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การวิจัย เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมี
วัตถุประสงค์1)เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ2)เพ่ือศึกษาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผล
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ3)เพ่ือศึกษาวิธีการและทางเลือกในการจัดการขยะระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินงานวิจัยโดยใช้การ
วิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่มีความครอบคลุมทั้งในส่วนที่ไม่สามารถ
วัดผลในเชิงตัวเลขและในส่วนที่ไม่สามารถวัดผลในเชิงนามธรรมได้ โดยมีเครื่องมือได้แก่แบบสอบถาม และการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ประชาชนในเทศบาลเมืองขลุง จ านวน 381 คน ใช้วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ
เชิงพรรณนา คือ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย และใช้วิธีการตีความข้อมูลเชิงคุณภาพ 

จากการวิจัยพบว่า 1)ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะในระดับปานกลางในการ
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล แบ่งออกเป็นกิจกรรม 2 กลุ่ม คือ การมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง ได้แก่ ร่วม
ในการด าเนินการ และร่วมในการติดตามประเมินผล  ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย ได้แก่ 
ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 2)พบว่า ปัจจัยก าหนดที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ประโยชน์
ที่ได้รับ อิทธิพลของผู้น า อุดมการณ์ของชุมชนและความเข้มแข็งของเครือข่าย ตามล าดับ3)ศึกษาวิธีการและ
ทางเลือกในการจัดการขยะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถ พบว่า 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในระดับปานกลาง กล่าวคือ มีส่วนร่วมในการจัดการขยะบ้าง  

อภิปรายผลการวิจัย จากการศึกษาพบว่าในอดีตที่ผ่านผู้น ามีบทบาทอย่างส าคัญต่อการจัดการขยะ 
ความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยนั้น พบว่า การมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการ
ขยะของประชาชนเกี่ยวข้องกับภาวะด้านจิตใจและอารมณ์ของชาวบ้าน กล่าวคือ เทศบาลจะท าให้ประชาชนมี
จุดร่วมในอุดมการณ ์ การได้รับรางวัลจากการยกย่องด้านการจัดการขยะและกลายเป็นต้นแบบของการจัดการ
ขยะแทนที่จะเป็นผู้แข่งขันท าให้การพัฒนาด้านการจัดการขยะหยุดนิ่ง ดังนั้นการที่จะสร้างความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะนั้น  ควรจะมีส่วนที่เสริมน ามาสู่กิจกรรมการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน คือ  การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ลักษณะ“สหการ”ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูป“สหการ” ซึ่งมีลักษณะ
ที่เป็นการรวมตัวกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมจะมีจุดร่วมกันในประเด็นปัญหาที่มีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการรวมกันมีพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งในกรณีนี้ได้แก่ การจัดการขยะ ซึ่งเป็นประเด็นที่สร้าง
ปัญหาในทุกพ้ืนที ่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. จัดให้มีกิจกรรม หรือ โครงการที่จะน าไปสู่การยกย่องเชิดชูเทศบาลเมืองขลุงให้สาธารณะชน
รับทราบ 2. จัดงาน“เปิดประตูเมืองขลุง” โดยจัดงานที่สามารถดึงมวลชนจากพ้ืนที่อ่ืน3. สร้างเครือข่ายความ
                                                 
1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี ,หวัหน้าโครงการวิจยั 
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 อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี ,ทีมวจิัย 
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ร่วมมือในลักษณะ “สหการองค์กรปกครองท้องถิ่น” 4. สร้างสิ่งจูงใจที่เป็นรูปธรรม การปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนรักท้องถิ่น ก าหนดกิจกรรมเพื่อรักษาเครือข่ายหรือเพ่ิมความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายของชุมชน  
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม,ปัญหาขยะ 
 
บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากเนื่องจากส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมในกระบวนการพัฒนาความเป็น
ชุมชนเมือง(Urbanization)ของโลกยุคปัจจุบันส าหรับประเทศไทยปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่
ภาครัฐรวมถึงหน่วยปกครองท้องถิ่นในหลายพื้นที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรการขยายตัว
ของเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ส่งผลให้ปัญหาขยะยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองที่มีการ
ขยายตัวสูงตามจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น กระบวนการพัฒนาความเป็นชุมชนเมือง (Urbanization)ของไทย
ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 1 เป็นต้นมาจะพบว่า ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็น
ปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่งก็คือ ปัญหาขยะล้นเมือง การจัดการขยะมูลฝอยในหลายพ้ืนที่ยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวที่สะสมพอกพูนจนกลายเป็นวาระแห่งชาติตามที่ปรากฏในหลายพ้ืนที่ ดั่งจะเห็นได้จากข้อมูล
ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ รายงานปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 
พ.ศ.2548 – 2553 ดังนี้ 
 
ตาราง แสดงปริมาณขยะมูลฝอย  

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2555 : ออนไลน์) 

จากข้อมูลดังกล่าวของกรมควบคุมมลพิษ จะเห็นว่าปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากชุมชนในเขต
เทศบาลและเมืองพัทยา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.2553 นั้น มีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในเขตภาค
กลางและภาคตะวันออก ดังนั้น ปัญหาขยะมูลฝอย จึงเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายควรเล็งเห็นความส าคัญร่วมกัน และ
จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในการแก้ไขเพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วไปในชุมชนทุกระดับ  

