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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ1)เพื่อศึกษากล
ยุทธ์การจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมใหญ่  อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม 2)เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงสงคราม มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ ภาคการเมือง ได้แก่ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ภาคราชการ ได้แก่ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง 
และภาคประชาชน ได้แก่ ผู้น าชุมชน 8 หมู่บ้าน รวมท้ังการสังเกตการณ์การด าเนินการจัดการ
ขยะมูลฝอย และสภาพพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมใหญ่ 
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 ผลการวิจัยพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมใหญ่มีกระบวนการจัดการขยะมูล
ฝอย โดยมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการลดและคัดแยกขยะ
จากบ้านเรือน มีการจัดแบ่งบุคลากรให้รับผิดชอบโดยตรงตามความรู้ ความสามารถในแต่ละ
ด้าน มีการวางเปูาหมายในการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้ยุทธศาสตร์เป็นตัวขับเคลื่อน และมี
การประสานงานกับผู้น าชุมชน รวมท้ังมีการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการต่างๆ
ในส่วนของการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกนั้น พบว่า มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีวิธีการคิด
อย่างเป็นระบบ มีการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ ตั้งใจท างานอย่างเต็มความสามารถ มีบุคลากรท่ี
มีความรู้ความสามารถในการท างาน รวมท้ังมีผู้น าชุมชนท่ีมีความกระตือรือร้น และในความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี 
 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 

 นับตั้งแต่อดีตมาสู่ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาส าคัญท่ีอยู่คู่กับสังคมไทยมา
ยาวนานและนับวันยิ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของ
จ านวนประชากร การขยายตัว ทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี มีการ
ประดิษฐ์และพัฒนาสิ่ งอ านวยความสะดวกของมนุษย์มากขึ้น ท าให้ลักษณะการใช้
ชีวิตประจ าวันเปลี่ยนแปลงไปก่อให้เกิดปริมาณของเหลือท้ิงเป็นจ านวนมาก  มีท้ังขยะจาก
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคครัวเรือน เป็นสาเหตุให้มีจ านวนขยะเพิ่มขึ้น และ  
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองและชุมชนขนาดใหญ่ ลักษณะหรือ
องค์ประกอบของขยะเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญและลักษณะวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของผู้คน 

 ปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย ถือเป็นปัญหาหลักด้านมลพิษของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน เนื่องจากจ านวนของประชากรท่ีเพิ่มมากขึ้น พร้อมกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งส่งผลให้รูปแบบการด ารงชีวิตของประชาชนจากรูปแบบชุมชนชนบทซึ่งผลต่อขยะมูล
ฝอยเพียงเล็กน้อยต่อวัน กลายเป็นการด ารงชีวิตแบบชุมชนเมืองหรือชุมชนอุตสาหกรรม ซึ่ง
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ก่อให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยต่อวันเป็นจ านวนมาก รวมถึงข้อจ ากัดด้านพื้นท่ีในการก าจัดขยะ
มูลฝอยซึ่งในปัจจุบัน มีพ้ืนท่ีท่ีจะสามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้น้อยลงทุกวัน รวมท้ังการต่อต้าน
จากประชาชนท่ีอาศัยอยู่โดยรอบสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย จึงจึงส่งผลให้ความรุนแรงของ
ปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  

 ท้ังนี้ เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงท่ีสุด หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการขยะมูลฝอยเชิงพื้นท่ี ได้แก่ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดท้ัง 76 จังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล 
เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร) และหน่วยงานด้านการติดตามตรวจสอบปัญหาด้านกร
จัดการมลพิษ ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 1 –16 และส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดท้ัง 76 จังหวัด ควรมีความเข้าใจถึงกระบวนการ
เกิดขยะมูลฝอยและการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน 

 ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยมีแนวโน้มท่ีจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากปริมาณขยะท่ี
เพิ่มขึ้นทุกปี ตามการขยายตัวของประชากรและชุมชน รวมถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยี ซึ่ง
ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจากการบริโภค เช่น พลาสติก โฟม 
กระป๋อง แก้ว รวมถึง สารเคมีต่างๆ ขยะมูลฝอยดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้ระบบการจัดการและ
การกาจัดท่ีถูกต้องเหมาะสม  

  ปัญหาการจัดการและก าจัดขยะมูลฝอยเป็นอีกหนึ่งปัญหาท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหลายแห่งก าลังประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเก็บขนไม่หมด มูลฝอยตกค้าง วิธีการ
ก าจัดขยะมูลฝอยอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่มีท่ีดินส าหรับการก าจัดขยะมูลฝอย ปัญหาเหล่านี้ 
เป็นปัญหาท่ีสะสมมานาน และมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ เช่น การเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วของปริมาณขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร และ
สภาพทางเศรษฐกิจท่ีดี จึงท าให้เกิดประเด็นในการศึกษาเพื่อพัฒนา การบริหารจัดการขยะ 
และการเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อน าผลท่ีได้มาใช้ประโยชน์
ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยของชุมชน ท่ีไม่ท าให้ขยะมูลฝอยมีมลพิษ ต่อสุขภาพ ส่ิงแวดล้อม 
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และ ลดภาวะโลกร้อน ทีมนักวิจัยจึงมีมติเลือกพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมใหญ่
เป็นพื้นท่ีในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมใหญ่ได้ด าเนินการสนอง
นโยบายเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นน่าอยู่  ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระราชด าริ และมุ่งสร้างสังคมน่าอยู่ 

 ปี 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 27.8 ล้านตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2560 มีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.64 เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง และการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมเมือง การเพิ่มขึ้นของประชากร การส่งเสริม
การท่องเท่ียว การบริโภคท่ีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยในหลายพื้นท่ีเพิ่มมากขึ้น
แม้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยจะเพิ่มขึ้น แต่การจัดการขยะมูลฝอยในปี 2561 มีแนวโน้มดีขึ้นขยะ
มูลฝอยชุมชนได้ถูกคัดแยก ณ ต้นทาง และน ากลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตัน (ร้อยละ 34) 
เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 13 ส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิลและท าปุ๋ย
อินทรีย์ ขยะมูลฝอยชุมชนอีกจ านวน 10.88 ล้านตัน (ร้อยละ 39) ถูกก าจัดอย่างถูกต้อง ส่วน
ท่ีเหลือเป็นขยะท่ีถูกก าจัดอย่างไม่ถูกต้องประมาณ 7.36 ล้านตัน (ร้อยละ 27) แนวโน้มการ
จัดการขยะท่ีดีขึ้นเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero 
Waste Society) บนแนวคิด 3R - ประชารัฐมุ่งเน้นการจัดการขยะมูลฝอย ณ ต้นทาง โดย
การมีส่วนรวมของภาครัฐและประชาชน 

 จากปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในปี 2561 จ านวน 27.8 ล้านตัน พบพลาสติกในขยะ
ชุมชนประมาณ 2 ล้านตัน สามารถน าเข้าสู่ระบบรีไซเคิลประมาณ 500,000 ตัน (ส่วนใหญ่
เป็นขวดพลาสติก)ส่วนท่ีเหลือจะกลายเป็นขยะพลาสติก 1.5 ล้านตัน (ประกอบด้วย
ถุงพลาสติกประมาณ 1.2 ล้านตัน ท่ีเหลือเป็นพลาสติกอื่นๆ เช่น แก้ว กล่อง ถาด ขวด ฝาจุก) 
ประกอบกับในปี 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมีการก าจัดอย่างไม่ถูกต้อง 7.15 ล้านตัน 
โดยเฉพาะการก าจัดแบบเทกองหรือเผากลางแจ้งในสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย  การกองท้ิง
เอาไว้หรือลักลอบท้ิงในพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ หรือลักลอบท้ิงลงสู่แหล่งน้ า ท าให้มีขยะมูล
ฝอยจากบกปะปนและตกค้างอยู่ในทะเล รวมถึงการท้ิงขยะในทะเลโดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ขยะพลาสติก จึงส่งผลกระทบกับสัตว์ทะเลดังท่ีเกิดเหตุการณ์เป็นข่าวกรณีวาฬน้ าร่องครีบสั้น
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เกยตื้นบริเวณคลองนาทับ จังหวัดสงขลา เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 และตรวจพบสาเหตุ
การตายของวาฬเกิดจากการกินขยะพลาสติกเข้าไปท าให้เกิดการอุดตันบริเวณกระเพาะ
อาหาร 

 ส าหรับสถานการณ์ขยะของจังหวัดสมุทรสงคราม จากข้อมูลของส านักงานสถิติจังหวัด
สมุทรสงคราม พบว่า ในปี 2562 มีปริมาณขยะ 68,282.42 ล้านตัน เมื่อเปรียบกับกับปี 2561 
มีปริมาณเพิ่มขึ้น 2,246.62 ตัน แต่ก็มีปริมาณขยะท่ีก าจัดถูกต้องเพิ่มขึ้น โดยในปี 2562 มี
ปริมาณขยะท่ีก าจัดถูกต้อง 44,938.80 ตัน เพิ่มขึ้น 2,246.62 ตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 
และปริมาณขยะท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์ ปี 2562 จ านวน 22,688.40 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 4,029.60 
ตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองสมุทรสงคราม เป็น 1 ใน 
36 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงคราม สภาพภูมิประเทศมีท้ังสวนมะพร้าว 
ปุาชายเลนและปุาโกงกาง จึงเป็นท่ีมาของฉายานี้ อีกท้ังยังมีค าขวัญท่ีแสดงความเป็น
เอกลักษณ์ความเป็นต าบลอย่างดีว่า “ดินแดนประมง ดงปุาชายเลน โดดเด่นสวนมะพร้าว ติด
อ่าวแม่กลอง ท้องถิ่นคุณธรรม หลวงพ่อด าศักดิ์สิทธิ์” แต่เดิมต าบลแหลมใหญ่มีชื่อเดิมว่า 
“ต าบลขุนชัย” ชาวบ้านกันเชื่อว่าบริเวณต าบลนี้เป็นทะเล เนื่องจากมีการค้นพบเปลือกหอย
และปะการังเป็นจ านวนมากอยู่ใต้พื้นดิน และต่อมาบริเวณนี้ได้ยื่นออกไปเป็นแหลมขนาดใหญ่
ในทะเล จึงเป็นท่ีมาของชื่อ “ต าบลแหลมใหญ่” 

 ลักษณะภูมิประเทศของต าบลแหลมใหญ่ มีลักษณะเป็นท่ีราบชายฝั่งน้ าท่วมถึง มีปุา
ชายเลนและปุาโกงกาง มีเนื้อท่ี 19.78 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,361 ไร่ บริเวณท่ีติดชายฝั่ง
ทะเลจะเป็นพื้นท่ีน้ าเค็ม และบางพื้นท่ีเป็นน้ ากร่อย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง
ชายฝั่ง อีกทั้งมีสวนมะพร้าวและประกอบอาชีพท าน้ าตาลมะพร้าว  

 เขตพื้นท่ีติดต่อของต าบลแหลมใหญ่ มีดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลแม่กลอง อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

 ทิศใต้ ติดต่อกับต าบลคลองโคน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
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 ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลแม่กลอง อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด  
 สมุทรสงคราม 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
 สมุทรสงคราม 

(ข้อมูลพื้นฐาน แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมใหญ่, 2562) 

 เนื่องจากพื้นท่ีต าบลแหลมใหญ่มีขยะหลากหลายชนิด ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาในเรื่อง
กลยุทธ์การจัดการขยะ เพื่อถอดบทเรียนและน าไปสู่การเป็นแนวทางการขยะการขยะให้กับ
องค์การบริหารส่วนต าบลได้น าไปเป็นแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมใหญ่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม   

 2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงสงคราม 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะ  

ความหมายของขยะหรือขยะมูลฝอย  
  ขยะ หรือขยะมูลฝอย หมายถึง สิ่งของท่ีเหลือจากการใช้ประโยชน์ซึ่งเกิดจาก
กระบวนการผลิตรวมถึงการใช้งานอย่างเหมาะสมในระดับหนึ่งของคนทุกกลุ่มทุกช่วงเวลาท่ีมา
จากทุกสถานท่ี ได้แก่ อาคารบ้านเรือน ท่ีพักอาศัย สถานท่ีท าการ โรงงานอุตสาหกรรม 
การเกษตร ตลาด ร้านค้า และบนถนน สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ในอีกรูปแบบหนึ่งท่ี
อาจจะเป็นนวัตกรรม เป็นพลังงานใหม่ และอื่นๆ ตามความเหมาะสมของสิ่งท่ีเหลือนั้นๆ ของ
คนทุกกลุ่มในช่วงเวลาต่อมา ณ สถานท่ีใหม่หรือสถานท่ีเดิมก็ได้ ยกเว้นอุจจาระและปัสสาวะ
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ของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งปฏิกูล สิ่งของท่ีเหลือใช้ ได้แก่ กระดาษทุกชนิด ขวด แก้ว เศษผ้าทุกชนิด 
เศษไม้ เศษอาหาร เศษยางและหนัง เศษกระจก พลาสติกทุกชนิด กระป๋องทุกชนิด เศษวัสดุ
ก่อสร้าง กิ่งไม้ ใบไม้ มูลสัตว์ ซากสัตว์ ซากพืชผักผลไม้ ขยะติดเชื้อและสารเคมี (พิชิต สกุล
พราหมณ์, 2535, น.334; พัฒนา มูลพฤกษ์, 2539, น.15; จตุพร บุนนาค, 2540, น.9; สมนึก 
ชัชวาล, 2543, น.10; วินัย วีระวัฒนานนท์ และอุทุมพร ไพลิน,2545, น.100; ชนินทร์ เลิศ
คณาวนิชกุล และภัทรา ปัญญวัฒนกิจ, 2547, น.1; เตือนจิต สุดสวาท, 2547, น.15; อารมณ์ 
บุญเชิดชาย, 2549, น.9; และสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2551, น.1) นอกจากนี้ อาจ
เป็นเศษสิ่งของที่ท้ิงแล้ว หยากเหยื่อ (พจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542, 2542, น.166 
และ 1266) ตลอดจนของเหลือท้ิงประเภทท่ีเป็นของแข็งเป็นส่วนใหญ่อาจจะมีน้ าหรือกาก
ตะกอนปนมาด้วยจ านวนหนึ่ง หรือวัสดุท่ีเหลือใช้จากกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีเราไม่ต้องการ
และก าจัดออกไป ยังมีของเสียท่ีเป็นพิษ มีสารเคมีท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ และ
สิ่งมีชีวิตในรูปการบาดเจ็บ และการเจ็บปุวย โดยท่ีความรุนแรงของสารเคมีจะขึ้นอยู่กับชนิด 
ปริมาณ และระยะเวลาของสารนั้น (วันชัย นิลพัฒน์, 2546, น.10; วิสูตร พึ่งชื่น และสัมฤทธิ์ 
ทองศรี, 2545, น.177) และตามท่ีกรมควบคุมมลพิษ, (2553, น.2) ได้ให้ความหมายว่า ขยะ
หรือมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ เถ้าถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใส่อาหาร มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน จากตลาด ท่ีเลี้ยงสัตว์ 
หรือท่ีอื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนหรือ
ครัว เรือน ยกเว้น วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลักษณะและคุณสมบัติท่ีก าหนดไว้ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

