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แนวทางการแก	ไขปญหาขยะชายฝ�งทะเล 
ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ( 

 
นางสาวผานิตา สุขพิทักษ�1 

 

บทคัดย)อ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได�ดําเนินการตามวัตถุประสงค� คือ เพ่ือศึกษาแนวทางการแก�ไข
ป)ญหาขยะชายฝ).งทะเล เทศบาลเมืองหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ� โดยแบ5งกลุ5มผู�ตอบแบบสอบถามเป7น   
4 กลุ5มคือ 1. สถานประกอบการ 2. นักท5องเท่ียว 3. ประชาชน และ 4. หน5วยงานราชการ เทศบาล
เมืองหัวหิน เจ�าหน�าท่ีกองสาธารณสุข กลุ5มตัวอย5างในการวิจัยครั้งนี้ มีท้ังหมด 190 คน ซ่ึงข�อมูล      
ท่ีได�มานั้นมีการนําผลมาสรุปเป7นเชิงพรรณนา 
 ผลการศึกษาแนวทางการแก�ไขป)ญหาขยะชายฝ).งทะเล พบว5านักท5องเท่ียว ประชาชน 
สถานประกอบการ และเทศบาลเมืองหัวหิน กองสาธารณสุข ผลกระทบต5อชายหาดท่ีเกิดจาก
นักท5องเท่ียวเนื่องจากนักท5องเท่ียวมีการนําอาหารเข�ามาทานบริเวณชายหาดแต5ไม5มีการนําออกมาท้ิง
เพราะเนื่องจากถังขยะอยู5ไกลจากจุดท5องเท่ียวจึงทําให�นักท5องเท่ียวไม5มีความสะดวกท่ีจะนําออกมา
ท้ิง รองลงมาคือสถานประกอบการ ซ่ึงทางสถานประกอบการก็ยังมีแนวทางการแก�ไขป)ญหา         
ของตัวเองโดยมีการจัดพนักงานทําความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีสถานประกอบการของตนเอง            
โดยท่ีความต�องการของนักท5องเท่ียว สถานประกอบการ และประชาชนมีความต�องการท่ีจะให�มีถัง
ขยะเพ่ิมข้ึนและเพ่ิมจุดในการท้ิงขยะให�มากข้ึนเพ่ือรองรับวันหยุดตามเทศกาล และการบริหารจัดการ
ของเทศบาลโดยทางเทศบาลมีการจัดพนักงานในการเก็บขยะโดยมีการจัดสรรงบประมาณไว�สําหรับ
แก�ไขป)ญหาขยะชายฝ).งทะเลเพ่ือทําให�ชายฝ).งทะเลมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม 
 ดังนั้นแนวทางในการแก�ไขป)ญหาขยะชายฝ).งทะเลคือการสร�างจิตสํานึกให�กับนักท5องเท่ียว 
ประชาชน สถานประกอบการโดยมมุ5งให�เห็นถึงป)ญหาท่ีเกิดข้ึน เพราะทางเทศบาลจะมีการจัดสรร
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พนักงานให�มีประสิทธิภาพและเพียงพอต5อพ้ืนท่ีในการจัดเก็บขยะมากท่ีสุดเนื่องจากช5วงฤดูมรสุม         
จะทําให�ขยะมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน  
 

คําสําคัญ : แนวทางการแก�ไขป)ญหาขยะชายฝ).งทะเล, เทศบาลเมืองหัวหิน 

 

