัยยังขาดความเชื่อมโยงในรูปแบบ จึงตองนําไปปรับปรุง และเพ่ิมเติม

ตามท่ีคณะกรรมการฯ ไดใหคําแนะนําตอไป เพ่ือใหไดรูปแบบท่ีชัดเจน รวมท้ังผูวิจัยไดเสนอโครงการนํารอง

ท่ีเปนการแกไขปญหาขยะของตําบลบานแลงท่ีมีทุกภาคสวนมาเขารวม พรอมใหขอเสนอแนะ ไดแก 

1) โครงการฝกอบรมใหความรูความเขาใจในเรื่องการลด คัดแยกขยะโดยชุมชน 2) โครงการปุยหมัก น้ําหมัก 

ซ่ึงไดดําเนินการไปแลว สวน 3 โครงการหลังคณะทํางานฯซ่ึงแตงตั้งโดยนายก อบต. บานแลงไดเสนอใหบรรจุ

เขาแผนของ อบต. บานแลงตอไป ซ่ึงขณะนี้ทราบวาไดบรรจุเขาไวในแผนแลว และกําลังอยูในข้ันตอน

ของการดําเนินงาน รวมท้ังท่ีไดมีการนําเสนอใหเพ่ิมเติมในสวนดานการจัดการขยะเก่ียวกับสารอันตรายนั้น 

ควรนําเสนอไวในขอเสนอแนะตอไป...” 
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 “...ดีใจท่ีมีงานวิจัยในเรื่องการจัดการขยะ ซ่ึงเห็นวาข้ันตอนการวิจัยนาจะ 

OK แลว สุดทายไดโครงการวิจัยรูปแบบการวิจัยแบบมีสวนรวม โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวา ในการจัดทํา

โครงการการจัดทําน้ําหมักชีวภาพ ปุยหมักชีวภาพจะทําอยางไร มีปริมาณมากขนาดไหน ปุยหมักนี้

จะทําอยางไร หมักก่ีเดือน แลวไปบรรจุใสถุง สามารถนําไปใชได ประชาสัมพันธใหประชาชนมามีสวนรวมกัน 

เพ่ือใหงานวิจัยมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน...” 

 “...ในสวนของโรงงานทีพีไอโพลีน ขยะอันตรายสามารถนํามากําจัด 

แตเนื่องจากบริเวณดานขางของโรงงานมีพ้ืนท่ีติดกับ อบต. เชิงเนิน จึงมีการจางให อบต. เชิงเนินมาจัดเก็บ 

และโรงงานไดใชหลักการมีสวนรวมระหวางโรงงานกับ อบต. และชุมชนในการจัดการขยะและการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม...” 

 “...ผูวิจัย ทําการวิจัยเก่ียวกับเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวม โดยรวม

ท้ังภาคประชาชน ทองถ่ิน เอกชน ซ่ึงจะทําใหบานแลงเปนพ้ืนท่ีตนแบบในการจัดการขยะท่ีดีตอไป จึงเห็นวา

เปนกระบวนการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดระยองท่ีดี...”  

 “...ควรจะใหชาวบานมีสวนรวมงานวิจัยตั้งแตเริ่มตนจะเปนการคิด

หรืออะไรตางๆ ก็ตาม ซ่ึงจะชวยใหงานวิจัยในเรื่องนี้ ตกผลึกทางความคิด และผูวิจัยจะนําไปเขียน

เปนโมเดล ตอบโจทยปญหาเชิงพ้ืนท่ีตามกรอบแนวทางการวิจัยตอไป...” 

 4.3.3 การปรับปรุงรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวม 

 หลังจากท่ีมีการประเมินรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และชุมชนในตําบลบานแลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง และไดรับความเห็นชอบในรูปแบบดังกลาวแลว 

ผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินรูปแบบ ฯลฯ มาพัฒนารูปแบบดังที่แสดงไว

ในภาพ 6 ดังนี้ 
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ภาพ 6  รูปแบบการจัดการขยะ อบต.บานแลง ดวย “Ban Laeng Model” (เดิม) 

 

 จากภาพ 6 รูปแบบการจัดการขยะองคการบริหารสวนตําบลบานแลงดวย “Ban Laeng  

Model” มีกระบวนการสรปุไดดังนี้ 

   ข้ันท่ี 1 นําเสนอสถานการณปจจุบันเก่ียวกับขอมูลปริมาณขยะ กิจกรรมการนําขยะกลับมา

ใชประโยชน และจํานวนรานรับซ้ือของเกา 

   ข้ันท่ี 2 ศึกษา/วิเคราะหปญหา/สาเหตุของปญหาขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย 

และแหลงกําเนิดขยะ (ตลาด ชุมชน โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม)  

   ข้ันท่ี 3 ในกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยใชแบบสอบถาม การจัดประชุม

เชิงปฏิบัติการดวยเทคนิค SWOT จัดตั้งคณะทํางาน การจัดทําโครงการนํารอง และการประเมิน

รูปแบบ 

   ข้ันท่ี 4 ไดการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ไดผลสัมฤทธิ์โครงการ และไดรูปแบบการจัดการขยะ

อยางบูรณาการ 

 สรุปไดวา รูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมนี้เปนรูปแบบท่ีเหมาะสมและสามารถนําไป

ปฏิบัติไดจริงในพ้ืนท่ีตําบลบานแลง และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีบริบทใกลเคียงกัน ผูวิจัยนําขอเสนอแนะ ขอติชม 

ของคณะกรรมการประเมินรูปแบบไปแกไขปรับปรุงรูปแบบท่ีนํามาเสนอใหเปนรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ

สภาพการณความเปนจริงในปจจุบันท่ีมากยิ่งข้ึนตอไป  
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน

ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน

ปญหา การจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน ในตําบลบานแลง 

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 2) เพ่ือสรางรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองและ 3) เพ่ือประเมิน

รูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน ในตําบลบานแลง 

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองโดยการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed-methodology research) 

โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวม (participation 

approach research: PAR) เปนหลัก และใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ดวยการวิจัย

เชิงสํารวจ (survey research) เพ่ือเสริมขอมูลจากการวิจัยมีความสมบูรณเพ่ิมข้ึน จํานวน 3 ข้ันตอน คือ 

(1) ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน 

ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (2) สรางรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวม

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

และ (3) ประเมินรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน 

ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีวิธีดําเนินการสรุปได ดังนี้ 

 1) การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและชุมชน ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ดวยการวิจัยเชิงสํารวจ (survey 

research) ดําเนินการดังนี้ 1) สํารวจจากเอกสารไดแก ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย

ท่ีเก่ียวของ ท้ังในและตางประเทศ วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา และ 2) สํารวจจากแบบสอบถาม

การวิจัยโดยมีประชากรจํานวน 2,445 ครัวเรือน กลุมตัวอยางไดโดยกําหนดขนาดตัวอยางจากสูตร

ของ ยามาเน (Yamane) และวิธีการสุมแบบบังเอิญไดจํานวน 343 ครัวเรือน ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

หัวหนาครัวเรือนท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป หรือเปนสมาชิกครัวเรือนท่ีบรรลุนิติภาวะและสามารถแสดง

ความคิดเห็นไดจํานวน 350 คนโดยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 100 และวิเคราะห

ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร สถิติท่ีใชไดแก ความถ่ี และรอยละ สําหรับขอมูลเชิงปริมาณ 

และวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ 
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 2) การสรางรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และชุมชนในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

ผูวิจัยดําเนินการจํานวน 5 ข้ันตอนดังนี้ 

 (1) การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) โดยมีผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก 

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) จํานวน 7 กลุม ดวยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 

sampling) จํานวน 21 คน โดยผูวิจัยเก็บรวบรวมดวยตนเองจากเครื่องมือ ไดแก แบบบันทึกการสัมภาษณ 

การวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา 

 (2) การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยใชเทคนิคการวิเคราะห SWOT 

เรื่อง การจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนในตําบลบานแลง 

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.30-16.30 นาฬิกา ณ หองประชุม

องคการบริหารสวนตําบลบานแลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง มีผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ผูเขารวมประชุม

ซ่ึงเปนผูมีสวนไดสวนเสีย และภาคีเครือขายการพัฒนา จากภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน 

ภาคองคกรเอกชน และประชาชนในชุมชน กลุมตัวอยางไดโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 100 คน 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากเครื่องมือเปนแบบสรุปผลการใชเทคนิค SWOT และ mind mapping 

การวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา  

 (3) การประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะทํางาน (working group) เม่ือวันศุกรท่ี 16 

มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา ณ องคการบริหารสวนตําบลบานแลง มีผูใหขอมูลสําคัญ 

ไดโดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 30 คน ซ่ึงเปนคณะทํางานตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบานแลง

ท่ี 240/2557 ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2557 เพ่ือวางแผนขับเคลื่อนการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและชุมขนในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สูการปฏิบัติ เก็บรวบรวม

โดยผูวิจัยจากแบบรายงานการประชุม การวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา  

 (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมนํารอง (pilot 

project) ตามแบบฟอรมของทางราชการจากผลการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 

และการวิเคราะหเอกสารท่ีเก่ียวของ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30-14.00 นาฬิกา 

ณ องคการบริหารสวนตําบลบานแลง มีผูใหขอมูลสําคัญเปนกลุมตัวอยางดวยการเลือกแบบเจาะจง ไดแก 

คณะทํางานตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลบานแลงท่ี 240/2557 ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2557 จํานวน 

30 คน เก็บรวบรวมโดยผูวิจัยจากแบบรายงานการประชุม การวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา  

 (5) การประเมินผลโครงการนํารองไปทดลองใชกับกลุ มเปาหมายในพื้นท่ี 

ตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โรงเรียนระยองปญญานุกูล มีผูใหขอมูลสําคัญ

เปนกลุมตัวอยางดวยการเลือกแบบเจาะจง ไดแก ภาคประชาชน ภาคเอกชน หนวยงานท่ีเก่ียวของ บุคลากร
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ขององคการบริหารสวนตําบลบานแลง นักวิชาการ และนักวิจัยในเขตตําบลบานแลง และพ้ืนท่ีใกลเคียง 

แบบรายงานผลโครงการ การวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา 

 3) การประเมินรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และชุมชน ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กลุมตัวอยาง ไดแก ผูใหขอมูลหลักได

โดยการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 15 คน เก็บรวบรวมขอมูลจากกระบวนการสนทนากลุม (focus group) 

ดวยแบบบันทึกผลการสนทนา เม่ือวันเสารท่ี 5 ตุลาคม 2557 ณ องคการบริหารสวนทองถ่ิน (อบต.) 

บานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง การวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหาแลวสรุปผล

เปนความเรียง 

 

 

 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

 ผลการวิจัย ปรากฏไดดังนี้ 

 5.1.1 ผลการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นและชุมชน ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จงัหวัดระยอง 

 ผลการศึกษาสภาพปญหา ความตองการ และรูปแบบปจจุบันการจัดการขยะแบบมีสวนรวม

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไดดังนี้ 

 1) ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีเปนหัวหนาครัวเรือนจํานวน 350 คน พบวา 

สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 50.30 มีอายุระหวาง 40-49 ป จบการศึกษาระดับประถมศึกษา

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.30 ประกอบอาชีพเปนเกษตรกร มีรายไดหลักตอเดือนอยูระหวาง 5,001– 

10,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.30 เปนคนพ้ืนท่ี คิดเปนรอยละ 76 หรือเปนผูยายเขามาอยูในพ้ืนท่ีนี้

ตั้งแต 40 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 40.60 ไมมีตําแหนงหรือบทบาทในสังคมและไมมีสวนรวมในกิจกรรม

การจัดการขยะ มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 82  

 2) ดานความรูความเขาใจในการจัดการขยะ  

 (1) ลักษณะคําถามเชิงบวก (positive) จํานวน 12 ขอคําถาม ไดแก ขอ 1, 2, 4, 5, 7, 

9, 11, 13, 15, 18, 19 และขอ 20 พบวา ผูตอบแบบสอบ (ตอบวาใช) มีความรูความเขาใจดานขยะ

อันตรายควรแยกท้ิงจากขยะอ่ืนเพราะอาจทําใหเกิดการปนเปอนของสารพิษมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 99.10 

รองลงมา 3 ลําดับ ไดแก 1) ดานการคัดแยกขยะภายในบานจะชวยลดปญหาการจัดการขยะได คิดเปนรอยละ 

98.90 2) ดานการคัดแยกขยะประเภทขายได และขยะประเภทขายไมได จะชวยในการเก็บรวบรวมขยะได



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

133 
 
รวดเร็วข้ึน คิดเปนรอยละ 96.00 และ 3) ดานความหมายของขยะ ซ่ึงหมายถึง เศษของเหลือใชท่ีเกิดจาก

กิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันเชน เศษอาหาร เศษกระดาษ เศษผา เปนตน คิดเปนรอยละ 95.40 สวนการ

ลดปริมาณขยะทําไดโดยนําไปท้ิงลงถังขยะและใหเทศบาลนําไปกําจัดผูตอบแบบสอบมีความรูความ

เขาใจนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 70.90 

 (2) ลักษณะคําถามเชิงลบ (negative) จํานวน 8 ขอคําถาม ไดแก ขอ 3, 6, 8, 10, 12, 

14, 16 และขอ 17 พบวา ผูตอบแบบสอบ (ตอบวาไมใช) มีความรูความเขาใจวากอนนําขยะไปเผาทุกครั้ง

ไมจําเปนตองคัดแยกขยะสามารถเผาไดเลยมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 88.60 รองลงมา 3 ลําดับ ไดแก 

ก. ขยะท่ีเกิดจากโรงพยาบาลเปนขยะท่ีไมติดเชื้อ ข. บรรจุภัณฑหอขนมขบเข้ียวท่ีเปนถุงพลาสติกหลากสี

ใชเวลายอยสลายเทากับหนังสือพิมพ คิดเปนรอยละ 88.30 และ ค. ดานขยะทุกประเภทมีวิธีการกําจัด

เหมือนกันหมด คิดเปนรอยละ 84.60 สวนผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจนอยท่ีสุด คือ 

ประเด็นเศษแกวไมสามารถนํากลับมาใชใหมได คิดเปนรอยละ 57.70 

 3) สภาพการจัดการขยะในพ้ืนท่ีตําบลบานแลงพบวาขยะมีจํานวนมากและมีแนวโนมวา

จะมีจํานวนเพ่ิมข้ึนเนื่องจากความหนาแนนของประชากรมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.50 รองลงมา ไดแก 

สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน ฤดูกาลหนาผลไมในพ้ืนท่ี ความสามารถในการจัดการขยะขององคการบริหาร

สวนตําบลบานแลง และแตละครัวเรือน ซ่ึงการจัดเก็บขยะขององคการบริหารสวนตําบลบานแลงในปจจุบัน

ไดรับความพึงพอใจคิดเปนรอยละ 60 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด สําหรับแหลงท่ีมาของขยะดังกลาว

มาจากบานเรือน/บริษัทหางราง มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38.60 รองลงมา ไดแก (1) จากตลาด (2) จากโรงงาน

อุตสาหกรรม และ (3) จากสถานท่ีราชการ เชน โรงพยาบาล เปนตน ตามลําดับ และผูตอบแบบสอบถาม

มีความคิดเห็นวา ชุมชน/หมูบานขององคการบริหารสวนตําบลบานแลงยังสามารถจัดการขยะเองได

คิดเปนรอยละ 75.20 

 4) ปญหาการจัดการขยะในพ้ืนท่ีตําบลบานแลงท่ีสงผลกระทบตอชุมชนเรียงลําดับ

จากมากไปหานอย พบวา 

 (1) การจัดการขยะในปจจุบันมีผลกระทบตอชุมชน โดยทําใหเกิดความรําคาญ

สงกลิ่นเหม็นมีผลกระทบมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 26.80 รองลงมาไดแก ก. สงผลกระทบตอสุขภาพ 

ข. กอใหเกิดมลพิษทางน้ํา ดิน อากาศ และ ค. เปนพาหะนําโรค ตามลําดับ 

 (2) ปริมาณขยะท่ีสงผลตอพ้ืนท่ีตําบลบานแลงมากท่ีสุด ไดแก ขยะแหง เชน เศษผา 

ถุงพลาสติก โฟม ขวดแกว เปนตน คิดเปนรอยละ 31.70 รองลงมา ไดแก ก. ขยะเปยก เชน เศษอาหาร 

ผักผลไม เปนตน ข. ขยะอันตราย เชน หลอดไฟฉาย แบตเตอรี่เกา ถานไฟฉาย เปนตน ค. ขยะจากโรงงาน

อุตสาหกรรม และ ง. ขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลตามลําดับ 

 5) สภาพความตองการการจัดการขยะในพ้ืนท่ีตําบลบานแลง พบวา 
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 (1) มีความตองการกําหนดทิศทางการจัดการขยะในชุมชน พบวาตองการดําเนินการ

คัดแยกขยะเปนอันดับท่ีหนึ่ง คิดเปนรอยละ 32.30 รองลงมาไดแก ก. การทําปุยหมัก ข. การฝงกลบ 

ค. การจัดตั้งธนาคารขยะ ง. การเผาขยะ และ จ. การจัดผาปาขยะ ตามลําดับ 

 (2) มีความตองการใหองคการบริหารสวนตําบลบานแลง/หนวยงานทางราชการอ่ืนๆ 

ในตําบลบานแลง/ชาวบานทุกคนในพ้ืนท่ี และภาคเอกชนเขามาจัดการขยะแบบมีสวนรวม โดยมีลักษณะดังนี้

ก. ชวยรวมวางแผน ข. รวมจดัการจัดการขยะในชุมชน ค. ชวยรวมบริจาคทุนในโครงการจัดการขยะ 

ง. ชวยรวมเปนอาสาสมัครในการจัดการขยะ และ จ. ชวยเขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการขยะ

ในพ้ืนท่ี  

 (3) มีความตองการใหมีการจัดการขยะแบบมีสวนรวมโดยชุมชน เรียงลําดับจากมาก

ไปหานอย ดังนี้ ก. ควรคัดแยกขยะในครัวเรือน แบบใชถังคู (แยกขยะเปยก และขยะแหง) ข. ควรทําปุยหมัก

จากขยะอินทรีย ค. ควรจัดการขายขยะโดยมีการเพ่ิมมูลคาท่ีมีลักษณะเพิ่มรายไดจากของเหลือใช 

ค. ควรจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล และ ง. ควรจัดการถังขยะของตนเอง จ. มีการจัดทําโครงการอาสาสมัคร

ในการจัดการขยะในชุมชน และ ฉ. มีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามความเปนจริง 

 6) การคนหารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในปจจุบันของพ้ืนท่ีตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 การคนหารูปแบบและวิธีการการจัดการขยะแบบมีสวนรวมของตําบลบานแลง 

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พบวา (1) วิธีการจัดการขยะ ไดแก ก. ควรมีลักษณะแบบบูรณาการ

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินในชุมชน และภาคเอกชนโดยใชวิธีการจัดการขยะท่ีเหมาะสมในชุมชน 

คือ การสงเสริมการคัดแยกขยะ และ ข. การจัดการขยะตามความคิด 5R โดยทางราชการ หรือองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ใหผูแทนภาคประชาชนและภาคเอกชนเขามาจัดการขยะรวมกัน และ (2) รูปแบบ

การจดัการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนบานแลง อําเภอเมืองระยอง 

จังหวัดระยอง ไดแก การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน 

 5.1.2 การสรางรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และชุมชน ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ดวยการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

 ผูวิจัยนําประเด็นสภาพปจจุบันปญหาความตองและคนหารูปแบบท่ีเหมาะสมของการจัดการขยะ

แบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลบานแลง ตําบลบานแลง อําเภอเมือระยอง จังหวัดระยอง

มาตรวจสอบแบบสามเสาเพ่ือนําไปสรางรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและชุมชน ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวม ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

 1) ผลการสัมภาษณเชิงลึก จากกลุมตัวอยางท่ีเปนผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 21 คน 

ผลการวิจัยพบวา ผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้  
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 (1) สภาพปจจุบันของขยะตําบลบานแลง พบวา ตําบลบานแลงมีปริมาณขยะเพ่ิม

มากข้ึนและมีแนวโนมวาจะสูงข้ึนอยางตอเนื่องจากการเพ่ิมของประชากร มีการอพยพเขามาอาศัย

อยางหนาแนน และมีจํานวนประชากรแฝงจํานวนมาก โดยมีแหลงกําเนิดจากบานเรือน ตลาด โรงงาน

อุตสาหกรรม และสถานท่ีราชการ เชน โรงพยาบาล เปนตน สวน องคการบริหารสวนทองถ่ินตําบลบานแลง 

ซ่ึงเปนผูมีหนาท่ีดูแลจัดการขยะ พบวา จํานวนรถจัดเก็บขยะไมเพียงพอตอปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึนอยางนอย 

4 ตันตอวัน จํานวนการจัดเก็บไมเพียงพอกลาวคือมีการจัดเก็บขยะสัปดาหละ 1 ครั้ง  

 (2) สภาพปญหาจากขยะ พบวา มีขยะสะสมมาก มีขยะลนถัง ขยะตกคาง สุนัขมาคุย

กระจัดกระจายสงกลิ่นเหม็นคละคลุงองคการบริหารสวนตําบลบานแลงจัดเก็บขยะยังไมครอบคลุม 

มีจํานวนครั้งในการจัดเก็บนอยครั้งตอสัปดาห ไมมีสถานท่ีท้ิงขยะ ไมมีการคัดแยกขยะ เชน ขยะติดเชื้อ

จากโรงพยาบาลยังไมดําเนินการหรือหาท่ีท้ิงยังไมเหมาะสม เปนตน 

 (3) ความตองการของการจัดการขยะในตําบลบานแลง พบวา ก. เรงดําเนินการ

คัดแยกขยะ การทําปุยหมัก การจัดตั้งธนาคารขยะ และจูงใจโดยการประกวดหมูบานสีเขียว ข. การใช

ประโยชนจากขยะ ค. เพ่ิมภาชนะจัดเก็บขยะ เชน มีถังขยะแยกประเภทอยางชัดเจน เปนตน ง. มีการเพ่ิม

จํานวนการจัดเก็บขยะ อยางนอยสัปดาหละ 2 ครั้ง จ. จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือรถจัดเก็บขยะ

และจางพนักงานขับรถเก็บขยะ ฉ. รณรงคใหมีภาชนะจัดเก็บขยะทุกครัวเรือน ช. ควรมีการประชาสัมพันธ

ใหทราบระบบการจัดการขยะของตําบลบานแลงอยางชัดเจน เชน มีแผนงาน/โครงการอยางไร สถานท่ี

เก็บขยะท่ีไหน เม่ือไหร เปนตน ซ. องคการบริหารสวนตําบลควรรณรงคใหความรู ความเขาใจผานสื่อตางๆ 

เชน แผนพับ ใบปลิว เอกสารแนะนํา เปนตน 

 (4) การเสริมสรางการมีสวนรวมในการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะ

ในพ้ืนท่ีตําบลบานแลง ผูใหสัมภาษณมีขอเสนอแนะ ดังนี้ ก. ควรมีการสงเสริม เผยแพร ประชาสัมพันธ 

สรางจิตสํานึกใหแกประชาชนในการจัดการขยะ ใหความรู เห็นคุณคาของขยะ และเกิดแรงจูงใจ โดยสามารถ

แปลงขยะเปนทอง และมีเปาหมายเพ่ือลดปริมาณขยะใหลดนอยลงใหได และ ข. ควรมีการรณรงค 

และปลูกฝงใหประชาชนมีความรับผิดชอบในเรื่องการจัดการขยะ เชน การคัดแยกขยะ จัดทําโครงการ

ธนาคารขยะ จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมการใชประโยชนจากขยะ เชน การจัดทําปุยหมัก ขยะแลกไขหรือแลก

เปนคูปอง การทําบอกาซชีวภาพ เปนตน 

 (5) ทิศทางหรือแนวทางในการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและชุมชน ในตําบลบานแลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นวา

ควรดําเนินการสรุปได ดังนี้ ก. จัดประชุมหารือระหวางภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน 

เพ่ือวางแผนการจัดการขยะอยางบูรณาการ ข. มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวนต้ังแตระดับหมูบาน

และระดับตําบลเพ่ือหากรอบแนวทาง และวางแผนรวมกันในดานการจัดการขยะ ค. ควรจัดทําโครงการนํา

รอง เชน โครงการจัดการขยะโดยชุมชน มีกิจกรรม เชน การคัดแยกขยะ การทําปุยหมัก การจัดตั้งโครงการ
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ธนาคารขยะ เปนตน โครงการหมูบานตนแบบการจัดการขยะอยางครบวงจร ซึ่งเปนการนําขยะ

มาใชประโยชน อาทิ การนําลอยางมาปลูกตนไมเพ่ือความรมรื่นสวยงาม การนําขวดเปลามาดัดแปลง

เปนท่ีดักยุง การเก็บขยะมาขาย และ ง. องคการบริหารสวนตําบลควรจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่งมาใช

โดยในโครงการจัดการขยะอยางมีสวนรวมของชุมชน เชน การจัดหาวิทยากรมาใหความรูความเขาใจ

ในการคัดแยกขยะของครัวเรือนอยางถูกวิธี การนําขยะมาใชประโยชน การทําปุยหมัก เปนตน  

 (6) ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นวารูปแบบการจัดการขยะควรเปนการจัดการ

แบบบูรณาการระหวางองคการบริหารสวนตําบล/ชุมชน/ภาคเอกชน เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบล

มีอํานาจหนาท่ี บุคลากร ชุมชนมีคน และพรอมใหการสนับสนุน ภาคเอกชนมีงบประมาณสนับสนุน 

 2) ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยใชเทคนิคการวิเคราะห SWOT

เรื่อง การจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนในตําบลบานแลง 

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สรุปไดดังนี้ 

 (1) ดานศักยภาพชุมชนหรือทองถ่ิน พบวา ก. มีผูนําชุมชน และชุมชนที่เขมแข็ง

ที่ใหความสําคัญในเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ ข. มีการบูรณาการ

สรางเครือขายตางๆ ไมเฉพาะแตเรื่องขยะเทานั้น  

 (2) ดานประเด็นปญหา พบวา ก. ประชาชนสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจ

ในการคัดแยกขยะอยางถูกสุขอนามัย ข. การจัดการขยะขององคการบริหารสวนตําบลยังไมดีพอ

และบริหารจัดการยังไมเหมาะสม เชน รถขยะมีไมเพียงพอ เก็บขยะชา และไมท่ัวถึง ขาดท่ีท้ิงขยะสวนกลาง 

ขยะสวนใหญถูกนํามากอง และทิ้งเรี่ยราด ค. มีการลักลอบทิ้งขยะจากที่อื่นๆ ง. การตั้งจุดวางขยะ

ยังไมเหมาะสม เชน วางถังขยะไวใกลกับแหลงน้ํา เปนตน และ จ. องคการบริหารสวนตําบลขาดงบประมาณ

ในการจัดการ ท้ังแผนงาน แผนเงิน และแผนคน 

 (3) ดานประเด็นความตองการ พบวา ก. องคการบริหารสวนตําบล ควรจัดซื้อ

ถังขยะเพ่ิม และเพ่ิมความถ่ีในการจัดเก็บขยะ เพ่ิมจุดท้ิงขยะสวนรวมเพ่ิมมากข้ึน ข. จัดตั้งเครือขาย

ความรวมมือในการดําเนินงานรวมกันท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือรวมกันในการดําเนินการ

ดานการจัดการขยะและอ่ืนๆ ท่ีเปนประเด็นสําคัญในการพัฒนาตําบลบานแลง ค. จัดทําคูมือและออก

เทศบัญญัติเก่ียวกับการจัดการขยะเพ่ิมเติม และ ง. ตองการโครงการนํารอง เชน โครงการจัดทําปุยหมัก 

น้ําหมักชีวภาพ โครงการคัดแยกขยะ โครงการธนาคารขยะ และโครงการจัดหาเครื่องมือในการคัดแยกขยะ 

เปนตน 

 (4) ขอเสนอแนะใหมีการจัดทําโครงการนํารอง จํานวน 4 โครงการ ไดแก ก. โครงการ

ฝกอบรมใหความรู ความเขาใจในการลด คัดแยกและใชประโยชนจากขยะ ข. โครงการผลิตปุยหมักอินทรีย 

