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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ขยะในเขตเทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์ และเพื่อศึกษาแนวทางหรือ 
วิธีการในการจัดการขยะท่ีเหมาะสมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์ กลุ่มเป้าหมาย 
ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์ ผู้น�าชุมชน ผู้ประกอบการ และ 
ประชาชนในเทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์ รวมผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งสิ้น 10 คน วิธีการเก็บข้อมูล ได้แก่ การสังเกตการณ์ (Observation)  
สถานการณ์ของขยะมูลฝอย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึ่งเป็นการศึกษา 
สถานการณ์ของขยะมูลฝอยในชมุชน จากนัน้น�าเสนอข้อมลูให้กบัผู้น�าชมุชนและตวัแทนชุมชนได้รบัทราบ และสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
เพื่อหาแนวทางในการจัดการขยะท่ีเหมาะสมกับบริบทของชุมชนด้วยกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (A-I-C) การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณา
 ผลการวิจัยพบว่า เทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์ให้ความส�าคัญกับการจัดเก็บขยะภายในชุมชนเป็นอย่างยิ่ง โดยมี 
โครงการต่างๆ ทั้งด�าเนินการเอง และโครงการที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการให้ความรู้และปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดการขยะ 
ของชมุชนด้วยวธีิการต่างๆ เช่น การอบรมให้ความรูก้ารคดัแยกขยะ การอบรมเชงิปฏบิตักิารจดัการขยะ การเกบ็ขยะ  ผ่านการประชาสมัพนัธ์ 
หลากหลายช่องทาง อาทิ ป้าย เฟสบุ๊ค เป็นต้น แต่รถขนขยะอยู่ในสภาพเก่า บางครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์รถขนขยะเสียในเวลาเดียวกัน 
จะส่งผลต่อการจัดเก็บขยะ ท�าให้มีปัญหาขยะล้นถัง ในส่วนของประชาชนและผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ 
ที่เกี่ยวกับการจัดการขยะ เพราะตระหนักเห็นถึงความส�าคัญของการจัดการขยะ เนื่องจากแหลมสิงห์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลท่ี 
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมาก โดยพบว่าชาวบ้านในชุมชนมีการคัดแยกขยะในครัวเรือน เช่น ขวดพลาสติกเพื่อขาย  
สร้างรายได้ให้ครอบครัว แต่ละครัวเรือนจะมีถังขยะของตนเองก่อนที่จะน�ามาทิ้งในถังขยะที่ทางเทศบาลน�ามาต้ังไว้ จากนั้นรถขยะของ 
ทางเทศบาลจะมาจัดเก็บ พบชาวบ้านบอกว่ามีของเหลวที่เกิดจากขยะเปียกที่เน่าเหม็นไหลออกมาจากกองขยะในรถเก็บขยะของ 
ทางเทศบาลไหลลงพื้นถนนที่รถเก็บขยะเคลื่อนที่ผ่านไป ท�าให้ส่งกล่ินเหม็นรบกวนบ้านเรือนที่อยู่ติดริมถนน อีกทั้งยังพบว่ามีชาวบ้าน 
บางส่วนท่ียังนิยมเผาขยะ เช่น เศษใบไม้ และบางบ้านที่อาศัยอยู่ซอยลึกๆ ที่รถเก็บขยะเข้าไม่ถึง จะมีปัญหาขยะกองเกล่ือนกลาด 
บรเิวณบ้าน เป็นต้น เพราะชาวบ้านบางส่วนนัน้ไม่มคีวามรูเ้รือ่งการจดัการขยะทีถ่กูวธิ ี ในส่วนแนวทางในการจดัการขยะด้วยกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ การส่งเสริมความรู้ในการคัดแยกขยะให้ชาวบ้าน การประดิษฐ์ถังขยะหรือภาชนะบรรจุด้วยวัสดุในท้องถิ่น  
การจัดการขยะในครัวเรือนที่ถูกวิธีเพื่อลดปริมาณขยะท่ีจะถูกน�ามาก�าจัด การรณรงค์เพื่อปลูกจิตส�านึกรักษ์โลก ลดขยะอย่างต่อเนื่อง  
การอบรมให้ความรู้การแปรรูปขยะเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน เช่น ปุ๋ย น�้าหมักชีวภาพ เป็นต้น การจัดเก็บขยะที่มีประสิทธิภาพของ 
ทางเทศบาล เช่น การใช้ตาข่ายรองขยะในทอ่ระบายน�้า การป้องกันของเหลวที่มาจากเศษขยะเปียกจากการจัดเก็บขยะไหลลงบนพื้นถนน 
เป็นต้น

ค�าส�าคัญ : การมีส่วนร่วมของประชาชน, การจัดการขยะ
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Abstract
 The purposes of this study were 1) to investigate situations of waste in Pak Nam Laem Sing Municipality  

and 2) to find ways and approaches of sustainable waste management in which public participatory processes were 

employed.  There were ten participants, including responsible staff, municipal leaders, local entrepreneurs, and  

residents. The data collection included 1) observations, 2) in-depth interviews, both of which were first applied  

to collect the data and present to municipal leaders and representatives; 3) a focus group was then conducted  

to find ways of using sustainable management with  A-I-C procedures.  The data analysis was narrative inquiry.

 The results revealed that waste management was regarded as an essential issue of the municipality.  

There were two kinds of managing projects: 1) self-conducted, and 2) co-operated with external agencies,  

which provided knowledge and assisted the management. The external assistance included waste management  

training, workshops, and implementations, three of which were informed via a variety of media (e.g. notices, Facebook).  

However, some of the managing problems included poor conditions of the municipal’s waste-carrying trucks.  