บทนํา 
 ความเป7นมาและความสําคัญของป)ญหาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห5งชาติฉบับที่11 
พ.ศ. 2555-2559 ยุทธ�ศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมอย5างยั่งยืนปริมาณของเสีย
ทั้งจากชุมชนและภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน และยังขาดการจัดการท่ีถูกต�อง ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนมี
จํานวนประมาณ 15.2 ล�านตัน แต5ได�รับการกําจัดอย5างถูกต�องเพียงร�อยละ 38 และมีอัตราการนํากลับมา
ใช�ประโยชน�ใหม5 เพียงร�อยละ 26.0 สําหรับของเสียอันตรายเกิดข้ึนประมาณ 3.1 ล�านตันในปL 2553    
โดยมาจากภาคอุตสาหกรรมร�อยละ 77.0 ท้ังนี้ของเสียอันตรายที่เกิดข้ึนมากกว5าร�อยละ 70.0 เกิดข้ึนใน
พ้ืนท่ีภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยร�อยละ 97.0 ของเสียอันตรายจาก
ภาคอุตสาหกรรมได�รับการจัดการอย5างเหมาะสม โดยมีโรงงานที่รับจัดการของเสียอันตราย 311 แห5ง    
ขีดความสามารถในการรองรับ 10.7 ล�านตันต5อปL แต5โรงงานส5วนใหญ5ต้ังอยู5 ในพื้นท่ีภาคกลาง             
และภาคตะวันออก ส5งผลให�แหล5งกําเนิดของเสียอันตรายในภูมิภาคอ่ืนต�องเสียค5าใช�จ5ายในการขนส5งเพ่ือ
นําไปกําจัดสูงจึงทําให�มีการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายไว�ในโรงงาน หรือมีการลักลอบทิ้งปนไปกับขยะ
มูลฝอยชุม (สํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห5งชาติ) 
 เน่ืองจากเทศบาลเมืองหัวหินเป7นแหล5งท5องเท่ียวที่มีชื่อเสียงทางด�านการท5องเที่ยวทางทะเล   
จึงทําให�นักท5องเท่ียวมีความสนใจในการมาท5องเที่ยวเผื่อการพักผ5อนและเน่ืองจากมีนักท5องเท่ียวจํานวน
มากเข�ามาท5องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต5างประเทศ จึงทําให�สภาพแวดล�อมบริเวณชายฝ).งทะเลเกิดความ
เสียหายและมีปริมาณขยะเป7นจํานวนมากจึงทําให�การจัดการกับขยะบริเวณชายฝ).งทะเลเป7นไปได�ยาก
เพราะเกิดจากการที่นักท5องเท่ียวหรือผู�ประกอบการท่ีไม5ได�ตระหนักถึงความสูญเสียต5อสภาพแวดล�อม
บริเวณชายฝ).งทะเลโดยผู�ประกอบการได�มีการทิ้งขยะจากการประกอบอาหารหรือจากนักท5องเที่ยว     
โดยนักท5องเท่ียวจะมีการทิ้งขยะเช5นกระปNองน้ํา ถุงพลาสติกเป7นต�น แนวทางการจัดการขยะชายฝ).งทะเล
เป7นการจัดการท่ีเกิดข้ึนจากเทศบาลและมีการร5วมมือกับประชาชนและผู�ประกอบการในพื้นที่รวมถึง
นักท5องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต5างประเทศโดยท่ีมีการจัดโครงการหรือมีการจัดอบรมเพ่ือสร�างจิตสํานึก
ในการจัดการกับป)ญหาขยะชายฝ).งทะเลท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นที่และยังสามารถสร�างสภาพแวดล�อมบริเวณ
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ชายฝ).งทะเลให�ดูสะอาดและน5าท5องเที่ยวมากยิ่งข้ึน ผลจากการสํารวจป)ญหาขยะชายฝ).งทะเล เทศบาล
เมืองหัวหิน โดยการสัมภาษณ�ประชาชนในเขตอําเภอหัวหิน ตําบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� พบว5า    
มีป)ญหาใน 3 ด�าน คือป)ญหาด�านการทิ้งขยะ ป)ญหาด�านการจัดเก็บ และป)ญหาด�านการทําลาย 
 จากกรณีดังกล5าวข�างต�นจึงเป7นที่มาที่ทําให�ผู�วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการแก�ไข
ป)ญหาขยะชายฝ).งทะเล เทศบาลเมืองหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ�             
ซึ่งนอกจากจะเป7นการศึกษาถึงแนวทางการจัดการขยะชายฝ).งทะเล และยังได�รู�ถึงการจัดการขยะชายฝ).ง
ทะเลอีกด�วย 
 วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองหัวหิน ตําบลหัว
หิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 2. เพ่ือศึกษาป)ญหาอุปสรรค�ในการดําเนินการของเทศบาลเมือง
หัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� และ 3. เพื่อศึกษาแนวทางการแก�ไขป)ญหาขยะ
ชายฝ).งทะเลท่ีเหมาะสมของเทศบาลเมืองหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 นิเวศน� ตOะต�องใจ (2550 : บทคัดย5อ) ได�ศึกษางานวิจัยเรื่อง บทบาทของหน5วยงานการปกครอง
ส5วนท�องถ่ินในการร5วมจัดการขยะกับประชาชนในเขตองค�การบริหารส5วนตําบลเหมืองง5า จังหวัดลําพูน 
ผลการศึกษาพบว5า ประชากรกลุ5มตัวอย5างในภาพรวม ระดับการมีส5วนร5วมในการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยอยู5ในระดับปานกลาง หมายถึง ด�านการมีส5วนร5วมในการวางแผน และตัดสินใจในการทํากิจกรรม
หรือโครงการ จากผลการสอบถาม แสดงว5าประชาชนให�ความสําคัญถึงการจัดการขยะในครัวเรือน       
และชุมชนการรณรงค�ให�ความรู�และแนะนําถึงสื่อต5าง ๆ ท่ีเก่ียวกับวิธีการจัดการขยะมูลฝอยจากทาง
องค�การปกครองส5วนท�องถ่ินแต5ทางองค�การปกครองส5วนท�องถ่ินควรเพ่ิมการรณรงค�สร�างจิตสํานึก 
เก่ียวกับการคัดแยกมูลฝอย การกําหนดมาตรการเก่ียวกับการคัดแยกมูลฝอยมากข้ึนเพื่อให�ชุมชนเห็น
ความสําคัญในการจัดการขยะ การศึกษาป)จจัยครัวเรือนที่มีความแตกต5างต5อการมีส5วนร5วม ในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยท่ีแตกต5างกัน พบว5า ป)จจัยครัวเรือนของประชาชนกลุ5มตัวอย5างที่อยู5ในพ้ืนท่ีบ�านศรีบุญ
ยืนได�แก5 ระดับการศึกษา รายได�ครอบครัวเฉลี่ยต5อเดือน และอาชีพ มีความแตกต5างกันต5อการมีส5วนร5วม
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยน้ัน มีลักษณะถึงป)จจัยท่ีมีผลต5อการมีส5วนร5วมของประชาชน คือ ป)จจัย