พ้ืนที่ 
ปริมาณยะมูลฝอย (ตันต่อวัน) 

2548 2549 2550 25551 2552 2553 
กรุงเทพมหานคร 8,291 8,403 8,532 8,780 8,834 8,766 
เขตเทศบาลรวมเมืองพัทยา 12,,635 12,912 13,600 14,915 16,368 16,620 
ภาคกลางและภาค
ตะวันออก 

5,499 5,619 5,780 5,258 5,830 5,918 

ภาคเหนือ 2,148 2,970 2,346 2,931 3,255 3,315 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,906 2,970 3,167 4,267 4,700 4,768 
ภาคใต้ 2,082 2,128 2,307 2,459 2,583 2,619 
นอกเขตเทศบาล 18,295 18,697 18,200 17,369 16,208 16,146 

รวมทั้งประเทศ 39,221 40,012 40,332 41,064 41,410 41,532 



3 
 

ความร่วมมือหรือการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องในอดีตจากความล้มเหลว
ของโครงการจัดการขยะมูลฝอยที่ผ่านมา เกิดจากประชาชนขาดความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วม ตลอดจนการ
ขาดจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอย ในขณะเดียวกันยังมีปัญหาความไม่มีระเบียบ มาตรฐาน หรือมาตรการ
แนวทางปฏิบัติในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเท่าใดนัก  โดยเท่าที่มีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ส ารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขยะ พบอีกว่า ปัจจัยความร่วมมือของภาคประชาชนจะมีผลต่อการ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด กล่าวคือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกประเภท
ขยะมูลฝอยที่จะทิ้งให้เหลือเพียงสิ่งที่ไม่ต้องการอย่างแท้จริงและไม่อาจใช้ประโยชน์ได้แล้วเท่านั้น ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์ในการน าวัสดุที่เหลือใช้กลับมาใช้ซ้ าหรือแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ อันถือเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ประหยัดเวลาและลดงบประมาณของหน่วยงานหรือองค์กรในการก าจัดและท าลายขยะมูลฝอย  
(วิโรจน์ จิวะรังสรรค.์2544:3) 

ปัจจัยที่มีประสิทธิภาพในการจัดการขยะ คือ ความร่วมมือของประชาชนซึ่งต้องตระหนักว่าปัญหานี้
เป็นเรื่องส าคัญและต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้แผนการกระจายอ านาจ การ
จัดการขยะเป็นนโยบายสาธารณะที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องน าไปปฏิบัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือเป็นองค์กรที่มีภารกิจโดยตรงในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนท้องถิ่น หน้าที่ส าคัญที่ต้องด าเนินการ
คือ การรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่หรือทางสาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ด้านที่ 8 ระบุว่า ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่ให้บทบาทอ านาจหน้าที่ในการควบคุม ดูแลกิจการและกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อมิให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และมีสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของประชาชน เป็น
อ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และราชการส่วนท้องถิ่นเป็นส าคัญ  

นับตั้งแต่มีการปฏิรูปการบริหารราชการท าให้ท้องถิ่นอ านาจและเสรีภาพในการจัดการปัญหาต่างๆใน
ท้องถิ่นของตนเองแต่กลับพบว่าปัญหาพื้นฐานอย่างขยะกลับกลายเป็นปัญหาที่สร้างปมและความบาดหมางใจ
ระหว่างประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่เดียวกันรวมถึงที่อาศัยในพ้ืนที่ข้างเคียงมีการศึกษาพบว่าความร่วมมือของ
ประชาชนจะมีผลต่อการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในรูปแบบที่เหมาะสม (วิโรจน์ จิวะรังสรรค์.2544:3) มากกว่า
ที่จะเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น  

จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่ประกอบท ากิจกรรมภาคเกษตรท าให้ในแต่ละปีมี
ผลผลิตทางเกษตรจ านวนมากการมีผลผลิตจ านวนมากเป็นที่มาของขยะสดจ านวนมหาศาลส่งผลกระทบต่อ
การจัดการขยะของหน่วยปกครองท้องถิ่นเช่น การจัดหาสถานที่ท้ิงขยะ ที่นับวันจะแก้ปัญหานี้ได้ยากยิ่ง หน่วย
ปกครองท้องถิ่นจึงแก้ปัญหาด้วยการชะลอการเก็บขยะและปล่อยทิ้งไว้จนหมักหมมกลายเป็นขยะที่ส่งกลิ่น
เหม็น รุนแรงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ สุขสภาวะ   