If the trucks did not work around the same duration, this could result in an overloaded of trash bins. On the other  

hand, the residents and entrepreneurs were highly voluntary to attend waste management projects since they  

would like to impressseveral visitors who visit their tourist sites. Overall, the residents preferred to separate waste  

such as plastic bottles for selling and gaining income for their family. At home, each residence had their personal  

bins, and waste was then transferred to public ones before the trucks would collect the waste. Some residents  

remarked that there was waste fluid from trucks seeping towards community roads. Moreover, some of the  

residents preferred burning the waste (e.g. leaves). Some houses which were distantly situated also had a  

problem of rubbish, scattering around due to their lack of waste management knowledge.  

 There were six methods for waste management. The first way was to foster knowledge of management  

for the residents. The Second way to create local-material trash bins. The Third was the manage waste at home  

appropriately before transfering it to public bins. The Fourth way was to educate world-caring notions for  

sustainable waste reduction. The Fifth way was to organize trainings of innovative waste application (e.g. manure,  

biological liquid). The Sixth way was to increase the municipal’s waste management efficiency by installing filters  

into drainage and preventing the trucks’ fluid from seeping and flowing towards the community roads.

Keywords : public participatory processes, waste management
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บทน�า
 วิกฤติป ัญหาขยะในประเทศไทยนับเป ็นป ัญหา 

สิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญของประเทศและเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบ 

ต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม 

ซึง่ปัจจบุนัได้ทวคีวามรนุแรงมากขึน้ ในปี 2560 ปริมาณขยะมลูฝอย 

ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยประมาณ 27 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ  

1.15 เนื่องจากจ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของเมือง  

การปรบัเปลีย่นวิถีชวีติความเป็นอยูไ่ปเป็นชุมชนเมอืง ในหลายพืน้ที ่

พฤตกิรรมการบรโิภคของประชาชน และการเตบิโตของการท่องเทีย่ว  

(กรมควบคุมมลพิษ, 2560 : 23) แม้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยจะเพิ่มขึ้น  

แต่การจัดการขยะมูลฝอย มีแนวโน้มดีข้ึน โดยขยะมูลฝอย 

ถูกคัดแยก ณ ต้นทาง และน�ากลับมาใช้ประโยชน์ 8.51 ล้านตัน 

(ร้อยละ 31) เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 47 ส่วนใหญ่เป็น 

ขยะรีไซเคิล ร้อยละ 84 และการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ 

ร้อยละ 15 ท่ีเหลือถูกเก็บรวบรวมและขนส่งไปก�าจัดอย่างถูกต้อง  

11.69 ล้านตัน (ร้อยละ 43) เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 22  

โดยยังมีขยะมูลฝอยอีก 7.17 ล้านตัน (ร้อยละ 26) ก�าจัดอย่าง 

ไม่ถูกต้อง มีจ�านวนลดลง ร้อยละ 39 เช่น การเทกองหรือเผา 

กลางแจ้งในสถานท่ีก�าจัดขยะมูลฝอย การลักลอบทิ้งในพื้นที่ 

สาธารณประโยชน์ ลักลอบท้ิงลงสูแ่หล่งน�า้ แนวโน้มการจดัการขยะ 

มูลฝอยที่ดีขึ้นในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากนโยบายรัฐบาล  

หลังจากการประกาศให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ  

เมื่อปี 2557 และการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชน 

หันมาร่วมจัดการลดและคัดแยกขยะท่ีต้นทาง ซึ่งสอดคล้องกับ 

ยทุธศาสตร์ชาต ิ(2561 - 2580) ด้านการสร้างการเตบิโตบนคณุภาพ 

ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในประเด็นส่งเสริมการบริโภคและ 

การผลิตที่ยั่งยืน (ราชกิจจานุเบกษา, 2561) นอกจากนี้ปัญหาขยะ  

ถือเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความส�าคัญ โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ  

และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และระบบนิเวศ โดยให ้

ความส�าคัญเป็นล�าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย 

อนัตราย ฟ้ืนฟคูณุภาพแหล่งน�า้ส�าคญัของประเทศ และแก้ไขปัญหา 

วิกฤตหมอกควัน (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ, 2559 : 107 - 108)

 แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ท่ีผ่านมาจะมีหน่วยงานต่างๆ 

ออกมารณรงค์ ในเรือ่งของการทิง้ขยะ การจดัการขยะ แต่สถานการณ์ 

ปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นในเรื่องของปริมาณขยะที่มากมาย ไม่สามารถ 

จัดการได้ทั้งหมด จันทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกที่มี 

ความหลากหลายของสภาพภูมิประเทศ อันประกอบไปด้วย ภูเขา  

ทะเล น�้าตก และป่าชายเลน เป็นต้น รวมถึงความหลากหลาย 

ของชาติพันธุ์ต่างๆ ท�าให้มีความหลากหลายของวัฒนธรรม ส่งผล 

ให ้ เป ็นจั งหวัดที่มีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย อาทิ  

การท�าประมง เกษตรกรรม ได้แก่ สวนผลไม้ เช่น ทุเรียน ล�าไย 

เงาะ พริกไทย เป็นต้น การท�าพลอย จากที่กล่าวมานี้ส่งผลให้ 

จังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งของประเทศไทย  

ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม รวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  

และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ 

จังหวัดจันทบุรีเป็นจ�านวนมาก แต่ส่ิงที่ตามมาประเด็นหนึ่งที ่

หลีกเล่ียงมิได้ คือปัญหาขยะที่เกิดจากการท่องเที่ยวนั่นเอง  

โดยพบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดจันทบุรีที่เกิดข้ึนในปี  