ด�านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และจิตวิทยาสังคม ดังนั้น ในการส5งเสริมการมีส5วนร5วม        
ของประชาชนในการคัดแยกขยะ ควรมีการกระตุ�น ปลุกจิตสํานึกให�ความรู�แก5ประชาชนให�เห็น
ความสําคัญในการให�ความร5วมมือในการคัดแยกขยะมูลฝอย การให�ความรู�และคําแนะนําแหล5งผลิตขยะ
มูลฝอยที่มีปริมาณมากๆ ให�เข�าใจ ป)ญหา อุปสรรค ในการมีส5วนร5วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
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สามารถสรุปได�ว5าประชาชนส5วนมาก มีความตระหนักถึงความสําคัญของการมีส5วนร5วมระดับปานกลาง 
หมายถึงประชาชนไม5มีโอกาสเข�าไปมีส5วนร5วม ในการตัดสินใจในนโยบายสําคัญ ขาดการรณรงค�         
การให�ความรู�ความเข�าใจแก5ประชาชนอย5างต5อเนื่องจากภาครัฐ คือองค�การปกครองส5วนท�องถ่ิน สําหรับ
ทางองค�การบริหารส5วนตําบลมีส5วนร5วมกับประชาชน ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยน�อย ดังนั้น       
ทางองค�การบริหารส5วนตําบลควรเตรียมการให�มีความพร�อมในหลายๆ  ด�าน กล5าวคือ ความร5วมมืออย5าง
ยั่งยืน การประชาสัมพันธ� การทําความเข�าใจกับชุมชนควรให�ชุมชนเข�ามามีส5วนร5วม และมาตรการในการ
ให�ชุมชนลดปริมาณมูลฝอยเพ่ือปRองกันป)ญหาสิ่งแวดล�อม 
 วุฒินันท� บุญชู (2550 : บทคัดย5อ)ได�ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง บทบาทหน�าท่ีองค�การบริหารส5วน
ตําบลกับการจัดการขยะในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว5า 1) บทบาทหน�าที่ของ
องค�การบริหารส5วนตําบล ด�านที่องค�การบริหารส5วนตําบลสามารถปฏิบัติได�ดีคือ ด�านการบริหารจัดการ 
ในเรื่องที่เก่ียวกับการท่ีองค�การบริหารส5วนตําบลจัดทําโครงการและแผนปฏิบัติการต5อปL และด�านการ      
มีส5วนร5วมของประชาชนในเรื่องเก่ียวกับการรณรงค�ให�ประชาชนมีความสนใจ และร5วมมือกันรักษาความ
สะอาด 2) ป)ญหาในการจัดการขยะขององค�การบริหารส5วนตําบลประเด็นป)ญหาที่พบมากที่สุด คือ      
การที่ประชาชนไม5ให�ความร5วมมือและตระหนักในหน�าท่ีต�องช5วยกันรักษาความสะอาด ประเด็นป)ญหา
รองลงมา คือ ป)ญหาด�านสถานท่ีการกําจัดขยะ 3) แนวทางการจัดการขยะขององค�การบริหารส5วนตําบล 
ประเด็นท่ีมีความต�องการตามความคิดเห็น คือ การรณรงค�ให�ประชาชนในพ้ืนท่ีมีจิตสํานึกและตระหนักถึง
ป)ญหาสิ่งแวดล�อมท่ีเกิดจากขยะ อีกประเด็นคือการออกบทลงโทษที่ชัดเจนและเคร5งครัดในเรื่องที่เก่ียวกับ
การทิ้งขยะไม5เป7นระเบียบของชุมชน 
 ฐินิตนันท�  สุทธาภิรมย�  (2550 : บทคัดย5อ) ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส5วนร5วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตําบลระแหง อําเภอลาดหลุมแก�ว จังหวัดปทุมธานี 
ผลการวิจัยพบว5า ประชาชนมีส5วนร5วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในเขตเทศบาลตําบลระแหง     
ร�อยละ 48.9 ได�แก5 ร5วมประชุมหรือให�ข�อเสนอแนะกับเทศบาลเพื่อวางแผนปรับปรุงการกําจัดขยะมูล
ฝอย ชักชวนเพื่อนบ�านแสดงความคิดเห็นหรือคัดค�าน เมื่อพบว5ามีความไม5โปร5งใสหรือไม5ถูกต�องในการ
กําจัดขยะมูลฝอย ร5วมบริจาคเงินในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และนําผู� อ่ืนให�ร5วมเสียสละเงิน         
ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน มีการจัดถังขยะไว�ภายในบ�านและนอกบ�านไม5ท้ิงขยะออกนอกอาคาร
บ�านเรือน คัดแยกขยะก5อนท้ิงขยะทุกครั้ง เคยเก็บขยะนอกบริเวณบ�านถนน  เพื่อใส5ถังท่ีถูกต�อง         
แนะให�คนในครอบครัวของท5านช5วยกันรักษาความสะอาด และติดตามผลการปฏิบัติงานการกําจัดขยะ
ของเทศบาล ประชาชนในเทศบาลตําบลระแหงที่มีป)จจัยด�านทัศนคติเชิงบวกในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน มีความสัมพันธ�กับการมีส5วนร5วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลตําบลระแหง     
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ส5วนประชาชนท่ีมีป)จจัยด�านความรู�ความเข�าใจในการจัดการขยะมูลฝอยไม5มีความสัมพันธ�กับการมี     
ส5วนร5วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลตําบลระแหง 
 เนตรชนก  คําล5อง (2550 : บทคัดย5อ) ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการมีส5วนร5วมของประชาชน  
ในการจัดการขยะมูลฝอยขององค�การบริหารส5วนตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดป)ตตานี ผลการวิจัย
พบว5า 
 1. ประชาชนส5วนใหญ5มีความรู�ความเข�าใจในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยอยู5ในระดับมาก     
และประชาชนส5วนใหญ5ไม5เคยได�รับข�อมูลข5าวสารเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย โดยแหล5งข�อมูลข5าวสาร
ที่ประชาชนได�รับมากที่สุด คือ การแจ�งข5าวจากผู�นําชุมชน กรรมการชุมชน และพนักงานของ อบต. 
 2. ประชาชนมีส5วนร5วมในการจัดการขยะมูลฝอยขององค�การบริหารส5วนตําบลรูสะมิแล อําเภอ
เมือง จังหวัดป)ตตานี  โดยภาพรวมและรายด�าน คือ ด�านการคิดและเสนอแนวทาง ด�านการดําเนินงาน  
ด�านการรับผลประโยชน� และด�านการติดตามประเมินผล อยู5ในระดับปานกลาง 
 3. ผลการเปรียบเทียบการมีส5วนร5วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค�การ
บริหารส5วนตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดป)ตตานี ตัวแปรต5าง ๆ พบว5า 