ประเภทของขยะมูลฝอย 
 การจ าแนกประเภทของขยะมูลฝอยสามารถแยกได้หลายแบบ จ าแนกประเภทจาก
ลักษณะของขยะมูลฝอย แบ่งประเภทขยะออกเป็น 5 ประเภท (กรมควบคุมมลพิษ.ส านัก
จัดการกากของเสียและสารอันตราย, 2551: 14) ดังนี้ 
 1) ขยะท่ัวไป (General Waste) เป็นขยะจากส านักงาน ถนนหนทาง การก่อสร้าง 
ได้แก่ กระดาษ เศษไม้  กิ่งไม้ ฟางข้าว แกว กระเบื้อง ยาง เศษอิฐ กรวด หิน ทราย 
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ถุงพลาสติก เศษปูน เป็นต้น ขยะประเภทนี้ ไม่เกิดการย่อยสลายและเน่าเหม็น การกาจัดขยะ
ท่ัวไปควรคัดแยกขยะที่สามารถน ามาใช้ใหม่ได้ก่อนการก าจัด  
 2) ขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste) หรือมูลฝอยท่ียังใช้ได้ เป็นวัสดุท่ีเหลือใช้ของ
เสียบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม 
เศษพลาสติก เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ กล่องเครื่องดื่มแบบUHT เป็นต้น โดยผ่าน
กระบวนการจัดการทางอุตสาหกรรม หรือน ากลับมาใช้ซ ้าได้โดยตรง 
 3) ขยะอินทรีย์ (Organic Waste) หรือขยะย่อยสลาย (Compostable Waste) เป็น
ขยะจากครัวเรือน เป็นขยะจากครัวเรือน ภัตตาคาร โรงอาหาร ตลาดสด และการเกษตรกรรม 
ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เศษเนื้อ เศษผลไม้ ซากสัตว์ มูลสัตว์  ขยะประเภทนี้จะเป็นพวกท่ี
ย่อยสลายและเน่าเปื่อยได้ง่าย เพราะว่า เป็นสารประกอบอินทรีย์ท่ีมีความชื้นค่อนข้างสูง 
ประกอบกับขยะประเภทนี้มีกลิ่นเหม็น การก าจัดขยะประเภทนี้ควรพิจารณาความเป็นไปได้ใน
การหมักท าปุ๋ยก่อน 
 4) ขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste) เป็นเศษวัสดุท่ีเกิดจากการผลิตหรือขั้นตอน
การผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม อาจเป็นสารอินทรีย์ท่ีเน่าเปื่อยซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของ
อุตสาหกรรม ซากยานพาหนะท่ีหมดสภาพการใช้งานหรือใช้งานไม่ได้แล้วรวมท้ังชิ้นส่วนประ
กอของยานพาหนะด้วย เช่น ยาง แบตเตอรี่ เป็นต้นในการก าจัดควรพิจารณาการแยกชิ้นส่วน
ท่ียังสามารถน ากลับมาใช้ได้ 
 5) มูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย (Hazardous Waste) เป็นขยะจากสถานพยาบาล
หรืออื่น ๆ ซึ่งต้องใช้กรรมวิธีในการท าลายเป็นพิเศษ ได้แก่ วัสดุท่ีผ่านการใช้ในโรงพยาบาล 
แบตเตอรี่ กระป๋องสี พลาสติก ฟิล์มถ่ายรูป ถ่านไฟฉาย เป็นต้น การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อจาก
โรงพยาบาลจะท าลายโดยการเผาในเตาเผา ส่วนขยะอันตรายอื่น ๆ ต้องด าเนินการอย่าง
ระมัดระวัง 

การก าจัดขยะมูลฝอย 

 การก าจัดขยะมูลฝอยมีหลายวิธี มีท้ังวิธีท่ีถูกสุขลักษณะบ้าง ไม่ถูกสุขลักษณะบ้าง 
ได้แก่ การท้ิงในท่ีดินท่ีว่างเปล่า ใช้ถมท่ี ท้ิงในแม่น้ าล าคลอง ฝังกลบ การเผาไหม้ ท าปุ๋ยหมัก 
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(กรมควบคุมมลพิษ , 2553,น.7-17) ได้กล่าวว่า ในภาพรวมของประเทศมีปริมาณขยะมูลฝอย
ตลอดท้ังปี ประมาณ 13-15 ล้านตัน มีการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ประมาณ ๓3.86 ล้านตัน 
หรือร้อยละ 26 ซึ่งขยะเหล่านี้มีแหล่งก าเนิดมาจากบ้านเรือนโรงงาน โรงพยาบาล สถานศึกษา 
ร้านค้า สถานประกอบการ และตลาด แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีน าไปก าจัดโดยวิธีฝังกลบ ใช้
เตาเผา เทกองกลางแจ้ง และส่วนท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ โดยการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลน าไปขายซา
เล้ง หรือร้านรับซื้อของเก่า ร้อยละ 81 การท าปุ๋ยหมักชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อผลิตก๊าซ
ชีวภาพร้อยละ 16 และผลิตพลังงานไฟฟูาและเชื้อเพลิงทดแทนร้อยละ 3 การก าจัดขยะมูล
ฝอย โดยการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ ในหลักการ 3Rs คือ 

 (1) Reduce ใช้น้อยหรือล ดการใช้ โดยใช้เท่าท่ีจ าเป็น เช่น ใช้ถุงผ้าแ ทนการใช้
ถุงพลาสติกในการใส่ของ ใช้ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ใบเดียวแทนการใช้ถุงพลาสติ กใบเล็กหลาย
ใบ ใช้แก้วน้ าเซรามิก แทนแก้วพลาสติกหรือแก้วกระดาษ ตามท่ีภานุ พิทักษ์เผ่า , (2549) ได้
กล่าวว่า หลีกเลี่ยงสิ่งของท่ีย่อยสลายยาก หรือใช้ให้น้อยลง ได้แก่ พลาสติกและโฟม ซึ่งสุนีย์ 
มัลลิกะมาลย์ และนันทพล กาญจนวัฒน์ , (2543 , น.8) หมายถึง การลดปริมาณขยะด้วยการ
เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีท าให้เกิดขยะน้อยท่ีสุด 
   (2) Reuse ใช้ซ้ า การใช้ซ้ าเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอย่างรู้
คุณค่าโดยการน าผลิตภัณฑ์ท่ีใช้งานไปแล้วแต่ยังสามารถใช้งานได้ น ากลับมาใช้อีก เช่น การใช้
ถ่านไฟฉายแบบชาร์จใหม่ (Rechargeable Battery) การใช้กระดาษซ้ าท้ัง 2 หน้า และใช้
กระดาษหน้าท่ี 3 ได้อีก เช่น น ามาพับเป็นรูปทรงต่างๆ ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน พับเป็นถุง
ใส่สินค้าท่ีเป็นของใช้ชนิดแห้ง และท าเป็นกระดาษพิมพ์อักษรเบรลล์ (Braille Code) ส าหรับ
ผู้พิการทางสายตา เป็นต้น การน าขวดแก้วเก่ามาท าความสะอาดกลับมาใช้บรรจุภัณฑ์ใหม่ใน
ระบบโรงงาน การน าขวดแก้วมาท าเป็นแจกันใส่ดอกไม้ น าขวดโหลแก้วมาใส่กาแฟ หรือ
น้ าตาลทราย ฯลฯ ถุงพลาสติกใช้แล้วน ามาใส่ขยะ น าขวดน้ าพลาสติกมาท าท่ีรดน้ าต้นไม้แบบ
น้ าหยด น ายางรถยนต์ใช้แล้วมาท าเป็นเครื่องเล่นเด็กและหรือน ามาท าเป็นถังขยะมูลฝอยแห้ง 
ตามท่ีภานุ พิทักษ์เผ่า , (2549) ได้กล่าวว่า การใช้ซ้ า เพื่อให้มีการใช้วัสดุต่างๆ อย่างคุ้มค่า
ก่อนท้ิง เช่น การใช้กระดาษท้ัง 2 หน้า การน ากล่องพลาสติกมาบรรจุของต่างๆ และการ
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ซ่อมแซมวัสดุสิ่งของท่ีช ารุดแทนการท้ิงแล้วไปหาซื้อของใหม่ มาใช้ ซึ่งสุนีย์ มัลลิกะมาลย์ , 
(2543, น.8) หมายถึง การน าผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยคนเดิมหรือผู้อื่น 