2561 คิดเป็นจ�านวน 617.08 ตัน/วัน โดยมีการจัดการขยะ 

อย่างถูกต้อง ร ้อยละ 48.75 มีการน�ากลับไปใช้ประโยชน์  

ร้อยละ 36.45 และมีการจัดการที่ไม่ถูกต้อง ร้อยละ 14.80  

(ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13, 2561) ทั้งนี้ อ�าเภอแหลมสิงห ์

เป็นอ�าเภอหนึ่งที่อยู ่ในจังหวัดจันทบุรี มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ 

ตดิชายทะเล และมแีหล่งท่องเทีย่วโบราณสถาน-วตัถทุางประวติัศาสตร์ 

มากมาย อาทิ อู่ต่อเรือ ตึกแดง คุกขี้ไก่ ป้อมไพรีพินาศ อลงกรณ ์

เจดย์ี ส่วนสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นธรรมชาต ิเช่น น�า้ตกพลิว้ ชายหาด 

แหลมสิงห์  อ่าวยาง อ่าวกระทิง เกาะนมสาว และสถานที่ท่องเที่ยว 

เชิงเกษตรต�าบลบางสระเก้า การผลิตเส่ือจันทบูร นอกจากนี้ยังมี 

โอเอซสี ซ ีเวลิด์ ทีเ่ปิดการแสดงพนัธ์ุสัตว์น�า้และการแสดงปลาโลมา 

แสนรู ้ เป็นต้น โดยสถานที่ท่องเท่ียวดังกล่าวนี้บ่งบอกได้ถึง 

การเดินทางมาเยือนอ�าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรีของ 

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อ�าเภอแหลมสิงห ์

มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได ้

ตลอดทั้งปี ซ่ึงการเดินทางมาท่องเท่ียวที่มาเยือน ส่ิงที่ตามมาด้วย 

คือ การบริโภค การค้าขายที่เพิ่มมากขึ้น และจะคงเหลือทิ้งไว้ให ้

คอืเศษส่ิงของทีไ่ม่ใช้แล้วจากการบรโิภค และส่ิงของทีเ่หลือจากการ 

ประกอบการ นัน่คอืขยะ สภาพการณ์ดงักล่าว ถ้าขาดการด�าเนนิการ 

ในการก�าจัดขยะตั้งแต่ต้นทาง และการสร้างความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการจัดการขยะของคนในชุมชน อาจจะท�าให้เกิดปัญหา 

การก�าจัดขยะปลายทางได้ ซึ่งการก�าจัดขยะถ้าไม่ด�าเนินการระยะ 

เริ่มต้นก็จะกลายเป็นแหล่งหมักหมมของเช้ือโรค ก่อให้เกิดมลพิษ 

และไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวของ 

ชุมชน ถึงแม้ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการด�าเนินการ 

จดัการขยะอยูแ่ล้ว แต่ถ้าประชาชนในพืน้ทีไ่ม่ตระหนกัถึงความส�าคญั 

ของปัญหาขยะ หรือขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการขยะ การแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนจะไม่ยั่งยืน 

 ผู้วิจัยจึงเห็นว่าปัญหาขยะเป็นปัญหาที่ส�าคัญ ควรต้อง

ได้รับการแก้ไข ผู้วิจัยจึงท�าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

โดยการเสรมิสร้างพลงัให้ทกุภาคส่วนในพืน้ที ่ได้มส่ีวนในกระบวนการ 

นภา  จันทร์ตรี, ทิพวรรณ  พละสุขสมบัติ, ราตรี  พิงกุศล, เรืองอุไร  วรรณโก, เบญจพร  ประจง, ธนวัฒน์  กันภัย  
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แก้ไขปัญหาขยะในชุมชนของตนเอง เรื่องแนวทางการจัดการขยะ 

อย่างยัง่ยนืด้วยกระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาล 

ต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อหาแนวทางใน 

การจัดการปัญหาขยะท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีด้วยการมีส่วนร่วม 

ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพ่ือศกึษาสถานการณ์ขยะและการจดัการขยะในเขต 

เทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์

 2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการขยะท่ีเหมาะสมด้วย 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลปากน�้า 

แหลมสิงห์

ขอบเขตการวิจัย
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา คือ ศึกษากระบวนการมี 

ส่วนร่วมในการก�าหนดแนวทางจัดการขยะของประชาชนในเขต 

เทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์

 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง คือ  

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต�าบล 

ปากน�้าแหลมสิงห์ ผู้น�าชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนใน 

เทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์ รวมผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งสิ้น 10 คน 

 3. ขอบเขตด้านสถานท่ี คือ เทศบาลต�าบลปากน�้า 

แหลมสิงห์

 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา คือ มีนาคม 2562 - ตุลาคม  

2562

อุปกรณ์และวิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์  

ผู้น�าชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนในเทศบาลต�าบลปากน�้า 

แหลมสิงห์ รวมผู้ให้ข้อมูลหลักท้ังสิ้น 10 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม 

แบบเฉพาะเจาะจง ใช้วิธีการเก็บข้อมูล ได้แก่ การสังเกตการณ์  

(Observation)การศึกษาสถานการณ์ของขยะมูลฝอย สัมภาษณ ์

เชิงลึก (In-depth Interview) ด้วยแบบสัมภาษณ์ และการสนทนา 

กลุม่ (Focus Group) ซึง่เป็นการศกึษาสถานการณ์ของขยะมลูฝอย 

ในชุมชน และการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน จากนั้นน�าเสนอ 