  3.1 ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว การเป7น
เจ�าของท่ีอยู5อาศัย ระยะเวลาการอยู5ในชุมชน และสถานภาพในชุมชน แตกต5างกัน มีส5วนร5วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมและรายด�านแตกต5างกันอย5างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  3.2 ประชาชนท่ีมี รายได� มีความรู�ความเข�าใจในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย และมีการ
รับรู�ข�อมูลข5าวสารในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแตกต5างกัน มีส5วนร5วมในการจัดการขยะมูลฝอย          
ในภาพรวมไม5แตกต5างกัน แต5มีส5วนร5วมในแต5ละด�านแตกต5างกันอย5างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 4. ป)ญหา อุปสรรค ในการมีส5วนร5วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยขององค�การ
บริหารส5วนตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดป)ตตานี คือ ประชาชนไม5เคยได�รับสื่อประชาสัมพันธ�     
เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยจากองค�การบริหารส5วนตําบลรูสะมิแล ไม5มีถังแยกประเภทขยะมูลฝอย        
ที่เพียงพอในบริเวณที่พักอาศัย และช5องทางการสื่อสารระหว5างประชาชนกับองค�การบริหารส5วนตําบล    
รูสะมิแลมีความยากลําบาก 

 5. ข�อเสนอแนะและการพัฒนา การมีส5วนร5วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย คือ 
ประชาชนต�องการให�องค�การบริหารส5วนตําบลรูสะมิแลเพ่ิมถังขยะแบบแยกประเภท ให�มีจํานวน           
ที่เพียงพอในบริเวณท่ีพักอาศัย ต�องการให�องค�การบริหารส5วนตําบลรูสะมิแลจัดฝTกอบรม จัดนิทรรศการ 
จัดกิจกรรม เพ่ือให�ความรู�แก5ประชาชน และเพิ่มจิตสํานึกในการจัดการขยะมูลฝอยมากข้ึน และต�องการ
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ให�องค�การบริหารส5วนตําบลรูสะมิแล มีการประชาสัมพันธ�ในการจัดการขยะมูลฝอยอย5างสมํ่าเสมอ      
และให�ครอบคลุมกลุ5มประชาชนมากข้ึน 
 6. ป)ญหาในการมีส5วนร5วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองไกรสอน
พรมวิหาน ได�แก5 มีภาระครอบครัว ขาดเงินทุนท่ีจะดําเนินการ และขาดการสนับสนุนจากหน5วยงาน       
ที่เก่ียวข�อง 
 เสน5ห�  ยศกลาง (2551 : บทคัดย5อ) ได�ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง บทบาทขององค�การบริหารส5วน
ตําบลและชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย ผลการศึกษาพบว5า ประชาชนหมู5ขนาดใหญ5 และหมู5บ�าน   
ขนาดเล็ก มีความรู�เก่ียวกับการกําจัดขยะมูลฝอยพวกเศษเหล็ก กระดาษ กระปNองเครื่องดื่มมากที่สุด  
ความเข�าใจของหมู5บ�านเล็ก พบว5า องค�การบริหารส5วนตําบลควรดําเนินการส5งเสริมให�ทุกคนในครัวเรือน
ได�คัดแยกขยะมูลฝอยออกเป7นประเภทต5าง ๆ ก5อนนําไปกําจัดการปฏิบัติของหมู5บ�านขนาดใหญ5          
และหมู5บ�านขนาดเล็ก พบว5า ท5านนําเศษเหล็ก ขวดแก�ว พลาสติก กระดาษขายให�แก5ผู�รับซื้อของเก5า    
การมีส5วนร5วมของหมู5บ�านขนาดใหญ5และหมู5บ�านขนาดเล็กพบว5า ท5านมีส5วนร5วมในการเข�าประชุม      
หรือการทําประชาคมต5างๆ ของหมู5บ�านที่จัดข้ึน แนวทางในการแก�ไขป)ญหา และการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในป)จจุบันของประชาชน ในองค�การบริหารส5วนตําบลมะค5า ได�มีการวางแผนไว�ครอบคลุม       
และเหมาะสมกับภารกิจในระดับหน่ึงโดยกําหนดกรอบขอบเขตให�ชัดเจน มีการดําเนินการตามแผน     
การประเมินผลตามวัตถุประสงค�ชุมชนควรมีส5วนร5วมเป7นอย5างมาก ในการท่ีจะดําเนินงานกิจกรรมใด ๆ     
ที่เก่ียวกับการมีส5วนร5วมเพื่อทําให�ชุมชนเกิดความสํานึก กระตุ�นให�เกิดความรับผิดชอบร5วมกัน 
 อัสวัชชัย  อยู5สุข (2551 : บทคัดย5อ) ได�ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอย         
ของเทศบาลเมืองวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบว5า 