จากปัญหาที่เกิดขึ้นท าให้ผู้วิจัยเห็นว่าถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนในจัดการขยะ
รวมทั้งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย ทั้งนี้เพ่ือเป็น
ทางเลือกและสร้างวิธีการในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกัน
ในการจัดการขยะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยก าหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยไว้ 3 ประเด็น คือ เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ศึกษาให้ทราบถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนและ ศึกษาวิธีการและทางเลือกในการจัดการขยะระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และคาดว่าการศึกษาดังกล่าวจะน ามาสู่การสร้างตัวอย่าง
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ที่ด(ีBest Practice)ในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะในท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดนโยบาย และเกิดการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆที่อยู่ใน
พ้ืนที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของโครงการวิจัยว่าจะศึกษาและเก็บข้อมูลใน
พ้ืนที่เทศบาลเมืองขลุง อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ปี2550 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการกระจายอ านาจให้กับ
องค์กรปกครองท้องถิ่นถึงปัจจุบัน โดยใช้วิธีการวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลแบบเชิงบูรณาการ(Mixed Method)
ระหว่าง วิธีการวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีการส ารวจ(Survey research) ได้แก่ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งและอาศัย
ในเขตพ้ืนที่เป้าหมาย ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ก าหนดเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี จ านวน 7,668 คน(ข้อมูลจาก
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองขลุง 20 มิถุนายน 2555) ผู้วิจัยก าหนดให้มีขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 381 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม(Questionnaire)  

และการสัมภาษณ์ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์วิธีการสัมภาษณ์ที่จะใช้ในการ
วิจัยนี้มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง(Semi - Structured or Guided Interview) โดยอาศัย
แนวการสัมภาษณ์ (Interview Guide)เช่น การสัมภาษณ์กลุ่ม(Group Interview) เป็นรูปแบบที่ใช้แนวการ
สัมภาษณ์กลุ่มในการวิเคราะห์ชุมชนโดยอาศัยผู้ให้ข้อมูลหลากหลายในชุมชน ได้แก่  ชุมชนรุ่งเรือง,ชุมชนร่วม
ใจ,ชุมชน 777 ร่วมใจพัฒนา และ ชุมชนเกาะลอย  ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก(In-dept Interview)เป็นการใช้
แนวสัมภาษณ์โดยก าหนดผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์(Key-Informants) เป็นตัวแทนของประชาชนที่อาศัย
ภายในเขตพ้ืนที่ที่ก าหนด (เทศบาลเมืองขลุง) นอกจากนี้ยังมีวิธีการในการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
ต่างกันระหว่างเอกสาร การสัมภาษณ์แบบประวัติศาสตร์บอกเล่า และ ตรวจสอบจากการสัมภาษณ์ที่ใช้ผู้
สัมภาษณ์ที่มีจุดยืนต่างกัน   

 
ความหมายของขยะมูลฝอย 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับ พ.ศ.2525 ได้ให้ค าจ ากัดความ ขยะ หมายถึง หยากเยื่อ มูล
ฝอย และได้บัญญัติความหมายของมูลฝอยว่า หมายถึง  เศษสิ่งของที่ท้ิงแล้ว ดังนั้น ค าว่าขยะและมูลฝอย จึงมี
ความหมายเหมือนกัน จึงใช้แทนกันได้(พรรณศิริ ศิริพันธุ์,2546:32) 

ขยะ หมายถึง บรรดาสิ่งของที่ไม่ต้องการใช้แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของแข็งจะเน่าเปื่อยได้หรือไม่ก็ตาม 
รวมตลอดถึง เถ้า ซากสัตว์ มูลสัตว์ ฝุ่นละออง และเศษวัสดุที่ทิ้งแล้วจากที่พักอาศัย สถานที่ต่าง ๆ รวมถึง
สถานที่สาธารณะ ตลาดและโรงงานอุตสาหกรรม ยกเว้นอุจจาระและปัสสาวะมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งปฏิกูลที่ต้องการ
เก็บและการก าจัดที่แตกต่างไป (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. อ้างถึงในพรรณศิริ ศิริพันธุ์,2546:32) 

มูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลหรือซากสัตว์ รวมตลอด
ถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน ซึ่งครอบคลุมถึงเศษสิ่งของทุกชนิดที่เหลือใช้ เศษ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือสิ่งอ่ืนใดที่ต้องการเก็บหรือกวาดจากที่อ่ืนใด ๆ ซึ่งมักอยู่ในรูปที่เป็นของแข็ง และหมาย
รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ เช่น เศษผ้าพันแผล เข็มฉีดยา ชิ้นส่วนอวัยวะ เป็นต้น (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
,2535:15 ) 

ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ านเมือง พ.ศ.2535 ที่
ออกโดยกระทรวงมหาดไทย เน้นการใช้บังคับในเขตเทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ให้
ความหมายว่า มูลฝอย หมายถึง เศษอาหาร เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร เถ้า 
มูลสัตว์ หรือกากสัตว์ รวมตลอดสิ่งอ่ืนใดที่เก็บจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืนๆ 

ส านักงานคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ให้ความหมายของค าว่า ขยะมูลฝอย(Solid Waste) 
หมายถึง บรรดาสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งคนไม่ต้องการ และทิ้งไปทั้งนี้รวมตลอดถึง เศษผ้า เศษอาหาร มูลสัตว์ ซากสัตว์ 
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เถ้า ฝุ่นละอองและเศษวัสดุสิ่งของที่เก็บกวาดจากเคหะสถาน อาคาร ถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม 
และที่อ่ืนๆ (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.2540 : 136-137) 

 
กระบวนการก าจัดขยะมูลฝอย        

วิธีการและขั้นตอนด าเนินงานในการก าจัดขยะมูลฝอยที่ส าคัญ ๆ ได้แก่ (กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม,2542:5-7) 