ข้อมูลให้กับผู้น�าชุมชนและตัวแทนชุมชนได้รับทราบ และสนทนา 

กลุ่ม (Focus Group) เพื่อหาแนวทางในการจัดการขยะที่เหมาะสม 

กบับรบิทของชมุชนด้วยกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (A-I-C ) 

ผลการวิจัย
 สถานการณ์ขยะและการจัดการขยะในเขตเทศบาล

ต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พบว่า เทศบาลต�าบล

ปากน�า้แหลมสิงห์ เป็นหน่วยงานหลักท่ีท�าหน้าที่รับผิดชอบในการ 

จัดการขยะ โดยมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบ 

หลักด้านการจัดการขยะในพื้นท่ี จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์นายก 

เทศมนตรีต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์ นายวีระ สุขจิตร เล่าว่า 

แต่เดิมแหลมสิงห์เป็นชุมชนชนบท ชาวบ้านประกอบอาชีพประมง  

และค้าขายเล็กๆ น้อยๆ ยังไม่มีคนมาเที่ยวในพื้นที่มากเหมือนใน 

ปัจจุบัน ขยะที่พบจึงเป็นขยะอินทรีย์ รวมถึงขยะจากครัวเรือนเป็น 

ส่วนใหญ่ ซ่ึงนายกยอมรับว่าในอดีตมีปริมาณขยะค่อนข้างมาก  

เน่ืองจากประชาชนยังไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังฃยะ 

ของชุมชน แต่ยังโชคดีที่ในพื้นที่มีขยะพิษ (สารเคมี) น้อยมาก  

เพราะปากน�้าแหลมสิงห์ไม่ใช่พื้นที่อุตสาหกรรม นอกจากนี้ในพื้นที ่

แหลมสิงห์ยังพบปัญหาขยะทะเล เพราะเป็นชุมชนที่มีภูมิประเทศ 

อยูติ่ดทะเล และแม่น�า้ล�าคลองหลายแห่ง ท�าให้บางฤดกูาลจะมีขยะ 

ลอยมาจากทะเลเต็มชาดหาด เป็นปัญหาที่ชุมชนแหลมสิงห  ์

หลีกเลี่ยงไม ่ได ้ และส่งผลกระทบค่อนข้างมาก ท�าให ้เกิด 

ความสกปรกของชายหาด แต่ปัจจุบันท่านนายกวีระ กล่าวว่า  

จังหวัดจันทบุรีมีนโยบายต้องการให้จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัด 

ที่สะอาด คือ จังหวัดที่ปราศจากขยะทุกชนิด ดังนั้นทางเทศบาล 

ต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์จึงต้องก�าหนดยุทธศาสตร์และโครงการ 

ที่สอดคล้องกับจังหวัด โดยเฉพาะในเรื่องของโครงการคัดแยกขยะ  

เพื่อให้การบริหารจัดการขยะเป็นระบบ โดยทางเทศบาลต�าบล 

ปากน�้าแหลมสิงห์ให้ความส�าคัญกับการจัดการขยะภายในชุมชน 

เป็นอย่างยิ่ง มีการสนับสนุนให้มีถังขยะเปียก ถังขยะอินทรีย์ 

ทุกครัวเรือน เพราะทางเทศบาลให้ความส�าคัญในการลดจ�านวน 

ของขยะ และสาเหตทุีต้่องมถีงัขยะเปียกเนือ่งมาจากต้องการทีจ่ะลด 

ความสกปรก ส่วนถังขยะอินทรีย์ทางเทศบาลต้องการให้ชาวบ้าน 

เอาไว้ทิ้งขยะจ�าพวกเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ เพื่อให้เศษอาหาร 

เหล่าน้ันย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย วิธีการน้ีเทศบาลต�าบลปากน�้า 

แหลมสงิห์ พบว่า สามารถช่วยลดปรมิาณขยะในชมุชนได้ระดบัหนึง่  

และขยะส่วนใหญ่เป็นขยะอนิทรย์ี นอกจากนีเ้ทศบาลต�าบลปากน�า้ 

แหลมสิงห์มีการจัดสรรงบประมาณรองรับการด�าเนินงานตามท่ีได้ 

มีการก�าหนดแผนงาน/โครงการต่างๆในการจัดการขยะไว้ในแผน 

ปฏิบัติราชการประจ�าปี เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ ทั้งด�าเนินการเอง  

และหน่วยงานภายนอกด�าเนินการ ทั้งนี้เนื่องจากในอดีตเทศบาล 

ต�าบลปากน�า้แหลมสิงห์มบ่ีอขยะในพืน้ทีเ่อง แต่มกีารใช้งานมานาน 

ถึง 50 -60 ปี จนบ่อขยะเต็ม สูงเป็นภูเขาขยะ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน 

คนในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน ปัจจุบันจึงได้มีการน�า 

ขยะไปทิง้บ่อขยะนอกพืน้ทีท่ีท่างเทศบาลได้เช่าไว้ คือ อ�าเภอมะขาม  

แต่ขณะน้ีเทศบาลมรีถเก็บขยะจ�านวนน้อย ไม่เพยีงพอต่อการขนขยะ 

นภา  จันทร์ตรี, ทิพวรรณ  พละสุขสมบัติ, ราตรี  พิงกุศล, เรืองอุไร  วรรณโก, เบญจพร  ประจง, ธนวัฒน์  กันภัย  
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ในแต่ละวนั และรถขนขยะอยูใ่นสภาพทีเ่ก่า ใช้งานมานาน บางครัง้ 