 1. สภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ 
จังหวัดอุบราชธานี พบว5า มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยรวมอยู5ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป7น     
รายด�าน พบว5า  มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระดับมากทุกด�าน คือ ด�านการวางแผน ด�านการนํา
เทคโนโลยีมาใช� และด�านงบประมาณ  ป)ญหาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชําราบ 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบราชธานี พบว5า  ข�อท่ีเป7นป)ญหาในลําดับแรก ของแต5ละด�าน มีดังน้ี       
ด�านการวางแผน คือ ควรให�ประชาชนมีส5วนร5วมในการวางแผนในการบริหารจัดการ ด�านการจัดองค�กร
คือหน5วยงานท่ีมีหน�าท่ีรับผิดชอบ  ควรมีการกําหนดหน�าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรไว�          
อย5างชัดเจน  ด�านการจัดบุคลากร คือ จํานวนคนต5อพ้ืนท่ีรับผิดชอบการทําความสะอาดไม5เพียงพอ      
และไม5เหมาะสมด�านการนําเทคโนโลยีมาใช� คือ เครื่องมือเครื่องใช�ในการคัดแยกขยะมูลฝอยไม5เพียงพอ
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และไม5เหมาะสม และด�านงบประมาณ คือ การจัดเก็บค5าธรรมเนียม การจัดเก็บขยะมูลฝอยไม5มีความ
เหมาะสม 