1. การเก็บรวบรวม(Storage and collection) เริ่มตั้งแต่การเก็บขยะมูลฝอยใส่ไว้ในภาชนะไปจนถึง
การรวบรวมขยะมูลฝอยจากแหล่งต่างๆ แล้วน าไปใส่ในยานพาหนะเพ่ือที่จะขนถ่ายต่อไปยังแหล่งก าจัด หรือ
ท าประโยชน์อื่นๆ แล้วแต่กรณี 

2. การขนส่ง(Transportation) เป็นการน าขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากชุมชนใส่ในยานพาหนะแล้ว
นั้นไปยังสถานที่ก าจัดหรือท าประโยชน์อย่างอ่ืนซึ่งอาจเป็นการขนส่งโดนตรงจากแหล่งก าเนิดเลยทีเดียว หรือ
อาจขนไปพักรวมไว้ที่ใดท่ีหนึ่งซึ่งเรียกว่า สถานีขนถ่ายก่อนก็ได้ 

3. การแปรสภาพ(Processing) เป็นวิธีการที่จะท าให้ขยะมูลฝอยสะดวกแก่การเก็บขนหรือน าไปใช้ท า
ประโยชน์อย่างอ่ืน การแปรสภาพนี้อาจท าได้โดยการบดอัดเป็นก้อน คิดแยกเอาส่วนที่ยังใช้ประโยชน์ได้
ออกไปใช้ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 

4. การก าจัดหรือท าลาย (Disposal) เป็นวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยขั้นสุดท้าย เพ่ือให้ขยะมูลฝอยนั้นๆ 
ไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสภาพแวดล้อมอันมีผลกระทบต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของมนุษย์ต่อไป 

วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยนั้นสามารถกระท าได้หลายรูปแบบ เช่น น าไปกองทิ้งบนพ้ืนดิน  (Dumping 
on land)ทิ้งลงทะเล(Dumping at sea)น าไปเลี้ยงสุกร(Hog feeding)หมักท าปุ๋ย (Composting) เผา
กลางแจ้ง(Open burning)เผาในเตาเผา(Incineration)และการฝังกลบที่ถูกสุขลักษณะ(Sanitary landfill) 
เป็นต้น การก าจัดขยะมูลฝอยที่กล่าวมานี้  บางวิธีก็ไม่ได้เป็นการก าจัดที่ถูกต้อง ท าให้เกิดมล พิษต่อ
สภาพแวดล้อมและมีผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลและชุมชนได้ วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยที่เชื่อถือได้ว่าถูก
สุขลักษณะนั้น ควรจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. ไม่ท าให้เป็นแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงน าโรค เช่น หนู แมลงวัน ยุง 
แมลงสาบและสุนัข เป็นต้น 

2. ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนแก่แหล่งน้ า ทั้งแหล่งน้ าผิวดิน (Suface water)และแหล่งน้ าใต้ดิน
(Underground water) 

3. ไม่ท าให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อม 
4. ไม่ท าให้เห็นเหตุแห่งความร าคาญ อันเนื่องมากจากเสียง กลิ่น ควัน ผง และฝุ่นละออง 
5. ไม่ท าให้เสื่อมเสียแก่ทัศนียภาพ 

ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นค าที่มักใช้กันมากในปัจจุบัน ทั้งในวงวิชาการและวง

ราชการ แต่เนื่องจากได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของค าไว้แตกต่างหลายความหมาย และจะเห็น
ได้ว่าที่ผ่านมารัฐได้น าเอาความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไปใช้เป็นเครื่องมือในการให้ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ก าหนดขึ้น อันเนื่องมาจากการตีความหมายของการมี
ส่วนร่วมในลักษณะที่ยังไม่ถูกต้องและตรงกัน ส าหรับแนวคิดของนักวิชาการต่างประเทศและนักวิชาการของ
ไทยได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการด าเนินงานในชุนชนไว้หลายท่าน ดังต่อไปนี้ 
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รีดเดอร ์(Reeder, 1974, P.39 อ้างถึงใน จาริณี แจ่มจ้า,2553:7) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนว่า หมายถึงการมีส่วนร่วมในการปะทะสังสรรค์ทางสังคม ซึ่งรวมทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจก
บุคคล และการมีส่วนร่วมของกลุ่ม 

องค์การสหประชาชาติ(United Nations, 1975, p.4 อ้างถึงใน ธรรมจรรย์ ตุลยธ ารง, 2546:12) ได้
ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการกระท า และเกี่ยวข้องกับมวลชนในระดับ
ต่าง ๆ ดังนี้ ประการแรก ในกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ทางสังคมและการจัดสรร
ทรัพยากร และประการที่สองในการกระท าโดยสมัครใจต่อกิจกรรมและโครงการ และยังเน้นว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนจะต้องมีความหมายครอบคลุมถึง 

1. การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากโครงการพัฒนา 
2. การที่ประชาชนมีส่วนร่วมช่วยเหลือในการปฏิบัติตามโครงการ 
3. การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตลอดกระบวนการพัฒนา 
ไวท์ (White, 1982, p.18 อ้างถึงใน จุฑามาศ ศรีสิริพรพันธ์, 2548:7) ได้ให้ค าจ ากัดความของการมี