เมือ่เกดิเหตกุารณ์รถเกบ็ขยะเสยีในเวลาเดยีวกนัจะส่งผลต่อการจดั 

เก็บขยะ ท�าให้มีปัญหาขยะล้นถัง เทศบาลอยู่ในช่วงประสานขอ 

งบประมาณจากรัฐบาลในการจัดซื้อรถเก็บขยะที่มีมาตรฐานกว่า 

ที่เป็นอยู ่ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และขนส่งขยะ  

การจัดการต่างๆ แสดงให้เห็นความส�าเร็จในการบริหารจัดการขยะ 

ของเทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์ ที่พบว่าประชาชนในชุมชนให ้

ความร่วมมือในการคัดแยกขยะมากขึ้น บ้านเมืองดูสะอาดน่าเที่ยว 

มากขึ้น ส่วนแนวทางการจัดการขยะที่เหมาะสมต่อไปนั้น นายกวีระ  

กล่าวว่า ควรเน้นการรณรงค์ให้ความรูด้้านการจดัการขยะทีถ่กูต้อง  

เหมาะสมกับชาวบ้านเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการขยะ 

น่าจะยั่งยืนกว่าการบังคับด้วยข้อกฎหมาย ประชาชนควรคัดแยก 

ขยะให้ถกูประเภท ลดการใช้ถงุพลาสตกิ เปลีย่นมาใช้ถงุผ้าหรอืทีใ่ส่ 

ของที่ประดิษฐ์จากวัสดุท่ีมีในท้องถ่ินแทน และต้องปลูกฝังค่านิยม 

เกี่ยวกับการทิ้งขยะในถังขยะให้ถูกประเภทให้กับคนรุ ่นใหม่  

เพื่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมท่ีดี และคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของคน 

ในชุมชนต่อไป สอดคล้องกับค�าให้สัมภาษณ์ของพันจ่าเอกหญิง 

ทศันีย์ คงทอง (หวัหน้าฝ่ายบรกิารสาธารณสขุ เทศบาลต�าบลปากน�า้ 

แหลมสิงห์) ที่ให้ข้อมูลว่าขยะส่วนใหญ่ในพื้นที่ เป็นขยะอินทรีย์  

ปริมาณขยะจะมากในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวเท่านั้น เพราะจะม ี

นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเป็นจ�านวนมาก ท�าให้ปริมาณขยะ 

เพิม่ขึน้ทวคีณู  แต่ถ้าไม่ใช่ฤดกูาลท่องเทีย่วจะไม่มปัีญหาขยะตกค้าง 

ในชุมชน ซึ่งทางเทศบาลมีรถเก็บขยะ จ�านวน 3 คัน มีการแบ่ง 

สายรถในการเกบ็ขยะทุกวัน อกีทัง้เทศบาลต�าบลปากน�า้แหลมสงิห์ 

มกีารบรูณาการการจดัการขยะร่วมกบัหน่วยงานภายนอก อาทเิช่น  

โรงเรียนในชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี กองบังคับการ 

ต�ารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี เป็นต้น ในการให้ความรู้และวิธีการ 

จัดการขยะของชุมชน เช่น โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ 

สิ่งปฏิกูล โดยอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ และการท�าปุ๋ยจาก 

ขยะในครัวเรือนให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน โครงการ 

รณรงค์ลดปริมาณและการคัดแยกขยะ กิจกรรมลด โลก เลอะ รักษ ์

สะอาดนะหาดแหลมสิงห์ โครงการรัฐประศาสนศาสตร์จิตอาสา 

เก็บขยะบริเวณหาดแหลมสิงห์ กิจกรรมล้างท่อระบายน�้า เป็นต้น  

ส่วนโครงการของทางเทศบาลด�าเนินการเองน้ัน ได้เริ่มท�าในส่วน 

ของการคัดแยกขยะในปี 2560 มีโครงการกรงบุญ คือ น�ากรงเหล็ก 

ไปตั้งตามสถานที่ต่างๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว วัด โรงเรียน เมื่อได ้

ปริมาณขยะพอสมควรจะน�าไปขายและน�าเงินส่วนนี้มอบให้วัดใช้ 

เป็นค่าน�้าค่าไฟของวัดต่อไป ซ่ึงด�าเนินการต่อเนื่องทุกปี โครงการ 

ทีส่อง คือ การจดัการขยะเปียก โดยน�าถงัตดัก้นแล้วมอบให้ครวัเรอืนละ  

1 ถัง เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์ เพียงแค่ 1 ครัวเรือน ลดขยะ 

1 กิโลกรัม/เดือน ปริมาณขยะของเทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห ์

กจ็ะลดลงมาก มกีารติดตาม ประเมนิผลเดอืนทีผ่่านมาปรมิาณขยะ  

220 กว่าตัน แต่เม่ือด�าเนินโครงการน้ีแล้ว เดือนปัจจุบันปริมาณ 

ขยะลดลงไปประมาณ 50 ตัน ถือว่าประสบความส�าเร็จเป็นที ่

น่าพอใจ นอกจากนี้ยังมีการขอความร่วมมือพ่อค้า แม่ค้าที่ขายของ 

ในตลาด ให้น�าเศษผักผลไม้ต่างๆ ที่เน่าเสีย หรือคัดทิ้ง ทิ้งลงใน 

ถังขยะที่ทางเทศบาลจัดให้ น�าไปท�าน�้าหมักจุลินทรีย์ เพื่อน�าไปใช ้

ราดตามท่อระบายน�า้ของเทศบาล ช่วยลดกลิน่เหมน็ อนัเนือ่งมาจาก 

ไขมนัหรอืคราบของเสยีทีไ่ปเกาะตามท่อระบายน�า้ท�าให้เกดิกลิน่เหม็น  

และพบว่าเมื่อมีการลอกท่อเพื่อลดการอุดตันของท่อระบายน�้า 

มักจะพบขวดและถุงพลาสติกในท่อระบายน�้า ซึ่งประชาชนให ้

ความร่วมมือในการเข้าร่วมเป็นอย่างดี เพราะเล็งเห็นถึงประโยชน ์

ที่ตนสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ นอกจากนี ้

เทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์มีการส่ือสารกับชาวบ้านในชุมชน 