น้ําหมักชีวภาพ ค. โครงการจัดตั้งสถานท่ีท้ิงขยะแยกประเภทในชุมชน องคการบริหารสวนตําบลบานแลง 
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และ ง. โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง 

จังหวัดระยอง 

 3) การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางาน พบวา 

 (1) การพิจารณาและอภิปรายการดําเนินโครงการตางๆ ภายใตโครงการขยะเปนทอง 

จะมีท้ังหมด 4 โครงการ ดังนี้ ก. โครงการฝกอบรมใหความรู ความเขาใจ ในการลดการคัดแยก

และใชประโยชนจากขยะโดยชุมชน ในกิจกรรมนี้ทางองคการบริหารสวนตําบลบานแลงจะสนับสนุน

การคัดแยกจากขยะโดยชุมชน ข. โครงการจัดทําปุยหมักอินทรีย น้ําหมักชีวภาพ ค. โครงการธนาคารขยะ 

ง. โครงการจัดตั้งสถานท่ีท้ิงขยะแยกประเภทในชุมชน โดยท้ัง 4 โครงการจะขอความรวมมือกับประชาชน

ในเรื่องการเปนอาสาสมัครชุมชนในการจัดการขยะ การสนับสนุนแรงงาน งบประมาณ เพ่ือมาชวยดําเนินการ

ในแตละโครงการ  

 (2) ประเด็นหารือในเรื่องอ่ืนๆ ไดแก ก. นําโครงการท้ัง 4 โครงการ ไปบรรจุไวในแผน

ขององคการบริหารสวนตําบลบานแลงและนําเขาสูแผนของท่ีประชุมสภาตอไป ข. ควรมีโครงการศึกษาดูงาน

ดานการจัดการขยะเพ่ิมอีก 2 โครงการ ไดแก ก. ศึกษาดูงานดานการจัดการขยะ เชน ท่ีเทศบาลเมืองแกลง 

และท่ีหมูบานจํารุง และ ข. โครงการ big cleaning day โดยท้ัง 2 โครงการจะดําเนินเขาแผนขององคการ

บริหารสวนตําบลบานแลงตอไป 

 (3) มติท่ีประชุมสรุปวา ใหผูวิจัยจัดทําโครงการนํารอง 2 โครงการ โดยเสนอ

องคการบริหารสวนตําบลบานแลงบรรจุไวในแผนและเสนอใหองคการบริหารสวนตําบลบานแลง

จัดตั้งงบประมาณเพ่ือพิจารณาดําเนินการท้ัง 6 โครงการตอไป 

 4) ผลการจัดทําโครงการนํารองในพ้ืนท่ีตําบลบานแลงสรุปโครงการฝกอบรมเพ่ือใหความรู

ความเขาใจในการลด คัดแยกและใชประโยชนจากขยะโดยชุมชน ภายใตโครงการเพ่ือขับเคลื่อนขยะเปนทอง

สรุปไดดังนี้ (working group)  

 (1) ชี้แจงและสรางความรู ความตระหนัก ความเขาใจเพ่ือขับเคลื่อนโครงการ

ท่ีเก่ียวของกับการจัดการขยะโดยชุมชน ไดแก โครงการขยะเปนทองและโครงการขยะนํารองท้ัง 4 โครงการ

ดังกลาวขางตน   

 (2) บรรยายประเภทของขยะและการท้ิงขยะลงถังอยางถูกวิธี 

 (3) ใหความรูและสาธิตวิธีจัดการขยะโดยประชาชน/ชุมชน 

 (4) สาธิตวิธีทําน้ําหมักชีวภาพการทําปุยหมัก การทําน้ํายาเอนกประสงค 

 5) ผลการนําโครงการนํารองไปทดลองใชของโครงการปุยหมักอินทรียน้ําหมักชีวภาพ

องคการบริหารสวนตําบลบานแลงอําเภอเมืองจังหวัดระยอง จากกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ี ตําบลบานแลง 

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เม่ือวันจันทรท่ี 4 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา และสรุปผล

การดําเนินงาน ณ โรงเรียนระยองปญญานุกุล อําเภอเมือง จังหวัดระยอง มีผูเขารวมประชุมประมาณ 30 คน 
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โดยมาจากภาคีเครือขายการพัฒนา ไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน หนวยงานท่ีเก่ียวของ องคการ

บริหารสวนตําบลบานแลง พบวา (1) ผูวิจัยชี้แจงวาองคการบริหารสวนตําบลบานแลงไดดําเนินการจัดทํา

โครงการผลิตปุยหมักอินทรียน้ําหมักชีวภาพ องคการบริหารสวนตําบลบานแลง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

สงเสริมการเรียนรูของชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานแลงในการทําปุยหมัก ลดปริมาณ

ขยะอินทรียท่ีตองนําไปกําจัด ผลิตปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพไปใชประโยชนในชุมชน โดยมีนายสุรสิทธิ์ สราวิช  

ผูอํานวยการโรงเรียนระยองปญญานุกูล เปนประธานในพิธีเปดการประชุม และ (2) สรุปผลโครงการจัดทํา

น้ําหมักชีวภาพ ปุยหมักอินทรีย ดําเนินการจัดทําน้ําหมักชีวภาพ ปุยหมักอินทรีย พบวา สามารถลดปริมาณ

ขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และทําใหเกิดการตื่นตัวของชุมชนท่ีจะจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน

หรือชุมชนไดมากข้ึน 

 5.1.3 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

และชุมชน กรณีศึกษาตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 การประเมินรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน 

กรณีศึกษาตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผูวิจัยเก็บรวมขอมูลโดยใชกระบวนการ

สนทนากลุม จากผูมีสวนไดสวนเสีย ผลการวิจัยพบวา ผูประเมินรูปแบบแสดงความคิดเห็นและอภิปราย

รูปแบบอยางกวางขวาง สุดทายมีผลการประเมินวา รูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน กรณีศึกษาตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน

ผานการประเมินครั้งนี้ โดยคิดเปนรอยละ 60 ของผูใหขอมูลท้ังหมด แตใหผูวิจัยไปปรับปรุงรูปแบบ

ใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน  

 ดังนั้นผูวิจัยสรุปวา ผลการวิจัยครั้งนี้ไดรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สรุปไดดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสถานการณโดยการสํารวจจากแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึก

กับผูท่ีมีสวนไดสวนเสียและผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับ 1) ขอมูลปริมาณขยะท่ีมีอยูขณะนั้น 2) กิจกรรมตางๆ เชน 

การนําขยะกลับมาใชใหม เปนตน 

 ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาวิเคราะหคนหาสาเหตุของปญหาจากแหลงผลิตหรือแหลงกําเนิดของขยะ

โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมระหวางหนวยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบ โดยตรงและประชาชน

ในชุมชนพรอมดวยภาคีเครือขายเพ่ือรวมกันกําหนดประเด็นปญหา จัดลําดับความสําคัญ และเลือก

แนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนตามบริบทชุมชนของสังคม บนฐานของสภาวะทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร/

เทคโนโลยี กฎหมาย/กฎระเบียบของ อปท. ดวยเทคนิควิเคราะหสภาพแวดลอม: SWOT และ mind 

mapping  

 ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR) โดยกําหนดกิจกรรม ไดแก 

กําหนดผูรับผิดชอบหลัก (แบบเปนทางการดวยคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน) เพ่ือรวมรับรูและกําหนดแผน 
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การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวม และขับเคลื่อนแผนโดยจัดทําโครงการรองรับ พรอมดวยนํา

โครงการนํารองลงสูการปฏิบัติจริง ใหผู มีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) ภาคีเครือขายและ

หนวยงานภาครัฐเขารวมสนับสนุนและประเมินผลโครงการนํารอง รวมรับผลและนําโครงการท่ี

เก่ียวของสูแผนพัฒนาระยะ 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลบานแลงตอไป 

 ข้ันตอนท่ี 4 สรุปผลจากการดําเนินการ PAR ไดแก การบริหารจัดการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

และไดรูปแบบการจัดการขยะอยางบูรณาการ 

 ข้ันตอนท่ี 5 นําผลผลิตและผลลัพธท่ีไดมาวิเคราะหและเตรียมการ (P: prepare) ในรอบวงตอไป 

 ข้ันตอนท่ี 6 นําวิธีการ (A: approach) ท่ีดีท่ีสุดมาใชและขยายผลการดําเนินงาน 

 ข้ันตอนท่ี 7 สะทอนผล (R: responsibility) ท่ีไดรับทุกๆ รอบของวงจรพัฒนาอยางตอเนื่อง

เปนเกลียว (spiral development)  

 ข้ันตอนท่ี 8 ข้ึนรอบตอไปโดยนําเสนอสถานการณปจจุบัน เก่ียวกับขอมูลปริมาณขยะ 

กิจกรรมตางๆ เชน การนําขยะกลับมาใช ประโยชน จํานวนรานรับซ้ือของเกา เปนตน และเริ่มข้ันตอนท่ี 1 2 

3 4 5 6 และ 7 ตามลําดับ 

 ดังนั้น รูปแบบวงจรการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน 

ตาม “บานแลงโมเดล (ban laeng model)” ครั้งนี้ คือ “การจัดการขยะอยางบูรณาการขององคการบริหาร

สวนตําบลบานแลงภาคีเครือขาย (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน) ในระดับทองถ่ิน” ซ่ึงวงจรการพัฒนา

อยางตอเนื่อง และอาจเปลี่ยนแปลงหรือมีความเปนพลวัตร (dynamic) ตามปจจัยภายในและปจจัยภายนอก 

ดังนี้ 

 1) ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน ไดแก สภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 

ของชุมชน (เทศบาล/อบต.) ประกอบดวย 1) กฎหมายหรือกฎระเบียบของ อปท. 2) การนํากฎหมาย

หรือกฎระเบียบของ อปท. ไปดําเนินการ 3) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ 4) การจัดการขยะ

แบบมีสวนรวม  

 2) ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก สภาพตามการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนพลวัตรของสังคม

ท่ีอยูภายนอกเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ของชุมชน ประกอบดวย 1) ดานบริบทชุมชน: สังคม 

2) ดานเศรษฐกิจ 3) ดานการศึกษา และ 4) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สรุปไดดังภาพ 7 ดังตอไปนี้ 
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ภาพ 7  รูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมของ อปท.และชุมชนบานแลง “Ban Laeng Model” 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 

 จากผลการวิจัยเรื่อง การจัดการขยะแบบมีสวนรวมของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน 

ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ครั้งนี้สามารถนํามาอภิปรายไดดังนี้ 

 5.2.1 สภาพปญหาและการจัดการขยะปจจุบันในพ้ืนท่ีตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง 

จังหวัดระยอง 

 1) จากผลการวิจัยท่ีพบวาปญหาจํานวนปริมาณขยะท่ีมีจํานวนมากและมีแนวโนม

วาจะมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ทั้งนี้อาจเปนเพราะ บริบทของตําบลบานแลงเปนพื้นที่ที่อยู

ใกลตัวเมืองและใกลเขตอุตสาหกรรม รวมท้ังเปนพ้ืนท่ีท่ีผลิตผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ

ท่ีสําคัญของจังหวัด ไดแก สวนผลไม ทําใหมีจํานวนประชากรหนาแนนท้ังท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเดิม หรืออพยพ

เขามาอยู และประชากรแฝง จึงทําใหมีปริมาณขยะมูลฝอยจากภาคครัวเรือนภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม

เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ ทศพร สืบแสง (2553, หนา 18) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชน

ในการจัดการขยะ: ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนสองเหนือ เทศบาลเมืองมหาสารคาม อําเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม พบวา ขยะมาจากบานเรือน ชุมชน ท่ีพักอาศัย รานคา ตลาด อาคารสํานักงาน 

อาคารพาณิชย โรงงานอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม สิ่งท่ีเก็บกวาดจากถนนท่ีเลี้ยงสัตวหรือท่ีอ่ืนๆ รวมท้ัง

มูลสัตว ซากพืช ซากสัตว สอดคลองกับ พงศพันธ สุนทรชัย (2553, หนา 160) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบ

การฝกอบรมการจัดการขยะสําหรับผูนําองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดหนองคาย สรุปผลการวิจัยไดวา 

สถานการณของสภาพปญหาเก่ียวกับขยะท่ีเกิดข้ึน พบวา 1) สภาพปญหาขยะท่ัวไปท่ีเกิดข้ึนนั้น เม่ือไดรับ

การเก็บขนจะถูกนํามาวางบนพ้ืนใหยอยสลายเองตามธรรมชาติเปนสวนใหญ เนื่องจากขีดความสามารถ

ของโรงงานในการกําจัดโดยการหมักปุยและเผายังไมดีพอ ทําใหขยะสวยใหญถูกกําจัด โดยนํามาเท

กองกลางแจง ซ่ึงกอใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอมในบริเวณนั้น อีกท้ังในปจจุบัน พบวา การกําจัดขยะท่ัวไป

จะประสบปญหาการจัดหาสถานท่ีทําลาย ซ่ึงหายากข้ึนและราคาแพง นอกจากนี้ยังขาดการนําเทคโนโลยี

ท่ีเหมาะสมมาใชในการกําจัดอีกดวย 2) สภาพปญหาขยะอันตรายหรือของเสียอันตราย แนวโนมของเสีย

ท่ีเปนอันตรายในปจจุบันทวีความรุนแรงมากขึ้น มีการปนเปอนของขยะของเสียอันตรายจากชุมชน

ในขยะท่ัวไป (บานเรือนและรานคา) ท้ังนี้ เปนเพราะไมมีระบบรองรับการจัดการของเสียอันตรายจากชมุชน

ท่ีถูกตองและเหมาะสม ประกอบกับบุคลากรท่ีรับผิดชอบขาดความรู ประสบการณ และความชํานาญ

ในการดําเนินการในการจัดการของเสียอันตราย รวมท้ังประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในการ

ใหความรวมมือ ดังนั้น การแกปญหาดังกลาวขางตนรัฐจึงนํานโยบายมาปฏิบัติสอดคลองกับ ฟาเดล 

ไซนาติ จิสร และจามารี (Fadel, Zeinati, Jisr & Jamali, 2001, pp. 281-300) ไดศึกษาเรื่องการจัดการขยะ

ในดานอุตสาหกรรมในประเทศท่ีกําลังพัฒนา จากกรณีศึกษาในประเทศเลบานอน งานวิจัยนี้เสนอปญหาขยะ

จากโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศเลบานอน ลักษณะของขยะท้ังของแข็งและของเหลว รวมท้ัง ขยะท่ีเปน
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อันตรายตอสุขภาพ ตลอดจนโครงการนําขยะมาใชประโยชน และการปฏิบัติการสงออกและนําเขาขยะ

เหลานั้น ท้ังความสามารถในการบริหารจัดการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนความตองการในการออกกฎ

ดูแลสิ่งแวดลอม แหลงเรียนรูการดูแลปญหาเรื่องขยะ แมวาการเจริญเติบโตของโรงงานอุตสาหกรรม

มีผลตอการพัฒนาทางสังคม-เศรษฐกิจของประเทศ (17%) มีรายไดรวมของผลิตภัณฑในสินคาประเภท

เครื่องอุปโภค/บริโภคในประเทศ แตการจัดการวางแผนดูแลสิ่งแวดลอมมีความตระหนักเขาใจอยูในระดับต่ํา 

เพราะไมมีกฎหมายการจัดการดูแลสิ่งแวดลอมท่ีดีพอ ตลอดการบริหารจัดการดูแลดานขยะท่ีเกิดจากโรงงาน

อุตสาหกรรมจากหนวยงานของรัฐบาลและสอดคลองกับ คาเซวา มบูลิกเว และคาสเซนกา (Kaseva, 

Mbuligwe & Kassenga, 2002, pp. 243-257) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการนําขยะในบานมาใชใหม

ในเมืองดารเอส สาลาม (Dar es Salaam) ประเทศแทนซาเนีย จุดประสงคของงานวิจัยเพ่ืออธิบายวา

การจัดการขยะ ชนิดขยะ และจํานวนของขยะท่ีนํามาใชใหม เพ่ือลดจํานวนขยะตลอดจนเพ่ิมรายได 

การศึกษาพบวา ขยะในการท้ิงประมาณ 0.6 กิโลกรัม/ตอคน/ตอวัน และ 14,600 กิโลกรัม/ตอป 

ขยะ 8,030 กิโลกรัม หรือ 55% สามารถนํามาใชใหม และเพ่ิมรายได TSH 834,000 ซ่ึงมีรายไดมากกวา

รายไดตอปตํ่าสุดของประชากรถึง 2 เทา (TSH 360,000) งานวิจัยแจงวาการนําขยะมาใชใหม จะลดขยะ

ในการกําจัดถึง 11% ฉะนั้นเพ่ือเปนการเพ่ิมรายได/ลดขยะ และลดปญหาท่ีดิน/เขตท่ีไมไดรับประโยชน

ใชสอยดานอ่ืนๆ จึงจําเปนตองจัดระบบการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือนํามาใชในเมืองดารเอส สาลาม 

(Dar es Salaam) ประเทศแทนซาเนีย 

 2) จากผลการวิจัยท่ีพบวาการจัดการขยะท่ีสงผลกระทบตอชุมชน ไดแก การทําใหมีขยะ

ตกคาง สะสม ลนถัง สงกลิ่นรําคาญรบกวนชุมชน อาจทําใหเกิดความเสี่ยงของสุขภาพประชาชนและเกิดเปน

มลพิษตอสิ่งแวดลอม ท้ังนี้อาจเปนเพราะระบบการบริหารจัดการขยะของหนวยงานกํากับดูแล โดยเฉพาะ

องคการบริหารสวนทองถ่ินตําบลบานแลง ไดแก 1) การใหบริการเก็บขนยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ีและยังไมมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ 2) ดานงบประมาณสงเสริมสนับสนุนการจัดการขยะไมพียงพอ (เชน รถขนขยะ

หรือพนักงานขับรถขนขยะ หรือภาชนะจัดเก็บขยะ เปนตน) 3) ไมมีแผนจัดการขยะอยางชัดเจนเปนระบบ 

4) ขาดการจัดระเบียบและแนวทางท่ีถูกตองเหมาะสมท้ังระดับครัวเรือนและชุมชน และ 5) ขาดความรวมมือ

ระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนในชุมชน สอดคลองกับกรมควบคุมมลพิษ (2544, หนา 1)     

ท่ีกลาวถึงปญหาขยะสอดคลองกันสรุปไดวา สาเหตุการจัดการขยะเนื่องมาจาก 1) ขอจํากัดดานงบประมาณ 

2) ไมมีการวางแผนท่ีเก่ียวของ 3) ยังไมมีระเบียบและแนวทางท่ีชัดเจน 4) ขาดบุคลากรระดับปฏิบัติ (คนขน/

จัดเก็บขยะ) และ 5) ความรวมมือจากประชาชนมีนอย นอกจากนั้นพฤติกรรมการมีสวนรวมของชุมชน

ท่ีมีอยูนอย สอดคลองกับ สุกรานต โรจนไพรวงศ (2549, หนา 328-331) ไดสรุปไววา ปญหาขยะมูลฝอย 

มีทวีความรุนแรงข้ึน เปนสาเหตุใหมีความพยายามผลักดันเปนปญหาสําคัญของชาติ และไดยกข้ึนมาเปน

วาระแหงชาติ ใหมีแผนนํารองการจัดการขยะมูลฝอยแหงชาติข้ึน โดยใหมีกรอบและแนวทางจัดการ

ขยะมูลฝอยใหเปนแนวทางเดียวกันและสอดคลองกับ อิริคสสัน โอลา (Eriksson, Ola, 2003, Abstract)
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ไดศึกษาการประเมินทางสิ่งแวดลอมเศรษฐศาสตรเก่ียวกับการจัดการขยะในดานระบบ โดยมีแนวคิดวา 

การจัดการขยะเปนสิ่งท่ีมีผลกระทบตอคนสวนใหญ ปริมาณขยะยังคงเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

 5.2.2 รูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลบานแลง 

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผลการวิจัยครั้งนี้พบวา ผูใหขอมูลสําคัญมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกับ

ผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) วาตองการใหมีรูปแบบการจัดการเชิงบูรณาการระหวางองคการบริหาร

สวนตําบลชุมชน/ประชาชนในชุมชน และภาคเอกชน และเห็นดวยอยางมากกับการจัดการขยะมูลฝอย

แบบ 5R โดยใชวิธีการจัดการขยะโดยชุมชน ดังนั้น ผูวิจัยจึงเสนอโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการจัดการขยะ

ตามสภาพปจจุบันปญหาและความตองการของชุมชน โดยจัดกิจกรรมตามโครงการจํานวน 6 โครงการ ไดแก 

1) โครงการฝกอบรมใหความรูความเขาใจ ในการลดการคัดแยกและใชประโยชนจากขยะโดยชุมชน 

ในกิจกรรมนี้ทางองคการบริหารสวนตําบลบานแลงจะหาสถานท่ีฝกอบรมใหความรู 2) โครงการจัดทํา

ปุยหมักอินทรีย น้ําหมักชีวภาพ 3) โครงการธนาคารขยะ 4) โครงการจัดตั้งสถานท่ีท้ิงขยะแยกประเภท

ในชุมชน 5) ศึกษาดูงานดานการจัดการขยะ เชน ท่ีเทศบาลเมืองแกลง และ ท่ีหมูบานจํารุง และ 6) โครงการ 

big cleaning day ท้ังนี้ เปนเพราะวาตรงตามบริบทของพ้ืนท่ีและความตองการจําเปนของชุมชน รวมท้ัง

เหมาะสมกับสภาวการณปจจุบันท่ีตองรวมมือรวมแรงรวมคิดรวมรับผิดชอบและรวมรับผลท่ีเกิดข้ึน

ของชุมชน คือ การลดปริมาณขยะในชุมชน สอดคลองกับมิศรา สามารถ และ รักกิจ  ศรีสรินทร (2540, 

หนา 19) กลาวถึงแนวโนมของการกําจัดขยะในอนาคตจะเปนการหลีกเลี่ยงหรือลดปริมาณของขยะ

ท่ีจะเกิดข้ึน คือ จะตองเนนการลดปริมาณขยะเปนหลักตามแนวคิดสมัยใหม โดยมี 5 ขั้นตอน (5R) 

ในกระบวนการจัดการขยะสอดคลองกับ สุนีย มัลลิการมาลย และคณะ (2543, หนา 6) ไดกลาววา 

การจัดการขยะตองมีแผน 5R รองรับ ไดแก R1 (reduce) เปนการลดปริมาณขยะ R2 (reuse) นําขยะ

เศษวัสดุมาใชใหมอีกหรือเปนการใชซํ้า R3 (repair) การนํามาแกไข R4 (recycle) นําขยะมาแปรรูป R5 

(reject) การหลีกเลี่ยงการใชวัสดุท่ีทําลายยาก หรือวัสดุท่ีใชครั้งเดียวแลวท้ิง สอดคลองกับกรมควบคุม

มลพิษ (2547, หนา 11-14) กลาวถึง แนวทางการจัดการขยะอยางครบวงจรวาเปนการเนนรูปแบบของการ

วางแผนจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถลดปริมาณขยะท่ีจะตองสงเขาไปทําลายดวยระบบ

ตางๆ ใหนอยสุด โดยมีกิจกรรมโครงการนําขยะกลับมาใชใหม เชน โครงการทําปุยน้ํา ปุยอีเอ็ม ขยะหอม ปุย

หมัก โครงการธนาคารวัสดุเหลือใช สอดคลองกับกรมควบคุมมลพิษ (2548, หนา 86-99) ไดกําหนด

กระบวนการสรางกิจกรรมการคัดแยกและใชประโยชนขยะชุมชนท่ีสําคัญ เชน (1) จัดกิจกรรมการทําน้ํา

หมักจุลินทรีย น้ําหมักจุลินทรีย คือ สารละลายท่ีไดจากการยอยสลายเศษวัสดุท่ีเหลือใชจากสวนตางๆ ของ

พืชหรือสัตว โดยผานกระบวนการหมักในสภาพท่ีไมมีออกซิเจน มีจุลินทรียทําหนาท่ียอยสลายเศษซากพืช

และซากสัตวเหลานั้นใหกลายเปนสารละลาย รวมถึงการใชเอนไซมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือมีการ

เติมเอนไซมหรือการเรงการยอยสลาย ทําใหเกิดกระบวนการยอยสลายไดอยางรวดเร็วยิ่งข้ึน (2) กิจกรรม
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ธนาคารขยะรีไซเคิล มีเปาหมายใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมแกไขปญหาขยะของชุมชน 

และเสริมสรางจิตสํานึกในการคัดแยกขยะ เปนตน 

 นอกจากนั้นยังสอดคลองกับวลัยพร สกุลทอง (2551, หนา 48) ไดศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะ

ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง ผลการวิจัยในภาพรวมของพฤติกรรม

การกําจัดขยะของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด พบวา ประชาชนมีพฤติกรรมการจัดการขยะ 

ในดานการกลับมาใชใหมมากเปนลําดับแรก รองลงมา คือ ดานการลดกากเกิดขยะ ตามลําดับ 

ซ่ึงไดดําเนินการตามวิธีการจัดการ ไดแก 1) ดานการลดการเกิดขยะ 2) ดานการคัดแยกขยะ 3) ดานการนํา

กลับมาใชใหม สอดคลองกับชาญวิทย กิณเรศ (2553, หนา 79-80) ไดศึกษาสภาพ ปญหา ความตองการ

การจัดการขยะ ขององคการบริหารสวนตําบลชางม่ิง ตําบลพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวา 

1) ปญหาดานการท้ิงขยะ พบวา (1) ใหการศึกษา สงเสริมและจัดอบรมใหความรูเรื่องการจัดการขยะในชุมชน 

(2) องคการบริหารสวนตําบลควรใชหลักการลดปริมาณขยะโดยใชหลักการ 5R 2) ปญหาดานการเก็บ

รวบรวมขยะ (1) สงเสริมในดานการคัดแยกขยะกอนท้ิงโดยใชหลักการ 5R 3) ปญหาดานการกําจัดขยะ 

(1) การกําจัดขยะนําไปกําจัดท่ีบอกําจัดขยะอยางครบวงจรของเทศบาล (2) การจัดตั้งธนาคาร และ 4) ปญหา

ดานบริหารจัดขยะ (1) ควรจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 

(2) ควรแตงตั้งกรรมการผูรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการขยะในพ้ืนท่ี (3) ควรใหประชาชนเขามามีสวนรวม

ในการบริหารจัดการขยะในชุมชนในหมูบานเพ่ือลดชองวางระหวางผูบริหารกับประชาชน (4) องคการบริหาร

สวนตําบลจัดทําขอบัญญัติในดานการละเมิดหรือผิดตอการจัดการขยะรวมไปถึงการท้ิงขยะท่ีมีมาตรการ

บทลงโทษอยางไรในการกระทําผิด (5) องคการบริหารสวนตําบลควรจัดต้ังอาสาสมัคร เชน อาสาสมัคร

รักสิ่งแวดลอม ในการใหประชาชนเขามาตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะปญหาขยะ สอดคลอง

กับฟาเดล ไซนาติ จิสร และจามารี (Fadel, Zeinati, Jisr & Jamali, 2001, pp. 281-300) นําเสนอโครงการ

ใหเกิดผลตอผูมีสวนเก่ียวของในชุมชนโดยเสนอความคิดท่ีดําเนินการตามสภาพจริงของการจัดการ

เรื่องขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมตามกําลังทรัพยากรทางดานเศรษฐกิจ และเทคนิคการจัดการดูแล

เขตอุตสาหกรรมในประเทศเลบานอน ประกอบดวยอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (84% มีการวาจางบุคคลนอยกวา 

10 คน) สวนใหญเปนอุตสาหกรรมแบบเล็ก (96%) กระจายตามโซนอุตสาหกรรม 41 แหง ซ่ึงมีผลตอสุขภาพ

ของบุคคลในชุมชนเหลานั้น รวมขยะท้ังของแข็งของเหลวและท่ีมีพิษตอสุขภาพ 346,730 ตันตอป 

20,169,900 ลูกบาศกเมตร/ป และระหวาง 3,000-15,000 ตัน/ป สอดคลองกับอิริคสสัน, โอลา (Eriksson, 

Ola 2003, Abstract) จากการคนพบในระยะเริ่มตนนี้ การจัดการขยะแบบบูรณาการไดนํามาพัฒนา

เปนรูปแบบการประมวลขอมูลตัวเลขแบบผสมผสาน (mixed integer-programming model) โดยใชเกณฑ 