 (3) Recycle แปรรูปใช้ใหม่ ส าหรับบรรจุภัณฑ์บางประเภทอาจจะใช้ซ้ าไม่ได้ จะมีการ
น าไปขายให้กับซาเล้งหรือร้านรับซื้อของเก่า ส่งไปขายต่อให้กับโรงงานส าหรับแปรรูป เพื่อ
น าไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆเช่น การน าขวดพลาสติก PET มาหลอมเป็นเม็ดพลาสติก หรือ
ตีเป็นเส้นใยส าหรับน ามาทอเสื้อแทนฝูาย น าเศษกระดาษมาแปรรูปเป็น เหยื่อกระดาษ เพื่อ
ผลิตกระดาษใหม่ในรูปแบบกระดาษสารีไซเคิลน ามาใช้เป็นกระดาษห่อของขวัญ ตกแต่งเป็น
กระดาษวาดภาพและเพ้นท์สี รองเท้าแตะใช้สอยในบ้านเรือน ฯลฯ น าเศษแก้วมาหลอม แล้ว
ขึ้นรูปขวดแก้วใหม่ น าเศษอะลูมิเนียมมาหลอมเป็นผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม รวมท้ังกระป๋อง
อะลูมิเนียม และการน าเศษไม้ เศษเหล็กมาดัดแปลงท าเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งสิงห์ อินทร์ชูโต (อ้างถึง
ใน วุฒิวงศ์ โต๊ะทอง, 2548) การก าจัดขยะท่ัวไปและขยะอันตราย ต้องมีการลดปริมาณขยะ 
การคัดแยกขยะและการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ซึ่งสุนีย์ มัลลิกะมาลย์ , (2543, น.8) 
หมายถึง การแปลงผลิตภัณฑ์ท่ีท้ิงแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพิ่มอีก 2 Rs คือ Reject 
หมายถึง การปฏิเสธการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ียากต่อการก าจัด และResponse หมายถึง ผู้ท้ิงขยะ
ตอบรับท่ีจะมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ 

 การจัดการขยะมูลฝอยด้วยวิธีการลดปริมาณขยะ โดยการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย
ก่อนท้ิงและน าขยะบางประเภทกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (ภาณี คูสุวรรณ์ , 2546, น.130-131) 
ได้กล่าวถึงวิธีการลดและใช้ประโยชน์ โดยใช้วิธี 5R ได้แก่ การใช้อย่างประหยัด (Reduce) 
การน าไปแปรรูปเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่(Recycle) การซ่อมแซมวัสดุท่ีช ารุด (Repair) การ
หลีกเลี่ยงวัตถุท่ีมีพิษ (Reject) และการน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) ส่วนระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
มีหลายวิธี ได้แก่ การฝังกลบ (landfill) การเผาท าลายด้วยความร้อนแยกประเภทอาหาร เศษ
ผัก เปลือกผลไม้ ใบไม้ น าไปหมักท าปุ๋ย (วินัย วีระวัฒนานนท์ , 2545, น.104) การหมักท าปุ๋ย 
เป็นเทคโนโลยีหลักในการก าจัดขยะชุมชน และมีผลพลอยได้ คือ ได้พลังงานกลับมาในรูปของ
ความร้อนหรือก๊าซชีวภาพ (วิชชา ชาครพิพัฒน์, 2550, บทคัดย่อ) การน าไปท้ิงทะเล และการ
แยกเศษอาหารน าไปเป็นอาหารสัตว์ (เตือนจิ ต สุดสวาท , 2547, น.29 และภานุ พิทักษ์เผ่า , 
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2549, น.1) สอดคล้องกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม(2551, น.5-7) ได้กล่าวว่า การ
ก าจัดขยะมูลฝอยมีหลายวิธี ได้แก่ การน าขยะไปหมักท าปุ๋ย (Composting Method) การน า
ขยะไปเทกองกลางแจ้ง หรือการน าขยะไปท้ิงไว้ตามธรรมชาติ (Open Dump) การเผาด้วย
ความร้อนสูง หรือการก าจัดโดยใช้เตาเผา ( Incineration) การฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล 
(Sanitary landfill) และการน าขยะ สดไปเลี้ยงสัตว์ (Hog Feeding) และสอดคล้องกับ สุทธิ
รักษ์ สุจริตตานนท์, (2550) ได้กล่าวว่า วิธีก าจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกต้อง คือ การเผาในเตาเผา
ขยะ 
2. ทฤษฎีการมีส่วนร่วม (Participation) 

  การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีประชาชนมีส่วนในการเสนอปัญหา วางแผน การ
แก้ปัญหา ด าเนินการแก้ปัญหาด้วยกัน รวมถึงการเสียสละก าลังกาย ก าลังสติปัญญาหรือก าลัง
ทรัพย์ เพื่อให้การแก้ปัญหาบรรลุผลตามท่ีก าหนดไว้รวมถึงการติดตามประเมินผล  เพื่อน า
ข้อมูลมาพัฒนาการมีส่วนร่วมต่อไป ผลท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมนอกจากจะสามารถแก้ไข
ปัญหาได้แล้วยังท าให้ประชาชนได้ใช้ศักยภาพของตนในการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สอดคล้องกับความต้องการจริงของพื้นท่ีอีกด้วย หรือหมายถึง การเปิดโอกาสให้หน่วยงานของ
ภาครัฐบาล ภาคเอกชน องค์กรเอกชน กลุ่มประชาชนหรือประชาชนได้มีโอกาสร่วมรับรู้
ข่าวสาร รับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่าง ๆ ต่อการเตรียมการของโครงการ 
หรือกิจการท่ีจะเกิดขึ้น (ทวีวงศ ์ศรีบุร,ี 2541:182) 