เกี่ยวกับการให้ข ้อมูลเรื่องการจัดเก็บขยะของทางเทศบาล  

การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู ้หรือการรณรงค์เรื่อง 

การจัดการขยะผ่านการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง ได้แก่  

ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ป้ายรณรงค์ เฟสบุ๊ค การลงพื้นที่เพื่อ 

สอบถามชาวบ้าน รวมถึงการจัดเวทีประชาคม เป็นต้น ท�าให ้

ชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนมีความรู้เรื่องการจัดการขยะพอสมควร  

และเกิดความร่วมมือในการจัดการขยะมากข้ึน สามารถจัดการ 

ขยะเปียกได้ค่อนข้างดี เริ่มมีการคัดแยกขยะมากขึ้น เห็นได้จาก 

น�้าหนักของขยะที่จัดเก็บโดยเทศบาลลดลง ส่วนการบริหารจัดการ 

งบประมาณในการจัดการขยะนั้น เทศบาลได้จัดเก็บค่าบริการ 

จัดการขยะครัวเรือนละ 20 บาท/เดือน แนวทางการจัดการขยะ 

ที่เหมาะสม และยั่งยืนต่อไปนั้น คุณทัศนีย์ กล่าวว่า ชาวบ้านต้อง 

มีจิตส�านึก ตระหนักได้ว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างขยะ ควรท่ี 

ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะด้วยตนเอง ส่วนข้อมูลที่ได ้

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการบริเวณชายหาด พบว่า ส่วนใหญ ่

พอใจในการจัดการขยะของทางเทศบาล มีการจัดเก็บขยะทุกวัน 

ท�าให้ไม่มีขยะตกค้าง ชายหาดในปัจจุบันมีความสะอาดตา 

แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวมากกว่าในอดีต นอกจากนี้ 

ผูป้ระกอบการยงัมกีารคดัแยกขยะ เช่น ขวดพลาสตกิ ขวดกระเบือ้ง  

เป็นต้น เพือ่ขายเพิม่รายได้อกีช่องทางหนึง่ มกีารคดัแยกเศษอาหาร 

ที่เน่าเสียได้ เพื่อให้เทศบาลมาจัดเก็บไปท�าปุ๋ย น�้าหมักจุลินทรีย ์

ต่อไป ส่วนการจัดการขยะให้ยั่งยืนได้นั้น ผู้ประกอบการ กล่าวว่า  

ควรมีการรณรงค์ให ้ความรู ้การคัดแยกขยะกับคนในชุมชน 

อย่างต่อเน่ือง รวมถึงสร้างจิตส�านึกการทิ้งขยะที่ถูกต้องกับ 

นักท่องเที่ยว  ในส่วนของประชาชน พบว่า ชาวบ้านในชุมชน 

มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน เช ่น ขวดพลาสติกเพื่อขาย  

สร้างรายได้ให้ครอบครัว และเป็นสิ่งที่ไม่ยุ ่งยากในการปฏิบัติ 

แต่อย่างใด ส่วนขยะจ�าพวกเปลือกหอยนางรม ซึ่งเป็นสินค้าทะเล 

ที่คนในชุมชนขายให้กับทั้งคนในชุมชน และนักท่องเที่ยวมีปริมาณ 

มาก และชาวบ้านมักกองทิ้งไว้ในบริเวณที่ขาย เช่น ข้างทาง และ 

นภา  จันทร์ตรี, ทิพวรรณ  พละสุขสมบัติ, ราตรี  พิงกุศล, เรืองอุไร  วรรณโก, เบญจพร  ประจง, ธนวัฒน์  กันภัย  
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30   วารสารวิจัยร�าไพพรรณี ปีที่ 14  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563

บรเิวณบ้านเป็นจ�านวนมาก ไม่ได้มกีารจัดเกบ็แต่อย่างใด แต่ละครวั 

เรือนจะมีถังขยะของตนเองก่อนที่จะน�ารวมมาทิ้งในถังขยะที่ทาง 

เทศบาลน�ามาตัง้ไว้ จากนัน้รถเกบ็ขยะของทางเทศบาลจะมาจดัเกบ็  

แต่พบปัญหา คือ ชาวบ้านกล่าวว่าของเหลวท่ีเกิดจากขยะเปียกท่ี 

เน่าเหม็นไหลออกมาจากกองขยะในรถเก็บขยะของทางเทศบาล 

ไหลลงพื้นถนนที่รถเก็บขยะเคลื่อนท่ีผ่านไป ท�าให้ส่งกลิ่นเหม็น 

รบกวนบ้านเรือนที่อยู่ติดริมถนน อีกทั้งยังพบว่ามีชาวบ้านบางส่วน 

ที่ยังนิยมเผาขยะ เช่น เศษใบไม้ เป็นต้น และบางบ้านที่อาศัยอยู ่

ในซอยลึกๆ ที่รถขยะเข้าไม่ถึงจะมีปัญหาขยะกองเกล่ือนกลาด 

บรเิวณบ้าน ส่งกลิน่รบกวน แมลงและทศันยีภาพไม่สวยงาม เป็นต้น  

เพราะชาวบ้านบางส่วนนัน้ยงัไม่มคีวามรูเ้รือ่งการจดัการขยะทีถ่กูวธิี  

มองว่าการเผาเป็นวิธีที่ง่าย สะดวก และท�ากันมานานแล้ว

 แนวทางการจัดการขยะท่ีเหมาะสมด้วยกระบวนการ 

มีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์  

หลังจากลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลหลักแล้ว ได้มีการประชุม 