ส่วนร่วมว่า ประกอบด้วย 3 มิติ กล่าวคือ มิติที่ 1 ได้แก่การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจควรจะท าและท าอย่างไร 
ส่วนมิติที่ 2 ได้แก่การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา และการลงมือปฏิบัติการตามที่ตัดสินใจ ส าหรับมิติที่ 3 
ได้แก่การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการด าเนินงานและในการประเมินผล 

สุจินต์  ดาววีระกุล (อ้างถึงใน พรทิพย์ มาศวิวัฒน์, 2542: 20 - 21) ได้ให้ความหมายของการมีส่วน
ร่วมของประชาชน หมายถึงกระบวนการกระท าที่ประชาชน สมัครใจเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือตัวประชาชนเอง โดยให้ประชาชนได้มีส่วนในการตัดสินใจเพ่ือตนเอง และมีส่วนด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ปรารถนาหรือตั้งใจไว้ ทั้งนี้ต้องมิใช่การก าหนดกรอบความคิดจากบุคคลภายนอก 

ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ (อ้างถึงใน จุฑามาศ ศรีสิริพรพันธ์, 2548: 9) ได้อธิบายไว้ว่าการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนคือ การที่ประชาชนหรือชุมชน พัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการควบคุมการใช้และ
กระจายทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจ และสังคมตามความจ าเป็นอย่างสมศักดิ์
ศรีในฐานะสมาชิกของสังคม ในการมีส่วนร่วมนั้น ประชาชนได้พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญา ซึ่งแสดงออกใน
รูปของการตัดสินใจในการก าหนดชีวิตของตนอย่างเป็นตัวของตัวเอง 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (อ้างถึงใน ทรงยศ สาโรจน์, 2551:7) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนว่า หมายถึงการท างานกับกลุ่มเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยความร่วมมือร่วมใจ โดยการกระท า
ดังกล่าวในห้วงเวลา และล าดับเหตุการณ์ที่ทรงประสิทธิภาพ 

แสวง รัตนมงคลมาส(2543:10)ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วม หมายถึงกระบวนการซึ่งประชาชนเข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนต่าง ๆ ของกิจกรรมของสังคม และประชาชนที่เข้าร่วมได้ใช้ความพยายามบางอย่าง
ส่วนตัว เช่น ความคิด ความรู้ ความสามารถ แรงงาน ตลอดจนทรัพยากรของตนต่อกิจกรรมนั้น ๆ ในการ
แสดงความคิดเห็นตัดสินใจก าหนดนโยบาย ก าหนดเป้าหมายและแผนงาน ด าเนินการในกระบวนการจัดการ 
และร่วมหนุนช่วยทรัพยากรการบริหาร และการที่ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม มีเหตุผล 3 ประการคือ   

1. มีจุดร่วมในอุดมการณ์เดียวกัน (Common Ideology) 
2. มีจุดร่วมในผลประโยชน์ (Common Interest) 
3. ยึดติดกับตัวบุคคล (Personality) 
จากความหมายดังกล่าว  การมีส่วนร่วมจึงประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ คือ  
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1.การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ และอารมณ์เป็นการเกี่ยวข้องทั้งตัวไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่เกี่ยวข้องด้าน
ก าลังกาย หรือทักษะ กล่าวคือผู้มีส่วนร่วมจะมีส่วนเกี่ยวข้องทางจิต (Ego involved) ไม่เพียงแต่เฉพาะด้าน
การงาน(Task Involved) 

2.การกระท าการให้ เมื่อผู้มีส่วนร่วมได้บังเกิดความเกี่ยวข้องด้านจิตใจและอารมณ์แล้ว ก็เท่ากับเปิด
โอกาสให้เขาได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระท าการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม โดยเหตุนี้การมี
ส่วนร่วมจึงเป็นมากกว่าการยินยอม(Consent) ที่จะกระท าตามค าสั่งเป็นการกระท า ซึ่งปราศจากการยินยอม
พร้อมใจ และแสดงความคิดเห็นริเริ่มสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมจึงเป็นความสัมพันธ์ทางอารมณ์และจิตใจแบบ
“ยุคลวิถ”ีคือมีการติดต่อสื่อสารทั้งไปและกลับระหว่างบุคคลนั้นและกลุ่ม 

3.การรับผิดชอบเมื่อเกิดการเกี่ยวข้องด้านจิตใจ อารมณ์ และได้กระท าให้แก่สถานการณ์นั้นแล้วผู้มี
ส่วนร่วมจะเกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มนั้นด้วย เพราะการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการทางสังคมที่
บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง(Self Involved) กับกลุ่มและต้องการเห็นผลส าเร็จของการท างานนั้นด้วย จึงเกิด
ความรู้สึกรับผิดชอบทั้งกลุ่ม 

นอกจากนั้นแล้วการที่ประชาชนจะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีเงื่อนไขส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ 
ดังนี้  

1. ประชาชนต้องมีอิสระที่จะมีส่วนร่วม (Freedom to Participate) 
2. ประชาชนต้องสามารถมีส่วนร่วม (Ability to Participate) 
3. ประชาชนต้องเต็มใจที่จะมีส่วนร่วม (Willingness to Participate) 
โคเฮน และอัพฮอพ(Cohen & Uphoff, 1980, pp. 59 - 76 อ้างถึงใน สุขกิจ สาปรัง, 2549: 8 - 10) 