(GAMS) สําหรับการนําไปใชและการแกปญหา ตอจากนั้นไดนํารูปแบบไปใชท่ีเขตพ้ืนท่ีจัดการขยะ

ท่ีโอไฮโอตอนกลาง (central ohio solid waste management district) และมีการแกไขภายใตสถานการณ

จําลองตางๆ มีการทดสอบรูปแบบและการวิเคราะหความรูสึกไว (sensitivity analysis) เพ่ือกําหนด
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการท้ิงขยะ อัตราความสนใจและการเติบโตของการเกิดขยะเก่ียวกับ 

การนํากลับมาใชใหม และสอดคลองกับเจอรคแซก, ทาราบูลา และรีด (Jurczak, Tarabula & Read, 2003, 

pp. 67-88) ไดทําการศึกษาวิจัยวิเคราะหเรื่อง การเพ่ิม การมีสวนรวมในการจัดการเรื่องขยะในแตละ 

ทองถ่ิน ในเมืองจาสโส ประเทศโปแลนด พบวา ในเมืองจาสโล (ประเทศโปแลนด) มีระบบรวบรวมขยะแบบแยก

ประเภทใชต้ังแตป ค.ศ. 1993 แมวาระบบการแยกขยะไดรับการสนับสนุนรณรงคอยางสูง แตระบบการนํา

ขยะมาใชใหม ท้ังดานจํานวนปริมาณและคุณสมบัติท่ีดีของการจัดระบบยังไมไดรับการพัฒนา งานเทศบาล

ไดมองหาทางออกของการบริหารจัดการนําขยะมาใชใหม โดยนําโครงการรีไซเคิลจากประเทศอังกฤษ

มาปรับใชในเมือง โดยโรงเรียนมัธยมศึกษาในทองถ่ิน จัดกลุมแนะแนวไปเยี่ยมเยียนแตละครอบครัว

เพ่ืออธิบายแผนการจัดการนําขยะมาใชใหม และการรณรงคสื่อสารใหท่ัวถึง มีการสํารวจจํานวน

สมาชิกในชุมชน และใหการศึกษาแกสมาชิกในชุมชนในโครงการนี้ ในปจจุบันกลุมแนะแนวไดเยี่ยมเยียน

ผูเขารวมโครงการ 14% ของกลุมเปาหมาย และ 75% ของผูรับนโยบายไดนําขยะมาใชใหม โดยการ

รณรงคโครงการนําขยะมาใชใหมแกผูเชาตึกรามบานชองและเจาของบานในเมืองสวนใหญมีการนําขยะ

ประเภทกระดาษมาใชใหม และสวนนอยเริ่มนําขยะประเภทแกวมาใชใหม ซ่ึงมีการขยายขอบขายโครงการ 

และเงินทุนสําหรับปตอไปอาจจะนําไปสูการนําขยะมาใชใหมในเมืองอ่ืนๆ ท่ัวประเทศโปแลนดเพ่ือขยาย

สัมฤทธิ์ของโครงการนําขยะมาใชใหมใหเพ่ิมมากยิ่งข้ึนและ ประธาน ยูเพนดรา (Pradhan, Upendra, 

2009, Abstract) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืนในเมืองดารจีลิง ประเทศอินเดีย 

ไดเสนอแนะใหมีการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืนดังนี้ 1) ใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับ

การบริหารจัดการขยะ  2) สรางระบบและสงเสริมการลดปริมาณขยะ การนํามาใชใหม และการรีไซเคิล 

3) สงเสริมใหประชาชนนําขยะชีวภาพ เชน ผัก ผลไมไปทําปุย 4) ใหประชาชนคัดแยกขยะใสถึงตามประเภท

ขยะไวท่ีหนาบานของตน และ 5) ใหทางการมีความรับผิดชอบมากข้ึน ซ่ึงผลการวิจัยสรุปวา หากทางเทศบาล

เมืองดารจีลิงทําได เชนวานี้แลว ประชาชนก็จะเต็มใจใหความรวมมือกับทางการมากข้ึนในการบริหารจัดการ

ขยะอยางยั่งยืน และขอเสนอแนะท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งนอกเหนือไปจากการแปรรูปขยะหรือนําขยะมาใช

ใหมดังกลาวขางตนแลว และยังไดเสนอแนะองคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศเม็กซิโกใหจัดเก็บ

คาธรรมเนียมการจัดการขยะ ซ่ึงนอกจากจะเปนการชวยแบงเบาภาระงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในการจัดเก็บขยะ และขนสงขยะไปยังบอฝงกลบแลว ยังเปนการกระตุนสงเสริมใหประชาชนลด

ปริมาณขยะดวยการนําขยะท่ีนําไปแปรรูปหรือนํากลับมาใชใหม เปนตนวา นําเศษอาหาร ผัก ผลไม

ในครัวเรือน และขวดแกว ขวดพลาสติกตางๆ ไปแปรรูปหรือจําหนาย เปนการไดประโยชนทางเศรษฐกิจ

และลดปริมาณขยะไปในตัวไดเปนอยางดีอีกดวย ซ่ึงสิ่งนี้ก็เปนองคประกอบท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง

ของการจัดการขยะแบบยั่งยืน 

 5.2.3 ขอคนพบจากผลการวิจัยการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นและชุมชน ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
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แบบมีสวนรวม (PAR) ครั้งนี้ ผูวิจัยพบวา ปญหาการจัดการขยะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ของตําบลบานแลง ก็คือ ขาดการมีสวนรวมของประชาชนและผูมีสวนเก่ียวของ ผูวิจัยจึงไดพัฒนารูปแบบ

การจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง 

จังหวัดระยอง ท่ีเรียกวา “บานแลงโมเดล” (ban laeng model) และไดเสนอรูปแบบดังกลาว ใหกลุม

ผูเชี่ยวชาญและผูมีสวนเก่ียวของท้ังหลายประเมินและใหความเห็นชอบ เม่ือวันเสารท่ี 5 ตุลาคม 2557 

หลังจากนั้น ผูวิจัยไดปรับปรุงพัฒนารูปแบบดังกลาวจนเปนรูปแบบที่นําไปใชในการจัดการขยะ

แบบมีสวนรวมในพ้ืนท่ีการปกครองขององคการบริหารสวนตําบลบานแลง ซ่ึงผูวิจัยหวังวา องคการบริหาร

สวนตําบลบานแลง และองคกรปกครองสวนทองถ่ินตําบลอ่ืนๆ ท่ีมีบริบทใกลเคียงกัน จะไดนําไปพัฒนา

เก่ียวกับ เรื่อง การจัดการขยะแบบมีสวนรวมใหดียิ่งๆ ข้ึนตอไปและผูวิจัยขอเสนอองคความรูท้ีเกิดข้ึน

จํานวน 2 ประเด็น ดังนี้ 

 1) ไดกระบวนการสรางและพัฒนารูปแบบอยางมีสวนรวมดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวม จากกระบวนการสรางและพัฒนารูปแบบอยางมีสวนรวมดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวมครั้งนี้ ผูวิจัยสรุปไดวาสอดคลองกับองคประกอบพ้ืนฐานคือ P-A-O-R ของ Kemmis & 

Wilkinson (1998, p. 21) ไดแก 1) ศึกษาสถานการณ/ปญหา และวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (plan) 

2) ปฏิบัติ (act) 3) สังเกตผลของการปฏิบัติ (observe) และ 4) สะทอนความคิด (reflect) คือ การทบทวน

อยางพินิจพิเคราะหรวมกัน ซ่ึงอาจจะนําไปสูการปรับแผนและปฏิบัติใหมอีกครั้ง ซ่ึงสามารถเชื่อมโยง

กับการวิจัยครั้งนี้ กลาวคือ 

 P: ผลการศึกษาสสถานการณตามสภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการของชุมชน

โดยการสํารวจดวยการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก ดวยแบบสอบถามและสัมภาษณเชิงลึก 

ตามลําดับ ซ่ึงไดผลการวิจัยสอดคลองกันและนําไปสูแนวทางและรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวน

รวม ของชุมชนในตําบลบานแลงท้ังนี้เพ่ือยืนยันผลท่ีไดรับและเปนการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา 

 P: ผลการใหความรูสรางความเขาใจดวยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

จากผูมีสวนไดสวนเสีย (stakholders) ไดแก ประชาชนในชุมชน และผูมีสวนเก่ียวของ ไดแก ภาคีเครือขาย

การพัฒนา ซ่ึงใชเทคนิค SWOT และ mind mapping ข้ันตอนนี้ทําใหเกิดการมีสวนรวมตั้งแตการรับรู 

เขาใจตอสถานการณของการเกิดขยะมูลฝอย สภาพปญหาท่ีสงผลกระทบโดยตรงกับทุกฝาย 

สถานการณการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบานแลง ตอจากนั้นผูเขารวมประชุม

รวมกันศึกษาแนวทางและคนหาทางเลือกท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ไดแนวทางการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยแบบมีสวนรวมของชมุชนตําบลบานแลง 
 P: ผลการประชุมปฏิบัติการแบบกลุมยอย (focus group) การประชุมครั้งนี้ สืบเนื่อง

จากผลสรุปของ SWOT และ mind mapping ของข้ันตอนท่ีผานมา ผูวิจัยแตงตั้งคณะทํางานตามคําสั่ง
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ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบหลักอยางเปนทางการข้ึน และรวมกันวางแผนขับเคลื่อนผลท่ีไดจากการวิจัยท่ีผานมา 

ไดโครงการจํานวน 6 โครงการดังกลาวแลว  

 ACT: ผลการประชุมกลุมยอย (working group) จัดทําโครงการนํารองเพ่ือนํากิจกรรม

ดังกลาวไปทดลองใชจริงกับชุมชน พบวา ไดดําเนินการจํานวน 2 กิจกรรม ไดแก การจัดทําปุยหมัก และปุย

หมักชีวภาพ ท้ังนี้ เนือ่งจากเง่ือนไขของระยะเวลาในการจัดทําวิจัยของผูวิจัย  

 O และ R การติดตามผลและสะทอนความคิดจากผลการทดลองนําโครงการนํารองไปใช

พบวา ชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนถึงภาคีเครือขายทุกฝายตางมีความคิดเห็นวาเปนกิจกรรม

ท่ีทําใหเกิดความตื่นตัว เปนการกระตุนจิตสํานึกในการจัดการขยะโดยชุมชน และเปนกิจกรรมท่ีสามารถ

ทําไดจริง ซ่ึงสามารถจัดการขยะมูลฝอยตามแนวคิด 5R ไดจริง โดยเฉพาะการคัดแยกขยะ และการลด

ปริมาณขยะ และสอดคลองกับไรอัน โจน โมนิกา (Ryan, Joan, Moniga, 2007, p. 103) ไดศึกษา

การวิเคราะหเปรียบเทียบในการประเมินโครงการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอย (SWM1 P) ขององคกร

รัฐตางๆ ทางภาคตะวันออกของแคริฟอรเนียกอนและหลังป 2003 ดังจุดมุงหมายนี้จะกําหนด

ความมีประสิทธิภาพของโครงการการศึกษาเหลานี้ โครงการเหลานี้ไมไดรับการประเมินเลยต้ังแตป 2003 

เม่ือธนาคารโลกไดท้ิงการศึกษาเบื้องตนเสร็จสิ้นแลว ตั้งแตบัดนั้นมา ประกาศตางๆ ถูกบังคับใหรับผิดชอบ

ทางดานงบประมาณใหเทาโครงการตางๆ ของตนเอง การใชวิธีการผสมผสานรวมท้ังการสัมภาษณและการทํา

แบบสอบถาม การศึกษานี้ไดสอบถามท้ังองคประกอบการศึกษาสาธารณะและโครงสรางคํ้าจุนสถาบัน

ในแตละรัฐ ท่ีเปนสมาชิกกอนและหลังระยะเวลานี้ ไดรับความชวยเหลือจากภายนอก ความรูเบื้องตน

ในทางบวกของโครงการท้ังหลาย ขยะยังคงอยู ไดรับการคัดแยกขยะ ขยายและรวมมือกันเปนดังคําแนะนํา

ท่ีเปนการสรุปของการศึกษา การสัมภาษณ และการทําแบบสอบถามไดผลท่ีชี้ใหเห็นวางบประมาณท่ีมากข้ึน 

ทรัพยากรบุคคล ยุทธวิธีทางการนํารายการและความตอเนื่องในการดําเนินโครงการเปนสิ่งจําเปน

ท่ีจะปรับปรุง และรักษาความตื่นตัวของสาธารณะในการจัดการขยะมูลฝอย 

 2) ไดวิธีดําเนินการวิจัยในภาพรวมของการไดมาของรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน จากการจัดการขยะ

แบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง 

จังหวัดระยองครั้งนี้ ผูวิจัยมุงท่ีจะวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการขยะท่ีแตกตางไปจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน 

กลาวคือ การจัดการขยะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการไปตามแนวคิดแบบจากบนลงลาง (top-

down) ซ่ึงเปนการจัดการขยะโดยลําพังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยท่ีประชาชนมิไดมีสวนรวม

แตประการใด สูแนวคิด Bottom up ท่ีผูวิจัยมุงจะพัฒนานั้นโดยใชการวิจัยตามแนวคิด PAR ก็คือ รูปแบบ

การจัดการขยะท่ีใหทุกฝายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้ชี้ใหเห็นวาการจัดการสุขภาพทางดานสิ่งแวดลอม

ท่ีเปนแรงกระทบจากปจจัยท่ีจัดลําดับในทางลบผานการจัดสรรทรัพยากรท่ีไดผลดีท่ีสุด ซ่ึงผูเขามา

มีสวนรวมครั้งนี้ เปนตนวา นักวิจัย ชาวบาน นักวิชาการ องคกร/หนวยงานเอกชน และหนวยงานราชการ 

เขามามีสวนรวมตั้งแตข้ันการวางแผนไปจนถึงข้ันตอนสุดทาย คือ การประเมินผล ซ่ึงจะทําใหทุกคนทุกฝาย
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ท่ีเขามามีสวนรวมในโครงการการจัดการขยะแบบมีสวนรวมนั้นมีความรูสึกผูกพันเปนเจาของ (sense of 

belonging) และรวมดวยชวยกันจัดการขยะอยางเต็มท่ี ประเภทขยะแตละทองท่ีมีลักษณะแตกตางออกไป