กลุ่มย่อยแบบไม่เป็นทางการ โดยมีนายกเทศมนตรีต�าบลปากน�้า 

แหลมสิงห์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขเทศบาลต�าบลปากน�้า 

แหลมสิงห์ ผู ้ใหญ่บ้านและตัวแทนผู้ประกอบการ 3 คน และ 

ตัวแทนคนในชุมชน 4 คน มาร่วมพูดคุยปรึกษาหารือกันถึงปัญหา 

ขยะในพืน้ที ่ซึง่ทกุคนช่วยกนัแสดงความคดิเหน็เก่ียวกบัปัญหาขยะ  

พอสรุปได้ว ่า ปัจจุบันปัญหาขยะท่ีพบในพื้นท่ีต�าบลปากน�้า 

แหลมสิงห์ ได้แก่ ขยะที่ลอยมาจากทะเล ชาวบ้านบางกลุ่มยังไม่ม ี

ความรู ้เรื่องการจัดการขยะท่ีเหมาะสม ปัญหาขยะอุดตันใน 

ท่อระบายน�้าส่งกลิ่นเหม็น ความมักง่ายในการทิ้งขยะ และ 

กลิ่นเหม็นของน�้าจากขยะเปียกที่ไหลลงพื้นระหว่างการขนส่ง 

เมือ่วเิคราะห์หาสาเหตขุองปัญหา สามารถสรปุได้เป็น 3 ปัจจยัหลกั  

คอื 1. สภาพทางภมูศิาสตร์ เป็นพืน้ทีต่ดิทะเลจงึไม่สามารถหลกีเลีย่ง 

ขยะจากทะเลได้ 2. ตวัของคนทีข่าดความรูใ้นการจดัการขยะและขาด 

ความตระหนกัในปัญหาขยะ 3. เทคโนโลย ีสภาพรถทีเ่ก่า จากสาเหตุ 

ของปัญหาท่ีกล่าวมาให้แต่ละคนช่วยกนัน�าเสนอว่า ต้องการเห็นภาพ 

ของปากน�้าแหลมสิงห์เป็นอย่างไรในอนาคต และจะไปถึงซึ่งภาพ 

ในอนาคตนั้นด้วยวิธีการใด ภาพสรุปที่ทุกคนอยากเห็น คือ ปากน�้า 

แหลมสิงห์เมืองสะอาด ปลอดขยะ ชายหาดงามตา น่าท่องเที่ยว  

และแนวทางที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ สรุปได้ ดังน้ี 1. การส่งเสริม 

ความรูใ้นการคดัแยกขยะให้ชาวบ้าน โดยเทศบาลปากน�า้แหลมสงิห์ 

ควรมีโครงการอบรมความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชน 

หรือเยาวชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 2. การประดิษฐ์ถังขยะหรือ 

ภาชนะบรรจุขยะเปียกด้วยวัสดุในท้องถิ่น 3. การรณรงค์เพื่อ 

ปลูกจิตส�านึกรักษ์โลก ลดขยะอย่างต่อเนื่อง 4. การอบรมให้ความรู ้

การแปรรูปขยะเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน เช่น ปุ๋ย น�้าหมัก 

ชวีภาพ 5. การเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการขยะของทางเทศบาล 

ปากน�้าแหลมสิงห์ โดยการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อรถเก็บขยะ 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 สถานการณ์ขยะในเทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์  

ในภาพรวมมีความสะอาดเรียบร้อย ขยะส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย ์

ท่ีเกดิจากครวัเรอืน ประชาชนมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะในครวัเรือน 

ทัง้นีเ้พราะประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจในการคัดแยกขยะจากการ 

เข้าร่วมอบรมในโครงการที่ทางเทศบาลได้จัดขึ้น การจัดการขยะ 

ของเทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน 

ในการเข้าร่วมกจิกรรมเป็นอย่างด ีเนือ่งจากปัจจยัผูน้�า นายกเทศมนตรี 

ต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์เป็นผู้ท่ีให้ความส�าคัญในเรื่องของการ 

จัดการขยะ มีการลงพื้นที่ส�ารวจชุมชนด้วยตนเองท�าให้เกิดความ 

ใกล้ชิดสนิทสนมกับชุมชน ดังนั้นการให้ความร่วมมือของชาวบ้าน 

ในกิจกรรมต่างๆ ของทางเทศบาลจะเกิดข้ึนได้ง่ายสอดคล้องกับ 

นิรันดร์  จงวุฒิเวศน์ (2527 อ้างถึงใน จันทร์เพ็ญ มีนคร, 2554 :  

10) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม คือ ความศรัทธา 

ที่มีต่อความเชื่อถือบุคคลส�าคัญ และสิ่งศักดิ์สิทธิท�าให้ประชาชน 

มส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่างๆ นอกจากนีย้งัพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 

มกีารคดัแยกขวดพลาสตกิเพือ่ขาย สอดคล้องกบัปิยวฒัน์  โพชะกะ 

และกาญนิถา ครองธรรมชาติ (2554 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง 

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัการมลูฝอยชมุชนขององค์การ 

บริหารส่วนต�าบลหนองแวงโสกพระ อ�าเภอพล จังหวัดขอนแก่น  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการจัดการมูลฝอยชุมชน ได้แก่ รายได้ 