ได้แบ่งชนิดของการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ซึ่งประกอบด้วย การก าหนดความต้องการ การ

จัดล าดับความส าคัญ การเลือกนโยบาย โดยเป็นกระบวนการต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่ตัดสินใจในระยะเริ่มต้น 
ระยะวางแผน ระยะด าเนินการท ากิจกรรม และการตัดสินใจปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (Implementation) เป็นการมีส่วนร่วมปฏิบัติโดยให้การสนับสนุนแรง 
ด้านทรัพยากร การมีส่วนร่วมบริหารจัดการ การประสานขอความร่วมมือ 

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นั้น นอกจาก
ความส าคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว  ยังจะต้องพิจารณาถึงการกระจาย
ผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย ซึ่งรวมทั้งผลประโยชน์ในทางบวกและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในทางลบที่เป็น
ผลเสียต่อโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่อบุคคลและสังคมด้วย 

4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล (Evaluation) เป็นการมีส่วนร่วมในการควบคุม
ตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมทั้งหมด สิ่งที่ส าคัญที่จะต้องสังเกตคือ พิจารณาจากความเห็นชอบ และความ
คาดหวังที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่างๆ ได้ นอกจากนี้การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลจะแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป 
แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่น 

ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการด าเนินการเกิดจากความเห็นชอบร่วมกันใน
วัตถุประสงค์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติ อันจะน าไปสูการบรรลุเป้าหมายร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง นครินทร์ เมฆไตรรัตน์(2547:8-11) อธิบายเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นว่า  ควรมีการรวมตัวในรูปแบบ“สหการ”องค์กรความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในรูปแบบ“สหการ”มีลักษณะเป็นการรวมตัวกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมจะมีจุดร่วมกันใน
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ประเด็นปัญหาที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการรวมกัน มีพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน เป็นกิจการที่ต้องใช้งบประมาณสูง 
และอาศัยความช านาญทางด้านเทคนิคสูงหรือเป็นลักษณะเฉพาะ  

“สหการ”มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งการจัดตั้งจ าเป็นต้องมีการตรากฎหมายที่เกิดจาก
ความเห็นร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องแค่ไหน มีขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างไร มีวิธีการ
แบ่งภาระการให้เงินช่วยเหลือของแต่ละท้องถิ่นที่เข้าร่วมอย่างไรและเมื่อยุบเลิกสหการแล้ววจะมีวิธีการแบ่ง
สรรทรัพย์สินอย่างไร 

ส าหรับการด าเนินการของสหการจะอยู่ภายใต้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบไป
ด้วยคณะบุคคลทีได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง   เนื่องจากมีสภาพเป็นนิติบุคคล 
สหการจึงสามารถจัดท านิติกรรมร่วมกับบุคคลภายนอกอ่ืน ถือครองทรัพย์สิน สามารถยื่นฟ้องและตกเป็น
จ าเลยได้ตลอด จนมีอ านาจออกระเบียบปฏิบัติภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบตามภารกิจหน้าที่เพ่ือบังคับใช้
กับบุคคลที่รับการบริการจากสหการได้ และมีอ านาจเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ได้ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าหาการ
เป็นองค์กรปกคอรงส่วนท้องถิ่นในอีกลักษณะหนึ่งที่ด าเนินกิจการที่มีลักษณะเฉพาะ มีอิสระในการด าเนินงาน
และมีอิสระในการบริหารด้านการเงิน ซึ่งเป็นเงินที่มาจากเงินช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง,รายได้จากการให้บริการ,อากรค่าธรรมเนียม.เงินกู้และเงินอุดหนุนต่างๆ 

การรวมตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดตั้งสหการนั้นมีรูปแบบและลักษณะทีมีความ
หลากหลายเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ อาจจะเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทร่วมกัน 
เช่น ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลรวมกับองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ เทศบาลรวมกับเทศบาลเป็นต้น 
หรืออาจจะเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างประเภทกัน เช่น องค์การบริหารส่วน
ต าบลร่วมมือกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น ทั้งนี้ การตัดสินใจร่วมกันเพ่ือจัดตั้งสหการ
หรือความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดนั้นจึงขึ้นอยู่กับว่า  กิจการดังกล่าวกระทบต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นเล็งเห็นถึงความส าคัญของความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือไม ่

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์(อ้างแล้ว:10)ได้ระบุถึงปัญหาในการจัดตั้งสหการไว้ว่าเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
รูปแบบการบริหารของสหการเอง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ปัญหาความเป็นอิสระในการด าเนินการ  ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า การรวมตัวในรูปแบบสหการ
ต้องได้รับความเห็นของร่วมกันระหว่างองค์กรปกคอรงส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม ท าให้สหการต้องด าเนินงาน
ภายใต้การควบคุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวอยู่ จึงอาจจะเป็นช่องทางในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถเข้ามาแทรกแซงการด าเนินงานของสหการได้ 

2. ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกรณีที่สหการด าเนินงานไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน ในขณะที่ประชาชนเองก็ไม่สมารถเรียกร้องบริการที่ดี รวมถึงไม่สามารถเข้ามาตรวจสอบความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานของสหการได้ อาจสร้างปัญหาความขัดแย้งขึ้นระหว่างประชาชนและสหการ ใน
ประเด็นดังกล่าวเห็นได้อย่างชัดเจนในกรณีของประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดในการเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารสหการโดยตรงจากประชาชนขึ้นมา อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะได้มีการก าหนดในกฎหมายให้
สหการสามารถเลือกคณะกรรมการบริหารได้โดยตรง แต่ในทางปฏิบัติสหการส่วนใหญ่ก็ยังคงใช้วิธีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเช่นเดิม 

3. ปัญหาการถูกครอบง าโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขนาดใหญ่ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มี
การรวมกลุ่มจัดตั้งสหการระหว่างองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างประเภทกัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใน
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ระดับสูงกว่า มีสัดส่วนความรับผิดชอบต่อสหการมากกว่า อาจจะด าเนินการแทรกแซงการท างานของสหการ
เพ่ือให้เป็นไปในแนวทางที่ต้องการ  ซึ่งในท้ายที่สุดก็ส่งผลให้เกิดปัญหาในการให้บริการที่ไม่เท่าเทียมกันได้ 

ผลการศึกษา 
การวิจัยเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะ  

ค้นพบดังนี้ 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะดังนี้ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตเทศบาลเมืองขลุง มีส่วนร่วมปานกลางในการจัดการขยะมูลฝอย

ของเทศบาล ( x̄ = 2.75)ในภาพรวม  แต่เมื่อพิจารณาในรายได้เป็นรายประเด็นจะพบว่า กลุ่มตัวอย่างดังกล่าว
มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยแบ่งออกเป็นกิจกรรม  2  กลุ่ม คือ การมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง ได้แก่ 
ร่วมในการด าเนินการ และร่วมในการติดตามประเมินผล  ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย 
ได้แก่ ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีสว่นรว่มของประชาชน  
พบว่า ปัจจัยก าหนดที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาล

เมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ประโยชน์ที่ได้รับ อิทธิพลของผู้น า อุดมการณ์ของชุมชนและความเข้มแข็งของ
เครือข่าย ตามล าดับ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ศึกษาวิธีการและทางเลือกในการจัดการขยะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับการมีส่วนร่วมของประชาชน  

พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในระดับปานกลาง กล่าวคือ มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
บ้าง โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองขลุงเป็นเวลามากกว่า 41 ปีขึ้นไป ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 37.5 ส่วนในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างเครือข่ายของชาวชุมชนมิได้ถูกน ามาสู่การ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การด าเนินการในลักษณะเครือข่ายมีการด าเนินจัดการขยะในระดับปัจเจกมากกว่าจัดการ
ขยะร่วมกันทั้งองค์กร  
อภิปรายผลการศึกษา 

ในการวิเคราะห์ข้อที่ได้จากการวิจัย  ผู้วิจัยจะได้น าแนวคิดทฤษฎีมาเป็นเครื่องมือในการอภิปรายผล
การศึกษาตามวัตถุประสงค ์ดังนี้ 

จากผลการศึกษาในการสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการ
ขยะ พบว่า การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในระดับปานกลาง กล่าวคือ การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการจัดการกับขยะและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองขลุง เป็นเพราะในอดีตที่ผ่าน
ผู้น าของเทศบาลขลุงมีบทบาทอย่างส าคัญต่อการจัดการขยะ ซึ่งเวลาได้ล่วงเลยมากว่า 37 ปีอีกทั้งพบว่า มี
ความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวของผู้น า (ผู้น าเปลี่ยน นโยบายเปลี่ยน)อีกทั้งการมีระดับความเชื่อมั่น เชื่อถือใน
ตัวของผู้น า มีส่วนส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ พบว่า ในทุกด้านประกอบไปด้วย 
พฤติกรรมในการจัดการขยะ อิทธิพลของผู้น าในการจัดการขยะมูลฝอย อุดมการณ์ของชุมชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอย ความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยนั้น พบว่า การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการจัดการขยะของประชาชนเกี่ยวข้องกับภาวะด้านจิตใจและอารมณ์ของชาวบ้าน กล่าวคือ เทศบาล
จะท าให้ประชาชนมีจุดร่วมในอุดมการณ์เดียวกัน (Common Ideology) (แสวง รัตนมงคลมาส,2543:10) 
เช่น การสร้างอัตลักษณ์ของเทศบาลเมืองขลุงที่เป็นเมืองปลอดขยะ ซึ่งจะมีส่วนอย่างส าคัญต่อน าเสนอ
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ตัวอย่างที่ดี (Best Practice) ของเทศบาลเมืองขลุงในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ
ในท้องถิ่นแก่องค์กรอื่นได ้