 นอกจากนั้น การมีส่วนร่วมความหมายของการพัฒนาชุมชน หมายถึง การยุ่งเกี่ยว 
การเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ การมีส่วนร่วมมีท้ังผลตอบแทนและไม่หวังผลตอบแทน หาก
หวังผลตอบแทนจะเป็นการมีส่วนร่วมเบื้องต้นหรือแบบประถม แต่หากการมีส่วนร่วมนั้น 

เป็นการอาสาสมัครถือว่าเป็นการร่วมระดับสูงขึ้นหรือระดับมัธยม เพราะเป็นการพัฒนาระดับ
จิตส านึกความรับผิดชอบ (นิรันดร ์จึงวุฒิเวศย์, 2550:36) 

  จะเห็นว่าการมีส่วนร่วมมีความหมายหลายประการ อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาเห็นว่ามี
ความหมายสอดคล้องกันคือ หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ในด้านของนามธรรม
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คือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ส่วนในด้านของด้านรูปธรรมคือ การร่วมลงมือ
ด าเนินการการมีส่วนร่วมบางประเด็นเป็นท้ังรูปธรรมและนามธรรมคือ ร่วมรับผลประโยชน์
และร่วมประเมินผล ซึ่งการมีส่วนร่วมนี้หากเป็นการอาสาสมัครเข้ามาถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม
ระดับสูง ซึ่งหากการด าเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยนี้เปิดโอกาสให้
กลุ่มเปูาหมายไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือประชาชนกลุ่มเปูาหมายอื่นมีส่วนร่วมในความหมาย
ข้างต้นทุกขั้นตอนก็จะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในกิจกรรมนั้น 

  2.3.1 รูปแบบการมีส่วนร่วม 

 องค์การสหประชาชาติ ได้เสนอว่ารูปแบบของการมีส่วนร่วมท่ีถือว่าเป็นรูปแบบท่ี
แท้จริงจะต้องประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ (United Nation, 2002:5) 

  - การวางแผน (planning) คือ ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา 
จัดล าดับความส าคัญ ตั้งเปูาหมาย ก าหนดการใช้ทรัพยากร ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล 
และประการส าคัญคือ การตัดสินใจ 

  - การด าเนินงาน (implementation) คือ ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการ
และบริหารการใช้ทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจัดสรร ควบคุมการเงินและการบริการ 

  - การใช้ประโยชน์ (utilization) คือ ประชาชนจะต้องมีความสามารถในการน า
กิจกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มระดับของการพึ่งตนเองและการควบคุมทาง
สังคม 

  - การได้รับประโยชน์ (obtaining benefits) คือประชาชนจะต้องได้รับการแจกจ่าย
ผลประโยชน์จากชุมชนในพื้นฐานท่ีเท่ากัน ซึ่งอาจจะเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวในสังคม หรือ
วัตถุก็ได้ 

 ส าหรับแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ให้แนวคิดเพื่อการดา เนินงานประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน ท้ังจากการมีส่วน
ร่วมของประชาชน รัฐ องค์กรเอกชน รวมท้ังวิธีการดา เนินการท่ีเหมาะสมซึ่งมีความจ าเพาะ
เจาะจงดังนี้ (ประสาน ตังสิกบุตร, 2538:38) 
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 1) ชุมชนพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเกิดขึ้นบนพื้นฐานข้อสัญญาของประชาชนท่ีใช้ระบบ
นิเวศของตนเองภายใต้ขีดจากัดอย่างเหมาะสม เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดขึ้นด้วยความพยายามของชุมชน โดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน 
และองค์กรประชาชน 

 2) ต้องประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยชุมชนเอง 

 3) องค์กรเอกชนจะเป็นกลไกส าคัญในการเคลื่อนไหวการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 4) การจัดการทรัพยากรท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาจะต้องผ่านการท างานขององค์กร
ชุมชน การให้ข่าวสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง การวิจัยและการศึกษาสภาพของชุมชน การ
ติดตามและเฝูาระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
 

3. แนวความคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

  แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพส่ิงแวดล้อม เป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีพัฒนาต่อออกมา
จากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกิดขึ้นมาของแนวคิดการมีส่วนร่วมทางสิ่งแวดล้อมเริ่มต้น
จากเปูาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) แนวคิดการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนก่อรูปอย่างเป็นทางการในรายงานเรื่อง Our Common Future ในปี พ.ศ.2502 เนื้อหา
รายงานเสนอความพยายามท่ีจะแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเปูาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ
กับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างต้นทุนและผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจเอกชน  ใน
การใช้ทรัพยากรทางสิ่งแวดล้อมกับต้นทุนและผลประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวมสิ่งแวดล้อม
ท้ังมวลตลอดจนถึงคนรุ่นต่อไปในอนาคต ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวกลุ่ม
นักวิชาการจึงได้สร้างกระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนาท่ีเรียกว่าการพัฒนาแบบยั่งยืน 
ความหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืนของรายงานข้างต้นใช้เป็นความหมายหลักจนกระท่ังถึง
ทุกวันนี้ก็คือ “การพัฒนาท่ียั่งยืนเป็นการพัฒนาท่ีมุ่งตอบสนองความต้องการของคนในรุ่น
ปัจจุบัน โดยไม่ปิดโอกาสให้คนในอนาคตได้รับการตอบสนองเช่นกัน” (Harris. 2000 : 5) 
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 จากค านิยาม ต่อมาได้มีการพัฒนามโนทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาแบบยั่งยืนออกมาเป็น 
3 แง่มุมที่ส าคัญ  

 1. แง่มุมทางเศรษฐกิจ ถือว่า ระบบท่ียั่งยืนในทางเศรษฐกิจนั้นต้องเป็นระบบท่ี
สามารถผลิตสินค้าและบริการได้อย่างต่อเนื่องเพื่อคงไว้ซึ่งหนี้สินภายนอกประเทศและของ
รัฐบาลให้อยู่ในระดับท่ีสามารถจัดการได้ นอกจากนี้ยังเป็นระบบท่ีช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการ
ไร้สมดุลระหว่างภาคเศรษฐกิจทางการผลิตอันจะมีผลไปท าลายการผลิตทางด้านอุตสาหกรรม
หรือด้านเกษตรกรรม 
 2. แง่มุมทางด้านสิ่งแวดล้อมนั้นการพัฒนาท่ียั่งยืน หมายถึง ระบบท่ีสามารถรักษาฐาน
ทรัพยากรได้อย่างมีเสถียรภาพ สามารถหลีกเลี่ยงการขูดรีดรุนแรงต่อระบบทรัพยากรท่ี
น ามาใช้ใหม่ได้ รวมถึงการหลีกเลี่ยงการร่อยหรอของทรัพยากรท่ีไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่
ได้ ระบบความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมจะครอบคลุมถึงการรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เสถียรภาพในบรรยากาศของโลก และระบบสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่งท าหน้าท่ีไม่ใช่เป็น
เพียงทรัพยากรทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

 3. แง่มุมทางด้านสังคมนั้นระบบท่ีมีความยั่งยืน หมายถึง การได้รับความเป็นธรรม ใน
การกระจายทรัพยากร การได้รับบริการสังคมท่ีเพียงพอท่ีรวมถึงการบริการทางด้านสุขภาพ
และการศึกษา การได้รับความเป็นธรรมระหว่างเพศ รวมถึงการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบ
ทางการเมือง 