 ส่วนแนวทางในการจดัการขยะ ด้วยกระบวนการวางแผน 

แบบมีส่วนร่วม (A-I-C) จะท�าให้การจัดการขยะของชุมชนเกิด 

ความยั่งยืนได้ เพราะคนในชุมชนได้รู้สึกว่าตนเองได้มีส่วนร่วมใน 

การวเิคราะห์ปัญหาและหาทางออกของปัญหาไปด้วยกนั ประชาชน 

จะยอมรับในแนวทางการแก้ปัญหาที่พวกเขาได้เป็นผู ้ก�าหนด 

ขึ้นมาเอง และแนวโน้มการเข้าร่วมในการด�าเนินงานกิจกรรมของ 

ประชาชน น่าจะมีการเข้าร่วมมากขึ้นตามไปด้วย สอดคล้องกับ 

ทะนงศักดิ์  คุ้มไข่น�้า และคณะ (2534 อ้างถึงใน ปวีณา  วีรยางกูร,  

2554 : 27-28) ได้สรุปข้อดีของการมีส่วนร่วมไว้ ดังนี้ 1. ช่วยให ้

ประชาชนยอมรับโครงการมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นโครงการที ่

ตรงกับปัญหา และความต้องการของประชาชน 2. ประชาชนจะม ี

ความรู้สึกผูกพัน รู้สึกเป็นเจ้าของโครงการมากขึ้น 3. การด�าเนิน 

โครงการจะราบรื่นได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากขึ้น 

4. โครงการจะให้ประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้น และมีการระดม 

ทรพัยากรเพือ่การพฒันามากขึน้ 5. จะช่วยพฒันาขดีความสามารถ 

ของประชาชนมากข้ึน โดยสรุปแนวทางการจัดการขยะของชุมชน 

ปากน�้าแหลมสิงห์ ได้แก่ 1. การส่งเสริมความรู้ในการคัดแยกขยะ 

ให้ชาวบ้าน โดยเทศบาลปากน�้าแหลมสิงห์ควรมีโครงการอบรม 

ความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะให้กับประชาชนหรือเยาวชนในชุมชน 

อย่างต่อเนื่อง 2. การประดิษฐ์ถังขยะหรือภาชนะบรรจุขยะเปียก 
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ด้วยวัสดุในท้องถิ่น 3. การรณรงค์เพ่ือปลูกจิตส�านึกรักษ์โลก  

ลดขยะอย่างต่อเนื่อง 4. การอบรมให้ความรู้การแปรรูปขยะเพ่ือ 

น�าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน เช่น ปุ๋ย น�้าหมักชีวภาพ 5. การเพิ่ม 

ประสิทธิภาพในการจัดการขยะของทางเทศบาลปากน�้าแหลมสิงห์  

โดยการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อรถเก็บขยะ สอดคล้องกับ 

สุกฤษฎิ์พงษ์ วะเจดีย์ (2551) ศึกษาเรื่องการจัดการปัญหาขยะ 

มูลฝอยในเขตต�าบลศาลาด่าน อ�าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  

มีการด�าเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย 

ด้วยวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนน�ามาทิ้ง และการตั้งจุดรับซื้อ 

ขยะรีไซเคิลในหมู่บ้าน พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งก�าเนิด 

ในครัวเรือนเฉลี่ยลดลง ปัจจัยที่มีผลให้ขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

เปลีย่นแปลงมดีงันี ้พฤตกิรรมการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดั 

การขยะมลูฝอยจากแหล่งก�าเนดิ การใช้รปูแบบทางสงัคมทีเ่หมาะสม 

กบัพืน้ทีม่าใช้ในการจดัการขยะมลูฝอย คอื การคดัแยกขยะมลูฝอย  

และการจัดตั้งกลุ่มรับซ้ือขยะรีไซเคิล การสนับสนุนของ อบต. 

ในด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การให้ค�าแนะน�า และความรู ้

แก่ประชาชน การเป็นแบบอยางให้กับประชาชน การมีกลไกเพื่อ 

สร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน โดยจัดตั้งกลุ่มแกนน�าข้ึนในชุมชน  

ปัจจัยดังกล่าวท�าให้ปริมาณขยะโดยภาพรวมลดลง

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  1.1 เทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์ควรจัดสรร 

งบประมาณเพือ่จดัซือ้ยานพาหนะในการจดัเกบ็ขยะให้มปีระสิทธภิาพ

เหมาะสมกับปริมาณขยะในพื้นที่

  1.2 เทศบาลต�าบลปากน�้ าแหลมสิงห ์ควรมี 

การติดตามประเมินผลโครงการที่ด�าเนินการไปแล้วอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อน�าผลมาพิจารณาปรับปรุงแผนในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพ

 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

  2.1 เทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์ควรจัดท�า 

โครงการอบรมความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชนหรือ 

เยาวชนในชุมชน

  2.2 เทศบาลต�าบลปากน�า้แหลมสิงห์ควรการรณรงค์ 

เพื่อปลูกจิตส�านึกรักษ์โลก ลดขยะอย่างต่อเนื่อง

  2.3 เทศบาลต�าบลปากน�้าแหลมสิงห์ควรจัดท�า 

โครงการอบรมให้ความรู้การแปรรูปขยะเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ใน 

ชุมชน เช่น ปุ๋ย น�้าหมักชีวภาพ

 3. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ

  3.1 ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการต่อเนื่อง โดยน�า 

ผลการวิจัยครั้งนี้ไปทดลองปฏิบัติและประเมินผลต่อไป

  3.2 ควรมกีารศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการมส่ีวนร่วม 

ในการจัดการขยะของประชาชนเพื่อน�าไปสู ่การส่งเสริมการมี 

ส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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