จุดแข็งของเทศบาลเมืองขลุง คือ การได้รับรางวัลจากการยกย่องด้านการจัดการขยะและกลายเป็น
ต้นแบบของการจัดการขยะแก่องค์กรปกครองท้องถิ่นอ่ืนๆ ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
เครือข่ายของชาวชุมชน  แต่การได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง เทศบาลเมืองขลุงถูกจ ากัดบทบาทให้อยู่ในฐานะ
ต้นแบบ ท าให้การพัฒนาด้านการจัดการขยะหยุดนิ่งดังนั้นในการมีส่วนร่วม ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล หรือ ใน
ระดับเครือข่ายมีความเก่ียวข้องด้านจิตใจและอารมณ์ของผู้เข้าร่วม ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเขา
ได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระท าการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการขยะ การด าเนินการจึงเป็น
ลักษณะที่จะกระท าตามค าสั่ง มากกว่าความยินยอมพร้อมใจ (แสวง รัตนมงคลมาส,2543:10)  

การสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะของเทศบาล
เมืองขลุง ที่เกิดจากความยินยอมพร้อมใจในการร่วมด าเนินการจะน ามาสู่การประสานความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
กล่าวคือ  ประชาชนจะมองเห็นประโยชน์ที่ได้รับประโยชน์จากสิ่งตนท าไป ซึ่งถือเป็นเรื่องการกระตุ้นให้เกิดมี
สิ่งจูงใจในการจัดขยะ เช่น ได้รับการยกย่องเชิดชูว่า“เป็นเมืองสะอาดปลอดขยะ”ซึ่งการยกย่องเชิดชูจาก
สาธารณะจะสามารถน าไปสู่การบอกกล่าวหรือชักชวนคนรอบข้างๆ เข้ามาเป็นเครือข่ายสร้างความสะอาด         
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของการก่อให้เกิดมีสิ่งจูงใจ(United Nations, 1975, อ้างถึงใน จุฑามาศ ศรีสิริพรพันธ์
,2548: 6 ) 

ดังนั้นการที่จะสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะนั้น  
ควรจะมีส่วนที่เสริมน ามาสู่กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน คือ  การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า  ซึ่งในประเด็นนี้ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์(2547:8-11)อธิบาย องค์กร
ปกครองท้องถิ่นควรมีการรวมตัวในรูปแบบ“สหการ”ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในรูป“สหการ” ซึ่งมีลักษณะที่เป็นการรวมตัวกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมจะมีจุด
ร่วมกันในประเด็นปัญหาที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการรวมกันมีพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งในกรณีนี้ได้แก่ การ
จัดการขยะ ซึ่งเป็นประเด็นที่สร้างปัญหาในทุกพ้ืนที ่

ในประเด็นที่กล่าวถึงนี้หมายถึง เทศบาลเมืองขลุงมีผลงานทางด้านการรักษาความสะอาด ปราศจาก
ขยะมาเป็นเครื่องรับประกันเทศบาลเมืองขลุงจึงมีสถานะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการท าหน้าที่เป็น “แม่ข่าย”
เกี่ยวกับการจัดการขยะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีข้อเสนอแนะที่เป็นนัยยะในเชิงนโยบายที่ส าคัญ
ดังนี้ 

1. การจัดให้เทศบาลเมืองขลุงจัดให้มีกิจกรรม หรือ โครงการที่จะน าไปสู่การยกย่องเชิดชูเทศบาล
เมืองขลุงให้สาธารณะชนรับทราบ เช่น โครงการ “เมืองขลุงสะอาด ปราศจากขยะ”  

2. จัดงาน“เปิดประตูเมืองขลุง” โดยจัดงานที่สามารถดึงมวลชนจากพ้ืนที่อ่ืนๆเข้ามาสัมผัสบรรยาย
กาศความเป็นเมืองขลุง  นอกจากจะสร้างรายได้แล้วยังจะเป็นการประชาสัมพันธ์ทางอ้อมให้ผู้มาร่วมงานได้
เห็นถึงความสะอาดของเมืองขลุง  ซึ่งอาจจะท าให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในลักษณะ “สหการองค์กรปกครองท้องถิ่น” โดยการรวมตัวกันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมจัดการขยะ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และปฏิบัติการร่วมกัน 
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4. จากการศึกษาพบว่าบทบาทของผู้น าในเทศบาลเมืองขลุงมีบทบาทลดน้อยลง แต่จากการศึกษา
พบว่าปัจจัยที่มีความส าคัญมากขึ้นในการจัดการขยะ คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ อุดมการณ์ของชุมชน
และความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน ดังนั้นเทศบาลเมืองขลุงควรมีมาตรการในการสร้างความเข้มแข็งของ
ท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะ ที่ส าคัญต่อไปนี้ 

4.1 สร้างสิ่งจูงใจที่เป็นรูปธรรมส าหรับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ เช่น ได้รับ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ การได้รับการยอมรับจากสังคมที่ชัดเจน การได้รับสิทธิพิเศษในการติดต่อ
ประสานงานกับส่วนราชการ 

4.2 ควรปลูกจิตส านึกให้ประชาชนในเทศบาลเมืองขลุงเห็นคุณค่าและรักท้องถิ่น 
4.3 ควรก าหนดกิจกรรมเพ่ือรักษาเครือข่ายหรือเพ่ิมความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายของชุมชนให้ด ารง

อยู่อย่างยั่งยืน เช่น จัดกิจกรรมร่วมกันในวันส าคัญ หรือ การจัดการศึกษาดูงานร่วมกัน  
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