 2. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชําราบ อําเภอวาริน
ชําราบ จังหวัดอุบราชธานี ควรมีแนวทางดังน้ี คือ มีการจัดทําแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย5าง
เป7นระบบ มีการจัดโครงสร�างขององค�กรท่ีชัดเจนและเหมาะสม  มีการฝTกอบรมและพัฒนาทักษะ
บุคลากรอย5างสม่ําเสมอและจัดสรรงบประมาณให�เพียงพอและเหมาะสม  

จตุพร  พันธุ�กุหลาบ ( 2552 : บทคัดย5อ) ได�ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการขยะโดยความร5วมมือ
ของชุมชนองค�การบริหารส5วนตําบลแม5นํ้าคู� อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาวิจัย พบว5า 
กระบวนการจัดการขยะขององค�การบริหารส5วนตําบลแม5น้ําคู�  ด�านการวางแผน มีการกําหนด
วัตถุประสงค�เพ่ือจัดบริการรักษาความสะอาดในการจัดการขยะและส่ิงปฏิกูล และเพื่อปรับปรุงการบริการ
ให�เกิดประสิทธิภาพ มีการกําหนดหน�าที่ความรับผิดชอบแก5เจ�าหน�าท่ีตามกําหนดเวลาการปฏิบัติงาน      
มีครุภัณฑ�วัสดุอุปกรณ�และงบประมาณอย5างเหมาะสม ด�านการปฏิบัติ ได�แก5 การลดปริมาณการเกิดขยะ 
การคัดแยกขยะ การเก็บขนขยะ และการกําจัดขยะโดยการฝ)งกลบ มีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของพนักงานและครุภัณฑ�วัสดุอุปกรณ� งบประมาณ ตลอดจนการวางแผนเพ่ือหาวิธีการกําจัดขยะที่ถูก
หลักวิชาการ 

จรูญ  วิทยาประภาพร (2552 : บทคัดย5อ) ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของเทศบาล   
ในการจัดการขยะมูลฝอยเขตเทศบาลตําบลท5าใหม5 อําเภอท5าใหม5 จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษา พบว5า 
บทบาทของเทศบาลในการจัดการขยะมูลฝอย เขตเทศบาลตําบลท5าใหม5 ด�านการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
พบว5า จํานวนรถเก็บขนขยะมูลฝอย และความถ่ีในการเก็บขนมีความเหมาะสม มีการรณรงค�คัดแยกขยะ
มูลฝอย  แต5ประชาชนมักไม5ค5อยปฏิบัติ  ด�านการส5งเสริมการทําปุNยหมัก ประชาชนเห็นว5ามีประโยชน�    
แต5เทศบาลยังไม5มีกิจกรรมในการส5งเสริมให�ประชาชนนําขยะมาทําปุNยหมัก สําหรับด�านการจัดเก็บ
ค5าบริการจัดการขยะ พบว5า ประชาชนเห็นว5าอัตราค5าเก็บขยะต่ําเกินไป แต5ไม5อยากให�มีการเก็บเพิ่ม    
หากจําเป7นต�องเก็บเพ่ิมก็อยากให�มีการเพิ่มจํานวนถังใส5ขยะ และจัดหาภาชนะสําหรับการคัดแยกขยะ 
เพิ่มจํานวนรอบในการเก็บขยะ และไม5ต�องการให�เอกชนเข�ามาจัดการเก็บขยะแทน 

ฝUายบริหาร เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรี ขันธ� เจ�าหน�า ท่ี            
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม มีการจัดสรรพนักงานเพ่ือไปทําความสะอาดบริเวณชายฝ).งทะเล          
แต5ยังไม5เพียงพอต5อการจัดการ  โดยงบประมาณของทางเทศบาลจะถูกกําหนดไว�เดือนละ 50,000 บาท    
/เดือน และได�แบ5งระยะการทําความสะอาดด�วยความที่ตัวชายหาดครอบคลุมพื้นท่ีในระยะกว�าง         
การที่ทางเทศบาลมีพนักงานในการทําความสะอาดจํานวนน�อยจึงทําให�การทําความสะอาดอาจจะไม5ท่ัวถึง     
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และเม่ือเจอช5วงมรสุมจะทําให�เกิดขยะเป7นจํานวนมาก เพราะเน่ืองจากขยะจากทะเลจะข้ึนมาอยู5บริเวณ
ชายฝ).งทะเลจึงทําให�มีการทําความสะอาดที่ยากจึงทําให�ทางเทศบาลมีการจัดรถยนต�โฟร�วิลล�ในการช5วย
เก็บขยะเพราะเน่ืองจากมีความรวดเร็วและสามารถเก็บได�ตลอดเวลาทําให�พ้ืนที่บริเวณชายฝ).งทะเล        
มีความสะอาดโดยสามารถแบ5งป)ญหาป)จจุบันออกเป7นด�านได�ดังนี้ (1) ด�านจํานวนพนักงานทําความ
สะอาด (2) ด�านที่ต้ังของถังขยะจํานวนถังขยะ (3) ด�านอุปกรณ�ในการทําความสะอาด (4) ด�านรถเก็บขยะ 
รถโฟร�วิลล�เสียบ5อย และมีจํานวนรถไม5พอสําหรับเก็บขยะ และ (5) ด�านกฎระเบียบและข�อตกลง            
ที่ไม5ชัดเจน ทําให�นักท5องเที่ยวและประชาชนยังคงมีการท้ิงขยะและไม5ทราบกฎระเบียบ ในการรักษา
ความสะอาดเท5าที่ควร 