ไมมากก็นอย ขยะในพ้ืนท่ีตําบลบานแลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง นั้นมีขยะในครัวเรือนมากท่ีสุด เนื่องจาก

พ้ืนท่ีสวนใหญเปนเรือกสวนไรนา ซ่ึงมีขยะท่ีเปนเศษอาหาร เปลือกหรือเศษผลไม เชน มังคุด เงาะ ทุเรียน 

มะพราว สับปะรด ละมุด ลองกอง ลางสาด ลําไย ฯลฯ เปนจํานวนมาก ในระหวางการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย

ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดวยการเชิญผูเชี่ยวชาญดานการนําเปลือกหรือเศษผลไมมาทําปุยหมัก และน้ํายา

ทําความสะอาดหองน้ํา และภาชนะตางๆ ซ่ึงเปนไปสนใจของประชาชนท่ีเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

นั้นมาก และวิทยากรก็ไดใหชาวบานฝกทําน้ํายาเอนกประสงคดวยตนเอง ปรากฏวาทุกคนทําไดอยาง

ไมยากนัก และก็นําความรูและประสบการณนั้นไปทําปุยหมักและน้ํายาทําความสะอาดท่ีบานตอไปอีก 

และพูดแนะนําปากตอปากตอไปจนท่ัวท้ังหมูบาน ทําใหขยะครัวเรือนในพ้ืนท่ีตําบลบานแลงลดนอยลงไป

มาก  ซ่ึงนี่ก็เปนตัวอยางท่ีดีของความรวมมือระหวางนักวิชาการกับชาวบาน นอกจากในพ้ืนท่ีตําบลบาน

แลงจะมีขยะครัวเรือนเปนจํานวนมากแลว ยังมีขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมและโรงพยาบาลอีกดวย ขยะ

ประเภทดังกลาวนี้ ผูที่เขาไปดําเนินการจัดการขยะจะตองมีความรูเกี่ยวกับการปองกันมลพิษหรือ

อันตรายจากขยะเหลานี้ ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ ก็มีผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลปองกัน

พิษภัยจากขยะดังกลาวมาใหความรูชาวบาน และมีจิตอาสาท่ีจะเปนผูท่ีเขามามีสวนรวมอยางแข็งขันในการ

จัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลบานแลงดวย ผูท่ีจะใหความรูชาวบานในเรื่อง

การจัดการขยะไดดีอีกกลุมหนึ่ง คือ พระภิกษุและครู จากวัดและโรงเรียนประจําหมูบาน ซึ่งจะชวย

ปลูกฝงความตระหนักรูเก่ียวกับขยะ และเสริมสรางจิตอาสาในการปองกันแกไขปญหาขยะ ซ่ึงในระหวาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูเขารวมประชุมก็ไดระดมสมอง (brainstorming) 

ชวยกันคิดโครงการตางๆ เก่ียวกับการจัดการขยะแบบมีสวนรวมข้ึนมาหลายโครงการ เปนตนวา โครงการ

ขยะแลกไข โครงการนําขยะไปทําปุยหมัก และไปดําเนินการโครงการดังกลาวตามวัดและโรงเรียน ซ่ึงก็

ไดรับผลเปนท่ีนาพ่ึงพอใจ จึงอาจกลาวไดวา รูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมท่ีผูวิจัยศึกษาและ

พัฒนาข้ึนมาในการวิจัยครั้งนี้ ซ่ึงจะขอเรียกวา “บานแลงโมเดล” (ban laeng model) นั้น มีทุกฝายท่ี

เก่ียวของ ไมวาจะเปนนักวิจัย ชาวบาน นักวิชาการดานตางๆ โดยเฉพาะนักวิชาการดานสิ่งแวดลอม โรงงาน 

บริษัท หาง ราน องคกรเอกชน และหนวยราชการเขามามีสวนรวมอยางแข็งขันทุกข้ันตอน ในระหวาง

การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดเชิญทุกฝายท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบานแลง เขามามีสวนรวม

ในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ตั้งแตข้ันการวางแผนไปจนถึงข้ันการประเมินผลรูปแบบโครงการ ซ่ึง

ผลการศึกษาปรากฏวา หลังจากท่ีไดมีการประชุมชี้แจงเก่ียวกับปญหาขยะในชุมชนตําบลบานแลง โดย

ชี้ใหเห็นประโยชนและโทษของขยะ ซ่ึงในแงของประโยชนนั้นขยะสามารถนําไปทําประโยชนไดหลายอยาง 

เปนตนวา  ขยะครัวเรือน สามารถนําไปทําปุยหมักและทําน้ํายาทําความสะอาดหองน้ํา และภาชนะตางๆ ได 

ซ่ึงหลังจากท่ีประชาชนมีความตระหนักรูในเรื่องดังกลาวแลว ก็ไดเขามามีสวนรวมในการจัดการขยะในชุมชน
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ของตนอยางเขมแข็ง ซึ่งสอดคลองกับอยอมอห เอ็มเคโอ และคณะ (Ayomoh, M.K.O. & other 

2007, หนา 108-114) ไดศึกษาการเขาถึงการจัดการผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพของ

การกําจัดขยะในเขตเมืองในประเภทกําลังพัฒนา พบวา การกําจัดขยะโดยขาดความรับผิดชอบในประเทศ

ท่ีกําลังพัฒนาท้ังหลายนั้น ไดสรางความคุกคามที่รุนแรงแกสิ่งแวดลอมและสุขภาพ การศึกษานั้น

ไดเสนอวิธีการใหมท่ีจะจัดการกับปญหาตางๆ เหลานี้ท่ีผสมผสานทางดานโครงสรางรวมกัน จึงถูกนํามาใช

ในการจัดลําดับกอนหลังของปจจัยหลักการทางดานสุขภาพท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอมท่ีสามารถลดลงไดซ่ึงเกิดจาก

การกําจัดขยะท่ีไมถูกตอง รูปแบบการจัดสรรงบประมาณไมยุงยาก ไดถูกนํามาใชเพียงใหแนใจวาการจัดสรร

ทรัพยากรนั้นๆ เปนไปตามปจจัยท่ีไดรับตามลําดับ และสอดคลองกับประธาน ยูเพนดรา (Pradhan, 

Upendra, 2009, Abstract) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืนในเมืองดารจีลิง ประเทศอินเดีย 

ผลการศึกษาพบวา การเก็บขยะและการขนขยะในดารจีลิงซ่ึงเปนเมืองท่ีอยูบนภูเขานั้นไมเพียงพอและไม

เหมาะสม เนื่องจากไมมีการนําขยะไปทําปุยอินทรียหรือนําไปรีไซเคิล ขยะสวนใหญถูกขนไปท้ิงบน

ท่ีดินวางเปลาโดยไมมีการฝงกลบและประชาชนไมมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับระบบการบริหาร

จัดการขยะเลยการวิจัยครั้งนี้ ไดระบุและวิเคราะหองคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการขยะในเมือง

ดารจีลิง ดังตอไปนี้ 1) ระบบการตัดสินใจท่ีดํารงอยูในปจจุบันนั้นโดยพ้ืนฐานแลว เปนการตัดสินใจแบบ

บน-ลาง (top–down) และยึดติดระบบราชการ จึงเปนอุปสรรคกีดขวางการมีสวนรวมของประชาชน 

2) ความรูสึกนึกคิดของประชาชนท่ีเห็นวา ถึงแมปญหาขยะจะคุกคามตอพวกเขา แตพวกเขาก็คิดวานาจะมี

การจัดการแกปญหาอ่ืนๆ เปนตนวา ปญหาการจางงาน ปญหาน้ําดื่มท่ีปลอดภัย ฯลฯ กอนท่ีจะมีการแกไข

ปญหาขยะ 3) ชองวางระหวาง ผูมีอํานาจตัดสินใจและประชาชนในแงของการเผยแพรขาวสารขอมูล 

กลาวคือ ประชาชนสวนใหญไมไดรับการแจงใหทราบถึงขาวสารขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจของทางการ 

4) ความม่ันคงทางการเมืองการปกครองบอยครั้งท่ีแผนการและกระบวนการท่ีเริ่มโดยคณะผูบริหารทองถิ่น

หรือคณะกรรมการชุดหนึ่ง ถูกระงับไปโดยคณะผูบริหารหรือคณะกรรมการชุดใหม และ 5) การอุบัติข้ึน

ขององคกรสมัช (Semaj) ซ่ึงเปนองคกรระดับรากหญาท่ีประชาชนจัดตั้งข้ึนเอง ท้ังนี้ท้ังนั้น ถามีการคํานึงถึง

องคประกอบท่ีกลาวมาขางตนนี้และดําเนินการในเชิงบวกแลว ก็จะมีการเขามีสวนรวมของประชาชน

ในโครงการบริหารจัดการขยะตางๆ มากข้ึน 
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 ซ่ึงองคความรูดังกลาวขางตนสามารถสรุปการบรรยายดังภาพ 8 ตอไปนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. แนวคิดเดิม Top Down 

ภาครัฐหรือระดับนโยบายสั่งการลงมายังพ้ืนท่ี 

- การจัดการแบบรวมศูนย (centralization) 

- เปนการจัดการโดยภาครัฐ   

- นโยบายและแนวทางปฏิบัตไิม 

ชัดเจน 

- ขาดกระบวนการมีสวนรวม 

และการประสานงานระหวาง 

  ่     

 

2. แนวคิดใหม Buttom up 

กระบวนการจดัการพ้ืนท่ีโดยชุมชน โดยรูปแบบ

ใหมท่ีจะคนหาเกิดจาก โดยใชการจัดการขยะ

โดยภาคีเครือขายการพัฒนา 

2.1 ใชแนวทางการจัดการขยะโดยทองถ่ิน คือ 

1) ศกึษาสถานภาพ ประเด็นปญหา  

ความพรอมศักยภาพของทองถ่ิน 

2) กําหนดการใชประโยชน/พัฒนา/ดาน 

การจัดการขยะ 

3)การสรางองคกร/กลไก/การมีสวนรวม    

ภายในทองถ่ิน 

4)การกระจายผลประโยชนสูทองถ่ิน 

2.2 คนหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดการขยะ  

2.3 ใชเทคนิคการวิจัย PAR 

- เนนกระบวนการมสีวนรวม 

          

          

5. การสรางรูปแบบใหม 

ใชวิธีการดังตอไปน้ี 

วิจัยเชิงปริมาณ 

- โดยใชแบบสอบถามประชาชนจากกลุมตัวอยางใน   

  พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานแลง 

วิจัยเชิงคุณภาพ 

- โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก 

- การระดมความคดิเห็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

    

 

 6. ขั้นตอน Procress 

1.ในการวางแผน 

    - วิเคราะห สังเคราะหขอมูลเบ้ืองตน 

    - การตรวจเอกสาร 

    - การวิเคราะหSWOT 

2. การนําไปทดลองใช 

    - การไดแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 3. การติดตามประเมินผล 

   

 

 

 
 

7. รูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน ในตําบล

บานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
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ภาพ 8 องคความรูจากการวิจัยเรื่อง การจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และชุมชนในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 

 จากการวิจัยเรื่อง การจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน 

ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ครั้งนี้ ไดขอคนพบท่ีเปนประโยชนและเปนองคความรู

ดานการจัดการขยะแบบมีสวนรวมในชุมชนซ่ึงผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี ้

 5.3.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป 

            ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการจัดการขยะ

แบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน ในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง 

จังหวัดระยอง ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดังนี้ 

 1) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการจัดการ 

 เนื่องจากการวิจัยพบวา วิถีทางสูการพัฒนาที่เริ่มจากสภาพเดิมที่เปนอยูไปสู

การเปลี่ยนแปลงท่ีปรารถนานั้น เปนข้ันตอนท่ีจําเปนมากกระบวนการหนึ่งท่ีสําคัญ คือ การใหรับรูและสราง

ความเขาใจตอสถานการณแกกลุมเปาหมายกอนวา สภาพเดิมนี้สูปญหาและผลกระทบอยางไร ความเปนไปได

ท่ีจะเลือกนํามาใชเปนแนวทางแกปญหาซ่ึงตองรวมกันคนหาและพิจารณาท่ีเหมาะสมกับบริบทของชุมชน 

ซ่ึงข้ึนอยูกับเทคนิคและวิทยากรกระบวนการ ดังนั้น หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของจะตองกําหนดนโยบาย 

วางแผนหรือดําเนินงานพัฒนาควรพิจารณาใหความสําคัญดานการวางพ้ืนฐานในการสรางความตระหนัก

ในความสําคัญของเรื่องท่ีจะดําเนินการกอน จากนั้นควรสรางความสนใจในเรื่องของการยอมรับเพ่ือใหเกิด

3. ใชแนวคิด 

- กระบวนการมสีวนรวม(PAR) 

4. ทบทวนรูปแบบ 

1. ประเมินผลรูปแบบเดิมท่ีผานมา 

2. สรางรูปแบบการจัดการแบบมสีวนรวม 
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ความรูสึกเปนเจาของและเต็มใจท่ีจะเขารวมในการดําเนินงานนั้นๆ และเพ่ือใหผลของการเปลี่ยนแปลง

ท่ียั่งยืนท้ังนี้ข้ึนอยูกับเทคนิควิธีท่ีเหมาะสมและวิทยากรกระบวนการท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวดวย 

 สวนผูบริหารระดับนโยบายของหนวยงานท่ีเก่ียวของและผูรับผิดชอบงานสิ่งแวดลอม

ตลอดจนผูบริหารระดับปฏิบัติ ควรนําเทคนิควิธีการและกระบวนการการศึกษา หรือคนหาปญหา

ท่ีเปนสาเหตุบนฐานของกระบวนการทางวิทยาศาสตร เชน การวิเคราะหสภาพแวดลอมดวยเทคนิค SWOT) 

การคัดเลือกแนวทางแกไขปญหาดวยเทคนิค mind mapping การวิจัยเชิงสํารวจ การวิจัยปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวมระหวางชุมชนกับภาคีเครือขาย ไปพิจารณาเปนแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนางาน

การจัดการขยะของชุมชนตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในทุกๆ ปงบประมาณ

หรือเม่ือแผนงาน/โครงการเสร็จสิ้นในแตละรายละเอียดของแผนท้ัง 6 โครงการ จากผลการวิจัยครั้งนี้  

 2) ขอเสนอแนะเชิงการปฏิบัติ 

 (1) จากขอคนพบทําใหไดรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและชุมชนมีสอดคลองกับบริบทและศักยภาพของทองถ่ิน ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ิน/