  คอสทาซา โรเบิร์ต และคณะ (Costanza and et al. 2000 : 149-154) ภายใต้
กระบวนทัศน์ของการพัฒนา ท่ียั่ งยืนดั ง ท่ีกล่าวมาแล้ วข้ างต้นนั้น  ต่อมาได้มีกลุ่ ม
นักวิทยาศาสตร์ 16 คน ได้พัฒนาหลักการบริหารสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองเปู าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนซึ่งรู้จักกันในนามว่าหลักการบริหารจัดการท่ียั่งยืนท่ี (Lisbon Principles of 
Sustainable Governance) ในปี พ.ศ. 2540หลักการบริหารสิ่งแวดล้อมดังกล่าว หลักการ
บริหารต่าง ๆ ตั้งอยู่บนฐานคิดท่ีว่าเราจ าเป็นจะต้องตระหนักถึงคุณค่าของสินทรัพย์ของ
สิ่งแวดล้อมท่ีน าไปสู่ความอยู่รอดของสังคมกับความไม่แน่นอนท่ียังแก้ไขไม่ได้เกี่ยวกับ
ความสามารถของเทคโนโลยีท่ีจะเข้าไปแทนท่ีคุณค่าดังกล่าว หลักการบริหารจัดการท่ียั่งยืนท่ี
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ประกอบด้วย 6 หลักการโดยมีเร่ืองการมีส่วนร่วมทางสิ่งแวดล้อมเป็นหลักการท่ีส าคัญประการ
หน่ึง เนื้อหาสาระส าคัญของหลักการบริหารจัดการท่ียั่งยืนท้ัง 6 ประการมีดังนี้ 

 1. เรื่องความรับผิดชอบ (Responsibility) การเข้าถึงซึ่งทรัพยากรทางสิ่งแวดล้อมนั้น
ต้องน ามาซึ่งความรับผิดชอบในการท่ีจะใช้ทรัพยากรให้มีความยั่งยืนในเชิงนิเวศ การมี
ประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ รวมถึงความเป็นธรรมทางสังคม ในการรับผิดชอบของธุรกิจ
และปัจเจกชนทีเกี่ยวข้องต้องไปด้วยกันกับแรงจูงใจท่ีมีต่อทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึง
จะต้องอยู่ภายใต้เปูาหมายในเชิงนิเวศและทางสังคมท่ีกว้างขวางเพียงพอ 

 2. เรื่องการมีขนาดการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม (Scale-Matching) เราพบว่าปัญหา
ในเชิงนิเวศนั้นไม่ค่อยจะถูกจ ากัดในขนาดการบริหารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้น ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับทรัพยากรทางสิ่งแวดล้อมนั้นควรจะต้องมีหลักเกณฑ์ท่ีส าคัญ คือ 

  2.1 การตัดสินใจควรกระท าในระดับของสถาบันซึ่งจะวางปัจจัยทางนิเวศให้มี
ความส าคัญสูงสุดส าหรับการตัดสินใจ 

  2.2 การตัดสินใจจะต้องให้หลักประกัน ในการกระจายข้อมูลทางด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างสถาบันท่ีเกี่ยวข้อง 

  2.3 การตัดสินใจจะต้องให้ความส าคัญต่อเรื่องการเป็นเจ้าของและผู้ท่ีมี
บทบาทเกี่ยวข้อง 

  2.4 การตัดสินใจจะต้องมีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ท่ีได้รับภายใน
ระบบสิ่งแวดล้อม ขนาดท่ีเหมาะสมของการบริหารจัดการจึงเป็นขนาดท่ีมีข้อมูลท่ีสอดคล้อง
มากท่ีสุดสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วรวมถึงสามารถบูรณาการข้ามพ้ืนท่ีได้ 

 3. การเตรียมพร้อม (Precaution) ในสถานการณ์ท่ีจะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน
ของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมท่ีไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้  การตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรทางสิ่งแวดล้อมควรตั้งอยู่บนฐานของความไม่ประมาท ดังนั้น การแสวงหาหลักฐาน
ในเรื่องนี้ควรจะมุ่งไปท่ีผู้ท่ีมีกิจกรรมท่ีอาจจะท าลายสิ่งแวดล้อมได้ 
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 4. การจัดการแบบปรับตัว (Adaptive Management) ภายใต้สถานการณ์ของความ
ไม่แน่นอนดังกล่าวข้างต้นที_ด ารงอยู่ในการบริหารทรัพยากรทางสิ่งแวดล้อมผู้ตัดสินใจควร
จะต้องมีการรวบรวมและบูรณาการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนอง
เปูาหมายการปรับปรุงท่ีปรับตัวได้อย่างยืดหยุ่น 

 5. การจัดสรรต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มรูป (Full Cost Allocation) ในการ
ตัดสินใจเพื่อเลือกทางเลือกในการใช้ทรัพยากรทางสิ่งแวดล้อม ควรมีการระบุและจัดสรร
ต้นทุนและผลประโยชน์ท่ีได้รับท้ังภายนอกระบบสิ่งแวดล้อม และภายในระบบสิ่งแวดล้อม
ท้ังหมด การจัดสรรท่ีเหมาะสมนั้นจะต้องเป็นระดับท่ีตลาดถูกปรับตัวให้สะท้อนถึงต้นทุนได้
อย่างเต็มที ่

 6. การมีส่วนร่วม (Participation) ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมดควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรทางสิ่งแวดล้อมท้ังในขั้นตอนการก่อรูปนโยบายและการน า
นโยบายไปปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียท่ีตระหนักถึงบทบาทตัวเองเต็มท่ีนั้น
จะน ามาสู่การสร้างกติกาซึ่งเป็นท่ียอมรับเชื่อถือกันและกติกาดังกล่าวจะช่วยระบุและก าหนด
ความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น ในบริบทของสถาบันท่ีมีการบริหารจัดการท่ี
เหมาะสมจะพบว่าการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นจะยอมรับถึงความไม่แน่นอนท่ีฝังแน่นอยู่ในโลก
ทัศน์ท่ีแตกต่างและกระตุ้นให้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุายเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินนโยบาย 
อย่างไรก็ดีการด าเนินนโยบายในรูปแบบนี้จะมองนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติเป็น
เพียงการทดลองซึ่งเมื่อมีการแทรกแซงจากผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียก็จะน าสู่การเข้าใจท่ีมากขึ้น
และเป็นการทดสอบถึงผลของทางเลือกนโยบายท่ีสร้างขึ้นมา ดังนั้นนโยบายจึงไม่ใช่ค าตอบ
สุดท้ายแต่เป็นเพียงแนวทางของกระบวนการทดลองปฏิบัติดูกระบวนการนโยบายจึงให้
ความส าคัญต่อการติดตามผลและสะท้อนผลลัพธ์ของนโยบายเพื่อน าไปสู่การตรวจสอบและ
ปรับปรุงกระบวนการนโยบายให้ดียิ่งขึ้น 
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วิธีด าเนินการศึกษา 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่ง
จะท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูล โดยข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้มี 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Structured Interviews) กับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
กับการจัดการขยะมูลฝอยผู้น าชุมชน และประชาชนในพื้นท่ี การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
กับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ  มูลฝอย ผู้น าชุมชน และการ
สังเกตการณ ์การด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย และสภาพพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ใช้ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interviews) กับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ
มูลฝอย ผู้น าชุมชน และการสังเกตการณ์ การด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยและสภาพพื้นท่ี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี ้

การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interviews) 