นักท5องเท่ียวบริเวณชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ�     
ควรจะมีการจัดบริ เวณจุดท้ิงให� เพิ่มมากข้ึน จุด ท้ิงอยู5 ไกล จึงทําให� มีการฝ).งซ5อนขยะในทราย                
จากพฤติกรรมของนักท5องเท่ียวนั้นเราจึงจําเป7นท่ีจะต�องแก�ไขให�มีการจัดจุดท้ิงขยะเพ่ิมมากข้ึน          
และอาจจะขอความรณรงค�ร5วมมือในการรักษาความสะอาดบริเวณชายหาดหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ� 

ผู�ประกอบการบริเวณชายชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
บริเวณชายฝ).งทะเลมีสถานประกอบการอยู5 2 ประเภท คือ 1. โรงแรม 2. ร�านอาหารบริเวณชายฝ).งทะเล 
โดยการแก�ป)ญหาขยะชายฝ).งทะเลจะมีความแตกต5างกันทางโรงแรมมีพนักงานในการจัดเก็บแต5บางครั้ง   
ไม5เพียงพอเพราะเนื่องจากช5วงเวลาวันหยุดตามเทศกาลต5างๆ หรือช5วง High season จะมีจํานวนขยะ
มากข้ึนกว5าปกติจึงทําให�จํานวนพนักงานไม5เพียงพอในการเก็บขยะแต5ถังขยะมีเพียงพอเน่ืองจากมีการจัด
วางถังขยะไว�ทุกที่ภายในโรงแรมไม5ว5าจะเป7นในห�องพัก บริเวณโรงแรม จนถึงบริเวณชายหาด                 
มีการควบคุมด�านขยะและการลงพ้ืนที่ตรวจสอบคุณภาพของสถานประกอบการของกองสาธารณะสุข
เทศบาลเมืองหัวหินอีกด�วยจึงทําให�มีการควบคุมและการจัดสรรด�านความสะอาดของโรงแรมดีข้ึน        
แต5ร�านอาหารบริเวณชายฝ).งทะเลน้ันจะมีการนําถังขยะไปให�ประจําโตOะเนื่องจากเวลาที่มีนักท5องเที่ยวเข�า
มาใช�บริการ แต5ทางร�านก็จะมีการเก็บขยะมาและมีการจัดการท่ีต5างกันโดยบางร�านมีการคัดแยกขยะ    
แต5ทางโรงแรมจะมีการคัดแยกขยะทุกครั้งและทางสถานประกอบการจะนําไปทิ้งบริเวณถังขยะกลาง      
ที่ทางเทศบาลได�จัดเตรียมไว�ให�แล�วจะมีเจ�าหน�าท่ีของเทศบาลมาจัดเก็บในช5วงเวลา 6 โมงเย็นเน่ืองจาก   
มีการจราจรท่ีไม5ติดขัด และนักท5องเที่ยวน�อยลง 
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การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว5า จากผลสรุปแนวทางการแก�ไขป)ญหาขยะชายฝ).งทะเล พบว5า ความต�องการ
ในการเพ่ิมจํานวนถังขยะให�มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนและจุดในการท้ิงขยะเพ่ิมมากข้ึน และการออกกฎ        
ในการปฏิบัติบริเวณชายหาดท่ียังไม5เคร5งครัดรวมไปถึงความร5วมมือของประชากร นักท5องเที่ยว          
และสถานประกอบการท่ีจะช5วยกันในการแก�ไขป)ญหาได�อย5างประสบความสําเร็จ และการท่ีมีสถาน
ประกอบการท่ีเพิ่มมากข้ึนจะมีส5วนทําให�ขยะบริเวณชายฝ).งทะเลมีจํานวนมากข้ึน แต5ทางสถาน
ประกอบการแต5ละท่ีจะมีการจัดการของตัวเองโดยที่ไม5ต�องใช�งบประมาณจากทางภาครัฐซ่ึงถ�าในฤดูมรสุม
จะมีงบประมาณไม5เพียงพอจึงทําให�การดูแลในการแก�ไขป)ญหาขยะน้ันไม5ทั่วถึง ซ่ึงเมื่อนักท5องเที่ยว        
ที่เข�ามาท5องเที่ยวเป7นจํานวนมากก็จะทําให�จํานวนขยะนั้นเพิ่มมากข้ึน วุฒินันท� บุญชู (2550 : บทคัดย5อ) 
ได�ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง บทบาทหน�าที่องค�การบริหารส5วนตําบลกับการจัดการขยะในอําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว5า 1) บทบาทหน�าท่ีขององค�การบริหารส5วนตําบล ด�านที่องค�การ
บริหารส5วนตําบลสามารถปฏิบัติได�ดีคือ ด�านการบริหารจัดการ ในเรื่องที่เก่ียวกับการท่ีองค�การบริหาร
ส5วนตําบลจัดทําโครงการและแผนปฏิบัติการต5อปL และด�านการมีส5วนร5วมของประชาชนในเรื่องเก่ียวกับ
การรณรงค�ให�ประชาชนมีความสนใจและร5วมมือกันรักษาความสะอาด 2) ป)ญหาในการจัดการขยะของ
องค�การบริหารส5วนตําบล ประเด็นป)ญหาที่พบมากท่ีสุด คือการท่ีประชาชนไม5ให�ความร5วมมือ            
และตระหนักในหน�าท่ีต�องช5วยกันรักษาความสะอาด  ประเด็นป)ญหารองลงมา คือ ป)ญหาด�านสถานท่ี   
การกําจัดขยะ 3) แนวทางการจัดการขยะขององค�การบริหารส5วนตําบล ประเด็นที่มีความต�องการตาม
ความคิดเห็น คือ การรณรงค�ให�ประชาชนในพ้ืนท่ีมีจิตสํานึกและตระหนักถึงป)ญหาส่ิงแวดล�อมท่ีเกิดจาก
ขยะ อีกประเด็นคือการออกบทลงโทษท่ีชัดเจนและเคร5งครัดในเรื่องที่เก่ียวกับการทิ้งขยะไม5เป7นระเบียบ
ของชุมชน 
 