ตําบล ไดรูปแบบของกลุมกิจกรรมหรือโครงการสําหรับนําไปวางแผนเพ่ือเพ่ิมการจัดการขยะใหมีประสิทธิผล

ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะโครงการท่ีเก่ียวกับการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ การนําขยะมาใช หรือตามรูปแบบ 

reduce reuse recycle เปนอยางนอย โดยปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับบริบทของทองท่ีนั้นๆ และใหความรู

ความเขาใจแกผูท่ีเก่ียวของทุกฝายมีการติดตามประเมินผลการใชเปนระยะๆ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ

การจัดการขยะของชุมชนตอไป 

 (2) การวิจัยพบวา การขยายผลของโครงการสูชุมชนในระดับกวางเปนสิ่งจําเปน ท้ังนี้

เพ่ือใหประชาชนสวนใหญเกิดความรวมมือในการปฏิบัติและเกิดการเปลี่ยนแปลงตามท่ีตองการ ดังนั้น

ในการวางแผนงานหรือโครงการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรมีการกําหนด

นโยบายและแผนงานในการขยายผลโครงการสูชุมชนในระดับกวางดวย เชน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

การสรางเครือขาย การรณรงคสรางความตระหนัก การประชาสัมพันธโดยเคาะประตูครัวเรือน การสราง

แรงจูงใจใหปฏิบัติโดยการแขงขันและใหรางวัล เปนตน 

 5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 เพ่ือใหการวิจัย ไดมีการศึกษาและพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน และผูท่ีมีความสนใจจึงมีขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในอนาคต ดังนี้ 

 1) ควรมีการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและชุมชน จากประชากรท้ังกลุมตัวอยางเดิม (ภาคประชาชน) และจากกลุมตัวอยางของภาครัฐอ่ืน 

ใหกวางขวางข้ึน 
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 2) ควรมีการศึกษาวิจัยในการนํารูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนไปทดลองใชในการบริหารจัดการกับหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีบริบทใกลเคียง

เพ่ือสรุปภาพรวมของการจัดการขยะชุมชนและความถูกตองเหมาะสมของแตละโครงการ 

 3) ควรศึกษาวิจัยไดในภาพรวมของปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารจัดการขยะแบบมีสวนรวม

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะ ระดับ อบต. ในภาคพ้ืนตะวันออกของประเทศไทย 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง  การจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน กรณีศึกษา 

        ตําบลบานแลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

วันท่ี................................. 

บานเลขท่ี.......................หมูท่ี....................ช่ือหมูบาน................................................................. 

ตําบล....................................อําเภอ............................................จงัหวัด...................................... 

 

สถานะผูใหสัมภาษณ 

    1. หัวหนาครอบครัว           2. คูสมรส                      3. ผูนําชุมชน 

    4. องคการบริหารสวนตําบลบานแลง    5. อ่ืนๆ(ระบุ).................................. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. แบบสอบถามมีท้ังหมด  11  หนา (ไมรวมคําชี้แจง) 

2. แบบสอบถามนี้สําหรับสอบถามประชาชนซ่ึงเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย 

3. ใหทําเครื่องหมาย/ลงในชองวาง     ท่ีทานเห็นวาถูกตองตรงกับความจริง 

4. แบบสอบถามมีท้ังหมด 4 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1  ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 9 ขอ 

สวนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับความรูความเขาใจในการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 20 ขอ 

สวนท่ี 3  แบบสอบถามความคิดเห็นสภาพปญหาและความตองการ การจัดการขยะมูลฝอย

ในพ้ืนท่ีตําบลบานแลงจํานวน 15 ขอ 

สวนท่ี 4  รูปแบบและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและชุมชน ตําบลบานแลง อําเภอเมือง จังหวัดระยองจํานวน 11 ขอ 

ขอขอบคุณทุกทานท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง ผูวิจัยจะนําขอมูลไปใชในการศึกษา

วิจัย โดยจะเก็บขอมูลของทานเปนความลับ และจะนําเสนอในภาพรวมตอไป 

 

 

 

                                           นายทิวา  ประสุวรรณ 

                                             นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการเพ่ือการพัฒนา  
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คําช้ีแจง    แบบสอบถามมีท้ังหมด   แบงออกเปน  4  สวน 

                 สวนท่ี  1   ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

                 สวนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกับความรูความเขาใจในการจัดการขยะมูลฝอย 

                 สวนท่ี  3  แบบสอบถามความคิดเห็นสภาพปญหาและความตองการ  การจัดการขยะ

มูลฝอยในพ้ืนท่ีตําบลบานแลง 

                 สวนท่ี  4  รูปแบบและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและชุมชนตําบลบานแลง  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 

สวนท่ี  1   ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง      โปรดเติมคําในชองวางและเขียนเครื่องหมาย  / ลงใน  (   )   หนาขอความท่ีตรงกับ

ความเปนจริงของทานใหครบทุกขอ เพียงขอความเดียว 

1. เพศ 

   ชาย                                   หญิง 

2. อายุ 

   10 – 15 ป                    16 – 21 ป               22 – 27  

   28 – 33ป                    34 – 39 ป                40 ปข้ึนไป                                      

3. ระดับการศึกษา 

  ไมไดรับการศึกษา       ระดบัประถมศึกษา   

  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

  ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

  ระดับสูงกวาปริญญาตรี 

4. อาชีพหลัก 

   เกษตรกร  นักวิชาการ                         

   รับราชการ   พนักงานเอกชน                           

  คาขาย   ประกอบธุรกิจสวนตัว                                           

   รับจางท่ัวไป  อ่ืนๆ  (ระบุ).............................. 

5. รายไดหลักตอเดือนของครัวเรือน 

   ต่ํากวา  5,000  บาท   5,001 – 10,000  บาท 
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   10,001 – 15,000  บาท   15,001 – 20,000  บาท 

   20,001 – 25,000  บาท   25,001 – 30,000  บาท 

   30,001 – 35,000  บาท   สูงกวา  35,000  บาท 

6. ภูมิลําเนาเดิม 

   อยูท่ีนี่มาตั้งแตเกิด                   

   ยายมาจากท่ีอ่ืน ตําบล.......................อําเภอ.............................จังหวัด...................... 

7. ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในปจจุบัน....................ป  (เศษเกินเดือน  นับเปน  1  ป) 

 

8. ตําแหนงหรือบทบาทในสังคม 

       ไมมี   มี ระบุ 1).......................................................... 

    2).......................................................... 

    3)......................................................... 

9. การมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 

   ไมมี   มี ระบุ 1).......................................................... 

    2).......................................................... 

    3)......................................................... 
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สวนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกับความรูความเขาใจในการจัดการขยะมูลฝอย 

คําช้ีแจง    โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชอง “ใช” หรือ “ไมใช” ท่ีทานคิดวาถูกตองเพียงขอเดียว    

               ถาสามารถระบุเหตุผลได กรุณาระบุในชองเหตุผล 

 

ขอท่ี ความรูความเขาใจในการจัดการขยะมูลฝอย ใช ไมใช 

1 ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษของเหลือใชท่ีเกิดจากกิจกรรมตางๆ 

ในชีวิตประจําวัน เชน เศษอาหาร เศษกระดาษ เศษผา 

  

2 ขยะมูลฝอยกอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอมทําใหน้ําเนาเสีย  

ดินปนเปอนและใหเกิดมลพิษทางอากาศได 

  

3 ขยะทุกประเภทมีวิธีการกําจัดเหมือนกันหมด   

4 การคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทขายได และขยะมูลฝอยประเภท 

ขายไมได จะชวยในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไดรวดเร็วข้ึน 

  

5 โฟมเปนขยะท่ียอยสลายยาก   

6 เศษอาหาร เศษผักผลไมไมสามารถนําไปผลิตปุยหมักได   

7 การลดปริมาณขยะมูลฝอยจะตองใชภาชนะท่ีใชแทนถุงพลาสติก  

เชนใสตะกรา ปนโต 

  

8 เราควรเลือกซ้ืออาหารท่ีใชภาชนะบรรจุ เชน ถุงพลาสติก  

เพ่ือความสะดวกและงายตอการกําจัด   

  

9 การลดปริมาณขยะมูลฝอยทําไดโดยนําไปท้ิงลงถังขยะและให

เทศบาลนําไปกําจัด 

  

10 เศษแกว ไมสามารถนํากลับมาใชใหมได   

11 การใชสินคาบรรจุผลิตภัณฑนอยชิ้นเปนวิธีการลดขยะมูลฝอย 

ท่ีดีวิธีหนึ่ง  

  

12 กอนนําขยะมูลฝอยไปเผาทุกครั้งไมจําเปนตองคัดแยกขยะ 

สามารถเผาไดเลย 

  

13 การกําจัดขยะมูลฝอย โดยการฝงกลบถาทําไมถูกวิธีจะทําใหน้ําใตดิน

เกิดมลพิษ 

  

14 ขยะท่ีเกิดจากโรงพยาบาลเปนขยะท่ีไมติดเชื้อ   

15 ขยะเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรคและพาหะนําโรค   
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ขอท่ี ความรูความเขาใจในการจัดการขยะมูลฝอย ใช ไมใช 

16 ขวดแกวและบรรจุภัณฑท่ีทําดวยแกวสามารถใชไดครัง้เดียว   

17 บรรจุภัณฑหอขนมขบเค้ียวท่ีเปนถุงพลาสติกหลากสีใชเวลายอย

สลายเทากับหนังสือพิมพ 

  

18 กระดาษหนังสือพิมพ ลัง ขวดพลาสติกตางๆ ท่ีใชแลวสามารถนํา

กลับมาใชใหมได 

  

19 การคัดแยกขยะมูลฝอยภายในบานจะชวยลดปญหา 

การจัดการขยะได 

  

20 ขยะอันตรายควรแยกท้ิงจากขยะอ่ืน เพราะอาจทําใหเกิด 

การปนเปอนของสารพิษ 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ 

สวนท่ี 3 สภาพปญหาและรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีตําบลบานแลง  

            โดยทําเครื่องหมาย / ในชอง  

1. ทานคิดวาขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี  อบต.บานแลง มีแหลงขยะมาจากท่ีใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

       บานเรือน/ บริษัทหางราน 

       โรงงานอุตสาหกรรม 

       โรงพยาบาล 

       ตลาด                                 

       สถานท่ีราชการ 

2. ทานคิดวาปญหาขยะมูลฝอยในชุมชนของทานเปนอยางไร 

       มีขยะมากจนไมสามารถจัดการได 

       มีขยะมาก  สามารถจัดการได 

       มีขยะปานกลาง  สามารถจัดการได 

       มีขยะนอย  ไมตองจัดการ                              

       ไมมีขยะ 

3. ทานคิดวาปญหาการจัดการขยะในขณะนี้มีผลกระทบกับชุมชนหรือไม 

       ไมมี   เพราะ................................................................... 

       มี     เพราะ..................................................................... 

4. ทานคิดวาทานสามารถจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของทานไดหรือไม เพราะอะไร 

       ไมได  เพราะ……………………………………………….. 

       ได  เพราะ..................................................................... 

5. ทานเห็นวาการจัดการขยะมูลฝอยในทองถ่ินสงผลกระทบในดานใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

      พาหะนําโรค 

      ทําใหเกิดความรําคาญสงกลิ่นเหม็น 

      กอใหเกิดมลพิษทางน้ํา  ดิน  อากาศ 

      สงผลกระทบดานสุขภาพ                               

      ไมสงผลกระทบ 

      อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................. 

6. ทานเห็นวา  อบต.บานแลง  ควรมีการจัดการขยะมูลฝอยอยางไร 

      ไมควร  เพราะ......................................................................   

      ควร  เพราะ..........................................................................   
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      อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................... 

7.   ทานคิดวาชุมชนควรมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยอยางไร 

     ชวยกันจัดการขยะในชุมชน 

     ชวยรวมวางแผน รวมจัดการ รวมทําในชุมชน 

     ชวยรวมบริจาคในโครงการจัดการขยะ 

     ชวยรวมเปนอาสาสมัครในโครงการจัดการขยะ      

     อ่ืนๆ (ระบุ).....................................................                           

8. ทานเห็นดวยหรือไม  หากราชการ/อบต.และชาวบาน/เอกชน  มาจัดการขยะรวมกัน 

     เห็นดวย    เพราะ.......................................................... 

     ไมเห็นดวย   เพราะ...................................................... 

9. ทานคิดวาปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีอบต.บานแลงเพ่ิมข้ึนเพราะปจจัยใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

     ความหนาแนนของประชากร 

     ฤดูกาลหนาผลไม 

     สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน 

     การจัดการขยะของ  อบต.     

     อ่ืนๆ (ระบุ).....................................................         

10. ทานเห็นวาปริมาณขยะมูลฝอยใน  อบต. บานแลงท่ีสงผลกระทบสามอันดับแรก คือ  

ขยะประเภทใด(ใหใสเปนตัวเลขตามลําดับ 1,2,3) 

     ขยะเปยก  เชนเศษอาหาร  ผักผลไม 

     ขยะแหง  เชน  เศษผา  ถุงพลาสติก  โฟม  ขวดแกว 

     ขยะอันตราย  เชน  หลอดไฟฉาย  แบตเตอรี่เกา  ถานไฟฉาย 

     ขยะติดเชื้อ  จากโรงพยาบาล                              

     ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม 

11.   การจัดเก็บขยะของอบต.บานแลงในขณะนี้ทานมีความพึงพอใจหรือไม  เพราะอะไร 

     พึงพอใจ  เพราะ................................................. 

     ไมพึงพอใจ    เพราะ.......................................... 

12.  ทานคิดวาในชุมชน/หมูบาน ของ อบต.บานแลง  สามารถจัดการขยะเองไดหรือไม  เพราะอะไร 

     ได   เพราะ......................................................... 

     ไมได   เพราะ.................................................... 

13.  หากทานสามารถกําหนดทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนไดทานจะดําเนินการอยางไร 

     มีวิธีการคัดแยกขยะ 
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     มีวิธีการฝงกลบ 

     มีวิธีการเผา 

     มีวิธีการทําปุยหมัก                              

     มีวิธีการจัดผาปาขยะ 

     อ่ืนๆ  (ระบุ).................................................................... 