 เป็นวิธีพูดคุยซักถามแบบตัวต่อตัวระหว่างผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต.  ได้แก่ นายก
อบต. รองนายกอบต. เลขานุการนายกอบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต. 
สมาชิกสภาอบต.  และพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง โดยเฉพาะเจ้าหน้าปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย ผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นท่ี กับผู้วิจัยซึ่งเป็นเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมใหญ่ ท้ังนี้โดยผู้วิจัยมี
แนวค าถาม (Guideline) ท่ีได้ก าหนดขึ้นอย่างครอบคลุมรอบด้านต่อประเด็นปัญหาวิจัย
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถน ามาวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จของการการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมใหญ่  

การสังเกตการณ์ (Observation) 

 การสังเกตการณ  ์หมายถึงการเฝูาดูสิ่งท่ีเกิดขึ้นอย่างใส่ใจและมีระเบียบวิธีเพื่อ
วิเคราะห์หรือหาความสัมพันธ์ของสิ่งท่ีเกิดขึ้นนั้นกับสิ่งอื่น ผู้วิจัยใช้การสังเกตอย่างมีโครงสร้าง 
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(Structured Observation) ซึ่งเป็นการสังเกตการณ์ท่ีเป็นระบบ ผู้ศึกษาทราบถึง
วัตถุประสงค์ของการสังเกตการณ์ ผู้ศึกษาจึงมีการเตรียมการสิ่งท่ีต้องการสังเกตไว้ล่วงหน้าข้อ
ท่ีต้องการศึกษาและวิธีการวิเคราะห์ท าให้สามารถที่จะสังเกตการณ์อย่างเป็นระบบ  
 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมใหญ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัด ได้ผลการศึกษามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 
2 ตอน ประกอบด้วย 
 

1. กลยุทธ์การจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมใหญ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
 กลยุทธ์ในการจัดการขยะท่ีประสบผลส าเร็จของพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
ใหญ่ เริ่มจาก คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับผู้น าชุมชน ในการท่ีมีแนวคิดหรือ
มีนโยบายท่ีชัดเจน มีการประสานการด าเนินงานระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้น า
ชุมชนไปถึงประชาชนในพื้นท่ีให้ตระถึงเรื่องการจัดการขยะ องค์การบริหารส่วนต าบลนโยบาย 
มีแผนงานและงบประมาณในการจัดกิจกรรมลดปริมาณขยะ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน มีการ คัดเลือกพื้นท่ีต้นแบบ ในการด าเนินงานและสนับสนุนการเรียนรู้จากพื้นท่ี
ท่ีประสบผลส าเร็จ ประชาชนในพื้นท่ีมีการสร้างความรับรู้และเข้าใจ เรียนรู้กันในพื้นท่ี เพื่อ
สร้างความสามัคคี ความมีวินัย และปลูกจิตส านึกสาธารณะ รวมท้ังสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมลดปริมาณขยะ และกิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะ 

 1. ประเด็นปริมาณขยะ ขององค์การบริหารส่วนต าบล พื้นท่ีชุมชนหนาแน่นอัตราการ
เกิดขยะเฉลี่ย  7 ตัน/วัน ขยะส่วนใหญ่จึงเป็นขยะจากากรท าประมง เช่น เปลือกหอยชนิดต่าง 
ๆ เปลือกปู ทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้เล็งเห็นว่าขยะเหล่านี้ ถ้าเอาไปท้ิงก็จะมีเป็น
จ านวนมากและต้องเสียค่าใช้จ่ายก าจัดอีกมากมาย จึงได้เล็งเห็นว่าน่าจะเอาขยะท่ีเกิดจากการ
ประกอบอาชีพประมงมาท าให้เกประโยชน์ เช่นท าปุ๋ย เอาไปถมตรงพื้นท่ีว่างส าหรับชาวบ้าน
คนใดทีต่้องการถมท่ี  
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 2. การวางแผนการจัดการขยะ พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล การวางแผนนั้นจะต้อง
ได้รับนโยบายจากผู้บริหาร ประธานสภาและผู้อ านวยการกองสาธารณสุข จะต้องน านโยบาย
ไปปฏิบัติ โดยการลงพื้นท่ีพูดคุยกับผู้น าชุมชนหารือกันว่าจะด าเนินการอย่างไร ประชุมกับ
ผู้ใหญ่บ้านทุกครั้งท่ีมีการประชุมและชักชวนชาวบ้านให้มองเห็นปัญหาขยะในหมู่บ้านตนเอง  

 3. การจัดท านโยบายการจัดการองค์การ นโยบายจะต้องมาจากผู้บริหารซึ่งหมายถึง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายท่ีมีความเชี่ยวชาญในการท ากิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน และการมอบหมายให้
ผู้อ านวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ท าหน้าท่ีคอยประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านเร่ืองของการ
จัดการหน้าบ้านปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านให้สวยงาม สอดรับกับนโยบายการคัดแยกขยะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท าการขับเคลื่อนในรูปแบบเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน 

 4. การเก็บรวบรวมและการขนส่งขยะ มีการเก็บรวบรวมขยะชาวบ้านในพื้นท่ีองค์การ
บรหารส่วนต าบลจะมีการเก็บรวบรวมคัดแยกขยะเป็นระเบียบแยกประเภทได้ถูกต้อง  ส่วน
พื้นท่ีท่ีมีการบริหารจัดการขยะนั้นประชาชนจะแยกขยะท่ีต้นทางจนเหลือน้อยท่ีสุดส่วนท่ี
เหลือจากการคัดแยกประชาชนจะน ามาวางไว้ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเก็บเป็นจุดเพื่อให้
องค์การบริหารส่วนต าบลน าไปก าจัด ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งขยะลงอย่างมาก  

 5. การลดคัดแยกน าขยะมูลฝอยมาใช้ มีกิจกรรมในการน ากลับมาใช้ใหม่ เน้นในเรื่อง
การลดปริมาณขยะท่ีต้นทาง เช่น กิจกรรมไปวัดหิ้วปิ่นโต ไปจ่ายตลาดใช้ถุงผ้า ร้านค้าไม่ใช้
โฟม ลดการใช้ถุง และส าหรับขยะอินทรีย์จะท าปุ๋ยหมัก ท าน้ าหมักชีวภาพ น าไปเลี้ยงสัตว์ 
เลี้ยงไส้เดือน การน ามาเป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน  

 6. การควบคุมและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน โดยกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเป็นผู้ลงไปติดตามประเมินผลแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าท่ีฝุายต่างๆ  ซึ่งทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลได้แบ่งหน้าท่ีกันรับผิดชอบในการท างาน มีการประชุมสรุป
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ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ น าเสนอนายกและปลัดเพื่อจะปรับแนวทางการ
ด าเนินงาน  

 7. ปัจจัยเกื้อหนุนให้ประสบส าเร็จ มีความสามัคคีในส านักงานและความสามัคคีของ
คนในชุมชน มีความต่อเนื่องของกิจกรรม การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้แสดงความคิดเห็น 
ได้ร่วมตัดสินใจเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและเป็นไปตามความต้องการของคนในชุมชน  
 

4.2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงสงคราม 
 จากการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมใหญ่ 
สามารถพิจารณาปัจจัยความส าเร็จของการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมใหญ่ในแต่ละด้าน โดยใช้หลักการของ SWOT Analysis ในการพิจารณา ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