ข	อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งนี้ แนวทางการแก�ไขป)ญหาขยะชายฝ).งทะเลในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ตําบล
หัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ซึ่งผู�ศึกษาขอเสนอแนะทางการดําเนินการในการจัดการขยะ
ชายฝ).งทะเลหัวหิน ดังนี้ 
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 1. ข	อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1 เทศบาลเมืองหัวหินควรมีการจัดถังขยะมาให�เพียงพอกับปริมาณขยะ 
  1.2 เทศบาลเมืองหัวหินทีการตั้งกฎระเบียบในการใช�พื้นที่บริเวณชายหาดอย5างเข�มงวด 
  1.3 เทศบาลควรหาจุดทิ้งขยะท่ีเพ่ิมข้ึนและเหมาะสมกับสภาพแวดล�อม 
 2. ข	อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  2.1 ให�ความรู�ความเข�าใจกับสถานประกอบการเน่ืองจากบุคคลท่ีอยู5ในพื้นที่ต�องมีความ
เข�าใจมากท่ีสุดก5อนในเรื่องการจัดเก็บขยะ 
  2.2 จัดทําปRายหรือจัดทําส่ือเพื่อแจ�งให�นักท5องเที่ยวทราบว5าการปฏิบัติเก่ียวกับการท้ิง
ขยะหรือจัดเก็บขยะในพ้ืนที่บริเวณชายหาด 
  2.3 มีการรณรงค�ในช5วงเทศกาลต5างๆเพราะเนื่องจากช5วงน้ันจะเป7นช5วงท่ีมีนักท5องเที่ยว
จํานวนมากทําให�ได�ทราบถึงสถานที่ท่ีได�จัดเตรียมไว�ให�สําหรับทิ้งขยะ 
 3. ข	อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต)อไป 
  3.1 ควรมีการศึกษาการจัดเก็บขยะในช5วงฤดูมรสุมว5ามีการจัดเก็บอย5างไร 
  3.2 ควรมีการศึกษาท่ีมีการเปรียบเทียบกับการแก�ไขป)ญหาในพื้นที่ต5างกัน 
  3.3 ควรมีการศึกษาด�านการเปรียบเทียบขยะในแต5ละช5วงฤดู 
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