14.  ทานคิดวา  อบต.บานแลงควรมีการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวมโดยชุมชน หรอืไม เพราะ 

     ไมควร  เพราะ................................................... 

     ควร  เพราะ.............................................. 

 โดยจัดการดานใด 

   การจัดการขายขยะ   เพราะ.............................................. 

   การคัดแยกขยะในครัวเรือน   เพราะ..............................................                                 

   ธนาคารขยะรีไซเคิล   เพราะ.............................................. 

   การจัดการถังขยะของตนเอง   เพราะ.............................................. 

   การทําปุยหมักจากขยะอินทรีย  เพราะ.............................................. 

   อ่ืนๆ  (ระบุ).............................................   เพราะ.............................................. 

15.  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับ การจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

      และ ชุมชน กรณีศึกษาตําบลบานแลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง................................................. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
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สวนท่ี 4 รูปแบบและวิธีการการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

           และชุมชน ตําบลบานแลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

1. ทานคิดวาการจัดการขยะในชุมชน  และอบต.บานแลง ควรเปนลักษณะใด 

     อบต.เปนผูบริหารจัดการ 

     ชุมชนเปนผูบริหารจัดการ 

     ประชาชนเปนคนบริหารจัดการ 

     การจัดการแบบบูรณาการระหวาง  อบต./ชุมชน/ภาคเอกชน     

     อ่ืนๆ  ระบุ.........................................................        

2. ทานคิดวาในชุมชน ของทานควรมีวิธีการจัดการขยะมูลฝอยแบบใด จึงจะเหมาะสม (ตอบได

มากกวา 1 ขอ) 

     การนําขยะเปยกไปเปนปุยหมัก 

     การสงเสริมคัดแยกขยะมูลฝอย 

     ทําเปนโครงการธนาคารขยะ 

     ผาปาขยะ                                

               5R (Reduce  Reused  Repair  Recycle  Reject) (การลดปริมาณขยะมูลฝอย  

การใชซํ้า การซอมบํารุง  การหมุนเวียน  นํากลับมาใชใหม   การหลีกเลี่ยงวัสดุท่ีทําลายยาก) 

               อ่ืนๆ  ระบุ.........................................................      

3. ทานเห็นดวยหรือไมกับการจัดการขยะตามแนวคิด  5R (Reduce  Reused  Repair  Recycle  

Reject) (การลดปริมาณขยะมูลฝอย การใชซํ้า การซอมบํารุง การหมุนเวียน นํากลับมาใชใหม            

การหลีกเลี่ยงวัสดุท่ีทําลายยาก) 

     เห็นดวย    เพราะ...................................... 

     ไมเห็นดวย   เพราะ................................... 

4. ทานเห็นวาในชุมชนและอบต.บานแลง ควรมีการคัดแยกขยะแบบใชถังหรือไม 

     ไมควร เพราะ..................................................................... 

     ควรมี    ควรมีวิธีการอยางไร 

                               ถังเดียว(รวบรวมไวหมดภายในถังเดียวกัน) 

                               ถังคู(แยกขยะเปยก/ขยะแหง)                             

                               อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………. 

5. ทานคิดวาการจัดการขยะเพ่ือเพ่ิมมูลคาควรเปนลักษณะใด 

     เพ่ิมรายไดจากของเหลือใช 

     เพ่ิมบทบาทการมีสวนรวมของสังคม 
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     ชวยประเทศแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

     การแกปญหาจากตนเหตุ       

          

6. ทานเห็นดวยหรือไมหากทางราชการหรือ อบต. ใหผูแทนชาวบานและภาคเอกชนมาจัดการขยะ

รวมกัน 

     เห็นดวย    เพราะ...................................... 

     ไมเห็นดวย   เพราะ................................... 

     ไมมีความเห็น 

7. ทานอยากใหชุมชนมีกิจกรรมมีสวนรวมในการจัดการขยะแบบใดบาง(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

     คัดแยกขยะ 

     การทําปุยหมัก 

    ผาปาขยะ 

     ธนาคารขยะ 

     อ่ืนๆ  (ระบุ)................................................................... 

8. หากมีการจัดทําโครงการอาสาสมัครในการจัดการขยะในชุมชน  ทานสนใจจะเขารวมหรือไม 

     สนใจ    เพราะ...................................... 

     ไมสนใจ   เพราะ................................... 

9. รูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนตําบลบานแลง  

อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง  ควรเปนแบบใด มากท่ีสุด 

     เปนการจัดการขยะโดย อบต.บานแลงเพียงอยางเดียว 

     เปนการจัดการขยะโดยชุมชน 

     เปนการจัดการขยะรวมกันอยางบูรณาการระหวางชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และเอกชน 

               อ่ืนๆ (ระบุ).............................................. 

10. ทานเห็นดวยหรือไมท่ี อบต.บานแลงควรมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมขยะตามความเปนจริงเพ่ือ

เปนคาดําเนินการในการจัดการขยะมูลฝอย 

     เห็นดวย    เพราะ...................................... 

     ไมเห็นดวย   เพราะ................................... 

11. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับ การจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ

ชุมชน กรณีศึกษาตําบลบานแลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

............................................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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ผูใหขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) จํานวน 21 คน 

กลุมท่ี 1  กลุมผูบริหาร / พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบานแลง 

1. นางสมร  จันทมา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานแลง 

2. นายตวงสิทธิ์  ทิมธีรพงศ เจาพนักงานจัดเก็บรายได 

3. นายผดุง  ศรีโคตา  วิศวกรองคการบริหารสวนตําบลบานแลง 

กลุมท่ี 2  กลุมการเมือง 

1. นายสายันต  ศรีเผือก  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแลง 

2. นายสุวิทย  สุนทรเวชพงษ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบานแลง  หมูท่ี 2   

3. นายภิญโญ  ศรีสุทธิ  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบานแลง  หมูท่ี 5 

กลุมท่ี 3  กลุมนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิ 

1. นายณรงค  ชื่นชิด  อดีตเจาพนักงานปกครองท่ีทําการปกครองจังหวัดระยอง 

2. นายสาโรจน  สิทธิมังค รองผูอํานวยการโรงเรียนระยองปญญานุกูล 

3. นางพิมพร  วงษมหา  ผูอํานวยการโรงเรียนบานตะเกราทอง 

กลุมท่ี 4  กลุมผูใชบริการภาคเอกชน  

1. นายสุรเชษฐ  คุมรักษ  เจาหนาท่ีชุมชนสัมพันธ  บริษัท ไออารพีซี จํากัด  

(มหาชน) 

2. นายพรหมเดช  สงวนรัตน ผูจัดการฝายประชาสัมพันธ  บริษัทอุเบะ เคมีคอล  

(เอเชีย) จํากัด (มหาชน) 

3. นายเมธา  บัวคลี  เจาหนาท่ีความปลอดภัยประจําโครงการ   

บริษัท คริสตินนี 

กลุมท่ี 5  กลุมผูนําชุมชน 

1. นายสุทัศน  มีสบาย  ประธานชมรมกลุมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ตําบลบานแลง 

2. นายฐานุพงษ  ประทุมพิทักษ ผูใหญบานหมูท่ี 3  ตําบลบานแลง 

3. นางสมควร  ศิริภักดี  ประธานกลุมแมบานเกษตรกรบานแลงพัฒนา 

กลุมท่ี 6  กลุมหนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1. นางสาวสุภาภรณ  โตสิงห นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ  สํานักงาน 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระยอง 

2. นางชนิดา  ธรรมสุนทร เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

บานกนหนอง 

3. นางนลทวรรณ  มากหลาย นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

สํานักงานเกษตร จังหวัดระยอง 

กลุมท่ี 7  กลุมประชาชนท่ัวไป 

1. นายภักดี  ดาวบริบูรณ อดีตผูใหญบานหมูท่ี 1 

2. นายณรงศักดิ์  สัตยวาท ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 5 

3. นายอุดม  รสศิริ  อดีตสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบานแลง หมูท่ี 3 
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แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก 
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แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก 

 

เรื่อง การจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน 

       กรณีตําบลบานแลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

 

สวนท่ี  1   ขอมูลพ้ืนฐานของผูใหขอมูล 

1. ชื่อ  นามสกุล  อายุ  เพศ 

2. ท่ีอยูอาศัย 

3. วุฒิการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. ตําแหนงหนาท่ีในชุมชน 

6. ระยะเวลาท่ีอยูในชุมชน 

7. ประสบการณหรือความชํานาญเฉพาะดาน 

สวนท่ี  2  ประเด็นคําถามเก่ียวกับการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

และชุมชนตําบลบานแลง  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง 

1. ทานคิดวาสภาพปจจุบันในพ้ืนท่ี  อบต.บานแลงมีปญหาเรื่องขยะหรือไม อยางไร 

          ………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..…………………..………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ทานคิดวาปญหาและสาเหตุของการจัดการขยะใน  ต.บานแลงเปนอยางไร 

          ………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..…………………..………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. จากผลการดําเนินการตามโครงการจัดการขยะของ  อบต.บานแลงทําใหทานและประชาชนอ่ืนๆ 

ไดรับประโยชนในเรื่องนั้นอยางไร 

          ………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..…………………..………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. การดําเนินการตามโครงการจัดการขยะของ อบต.บานแลงในปจจุบันควรมีการปรับปรุงแกไข

หรือไมอยางไร 

          ………………………………………………………………………………………………………………………. 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

193 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..…………………..………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

5. ทานคิดวาปญหาขยะในพ้ืนท่ี ต.บานแลงในปจจุบนัสงผลกระทบกับชุมชนหรือไมอยางไร 

          ………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..…………………..………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. ทานตองการหรือคาดหวังใหอบต.บานแลงและชุมชนในพ้ืนท่ีมีแนวทางการจัดการขยะบานแลง

อยางไร 

          ………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..…………………..………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. ทานมีแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนในการจัดการขยะในพ้ืนท่ีตําบลบานแลงไดอยางไร 

          ………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..…………………..………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. ทานคิดวาชุมชนในตําบลบานแลงตองการใหมีการจัดการขยะอยางไรบาง 

          ………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..…………………..………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. ทานเห็นวาควรมีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะเพ่ือนําไปสูการ

พัฒนาอยางยั่งยืนอยางไร 

          ………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..…………………..………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. ทานมีนโยบายการจัดการขยะชุมชน และการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติอยางไร 

          ………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..…………………..………………………………………………………………………………………………………………….. 
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11. ทานคิดวาทิศทางในการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และชุมชน

ตําบลบานแลง อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง ควรเปนอยางไร 

          ………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..…………………..………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. ขอเสนอแนะ 

          ………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..…………………..………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ภาคผนวก ค 

คําสั่ง แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือขับเคลื่อนโครงการขยะเปนทอง 
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ภาคผนวก ง 

คณะกรรมการประเมินรูปแบบ 
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คณะกรรมการประเมินรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และชุมชน : กรณีตําบลบานแลง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง จํานวน 15 คน ดังนี้ 

1. คณะท่ีปรึกษาประเมินรูปแบบฯ  ประกอบดวย 

1)  ผศ.ดร. ศิริวัฒน  จิระเดชประไพ ประธานท่ีปรึกษาการประเมินรูปแบบฯ 

2)  ดร.ดารากร  เจียมวิจักษณ  รองประธานท่ีปรึกษาการประเมินรูปแบบฯ 

3)  ดร.ปรีชา  ดิลกวุฒิสิทธิ์  ท่ีปรึกษาการประเมินรูปแบบฯ 

 

2. คณะทํางานการประเมินรูปแบบฯ  ประกอบดวย 

1)  นายรุง  คีรีแลง   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

องคการบริหารสวนตําบลตะพง 

2)  นางมาลี  บุญจันทร   เกษตรอําเภอเขาชะเมา  

3)  นางอรุณี  วิตนากร   นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ  

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จังหวัดระยอง 

4)  นายแดน  ปรีชา   ผูจัดการฝายประชาสัมพันธ  

บริษัททีพีไอ โพลีน จํากัด มหาชน  

5)  นางจารีวรรณ  กาวิรัตน  มูลนิธิจิตอาสา 

6)  นายอุทิศ  ซ่ือประเสริฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

เขต 3  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง  

7)  นายสุรสิทธิ์  สราวิช   ผูอํานวยการโรงเรียนระยองปญญานุกูล  

8)  นางพิมพร  วงษมหา   ผูอํานวยการโรงเรียนบานตะเกราทอง 

9)  นายวิรัช  สกุลพงษ   กํานันตําบลบานแลง 

10) นายสุทัศน  มีสบาย   ประธานกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมบานแลง 

11) นายอนิรุทธ  ประทุมยศ  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว   

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษาเขตระยอง 
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(ขาราชการบํานาญ) 

12)  นายทิวา  ประสวุรรณ  เลขานุการคณะกรรมการประเมินรูปแบบ 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาพกิจกรรม 
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ภาพกิจกรรม 

 

 

  

 

ภาพ 9 การสัมภาษณเชิงลึก 

 

 

 

 

ภาพ 9 (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 10 การประชุมเชิงปฏิบัติการดวยเทคนิค SWOT และ mind mapping 
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ภาพ 10 (ตอ)  

 

 

 

 

 

 

ภาพ 10 (ตอ) 

 

 

 

 

 

ภาพ 11 การประชุมคณะทํางาน 
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ภาพ 11 (ตอ) 

 

 

 

 

ภาพ 11 (ตอ) 

ภาพ 12 โครงการฝกอบรมเพ่ือจัดทําโครงการนํารองฯ 

 

 

 

 

ภาพ 12 (ตอ) 
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ภาพ 13 ติดตามผลโครงการปุยหมักอินทรีย น้ําหมักชีวภาพ (นํารอง) 
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ประวัติผูวิจัย 
  

ช่ือ-ช่ือสกุล นายทิวา  ประสุวรรณ 

วันเดือนปเกิด 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 

สถานท่ีเกิด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

ท่ีอยู เลขท่ี 63/2  หมูท่ี 4 ตําบลเชิงเนิน 

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 

เบอรโทรศัพท 089-2464298 

ตําแหนงหนาท่ีการงาน ผูอํานวยการกองชาง 

สถานท่ีทํางาน องคการบริหารสวนตําบลบานแลง 

เลขท่ี 32/10 หมูท่ี 1 ตําบลบานแลง 

อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 

ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (กอสราง) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

พ.ศ. 2544 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

พ.ศ. 2547 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2550 
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