4.2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ 
 จากการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมใหญ่ 
สามารถพิจารณาปัจจัยความส าเร็จของการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในแต่ละด้านโดยใช้หลักการของ SWOT Analysis ในการพิจารณา ประกอบด้วยการวิเคราะห์
ปัจจัยภายในและการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในของการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมใหญ่ ประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ คือ บุคลากร โครงสร้างและการบริหารองค์กร 
นโยบาย/แผน/โครงการงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ระบบการ
จัดการขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย  
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเป็นการประเมินในส่วนของโอกาส (Opportunities) คือ
เงื่อนไขภายนอกที่จะส่งผลกระทบให้กับองค์กรในทางท่ีดีและเป็นประโยชน์ และอุปสรรค
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(Threats) เงื่อนไขภายนอกที่จะส่งผลกระทบให้กับองค์กรในทางท่ีไม่ดีไม่เป็นประโยชน์และ
เกิดความเสียเปรียบ ประกอบด้วยปัจจัยส าคัญคือ สภาพพื้นท่ี สังคมและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก นโยบายของรัฐ สื่อมวลชน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

 การวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบล
แหลมใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

1) ด้านบุคลากร 

 บุคลากรท่ีเป็นผู้บริหารของเทศบาล มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีวิธีการคิดอย่างเป็นระบบมี
การปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตั้งใจท างานอย่างเต็มความสามารถ มีความเสียสละในการท างาน 
และผู้บริหาร อบต. การตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
เป็นระบบ 

2) ด้านโครงสร้างและการบริหาร 

 โครงสร้างการบริหาร อบต. เป็นจุดแข็งเนื่องจากมีการแบ่งงานตามหน้าท่ี โดยแบ่งเป็น
กองต่าง ๆ มีการจัดสรรบุคลากรตามความเชี่ยวชาญ และความช านาญอย่างชัดเจน 

3) ด้านงบประมาณ 

 งบประมาณรายรับและรายจ่ายของ อบต.ใกล้เคียงกันโดย อบต.มีรายรับมากกว่ า
รายจ่าย แสดงให้เห็นว่าเทศบาลไม่มีปัญหาทางด้านงบประมาณ 

4) วัสดุอุปกรณ์ 
 อบต. มีการดัดแปลงประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการขยะมูลฝอย เช่นใช้เครื่องตัด
หญ้ามาปรับแต่งเป็นเครื่องบดกิ่งไม้ ท าให้ประหยัดงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ี
ราคาแพง และใช้รถจักรยานยนต์พวงข้างแทนการใช้รถเก็บขนขยะคันใหญ่ ในการเข้าถึง
บ้านเรือนประชาชน ท าให้ง่ายต่อการเก็บขนขยะและประหยัดการใช้พลังงานเช้ือเพลิง  
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5)  การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
 อบต. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์หลายทางเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี  ให้
เกิดความตระหนักในด้านการจัดการขยะมูลฝอย และท าให้ได้รับการมีส่วนร่วมจากประชาชน
ในการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆท่ี อบต. จัดด าเนินการ  

ข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ข้อเสนอแนะด้านผู้บริหาร 
  ผู้บริหารมีบทบาทท่ีส าคัญส าหรับการบริหารองค์กร คือ จะต้องเป็นผู้น า และเป็น
ตัวแทนในการท ากิจกรรมทุก ๆ อย่างท่ีอบต. ด าเนินการ จะต้องมีความมุ่งมั่นทุ่มเท 
กระตือรือร้น มีความตั้งใจและความเสียสละต่อการด าเนินงานขององค์กร 

 2. ระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีดี 

 ระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีดี จะต้องมีโครงสร้างองค์กรและความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานอย่างเหมาะสม มีการแบ่งหน้าท่ีการท างานอย่างชัดเจนตามความสามารถ
และความเชี่ยวชาญ โดยจะต้องมีการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของบุคลากร อย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อให้ได้ผู้ผลงานสูงสุดจากการท างาน นอกจากนี้ควรมีกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานในการท างาน
เพื่อใช้บังคับพฤติกรรมของบุคลากรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 3. การติดต่อสื่อสารท่ีดีทั้งภายในองค์กรและกับสาธารณะ 

 การด าเนินงาน ต่าง ๆ ของอบต. จ าเป็นต้องมีการเชื่อมโยงประสานงานกันระหว่าง
สมาชิกในองค์การ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและได้รับข้อมูลท่ีตรงกันและท างานไปในทิศทาง
เดียวกันนอกจากนี้การติดต่อ สื่อสารกับสาธารณมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์กรภาครัฐ
เนื่องจากการท างานขององค์การภาครัฐจะต้องแสดงถึงความโปร่งใส่ในการท างาน ดังนั้นการ 
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 4.  การสร้างแรงจูงในให้แก่บุคลากร 

 องค์กรจ าเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งมีรูปแบบการจูงใจแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิด
ความเต็มใจ และความกระตือรือร้นของบุคลากรให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ ดังเช่น 
อบต.  นายก อบต. ด าเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยด้วยตนเอง ท าให้บุคลากรมี
แรงผลักดันในการท างาน นอกจากนี้ อบต. ยังได้เงินจากการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขยะ
อินทรีย์คัดแยกได้ แล้วก าไรบางส่วนน ามาจัดสรรเป็นโบนัสแก่พนักงาน 

 5.  มีกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเริ่มกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยจากการให้ความรู้
และรณรงค์ให้ประชาชนลดอัตราการเกิดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมในด้านรถเก็บขนขยะท่ีเพียงพอต่อปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นใน
แต่ละวันสามารถด าเนินโครงการถนนปลอดถังได้ ท้ังนี้เพื่อความสวยงามของท้องถิ่นและ
ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อถังพักรวมขยะมูลฝอย อย่างไรก็ตาม การเก็บขนขยะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะมีการก าหนดเวลาการเก็บท่ีแน่นอน  และใช้พาหนะท่ี
เหมาะสมกับปริมาณขยะและสภาพพื้นท่ี และการก าจัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
เลือกวิธีก าจัดขยะท่ีถูกสุขาภิบาลเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี งบประมาณ และต้องท าประชา
พิจารณ์ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ควรจะอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจากการเก็บขนขยะและการก าจัดขยะ 

 6. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีแนวทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์กร โดยเริ่มจากให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมรับรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของ
ขยะมูลฝอยในพื้นท่ีเพื่อให้ ส านึกรักพื้นท่ีอาศัยของตน และ เกิดจิตสาํ นึกในด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยดัง เช่น อบต. พาประชาชนในพื้นท่ีไปทัศนศึกษายังหลุมฝังกลบขยะเพื่อให้เห็น
สภาพปัญหา และผลกระทบหากหลุมฝังกลบขยะเต็มและพาไปเยี่ยมชมการจัดการขยะแบบ



61 
 

ผสมผสาน ขณะเดียวกันควรสร้างแรงจูงใจแก่ประชาชน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกว่าได้รับ
ประโยชน์ ท า ให้ต้องการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาล  

 7. การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท้ังองค์กร
ภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอื่นๆ เพื่อให้ ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนจากองค์กรภายนอก ท้ังในด้านความรู้ งบประมาณ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการ
จัดการขยะมูลฝอย จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรมี
ประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จ มากขึ้น ท้ังนี้จ าเป็นต้องอาศัยการด าเนินงานของ
องค์กรให้เป็นท่ีประจักษ์เพื่อให้องค์กรภายนอกได้รับรู้ถึงการด าเนินงาน เช่น การส่งผลการ
ด าเนินงานขององค์กรเข้าประกวด การเผยแพร่ข้อมูลขององค์กรผ่านส่ือต่าง ๆ เป็นต้น 
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